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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 حضرات األخوة المساهمين الكرام

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

 
 

أن قكييي ن ةيييركة  يييع دية عالميييية را ييياة مييي  مجيييا  ونييي  م، حيييادقا نيييامفا با ييية، 0111حيييين اقنلقفيييا مييي  ديسيييم ر 

للحيا  بهي ا النم حيات وقحث الخني  ال تروكيماويات. طم حاتفا لم تحانا حاود، قسابق الزمن، ق اصل الليل بالفهار، 

 مسانميفا الكرام.   تنلعات الت  تت امق مع
 
 

مثيل األ ي ا   اال تصادية م  األ  ا  المتقامةالظروف بتحسن  مام عا   ،مع ا تعادة اال تصاد العالم  قشاطه وعاميتهو

مقيا ا يتناعأ أن تحقيق قتيا ل ماليية  لي   ي كيم تني ر المسيتمرلاقتيجية و ،الصين والهفيام   الفاةئةواأل  ا  األوروبية 

 أ يفرت الفتيا ل الماليية لعيام  وبفضيل هللا   م 3002خال  عيام  صياقة دورية لجميع مصاقع الشركةرغم  يامها ب متميزة

  .م3003لاير م  عام  لي ن( م200( ملي ن لاير مقارقة ب  )230بلغأ ) أرباح صاميةم عن 3002
 
 

اعم تني ير ، بيل وإقشياء مشيروعات تيبعض المشاريع القا مةعل  إقشاء مشروعات جاياة وت  عة  و ا حرصأ   كيم

ناف الشركة م  ولتحقيق  .م  ن ا الصفاعات ال تثمارعل  اع القناع الخاص يتشجم  المملكة، و الصفاعات التح يلية

م مييع ةييركة الصييحراء لل تروكيماويييات لارا يية االقيياما  بييين 3002ميي  ي قييي   يي كيم اتفقييأ الفميي  وت  يييع عملياتهييا ، 

ني ا االقياما  ميان الكييان الفاةي  حصي   ، وم  حالة م 3002وتم ت  يع م كرة تفانم غير ملزمة م  ديسم ر  الشركتين

بتأ ييس ةيركة تسي يق م 3002أبريل ةهر  م  . كما  امأ   كيمم  صفاعة ال تروكيماويات مؤثرا   ن ر ما  يك الجايا

م  المجياالت التسي يقية والخيامات الل جسيتية  اقشاطه ركزيتالت  أوروبا  ةركة   كيمإل  جاقب  ة فغام ردولة  لها م 

 .للشركةك يرة  الت  تمثل    ا   ك ن  اعاة اقنال  لها م  آ يا تول لمفتجاتها من ال تروكيماويات عالميا  
 
 

وبالفظر إل  قتا ل الشركة المالية مقا أوص  مجلس اإلدارة بت زيع أرباح ققاية لحملة األ هم عن قصف العام الثاق  من 

عيية العم ميية المقيرر ، و  ف تنرح ن ا الت صية للم امقية خيال  اجتمياع الجم( لاير للسهم 21,0ب ا ع )م 3002عام 

( لاير لكيل 2,0)  ا يعالشيركة ب لمسيانم ، علما  أقيه تيم صيرف أربياح ققايية م3004 مارسم  ةهر إن ةاء هللا اقعقادا 

 .للسهم ( لاير31,0) 3002  ف يصرف عن عام  ابحيث يك ن مجم ع م م3002 هم عن الفصف األو  من عام 
 

باألصيالة عين قفسي  وقيابية عين مجليس اإلدارة عين بيالو ةيكرقا وامتفاقفيا لجمييع أغتفم ن ا الفرصية للتع يير وم  الختام 

وال في   علي  الياعم لكامية الجهيات الحك ميية . وقخص بالشكر واالمتفان عل  ثقتهم ودعمهم ألقشنة الشركة المسانمين

ال يف تفا م  ن ا المفا  ة أن قتقام بالشكر الجزيل إل  جميع م ظف  الشيركة كما والمساقاة والت جيه ال ي ال يقار بثمن. 

 .رغم كل التحايات لفم لوالمقاولين وم ردي الم اد والخامات عل  التزامهم باعم مساع  الشركة 

 
 

 عبدالعزيز عبدهللا الزامل                  

 رئيس مجلس اإلدارة                    
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 :وصف نشاط الشركة :لا أو

 

 

ارجة م  الس   المسانمة المع دية ن  إحاى الشركات الس "  كيم"الشركة السع دية العالمية لل تروكيماويات 

بشكل  "  كيم"تستثمر ومليار لاير.  2.2م برأ ما  ي لو حاليا  33/03/0111المالية السع دية. و ا تأ سأ م  

قشط م  الصفاعات ال تروكيماوية والكيماوية بف عيها األ ا ية وال  ينة إلقتا  الم اد المستخامة م  صفاعة 

م  تففي  أقشنتها بأعل  معايير الج دة  "  كيم"تلتزم كما  اإلقسان.بتحقيق رمانية العايا من المفتجات الكفيلة 

 والمجتمع ب جه عام.خاصة وبسالمة م ظفيها  ،التزامها بالمحامظة عل  ال يئة  معم  اإلقتا  

 

 ا و ع اختيار "  كيم" عل  مايفة الج يل الصفاعية إل امة مجمعها الصفاع  متعاد المفتجات ال تروكيماوية  و

تعا قها إعفاصر ال فية األ ا ية الضرورية إل امة أي مشروع ضخم وك ير، حيث جميع لما تتمتع به من ت امر 

جاقب بق الصفاعية الرا اة م  العالم، إضامة إل  ت امر الم اد الخام م  المفنقة الشر ية ، واحاة من المفاط

  .ت امر مفتجات بتروكيماوية مختلفة، وك لك  ه لة عمليات التصاير عن طريق  ميفاء الملك مها الصفاع 

ملي ن  4,3بيفما بلو اإلقتا   م3002ملي ن طن متري م  عام  2,3جمال  للمصاقع القا مة إلبلو اإلقتا  احيث 

مصاقع الشركة خال  الت   امأ بها ويع د اقخفاض اإلقتا  إل  الصياقة الاورية  م3003طن متري م  عام 

 .م3002الربع األو  من عام 

 

مساحة ملي ن متر مربع م  تحتل الشركة السع دية العالمية لل تروكيماويات "  كيم"  وتجار اإلةارة إل  أن

تهاف ا تراتيجية والمملكة العربية السع دية. بشر  صفاعات األ ا ية بمايفة الج يل الصفاعية، مفنقة ال

لتأ يس  لسلة  ،الت  تعمل عل  تففي نا عل  مراحل إل  تكامل المفتجات الكيميا ية الحالية والمستق ليةالشركة 

وك لك زيادة الفاتل  ،ك يرة م  مايفة الج يل لعة صفاعية إيجاد من المفتجات الفها ية القيمة مسانمة مفها م  

األمر ال ي يضاعف عا اات  ،الت  تفف نا المملكة ةتفمية الصفاعية م  ظل خنط التفمية الشاملالدعم و ،المحل 

   .وأرباح المسانمين

 
   وعالميا  ون ا حقيقة مؤكاة ، محليا  ، وإ ليميا  را اة م  عالم ال تروكيماويات  "  كيم"أص حأ ةركة قا ل

جعلتها م  مصاف الشركات ومفية إدارية ومهفية  اتإل  ما تتمتع به الشركة من  ارالف ع  ويع د ن ا اإلقجاز 

 .م  ن ا المجا العالمية العاملة 
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  :"سبكيمـ "ل وصف نشاط الشركات التابعةثانيا: 
    

  :الشركات التابعة )المصانع القائمة(       
    
  :العالمية للميثانولة كالشر -2

 
 
 

 . ع دي لاير 220.130.000  ي لوبرأ ما   م3003 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر

 130إقتاجية ة ا ويتمثل قشاطها الر يس  م  إقتا  الميثاق   بن  ها.رأ مال % من21  "  كيم" تمتلكحيث 

قتا  إويتم ا تخاام جزء من  ،بكامل طا ته التصميميةالحما   ويعمل المصفع   وهلل  .ألف طن متري  ف يا  

ل  عمالء إاإلقتا   بيفما يتم ةحن با   ،المحاودة يتيل الشركة العالمية لألأ ا   لمصفع  مالمصفع كلقي

   العربية السع دية.  لكةبالممالصفاعية م  مايفة الج يل ويقع مقر الشركة  .الشركة إ ليميا  وعالميا  

 

إ الم  بقيمة اتفا ية إعادة تم يل م مع بفك الرياض 3002و عأ الشركة العالمية للميثاق   م  ةهر ي لي  

، و  ف تعن  عملية التم يل المت امقة مع الشريعة اإل المية الشركة الحق م  الحص   ملي ن لاير  231

وبم جب ن ا  . راضها العامةملي ن لاير  ع دي لاعم مشاريع الشركة وأغ 300عل  تم يل إضام  و ارة 

االتفا ية  يك ن التم يل بالريا  السع دي عن طريق تسهيالت إ المية مت امقة مع الشريعة بفظام تم يل 

علما أقه ال ت جا أية ضماقات مقامة من  .و ا  امأ الشركة  فاات ألمر كضمان له ا التم يل .المرابحة

 .خرين مقابل ن ا التم يلآلاق   اةركة   كيم أو ةركاء الشركة العالمية للميث

 

والت  كان لها تأثير  امأ الشركة بعمل صياقة دورية مجاولة لمصفعها م  ةهر يفاير ولماة أربعة أ ابيع 

و ا اتخ ت الشركة جميع االحتياطات  .إيجاب  عل  مست ى أداء المصفع م  اإلقتا  والكفاءة التشغيلية

الت  ف عل  التزاماتها تجاا العمالء وتقليل األثر المال  عل  الفتا ل المالية الالزمة للتخفيف من تأثير ن ا 

 .م3002لعام 

 

 

 

 

 



 
 Saudi International Petrochemical Company 

                                (Saudi Joint Stock Company) 

 

 م3002تقرير مجلس اإلدارة لعام                                         1                                                                    
 
    

 

 

 

   :ة العالمية للدايولكالشر -1

  
 . ع دي لاير 420.310.000ي لو برأ ما   م3003 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر

من  ال ي تاقاي   ومشتقاتهقشاطها الر يس  م  إقتا  ركز ويت  ها.رأ مال% من 10,12  "  كيم" تمتلكو

. ويعمل المصفع   وهلل  ف يا   متريطن  ألف 31إقتاجية ة ماليك أقهايارايا والتتراناياروم ران بنا  مادة

  ها يتم ةحفها إل  عمالوالت  التصميمية، ويق م باقتا  مادة ال ي تاقاي   عالية الج دة  ه الحما   بكامل طا ت

   العربية السع دية.  لكةبالممالصفاعية مايفة الج يل م  ويقع مقر الشركة إ ليميا  وعالميا ، 

 

اتفا ية تم يل جاياة إلعادة التم يل للقروض المت قية  م3002و عأ الشركة العالمية للااي   م  ةهر مارس 

ملي ن دوالر  43م بقيمة 3004كت بر أ 20من ال ف   التجارية المحلية ) رض بالاوالر األمريك  م  ع م  

ملي ن دوالر أمريك ( وصفاو  التفمية الصفاعية السع دي ) رض بالريا   1.1أمريك  والم لو المت ق  مفه 

ملي ن لاير (  200ملي ن لاير  والم لو المت ق  مفه ن   400م بقيمة 3004ي لي   1السع دي م  ع م  

ملي ن دوالر  001م بقيمة 3001يفاير  0مريك  م  ع م  األوالر وصفاو  اال تثمارات العامة ) رض بالا

ملي ن دوالر أمريك ( ون ا القروض كاقأ لتم يل إقشاء مصفع  21.1أمريك  والم لو المت ق  مفه ن  

الااي   والمرامق التابعة للشركة العالمية للااي    ابقا. وك لك تم يل إضام  لتم يل عمليات ت  عة بعض 

ملي ن لاير   212 ح ال  الشركة لتحسين األداء حيث ت لو تكلفة اإلقشاء والتراخيص للمشروع  ال حاات م 

ملي ن لاير. ومن المقرر االقتهاء من مشروع ت  عة مااخل  10غراض عامة للشركة بم لو أولتم يل 

عن طريق  م. وبم جب ن ا االتفا ية الجاياة  يك ن التم يل3004وحاات اإلقتا  بالشركة  قهاية عام 

تسهيالت إ المية مت امقة مع الشريعة بفظام تم يل اإليجارة حيث  تك ن نفا  ةريحتان للتم يل، الشريحة 

األول  تتضمن تح يل القروض الحالية إل  ط يلة األجل حيث  يك ن  ااد الشريحة األول  خال  عشر 

ات ت  عة بعض وحاات اإلقتا  م. أما الشريحة الثاقية متتضمن تم يل عملي3032مارس  20 ف ات حت  

م. 3031مارس  20حيث  يك ن السااد خال  اثفت  عشرة  فة حت   ،لرمع كفاءة أداء الشركة المخنط لها

م. و تك ن عملة 3001  تم ر  20علما  أن الشريحة الثاقية تتضمن مترة  ماح لسااد الامعة األول  حت  

غير وتفامس  مع ال فك السع دي اله لفاي وال فك السع دي عملية التم يل بالريا  السع دي وبسعر ما اة مت

 414للشريحة األول  و -ملي ن لاير    134ال ريناق  وذلك بم لو إجمال   مليار وثماقية ماليين لاير  مفها )

للشريحة الثاقية(. وتشمل عملية التم يل تقايم  فاات ألمر م  عة من الشركة العالمية للااي  ،  -ملي ن لاير 

ةارة إل  أقه ال ت جا أية ضماقات مقامة من ةركة   كيم أو ةركاء الشركة العالمية للااي   اإلحيث تجار 

 .اآلخرين مقابل ن ا التم يل
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م لتحسين عمليات 3002و ا و عأ الشركة العالمية للااي   عقا الهفا ة والت ريا واإلقشاء م  ةهر ي لي  

والت  تشمل ت  عة مااخل وحاات اإلقتا   الجف بية ( الك ريةeTECةركة إي تيك )مصفع ال ي تاقاي   

 212وتحسين وزيادة اعتمادية وكفاءة مرامق مصفع ال ي تاقااي  . وت لو تكلفة اإلقشاء والتراخيص للمشروع 

م، عل  أن يتم اإلقتهاء من المشروع خال  الربع 3002ي لي   04 م  باء اإلقشاءات  ا تم ملي ن لاير. و

م. و ا  امأ الشركة بترتي ات التم يل له ا المشروع من خال  الشريحة الثاقية لعملية 3004من عام  الرابع

 التم يل الم  عة مع ال فك السع دي اله لفاي وال فك السع دي ال ريناق .

 
والت  كان لها  ولماة أ   عين 3002و ا  امأ الشركة بعمل صياقة دورية مجاولة لمصفعها م  ةهر يفاير 

واتخ ت الشركة جميع االحتياطات   .تأثير إيجاب  عل  مست ى أداء المصفع م  اإلقتا  والكفاءة التشغيلية

الالزمة للتخفيف من تأثير ن ا الت  ف عل  التزاماتها تجاا العمالء وتقليل األثر المال  عل  الفتا ل المالية 

 .م3002لعام 

 
 :للغازاتالعالمية ة كالشر -3

    
  ع دي. لاير 431.400.000ي لو برأ ما  م 3002 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر 

إقتاجية  ة بنا أو  أكسيا الكرب ن ويتمثل قشاطها الر يس  م  إقتا    ها.رأ مال% من 33  "  كيم" وتمتلك

ويستخام المفتل بشكل أ ا    ،مصفع األك ر من ق عه م  العالمن ا الويعت ر  . ف يا   متريطن  ألف 240

كما يعت ر المصفع مصارا  إضاميا   ، يتيل المحاودة كلقيم إلقتا  حمض األ يتيكلأل من   ل الشركة العالمية 

كة العربية لبالممالصفاعية مايفة الج يل ويقع مقر الشركة م   .لتزويا الشركة العالمية للااي   بالهياروجين

   السع دية. 
    
اتفا ية إعادة تم يل  روض ال ف   التجارية م 3002 م رايرم  ةهر  للغازات عأ الشركة العالمية و ا و

مريك  وذلك لتم يل ألم من عاد من ال ف   المحلية والعالمية بالاوالر ا3001والت  حصلأ عليها عام 

تح يل القروض ال فكية التجارية الحالية إل  تسهيالت    ف تتمكن الشركة من بم جب االتفا يةو. مصفعها

ط يلة األجل بالريا  السع دي مع بفك الرياض )ال فك الر يس  للتعامالت المصرمية( ال ي  ام بترتيب 

 ع دي وبسعر ما اة متغير تفامس   لاير 034,431,20بم لو  ةراف عليها إلعادة التم يل واإوتغنية عملية 

، إضامة إل  تمايا مترة م 3002من عام  ةهر ديسم ر ااد القرض م  ، و ا باأ ةه ر وبفترة  ماح  تة 

 . م3033تفته  م  عام    ااد القرض بفترة تتراوح من  فتين إل  أربع  ف ات
       

والت  كان م ولماة أربعة أ ابيع 3002 امأ الشركة بعمل صياقة دورية مجاولة لمصفعها م  ةهر م راير 

و ا اتخ ت الشركة جميع  .إيجاب  عل  مست ى أداء المصفع م  اإلقتا  والكفاءة التشغيليةلها تأثير 

االحتياطات الالزمة للتخفيف من تأثير ن ا الت  ف عل  التزاماتها تجاا العمالء وتقليل األثر المال  عل  

  .م3002الفتا ل المالية لعام 



 
 Saudi International Petrochemical Company 

                                (Saudi Joint Stock Company) 

 

 م3002تقرير مجلس اإلدارة لعام                                         3                                                                    
 
    

 

 
        

 :الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة -4

 

  . ع دي لاير 0.002.000.000ي لو برأ ما   م3002 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر

ويتمثل قشاطها الر يس  م  إقتا  حمض األ يتيك وحمض أ يتيك   رأ مالها.% من 32  "  كيم" وتمتلك

التصميمية، ه ويعمل المصفع   وهلل الحما   بكامل طا ت . ف يا   متريطن  ألف 420إقتاجية ة األقهايارايا بنا 

قتا  خالت الفيفيل إل  ،قتا  المصفع من   ل الشركة العالمية لخالت الفيفيل المحاودةإستخام جزء من وي  

قتا  إل  عمالء الشركة اإلبيفما يتم  ةحن با    ت ،اتي ألثيل اأقتا  وةركة   كيم للكيماويات إل األحادي

   ة العربية السع دية. لكبالممالصفاعية م  مايفة الج يل يقع مقر الشركة و .وعالميا   إ ليميا  

 

اتفا ية إعادة تم يل  روض ال ف   التجارية م 3002 م رايرم  ةهر  لأل يتيل عأ الشركة العالمية  ا و

مريك  وذلك لتم يل ألم من عاد من ال ف   المحلية والعالمية بالاوالر ا3001والت  حصلأ عليها عام 

تح يل القروض ال فكية التجارية الحالية إل  تسهيالت    ف تتمكن الشركة من بم جب االتفا يةو. مصفعها

ط يلة األجل بالريا  السع دي مع بفك الرياض )ال فك الر يس  للتعامالت المصرمية( ال ي  ام بترتيب 

 ع دي وبسعر ما اة متغير  لاير 221,323,203بم لو  عادة التم يل واالةراف عليها إوتغنية عملية 

م، إضامة إل  تمايا 3002من عام  ةهر ديسم ر ااد القرض م  و ا باأ تفامس  وبفترة  ماح  تة ةه ر 

. و  ف تعزز ن ا م3034تفته  م  عام   مترة  ااد القرض بفترة تتراوح من  فتين إل  أربع  ف ات

  المالية والتفامسية. ةالخن ة من  ارة الشرك

 
 

والت   أربعة أ ابيعولماة  م3002م راير  امأ الشركة بعمل صياقة دورية مجاولة لمصفعها م  ةهر و ا 

و ا اتخ ت الشركة جميع  .عل  مست ى أداء المصفع م  اإلقتا  والكفاءة التشغيليةكان لها تأثير إيجاب  

الت  ف عل  التزاماتها تجاا العمالء وتقليل األثر المال  عل  االحتياطات الالزمة للتخفيف من تأثير ن ا 

  .م3002الفتا ل المالية لعام 
         

 :الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة -5

 

 ع دي.  لاير 232.000.000 ي لوبرأ ما  م 3002 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر 

  اهت لو طا تو ،خالت الفيفيل األحاديويتمثل قشاطها الر يس  م  إقتا   ها.رأ مال% من 32 "  كيم" وتمتلك

. ويعمل المصفع   وهلل الحما   بكامل طا ته التصميمية، ويق م باقتا   ف يا   متريطن  ألف 220اإلقتاجية 

شركة م  ويقع مقر ال .ويتم ةحن مفتجات الشركة إل  عمال ها إ ليميا  وعالميا  خالت الفيفيل األحادي مادة 

   العربية السع دية. ملكة بالمالصفاعية مايفة الج يل 
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اتفا ية إعادة تم يل  روض ال ف   التجارية م 3002 م رايرم  ةهر  لخالت الفيفيل عأ الشركة العالمية  ا و

مريك  وذلك لتم يل ألم من عاد من ال ف   المحلية والعالمية بالاوالر ا3001والت  حصلأ عليها عام 

تح يل القروض ال فكية التجارية الحالية إل  تسهيالت    ف تتمكن الشركة من بم جب االتفا يةو. مصفعها

ط يلة األجل بالريا  السع دي مع بفك الرياض )ال فك الر يس  للتعامالت المصرمية( ال ي  ام بترتيب 

وبسعر ما اة متغير تفامس   لاير 133,121,211ةراف عليها بم لو  ألعادة التم يل واإوتغنية عملية 

، إضامة إل  تمايا مترة م 3002من عام  ةهر ديسم ر ااد القرض م  ، و ا باأ وبفترة  ماح  تة ةه ر

. و  ف تعزز ن ا الخن ة م3034تفته  م  عام    ااد القرض بفترة تتراوح من  فتين إل  أربع  ف ات

  المالية والتفامسية. ةمن  ارة الشرك

 
 للكيماويات: شركة سبكيم -6

 
 

 لاير  ع دي  322.000.000برأ ما  ي لو  م3000 لية محاودة تأ سأ عام مسئةركة  ع دية ذات  

% 1التابعة( ال    كيم % مفها بيفما تمتلك ةركة   كيم للتس يق )إحاى ةركات 11وتمتلك "  كيم" 

ثيل األ يتات وبي تيل آ يتات بنا ة أمادت  أكثر من مفتل مفها ويتمثل قشاطها الر يس  م  إقتا   .المت قية

 (000,22بنا ة إقتاجية إجمالية  ارنا ) ترامتليأ مادة ال  ل  بي تيلينو، ( ما ة ألف طن  ف يا  000إقتاجية )

   بالمملكة العربية السع دية. الصفاعية مايفة الج يل ويقع مقر الشركة م   طن  ف يا  
 
 
 

ن ا  تأت و. م 3002   تم رم  ةهر ثيل األ يتات وبي تيل األ يتات أالتشغيل التجاري لمصفع  أو ا با

 تراتيجية الشركة م  تففي  مشاريع تح يلية متكاملة مع مفتجات الشركة االمفتجات المتخصصة ضمن 

 الحالية لتق م بتل ية االحتياجات المحلية من ن ا المفتل ، إضامة إل  م اجهة النلب م  األ  ا  العالمية.

يتم ت ميرا من   ل الشركة العالمية وال ي اد الخام الالزمة إلقتا  أثيل األ يتات ن  حامض األ يتيك الم و

ومادة اإليثاق   والت  يتم ا تيرادنا من األ  ا  العالمية. ويستخام ، لأل يتيل إحاى الشركات التابعة لس كيم 

 .المستخامة م  تغليف األ نح والاناقات المفتل كم يب م  صفاعة األح ار والس ا ل الصفاعية والح ي ات
 
 
 

 ملي ن لاير  ع دي. 313.1اتفا ية تم يل مع صفاو  التفمية الصفاعية السع دي بقيمة  عأ الشركة وو ا 

بنا ة ترامتليأ والغرض من ن ا االتفا ية ن  تم يل عمليات اإلقشاء لمصفع يفتل مادة ال  ل  بي تيلين 

مع مفتل  ه( طن  ف يا . و يضيف المشروع  يمة مضامة لس كيم بتكامل000,22إقتاجية إجمالية  ارنا )

ال ي تاقاي   اللقيم للمشروع. علما  أقه   ف يتم تس يق المفتل بالكامل عن طريق ةركة   كيم. وت لو تكلفة 

  .إن ةاء هللا م3004ملي ن لاير  ع دي. ومن المقرر تشغيل المصفع قهاية  200المشروع اإلجمالية ح ال  
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قشاء إلعقا التصاميم الهفا ية والت ريا وام بت  يع 3002و ا  امأ ةركة   كيم للكيماويات م  ةهر ي قي  

 يتم تم يل مشروع و ،  مع الشركة األلماقية تيسن كروب اودي المحاودة ترامتليألمصفع ال  ل  بي تيلين 

ويعت ر مفتل  .السع دي والشركاء وتم يل تجاريال  ل  بي تيلين عن طريق صفاو  التفمية الصفاعية 

( من ال  ليمرات الحرارية عالية التخصص والت  تستخام م  صفاعة PBT) ترامتليأال  ل  بي تيلين 

تكف ل جيا م  المستخامة قتا  الم اد إيضا  م  أقتا  الكهربا يات واإللكتروقيات وتاخل إالسيارات و

لتحقيق برقامل الت  ع وتن ير الصفاعات التح يلية الخاص مهمة إر اء ن ا العقا خن ة ويعت ر  المعل مات.

م  مجا   اعالميار يسي ادور   "  كيم"أن تلعب ( الجايا لPBTمشروع ال  ل  بي تيلين )و يتيح بس كيم. 

فتجة من    ل الشركة العالمية صفاعة ال  ليمرات ونفا ة ال ال تيك. كما أن ا تخاام مادة ال ي تاقاي   الم 

(  يتيح لس كيم PBT) ترامتليأ حاى الشركات التابعة لس كيم( كمادة أ ا ية إلقتا  ال  ل  بي تيلينإللااي   )

 اال تفادة من با ة مفتجاتها المتكاملة وتق ية  لسلة القيمة المضامة.

 
 

 :الشركة العالمية للمنافع -7

 

ون   لاير  ع دي  3.000.000برأ ما  ي لو  م3001عام  لية محاودة تأ سأ مسئةركة  ع دية ذات  

، الشركة العالمية لأل يتيل ة العالمية للااي  كالشر، ة العالمية للميثاق  كالشرممل كة بالتساوي من   ل 

قس ة الملكية الفعلية  وت لو  .للغازاتالعالمية ة كالشرالمحاودة، الشركة العالمية لخالت الفيفيل المحاودة و

% من رأ ما  الشركة. ويتمثل قشاطها الر يس  م  القيام بخامات إدارة وتشغيل وصياقة 11,21يم لس ك

ة لكبالممالصفاعية مايفة الج يل وحاات المفامع والمرامق للشركات التابعة لس كيم، ويقع مقر الشركة م  

   العربية السع دية. 

 
 

  شركة سبكيم للتسويق: -8

ون   .لاير  ع دي 000,000,3م برأ ما  ي لو 3003ةركة  ع دية ذات مسئ لية محاودة تأ سأ عام 

 .، ويقع مقر الشركة م  مايفة الخ ر بشر  المملكة العربية السع دية ممل كة بالكامل لشركة "  كيم"

قشاطها الر يس  م  أقشنة التس يق والم يعات للمفتجات ال تروكيماوية وال ال تيكية. ويت امر لاى  تركزوي

 الشركة قخ ة من خ راء التس يق من ذوي المهارات المتعادة. 

 

وتق م ةركة   كيم للتس يق حاليا  بتس يق وبيع مفتجات الميثاق   وال ي تاقاي   وماليك أقهايارايا 

و ا تم  يتات إضامة إل  مفتج  حمض األ يتيك وخالت الفيفيل األحادي. ألثيل اأران ووالتتراناياروم 

% عن عام 30م بزيادة  ارنا 3002الف طن متري للمفتجات الم ك رة خال  عام  333تس يق وبيع 

 .طن متريألف  113م والت  بلغأ 3003
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  لها:يه والشركات التابعة إشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو   أ(

 
 

  مرقك   يسري 0.000.000 برأ ما  ي لو  م3000تأ سأ عام  )ي  إيه ك برتيف(ةركة   كيم أوروبا 

ويتمثل %( ومقرنا مايفة أمستردام  اله لفاية.  11ون  ممل كة بأغل يتها من   ل "ةركة   كيم للتس يق" )

وتت عها ةركة أكترا إس إيه  .الل جستيةوة تقايم الاعم اإلداري م  المجاالت التس  يقشاطها الر يس  م  

ويتمثل قشاط ةركة أكترا إس إيه م  المجاالت التس يقية مقرنا م  مايفة جفيف الس يسرية. والت  

  لتس يقاال راع و ا أص حأ ةركة أكترا  .والخامات الل جستية والخ رة التجارية م  األ  ا  األوروبية

ألف  220الف طن متري من مفتجات   كيم  و  011س يق وبيع حيث تم ت "  كيم" م  أوروبا. مفتجاتل

 .م3002خرى خال  عام أطن مترى من مفتجات ةركات 

 
 
 

  :ي المحدودةآآسيا بي تي شركة سبكيم   -ب(

 
 

 هممل ك ي المحاودةآةركة   كيم آ يا ب  ت  بتأ يس م 3002م  ةهر أبريل  امأ ةركة   كيم للتس يق 

بالكامل لها م  دولة  فغام رة و ا أضامأ عمقا ا ترتيجيا  م  مجا  التس يق ، مما  يمكن الشركة من خامة 

عن طريق بفاء حلقة ربط بين العمالء وةركة   كيم للتس يق. وبه ا  أمضلزبا فها م   ارة آ يا بشكل 

تيجية مما  يفعكس إيجابيا  عل  أداء اإلقجاز تكتمل مفظ مة الشركة الجغرامية بت اجانا م  األ  ا  اال ترا

ة يواحاة من أنم مراكز العالم الل جيست ة فغام رالشركة ويسهل اقنال ها قح  مزيا من الفم . وتعا 

ال  العمالء م   ارة  متميزوالتجارية م  مجا  ال تروكيماويات ومن أنم المفام  لت صيل الخامات بشكل 

 خاماتها تقايملتزام ةركة   كيم للتس يق م  اي ين ماى  ة فغام ر م  ةركة   كيم آ يا كما أن تأ يس. آ يا

ي ضح جليا  ماى و العمالء م اةرة قنال ة واضحة م  تل ية إحتياجاتارمز إل  عل  مست ى عالم  وي

مع العمالء  تق م ةركة   كيم  للتأكيا عل  الشفامية ودعم العال اتوإنتمام ةركة   كيم للتس يق بعمال ها. 

 متخصصة.  ىن طريق ةركات تس يق أخرعبيع وتس يق مفتجات   كيم يا بالحا من آ 
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:قيد التنفيذ( الشركات التابعة )مشاريع – ثالثا

 :(وبولي إثيلين منخفض الكثافةخالت فينيل اإليثلين مشروع )الشركة العالمية للبوليمرات  -2

 
 
 ع دي.  لاير 302.300.000ي لو برأ ما  م 3001 عام تأ سأ م  لية محاودة ئذات مس ع دية ة كةر

مادت  خالت ميفيل اإليثلين وب ل  قشاطها الر يس  م  إقتا  ركز ويت  ها.من رأ مال %31وتملك "  كيم"  

ويعت ر ن ا المصفع األو  من ق عه  .( طن  ف يا  000,300إثيلين مفخفض الكثامة بنا ة إقتاجية إجمالية )

 المشروع م  مايفة الج يل الصفاعيةوأ يم م  مفنقة الشر  األو ط إلقتا  مادة خالت ميفيل اإلثيلين 

   بالمملكة العربية السع دية.
 

 

ب ا نة عاد من القروض والتسهيالت   ميرنا يتم ت ،مليارات لاير 2التكلفة اإلجمالية للمشروع  وت لو

ال فكية المت امقة مع الشريعة اإل المية وك لك من حصص الشركاء والقروض الحك مية المقامة من صفاو  

التفمية الصفاعية السع دي وصفاو  اال تثمارات العامة. و ا و عأ الشركة العالمية لل  ليمرات م  ةهر 

تمتا و لاير 000,000,304ع صفاو  اال تثمارات العامة بقيمة  م عقا تم يل ط يل األجل م3002ي قي  

التم يل بضمان  فاات ألمر الحص   عل  تم و .م3033-02-20إل   م3002-02-00ماة التم يل من 

 مقامة من الشركة العالمية لل  ليمرات. 

 

 الفيفيل التابعة لس كيم يتم ت مير خالت الفيفيل األحادى الالزمة كلقيم ثان من الشركة العالمية لخالت و

التابعة لسابك لتح يله إل  لل تروكيماويات المتحاة الج يل واإليثان من ةركة أرامك  ومعالجته م  ةركة 

قتا  الم اد الالصقة الت  إلثيلين كمادة أولية اإلوتستخام مادة خالت ميفيل  .إثيلين كلقيم أ ا   للمشروع

 ستخام ب ل  ي ربنة المستخامة م  األلعاب الرياضية، بيفما األ ت اب بالحرارة والغراء الساخن وأج د أق اع 

.  قتا  أق اع عاياة من الحاويات وزجاجات التغ ية الن ية ومفظفات الزجا إللين مفخفض الكثامة كلقيم يثإ

ملي ن لاير من صفاو  التفمية الصفاعية السع دي،  200لو عل   رض تم يل بم يم   ككما حصلأ 

مليار لاير مع  0.4تم يل تجاري مت امق مع الشريعة اال المية متضمفا   رضا   صير األجل بقيمة و

 .مجم عة من ال ف   السع دية

 

أ قس ة تففي  وبلغ .الجف بية قشاءات الك ريةواإلس للهفا ة إالمصفع حاليا  ب ا نة ةركة ج   ويجري إقشاء

 التجري   خال ويت  ع أن ياخل المصفع مرحلة التشغيل % 3,11 ل ح ا م3002المشروع حت  قهاية عام 

 . م3004األو  من عام الربع 
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     :مركبات األسالك والكابالت(مشروع ) شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة  -1

 
 
     ع دي.  لاير 13.340.000 ي لوم برأ ما  3003 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر

لتكامل مشاريعها وإيجاد مفتجات جاياة يحتاجها الس   و عيها المستمر  "  كيم" ارات ف  إطار تعزيز م

ةركة  مشروع مشتر  تمتلكه "  كيم" مفاصفة مع  نوشركة ، الالمحلية والعالمية،  امأ "  كيم" بتأ يس 

( ملي ن لاير. ويفتل الم اد العازلة للكابالت 320وتقار تكلفة إقشاء المصفع ب  ) ناق ا الك رية للكيماويات.

يتم الحص   عل  الم اد الخام الر يسية من الشركة العالمية لل  ليمرات إحاى ةركات  و .الكهربا ية

ويت  ع أن ياخل المصفع % 12ل  م ح ا3002وبلغأ قس ة تففي  المشروع حت  قهاية عام  التابعة. "  كيم"

ويقع مقر المشروع م  مايفة الج يل الصفاعية . م3004األو  من عام الربع  خال  التجري   مرحلة التشغيل

 بالمملكة العربية السع دية.
        

 :الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة -3
          

 ع دي.    لاير 12.230.000 ي لوم برأ ما  3002 عام لية محاودة تأ سأ ئذات مس ع دية ة كةر

% بيفما تملك ةركة ناق ا الك رية 31وتمتلك ةركة   كيم للكيماويات إحاى الشركات  التابعة  ل  "  كيم"  

قشاء إلوتهاف الشركة  .ويقع مقر الشركة الر يس م  مايفة الرياض بالمملكة العربية السع دية .% 31

 ال تثماراتها ح ال ت لو القيمة اإلجمالية و .م  كل من مايفت  الرياض وحا لتشغيل مشروعات تح يلية و

 : ، وميما يل  وصف للمشروعينملي ن لاير  331
         
 :)حائل( مشروع أفالم اإلثيلين فينيل أسيتات أ( 

 

الف طن متري، آ 4ملي ن لاير،  وبنا ة إقتاجية  ف ية  ارنا  010تقار تكلفة المشروع اإلجمالية بح ال  

و  ف يتم تس يق المفتل عن طريق  .ألف متر مربع 40ويقع عل  مساحة من أمالم اإلثيلين ميفيل أ يتات ، 

ةركة   كيم للتس يق إحاى الشركات التابعة ل  "  كيم"  و  ف يتم تم يل المشروع عن طريق الشركة 

، مما يا  عل  الخليل ويعت ر ن ا المشروع األو  من ق عه م  مفنقة .تم يلية محلية و روض من جهات

 ةتص ح واحاة من الق ى الاامعة م  مجا  النا ة المتجادالت  تسع  ألن لتزام   كيم بأنااف المملكة ا

وتستخام أمالم إثيلين ميفيل أ يتات م  صفع أل اح الخاليا الشمسية المستخامة م   إقتا  الكهرباء من النا ة 

عل  التقفيات الضرورية للتصفيع من ةركة متس ي كيميكالز ت نيسيل  و ا حصلأ الشركة  .الشمسية

د مرص ا تثمارية لمشاريع جاياة إ امة ن ا المشروع م  مايفة حا ل مرصة داعمة إليجا ويعت ر .الياباقية

 .تستخام ن ا المفتل ، كما أن المشروع  يعمل عل  خلق العايا من الفرص ال ظيفية ألبفاء ن ا المفنقة

  .م3004من عام  لثالثاالربع  التجري   خال ويت  ع أن ياخل المصفع مرحلة التشغيل 
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 :)الرياض( إنتاج قوالب معدنيةمشروع  ( ب
     

 ،طن متري 0000بنا ة إقتاجية  ف ية  ارنا ، وملي ن لاير  001تكلفة المشروع اإلجمالية بح ال  تقار 

حصلأ عل  التقفيات  الشركة  اعلما  بأن ،  متخصصة لصفاعة مفتجات ال ال تيك من   الب معاقية

المفتل عن الضرورية للتصفيع من الشركة األلماقية لتصفيع المعاات كيفر وركزج   و  ف يتم تس يق 

 .و  ف يتم تم يل المشروع عن طريق الشركة و روض من جهات تم يلية محلية الشركة قفسها طريق

المستخامة م  مصاقع وتستخام الق الب المعاقية م  تصفيع وتشكيل أق اع متعادة من الق الب والس ا ك 

ة لتصميم أي مفتل صفاع  أو تجاري ، ال ال تيك والتغليف و ا تم ت مير وتهيئة ال فية التحتية الالزمة للمفشأ

إذ يتم عمل الفماذ  األولية وإقتا  المفتل كامال  من خال  تصميم الق الب أو الس ا ك حسب المعايير الالزمة. 

و  ف تاعم مفشأة تصفيع الق الب الصفاعات المح لة من ال  ليمرات واألل اح المعاقية واألل مفي م 

ل   يام المفشأة بتصفيع الق الب والمعاات إبالمتنل ات الا يقة. وإضامة للحص   عل  األدوات والس ا ك 

حيث تت امر الخ رة الففية العالية ،   ف تاعم أيضا  خامة وصياقة الق الب والس ا ك الم ج دة قها االجاياة م

و ا بلغأ قس ة تففي  ة دوات والس ا ك للمفشأأللاى الشركة األلماقية بصفتها مزود التقفية م  مجا  تصفيع ا

 التجري   خال ويت  ع أن ياخل المصفع مرحلة التشغيل % 11م ح ال  3002المشروع حت  قهاية عام 

 .م3004من عام  الثاق الربع 
 

 سبكيم لإلبداع والتقنية:مركز مشروع   -4
 

 
بجامعة  للتقفيةم  وادي الظهران لإلبااع والتقفية    كيم ملي ن لاير إلقشاء مركز 331تستثمر "  كيم" 

الملك مها لل ترو  والمعادن. وكاقأ "  كيم"  ا و عأ مع وزارة ال ترو  والثروة المعاقية وجامعة الملك 

عشر ألف متر مربع م  وادي مها لل ترو  والمعادن م كرة تفانم لتأ يس المركز عل  مساحة ت لو خمسة 

و  ف  جب ن ا الم كرة تت ل  "  كيم" تففي  وإدارة وتشغيل المركز.الظهران للتقفية التابع للجامعة. وبم 

مخت را  تغن  كامة مجاالت ال حث والخامات الففية وتن ير المفتجات وتن يقاتها وأعما   23 يضم المركز

 التحليل واالخت ار.
 

ت م  م  ع المركز ال ي تم تصميمه عل  أحاث طراز عالم  من حيث الم اق  اءاو ا باأت مرحلة اإلقش 

والمعاات واألجهزة الحايثة، وذلك بهاف تن ير ا تخاام مفتجات ال  ليمرات لخامة وتن ير  والمخت رات 

 ة. مصفعا  داخل المملك 120 من الصفاعات التح يلية م  المملكة والت  يعمل ميها أكثر
 

 تخاامات الر يسية للمفتجات ون  األمالم الت  تاخل م  اليركز المركز م  أبحاثه عل  اومن المقرر أن 

صفاعة خاليا النا ة الشمسية واألغنية الر يقة لال تخاامات الزراعية واألقابيب المرقة والم اد الالصقة 

أللياف الض  ية، وغير الالزمة لصفاعة األخشاب واألورا  واألص اغ، والكابالت الكهربا ية ومفها كابالت ا

ذلك من المفتجات الت   تاعم ال رقامل ال طف  لتن ير التجمعات الصفاعية. كما  ي سهم المركز م  تعزيز 

ث    ل التعاون م  مجا  األبحاث با تخاام المخت رات واألجهزة وت اد  الخ رات بين الجامعة ومراكز ال ح

الرابع   م  الربع هللا بمشيئة    اإلقشاءات م  الم  ع تهاءقإ ومن المقرر"   كيم"األخرى م  المملكة وةركة 

 .م3004من عام 
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استراتيجيات الشركة: –اا رابع

وميق  ارا ة الفرص اال تثمارية المتاحة بغرض تعظيم أرباح الشركة وتفمية حق   مسيانميهاتق م"  كيم" ب

واضيحة  مي  إطيار ا يتراتيجية  ،مجليس اإلدارة مفي  تأ ييس الشيركة ويت فانا الخنط اال تراتيجية الت  ت فانا

وميق معيايير عاليية وتقيامها  المملكةتن رالصفاعة ب اعا عل   مما ،ك يرة أنميةالصفاعة أولأ ميها لمملكة ل

ميين  ا  ولتحقيييق نيي ا الخنييط  مييان مجلييس اإلدارة اعتمييا عيياد. لتكيي ن ضييمن اليياو  الصييفاعيةالجيي دة عالمييية، 

والت  من ةأقها أن تق د الشيركة إلي  مسيت ى متمييز  ،ال عياو يين القريبوالمشاريع الهادمة عل  الماال رامل 

 من األداء يضعها م  مصاف الشركات العالمية.   

 

 :كز استراتيجية الشركة على العناصر التاليةتتر) أ(  

 

 .الشركات التابعةلمصاقع والكفاءة زيادة النا ة اإلقتاجية وتحسين القارة التشغيلية  -0

 .للتقليل من تكاليف التشغيلوالعمالء تن ير عال ات ط يلة األما مع الم ردين  -3

 .التن ير المستمر م  ج دة المفتجات من خال  عمليات ال حث والتن ير وتن يق أمضل المعايير العالمية -2

 .العمل عل  تخفيض التكاليف لتعزيز القارة التفامسية للشركة -4

 .يجابيا  عل  أداء الشركةإمما يفعكس  ،األجل م  الق ى العاملة السع ديةاال تثمار ط يل  -1

الت  ع والتف ع م  مفتجات الشركة وذلك باال تثمار م  المشاريع التح يلية والمشاريع األخرى  -2

 .و جز ية م  مشاريع  ا مةأو ةراء حصص كاملة أالمرت نة بالصفاعة وذلك باقشاء مشاريع جاياة 

 

 : استراتيجية سبكيم لمشاريعها)ب( 

 

ضمان إداراتها، ل م  كامة العلمية العالمية وتففي  أمضل الممار ات والمعاييرت فأ "  كيم" تن ير 

بنريقة  هلة و لسة. ولل ص   إل  التفمية المثل  لمشروعاتها مقا االختيار الصحيح للمشروعات وتففي نا 

م  تن ير المشروعات اختارت قهجا متفردا م  تففي  ن ا المشاريع بج دة ومعالية، ويتمثل ن ا الفهل 

وإداراتها  التم يل مصادر اال تثمار وأمضل ا تخاام وبنريقة محكمة ود يقة نا الك رى ومراحل تففي 

 تمجاال ت  يععل   ا الفهلساعا ن يالحا من مخاطرنا، ومع يسمح بتحقيق أنااف كل مرحلة بالحا ال ي 

تحسين عملية تخصيص وتن ير م ارد رأس الما  مع الصفاعة وزيادة مرص العمل إل  الحا األ ص  

  .تعرض لها إل  الحا األدق ت  تقليل المخاطر الت  لوتحايا أول يات ت زيعها، والسع  أيضا إ
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الخطط والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة: - اا خامس

 تشغيل مشاريع الشركة:  -2

 

، إضامة إل  ات لاير  ع ديمليار مشاريع با تثمارات ي لو مجم عها خمسة حاليا  بتففي  عاةتق م   كيم 

ملي ن  100مشروع مركز   كيم لإلبااع والتقفية ومشروع  إ كان الم ظفين الل ين ت لو تكلفتهما ح ال  

 .لاير  ع دي

 

وبحما هللا مقا تم التشغيل التجاري بفجاح لمصفع أثيل األ يتات وبي تيل األ يتات التابع لشركة   كيم 

م  لتشغيل عاة مشاريع 3004م.وت اجه   كيم تحايات ك يرة خال  عام 3002للكيماويات خال  عام 

 صفاعية عل  الفح  التال : 

وب ل  إثيلين مفخفص الكثامة التابع للشركة العالمية لل  ليمرات المت  ع  مشروع خالت ميفيل اإلثيلين -0

 م.3004الربع األو  من عام  خال تشغيله 

   مشروع مرك ات األ ال  والكابالت التابع لشركة الخليل لع از  الكابالت المتقامة المت  ع تشغيله -3

 م.3004الربع األو  من عام خال  

إليثيلين التابع للشركة السع دية للمفتجات المتخصصة )ةركة تابعة لشركة مشروع أمالم خالت ميفيل ا -2

 م.3004 من الثالثالربع خال    كيم للكيماويات( المت  ع تشغيله 

التابع للشركة السع دية للمفتجات التخصصة )ةركة تابعة لشركة   كيم  إقتا    الب معاقيةمشروع  -4

  .م3004من عام  الثاق تشغيله خال  الربع للكيماويات( المت  ع 

 .م3004عام الربع الرابع من مشروع ال  ل  بي تيلين التابع لشركة   كيم للكيماويات المت  ع تشغيله خال   -1

 .م3004خال  الربع الرابع من عام مشروع ت  عة مصفع الشركة العالمية للااي   والمت  ع تشغيله  -2

 

 .م3002عام عن األ عار قس يا   تت  ع ا تقرارالشركة مان م 3004األ عار خال  عام وميما يخص 

من خال   ،م  أوروبا وآ يا ةا  ا  جاياإل  الاخ   م  بشكل ر يس   "  كيمالتفم ية ل  "خنة الوتتركز 

خنط تفصيلية تستخام أمضل أ اليب التشغيل والقارات المنل بة ألجل  وضعةركة   كيم للتس يق مع 

 .الم لمسانم    كيمتحقيق أمضل ع ا ا عل  مست ى الع

 
 تثمارية لشراء الودرا ة الفرص ا "  كيم" حاليا  بارا ات جاوى لعاة مشاريع صفاعية جاياةكما تق م 

حصص م  مشاريع  ا مة داخل المملكة وخارجها ، وت  عة بعض المصاقع القا مة لرمع كفاءتها التشغيلية. 

 م.3004خال  عام  ذلك من المت  ع اإلعالن عنو
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 الندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات:  -1

 

ةركة الصحراء لل تروكيماويات عل  درا ة م عن التفانم الم ا   مع 3002  كيم م  ةهر ي قي   أعلفأ

مع ةركة غير الملزمة و ا  امأ ةركة   كيم بت  يع م كرة التفانم  .الجاوى اال تصاديه القاما  الشركتين

درا ات م وذلك ل اء 3002  االقاما  المقترح بيفهما م  ةهر ديسم ر الصحراء لل تروكيماويات ح 

التحقق واال تقصاء التأكياية وإلكما  المفاوضات ح   اقاما  تجاري بين الشركتين م ف  عل  م ادئ 

 التكامؤ باالقاما  )االقاما  المقترح(.

 

الفتا ل األولية من الارا ات والمفاوضات ح   االقاما  المقترح تشير ال   أنو ا جاء ن ا الت  يع قتيجة 

أن االقاما  المقترح  يؤدي ال  ققلة ق عية إيجابية ألعما  الشركة ، وذلك ةرينة أن يتم االتفا  عل  

دي بعض الشروط األ ا ية. كما أقه من المت  ع أن يسهم االقاما  المقترح م  تعزيز مركز الشركة الريا

المحل  والعالم  م  مجا  ال تروكيماويات، ال ي يت  ع أن يؤدي إل  مشاركات مهمة تعزز الكفاءة 

 التشغيلية وأن تص ح الشركتين بعا االقاما  المقترح مفصة ال تمرار الفم  عل  الماى الن يل.

 

 المحاودة كمستشار س ب     العربية السع ديةإإتش    كيموميما يخص ن ا االقاما  المقترح، مقا عيفأ 

مال ، ومكتب زياد بن  مير خشيم محام ن ومستشارون كمستشار  اق ق   ع دي وةركة ألن وأومري 

 اق ق  دول ، وجايك بس لال تشارات كمستشار مف ، وقيكساقأ كمستشار لارا ة الس  . كما  كمستشار

ة الجاعان وةركاؤنم عيفأ ةركة الصحراء ةركة م رغان  تاقل  السع دية كمستشار مال ، وةرك

محام ن ومستشارون  اق قي ن كمستشار  اق ق   ع دي وةركة كليف رد تشاقس كمستشار  اق ق  دول  

 وآي اتش إس إقك كمستشار مف  ولارا ة الس  .

 

ت  ع أن يك ن م  مصلحة كل من مسانم  الشركتين وم ظفيها، إذ ي، االقاما  المقترح م  حا  اكتما و

ن يك ن االقاما  المقترح ققلة  إيجابية لكل من الشركتين وأن تك ن له مفامع ملم  ة لكال أقه من المت  ع أ

الشركتين. وياعم ن ا االقاما  المقترح االلتزام المشتر  لتحقيق قتيجة مفصفة و يمة مضامة لمسانم  كال 

يماويات م  المملكة العربية الشركتين بفاء  عل  م ادئ التكامؤ باالقاما . ون ا  ابقة مهمة م   ناع ال تروك

السع دية   ف يفتل عفها بمشيئة هللا ةركة أك ر ذات  ارات تفامسية أ  ى و ادرة عل  أن تزيا 

ما  يقام مرص قم  متميزة لكل كوعل  المست ى العالم  و ا تثماراتها م  مشاريع جاياة داخل المملكة 

 من اإلدارة والم ظفين لتعكس  يمة مضامة للمسانمين.
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و ا اتفقأ الشركتان عل  أقه م  حا  إتمام االقاما  المقترح ماقه  يتم عل  أ اس ت اد  أ هم الشركتين 

. و تصار الشركة   كيم حيث  تص ح ةركة الصحراء، بعا اكتما  االقاما  المقترح، ةركة تابعة لشركة

مقابل كل  هم مصار م  ةركة  هم جايا م  الشركة  0.211بم جب ةروط االقاما  المقترح ما يعاد  

إذا اكتمل االقاما     كيموومقا  لمعا  الت اد  المتفق عليه اتفقأ الشركتان عل  أن تصار  الصحراء. وعليه

لمسانم  ةركة الصحراء مقابل كامة األ هم المصارة م  ةركة  ا   هما  جايا 131,134,200 المقترح

 ارة م  الشركة بعا اكتما  االقاما  المقترحالصحراء وب لك  يص ح إجمال  عاد األ هم المص

الحالية    كيملاير  ع دي ، علما أن عاد أ هم  400,403,233,2ما  وبرأ ما   ارة ه 340,340,223

 لاير  ع دي. 220,222,222,2 برأ ما  هما  222,222,222 ن 

 

من الشركة إل  مسانم  ةركة الصحراء أو مجلس إدارتها أو إعالق ا عن قية  ا  وال تشكل الم كرة عرض

وةركة الصحراء بم جب الم كرة عل  اال تمرار م  التعاون    كيممؤكاة لتقايم عرض. وإقما اتفقأ 

باكما  درا ات التحقق واال تقصاء المالية والففية والتجارية والقاق قية، والم امقة عل  خنة الارا ات 

لخاصة بالامل وح كمة وخنة أعما  المجم عة بعا االقاما ، وإعااد ال ثا ق الضرورية لتففي  االقاما  ا

المقترح. وتف ي الشركتان، م  حا  اتفا هما الحقا  عل  االقاما  المقترح، ت  يع اتفا ية اقاما  تحاد عرض 

اتفا ية االقاما (، عل  أقه   ف الشركة المحتمل والم جه إل  مسانم  ةركة الصحراء ومجلس إدارتها )

تستمر الشركتان م  أعمالهما وتستمر أ هم كل من الشركتين م  التااو  عل  ال جه المعتاد حت  إتمام 

 االقاما  المقترح.

 

ت  يع اتفا ية االقاما  خال   نوتعتزم الشركتان حاليا  إكما  الارا ات المتعلقة باالقاما  المقترح وتف يا

الصحراء اتفا ية االقاما  وةركة    كيمويفته  العمل بالم كرة إما بت  يع  م.3004عام من الفصف األو  

 إل  األخرى برغ تها باقهاء الارا ات، أي من الم عاين يقع أوال.  ا  أو بتقايم إحاى الشركتين إةعار

 

ا  يقام إن ت  يع الم كرة ال يعف  أقه  يتم االتفا  عل  االقاما  المقترح بين الشركتين أ و أن عرض 

بخص ص االقاما  المقترح م  قهاية المناف أو أقه  ا تم تأكيا ةروط أو م عا أي عرض  ا يقام. وحت  

ل  اتفقأ الشركتان الحقا  عل  االقاما  المقترح ممن المت  ع أن يخضع االقاما  المقترح لشروط وم امقات 

 قة نيئة الس   المالية وجمعيت  الشركتينعاة من ضمفها عل    يل المثا  ال الحصر الحص   م ام

 غير العادية وم امقة الجهات الحك مية المختصة م  المملكة العربية السع دية. العم ميتين
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 :اتها التابعةكوشر سبكيملمخاطر المتعلقة بأعمال ا -ساا ساد

 

 :مخاطر تذبذب األسعار

 

 . عالميا   وال تروكيماوية وأ عار الشحنالمفتجات الكيماوية مخاطر ت ب ب أ عار  -

 .الشركة من حيث العرض والنلبمفتجات ية والت  تتأثر بها ماأل  ا  التفامسية العال -

 .تغير أ عار الم اد الخام الت  تعتما عليها الشركة م  اإلقتا  -

 :مخاطر التمويل

 

 .التم يل ثيرا  عل ك ةالتابعة المعتماات كللشر المال مر التم يل وتقل ات أ عار العمالت وال ضع ات  -

  :تشغيلالمخاطر 

 

 .مخاطر التشغيل العامة  -

 مر اإلمااد الالزم من الم اد األ ا ية )خامات التغ ية(امخاطر ت  -

 .ت ب ب األ عار -

 :المخاطر البيئية

 

 ثر تشادا  أو   اقين أخرى بشكل عام.كمرض   اقين بيئية أ احتما   -
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 المالية:النتائج   -سابعاا 

 
عام م  ملي ن لاير  200ملي ن لاير مقابل  230 م أرباحا صامية بلغأ3002عامم   "  كيم" حققأ 

ي كر أقه عل  الرغم من اقخفاض الكميات المفتجة والم اعة بس ب ت  ف مصاقع الشركة خال  م. 3003

 م  صام   اطفيف ارتفاعاالعام  مقا ةها ن ا ،م ألعما  الصياقة الاورية المجاولة3002و  من عام األ الربع 

ن ا االرتفاع بشكل ر يس  إل   التحسن م  أ عار    ب% مقارقة بالعام السابق. ويع د 2رباح بفس ة األ

 قخفاض التكاليف المالية.   ال  إضامة إبعض مفتجات الشركة خص صا مفتل الميثاق   

 
 م:3103عام ب م مقارنة  3102وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 

 
 

مليي ن لاير  يع دي 321,0م، مقابيل 3002مليي ن لاير  يع دي خيال  عيام  311,0بليو إجميال  اليربح  .0

 %. 3.4للعام السابق وذلك بارتفاع  ارا 
 

مليي ن لاير  يع دي  022,0م ، مقابل 3002ملي ن لاير  ع دي خال  عام  023,0بلو الربح التشغيل   .3

 %. 3.2للعام السابق وذلك بارتفاع  ارا 
 

مليي ن لاير  يع دي للعيام  200م، مقابيل  3002ملي ن لاير  يع دي خيال  عيام  230بلو صام  الربح  .2

 %.2.3السابق وذلك بارتفاع  ارا 

 
 لاير  ع دي للعام السابق. 0.24لاير  ع دي، مقابل  0.21 م(3002) بلغأ ربحية السهم خال  عام .4

 
 

 :للسنوات الخمسة الماضيةملخص األصول والخصوم ونتائج األعمال أ ( 
 

 ( ما عدا ربحية السهم )ماليين الرياالت        

 9002 9009 9000 9000 9002 البيان

 655,6 022,6 552,6 694,9 902,9 إجمالي الموجودات المتداولة

 906,09 000,00 044,00 400,2 400,2 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 422,04 022,05 445,06 095,09 202,00 إجمالي الموجودات

 922,0 222,0 205,0 255 202 إجمالي المطلوبات المتداولة

 220,5 445,4 294,4 054,5 022,5 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 690,5 025,5 099,5 006,4 229,5 إجمالي حقوق المساهمين وحقوق األقلية

 422,04 022,05 445,06 095,09 202,00 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق األقلية

 490 400 504 252 060 صافى  الدخل

 42,0 0346 0322 0302 0322 ربحية السهم )لاير(
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 تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:ب( 

 )ماليين الرياالت(

 
 
 
 

 تطور الموجودات وحقوق المساهمين للسنوات الخمسة الماضية: ج( 

 )ماليين الرياالت(
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 : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقةد( 

 

لتحسن في ابشكل رئيسي إلى   م3103بعام م مقارنة 3102يعود سبب االرتفاع في النتائج المالية لعام 

انخفاض الكميات المنتجة والمباعة  على الرغم منأسعار بعض منتجات الشركة خصوصا منتج الميثانول 

 ول ألعمال الصيانة الدورية المجدولة.األبسبب توقف مصانع الشركة خالل الربع 

 
 )ماليين الرياالت(

 

 نسبة التغير -التغيرات +/ م9009عام  م9002عام  البيان

 %936 +20 942,0 922,0 اإلجماليالربح  

 %932 +94 024,0 049,0 الدخل من العمليات الرئيسية

 %239 +02 400 490 صافي  الدخل

 
 
 

  :الشركة إليرادات  الجغرافيالتحليل هـ( 

 
يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل األسواق المحلية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العالمية، ويبين 

 : م3102خالل عام  البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركةالرسم 

 

 

 

42% 

26% 

28% 

3% 

 آسيا

 أوروبا

 مبيعات داخلية

 األسواق المحلية والشرق األوسط
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 المديونية اإلجمالية لـ "سبكيم" وشركاتها التابعة:و( 

 
 

 :الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
       

 )ماليين الرياالت(            

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 200,0 - - 200,0 200,0 سنوات 5 سالميةإصكوك 

 
 :الشركة العالمية للميثانول

      
 )ماليين الرياالت( 

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 - (200) - 200 525 ةسن 234 (0مالحظة ) بنوك تجارية 

 955 - 955 - 295 ةسن 0034 بنوك تجارية 

  من بنوك تجارية عادة جدولة القرضإ م9002 تم خالل عام :0مالحظة 

 
 :الشركة العالمية للدايول

 
 )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
 سحوبات
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 - (69) - 69 064 سنوات 2 (9مالحظة ) بنوك تجارية

 644 (02) 626  - 626 ةسن 0034 بنوك تجارية  

 060 - 060 - 596 ةسن  0934 بنوك تجارية 

 - (200) - 200 600 ةسن  2,2 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 - (065) - 065 620 ةسن  4,2 العامةصندوق االستثمارات 

 95 (040) - 025 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

  من بنوك تجارية عادة جدولة القرضإ م9002 تم خالل عام :9مالحظة 

 
 :ستيل المحدودةلألالشركة العالمية 

 
  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 - (402) - 402 200 ةسن 234 (2مالحظة ) بنوك تجارية

 405 (2) 402 - 402 ةسن 0935  بنوك تجارية

 200 (60) - 250 600 ةسن 232 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 500 (55) - 555 542 ةسن 0036 صندوق االستثمارات العامة

 552 - 55 422 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

  من بنوك تجارية عادة جدولة القرضإ م9002 تم خالل عام :2 مالحظة
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   :الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

 
 

  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

 المسدد خالل
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 - (255) - 255 644 ةسن 234 (6مالحظة ) بنوك تجارية

 252 (9) 255 - 255 ةسن 0935 بنوك تجارية

 200 (60) - 250 600 ةسن 232 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 925 (66) - 292 622 ةسن 6,00 صندوق االستثمارات العامة

 524 - - 524 محددغير  غير محددة سلف من الشركاء

  من بنوك تجارية عادة جدولة القرضإ م9002 تم خالل عام :6مالحظة 

 
 

 :الشركة العالمية للغازات
 
 

  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 - (4036) - 4036 20 ةسن 234 (5مالحظة ) بنوك تجارية

  4030 (2,0) 4036 - 4036 ةسن 235 بنوك تجارية 

 920 (50) - 220 600 ةسن 232 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 22 (06) - 005 062 ةسن 0036 صندوق االستثمارات العامة

 242 - - 242 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

 02 - - 02 غير محدد غير محددة األجل(سلف من الشركاء )قصيرة 

  من بنوك تجارية عادة جدولة القرضإ م9002 تم خالل عام :5مالحظة 

 
 

 :شركة سبكيم للتسويق
     

  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 22 - 6 25 غير محدد غير محددة من الشركاءسلف 
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 :الشركة العالمية للبوليمرات

     
  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 506 - 052 520 506 سنة  0634 بنوك تجارية

 620 - 020 200 400 سنة 00 التنمية الصناعي السعوديصندوق 

 506 - 506 - 506 سنة  06 ستثمارات العامةالصندوق ا

 045 - 2 049 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

 040 (62) - 902 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء )قصيرة األجل(

 
 

 :شركة سبكيم للكيماويات
 

  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 59 - - 59 045 سنة 234 صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 22 - 22 - 955 سنة 232 صندوق التنمية الصناعي السعودي 

 200 - 200 - 200 سنوات 2 بنوك تجارية

 925 - 922 65 غير محدد غير محددة من الشركاءسلف 
 
 

 :الخليج لعوازل الكابالت المتقدمةشركة 
 

  )ماليين الرياالت(

 قيمة القرض مدة القرض الجهة المقرضة
رصيد بداية 

 العام
سحوبات 
 خالل العام

المسدد خالل 
 العام

رصيد نهاية 
 العام

 55 - 22 25 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

 46 (09) - 54 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء )قصيرة األجل(
 
 

 :المدفوعات النظامية المستحقةس( 
 
   
 (ماليين الرياالت)

 م20/09/9002المدفوعات النظامية حتى   الجهة

 004 مصلحة الزكاة والدخل 

 90 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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 الداخلية:الرقابة  – ثامناا 

 
 

قشنة الشركة أبقشنة المعتماة إلدارة المخاطر المتعلقة ألترا ب إدارة المراجعة الااخلية كامة الض ابط وا

بشكل مستمر عل  أعما  إدارة المراجعة الااخلية التابعة لمجلس اإلدارة . وتشرف لجفة المراجعة وأعمالها

 إدارة المراجعة الااخلية ما يل :وتق م بمراجعة تقاريرنا بصفة دورية. و ا ةمل قنا  

 
 

  تراتيجية السف ية لعمل المراجعة الااخلية.اال إعااد الخنة  .0

  لين ميها بفتا ل التا يق. ئجميع إدارات الشركة اإلدارية والتشغيلية مع إبالغ المسلالتا يق والفحص الاوري   .3

 جراءات وكفاءتها. اإلكفاية ن ا دارات للتأكا من ماى إلجراءات والحل   الت  تقامها اإلتقييم ا  .2

إضامة إل  متابعة ن ا الت صيات الحقا حت  يتم التأكا من ، تقايم تقارير عن قتا ل التا يق وت صياته  .4

 تن يق ن ا الت صيات من   ل اإلدارات المعفية.

 
 

وت ليو جميع الم ظفين م بتن ير قظام الر ابة الاخلية 3002و ا  امأ إدارة المراجعة الااخلية م  عام 

 . عليهممن خال  قشرات ت ع ية تم ت زيعها بأنمية دورنا 

 
 

تا يق الق ا م المالية السف ية بإضامة إل  ما تقام، يق م أيضا المراجع الخارج  للشركة كجزء من قشاطه 

بية للتأكا من وج د لية والحا  آللفظام الر اب  الااخل  م  الشركة وأقظمتها الجراء تقييم ةامل وبا ،للشركة

 أقظمة ر ابة وض ط محكمة لعمليات الشركة.وج د و ،مصل مال م للمهام

 
 

م وج د أي خلل أو ضعف ج نري لفظام الر ابة 3002ولم يتضح إلدارة المراجعة الااخلية خال  عام 

 .الااخل  للشركة أو عملياتها المختلفة
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 مجلس اإلدارة: - تاسعاا 

 
 اإلدارة:تكوين مجلس ( 2

 
ب ج د مجلس إدارة يتمتع بمست ى عا  من الخ رة والمعرمة م  مجا   "  كيم"تتميز ةركة 

مجلس ويتألف  . تكشاف الفرص المفا  ة لتن ير قشاطات الشركةالالاؤوب العمل بو ،ال تروكيماويات

م ولماة ثالث 02/03/3002م  تاريخ  تم اقتخابهم من   ل الجمعية العم مية عض ا  أحا عشر دارة من اإل

تمتا حت  تاريخ م 00/03/3002و ا باأت أعما  المجلس للاورة الحالية م  تاريخ ،  ف ات

للتعريفات ال اردة بالمادة الثاقية من ال حة ح كمة الشركات  ا  ويتم تصفيف األعضاء ومق م01/03/3002

  لما يل : الصادرة عن نيئة الس   المالية بالمملكة العربية السع دية ومقا  
 
 

 مالحظات صفة العضوية المهام السم م

عبدالعزيز عبدهللا الزامل/  المهندسمعالي  0  
 ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة 

 - غير تنفيذي ر يس المجلس

رياض سالم علي أحمد/  المهندس 3  
 ممثل شركة ايكاروس للبتروكيماويات القابضة

 - غير تنفيذي عض 

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميساألستاذ/  2  
 ممثل المؤسسة العامة للتقاعد

 - غير تنفيذي عض 

زيدانحسين سامي محمد /  الدكتور 4  
 ممثل شركة العليان المالية

 - غير تنفيذي عض 

عبدالعزيز عبدالرحمن القويز/  الدكتور 1  - غير تنفيذي عض  

فهد سليمان الراجحي/  األستاذ 2  - غير تنفيذي عض  

 األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد 3
 ممثل الشركة العربية لالستثمار 

 مستقل عض 

 باايةمع  هتعض ي باأت

دورة المجلس م  

م00/03/3002  

 الدكتور/ صالح حلوان الحميدان  1
 ممثل الشركة العربية لال ثتمار

 مستقل عض 

مع قهاية  هتقتهأ عض يا

دورة المجلس م  

م1/03/3002  

عبدالرحمن عبدهللا الزامل/  الدكتور 1  - مستقل عض  

عبدالرحمن علي التركي/  األستاذ 00  - مستقل عض  

محمد عبدهللا الغرير/  المهندس 00  - مستقل عض  

أحمد عبدالعزيز العوهلي/  المهندس 03  
العض  المفتاب 

 والر يس التففي ي
 - تنفيذي
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 خرى:ألالمساهمة امشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات ( 1

 
 

 ةركات مسانمة ات ي يّن الجاو  التال  أعضاء مجلس اإلدارة ال ين يشارك ن م  عض ية مجالس إدار

 خرى:أ
 

 داخل/خارج المملكة المساهمة األخرى العضوية في الشركات السم م

عبدالعزيز عبدهللا الزامل/  المهندسمعالي  0  

 

 )مساهمة عامة، السعودية( ةركة الصحراء لل تروكيماويات -

 )مساهمة عامة، السعودية( مصرف اإلقماء -

 شركة مجموعة الزامل القابضة )مساهمة مقفلة، السعودية( -

عبدالعزيز عبدالرحمن القويز/  الدكتور 3  )مساهمة عامة، السعودية( ةركة الخليل للتاريب والتعليم - 

عبدالرحمن علي التركي/  األستاذ 2  

 )مساهمة عامة، السعودية( الصقر للتأمين التعاونيشركة  -

 شركة انفستكورب )مساهمة عامة، البحرين( -

 ركة جولدن بيراميدز بالزا )مساهمة عامة، مصر(ش -

 ركة زارة لالستثمار القابضة للفنادق )مساهمة عامة، األردن(ش -

 ركة معارض الظهران الدولية )مساهمة مقفلة، السعودية(ش -

عبدالرحمن عبدهللا الزامل/  الدكتور 4  

 
 )مساهمة عامة، السعودية( شركة الصحراء للبتروكيماويات -
 شركة الطاقة الوطنية )مساهمة مقفلة، السعودية( -

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس/  األستاذ 1  
 )مساهمة عامة، السعودية(البنك السعودي لالستثمار  -

 (، السعودية بتروكيم )مساهمة عامة -للبتروكيماويات الشركة الوطنية  -

رياض سالم علي أحمد/  المهندس 2  

 
 شركة التخصيص القابضة )مساهمة مقفلة، الكويت( -
 )مساهمة مقفلة، الكويت( شركة نور لالستثمار المالي -
 شركة إيكاروس للصناعات النفطية )مساهمة مقفلة، الكويت( -
لكترونية إلاألوسط للصناعات الهندسية واشركة مجمع الشرق  -

 والثقيلة )مساهمة مقفلة، األردن(

محمد عبدهللا الغرير/  المهندس 3  

 
 مارات(إل)مساهمة عامة، ا سمنت الوطنيةاإل شركة  -
 مارات(إل، امقفلة)مساهمة مجموعة الغرير الصناعية  -
 مارات(إلدوبال )مساهمة مقفلة، ا -شركة ألومنيوم دبي  -

  األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد 1
 (األردن)مساهمة عامة، بنك االستثمار العربي األردني  -

 

/ فهد سليمان الراجحي األستاذ 1  
 ، السعودية(مقفلة)مساهمة  الشركة الوطنية للصناعة -

 ، السعودية(مقفلة)مساهمة  خواناشركة مجموعة الراجحي  -

العوهليالمهندس / أحمد عبدالعزيز  00  
 )مساهمة عامة، السعودية( بنك البالد -

 

 ال يوجد الدكتور / سامي محمد حسين زيدان 00

 ال يوجد  الدكتور/ صالح حلوان الحميدان 03
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 :سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة -3

 
 

اربعة اجتماعات لمجلس اإلدارة السابق ال ي اقتهأ دورته  عقا مجلس إدارة الشركةم ، 3002خال  العام 

 م اجتماعا  واحاا  00/03/3002م، كما عقا مجلس اإلدارة الحال  ال ي باأت دورته م  01/03/3002م  

جتماعات المجلس  ام ا بت كيل أعضاء آخرين ليف ب ا عفهم م  امن  ا  أن األعضاء ال ين لم يحضروا أيبعلما 

  :كل عض  جل حض ر وميما يل  جاو  ي ضح  .الحض ر

 
 

 م1023اجتماعات المجلس عام   
إجمالي 

 الحضور
 األول السم م

26/3/1023 

 الثاني
04/6/1023 

 الثالث
14/9/1023 

 الرابع
03/21/1023 

 الخامس
22/21/1023 

0 
معال  المهفاس / ع االعزيز ع اهللا 

 الزامل
     1 

      1 ع االرحمن الق يز الاكت ر / ع االعزيز 3

      1 المهفاس / محما ع اهللا الغرير 2

      1 المهفاس /  أحما ع االعزيز الع نل  4

   1 الاكت ر / ع االرحمن ع اهللا الزامل 1

      1 األ تاذ / مها  ليمان الراجح  2

      1 الاكت ر /  ام  محما حسين زياان 3

      1 األ تاذ / ع االعزيز ع االرحمن الخميس 1

 4 األ تاذ / ع االرحمن عل  الترك  1

      4 الاكت ر / صالح حل ان الحمياان  00

      2 المهفاس / رياض  الم عل  أحما 00

 0 األ تاذ/ إبرانيم حم د المزيا  03

 

 م 1/03/3002أقتهأ عض ية الاكت ر/ صالح الحمياان )ممثل الشركة العربية لال تثمار( مع قهاية دورة المجلس م  تاريخ  -
 م 00/03/3002باأت عض ية األ تاذ/ إبرانيم المزيا )ممثل الشركة العربية لال تثمار( مع بااية دورة المجلس م  تاريخ   -
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 :مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأولدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر ةوصف ألي -4

 

 السم

 األسهم في

 م1023يناير  2

 األسهم في

 م1023ديسمبر  32
 نسبة التغير صافي التغير

ملكية األقرباء 

من الدرجة 

 العدد األولى وتغيرها
نسبة 

 التملك
 نسبة التملك العدد

 ال ي جا %34 26.611 %1.150 006.611 %1.100 051.111 / عبدالعزيز عبدهللا الزامل المهندسمعالي 

 ال ي جا %20 - 2112111 - %12090 0112111 %12302 0.111.111 / محمد عبدهللا الغرير المهندس

 ال ي جا %1.0 - 0112111 - %12302 021102111 %12211 020102111 / عبدالرحمن عبدهللا الزامل الدكتور

 ال ي جا %3,0 232 %12109 3092232 %12109 309111 المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي

 ال ي جا %0 0 %12110 111,21 %1.110 111,21 / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز الدكتور

 ال ي جا %0 1 %12104 212111 %12104 212111  / صالح حلوان الحميدان الدكتور

 ال ي جا %0 0 %3.365 0.215.111 %3.365 0.215.111 عبدالرحمن علي التركي/  األستاذ

 ال ي جا %0 0 %02660 620002243 %02660 620002243 / فهد سليمان الراجحي األستاذ

 ال ي جا %0 0 %1 00 %1 00 إبراهيم حمود المزيد  ألستاذ/ا

 ال ي جا %0 0 %1 1 %1 1 / رياض سالم علي أحمد المهندس

 ال ي جا %0 0 %1 1 %1 1 / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس األستاذ

 ال ي جا %0 0 %1 1 %1 1 / سامي محمد حسين زيدان الدكتور

 
 
 
  :مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأولدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر ةوصف ألي -5

 

 السم

 األسهم في

 م1023يناير  2

 األسهم في

 صافي التغير م1023ديسمبر  32
نسبة 

 التغير

ملكية األقرباء من 

 الدرجة األولى وتغيرها
 نسبة التملك العدد نسبة التملك العدد

 ال ي جا %0 1 %1.112 00.111 %1.112 00.111 / عبدالرحمن عبدالكريم السيف المهندس

 ال ي جا %000 - 00.111 - %1 1 %1.112 00.111 / عبدهللا  سيف السعدون المهندس

%1.1130 7.909 / حسين سعيد آل سيف األستاذ  ال ي جا 000% - 7.909 - 1% 1 

 ال ي جا %0 0 %1 51 %1 51 / راشد محمد الدوسري األستاذ

 ال ي جا %0 0 %1 1 %1 0 / كيفن جون هايس األستاذ

 ال ي جا %0 0 %1.1176 30.053 %1.1176 30.053 األستاذ / عبدهللا ناصر الجابر
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 :ة األسهم للمالك الرئيسيينئمصلحة في ف ةوصف ألي -6

 
 

من أ هم الشركة خال   مأكثر% 1ين ال ين يملك ن ي ماء وعاد أ هم وقس ة ملكية المسانمين الر يسأبيان ب

 :م3002عام 
 

 )بالريال السعودي(

 السم

 األسهم في

 م1023يناير  2

 األسهم في

 نسبة التغير التغيرصافي  م1023ديسمبر  32

 نسبة التملك العدد نسبة التملك العدد

 % 1 0 % 9.71 25.509.275 % 9.71 25.509.275  الزامل القابضة ة شركة مجموع

 % 1.70 - 331.122 - % 0.36 21.395.277 % 0.23 21.531.901 شركة ايكاروس للبتركيماويات القابضة

 % 1 0 % 7.75 30.015.500 % 7.75 30.015.500  المؤسسة العامة للتقاعد

 % 1 0 % 5.35 09.351.111 % 5.35 09.351.111  شركة العليان المالية المحدودة

 

 

 :تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوقة األسهم ئمصلحة في ف ةوصف ألي -7

 
األ هم ذات األحقية م  التص يأ تع د ألةخاص مصلحة م  مئة  ةلم يقم أي ةخص بابالغ الشركة عن أي

 .م3002عام وك ار التففي يين وأزواجهم وأوالدنم القصر( خال  اإلدارة )عاا أعضاء مجلس 
 
 

 :المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين -8

  
وك ار التففي يين ممن تلق ا  ي ضح الجاو  التال  المكامآت والتع يضات المام عة ألعضاء مجلس اإلدارة

 م:3002أعل  المكامآت والتع يضات من الشركة مضاما  إليهم الر يس التففي ي وماير عام المالية خال  عام 
 

 )لاير سعودي(

 البيان

 

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

 يضاف إليهمالمكافآت والتعويضات 

 مدير الماليالوالرئيس التنفيذي 

 254,222,2 - - الرواتب والتعويضات

 - 024.562 02.000 البدلت

 222,002,9 000,000,9 311.000 المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

مزايا عينية  و أية تعويضات أ 

 تدفع بشكل شهري أو سنوي ىأخر
- - - 
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 :مجلس اإلدارةالتابعة للجان ال - عاشراا 

 :لجنة المراجعة (2

 
تم ترةيحهما من خار  يتتك ن اللجفة من ثالثة أعضاء أحانم عض  م  مجلس اإلدارة، والعض ان اآلخران 

  ن المالية. ئمجلس اإلدارة من ذوي الخ رة واالختصاص بالش

 
 

وتختص لجفة المراجعة باإلةراف عل  إدارة المراجعة الااخلية والت صية لمجلس اإلدارة بتعيين المحا  ين 

القاق قيين وتحايا قنا  عملهم وا تراح أتعابهم السف ية ومتابعة ودرا ة خنة المراجعة.  كما تق م اللجفة 

تزام بالمتنل ات القاق قية والفظامية بشكل مفتظم بمراجعة األقظمة المالية والمخاطر لاى الشركة واالل

 ليات اللجفة ئوتتضمن مس .والق اعا المحا  ية عل  ض ء قظام نيئة الس   المالية ول ا حها التففي ية

مراجعة الق ا م المالية السف ية للشركة   ل عرضها عل  مجلس اإلدارة ودرا ة السيا ات المحا  ية 

تم تشكيل لجفة المراجعة و ا م.  3002خال  عام  اجتماعينلجفة و ا عقات ال .والت صية بشأقها للمجلس

 م حسب الجاو  التال :  00/03/3002لاورة المجلس الجاياة الت  باأت م  

 
 

 أعضاء لجنة المراجعة:

 
 

  الصفة السم

 - عض  مجلس إدارة –ر يس اللجفة  / مها  ليمان الراجح  األ تاذ

 - ةركة مجم عة الزامل القابضةممثل  –عض  اللجفة  / أديب ع اهللا الزامل األ تاذ

 المؤ سة العامة للتقاعاممثل  –عض  اللجفة  مها ع اهللا السع ي/  األ تاذ
 باايةمع  هتعض ي باأت

دورة المجلس م  

م00/03/3002  

 المؤ سة العامة للتقاعاممثل  –عض  اللجفة  األ تاذ/  ع د  ليمان الجهف  
مع قهاية  هتقتهأ عض يا

دورة المجلس م  

م1/03/3002  

 
 

 تاريخ انعقاد الجتماعات:

 

 تاريخ الجتماع الجتماع م

 م03/03/3002 األو  0

 م01/00/3002 الثاق  3
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 :لجنة الترشيحات والمكافآت (1

 

وتختص اللجفة بالت صية  .تتك ن لجفة الترةيحات والمكامآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة

للمهارات المنل بة لشغل للترةيح لعض ية مجلس اإلدارة ومقا  للمعايير المعتماة، والمراجعة السف ية 

ومراجعة نيكل المجلس ورمع الت صيات بشأن التغييرات الت  يمكن إجراؤنا، كما تختص  عض ية المجلس

ك لك من  .ةكمعها بما يخام مصلحة الشر ملالتعا يفيةاللجفة بتحايا ج اقب الضعف والق ة م  المجلس وك

و ا  .مهام اللجفة وضع  يا ات تع يضات ومكامآت أعضاء مجلس اإلدارة وك ار التففي يين م  الشركة

تم تشكيل لجفة الترةيحات والمكامآت لاورة المجلس الجاياة و ا  .م3002خال  عام  اجتماعينعقات اللجفة 

 حسب الجاو  التال :  م 00/03/3002الت  باأت م  

 
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

 
  الصفة السم

 - ر يس اللجفة / ع االعزيز ع اهللا الزامل معال  المهفاس

 - عض  اللجفة /  ام  محما حسين زياان الاكت ر

 - عض  اللجفة / مها  ليمان الراجح  األ تاذ

دورة  باايةمع  هعض ي باأت عض  اللجفة / محما ع اهللا الغرير المهفاس

م00/03/3002المجلس م    

دورة  باايةمع  هتعض ي باأت عض  اللجفة األ تاذ/ إبرانيم حم د المزيا

م00/03/3002المجلس م    

مع قهاية دورة  هتقتهأ عض يا عض  اللجفة  الاكت ر/ ع االعزيز ع االرحمن الق يز

م1/03/3002المجلس م    

مع قهاية دورة  هتقتهأ عض يا عض  اللجفة الاكت ر/ صالح حل ان الحمياان 

م1/03/3002المجلس م    

 
 

 الجتماعات:تاريخ انعقاد 

 

 تاريخ الجتماع الجتماع م

 م03/00/3002 األو  0

 م01/03/3002 الثاق  3
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 اللجنة التنفيذية: (3

 
اإلدارة، وتختص اللجفة التففي ية بتقايم الت صيات  تتك ن اللجفة من  تة أعضاء جميعهم أعضاء م  مجلس

 ن العمل م  الشركة ئإل  مجلس اإلدارة ح   مختلف الم ض عات مثل إدارة وت جيه أقشنة وة

الت صيات الخاصة بالقرارات والت صيات المتعلقة بالمشروعات الجاياة وا تثمارات الشركة، و

. م3002خال  عام  ثالثة اجتماعاتو ا عقات اللجفة  .ة للشركةاال تراتيجية المتعلقة باألول يات التشغيلي

  م حسب الجاو  التال :  00/03/3002تم تشكيل اللجفة التففي ية لاورة المجلس الجاياة الت  باأت م  و ا 

 
 أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

 

  الصفة السم

 - ر يس اللجفة / ع االعزيز ع اهللا الزامل معال  المهفاس

 - عض  اللجفة / رياض  الم عل  أحما المهفاس

 - عض  اللجفة / أحما ع االعزيز الع نل  المهفاس

 - عض  اللجفة الاكت ر/ ع االعزيز ع االرحمن الق يز

دورة  باايةمع  هتعض ي باأت عض  اللجفة /  ام  محما حسين زياان الاكت ر

م00/03/3002المجلس م    

دورة  باايةمع  هتعض ي باأت عض  اللجفة الرحمن الخميساأل تاذ/ ع ا العزيز ع ا 

م00/03/3002المجلس م    

مع قهاية دورة  هتقتهأ عض يا عض  اللجفة المهفاس/ محما ع اهللا الغرير 

م1/03/3002المجلس م    

مع قهاية دورة  هتقتهأ عض يا عض  اللجفة  / مها  ليمان الراجح  األ تاذ

م1/03/3002المجلس م    

 

 

 تاريخ انعقاد الجتماعات:

 
 تاريخ الجتماع الجتماع م

 م03/04/3002 األو  0

 م31/01/3002 الثاق  3

 م00/02/3002 الثالث 2
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 :إقرارات مجلس اإلدارة :الحادي عشر
 
 
 التال :بمجلس اإلدارة  قري

 
 .أقه تم إعااد  جالت الحسابات بالشكل الصحيح .0

 .عل  أ س  ليمة وتم تففي ا بفعالية أن قظام الر ابة الااخلية أعا .3

 .  ام اصلة قشاطهبشأن  ارة الشركة عل  ي كر  جا أي ةك أقه ال ي .2

للمعايير واألقظمة المحا  ية الصادرة عن الهيئة السع دية  ا  الم حاة ومق تم إعااد الق ا م المالية .4

ة ميما كوالفظام األ ا   للشرات كللمتنل ات ذات العال ة من قظام الشر ا  للمحا  ين القاق قيين وط ق

 يتعلق باعااد وقشر ال ياقات المالية .

)و( الفقرة  بعا  م  ) ا ا  تثفاء من تم ذكراأو أدوات دين ب ن الشركة لم تقم باصاار أية  فااتأ .1

وبالتال  لم تقم با ترداد أو ةراء أو إلغاء أية أدوات  (قية اإلجمالية لس كيم وةركاتها التابعةالمايف 

 . دين  ابلة لال ترداد

ال ت جا بالشركة أية حق   تح يل أو اكتتاب بم جب أدوات دين  ابلة للتح يل إل  أ هم أو حق    .2

 م. 3002خيار، أو م كرات حق اكتتاب، أو حق   مشابهة أصارتها أو مفحتها الشركة خال  عام 

وت جا أو كاقأ ت جا ميه مصلحة ج نرية ألحا أعضاء  ،أي عقا تك ن الشركة طرما  ميهال ي جا  .3

 عال ة بأي مفهم. يأو ألي ةخص ذعام المالية مجلس اإلدارة أو الر يس التففي ي أو ماير 

تفاز  بم ج ه أحا أعضاء مجلس اإلدارة أو أحا ك ار التففي يين عن أي  ،تفا اال ت جا أية ترتي ات أو  .1

 راتب أو تع يض.

 تفاز  بم ج ه أحا مسانم  الشركة عن أية حق   م  األرباح.          ،ال ت جا أية ترتي ات أو اتفا  .1

 
 : الجزاءات والعقوباتالثاني عشر: 

 

قزاع مع مقاو  اإلقشاءات لمركز   كيم لألبحاث والتن ير ةارة إل  أن ةركة   كيم  ا دخلأ م  إليف غ  ا

و ا أحيل ن ا الفزاع إل  التحكيم  .بمايفة الظهران بالمملكة العربية السع دية وذلك بعا مسخ عقا اإلقشاء

و ا عيفأ نيئة التحكيم مؤخرا ةركة نفا ية لمعايفة  .  الرغم من ا تمرار  ير التحكيم وعل .السع دي

وتعتقا   كيم بأقها لن تك ن ملزمة بأية مام عات بخالف  .ير حجم األعما  الت  أقجزنا المقاو الم  ع وتقا

  . تحقا  من   ل   كيم قظير األعما  الت  أقجزنا المقاو اتلك المقياة بالفعل ك
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 :عية العمومية للمساهمينالجم -عشر الثالث

 
حيث  امأ الشركة  ،جمعية عم مية عادية وجمعية عم مية غير عادية م 3002عقات   كيم خال  عام 

ا   ل الم عا بخمسة وعشرين ي ما  عل  األ ل ما وجاو  أعمالهمومكاقهتين يالجمعا اقعقاد يعاباإلعالن عن م 

وذلك م  م  ع الس   المالية السع دية )تااو ( وم  ع الشركة اإللكتروق  وم  الجرياة الر مية والصحف 

كما أتاحأ الشركة الفرصة للمسانمين للمشاركة الفعالة والتص يأ عل  الم ض عات الت  يتضمفها  .المحلية

وإجراءات التص يأ ع ر دع ة الجمعية تين جاو  األعما  وأحاطتهم علما  بالق اعا الت  تحكم اجتماع الجمعي

تخاذ  راراتهم، و امأ الشركة بابالغ وعن طريق ت زيع ملف يحت ي عل  معل مات كامية تمكن المسانمين من ا

ا، وتم تمكين المسانمين من االطالع عل  محضر االجتماع مم ر اقتها هتين الس   عن قتا ل اجتماع الجمعي

وا تمرارا  لحرص   كيم عل  تن ير طر  الت اصل مع  .بمقر الشركة ومن خال  م  ع الشركة اإللكتروق 

ل ين تع ر عليهم حض ر اجتماع الجمعية ا هاتاحأ   كيم لمسانميأ م مقا مسانميها وتسهيل كامة اإلجراءات له

لكتروق  اإل الجمعية ع ر الم  ع جاو  أعما  عا وذلك من خال  التص يأ عل  بف د التص يأ عن ب  آلية 

 ميما يل  القرارات المتخ ة:و .الخاص بتااوالت 
 
 م

 تاريخ اقعقاد الجمعية
قس ة 

 الحض ر
 القرارات المتخ ة

0 
 م02/02/3002

 عاديةغير جمعية عامة 
22% 

 . م2112الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي  -1

الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -2
 م11/12/2112

التصديق على القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر للشركة  -1
 م.11/12/2112في

 م.2112مجلس اإلدارة عن العام المنصرم إبراء ذمة أعضاء  -4

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي  -1
( لاير سعودي 57,1م بواقع )2112الشركة عن النصف الثاني لعام 

%( من القيمة االسمية للسهم الواحد 7,5للسهم الواحد بما يمثل )
سعودي على أن تكون ( لاير 111,111,257بإجمالي مبلغ وقدرة  )

أحقية تلك األرباح للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم 
 .إنعقاد الجمعية

رنست آند يونغ( كمراجع حسابات الشركة للعام آالموافقة على اختيار ) -2
 .م2111المالي 

( من النظام األساسي 41( والمادة )21الموافقة على تعديل المادة ) -3
 .للشركة

3 
 م02/03/3002

 جمعية عامة عادية
23% 

إدارة الشركة السع دية العالمية لل تروكيماويات إقتخاب أعضاء مجلس  -1
"  كيم" للاورة القادمة لماة ثالث  ف ات ت اأ من تاريخ 

 .م00/03/3002ن  الم امق 03/03/0421
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 :سياسة توزيع األرباح - عشر الرابع

  
( من الفظام األ ا   للشركة وذلك بعا خصم 40حسب المادة ) ع أرباح الشركة الصامية السف يةييتم ت ز

 جميع المصرومات العم مية والتكاليف األخرى عل  ال جه اآلت :

 
و يف ني ا العامية العاديية حتياط  قظام ، ويج ز للجمعية ا%( من األرباح الصامية لتك ين 00فب )جت  .0

 حتياط  الم ك ر قصف رأس الما .الالتجفيب مت  بلو ا

مجلس اإلدارة أن تجفب قس ة معيفة من األربياح الصيامية لتكي ين من  تراح ابفاء عل  العم مية للجمعية  .3

 تفا   وتخصيصه لغرض أو أغراض معيفة.احتياط  ا

 %( من رأس الما  المام ع.1ي زع من ال ا   بعا ذلك دمعة أول  للمسانمين تعاد  ) .2

عياة اميع مر مجليس اإلدارةألعضياء مكاميأة ن ال يا   م%( 00) عل قس ة ال تزيا  ،بعا ما تقاميخصص  .4

األقظميية والتعليمييات الصييادرة ميين وزارة التجييارة بهيي ا الشييأن وييي زع ال ييا   بعييا ذلييك عليي  المسييانمين 

 .كحصة إضامية من األرباح

ربيياح عليي  مسييانميها بشييكل دوري ربييع  ييف ي إذا  ييمحأ ن تقيي م بيياجراء ت زيييع لألأ ةللشييركيجيي ز  .1

عفييا القيييام بيي لك بالشييروط والضيي ابط والتعميمييات  ةن تلتييزم الشييركأ ةبيي لك ةييرين ةالماليييمكاقياتهييا إ

 ح   ذلك من   ل وزارة التجارة والصفاعة. ةالصادر

 
م بواقع 3103عن النصف الثاني لعام م 36/12/3102في أرباح نقدية على مساهمي الشركة تم ت زيع 

%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 022( ريـال سعودي للسهم الواحد بما يمثل )1202)

( لاير للسهم عن الفصف األو  من 1,0، كما تم صرف ) عن كل  هم ( ريـال30221112111وقدره )

 .( لاير عن كل  هم31,0م )3003عام  عنوب لك يص ح ما تم ت زيعه م 3003العام 

 
م 3002عام األو  من عن الفصف  م33/03/3002م  كما تم ت زيع أرباح ققاية عل  مسانم  الشركة  

%( من القيمة اال مية للسهم ال احا باجمال  م لو و ارة  2( لاير  ع دي للسهم ال احا بما يمثل )2,0ب ا ع )

ت صية إل  الجمعية العامة للشركة  ام مجلس اإلدارة برمع كما . عن كل  هم( لاير 99030003000)

( 21,0م ب ا ع )3002ققاية عل  مسانم  الشركة عن الفصف الثاق  من عام لم امقة عل  ت زيع أرباح ل

 اباجمال  م لو و ار للسهم ال احا %( من القيمة اال مية1,2لاير  ع دي للسهم ال احا بما يمثل )

عل  أن يك ن تاريخ أحقية ت زيع األرباح للمسانمين المقياين م   جالت  .( لاير  ع دي222,222,321)

وب لك يك ن  .م02/02/3004م   بفهاية تااو  ي م اقعقاد الجمعية العامة والمزمع عقانا بمشيئة هللا)تااو ( 

 .( لاير عن كل  هم31,0م )3002ما  يتم ت زيعه عن عام 
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 :التواصل مع المساهمينعشر:  الخامس

 
 

والت  تؤكا عل  االلتزام بأر   المعايير األخال ية، والحرص التام  م  "  كيم" اقنال ا من  يمفا األ ا ية

مح ر أ ا   م  بفاء المجتمعات, ودامع ، وألن العا  عل  الفزانة والعمل القا م عل  الثقة وتحمل المسئ لية

 معل ماتتك ن الذلك بأن م اأ العا  م  الس   المالية و، مقا التزمأ "  كيم" قهضتها وتقامهال فا ها و   ي

خضع الجميع لألقظمة أن يمتاحة لكل أطراف الس   أمرادا  وةركات دون تمييز، و الخاصة ب  "  كيم"

ال ي ياعم م  مضم قه م اأ اإلمصاح  "الح كمة"قظام تفر ة. وم    يل ذلك أ رت "  كيم" والل ا ح دون 

ةيا  مع قظام الشركات االية ومتموالشفامية وبما يتفق مع مفه م ح كمة الشركات وأقظمة نيئة الس   الم

 .والفظام األ ا   للشركة

 

م  ت مير المعل مات المفا  ة    أمام الجميع   تحقيق م اأ العاالةعل  ضرورة "  كيم"  وعاما إثر عام تشاد

اال تثمارية بفاء عل  معل مات صحيحة  همبغرض مساعاة المسانمين والمستثمرين عل  اتخاذ  رارات

م  الحص   عل   حق  هم لمسانمينلالعايا من اإلجراءات الت  تضمن  قف تة، حيث وواميوواضحة 

إضامة  www.sipchem.comم  ع الشركة  وأمن خال  م  ع الس   المالية "تااو "    اءالمعل مات 

والصحف  "تااو "بفشر التقارير المالية واإلعالقات والمعل مات الج نرية ع ر م  ع الشايا إل  التزامها 

  .الي مية

 

كما تحرص الشركة عل  الت اصل مع المسانمين والرد عل  جميع ا تفساراتهم وتزويانم بكامة المعل مات 

د بتن يق آلية التص يأ كما ت جأ الشركة ن ا الجه ، بكامة ال  ا ل الممكفة. المنل بة م  ال  أ المفا ب

حض ر اجتماع الجمعية العم مية للتص يأ عل  بف د  عليهم تع ريعن ب عا إلتاحة الفرصة للمسانمين ال ين 

 العم مية.جاو  أعما  الجمعية 

 

 

 

 

 

 

http://www.sipchem.com/
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 :حوكمة الشركاتعشر:  السادس

 
 امأ مقا ، من الفساد واإلمالس الشركاتق  تح كمة الشركات تحم  حق   المسانمين من الضياع وألن و

بتن يق جميع الق اعا اإللزامية المفص ص عليها م  ال حة ح كمة الشركات الصادرة عن نيئة  "  كيم"

االلتزام بأمضل الممار ات الت  تكفل حماية حق   المسانمين  ،عل  وجه الخص صوالس   المالية. 

لكتروق   اعاة إلومن ضمفها، إقشاء الشركة ع ر م  عها اوتعزيز التزام الشركة بمعايير اإلمصاح والشفامية 

من  سلم ا أرباحهم لألع ام السابقة من معرمة تفاصيل أرباحهمتبياقات تمكن مسانميها المستحقين وال ين لم ي

 تفاصيل أرباح المسانمين:ال ي ي ضح الرابط التال  خال  

http://www.sipchem.com/ar/shares.asp 

 
الخاص بها ال ي اعتماته الجمعية العم مية م  تاريخ و ا  امأ   كيم باعااد قظام الح كمة 

الس    ( مقرة ) ( الصادرة عن نيئة00ومقا  لمتنل ات ال حة ح كمة الشركات المادة )م 04/04/3001

 وليتمكن  ، المالية وبما ال يتعارض مع قظام الشركات و  اعا التسجيل واإلدرا  والفظام األ ا   للشركة

لكتروق  من خال  الرابط اإل االطالع عليها  امأ الشركة ب ضع قظام ح كمة عل  م  عها من ن  المسانم

 http://www.sipchem.com/ar/Government.htm: التال 

 
 

مجلس   رأ وتن يقا  للمادة العاةرة الفقرة )ب( من ال حة ح كمة الشركات الصادرة عن نيئة الس   المالية 

و امأ الشركة  .يئة الس   الماليةن مع أحكام ال حة   يا ة تعارض المصالح بما يتماةإدارة الشركة 

 ال اردة أدقاا:  ادبتن يق جميع م اد ال حة الح كمة الصادرة عن نيئة الس   المالية با تثفاء الم

 
 

 األسباب والتفاصيل اإلجراء الفقرة المادة

(4) 

 حقوق التصويت

 ب

للشركة أن طريقة  ىهل يبين النظام األساس
التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس 

اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة 
 ؟التصويت التراكمي

 

ال يتضمن النظام األساسي للشركة 
طريقة التصويت التراكمي وتطبق 

 الشركة حالياً التصويت العادي 

 د

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي 
الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 

فصاح إلا -مثل صناديق االستثمار –غيرهم 
ويتهم الفعلي صعن سياساتهم في التصويت وت

 في تقاريرهم السنوية؟

 ال ينطبق 

(09) 

 تكوين مجلس اإلدارة
 ط

هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة 
الذين يحق لهم بحسب نظام  –االعتبارية 

الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة  
عدم التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين 

 ؟في مجلس اإلدارة
 

 ال ينطبق 

 
 

http://www.sipchem.com/ar/shares.asp
http://www.sipchem.com/ar/shares.asp
http://www.sipchem.com/ar/Government.htm
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 صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة: ةوصف أليعشر:  السابع

 

مجلس إدارتها والم ظفين الر يسين بها المسانمين الر يسين بالمجم عة وأعضاء بتمثل الجهات ذات العال ة 

والمفشآت المسينر عليها أو الت  تمارس ن ا الجهات عليها قف ذا ناما. وميما يل  أنم المعامالت الت  تمأ 

 مع الجهات ذات العال ة خال  السفة:

 

وةركا هم )الشركة العربية الياباقية للميثاق   المحاودة وةركة نيلم العربية يق م الشركاء األجاقب 

بتس يق جزء من مفتجات المجم عة لصالح الشركة. و ا بلو إجمال  الم يعات إل  الشركاء  المحاودة( 

 ملي ن لاير  ع دي(.  312,0: م3003ملي ن لاير  ع دي ) 300,0األجاقب 

 

األجاقب اةترت إحاى الشركات التابعة )الشركة العالمية للااي  ( بعض الم ج دات الثابتة من أحا الشركاء 

)ديف  برو يس تكف ل ج  ليمتا(. و ا بلو إجمال  مشتريات الم ج دات الثابتة من ن ا الشريك األجف   

 ملي ن لاير  ع دي(.  3,03: م3003ملي ن لاير  ع دي ) 3,30خال  السفة 

 

المؤ سة العامة للتقاعا، المؤ سة العامة للتأميفات االجتماعية، ةركة ع ا )  ليةألا مفحأ الشركة وةركاء

، ةركة نيلم العربية وةركا هم المحاودةاللنيف  ع د ال ابنين وةركاا، الشركة العربية للتم ين والتجارة، 

ال طفية  رةاد، الشركةإلو اف والاع ة واأل المية واإلةركة ايكاروس للصفاعات الففنية، وزارة الشؤون ا

( م  المجم عة  لفا لشركات المجم عة بهاف دعم عملياتها وااللتزام للنا ة وناق ا كيميكا  ك رب راةن

نفا  ت اريخ محادة  أبشروط المقرضين. وال تحمل بعض السلف الن يلة األجل تكاليف تم يل، كما أقه ليس

رة األجل تكاليف تم يل حسب األ عار لساادنا، بيفما تحمل السلف الن يلة األجل األخرى والسلف القصي

 التجارية العادية.
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 :الموارد البشريةعشر:  الثامن

 
كما تعمل الشركة ، تهاف   كيم إل  تفمية حق   مسانميها من خال  الت ظيف األمثل لم اردنا ال شرية 

الشركة تم تكثيف برامل عل  تن ير مست ي الم ظفين م  كال المجالين الفظري والتن يق ، ممف  بااية 

والتن ير حسب التخصصات والارجات اإلدارية بما يضمن  ير العمل بأعل  درجات الكفاءة  يبالتار

 .معتماة عل  أحاث أقظمة إدارة التاريب والتن ير
 

م 3003عام ب م مقارقة 3002بيان بعاد العاملين م    كيم وةركاتها التابعة م  قهاية عام   وميما يل 

 وقس تها:
 

 ن العامل
 م1023 م1021

 الفس ة العاد الفس ة العاد

 % 30 233 % 33 203 ي ن السع د

 % 31 311 % 31 343 غير السع ديين

  881  854 اإلجمالي

 

ت ظيف ك ادر غير  ع دية متخصصة إل  م 3002عام  % م  30إل  ة قس ة السع د ويع د اقخفاض 

 . التقفيات العالية الت  تن ق ألو  مرة م  المملكةلتشغيل المصاقع الجاياة ذات 
 

وداخلية خارجية م بالتعاون مع جهات تاريب 3002برقامجا تاري يا  خال  عام  231 قف ت "  كيم"و ا 

بهاف رمع كفاءة العاملين واإلداريين والففيين وتعزيز القارات ال ظيفية لايهم ، تتميز بالج دة واالحترامية 

  .ا  م ظف 3001وبلو عاد المستفياين مفها 
 
 

دارة إلدورة تاري ية م  مجاالت ا 210كثر من أقترقأ وال ي ضم إلا ع رو ا ط قأ   كيم قظام التاريب 

ن محت ى ن ا الم اد أمن والسالمة و دورات برامل الحا ب. الجاير بال كر ألالقيادة، مهارات العمل، ا

 عما . ألجامعات عالمية مثل جامعة نارمارد لعاادا من   ل إالتاري ية تم 
 
ومكثفا إلعااد  ا  متميز ا  دارة والقيادة بالشركات التابعه لها، قف ت "  كيم" برقامجإليماقا مفها بأنمية اإو

دارة والقيادة وكيفية تن يقها بما يع د بعظيم المففعة عل  إلحاث قظريات اأالقادة. ركز ال رقامل عل  

م ظفا من مختلف  41بلو عاد المستفياين من ن ا ال رقامل ومضال عن اقسيابية العمل.  م ظف  الشركات 

برقامجا   210 منوتشمل أكثر  م 3004و ا تم إعااد الخنة التاري ية لعام القناعات والمست يات اإلدارية. 

  .تاري يا  م  مختلف المجاالت اإلدارية والففية
 
م  المستمرة  ف ات من الخامة وعشر أ امأ   كيم حفلها السف ي لتكريم م ظفيها ال ين أكمل ا خمس  كما

  .فم ظ 003حيث تم تكريم أكثر من ،  3004يفاير ةهر 
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 :برامج التحفيزية لموظفي الشركةعشر: ال التاسع

 

 :برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين (2

 
 

إتاحة إل  لم ظفين السع ديين ويهاف ال رقامل لحاليا  بتففي  برقامل تملك ال حاات السكفية "  كيم" تق م 

متال  وحاات  كفية، وذلك الالفرصة للم ظفين السع ديين العاملين لايها وال ين تفن ق عليهم ةروط الفظام 

جل اال تمرار والعمل م  م  إطار السيا ة المعتماة لتأمين اال تقرار والراحة لم ظفيها وتحفيزنم من أ

  .حاليا  عل  تففي  المشروع حسب الخنة الم ض عةتعمل الشركة كما أن  .خامة الشركة

 
 
بفاء ال حاات السكفية با تخاام تقفيات ال حاات مس قة الصفع الت  تفتجها ةركة الراةا لل حاات تتم و

ةركة م المقاو  أعماله و لم تأو ا  .للمشروعالسكفية بمعايير عالية وبتكاليف ال تتعاى الم الو المرص دة 

لتجهيز أعما  التشنيب ، وتعمل   كيم حاليا  عل  االقتهاء من ا تالم  ميال من النراز )أ( 43  كيم عاد 

م إقتا  3004يفاير ةركة الراةا م  ةهر كما باأت  .العروض التجارية والففية لت ل  أعما  التشنيب

 .صب للفيالت السكفية من النراز )ب(العفاصر الخر اقية  ابقة ال

 

 :برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم (1
 
 
 

للمحامظة  ،حامز للعاملين م  الشركة والشركات التابعةت مير هاف بتن ق   كيم برقامل الم ظفين التحفيزي 

عل  أدا هم بأمضل مست ياته وتعزيزا، وب   أ ص  جه دنم لخامة الشركة وتحقيق أناامها المفش دة، كما 

 يسانم ن ا ال رقامل م  ا تقناب العفاصر ذات الكفاءة العالية م  مجا  ال تروكيماويات. 

 
 
و ا تم . م3000تحها م  عام من خال  محفظة خاصة تم مبادارة ال رقامل  تثمار ةركة ال الد لالق م تو

محامظ  تثمار إل  الال رقامل لاى ةركة ال الد لمن محفظة م 3002خال  عام  هما   132,003عاد تح يل 

عاد بلو و ا . م 3002خال  عام ال رقامل م  ل ين أكمل  بفجاح مترة االةترا  ا  الم ظفين المستحقين

 .ا   هم 431,321,0 قح م 3002ديسم ر  20ل رقامل كما م  ا أ هم إجمال 
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 :دخارلبرنامج ا (3

 
 
 

لتحفيز الم ظفين الغراء  ار مت امق مع الشريعة اإل الميةدخالبادرت الشركة إل  إيجاد قظام للت مير وا

ع مست ى األداء، وك لك ا تقناب الك ادر السع دية موتعزيز وال هم واقتما هم للشركة مما يسانم م  ر

المؤنلة وتحفيزنم عل  اال تمرار م  الخامة ومساعاة الم ظف السع دي عل  تجميع ماخراته واال تفادة 

، و اقتهاء الخامة، وتق م الشركة با تقناع جزء من راتب الم ظف المشتر  م  ال رقاملأمفها عفا التقاعا 

 تثمار عل  الماخرات المشتر  إذا رغب م  ذلك، ويك ن لها الحق م  إدارة ذلك ا تثمار با كما تق م 

كما لها .  تثمارية المتاحة والجا زة ةرعا  الالمشتر  ومقا  ألمضل المحامظ المصلحة ال جه ال ي تراا محققا  

الشركات  تثمار بالتعاون مع الغ ين م  ااماخرات المشتركين الرب تثمارية احق الاخ   م  أقشنة 

أن وبشرط  تثمار اإل الم  بما يع د عل  المشتركين بالفا اة الوال ف   المتخصصة ومقا  أل س ومعايير ا

 . تثمار م  أوعية ومحامظ إ المية  ليلة المخاطراليك ن ا

 
 

دخار مت امقا  اال وحرصأ الشركة عل  أن يك ن برقامل م، 3000 عامدخار م  اال و ا تم تن يق برقامل 

االةترا  م  ال رقامل، ويق م بفك  من وذلك لتمكين أك ر عاد من الم ظفينالغراء مع الشريعة اإل المية 

  .مراجعته واعتمادا بالكامل من   ل الهيئة الشرعية لل فك أدخار ال ي تماال الجزيزة بادارة برقامل 

 
 

 :المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:  العشرون

 
 

            م مقارقة 3002الجاو  التال  المخصصات والتع يضات لمصلحة م ظف  الشركة لعام ي ضح 

 .م3003عام ب
 
 
 (ماليين الريالت)

 م1023 م1021 البيان

 99.8 81.5 مكافأة نهاية الخدمة

 3.1 2.4 برنامج الدخار
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 :الجتماعيةولية ئالمس:  العشرونالواحد 

 

إيماقا من "  كيم" بأنمية اال تثمار م  مجتمعها واالنتمام به، وإيماقا مفها بأن ال رامل االجتماعية واجب 

وطف ، مقا كاقأ المسئ لية االجتماعية الشغل الشاغل للقا مين عل  "  كيم" وماء اللتزاماتها تجاا وطفها 

 ومجتمعها. 

 

  المجاالت اال تراتيجية الت  من ةأقها أن تثرى القيمة لها ت اجا مميز م إل  أن يك ن"  كيم"  عماتو ا 

وبما يع د بالففع عل  الم اطن بشكل أ ا  . ويعا  ال شرية واالجتماعية عل  المايين المت  ط والن يل

 حرص   كيم عل  خامة وتل ية احتياجات المجتمع من أنم األول يات الت  تسع  دا ما  لالنتمام بها. 

مسئ ليتها االجتماعية الت  تهاف إل  "  كيم" عل  اال تثمار م  مجتمعها ومن مفنلق حرص واقنال ا  من 

دورنا ال اجب عليها م  ن ا  "  كيم" ت اصلواصلأ وتعزيز إ هاماتها م  برامل خامة وتفمية المجتمع، 

 وأأ المجا . كما تحرص عل  دعم جمعيات ال ر والجهات الخيرية،   اء بالاعم المادي السف ي الثاب

 .المشاركة الفعالة م  أقشنة تلك الجهاتب

 

تأ يس مريق  أت ف واقنال ا من اعتزاز "  كيم" وامتخارنا بم  عها الريادي م  خامة مجتمعها، مقا

متخصص لألعما  التن عية من م ظف  الشركة يق م عل  قشر وتأصيل ثقامة العمل التن ع  وا تثمار 

وتسخيرنا م  التفمية الشاملة للمجتمع من خال  التفسيق مع  من أبفاء "  كيم" النا ات ال شرية للمتن عين

الجهات المستفياة ومق آلية محادة ومعتماة، وتكمن رؤية وأنااف الفريق م  تقايم الخامات التن عية عل  

وت جيه والعمل عل  قشر وتعزيز وتفمية روح المسانمة وثقامة ال    والعناء  وال طف ، المست ى المحل 

 .النا ات الش ابية لخامة المجتمع

 
. و ا تم هامقا حصلأ عل  عاد من الج ا ز والاروع من عاة جهات تقايرا  لمسانمات "  كيم"وتقايرا  لجه د 

% من 0 ا خصص  وكان مجلس إدارة "  كيم" . م3002خال  عام  ال  ريا  تة ماليين  2 م لوصرف 

كما قجحأ   كيم مف  تأ يسها  .التابعة لألعما  الخيرية وخامة المجتمعصام  األرباح السف ية للشركات 

 .المفنقة الشر ية خص صا  و عم ما   جميع أقحاء المملكةبالمشاركة م  كثير من األقشنة االجتماعية م  
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 :الرعاية المسئولةوالعشرون:  لثانيا

  
والسالمة وات اع أمضل الممار ات المتعلة بأقشنة تلتزم   كيم بأقظمة و  اقين ومتنل ات الصحة المهفية 

كأو  ةركة   (RC14001) لةئالرعاية المسعل  ةهادة  ا حصلأ   كيم والجاير بال كر أن  .الشركة

وتق م الشركة باقتا  وتس يق العايا من المفتجات   .لصفاعة ال تروكيماويات م  المملكة العربية السع دية

، وم  إطار  عيها الاؤوب والمت اصل للتن ر المستمر بما يل   تنل عات عمال ها ال تروكيماوية والكيماوية 

 ت مير السالمة والراحة لم ظفيها ، مان   كيم وةركاتها التابعة تلتزم بما يل :   ومسانميا إضامة إل

 

 .  معفاتحقيق التميز م  تن يق أعل  معايير الرعاية المسئ لة وتعميق الشفامية مع جميع المتعاملين  -0

 .تقايم مفتجات عالية الج دة وبأحاث األ اليب الفعالة الت  ت مر بيئة آمفة -3

 . ياس مست يات األداء والتأكا من تنابقها مع ن ا السيا ة -2

 . تمرار م  تن ير أقظمة الرعاية المسؤولة ومست يات الج دةالا -4

 .لتزام بمتنل ات وأقظمة الح كمةالا -1

 

بفشر وتعزيز ال ع  بالمخاطر المتعلقة بالعمل والصحة المهفية واألمن مع تن يق التقفيات  وتق م الشركة

محاضرات الضرورية للتقليل من ن ا المخاطر إل  أ ل حا ممكن من الفاحية العملية ، كما تق م بعقا 

مست ى ال ع  عل  ماار العام لكامة العاملين ح   السالمة والمحامظة عل  ال يئة لرمع  ةوحمالت ت عي

عمل  اعة  لي نم 03إقجاز بأص   السالمة مما يسهم م  جعل   كيم بيئة عمل آمفة ،  وكان قتيجة ذلك  

م  مجاالت تاريب   اعة  110,1معا  باون إصابة مقعاة عن العمل. و ا بلغأ  اعات تاريب العاملين  

 . وصياقة مصاقع الشركة بشكل آمن إعاادنم وتأنيلهم وتن يرنم لتشغيلبهاف األمن والسالمة وال يئة 

 
  

تعمل ةركة   كيم مف  قشأتها م  إقتا  الم اد ال تروكيماوية بنريقة مستاامة تهاف وتن يقا لمفهل اال تاامة 

لخفض اق عاثات الغازات الاميفة وترةيا ا تخاام المياا والنا ة والتقليل من ما ا الم اد ، وتت ف  إدارة 

ثارا إيجابا عل  أعما  الشركة وعل  ال يئة بشكل عام. وتسع  الشركة آالتغيير ال ي تفعكس  لالشركة قه

  كيم عل  تفشر لتعزيز أول يات اال تاامة لاى م ظفيها لتحقيق مسانمة ماعلة تجاا مستق ل مستاام ، و

الجميع  ةوذلك لت عيتحأ ةعار )بيئة بال قفايات( لكتروق  بياقات السالمة لمصاقعها القا مة إلم  عها ا

 .بن يعة مفتجاتها
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 :توصيات مجلس اإلدارةوالعشرون:  الثالث

 
 المقرر العامة العاديةالجمعية  "،  كيم"دارة الشركة السع دية العالمية لل تروكيماويات إي ص  مجلس 

 بما يل :م 3004 مارس 02م    -بمشيئة هللا -عقانا 
 

 . م3002 المال  للعام اإلدارة مجلس تقرير عل  الم امقة -0

 .م20/03/3002م  كما والخسا ر للشركة  األرباح وحساب المالية الق ا م عل  التصايق -3

  .م20/03/3002م  كما الم امقة عل  تقرير مراجع  الحسابات للسفة المالية المفتهية  -2

 .م3002اإلدارة عن العام المفصرم  مجلس أعضاء ذمة إبراء -4

اإلدارة علي  ت زييع أربياح ققايية علي  مسيانم  الشيركة عين الفصيف الم امقة عل  ت صية مجلس  -1

%( ميين القيميية 1,2( لاير  ييع دي للسييهم ال احييا بميا يمثييل )21,0م ب ا يع )3002الثياق  ميين عييام 

علي  أن يكي ن تياريخ  .( لاير  يع دي222,222,321) اباجمال  م لو و ار للسهم ال احا اال مية

مقيياين مي   يجالت )تيااو ( بفهايية تيااو  يي م اقعقياد الجمعيية أحقية ت زييع األربياح للمسيانمين ال

 م.3002( لاير للسهم ال احا عن الفصف األو  من عام 2,0علما  أقه تم صرف ) .العامة

لاير( ملي قين وما تيا أليف لاير كمكاميأة ألعضياء مجليس  000,300,3م لو ) الم امقة عل  صرف -2

 .م3002لاير لكل عض  عن السفة المالية لاير( ما تا ألف  300.000اإلدارة ب ا ع )

 الشيركة حسيابات لمراجعية ،المراجعية لجفة   ل من المرةح الحسابات مراجع اختيار عل  الم امقة -3

 .أتعابه وتحايا  ف ية الربع المالية وال ياقاتم 3004 المال  للعام
 
 الخاتمة: -

 
، وم  قفس بجا واجتهاد إن ن ا التقرير وما احت اا من إقجازات وأر ام تقف وراءنا إرادة مخلصة عملأ 

عكسته األمكار  متميزال  أ ماقه يعكس جه د الك ادر ال شرية السع دية داخل الشركة. و ا  ام الجميع بجها 

 ها عن قتا ل إيجابية ومثمرة.والم ادرات والرؤى الفاضجة والجياة الت  طرحتها "  كيم" وأ فرت كل

 
م ماقه يتقام للسادة المسانمين بالشكر الجزيل عل  الثقة الت  3002إن مجلس اإلدارة ون  يختتم تقريرا لعام 

أوليتم نا إياا وياع  هللا   عز وجل   أن يزيا بالدقا من قعمه ويمن عليها دا ما باألمن واألمان وأن يحفظ لفا 

خادم الحرمين الشريفين و م  ول  عهاا األمين عل  رعايتهم ودعمهم ومساقاتهم  ا ا مسيرتفا وقهضتفا 

للشركة، كما يتقام بجزيل الشكر واالمتفان إل  جميع الاوا ر والمؤ سات الحك مية وكامة عمالء الشركة 

 دنم وم رديها الكرام عل  تعاوقهم الصاد  وتشجيعهم الاا م، كما يشكر كامة العاملين بالشركة عل  جه

 .المخلصة وحرصهم عل  ا تمرار تقامها وازدنارنا

 
 مجلس اإلدارة                                                                                                           


