
  

  نشرة اإلصدار   
________________________________________________________________________________________________________________  

  م الواحد ريال سعودي للسه٦٢من رأس مال الشركة السعودية لصناعة الورق وذلك من خالل طرحها لالكتتاب العام بسعر % ٣٠ سهم، تمثل ٧,٢٠٠,٠٠٠طرح   

  الشركة السعودية لصناعة الورق

  
  

  )م١٠/٤/٢٠٠٦الموافق (هـ  ١٢/٣/١٤٢٧ وتاريخ ٦٣٥بموجب القرار الوزاري رقم ) قيد التحويل(شركة مساهمة سعودية 

  هـ٥/٤/١٤٢٧إلى  هـ٢٦/٣/١٤٢٧:فترة االكتتاب

  )م٣/٥/٢٠٠٦ إلى م٢٤/٤/٢٠٠٦الموافق(

________________________________________________________________________________________________________________  
 هـ ١٤١٥/ ١ /١٠، وتاريخ ٢٠٥٠٠٢٨١٤١كشركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم ") الشركة"أو " السعودية للورق("تأسست الشركة السعودية لصناعة الورق 

، بتحول الشركة من شركة ذات )م١٠/٠٤/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٢/٠٣/١٤٢٧وتاريخ  ٦٣٥رقم وزير التجارة والصناعة، بموجب القرار الوزاري لي معاوقد رخص ). م٦/٦/١٩٩٤الموافق(

م من ٢٠٠٦ فبراير ١٥ هـ الموافق ١٤٢٦رم  مح١٦وقبل تحول الشركة الى شركة مساهمة، تمت زيادة رأسمال الشركة من خالل رسملة األرباح المبقاة بتاريخ . مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة

وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية العامة .  ريال٥٠ حصة متساوية القيمة، قيمة الحصة االسمية ٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ والصناعة بإعالن تحول الشركة برأسمال قدره للتحول، سيتم تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة

  .ريال، وتعتبر الشركة قد تحولت تحويالً صحيحاًً من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يعلن تحولها
  

مـن  % ٣٠ ريال سعودي مدفوعة بالكامل وتمثل بمجملها        ١٠وبقيمة اسمية للسهم قدرها     ") سهم االكتتاب "وكل منها   " أسهم االكتتاب (" سهم   ٧,٢٠٠,٠٠٠لعدد  ") تاباالكت("سيكون الطرح األولي لالكتتاب     

ـ   (يقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين       .  رأس المال المصدر للشركة    ويتم بيع أسهم االكتتاب من قبل صاحب الـسمو        ". المكتتب"إليه منفرداً بـ    ويشار  " المكتتبين"ويشار إليهم مجتمعين ب

 بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل، صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، أمل علي بن ريـس، و                              الملكي األمير عبداهللا  

وسيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال االكتتـاب نـسبة         . من أسهم الشركة  % ١٠٠ يملكون قبل طرح االكتتاب      اوالذين كانو "). المساهمين البائعين "ويشار إليهم مجتمعين بـ     (ئد المشعل   عبدالرحمن را 

مين البائعين وفقا للنسبة المئوية لملكية كل من المساهمين البائعين لألسهم المطروحة لالكتتاب،   وستعود صافي متحصالت االكتتاب للمساه    . من األسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في الشركة       % ٧٠

  ").التعهد بالتغطية"راجع قسم (وجدير بالذكر أنه تم التعهد بالتغطية الكاملة لالكتتاب . ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتاب
  

ويمكـن تقـديم    ") فترة االكتتاب ) ("م٣/٥/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٥/٤/١٤٢٧ أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب، وهو         ١٠، ويستمر لفترة    ])م٢٠٠٦/ ٤/ ٢٤الموافق   (هـ١٤٢٧/ ٢٦/٣يبدأ االكتتاب في    

) ٢٥,٠٠٠( كحد أدنى، كما أن الحد األقصى لكل مكتتب هـو  سهماً) ٥٠(يجب على كل مكتتب االكتتاب بخمسين   .  طلبات االكتتاب في أي من فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمة خالل فترة االكتتاب            

  سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءاً على نسبة –  إن وجدت –خمسون سهماً لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب ) ٥٠(إن الحد األدنى للتخصيص هو . خمسة وعشرون ألف سهم

مائة وأربعة وأربعون ألف مكتتب، فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص و سيتم التخصيص ) ١٤٤,٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين . هم المطلوب االكتتاب فيهاما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األس

إلـى  ) إن وجد(وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب . قرره هيئة السوق الماليةوفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما ت       . بالتساوي على عدد المكتتبين   

راجع قسم  ). (م٨/٥/٢٠٠٦الموافق   (هـ١٠/٤/١٤٢٧وسوف يتم اإلعالن عن التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه           . المكتتبين دون أي عموالت أو إسقطاعات من مدير االكتتاب أو البنوك المستلمة           

  "). تخصيص األسهم واستعادة الفائض–تاب شروط وتعليمات االكت"
  

كمـا سـيكون    . والتصويت فيهـا  ") اجتماع الجمعية العمومية  ("سهما على األقل حضور اجتماعات الجمعية العمومية        ) ٢٠(ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين      . يعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد       

  .م والسنوات الالحقة لها٢٠٠٦ المالية للمكتتبين الحق في أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة
٣  

وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية لتسجيل األسـهم فـي القائمـة           . لم يوجد سوق لألسهم سواء داخل المملكة العربية السعودية أو أي مكان آخر قبل طرحها لالكتتاب               

ومن المتوقع أن يبدأ    .  وقد تم الحصول على جميع الموافقات الرسمية للقيام بعملية طرح األسهم          . صدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها هيئة السوق المالية         الرسمية، وتمت الموافقة على نشرة اإل     

وسيسمح لمـواطني المملكـة   "). تواريخ مهمة للمستثمرين"راجع قسم (ية ذات العالقة تداول األسهم في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم واالنتهاء من جميع المتطلبات النظام    

سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر تمنعهم من بيع أسهمهم لمدة ستة أشهر من             . العربية السعودية وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية ومواطني دول مجلس التعاون بالتداول في األسهم             

  .ريخ بدء تداول أسهم الشركة، وبعد مرور المدة المذكورة فإن أي بيع مقترح لألسهم من قبل المساهمين البائعين يتطلب الموافقة المسبقة من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعوديةتا

  .اذ قرار باالستثمار في أسهم االكتتاب بموجب هذه النشرةالواردين في نشرة اإلصدار هذه قبل اتخ" عوامل المخاطرة"و " إشعار هام"يجب دراسة قسمي 

  المستشار المالي

   
  

  متعهدا تغطية اكتتاب

      

  مدير االكتتاب

  

  البنوك المستلمة

             
  م١٠/٤/٢٠٠٦هـ الموافق ١٢/٣/١٤٢٧صدرت هذه النشرة بتاريخ 

ويتحمل المساهمون البائعون الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة        "). الهيئة("تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية               هذه على معلومات تم     ") النشرة("تحتوي نشرة اإلصدار    

 حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكـن أن يـؤدي عـدم                     مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون            ) ح(

تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة مـن أي مـسؤولية مهمـا     وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطي أي          .تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة         

  .كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها
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   هامإشعار 
وعند تقديم طلب . حة لالكتتابتقدم هذه النشرة تفاصيل كاملة عن المعلومات المتعلقة بالشركة السعودية لصناعة الورق وباألسهم المطرو

االكتتاب في األسهم المطروحة سيتم معاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند الى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن 

 السوق المالية الحصول على نسخ منها من الشركة ومدير االكتتاب والبنوك المستلمة أو عن طريق زيارة الموقع اإللكتروني لهيئة

)www.cma.org.sa.(  
  

عينت الشركة بنك الخليج الدولي كمستشار مالي لها في هذا الشأن ومتعهد لتغطية االكتتاب مع البنك األهلي التجاري كما تم تعيين البنك األهلي 

  ").مدير االكتتاب("التجاري كمدير لالكتتاب
  

ويتحمل المساهمون . بات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق الماليةتحتوي هذه النشرة على تفاصيل تم تقديمها حسب متطل

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ) ح(البائعون، الذين تظهر أسمائهم في الصفحة 

 الحد المعقول، أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء الدراسات الممكنة والى

إن الشركة قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة . في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة واردة هنا مضللة

لسوق والقطاع مأخوذ من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى بنك الخليج في تاريخ إصدارها، إن جزءاً كبيرا من المعلومات الواردة عن ا

أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق ) و(الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة ") المستشارون("الدولي أو أي من مستشاري الشركة 

وعليه . مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة عن السوق والقطاعوالقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة 

  .فأنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات
  

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للشركة وقيمة 

سهم التي يمكن أن تتأثر بشكل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو أية عوامل اقتصادية أو األ

وال ينبغي اعتبار تقديم نشرة اإلصدار أو أي تعامل شفهي أو خطي متعلق بأسهم االكتتاب . سياسية أخري خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

  .د أو إقرار بتحقق اإليرادات أو النتائج أو اإلحداث المستقبليةبأنه وع
  

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من الشركة السعودية لصناعة الورق أو المساهمين البائعين أو أي من مستشاريهم للمشاركة 

يعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردية أو وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار ذات طب. في عملية االكتتاب

ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار، قبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على . الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة

في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة 

  .الخاصة به
  

.  كما يحظر صراحةً توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم االكتتاب في أي دولة أخرى.يقتصر هذا االكتتاب على األشخاص السعوديين الطبيعيين

  .شرة التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بهاوتطلب الشركة والمساهمون البائعون والمستشار المالي من متلقي هذه الن
 

  المعلومات المالية 
  

م واإليضاحات المرفقة، والتي تم إدراجها ٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالية من 

عودية للمحاسبين القانونيين، وتقوم الشركة بإصدار بياناتها المالية بالريال في هذه النشرة، وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة الس

  .السعودي
  

   التوقعات واإلفادات المستقبلية
  

وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات . لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة

  .تالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو كمال أي من هذه التوقعاتالمستخدمة، وبال
  

ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل " إفادات مستقبلية" تمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة اإلصدار 

والصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من " يعتقد"أو " قد"أو " متوقع" أو " سوف"أو " مكنمن الم"أو " يتوقع"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم " 
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وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانا . المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى

مل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى اختالفها وهناك العديد من العوا. لألداء المستقبلي

وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى . بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا في اإلفادات المذكورة

وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر من هذه "). عوامل المخاطر"راجع قسم (م أخرى من هذه النشرة مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في أقسا

المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل 

  .جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة
  

راعاة متطلبات التسجيل واالدراج، تلتزم الشركة السعودية لصناعة الورق بتقديم نشرة اصدار تكميلية لهيئة السوق المالية اذا تبين ومع م

حدوث أي تغيير ملحوظ ) أ: (للشركة في أي وقت بعد موافقة هيئة السوق المالية على نشرة االصدار وقبل تسجيل اسهمها في القائمة الرسمية

ظهور أي مسائل اضافية مهمة كان ) ب(جوهرية واردة في هذه النشرة أوي أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واالدراج، او في امور 

وفيما عدا الحالتين المذكورتين، فان الشركة السعودية لصناعة الورق ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات .  يتوجب تضمينها في هذه النشرة

 والسوق أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف متعلقة بالقطاع

 المبينة في هذه النشرة ةذلك، ونتيجة لما تقدم وللمخاطر األخرى، واألمور غير المتيقنة واالفتراضات فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلي

وعليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اإلفادات .  على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاقد ال تحدث

  .المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي
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  دليل الشركة

  أعضاء مجلس اإلدارةالحالي للشركة

 االسم الصفة

 صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود يس مجلس اإلدارة                        رئ

 رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل عضوا

   أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة بعد االكتتاب

 االسم *الصفة

 ب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعودصاح رئيس مجلس اإلدارة                        

 رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل عضو مجلس اإلدارة

 صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

   عبدالعزيز بن صالح الجربوعالدكتور  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  موسى بن عبدالكريم الربيعان  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  محمد بن عبداهللا الخريف  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  عزام بن عبداهللا أبا الخيل  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

   حميدالدينالحسين بن العباس  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  عبدالستّار بن عبداهللا أبا الخيل  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 
 سيتم تعيين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة التأسيسية للتحول*

  عنوان الشركة 

  

     الشركة السعودية لصناعة الورق

  المدينة الصناعية الثانية

  ٨٦٦٣ب . ص

   ٣١٤٩٢الدمام 

  عربية السعوديةالمملكة ال

  ممثل الشركة المعتمد
  عبدالستار عبداهللا أبا الخيل

  ٨٦٦٣ب . ص

   ٣١٤٩٢الدمام 

  المملكة العربية السعودية

  سكرتير مجلس إدارة الشركة 
  أحمد عادل الطاهر

  ٨٦٦٣ب . ص

   ٣١٤٩٢الدمام 

  المملكة العربية السعودية
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  مسجل األسهم

  

  تداول

   البرج الشمالي،براج التعاونيةأ

  طريق الملك فهد

  ٦٠٦١٢: صندوق بريد

  ١١٥٥٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية

  البنوك الرئيسية للشركة 

  

  البنك األهلي التجاري

  فرع الجلوية

  ٥٥٥٨: صندوق بريد

  ٣١٤٣٢ الدمام        

  لعربية السعوديةالمملكة ا

  

  مجموعة سامبا المالية

  فرع الخبر الرئيس

  ٨٤٢: صندوق بريد

  ٣١٩٥٢ الخبر        

  المملكة العربية السعودية
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  المستشارون
  

 المستشار المالي 
  بنك الخليج الدولي

  أبراج التعاونية، طريق الملك فهد

  ٩٣٤١٣ب . ص

  ١١٦٧٣الرياض 

   العربية السعوديةالمملكة
 

  المستشار القانوني لالكتتاب
 مكتب المحامي محمد آل الشيخ 

  ١٧٤١١ب . ص

  ١١٤٨٤الرياض 

   المملكة العربية السعودية
 

 المستشار االقتصادي للدراسات وأبحاث السوق

 
  شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية 

  ٥٤٠٤٦ب . ص

  المنامة

  مملكة البحرين
 

 المحاسب القانوني

 
  )BDO Internationalعضو (حمود الربيعان 

  محاسب قانوني معتمد

  ٦٠٩٣٠ب . ص

  ١١٥٥٥الرياض 

  المملكة العربية السعودية
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 متعهدا تغطية االكتتاب 

  

  بنك الخليج الدولي
  أبراج التعاونية، طريق الملك فهد

  ٩٣٤١٣ب . ص

  ١١٦٧٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 

  البنك األهلي التجاري

  
  ٣٥٥٥. ب . ص

  ٢١٤٨١جدة     

  المملكة العربية السعودية
 مدير االكتتاب

  البنك األهلي التجاري

  
  ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة   ٣٥٥٥.  ب. المركز الرئيسي، ص

 

 البنوك المستلمة 
  البنك األهلي التجاري

  
  ، المملكة العربية السعودية٢١٤٨١، جدة   ٣٥٥٥.  ب.  صالمركز الرئيسي،

  
  مجموعة سامبا المالية

  ، المملكة العربية السعودية١١٤٢١، الرياض  ٨٣٣ب  . المركز الرئيسي،ص

  
  مصرف الراجحي 
  ، المملكة العربية السعودية ١١٤١١، الرياض  ٢٨ب  . المركز الرئيسي،ص
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  لخص االكتتاب م
  ................………………................…………………سعر االكتتاب    ريال سعودي للسهم٦٢

 .......…….............…………………………………………القيمة االسمية   ريال سعودي للسهم١٠

 …..............…………………………………عدد األسهم المطروحة لالكتتاب   سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل٧,٢٠٠,٠٠٠

 .…………….......…………………القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة لالكتتاب   مليون ريال سعودي٤٤٦,٤

مـن رأس   % ٣٠يمثل عدد األسهم المطروحة لالكتتاب      

  مال الشركة المصرح به والمصدر

  …...................……………………نسبة أسهم االكتتاب من األسهم المصدرة

 ..............………………………………………إجمالي عدد األسهم المصدرة  مدفوع القيمة بالكامل سهم عادي ٢٤,٠٠٠,٠٠٠

 )...من رأس المال المصدر% ١٠٠بناء على نسبة (القيمة اإلجمالية لألسهم المصدرة    مليون ريال سعودي١,٤٨٨

  ................……………………………عدد أسهم االكتتاب المتعهد بتغطيتها   سهم٧,٢٠٠,٠٠٠

  …………..……………………………………إجمالي المبلغ المتعهد بتغطيته   مليون ريال سعودي٤٤٦,٤

 …………....…….………………………………………الحد األدنى لالكتتاب   سهم٥٠

  …………....…………………...………..…………الحد األقصى لالكتتاب   سهم٢٥,٠٠٠

  ……………......…………...………….…...……قيمة الحد األدنى لالكتتاب  . ريال سعودي٣,١٠٠

 ………….……...…………………………………قيمة الحد األقصى لالكتتاب   ريال سعودي١,٥٥٠,٠٠٠

  ملكية المساهمين البائعين في الشركة

    قبل االكتتاب    بعد االكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

عدد األسهم 

  المملوكة

عدد األسهم 

  المطروحة لالكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

عدد األسهم 

  المملوكة

  المساهمون البائعون

األمير عبداهللا بن مساعد بـن        ١٨,٩٣١,٢٠٠  %٧٨,٨٨  ٥,٦٧٩,٣٦٠  ١٣,٢٥١,٨٤٠  %٥٥,٢

  عبدالعزيز آل سعود

رائـد بـن عبـدالرحمن بــن      ٤,٣٢٠,٠٠٠  %١٨,٠٠  ١,٢٩٦,٠٠٠  ٣,٠٢٤,٠٠٠  %١٢,٦

  عبدالعزيز المشعل

مـساعد  األمير عبدالرحمن بن      ٢٦٨,٨٠٠  %١,١٢  ٨٠,٦٤٠  ١٨٨,١٦٠  %٠,٨

  بن عبدالعزيز آل سعود

  أمل علي بن ريس  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  عبدالرحمن رائد المشعل  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  الجمهور  -  -  -  ٧,٢٠٠,٠٠٠  %٣٠,٠

  المجموع  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٧,٢٠٠,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠
  

 مليون ريال ٤٢٧,٤لبالغة سوف توزع صافي متحصالت االكتتاب ا

سعودي على المساهمين البائعين وفقا للنسبة المئوية لملكية كل منهم 

في االسهم المطروحة لالكتتاب، ولن تحصل الشركة على أي جزء 

كما سيتحمل المساهمون البائعون تكاليف . من متحصالت االكتتاب

ريف  مليون ريال سعودي وتشمل مصا١٩االكتتاب التي تقدر بمبلغ 

المستشار المالي والمستشار القانوني لالكتتاب والمراجع القانوني، كما 

تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة 

ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة 

 .باإلصدار

............................................استخدام متحصالت االكتتاب
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سوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد 

، إن الحد األدنى )م٨/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٠/٤/١٤٢٧يوم أقصاه 

عشرة أسهم لكل مكتتب، وبعد ذلك سوف يتم ) ١٠(للتخصيص هو 

 على أساس تناسبي -إن وجدت–تخصيص األسهم المتبقية للمكتتبين 

وإذا . تتب إلى إجمالي األسهم المطلوبةبناء على نسبة ما طلبه كل مك

سبعمائة وعشرون ألف مكتتب، ) ٧٢٠,٠٠٠(تجاوز عدد المكتتبين

فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص وسيتم التخصيص 

و في حال تجاوز عدد المكتتبين عدد . بالتساوي على عدد المكتتبين

قرره األسهم المطروحة لالكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما ت

 .هيئة السوق المالية

................................................كتتابتخصيص أسهم اال

، )م٢٤/٤/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢٦/٣/١٤٢٧سيبدأ االكتتاب في يوم 

م  أيام شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يو١٠ويستمر لفترة 

 ).م٣/٥/٢٠٠٦الموافق(هـ ٥/٤/١٤٢٧

...........................................................فترة االكتتاب

 

 مليون ريال سعودي للسنة المالية      ٦٨,٣٦حققت الشركة أرباحا بلغت     

 مليـون ريـال     ٤٠,٧٨م، وتم توزيع    ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣١المنتهية في   

وستستحق األسهم المطروحـة    . سعودي منها على المساهمين البائعين    

م والسنوات ٢٠٠٦علنها الشركة عن السنة المالية      لالكتتاب أية أرباح ت   

لالطالع على تفاصيل توزيع األرباح راجع قـسم        . المالية التي تليها  

 .  من هذه النشرة" سياسة توزيع األرباح"

..........................................................توزيع األرباح

وتحتفظ .  الطبيعيينيقتصر االكتتاب على األشخاص السعوديين

الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب سواء بشكل جزئي أو كلي 

وال يجوز سحب أي طلب . إذا لم يستوف شروط ومتطلبات االكتتاب

اكتتاب أو تعديله، ويشكل طلب االكتتاب بعد قبول الشركة له اتفاقا 

 . ملزما بين المكتتب وبين الشركة

.........................................................شروط االكتتاب

للشركة فئة واحدة فقط من األسهم، وال يعطى أي مساهم حقوق 

يمنح كل سهم صاحبه الحق في صوت واحد، . تصويت تفضيلية

 سهم على األقل الحضور والتصويت في ٢٠ويحق لكل مساهم لديه 

تصويت في لإلطالع على تفاصيل حقوق ال. اجتماع الجمعية العمومية

 .من هذه النشرة" حقوق التصويت"الشركة راجع قسم 

 .......................................................حقوق التصويت

 

سيخضع المساهمون البائعون لفترة حظر تمنعهم من بيع أسهمهم لمدة 

ستة أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة، وبعد مرور المدة 

أي بيع متوقع لألسهم من قبل المساهمين البائعين المذكورة فإن 

 .يتطلب الموافقة المسبقة من الهيئة

.....................................................القيود على األسهم

لم تكن هناك سوق لألسهم الشركة قبل طرحها لالكتتاب، وتم تقـديم            

عودية لتسجيل األسـهم    طلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية الس      

المطروحة لالكتتاب في القائمة الرسمية، وتمت الموافقة علـى هـذه           

وسوف يتم تسجيل  . النشرة وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الهيئة      

من المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في   و. إلكترونياً" تداول"األسهم بنظام   

 مـن   سهم واإلنتهاء وقت قريب بعد االنتهاء من عملية  تخصيص األ        

  .جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة

 .................................................تسجيل وتداول األسهم
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ويمكـن  . مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هـذا االكتتـاب        يوجد  

) ب. (مخاطر تتعلق بنشاط الشركة   ) أ: (تصنيف هذه المخاطر كالتالي   

وقد تم تحليل هذه    . مخاطر تتعلق باألسهم  ) ج. (لسوقمخاطر تتعلق با  

من هذه النـشرة التـي يجـب        " عوامل المخاطرة "المخاطر في قسم    

 .مراجعتها بعنايةً قبل اتخاذ قرار االستثمار في أسهم االكتتاب

.......................................................عوامل المخاطرة

 

  تواريخ مهمة للمكتتبين

وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعلية مـن خـالل الـصحافة            . الجدول الزمني والتواريخ المشار إليها أدناه تقريبية      

  .المطبوعة

  الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب  التاريخ

الموافق (هـ  ٥/٤/١٤٢٧هـ حتى يوم    ٢٦/٣/١٤٢٧من يوم   

  )م٣/٥/٢٠٠٦حتى م ٢٤/٤/٢٠٠٦

 ..................................................................فترة االكتتاب

..........................آخر موعد لتقديم طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب  )م٣/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ٥/٤/١٤٢٧يوم 

 ............... .......)في حال وجود فائض(إعادة الفائض وتخصيص األسهم   )م٨/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٠/٤/١٤٢٧يوم 

 ......................................................*تاريخ بدء تداول األسهم  بعد االنتهاء من جميع اإلجراءات ذات العالقة

  .سوف يعلن عن بدء التداول عبر إعالنات في الصحف المحلية أو موقع تداول*

  كيفية التقدم بطلب االكتتاب

كما يمكن االكتتاب عبر . تاب خالل فترة االكتتاب لدى فروع مدير االكتتاب والبنوك المستلمةستتوفر استمارات االكت

االنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى أي من البنوك المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات 

  : وذلك بشرطين أساسيينللمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات التي طرحت مؤخراً

  .وجود حساب مصرفي يتيح تلك الخدمات لدى البنك المستلم .١

  .عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب مثل حذف أو إضافة أي فرد من أفراد األسرة .٢

  .من هذه النشرة" و تعليمات االكتتاب , شروط"ويجب تعبئة تلك الطلبات وفقا للتعليمات المبينة في قسم 
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 خص للمعلومات األساسيةمل
 

يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم 
وقد تم تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذه النشرة . ويجب على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل. المكتتبين

 ".تعريفات واختصارات"تحت قسم 
 

  الشركة

  

تأسست الشركة كفرع لمؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبد العزيز آل 

 صادر من مدينة الدمام ١٩٥٤٠بسجل تجاري رقم " المؤسسة السعودية لصناعة اللب والورق"سعود تحت مسمى 

 وبدأت نشاطها بصنيع لفّات الورق الكبيرة في عام م١٩٨٩ ديسمبر ١٣هـ الموافق١٤١٠جمادى األول ١٤بتاريخ 

والتي تم قيدها ) شركة ذات مسؤولية محدودة(وقد تحول الفرع الحقا إلى الشركة السعودية لصناعة الورق . م١٩٩١

 يونيو ٦الموافق ( هـ ١٤١٥ محرم ١٠ وبتاريخ ٢٠٥٠٠٢٨١٤١في السجل التجاري لمدينة الدمام تحت الرقم  

وقبل تحول الشركة الى شركة مساهمة، تمت زيادة رأسمال الشركة .  الدمام بالمملكة العربية السعوديةومقرها) م١٩٩٤

 ريال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠م من ٢٠٠٦ فبراير ١٥ هـ الموافق ١٤٢٦ محرم ١٦من خالل رسملة األرباح المبقاة بتاريخ 

 ٥٠لقيمة، قيمة الحصة االسمية  حصة متساوية ا٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠سعودي إلى 

وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية التأسيسية العامة للتحول، سيتم تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة . ريال

 سهم متساوية ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠والصناعة بإعالن تحول الشركة برأسمال قدره 

 ريال، وتعتبر الشركة قد تحولت تحويالً صحيحاًً من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي ١٠ية القيمة، قيمة السهم االسم

  .يعلن تحولها
  

 طن في السنة من ١٦,٠٠٠م بطاقة إنتاج أولية بلغت ١٩٩١بدأت الشركة نشاطها بتأسيس مصنع إلنتاج الورق في عام 

م، واستمر التوسع في الطاقة اإلنتاجية ١٩٩٤ر في عام لفّات الورق الكبيرة ومن ثم تمت إضافة وحدة إزالة األحبا

م أسست الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق لتقوم ١٩٩٧وفي عام . م٢٠٠١ طن في سنة ٧٠,٠٠٠لتصل إلى 

بأعمال جمع المخلفات لتوفير مادة خام أولية لوحدة إزالة األحبار، في حين بدأت الشركة السعودية لتحويل الورق 

 .م ٢٠٠٣ي عام إنتاجها ف
  

ذات (إلنتاج الورق الصحي و تعمل من خـالل ثـالث شـركات             ") المجموعة("وتتكون الشركة من مجموعة متكاملة      

  :على النحو التالي) مسؤولية محدودة

تقوم بإنتاج لفّات الورق الصحي إما باستخدام مادة الـسليولوز أو بإضـافة           : الشركة السعودية لصناعة الورق    

كمادة خام رئيـسية فـي      ) المحولة إلى عجينة ورقية من خالل عملية إزالة األحبار        (المفروزة  مخلفات الورق   

تصنيع لفّات الورق الكبيرة ويتم تزويد الشركة السعودية لتحويل الورق بجزء من تلك اللفّات بما يتناسب مـع              

 . متطلباتها في حين يتم بيع الباقي من اللفّات لعمالء آخرين

تقوم بجمع وفرز مخلفات الورق بأنواعها حيث يتم توريد جزء منهـا            :  إلعادة تدوير الورق   الشركة السعودية  

بما يتناسب مع متطلبات الشركة السعودية لصناعة الورق في حين يتم بيع الباقي من مخلفات الورق لعمـالء                  

 .آخرين
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 سعودي ريال ١,٠٠٠ مةبقي  حصة ٤,٣٠٠ الى مقسم سعودي ريال مليون ٤,٣ الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

  :كالتالي الشركاء على موزعة الواحدة للحصة
  

   المجموع

 )سعودي ريال(

 الشـركاء  الحصص عدد 

 الورق لصناعة السعودية الشركة  ٤,٠٨٥  ٤,٠٨٥,٠٠٠

 الورق لتحويل السعودية الشركة  ٢١٥  ٢١٥,٠٠٠

 المجموع  ٤,٣٠٠  ٤,٣٠٠,٠٠٠

قوم  بتحويل لفّات الورق الكبيرة إلى تشكيلة من منتجات الورق الصحي ت: الشركة السعودية لتحويل الورق 

 . التي تشمل مناديل الوجه، ومناشف المطبخ، وورق الحمام، ومحارم السفرة

 ريال ١,٠٠٠ بقيمة  حصة ١٠,٠٠٠ الى مقسم سعـودي ريال ١٠,٠٠٠,٠٠٠ الحالي الشركة مال رأس ويبلغ

  :كالتالي كاءالشر على موزعة الواحدة للحصة سعودي
  

   المجموع

 )سعودي ريال(

 الشـركاء  الحصص عدد 

 الورق لصناعة السعودية الشركة  ٩,٥٠٠  ٩,٥٠٠,٠٠٠

 إلعادة تدوير الورقالسعودية الشركة  ٥٠٠  ٥٠٠,٠٠٠

 المجموع  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠
 

  المنتجات والعالمات التجارية

ت الورقية االستهالكية تحت العالمات التجارية التالية التي تملكها الشركة  تقوم الشركة بإنتاج أنواع متعددة من المنتجا

ويتم تسويقها ". بيور"، "ويك اند"، "سيتي"، "زمان"، "مشوار"، " مناديل اكسيلنس: "والمسجلة بالمملكة العربية السعودية

جارية في معرفة المستهلك بنوعية وتتمثل أهمية العالمات الت. من خالل قنوات توزيع تشمل محالت الجملة والتجزئة

المنتج وتمييزه عن غيره من المنتجات المنافسة، وبالرغم من حداثة دخول الشركة في مجال تحويل الورق الصحي، إال 

لالطالع على تفاصيل العالمات التجارية . أنها تركز على تأسيس عالماتها التجارية لخلق والء المستهلكين لمنتجاتها

 .من هذه النشرة" العالمات التجارية"سم يرجى مراجعة ق

  رسالة الشركة 

رسالة الشركة هي إنتاج ورق صحي ذو جودة عالية لتلبية احتياجات العمالء والمستهلكين والقيام بأعمال مفيدة للبيئة 

راتها كما تلتزم الشركة بتطوير أنشطتها بشكل متكامل وتنمية قد. من خالل اهتمامها بعملية إعادة تدوير الورق

الصناعية من خالل مواكبتها للتطورات التقنية واستغالل مخلفات الورق وإعادة إنتاجه وتسويقه ووفقا ألفضل المعايير 

  . العالمية

  إستراتيجية الشركة

  :تقوم إستراتيجية الشركة في تحقيق الرسالة السابقة على العناصر التالية

 .ع المخلفات الورقيةالتوعية المستمرة للفوائد البيئية إلعادة تصني 

 .التوعية المستمرة للفوائد الصحية الستخدام الورق الصحي 

  .التطوير المستمر في جودة المنتجات 
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  .البحث عن وفورات التكاليف في اإلنتاج والتسويق واإلدارة 

  .االستثمار المستمر في تكنولوجيا اإلنتاج والخامات والمعدات 

  .لة، خاصة السعودية منهااالستثمار طويل األجل في القوى العام 

  المزايا التنافسية

  :ما يلي ةمجموعتنافسية للال المزايا تشمل

   اإلنتاج فيالتكامل
لديها القدرة على توفير منتجاتها إلى عمالئها من مصنعين ومستهلكين حيث        وحدة إنتاج متكاملة    المجموعة بكونها    تتميز

الستفادة من مخلفات الورق وإنتاج لفّات الورق الصحي الكبيرة ومن ثم           وحدة إزالة األحبار تمكنها من ا     تنفرد بامتالكها   

  . تحويلها إلى تشكيلة من منتجات الورق االستهالكية

  اإلدارةفريق 

 الورق، وقد نجحت اإلدارة في إنشاء نموذج عمـل متميـز             في صناعة   كبيرة  فريق محترف لديهم خبرة    يعمل بالشركة 

  .ضافة إلى تأسيس عالقات قوية مع الموردين والعمالءخالل مدة زمنية قصيرة نسبيا باإل

  وحدة إزالة األحبار

تنفرد المجموعة بكونها الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي تمتلك وحدة إزالة األحبـار لتـدوير مخلفـات الـورق         

 في دراسـة الـسوق      المناسبة ومن ثم إنتاج اللب المستخدم لتصنيع الورق الصحي المعاد تدويره وذلك حسب  ما ورد               

  . من هذه النشرة٢ذكورة في القسم الم

  انخفاض تكلفة اإلنتاج

فر لها تكلفة منخفضة و يعطيها مرونة تنويع منتجاتهـا، اذ ال تعتمـد              وحدة إنتاج متكاملة مما يو    الشركة بكونها    تتميز

  .وإعادة تصنيعهاالشركة على موردين خارجيين وانما تقوم بعملية تجميع مخلفات الورق ومن ثم فرزها 
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  المؤشرات المالية

يجب قراءة المعلومات المالية المختارة الواردة أدناه مع القوائم المالية الموحدة واإليضاحات المرفقة بهـا فـي القـسم                   
وقد تم إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المراجعة الـصادرة عـن الهيئـة              . من هذه النشرة  " تقرير مراجعي الحسابات  "

  .ودية للمحاسبين القانونيينالسع
تم استخالص المعلومات المالية المختارة الواردة أدناه من القوائم المالية السنوية الموحدة للشركة والتي تمت مراجعتها                

 ٣١للسنوات الثالث المنتهية كما في ) BDO Internationalعضو (من قبل مكتب المحاسب القانوني حمود الربيعان 

  .م٢٠٠٥م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ديسمبر لألعوام 
  )ألف ريال سعودي( ديسمبر ٣١                                 ملخص النتائج المالية كما في 

  م٢٠٠٣

  مراجعة

  م٢٠٠٤

  مراجعة

  م٢٠٠٥

  مراجعة

  

  األداء التشغيلي      

  المبيعات  ٣٣٠,٦٣٠  ٢٨٧,٥٥٩  ٢٠٩,٤٢١

  تكلفة المبيعـات  ٢١٨,٠٥٩  ٢٠٥,١٠٣  ١٦٧,١٧٣

  مجمل الربح  ١١٢,٥٧٠  ٨٢,٤٥٦  ٤٢،٢٤٨

  مصاريف بيع وتسويق  ١٨,٤٨٥  ١٤,٨٣٧  ٨,٣٧٤

  مصاريف عموالت بنكية  ٤,٦٦١  ٥,٨٩٨  ٥,٢١٠

  الدخل قبل الزكاة  ٧٠,٢٨٣  ٥٠,٠١٩  ١٧,٥٩٣

  الزكاة  ١,٩٢٠  ١,١٩٩  ١,٠١٨

  صافي الدخل  ٦٨,٣٦٣  ٤٨,٨٢٠  ١٦,٥٧٥

  المركز المالي      

  إجمالي األصول  ٤٥٦,١٦٣  ٤٣٢,٥٥٧  ٤٢٨,٣١٣

  المخزون  ٦٤,٣٠٨  ٥٤,٨٦٨  ٥٧,٨٦٥

  صافي األصول الثابتة  ٢١١,٧٩٠  ٢٣١,٧٢٢  ٢٤٦,٠٤٠

  مجموع القروض  ١٧٤,٨٠٢  ١٨٥,٠٢١  ٢٠٥,٩٢٨

  حقوق المساهمين      

  رأس المال  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠

  احتياطي نظامي  ٢٨,٧٥٦  ٢٢,٢٠٠  ١٦,١٢٢

  أرباح مبقاة  ١١١,٤٧٣  ٩٠,٤٤٤  ٥٨,٣٥٩

  الماليةأهم المؤشرات       

  (%)العائد على المبيعات   %٢٠,٧  %١٧,٠  %٧,٩

  (%)نسبة المديونية   ٣٨,٣  %٤٢,٧  %٤٨,٠

  (%)نسبة القروض إلى حقوق المساهمين  %٧٢,٧  %٨٧,٠  %١١٨,٠

  (%)العائد على حقوق المساهمين   %٢٨,٥  %٢٣,٠  %٩,٥

  (%)نسبة التكاليف للمبيعات   %٦٦,٠  %٧١,٣  %٧٩,٨

  (%)دل نمو المبيعات مع  %١٥,٠  %٣٧,٣  %١٣,١

  نسبة األرباح الموزعة  %٥٩,٦  %٤٠,٣  %٩٢,٠

  )ريال سعودي (١ربح السهم   ٦٨,٣٦  ٤٨,٨٢  ١٦,٥٨

  )ريال سعودي (٢ربح السهم المعدل  ٢,٨٥  ٢,٠٣  ٠,٦٩

  ة الورقالقوائم المالية المراجعة للشركة السعودية لصناع: المصدر                                                  

                                                 
  ريال سعودي١٠٠ سهم القيمة االسمية لكل منها ١٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال مقسم على ١٠٠على أساس رأسمال قدره   1

  سعودي ريال١٠ سهم القيمة االسمية لكل منها ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال مقسم على ٢٤٠بافتراض رأسمال قدره   2
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  تعريفات واختصارات 
بنك الخليج اتفاقية التعهد بالتغطية بين المساهمين البائعين والشركة و

  .تغطية االكتتابل الدولي والبنك األهلي التجاري

  اتفاقية التعهد بالتغطية

  اإلدارة  الشركة السعودية لصناعة الورق إدارة 

قيمة اسمية تبلغ  سهم من أسهم الشركة مدفوعة بالكامل ب٢٤,٠٠٠,٠٠٠

   ريال سعودي للسهم١٠

  األسهم

 سهم عادي من أسهم الشركة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية ٧,٢٠٠,٠٠٠

   ريال سعودي للسهم١٠تبلغ 

  أسهم االكتتاب

  أقارب  .الزوج والزوجة واألطفال

من أسهم % ٣٠ سهم عادي لالكتتاب العام تمثل ٧,٢٠٠,٠٠٠طرح 

  ورقالشركة السعودية لصناعة ال

  االكتتاب

البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي 

  المعينين من قبل الشركة والمساهمين البائعين الستقال طلبات المكتتبين

  البنوك المستلمة

من شركة ذات مسؤولية الشركة السعودية لصناعة الورق تحول 

  .محدودة إلى شركة مساهمة

  تحويل الشركة

  تداول  الية السعوديةالسوق الم

  الحكومة  حكومة المملكة العربية السعودية

  دراسة السوق  التقرير المعد من قبل شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية

  ريال  .ريال سعودي

  سعر االكتتاب   ريال سعودي وهو قيمة سهم الشركة السعودية لصناعة الورق٦٢

  السليولوز  اليا النباتيةجدران جميع الخ  توجد فيالياف

اق النص، أي لجنة، أو ي حيث يسمح س،السوق المالية السعودية، وتشمل

لجنة فرعية، أو موظف، أو مسؤول، أو شخص تابع، أو وكيل يمكن أن 

، وعبارة وظائف السوق من ييتم تكليفه في الوقت الحاضر بالقيام بأ

التجهيزات التي تعني أي نشاط يتم من خالل أو بواسطة " في السوق"

وحتى يتم إنشاء السوق، فإن أي إشارة إليها تعني . توفرها السوق

  ".التداول"

  السوق المالية

  الشخص  .الشخص الطبيعي

  الشركة  .الشركة السعودية لصناعة الورق بعد تحولها إلى شركة مساهمة

شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية، شركة ذات مسؤولية 

  ةمحدود

  شركة االستشارات الدولية

 أيام ١٠ويستمر لفترة } م{   الموافق} هـ{   المدة التي تبدأ بتاريخ 

  ).}م{   الموافق } هـ{   شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو 

  فترة االكتتاب

  

المدرجة التي تعدها الهيئة بمقتضى قواعد  قائمة باألوراق المالية

  .التسجيل واإلدراج

  

   الرسميةالقائمة

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب المادة    قواعد التسجيل واإلدراج
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) ٣٠/م( من نظام السوق المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم ٦

  ).م٣١/٧/٢٠٠٣الموافق (هـ ٢/٦/١٤٢٤وتاريخ 

  

  لفّات الورق الصحي الكبيرة  ورقلفّات كبيرة من رقائق الورق الناتجة عن عميلة تصنيع ال

بنك الخليج الدولي والبنك األهلي التجاري المعينين من قبل المساهمين 

  .البائعين لتغطية االكتتاب

  متعهدا تغطية االكتتاب 

  مجلس اإلدارة  أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق

ن وعمان يضم المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحري

  .واإلمارات العربية المتحدة

  مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو مجلس التعاون

البنك األهلي التجاري المعين من قبل الشركة والمساهمون البائعون 

  إلدارة االكتتاب

  مدير االكتتاب

صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز وصاحب 

ير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز ورائد بن السمو الملكي األم

ريس وعبدالرحمن بن رائد بن عبدالرحمن المشعل وأمل بنت علي 

  .المشعل

  المساهمون البائعون

  المستشار المالي  بنك الخليج الدولي المعين من قبل الشركة كمستشار مالي

هم مستشارو الشركة ومستشارو المساهمين البائعين فيما يتعلق 
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  عوامل المخاطرة ١

هذه  المعلومات التي احتوتها يدرس كّل أن يجب على كل من يرغب في االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب

  .حة لالكتتاب وبشكل خاص عوامل المخاطرة الواردة أدناه، قبل اتخاذ القرار بشراء األسهم المطرو بعناية،النشرة

قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري 

  . في حالة حدوث أي من المخاطر التالية أو أي مخاطر أخرى غير معروفة في الوقت الحاضر

في الوقت الحالي بأنها مهمة، أو ") اإلدارة("إدارة الشركة وفي حال حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد 

أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا اصبحت هذه األخيرة مخاطر 

ن جوهرية، فإن ذلك قد يؤدي الى التأثير سلباً على سعر االسهم في السوق وقد يخسر المستثمر كامل أو جزء م

  .استثماره في أسهم الشركة

  المخاطر التي تتعلق بعمليات الشركة ١-١

 الرئيسية اد الخام وأسعار المفي  التغير ١-١-١

عدة موردين عالميين،   من  ) السليولوز، ومواد كيميائية أخرى   (تحصل الشركة على متطلباتها الرئيسية من المواد الخام         

شركة في أي عقود طويلة األجل مع أولئك الموردين، ونظـرا           وذلك على أساس ترتيبات التسليم الفوري، ولم تدخل ال        

ففي حال زيادة أسعار المواد      الرئيسية التي تستخدمها الشركة تخضع للعرض والطلب العالمي،        لخام أسعار المواد ا   ألن

نتـائج  فقـد تتـأثر     ،  ا بيع منتجاته  زيادة سعر خالل  من  الزيادة  تلك   تعويض على   غير قادرة  الخام أو أصبحت الشركة   

  . سلباً العمليات

 العالقات مع موردي مخلفات الورق ٢-١-١

تقوم الشركة بتشغيل مرفق تصنيع ورق متكامل، حيث تجمع مخلفات الورق من جهات متعـددة حكوميـة وخاصـة                   

للشركة السعودية  ) اللب(بموجب عقود طويلة األجل ويتم حاليا تلبية جزء هام من متطلبات المادة الخام لتصنيع الورق                

وهذا يعطي الشركة ميزة . ناعة الورق من خالل مخلفات الورق المعاد تدويرها، مما يقلل االعتماد على اللب الجديد          لص

فريدة على شركات تصنيع الورق األخرى في دول مجلس التعاون وكذلك في نفس الوقت يحد من خطر إمداد مخزون                   

الحصول على كميات كافية من مخلفـات الـورق المعـاد           ، لذلك فإن عدم قدرة الشركة       )مخلفات الورق (المواد الخام   

تدويرها سيعرضها إلى اللجوء لشراء المادة الخام لتصنيع الورق حسب األسعار العالمية مما قد يؤثر سلبا على قـدرة                   

  .الشركة التنافسية وبالتالي نتائجها المالية

  اإلدارة الرئيسيةاإلبقاء على ٣-١-١

ـ   من اجل تعزيز ربحيتها       على موظفين متمرسين   لحالية إدارتها العليا ا   في الشركةتعتمد    ، التنافـسي  االحاليـة وتفوقه

قـد  لشركة  ل  العليا دارةاإلأي تغيير غير متوقّع في      فان   وباعتبار المعرفة والخبرة هي األساس الرئيسي لنجاح الشركة،       

  .ونتائج عملياتها المالي وضعها على سلبي له أثر يكون

 السعودة ٤-١-١

م يتعين على جميع المنشئات التي      ١٠/٨/٢٠٠٢هـ الموافق   ١/٥/١٤٢٣وزير العمل المؤرخ في     عالي  مبموجب تعميم   

من مجموع القوى العاملـة     % ٣٠ موظفاً أن يكون الحد األدنى من الموظفين السعوديين لديها           ٢٠يوجد لديها أكثر من     

ات الورق والذي يعتمد على العمالـة الوافـدة         ونظراً ألن تركّز العمالة في الشركة هو في قطاع تجميع مخلّف          . بالمنشأة
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مـن  % ١١فإنها تواجه صعوبات كبيرة لزيادة عدد الموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تقارب نـسيتهم حاليـاً                 

وبالرغم من تفهـم وزارة     . إجمالي موظفي الشركة وبالتالي فإنها ال تفي بنسبة السعودة المطلوبة من قبل وزارة العمل             

ل لطبيعة عمل الشركة واستمرارها في إصدار التأشيرات الالزمة لها، فإن الـشركة ال تـضمن اسـتمرار وزارة                   العم

العمل في اصدار التأشيرات وبالتالي عدم قدرة الشركة على توفير العمالة الالزمة لتجميع الورق مما يؤثر على عمـل                   

  . ونتائج عملياتها المالي الشركة ووضعها

 مالية للشركات التابعةالمصروفات الرأس ٥-١-١

تمتلك الشركة شركتين تابعتين لها بالمملكة، ومن الممكن أن ُيطلب من الشركة أن تلتزم بنفقات غير متوقعة لتمويل 

  .ونتائج عملياتها المالي التزاماتها فيما يتعلق بتلك الشركتين، وقد يؤثر ذلك على عمل الشركة ووضعها

  مخاطر اإلنتاج ٢-١

وتمثل الكوارث الطبيعيـة    . ركة أخرى على االستمرار المنتظم في تشغيل أنظمتها وبنيتها التحتية         تعتمد الشركة كأي ش   

وعدم قدرة الشركة على توفير المواد الخام وأعطال المعدات الرئيسية وأجهزة الحاسب اآللي وانقطاع الماء والكهرباء                

  .ياتهاونتائج عمل المالي قد تؤثر على عمل الشركة ووضعهاعوامل مخاطرة 

 خطط التوسع ١-٢-١

تعتمد قدرة الشركة على زيادة مبيعاتها وأرباحها في المستقبل على خططها التوسعية، وتشمل بشكل عام زيادة الطاقـة                  

االستيعابية إلزالة الحبر، والطاقة اإلنتاجية لتصنيع لفّات الورق الصحي الكبيرة وخطوط التحويل، وعلى الرغم من أن                

ي توسيع عملياتها من خالل توسيع المصانع القائمة ومواصلة سياسة التكامل، فليس هناك             الشركة نجحت في الماضي ف    

  .ضمان في استمرار نجاحها في إستراتيجية أعمالها مستقبال

 التقدم التقني ٢-٢-١

بالرغم من تمكن الشركة في الماضي من مواكبة للتطورات التقنية المتعلقة بنشاطها، إال أن فشلها فـي مواكبـة تلـك                     

ورات قد يتسبب في تأخر إدخال منتجات أو أنظمة جديدة أو معززة مما ينتج عنه انخفاض الربحية وحصتها مـن                    التط

 .السوق

  المخاطر المتعلقة بالصناعة والسوق ٣-١

 المنافسة ١-٣-١

ال يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال ضد الشركات الحالية أو الجديدة فـي الـسوق، وقـد                  

غيرات في البيئة التنافسية للشركة في انخفاض األسعار لمنتجات الشركة وهوامش الربح وفقدان جـزء مـن                 تتسبب الت 

كما قد تؤدي شدة التنافس إلى قيام المنافـسون بزيـادة           . حصة السوق وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً على أرباح الشركة          

وتعتمد قدرة الشركة علـى     . عير منتجاتهم بشكل منخفض   اإلنفاق على األنشطة التسويقية والترويجية أو أن يقوموا  بتس         

منافسة الشركات المحلية واالقليمية والعالمية إلى حد كبير على استحواذها على دورة إنتاج متكاملة وتقديم منتجات ذات             

 .  جودة تتناسب مع متطلبات عمالئها بأسعار مقبولة
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   عوامل العرض والطلب  ٢-٣-١

 الصحي التي تخضع للعرض والطلب العالمي، خاصة في األسواق اإلقليمية حيث يعتمد             تعتمد الشركة على إنتاج الورق    

مستقبل الشركة على عدة عوامل مثل النمو السكاني، التوظيف، نمو إجمالي الناتج المحلي والتوسع المدني، وأي تغيير                 

  .في أي من هذه العوامل قد يحمل أثرا سلبيا على إيرادات الشركة وربحيتها

  ة التجارة العالمية منظم ٣-٣-١

 منظمـة    في ١٤٩العضو رقم   ) م١١/١٢/٢٠٠٥الموافق  (هـ  ٩/١١/١٤٢٦أصبحت المملكة العربية السعودية بتاريخ      

وقد يؤثر هذا االنضمام لعضوية المنظمة على النجاح المستقبلي للشركة بـزوال الحمايـة         ،")منظمةال("التجارة العالمية   

زيادة الواردات من الدول األعضاء في المنظمة بأسعار متدنية وبالتالي تأثر مبيعات            الجمركية لمنتجات الشركة وبالتالي     

 .الشركة وربحيتها

  المخاطر المتعلقة باألسهم المطروحة ٤-١

   السيطرة من قبل المساهمين البائعين ١-٤-١

فيها اختيار سوف يستمر المساهمون البائعون في السيطرة على كافة األمور التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بما 

  . أعضاء مجلس اإلدارة واألنشطة الهامة للشركة

من أسهم الشركة، وعليه فسيكون بمقدورهم % ٧٠وبعد اإلنتهاء من االكتتاب، سيمتلك المساهمون البائعون حوالي 

لى مجتمعين التأثير في جميع األمور التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة، وربما يقومون بذلك على نحو قد يؤثر ع

  .  نشاط المجموعة ووضعها المالي ونتائج األعمال

  وجود سوق سابق ألسهم الشركةعدم ٢-٤-١

، وال يوجد أي تأكيد بأن ")تداول("لم يسبق وجود سوق ألسهم الشركة ولم يسبق تداولها في السوق المالية السعودية 

وقد يخضع سعر السهم في السوق . بسعر االكتتاب سيكون مساوياً لسعر تداول السهم في السوق بعد عملية االكتتا

، والتغييرات أو  الفعلية أو المتوقّعةاألعمال في نتائج لتقلبات كبيرة تبعاً للعديد من العوامل التي تشمل االختالفات

 النظامية تاإلخفاق في تحقيق اإليرادات التقديرية أو المتوقعة، وأوضاع الشركة مقارنة بالصناعة، إضافة إلى اإلجراءا

  .وضاع االقتصادية العامةواأل

ولقد تم تحديد سعر السهم المطروح لالكتتاب وفقاً لعدة عوامل منها تاريخ وتوقعات الشركة والصناعة التي تتنافس 

  .فيها، وتقييم نتائج الشركة اإلدارية، والتشغيلية، والمالية

  بيع األسهم في المستقبل ٣-٤-١

 حظر مدتها ستة أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول األسهم، يحظر بالرغم من أن المساهمين البائعين سيخضعون لفترة

عليهم خاللها التصرف بأي من أسهمهم، وبعد مرور المدة المذكورة وأن أي بيع مقترح لألسهم من قبل المساهمين 

دوث مثل هذا إال أن بيع كمية كبيرة من أسهم الشركة في السوق أو توقع ح, البائعين يتطلب الموافقة المسبقة من الهيئة

  .  سلباً على سعر األسهمرالبيع قد يؤث

 كما أن الشركة ال تنوى إصدار أسهم إضافية في الوقت الحاضر ومع ذلك فإن قيام الشركة بإصدار أسهم إضـافية أو                     

  .قيام المساهمون البائعون ببيع عدد كبير من األسهم بعد فترة الحظر قد يكون له تأثير سلبي على سعر األسهم
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  ذة عامة على الصناعة والسوقنب ٢

 .م.م. شركة استشارات األعمال الدولية اإلستراتيجية ذهوفي هذا القسمِ الواردة معلومات السوقَ ل األساسيمصدر الإّن 

م، وقد قامت ١٩٩٧ و مقرها مملكة البحرين والتي ارتبطت بالعمل في الدراسات السوقية منذ عام ") مستشار السوق("

 بعمل العديد من الدراسات االستشارية على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي لصالح العديد من ِمستشار السوق
  .الشركات المحلية و اإلقليمية والعالمية

دراسة "(م ٢٠٠٥المستخدمة في هذا القسم من دراسة قامت بها لصالح الشركة في عام  مستشار السوقتم اقتباس بيانات 
  . )"السوق

أو  حصص أو أسهم أي أقاربهم أو مدرائه أو الشركاء فيه أو من فروعه أيأو  مستشار السوقيس لدى وننوه إلى أنه ل
  . نوع في الشركةأيمن مصلحة 

 اإلصدار هذه ولم يتم سحب تلك  بنشرةدراسته بالشكل والمضمون الوارد استخدام خطياً على مستشار السوق وافقوقد  
  .الموافقة

  مقدمة ١-٢

  الورق

الذي ) الكرتون(منتجات الورق األخرى المهمة الورق المقوى   كما تشمل. أهم المنتجات الصناعيةالورق أحديعد 

   .وورق التجفيف كالمناديل والمناشف الورقية ُيستَخدم في التغليف،

اف من وعندما يرشح مزيج من الماء واأللي. جدران جميع الخاليا النباتية التي توجد في السليلوز الورق من ألياف صنعُي

تُجفف الرقيقة  وعندما. ُمنْخل دقيق تتشابك األلياف بعضها مع بعض مكونة صحيفةً رقيقةً من الورق خالل غربال أو

ويتم الحصول على األلياف . الورق قوتها معطية رقيقة السليلوز المبتلة تنشأ روابط كيميائية بين الجزيئات في ألياف

الخيزران والقطن وعشب الحلفا والقنب والجوت وعيدان قصب  شمل نباتلعمل الورق من مصادر نباتية مختلفة ت

  .ويعتبر الخشب المصدر الرئيسي أللياف صناعة الورق. وأخشاب أخرى متنوعة السكر وسيقان القمح واألرز

األلياف الداخلة فيه  رجات من الورق، وتعتمد صفات أي نوع من الورق علىدصناع الورق آالف األنواع وال ينتج

  .صنعه والطريقة المستخدمة في

  كيفية تصنيع الورق

الحصول عليها من الخرق ـ األقمشة البالية ـ لعدة قرون مضت، هي المواد  كانت ألياف القطن والكتان التي يتم

والعجينة هو . كبيرة أما اليوم فقد استبدلت عجينة الخشب بهذه األلياف بدرجة. المستخدمة في إنتاج الورق الرئيسية

المستخدم في تحضير الورق للغرض ذاته، أو ُيحصل  يقطع الخشب. سم المستخدم لأللياف الُمعدة لتحضير الورقاال

وما تزال بعض ألياف القطن والكتان مستخدمة في عمل ورق . األشغال الخشبية عليه من أشجار الغابات ونفايات

  .لسنوات عدة ال الفنية والمستندات التي تحفظالعالي الجودة، وورق المكاتبات التجارية واألشغ الكتابة

الرجراج والزان والتنّوب وخشب الصمغ  العجينة الخشبية من أنواع متعددة من الخشب، تشمل خشب الحور تحضر

وقد كانت األلياف المستخدمة في تحضير الورق في حقبة مضت خاليا . القضبان والشوكران والبلوط والصنوبر وخشب

.  ملم٥ و١بين  واأللياف أنابيب دقيقة مجوفة ومغلقة عند أحد طرفيها وبأطوال تتراوح ما. جذع الشجرة بحية في خش

  .الخشب على االحتفاظ باأللياف مع بعضها اللجنين الموجودة في مادة وتعمل

. ير الورقالورق لعمل ورق جديد بوساطة عملية تُعرف بعملية إعادة تدو مخلفاتفي بعض األحيان يعاد استخدام 

المطبوعات األخرى إلى  العملية تقوم حاويات كبيرة تعرف بالعجانات بتحويل الصحف والمجالت وبقايا وإلنجاز هذه

المذيبات والمواد الكيميائية األخرى والمنظفات الصناعية  وُيزال الحبر من الورق باستخدام. عجينة قابلة لالستعمال
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 ويستخدم. في بعض األحيان باأللياف الثانوية) المعاد تدويرها(المسترجعة األلياف  وتُعرف. وطرق تنظيف خاصة

 .والمناشف الورقية مصنعو الورق األلياف الثانوية لعمل الورق المقوى وبعض ورق الطباعة والمناديل

عمل الورق، تحويل الخشب إلى عجينة ل هناك ثالثة أنواع من العمليات المستخدمة في. عمليات تجهيز العجينة الورقية

وتضم العمليات شبه الكيميائية .  عمليات شبه كيميائية-٣كيميائية   عمليات-٢ عمليات آلية -١: وهذه العمليات هي

. الورق من الخشب وتُعد عملية طحن الخشب بالحجر أقدم عملية آلية لتجهيز عجينة. والكيميائية معاً العمليات اآللية

الطحن المعد لهذا الغرض بطريقة خاصة،   قطع صغيرة من جذوع األشجار بحجرويتم في هذه العملية كبس أو ضغط

تسخين اللجنين بين األلياف ومن ثم تليينه، وعندئذ يصبح حجر الطحن  حيث تؤدي الحرارة المتولدة من االحتكاك إلى

رقائق  تُسخن أوالًوفي عملية العجن اآللية الحرارية . وإزالة األلياف بسهولة من سطح الخشب قادرا على طحن

بتقطيع الخشب الُمسخن إلى ألياف  الخشب، ثم تُدخل بعد ذلك بين قرصين دوارين آللة الُمصفي حيث تقوم أقراصه

  .منفردة

الخشب، حيث يغسل الخشب أوالً  اللجنين من بين ألياف مادة في عمليات العجن وتذيب المواد الكيميائية المستخدمة

تُطْبخ رقائق الخشب في محلول حمضي بعملية العجن  ملم، ثم٢٥ - ١٢تتراوح ما بين ويقطع إلى رقائق بأطوال 

 أما في عملية كرفت. الكيميائية في صهريج ضغط مسخن ببخار الماء يُعرف بالهاضمة المعروفة بعملية الكبريتيت

وباإلمكان . وكبريتيد الصوديوم المعروفة أيضا باسم عملية الكبريتات، فتطبخ رقائق الخشب في محلول الصودا الكاوية

 وتستخدم الكيميائيات في العمليات شبه .كبير ُيعرف بالهاضم المستمر القيام بعملية الطبخ في الهاضمة الكلية أو في برج

  .الُمصفيات القُرصية بفصل األلياف عن بعضها اللجنين، ثم تقوم مادة الكيميائية لتليين

، ثم تمرر من خالل سلسلة من المناخل؛ إلزالة العقد  السابق ذكرها من الطرقبأي وتُغْسل عجائن الورق المنتجة

رقائق ورق أكثر  لبعض العجائن إلنتاج) تبييض(وقد تجرى عملية قصر . الجامدة والمواد الغريبة األخرى والشوائب

  .بياضا

ي، حيث تؤدي عملية التنقية اآللية للعجائن الصفائح الدوارة للُمصفي القُرص تمرر العجينة في عملية التنقية بين. التنقية

تتلقاها العجينة نوعية الورق المنتج   وتحدد كمية التنقية التي.انحالل جدران خاليا األلياف، مما يجعلها أكثر مرونة إلى

  .منها

التي   عمل الورقأما اليوم فإن آلة. األوراق في السابق تُحضر يدويا رقيقة تلو أخرى كانت جميع. تشكيل رقيقة الورق

عشرة أمتار وبسرعة أكبر من  تعرف بآلة فوردرنيير يمكنها عمل رقيقة الورق بصفة مستمرة بعرض يصل إلى نحو

ولعمل رقيقة الورق يقوم جهاز . م١١٠إلى ما يزيد على  ويصل طول بعض آالت فوردرنيير. تسعمائة متر في الدقيقة

لياف عبر ما يعرف بالسلك على امتداد آلة فوردرنيير ويتسرب الماء الماء واأل يعرف بالصندوق الرأسي بفرش خليط

  .األلياف على سطح السلك تاركًا

األلياف وأربعة أخماس من الماء تصبح الرقيقة قوية بدرجة كافية  وعندما تصبح العجينة مكونة من خُمس واحد من

الرقيقة  تي ضغط كبيرتين تعمالن على عصر الماء منثم تمرر الرقيقة بعد ذلك بين أسطوان. السلك وُيمكن إزاحتها عن

وعندما يزال معظم الماء المتخلف تمرر  .حتى تصبح مكونة من جزءين متساويين تقريباً، أحدهما ألياف واآلخر ماء

بط وتنشأ أثناء عملية التجفيف الروابط الكيميائية التي تحافظ على ترا الرقيقة فوق أسطوانات مسخَّنة ببخار الماء

  .الرقيقة جزيئات هذه

الصقل، ثم تُلَفُّ بعد ذلك على هيئة بكرات ورق  ويمكن صقل الرقيقة الجافة وتنعيمها بضغطها بين أسطوانات تشكيلة

  .المنتجات النهائية ضخمة وتشحن إلى وحدات التصنيع لعمل

اختالف بسيط يتمثل في أن رقيقة لعمل الورق مع وجود  تماثل اآلالت ذات السلك المزدوج أو التوأم آالت فوردنيير

  .الرقيقة منخلين متحركين، مما يُمكن ُصناع الورق من إزالة الماء على جانبي الورق في هذه الحالة تتشكل بين
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حيث تغمر أسطوانة مغطاة بالسلك تُعرف بالقالب  وتُستخدم اآللة األسطوانية لعمل الورق المقوى والورق الثقيل الوزن،

 وهنا تنشأ رقيقة الورق على األسطوانة نتيجة لتسرب الماء من خالل. وتُدار فيه اء ضخم للماء واألليافجزئيا، في وع

وتتيح هذه الطريقة . متحرك ُيعرف باللُّبادة الغطاء الغربالي أو الُمنْخُلي لألسطوانة، ثم تنزع الرقيقة الرطبة بحزام قماش

. ت متراصة فوق اللبادة الواحدة لعمل الورق الُمقوى المتعدد الطبقاتطبقا تكوين ووضع عدة رقائق من األلياف في

 .البكرة الرقائق المتكونة فوق اآلالت األسطوانية وتجفف قبل لفها على وتضغط

  أنواع خاصة من الورق

مة في عوامل منها نوع العجينة المستعملة ودرجة نقائها ونوع اآللة المستخد تعتمد خواص الورق ومواصفاته على عدة

  .المنتج النهائي وتؤثر اإلضافات، كالمعالجات الخاصة التي تجرى على الورق أثناء أو بعد تصنيعه، في .عمل الورق

المحضرة كيميائيا للتقوية وثالثة أجزاء من عجينة  يحضر ورق الصحف عادة من خليط مكون من جزء من العجينة

وتتم معالجة العديد من ورق الكتابة والطباعة بمادة . للطباعةبمواصفات جيدة  مسحوق الخشب إلنتاج ورق رخيص

الفرصة للرقائق الحتواء خليط  وتتم المعالجة بالمادة الغروية ِإما بإتاحة. لمنع انتشار الحبر على صفحة الورق غروية

لون عندما ترتبط وينتج الورق الم. الرقيقة بمحلول النشا وحجر الشَّب أو بوساطة طالء سطح) الراتينج(من الصمغ 

  .الورقية األلوان بألياف العجينة

وتصبح طبقة الطِّالء هذه المعة وحسنة  .يغطى ورق العديد من المجالت والكتب بمخلوط محلول النشا والصلصال

 والورق المعالج بهذه الطريقة جيد بصفة خاصة. آلة الصقل الفائقة المظهر، عندما تُصقل رقائق الورق بين بكرتي

  .عةللطبا

الكتابة عالي الجودة فيستخدم لعمله مزيج من العجائن  أما ورق. ُيصنع ورق الكتابة الرخيص من العجينة المحضرة آليا

الكتابة والمستندات  ويعلَّم ورق. وتُنتج عجينة القماش البالي أجود أنواع ورق الكتابة. كيميائياً المقصورة ـ المبيضة ـ

الورقية الرطبة عندما تكون ملتصقة على سلك جهاز  السلكي على السطح العلوي للرقيقةمائيا بضغط قالب السبك 

  .فوردنيير

مزيج من العجينة المحضرة باستخدام عملية  تُحضر المناديل وورق المناشف من األلياف الُمعاد تدويرها أو من

. ء القوة على هذه المنتجات عندما تكون مبتلةالورق إضافات خاصة إلضفا ويستخدم صناع. الكبريتيت والطريقة اآللية

الورق المقوى فَتُستَخدم  أما عجائن. الحقائب واألكياس الورقية من عجائن كرفت المصفاة جيدا ويحضر معظم ورق

المقوى بطبقة من الشمع أو البالستيك لعمل أوعية الحليب واألكواب  وباإلمكان تغطية الورق. لعمل ورق تغليف األغذية

واإلعالنات  الحبوب والعلب الكرتونية األخرى، والركائز الورقية ألقراص الدواء، وألواح الملصقات وعلب. لورقيةا

 .تدويرها تعمل جميعها على اآلالت األسطوانية من عجائن أوراق الجرائد المعاد

  دراسة السوق ٢-٢

 واالجتماعات الشخصية مع مسؤولي اعتمدت تقديرات حجم السوق على دراسة السوق والتي اشتملت على المقابالت

وتجاوز العدد اإلجمالي للشركات والمؤسسات واألفراد الذين تم االتصال بهم . الشركات الرئيسية، والمؤسسات واألفراد

محادثة ٢٥إضافة إلى ذلك، تم إجراء بحث مكتبي وإجراء . م٢٠٠٥م إلى يونيو ٢٠٠٥ جهة خالل الفترة من أبريل ٦٠

  .وقد تم إدراج دراسة السوق ضمن الوثائق المتاحة للفحص. البحث األساسيهاتفية الستكمال 

  األهداف ٣-٢

  :تكمن األهداف الرئيسية من دراسة السوق في

  تحديد توازن العرض والطلب في األسواق الرئيسية المستهدفة؛  
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  تهدفة؛ تحديد جاذبية األسواق ذات العالقة والعوامل الرئيسية للنجاح في كل سوق من األسواق المس 

   وتحديد عددهم؛ نتحديد خصائص المستهلكين بحسب شرائح المستخدمين النهائيين الرئيسيي 

  تحديد واقتراح مزيج المنتجات بحسب فئة المنتج؛  

توفير نظرة عامة عن التجارة اإلقليمية للورق المعاد تدويره، واللفّات الصحية الكبيرة ومنتجات الورق واحتمالية                

 .مجلس التعاون والدول المجاورةالتصدير ضمن دول 

  نبذة عن السوق ٤-٢

   لفّات الورق الصحي الكبيرة–سوق دول مجلس التعاون ١-٤-٢

زاد استهالك لفّات الورق الكبيرة التي تستخدمها شركات التحويل إلنتاج تشكيات مختلفة من منتجات الورق الصحي 

م ٢٠٠٤-م٢٠٠٠ة بشكل كبير، خالل الفترة من كمناديل الوجه ولفّات الحمام والمطبخ خالل السنوات الخمس الماضي

ويتوقع . في السنة% ٩,٤م بمعدل ٢٠٠٤ عام ١٥١,١٨٠م إلى ٢٠٠٠ طن عام ١٠٥,٥٦٠في دول مجلس التعاون من 

م بمعدل نمو ٢٠١٤ طن بحلول عام ٢٨٤,٦٠٠أن يصل استهالك لفّات الورق الكبيرة في دول مجلس التعاون إلى 

  . لدراسة السوقفي السنة وفقا% ٦سنوي قدره 

  )بالطن(م ٢٠٠٤-م٢٠٠٠استهالك لفّات الورق الصحي الكبيرة في دول مجلس التعاون  .١ جدول
 السنة

م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٠
 الدولة

٧٣,٥٩٠ ٧٨,٥٤٠ ٨٦,١٢٥ ٩٧,٢٠٠ ٦٧,٠٠٠  المملكة العربية السعودية
٢٦,٤٨٠ ٢٨,٣٥٠ ٣١,٠٥٠ ٣٥,٦٠٠ ٢٥,٢٢٠ تحدةدولة اإلمارات العربية الم
٥,٤٧٠ ٥,٦٠٠ ٥,٥٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٥٦٠   البحرين
١,٠٠٠ ١,٣٠٠ ١,٤٥٠ ٢,٠٠٠ ٩٠٠ قطر
٦,٦٩٠ ٧,١٦٠ ٧,٦٦٠ ٨,٢٠٠ ٦,٢٦٠  الكويت
١,٧٣٠ ١,٨٤٠ ١,٩٧٠ ٢,١٨٠ ١,٦٢٠  سلطنة عمان

١١٤,٩٦٠ ١٢٢,٧٩٠ ١٣٣,٧٥٥ ١٥١,١٨٠ ١٠٥,٥٦٠  المجموع
  شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية: المصدر                                                                      

 ٣,٩١١ليصل إلى % ١٧م، ارتفع سعر لفّات الورق الصحي الكبيرة في دول مجلس التعاون بنسبة ٢٠٠٤في عام 

األسعار في وخالل نفس الفترة، ارتفعت . م٢٠٠٣ ريال سعودي للطن في عام ٣,٣٣٨ريال سعودي للطن مقارنة مع 

  .م٢٠٠٣ ريال في عام ٣,٢٤٧م مقارنة مع ٢٠٠٤ ريال سعودي للطن في عام ٣,٦٤٩لتصل إلى % ١٢المملكة بنسبة 

م بحوالي ٢٠٠٤بلغت الطاقة اإلنتاجية المقدرة للفّات الورق الصحي الكبيرة في دول مجلس التعاون في عام 

وبلغ إجمالي اإلنتاج %). ٤٣( طن ٧٠,٠٠٠رق منها  طن، حيث كانت حصة الشركة السعودية لصناعة الو١٦٠,٠٠٠

. من إجمالي الطاقة اإلنتاجية المقدرة % ٩٧,٥ طن والتي تعادل حوالي ١٥٦,٠٠٠في دول مجلس التعاون لنفس الفترة 

 طن إضافية في السنتين إلى الثالث سنوات القادمة في كل من ٦٦,٠٠٠وبناء على دراسة السوق فإنه سيتم إضافة 

  . و ظبي الوطني إلنتاج الورق ومصنع الخليج للصناعات الورقية مصنع أب
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   لفّات الورق الصحي الكبيرة– ةسوق المملكة العربية السعودي ٢-٤-٢

. من الطلب على لفّات الورق الصحي الكبيرة في دول مجلس التعاون% ٦٤استحوذت المملكة تاريخيا على أكثر من 

رق الصحي الكبيرة في االرتفاع نتيجة لالنتعاش االقتصادي المتواصل، ومن المتوقع أن يواصل الطلب على لفّات الو

  .وارتفاع مستوى المعيشة، والوعي الصحي المتزايد بأهمية استخدام الورق الصحي للفرد والزيادة في عدد السكان

أتي من من إجمالي الطلب على لفّات الورق الكبيرة في المملكة ت% ٥٩م أن ٢٠٠٤وتبين دراسة السوق في عام 

نقل إخوان، وشركة العليان كمبرلي كالرك العربية -مجموعة نابكو، شركة الورق الصحي: شركات التحويل الثالثة

من إجمالي الطلب على % ٥,٦ طن أو ٥,٣٠٠المحدودة، فيما يبلغ استهالك الشركة السعودية لتحويل الورق حوالي 

  .لفّات الورق الكبيرة في المملكة

  منتجات الورق الصحي–اون سوق دول مجلس التع ٣-٤-٢

 ١٤٩,١٣٠م إلى ٢٠٠٠ طن في عام ١١٧,١٣١نما االستهالك من منتجات الورق الصحي في دول مجلس التعاون من 

وتعتبر المملكة ودولة اإلمارات العربية المتحدة أكبر سوقين . في السنة% ٦,٢م بمعدل نمو ٢٠٠٤طن في عام 

 طن ٢٥,٢٨٠و %) ٦٣( طن ٩٤,٢٠٠ن بإجمالي طلب قدره لمنتجات الورق الصحي في دول مجلس التعاو

  . م٢٠٠٤على التوالي في عام %) ١٨,٩(

  ) بالطن(م ٢٠٠٤-م٢٠٠٠استهالك منتجات الورق الصحي في دول مجلس التعاون ما بين  .٢ جدول
 السنة

م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٠
 الدولة

٧٦,٧٩٣ ٧٩,٨٣٢ ٨١,٨١٣ ٩٤,٢٠٠ ٧٣,٦٢٢  سعوديةالمملكة العربية ال
٢٠,٠٨٠ ٢١,٤٣٠ ٢٢,٨٨٠ ٢٥,٢٨٠ ٢١,٤٤٠ دولة اإلمارات العربية المتحدة
٥,٨٠٠ ٦,١٠٠ ٦,٧٠٠ ٧,٢٠٠ ٥,٥٠٠   البحرين
٣,١٠٠ ٣,٥٥٠ ٤,٠٨٠ ٤,٧٠٠ ٢,٥٣٠ قطر
٩,٦٧٢ ١٠,٢٤٠ ١١,٠٤٠ ١٢,٠٢٠ ٩,١٧٠  الكويت
٤,٢٦٣ ٤,٨١٢ ٥,١٣٧ ٥,٧٣٠ ٤,٨٦٩  سلطنة عمان

١١٩,٧٠٨ ١٢٩,٩٦٤ ١٣١,٦٤٧ ١٤٩,١٣٠ ١١٧,١٣١  المجموع
 شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية:                                                                                     المصدر

 وخالل العشرة سنوات القادمة، يتوقع أن يواصل الطلب على منتجات الورق الصحي في االرتفاع في دول مجلس

ويتوقع أن تستمر كل من المملكة ودولة اإلمارات العربية .  طن٢٦٨,٠٠٠لتصل إلى % ٦,٨التعاون بمعدل نمو 

% ١٥و )  طن١٧٥,٢٠٠% (٦٥المتحدة في أن تكونا أكبر سوقين لمنتجات الورق الصحي بحصة تبلغ نسبتها 

 .على التوالي خالل نفس الفترة)  طن٤١,٢٠٠(

 استهالك الفرد الحالي لقياس نسبة نمو استهالك منتجات الورق الصحي في دول مجلس كما يمكن االعتماد على معدل

والواليات المتحدة األمريكية )  كغم١٤,٢(التعاون والتي تعد دون المستويات الملحوظة عند مقارنتها مع المملكة المتحدة 

  ).  كغم٢٢,٥(

  )كغم(م ٢٠٠٤-م٢٠٠٠ما بين  معدل استهالك الفرد من منتجات الورق الصحي .٣ جدول

الواليات 

  المتحدة

المملكة 

  المتحدة

  عمان  السعودية  الكويت اإلمارات   قطر  البحرين

٢,٥  ٣,٨  ٥,٠  ٦,٠  ٦,٣  ١٠,٣  ١٤,٢  ٢٢,٥  

 اتيجيةشركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستر:             المصدر                                                                          
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يشير الجدول أعاله إلى أن معدالت استهالك الفرد من منتجات الورق الصحي متدنية إلى حد كبير في جميع دول 

مجلس التعاون باستثناء مملكة البحرين وذلك عند مقارنتها مع المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية، مما يظهر 

  . الصحي في المنطقةبوضوح احتمالية نمو استهالك منتجات الورق

   منتجات الورق الصحي–السوق السعودي  ٤-٤-٢

 ٩٤,٢٠٠سنويا لتبلغ   % ١١م بمعدل   ٢٠٠٤-م٢٠٠١نمت مبيعات منتجات الورق الصحي في المملكة خالل الفترة من           

م، ويتوقع أن يزداد الطلب على منتجات الورق الصحي         ٢٠٠١ طن في عام     ٧٦,٧٠٠م مقارنة بـ    ٢٠٠٤طن في عام    

ومن المتوقـع أن  . م٢٠١٤ طن في عام    ١٧٥,٢٠٠سنويا ليبلغ   % ٦,٤ خالل الـعشر سنوات القادمة بواقع       في المملكة 

من الطلب المتوقع على منتجات الورق الصحي، في حين سيتم تغطية الكميـات             % ٩٥يقوم المنتجون المحليون بتغطية     

قع كذلك أن يقوم المنتجون السعوديون بتصدير       وعالوة على ذلك، فإنه من المتو     . المتبقية عن طريق االستيراد الخارجي    

  .من إنتاجهم إلى بقية دول مجلس التعاون واألسواق اإلقليمية األخرى% ١٠ما نسبته 

نقل - طن، شركة الورق الصحي٢٢,٠٠٠مجموعة نابكو :  شركات تحويل الورق الصحي في المملكة هي٣إن أكبر 

وتقدر حصة الشركة السعودية .  طن١٣,٦٠٠لعربية المحدودة  طن وشركة العليان كمبرلي كالرك ا٢١,٢٠٠إخوان

من إجمالي سوق تحويل منتجات الورق الصحي، وبذلك تصنف حاليا في المركز السادس % ٥,٦لتحويل الورق بـ 

  . على مستوى المملكة

  : فئات٣وبشكل عام يتم تصنيف منتجات الورق الصحي إلى 

  من مادة السليولوز% ١٠٠مكون: نخب أول 

  من مخلفات الورق المعاد تدويرها% ٥٠من مادة السليولوز،و% ٥٠مكون: جاري فائق الجودةت 

  من مخلفات الورق المعاد تدويرها% ١٠٠مكون: تجاري 

، بينما بلغ الطلب على الورق %٦٧م، بلغ الطلب على منتجات الورق الصحي المصنف كنخب أول ٢٠٠٤في عام 

  %. ١١ي حين بلغ الطلب على الورق المصنف كنخب تجاري نسبة ف% ٢٢المصنف كنخب تجاري فائق الجودة 

أو المستخرج من /تنفرد الشركة السعودية لصناعة الورق بتصنيع منتجات الورق الصحي باستخدام اللب الصافي و

  .مخلفات الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق األوسط

   مخلفات الورق–السوق السعودي  ٥-٤-٢

 المتوفرة إلعادة التدوير على كمية الورق المستهلك، وكما هو مبين أدناه، فقد بلـغ إجمـالي       تعتمد كمية مخلفات الورق   

  :م موزعة كما يلي٢٠٠٣ طن تقريبا في عام ٨١١,٠٠٠االستهالك من الورق في المملكة 

  

  )بالطن(م ٢٠٠٣مخلفات الورق المتوفرة إلعادة التدوير في عام  .٤ جدول

  لورق المقوىا/الورق   ورق طباعة الصحف  ورق الكرتون

٤٠٢,٩٢٠  ٥٩,٠٠٠  ٣٥٠,٠٠٠  

 شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية:                      المصدر                                               

 طن من خالل عدة جهات تقوم بجمع مخلفات         ٢٥٠,٠٠٠م بحوالي   ٢٠٠٤في حين تقدر الكمية التي تم جمعها في عام          

الشركة السعودية إلعادة تـدوير الـورق،       : وهناك حاليا ثالث شركات رئيسية تقوم بهذا العمل       .  تدويرها ةالورق إلعاد 

باإلضافة إلى تجار آخرون الذين يجمعونها      . الشركة العربية لتصنيع الورق المحدودة، وشركة الشرق األوسط المحدودة        
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ووفقا لدراسة السوق، فقد بلغ حجم مـا تـم تجميعـه            . ة وخارجها بغرض إعادة بيعها للمستخدمين اآلخرين في المملك      

من المخلفـات التي تم جمعها في عـام        )  طن ٩٢,٦٠٠% (٣٧بواسطة الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق حوالي        

  . م٢٠٠٤

   المركز في السوق–الشركة السعودية لصناعة الورق  ٥-٢

  لفّات الورق الصحي الكبيرة ١-٣-٢

 لصناعة الورق هي المورد األساسي للفّات الورق الصحي الكبيرة في المملكة حيث قامت تعتبر الشركة السعودية

وكان المنافس القريب لها ). تقريبا% ٥٥تشكل ( طن ٩٧,٢٠٠ طن من إجمالي الطلب السنوي البالغ ٥٣,٥٠٠بتوريد 

. م٢٠٠٤تاج في عام  طن من اإلن١٤,٢٠٠من ناحية عدد األطنان شركة العليان كمبرلي كالرك، البحرين بِـ 

  .   طن من لفّات الورق الصحي الكبيرة١٠,٧٠٠ويتضمن المنافسون اآلخرون شركة فاين األردنية بـ 

ع للفّات الورق الكبيرة في منطقة الخليج العربي إلى وتهدف الشركة السعودية لصناعة الورق باعتبارها أكبر مصنّ

وباإلضافة إلى الشركة السعودية . ت الورق الكبيرة في المنطقةمواصلة نشاطها لتكون رائدة السوق في صناعة لفّا

شركة الخليج لصناعات : آخرون للفّات الورق الكبيرة في دول مجلس التعاون وهمصنّعون لصناعة الورق، هناك م

بي  طن، وشركة أبو ظ٨,٠٠٠ن عن يا اإلنتاجية مجتمعتمالورق وشركة األزمان وكالهما في المملكة وال تزيد طاقته

 ١٨,٠٠٠(، وشركة اإلمارات لصناعة الورق ) طن١٠,٠٠٠(، وشركة التاج لصناعة الورق ) طن٢٤,٠٠٠(الوطنية 

 ١٢,٠٠٠(الكويت - وشركة الخليج لتصنيع الورق)  طن١٤,٠٠٠(، وشركة العليان كمبرلي كالرك في البحرين)طن

  ).طن

الورق المتكامل الوحيد في دول مجلس التعاون بمرافق باإلضافة إلى ذلك، تعتبر الشركة السعودية لصناعة الورق منتج 

وترى إدارة الشركة أن هذا . لجمع المخلفات وإعادة التدوير وإزالة الحبر وتصنيع وتحويل لفّات الورق الصحي الكبيرة

  .يضعها في مركز متميز من ناحية المنافسة كأكبر منتج للورق بأقل تكلفة في دول مجلس التعاون

  الصحيمنتجات الورق ٢-٣-٢

بدأت الشركة السعودية لصناعة الورق من خالل الشركة السعودية لتحويل الورق بإنتاج تشكيلة متنوعة من منتجات 

  . م لتشمل مناديل الوجه ومناشف المطبخ ومحارم السفرة وورق الحمام، ومناديل الجيب٢٠٠٣الورق الصحي عام 

 ٩,٦٠٠ز السادس على مستوى المملكة بطاقة إنتاجية قدرها وتصنف الشركة السعودية لصناعة الورق حاليا في المرك

  . من سوق تحويل المنتجات الورقية على الرغم من حداثة إنتاجها% ٥,٦طن سنوياً وبحصة تقدر بـ 

  مخلفات الورق ٣-٣-٢

ملة تعتبر الشركة السعودية لصناعة الورق من خالل الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق هي الشركة الوحيدة المتكا

في جمع وفرز مخلفات الورق والكرتون، حيث أنه بمقدور الشركة حاليا جمع مخلفات الورق والمنتجات األخرى 

 تغطية كما أن بمقدورها أيضاً.  طن في السنة١٠٠,٠٠٠المرتبطة بها من داخل المملكة بإجمالي يصل إلى أكثر من 

لدى وعالوة على ذلك، . وظف يقومون بعمليات الجمع م٨٠٠المملكة بمرافق تخزين متعددة وأكثر من كافة أرجاء 

 مؤسسة حكومية وشركة خاصة مثل أمانة ٩٠تدوير الورق عقود جمع حصرية مع أكثر من عادة لشركة السعودية الا

  .مدينة الرياض، وزارة التربية والتعليم، شركة الزيت العربية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية
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   م٢٠٠٤-م٢٠٠٠  السعودية إلعادة تدوير الورق ما بينات الشركةمبيعتقدير  .٥ جدول

 السنة

   م٢٠٠٠ م٢٠٠١ م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤

  بالطن  ٣٣,٠٧٠  ٤٠,٥٢٥  ٦٩,٧٧٢  ٧٨,٠٠٠  ٩٢,٦٠٣

  )آالف(بالريال   ١٨,٦٦٤  ٢٠,١٤٩  ٣١,٢٨٣  ٣٨,٠٨١  ٥١,٣٨٧

  متوسط سعر الطن بالريال ٥٦٤,٤ ٤٩٧,٢ ٤٤٨,٤ ٤٨٨,٢ ٥٥٤,٩

  شركة االستشارات الدولية لألعمال اإلستراتيجية:                                                                 المصدر            

 ٣٣يبين الجدول أعاله الزيادة في نمو حجم مخلفات الورق التي يتم تجميعها من قبل الشركة والتي إرتفعت من حوالي 

وكذلك زيادة دخل الشركة من عملية التجميع التي . م٢٠٠٤طن في عام  ألف ٩٢,٦م إلى ٢٠٠٠الف طن في عام 

  . مليون ريال لنفس الفترة٥١ مليون ريال سعودي إلى حوالي ١٨ارتفعت من حوالي 

إن وضع القوانين واألنظمة البيئية والحوافز الكبيرة إلعادة تدوير المخلفات يزيد في أهميتها لما في ذلك من منافع بيئية 

  ).السليلوز(كما أن أسعار مخلفات الورق مرتبطة بأسعار الورق العالمية اللب الطبيعي . وصحية
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   نبذة عن المجموعة ٣

الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق والشركة السعودية (تعتبر الشركة السعودية لصناعة الورق وشركاتها التابعة 

 بحسب دراسة السوق التي قامت بها شركة استشارات أكبر منتج متكامل للورق في الشرق األوسط) لتحويل الورق

األعمال الدولية اإلستراتيجية، حيث تقوم الشركة بجمع مخلفات الورق وإعادة تدويره لتصنيع لفّات الورق الصحي 

  .الكبيرة وتحويلها إلى منتجات ورقية استهالكية مختلفة

  خلفية عامة ١-٣

  الشركة السعودية لصناعة الورق

فرع لمؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبد العزيز تأسست الشركة  ك

 صادر من مدينة الدمام ١٩٥٤٠بسجل تجاري رقم " المؤسسة السعودية لصناعة اللب والورق"آل سعود تحت مسمى 

م بصناعة  لفّات الورق ١٩٩١م وبدأت نشاطها في عام ١٩٨٩ ديسمبر ١٣هـ الموافق١٤١٠جمادى األول ١٤بتاريخ 

  .الصحي الكبيرة

 طن ٧٠,٠٠٠م أضافت الشركة وحدة إزالة األحبار، واستمرت في توسعة طاقتها اإلنتاجية لتصل إلى ١٩٩٤وفي عام 

  . م٢٠٠١من لفّات الورق الصحي الكبيرة في سنة 

 يونيـو   ٦هـ الموافق   ١٤١٥م   محر ١٠تم تسجيل الشركة السعودية لصناعة الورق كشركة ذات مسؤولية محدودة في            

 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقـسم        ٥٥ برأس مال قدره     ٢٠٥٠٠٢٨١٤١م بموجب سجل تجاري رقم      ١٩٩٤

 ريال سعودي وقد تم توزيع رأس المال الـشركة فيمـا بـين              ١٠٠٠ حصة متساوية القيمة قيمة كل منها        ٥,٥٠٠إلى  

  :الشركاء على النحو التالي

  االسم  عدد الحصص  همةنسبة إجمالي المسا

  األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود  ٤,١٨٠  %٧٦

  األمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود  ١,١٠٠  %٢٠

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل  ٢٢٠  %٤

  المجموع  ٥,٥٠٠  %١٠٠,٠٠

تعديل عقد تأسيس الشركة بموجب قرار شركاء م، تم ١٩٩٦ أكتوبر ١٣ هـ الموافق ١٤١٧ جماد الثاني ١وبتاريخ 

 آل سعود من الشركة عن طريق تنازله عبدالعزيزوالذي تم بموجبه خروج صاحب السمو الملكي حسام بن سعود بن 

عن كامل حصصه في الشركة لكل من صاحب السمو الملكي االمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز ورائد بن 

كما نص قرار الشركاء أعاله ). بصفته شريك جديد( المعمر ن بن عبدالرحملمشعل وعبداهللاعبدالرحمن بن عبدالعزيز ا

 ريال ١٠٠٠ ريال سعودي بدال من ١٠٠على تخفيض القيمة االسمية للحصص في راسمال الشركة لتصبح قيمتها 

 بالكامل على النحو  مليون ريال سعودي مدفوع٥٥سعودي، وقد تمت إعادة توزيع الحصص في رأسمال الشركة البالغ 

  :التالي
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  االسم  عدد الحصص  نسبة إجمالي المساهمة

  األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود  ٤٣٧,٢٥٠  %٧٩,٥

  عبداهللا بن عبدالرحمن المعمر  ٢,٧٥٠  %٠,٥

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل  ١١٠,٠٠٠  %٢٠

  المجموع  ٥٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠

م، تم تعديل عقد تأسيس الشركة بموجب قـرار شـركاء           ٢٠٠١ مارس   ١٩ هـ الموافق    ١٤٢١لقعدة   ذو ا  ٢٤وبتاريخ  

والذي تم بموجبه خروج الشريك عبداهللا بن عبدالرحمن المعمر من الشركة وذلك عن طريق تنازله عن كامل حصصه                  

ركاء علـى زيـادة رأس مـال        كما وافق الش  . لصاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود          

 مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل، مقسم إلى مليون حصة قيمتهـا            ١٠٠الشركة من خالل رسملة األرباح المبقاة إلى        

  : ريال سعودي للحصة الواحدة على النحو التالي١٠٠االسمية 

  االسم  عدد الحصص  نسبة إجمالي المساهمة

  ن عبدالعزيز آل سعوداألمير عبداهللا بن مساعد ب  ٨٠٠,٠٠٠  %٨٠

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل  ٢٠,٠٠٠  %٢٠

  المجموع  ١,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠

شركة مساهمة، تم تعـديل عقـد        م وقبل تحول الشركة إلى      ٢٠٠٦ فبراير   ١٥ هـ الموافق    ١٤٢٦ محرم   ١٦وبتاريخ  

 ٣رسملة األرباح المبقـاة وكـذلك إدخـال          مليون ريال سعودي من خالل       ٢٤٠تأسيس الشركة برفع رأس مالها إلى       

مـن نـسبة   % ١,١٢شركاء جدد بتنازل صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود عـن        

ملكيته في الشركة ألخيه صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، فيما تنازل السيد                  

من نسبة ملكيته في الشركة مناصفة بين كل من إبنه عبـدالرحمن            % ١ بن عبدالعزيز المشعل عن      رائد بن عبدالرحمن  

وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد الجمعية العامة للتحول، سيتم تقديم طلب إلـى معـالي              . وزوجته أمل بنت علي بن ريس     

ريـال سـعودي مقـسم إلـى         ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ وزير التجارة والصناعة بإعالن تحول الـشركة برأسـمال قـدره            

  : ريال يحيث يصبح هيكل الملكية على النحو التالي١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية ٢٤,٠٠٠,٠٠٠

    قبل االكتتاب    بعد االكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

عدد األسهم 

  المملوكة

عدد األسهم 

  المطروحة لالكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

 األســهم عــدد

  المملوكة

  المساهمون البائعون

األمير عبداهللا بن مساعد بـن        ١٨,٩٣١,٢٠٠  %٧٨,٨٨  ٥,٦٧٩,٣٦٠  ١٣,٢٥١,٨٤٠  %٥٥,٢

  عبدالعزيز آل سعود

رائد بـن عبـدالرحمن بـن         ٤,٣٢٠,٠٠٠  %١٨,٠٠  1.296.000  ٣,٠٢٤,٠٠٠  %١٢,٦

  عبدالعزيز المشعل

رحمن بن مساعد   األمير عبدال   ٢٦٨,٨٠٠  %١,١٢  ٨٠,٦٤٠  ١٨٨,١٦٠  %٠,٨

  بن عبدالعزيز آل سعود

  أمل علي بن ريس  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  عبدالرحمن رائد المشعل  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  الجمهور  -  -  -  ٧,٢٠٠,٠٠٠  %٣٠,٠

  المجموع  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٧,٢٠٠,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠
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  وير الورقالشركة السعودية إلعادة تد

الموافـق  (هـ  ١٤١٨ ربيع األول    ٢٥تأسست الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق كشركة ذات مسؤولية محدودة في            

 مليـون ريـال سـعودي    ٤,٣ برأس مال مدفوع قدره   ١٠١٠١٤٦٥١٣بموجب سجل تجاري رقم     ) م١٩٩٧ يوليو   ٣٠

.  ريال سعودي للحصة الواحـدة     ١٠٠٠سمية قدرها    حصة متساوية القيمة، بقيمة ا     ٤٣,٠٠٠مدفوع بالكامل مقسماً إلى     

وتقوم الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق بجمع مخلفات الورق وبيعها إلى مصنعي الورق مثل الـشركة الـسعودية                  

  .لصناعة الورق والشركة العربية للورق وشركة الراجحي للتجارة والصناعة

  الشركة السعودية لتحويل الورق

 يناير ٥الموافق (هـ ١٤٢٢ شوال ٢١عودية لتحويل الورق كشركة ذات مسؤولية محدودة في تأسست الشركة الس

 مليون ريال مدفوع بالكامل مقسمة ١٠ برأس مال قدره ٢٠٥٠٠٣٩٦٩٧في الدمام بموجب سجل تجاري رقم ) م٢٠٠٢

 تقوم الشركة السعودية و.  ريال سعودي للحصة الواحدة١٠٠٠ حصة متساوية القيمة، بقيمة اسمية قدرها ١٠,٠٠٠إلى 

لتحويل الورق بتحويل لفّات الورق الصحي الكبيرة إلى منتجات ورقية استهالكية متنوعة يتم تسويقها من خالل منافذ 

، "زمان"، "مشوار"، "مناديل اكسيلنس: "التجارية التالية والمسجلة بالمملكة العربية السعوديةتحت العالمات البيع المختلفة 

 .ويتم تسويقها من خالل قنوات توزيع تشمل محالت الجملة والتجزئة". بيور"، " اندويك"، "سيتي"

  هيكل الملكية  ٢-٣

من حصص الملكية لكل من الشركة السعودية % ١٠٠تمتلك الشركة السعودية لصناعة الورق بصورة غير مباشرة 

 نتيجة للنمو المرحلي للمجموعة، إذ وقد جاء ت هذه الهيكلة. إلعادة تدوير الورق والشركة السعودية لتحويل الورق

إبتدأت الشركة تصنيع الورق ثم ظهرت الحاجة إليجاد مصدر للمادة الخام المستخدمة في صناعة الورق وهي اللب 

المستخرج من مخلفات الورق المعاد تدويره حيث جاء تأسيس الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق كشركة مستقلة 

خلفات الورق المالئم لتصنيع الورق الصحي وبيع مخلفات الورق األخرى مثل الكرتون وأوراق تقوم بتزويد الشركة بم

الصحف لمصنعي مواد التعبئة والتغليف، ثم جاء تأسيس الشركة السعودية لتحويل الورق وذلك لتكملة حلقة إنتاج 

وبذلك أصبح هيكل الملكية على . الورق الصحي ابتداء من تجميع مخلفات الورق وانتهاء بمنتجات الورق الصحي

  :النحو التالي

من حصص الملكية في كل من الشركة السعودية إلعادة تدوير          % ٩٥تمتلك الشركة السعودية لصناعة الورق       •

 . الورق والشركة السعودية لتحويل الورق

 . الورقمن حصص الملكية في الشركة السعودية لتحويل% ٥تمتلك الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق  •

  .من حصص الملكية في الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق% ٥تمتلك الشركة السعودية لتحويل الورق  •

  رسالة الشركة  ٣-٣

رسالة الشركة هي إنتاج ورق صحي ذو جودة عالية لتلبية احتياجات العمالء والمستهلكين والقيام بأعمال مفيدة للبيئة 

كما تلتزم الشركة بتطوير أنشطتها بشكل متكامل وتنمية قدراتها . ر الورقمن خالل اهتمامها بعملية إعادة تدوي

الصناعية من خالل مواكبتها للتطورات التقنية واستغالل مخلفات الورق وإعادة إنتاجه وتسويقه ووفقا ألفضل المعايير 

 .العالمية
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  اإلستراتيجية ٤-٣

  :ترتكز إستراتيجية الشركة على العناصر التالية

 .تمرة للفوائد البيئية إلعادة تصنيع المخلفات الورقيةالتوعية المس 

 .التوعية المستمرة للفوائد الصحية الستخدام الورق الصحي 

  .التطوير المستمر في جودة المنتجات 

  .البحث عن وفورات التكاليف في اإلنتاج والتسويق واإلدارة 

  .االستثمار المستمر في تكنولوجيا اإلنتاج والخامات والمعدات 

  .ستثمار طويل األجل في القوى العاملة، خاصة السعودية منهااال 

 تقوم الشركة بتصنيع الورق والمنتجات المتعلقة به بجودة عالية وبأسعار منافسة لتتبوأ مركز              ستراتيجيةولتحقيق هذه اإل  

  .قيادي يمكنها من المنافسة مع مصنعي الورق المحليين والدوليين والنمو في أسواقها األساسية

مت الشركة أوال ببناء مركز قوي في األسواق اإلقليمية وتعمل على حمايته بشكل مستمر من خالل التوسع األفقـي                   قا

 .والعمودي في التصنيع والتوزيع

  المواقع ٥-٣

يقع المكتب الرئيسي للشركة السعودية لصناعة الورق وكافة مباني الشركة، والمصنع واآلالت في المدينـة الـصناعية                 

  .  ويشمل مناطق التخزين المرتبطة بها٢ م١٥٩,٠٠٠ويغطي الموقع مساحة . امالثانية بالدم

ويقع المكتب الرئيسي لشركة السعودية لتدوير الورق في الرياض مع فروع رئيسية في جدة والدمام وفروع أصغر في                  

 بالقرب من مرافق    م تم إنشاء مصنع الشركة السعودية لتحويل الورق       ٢٠٠٢وفي عام   . المدينة، مكة، القصيم، وعرعر   

 . الشركة السعودية لصناعة الورق

  ملكية األسهم وهيكل رأس المال عند التحول  ٦-٣

 سهم عادي متساوية القيمة، بقيمة اسمية ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسماً إلى ٢٤٠يبلغ رأس مال الشركة 

من األسهم بواقع % ٧٠ئعون سيتملكون ووفقا لشروط االكتتاب فإن المساهمون البا.  ريال للسهم الواحد١٠قدرها 

من اسهم الشركة لالكتتاب % ٣٠ والتي تمثل ٧,٢٠٠,٠٠٠ سهماً، بينما سيتم طرح األسهم المتبقية ١٦,٨٠٠,٠٠٠

  .العام
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  ملكية المساهمين البائعين في الشركة  .٦ جدول

    قبل االكتتاب    بعد االكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

عدد األسهم 

  المملوكة

 األسهم عدد

  المطروحة لالكتتاب

النسبة إلى إجمالي 

  رأس المال

عدد األسهم 

  المملوكة

  المساهمون البائعون

األمير عبداهللا بن مساعد بـن        ١٨,٩٣١,٢٠٠  %٧٨,٨٨  ٥,٦٧٩,٣٦٠  ١٣,٢٥١,٨٤٠  %٥٥,٢

  عبدالعزيز آل سعود

رائـد بـن عبـدالرحمن بــن      ٤,٣٢٠,٠٠٠  %١٨,٠٠  ١,٢٩٦,٠٠٠  ٣,٠٢٤,٠٠٠  %١٢,٦

  يز المشعلعبدالعز

األمير عبدالرحمن بن مـساعد       ٢٦٨,٨٠٠  %١,١٢  ٨٠,٦٤٠  ١٨٨,١٦٠  %٠,٨

  بن عبدالعزيز آل سعود

  أمل علي بن ريس  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  عبدالرحمن رائد المشعل  ٢٤٠,٠٠٠  %١,٠٠  ٧٢,٠٠٠  ١٦٨,٠٠٠  %٠,٧

  الجمهور  -  -  -  ٧,٢٠٠,٠٠٠  %٣٠,٠

  المجموع  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٧,٢٠٠,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠

  الشركة السعودية لصناعة الورق:                                                                                              المصدر

  أعضاء مجلس اإلدارة المقترح واللجان التنفيذية  ٧-٣

  : لجمعية العامة التأسيسية للتحول من األسماء التاليةيتكون مجلس اإلدارة المقترح والذي سيخضع لموافقة ا

  

  أسماء المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة  .٧ جدول

 االسم الصفة

رئيس مجلس اإلدارة                      صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

 المشعلرائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز  عضو مجلس اإلدارة

 صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  موسى بن عبدالكريم الربيعان  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  محمد بن عبداهللا الخريف  ) بعد التحولفي مجلس اإلدارة(عضو 

  عزام بن عبداهللا أبا الخيل  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  الحسين بن العباس حميدالدين  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

  عبدالستّار بن عبداهللا أبا الخيل  )في مجلس اإلدارة بعد التحول(عضو 

 أعاله اليوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكبار التنفيذيين ٦ ما ورد في الجدول وتقر إدارة الشركة بانه باستثناء

  .  بالشركة أو أمين السر أو أي من التابعين ألعضاء مجلس اإلدارة في اسهم الشركة
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  صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

  رئيس مجلس اإلدارة 

   سنة٤٠: العمر 

م ١٩٨٧حمل سموه شهادة البكالوريوس وشهادة الماجستير في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض عام ي

  ). بنك فيصل اإلسالمي سابقا(كما ساهم بتأسيس بنك شامل 

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل

  نائب رئيس مجلس اإلدارة و العضو المنتدب 

   سنة٤٠: العمر

م وعمل ١٩٨٧نسية ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض عام             سعودي الج 

  . في إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق منذ تأسيسها كما يشرف على إدارة عملياتها اليومية

  صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن هللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود

  لس اإلدارة عضو مج

   سنة٣٨: العمر

لدى صاحب السمو الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود خبرة واسعة بصفته رجل أعمال لدية      

  .استثمارات متعددة محلية ودولية

  الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع

  عضو مجلس اإلدارة

   سنة٦٠: العمر

الهندسة الكيميائية وتكرير البترول من جامعـة كولـورادو بالواليـات التحـدة     حاصل على درجة الدكتوراه في مجال   

وبعد تخرجه عمل أستاذاً بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، ثم التحـق بالـشركة               . م١٩٧٦األمريكية عام   

 صدف في هيوستن حتى     في بداية تأسيسها حبث تولى قيادة فريق سابك لمشروع        ) سابك(السعودية للصناعات األساسية    

وخالل الفترة مـن    . م تلى ذلك توليه لمنصب المدير العام لتنفيذ جميع مشاريع سابك في الجبيل وينبع             ١٩٨٠نهاية عام   

وخالل فترة العشرين سنة الماضـية      . م عمل كعضو مندب ورئيس تنفيذي لمجموعة شركات أميانتيت        ١٩٩٦م و ١٩٨٨

ل من شركة كيميا وابن البيطار باإلضافة إلى عضويته في أول مجلس إدارة             تولى عدة مهام منها رئيس مجلس إدارة ك       

لشركة أرامكو السعودية لمدة ست سنوات كما عمل عضوا لمجلس إدارة كل من الهئية الملكية للجبيل وينبع وشركة أبن            

  .رشد وشركة نما والغرفة التجارية الصناعية بالرياض

لس إدارة شركة أميانتيت منصب رئيس مجلس إدارة شركة شرق للبتروكيماويات           يشغل حالياًً باالضافة إلى ترأسه لمج     

وعضوية الهيئة االستشارية للمجلس االقتصادي األعلى ومجلس إدارة بنك الرياض وشركة معادن وشـركة التـصنيع                

  .وخدمات الطاقة
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  موسى بن عبدالكريم الربيعان

  عضو مجلس اإلدارة

   سنة٥٥: العمر

الملك فهد جامعة من  -)مع مرتبة الشرف" (هندسة كهربائية "-بكالوريوس علوم هندسية مل سعودي الجنسية ويح

 بعد التخرج من الجامعة و تم  صندوق التنمية الصناعية السعوديلدى بالعملالتحق .  الظهران–لبترول والمعادن ل

.  إضافة الى إدارة المرافق الكهربائيةيئتمانفي التحليل المالي واالابتعاثه مباشرة لاللتحاق بدورات في الواليات المتحدة 

 مسئوال عن السياسات المالية وعن تنفيذها بما في ذلك متابعة كانوظيفة المدير المالي حيث وكان آخر منصب له 

 تنفيذي مسئول عن م كرئيس١٩٨٦وبعد ذلك التحق بالشركة الوطنية للتأمين التعاوني في عام . الميزانية والحسابات

م حيث أنشأ دار موسى لإلستشارات وهو مكتب دراسات مهنية لتقديم االستشارات المالية ٢٠٠٥ا حتى عام هتأسيس

  .واالستشارات التأمينية

 و رئيس مجلس إدارة يةعضوويشغل حالياًً باالضافة إلى ترأسه اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية  

  .   رئاسة مشروع نجم لتطوير تأمين السيارات في المملكةمجموعة سامبا المالية ولجنة المراجعة 

  محمد بن عبداهللا الخرّيف

  عضو مجلس اإلدارة

   سنة٣٨: العمر

سعودي الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة الملك سعود بالرياض وقد تقلد وظـائف                 

ع بمجموعة شركات أبناء عبداهللا الخريف، نائب رئيس بيت التقسيط عدة شملت الرئيس والمدير التنفيذي لشئوون التصني   

كما أن المهندس الخريـف     . السعودي وعضو مجلس إدارة في كل من شركة دار الكيماويات المحدودة ومدارس الرواد            

امل الصناعي عضو في اللجنة الصناعية ولجنة االتفاقيات الدولية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وعضو لحنة التك          

  .في اللجنة الوطنية السعودية 

  عزام عبداهللا أبا الخيل 

  عضو مجلس اإلدارة

   سنة٤٨: العمر

خبرة كما أن لديه في اإلدارة من كلية روالنديس بوالية فلوريدا األمريكية سعودي الجنسية يحمل شهادة البكالوريوس 

 في البنك السعودي م١٩٨٣نية المصرفية في عام وقد بدأ مسيرته المه.  سنة في القطاع المصرفي٢٠تزيد عن 

ثم التحق . الفرنسي حيث شغل مناصب مختلفة في قطاعي خدمات الشركات واألفراد، وتم تعيينه نائبا لمدير مكتب لندن

 كمدير لقطاع حيث عين بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار حيث شغل مناصب رئيسية عدة م١٩٩٤في العام 

وقبل تركه للخدمة لدى شركة الراجحي كان يشغل منصب نائب مدير عام المجموعة المصرفية والتي . خدمات األفراد

ويشغل حاليا منصب . اشتملت على إدارة الخدمات المصرفية لألفراد والشركات والخدمات المصرفية اإللكترونية

  .الرئيس التنفيذي لبنك البالد
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  اللجان ٨-٣

 الفعالـة لعمـل     اإلدارة للمساعدة في تطـوير      اتالتعويض األجور و  لمراجعة ولجنة  لجنة ا  :سيعمل بالشركة لجنتان هما   

عـضوين   الـشركة ضـم      قد قرر الشركاء في    ف المستويات، كافة   على ثقافة شفافية ومهنية     تأسيسفي سبيل   ، و الشركة

 .أدناه كل من اللجنتين خارج الشركة للعمل فيمن مستقلين 

  :المراجعةلجنة 

 سياسات الشركة وفي اإلشراف على  والتي يتوقع أن يرأسها المهندس محمد بن عبداهللا الخريف في     المراجعةتعمل لجنة   

  : ، وأعضاء اللجنة هم القانونية والتعاقديةالمحاسبية، المالية، بالمسائل فيما يتعلق أدائهاتوجيه تطبيقات ونواحي 

  أعضاء لجنة المراجعة .٨ جدول

 االسم  المؤهل أهم التفاصيل الوظيفية

  محمد بن عبداهللا بن إبراهيم الخريف  ١٨في صفحة سبق اإلشارة إليه   ١٨في صفحة  اإلشارة إليه سبق

 موسى بن عبدالكريم الربيعان  ١٨سبق اإلشارة إليه في صفحة  ١٨سبق اإلشارة إليه في صفحة 

  سيد آصف جميل  ٢٠مشار إليه في صفحة   ٢٠مشار إليه في صفحة 

بـاإلجراءات   المراجعة الداخلية للـشركة والكـشوف الماليـة والتوصـية             أعمال ى عل كذلكتشرف لجنة المراجعة    و

 . فيما يتعلق بالمالحظات المقدمة من قبل المراجع الخارجيالتصحيحية

  :األجور والتعويضاتلجنة 

 على  اإلشراف الدكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوع في      األجور والتعويضات والتي يتوقع أن يرأسها     لجنة  تكمن مهمة   

 ومراجعة مخصصات ومكافآت العاملين واعتماد وتقييم الخطط والـسياسات          بالموارد البشرية متعلقة   ال اإلداريةالنواحي  

  : كل من هذه اللجنة المتعلقة بذلك، وتضم

  

  أعضاء لجنة التعويضات .٩ جدول

 االسم  المؤهل أهم التفاصيل الوظيفية

 دكتور عبدالعزيز بن صالح الجربوعال  ١٧سبق اإلشارة في صفحة  ١٧سبق اإلشارة في صفحة 

 رائد بن عبدالرحمن المشعل  ١٧سبق اإلشارة في صفحة  ١٧سبق اإلشارة في صفحة 

 عزام عبداهللا أبا الخيل   ١٨في صفحة سبق اإلشارة  ١٨في صفحة سبق اإلشارة 
   

  اإلدارة ٩-٣

 التعقيدات في عملياتها، إلى المدى الذي       تبنت الشركة مبدأ المرونة في تصميم هيكلها التنظيمي لخفض التكاليف وتجنب          

وقـد  . يسمح لها بإضافة أو تعديل وظائف إدارية حسب الحاجة، بما يتوافق مع احتياجات السوق والظروف المستقبلية               

سعت الشركة لوضع سياسات وإجراءات واضحة لألعمال بناء على تحديد المسؤوليات واألدوار وتقيـيم األداء لكـل                  

 :كل إدارة الشركة بين كل من الوحدات الوظيفية ووحدات األعمال كما يليويجمع هي. وظيفة
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مجلس اإلدارة 

دب نائب الرئيس والعض والمنت
رائد المشعل 

الشرآة    
 السعودية إلعادة تدوير الورق   

مدير عام الشرآة  
 السعودية لصناعة الورق  

حميدالدين   الحسين بن العباس    

المدير المالي 
ات  سيد خليل جميل  آصف سيد  إدارة نظم المعلوم

مدير عام الشرآة  
 السعودية لتحويل الورق  

حداد  منير  

مدير المشتريات 

مدير المحاسبة 

مدير العمليات 

مدير الفروع 

التسويق والمبيعات 

مدير المحاسبة   

مدير العمليات 

مدير الفروع 

مدير المبيعات 
غنام الغامدي 

مدير العمليات 
إبراهيم صابر 

مدير المشتريات 

مدير المحاسبة 

مدير الموارد البشرية 

لجنة األجور والتعويضات   لجنة المراجعة 

المراجع الداخلي 

مجلس اإلدارة 

دب نائب الرئيس والعض والمنت
رائد المشعل 

الشرآة    
 السعودية إلعادة تدوير الورق   

مدير عام الشرآة  
 السعودية لصناعة الورق  

حميدالدين   الحسين بن العباس    

المدير المالي 
ات  سيد خليل جميل  آصف سيد  إدارة نظم المعلوم

مدير عام الشرآة  
 السعودية لتحويل الورق  

حداد  منير  

مدير المشتريات 

مدير المحاسبة 

مدير العمليات 

مدير الفروع 

التسويق والمبيعات 

مدير المحاسبة   

مدير العمليات 

مدير الفروع 

مدير المبيعات 
غنام الغامدي 

مدير العمليات 
إبراهيم صابر 

مدير المشتريات 

مدير المحاسبة 

مدير الموارد البشرية 

لجنة األجور والتعويضات   لجنة المراجعة 

المراجع الداخلي 

 
  الهيكل التظيمي ١ الشكل
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هيكل تنظيمي يمكن كافة  الكفاءات التي تعزز من قدرتها اإلدارية، وتعتمد الشركة علىيتولى إدارة الشركة عدد من 

  : وفيما يلي عرض لموظفي اإلدارة العليا. الموظفين من التواصل مع اإلدارة العليا

  الحسين بن العباس حميدالدين

  مدير عام الشركة السعودية لصناعة الورق

   سنة٥٢: العمر

ى شهادة البكالوريوس في اإلدارة المالية من الجامعة األمريكية في واشنطن دي سي سعودي الجنسية وحصل عل

  .م١٩٨٠بالواليات المتحدة األمريكية عام 

م مؤسسة خاصة به لتوزيع منتجات استهالكية قبل أن يلتحق ١٩٨٣م إلى عام ١٩٨١أدار األستاذ الحسين من عام 

بعد . م١٩٨٨م إلى ١٩٨٣في وظيفته بقسم اإلدارة المالية من عام بشركة بروكتر أند جامبل حيث حقق تقدما كبيرا 

ذلك، انضم إلى مجموعة شمسان الصناعية التي تنتج المنتجات الورقية كمدير تنفيذي لهذه المجموعة حتى عام 

وفي عام . م تم التعاقد معه لإلشراف على إنشاء وإدارة الشركة السعودية لتحويل الورق٢٠٠١وفي عام . م٢٠٠٠

  .م تم تعيينه مديرا عاما للشركة السعودية لصناعة الورق٢٠٠٢

  سيد آصف سيد خليل جميل

  لشركة السعودية لصناعة الورق لالمدير المالي

   سنة٦٢: العمر 

من جامعة بيشاور في الباكستان سنة ) محاسبة(بريطاني الجنسية وقد حصل على درجة البكالوريوس في التجارة 

 سنة خبرة في مجال ٣٨ولدى السيد جميل اكثر من . د المراجعين الداخليين البريطانيم، وهو عضو في معه١٩٦٦



- ٢١ - 

المالية والمراجعة الداخلية في شركات عديدة في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، ويشغل حاليا منصب 

  .المدير المالي للشركة

  ضافي دعيالن اللحاوي

  صناعة الورق لشركة السعودية ل لالمدير اإلداري

   سنة٤١:العمر 

م، ١٩٨٨سعودي الجنسية وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 

وقد التحق .  سنة مع مجموعة الخضير كمديرا للمشاريع الدولية ثم رئيسا للمجموعة١٢ سنة منها ١٧ولديه خبرة 

  .م٢٠٠٣بالعمل لدى الشركة في عام 

  منير حداد

  مدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق

   سنة٥٢: العمر 

  .م١٩٧٦لبناني الجنسية ويحمل شهادة البكالوريوس في الكيمياء من الجامعة األمريكية في بيروت، لبنان عام 

امه إلى م حتى انضم١٩٩٤ومنذ عام .  سنة من الخبرة في العمل في المجال الصناعي٢٥لدى السيد حداد ما يقارب 

وشغل قبل ذلك منصب مدير عام لشركة . الشركة السعودية لتحويل الورق، كان مديرا عاما لشركة يونيباك مصر

م انضم إلى الشركة السعودية لتحويل الورق بوظيفة ٢٠٠٠وفي أكتوبر . م١٩٩٩م إلى ١٩٩٤ايسترن باك من عام 

  .م تم تعيينه مديرا عام للشركة السعودية لتحويل الورق٢٠٠٥وفي عام . نائب المدير العام لشؤون المبيعات والتسويق

  عبدالستار عبداهللا أبا الخيل

  نائب المدير العام، الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق

   سنة٤٥: العمر 

سعودي الجنسية وحصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة تامبا ،فلوريدا بالواليات المتحدة 

  .م١٩٨٤كية عام األمري

انضم .  سنة من الخبرة في عدة شركات في اإلدارة والعمليات والمبيعات والتسويق١٥لدى األستاذ عبدالستار أكثر من 

كما عمل من الفترة من . وقبل ذلك كان مديرا في مبيعات شركة جلوبال ستار السعودية. م٢٠٠٢إلى الشركة في مايو 

  . ير مبيعات إقليمي مع بوبا الشرق األوسطم مد١٩٩٩م وحتى يوليو ١٩٩٧ديسمبر 

  :يبين الجدول التالي مؤهالت وخبرات كبار المدراء التنفيذيين اآلخرين في الشركة
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  كبار المدراء التنفيذيين .١٠ جدول
سنوات   المؤهالت  سنة االلتحاق

  الخبرة

  المنصب   االسم  العمر  الجنسية

ــالوريوس   م١٩٩٣  –بك

  هندسة ميكانيكية 

مدير العمليات، الشركة الـسعودية       هيم صابرإبرا  ٤٣  مصري  ٢٠

  لصناعة الورق

ــالوريوس   م٢٠٠٥  –بك

  تسويق

مساعد مدير المبيعـات، الـشركة        غنام الغامدي  ٢٨  سعودي  ٢

  السعودية لصناعة الورق

ــالوريوس   م١٩٩٩  –بك

  هندسة كهربائية

مدير التخطيط وخدمـة العمـالء،        دوميت عقله  ٣٧  لبناني  ١١

  ناعة الورقالشركة السعودية لص

 -بكــالوريوس  م١٩٩٨

  هندسة كيميائية 

مدير معالجـة الـورق، الـشركة         كمال الغامدي  ٢٣  سعودي  ٧

  السعودية لصناعة الورق

  الشركة السعودية لصناعة الورق:                                                                                              المصدر

  والموارد البشريةالسعودة  ١٠-٣

من إجمالي % ١١تقارب حيث أن نسبتها الحالية %) ٣٠(وبالرغم من أن الشركة ال تفي بالنسبة المطلوبة للسعودة 

تتركز في الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق، إال أنها تواصل بذل دون احتساب العمالة التي % ٣٠الموظفين و 

ديين لالنضمام للعمل بها، وقد أنشأت الشركة قسم خاص لتدريب وتشغيل كوادر جهوداً كبيرة لتشجيع المواطنين السعو

سعودية، وتعتبر نسبة سعودة الوظائف في الشركة في تزايد مستمر ويشمل البرنامج تعليم نظري و تدريب عملي لمدة 

وقد . ي سيعملون بها أشهر إضافية للتدريب الفعلي في األقسام المختصة الت٦ شهر يتبعها فترة ٦ – ٣تتراوح من 

 موظفا خالل ٧٠ويجري التخطيط إلضافة عدد ,  موظفا سعوديا عقب التحاقهم بالعمل٣٠استفاد من هذا البرنامج عدد 

. م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ويبين الجدول التالي عدد العاملين لدى الشركة ونسبة السعوديين حتى . الثالث سنوات القادمة

ظفي المجموعة، كما أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في عدد الموظفين خالل السنة وتبين الجداول أدناه تحليالً لمو

 .المنصرمة

  

   في المجموعة العاملين ونسبة السعوديينعدد .١١ جدول
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في 

  عدد العاملين  عدد السعوديين  نسبة السعوديين
  األقسام

  اإلدارة العليا  ٢٩  ٥  %١٧,٢٤
  المبيعات والتسويق   ٤١  ٧  %١٧,٠٧
  الشؤون اإلدارية والقانونية   ٢١  ١٧  %٨٠,٩٥
  اإلدارة المالية  ١٧  ٤  %٢٣,٥٣
  الحاسب اآللي   ٤  ٠  %٠

  العمليات *  ١١٦٧  ١٠٧  %٩,١٧

  اإلجمالي  ١٢٧٩  ١٤٠  %١٠,٩٤
 الشركة السعودية لصناعة الورق: المصدر                   عامل أجنبي يعملون في تجميع مخلفات الورق                       ٨١٣تشمل *
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     العاملين ونسبة السعوديين في الشركة السعودية لصناعة الورقعدد .١٢ جدول

  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في 
  عدد العاملين  عدد السعوديين  نسبة السعوديين

  األقسام

  اإلدارة العليا  ٢٤  ٣  %١٢,٥٠
  لتسويق المبيعات وا  ١٢  ٢  %١٦,٦٧
  الشؤون اإلدارية والقانونية   ٩  ٥  %٥٥,٥٦
  اإلدارة المالية  ٦  ٣  %٥٠,٠٠
  الحاسب اآللي   ٢  ٠  %٠

  العمليات   ٢٢١  ٨٢  %٣٧,١٠

  اإلجمالي  ٢٧٤  ٩٥  %٣٤,٦٧
  الورقالشركة السعودية لصناعة:          المصدر                                                                        

   

    العاملين ونسبة السعوديين الشركة السعودية إلعادة تدوير الورقعدد .١٣ جدول

  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في 
  عدد العاملين  عدد السعوديين  نسبة السعوديين

  األقسام

  اإلدارة العليا  ١  ١  %١٠٠,٠٠
  المبيعات والتسويق   ٤  ٣  %٧٥,٠٠
  قانونية الشؤون اإلدارية وال  ٢  ٢  %١٠٠,٠٠
  اإلدارة المالية  ٣  ٠  %١٠٠,٠٠
  الحاسب اآللي   ١  ٠  %٠,٠٠
  العمليات   ٨١٣  ٠  %٠,٠٠

  اإلجمالي  ٨٢٤  ٦  %٠,٧٣
  الشركة السعودية لصناعة الورق :          المصدر                                                                       

  

    شركة السعودية لتحويل الورقال  العاملين ونسبة السعوديينعدد .١٤ جدول

  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إجمالي عدد العاملين في 
  عدد العاملين  عدد السعوديين  نسبة السعوديين

  األقسام

  اإلدارة العليا  ٤  ١  %٢٥,٠٠
  المبيعات والتسويق   ٢٥  ٢  %٨,٠٠
  الشؤون اإلدارية والقانونية   ١٠  ١٠  %١٠٠,٠٠
  اإلدارة المالية  ٨  ١  %١٢,٥٠
  الحاسب اآللي   ١  ٠  %٠,٠٠
  العمليات   ١٣٣  ٢٥  %١٨,٨٠

  اإلجمالي  ١٨١  ٣٩  %٢١,٥٥
 الشركة السعودية لصناعة الورق:          المصدر                                                                       

  موارد الشركة وأنظمتها ١١-٣

ويتم دعم الضوابط . لتابعة لها من نظام معلومات اإلدارةتستفيد إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق والشركات ا

. الداخلية بمجموعة من عمليات كاملة في إعداد الميزانية والتخطيط في الشركة، والمبيعات وإجراءات مراقبة االئتمان

  .خرىوتطبق الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق نظام حاسب اآللي في وظائف المحاسبة والوظائف اإلدارية األ

والذي تم تطويره وتطبيقه من قبل شركة   الذي يعتمد على نظام أوراكل (EMIS)تستخدم الشركة نظام معلومات 

)ESITechnologies Inc ( وفيما يلي الوحدات المتكاملة المتوفرة ضمن هذا النظام. م٢٠٠١األمريكية في عام:  
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  دفتر األستاذ العام •

  الذمم الدائنة والمشتريات •

  دينة والمبيعاتالذمم الم •

  المخزون •

  الرواتب وشؤون الموظفين •

  األصول الثابتة  •

وفـي نفـس    . تستخدم تطبيقات النظام في عدة مستويات ويزود اإلدارة بمجموعة من التقارير يتم إعدادها بشكل منتظم              

طي هذه التقارير نواحي    كما تغ . الوقت، يتم إعداد تقارير إدارة تفصيلية شهريا والتي تقارن التوقعات مع النتائج الفعلية            

 .المبيعات والتسويق، اإلنتاج، الصيانة، واإلدارة العامة: مختلفة من العمليات مثل

  اإلدارة المالية ومراقبة الميزانية ١٢-٣

تشمل مسؤوليات اإلدارة المالية ومراقبة الميزانية كل مهام اإلدارة المالية وإدارة الخزينة باإلضافة إلى رفـع التقـارير         

ومن المسؤوليات المالية تحضير ميزانيات مفصلة لكل وحدة من وحـدات العمـل             .  لشهرية والربعية والسنوية  المالية ا 

وتقوم هذه اإلدارة بمعالجـة المعـامالت       . ومراقبة األداء فيما يخص تلك الميزانيات من خالل حسابات اإلدارة الدورية          

ات اإلدارة المالية إدارة المتطلبـات الماليـة والمخـاطر          كما تشمل مسؤولي  . (EMIS)وتوثيقها باسخدام نظام معلومات     

 .المالية وفق السياسات المقررة من مجلس اإلدارة مثل سياسة اإلئتمان

  التسويق  ١٣-٣

تسعى الشركة إلى توسيع وتطوير منتجاتها عن طريق الزيارات المستمرة لعمالئها من شركات التحويل فيما يخص 

أما تسويق . ة وتنفيذ طلباتهم ووضع سياسة تسعير مدروسة لتعزيز وضعها التنافسيلفّات الورق الصحي الكبيرة ودراس

 مندوب ٢٥وبيع منتجات الورق الصحي، فيتم من خالل فروعها الخمسة المنتشرة في المملكة والمدعومة بأكثر من 

وكة للشركة والباقي  شاحنة ممل١١ شاحنة توزيع وتوصيل، منها ٢٢مبيعات لتلقي طلبات العمالء وأسطول مكون من 

كما يقوم مندوبو المبيعات بشرح ميزات المنتجات المعروضة والحمالت الترويجية التي . مستأجر لمدة ثالث سنوات

تقوم به الشركة والتي تشمل حسومات آنية وعلى أساس حجم المشتريات السنوي باإلضافة إلى هدايا ترويجية يتم 

 .  هذا المنتجإلصاقها كوسيلة لترغيب المستهلك بمثل

  

    فروع الشركة السعودية لتحويل الورق .١٥ جدول

 الموقع  المبيعاتمندوبيعدد 

 منطقة الرياض ٧

  الجنوبية المنطقة ٣

 قصيم المنطقة ٣

  الغربيةالمنطقة ٦

  الشرقيةالمنطقة ٦

 إلجماليا ٢٥
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  المبيعات وإدارة االئتمان ١٤-٣

م، ٢٠٠٤من مبيعات الشركة عام % ٨٥مبيعات اآلجلة حوالي تتعامل الشركة على أساس النقد واآلجل، وقد شكلت ال

وتقوم الشركة بمنح خصم لعمالئها في شكل بضاعة مجانية   يوماً،١٢٠وبلغ معدل فترة تحصيل مبيعات اآلجل العادية 

  . بناء على حجم مشتريات العميل خالل السنة

ر لكل عميل، وبإعداد تقارير شهرية ليتم رفعها إلى ويقوم قسم االئتمان بالشركة بمراقبة الوضع االئتماني باستمرا

. مديري المبيعات والمدير العام، في حين يتحمل مندوبو المبيعات المسئولية الشخصية عن تحصيل الذمم المدينة

% ٣الشركة السعودي تحويل الورق و % ٥(وبالرغم من أن الشركة قد وضعت مخصص للديون المعدومة لكل شركة 

، إال أن نسبة الديون المعدومة لم )للشركة السعودية إلعادة تدوير الورق% ١دية لصناعة الورق و للشركة السعو

  .من مبيعات المجموعة% ٠,٢٥تتجاوز 

  العليا          اإلدارة مكافآت وتعويضات ١٥-٣

م، كما  ٢٠٠٥  مليون ريال لعام   ٤,٢ت الرواتب والميزات الممنوحة للموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية بالشركة           بلغ

  .ا مقابل إدارتهما للشركةتعويضأن رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه ال يتقاضيان حاليا 

  الداخليةالمراجعة  ١٦-٣

ستقوم الشركة بإنشاء قسم خاص للمراجعة الداخلية، ويرفع رئيس المراجعة الداخلية تقريره مباشرة إلى لجنة المراجعة                

  .ية منوط به التأكد من تنفيذ الرقابة المالية والسياسات التي وضعتها الشركةعند بدء أعمالها، وقسم المراجعة الداخل

  مرافق اإلنتاج ١٧-٣

  الشركة السعودية لصناعة الورق-

 طن فـي  ١٦,٠٠٠نمت طاقة اإلنتاج اإلجمالية لمطحنة الورق في الشركة السعودية لصناعة الورق خالل السنوات من      

 ٥٥,٠٠٠م، كما أضافت الشركة مصنعا إلزالة األحبار لمعالجـة          ٢٠٠١ طن في عام     ٧٠,٠٠٠م إلى   ١٩٩١السنة عام   

ويبين الجدول أدناه التواريخ التي تم فيها تركيب الماكينـات الرئيـسية لإلنتـاج              . م١٩٩٤طن من مخلفات الورق في      

 .وطاقاتها

  مرافق اإلنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق .١٦ جدول

  المعدات  تاريخ التشغيل  سنة/الطاقة طن

  ١ماكينة تصنيع الورق رقم   م١٩٩١  ١٦,٠٠٠

  ٢ماكينة تصنيع الورق رقم   م١٩٩٣  ٢٤,٠٠٠

 وحدة إزالة األحبار  م١٩٩٤  ٥٥,٠٠٠

  ٣ماكينة تصنيع الورق رقم   م٢٠٠١  ٣٠,٠٠٠
  ودية لصناعة الورقالشركة السع:        المصدر                                                                                

  الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق -

م لتصبح الذراع القوي لدعم الشركة بتوفير المخلفات الورقية ١٩٩٧أنشئت الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق عام 

لي مخلفات المناسبة لعملية إعادة التدوير، واستمرت الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق في نموها حتى بلغ إجما

  .م٢٠٠٢ طن في عام ٣٣,٠٧٠ طن مقارنة بـ حوالي ٩٢,٠٠٠م حوالي ٢٠٠٤الورق التي تم جمعتها عام 

  :ويعتمد حجم جمع مخلفات الورق للشركة السعودية لتدوير الورق على



- ٢٦ - 

حيث يوجد لدى الـشركة عقـود       . القدرة التفاوضية إلبرام عقود متوسطة إلى طويلة المدى لجمع مخلفات الورق           

 مؤسسة حكومية وشركة خاصة أهمها أمانـة مدينـة الريـاض، وزارة التربيـة               ٩٠مع حصرية مع أكثر من      ج

% ٤٠والتعليم، شركة الزيت العربية السعودية والخطوط الجوية العربية السعودية حيث بلغت نسبة ما تم جمعـه                 

 . من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على التوالي% ٦٠و

 . عامل جميعهم تحت كفالتها٨١٧ولدى الشركة . زمة للقيام بمهام جمع مخلفات الورقتوفير العمالة الال 

 شاحنة مجهزة لجمع المخلفـات الورقيـة        ١٠٠أسطول شاحنات لجمع ونقل مخلفات الورق حيث تمتلك الشركة           

 . شاحنة لنقل مخلفات الورق المفروزة إلى عمالئها١٢باإلضافة إلى 

  ورق الشركة السعودية لتحويل ال-

أضافت الشركة نشاط تحويل الورق كجزء من إستراتيجيتها في أن تصبح منتجا متكامال للورق الصحي، حيث قامت 

  .م٢٠٠٣م وبدأت اإلنتاج التجاري في عام ٢٠٠٢بتأسيس الشركة السعودية لتحويل الورق عام 

ة لتحويل الورق حيث تتم عملية وتشكل آالت القص واللف ومعدات التغليف المعدات الرئيسية في الشركة السعودي

  :التحويل على النحو التالي

  :ورق الحمام والمطبخ

. توضع لفات الورق الصحي الكبير على آالت مخصصة للفها وتقطيعا بأطوال وأحجام مختلفة تبعاً لمواصفات المنتج

  . ينومن ثم يتم تغليفها وتجميعها لتعبئتها في عبوات مختلفة تتناسب مع متطلبات المستهلك

  :مناديل الوجه

توضع لفات الورق الصحي الكبير على آالت مخصصة لتقطيعا وطيها تبعاً لمواصفات المنتج ومن ثم يتم تعبئتها في 

  . عبوات مختلفة تتناسب مع متطلبات المستهلكين

  عمليات اإلنتاج  ١٨-٣

 الشركة السعودية لصناعة الورق

كفاءة الموظفين واالهتمام بجودة نوعية المواد الخام المشتراة مرورا تتحكم الشركة بجميع مراحل اإلنتاج بدءاً من رفع 

بخطوط اإلنتاج والتي يتم التحكم بها بالكامل عن طرق الحاسب اآللي مما يمكن المشغلين من مراقبة النوعية وضبط 

  . استهالك المواد الخام

لوز، والمواد الكيماوية والورق المعاد تدويره التي إن المواد الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع الورق هي مادة السليو

وينتج عن عملية تصنيع الورق المتكاملة للشركة . يتم مزجها بنسب معينة تبعاً لنخب الورق الصحي المطلوب تصنيعه

السعودية لصناعة الورق عدة فوائد أهمها توفير في تكلفة اإلنتاج وتقليل االعتماد على مصادر مادة السليولوز 

وتنتج الشركة ثالثة أنواع من الورق الصحي باستخدام نسب متفاوتة من مادة السليلوز الطبيعي والسليوز . لمستوردةا

 ٣ويتم تصنيف منتجات الورق الصحي إلى . المصنع من الورق المعاد تدويره في وحدة إزالة األحبار في الشركة

  :فئات

  من مادة السليولوز% ١٠٠مصنع : نخب أول 

  من مخلفات الورق المعاد تدويرها% ٥٠و من مادة السليولوز،% ٥٠مصنع : ق الجودةتجاري فائ 

  من مخلفات الورق المعاد تدويرها% ١٠٠مصنع : تجاري 
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  :وتتم عملية تصنيع الورق في ثالث مراحل رئيسية

  :المرحلة األولى

بالماء والقيام بإجراء المعالجات ) رأو اللب الناتج عن عملية إزالة األحبا/ اللب النقي و(يتم عجن مادة السليلوز 

الرئيسية المناسبة ثم تمر بمراحل متعددة من التنقية والتطهير حتى تصبح تلك العجينة وأليافها جاهزة لترحيله إلى 

  .المرحلة الثانية من اإلنتاج

  :المرحلة الثانية

 السماكة والبياض المعتمدة على يتم ضخ األلياف على المكينة لتشكيل الورق حسب المواصفات المطلوبة من حيث

  .طلبات العمالء ثم تمر بمرحلة التجفيف منتهية بلفات الورق الصحي الكبيرة

  :المرحلة الثالثة

يتم إعادة لف وتقطيع اللفّات الورق الصحي الكبيرة إلى لفّات بمقاسات مختلفة حسب طلب مصانع التحويل ومنها 

  .الشركة السعودية لتحويل الورق

 لسعودية إلعادة تدوير الورقالشركة ا

تقوم بجمع مخلفات الورق من مصادر مختلفة التي تشمل الجهات المتعاقد معها من دوائر حكومية ومطابع ومكاتب 

 شاحنه صغيرة تملكها الشركة، حيث تجوب الشوارع مروراً ١٠٠خاصة وذلك بواسطة أسطولها الذي يزيد عن 

والدمام ) ٢( مراكز تابعة للشركة في كل من الرياض ١١ه المخلفات عبر بالمؤسسات المختلفة وتتم عملية جمع هذ

واألحساء والقصيم وجده والمدينة المنوره وتبوك وأبها والطائف وحائل مجهزة بمعدات للفرز والكبس قبل أن يتم 

 إلى عمالئها  شاحنة كبيرة تملكها الشركة، إليصال مخلفات الورق المكبوسة١٢شحنها بواسطة أسطولها المكون من 

 . ومنهم الشركة السعودية لصناعة الورق

 الشركة السعودية لتحويل الورق

تقوم بتحويل لفّات الورق الصحي الكبيرة إلى تشكيلة من منتجات الورق الصحي االستهالكية التي تشمل مناديل الوجه، 

  .تقطيع والتعبئةومناشف المطبخ، وورق الحمام، ومحارم السفرة وذلك من خالل عمليات اللف وال

  العمالء ١٩-٣

  : يتضمن هذا القسم عرضا ألهم عمالء المجموعة حسب نشاط كل شركة

  الشركة السعودية لصناعة الورق

تقوم الشركة بتوريد لفّات الورق الصحي الكبيرة لعدد من شركات تحويل الورق الصحي ويبين الجدول أدناه قائمة 

  .بعمالء الشركة
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  م٢٠٠٥ ناعة الورق خالل عام عمالء الشركة السعودية لص .١٧ جدول

  االسم  طن/الكمية

  مجموعة نابكو  ١٧,١٠٢

  نقل إخوان-شركة الورق الصحي  ٤,٠٧٨

  الشركة السعودية لتحويل الورق  ٩,٢٢١

 شركة الخليج للصناعات الصحية   ٦,٦٦٣

  شركة المنتجات الورقية  ٤,٧٩٩

  شركة طيبة  ١,٥٩٥

  )داخل المملكة(آخرون   ٩,٤٥٦

  )خارج المملكة(ن آخرو  ١٥,٧٩٢

   إلجماليا  ٦٨,٧٠٦
  الشركة السعودية لصناعة الورق:  المصدر                                                                          

نقل إخوان وشركة الخليج للصناعات -ويبين الجدول أن إجمالي المبيعات لمجموعة نابكو وشركة الورق الصحي

من إجمالي مبيعات الشركة فيما بلغت مبيعات % ٥٠ المنتجات الورقية وشركة طيبة تمثل حوالي الصحية وشركة

% ١٤وفي نفس الوقت قامت الشركة بتوريد . م٢٠٠٥في عام % ١٣الشركة للشركة السعودية لتحويل الورق حوالي 

شركة تقريبا إلى دول مختلفة من مبيعات ال% ٢٣لمصانع تحويل أخرى داخل المملكة بينما مثل التصدير ما نسبته 

وتتم عملية البيع . شملت دولة االمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وإيران والمملكة المتحدة واليمن ودولة قطر

بواسطة قسم المبيعات والتسويق بالشركة من خالل االتصاالت والزيارات والمعرض المتخصصة حيث يتم اإلتفاق 

  . ألسعار وكيفية الشحنعلى المواصفات المطلوبة وا

  الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق

تقوم الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق بتوريد مخلفات الورق المجمعة لعدد من العمالء ويبين الجدول أدناه قائمة 

  .م٢٠٠٥مبيعات الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق خالل عام 
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  م ٢٠٠٥تدوير الورق خالل عام مبيعات الشركة السعودية إلعادة  .١٨ جدول

النسبة من 

  الإلجمالي

  االسم  ريال/القيمة

  الشركة السعودية لصناعة الورق  ٤٢,٣٤٥,٧٤٣ %٦٨

  الشركة العربية للورق  ١٠,٥٦٤,٨١٠  %١٧

  مؤسسة اللحيدان  ١٠٠,٠١٢  %٠,٥

 شركة الهضبة   ١,٣٣٤,٣٢٣  %٢

  شركة الراجحي للتجارة والصناعة  ١,٦٦٥,٨٣٠  %٢,٥

  )داخل المملكة(آخرون   ٢,٩٨٤,٦٧٠ %٤,٥

  )خارج المملكة(آخرون   ٣,٥٦٤,٩٢٩ %٥,٥

   إلجماليا  ٦٢,٥٦٠,٣٠٧ %١٠٠
  الشركة السعودية لصناعة الورق:  المصدر                                                                                

عادة تدوير الورق في تزويد المجموعة باحتياجاتها من مخلفات الورق ويبن الجدول أعاله أهمية الشركة السعودية إل

  م٢٠٠٥من إجمالي المبيعات لعام % ٥,٥فيما كانت نسبة المبيعات الخارجة % ٦٨العادة تدويره حيث بلغت نسبتها 

  الشركة السعودية لتحويل الورق

مـن  % ٤٩,٩٧ة والذين يمثلون مـا نـسبته        تقوم الشركة بتوريد منتجات الورق الصحي إلى عمالئها من تجار الجمل          

مثل بندة العزيزة وأسواق العثـيم وأسـواق        (م، بينما تمثل سلسلة محالت السوبر ماركت        ٢٠٠٥إجمالي المبيعات لعام    

ويبين الجدول أدناه تحليال لمبيعات الشركة من       %. ١٧,٦والبقاالت بنسبة   % ٢١,٤نسبة تقارب   ) جيان وأسواق كارفور  

  لصحيمنتجات الورق ا

  م٢٠٠٥مبيعات الشركة السعودية لتحويل الورق خالل عام  .١٩ جدول

  االسم  ريال/القيمة  النسبة

  تجار الجملة  ١٧,٢٥٤,٩٥٤  %٢٦,٠

  سوبر ماركت  ٢٥,٦١٧,٨٤٤  %٣٨,٦

  البقاالت  ١٦,٤٧٦,٦٥٢  %٢٤,٨

  المؤسسات   ٣,٩١١,٢٣٤ %٥,٩

  التصدر ٣,٠٧٩,٥٦٨ %٤,٦

 إلجماليا  ٦٦,٣٤٠٢٥٢ %١٠٠
  الشركة السعودية لصناعة الورق:  المصدر                                                                               

  الموردين ٢٠-٣

  : يتضمن هذا القسم عرضا ألهم موردي المجموعة حسب نشاط كل شركة

  الشركة السعودية لصناعة الورق

  م ٢٠٠٥رق خالل عام يبين الجدول أدناه أهم موردي الشركة السعودية لصناعة الو
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  م٢٠٠٥أهم موردي الشركة السعودية لصناعة الورق خالل عام  .٢٠ جدول

  االسم  المادة  ريال/القيمة

  الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق  مخلفات ورقية  ٤٢,٣٤٧,٠٩٣

   البريطانية )Cell Mark(شركة سيل مارك   سليلوز  ١٠,٤٠٨,٦١٩

  الكندية )G.A. Paper(شركة جي أي للورق   سليلوز  ٢٧,١٧٨,٩٤٨

   النمساوية )HEINZEL(شركة هينسل   سليلوز  ٩,٧٤٠,٧٠١

  األلمانية) Nord Cell(شركة نورد سيل   سليلوز  ٨,٥٥١,٢١٣

   السويدية )Elof Hanson(شركة إلوف هانسون   سليلوز  ٦,٥١٠,٠٧٨

  اإليطالية) Hercules(شركة هركيليز   مواد كيميائية  ٣,٦٠٦,٩٤٩

  األلمانية) Ghori(شركة قوري   ميائيةمواد كي  ٦٥٨,١١٨

  شركة نالكو السعودية  مواد كيميائية  ١٣٨,٥١٣

  شركة صالح عبدالعزيز صالح أبا حسين  مواد كيميائية  ٣٠٩,٦٧٤

  األمريكية) Albany International(شركة البني   قطع غيار  ١,٥٥٠,٩٩٨

  اإليطالية) Recard(شركة ريكارد   قطع غيار  ١,٢٣٨,١٣٤

  إلجماليا  ٢١٥,٣٢٥,٤٢٩

  الشركة السعودية لصناعة الورق:  المصدر                                                                                  

  الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق

اع الخاص الـذي    تحصل الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق على مخلفات الورق من مصدرين رئيسيين وهما القط             

، بينما مثل القطـاع الحكـومي والـذي       %٦٠يشمل المؤسسات الصحفية والمطابع والبنوك والشركات التجارية ويمثل         

يشمل أمانة مدينة الرياض وزارة التربية والتعليم ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف النـسبة الباقيـة وهـي                   

  .رائية للمصدرينويبين الجدول أدناه توزيع القيمة الش%. ٤٠

  مصادر الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق .٢١ جدول

  االسم  ريال/القيمة

  الجهات الحكومية  ١٢,٠٤١,١٩٢

  القطاع الخاص  ١٧,٨٤٧,١٤٤

  إلجماليا  ٢٩,٨٨٨,٣٣٦
  صناعة الورقالشركة السعودية ل:  المصدر                                                                                

  الشركة السعودية لتحويل الورق

تمثل روالت الورق الصحي الكبيرة والذي تحصل علية الشركة السعودية لتحويل الورق من الشركة السعودية لصناعة                

من تكلفة المواد الرئيسية لمنتجات الورق الصحي، بينما تشكل المواد األخرى والتي تتمثل في              % ٧٥الورق ما يقارب    

موردي الشركة السعودية لـصناعة الـورق خـالل عـام           لتعبئة والتغليف النسبة الباقية ويبين الجدول أدناه أهم         مواد ا 

  .م٢٠٠٥
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  م٢٠٠٥أهم موردي الشركة السعودية لتحويل الورق خالل عام  .٢٢ جدول

  االسم  المادة  ريال/القيمة

  الشركة السعودية لصناعة الورق  روالت الورق الصحي الكبيرة  ٣٦,٩٠٥,٨٧٣

  مصنع االبتكار للطباعة  علب مناديل  ١,٤٥١,٥٧٨

  شركة العبيكان للطباعة والتغليف  علب مناديل  ٣,٤٦٧,٦٧٥

  مصنع العباس للكرتون  كرتون  ٢٧٦,٤٤٥

  شركة البنوي المحدودة  كرتون  ٧٢٤,٣٢٤

  مصنع الحسن للبالستيك  مواد بالستيكية للتغليف  ١,١٠٩,١٦٤

  مصنع الريان للبالستيك  مواد بالستيكية للتغليف  ١,٣١٢,٨٨١

  إلجماليا  ٤٥,٢٤٧,٩٤٠

  الشركة السعودية لصناعة الورق:  المصدر                                                                                             

  المزايا التنافسية ٢١-٣
  :ما يلي تنافسية للشركةال المزايا تشمل

  ت التابعةالتكامل العمودي مع الشركا

لديها القدرة على توفير منتجاتها إلى عمالئها من مصنعين ومستهلكين حيث وحدة إنتاج متكاملة الشركة بكونها  تتميز

وحدة إزالة األحبار تمكنها من االستفادة من مخلفات الورق وإنتاج لفّات الورق الصحي الكبيرة تنفرد بامتالكها 

  .  االستهالكيةوتحويلها إلى تشكيلة من منتجات الورق

  اإلدارةفريق 

 الورق، وقد نجحت اإلدارة في إنشاء نموذج عمل متميز  في صناعة كبيرة فريق محترف لديهم خبرةيعمل بالشركة

خالل مدة زمنية قصيرة نسبيا باإلضافة إلى تأسيس عالقات قوية مع الموردين والعمالء، كما تم تطوير فريق إداري 

  .ا، وقد نمت أنشطة الشركة بشكل ملحوظ كنتيجة مباشرة لهذا التطويرمؤهل لدعم الشركة ومنتجاته

  وحدة إزالة األحبار

  .الشركة بكونها الشركة الوحيدة في منطقة الشرق األوسط التي تمتلك إزالة األحبار إلنتاج الورق الصحي تنفرد

  انخفاض تكلفة اإلنتاج

ر لها تكلفة منخفضة الستخدامها الورق المعاد تدويره الشركة بكونها تشكل وحدة إنتاج متكاملة مما يوف تتميز

  .والذي تقل تكلفته عن تكلفة السليلوز الطبيعي ويعطيها مرونة تنويع منتجاتها
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  تحليل ومناقشة اإلدارة حول المركز المالي ونتائج العمليات ٤

ياتها والتي يجب أن تقرأ فيما يلي تحليل ومناقشة المركز المالي للشركة السعودية لصناعة الورق ونتائج عمل

م و ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١بالتزامن مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في 

  ).BDO Internationalحمود الربيعان ، عضو شركة (م، والتي تمت مراجعتها من قبل ٢٠٠٥

  المالية المعلومات بخصوص االدارة مجلس أعضاء إقرار ١-٤

س االدارة بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة االصدار من القوائم يقر أعضاء مجل

المالية المراجعة دون اجراء أي تعديل جوهري عليها وانه تم اعداد القوائم المالية ومراجعتها وفقا لمعايير 

  .المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

اء مجلس االدارة بأنه ال يوجد أي تغيير جوهري سلبي في المركز المالي أو التجاري للشركة كذلك يقر أعض

  .أو شركاتها التابعة في الثالث سنوات الماضية حتى تاريخ هذه النشرة

  .م٢٠٠٥و م٢٠٠٤و م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ في المنتهية الثالث المالية السنوات تحليل ٢-٤

  :ة للشركة للثالث سنوات السابقة يبين التحليل التالي الحسابات الموحد

  )الريال سعودي(المركز المالي الموحد  .٢٣ جدول
        م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

 المتداولة األصول مجموع ١٨٩,٢١٣,٦٦٨  ١٧٦,٣٣٧,٨٧٩  ١٦٢,٠٠٥,٧٧١
 صافي ومعدات، ممتلكات ٢١١,٧٨٩,٥٨٤  ٢٣١,٧٢١,٦٨٨  ٢٤٦,٠٣٩,٥٩٢

 استثمارات ٣,٩٩٤,٦٧٩  ٤٠٦,٥٧٠  ٤٠٦,٥٧٠
 أخرى أصول ٥١,١٦٥,٢٢٠  ٢٤,٠٩٠,٩٧٩  ١٩,٨٦١,٢٥٩

       األصول مجموع ٤٥٦,١٦٣,١٥١  ٤٣٢,٥٥٧,١١٦  ٤٢٨,٣١٣,١٩٢
 المتداولة االلتزامات مجموع ١٥٧,١٠٦,٧٩٢  ١٥٠,٠١٣,٩٧٩  ١٣٥,٣٤٧,١٤١
 الـصناعية  التنمية صندوق قرض ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥,٦٠٠,٠٠٠

 السعودي
 أخرى التزامات ٤٨,٨٢٧,٠٦٨  ٣٣,٨٩٩,٤٣٣  ٦٢,٨٨٥,٤٤٩

       االلتزامات مجموع ٢١٥,٩٣٣,٨٦٠  ٢١٩,٩١٣,٤١٢  ٢٥٣,٨٣٢,٥٩٠
           الموجودات صافي ٢٤٠,٢٢٩,٢٩١  ٢١٢,٦٤٣,٧٠٤  ١٧٤,٤٨٠,٦٠٢
  المال رأس  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
  امينظ احتياطي  ٢٨,٧٥٥,٨٧٥   ٢٢,١٩٩,٧٨٧   ١٦,١٢١,٥٥٦
 مستبقاه أرباح ١١١,٤٧٣,٤١٦  ٩٠,٤٤٣,٩١٧  ٥٨,٣٥٩,٠٤٦

  الشركاء حقوق مجموع  ٢٤٠,٢٢٩,٢٩١   ٢١٢,٦٤٣,٧٠٤   ١٧٤,٤٨٠,٦٠٢

 الشركاء وحقوق الخصوم مجموع ٤٥٦,١٦٣,١٥١  ٤٣٢,٥٥٧,١١٦  ٤٢٨,٣١٣,١٩٢

  األصول

م، كما ٢٠٠٣م عن عام ٢٠٠٤م في عا%) ٩( مليون ريال سعودي ١٤,٠أرتفعت األصول المتداوله للشركة بمبلغ 

ويعزى السبب في هذا . م٢٠٠٤م مقارنة بعام ٢٠٠٥في عام %) ٧( مليون ريال سعودي ١٣,٠أرتفعت بمبلغ 
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م، باإلضافة إلى اإلرتفاع ٢٠٠٥م و٢٠٠٤اإلرتفاع إلى زيادة الذمم التجارية المدينة نظراً لزيادة المبيعات خالل عامي 

  .نتاجفي المخزون بسبب الزيادة في اإل

 مليون ٢١٢م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ٢٤٦وقد انخفضت القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات من 

  .م وذلك نتيجة لإلستهالك رغم االضافات التي حصلت٢٠٠٥ريال سعودي في عام 

 وأستمر اإلرتفاع م،٢٠٠٣م مقارنة بعام ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٤,٢كما أرتفعت األصول األخرى بمبلغ 

م، وذلك بسبب الزيادة في المشروعات تحت ٢٠٠٤م عنها في عام ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٢٧,٠بزيادة 

  .التنفيذ والتي تمثل تكلفة إنشاء محطة تنقية المياه وتوسعة وحدة إزالة األحبار

  االلتزامات

. مية باالضافة الى صندوق التنمية الصناعي السعوديتقوم الشركة بتمويل عملياتها عن طريق قروض المرابحة اإلسال

 مليون ريال ٢٤ مليون ريال و١٧وقد قامت الشركة بسداد جزء من قروض صندوق التنمية الصناعي السعودي بمبلغ 

 مليون ريال ١٢٨,٩م على التوالي، كما انخفض إجمالي قروض المرابحة من ٢٠٠٥م و٢٠٠٤سعودي خالل عامي 

  .م٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في ١٢١,٦م إلى ٢٠٠٣سعودي في عام 

  حقوق الشركاء

 مليون ريال سعودي ٤٠,٧٨ مليون و١٦,٦٦ مليون و١٥,٢٥قامت الشركة بتوزيع أرباح على الشركاء بلغت 

م بإطفاء خسائر الشركة السعودية ٢٠٠٤كما قامت في عام . م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣للسنوات 

  . مليون ريال سعودي٩لتحويل الورق بمبلغ 

  )ريال سعودي(األرباح والخسائر الموحدة للشركة  .٢٤ جدول
   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

 مبيعات  ٣٣٠,٦٢٩,٧٧٩  ٢٨٧,٥٥٩,٣٦٧  ٢٠٩,٤٢٠,٧٨٨
  المبيعات تكلفة  )٢١٨,٠٥٩,٤٥٠(  )٢٠٥,١٠٣,٤٦٣(  )١٦٧,١٧٢,٧١٨(

  الربح إجمالي  ١١٢,٥٧٠,٣٢٩  ٨٢,٤٥٥,٩٠٤  ٤٢,٢٤٨,٠٧٠
  وتسويق بيع مصاريف  )١٨,٤٨٤,٧١٩(  )١٤,٨٣٦,٦٩٧(  )٨,٣٧٤,٣٧٥(
  وعمومية إدارية مصاريف  )١١,٦٨٨,٠٦٦(  )١٠,٤٠٥,٠٥٨(  )١١,٠٤٥,١٨٠(
  تمويل رسوم  )٤,٦٦٠,٨٨٠(  )٥,٨٩٨,٠٠٥(  )٥,٢٠٩,٥٦٢(
  استهالك  )٢,٩٦٠,٤٩٥(  )٢,٨٦٧,٦٤٥(  )١,٨٤٨,٧٤٣(

  فةتال بضاعة  )٤,٩٧٠,٠٥٦(  -         -       
 العمليات من الربح  ٦٩,٨٠٦,١١٣  ٤٨,٤٤٨,٤٩٩  ١٥,٧٧٠,٢١٠
  أخرى إيرادات   ٤٧٧,٢٨٧   ١,٥٧٠,٣٥٢   ١,٨٢٣,٠٩٩

  الزكاة قبل الربح صافي   ٧٠,٢٨٣,٤٠٠   ٥٠,٠١٨,٨٥١   ١٧,٥٩٣,٣٠٩
  الزكاة مخصص   )١,٩٢٠,١٠٩(   )١,١٩٨,٧٤٩(   )١,٠١٧,٥٣١(

 للسنة الدخل صافي  ٦٨,٣٦٣,٢٩١  ٤٨,٨٢٠,١٠٢  ١٦,٥٧٥,٧٧٨

  صافي المبيعات

 ٧٨,١٤م بمبلغ ٢٠٠٤ مليـون ريال سعودي والتي زادت خالل عام ٢٠٩,٤٢م مبلـغ ٢٠٠٣بلغت مبيعـات عـام 

 مليون ريال سعودي ويعود هذا االرتفاع إلى الزيادة في كمية األطنان ٢٨٧,٥٦لتصبح %) ٣٧(مليون ريال سعودي 

 مليون ريال سعودي ١٦,٥٨م بلـغ صافي الدخل ٢٠٠٣وفي عام . ر البيعالمباعة باإلضافة إلى ارتفاع متوسط سع
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م ٢٠٠٤خالل عام ) من المبيعات% ١٧( مليون ريـال سعـودي ٤٨,٨٢والذي ارتفـع إلى ) من المبيعات% ٧,٩(

  .بسبب الزيادة في كمية األطنان المباعة باإلضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع كذلك

 مليون ريال ٤٣,٠٧م بقيمة ٢٠٠٥م ارتفـاع المبيعات خـالل عـام ٢٠٠٥م و٢٠٠٤عـام تبيـن مقارنة لمبيعات 

ونتجت هذه الزيادة عن ارتفاع كميات األطنان المباعة إضافة .  مليون ريال سعودي٣٣٠,٦٣إلى %) ١٥(سعودي 

ريال سعودي  مليون ٦٨,٣٦م مبلغ ٢٠٠٥وقد بلـغ صافي الدخل لعام . إلى االرتفاع في متـوسط سعـر البيـع

وذلك نتيجة إلى الزيادة في كمية األطنان المباعة وارتفاع أسعار البيع بالرغم من إنخفاض ) من المبيعات% ٢٠,٦٨(

بدء الشركة : ويعزى هذا االرتفاع إلى سببين رئيسيين.  مليون ريال سعودي١,٠٩اإليرادات األخرى خالل العام بمبلغ 

م وبلوغ خط اإلنتاج الثالث للشركة السعودية لصناعة ٢٠٠٣ أكتوبر ١داء من السعودية لتحويل الورق عملياتها ابت

م، مما أدى إلى ارتفاع كميات األطنان المنتجة والمباعة لعامي ٢٠٠٤في عام )  طن٣٠,٠٠٠(الورق طاقته اإلنتاجية 

  .م بالمقارنة مع األعوام السابقة٢٠٠٥م و٢٠٠٤

  

  )ريال سعودي(توزيع صافي المبيعات الموحد  .٢٥ جدول
المجموع بعد 

 حذف

الشركة  المجموع

 السعودية

 للسنة الشركة السعودية الشركة السعودية

إلعادة تدوير  لتحويل الورق   بينيةالمبيعات ال

 الورق

لصناعة الورق   المنتهية في

      
 ديـــــسمبر ٣١ ٢٨٢,٥٦٤,٩٠٩ ٦٣,٧٧٠,١٦١ ٦٣,٨٤٥,٣٩٠  ٤١٠,١٨٠,٤٦٠ ٣٣٠,٦٢٩,٧٧٩

 م٢٠٠٥

 ديـــــسمبر ٣١ ٢٥٢,٧٧٠,٤٩٤ ٥٢,٥٨١,٠٦٦ ٣٦,٦٥٥,٥٨١  ٣٤٢,٠٠٧,١٤٧ ٢٨٧,٥٥٩,٣٦٧

 م٢٠٠٤

 ديـــــسمبر ٣١ ١٩٤,٣١٧,٧٦١ ٣٩,٢٥١,١٠٧ ١,٨٨٥,٩٨٨  ٢٣٥,٤٥٤,٨٥٦ ٢٠٩,٤٢٠,٧٨٨

 م٢٠٠٣
  

يبين الجدول أعاله المبيعات الموحدة للثالث السنوات السابقة صافي المبيعات بعد خصم مبالغ المبيعات بين شركات 

 مليون ريال سعودي خالل السنوات ٢٦ مليون ريال و ٥٤,٤ مليون ريال و٧٩,٥ مجموعها المجموعة والتي بلغ

وتتعامل الشركات فيما بينها على أساس القيمة العادلة ويتم الشراء بين . م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣

 الشركات خالل الثالث سنوات  بالتعامالت البينية بينويبين الجدول أدناه تفصيال. الشركات وبأسعار السوق في حينه

  :الماضية

  )ريال سعودي(التعامالت البينية بين الشركات  .٢٦ جدول
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

      
  الورق لصناعة السعودية الشركة مبيعات     

  الورق لتحويل السعودية الشركة إلى ٣٦,٠٩٥,٨٧٣  ٢٠,٦٤٠,٧٧٩  ٧٠٦,٣٩٦
  رقالو لصناعة السعودية الشركة مشتريات        

  الورق تدوير إلعادة السعودية الشركة من  ٤٢,٣٤٧,٠٩٣   ٣٣,٨٠٦,٩٩٥   ٢٥,٣٢٧,٦٧٢
  الورق لصناعة السعودية الشركة مشتريات        

  الورق لتحويل السعودية الشركة من  ١,١٠٧,٧١٥   -   -
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  )ريال سعودي( تكلفة المبيعات الموحد للشركة .٢٧ جدول
   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

  مباشرة مــواد  ٢١٢,٧١١,٠٠٩  ١٦٩,٤٢٩,٦١٧  ١١٥,١٨٦,٥٠٢

  مباشرة أجـور  ٢٣,٢٣٦,٨٦٣  ٢٠,٢٠٦,٢٤٧  ١٥,٤٤٦,٠٢٤

  مباشرة مصاريف  ٩,٢٧٣,٤٠٨  ٨,٥٩٣,٢٤٧  ٦,٨٦٩,٣٩٥

  كهـرباء  ١٢,٠٥٨,٩٨٨  ١١,٩٠٢,٣٣٦  ١٠,٨٤٩,٠٢٣

  وقـود  ٨,٦٨٢,٨١٩  ٨,٣٢٧,٦٧٣  ٧,٦٣٤,٠٩٨

  انةصيـ  ١٤,٥٧٠,٧٩٢  ١٣,٨٠٢,٦٧٨  ١١,٢٠٤,٠٩٣

  واطفاءات استهالكات  ٢٥,١٣٦,٧٦٧  ٢٥,٩٧٦,١٨٢  ٢٢,٢٨٤,٨١٦

  اإلنتاج تكلفة  ٣٠٥,٦٧٠,٦٤٦  ٢٥٨,٢٣٧,٩٨٠  ١٨٩,٤٧٣,٩٥١

  للمخزون االفتتاحي الرصيد :يضاف  ٦,٥٥٠,٠٩٣  ٧,٨٦٣,٣٥٠  ١١,٥٩٦,١٨٥

  للبيع المعدة البضاعة تكلفة  ٣١٢,٢٢٠,٧٣٩  ٢٦٦,١٠١,٣٣٠  ٢٠١,٠٧٠,١٣٦

  للمخزون النهائي الرصيد :ينزل  )١٤,٦١٠,٦٠٨(  )٦,٥٥٠,٠٩٣(  )٧,٨٦٣,٣٥٠(

  البينية المبيعات تكلفة متضمنا المجموع  ٢٩٧,٦١٠,١٣١  ٢٥٩,٥٥١,٢٣٧  ١٩٣,٢٠٦,٧٨٦

  البينية المبيعات تكلفة   )٧٩,٥٥٠,٦٨١(   )٥٤,٤٤٧,٧٧٤(   )٢٦,٠٣٤,٠٦٨(

  المبيعات تكلفة صافي  ٢١٨,٠٥٩,٤٥٠  ٢٠٥,١٠٣,٤٦٣  ١٦٧,١٧٢,٧١٨

م ويعتبر اللب ٢٠٠٥من تكلفة اإلنتاج لعام % ٧٠تمثل التكاليف األساسية للشركة تكلفة المواد المباشرة ما نسبتـه 

الطبيعي الذي يخضع لتقلبات األسعار في األسواق العالمية ومخّلفات الورق المجمعة أهم المواد الخام التي تستخدمها 

  .الشركة

من تكلفة اإلنتاج % ٦١من تكلفة اإلنتاج، فيما شكلت % ٦٦م ٢٠٠٤ المباشرة خالل عام بلغت نسبة تكاليف المواد

وتمثل التغيرات في التحليل السابق إلى ارتباط تكلفة المبيعات بالتغير في أسعار اللب الطبيعي في . م٢٠٠٣خالل عام 

من تكلفة اإلنتاج خالل % ٨ها عن وكما حافظت مصاريف األجور على مستواها ولم تتغير نسبت. األسواق العالمية

بينما إنخفضت نسبة االستهالكات واإلطفاءات مـن . السنوات الثالث الماضية نظرا لصلتها المباشرة بزيادة اإلنتاج

  .م كونها من المصاريف الثابتة التي تقل نسبتها مع زيادة اإلنتاج٢٠٠٥خالل عام % ٨م الى ٢٠٠٣خالل عام % ١٢

, م٢٠٠٥في عام % ٦٦م إلى ٢٠٠٣في عام % ٨٠فة المبيعات من إجمالي المبيعات من كما انخفضت نسبة تكل

, بالرغم من اإلرتفاع في تكلفة المواد الخام، إال أن الشركة تمكنت من التغلب على ذلك عن طريق زيادة سعر البيع

يعات غير المباشرة والتكاليف إضافة إلى ذلك فإن الزيادة في كمية المبيعات أدت كذلك إلى انخفاض نسبة تكلفة المب

  .الثابتة خالل فترة الثالث سنوات الماضية

م ٢٠٠٤في عام % ٢٩م إلى ٢٠٠٣خالل عام % ٢٠ونتيجة للعوامل المذكورة أعاله، تحسن هامش اجمالي الربح من 

  .م٢٠٠٥في عام % ٣٤و

  مصاريف بيع وتسويق

  .من المبيعات خالل األعوام الثالثة السابقة% ٥,٦و% ٤حافظت الشركة على ثبات مصاريف البيع والتسويق بين 

  مصاريف إدارية وعمومية

وفيما يلي . من المبيعات للسنوات الثالث السابقة% ٥,٣و% ٣,٥بقيت المصاريف اإلدارية والعمومية ثابتة المعدل بين 

  :م٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣تحليل للمصاريف اإلدارية والعمومية لألعوام 



- ٣٦ - 

  

  )ريال سعودي(ومية الموحدة للشركة مصاريف إدارية وعم .٢٨ جدول
   م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

       
 وأجور رواتب  ٥,٨٩٨,٤٥٨  ٦,٣٠٢,٢٢٩  ٧,٩٠٩,٥١٢

 طبي عالج مصاريف  ٢٣٨,٨٩٨  ٢٠٢,٣٨٦  ١٨١,٤٤٣

 تدريب مصاريف  ١٣,٠٠٠  ٣,٨٥٩  ٧,٢٧٦

 ومطبوعات مكتبية أدوات  ١٥٣,٤٦٦  ١٩٩,٥٤١  ٨١,٩٧٥

 الرياض مكتب مصاريف  -      ٤٩١,١٨٢  ٣٥٧,٥٠٠

 صيانة  ٣٠٦,١٣٥  ٢٧٥,٥١٣  ١٦٩,٧٩٢

  وإعالن دعاية  ٥٧,٧١٥  ٥,٢١٣  ١٣٣

  إيجارات  ٨٠,٠٨١  ٩٤,٥٠٥  ٨٦,٣٦٠

  وتأشيرات اقامات مصاريف  ١٣٣,٣٣٨  ١٧١,٨٥٢  ٧٦,٥٣٦

  واشتراكات رسوم  ٢٠٤,١٤٥  ٢٦٧,٢٦٢  ٥٢١,٦٨٦

  اجتماعية تأمينات  ٤٥٥,٩١٠  ١١٨,٤٠٠  ٨٥,٦٨٢

  وإجازات سفر تذاكر  ٦٦٥,٠٣٨  ٤١٨,٤٢٦  ١٨٦,٤٩١

  الخدمة نهاية مكافأة  ٢٥٠,٥٠٦  ٣١٢,٨٠٦  ٢٤٦,٧٦٣

  مهنية أتعاب  ٤٧٩,٧١٢  ٤٠٤,٧٠٧  ٤٢١,٣٧٩

  عمل ورحالت مأموريات  ١٧٣,٧٧٣   ١١٣,٢٨٢  ٣٤,٠٢٥

  وتلكس بريد ، تلفون مصاريف  ٤٣٩,٦٧١  ٦٤٢,٨٠١  ٣٦٤,١٩٣

  مكافآت  ٤٥,٦٨٥  ٥١,٠٨٠  ١٥١,٤٣٦

  تحصيلها في مشكوك ديون مخصص  ١,٦٤٤,٦١٦   -       -     

  متنوعة  ٤٤٧,٩١٩  ٣٣٠,٠١٤  ١٦٢,٩٩٨

  المجموع  ١١,٦٨٨,٠٦٦  ١٠,٤٠٥,٠٥٨  ١١,٠٤٥,١٨٠

  االستهالك

راء م بسبب ش٢٠٠٥م و٢٠٠٣ مليون ريال سعودي بين عامي ٣ مليون و١,٨تراوحت مصاريف االستهالك ما بين 

  .آالت ومعدات إضافية

  رسوم تمويل

وقد انخفضت . تقوم الشركة بتمويل عملياتها عن طريق قروض المرابحة اإلسالمية المتوفرة من عدة بنوك مختلفة

م بسبب ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ٤,٦٦م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ٥,٢١رسوم التمويل من 

 مليون ريال سعودي في عامي ٢٤ مليون و١٧تنمية الصناعية السعودي والبالغة تسديد جزء من قروض صندوق ال

م إلى ٢٠٠٣ مليون ريال سعودي في عام ١٢٨,٩كما انخفضت قروض المرابحة من . م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤

اقة م والتي تم الحصول عليها لتمويل رأس المال العامل وزيادة الط٢٠٠٥ مليون ريال سعودي في عام ١٢١,٦

  .اإلنتاجية

  إيرادات أخرى

 مليون ريال سعودي لقلة كميات روالت ٠,٥م إلى ٢٠٠٥يعود السبب الرئيسي إلنخفاض اإليرادات األخرى لعام 

. الورق الصحي الكبيرة الغير مطابقة لمواصفات التحويل والتي يتم تسجيل ايرادات بيعها ضمن االيرادات األخرى
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م من ربح من استبعاد معدات ٢٠٠٥ مليون ريال سعودي والمسجلة في عام ٠,٥لغة وتتمثل اإليرادات األخرى والبا

  .ودخل من استثمارات

  الزكاة

م حيث تم ١٩٩٦تم دفع الزكاة بما يتوافق مع معايير مصلحة الزكاة والدخل وتم االنتهاء من الربط الزكوي حتى عام 

شركة بتقديم طلب استئناف بشأن معاملة بعض البنود وقامت ال. الحصول على شهادة الزكاة النهائية بهذا الخصوص

  : م لألسباب اآلتية٢٠٠٢م وحتى عام ١٩٩٧المتعلقة بالربوط الزكوية لألعوام من 

تم إضافة الرصيد النهائي لقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لوعاء الزكاة بدال من الرصيد   -

  .االفتتاحي

ء إلى وعاء الزكاة مع أنه تم استعمال القرض لشراء مواد خام بدال من تم إضافة القرض المقدم من الشركا  -

  .امتالك أصول ثابتة

تم إضافة تمويل المرابحة من بنك فيصل اإلسالمي إلى وعاء الزكاة واستخدام هذا القرض لتمويل األنشطة   -

  ).شراء مواد خام( التشغيلية 

  صافي الدخل 

م ٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في عام ٤٨,٨٢م إلى ٢٠٠٣سعودي في عام  مليون ريال ١٦,٥٨زاد صافي الدخل من 

، كما ارتفع صافي الدخل )م٢٠٠٤في عام % ١٧م إلى ٢٠٠٣خالل عام % ٧,٩٢ازداد هامش صافي الدخل من (

وتعود األسباب الرئيسية %). ٢٠,٦٨هامش صافي الدخل ( مليون ريال سعودي ٦٨,٣٦م إلى ٢٠٠٥خالل عام 

 الدخل عائدة إلى الزيادة في كمية اإلنتاج وأسعار البيع مع بقاء نسبة مصاريف البيع والتسويق للزيادة في صافي

  .والمصاريف اإلدارية والعمومية ثابتة نسبيا

  توزيعات األرباح

 ريال ١٩,٦٦ ريال سعودي و١٥,٢٥: بلغت توزيعات األرباح التاريخية خالل السنوات الثالث الماضية ما يلي

م على التوالي استنادا إلى ٢٠٠٥م و٢٠٠٤م و٢٠٠٣ريال سعودي للحصة في األعوام  ٤٠,٧٨سعودي و

  . ريال سعودي١٠٠ حصة قيمة كل منها ١,٠٠٠,٠٠٠

  )ريال سعودي(التدفقات النقدية الموحدة  .٢٩ جدول
          م٢٠٠٥  م٢٠٠٤  م٢٠٠٣

 للعام الدخل صافي  ٦٨,٣٦٣,٢٩١  ٤٨,٨٢٠,١٠٢  ١٦,٥٧٥,٧٧٨
 العمليـات  مـن  النقديـة  التدفقات صافي   ٨٧,٦٠٦,٤٨٦  ٧١,٢١٦,٧٥٦  ١٥,٥٠٣,٨٣٤

 التشغيلية
 عمليـات  مـن  النقديـة  التدفقات صافي   )٣٨,٧٨٤,٩٩٧(   )١٨,٢٠٠,٥٤٥(   )٣٨,٠٣٤,٤٧١(

  االستثمار
 المـستخدمة  ( من النقدية التدفقات صافي         

  ) في
  التمويل عمليات      )٥٦,٣١٢,٥٥١(   )٤١,٦٦٩,٢٣٤(   ٢٩,٥٥٠,٥١٨ 

  حكمه في وما نقد في التغير صافي   )٧,٤٩١,٠٦٢(   ١١,٣٤٦,٩٧٧   ٧,٠١٩,٨٨١
  يناير ١ حكمه، في وما نقد   ٢٦,٤٣٣,٦٤٢   ١٥,٠٨٦,٦٦٥   ٨,٠٦٦,٧٨٤

 ديسمبر ٣١ حكمه، في وما نقد  ١٨,٩٤٢,٥٨٠  ٢٦,٤٣٣,٦٤٢  ١٥,٠٨٦,٦٦٥ 
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 مليون ريال سعودي ٤٢,٩بقيمة م بالحصول على قروض مرابحة من البنوك ٢٠٠٣قامت الشركة خالل عام 

 ٣٣,٩في المقابل قامت الشركة بصرف .  مليون ريال سعودي١٥,٥باإلضافة الى صافي تدفقات نقدية للسنة بقيمة 

 مليون ريال سعودي من قروض ٤مليون ريال سعودي كتوسعات ونفقات رأسمالية لزيادة طاقتها اإلنتاجية وبسداد 

  . مليون ريال سعودي كأرباح موزعة على الشركاء١٥,٢٥ وسداد صندوق التنمية الصناعية السعودي

م فقد زاد النقد الناتج من األنشطة التشغيلية للزيادة في المبيعات وبالتالي الزيادة في ٢٠٠٥م و٢٠٠٤أما في عامي 

ام وقد تم إستخد. م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤ مليون ريال سعودي لعامي ٦٨,٤ مليون و٤٨,٨صافي الدخل الى 

 مليون ريال ٣٥,٤م و٢٠٠٤ مليون ريال سعودي في ١٨,١هذه السيولة في سداد النفقات الرأسمالية التي بلغت 

وسداد المستحق من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض المرابحة وباإلضافة , م٢٠٠٥سعودي في 

  .   م على التوالي٢٠٠٥م و٢٠٠٤عامي  مليون ريال سعودي لكل من ٤٠,٧٨ مليون و١٩,٦٦لتوزيع أرباح بقيمة 
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  ملخص النظام األساسي  ٥

  . شركة مساهمة سعودية- الشركة السعودية لصناعة الورق  هو : الشركة اسم١-٥

أغراض الشركة إنتاج مختلف منتجات الورق الصحي، ولفات ورق المناديل، وإنتاج تشمل  :أغراض الشركة ٢-٥

جميع وفرز وكبس وبيع المخلفات الصلبة ومنها المخلفات الورقية مناديل ورقية متنوعة، باإلضافة إلى ت

  .والكرتونية والمخلفات البالستيكية والمخلفات المعدنية والزجاجية

  . بالمملكة العربية السعوديةالدماميقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة  :المركز الرئيسـي للشـركة ٣ -٥

سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويلها، ) ٩٩(وتسعون مدة الشركة تسعة  :مــدة الشـركة ٤-٥

  . أجلها بسنة على األقلانتهاءويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل 

ال سعودي مائتين وأربعين مليون ري)  ريال٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠(  بمبلغحدد رأس مال الشركة :رأسمال الشـركة ٥ -٥

سهم متساوية القيمة تبلغ قيمة السهم االسمية أربعة وعشرين مليون ) ٢٤,٠٠٠,٠٠٠(مقسـم إلى مقسمة إلى 

ريال سعودي منها وجميعها أسهم عادية متمثلة في رأسمال الشركة المدفوع بالكامل عند ) ١٠(لكل منها عشرة 

  .التحويل

أما األسهـم . كة عند التـحول هم الشـركاء الحاليـونإن المالكـين ألسهـم الشـر :مساهمي الشركة ٦ -٥

ثالثين في المائة من  %) ٣٠(سبعة ماليين ومائتي ألف سهم والتي تمثل )  سهم٧,٢٠٠,٠٠٠(المتبقية والبالغة 

رأسمال الشركة فسيتم طرحها لالكتتاب العام عن طريق البنوك السعودية حسب نظام الشركات ونظام السوق 

  .حه التنفيذيةالمالية ولوائ

 وطبقاً لألسس التي يحددها أن تصدر  والصناعةيجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة :األسـهـم الممـتازة ٧-٥

ويجوز للشركة شراء هذه . من رأسماله%) ٥٠(أسهماً ممتازة ال تعطى الحق في التصويت، وذلك بما ال يجاوز 

 النعقاداهمين، وال تدخل هذه األسهم في حساب النصاب الالزم األسهم طبقاً لما تقرره الجمعية العامة للمس

  .من هذا النظام) ٣٥(و) ٣٤(الجمعية العامة للشركة المنصوص عليه في المادتين 

وترتب األسهم المذكورة ألصحابها باإلضافة إلى حق المشاركة في األرباح الصافية التي توزع على األسهم 

  :العادية ما يلي

 للسهم االسميةمن القيمة %) ٥(تقل عن  حصول على نسبة معينة من األرباح الصافية الالحق في ال  )أ(

  . النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشركةاالحتياطيبعد تجنيب 

من  قيمة أسهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة استردادأولوية في   )ب(

  .التصفيةناتج 

يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة  :اتالسند ٨– ٥

  . وفقاً ألحكام نظام الشركاتللتجزئة

 وإنما يجوز أن االسميةيجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها   والاسميةتكون أسهم الشركة :  أسهم الشركة٩-٥

 النظامي ولو بلغ حده االحتياطي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي

والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا . األقصى
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 الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص مسئولين بالتضامن عن استعمالأحدهم لينوب عنهم في 

  . الناشئة عن ملكية السهمخصومال

وفقاً للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق جميع أسهم الشركة قابلة للتداول  : تداول األسهم١٠-٥

ويؤشر على هذه . المالية  فيما عدا أسهم المؤسسين فأنه ال يتم تداولها إالّ بعد موافقة هيئة السوق المالية

  . نوعها وتاريخ تحويل الشركة إلى شركة مساهمة والمدة التي يمتنع فيها تداولهاالصكوك بما يدل على

 كان بالقيد في سجل للمساهمين يتضمن أسمائهم وجنسياتهم ومهنهم وماالسميةتتداول األسهم  :سجل األسهم ١١-٥

يعتد بنقل ملكية السهم   وال وعناوينهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على األسهم،إقاماتهم

 إجراءات نقل الملكية عن طريق استكمالفي مواجهة الشركة أو الغير إال من تاريخ القيد في السجل المذكور أو 

 والتزامه في األسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة االكتتابويترتب على . النظام اآللي لمعلومات األسهم

عيات المساهمين وفقاً ألحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان بالقرارات التي تصدر من جم

  .موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها

 وبعد موافقة االقتصاديةيجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى  : زيادة رأس المــال١٢-٥

 االسميةكة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الجهات المختصة أن تقرر زيادة رأسمال الشر

. يقضي به نظام الشركات لألسهم األصلية بشرط أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما

 في األسهم الجديدة النقدية االكتتابويعين القرار طريقة زيادة رأس المال، ويكون للمساهمين األصليين أولوية 

لن هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإخطارهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال ويع

 خالل خمسة عشر ، إذا رغب ذلك، حقه في األولويةاستعمال، ويبدي كل مساهم رغبته في االكتتابوشروط 

  .يوماً من تاريخ النشر أو اإلخطار المشار إليه) ١٥(

 بها بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية االكتتاب الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا وتوزع تلك األسهم

يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على  بشرط أال يتجاوز ما

  على أال يتجاوز ماالمساهمين األصليين الذي طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية

  .  العاملالكتتابيتبقى من األسهم  يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويطرح ما

 الجمعية العامة غير العادية بناءاً على مبررات مقبولة وبعد موافقة  بقرار منيجوز :تخفيـض رأس المـال ١٣-٥

ويبين القرار  ها أو إذا منيت الشركة بخسائر،زاد عن حاجت الجهات المختصة تخفيض رأسمال الشركة إذا ما

طريقة هذا التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى 

يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة ) ٦٠( عليه خالل ستين اعتراضاتهمإبداء 

  .ةكز الرئيسي للشركالتي يقع فيها المر

أعضاء تعيينهم الجمعية العامة ) ٩( تسعة  يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من:تكوين مجلس اإلدارة ١٤-٥

سنوات، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار ) ٣(تزيد عن ثالث  العادية لمدة ال

ا من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لفترة ثالث واستثناء .الوزاري الصادر بإعالن تحويل الشركة

  : سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تحول الشركة، وذلك على النحو التالي
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  االســم الجنسية

 ١ صاحب السمو الملكي األمير عبد اهللا بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود سعودي

 ٢ من بن عبد العزيز المشعلرائد بن عبد الرح سعودي

 ٣ صاحب السمو الملكي األمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود سعودي

  ٤  عزام عبداهللا أباالخيل  سعودي

  ٥  موسى عبدالكريم الربيعان  سعودي

  ٦  الدكتورعبد العزيز بن صالح الجربوع  سعودي

  ٧  محمد بن عبداهللا بن إبراهيم الخريف  سعودي

  ٨  الحسين بن العباس حميدالدين  وديسع

  ٩  عبدالستّار عبداهللا أباالخيل  سعودي

  

 عن االسميةتقل قيمتها  يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة ال :أسهم التأهيل ١٥-٥

العضو لدى يوماً من تاريخ تعيين ) ٣٠(وتودع هذه األسهم خالل ثالثين )  ريال١٠,٠٠٠(عشرة آالف ريال 

   . لهذا الغرض والصناعةأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة

تم عزله بقرار في حالة  العضو أو وفاته أو باستقالة مدته أو بانتهاءتنتهي عضوية المجلس  :شغور العضوية ١٦-٥

 بجريمة غش أو أي دينأو إذا أ ، االجتماع لألسهم الممثلة في  % ٥١من الجمعية العامة العادية يصدر بأغلبية 

جريمة مخلة باألمانة أو الشرف أو إذا حكم بإفالسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه أو إذا أصبح غير 

  . صالحاً لعضوية المجلس وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة

ون لمجلس اإلدارة أوسع  المقررة للجمعية العامة، يكاالختصاصاتمع مراعاة  : اإلدارةصالحيات مجلس ١٧-٥

واإلشراف على أعمالها وأموالها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها السلطات والصالحيات في إدارة الشركة 

إقرار العقود لمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر و. وتصريف أمورها داخـل المملكة وخارجها

 والموافقة على إصدارشـركة مع كافة تعديالتها ومالحقها تأسيس الشركات التي تشترك فـيها الوالمناقصات و

. كافة المعامالت المصرفيةاعتماد الضمانات والكفاالت للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي و

من % ١٠ فيما ال يتجاوز منقوالت وممتلكات الشركةوويجوز لمجلس اإلدارة بيع وشراء ورهن عقارات 

ويجوز لمجلس اإلدارة عقد القروض مع صناديق . ة لكافة أصول وأصول الشركةإجمالي القيمة الدفتري

 االئتمانومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات 

مة  شريطة أال تتجاوز قيسنوات) ٣(وذلك ألي مدة بما في ذلك القروض التي تتجاوز آجالها مدة ثالث 

من رأسمال الشركة وأن يحدد مجلس %) ٥٠(القروض التي يعقدها المجلس في السنة المالية الواحدة للشركة 

اإلدارة في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها وأن يراعي في شروط القرض والضمانات المقدمة 
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الت التي يقدرها حق إبراء ذمة ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحا. بخصوصه عدم اإلضرار بالشركة

  . مديني الشركة من التزاماتهم طبقا لما يحقق مصلحتها

ولمجلس اإلدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير 

ض أو التوكيل جزئياً  إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة وإلغاء التفويباتخاذبصالحيات أو 

  . أو كلياً

من نظام ) ٤٥( وفقاً للمادة تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، إن ُوجدت : اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس ١٨-٥

كما تقدرها الجمعية العامة العادية وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في الشركات و

عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أخرى مكملة له، باإلضافة إلى بدل حضور نص  هذا الشأن وفي حدود ما

ه مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من قرر كما يانتقالوبدل 

  . الجهات المختصة

ين أعضائه رئيساً كما يجوز له يعين مجلس اإلدارة من ب : والسكرتيررئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب ١٩-٥

أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو 

ويختص رئيس المجلس،  . المجلساجتماعات ورئاسة لالجتماعويكون للرئيس صالحية دعوة المجلس . المنتدب

ومنفردين، بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام القضاء ، مجتمعين )في حالة تعيينه(والعضو المنتدب 

 أنواعها وهيئات التحكيم والحقـوق باختالفوالجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات 

المدنية وأقسـام الشـرطة والغـرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على 

اعها، وإصدار الوكاالت الشرعية وتعيين الوكالء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة اخـتالف أنو

والمخاصمة والصلح واإلقرار والتحكيم وقبول األحكام واالعتراض عليها نيابة عن الشركة، والتوقيع على كافة 

ي تشترك فيها الشركة مع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات الت

كافة تعديالتها ومالحقها والتوقيع على االتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية 

واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات 

ركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء وفتح الحسابات والكفاالت والرهون، وفكها وتحصيل حقوق الش

 ويجـوز .واالعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار السـندات والشيكات وكافة األوراق التجارية

،مجتمعين ومنفردين، تفويض وتوكـيل الغير في حدود ) في حالة تعيينه(للرئيس، وللعضو المنتدب 

 إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة، ولهما ،مجتمعين باتخاذ بصالحيات أو اختصاصهما

  .ومنفردين، إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً

 اجتماعاتيعين مجلس اإلدارة سكرتيراً للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر 

 االختصاصات وحفظها إلى جانب ممارسة االجتماعات هذه مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن

  .األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة، ويحدد المجلس مكافآته

مجلس اإلدارة، عن مدة في ال تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير، إذا كان عضواً   

  .عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم

وتكون الدعوة .  في السنة على األقلنيجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتي : اإلدارة مجـلساجتماعات ٢٠-٥

، لالجتماع من التاريخ المحدد أسبوعينأو الفاكس أو البرق وذلك قبل المسجل  ويجوز أن ترسل بالبريد كتابية
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  متى االجتماعالمجلس أن يدعو المجلس إلى ويجب على رئيس . ما لم يتفق أعضاء المجلس على خالف ذلك

  . من األعضاءاثنانطلب إليه ذلك 

 أعضاء ٣ ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره : وقرارات مجلس اإلدارةاالجتماعاتنصاب  ٢١ -٥

عضو على األقل، ولل) ٢(بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين بأنفسهم عضوين 

  .أن ينيب عنه عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت على قراراته

تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون  :االجتماعاتمحاضر  ٢٢-٥

  .هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير

 ون لعضو مجلس اإلدارة اية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمالال يجوز أن يك :تعارض المصالح ٢٣-٥

والعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة ويستثنى من ذلك 

على عضو و.  األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس صاحب العرض األفضل

أن يبلغ المجلس بما لـه من مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي مجلس اإلدارة 

 في االشتراك المجلس وال يجوز للعضو ذي المصلحة اجتماعتتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر 

  .التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن

ويعين المجلس من بين أعضاء . ارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذيةلمجلس اإلد :اللجنة التنفـيذيـة ٢٤-٥

 وعدد أعضائها والنصاب واختصاصاتهااللجنة رئيساً لها كما يحدد مجلس اإلدارة طريقة عمل اللجنـة 

 .وتمارس اللجنة الصالحيات التي يوليها لها المجلس وفقاً لتعليمات وتوجيهات المجلس. الجتماعاتهاالضروري 

  .وال يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس اإلدارة

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها  :حضور الجمعيات ٢٥-٥

قل حق حضورها، باألصالة أو النيابة، ولكل المركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً على األ

للمساهم أن يوكل عنه كتابة ، ومساهم ،بغض النظر عن عدد األسهم التي يملكها، حضور الجمعية العامة 

  .مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة

 التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة فيما عدا األمور :الجمعية العامة العادية ٢٦-٥

 السنة النتهاءالعادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية 

  .المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

 باستثناءتختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساسي  :ية العامة غير العاديةالجمع ٢٧-٥

 الجمعية العامة اختصاصولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في . األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً

  .العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

 وتنشر الدعوة تنعقـد الجمعيات الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة :دعوة الجمعيات العامة ٢٨-٥

إلنعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل المعياد 

دعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك وعلى مجلس اإلدارة أن ي. المحدد لإلنعقاد بخمسو وعشرين يوماً

  . من رأس المال على األقل%) ٥(مراقب الحسـابات أو عــدد من المساهمين يمثل خمسـة في المائة 

 الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون اجتماعيكون  ال :نصـاب الجمعية العامة العادية ٣٠-٥

 وجهت الدعوة االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في %) ٥١(ة يمثلون واحد وخمسون في المائ
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 السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها لالجتماعيوماً التالية ) ٣٠( ثانٍ يعقد خالل الثالثين اجتماعإلى 

  .الممثلة فيه الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم االجتماع ويعتبر نظام الشركاتمن ) ٨٨(في المادة 

 الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره اجتماعيكون  ال :نصـاب الجمعية العامة غير العادية ٣١-٥

 األول االجتماععلى األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في %) ٥١(مساهمون يمثلون واحد وخمسون في المائة 

 الثاني االجتماعصوص عليها في المادة السابقة ويكون  ثانٍ بنفس األوضاع المناجتماعوجهت الدعوة إلى 

  .صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل

تحسب األصوات في الجمعيات العامة يعطى كل سهم حامله الحق في صوت واحد، و :حقوق التصويت ٣١ -٥

  .االجتماع العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ممثل في

كما .  االجتماع باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيالعاديةتصدر القرارات في الجمعية العامة  :القــرارات ٣٢-٥

 إال إذا كان القرار متعلقاً االجتماعتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في 

 المدة المحددة في نظامها أو انقضاءطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإ

 الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع باندماج

  .االجتماعاألسهم الممثلة في 

المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات  :مناقشـة جـدول األعمـال ٣٣-٥

وتوجيه األسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات 

على أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله 

  .ة ويكون قرار الجمعية في هذا الشأن نافذاً إلى الجمعياحتكمغير مقنع 

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة، أو من يفوضه من أعضاء مجلس  :إجـراءات الجمعيات العامة ٣٤-٥

 الجمعية محضر باجتماع  وجامعاً لألصوات ويحرر لالجتماعاإلدارة في حالة غيابه، ويعين الرئيس سكرتيراً 

همين الحاضـرين أو الممثلين وعدد األسهم التـي فـي حيازتـهم باألصالـة أو يتضـمن أسمــاء المسا

 وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها اتخذتبالنيابة وعـدد األصوات المقررة لها والقرارات التي 

 سجل  فياجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل االجتماعوخالصة وافية للمناقشات التي دارت في 

  . خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في  :تعـيين مراقب الحسـابات ٣٥-٥

د وتحدمن بين المراجعين القانونين المعتمدين والمرخص لهم في المملكة ينه الجمعية العامة سنوياً المملكة تع

 .مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه

لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير  :إلطـالع على السجـالتا ٣٦-٥

ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق 

  .والتزاماتهامن أصول الشركة 

مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة ل :تقرير مراقب الحسابات ٣٧-٥

يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام  من تمكينه من الحصول على البيانات واإليضاحات التي طلبها، وما

  . للواقعالشركات وأحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة
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 ديسمبر من كل سنة على أن السنة ٣١تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في  :السـنة المـالية ٣٨-٥

 ديسمبر من ٣١المالية األولى بعد التحويل تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن التحول وتنتهي في 

  .العام  التالي

جلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في يعد م :مـيزانية الشـركة ٣٩-٥

التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي 

 الجمعية العامة انعقادعن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك قبل 

يوماً على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب حسابات الشركة قبل ) ٦٠(العادية بستين 

يوماً على األقل ويوقع رئيس مجلس اإلدارة الوثائق ) ٥٥( الجمعية بخمسة وخمسين النعقادالموعد المقرر 

 النعقاد تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة

  . يوماً على األقل) ٢٥(الجمعية العامة بخمسة وعشرين 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف  :تـوزيع األربـاح ٤٠-٥

  :األخرى على الوجه اآلتي

 نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف احتياطيكوين من األرباح الصافية لت%) ١٠(يجنب   ) أ(

  . المذكور نصف رأس المالاالحتياطيهذا التجنيب متى بلغ 

  .يوزع على حامل األسهم الممتازة تلك النسب من األرباح المقررة لهذه األسهم  )ب(

تساوية من األرباح ويجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة م  )ج(

  .الصافية لتكوين احتياطيات أخرى

من رأس المال %) ٥(دفعة أولى للمساهمين تعادل أن وجد يوزع من الباقي بعد ذلك   )د(

  .المدفوع

  .من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة%) ٥(يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن   )هـ(

  .كحصة إضافية في األرباحيوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين   )و(

  . الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنويةاستيفاءيجوز للشركة بعد 

تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس : ســداد األربـاح ٤١-٥

  .ارة التجارة والصناعةاإلدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وز

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات  :عدم توزيع األرباح ٤٢-٥

 عن الممتازةمن هذا النظام ألصحاب األسهم ) ٩(من المادة ) أ(التالية إال بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة 

سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية ) ٣(ة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثالث هذه السنة، وإذا فشلت الشرك

من نظام الشركات، أن تقرر إما حضـورهـم ) ٨٦(الخاصة ألصحاب هذه األسهم، منعقدة طبقاً ألحكام المادة 

اإلدارة، بما  الجمـعية العامة للشركة والمشـاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اجتماعات

يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح األولوية المخصصة 

  .ألصحاب هذه األسهم في السنوات السابقة
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الشركة ثالثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة  دعوة  إذا بلغت خسائر :خسـائر الشـركة ٤٣-٥

من هذا النظام ) ٥( الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة استمرارامة غير العادية للنظر في الجمعية الع

  .وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية

لكل مساهم الحق في رفـع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس  :دعـوى المسـئولية ٤٤-٥

شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها اإلدارة إذا كان من 

  .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. مازال قائماً

 الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية انتهاءعند : حل الشركة وتصفيتها ٤٥-٥

 مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة اقتراحعلى بناءاً 

 الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين بانقضاءمجلس اإلدارة 

  .صاصات المصفيناخت بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاصاتهاالمصفي وتبقى ألجهزة الشركة 



- ٤٧ - 

  المعلومات النظامية ٦

  تفاصيل التأسيس ١-٦

تأسست الشركة كفرع لمؤسسة فردية مملوكة من قبل صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبد 

 صادر ١٩٥٤٠بسجل تجاري رقم " المؤسسة السعودية لصناعة اللب والورق"العزيز آل سعود تحت مسمى 

م وبدأت نشاطها بصنيع لفّات ١٩٨٩ ديسمبر ١٣هـ الموافق١٤١٠جمادى األول ١٤من مدينة الدمام بتاريخ 

شركة ذات (وقد تحول الفرع الحقا إلى الشركة السعودية لصناعة الورق . م١٩٩١الورق الكبيرة في عام 

 ١٠ وبتاريخ ٢٠٥٠٠٢٨١٤١والتي تم قيدها في السجل التجاري لمدينة الدمام تحت الرقم  ) مسؤولية محدودة

: تم قيدها في السجل التجاري لمدينة الدمام وعنوانها البريدي) م١٩٩٤ يونيو ٦الموافق ( هـ ١٤١٥حرم م

، المدينة الصناعية الثانية، المملكة العربية السعودية ومقرها الدمام بالمملكة ٣١٤٩٢، الدمام ٨٦٦٣ب . ص

 سنة تبدأ من ٥٠ركة العربية السعودية وتنص شهادة السجل التجاري للشركة على أن مدة الش

  ). ٢٠٤٢ ديسمبر ٢٢(هـ ٩/١/١٤٦٥إلى ) ١٩٩٤ يونيو ٢٠(هـ ١٠/١/١٤١٥

 محرم ١٦وبتاريخ ). ٢٠٠٩ يناير ٧(هـ ١٠/١/١٤٣٠إن السجل التجاري للشركة ساري المفعول حتى 

ة م وقبل  تحول الشركة الى شركة مساهمة، تمت زيادة رأسمال الشرك٢٠٠٦ فبراير ١٥ هـ الموافق ١٤٢٦

 ريال سعودي مقسم ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠من خالل رسملة األرباح المبقاة من 

وبعد انتهاء االكتتاب وانعقاد .  ريال٥٠ حصة متساوية القيمة، قيمة الحصة االسمية ٤,٨٠٠,٠٠٠إلى 

ن تحول الشركة برأسمال الجمعية العامة للتحول، سيتم تقديم طلب إلى معالي وزير التجارة والصناعة بإعال

 ١٠ سهم متساوية القيمة، قيمة السهم االسمية ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠قدره 

  ريال، وتعتبر الشركة قد تحولت تحويالً صحيحاًً من تاريخ صدور القرار الوزاري الذي يعلن تحولها

 طن ١٦,٠٠٠م بطاقة إنتاج أولية بلغت ١٩٩١م بدأت المجموعة نشاطها بتأسيس مصنع إلنتاج الورق في عا

م، واستمر التوسع ١٩٩٤في السنة من لفّات الورق الكبيرة ومن ثم تمت إضافة وحدة إزالة األحبار في عام 

م أسست الشركة السعودية ١٩٩٧وفي عام . م٢٠٠١ طن في سنة ٧٠,٠٠٠في الطاقة اإلنتاجية لتصل إلى 

في حين بدأت .  جمع المخلفات لتوفير مادة خام أولية لوحدة إزالة األحبارإلعادة تدوير الورق لتقوم بأعمال

 .م ٢٠٠٣الشركة السعودية لتحويل الورق إنتاجها في عام 

إلنتاج الورق الصحي و تعمل من خالل ثالث شركات ") المجموعة("وتتكون الشركة من مجموعة متكاملة 

  :على النحو التالي) ذات مسؤولية محدودة(

تقوم بإنتاج لفّات الورق الصحي إما باستخدام مادة السليولوز أو بإضافة : ة السعودية لصناعة الورقالشرك 

كمادة خام رئيسية في ) المحولة إلى عجينة ورقية من خالل عملية إزالة األحبار(مخلفات الورق المفروزة 

جزء من تلك اللفّات بما يتناسب تصنيع لفّات الورق الكبيرة ويتم تزويد الشركة السعودية لتحويل الورق ب

 . مع متطلباتها في حين يتم بيع الباقي من اللفّات لعمالء آخرين

تقوم بجمع وفرز مخلفات الورق بأنواعها حيث يتم توريد جزء منها           : الشركة السعودية إلعادة تدوير الورق     

اقي من مخلفات الورق لعمالء بما يتناسب مع متطلبات الشركة السعودية لصناعة الورق في حين يتم بيع الب  

 ١,٠٠٠ بقيمـة   حـصة  ٤,٣٠٠ الى مقسم سعودي ريال مليون ٤,٣ الحالي الشركة مال رأس ويبلغ. آخرين

  :كالتالي الشركاء على موزعة الواحدة للحصة سعودي ريال
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 الشـركاء  الحصص عدد  المجموع

 الورق لصناعة السعودية الشركة  ٤,٠٨٥  ٤,٠٨٥,٠٠٠

 الورق لتحويل السعودية الشركة  ٢١٥  ٢١٥,٠٠٠

 المجموع  ٤,٣٠٠  ٤,٣٠٠,٠٠٠

تقوم بتحويل لفّات الورق الكبيرة إلى تشكيلة من منتجات الورق الصحي : الشركة السعودية لتحويل الورق 

ويبلغ رأس مال الشركة . التي تشمل مناديل الوجه، ومناشف المطبخ، وورق الحمام، ومحارم السفرة

 ريال سعودي للحصة ١,٠٠٠ حصة  بقيمة ١٠,٠٠٠ ريال سعـودي مقسم الى ١٠,٠٠٠,٠٠٠الحالي 

  :الواحدة موزعة على الشركاء كالتالي
  

 الشـركاء  الحصص عدد  المجموع

 الورق لصناعة السعودية الشركة  ٩,٥٠٠  ٩,٥٠٠,٠٠٠

 إلعادة تدوير الورقالسعودية الشركة  ٥٠٠  ٥٠٠,٠٠٠

 وعالمجم  ١٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠

  الترخيص الصناعي ٢-٦

) م١٩٩٤ أبريل ١٢(هـ ١/١١/١٤١٤بتاريخ ) ص/١٦٠٦(حصلت الشركة على ترخيص صناعي رقم 

) ص/٨٠(بموجب الترخيص الصناعي رقم ) أدناه(والذي تم تعديله ليعكس هيكل الملكية الجديد في الشركة 

  )م٢٠٠٦ فبراير ٢٥(هـ ٢٦/١/١٤٢٧بتاريخ 

  )قبل التحول(ون المال المساهم به والمساهم رأس ٣-٦

م وقبل تحول الشركة الى شركة مساهمة، تمت ٢٠٠٦ فبراير ١٥ هـ الموافق ١٤٢٦ محرم ١٦بتاريخ 

 ريال سعودي إلى ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠من  زيادة رأسمال الشركة من خالل رسملة األرباح المبقاة

 ريال ٥٠السمية  حصة متساوية القيمة، قيمة الحصة ا٤,٨٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقسم إلى ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠

  :موزعة على النحو التالي

  أسماء المساهمين  عدد الحصص  النسبة المئوية

  صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود  ٣,٧٨٦,٢٤٠  %٧٨,٨٨

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل  ٨٦٤,٠٠٠  %١٨,٠٠

  دالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعودصاحب السمو الملكي األمير عب  ٥٣,٧٦٠  %١,١٢

  علي بن ريسبنت أمل   ٤٨,٠٠٠  %١,٠٠

  عبدالرحمن رائد المشعل  ٤٨,٠٠٠  %١,٠٠

  المجموع  ٤,٨٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠
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  ملكية األسهم في الشركة  ٤-٦

مع ) ابعند التحول وقبل االكتت(يبين التالي ملكية أسهم المدراء واإلدارة وأقربائهم والتابعين لهم في الشركة 

  :دور األطراف

النسبة المئوية لألسهم قبل 

  الطرح

عدد األسهم العادية المدفوعة 

  بالكامل

  االسم

صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن   ٢٠٠,٩٣١,١٨  %٧٨,٨٨

  عبدالعزيز آل سعود

  رائد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المشعل  ٠٠٠,٣٢٠,٤  %١٨,٠٠

و الملكي األمير عبدالرحمن بن مساعد بن صاحب السم  ٨٠٠,٢٦٨  %١,١٢

  عبدالعزيز آل سعود

  علي بن ريسبنت أمل   ٠٠٠,٢٤٠  %١,٠٠

  عبدالرحمن رائد المشعل  ٠٠٠,٢٤٠  %١,٠٠

  المجموع  ٢٤،٠٠٠،٠٠٠  %١٠٠,٠٠

وبإستناء ما ذكر أعاله، تقر إدارة الشركة بانه اليوجد أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لكبار تنفيذي 

  .  ة أو امين السر أو أي من التابعين ألعضاء مجلس اإلدارة في اسهم الشركةالشرك

كما تقر ادارة الشركة بان رأسمالها أو رأسمال أي من شركاتها التابعة لها غير مشمول بحق خيار مهما كانت 

  .طبيعته

  الشركات التابعة والشركات المنتسبة ٥-٦

  :شركات المنتسبة لهايبين التالي ملكية الشركة للشركات التابعة وال
  

  النسبة المئوية للملكية  الملكية المستفيدة

  )الملكية القانونية(

  اسم الشركة عدد األسهم التي تملكها الشركة 

الــشركة الــسعودية إلعــادة   ٤,٠٨٥  %٩٥  %١٠٠

  التدوير للورق والمخلفات

الشركة الـسعودية لتحويـل       ٩,٥٠٠  %٩٥  %١٠٠

  الورق

   الشرق المحدودةشركة غاز  ٤٠,٠٠٠  %٢٦  %٢٦

الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات هي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في  •

 برأس ١٠١٠١٤٦٥١٣مسجلة بموجب سجل تجاري رقم ) م٣٠/٧/١٩٩٧الموافق (هـ ٢٥/٣/١٤١٨

ق وقد حصلت الشركة السعودية إلعادة التدوير للور.  مليون ريال سعودي٤,٣مال مدفوع قدره 

صادر ) م١٩/٣/١٩٩٨(هـ ٢٠/١١/١٤١٨وتاريخ ) ١١٤٣/ص(والمخلفات على ترخيص صناعي رقم 

بتاريخ ) ٣٦٣/ص(عن وزارة الصناعة والكهرباء والذي تم تعديله بموجب الترخيص الصناعي رقم 

للشركة السعودية لصناعة %٩٥ليعكس هيكل الملكية التي أصبحت ) م٢٧/٥/٢٠٠٢(هـ ١٤/٣/١٤٢٣

 .ركة السعودية لتحويل الورقللش% ٥الورق 
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 ٥(هـ ١٤٢٢ شوال ٢١الشركة السعودية لتحويل الورق هي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في  •

 ٢٠٥٠٠٣٩٦٩٧مسجلة في السجل التجاري لمدينة الدمام بموجب سجل تجاري رقم ) م٢٠٠٢يناير 

ل الورق على ترخيص وقد حصلت الشركة السعودية لتحوي.  مليون ريال١٠برأس مال مدفوع قدره 

صادر عن وزارة الصناعة ) م٢٠٠٠ أغسطس ١٣(هـ ١٣/٥/١٤٢١بتاريخ ) ٦٧٢/ص(صناعي رقم 

هـ ١٤/٣/١٤٢٣بتاريخ ) ٣٦٥/ص(والكهرباء والذي تم تعديله بموجب الترخيص الصناعي رقم 

ة للشرك% ٥للشركة السعودية لصناعة الورق %٩٥ليعكس هيكل الملكية التي أصبحت ) م٢٧/٥/٢٠٠٢(

 .السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات

 شركات صناعية تعمل في المنطقة الصناعية الثانية لمدينة الدمام ٦كما قامت الشركة باإلشتراك مع 

كشركة ذات مسؤلية محدودة مسجلة في السجل " شركة غاز الشرق المحدودة"بتأسيس شركة تحت إسم 

 هـ برأسمال مدفوع بالكامل ٢/٤/١٤٢٦ وتاريخ ٢٠٥٠٠٤٨١٥٣التجاري لمدينة الدمام تحت الرقم 

منه وذلك لتوريد مادة الغاز الجاف إلى % ٢٦ ريال سعودي وتمتلك الشركة ١٥,٠٠٠,٠٠٠مقداره 

المستهلكين الصناعيين في المدينة الصناعية الثانية في الدمام إلستخدامه في العمليات الصناعية كبديل 

وبذلك تكون الشركة قد وفرت لنفسها بديل اقل تكلفة لمادتي . كوريسيناقل تكلفة من مادتي الديزل وال

وكذلك تستفيد .  من تكلفة هاتين المادتين% ٤٠الديزل والكوريسين الذين تستخدمهما بما ال يقل عن 

  . الشركة مع شركائها في شركة غاز الشرق المحدودة من االرباح التي تحققها

 صفقات األطراف ذات العالقة ١-٥-٦

 الشركة بالتعامل بمعامالت تجارية مع األطراف ذات العالقة التالية والتي يتم التعمل معها على أساس ترتبط

  :متكافئ وباألسعار السائدة في السوق

 الشركة السعودية لتحويل الورق 

 الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات 

  شركة المدار لتجارة الورق 

يل الورق بشراء لفّات الورق الصحي الكبيرة من الشركة وتحولها إلى منتجات تقوم الشركة السعودية لتحو

  . نهائية متوفرة للمستهلكين

تقوم الشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات بتزويد الشركة بمخلفات الورق إلعادة تدويرها في 

  . صناعة الورق الصحي

 مساعد بن عبدالعزيز آل سعود والسيد رائد بن عبدالرحمن بن يمتلك صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن

من شركة المدار لتجارة الورق والتي تم إنشاؤها % ٥١ – وهما مساهمان في الشركة –عبدالعزيز المشعل 

وقد بلغ حجم مشتريات الشركة منها ماقيمته . لتجميع مخلفات الورق في األمارات العربية المتحدة

وتقوم الشركة بشراء مخلفات الورق من شركة المدار لتجارة . م٢٠٠٥دي خالل عام  ريال سعو٨,٩٩٣,٣٥٩

  . الورق حسب األسعار السائدة في السوق وال توجد عقود تلزم الشركة بالتعامل معها

وبخالف ما ورد في نشرة اإلصدار هذه، فإنه ال يوجد حالياً وال تنوي الشركة القيام بأي تعامالت مع أي من 

أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من % ٥جلس إدارتها أو مدرائها التنفيذين أو من يمتلك حصة أعضاء م

  .أقاربهم ممن له مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعامالت
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  الممتلكات ٦-٦

  العقارات المملوكة من قبل الشركة ١-٦-٦

  :تمتلك الشركة العقارات التالية  

هـ ٢٥/٥/١٤٢٢ وتاريخ ٥/١٢٥٠٠٠ة بموجب الصك رقم قطعة أرض في مدينة الرياض والممثل )١(

  . ريال سعودي٥٧٥,٣٢٨تم شراؤها بمبلغ ) م٢٠٠١ أغسطس ١٨(

 ٦(هـ ٤/٢/١٤٢٤ وتاريخ ١٥/٢٠١٦٥قطعة أرض في مدينة الرياض والممثلة بموجب الصك رقم  )٢(

  . ريال سعودي٤,٧٣٧,١٥٠تم شراؤها بمبلغ ) م٢٠٠٣أبريل 

  العقارات المستأجر ٢-٦-٦

كة، والشركة السعودية لتحويل الورق والشركة السعودية إلعادة التدوير للورق والمخلفات أبرمت الشر

  :اتفاقيات استئجار للممتلكات التالية

) المستأجر(والشركة السعودية لصناعة الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين وزارة الصناعة والكهرباء  )١(

نة قابلة للتجديد والمتعلقة بقطعة أرض تقع في  س٢٥مدتها ) ١٩٩٤ يونيو ١٨(هـ ٩/١/١٤١٥بتاريخ 

  .المنطقة الصناعية في الدمام لغرض إنشاء مصنع على هذه األرض

) المستأجر(والشركة السعودية لصناعة الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين وزارة الصناعة والكهرباء  )٢(

 والمتعلقة بقطعة أرض تقع في  سنة قابلة للتجديد٢٥مدتها ) ١٩٩٨ مايو ١١(هـ ١٢/١/١٤١٩بتاريخ 

  .المنطقة الصناعية في الدمام لغرض إنشاء مصنع على هذه األرض

) المستأجر(والشركة السعودية لتحويل الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين وزارة الصناعة والكهرباء  )٣(

ة أرض تقع في  سنة قابلة للتجديد والمتعلقة بقطع٢٥مدتها  ) ٢٠٠٢ أبريل ٢١(هـ ٨/٤/١٤٢٣بتاريخ 

  .المنطقة الصناعية في الدمام لغرض إنشاء مصنع على هذه األرض

والشركة السعودية لتحويل الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين السيد سامي محمد عبدالرحمن  )٤(

مدتها سنتين قابلة للتجديد والتي تم بموجبها ) ٢٠٠٤ ديسمبر ١(هـ ١٨/١٠/١٤٢٥بتاريخ ) المستأجر(

  .تودع  في مدينة جدة لغايات تخزين منتجات الشركةاستئجار مس

) المستأجر(والشركة السعودية لتحويل الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين السيد فهد ناصر فهد الفهد  )٥(

التي تم بموجبها استئجار ومدتها سنة واحدة قابلة للتجديد ) ٢٠٠٣ أكتوبر ٢٧(هـ ١/٩/١٤٢٤بتاريخ 

  .غايات تخزين منتجات الشركةمستودع في مدينة الرياض ل

) المستأجر(والشركة السعودية لتحويل الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين السيد علي صالح القاسم  )٦(

التي تم بموجبها استئجار و سنوات قابلة للتجديد ٥مدتها ) ٢٠٠٤ أكتوبر ١(هـ ١٦/٨/١٤٢٥بتاريخ 

  .مستودع في مدينة بريدة  لغايات تخزين منتجات الشركة

والشركة السعودية لتحويل الورق ) المؤجر(اتفاقية استئجار بين السيد علي ناصر سالم القحطاني  )٧(

التي تم بموجبها و سنوات ٤مدتها ) ٢٠٠٤ أغسطس ١٣(هـ ٢٦/٦/١٤٢٥بتاريخ ) المستأجر(

  .استئجار مستودعفي مدينة خميس مشيط  لغايات تخزين منتجات الشركة
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  يذيينعقود عمل كبار المدراء التنف ٧-٦

تستند شروط وأحكام عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين في الشركة على نموذج عقد العمل المعمول به من 

وعالوة على ذلك، تتبنى الشركة سياسة عقود للموظفين لمدة تتراوح من سنة واحدة إلى سنتين . قبل الشركة

ريال  مليون ٤,٢ مليون و ٤,١لمدراء التنفيذيين وتجدد تلقائيا لمدد مماثلة وقد بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة ل

  .م على التوالي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤عودي لعامي س

  التأمين ٨-٦

تغطي وثائق التأمين كافة نشاطات الشركة لدى كل من شركة التأمين الوطنية السعودية وشركة التأمين 

  :األهلية وشركة التأمين العربية المحدودة وشركة كمبرالند للتأمين التشمل

   شاملة كل المخاطر-لمباني وخطوط اإلنتاج والمعدات ا 

  خسائر األرباح 

   العامة ةوالمسئولي 

  المركبات  

  المخزون 

  التأمين الصحي 

   الطرف الثالث-مخاطر المقاولين الشاملة  

 التامين مع الممارسات االعتيادية المتعلقة باالنشطة المشابهة وهي جميعا نافذه بالكامل ولم وثائقوتتوافق 

  .تلم الشركة أي اشعار بانهاء تلك العقودتس

  العالمات التجارية ٩-٦

قامت الشركة السعودية لتحويل الورق بتسجيل العالمات التجارية الست والمبينة أدناه لصالحها في المملكة 

ات وتتمثل أهمية العالم".  مناديل اكسيلنس"و " ويك إند"، "سيتي"، "بيور"، "زمان"، "مشوار: "العربية السعودية

التجارية في معرفة المستهلك بنوعية المنتج وتمييزه عن غيره من المنتجات المنافسة، بالرغم من حداثة 

دخول الشركة في مجال تحويل الورق الصحي، فإنها تركز على تأسيس عالماتها التجارية لخلق والء 

  . المستهلكين لمنتجاتها
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  استخدام متحصالت االكتتاب ١٠-٦

 مليون ريال سعودي، سيدفع منها حوالي ٤٤٦,٤ة إلجمالي متحصالت االكتتاب ما يقارب تبلغ القيمة التقديري

 مليون ريال سعودي كمصاريف االصدار التي تشمل المستشار المالي والمستشار القانوني لالكتتاب ١٩

ق والمراجع القانوني، كما تشمل مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسوي

وسيتم توزيع صافي متحصالت االكتتاب بالكامل . والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باالصدار

 مليون ريال سعودي على المساهمين البائعين طبقاً للنسبة المئوية لملكية كل منهم لألسهم ٤٢٧,٤والمقدرة بـ 

  .بالمطروحة لالكتتاب، ولن تستلم الشركة أي من متحصالت االكتتا

كما أنه ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحتها الشركة خالل 

السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ اصدار هذه النشرة، وسيتحمل المساهمون البائعون جميع مصاريف عملية 

 . االصدار

  العقود الجوهرية ١١-٦

  :قامت الشركة بإبرام العقود الجوهرية التالية

   ملخص اتفاقية التعهد بتغطية اإلصدار١-١١-٦

  متعهد التغطية   -

وذلك لعدد ) متعهدا تغطية االكتتاب(متعهدا التغطية هما بنك الخليج الدولي والبنك األهلي التجاري 

  . سهم وتمثل كافة األسهم المطروحة لالكتتاب٧,٢٠٠,٠٠٠

 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية اإلكتتاب -

ليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين المساهمين البائعين والشركة بموجب الشروط والتع

  :ومتعهدي تغطية االكتتاب

 يتعهد المساهمون البائعون لمتعهدي تغطية االكتتاب بأن يتم بيع كامل األسهم المطروحة لالكتتاب   .أ 

  .للمكتتبين المستقطبين) كما هو معرف في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب(بتاريخ اإلغالق 

 يتعهد متعهدا تغطية االكتتاب للشركة وللمساهمين البائعين بأن يتم شراء ما لم يتم شراؤه من كافة   .ب 

 .األسهم المطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بالسعر المعروض

 أسس إنهاء إتفاقية التعهد بتغطية اإلكتتاب -

هد بتغطية االكتتاب في ظروف محددة في اتفاقية التعهد يجوز لمتعهدي تغطية االكتتاب إنهاء اتفاقية التع

  :بتغطية االكتتاب قبل تسجيل األسهم في القائمة الرسمية، بما في ذلك ما يلي

 صباحاً من تاريخ اإلغالق أو أي وقت آخر ١٠في حال حدوث أي من األمور الموضحة أدناه قبل الساعة 

  : يحدده متعهد تغطية االكتتاب مثل

 ،تداولالحد من التداول العام لألسهم من خالل نظام تعليق أو  
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إعالن تجميد النشاطات التجارية البنكية في الرياض من قبل السلطات المختصة أو أي عطل جوهري في  

 النشاطات البنكية التجارية أو خدمات التسوية والتصفية المتعلقة باألسهم في المملكة العربية السعودية،

علق بأي تعديالت مرتقبة تطرًأ على األنظمة والتعليمات والنظام الضريبي مما تغيرات أو تطورات تت 

 يؤثر سلباً على الشركة أو األسهم أو نقل ملكيتها أو طرح االكتتاب،

اندالع أو تصعيد أعمال العنف أو اإلرهاب في المملكة العربية السعودية أو إعالن حالة الطوارئ في  

 .المملكة أو نشوب الحرب

ير سلبي جوهري أو انقطاع مفاجئ أو أي حالة أخرى في سوق المال أو أدوات الدين أو األسهم أو أي تغ 

أي تغير سلبي جوهري في مؤشر ) وليس محصوراً على(أي سوق مالي آخر في المملكة بما في ذلك 

 تداول األسهم،

 العمالت أو أنظمة الكوارث أو التغيرات في األوضاع المالية والسياسية واالقتصادية وأسعار صرف 

الرقابة في المملكة العربية السعودية والتي في وجهة نظر متعهدي تغطية االكتتاب من شأنها أن تؤدي 

إلى التحيز أو أن تجعل االستمرار في عملية االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة 

 بحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار اإلصدار غير عملي أو مجدي، ويمكن لمتعهدي تغطية االكتتاب

 .الشركة أن يقوما بإنهاء اتفاقية التعهد بالتغطية

في حال إصدار إشعار بخصوص األسهم في المملكة العربية السعودية من قبل أي منظمة تقييم معروفة 

  :ل صباحاً من تاريخ اإلغالق أوي أي وقت آخر يحدده متعهدا تغطية االكتتاب مث١٠دولياً قبل الساعة 

 تخفيض مستوى تصنيف تلك األسهم، 

 اعتزام تخفيض مستوى التصنيف أو دراسة احتمال القيام بمثل ذلك اإلجراء، 

 اعتزام دراسة إعادة التصنيف دون التصريح بأنها تقوم بذلك لرفع مستوى التصنيف،  

و أن تجعل والتي في وجهة نظر متعهدي تغطية االكتتاب من شأنها أن تشكك في نجاح طرح االكتتاب أ

االستمرار في عملية االكتتاب وبيع أسهم االكتتاب المنصوص عليها في نشرة االكتتاب عير عملي أو مجدي 

سيقوم متعهد تغطية االكتتاب بمناقشة ذلك مع الشركة والمساهمين البائعين بالحد الذي يرياه عملياً ويمكن لهما 

  .هاء اتفاقية التعهد بالتغطيةبحرية تصرف مطلقة وبعد إشعار الشركة أن يقوما بإن

  الرسوم والمصاريف -

يدفع المساهمون البائعون لمتعهدي تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح 

االكتتاب كما يقوم المساهمون البائعون بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهدي تغطية 

  .االكتتاب
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    لتوريد عقد ا٢-١١-٦

 في المملكة العربية السعودية مع      TPD ٩٠قامت الشركة بإبرام عقد توريد معدات لخط إزالة األحبار بسعة           

  ")عقد توريد ("٢٠٠٥ فبراير ٢٦ بتاريخ (Comer S.P.A)شركة كومر أس بي أيه 

،  بتوريـد معـدات، قطـع الغيـار    (Comer S.P.A)وبموجب هذا العقد، تعهدت شركة كومر أس بي أيه 

وقد نـص   . وخدمات فنية محددة للشركة تتعلق بمصنع الشركة المقام في المنطقة الصناعية الثانية في الدمام             

 أسبوعا من تاريخ سريانه، وال يتضمن العقد أي نص يقيد إجراء تغييـر              ٤٥العقد على أنه يجب تنفيذه خالل       

  .ف الشركةإن هذا العقد هو عقد ملزم وتسري آثاره على خل. على ملكية الشركة

    عقد المصنع٣-١١-٦

قامت الشركة بإبرام عقد تعديل وتجهيز مصنع لمعالجة المياه الصناعية مع شركة بيركفيلد السعودية لتقنيـة                

  ").عقد المصنع) ("٢٠٠٤ ديسمبر ٤(هـ ٢١/١١/١٤٢٥بتاريخ ") بيركفيلد("المياه 

. علق بخطة معالجة المياه التي تمتلكها الشركة      وقد التزمت شركة بركفيلد بموجب العقد بتنفيذ أعمال محددة تت         

 ريال سعودي تدفع على أربعة أقساط متساوية بناء علـى شـروط             ٤,٤٠٠,٠٠٠وتبلغ القيمة اإلجمالية للعقد     

  .وقد حددت مدة العقد بتسعة أشهر تسري اعتبارا من تاريخ أول دفعة. محددة في العقد

إضافة إلى ذلك، ال يوجد قيود على  . غيير على ملكية الشركة   ال يتضمن عقد المصنع أي نص يقيد إجراء أي ت         

ومع ذلك، ال يجوز لشركة بيركفيلد التنازل عن االتفاقية كليا أو           . الشركة في توقيع االتفاقية أو أي من مزاياها       

  .  جزئيا

  الدعاوى والمطالبات القضائية ١٢-٦

م ١٩٩٧بالربوط المركزية الزكوية لألعوام      قامت الشركة بتقديم طلب إستئناف معاملة بعض البنود المتعلقة          

  :ويستند اإلستئناف المذكور الى األسباب التالية. م٢٠٠٢وحتى عام 

تم اضافة الرصيد النهائي لقروض صندوق التنمية الصناعية السعودي لوعاء الزكاة بدال مـن الرصـيد                 -

  .االفتتاحي

 تم استعمال القرض لشراء مواد خام بـدال         تم اضافة القرض المقدم من الشركاء الى وعاء الزكاة مع أنه           -

  .من امتالك اصول ثابتة

تم استعمال هذا القرض لتمويـل      . تم اضافة تمويل المرابحة من بنك فيصل االسالمي الى وعاء الزكاة             -

 . االنشطة التشغيلية ، أي شراء مواد خام

ـ    ٢٠٠٤حصلت الشركة على شهادة الزكاة المقيدة حتى العام          - ى ربـط اولـيٍ علـى       م، كما وحصلت عل

وقد قامت  .  ريال سعودي  ٢,٤٢٥,٤٥٠م بالزيادة بمبلغ    ٢٠٠٠م وحتى العام    ١٩٩٧حساباتها لألعوام من    

 هذا االعتراض منظوراً    لالشركة باالعتراض على هذا الربط األولي لدى مصلحة الزكاة والدخل وال يزا           

دة في الربط الزكوي المعـد مـن قبـل          أمام المصلحة، كما أنه لم يتم تعديل مخصص الزكاة بقيمة الزيا          

 ريال سعودي وذلك ألن اإلدارة تعتقد بأن البت في االعتراض أعاله من         ٢,٦٢٩,٠٦٠المصلحة والبالغة     

  . قبل المصلحة سيكون لصالح الشركة
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  اتفاقيات التمويل ١٣-٦

  :قامت الشركة بالحصول على تمويالت من بنوك محلية وإقليمية وفقا لالتفاقيات التالية

موقعـة مـن قبـل الـشركة        ) م١٩٩٩ مارس   ١٠(هـ  ٢٢/١١/١٤١٩فاقية قرض موحد بتاريخ     ات )١(

وصندوق التنمية الصناعية السعودي وافق بموجبها الصندوق على تقديم تسهيالت ائتمانيـة بمـا ال               

، والمعدل باتفاقية تعـديل     ")القرض الثاني الموحد  (" ريال سعودي للشركة     ١٦١,٠٠٠,٠٠٠يتجاوز  

وقد تم بموجب هذا القرض رهن جميع االصول        ).  م٢٠٠٢ فبراير   ١٢(هـ  ٢٩/١١/١٤٢٢بتاريخ  

وقد سحبت الشركة كامل مبلغ القـرض       .  الثابتة للشركة لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي      

 ريال سعودي بحيث أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها هـو            ١٣٩,٠٠٠,٠٠٠وسددت منه مبلغاً مقداره     

 .دي ريال سعو٢٢,٠٠٠,٠٠٠

اتفاقية تمويل وخدمات مصرفية بين البنك األهلي التجاري والشركة السعودية لصناعة الورق بتاريخ              )٢(

والمستندات المتعلقة األخرى   ") اتفاقية البنك األهلي التجاري   ) ("م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣(هـ  ٢٠/٩/١٤٢٥

 ثـالث تـسهيالت     وافق البنك وبموجب هذه االتفاقية على تقـديم       "). تمويل البنك األهلي التجاري   ("

 مـارس   ١٦وتم تعديل المبلـغ فـى       .  ريال سعودي  ٨٨,٧١٤,٠٥١للشركة بملغ إجمالي ال يتجاوز      

 ريال سعودى بلغت قيمة المبالغ التى استلمتها الشركة بموجـب           ١١٩,٢٦٣,٥٨٤ م ليصبح    ٢٠٠٥

 ريال سـعودى    ٥٢,٧٢١,٨٣٦ ريال سعودى المبلغ المتبقى هو       ٦٦,٥٤١,٧٤٨هذه التسهيالت مبلغ    

إن هذه التسهيالت مضمونة بضمان شخصي مقدم من صاحب السمو الملكي األميـر عبـداهللا بـن                 

 ).   م٣١/٠٧/٢٠٠٦( وحتى تاريخ . مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

والـشركة بتـاريخ    ") سـامبا ("اتفاقية تمويل عميل مباشر مرابحة بين مجموعـة سـامبا الماليـة              )٣(

 المبلغ اإلجمالي للقرض بموجب اتفاقية المرابحة مع        وقد بلغ ). م٢٠٠٤ سبتمبر   ٧(هـ  ٢٢/٧/١٤٢٥

 م  ٢٠٠٥ أبريـل    ٣٠ ريال سعودي، وتم تعديل المبلـغ فـي          ٣٥,٠٠٠,٠٠٠مجموعة سامبا المالية    

بلغت قيمة المبالغ التي اسـتلمتها الـشركة بموجـب هـذه            .  ريال سعودي  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ليصبح  

إن هـذه   .  ريـال سـعودى    ١٤,٥٥٠,٧٥١ ريال سعودى المبلغ المتبقى      ٣٥,٤٤٩,٢٤٩التسهيالت  

التسهيالت مضمونة بضمان شخصي مقدم من صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بـن               

 ). م٣٠/٠٤/٢٠٠٦( وحتى تاريخ .  عبدالعزيز آل سعود والسيد رائد المشعل بالتكافل والتضامن

) م٢٠٠٤ مـايو    ١٨(هـ  ٢٩/٣/١٤٢٥اتفاقية تمويل مرابحة أولية بين بنك شامل والشركة بتاريخ           )٤(

وقد بلغت القيمة اإلجمالية للتسهيالت الممنوحة      "). اتفاقية مرابحة شامل  ("إلحدى التسهيالت الممنوحة    

 بنفس القيمة بلغت قيمة المبـالغ       ٢٠٠٥ مايو   ٢ ريال سعودي تم تجديد االتفاقية فى        ٥٢,٥٠٠,٠٠٠

 ريـال سـعودى المبلـغ    ٩,٩٦٤,٦١٢ التي استلمتها الشركة بموجب هذه التسهيالت المستخدم مبلغ 

إن هذه التسهيالت مضمونة بضمان شخصي مقدم من قبـل          .   ريال سعودى  ٤٢,٥٣٥,٣٨٨المتبقى  

كل من صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود والسيد رائد المشعل                

  ). م٠٢/٠٥/٢٠٠٦( وحتى تاريخ .  بالتكافل والتضامن

ركة السعودية إلعادة تدوير الورق بالحصول على تمويالت من بنوك محليـة وإقليميـة وفقـا                كما قامت الش  

  :لالتفاقيات التالية
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والشركة السعودية إلعـادة    ") سامبا("اتفاقية تمويل عميل مباشر مرابحة بين مجموعة سامبا المالية           )١(

التـسهيالت عبـارة   وهذه ). م٢٠٠٤ سبتمبر ٧(هـ ٢٢/٧/١٤٢٥تدوير الورق والمخلفات  بتاريخ    

 ٦٠٠,٠٠٠ ريال سعودي لم تستغل منها إلى اآلن إال          ١,٠٠٠,٠٠٠عن خطاب ضمان بمبلغ إجمالي      

.  م وال يزال ساري المفعول حتى تاريخه      ٢٠٠٥ سبتمبر   ٧وقد تم تجديد الخطاب في      . ريال سعودي 

 .  إن هذه التسهيالت مضمونة بضمان اعتباري من الشركة السعودية لصناعة الورق

والشركة السعودية إلعـادة    ") سامبا("اتفاقية تمويل عميل مباشر مرابحة بين مجموعة سامبا المالية           )٢(

وقد بلغ المبلغ اإلجمـالي     ). م٢٠٠٢ سبتمبر   ١٥(هـ    ٨/٧/١٤٢٣تدوير الورق والمخلفات  بتاريخ      

مل وقد سحبت الشركة كا   .   ريال سعودي  ١٣,٠٠٠,٠٠٠للقرض بموجب اتفاقية المرابحة مع سامبا       

 ريال سعودي بحيث أصبح المتبقي فـي        ١٠,٨١٤,٧٥٤مبلغ التسهيالت وسددت منه مبلغاً مقداره         

 .  ريال سعودي٢,١٨٥,٢٤٥ذمتها مبلغ 

كما قامت الشركة السعودية لتحويل الورق بالحصول على تمويالت من بنوك محلية وإقليمية وفقا لالتفاقيـات                

  :التالية

والشركة السعودية لتحويـل    ") سامبا("ة بين مجموعة سامبا المالية      اتفاقية تمويل عميل مباشر مرابح     )١(

وقد بلغ المبلغ اإلجمالي للقـرض بموجـب        ). م٢٠٠٢ سبتمبر   ١٥(هـ  ٨/٧/١٤٢٣الورق بتاريخ   

وقد سحبت الشركة من مبلـغ التـسهيالت   .  ريال سعودي١٥,٠٠٠,٠٠٠اتفاقية المرابحة مع سامبا    

 ريال سـعودي    ٩,٨٣٤,٤٤٩دي، وسددت منه مبلغاً مقداره       ريال سعو  ١٤,٧٥١,٦٧٣مبلغاً مقداره   

 . ريال سعودي٤,٨١٧,٢٢٤بحيث أصبح المبلغ المتبقي في ذمتها هو 

اتفاقية تمويل وخدمات مصرفية بين البنك األهلي التجاري والشركة السعودية لتحويل الورق بتاريخ              )٢(

والمستندات المتعلقة األخرى   ") ياتفاقية البنك األهلي التجار   ) ("م٢٠٠٤ نوفمبر   ٣(هـ  ٢٠/٩/١٤٢٥

وافق البنك وبموجب هذه االتفاقية على تقديم تـسهيالت للـشركة           "). تمويل البنك األهلي التجاري   ("

وقد قامت الشركة بسحب من مبلغ التسهيالت       .  ريال سعودي  ١٠,٠٠٠,٠٠٠بملغ إجمالي ال يتجاوز     

 ريال سعودي بحيـث     ٢١٦,٢٥٨قداره   ريال سعودي، وسددت منه مبلغاً م      ٥٥٧,٨٨٩مبلغاً مقداره   

إن هذه التسهيالت مـضمونة     .   ريال سعودي  ٣٤١,٦٣١أصبح المبلغ المتبقي في ذمة الشركة هو        

 .  بضمان شخصي مقدم من صاحب السمو الملكي األمير عبداهللا بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود

بل الشركة السعودية لتحويـل     موقعة من ق  )  م٢٠٠٢ سبتمبر   ١٥(هـ  ٨/٧/١٤٢٣اتفاقية قرض بتاريخ     )٣(

الورق وصندوق التنمية الصناعية السعودي وافق بموجبها الصندوق على تقديم تسهيالت ائتمانية بمـا ال         

، إن هذه التـسهيالت مـضمونة بـضمان       ")عقد القرض (" ريال سعودي للشركة     ١٨,٤٠٠,٠٠٠يتجاوز  

 كامل مبلغ القرض وسددت منه مبلغاً       وقد سحبت الشركة  . اعتباري من الشركة السعودية لصناعة الورق     

 . ريال سعودي١٤,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بحيث أصبح المتبقي في ذمتها مبلغ  ٤,٤٠٠,٠٠٠مقداره 

  عقود األطراف ذات العالقة بالشركة ١٤-٦

ال ترتبط الشركة بأي عقود أو ترتيبات مع أعضاء مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي، اإلدارة العليا أو أي مـن       

  .هم فيما يتعلق بأعمال الشركة بخالف ما تم ذكره في هذه النشرةأقارب
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  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء والموظفيين األساسيين ١٥-٦

يقر أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين وأعضاء مجلس اإلدارة المقترحين والمدير العام والمدير المالي وسكرتير              

 : مجلس اإلدارة بالتالي

 .ي أي وقت من األوقات إفالسهم أو خضعوا إلجراءات إفالسبأنهم لم يشهروا ف -

 من هذه النشرة، فإنه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي                ٤٩بإستثناء ما ذكر في الصفحة       -

 .عالقة مصالح مباشرة أو غير مباشرة في األسهم أو في الشركة

، فإنه لم يكن لديهم أو ألي من اقاربهم أو من هذه النشرة   ٥٠ و   ٤٩ و   ٤٨ات  بإستثناء ما ذكر في الصفح     -

أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقود أو ترتيبات سارية أو مزمع إبرامها لها لها تأثير كبيـر                    

  .على أعمال الشركة في وقت إصدار هذه النشرة

  مراجعي الحسابات ١٦-٦

هم مراجعـي  ) BDO Internationalعضو  (٢٢٢ ترخيص رقم - المحاسبون القانونيون -حمود الربيعان

 - محاسبون قـانونيون   –وافق حمود الربيعان    . الحسابات وقد قدموا معلومات معينة لتضمينها في هذه النشرة        

 ليـست لهـم   - محاسبون قانونيون  –حمود الربيعان   . على استخدام اسمهم بالشكل وعلى النحو الذي يظهر به        

خالف تقديم الخدمات المهنية المعينة التي تقدم على أساس         مصلحة في الشركة أو شركاتها التابعة أو المنتسبة         

  .غرباء

  العمولة ١٧-٦

تقر الشركة بأنها لم تقم بمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي أو أي من                     

) ولتـدا (شركاتها التابعة خالل السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ طلب إدراج اسهم الشركة في السوق المالي               

ألي شخص كان بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة المقتـرحين وكبـار موظفيهـا                  

  .التنفيذين

  استمرار األنشطة ١٨-٦

وال يزمع .  شهرا التي سبقت تاريخ هذه النشرة١٢لم يحدث أي توقف لعمليات أنشطة الشركة في الـ 

وال يوجد . نشطة الشركة وأي من شركاتها التابعةأعضاء مجلس اإلدارة إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أ

أي تغيير جوهري سلبي في المركز المالي أو التجاري للشركة في السنتين الماليتين الماضيتين والسنة المالية 

  .الراهنة حتى تاريخ هذه النشرة

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية ١٩-٦

الوارد في القسم الرابع من هذه النشرة "  حول المركز المالي ونتائج العملياتتحليل ومناقشة اإلدارة"تم إعداد 

وبإستثناء ما نصت عليه نشرة اإلصدارهذه، فإن .  من قبل إدارة الشركة، وتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة

ت المستقبلية منذ تاريخ اإلدارة تعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغييرات ذات أثر مادي على القوئم المالية أو التوقعا

وتتحمل اإلدارة المسؤلية الكاملة عن دقة ومصداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكد . نشرة اإلصدار هذه

كما ال توجد أي . قيامها بكل اإلجراءات الالزمة وأنها قامت باإلفصاح الكامل والعادل عن هذه البيانات
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ها إلى ان تكون هذه البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي معلومات أو وثائق أخرى قد يؤدي إغفال

  .شكل من األشكال

  المديونية، رأس المال العامل والرسملة ٢٠-٦

وال يوجد أي . م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١يتضمن القسم السابع من هذه النشرة ملخصا ببيان مديونية الشركة كما في 

  .ه النشرةتغيير جوهري في مديونية الشركة حتى تاريخ هذ

ويعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بعد األخذ في االعتبار التسهيالت المصرفية القائمة المتوفرة للشركة، أن الشركة 

 شهرا القادمة على األقل من تاريخ نشر هذه ١٢تملك رأسمال عامل يكفي لتلبية متطلباتها الحالية لفترة الـ 

  .النشرة

وال يوجد . م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ ملخصا ببيان رسملة الشركة كما في كما يتضمن القسم السابع من هذه النشرة

  .م حتى تاريخ هذه النشرة٢٠٠٥ ديسمبر ٣١أي تغيير جوهري في رسملة الشركة في الفترة من 

هذا ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأنه اليوجد للشركة أو أي من شركاتها التابعة لها أي أدوات دين أو قروض 

من هذه ) ٥٧صفحة (أشير اليه من إلتزامات ومطلوبات محتملة في قسم إتفاقيات التمويل ألجل فيما عدا ما 

  .النشرة

  اإلقتراض من الشركة ٢١-٦

إستناداً ألحكام نظام الشركات، ال يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو 

 .م مع الغيركبار موضفيها التنفيذين أو أن تضمن أي قرض يعقده أحده

  الرهن ٢٢-٦

إن جميع األصول الثابتة العائدة للشركة وشركة تحويل الورق مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية 

السعودي كضمان لتسديد القرضين الممنوحين من قبل الصندوق للشركة وشركة تحويل الورق والمشار اليهما 

ستثناء ما تقدم، تقر إدارة الشركة بأنه اليوجد وبإ. من هذه النشرة) ٥٧صفحة (في قسم اتفاقيات التمويل 

 .رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة أو شركاتها التابعة

  حل الشركة وتصفيتها ٢٣-٦

عند انتهاء الشركة أو أي في حالة حلها قبل األجل المحدد، تقرر الجمعية العمومية غير العادية بناء على 

فية وتعيين مصفي أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة إقتراح مجلس اإلدارة طريقة التص

مجلس اإلدارة بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة بممارسة صالحياته في إدارة الشركة إلى أن 

 . يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة إختصاصتها بالقدر الذي اليتعارض مع إختصاصات المصفين

  لمتاحة للمعاينةالوثائق ا ٢٤-٦

تتوفر الوثائق التالية لالطالع والدراسة في مقر الشركة الرئيسي قبل اسبوعين من فترة االكتتاب بين الساعة 

  :التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء في كل يوم عمل عدا أيام الخميس والجمعة

 .النظام األساسي للشركة •

 .ي القسم السادس من هذه النشرةالمشار إليها ف) أو ملخصات كتابية عنها(العقود  •
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الحسابات الموحدة المدققة للشركة وشركاتها التابعة للسنوات المالية الثالث التي تسبق تاريخ هذه النشرة  •

 .م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١والمنتهية في 

 .جميع الدراسات المعدة من قبل الشركة لغايات إعداد نشرة اإلصدار وطرح أسهمها لإلكتتاب العام •

ركاء بتحويل الشركة السعودية لصناعة الورق من شركة ذات مسؤلية محدودة إلى شركة قرار الش •

 .مساهمة

 )م١٠/٠٤/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٢/٠٣/١٤٢٧ وتاريخ ٦٣٥رقم قرار معالي وزير التجارة والصناعة  •

 .بالموافقة على تحويل الشركة الى شركة مساهمة

 .موافقة هيئة السوق المالية لطرح األسهم •

على نشر  ) (BDO Internationalعضو  (-المحاسبون القانونين–ة خطية من مكتب حمود الربيعان موافق •

 .تقريرهم ضمن نشرة االصدار

 موافقة خطية من بنك الخليج الدولي على إستخدام إسمهم ضمن نشرة االصدار •

 موافقة خطية من مكتب المحامي محمد آل ألشيخ على اإلشارة اليهم ضمن نشرة اإلصدار •

 تقرير التقييم المعد من قبل المستشار المالي. •
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   تقرير المحاسب القانوني ٧

  القوائم المالية التاريخية ١-٧

م، ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١تتضمن هذه النشرة القوائم المالية المدققة لكل سنة من السنوات الثالث المنتهية في 

) BDO Internationalعضو (يعان م واإليضاحات المرفقة بها اعتمادا على تقرير حمود الرب٢٠٠٣م و ٢٠٠٤

  .مدققون مستقلون للشركة للفترة المذكورة

نفسه، وال أي من شركاته الشقيقة، أو المساهمين أو  ) (BDO Internationalعضو (وال يمتلك حمود الربيعان 

 BDOعضو(وقد أعطى حمود الربيعان . المدراء أو أقاربه أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة

International)  ( موافقته الخطية دون أن يسحبها على استخدام البيانات من تقرير المحاسبين في النشرة.  
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
  )شركة ذات مسؤولية محدودة(
  ٢٠٠٣و٢٠٠٤،٢٠٠٥ ديسمبر٣١كما في  الموحدة قائمة المركز المالي

  )ريال سعودي(
  

  إيضاح  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣
       

 الموجودات
 :موجودات متداولة        

 النقدية وشبه النقدية  ٣  ١٨,٩٤٢,٥٨٠  ٢٦,٤٣٣,٦٤٢ ١٥,٠٨٦,٦٦٥
  أوراق مالية لالتجار   --  --  ٦,٦٤٣,٧٨٣
 ذمم مدينـة تجارية ٤و٢  ٩٦,٨٦٤,٤٩٢  ٨١,٨٩٥,٧٠٥  ٧٣,٤١٩,٥٢٤
 البضاعة  ٥و٢  ٦٤,٣٠٨,١٧٠  ٥٤,٨٦٨,٠٩٢  ٥٧,٥٦٤,٦٧٢
 مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينـة أخرى ٦  ٩,٠٩٨,٤٢٦  ١٣,١٤٠,٤٤٠  ٩,٢٩١,١٢٧

        
 مجموع الموجودات المتداولـة   ١٨٩,٢١٣,٦٦٨  ١٧٦,٣٣٧,٨٧٩ ١٦٢,٠٠٥,٧٧١

        
 استثمارات ٧و٢  ٣,٩٩٤,٦٧٩  ٤٠٦,٥٧٠  ٤٠٦,٥٧٠

 ذمشروعات تحت التنفي ٨  ٤٧,٥٨٨,٠٠٩  ١٨,٢٠٩,٩٣٠  ١١,٩١٠,٥٨٨
 ممتلكات ومعدات، صافي ٩و٢  ٢١١,٧٨٩,٥٨٤  ٢٣١,٧٢١,٦٨٨ ٢٤٦,٠٣٩,٥٩٢
 موجودات غير ملموسة، صافي ١٠و٢  ٣,٥٧٧,٢١١  ٥,٨٨١,٠٤٩  ٧,٩٥٠,٦٧١

 مجمـوع الموجـودات   ٤٥٦,١٦٣,١٥١  ٤٣٢,٥٥٧,١١٦ ٤٢٨,٣١٣,١٩٢
        
 :المطلوبات وحقوق الشركاء        
 :مطلوبات متداولـة        

       بنوك دائنة    ٦٦٢,٥٠٠  --  --
 قروض مرابحة قصيرة األجل ١١  ١٠٢,٢٨٣,٠٨٩  ١٠٨,٣٩١,٣٦٤  ٩٩,٠٣٩,٧٠٩

٢١,٤٠٠,٠٠٠ 
 

٢٦,٠٠٠,٠٠٠  ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ 
 

١٢ 
الجزء المتداول من قروض صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي
 ذمم دائنـة   ١٦,٦٠٣,٩٥٧  ١٢,٩٨٥,١٦٥  ١١,٥٨٨,١٣٠
 مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى   ٨,٩٠٤,٨٩٧  ٢,٠٠٨,٣٩٠  ١,٨٨٨,٩٩١
 مخصص الزكاة ١٣و٢  ٢,٦٥٢,٣٤٩  ٢,٦٢٩,٠٦٠  ١,٤٣٠,٣١١

 مجموع المطلوبات المتداولــة   ١٥٧,١٠٦,٧٩٢  ١٥٠,٠١٣,٩٧٩ ١٣٥,٣٤٧,١٤١
        

 قروض مرابحة طويلة األجل ١١  ١٩,٢٦٩,١٥٠  ١٦,٦٢٩,٧٩٧  ٢٩,٨٨٩,٠٠٨
 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  ١٢  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٦,٠٠٠,٠٠٠  ٥٥,٦٠٠,٠٠٠
 المطلوب ألطراف ذوي عالقـة ١٤  ٢٤,٢٦٢,٥٥١  ١٢,٩٩٠,٩٧٦  ٢٩,٧٣٩,٤٣٧
 مخصص مكافأة نهاية الخدمة ١٥و٢  ٥,٢٩٥,٣٦٧  ٤,٢٧٨,٦٦٠  ٣,٢٥٧,٠٠٤

٢١٥,٩٣٣,٨٦٠  ٢١٩,٩١٣,٤١٢ ٢٥٣,٨٣٢,٥٩٠   
 اتمجموع المطلوبـ

 :حقوق الشركـاء        
 رأس المــال ١٦  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 احتياطي نظامي ١٧  ٢٨,٧٥٥,٨٧٥  ٢٢,١٩٩,٧٨٧  ١٦,١٢١,٥٥٦
 أرباح مبقاة   ١١١,٤٧٣,٤١٦  ٩٠,٤٤٣,٩١٧  ٥٨,٣٥٩,٠٤٦

 مجموع حقوق الشركاء   ٢٤٠,٢٢٩,٢٩١  ٢١٢,٦٤٣,٧٠٤  ١٧٤,٤٨٠,٦٠٢

 مجمـوع المطلوبات وحقوق الشركـاء  ٤٥٦,١٦٣,١٥١  ٤٣٢,٥٥٧,١١٦  ٤٢٨,٣١٣,١٩٢
  ال يتجزأ من هذه القوائماً  تشكل جزء)٢٢(إلى ) ١( من  المرفقةاإليضاحات إن
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
  )شركة ذات مسؤولية محدودة(

   الموحدةقائمة الدخل
  ٢٠٠٣و٢٠٠٤،٢٠٠٥ ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

  )ل سعوديريا(
  

  إيضـاح  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣
        

 المبيعــات ٢  ٣٣٠,٦٢٩,٧٧٩  ٢٨٧,٥٥٩,٣٦٧  ٢٠٩,٤٢٠,٧٨٨
 تكلفة المبيعـات   )٢١٨,٠٥٩,٤٥٠(  )٢٠٥,١٠٣,٤٦٣( )١٦٧,١٧٢,٧١٨(
        

 مجمل الربح    ١١٢,٥٧٠,٣٢٩  ٨٢,٤٥٥,٩٠٤  ٤٢,٢٤٨,٠٧٠
        
  مصروفات بيع وتسويق :ينزل ١٨و٢  )١٨,٤٨٤,٧١٩(  )١٤,٨٣٦,٦٩٧(  )٨,٣٧٤,٣٧٥(
 مصروفات إدارية وعمومية ١٩و٢  )١١,٦٨٨,٠٦٦(  )١٠,٤٠٥,٠٥٨(  )١١,٠٤٥,١٨٠(
 نفقات تمويــل   )٤,٦٦٠,٨٨٠(  )٥,٨٩٨,٠٠٥(  )٥,٢٠٩,٥٦٢(
 االستهالكات واالطفاءات   )٢,٩٦٠,٤٩٥(  )٢,٨٦٧,٦٤٥(  )١,٨٤٨,٧٤٣(

 بضاعة تالفة   )٤,٩٧٠,٠٥٦(  --  --
 الدخل من التشغيل   ٦٩,٨٠٦,١١٣  ٤٨,٤٤٨,٤٩٩  ١٥,٧٧٠,٢١٠

        
 إيرادات أخرى : يضاف   ٤٧٧,٢٨٧  ١,٥٧٠,٣٥٢  ١,٨٢٣,٠٩٩

        
 دخل السنـة قبل الزكاة   ٧٠,٢٨٣,٤٠٠  ٥٠,٠١٨,٨٥١  ١٧,٥٩٣,٣٠٩

        
 خصص الزكاة م ١٣و٢  )١,٩٢٠,١٠٩(  )١,١٩٨,٧٤٩(  )١,٠١٧,٥٣١(
        

 صافي دخل السنة   ٦٨,٣٦٣,٢٩١  ٤٨,٨٢٠,١٠٢  ١٦,٥٧٥,٧٧٨
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ال يتجزأ من هذه القوائماً تشكل جزء)٢٢(إلى ) ١( من  المرفقةاإليضاحات إن
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
  )شركة ذات مسؤولية محدودة(

   الموحدةقائمة التدفقات النقدية
  ٢٠٠٣و٢٠٠٤،٢٠٠٥ ديسمبر٣١ المنتهية في للسنة

  )ريال سعودي(
  

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
   : يةنشطة التشغيلاألالتدفقات النقدية من           

  صافي دخل السنة   ٦٨,٣٦٣,٢٩١    ٤٨,٨٢٠,١٠٢    ١٦,٥٧٥,٧٧٨
لتسوية صافي الدخل الى صافي النقد المتحصل من تعديالت           

  :األنشطة التشغيلية
  وإطفاءاتاستهالكات   ٢٨,٠٩٨,٨١٨    ٢٨,٢٦٥,٥٧٤    ٢٤,٣٦١,٢٨٨

  خسارة استبعاد معدات ) أرباح (  )٤٤,٠٦٧(    ٢٣,١٥٥    )٢٥,٩٩٨(
  نهاية الخدمةمكافأة مخصص   ١,٣١٨,٠٩١    ١,٤٩٧,٣٩٧    ١,٠٩٦,٤٠٠
  مخصص الزكاة  ٢٣,٢٨٩    ١,١٩٨,٧٤٩    ١٥٥,٨٥٢

٩٧,٧٥٩,٤٢٢    ٧٩,٨٠٤,٩٧٧    ٤٢,١٦٣,٣٢٠    
  :س المال العامل أنود رالتغيرات في ب          
  الذمم المدينة   )١٤,٩٦٨,٧٨٧(    )٨,٤٧٦,١٨١(    )٧,٩٤٢,٩٠٢(
  بضاعة ال  )٩,٤٤٠,٠٧٨(    ٢,٦٩٦,٥٨٠    )١٥,٤٣٥,٧٥١(
   مقدماً و أرصدة مدينة أخرى مصروفات مدفوعة   ٤,٠٤٢,٠١٤    )٣,٨٤٩,٣١٣(    )٣,٧٤٢,٧٥٨(

  الذمم الدائنة   ٣,٦١٨,٧٩٢    ١,٣٩٧,٠٣٥    ١,٨٨٨,٩٧٧
    وأرصدة دائنة أخرىمصروفات مستحقة  ٦,٨٩٦,٥٠٧    ١١٩,٣٩٩    )١,٠٨٠,٨٨٧(
  مكافأة نهاية خدمـة مدفوعة خالل العام   )٣٠١,٣٨٤(    )٤٧٥,٧٤١(    )٣٤٦,١٦٥(

   يةنشطة  التشغيلألمن ا المتولد صافي النقد  ٨٧,٦٠٦,٤٨٦    ٧١,٢١٦,٧٥٦    ١٥,٥٠٣,٨٣٤
            
  :يةستثمارنشطة االاألالتدفقات النقدية من           
    نفقات رأسمالية  )٣٥,٣٩١,٦٠٨(    )١٨,١٠٩,٤٤٨(  )٣٣,٩٨٠,٠٥٧(

   من بيع معداتتحصلالم  ١٩٤,٧٢٠    ١٤٣,١١٩    ١١٥,٠٣٦
  ةإضافات على الموجودات غير الملموس  --    )٢٣٤,٢١٦(    )٤,٢٢٧,٨٨٠(

  استثمارات   )٣,٥٨٨,١٠٩(    --    ٥٨,٤٣٠

  يةنشطة االستثماراألصافي النقد المستخدم في   )٣٨,٧٨٤,٩٩٧(    )١٨,٢٠٠,٥٤٥(  )٣٨,٠٣٤,٤٧١(
            
   :يةنشطة التمويلاألالتدفقات النقدية من           

  المتحصل من البنوك  ٦٦٢,٥٠٠    --  --
  المسدد من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي  )٢٤,٠٠٠,٠٠٠(    )١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )٤,٠٠٠,٠٠٠(

  المتحصل من قروض المرابحة) ىلمسدد إلا(  )٣,٤٦٨,٩٢٢(    )٣,٩٠٧,٥٥٦(    ٤٢,٩٠٨,٥٣١
  األطراف ذوي عالقة) المسدد الى(المتحصل من   ١١,٢٧١,٥٧٥    )١,١٠٤,٦٧٨(    ٥,٨٩١,٩٨٧

  أرباح موزعـة  )٤٠,٧٧٧,٧٠٤(    )١٩,٦٥٧,٠٠٠(  )١٥,٢٥٠,٠٠٠(

  يةويلنشطة التمالمتولد من األ) المستخدم في (صافي النقد  )٥٦,٣١٢,٥٥١(    )٤١,٦٦٩,٢٣٤(    ٢٩,٥٥٠,٥١٨
            

  خالل السنة المتولد  )المستخدم (صافي النقد  )٧,٤٩١,٠٦٢(    ١١,٣٤٦,٩٧٧    ٧,٠١٩,٨٨١
  ارصدة النقد في اول السنة   ٢٦,٤٣٣,٦٤٢    ١٥,٠٨٦,٦٦٥    ٨,٠٦٦,٧٨٤
  ارصدة النقد في اخر السنة   ١٨,٩٤٢,٥٨٠    ٢٦,٤٣٣,٦٤٢    ١٥,٠٨٦,٦٦٥

  
  

  م ال يتجزأ من هذه القوائجزءاكل  تش)٢٢(إلى ) ١( من  المرفقةاإليضاحات إن
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  الشركة السعودية لصناعة الورق
  )شركة ذات مسؤولية محدودة(

  في حقوق الشركاءالموحدة قائمة التغيرات 
  ٢٠٠٣و٢٠٠٤،٢٠٠٥ ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

  )ريال سعودي(
  

    راس المال    احتياطي نظامي    مبقاة أرباح    اإلجمـالي

              ٢٠٠٣  

 ديسمبر ٣١الرصيد في   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٣,٧٧٢,٢٤٣    ٥٩,٣٨٢,٥٨١    ١٧٣,١٥٤,٨٢٤

٢٠٠٢  

  توزيعات أرباح          )١٥,٢٥٠,٠٠٠(    )١٥,٢٥٠,٠٠٠(

  صافي ربح السنة  --        ١٦,٥٧٥,٧٧٨    ١٦,٥٧٥,٧٧٨

المحول إلى اإلحتياطي   --    ٢,٣٤٩,٣١٣    )٢,٣٤٩,٣١٣(    --

  النظامي

                

              ٢٠٠٤  

 ديسمبر ٣١الرصيد في   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٦,١٢١,٥٥٦    ٥٨,٣٥٩,٠٤٦    ١٧٤,٤٨٠,٦٠٢

٢٠٠٣  

  توزيعات أرباح  --    --    )١٩,٦٥٧,٠٠٠(    )١٩,٦٥٧,٠٠٠(

  صافي ربح السنة  --    --    ٤٨,٨٢٠,١٠٢    ٤٨,٨٢٠,١٠٢

المحول إلى اإلحتياطي   --    ٦,٠٧٨,٢٣١    )٦,٠٧٨,٢٣١(    --

  النظامي

٩,٠٠٠,٠٠٠  

  

٩,٠٠٠,٠٠٠  

  

--  

  

--  

كاء في إطفاء مساهمة الشر

  خسائر شركة تابعة 

        ٢٠٠٥       ٨,١,١  

٢٢,١٩ ٨,١,٢    ٩٠,٤٤٣,٩١٧    ٢١٢,٦٤٣,٧٠٤

٩,٧٨٧  

 ديسمبر ٣١الرصيد في   ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

٢٠٠٤  

  توزيعات أرباح  --    -- ٨,١,٣    )٤٠,٧٧٧,٧٠٤(    )٤٠,٧٧٧,٧٠٤(

  صافي ربح السنة   --    -- ٨,١,٤    ٦٨,٣٦٣,٢٩١    ٦٨,٣٦٣,٢٩١

--    )٦,٥٥٦ ٨,١,٥    )٦,٥٥٦,٠٨٨

,٠٨٨  

إلى االحتياطي المحول   --  

  النظامي

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٨,٧٥٥,٨٧٥    ١١١,٤٧٣,٤١٦    ٢٤٠,٢٢٩,٢٩١  

  

 ديسمبر ٣١الرصيد في 

٢٠٠٥  

        ٨,١,٦         

  
  
  
  
  

  ال يتجزأ  من هذه القوائماً  تشكل جزء)٢٢(إلى ) ١( من  المرفقةاإليضاحات إن
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  لورقصناعة االشركة السعودية ل
  )شركة ذات مسؤولية محدودة(

   الموحدةقوائم المالية حول الإيضاحات
  ٢٠٠٣و٢٠٠٤،٢٠٠٥ ديسمبر٣١للسنة المنتهية في 

  )ريال سعودي(
  

 ـ الوضع النظامي وطبيعة نشاط الشركة١ايضاح 
في المملكة العربية   شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطهاهي" الشركة  " لورقلصناعة االشركة السعودية 

  . هـ ١٤١٥ محرم ١٠ من مدينة الدمام بتاريخ والصادر ٢٠٥٠٠٢٨١٤١ي رقم ل التجارـب السجـة بموجـالسعودي
  . وتسويق الورق الصحيإنتاجفي ) أ-٢المدرجة في اإليضاح رقم ( وشركاتها التابعة  الشركة أغراضتتمثل 

  :تقع الشركة في العنوان التالي
  المدينة الصناعة الثانية

  ٣١٤٩٢ الدمام ٨٦٦٣ب .ص
 عوديةالمملكة العربية الس

  

  ـ أهم السياسات المحاسبية٢ايضاح 
صادرة عن  المحاسبية اللمبدأ االستحقاق وطبقا للمبادئفقاً الموحدة على أساس التكلفة التاريخية وتم إعداد هذه القوائم المالية 

  : المالية الموحدة بما يليالمتبعة في إعداد هذه القوائم السياسات المحاسبية أهملخص تت. الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  : أسس توحيد القوائم المالية -أ
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة السعودية لصناعة الورق والقوائم المالية المدققة للشركات التابعة 

وفيما يلي بيان الشركات . شركاتوالتي للشركة السيطرة عليها بعد استبعاد جميع األرصدة والمعامالت المتداخلة بين ال
  :المدرجة في هذه القوائم المالية الموحدة

النسبة المئوية 
 اسم الشركة  الوضع النظام  للملكية
   الشركة األم–) اس بي أم(الشركة السعودية لصناعة الورق    شركة ذات مسؤولية محدودة   %١٠٠
  )اس آر سي(ادة التدوير  الشركة السعودية إلع   شركة ذات مسؤولية محدودة   %١٠٠
  )اس بي سي (الشركة السعودية لتحويل الورق    شركة ذات مسؤولية محدودة   %١٠٠

    :بضاعةالب ـ 
  :يتم تقييم مخزون البضاعة وفقا لألسس التالية 

  :مخزون البضاعة تامة الصنع  -١
تتضمن التكلفة المواد الخام . ا أقل يتم تقييم مخزون البضاعة تامة الصنع بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهم

  .والعمل المباشر ونسبة مالئمة من التكاليف الصناعية غير المباشرة
  :مخزون المواد الخام  -٢

يتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة المتوسـط . يتم تقييم مخزون المواد الخام بالتكلفة او التكلفة االستبدالية أيهما اقل
  .المرجح

  :االستثماراتج ـ 
يتم االعتراف باألرباح من هذه االستثمارات . يتم تقييم االستثمارات بالتكلفة المعدلة بأي انخفاض دائم دون قيمتها األصلية

  .عند اإلعالن عنها
  )يتبع(ـ أهم السياسات المحاسبية٢ايضاح 

  

  والمعدات  ـ استهالك الممتلكاتد
على الممتلكات ويتم احتساب االستهالك . ستهالك المتراكمتظهر الممتلكات والمعدات بصافي التكلفة بعد تنزيل اال

على أساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة والمعدات، فيما عدا األراضي والمشروعات تحت التنفيذ، 
  :القسط الثابت وباعتماد النسب المئوية التالية 

    

  مباني  %٣    
  سيارات  %٢٥-٢٠    
  الت ومعداتآ  %٦,٧    
    ومفروشاتأثاث  %١٥-١٠    
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إن المصروفات الخاصة بالصيانة واإلصالح ، والتي ال تزيد جوهريا من عمر الموجودات ، يتم إدراجها ضمن 
  .المصروفات

يتم بتاريخ قائمة المركز المالي إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة فيما يتعلق 
عن االنخفاض في قيمة الموجودات عندما تشير الحاالت أو التغير في الظروف الى أن القيمة بالخسائر الناجمة 

  .يتم تحميل الخسارة الناجمة عن االنخفاض في القيمة ، ان وجدت ، على قائمة الدخل. المدرجة غير قابلة لالسترداد
  

  :الذمم المدينة  ـ هـ
يتم تكوين مخصص للديون . ص الديون المشكوك في تحصيلهاتدرج الذمم المدينة بالمبلغ األصلي بعد حسم مخص

المشكوك في تحصيلها عندما يكون هنالك شك بإمكانية الشركة في تحصيل كامل المبالغ وفقاً للشروط األصلية للذمم 
  .المدينة

  

  :موجودات غير ملموسة ـ و 
م قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي  تقييوشركاتها التابعة باإلضافة الى أتعاب إنشاء الشركة مصروفات تمثل
  . سنواتخمس على مدى إطفاءهاويتم 

  

   :ـ مخصص مكافأة نهاية الخدمةز 
  .السعودية  بموجب أنظمة العمل بالمملكة العربية المترتبة على الشركة للموظفينيتم االستدراك لمكافأة نهاية الخدمة

  

  :تحقق اإليرادات  ـ  ح
   .ء تسليم البضاعة للعمالإصدار الفواتير و  عنداإليراداتيتم تحقق 

  

   : األجنبية ـ ترجمة العمالت  ط
 الى الريال السعودي بسعر التحويل السائد عند اجراء العملية، ويتم األجنبية المعامالت التي تتم بالعمالت تحويليتم 

 السائدة في نهاية باألسعارسعودي  في نهاية العام الى الريال الاألجنبيةتحويل الموجودات والمطلوبات بالعمالت 
  . ضمن قائمة الدخلأدرجت عن ذلك قد الناجمةوان أرباح وخسائر التحويل هذا .  العام

  

   :  إيجارات تشغيلية-ي
. صنف اإليجارات التي يحتفظ بموجبها المؤجر على كافة المخاطر والمنافع المتعلقة باألصل الى إيجارات تشغيليةت

لى عيجار بموجب عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت يتم إثبات دفعات اإل
  .مدى فترة اإليجار

  

  : مصروفات تسويقية وإدارية –ك 
تشتمل المصروفات التسويقية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديداً غير مرتبطة بتكلفة 

توزع هذه التكاليف بين تكلفة المبيعات والمصروفات التسويقية . بادئ المحاسبية المتعارف عليهاالمبيعات وفقا للم
  .والمصروفات اإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة

  

  :الزكــاة   -ل
ذا ه. تم إثبات وقياس مخصص الزكاة لكل فترة مالية بصورة مستقلة وفقاً الحكام وقواعد فريضة الزكاة في المملكةي

ي، ويتم إثبات أي فروقات بين ئوتتم تسوية مخصص الزكاة في السنة المالية التي يتم خاللها اعتماد الربط النها
  .مخصص الزكاة والربط النهائي وفق متطلبات معيار العرض واإلفصاح العام المتعلقة بالتغيرات المحاسبية

  

  :النقدية وشبه النقديةـ ٣ايضاح 
قدية من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والودائع طويلة األجل، تتكون النقدية وشبه الن

  .واالستثمارات القابلة للتحويل الى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة شهور أو اقل من تاريخ شرائها
  

  : ديسمبر مما يلي٣١تتألف النقدية وشبه النقدية كما 
٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    

  نقد في الصنـدوق  ١٠٥,٤٠٨    ٨٠,٠١٥    ٧٧,٠٣٠
  نقد لدى البنــوك  ١٨,٨٣٧,١٧٢    ٢٦,٣٥٣,٦٢٧    ١٥,٠٠٩,٦٣٥
١٨,٩٤٢,٥٨٠    ٢٦,٤٣٣,٦٤٢    ١٥,٠٨٦,٦٦٥    
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  :الذمم المدينة ـ ٤ إيضاح
 : ديسمبر مما يلي٣١تتألف الذمم المدينة كما في 

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  ذمم مدينة تجارية  ٩٨,٥٥٨,٣٧٨    ٨٢,٤٧٠,٧٠٨    ٧٣,٤١٩,٥٢٤

  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   )١,٦٩٣,٨٨٦(    )٥٧٥,٠٠٣(    --
٩٦,٨٦٤,٤٩٢    ٨١,٨٩٥,٧٠٥    ٧٣,٤١٩,٥٢٤    

  

تعتقد اإلدارة بأن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها يكفي لتغطية أية خسارة محتملة عند تحصيل األرصدة القائمة ذات 
  .األعمار المرتفعة

  

   :بضاعة الـ ٥ ايضاح
 : ديسمبر مما يلي٣١تتألف البضاعة كما في 

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  مواد خام  ٣٥,٤٦٩,٩٠٩    ٢٧,٧٠٩,٤٨٦    ٣١,٧٠٨,٧١٦
  إنتاج تام و تحت التشغيل  ١٠,٨١٥,٥٦٤    ٥,٣٤٧,٤٥٢    ٥,٩٩١,٢٠٩
  بضاعة بالطريق  ١,٢٦٢,٧١٦    ٧,٧٦٠,٢٢٣    ٧,٠٠٧,٧٠٧
   غيار غير معدة للبيعقطع  ١٦,٧٥٩,٩٨١    ١٤,٠٥٠,٩٣١    ١٢,٨٥٧,٠٤٠
٦٤,٣٠٨,١٧٠    ٥٤,٨٦٨,٠٩٢    ٥٧,٥٦٤,٦٧٢    

  

  :  مصروفات مدفوعة مقدما وأرصدة مدينة أخرى - ٦ إيضاح
 :تتألف المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدينة األخرى مما يلي

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  ذمم موظفين  ٩٨٠,٥٦٤    ١,١٦٧,٣١١    ١,١٥٢,٧٧٩
  تأمينات نقدية   ١,٨٧٨,١٩٧    ٨٦٠,٧١٥    ١,٢٩٨,٩٨٧
  دفعات مقدمة للمورديـن  ٣,٦٠٩,٤٥٦    ٣,٢١٤,٢٢٥    ١,٢٩٠,٤٧٠
  مصروفات مدفوعة مقدما  ٢,١٦٣,٧٦٤    ١,٧٨٨,٠٩٩    ٢,١٢٣,٤٤٥
  أخــــرى  ١,٥٩٢,١٧٨    ٦,١١٠,٠٩٠    ٣,٤٢٥,٤٤٦
١٠,٢٢٤,١٥٩    ١٣,١٤٠,٤٤٠    ٩,٢٩١,١٢٧    

            
  ك في تحصيلها مخصص ديون مشكو  )١,١٢٥,٧٣٣(    --    --

٩,٠٩٨,٤٢٦    ١٣,١٤٠,٤٤٠    ٩,٢٩١,١٢٧    

   :استثمارات -٧ إيضاح
  : ديسمبر مما يلي٣١تتألف االستثمارات كما في 

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  أوراق مالية متاحة للبيع  --    ١٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠
  المدار لتجارة الورق  --    ٣٠٦,٥٧٠    ٣٠٦,٥٧٠

  لمحدودة شركة غاز الشرق ا  ٣,٩٠٠,٠٠٠    --    --
   مصر –الشركة المتحدة للتركيبات   ٩٤,٦٧٩    --    --

٣,٩٩٤,٦٧٩    ٤٠٦,٥٧٠    ٤٠٦,٥٧٠    
  

تصنف االستثمارات في األوراق المالية كأوراق متاحة للبيع إذا لم تنطبق عليها شروط األوراق المالية بغرض االتجار أو 
 هذه االستثمارات والذي تعتبره اإلدارة غير مؤقت ، يتم إن أي انخفاض  في قيمة. المحتفظ بها لغاية تاريخ االستحقاق

  .تحميله في قائمة الدخل
من رأس المال وهي شركة ذات % ٢٦م باالستثمار في شركة غاز الشرق المحدودة بنسبة ٢٠٠٥قامت الشركة خالل العام 

  . تحت التأسيسوقد تمت المحاسبة عن هذا االستثمار بالتكلفة حيث ما زالت الشركة. مسؤولية محدودة
  

  :  مشروعات تحت التنفيذ - ٨ إيضاح
  

تمثل المشروعات تحت التنفيذ تكلفة إنشاء محطة لتنقية المياه في مواقع الشركة الحالية باإلضافة إلى تكلفة مشاريع التوسعة 
 .للمباني وخطوط االنتاج والمخازن الحالية 

  :، صافي  ممتلكات ومعدات-٩ايضاح 
  :م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ركة الممتلكات والمعدات للسنة المنتهية في  فيما يلي تحليل لح
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 تكلفة  أراضي ومباني  آالت ومعدات  وسائل نقل  أثاث ومفروشات  المجموع
الرصيد في أول   ٨٢,٤٠٨,٣٦٣    ٢٨٧,٧٩٠,٢٣٧   ٢٠,١٥٨,٦٤٣    ٣,٢٠٩,٥٣٣    ٣٩٣,٥٦٦,٧٧٦

 المدة
 إضافات  ٥٢,٧٦٦    ٢,٣٨٠,٦٨٤   ٢,٧٩٥,١٨٥    ١٩٢,٨٥٩    ٥,٤٢١,٤٩٤

 إستبعادات  --    )٩٢,٤٦٣(   )٤٥٧,٩٣٥(    )١٥٦,٩٠٤(    )٧٠٧,٣٠٢(
المحول من   --    ٥٩٢,٠٣٥   --    --    ٥٩٢,٠٣٥

مشروعات تحت 
 التنفيذ

 الرصيد آخر المدة  ٨٢,٤٦١,١٢٩    ٢٩٠,٦٧٠,٤٩٣   ٢٢,٤٩٥,٨٩٣    ٣,٢٤٥,٤٨٨    ٣٩٨,٨٧٣,٠٠٣
                  
االستهالك المتراكم                  

الرصيد في أول   ١٦,٠٩٣,٧٤٠    ١٣١,٧٠١,٥٧٣   ١٢,٢١٣,٣٥٧    ١,٨٣٦,٤١٨    ١٦١,٨٤٥,٠٨٨
 المدة

 إضافات  ٢,٥٤٦,٣٣٨    ٢٠,٠٢٦,٤٤٥   ٢,٧٠٨,٣٧١    ٥١٣,٨٢٦    ٢٥,٧٩٤,٩٨٠
 إستبعادات  --    )١٢,٤٦٣(   )٤١٠,١٢٢(    )١٣٤,٠٦٤(    )٥٥٦,٦٤٩(

 آخر المدةالرصيد   ١٨,٦٤٠,٠٧٨    ١٥١,٧١٥,٥٥٥   ١٤,٥١١,٦٠٦    ٢,٢١٦,١٨٠    ١٨٧,٠٨٣,٤١٩
                   
  القيمة الدفترية                 

 ديسمبر ٣١في   ٦٣,٨٢١,٠٥١    ١٣٨,٩٥٤,٩٣٨   ٧,٩٨٤,٢٨٧    ١,٠٢٩,٣٠٨    ٢١١,٧٨٩,٥٨٤
٢٠٠٥  

 ديسمبر ٣١في   ٦٦,٣١٤,٦٢٣    ١٥٦,٠٨٨,٦٦٤   ٧,٩٤٥,٢٨٦    ١,٣٧٣,١١٥    ٢٣١,٧٢١,٦٨٨
٢٠٠٤  

 ديسمبر ٣١في   ٦٨,٤٥٨,٢٧١    ١٦٧,٠٠٦,٩٥٢   ٩,١٢١,١٥٦    ١,٤٥٣,٢١٣    ٢٤٦,٠٣٩,٥٩٢
٢٠٠٣  
  : موجودات غير ملموسة ـ ١٠ إيضاح

٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
    القيمة    اإلطفاء المتراكم    صافي القيمة    صافي القيمة    صافي القيمة
  مصروفات التأسيس  ٦,٧٠٩,١٨٥    ٤,٣٥٩,١٤١    ٢,٣٥٠,٠٤٤    ٣,٦٩١,٨٨٢    ٤,٧٩٩,٥٠٤

٤,٨١٠,٠٠٠    ٣,٥٨٢,٨٣٣    ١,٢٢٧,١٦٧    ٢,١٨٩,١٦٧    ٣,١٥١,١٦٧  

أتعاب تقييم قرض 
صندوق التنمية 

  الصناعية السعودي
١١,٥١٩,١٨٥    ٧,٩٤١,٩٧٤    ٣,٥٧٧,٢١١    ٥,٨٨١,٠٤٩    ٧,٩٥٠,٦٧١    

  

  :  قروض مرابحة - ١١ إيضاح
إن هذه التسهيالت . دخلت الشركة في عقود مرابحة شرعية مختلفة مع بنك إسالمي وبنوك محلية لتمويل عملياتها التشغيلية

تتضمن اتفاقيات .  والتضامن من قبل أحد الشركاءلمونة بسندات أمر تستحق الدفع عند الطلب، وخطاب ضمان بالتكافمض
  .التسهيالت مع البنوك على تعهدات بالمحافظة على نسب مالية محددة 

  

  . وقد أدرجت مصروفات خدمة هذه التسهيالت االئتمانية ضمن قائمة الدخل
  

  :لتنمية الصناعية السعودي قروض صندوق اـ ١٢ إيضاح
 ريال سعودي ١٧٩,٤٠٠,٠٠٠على عدة قروض طويلة األجل بقيمة ) اس بي سي(حصلت الشركة وإحدى شركاتها التابعة 
، وتستحق هذه القروض السداد على أقساط نصف سنوية غير متساوية )الصندوق(من صندوق التنمية الصناعية السعودي 

برهن ممتلكات ومعدات المصانع ذات الصلة كرهن من الدرجة األولى لصالح الصندوق إن هذه القروض مضمونة . القيمة
إن بنود اتفاقية القرض تقيد حرية الشركاء في توزيع األرباح بحيث ال . باإلضافة إلى الضمان الشخصي من قبل الشركاء

تم إعادة تصنيف القرض كما  . من رأس المال المدفوع أو مجموع أقساط الصندوق المستحقة أيهما أقل% ٢٥تزيد عن 
  : يلي

  

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  الجزء المتداول من القروض  ٢٦,٠٠٠,٠٠٠    ٢٤,٠٠٠,٠٠٠    ٢١,٤٠٠,٠٠٠
  الجزء غير المتداول من القروض  ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٥٥,٦٠٠,٠٠٠

٣٦,٠٠٠,٠٠٠    ٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ٧٧,٠٠٠,٠٠٠    
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  :  مخصص الزكاة - ١٣ إيضاح
وقد . ب وعاء الزكاة والدخل المعدل للشركة على أساس القوائم المالية المنفردة للشركة والشركات التابعة لها تم احتسا-)أ

 : ديسمبر كما يلي٣١كانت حركة مخصص الزكاة للسنة المنتهية في 
٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    

  الرصيد في أول السنة  ٢,٦٢٩,٠٦٠    ١,٤٣٠,٣١١    ١,٢٧٤,٤٥٩
  إضافات خالل العام  ١,٩٢٠,١٠٩    ١,١٩٨,٧٤٩    ١,٠١٧,٥٣١

  تسديدات خالل العام  )١,٨٩٦,٨٢٠(    --    )٨٦١,٦٧٩(
٢,٦٥٢,٣٤٩    ٢,٦٢٩,٠٦٠    ١,٤٣٠,٣١١    

  

  : الوضع الزكوي-)ب
م، كما وحصلت على ربطاً أولياً على حساباتها لألعوام من ٢٠٠٤حصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة حتى العام 

  . ريال سعودي٢,٤٢٥,٤٥٠يادة بمبلغ م بالز٢٠٠٠م وحتى العام ١٩٩٧
 هذا االعتراض منظوراً أمام لقامت الشركة باالعتراض على هذا الربط األولي لدى مصلحة الزكاة والدخل وال يزا

  . المصلحة
 ريال سعودي ٢,٦٢٩,٠٦٠لم يتم تعديل مخصص الزكاة بقيمة الزيادة في الربط الزكوي المعد من قبل المصلحة والبالغة  

  .  ألن اإلدارة تعتقد بأن البت في االعتراض أعاله من قبل المصلحة سيكون لصالح الشركةوذلك
  

  : عالقة ألطراف ذوي المطلوب -١٤ إيضاح
  

وقد بلغ والعمليات التشغيلية للشركة عالقة لتمويل أحد مشاريعها ذوي ف اطرأ مع دخلت الشركة في ترتيبات تمويلية
 ٢٩,٧٣٩,٤٣٧(، )م٢٠٠٤ ريال لعام ١٢,٩٩٠,٩٧٦(م ٢٠٠٥ للعام ريال ٢٤,٢٦٢,٥٥١ فاألطرالك تالرصيد المستحق ل

 .، وهو غير خاضع للعمولة )م٢٠٠٣ريال للعام 
  

  :  مخصص مكافأة نهاية الخدمة - ١٥ إيضاح
  : ديسمبر مما يلي٣١تتكون حركة مخصص مكافأة نهاية الخدمة كما في 

  

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  الرصيد في بداية السنة  ٤,٢٧٨,٦٦٠    ٣,٢٥٧,٠٠٤    ٢,٥٠٦,٧٦٩
  إضافات خالل السنة  ١,٣١٨,٠٩١    ١,٤٩٧,٣٩٧    ١,٠٩٦,٤٠٠

  تسديدات خالل السنة  )٣٠١,٣٨٤(    )٤٧٥,٧٤١(    )٣٤٦,١٦٥(
٥,٢٩٥,٣٦٧    ٤,٢٧٨,٦٦٠    ٣,٢٥٧,٠٠٤    

  

   :رأس المـال – ١٦ إيضاح
  

 حصة، قيمة الحصة الواحدة ١,٠٠٠,٠٠٠  ريال مقسم الى١٠٠,٠٠٠,٠٠٠بلغ رأسمال الشركة المصرح به والمدفوع 
  : ريال موزعة بين الشركاء على النحو التالي ١٠٠

  عدد الحصص  قيمة الحصـة  اإلجمالـي

٨٠٠,٠٠٠  ١٠٠  ٨٠,٠٠٠,٠٠٠ 
 بن مساعد بن عبد عبد اهللا/ صاحب السمو األمير 

  آل سعـودزالعزي
 لمشعـلرائد بن عبدالرحمن ا/ السيد  ٢٠٠,٠٠٠  ١٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  

  

  : االحتياطي النظامي - ١٧ايضاح 
  

من أرباح الشركة % ١٠والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة، يتم اقتطاع ما نسبته  مع متطلبات نظام الشركات اًتمشي
 ذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع إن ه٠من رأس مال الشركة% ٥٠وتجنيبه لالحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا اإلحتياطي 

  .على الشركاء 
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   :سويق مصروفات  البيع والت-١٨ايضاح 
  

٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    
  مصروفات قسم المبيعـات  ٨,٢٣٤,٥٩٥    ٦,٤٥٥,٦٠٠    ١,٧٦١,٠٥٧
  مصروفات نقل المبيعات  ١٠,٠٧٠,٩٦١    ٨,٢١٨,٠٥٥    ٦,٣٨٥,٥٨٩
  عاتمصروفات تنمية المبي  ١٧٩,١٦٣    ١٦٣,٠٤٢    ٢٢٧,٧٢٩

١٨,٤٨٤,٧١٩    ١٤,٨٣٦,٦٩٧    ٨,٣٧٤,٣٧٥    
  

  : والعمومية اإلدارية المصروفات  -١٩ إيضاح
٢٠٠٥    ٢٠٠٤    ٢٠٠٣    

   وأجوررواتب   ٥,٨٩٨,٤٥٨    ٦,٣٠٢,٢٢٩    ٧,٩٠٩,٥١٢
  مصروفات عالج طبي  ٢٣٨,٨٩٨    ٢٠٢,٣٨٦    ١٨١,٤٤٣
  مصروفات تدريب  ١٣,٠٠٠    ٣,٨٥٩    ٧,٢٧٦
   ومطبوعاتطاسيةقر  ١٥٣,٤٦٦    ١٩٩,٥٤١    ٨١,٩٧٥
  مصروفات مكتب الرياض   --    ٤٩١,١٨٢    ٣٥٧,٥٠٠
  صيانة  ٣٠٦,١٣٥    ٢٧٥,٥١٣    ١٦٩,٧٩٢

   إعالندعاية و  ٥٧,٧١٥    ٥,٢١٣    ١٣٣
  إيجارات  ٨٠,٠٨١    ٩٤,٥٠٥    ٨٦,٣٦٠
  وتأشيراتمصروفات اقامات   ١٣٣,٣٣٨    ١٧١,٨٥٢    ٧٦,٥٣٦
   واشتراكاترسوم  ٢٠٤,١٤٥    ٢٦٧,٢٦٢    ٥٢١,٦٨٦
  تأمينات اجتماعية   ٤٥٥,٩١٠    ١١٨,٤٠٠    ٨٥,٦٨٢
   إجازاتتذاكر سفر و  ٦٦٥,٠٣٨    ٤١٨,٤٢٦    ١٨٦,٤٩١
  مكافأة نهاية خدمة  ٢٥٠,٥٠٦    ٣١٢,٨٠٦    ٢٤٦,٧٦٣
  أتعاب مهنية  ٤٧٩,٧١٢    ٤٠٤,٧٠٧    ٤٢١,٣٧٩
  رحالت عمل  ١٧٣,٧٧٣    ١١٣,٢٨٢    ٣٤,٠٢٥
  تلفون وبريد  ٤٣٩,٦٧١    ٦٤٢,٨٠١    ٣٦٤,١٩٣
  مكافآت  ٤٥,٦٨٥    ٥١,٠٨٠    ١٥١,٤٣٦

  مخصص ديون مشكوك في تحصليها   ١,٦٤٤,٦١٦    --    --
  متنوعة  ٤٤٧,٩١٩    ٣٣٠,٠١٤    ١٦٢,٩٩٨

١١,٦٨٨,٠٦٦    ١٠,٤٠٥,٠٥٨    ١١,٠٤٥,١٨٠    
  

  إ
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  :معلومات قطاعية  -٢٠ يضاح
  :تتكون الشركة من قطاعات األعمال الرئيسية التالية

    

  فايات الورق والكرتون  ويشتمل جمع ن:قطاع إعادة تدوير الورق
    

   يشمل إنتاج الورق الصحي :قطاع تصنيع الورق 
  

   يشمل تحويل ورق المناديل:قطاع تحويل الورق 
  

قامت اإلدارة التنفيذية للشركة بوضع مجموعة من األسس التي يتم بموجبها تحديد دخل أو خسائر كل قطاع 
  مما أدى إلى وجود 

  .وفيما يلي البيانات المالية الخاصة بقطاعات الشركة .اعات المختلفة للشركة إيرادات متداخلة بين القط
  

   قطاع إعادة التدوير  قطاع التصنيع  قطاع التحويل  اإلجمالي
إيرادات من عمالء  ٢١,٤٢٣,٠٦٨  ٢٤٦,٤٦٩,٠٣٦  ٦٢,٧٣٧,٦٧٥  ٣٣٠,٦٢٩,٧٧٩

 خارجيين
 داخل إيرادات من ٤٢,٣٤٧,٠٩٣  ٣٦,٠٩٥,٨٧٣  ١,١٠٧,٧١٥  

 القطاعات
  ٦٣,٧٧٠,١٦١  ٢٨٢,٥٦٤,٩٠٩  ٦٣,٨٤٥,٣٩٠  
         

 صافي دخل السنة  ١٣,١٦٥,٧٠٠  ٦٢,٣١٤,٣٨٦  )٣,٦١٦,٧٩٥(  ٧١,٨٦٣,٢٩١

)٣,٥٠٠,٠٠٠(       
توزيعات أرباح في 

 شركة تابعة  

٦٨,٣٦٣,٢٩١       
صافي الدخل الموحد 

 للشركة 

٢٦,٧٠٨,٧٧٠  ٢٠٠,٥٨٠,٨٨٠  ٣٢,٠٨٧,٩٤٣  ٢٥٩,٣٧٧,٥٩٣ 

ممتلكات ومعدات 
ومشروعات تحت 

 التنفيذ

٨,٦٥٦,٢١١  ٢٦,٤٨٥,١٥٠  ٢٥٠,٢٤٧  ٣٥,٣٩١,٦٠٨ 

إضافات إلى 
الممتلكات والمعدات 

ومشروعات تحت 
 التنفيذ

  

وتعتبر دول الشرق األوسط على األغلب األسواق . توجد الموجودات التشغيلية للشركة في المملكة العربية السعودية 
 .الرئيسية لمنتجات الشركة 

  

  :) يتبع(معلومات قطاعية  -٢٠ إيضاح
  

  :فيما يلي معدل عدد الموظفين لقطاعات الشركة 
   عدد الموظفين

 قطاع إعادة تدوير الورق  ٨٢٤
  قطاع تصنيع الورق  ٢٧٤
  قطاع تحويل الورق  ١٨١

١,٢٧٩    
  

   :راألصول والمطلوبات المالية وإدارة المخاط -٢١ايضاح 
تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيس، على النقدية وشبه النقدية، والذمم المدينة، 

  .والموجودات األخرى، والقروض البنكية، والذمم الدائنة، والمطلوبات غير المتداولة
  
   مخاطر االئتمان-

يوجد لدى . لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة ماليةتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء با
وتحتفظ الشركة باألموال النقدية لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني جيد، ويتم . الشركة توزيع جيد لمخاطر االئتمان

  .إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
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  ة مخاطر السيول-

تحدث مخاطر السيولة . وتمثل المخاطر التي تواجهها الشركة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية
تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأكد . عند عدم التمكن من بيع اصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة

  .لوفاء بأية التزامات مستقبليةمن توفر السيولة الكافية ل
  
   مخاطر العمالت-

تقوم اإلدارة بمراقبة . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي
  .التغيرات في أسعار الصرف األجنبي وتحمل آثارها على القوائم المالية وفقاً لذلك

  
   القيمة العادلة-
وحيث انه يتم . ل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل او سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادلتمث

فانه من الممكن أن تنتج فروق بين القيمة الدفترية والقيمة . إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية
اإلدارة بأن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف كثيراً عن قيمها تعتقد . العادلة المقدرة

  .الدفترية
  

   :التزامات محتملة  -٢٢ إيضاح
  : ديسمبر كما يلي ٣١على الشركة التزامات محتملة قائمة كما في 

  
٢٠٠٥   

 اعتمادات مستندية   ١٥,٩٢٥,٦٤٣
   خطابات ضمان  ٧٧٠,٩٦٦

١٦,٦٩٦,٦٠٩    
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  القائمة الموحدة للمديونبة ٢-٧
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 الشركة السعودية لصناعة الورق (اس بي ام)

  و الشركات التابعة لها
  

  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١القائمة الموحدة للمديونية كما في 
 
 

  اإليضاح )ألف ريال سعودي(
   
القـروض  
   

قروض قصـيرة االجل ٣  ١٢٨,٢٨٣
قروض طويـلة االجل ٤  ٢٩,٢٦٩

   
مجموع القـروض   ١٥٧,٥٥٢

   
   
   
ضمانات و التزامات طارئة   
   

ضمانات واعتمادات بنـكيـة ٥  ١٦,٦٩٧
التزامات طارئـة ٦  ٢,٤٢٥

     
مجموع الضمانات و االلتزامات الطارئة   ١٩,١٢٢

   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القائمة) ٦(الى ) ١(اإليضاحات المرفقة من 
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  )اس بي ام(الشركة السعودية لصناعة الورق 
  و الشركات التابعة لها

  
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١إيضاحات حول القائمة الموحدة للمديونية كما في 

  
  
  : عــام-١
  
   التنظيم و األنشطة األساسية-أ
  

في   شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطهاهي" الشركة  " لورقناعة الصالشركة السعودية 
 من مدينة الدمام بتاريخ والصادر ٢٠٥٠٠٢٨١٤١ل التجاري رقم ـب السجـة بموجـالمملكة العربية السعودي

  . هـ ١٤١٥ محرم ١٠
  

  . وتسويق الورق الصحي إنتاج الشركة في أغراضتتمثل 
  
  المالية أسس توحيد القوائم -ب
  

تشمل القائمة الموحدة للمديونية الشركة السعودية لصناعة الورق و الشركات التابعة التالية التي تسيطر عليها 
  :وهي

 
 

 اسم الشــــركة الوضع النظامي  نسبة الملكية
   

١٠٠% شركة ذات مسؤولية محدودة    الشركة السعودية العادة تدوير الورق
١٠٠% لية محدودةشركة ذات مسؤو    الشركة السعودية لتحويل الورق

  
  
  أساس اإلعداد-٢
  

تم إعداد القائمة الموّحدة للمديونية وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها ووفقا لقوانين اإلدراج ومتطلبات هيئة 
  .سوق المال السعودية

  
   القروض قصيرة االجل-٣
  

  :م ما يلي ٢٠٠٥مبر  ديس٣١تمثل القروض قصيرة االجل كما في 
 

)الف ريال سعودي(      
قروض مرابحة قصيرة االجل    ١٠٢,٢٨٣
الجزء المتداول من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي    ٢٦,٠٠٠

    
١٢٨,٢٨٣    
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   القروض طويلة االجل -٤
  

  :م ما يلي ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١تمثل القروض طويلة االجل كما في 
  

       )وديالف ريال سع(
 قروض مرابحة طويلة االجل    ١٩,٢٦٩
 الجزء غير المتداول من قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي    ١٠,٠٠٠

     
٢٩,٢٦٩     

 
  الضمــانات

  
كمبياالت وهي متوافقة / إن كافة القروض معززة باتفاقيات اقتراض ، قروض المرابحة مضمونة بسندات ألمر

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي مضمونة برهن ممتلكات ومعدات . الماليةمع بعض التعهدات 
  .المصنع

  
   ضمانات بنكيـة-٥
  

  :م ما يلي٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للشركة التزام طارئ يتعلق بضمانات صادرة من بنوك الشركة والتي تمثل في 
  

  المبلغ  الغرض
 )ألف ريال سعودي (

 الجــــهة 

اعتمادات مستندية صادرة من البنـك األهلـي         ١٩,٩٢٦  استيراد مواد خام
  التجاري 

تخليص آالت ومعدات مستوردة  خطاب ضمان جمركي صادر من البنك األهلي  ١٠٨ 
  التجاري 

خطابات ضمان صادرة من مجموعة سامبا  ٦٦٣   تأمينات مقابل مناقصات
  المالية 

   ١٦,٦٩٧   
  
   التزامـات طارئة-٦
  

  ).ألف ريال سعودي (٢,٤٢٥ الطارئة فروقات زكوية لم يتم قيدها من قبل الشركة بمبلغ تمثل االلتزامات
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  القائمة الموحدة للرسملة ٣-٧
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  )اس بي ام(الشركة السعودية لصناعة الورق 
  و الشركات التابعة لها

  
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١القائمة الموحدة للرسملة كما في 

  
  

     )الف ريال سعودي( 
     

  النقدية وشبه النقدية     ١٨,٩٤٣
      
 القـروض    
   

 قروض قصـيرة االجل  ١٢٨,٢٨٣
 قروض طويـلة االجل  ٢٩,٢٦٩

   
 مجموع القـروض  ١٥٧,٥٥٢

   
   
   
 حقوق الشركاء  
   

 رأس المال  ١٠٠,٠٠٠
 احتياطي نظامي  ٢٨,٧٥٦
 اح مبقاةأرب  ١١١,٤٧٣

      
 مجموع حقوق الشركاء  ٢٤٠,٢٢٩
  مجموع الرسـملة   ٣٩٧,٧٨١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  تشكل جزءا اليتجزأ من هذه القائمة) ٢(و ) ١(اإليضاحات المرفقة 
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  )اس بي ام(الشركة السعودية لصناعة الورق 
  و الشركات التابعة لها

  
  م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ي ايضاحات حول القائمة الموحدة للرسملة كما ف

  
  : عــام-١
  
   التنظيم و االنشطة االساسية-أ
  

في المملكة   شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطهاهي" الشركة  " لورقلصناعة االشركة السعودية 
 محرم ١٠ من مدينة الدمام بتاريخ والصادر ٢٠٥٠٠٢٨١٤١ل التجاري رقم ـب السجـة بموجـالعربية السعودي

  . هـ ١٤١٥
  

  . وتسويق الورق الصحي إنتاج الشركة في أغراضتتمثل 
  

   أسس توحيد القوائم المالية-ب
  

  :تشمل القائمة الموحدة للرسملة الشركة السـعودية لصناعة الورق و الشركات التابعة التي تسيطر عليها وهي 
  

 اسم الشــــركة  الوضع النظامي  نسبة الملكية

سؤولية محدودةشركة ذات م %١٠٠  الشركة السعودية العادة تدوير الورق
شركة ذات مسؤولية محدودة %١٠٠  الشركة السعودية لتحويل الورق

  
   أساس االعداد-٢

  
  .تم إعداد القائمة الموّحدة للرسملة وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

  
 ديسمبر ٣١الظاهرة في القائمة الموّحدة للرسملة من القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فيتم استخراج المبالغ 

  .م، و التي تم مراجعتها من قبلنا كمراجعين خارجيين٢٠٠٥
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  شروط و تعليمات اإلكتتاب ٨

عبئة طلب االكتتاب حيث يعتبر يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال ت
  .التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة

  االآتتاب ١-٨

يقتصر االكتتاب . ثالثون في المائة من إجمالي أسهم الشركة لالكتتاب%) ٣٠(سوف يتم بموجب هذا االكتتاب طرح 

ديين الطبيعيين وال يقبل االكتتاب باسم األشخاص االعتباريين مثل الشركات أو البنوك أو صناديق على األشخاص السعو

  :ويمكن الحصول على نشرة االصدار ونماذج طلب االكتتاب من البنوك المستلمة التالية. االستثمار أو المؤسسات الفردية

  .البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية ومصرف الراجحي

ان التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه لمدير االكتتاب أو البنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين  •

 .المكتتبين والشركة

يمكن الحصول على طلبات االكتتاب من فروع البنوك المذكورة في المملكة العربية السعودية  •

الموافق  (هـ٥/٤/١٤٢٧ إلى) م٢٤/٤/٢٠٠٦الموافق  (هـ٢٦/٣/١٤٢٧وتقديمها خالل الفترة من 

وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب سيقوم البنك المستلم بختمه وتزويد المختتم بصورة ). م٣/٥/٢٠٠٦

وفي حال كانت المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم . منه

 .ختمها بواسطة البنك المستلم، فإن طلب االكتتاب سيعتبر الغيا

خمسون سهماً ولكل فرد الحق في االكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته على ) ٥٠(الحد األدنى لالكتتاب  •

 .خمسة وعشرين ألف سهم للمكتتب الواحد)  ٢٥,٠٠٠(أن ال يزيد االكتتاب عن 

يجب على المكتتب أن يوضح في طلب االكتتاب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها، ويكون المبلغ  •

لمطلوب من كل مكتتب هو حاصل ضرب عدد األسهم التي يرغب االكتتاب بها بسعر االجمالي ا

 . رياالً سعوديا٦٢ًالسهم البالغ 

، على أن يقوم موظف )حسبما ينطبق الحال(يجب تقديم طلبات االكتتاب مع ارفاق المستندات التالية  •

 :البنك بمطابقة األصل مع الصورة وإعادة األصل للمكتتب أو للوكيل

 .أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد -

 ).ألفراد األسرة( أصل وصورة دفتر العائلة -

 . أصل وصورة صك الوكالة الشرعية-

 ).لأليتام( أصل وصورة صك الوالية -

وفي حالة تقديم الطلب ). األوالد واألبوين(يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى  •

ب، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب االكتتاب وأن يرفق أصل بالوكالة عن المكتت

كما يجب أن تكون الوكالة صادرة من كتابة العدل بالنسبة لألشخاص . وصورة وكالة سارية المفعول

المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب 
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خاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، ويقوم الموظف المسؤول في البنك بالنسبة لألش

 .المستلم بمطابقة الصور مع األصول وإعادة األصول للمكتتب أو الوكيل

في حال رغبة الزوجة اإلكتتاب بإسمها لحسابها، فإنه يجب عليها تعبئة طلب اكتتاب مستقل وسوف  •

المقدم منها إلضافة األسهم المخصصة لحسابها والغاء اكتتاب الزوج يتم حينها إعتماد طلب اإلكتتاب 

 .باسمها

يستخدم طلب إكتتاب واحد في حالة إكتتاب جميع أفراد األسرة المشمولين في دفتر العائلة في عدد  •

وفي حالة االكتتاب في أعداد مختلفة من الألسهم يجب تعبئة طلب منفصل لكل فرد . متساو من األسهم

 .د األسرةمن أفرا

يجب سداد قيمة األسهم التي اكتتب بها كاملة لدى أحد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض البنك  •

 .بخصم المبلغ المطلوب من حسابه وذلك حسب التعليمات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي

داول ويعاد اليه المكتتب الرئيس هو الشخص الذي ستضاف األسهم المخصصة في حسابه في نظام ت •

بعد التخصيص ويحصل على كامل أرباح األسهم الموزعة عن ) إن وجدت(كامل المبالغ الفائضة 

 .األسهم المخصصة له و للمكتتبين التابعين

يجب استخدام نماذج طلب اكتتاب منفصلة، إذا كانت أسهم االكتتاب سوف يتم تسجيلها باسم آخر غير  •

المكتتبون التابعون يطلبون االكتتاب في كمية من األسهم تختلف عن إسم المكتتب الرئيس، وإذا كان 

 .األسهم التي يكتتب فيها المساهم الرئيس

يقر كل مكتتب بموافقته على االكتتاب في األسهم المحددة في طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها مقابل  •

 رياالً سعودياً لكل ٦٢اب البالغ مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروبا بسعر االكتت

ويعتبر كل مكتتب قد امتلك ذلك العدد من األسهم الذي تم تخصيصه له عند تحقق الشروط . سهم

دفع المكتتب ) ٢(تقديم المكتتب استمارة طلب االكتتاب الى أي من البنوك المستلمة، ) ١: (التالية

تقديم البنك المستلم إشعار ) ٣(كامل للبنك المستلم، القيمة االجمالية لألسهم التي طلب االكتتاب بها بال

 .التخصيص الذي يحدد عدد األسهم التي خصصت للمكتتب

. يحق للشركة رفض طلب االكتتاب كليا أو جزئيا إذا كان غير مطابق لشروط ومتطلبات االكتتاب •

 .ويقر المكتب بموافقته على قبول عدد األسهم التي سيتم تخصيصها له

االكتتاب أو من خالل فترة تاب في أسهم االكتتاب من خالل فروع البنوك المستلمة خالل يمكن االكت •

 أو البنوك المستلمة التي تتبع إحدى أو مدير االكتتاباإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو الصراف اآللي لدى 

ذلك شريطة تحقق و.( كل هذه الخدمات للمكتتبين الذين سبق لهم االكتتاب في إحدى االكتتابات السابقة

 :الشرطين التاليين

  .وجود حساب مصرفي للمكتتب لدى أي من البنوك المستلمة يتيح له مثل هذه الخدمات) ١(

عدم وجود أي تعديل بالنسبة لبيانات المكتتب مثل حذف أو إضافة أو وفاة ألي فرد من أفراد ) ٢(
  .)األسرة
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  التخصيص ورد الفائض ٢-٨

مؤقتاً خاصاً باالكتتاب العام في الشركة السعودية لصناعة الورق ويقوم كل بنك تفتح البنوك المستلمة حسابا 

  .مستلم بإيداع متحصالت االكتتاب فيه

  إن –سهماً لكل مكتتب، وما يتبقى من األسهم المطروحة لالكتتاب ) ٥٠(الحد األدنى للتخصيص هو خمسون 

 ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم   سيتم تخصيصها على أساس تناسبي بناءاً على نسبة–وجدت 

مائة وأربعة وأربعون ألف مكتتب، فإن ) ١٤٤,٠٠٠(وإذا تجاوز عدد المكتتبين . المطلوب االكتتاب فيها

وفي حال تجاوز . الشركة ال تضمن الحد األدنى للتخصيص و سيتم التخصيص بالتساوي على عدد المكتتبين

. الكتتاب، سوف يتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق الماليةعدد المكتتبين عدد األسهم المطروحة ل

الموافق  (هـ١٠/٤/١٤٢٦وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه 

ويتم رد فائض االكتتاب بالكامل الى المكتتبين بدون إقتطاع أي رسوم أو احتجاز أي مبلغ . )م٨/٥/٢٠٠٦

ويجب على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم . مكتتبين لدى البنوك المستلمةوذلك بقيدها في حسابات ال

  .الذي يتم تقديم طلب االكتتاب فيه للحصول على أي معلومات إضافية

  اإلقرارات ٣-٨

  :بموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب، فإن المكتتب

 .يوافق على إكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب •

 .يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها •

 .يوافق على النظام األساسي للشركة وبناء على ذلك تم اكتتابه في األسهم المذكورة •

ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر جراء إحتواء نشرة  •

 معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر اإلصدار على

 .على قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها بالنشرة

يعلن أنه لم يسبق له وال ألي واحد من األفراد المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في  •

 .ة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتابوللشركة الحق في رفض كاف. أسهم الشركة

يعلن قبول األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبول كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة  •

 .في الطلب وفي نشرة االصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء وتعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم •

  بنود متفرقة ٤-٨

م والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكا

ويشترط أنه فيما عدا ما نصت عليه . والمتنازل منهم ولمصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة

تحديداً هذه النشرة؛ اليتم التنازل عن الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض 

  .ي من األطراف المشار إليها في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابيا مسبقة من الطرف اآلخربها أل
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تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر 

 .فقطوقد تم توزيع نشرة اإلصدار اال باللغة العربية . وتطبق طبقا لها

  )تداول(سوق األسهم السعودية  ٥-٨

دأ تداول األسهم بو. م، بديال لنظام معلوملت األوراق المالية اإللكتروني٢٠٠١تم تأسيس نظام تداول في عام 

 مليار ٢,٤٢٣وقد بلغت القيمه السوقيه لألسهم المتداولة عبر نظام تداول . م١٩٩٠اإللكتروني في المملكة عام 

 شركة ٧٩م ويبلغ عدد الشركات المساهمه المدرجة في النظام ٢٠٠٦ع األول من عام ريال سعودي بنهاية الرب

  .حتى تاريخ إعداد هذه النشرة

ويتم التداول على . ويغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل ابتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية

 عصراً حتى ٤:٣٠الثانية من الساعة ) ٢( ظهراً، و١٢ صباحاً حتى ١٠األولى من الساعة ) ١: (فترتين

أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال وتعديل وإلغاء األوامر صباحا .  مساء ويتم خاللها تنفيذ األوامر٦:٣٠

وتتغير هذه .  مساء٨ إلى ٦:٣٠ وبين فترتي التداول إضافة لفترة قبل اإلغالق من الساعة ٨من الساعة 

  .لن من قبل إدارة تداولاألوقات خالل شهر رمضان وتع

وبشكل عام تنفذ . تنفذ الصفقات من خالل مطابقة آلية لألوامر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر

وفي حالة إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفقاً . أوامر السوق أوالً، وتليها األوامر محددة السعر

  .لتوقيت اإلدخال

ظام تداول بتوزيع نظام شامل من المعلومات من خالل قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على ويقوم ن

وتتم تسوية الصفقات . اإلنترنت وتوفير بيانات السوق بشكل فوري لمزودي المعلومات المعروفين مثل رويترز

  .آنيا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة

وتقع . ى الشركة اإلفصاح عن جميع القرارت والمعلومات ذات األهمية للمستثمرين عبر نظام تداولويجب عل

  .على عاتق إدارة تداول مسؤولية مراقبة السوق لهدف ضمان عدالة التداول وكفاية عمليات السوق

  تداول أسهم الشرآة ٦-٨

نتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي ألسهمها واإل

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في . تاريخ تداول األسهم في حينه" تداول"العالقة، وستؤكد السوق المالية 

  .هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لإلستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

األسهم المعروضة إال بعد إعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول، ال يمكن التداول في 

وتسجيل الشركة في القائمة الرسمية وإدراج أسهمها في السوق المالية تداول ويحظر التداول فيها حظراً تاماً 

ملة عنها، ولن تتحمل ويتحمل المكتتبون الذين يتعاملون في تلك األنشطة المحظورة من التداول المسؤولية الكا

 .الشركة أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة


