


Untitled-4   1 6/13/12   6:11 PM



الشركـة الكيميائيـة السعوديـــة
وشركاتها التابعة

التقرير السنو ي 
لعام  2011 م

تقرير مجلس اإلدارة 
 والقوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجعي الحسابات 

201 م  1 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

w w w . s a u d i c h e m i c a l . c o m

املركزالرئيسي: اململكة العربية السعودية

 ص. ب 2665 - الريــــاض 11461 
هــاتف : 7432 476 1 966 +
هــاتف : 6351 206 1 966 +
 فـــاكس : 1275 476 1 966 +



احملتويات

اعضاء جملس االداره       3  
تقرير جملس االداره      4  

تقرير مراجعي احلسابات       36  
قائمـة املركز املالـي املوحدة     38  

 

قائمــة الدخل املوحدة      39  
قائمـة التدفقـات النقديـة املوحدة       40  

قائمة التغريات فى حقوق املساهمني املوحدة       41  
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة       60-42  



أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود   األمير  /  
رئيس جملس اإلدارة  

سمير محمود عبد الهادي   / أ 
نائب رئيس  جملس اإلدارة   

فهد صالح اجلربوع   )العضو املنتدب(  / م 
عضو جملس اإلدارة   

عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني  / أ 
عضو جملس اإلدارة   

سلطان محمد احلديثي  / أ  
عضو جملس اإلدارة   

محمد عمر السنوسي  / أ 
عضو جملس اإلدارة   

عبد العزيز بن على أبو السعود  / أ 
عضو جملس اإلدارة   

عبدالرحمن سعيد اليمني  / أ 
عضو جملس اإلدارة   

محمد سعود البدر  / د 
)املدير العام( عضو جملس اإلدارة   

أعضاء جملس ااإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة 

لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية

عن نتائج أعمالها للسنة المنتهية 

في 2011/12/31م

التقريرالسنو ي لعام  2011 م



حضرات السادة املساهمني ،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،

مساهمي  للسادة  يتقدم  أن  السعودية  الكيميائية  الشركة  إدارة  مجلس  يسر 

املالي   للعام  إجنازاتها  وأهم   ، الشركة  نشاط  حول  بتقريره  الكرام  الشركة 

املنتهي في 31 ديسمبر 2011م. والتي تعكس جهود اإلدارة في حتقيق التطور 

الشركة  حققت  حيث  املاضية  األعوام  خالل  الشركة  تشهده  الذي  املستمر 

الكيميائية السعودية والشركات التابعة لها مستوى قياسي للمبيعات املوحدة 

)1.867.573.000 ريال( بزيادة قدرها 13% مقارنة مببيعات العام املاضي. 

كما يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية املوحدة املدققة للسنة املالية املنتهية 

وتقرير  النقدية  والتدفقات  والدخل  املالي  املركز  وقوائم  2011/12/31م  في 

مراجعي احلسابات السادة / برايس وتر هاوس . 
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أواًل : نشاط الشركة والشركات التابعة لها :

 تأسست الشركة الكيميائية السعودية – شركة مساهمة سعودية برأس مال 
مدفوع قدره 632.400.000 ريال سعودي – في عام 1972 م كأول شركة 
في مجال صناعة املتفجرات لإلستخدامات املدنية والعسكرية في اململكة 
العربية السعودية وأصبحت مزوداً محلياً وإقليمياً للمتفجرات لإلستخدامات 
املدنية في مختلف تطبيقات إزاحة الصخور مثل شق الطرق واألنفاق واملناجم 
والتعدين واإلستكشافات النفطية . ومتتلك الشركة ثالث مصانع كبرى في 
كل من املنطقة الوسطى واملنطقة الشرقية واملنطقة الغربية باإلضافة إلى 
املاضية  األربعة عقود  باملنطقة اجلنوبية وخالل  توزيع مركزية  مستودعات 
متكنت الشركة من تزويد السوق احمللي بكافة املواد اإلساسية وملحقاتها من 
املتفجرات لإلستخدامات املدنية ألعمال البنى التحتية واملشاريع اإلنشائية.

املتفجرات  بإنتاج  محصورة  ليست  الشركة  أعمال  بأن  بالذكر  جدير 
ألغراض  املتفجرات  إلضافة  تتوسع  حيث  فحسب  املدنية  لإلستخدامات 

عسكرية وعمليات تفكيك الذخيرة وغيرها من األنشطة العسكرية.

وآمن  أحدث  السعودية  الكيميائية  الشركة  تقدمها  التي  املنتجات  وتشمل 
وهي  املدنية املستخدمة عاملياً  املتفجرات لإلستخدامات  جيل من منتجات 

كيميولكس وبريلكس وسانيل وأنفايروسيس . 

1-  كيميولكس : هو متفجر مستحلب يتميز بخاصية سرعة تفجير عالية 
ومقاومة جيدة للماء مقدمة بعبوات بالستيكية ذات أحجام مختلفة لتلبية 

رغبات وإحتياجات العمالء . 

2-  بريلكس : هي مادة جافة مساعدة للتفجير مكونة من نترات األمونيوم 
. )ANFO( ووقود الزيت
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متناهية  دقة حتكم  يوفر  الذي  الكهربائي(  غير  )الكبسول    : سانيل    -3
للتفجير للتقليل من مستوى اإلهتزازات املصاحبة للتفجير ويحسن معدل 
تفتيت الصخور . وتصنع الشركة منتج السانيل بفترات تأخير وأطوال 

وأنواع مختلفة لتلبية اإلحتياجات واإلستخدامات املختلفة . 

4- إنفايروسيس : هي األحدث في املتفجرات السيزمية املصممة خصيصاً 
لإلستكشافات النفطية وتقدم الشركة أيضاً كبسوالت سيزمية مصممة 
التحكم الالزمة للحصول على قراءة  خصيصاً من أجل توفير دقة في 

سيزمية دقيقة.

باإلضافة إلى كل ذلك تقدم الشركة منتتجات متنوعة ومختلفة من الكبسوالت 
الالزمة في أعمال تفجير  التفجير وجميع األكسسوارات  الكهربائية وحبل 

الصخور والتفجير املستخدم في اإلستكشافات النفطية . 

 ويتركز نشاط الشركة التابعة ، الشركة السعودية العاملية للتجارة احملدودة 
من  فارما  سيتكو  شركة  وتعتبر  باململكة  األدوية  توزيع  في  فارما(  )سيتكو 
كبرى شركات توزيع األدوية وحتتل مركز الريادة في هذا املجال حيث أنها 
وكيلة لعدد من كبريات شركات صناعة األدوية العاملية وتعمل على توفير جزء 
باململكة  الصحية  القطاعات  التي حتتاجها جميع  العاملية  األدوية  من  كبير 
وذلك بفضل شبكة التوزيع املنتشرة بجميع املناطق . وتعد سيتكو فارما أكبر 
موزع وطني لألمصال واللقاحات واألدوية املبردة )مثل األنسولني وهرمونات 

التخصيب( والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين .

 ويتركز نشاط الشركة التابعة ، شركة السويس العاملية للنترات )سينكو( 
بجمهورية مصر العربية في إنتاج مادة نترات األمونيوم املسامية وهي املادة 
باململكة  السعودية  الكيميائية  الشركة  تعتمد عليها مصانع  التي  الرئيسية 
الطاقة  وتبلغ  املدنية  لإلستخدامات  املتفجرات  إلنتاج  السعودية  العربية 
اإلنتاجية 80.000 طن سنوي من مادة نترات األمونيوم املسامية . علماً 
بأنه بدأ اإلنتاج التجاري لشركة سينكو خالل الربع األول من عام 2010م 
. ويبلغ رأس مال الشركة املرخص به خمسون مليون دوالر أمريكي ورأس 
قيمة  سهم   5000 على  موزعة  أمريكي  دوالر  مليون  املصدر خمسة  املال 
السهم الواحد 1000 دوالر أمريكي ، والشركة مقفلة وغير مدرجة بالسوق 

املالية املصرية . 
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ثانيًا  :  النتائج املالية : 

املبيعات املوحدة  :

بلغت املبيعات الصافية املوحدة للشركة الكيميائية السعودية والشركات التابعة 
لها  1.868 مليار ريال )مليار وثمامنائة وثمانية وستون مليون ريال( للسنة 
املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2011م مقارنة مببلغ 1.658 مليار ريال )مليار 
بزيادة قدرها )%13(  لعام 2010م  ريال(  وثمانية وخمسون مليون  وستمائة 
ويؤكد مستوى مبيعات عام 2011م على إستمرار جهود الشركة باحملافظة 

على معدالت النمو في املبيعات التي حتققت خالل األعوام املاضية. 

ويوضح  اجلدول التالي تطور املبيعات املوحدة خالل اخلمسة أعوام املاضية:

ويتبني من اجلدول املوضح أعاله حتقيق معدالت منو قياسية في املبيعات 
وكذلك حتقيق معدل منو تراكمي في املبيعات قدره )10%( خالل اخلمسة 

أعوام املاضية. 

)القيمة بآالف الرياالت(
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صافي الربح  )القيمة بآالف الرياالت(

20112010200920082007
267.404303.171301.019200.534111.776

ثالثًا : ربح )خسارة( السهم بالريال السعودي:

عام2010عام 2011بلغ ربح السهم لعام 2011م مبلغ 4.23 ريال/سهم
4.79 ريال/سهم4.23 ريال/سهممقارنة مببلغ 4.79 ريال

األرباح الصافية  املوحدة :    

بلغت األرباح الصافية املوحدة لعام 2011م )267 مليون ريال( مقارنة مببلغ )303 مليون ريال( لعام 2010م بإنخفاض 
التشغيلية  املصروفات  في  الزيادة  إلى  السابق  بالعام  مقارنة  الربح  صافي  في  اإلنخفاض  سبب  ويعود   .%  12 قدره 
واملخصصات باإلضافة إلى إنخفاض هامش الربح لبعض املنتجات في قطاع املنظفات والذي أثر سلباً على صافي الربح 

املوحد للفترة .
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رابعًا : تأثري كل نشاط على حجم أعمال الشركة واملبيعات املوحدة : 

نشاط املتفجرات لإلستخدامات املدنية 

في  املنتهية  السنة  خالل  املدنية  لإلستخدامات  املتفجرات  مبيعات  بلغت 
2011/12/31م مبلغ 363 مليون ريال مقارنة مببلغ 359 مليون ريال لعام 
2010م بزيادة قدرها )1%( وتؤكد مستويات مبيعات املتفجرات لإلستخدامات 
املدنية التي حتققت عام 2011م قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات 
اململكة من املتفجرات لإلستخدامات املدنية التي زاد الطلب عليها من خالل 
مشاريع البنية التحتية وشق الطرق ، وقطاع التعدين واحملاجر واملتفجرات 
الالزمة  للكشف عن مكامن البترول والغاز وقد متيزت الشركة الكيميائية 
بقدرتها على إنتاج كافة أنواع املتفجرات لإلستخدامات املدنية الالزمة لهذه 
املجاالت املتعددة بأعلى مستويات اجلودة العاملية التي تساندها اإلتفاقيات 
التقنية اإلستراتيجية مع كبرى الشركات العاملية الرائدة في هذه الصناعة. 

 نشاط األدوية
بلغت  ، حيث  السنوية  املبيعات  مستوى  على  فارما  حافظت شركة سيتكو 
مبيعات عام 2011م مبلغ1.504 مليار ريال )مليار وخمسمائة وأربعة مليون 
ريال( مقارنة مببلغ 1.299 مليار ريال لعام 2010 م وتؤكد مستويات مبيعات 
األدوية خالل اخلمسة أعوام املاضية قدرة الشركة على احملافظة على حصة 
سوقية قياسية في سوق توزيع األدوية باململكة بفضل متتعها بالقدرة على 
تلبية الطلب احمللي على األدوية العاملية وتوفيرها بسوق اململكة إلتزاماً منها 
كوكيل ألكبر شركات األدوية العاملية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين 
واألنظمة  األجهزة  أحدث  على  واملصممة  اململكة  مناطق  بجميع  املنتشرة 
العاملية لتوزيع كافة أنواع األدوية على مدار الساعة كما استحوذت الشركة 
واللقاحات  األمصال  السوق ملستحضرات  مبيعات  من  قياسية  على حصة 
والتي  والتخزين  النقل  في  خاصة  شروط  تتطلب  والتي  املبردة  واألدوية 
من  النوع  لهذا  األول  املورد  أصبحت  حيث  خاصة  مكانة  الشركة  أكسبت 
املستحضرات في السوق احمللي . مما يؤكد محافظة الشركة على مكانة 

الريادة كأكبر موزعي األدوية باململكة .

وخالل عام 2010م أضافت شركة سيتكو فارما نشاط توزيع املنظفات بتوقيع عقد 
توزيع مع شركة هينكل لتوزيع املستحضرات واملنظفات الصناعية باململكة. 
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خامسًا  :  التحليل اجلغرايف لإليرادات املوحدة :

تتحقق إيرادات الشركة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل اململكة العربية السعودية  على النحو التالي:

املنطقة
املبيعات )ألف ريال سعودي(

عام 2010 عام 2011

1.123.871983.763املنطقة الوسطى 1

413.088381.911املنطقة الغربية2

217.751202.885املنطقة الشرقية3

99.59473.823املنطقة اجلنوبية4

13.26915.941املبيعات اخلارجية )تصدير(5

1.867.5731.658.323اإلجمالي

سادسًا  :  املعلومات القطاعية :   

إنتاج املتفجرات لإلستخدامات املدنية واخلدمات املتعلقة بها و جتارة األدوية باإلضافة  تتمثل قطاعات الشركة في 
إلى إنتاج مادة نترات األمونيوم املسامية. إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم املسامية يعتبر مكمل لقطاع إنتاج املتفجرات 

لإلستخدامات املدنية علماً بأن قطاع إنتاج نترات األمونيوم بدأ اإلنتاج التجاري خالل الربع األول من عام 2010م . 

سابعًا :  بيان باملدفوعات النظامية :

فيما يلي بيان ببعض املدفوعات النظامية للشركة الكيميائية وشركاتها التابعة التي متت خالل عام 2011م مقارنة 
بعام 2010م :

)ألف ريال سعودي(            
عام 2010عام2011

18.59122.724مصلحة الزكاة والدخل

7.2396.500التأمينات االجتماعية



12

ثامنًا  :  سجل السالمة :

التابعة لها  تولي الشركة عناية فائقة بأمن وسالمة العاملني بها واملنشآت 
واملواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق أحدث املعايير اخلاصة بالسالمة 
أو  والسالمة  األمن  مجال  في  سواء  ملوظفيها  التدريبية  البرامج  وتقدمي 
الصيانة الوقائية والدورية ونتيجة ذلك وبفضل من الله فإنه لم تسجل خالل 
عام 2011م أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من 

خطورة وحساسية املنتجات التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها.

تاسعًا  :  برامج املسئولية اإلجتماعية :

برنامج  خالل  من  السعودية  الكيميائية  الشركة  قامت  2011م  عام  خالل 
)الكيميائية في خدمة املجتمع( بدعم اإلنشطة اإلجتماعية والصحية إضافة 
إلى رعاية بعض حمالت التوعية الوطنية ضمن جهودها اخلاصة باملسئولية 
اإلجتماعية وقد تبنت الشركة مجموعة من األنشطة اإلجتماعية ، ومشاركة 

املوظفني في التبرع الشهري للجمعية اخليرية لرعاية األيتام )إنسان(. 

عاشرًا :  القوى العاملة والتدريب :

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية والشركات التابعة لها داخل 
اململكة العربية السعودية على ما يلي:

-   صرف راتب شهرين أساسيني للموظفني السعوديني بالشركة . 
-   حتديد احلد األدنى ألجور املوظفني السعوديني بـ 3.000 ريال . 

اخلاص  القطاع  بواجب  وإمياناً  الكرمية  امللكية  األوامر  مع  تفاعاًل  وذلك 
في دعم توجهات القطاع العام وتأكيداً لوعي الشركة الكيميائية السعودية 

مبسئوليتها اإلجتماعية . 

بتاريخ 2011/10/19م أقامت الشركة احلفل السنوي لتكرمي موظفي الشركة. 
كفاءة  أعمالها ورفع  بها من أجل تطوير  العاملني  بتدريب  الشركة  واهتمت 
العمل وجودته ولتطوير مهارات املوظفني واملتدربني وأقامت الشركة عدد من 
الدورات التدريبية في مختلف التخصصات في مقر مركز التدريب بالشركة 

إضافة إلى برامج تدريبية داخل وخارج اململكة . 
كذلك متت زيادة نسبة السعودة من خالل توظيف الكوادر الوطنية املؤهلة 
واألهداف  الوظيفي  الوصف  حسب  والتقييم  األداء  قياس  برنامج  وتطوير 

احملققة. 
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حادي عشر : اخملاطر املتوقعة :

التي  الهامة  املخاطر  أجل حتديد  من  مجهوداتها  أقصى  تبذل  الشركة  إن 
اإلستقصاء وعقد  قوائم  بإستخدام  الشركة  تقوم  ذلك  ولتحقيق  تواجهها،  
إلى  باإلضافة  املخاطر  حتديد  عن  املسؤولني  األشخاص  مع  اإلجتماعات 
نتائج  وأيضاً  الشركة  خارج  من  خبراء  بها  يقوم  التي  التقييمات  إستخدام 
 . املخاطر  لتحديد  آخر  أسلوب  وأي  واخلارجيني  الداخليني  املراجعني 
وتتضمن عوامل املخاطرة احملتملة املتعلقة بالشركة املعلومات إدناه والبد أن 
بأن إدارة الشركة  تؤخذ في اإلعتبار وبكل عناية من قبل املستثمرين علماً 
املتعلقة  املخاطر  تأثير هذه  للتقليل من  الضرورية  املهنية  تبذل كل اجلهود 

بالشركة أو عوامل املخاطرة املتعلقة بالسوق بشكل عام ما أمكن ذلك.

-   تعمل الشركة في قطاع يتميز باملنافسة الشديدة عن طريق الشركات 
التي تتنافس على نفس قاعدة العمالء وستظل الشركة تراقب حتركات 
السوق لكي تظل في املقدمة ومع ذلك فإن الشركة ال تضمن أن تظل 

دائماً محافظة على ريادتها للسوق.
-   تبذل الشركة جهود للتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه 
من املمكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بني الريال السعودي والعمالت 

األجنبية سلباً على التكاليف وأرباح الشركة . 
-   إن أعمال الشركة باخلارج تعرضها إلى بعض املخاطر السياسية كفرض 
التي تعمل بها ومن  شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدوله 

املمكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة مستقباًل. 
ال  الشركة  عمر  خالل  الرئيسيني  املوردين  مع  الوطيدة  العمل  عالقة     -
تضمن الشركة إستمرارهم في تقدمي نفس املزايا للشركة في املستقبل 

ومن املمكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركة .  

ثاين عشر : نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية  يف شركاتها التابعة:

نسبة امللكيةبلد التأسيسالكيان القانونيإسم الشركة

99%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة السعودية العاملية للتجارة )سيتكوفارما(
98%جمهورية مصر العربيةمساهمة مقفلةشركة السويس العاملية للنترات )سينكو( 

95%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودة الشركة الكيميائية السعودية لإلستثمار التجاري
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ثالث عشر : ملخص النتائج املالية : 

)أ(  املركز املالي  ) ألف ريال سعودي (
20112010200920082007املـــركز املالــــــــــــي :

1.549.6141.430.1921.716.3011.238.9691.054.015املوجودات املتداولة )صافي(
787.114864.105666.001786.957604.325املوجودات غير املتداولة )صافي(

2.336.7282.294.2972.382.3022.025.9261.658.340مجموع املوجودات
932.139907.8151.113.386902.904669.781املطلوبات املتداولة

69.013-----------------------قروض طويلة األجل 
31.42529.13126.34623.92521.682مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

963.564936.9461.139.732926.829760.476مجموع املطلوبات 
حقوق املساهمني : 

632.400632.400632.400632.400632.400رأس املال 
183.303156.563126.24696.14476.091اإلحتياطي النظامي

140.000100.00080.00040.00020.000إحتياطي عام 
411.544463.840400.706327.889167.408أرباح مبقاة

1.367.2471.352.8031.239.3521.096.433895.899مجموع حقوق املساهمني
5.9174.5483.2182.6641.965حقوق األقلية

2.336.7282.294.2972.382.3022.025.9261.658.340إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

)ب(  قائمة الدخل  ) ألف ريال سعودي (
20112010200920082007البيـــــــــــــــــان

1.230.134 1.867.5731.658.3231.643.3371.537.157املبيعات املوحدة )صافي(             
)1.023.796()1.271.310()1.297.051()1.233.068()1.434.160(تكلفة املبيعات  
433.413425.255346.286265.847206.338الربح اإلجمالي

)54.402()65.264(بيع وتسويق
)50.786()51.420()65.471()54.941()68.668(مصاريف عمومية وإدارية

299.481315.912280.815214.427155.552الربح من األعمال
)3.227()12.814()6.469()3.191()4.648(مصاريف مالية – صافي 

)3.200()3.200()1.600(------إطفاء شهرة ومصاريف مؤجلة
9157.18248.8264.7522.241إيرادات أخرى )صافي(

)11.390()11.406()22.639()15.402()26.975(الزكاة
)316()1.027()1.654()1.330()1.369(حقوق األقلية 

267.404303.171301.019200.534111.776الربح الصافي 
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)ج(   مجموع املوجودات )القيمة بآالف الرياالت(
20112010200920082007

2.336.7282.294.2972.382.3022.025.9261.658.340
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رابع عشر : اخلطط اإلسرتاتيجية والتوسع يف النشاط واإلستثمارات يف شركات أخرى :

تنفيذاً للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، فقد 
شهد عام 2011م حتقيق عدة خطوات عملية منها : 

)1( نشاط املـتــفجرات لإلستخدامات املدنية :
العام على موافقة  الشركة خالل  ، فقد حصلت  اململكة  والتوزيع في  التصنيع  للتوسع اجلغرافي ملناطق  إستمراراً   .1
اجلهات الرسمية لزيادة مساحة املوقع املخصص لبناء منشآت تصنيع في حزم اجلالميد مبنطقة احلدود الشمالية. 
وتهدف الشركة من إقامة هذا املصنع خدمة مشاريع التعدين وخاصة منجم الفوسفات ، وجتدر اإلشارة إلى أن 
الشركة أنهت أعمال التصاميم وشراء معدات املصنع إلنتاج مادة البريلكس ، ويتوقع اإلنتهاء من أعمال البناء منتصف عام 2013م. 

بتاريخ 1432/11/11هـ املوافق 2011/10/9م مت توقيع عقد إتفاق مع شركة أوسنت باودر التشيكية لتوسعة خط   .2
أنتاج أحد املنتجات )صواعق غير كهربائية( مبصنع الشركة باملنطقة الغربية ، إلضافة طاقة إنتاجية تقدر بحوالي 
50% من الطاقة احلالية من نفس املنتج ، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6.3 مليون ريال ، ومن املتوقع اإلنتهاء من 
هذه التوسعة وبدء اإلنتاج خالل الربع الثاني من العام القادم 2012م مبشيئة الله . ومت إمتام شراء خطوط اإلنتاج 

اخلاصة بإضافة منتج السانيل )الصواعق الغير كهربائية( إلى خطوط إنتاج الشركة مبصنع ذهبان مبنطقة جدة .

الطلب  لتغطية  وذلك  الغربية  باملنطقة  الكميولكس  ملنتج  إنتاج جديد  إضافة خط  حالياً  الشركة  إدارة  تدرس  كما   .3
املتزايد على هذا املنتج بالسوق احمللي والسوق اخلليجي وتقدر تكلفة هذه التوسعة بحوالي 20 مليون ريال . 
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)2( نشاط األدوية )شركة سيتكو فارما( :
في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية الدائمة في مجال اإلمداد والتوزيع والتسويق املشترك لكافة السلع   
اإلستهالكية والطبية والدوائية قامت بتجديد عقدها مع شركة إيلي ليللي ملدة خمس سنوات إعتباراً من يوم الثالثاء 
1432/7/26هـ املوافق 2011/6/28م والتي تتولى مبوجبه شركة سيتكو فارما توفير خدمات توزيع املنتجات الدوائية 

لشركة إيلي ليللي على نقاط البيع التي تتعامل معها حصرياً في جميع أنحاء اململكة العربية السعودية.

)3(  قطاع النرتات املسامية :
مت تأسيس شركة السويس العاملية للنترات )سينكو( بجمهورية مصر العربية خالل النصف الثاني من عام 2006م .   
وخالل عام 2010م إنهت شركة سينكو كافة اإلنشاءات اخلاصة مبصنعها وكذلك إجتازت إختبارات التشغيل األولية 
وحصلت على التراخيص الالزمة للتشغيل وبدأ التشغيل التجاري للمشروع خالل الربع األول من عام 2010م، هذا 
املادة   املسامية وهي  األمونيوم  نترات  مادة  لشركة سينكو حوالي 80.000 طن سنوي من  اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ 
املتفجرات  إنتاج  في  السعودية  العربية  باململكة  السعودية  الكيميائية  الشركة  مصانع  عليها  تعتمد  التي  الرئيسية 

لإلستخدامات املدنية. 

ويهدف هذا املشروع إلى إنتاج املادة األساسية الالزمة إلنتاج املتفجرات لإلستخدامات املدنية بالشركة الكيميائية 
إستيراد هذه املادة اخلام من دول أوروبية ومن املتوقع أن يعزز هذا املشروع قدرة الشركة  السعودية  ويتم حالياً 
الكيميائية على تأمني كافة إحتياجاتها من املواد اخلام الرئيسية إلنتاج املتفجرات لإلستخدامات املدنية التي من 
السكك  باململكة كمشاريع  التحتية  البنية  القادمة إلستكمال مشاريع  األعوام  عليها خالل  الطلب  يزداد  أن  املتوقع 

احلديدية والتعدين والتي من املتوقع أن حتتاج إلى كميات متزايدة من املتفجرات لإلستخدامات املدنية خالل األعوام القادمة .

مت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يارا السويدية بتاريخ 2010/8/25م حول رغبة األخيرة بالدخول شريكاً في شركة 
السويس العاملية للنترات )سينكو( )الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية( في حصة ال تزيد عن 47% من مجمل 
حصة الشركة الكيميائية السعودية في سينكو . علماً بأن شركة يارا السويدية هي الشركة العاملية الرائدة في مجال 
يارا من خبرة وكفاءة في هذا املجال فإن  تتمتع به شركة  ملا  صناعة األسمدة ونترات األمونيوم املسامية. ونظراً 

الشركة الكيميائية السعودية تعتقد أن هذا سيوفر فرصة جيدة لتطوير أداء ومنتجات شركة سينكو.

)4(  الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري :
أنهت الشركة خالل الربع الرابع من عام  2008م تأسيس الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري كشركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال قدره 1مليون ريال سعودي مملوك للشركة الكيميائية والشركة التابعة )سيتكو فارما( بواقع %95 
و5% على التوالي. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في جتارة اجلملة والتجزئة في األدوية واملواد الطبية واآلآلت 
واملعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات األهلية واحلكومية والشركة املذكورة ما زالت حتت التنظيم ولم تبدأ 

النشاط بعد.
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خامس عشر : القروض التجارية
التابعة سيتكو فارما على قروض  الرابع 2011م حصلت الشركة  الربع  خالل 
قصيرة األجل من بنوك محلية مببلغ قدره 133.726 مليون ريال سعودي لتمويل 
متطلباتها التشغيلية . ويتم حتميل القرض بالعمولة املتفق عليها في إتفاقية 

القرض ، ومت سداد مبلغ 13.326 مليون ريال خالل الربع الرابع 2011م . 

سادس عشر : تعامالت مع أطراف ذو عالقة
إستحواذ  عن  نتج  احملدودة  التجارية  املوارد  شركة  من  املطلوب  الرصيد  إن 
الشركة التابعة )سيتكو فارما( خالل عام 2008م على حصة رأسمال شركة 
املوارد التجارية احملدودة تعادل 15% من حقوق ملكية شركة املوارد التجارية 
التجارية  املوارد  إن شركة   . ريال سعودي  مليون   135 مبلغ  مقابل  احملدودة 
لإلستثمار  املوارد  وشركة  القابضة  املوارد  شركة  ِقبل  من  مملوكة  احملدودة 
والتي ميتلك فيها رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السابق ، 
طرف ذي عالقة ، حصص أغلبية خالل عام 2009م دخلت سيتكو فارما في 
إتفاقية أخرى مع شركة املوارد التجارية احملدودة تقضي بشراء سيتكو فارما 
50% من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية مببلغ 235 مليون 
ريال سعودي مقابل خروجها من ملكية 15% من حصص الشركاء في شركة 
مليون  مبلغ 95  فارما بسداد  وقد قامت سيتكو   . التجارية احملدودة  املوارد 
ريال سعودي من إجمالي الفرق بني قيمة الصفقتني إلى البائعني وعند عرض 
العادية ملساهمي الشركة  العامة  إليها أعاله على اجلمعية  الصفقتني املشار 
املنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2009م إلعتمادها ، صدر قرار اجلمعية بعدم املوافقة 
على هاتني الصفقتني . وعليه قامت إدارة سيتكو فارما بإخطار البائعني بإلغاء 
التفاهم  مذكرة  لبنود  تطبيقاً  املدفوعة  املبالغ  بإسترداد  واملطالبة  الصفقتني 
والتي تشترط موافقة اجلهات ذات العالقة إلمتام الصفقة . وبناًء على ذلك مت 
تسجيل مجموع املبالغ املدفوعة 230 مليون ريال سعودي على حساب مطلوب 

من أطراف ذي عالقة ، شركة املوارد التجارية احملدودة . 

بتاريخ 3 مايو 2011م ، مت توقيع إتفاقية مع شركة املوارد التجارية احملدودة 
أقساط   6 ريال سعودي من خالل  مليون  البالغ 230  الصفقة  مبلغ  بإعادة 
نصف سنوية قيمة كل قسط 38.333.333 ريال سعودي على أن يتم سداد 
أول قسط بتاريخ 1 أغسطس 2011م. وقد مت إطالع اجلمعية العامة للشركة 
2011م.  مايو   15 تاريخ  في  عقد  الذي  اإلجتماع  في  اإلتفاقية  هذه  على 
علماً بأنه لم يتم إيداع الشيك املقدم من شركة املوارد التجارية والذي ميثل 
املتطلبات  إلستكمال  املطلوبة  الوكاالت  إكتمال  لعدم  وذلك  األول.  القسط 
املوارد  شركة  ملكية  في  حصتها  عن  فارما  سيتكو  شركة  لتنازل  النظامية 

التجارية وجاري العمل على إنهاء اإلجراءات الالزمة. 
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سابع عشر  :  احلوكمة والتطبيقات املتعلقة بها :
إعتمد مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية لوائح احلوكمة التالية بتاريخ اإلثنني 1430/2/14هـ املوافق 2009/2/9م وتاريخ 
1430/7/7هـ املوافق 2009/6/30م على التوالي. وتتضمن هذه اللوائح القواعد واملعايير املنظمة ألداء الشركة وأهمها 

الشفافية واملساواة وممارسة املساهمني حقوقهم في احلصول على املعلومات التي تؤثر على قراراتهم اإلستثمارية . 

)1( نظام حوكمة الشركات .                    )2( الئحة اجلمعيات العمومية للمساهمني.
)3( الئحة مجلس اإلدارة .         )4( الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية . 

)5( الئحة سياسة توزيعات األرباح .                    )6( الئحة جلنة املراجعة . 
)7( الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت .        )8( الئحة نظام الرقابة الداخلية . 
)9( دليل العمل األخالقي والعالقة مع أصحاب املصالح .    )10( الئحة سياسة إدارة املخاطر.

الئحة اللجنة التنفيذية . )11( سياسة تعارض املصالح .         )12( 

وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام الئحة احلوكمة املشار إليها أعاله مع مالحظة أن الشركة لم تطبق الفقرة )ب( من 
التصويت إلختيار أعضاء مجلس  التراكمي عند  التصويت  بإتباع أسلوب  الشركات اخلاصة  الالئحة اإلسترشادية حلوكمة 

اإلدارة في اجلمعية العامة بعد ، حيث لم يرد ذلك في نظام الشركة األساسي أو نظام الشركات أو أي نظام آخر ملزم .  

إلتزام الشركة بالئحة احلوكمة : 
) 1 (  حقوق املساهمني واجلمعية العامة : 

إن النظام األساسي للشركة ولوائحها كفلت احلقوق العامة للمساهمني والتي منها جميع احلقوق املتصلة بالسهم، 
وبوجه خاص احلق في احلصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ، واحلق في احلصول على نصيب من 
على  والتصويت  مداوالتها  في  واالشتراك   ، املساهمني  جمعيات  وحق حضور   ، التصفية  عند  الشركة  موجودات 
قراراتها ، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس ، وحق االستفسار وطلب 

معلومات مبا ال يضر مبصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية .  

)2( تسهيل ممارسة املساهمني حلقوقهم وحصولهم على املعلومات:
ضمنت اللوائح الداخلية للشركة اإلجراءات واالحتياطات الالزمة ملمارسة جميع املساهمني حلقوقهم النظامية.  أ. 

مت توفير جميع املعلومات بالشكل الكامل لعموم املساهمني والتي متكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل  ب. 
وجه، بحث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي املواعيد احملددة . 

أن الشركة حترص على توفير املعلومات للمساهمني دون متييز بينهم . جـ. 
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)3( حقوق املساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة : 

تاريخ إنعقاد أ.       اإلجتمـــاع
سبب إنعقاد اإلجتماعاإلجتماع

األول
2011/5/15م )اجلمعية العامة العادية الرابعة عشر(

1.  املوافقة على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة للعام 2010م .

في  املنتهية  للسنة  للشركة  العمومية  امليزانية  على  املصادقة   .2
مراجع  وتقرير  الفترة  نفس  عن  الدخل  وقائمة  2010/12/31م 

احلسابات .
في  املنتهية  املالية  السنة  عن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء   .3

2010/12/31م .
املوافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من    .4
العام املالي 2010م بواقع 2 ريال للسهم وستكون أحقية األرباح للربع 
املالية  السوق  لدى  الشركة  بسجالت  املسجلني  للمساهمني  الرابع 
اجلمعية  إنعقاد  يوم  تدوال  بنهاية  اإليداع  مركز  )تداول(  السعودية 
العامة العادية باإلضافة إلى ما مت توزيعه عن الربع الثالث من عام 
2010م بواقع 1.5 ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح املوزع عن 

العام املالي 2010م )3.5( ريال للسهم الواحد . 

من  ريال  مليون   أربعون  ريال(  مليون   40 )مبلغ  على حتويل  املوافقة   .5
تأثيرات  أية  ملواجهة  للشركة  العام  اإلحتياطي  إلى  ليضاف  األرباح 

سلبية مستقباًل وحتويل باقي األرباح إلى حساب األرباح املبقاة .

6. املوافقة على إختيار مراقب احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة 
الربع  والقوائم  2011م  املالي  للعام  املالية  القوائم  ملراجعة  املراجعة 

سنوية ، وحتديد أتعابه .

العامة خالل  اجلمعية  بانعقاد  طلباً  للشركة  القانوني  من احملاسب  تسلمت  أن  يحدث  لم  بأنه  الشركة  تؤكد    . ب 

من  تسلمت  أن  يحدث  لم  بأنه  كذلك  الشركة  وتؤكد   ، انعقادها  يتم  ولم  2011/12/31م  في  املنتهية  السنة 
مساهمني ميلكون 5% من رأس مال الشركة أو أكثر طلباً بانعقاد اجلمعية العامة خالل السنة املالية املنتهية في 

2011/12/31م ولم يتم انعقادها . 

جـ . )1(  أعلنت الشركة عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل املوعد بخمسة وعشرون 
يوماً حسب النظام.

)2(  نشرت الدعوة إلى اجتماع اجلمعية في موقع تداول وفي الصحيفة اليومية )الرياض( بعددها رقم 15648 
الصادرة بتاريخ 2011/4/28م  وفي جريدة أم القرى.

أحيط املساهمني علماً بالقواعد التي حتكم اجتماعات اجلمعية العامة وإجراءات التصويت وذلك عبر الدعوة  د. 
إلى اجلمعية العامة و عن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع أثناء االجتماع.  وتتاح الفرصة للمساهمني للمشاركة 

الفعالة في اجتماعات اجلمعية .
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هـ. مت العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من املساهمني في اجتماع اجلمعية العامة ومن ذلك اختيار املكان وهو 
املركز الرئيسي للشركة بالرياض  ، والوقت حيث عقدت في متام الساعة الرابعة بعد العصر.

أكثر على جدول أعمال  أو  الشركة إضافة موضوع  أكثر في أسهم  أو  الذين ميلكون %5  املساهمون  لم يطلب  و. 
اجلمعية العامة عند إعداده . 

متكن الشركة املساهمني من ممارسة حقهم في مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال اجلمعية وتوجيه  ز. 
أسئلة ألعضاء مجلس اإلدارة وللمحاسب القانوني . 

جميع املوضوعات املعروضة على اجلمعية العامة مصحوبة مبعلومات كافية متكن املساهمني من اتخاذ القرار .  حـ. 
متكن الشركة املساهمني من اإلطالع على محضر االجتماع  مبقر الشركة ويجري اإلعالن على موقع تداول  ط. 
بنتائج اإلجتماع فور إنتهاء اجلمعية ومت تزويد مندوب اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة بنسخة 

من محضر اإلجتماع بعد إنتهائه  . 

)4( حقوق التصويت :
تؤكد الشركة انه ال توجد أي عوائق ملمارسة املساهم حلقة في التصويت وتسعي الشركة لتيسير ذلك . أ. 
ب. لم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي حيث أن النظام األساسي للشركة ال ينص على ذلك . 

جـ.  تلتزم الشركة بالتحقق من ان وكاالت املساهمني حلضور إجتماع اجلميعة العامة )والتي يجب أن تكون كتابية( 
كانت ملساهمني آخرين من غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة .

د.  ليس من إجراءات الشركة اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من اإلشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين 
يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - مثل صناديق األستثمار – حيث تعتقد الشركة أن هذا اإلجراء يخص املستثمرين 
أنفسهم وال يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة كذلك فإن الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها حرة . 

)5(  حقوق املساهمني يف أرباح األسهم :
إن سياسة الشركة في توزيع األرباح قد اطلع عليها مجلس اإلدارة ووافق عليها ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير املجلس. 

)6( سياسة الشركة وإجراءات اإلفصاح :
وضعت الشركة سياسة لإلفصاح ومدى اجراءاته وانظمته االشرافية مبوجب نظام احلوكمة الذي اقرته اجلمعية العامة. 
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ثامن عشر : مشاركة أعضاء جملس اإلدارة يف جمالس إدارة الشركات املساهمة األخرى :

الشركات األخرىالشركة الكيميائيةاال�ســــــــــــــــــم

شركة إميانتيت السعودية/شركة التأمني العربية رئيس مجلس اإلدارةاألمير / أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود1  
السعودية )سايكو(

شركة ميد القابضة )شركة مقفلة(نائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / سمير محمود عبدالهادي2

شركة إميانتيت السعودية/شركة التأمني العربية عضو مجلس اإلدارة    األستاذ/ عبدالعزيز بن على حسن أبو السعود3
السعودية )سايكو(/شركة ميد القابضة

الشركة السعودية خلدمات السيارات واملعدات/عضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4
شركة اجلوف الزراعية

شركة منا للكيماويات / شركة اجلوف الزراعيةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني5

شركة ميد القابضة )شركة مقفلة(عضو مجلس اإلدارةاملهندس / فهد صالح اجلربوع   6

الشركة السعودية خلدمات السيارات واملعدات / عضو مجلس اإلدارةاألستاذ / سلطان محمد احلديثي7
شركة زوايا العقارية / مجموعة جنمة املدائن

الشركة السعودية لإلتصاالت املتكاملةعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد عمر السنوسي8

الشركة السعودية لإلتصاالت املتكاملةعضو مجلس اإلدارةالدكتور / محمد سعود البدر )املدير العام(9

تكوين جملس اإلدارة وتصنيف األعضاء  :

)تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل(   املنصب           اال�ســــــــــــــــــم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةاألمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود1  

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارة                      األستاذ / سمير محمود عبدالهادي2

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاملهندس / فهد صالح اجلربوع   )العضو املنتدب(3

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / سلطان محمد احلديثي5

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد عمر السنوسي6

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالعزيز بن على أبو السعود 7
مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني8
تنفيذيعضو مجلس اإلدارةد. محمد سعود البدر )املدير العام(9
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

إسم من تعود له املصلحة
نهاية العام 2011مبداية العام 2011م 

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير عدد

 األسهم
أدوات 
الدين

عدد
 األسهم

أدوات
 الدين

األمير/  أحمد بن خالد بن عبدالله1  
---------1.000---1.000 بن عبدالرحمن آل سعود

---------131.742---131.742األستاذ / سمير محمود عبدالهادي2

) 90%()90.000(---10.000---100.000األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني3

---------1.000---1.000األستاذ / سلطان محمد احلديثي4

---------1.300---1.300األستاذ/ محمد عمر السنوسي5

---------131.748  ---131.748األستاذ/ عبدالعزيز بن علي حسن أبو السعود6

---------1.000---1.000املهندس / فهد صالح اجلربوع7
) 82%()4.700(---1.020---5.720د. محمد سعود البدر         )املدير العام(8
---------659.200---659.200األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني9

من  أي  أو  الشركة  دين  أدوات  أو  أسهم  يف  القصر  وأوالدهم  وأزواجهم  التنفيذيني  لكبار  تعود  مصلحة  ألي  وصف 
شركاتها التابعة:

إسم من تعود له املصلحة
نهاية العام 2011مبداية العام 2011م 

صافي
التغيير

نسبة
التغيير عدد 

األسهم
أدوات 
الدين

عدد
األسهم

أدوات 
الدين

------------------محمد حمد الصقيه           )نائب املدير العام(1

---------50---50عادل عبدالفتاح السيد        )مدير اإلدارة املالية(2

-----------------عبدالعزيز محمد العبداللطيف )مدير إدارة املشتريات(3

-----------------عبدالرحمن محمد املسيعيد )مدير إدارة التدريب و  املساندة(4

--------1.000---1.000صالح باطح العنزي             )مدير إدارة اإلنتاج(5

------------------محمد عبدالله املزيني   )مدير إدارة التسويق واملبيعات(6
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إجتماعات جملس اإلدارة خالل عام 2011م
اجتمع مجلس اإلدارة 3 مرات خالل عام 2011م و يوضح اجلدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:

اال�ســــــــــــــــــم
اإلجتماع األول

2011/1/23
اإلجتماع الثاني

2011/4/24
اإلجتماع الثالث

نسبة احلضوراإلجمالي2011/12/18

3%100األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود )الرئيس(1

3%100األستاذ / سمير محمود عبدالهادي2

3%100األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني3

3%100األستاذ / سلطان محمد احلديثي4

3%100األستاذ / محمد عمر السنوسي5

3%100األستاذ / عبدالعزيز بن علي حسن أبو السعود6

3%100املهندس / فهد صالح اجلربوع7

3%100د. محمد سعود البدر8

3%100األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني9

وصف خمتصر للجان املتفرعة عن جملس اإلدارة :

خالل عام 2009م ، وافقت اجلمعية العامة على )نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية - لوائح احلوكمة الداخلية( 
وقد مت وضع القواعد واآلليات التالية بإنشاء جلان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهامها على النحو التالي:

أواًل : اللجنة التنفيذية :
إختصاصاتها :

-   متارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة في الفترة ما بني إجتماعات املجلس . 
في  عاجلة  قرارات  إتخاذ  إلى  التي حتتاج  باملوضوعات  املتعلقة  القرارات  وإتخاذ  مبناقشة  اللجنة  تقوم   -

األحداث الطارئة. 
-   تتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية . 

-   فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، سوف تقوم اللجنة بالتالي:
1. مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي . 

2. التأكد من أن اخلطط اإلستراتيجية للشركة قد مت ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى حتقيق 
أهداف الشركة. 

3. مراجعة توصيات العضو املنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى حتقيق 
التوافق بني اخلطط اإلستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة األجل . 

4. املراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة واألهداف التشغيلية للتأكد من توافقها 
مع رسالة الشركة وأهدافها. 
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اللجنة مبراجعة وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة  فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية ، سوف تقوم     -
بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املتعلقة باألولويات التشغيلية ، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة 

أو اخلروج من أسواق ودول حالية. 
-   بالنسبة للتخطيط املالي للشركة وسياسة توزيع األرباح ، سوف تقوم اللجنة بالتالي : 

املالية السنوية وطويلة األجل،  التوصيات ملجلس اإلدارة املتعلقة باألهداف واإلستراتيجيات  إعداد ومراجعة   .1
وأيضاً مؤشرات األداء املرتبطة بها . 

مراجعة األمور املالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها ، مثل األمور املتعلقة برأس مال الشركة ، والتصنيف   .2
اإلئتماني للشركة ، والتدفقات النقدية، وأنشطة اإلقتراض ، والودائع اإلستثمارية ، وذلك بالتعاون مع إدارة 

الشركة التنفيذية وجلنة املراجعة . 

وبكيفية  للشركة  األرباح  وتوزيعات  بسياسة  واملتعلقة  اإلدارة  ملجلس  املقدمة  التوصيات  ومراجعة  إعداد   .3
تنفيذها. 

املراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة مسبقاً لها.    .4

اللجنة مبراجعة  التشغيلية ، سوف تقوم  الشركة في املدى وفعالية عملياتها  إنتاجية  بتقييم  يتعلق  -   فيما 
وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية املتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي 

تهدف إلى حتسني جودة املنتجات واخلدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف املتعلقة بها . 

مهماتـــــها:
-   طلب املستندات والتقارير والتوصيات األخرى املناسبة من املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالشركة .

-   دعوة املسؤولني والتنفيذيني واملوظفني بالشركة إلجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم . 
-   اإلستعانة بخدمات اخلبراء واملستشارين من خارج الشركة . 

-   أداء اخلدمات  األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة . 
-   اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوى لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات 

ملجلس اإلدارة بشأن إجراء التعديالت بها . 
-   اللجنة سوف تقوم بتقدمي تقرير دوري عن أعمالها ملجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة كل ستة شهور . 

-   باإلضافة إلى ذلك فان أعضاء اللجنة سوف يقومون بالتالي : 
1. املشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة ، وحضور جميع اإلجتماعات . 

2. على دراية كاملة بجميع املستجدات في بيئة األعمال التي تعمل بها الشركة . 
3. إعتبار جميع املعلومات التي أطلعوا عليها بسبب عملهم في اللجنة على إنها معلومات سرية . 

4. إعالم مجلس اإلدارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذها . 
5. إعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمناً مراجعة درجة إلتزام اللجنة بالئحتها . 
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أسمـــــــــــاء األعضـــــــــــــاء  :

عدد مرات احلضوراال�ســــــــــــــــــم

4)رئيس اللجنة(األمير/أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود1
4عضواألستاذ / سمير محمود عبدالهادي2
4عضواملهندس / فهد صالح اجلربوع3
4عضواألستاذ / محمد عمر السنوسي4

مدة عملها :
3 سنوات بدأت من عام 2010م وتنتهي بإنتهاء دورة املجلس احلالي اي في 2012/12/31م . 

عدد االجتماعات :
عقدت اللجنة التنفيذية )4( إجتماعات خالل عام 2011م . 

 ثانيًا : جلنة املراجعة:
إختصاصاتها: 

-   التأكد من صحة إعداد احلسابات والتقارير املالية وفقاً للمعايير احملاسبية املقبولة والسياسات احملاسبية 
التي تتبعها الشركة ومبا يحقق الشفافية في املعلومات املالية التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها .

-   حتديد ومراجعة املشاكل احملاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى تأثيرها على 
تلك التقارير. 

-   دراسة القوائم املالية األولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شأنها 
إذا لزم األمر . 

-   دراسة القوائم املالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها . 
-   إعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق مبدى مالئمة السياسات احملاسبية املطبقة لطبيعة الشركة ، 

وتقييمها للتقارير املالية التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية املراجعة لها .
-   إعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة  وذلك قبل إعتماده من املجلس . 

-   بالنسبة للرقابة الداخلية وإدارة املخاطر :
 ، والقانونية  والتشغيلية  املالية  املخاطر  تتضمن  والتي  الشركة  تواجهها  التي  األساسية  املخاطر  دراسة   .1

ومراجعة السياسات التي تطبقها اإلدارة املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك املخاطر . 
2. إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وحتسني ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة . 

للموازنات  تقييمها  على  بحيث حتتوي   ، الداخلية  املخاطر  وإدارة  الرقابة  نظامي  من  لكل  تقييم  إعداد   .3
يبديها  التي  للمالحظات  اإلدارة  إستجابة  لدرجة  وأيضاً  عليهما،  القائمني  ولألفراد  لهما  املخصصة 

املراجعون الداخليون واخلارجيون . 
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-   بالنسبة للمحاسب القانوني :
1. إبداء التوصيات املتعلقة بإختيار احملاسب القانوني ، والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته املهنية وإلستقالليته 

واملخاطر املتوقعة من وجود تعارض في املصالح ، وأيضاً األتعاب التي سوف يحصل عليها . 
2. إجراء مراجعة سنوية ألداء احملاسب القانوني ، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه ، وإعادة تعيينه أو إنهاء 

عقد الشركة معه .
3. العمل مع احملاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وإجراءات املراجعة للسنة املالية ، مع األخذ 
التي تطلبها اجلهات اإلشرافية  الشروط  تغييرات حدثت في  وأي  الشركة احلالية  اإلعتبار ظروف  في 

القانونية . 
4. العمل على حل املشاكل التي قد يواجهها احملاسب القانوني أثناء تأديته لعملية املراجعة والتي تتضمن أي 

صعوبات قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية املراجعة أو صعوبة وصوله إلى املعلومات . 
5. مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها احملاسب القانوني ودرجة إستجابة اإلدارة لها ، وأيضاً 

اإلجراءات التصحيحية التي قامت بها بناًء على تلك التوصيات. 
6. عقد إجتماعات مع احملاسب القانوني على إنفراد ملناقشة املوضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو 
احملاسب القانوني ، والتأكد من أن احملاسب القانوني لديه إمكانية اإلتصال برئيس جلنة املراجعة في 

أي وقت . 
7. إعداد توصيات خاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق باخلدمات التي يقوم بها احملاسب القانوني واملتمثلة 
في خدمات املراجعة العادية وخدمات غير املراجعة والتي تشتمل على اإلستشارات والبرامج التدريبية 

وما شابه ذلك والتي قد تؤثر على استقالليته في أداء خدمات املراجعة العادية . 
8. إعداد التوصيات اخلاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير احملاسب القانوني . 

-   بالنسبة للمراجعة الداخلية : 
1.  إعداد التوصيات اخلاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة اخلاصة بها ، وبإختيار رئيس 

القسم ، وأيضاً درجة إستقاللية املراجعني الداخليني . 
2.  إعداد تقييم ألداء إدارة املراجعة الداخلية واملراجعني بها ، بحيث يتضمن التقييم ألهداف وسلطات القسم 
والتقارير التي يقوم بإعدادها وخطة املراجعة اخلاصة به للسنة القادمة ، والنتائج التي توصل لها خالل 

السنة احلالية ، وإعداد التوصيات الالزمة لتحسني فعاليته .
3.  مناقشة اإلنحرافات واألخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم املراجعة الداخلية والتأكد 

من قيام اإلدارة من إتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة . 

-   بالنسبة لدرجة اإللتزام باللوئح واألنظمة :
وإعداد  الداخلية  الرقابة  بإجراءات  املتعلقة  الشكاوي  مبراجعة  اخلاصة  اإلجراءات  وجود  من  التأكد    .1

التقارير املالية.
2.  التأكد من وجود اإلجراءات التي متكن املوظفني من تقدمي الشكاوي بحيث تضمن السرية التامة ، ومراجعة 

عملية اإلفصاح عن أي إنحرافات أو مخالفات تتعلق باإلدارة أو بأحد املوظفني بالشركة . 
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مهماتها :
التنفيذيني واملسؤولني  املديرين  املناسبة من  واملعلومات األخرى  والتقارير واإليضاحات  املستندات  طلب     -

واملوظفني بالشركة .
-   دعوة املديرين التنفيذيني واملسؤولني واملوظفني بالشركة إلجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب اإليضاحات 

والتفسيرات منهم في ما تتطلب مصلحة العمل . 
-   اإلستعانة باخلبراء واملستشارين واملتخصصني من خارج الشركة . 

-   أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود سلطات اللجنة . 
-   تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها وإعداد توصيات ، إذا إحتاج األمر ، ملجلس اإلدارة فيما 

يتعلق بتعديل جزء منها . 
-   اللجنة تقوم بإعداد تقاريرها ملجلس اإلدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل . 

-    أعضاء جلنة املراجعة سوف يقومون بالتالي : 
1.   املشاركة في جميع أنشطة اللجنة والسعي حلضور جميع اإلجتماعات . 

2.   التعامل مع املعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم ألعمال اللجنة بسرية تامة . 
3.   إبالغ مجلس اإلدارة باملستجدات التي تؤثر على استقالليتهم أو للتعارض في املصالح املتعلقة بالقرارات 

التي تقوم اللجنة بإتخاذها . 
4.   إعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بالئحتها . 

5.   دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه . 
6.   متابعة أعمال احملاسبني القانونيني ، وإعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة التي يكلفون بها أثناء 

قيامهم بأعمال املراجعة . 

أسماء األعضاء  :

عدد مرات احلضوراال�ســــــــــــــــــم

4)رئيس اللجنة(د. خليل عبد الفتاح كردي 1
4عضواألستاذ / سلطان محمد احلديثي2
4عضواألستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود 3

مدة عملها :
3 سنوات بدأت من عام 2010م وتنتهي بإنتهاء دورة املجلس احلالي في 2012/12/31م .

عدد اإلجتماعات :
عقدت جلنة املراجعة )4( إجتماعات خالل عام 2011م . 
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ثالثًا : جلنة الرتشيحات واملكافأت:
 أ.   يشكل مجلس اإلدارة »جلنة الترشيحات واملكافآت«.

ب.   تشمل مهمات ومسؤوليات جلنة الترشيحات واملكافآت ما يلي:
1.  التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقاُ للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح 

أي شخص سبق إدانته بجرمية مخلة بالشرف واألمانة . 
2.  املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدارت 
العضو  أن يخصصه  يلزم  الذي  الوقت  ذلك حتديد  ، مبا في  اإلدارة  لعضوية مجلس  املطلوبة  واملؤهالت 

ألعمال مجلس اإلدارة.
3.  مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي ميكن إجراءها . 

4.  حتديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ، وإقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة . 
5.  التأكد بشكل سنوي من إستقاللية األعضاء املستقلني ، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل 

عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
6.  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني ، ويراعي عند وضع 

تلك السياسات إستخدام معايير ترتبط باألداء .

أسماء األعضاء  :

عدد مرات احلضوراال�ســــــــــــــــــم

3)رئيس اللجنة(األستاذ / سمير محمود عبدالهادي1
3عضواألستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني 2
3عضواملهندس / فهد صالح اجلربوع 3

مدة عملها : 
3 سنوات بدأت من عام 2010م وتنتهي بانتهاء دورة املجلس احلالي أي في 2012/12/31م . 

عدد االجتماعات : 
عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت )3(  إجتماعات خالل عام 2011م . 

املكافآت والتعويضات :
-   لم يتنازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  كبار التنفيذيني بالشركة عن أي راتب أو تعويض .

-   ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح . 
-   ال يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة .
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التعويضات واملكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيني

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
أعضاء 
املجلس 

التنفيذيني

أعضاء املجلس 
غير التنفيذيني/

املستقلني

خمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 
أعلى املكافآت والتعويضات مضاف إليهم  

العضو املنتدب واملدير املالي

3.157.567------الرواتب والتعويضات
316.348------البدالت

209.0001.783.0002.765.850املكافآت الدورية والسنوية وبدل حضور جلسات
---------اخلطط التحفيزية

---------أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

تعارض مصالح أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني :
-   ال توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو 

املدير املالي أو كبار التنفيذيني بالشركة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم .
-   لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أجتر في أحد فروع 

النشاط الذي تزاوله .
-  لم تقدم الشركة قرضاً نقدياً من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره. 

تاسع عشر  :  إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى :
يقر جملس اإلدارة وإدارة الشركة أنه : 

-   مت إعداد سجالت احلسابات للسنة املنتهية في 2011/12/31م بالشكل الصحيح. 
الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ومت تنفيذه بفعالية وأن الضوابط الداخلية بالشركة تعمل  -   أن نظام 
بفعالية ويتم اإلحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة مع الوثائق املرتبطة بها وقد مت إعداد السياسات واإلجراءات 
ألداء الشركة وتوثيقها وفقاً ملعايير اجلودة العاملية وقد حصلت مؤخراً على شهادة نظام اجلودة النوعية والبيئة 
والصحة والسالمة )أيزو 9001 : 2008( و)أيزو 14001 : 2004( و)األوشاس 18001 : 2007( بعد النجاحات 
التي حققتها في نظام األيزو 9001 االدليل على إلتزام الشركة بتطبيق معايير اجلودة النوعية بجميع مرافقها 
مكاتب  قبل  من  دورية  بصفة  العام  واإلجراءات خالل  السياسات  هذه  مراجعة  ويتم  املقاييس.   وبأعلى 

متخصصة إلدخال التعديالت الالزمة.
-   ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها . 

-   ال يوجد أي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات معلنة من الشركة .
-   ال يوجد أي إختالف عن معايير احملاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني . 

-   ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة . 
-   ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيني وزوجاتهم وأوالدهم القصر( أبلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املادة الثالثني من قواعد 

التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك احلقوق خالل السنة املالية األخيرة . 
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التنفيذيني  وكبار  الشركة  إدارة  تعود ألعضاء مجلس  أكتتاب  وحقوق  خيار  وحقوق  أي مصلحة  يوجد  ال    -
تلك  في  تغيير  واي  التابعة  أي من شركاتها  أو  الشركة  أدوات  أو  أسهم  في  القصر  وأوالدهم  وزوجاتهم 

املصلحة أو تلك احلقوق خالل السنة املالية األخيرة . 
أكتتاب  أو مذكرات حق  إلى أسهم وأي حقوق خيار  للتحويل  أدوات دين قابلة  الشركة أي  -  ال يوجد لدى 
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ولم حتصل الشركة على عوض مقابل ذلك خالل السنة 

املالية.
-   ال يوجد أي حقوق حتويل أو أكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات 

حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة . 
-   ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد أو أي أوراق مالية 

إشترتها الشركة أو شركاتها التابعة . 

العقوبات واجلزاءات والقيد اإلحتياطي:
خالل السنة املالية املنتهية في 2011/12/31م لم يفرض على الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي من هيئة 

السوق املالية أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية : 
إن التقرير السنوي يبني نتائج املراجعة الداخلية على النحو التالي :

لقد إتخذ املراجع الداخلي جميع اإلجراءات ملعاجلة ما تضمنه تقارير املراجعة من مالحظات.   .1
لقد مت توجيه أعمال املراجعة الداخلية إلى اإلنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة   .2

وربحية عمليات الشركة. 
لقد نسق املراجع الداخلي تنسيقاً كاماًل مع املراجع اخلارجي بشكل مرضي وفاعل .   .3

ال توجد لدى املراجع الداخلي أية حتفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجالت ، أو أصول للشركة.

اإلستقاللية والصالحيات واملسؤوليات :
تقدم املراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس اإلدارة ، وجلنة املراجعة ، واإلدارة التنفيذية 
تأثير من قبل  الداخلية ألي  املراجعة  إدارة  الكفاءة والفاعلية ال تخضع  القيام مبسؤولياتهم على درجة عالية من  في 
اإلدارة التنفيذية ، ولها كل الصالحيات للوصول الكامل غير املقيد ألي سجالت )يدوية أو الكترونية( وممتلكات ومنسوبي 

الشركة وذلك وفقاً ملا يتطلبه أداء عملها . 

مسؤوليات املراجعة الداخلية : 
إعداد اخلطة اإلستراتيجية لعمل املراجعة الداخلية .   .1

تنفيذ عمليات الفحص وفقاً للخطة السنوية .   .2
تقدمي تقارير عن نتائج الفحص .    .3

حتديد املخاطر املالية  والتشغيلية ، والتعاون مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد   .4
من اآلثار املترتبة على هذه املخاطر واكتشافها فور وقوعها . 

التنسيق بني اإلدارات املختلفة في الشركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مراقب احلسابات اخلارجي .   .5
تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ املراجعة حتى تتفق مع أفضل املمارسات املهنية .   .6
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نطاق العمل :
تبنى املراجع الداخلي عند تنفيذ أعماله منهجاً منتظماً لتقييم وحتسني فاعلية الرقابة الداخلية مبا ميكن من حتقيق 

أهداف الشركة وحماية أصولها .  

لقد شمل نطاق عمل املراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة بغرض 
املراجع  نطاق  شمل  وقد  الشركة  أهداف  لتحقيق  معقوالً  تأكيداً  توفر  الداخلية  الشركة  نظم  كانت  إذا  التحقق مما 

الداخلي: 
التدقيق والفحص الدوري جلميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة .   .1

إبالغ املسؤولني في اإلدارات املختلفة التي مت فحصها بنتائج الفحص الذي قام به املراجع الداخلي وذلك   .2
لغايات التحقق من إتخاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة ما تبني من أوجه الضعف .

تقييم اخلطط واإلجراءات التي يقدمها املسؤولون في اإلدارات املختلفة ذات العالقة ملعاجلة املالحظات   .3
والتوصيات التي تضمنها تقرير املراجعة . وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي مت إتخاذها فقد مت مناقشة 

األمر مع املسؤولني للتأكد من كفاءة اإلجراءات املتخذة وكفايتها . 

عشرون :  سياسة الشركة يف توزيع األرباح :
توزع أرباح الشركة السنوية الصافية املوحدة بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى واملخصصات مبا 

فيها الزكاة الشرعية واملخصصات واإلحتياطيات األخرى كالتالي :
يتم جتنيب 10% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي .   .1

يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمني تعادل 5% من رأس املال املدفوع إما نقداً أو أسهم مجانية . )إذا ما   .2
مت املوافقة عليها من اجلمعية العمومية( .

تخصص نسبة قدرها 10% من الباقي بعد ذلك من األرباح ملكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة ومبا ال يتعارض   .3
مع التعليمات واألنظمة السارية املفعول . 

تخصيص جزء من األرباح الصافية السنوية لتكوين إحتياطي عام ملواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة   .4
مستقباًل. 

تقرر اجلمعية بناًء على توصية مجلس اإلدارة توزيع جزء من الباقي من األرباح بعد ذلك على املساهمني   .5
)سواء كان توزيع بشكل نقدي( أو أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح . 

واحد وعشرون :  مراجع احلسابات :
وتر هاوس كمراجع  برايس   / السادة  تعيني  بتاريخ 2011/5/15م على  والتي عقدت  العادية  العامة  وافقت اجلمعية 
حسابات خارجي للشركة للسنة املالية املنتهية في 2011/12/31م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترات املنتهية 

في 30 سبتمبر 2011م و31 ديسمبر 2011م و 31 مارس 2012م و 30يونية 2012م . 
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توزيعات أرباح مستحقة للمساهمني:
بتاريخ  املنعقد  السنوى  إجتماعها  في  الثاني(  )اإلجتماع  عشر  الرابعة  العادية  العامة  اجلمعية  إعتمدت   .1
مببلغ  2010م  املالي  العام  من  الرابع  الربع  عن  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  توصية  على  2011/5/15م 
126.480.000ريال سعودي ملساهمي الشركة بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد ، وأحقية هذه األرباح 
العادية ومت  العامة  إنعقاد اجلمعية  يوم  تداول  بنهاية  تداول  لدى  الشركة  املسجلني بسجالت  للمساهمني 
وذلك  2011/5/30م  املوافق  1432/5/27هـ  اإلثنني  يوم  2010م  املالي  للعام  الرابع  الربع  أرباح  صرف 

بالتحويل مباشرة إلى حسابات املساهمني البنكية املربوطة مبحافظهم اإلستثمارية. 
أقر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه املنعقد بتاريخ 1433/01/23هـ املوافق 2011/12/18م توزيع أرباح عن   .2
الربع الثالث املنتهي في 2011/9/30م مبلغ 126.480.000 ريال بواقع 2 ريال للسهم الواحد، وأحقية األرباح 
ملساهمي الشركة املسجلني بسجالت تداول بنهاية تداول يوم األحد 1433/1/30هـ املوافق 2011/12/25م 
علماً بأنه مت صرف تلك األرباح إعتباراً من يوم األربعاء 1433/2/3هـ املوافق 2011/12/28م وذلك بالتحويل 

مباشرة إلى حسابات املساهمني البنكية املربوطة مبحافظهم اإلستثمارية .
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اخلامتــــــــة :

بالشكر اجلزيل للسادة  بالتقدم  العمومية  يختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية 
املساهمني على تلبية الدعوة باحلضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس ولقد 
كان عام 2011م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية وشركاتها التابعة . كما نشكر كافة 
عمالء الشركة والدوائر واملؤسسات احلكومية واألهلية على تعاونهم وتشجيعهم 
للشركة  املخلصة  جهودهم  على  بالشركة  العاملني  لكافة  الشكر  وأيضاً  الدائم 
وحرصهم على إستمرار التقدم واإلزدهار للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها 

التابعة.  والله املوفق،           

مجلس اإلدارة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



القوائم المالية الموحدة 

للسنة المنتهية

فـي 31 ديسمبـر 2011م 

وتقريــر مراجعـــي الحسابــات

التقريرالسنو ي لعام  2011 م
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قائمة املركز املايل املوحدة
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك(

كما فـي 31 ديسمبر 
2010م 2011مايضاحاملوجودات

املوجودات املتداولة
598.976122.422نقـد وما مياثله

6850.680746.484ذمـم مدينـة ، صافى 
7459.899502.578مخزون ، صافى

23.12618.601مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
14116.93340.107مطلوب  من أطراف ذوي عالقة 

1.549.6141.430.192مجموع املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة

81.0001.000استثمارات في شركات تابعة غير موحدة
9201.307201.631ممتلكات ومصنع ومعدات، صافي

10469.807469.807شهـرة
14115.000191.667مطلوب من طرف ذي العالقة
787.114864.105مجموع املوجودات غير املتداولة

2.336.7282.294.297مجموع املوجودات

مطلوبات
مطلوبات متداولة

11133.72616.978قروض قصيرة األجل
736.646839.720ذمم دائنة

1258.90849.247مستحقات ومطلوبات أخرى 
142.8591.870مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

932.139907.815مجموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غير متداولة

1531.42529.131مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
963.564936.946مجموع املطلوبات

حقوق امللكية
حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة

16632.400632.400رأس املال
17183.303156.563إحتياطي نظامي

18140.000100.000إحتياطي عـام
411.544463.840أرباح مبقاة

1.367.2471.352.803مجموع حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة
5.9174.548حقوق األقلية

1.373.1641.357.351مجموع حقوق امللكية
2.336.7282.294.297مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

24مطلوبات وإيرادات محتملة

تعتبر اإليضاحات من صفحة 42 إلى صفحة 60 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك(

للسنة املنتهية فـي 31 ديسمبر

2010م 2011مايضاح

61.867.5731.658.323املبيعات

)1.233.068()1.434.160(تكلفة املبيعات

433.413425.255إجمالي الربح

مصاريف تشغيلية

)54.402()65.264(19بيع وتسويق

)54.941()68.668(20عمومية وإدارية

299.481315.912الربح من العمليات الرئيسية

إيرادات )مصاريف ( أخرى

)3.191()4.648(نفقات مالية

9157.182إيرادات أخرى، صافي

295.748319.903الربح قبل الزكاة وحقوق األقلية

)9.977()13.143(زكاة لشركة تابعة

)5.425()13.832(13زكاة للشركة

268.773304.501الربح قبل حقوق األقلية

)1.330()1.369(حقوق األقلية

267.404303.171صافي ربح السنة

ربحية السهم بالريال السعودى من:

4.745.00 22الربح من العمليات الرئيسية

224.234.79صافي ربح السنة

تعتبر اإليضاحات من صفحة 42 إلى صفحة 60 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك(

                                                                                                                    للسنة املنتهية فـى 31 ديسمـبر

2010م2011مايضاح

تدفقات نقدية من أنشطة تشغيلية
267.404303.171صافي ربح السنة 

تعديالت لبنود غير نقدية
918.62816.761استهالك

)175(263خسائر )أرباح( بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
63.6861.918مخصص ديون مشكوك في حتصيلها 

75831.373مخصص بضاعة بطيئة احلركة
1.3691.330ربح عائد إلى حقوق األقلية

تغيرات في رأس املال العامل
)111.373()107.882(ذمم مدينة

)63.437(42.096مخزون
)7.824()4.525(مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

16.564)103.074(ذمم دائنة
)9.395(9.661مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

)414(830مطلوب من / إلى أطراف ذوي عالقة
2.2942.785مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

131.333151.284صافي النقد الناجت من أنشطة تشغيلية
تدفقات نقدية من أنشطة استثمارية

)23.319()18.809(9شراء ممتلكات ومصنع ومعدات
242296متحصالت من بيع ممتلكات ومصنع ومعدات
)23.023()18.567(صافي النقد املستخدم في أنشطة استثمارية

تدفقات نقدية من أنشطة متويلية
)33.022(116.748تغير في قروض قصيرة األجل

)347.466()252.960(توزيعات أرباح مدفوعة
)380.488()136.212(صافي النقد املستخدم في أنشطة متويلية

)252.227()23.446(صافي التغير في نقد وما مياثله
122.422374.649نقد وما مياثله كما في بداية السنة
598.976122.422نقد وما يعادله كما في نهاية السنة

معلومات إضافية عن أنشطة متويلية غير نقدية
1840.00020.000احملول من أرباح مبقاة إلى االحتياطي العام

تعتبر اإليضاحات من صفحة 42 إلى صفحة 60 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغريات يف حقوق املساهمني  املوحدة
)جميع املبالغ بآالف الرياالت السعودية مالم يذكر غير ذلك(

احتياطيرأس املالايضاح
 نظامي

احتياطي 
عام

أرباح
املجموع مبقاة

 1.239.352 1632.400126.24680.000400.706 يناير 2010م

 303.171 303.171---صافي ربح السنة

-)30.317(-30.317-17احملول إلى احتياطي نظامي

-)20.000(20.000--18احملول إلى احتياطي عام

)189.720()189.720(---23توزيعات أرباح

 1.352.803 31632.400156.563100.000463.840 ديسمبر 2010م

 267.404 267.404---صافي ربح السنة

-)26.740(-26.740-17احملول إلى احتياطي نظامي

-)40.000(40.000--18احملول إلى احتياطي عام

)252.960()252.960(---23توزيعات أرباح

 1.367.247 31632.400183.303140.000411.544 ديسمبر 2011م

تعتبر اإليضاحات من صفحة 42 إلى صفحة 60 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
2م 0 1 1 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

1 - معلومات عامة

العربية  باململكة  الرياض  )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة  السعودية  الكيميائية  الشركة  إن 
السعودية مبوجب سجل جتاري رقم 1010006161 بتاريخ 10 صفر 1392هـ )26 مارس 1972م(. إن عنوان الشركة 

الرئيسي هو ص.ب 2665، حي امللز، شارع اإلحساء، الرياض 11461، اململكة العربية السعودية.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )مجتمعني "املجموعة"( في تصنيع وبيع املتفجرات واملنتجات املتعلقة 
بها ألغراض االستعمال املدني والعسكري وتقدمي خدمات الدعم الفني والتفجير للعمالء. وكذلك جتارة اجلملة والتجزئة 
ولوازم  واجلراحية  الطبية  واآلالت  واملعدات  واألدوات  الصيدلية  واملستحضرات  الطبية  والتحاليل  واملواد  األدوية  في 

املستشفيات واملراكز الطبية وقطع الغيار اخلاصة بها واملواد الغذائية.

تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة التالية:

بلد التأسيسالشركة التابعة
نسبة امللكية الفعلية كما في 31 ديسمبر

20112010

الشركة السعودية العاملية للتجارة
99%99%اململكة العربية السعودية )سيتكو فارما(

شركة السويس العاملية للنترات
98%98%جمهورية مصر العربية )سينكو(

لالستثمار  الكيميائية  الشركة  هما:  تابعتني  شركتني  املجموعة  لدى  فإن  أعاله،  الواردة  التابعة  الشركات  إلى  إضافًة 
التجاري ومملوكة بواقع 100% من ِقبل املجموعة، وشركة األجهزة والوسائل املتقدمة مملوكة بواقع 95% من ِقبل سيتكو 
فارما. لم يتم توحيد حسابات الشركتني التابعتني املذكورتني أعاله ضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة كما في وللسنتني 
أي أنشطة تشغيلية إضافًة إلى أن  املنتهيتني في 31 ديسمبر 2011م و 2010م حيث أن الشركتني ال متارسان حالياً 
استثمارات املجموعة في هاتني الشركتني غير جوهرية. يتم احملاسبة عن استثمارات املجموعة في هاتني الشركتني 
بطريقة حقوق امللكية ضمن بند استثمارات في شركات تابعة غير موحدة في قائمة املركز املالي املوحدة املرفقة. انظر 

إيضاح رقم 8.

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة املرفقة بتاريخ 3 ربيع اآلخر 1433هـ )25 فبراير 2012م(.
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2 - ملخص السياسات احملاسبية الهامة

أهم السياسات احملاسبية املطبقة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت إدراجها أدناه. مت تطبيق هذه السياسات 
بشكل منتظم على جميع السنوات املعروضة، ما لم يذكر غير ذلك.

2–1  أسس اإلعداد
للمعايير  ملبدأ االستحقاق احملاسبي وطبقاً   أعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على أساس التكلفة التاريخية وفقاً 

احملاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 2-2  التوحيد
الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمجموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية للحصول على املنافع 
االقتصادية، وتكون نسبة ملكيتها عموماً أكثر من نصف حقوق التصويت فيها. يتم توحيد حسابات الشركات التابعة من 

تاريخ انتقال السيطرة إلى املجموعة. يتم التوقف عن التوحيد من تاريخ توقف السيطرة.

تستخدم طريقة الشراء احملاسبية للمحاسبة عن شراء الشركات التابعة. تقاس تكلفة الشراء بالقيمة العادلة للموجودات 
الشراء.  بعملية  املرتبطة  املباشرة  التكاليف  إلى  الشراء باإلضافة  تاريخ  املتحملة في  أو  املتكبدة  املطلوبات  أو  املقدمة 
يتم إثبات الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة املجموعة في صافي املوجودات املشتراة القابلة للتحديد 
كشهرة. يتم عرض الشهرة الناجتة عن شراء الشركات التابعة ضمن املوجودات غير املتداولة في قائمة املركز املالي 
املوحدة و يتم اختبار الشهرة سنوياً فيما يتعلق بالهبوط في قيمتها، وتثبت بصافي التكلفة بعد خصم أي خسائر هبوط 

في القيمة، إن وجدت. انظر أيضاً إيضاح رقم 10.

تتضمن القوائم املالية املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركاتها التابعة املوحدة. يتم إعداد القوائم املالية للشركات 
التابعة لنفس فترة التقارير املالية للشركة. يتم تغيير السياسات احملاسبية للشركة التابعة عند الضرورة لكي تتوافق مع 

السياسات احملاسبية للمجموعة.

استبعاد  أيضا  يتم  املجموعة.  شركات  بني  فيما  للمعامالت  احملققة  غير  واألرباح  واألرصدة  املعامالت  استبعاد  يتم 
اخلسائر غير احملققة.

2-3  تقديرات وافرتاضات حماسبية مؤثرة
استخدام  السعودية  العربية  اململكة  في  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمبادئ  وفقاً  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
تقديرات وافتراضات تؤثر على املبالغ املعروضة للموجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات احملتملة 
كما في تاريخ القوائم املالية املوحدة وكذلك املبالغ املعروضة لإليرادات واملصاريف خالل فترة القوائم املالية. يتم تقييم 
التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر بناًء على اخلبرة السابقة وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية 
التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم إدارة املجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تتعلق باملستقبل. نادراً ما تتساوى 

نتائج التقديرات احملاسبية، وفقاً لتعريفها، مع النتائج الفعلية املتعلقة بها.
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2-4  حتويل العمالت األجنبية 
)أ( عملة التقارير املالية

تظهر بنود هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي وهي العملة الرئيسة للشركة.

)ب( معامالت وأرصدة

تاريخ  السائدة في  السعودي باستخدام أسعار الصرف  الريال  إلى  بالعمالت األجنبية  تتم  التي  املعامالت  يتم حتويل 
تلك املعامالت. يتم إثبات أرباح صرف العمالت األجنبية الناجتة عن تسديد تلك املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل 
املوجودات واملطلوبات النقدية املقتناة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار صرف العمالت كما في نهاية العام في قائمة 

الدخل املوحدة. 

)ج( شركات املجموعة

يتم حتويل النتائج واملركز املالي للشركات األجنبية التابعة، إن وجدت، التي تكون عملة تقاريرها املالية غير الريال   
السعودي الى الريال السعودي كما يلي:

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املالي املعروضة بسعر صرف اإلغالق كما في تاريخ قائمة   .1
املركز املالي املوحدة.

يتم حتويل اإليرادات واملصاريف لكل قائمة دخل مبتوسط سعر صرف السنة املالية.  .2
يتم حتويل مكونات حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف الفعلية األجنبية في التواريخ التي تعود لكل بند   .3

عند حدوثه.
يتم إثبات التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتويل القوائم املالية للشركات التابعة إلى الريال السعودي كبند منفصل 

ضمن مكونات حقوق امللكية.  

يتم حتويل توزيعات األرباح املستلمة من الشركة األجنبية التابعة بسعر الصرف الفعلي في تاريخ العملية، ويتم   
إثبات فروقات حتويل العمالت األجنبية احملققة املتعلقة بها في قائمة الدخل املوحدة.

عندما يتم استبعاد أو بيع استثمارات في شركات أجنبية تابعة، يتم إثبات فروقات حتويل عمالت أجنبية مثبتة في 
حقوق امللكية في قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع.

2-5 استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة
الشركات التابعة هي الشركات التي يكون للمجموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية للحصول على 

املنافع االقتصادية، وتكون نسبة ملكيتها عموماً أكثر من نصف حقوق التصويت فيها.

 يتم احملاسبة عن استثمارات في شركات تابعة غير موحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية احملاسبية ويتم اثباتها مبدئياً 
بالتكلفة. يتم إثبات حصة املجموعة في صافي ربح )خسارة( الشركة التابعة غير املوحدة بعد تاريخ الشراء في قائمة الدخل. 
يتم إثبات التغيرات املتراكمة في حقوق ملكية شركة تابعة غير موحدة بعد تاريخ الشراء مقابل القيمة الدفترية لالستثمار.  
عندما تكون حصة املجموعة في خسائر شركة تابعة غير موحدة تساوي أو تتجاوز حصة املجموعة في شركة تابعة غير 
موحدة، مبا في ذلك أي ذمم مدينة غير مضمونة، ال تثبت املجموعة أي خسائر إضافية ما لم تتكبد التزامات أو تسديدات 
نيابة عن شركة تابعة غير موحدة. يتم تعديل توزيعات األرباح املستلمة من الشركات املستثمر فيها مقابل تكلفة االستثمار. 
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يتم استبعاد األرباح غير احملققة من املعامالت بني الشركة وشركتها التابعة غير املوحدة إلى حد ملكية املجموعة في 
الشركة التابعة غير املوحدة. كذلك يتم استبعاد اخلسائر غير احملققة ما لم تقدم املعاملة دليال على وجود هبوط في 

قيمة األصل احملول.

يتم إثبات األرباح واخلسائر الناجتة عن تخفيض ملكية االستثمارات في شركة تابعة غير موحدة في قائمة الدخل.

2-6  نقد وما مياثله
يتكون النقد وما مياثله من نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالية السيولة قصيرة األجل ذات تواريخ 

استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

2-7 ذمم مدينة
يتم إثبات الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتير ناقصاً مخصص الديون املشكوك في حتصيلها. يتم عمل مخصص 
للديون املشكوك في حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن املجموعة من حتصيل جميع املبالغ 
املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة. يتم إثبات هذا املخصص في قائمة الدخل املوحدة ويعرض ضمن بند 
"مصاريف عمومية وإدارية". عندما تكون الذمة املدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون املشكوك 
في حتصيلها. يتم إثبات أي مبالغ مستردة الحقاً، مت شطبها مسبقاً، بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" في 

قائمة الدخل املوحدة.

2-8 خمزون
يتم إثبات املخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يحدد سعر التكلفة باستخدام طريقة املتوسط 

املرجح. تتضمن تكلفة املنتجات اجلاهزة مواد أولية وعمالة وتكاليف صناعية غير مباشرة.
العملية  استكمال  تكاليف  ناقصا  االعتيادية  األعمال  في سياق  املقدر  البيع  للتحقق سعر  القابلة  القيمة  ميثل صافي 

ومصاريف البيع.

2-9 ممتلكات ومصنع ومعدات
يتم إثبات ممتلكات ومصنع ومعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم، ما عدا أعمال رأسمالية حتت التنفيذ يتم إثباتها 
بالتكلفة. األراضي ال تستهلك. يتم إثبات االستهالك في قائمة الدخل املوحدة، باستخدام طريقة القسط الثابت، وذلك 

لتوزيع تكاليف املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها كما يلي:

عدد السنوات  املمتلكات واألالت واملعدات

33    مبـانــــــــــــى                    
10 - 33حتسينات على مباني مستأجرة                                                

7 - 10آالت ومعدات
7 - 10أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية                                             

4سيارات

حتدد أرباح وخسائر االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إثباتها في قائمة الدخل املوحدة.
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يتم إثبات مصاريف الصيانة واإلصالحات العادية التي ال تزيد جوهريا من العمر اإلنتاجي املقدر لألصل في قائمة 
الدخل املوحدة عند تكبدها. يتم رسملة تكاليف التجديدات والتحسينات اجلوهرية، إن وجدت، ويتم استبعاد األصول 

التي مت استبدالها.

2-10 الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة
يتم مراجعة املوجودات غير املتداولة للهبوط في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة 
الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد. يتم إثبات خسارة الهبوط في القيمة، باملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية 
لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد وهي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. 
ولغرض تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات ألدنى مستوى تتواجد فيه تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة 
للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غير املتداولة، بخالف املوجودات غير امللموسة، إن وجدت، والتي سبق أن حدث هبوط 
في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك الهبوط، وذلك في تاريخ كل فترة مالية. إذا ما مت عكس خسارة الهبوط في القيمة 
القابلة  لقيمتها  املعدل  التقدير  إلى  للنقد  املدرة  الوحدة  أو  الدفترية لألصل  القيمة  زيادة  تتم  في وقت الحق، عندئذ 
لالسترداد، على أال يزيد عن القيمة الدفترية فيما لو لم يتم إثبات خسارة الهبوط في قيمة ذلك األصل أو الوحدة املدرة 
للنقد في الفترات السابقة. يتم إثبات عكس خسارة الهبوط في القيمة فوراً كإيراد في قائمة الدخل املوحدة. ال يتم 

عكس خسارة الهبوط في قيمة املوجودات غير امللموسة، إن وجدت.

2-11  قروض
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة، بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة، إن وجدت.

2-12 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات مبالغ املطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواء مت إصدار فواتير مبوجبها 

إلى املجموعة أو ال.

2-13 خمصصات
يتم إثبات املخصصات عندما يكون لدى املجموعة إلتزام قانوني حالي أو استنتاجي ناجت عن حدث سابق، وهناك احتمال 

استخدام املوارد لتسديد االلتزام، وميكن تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليه.

2-14 الزكاة والضرائب
وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل )"املصلحة"(، تخضع الشركة للزكاة الشرعية. يتم إثبات مخصص الزكاة للمجموعة 
التي  اإلضافية  املبالغ  إثبات  يتم  منفصل.  بشكل  الزكوية  إقراراتها  التابعة  الشركات  تقدم  املوحدة.  الدخل  قائمة  في 

تستحق، إن وجدت، عندما يتم حتديدها حني إنهاء الربوط النهائية.

تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة باستقطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في اململكة 
العربية السعودية وفقاً ملتطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.
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2-15 خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم إثبات مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال في اللملكة العربية السعودية 
من قبل الشركة والشركات السعودية التابعة ويحمل على قائمة الدخل املوحدة. يتم احتساب مبلغ االلتزام على أساس 
القيمة احلالية للمكافأة املكتسبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما في تاريخ قائمة املركز املالي املوحدة. 
نهاية اخلدمة على أساس رواتب وبدالت املوظفني األخيرة وعدد سنوات خدماتهم  املبالغ املسددة عند  يتم احتساب 

املتراكمة، كما هو موضح في أنظمة اململكة العربية السعودية.

تقوم الشركة األجنبية التابعة باحتساب واثبات مكافأة نهاية اخلدمة واملزايا األخرى للموظفني وذلك وفقاً لألنظمة ذات 
الصلة في الدولة التي متارس فيها أنشطتها.

 2-16 حتقق اإليرادات
يتم إثبات مبيعات مواد التفجير عند تسليم البضاعة إلى العمالء حسب الشروط واألسعار املوضحة في اتفاقيات البيع. يتم 
إثبات إيرادات خدمات التفجير على أساس اخلدمات املنجزة فعاًل لبنود العقود ذات العالقة. كما يتم إثبات مبيعات األدوية 
عند تسليم البضاعة إلى العمالء، وتظهر بالصافي بعد حسم اخلصومات. حتدد أسعار بيع األدوية من ِقبل وزارة الصحة.

2-17 التكاليف واملصاريف
تكلفة املبيعات

هي تكلفة البضاعة املباعة والتكاليف التي تدخل في حتديد تكلفة املنتج؛ وتشمل املواد املباشرة والعمل املباشر والتكاليف 
الصناعية غير املباشرة. تتضمن تكلفة املبيعات تكاليف مباشرة وغير مباشرة.

مصاريف بيع وتسويق

هي املصاريف الناجتة عن جهود إدارة املجموعة املتعلقة بوظيفة التسويق أو وظيفة البيع والتوزيع. تتضمن مصاريف 
بيع وتسويق تكاليف مباشرة وغير مباشرة ال تكون بالضرورة جزًء من تكلفة املبيعات. توزع التكاليف بني مصاريف بيع 

وتسويق وتكلفة املبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

مصاريف عمومية وإدارية

هي مصاريف اإلدارة التي ال تتعلـق بوظيفة اإلنتاج أو وظيفة البيع والتوزيع. تتضمن مصاريف عمومية وإدارية تكاليف 
مباشرة وغير مباشرة ال تكون بالضرورة جزًء من تكلفة املبيعات. توزع التكاليف بني مصاريف عمومية وإدارية وتكلفة 

املبيعات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة.

2-18  توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم املالية املوحدة في الفترة التي يتم اعتمادها.
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2-19 عقود إيجار تشغيلية
يتم إثبات مصاريف اإليجار مبوجب عقود إيجار تشغيلية في قائمة الدخل املوحدة على مدى فترة العقود املتعلقة بها.

2-20 ربحية السهم
الربح من  السهم من  ربحية  احتساب  يتم  العادية.  املتاح لألسهم  الربح  العادي من  السهم  السهم نصيب  ربحية  متثل 

العمليات الرئيسية ومن صافي الربح للسنوات املعروضة على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية.

2-21 تقارير قطاعية
)أ( القطاع التشغيلي

القطاع التشغيلي هو مجموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت التي:
تعمل في أنشطة تدر إيرادات.  -

تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع املصادر و تقييم األداء.   -
تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل.  -

)ب( القطاع اجلغرافي

بيئة  في  إيرادات  تدر  بأنشطة  تقوم  التي  املنشآت  أو  العمليات  أو  املوجودات  من  القطاع اجلغرافي هو مجموعة 
اقتصادية محددة تخضع ملخاطر وعوائد مختلفة عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

عندما يتم استبعاد أو بيع استثمارات في شركات أجنبية تابعة، يتم إثبات فروقات حتويل عمالت أجنبية مثبتة في 
حقوق امللكية في قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع.

2-22 إعادة تصنيف أرقام املقارنة
مت إعادة تصنيف بعض املبالغ في القوائم املالية املوحدة املقارنة، لكي تتوافق مع طريقة العرض للسنة احلالية املنتهية 

في 31 ديسمبر 2011م.

3 -األدوات املالية وإدارة اخملاطر
تتعرض املجموعة من خالل نشاطاتها إلى عدة مخاطر مالية تتضمن: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العملة ومخاطر 
القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة ومخاطر السعر(، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة 
املخاطر العام للمجموعة على عدم إمكانية التنبؤ بأوضاع األسواق املالية ويسعى إلى تقليل التأثيرات العكسية احملتملة 

علـى األداء املالي للمجموعة.

تتضمن األدوات املالية املعروضة ضمن قائمة املركز املالي املوحدة نقد وما مياثله وذمم مدينة ومطلوب من أطراف ذوي 
عالقة واستثمارت في شركات تابعة غير موحدة وقروض قصيرة األجل وذمم دائنة ومطلوب إلى أطراف ذوي عالقة. مت 

اإلفصاح عن طرق اإلثبات املطبقة واخلاصة بهذه البنود ضمن السياسة احملاسبية لكل منها.

يتم إجراء املقاصة بني املوجودات واملطلوبات املالية ويتم عرض صافي املبالغ في القوائم املالية املوحدة، عندما يكون 
لدى املجموعة حقاً قانونياً في إجراء املقاصة للمبالغ املثبتة والنية إما التسديد على أساس املقاصة أو حتقيق املوجودات 

واملطلوبات في نفس الوقت.
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3-1 خماطر العملة
مخاطر العملة هي مخاطر تعرض قيمة األدوات املالية للتقلبات نتيجة التغيرات في سعر صرف العمالت األجنبية. تعمل 
املجموعة محلياً ودولياً ولديها تعرض محدود ملخاطر صرف العمالت األجنبية حيث تتم أغلب عملياتها الرئيسية بالريال 
السعودي، حيث تقوم املجموعة بإبرام عقودها مع أغلب الشركات األجنبية بالريال السعودي، وكما تتم بعض عملياتها 
بالدوالر األمريكي واليورو. تراقب إدارة املجموعة تقلبات أسعار املعامالت األجنبية وتعتقد أن مخاطر صرف العمالت 

األجنبية غير جوهرية.

3-2 خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة
إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة هي مخاطر التعرض ملخاطر مختلفة مرتبطة بتأثير تذبذب 
أسعار الفائدة السائدة على املركز املالي والتدفقات النقدية للمجموعة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة  للمجموعة بشكل 
رئيسي من القروض البنكية قصيرة األجل )أنظر إيضاح رقم 11( التي حتمل أسعار فائدة عائمة وتخضع إلعادة تقييم 
بشكل منتظم. تراقب اإلدارة التغيرات في أسعار الفائدة وتعتقد أن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر 

الفائدة بالنسبة للمجموعة غير جوهرية.

3-3 خماطر السعر
هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة لتغيرات أسعار السوق، سواًء كانت هذه  التغيرات بسبب عوامل محددة لألداة 
أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املتداولة في السوق. ليس لدى املجموعة أدوات مالية معرضة ملخاطر 

سعر جوهرية.

3-4 خماطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة 
مالية. إن مخاطر ائتمان املجموعة تنتج بشكل رئيسي من نشاط املجموعة مع وزارة الصحة وبعض الوزارات األخرى، 
إن هذه الوزارات مملوكة بالكامل حلكومة اململكة العربية السعودية، و تتميز بتصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. 
إضافة لذلك تتابع إدارة املجموعة األرصدة القائمة. يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع.  يتم إثبات 

الذمم املدينة بالصافي بعد خصم مخصص الديون املشكوك في حتصيلها. انظر إيضاح رقم 6.

3-5 خماطر السيولة
املتعلقة  االرتباطات  ملقابلة  الالزمة  السيولة  تأمني  في  ما صعوبة  منشأة  تواجه  أن  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر  إن 
باألدوات املالية. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أحد املوجودات املالية بسرعة بقيمة تقارب قيمته 
العادلة. تدار مخاطر السيولة عن طريق التأكد بشكل دوري من توفر سيولة كافية من خالل االرتباط بتسهيالت ائتمانية 

ملقابلة أية ارتباطات مستقبلية. انظر إيضاح رقم 11.
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3-6 القيمة العادلة 
إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسديد التزام بني أطراف ذات دراية ولديهم الرغبة في ذلك وتتم 
بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة. مبا أنه يتم إعداد األدوات املالية للمجموعة على أساس التكلفة التاريخية، 
العادلة.  القيمة  وتقديرات  الدفترية  القيمة  بني  فروقات  تنتج  قد  العادلة،  بالقيمة  إثباتها  يتم  االستثمارات  فيما عدا 
انظر إيضاح رقم 8. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات املجموعة املالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها 

الدفترية.

4 - املعلومات القطاعية
 تتمثل عمليات املجموعة التشغيلية في نطاق األعمال التالية:

-  املتفجرات.
-  جتارة األدوية واملنظفات.

-  إنتاج نترات األمونيوم.

5 - نقد وما مياثله

2010م2011م  

98.687122.163نقد لدى البنك

289259نقد في الصندوق

98.976122.422

6 - ذمم مدينة

2010م2011م  

868.939775.197ذمم جتارية

)28.713()18.259(مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

850.680746.484

إن 70% تقريباً من الذمم املدينة التجارية كما في 31 ديسمبر 2011م )2010م: 71%( مطلوبة من جهات حكومية، والتي 
لديها تصنيف ائتماني مرتفع في السوق السعودي. كما أن 29% تقريباً من املبيعات للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011م 

و 2010م كانت إلى عميلني.
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فيما يلي حركة حساب مخصص الديون املشكوك في حتصيلها:

  
2010م2011م

28.71326.713رصيد كما في 1 يناير

3.6861.918إضافات

82)14.140(تعديالت / شطب

18.25928.713رصيد كما في 31 ديسمبر

7 - خمزون، صايف

2010م   2011م

367.102440.922أدويــة

53.34932.383مواد أولية

26.0369.434منظفات

12.87414.787بضاعة تامة الصنع

2.1621.560قطع غيار غير مخصصة للبيع

7135.246أخـرى

462.236504.332

)1.754()2.337(مخصص بضاعة بطيئة احلركة

459.899502.578

فيما يلي حركة حساب مخصص بضاعة بطيئة احلركة:

 
2010م2011م

1.7541.346رصيد كما في 1 يناير

5831.373إضافات

)965(-تعديالت / شطب

2.3371.754رصيد كما في 31 ديسمبر



52

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
2م 0 1 1 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

8 - استثمارات يف شركات تابعة غري موحدة

تتلخص االستثمارات في شركات تابعة غير موحدة كما في 31 ديسمبر مبا يلي:

2010م2011مايضاح 

81.0001.000-1الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري

--8-2شركة األجهزة والوسائل املتقدمة احملدودة

1.0001.000

8-1  الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري
إن الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اململكة العربية السعودية مملوكة 
بنسبة 5% من ِقبل سيتكو فارما وبنسبة 95% من ِقبل الشركة. تقوم الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري بتجارة اجلملة 
والتجزئة في األدوية واملواد الطبية واآلالت واملعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات األهلية واحلكومية. لم متارس 
الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري نشاطها بعد، وعليه لم يتم توحيد قوائمها املالية ضمن هذه القوائم املالية املوحدة 

املرفقة.

8-2  شركة األجهزة والوسائل املتقدمة احملدودة
إن شركة األجهزة والوسائل املتقدمة احملدودة شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في اململكة العربية السعودية، مملوكة 
بنسبة 95% من ِقبل سيتكو فارما. تقوم هذه الشركة املذكورة أعاله بتجارة اجلملة والتجزئة في األجهزة واآلالت واملعدات 
الطبية والعلمية وااللكترونية والكمبيوتر واحلاسبات اآللية وإعداد برامجها وتركيب وتشغيل األجهزة املذكورة واستيراد 
قطع غيارها ولوازمها. ال متارس الشركة املذكورة نشاطاً حالياً وقد يتم تصفيتها وأن قيمتها الدفترية غير جوهرية فقد 

مت إثباتها بقيمة 1 ريال سعودي. وعليه فإنه لم يتم توحيد قوائمها املالية ضمن هذه القوائم املالية املوحدة املرفقة.

9 - ممتلكات ومصنع ومعدات

31 ديسمبر 2011ماستبعاداتإضافـات1 يناير  2011م

التكلفة
8.163--8.163أراضي

221.133-218.5962.537مباني

14.124)7.384(20.3521.156حتسينات على مباني مستأجرة

162.315)325(159.8862.754آالت ومعدات

12.848)521(11.8541.515أثاث وتركيبات وأدوات

35.176)626(31.6314.171سيارات

13.187-6.5116.676أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

456.99318.809)8.856(466.946
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استهالك متراكم
)150.254(-)6.341()143.913(مباني

)9.026(7.380)456()15.950(حتسينات على مباني مستأجرة

)73.680(216)6.986()66.910(آالت ومعدات

)7.924(160)893()7.191(أثاث وتركيبات وأدوات

)24.755(595)3.952()21.398(سيارات

)255.362()18.628(8.351)265.639(

201.631201.307

محول من  
31 ديسمبر 2010ماستبعاداتاملشروعاتإضافـات1 يناير 2010م

تكلفة
8.163-2.399-5.764أراضي

218.596-192.1867.29519.115مباني

20.352--19.440912حتسينات على مباني مستأجرة

159.886)84(77.6331.13681.201آالت ومعدات

11.854)59(-9.6672.246أثاث وتركيبات وأدوات

31.631)2.253(-25.9977.887سيارات

6.511-)102.715(105.3833.843أعمال رأسمالية حتت التنفيذ

436.07023.319-)2.396(456.993

استهالك متراكم
)143.913(--)5.864()138.049(مباني

)15.950(--)729()15.221(حتسينات على مباني مستأجرة

)66.910(75-)6.968()60.017(آالت ومعدات

)7.191(45-)276()6.960(أثاث وتركيبات وأدوات

21.398(2.155-)2.924()20.629(سيارات

)240.876()16.761(-2.275)255.362(

195.194201.631
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تتمثل أعمال رأسمالية حتت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2011م و 2010م بشكل أساسي من تكاليف تكبدت على إنشاء 
مصنع سينكو وعلى برامج محاسبية وإدارية.

إن مصانع الشركة مقامة على أراضي مستأجرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية تتراوح مدتها ما بني 10 سنوات إلى 
20 سنة. هذه اإليجارات قابلة للتجديد ملدد إضافية.

10 - شهرة

متثل الشهرة قيمة الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة حلصة الشركة في صافي املوجودات املشتراة لسيتكو فارما.

11 - قروض قصرية األجل

لدى سيتكو فارما اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع بنوك محلية مببلغ 425 مليون ريال سعودي )2010م: 450 مليون 
آجلة  أجنبية  عمالت  صرف  وعقود  األجل  قصيرة  قروض  التسهيالت  تتضمن   عملياتها.  لتمويل  سعودي(  ريال 
وخطابات اعتماد وخطابات ضمان وقد مت استخدام مبلغ 328.7 مليون ريال سعودي مقابل هذه التسهيالت كما في 
31 ديسمبر 2011م )2010م : 211 مليون ريال سعودي(. حتمل هذه التسهيالت نفقات مالية بأسعار السوق السائدة. 
إن هذه التسهيالت مضمونة بسند ألمر أصدرته سيتكو فارما. تضمن اتفاقيات التسهيالت أيضاً تعهدات تتطلب 
احلفاظ على بعض املؤشرات املالية وأمور أخرى. إن القيمة الدفترية للقروض قصيرة األجل هي بالريال السعودي.

12 - مستحقات ومطلوبات متداولة أخرى

2010م2011مايضاح 

8.7647.662رواتب وأجور ومزايا موظفني
12.68710.000مخصص زكاة لشركة تابعة

10.45811.182توزيعات أرباح مستحقة
8.0269.306مصاريف تسويق مستحقة
5.3204.012دفعات مقدمة من العمالء

138.4772.780مخصص زكاة للشركة
5.1764.305أخرى

58.90849.247
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13 - أمور تتعلق بالزكاة
ل للشركة 13-1  احتساب صايف ربح السنة املعدَّ

2010م2011م 

276.236308.596الربح قبل الزكاة 
6.8333.217مخصصات

)121.752()112.892(حصة الشركة في صافي أرباح شركات تابعة
)16.072()12.700(استهالك

ل 157.477173.989صافي ربح السنة املعدَّ

13-2  مكونات الوعاء الزكوي للشركة
تتكون أهم مكونات الوعاء الزكوي للشركة مبوجب أنظمة الزكاة والدخل مما يلي:

2010م2011مايضاح  
1.110.3021.060.814حقوق املساهمني كما في بداية السنة

17.34613.019مخصصات كما في بداية السنة
13157.477173.989-1صافي ربح السنة املعّدل

)871.432()899.428(استثمارات
)1.560()2.162(قطع غيار غير مخصصة للبيع

)49.437()56.428(ممتلكات ومصنع ومعدات، بعد التعديل
327.107325.393وعاء الزكاة التقريبـي

حتسب الزكاة املستحقة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي أو صافي ربح السنة املعّدل، أيهما أكبر.

13-3  خمصص الزكاة للشركة
إن حركة مخصص الزكاة للشركة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي:

2010م2011م

2.78010.872رصيد كما في 1 يناير

مخصص

8.4772.780للسنة احلالية

5.3552.645لسنوات سابقة

لة خالل السنة 5.425 13.832إجمالي املخصصات احملمَّ

)13.517()8.135(تسديدات
8.4772.780رصيد كما في 31 ديسمبر
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13-4  وضع الربوط النهائية
أنهت املصلحة الربوط النهائية للشركة وسيتكو فارما حتى عام 2004م و 2003م، على التوالي. كما حصلت الشركة 

وسيتكو فارما على شهادات الزكاة للسنوات حتى عام 2010م.

14 - أمور متعلقة بأطراف ذوي عالقة

14-1  معامالت مع أطراف ذوي عالقة
لدى املجموعة معامالت مع أطراف ذوي عالقة. تشتمل املعامالت مع أطراف ذوي عالقة على مدفوعات ومصاريف 

وتكاليف غير هامة فيما بني شركات املجموعة.

14-2  أرصدة مع أطراف ذوي عالقة
إن أهم األرصدة مع أطراف ذوي عالقة في نهاية السنة الناجتة عن معامالت معهم كما يلي:

)أ( مطلوب من أطراف ذوي عالقة

2010م2011م

230.077229.930شركة املوارد التجارية احملدودة

1.8561.844أخرى

231.933231.774املجموع
)191.667()115.000(اجلزء غير املتداول من شركة املوارد التجارية احملدودة

116.93340.107اجلزء املتداول املطلوب من أطراف ذوي عالقة

ال يحمل رصيد مطلوب من أطراف ذوي عالقة إيرادات مالية كما في 31 ديسمبر 2011م و 2010م.

)ب( مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة

2010م2011م

9991.038شركة األجهزة والوسائل املتقدمة احملدودة

1.860832أخرى

2.8591.870

ال يحمل رصيد مطلوب إلى أطراف ذوي عالقة نفقات مالية كما في 31 ديسمبر 2011م و 2010م.  
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 إن الرصيد املطلوب من شركة املوارد التجارية احملدودة نتج عن استحواذ الشركة التابعة )سيتكو فارما( خالل عام 
التجارية  املوارد  ملكية شركة  تعادل 15% من حقوق  التجارية احملدودة  املوارد  رأسمال شركة  2008م على حصة في 
احملدودة مقابل مبلغ 135 مليون ريال سعودي. إن شركة املوارد التجارية احملدودة مملوكة من ِقبل شركة املوارد القابضة 
وشركة املوارد لإلستثمار والتي ميتلك فيهما رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السابق، طرف ذي عالقة، 

حصص أغلبية.

خالل عام 2009م دخلت سيتكو فارما في إتفاقية أخرى مع شركة املوارد التجارية احملدودة تقضي بشراء سيتكو فارما 
50% من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية مببلغ 235 مليون ريال سعودي مقابل خروجها من ملكية 
15% من حصص الشركاء في شركة املوارد التجارية احملدودة. وقد قامت سيتكوفارما بسداد مبلغ 95 مليون ريال سعودي 

من إجمالي الفرق بني قيمة الصفقتني إلى البائعني. 

عند عرض الصفقتني املشار إليهما أعاله على اجلمعية العامة العادية ملساهمي الشركة املنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2009م 
العتمادهما، صدر قرار اجلمعية بعدم املوافقة على هاتني الصفقتني. وعليه قامت إدارة سيتكو فارما بإخطار البائعني 
لبنود مذكرة التفاهم والتي تشترط موافقة اجلهات ذات  بإلغاء الصفقتني واملطالبة باسترداد املبالغ املدفوعة تطبيقاً 
العالقة إلمتام الصفقة. وبناًء على ذلك مت تسجيل مجموع املبالغ املدفوعة وقدرها 230 مليون ريال سعودي على حساب 

مطلوب من طرف ذي عالقة، شركة املوارد التجارية احملدودة.

بتاريخ 3 مايو 2011م، مت توقيع اتفاقية مع شركة املوارد التجارية احملدودة بإعادة مبلغ الصفقة البالغ 230 مليون ريال 
سعودي من خالل 6 أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط 38.333.333 ريال سعودي على أن يتم سداد أول قسط 
بتاريخ 1 أغسطس 2011م، وقد مت إطالع اجلمعية العامة للشركة على هذه االتفاقية في االجتماع الذي عقد في تاريخ 
15 مايو 2011م، بناًء على ذلك مت تصنيف مبلغ 115 مليون ريال سعودي كموجودات متداولة كما في 31 ديسمبر 2011م 
والرصيد املتبقي كموجودات غير متداولة. علماً بأنه لم يتم إيداع الشيك املقدم من شركة املوارد التجارية والذي ميثل 
املطلوبة الستكمال  الوكاالت  اكتمال  لعدم  وذلك  املرفقة،  املوحدة  املالية  القوائم  إعداد هذه  تاريخ  األول حتى  القسط 

املتطلبات النظامية لتنازل شركة سيتكو فارما عن حصتها في ملكية شركة املوارد التجارية.

15 - خمصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

2010م2011م

29.13126.346رصيد كما في 1 يناير

13.82213.018مخصص

)10.233()11.528(تسديدات

 31.42529.131رصيد كما في 31 ديسمبر

16 - رأس املال

يتكون رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2011م و 2010م من 63.240.000 سهم بقيمة اسمية تساوي 10 ريال 
سعودي للسهم.
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17 - احتياطي نظامي

مبوجب أحكام نظام الشركات في اململكة العربية السعودية، يجب على الشركة أن حتول 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي 
النظامي حتى يعادل هذا االحتياطي 50% من رأس مالها. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع على املساهمني حالياً. 

18 - احتياطي عام

يتم تكوين االحتياطي العام، بغرض مقابلة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقباًل، وذلك بناًء على موافقة اجلمعية 
العامة للشركة وتوصية مجلس اإلدارة. إن االحتياطي العام املدرج في القوائم املالية املوحدة املرفقة هو احتياطي عام 
للشركة. وافق املساهمون في اجتماع اجلمعية العامة للشركة املنعقد بتاريخ 15 مايو 2011م على حتويل مبلغ 40 مليون 

ريال سعودي )2010م: 20 مليون ريال سعودي( من األرباح املبقاة إلى حساب االحتياطي العام.

19 - مصاريف بيع وتسويق

2010م2011م

37.56831.023رواتب وأجور ومزايا للموظفني
9.6616.957إيجارات
3.7922.618استهالك

 2.8152.113سفر
1.9172.042دعاية وتسويق

1.8751.530تأمني
1.3051.194كهرباء ومياه وهاتف

9291.075صيانة
5.4025.850أخرى

65.26454.402

20 - مصاريف عمومية وإدارية

  
2010م2011م

36.23129.332رواتب وأجور ومزايا للموظفني

9.1778.287خصم نقدي

6.9204.170أتعاب مهنية

3.6861.918مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

2.8012.533استهالك

2.6152.230كهرباء ومياه وهاتف

457337إيجارات

6.7816.134أخرى

68.66854.941
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21 - عقود إيجار تشغيلية

لدى املجموعة عقود إيجارات تشغيلية مختلفة ملبانيها ومكاتبها ومصانعها ومخازنها تتراوح مدتها عموماً مابيـــن 
1 إلى 20 سنة. بلغت مصاريف اإليجار للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2011م مبلغ 7.6 مليون ريال سعودي تقريباً 

)2010م: 7.2 مليون ريال سعودي تقريباً(.

إن ارتباطات اإليجار املستقبلية مبوجب عقود إيجار تشغيلية كما في 31 ديسمبر2011م كما يلي:

السنوات املنتهية في 
بآالف الرياالت السعودية31 ديسمبر 

20124.422م

20133.469م

20142.584م

20151.900م

20161.800م

20.119بعد ذلك

34.294

22 - ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم من الربح من العمليات الرئيسية ومن صافي الربح للسنتني املنتهيتني في 31 ديسمبر 2011م 
و 2010م على أساس املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية البالغ 63.240.000 للسنتني املنتهيتني في ذلك التاريخ.

23 - توزيعات أرباح

مببلغ  نقدية  أرباح  توزيعات  2011م  مايو   15 بتاريخ  املنعقد  السنوي  اجتماعها  في  للشركة  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
126.48 مليون ريال سعودي ملساهمي الشركة بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد.

كما أوصى مجلس إدارة الشركة بتاريخ 18 ديسمبر 2011م أيضا توزيعات أرباح نقدية مببلغ 126.48 مليون ريال سعودي 
ملساهمي الشركة بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد والتي قد دفعت بتاريخ 28 ديسمبر 2011م. وبذلك تصبح إجمالي 

توزيعات األرباح خالل عام 2011م  252.96 مليون ريال سعودي بواقع 4 ريال سعودي للسهم.
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24 - مطلوبات وإيرادات حمتملة
لدى املجموعة مطلوبات محتملة ناجتة عن اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بنكية كما في 31 ديسمبر 2011م مببلغ 
128.6 مليون ريال سعودي ومبلغ 67.5 مليون ريال سعودي، على التوالي )2010م: مبلغ 141 مليون ريال سعودي ومبلغ 

54 مليون ريال سعودي، على التوالي( مت إصدارها في سياق األعمال االعتيادية للمجموعة.

خالل عام 2004م قامت سيتكو فارما مبطالبة وزارة الصحة لدى ديوان املظالم مببلغ 144 مليون ريال سعودي تقريباً 
وذلك عن خسائر متعلقة بأسعار صرف العمالت األجنبية التي تكبدتها سيتكو فارما خالل عامي 2003م و 2004م، 
وذلك نتيجة قرار تثبيت أسعار حتويل العمالت األجنبية املتعلقة بشراء األدوية من الشركات األجنبية، وال تزال املطالبة 

قائمة كما في 31 ديسمبر 2011م.
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