
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  دارةدارةالتقرير السنوي لمجلس اإلالتقرير السنوي لمجلس اإل
  مم٢٠١٢٠١٣٣عن العام المالي  عن العام المالي  
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 المحتويات 
 
 
 

 تقرير مجلس اإلدارة: - أوالً 
 

 الصفحة المحتوى

ÔÎv_kkÃ ^̆=Q=

۱. Ë=ÔÍ̃ àÿ̂=ÎsÎj^3ã ^̌Ô R=

۲. ø_ê‡==Ô‘àêÿ̂ R=

۳. ÔÎÿ_ª^=tÛ_k·ÿ̂== S=

٤. Ô‘àêÿ̂ =m_‹^äkÿ̂ Ë=€Èì` V=

٥. ^̌=⁄Î…êkÿ̂ Ë=u_k‡= NN=

٦. È§^=ÔŸ‹_êÿ̂ =ÓÉ NO=

۷. =ÔÙÎgÿ̂ =ÔÍ_πË=Ô‹˙åÿ̂ NO=

۸. ÔÍàêgÿ̂ =Éá^Èª^ NP=

۹. m_‘àêÿ̂ =Ô›‘Èv NQ=

۱۰. Ô‘àêÿ̂ =€_›ƒaf=Ô—Ÿ≈kª^=àù_Äª^ NR=

۱۱. Ô‘àêÿ̂ =Ÿƒ=ÔóËàÕª^=m^Ú̂ ä§^Ë=m_fÈ—≈ÿ̂ NR=

۱۲. Ô–˙≈ÿ̂ =ÌËÖ=∆‹=ÉÈ—≈ÿ̂ NR=

۱۳. ÔÎŸ~^Ñÿ̂ =Ôf_–àÿ̂ =m^Ú̂ àrd=ÔÎŸƒ_Õÿ=ÔÍÈ·åÿ̂ =Ô≈r^àª^=tÛ_k‡ NS=

۱٤. á^É ^̌=çŸßÓ NT=

۱٥. Óá^É ^̌=çŸß=m^á^à–d OP=

۱٦. m_òÍÈ≈kÿ̂ Ë=mcÃ_’ ª^ OQ=

۱۷. =Ô‘àêÿ̂ =Ôã_Îã}_fá ^̊=∆ÍâÈj OQ=

۱۸. ≈r^à‹È=m_f_å•^ OQ=

================Ôµ_¶^ OR=

=
ÔÎÿ_ª^=fiÛ^È—ÿ̂ =W�_Î‡_n=ËjÏrá_¶^=m_f_å•^=∆r^à�‹=àÍà—=
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 ةــــدمـقم
 
 
 

 المحترمين  السادة/مساهمي شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،
 

حول نشاط الشركة خالل العام المالي  يسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي
م قد حفل بالعديد من اإلنجازات في ٢٠١٣ها،السيَّما وأن العام المالي ونجاحاترز إنجازاتها م ونتائجها المالية وأب٢٠١٣

 مجاالت اإلنتاج واإليرادات والربحية مما عزز من مركز ( كيمانول ) التنافسي . 
دخل م وقوائم المركز المالي وال٣١/١٢/٢٠١٣كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 
 والتدفقات النقدية، بما في ذلك تقرير مراجعي الحسابات السادة/كي بي إم جي.

 
 
  

 رئيس مجلس اإلدارة          
 

 عبد اهللا بن محمد المزروعي                                                            
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 الرؤية واإلستراتيجية -١

وذلك من خالل  ى تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصصة،ترتكز كيمانول في خطتها اإلستراتيجية عل
تطوير أعمالها الحالية وإستكشاف آفاق جديده لالستثمار في مشتقات الميثانول أو مشتقات من مصادر اخرى داخل وخارج 

بأعلى المعايير الفنية  ع بين منتجاتها، ملتزمةً المملكة تحقق في مجملها عائدًا اقتصاديًا مجزيا وقدرًا أكبر من التكامل والتنو 
والبيئية ومن خالل تبني "الميثاق العالمي للرعاية المسئولة" بهدف تحقيق آمال وتطلعات كافة أصحاب المصلحة  داخل 

اعية في تحقيق المملكة وخارجها، معتمدًة بعد اهللا على قدرات واحترافية موظفيها، واضعًة نصب عينيها تعزيز مسئوليتها االجتم
 الرفاهية االجتماعية ألفراد المجتمع المحلي.

 نشاط الشركة -٢
تعمل الشركة في مجاالت إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية تشمل سائل 

محسنات  ،البارافورمالدهايد، مينالهكسا، أو مسحوق) (سائل راتنجات الفورمالدهيد، اليوريا فورمالدهيد زْ كّ رَ مُ ، الفورمالدهيد
 ةساسي لتلك المواد وهو الميثانول حيث تبلغ الطاقاألنتاج اللقيم إلى إ ضافةباإل ،يتولر ريثأ ميثيل فورماميد والبنتايدا، الخرسانة
التالي لجدول ويمثل ا .طن متري سنوياً  )٩١٢,٠٤٠( تسعمائة واثني عشر ألف وأربعين منما يقارب  ةللشركاإلجمالية  اإلنتاجية
 :لطاقة اإلنتاجية لمنتجات الشركةتحليالً ل

=
dÔÍäÎŸ™ ^̆Ë=ÔÎfà≈ÿ_f=tk·ª^=fiã=
=

fl^ÑÄkã ^̆=ÔÎr_k‡ ^̌=Ô–_�ÿ̂=
EÌ3ª^=‚�ÿ_fF=

 tk·‹fiÎ—ÿL=PMM{MMM ( AF – 37,  UFC- 85 ) فورمالدهايدالمركز 
 Methanol fiÎ—ÿ=OPN{MMM ميثانول

=SNF tk·‹=NSP{MOM   محسنات الخرسانة
 DMF tk·‹=SM{MMM ثاني ميثايل الفورماميد

 DMA tk·‹LfiÎ—ÿ=RM{MMM ثاني ميثايل امين
 CO fiÎ—ÿ=PP{MMM أول أكسيد الكربون

 Mono-Penta tk·‹=OM{MMM يتولر البنتا أريث
 UF-, MF-, & MUF-Resins tk·‹=NP{OMM راتنجات الفورمالدهايد

 Acetaldehyde fiÎ—ÿ=NO{MMM أسيتالدهايد
 Sodium Formate tk·‹=NO{MMM وم فورميتصودي

 HMT tk·‹=V{RTM الهيكسامين
 PARA. tk·‹=U{ORM البارافورمالدهايد
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PJ Îÿ_ª^=tÛ_k·ÿ̂Ô=

مليون لایر للعام  ٩١,٤م مقارنًة بمبلغ ٢٠١٣مليون لایر للعام  ٧٢,١تمكنت الشركة من تحقيق أرباح صافية بلغت حوالي 
%. كما حققت الشركة مبيعات بلغت ٢١,١انخفاضًا بنسبة يمثل  ماليون لایر وهو م ١٩,٣م، أي بإنخفاض قدره ٢٠١٢
أي بنسبة مليون لایر  ٤٧م بإنخفاض قدره ٢٠١٢مليون لایر لنفس الفترة للعام  ٩٢٠,٧مليون لایر مقارنًة بمبلغ  ٨٧٣,٧حوالي 

) يوماً خالل الربع الثاني للسنة ٢٥(سة وعشرين خمالى توقف مصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد لمدة ويعود ذلك %. ٥
كما  ، م٣٠/٠٤/٢٠١٣بتاريخ  على موقع "تداول" لما تم االعالن عنه مجدولة وفقاً الالجراء الصيانة الدورية  م٢٠١٣المالية 

مع المعايير المحاسبية  لتتوافقم ٢٠١٣كان لتعديل معايير إعتماد المبيعات الذي تم تطبيقه ابتداًء من الربع الثاني للعام المالي 
مليون لایر، هذا فضًال عن الحريق المحدود الذي حدث في أحد خطوط انتاج مصنع  ١٣أثره في إنخفاض المبيعات بحوالي 

 مليون لایر من مصاريف الصيانة الدورية ٦،١محسنات الخرسانة والذي تم اإلعالن عنه خالل الربع األول وكذلك إطفاء حوالي 
 م.٢٠١٣المستحقة عن العام المالي ول وثاني ميثايل الفورماميد و لمصنعي الميثان

=
= fl^Èƒ`= €˙~= _Âj_≈Îg‹= Ô›Î–Ë= Ô‘àêÿ̂ = }_fá`= Ω_ì= ÔÎÿ_kÿ̂ = m_‡_Îgÿ̂ = ⁄oµËOMMV= I = flOMNM= I = flOMNNI = flOMNO=Ë= fl

OMNPK=Ïÿ̂ Èkÿ̂ =Ÿƒ==fl=

                                     

 ٧,٩ قدره بانخفاضأي  م٢٠١٢للعام  ٢١٧،٤بمبلغ  مقارنةً مليون لایر  ٢٠٩,٥حوالي م ٢٠١٣لعام  اإلجماليكما بلغ الربح 
% ٢٣،٩حوالي محققًا نسبيًا م ٢٠١٣لعام  اإلجماليهامش الربح ارتفع ، كما %٤وبنسبة قدرها عن العام السابق  لایر مليون
 .ستقرار اسعار المواد المباعةا بسبب وذلك م٢٠١٢% للعام ٢٣,٦بنسبة  مقارنةً 

==
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 :على التوالي  ٢٠١٢و ٢٠١٣للعام  ويمثل الجدول التالي تحليالً للمبيعات وتكلفة اإلنتاج

ÿ̂||g|Î|||| || | |„_ OMNPfl=
 

OMNPfl=
 

”àÕÿ̂=
 

Ôgå·ÿ̂=B=
 

UTP{TOO{NUP=VOM{TQT{POO=QT{MOR{NPV JRB عاتـــمبي  
SSQ{ONU{UOP TMP{OVT{RUT PV{MTU{TSQ JSB اتــة المبيعـــكلف  

OMV{RMP{PSM ONT{QQV{TPR T{VQS{PTR JQB ماليالربح اإلج  
  OP{V=B OP{S=B نسبة الربح اإلجمالي للمبيعات

م ٢٠١٣رباح التشغيلية لعام ألذ بلغت اإرباح التشغيلية، ألفي ا اً طفيف اً لنتائج المالية انخفاضاقد سجلت ف، على ماتقدم وبناءً 
    . %٣بنسبة حوالي أي مليون لایر  ٣,٢نخفاض قدره بإ م وذلك٢٠١٢مليون لایر لعام  ١١٩,٩مليون لایر مقابل  ١١٦,٧

من  كبر قدرٍ أداخل وخارج المملكة بشكل تنافسي لتحقيق  عمالئها لجميعلى بيع منتجاتها إكما واصلت الشركة سعيها 
نت معظم وكا ، م٢٠١٢لعام % ٦٦بحوالي  % مقارنةً ٦٣م حوالي ٢٠١٣ذ بلغت نسبة الصادرات خالل عام إ ات،العائد

=دول الهند والصين والشرق األوسط.  الصادرات موجهة الى 
=

    م٢٠١٣الشركة خالل عام  (إيرادات) ويمثل الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لمبيعات
      

=
=

=
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 الكمية ( باأللف طن )التوزيع الجغرافي ب

===========================
 سعار بعض المواد المباعة ألى ارتفاع ويعود ذلك إ في بعض المؤشرات إرتفاعاً  م٢٠١٣م لعا القوائم الماليةكذلك أظهرت 

 ان الشركة قامت بتوزيع ارباح، إضافة الى م٢٠١٢المالي عام بالنخفاض المبيعات مقارنة إلوذلك  في البعض األخروإنخفاضًا 

 .لایر سعودي  ٦٠,٣٠٠,٠٠٠بلغت  م٢٠١٢ المالي عن العامم ٢٠١٣ خالل عام نقدية على السادة مساهمي الشركة 

=Ïÿ_kÿ̂ =€ËÑ§^=⁄o∑¸ÿ=ÔÎÿ_ª^=hå·ÿ̂ =fi‰`å›¶^=fl^ÈƒÔ==WÔÎó_ª^=

=OMNP=OMNO=OMNN=OMNM=OMMV أهم النسب

=N{RM=O{NS=N{VV=M{SS=N{VO نسبة السيوله (%)

=OP{VU=OP{SO=OP{NO=OM{NT=OQ{OM الهامش اإلجمالي (%)

=U{OR V{VP=U{QS=N{MO=R{QU هامش صافي الربح (%)

=NP{PR=NP{MO=NP{PS=S{TV=T{SP هامش الربح التشغيلي (%)

=O{RU=P{NP=O{PO=M{OM=M{TP العائد على األصول (%)

=Q{RR=R{UN=Q{TP M{QP=N{RS العائد على حقوق المساهمين

=M{TS=M{UR=N{MQ=N{NV=N{NR نسبــة الديـــــون          

=N{TT=N{QP=M{OS=M{UV=N{QS نسبة تغطية خدمة القروض 
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 الشركةلتزامات صول و اأ -٤

مليار لایر مقارنة بأصولها  ٢,٧٨جمالي االستهالكات حوالي بعد حسم إم ٢٠١٣إجمالي أصول الشركة خالل العام المالي بلغ 
 مليار لایر. وتم تمويل هذه األصول كالتالي: ٢,٩٢م والتي بلغت ٢٠١٢لعام 

 .) م٢٠١٢مليار في  ١,٥٧(  ر لایرمليا ١,٥٨حقوق الشركاء والتي بلغت  - أ
مليار لایر  ١,٢٠مزيج من القروض قصيرة األجل وطويلة األجل وحساب الدائنين والتي بلغت فى مجملها حوالي  - ب

   .) م٢٠١٢مليار لایر في  ١,٣٥(
=ة.لمساهمين خالل الخمس سنوات األخير ويمثل الجدول التالي تحليالً لمجموع أصول ومطلوبات الشركة وحقوق ا

OMMV OMNM OMNN OMNO OMNP „_Îgÿ̂ 
PM{TMN{SMT QM{MQQ{RNU NNM{UON{SNN NNV{UVR{PNO NNS{STU{URS الدخل التشغيلي 

P{MPO{TOT{QSS P{MVO{TTO{UTU P{MOR{QRO{QTR O{VOQ{OMV{UQU O{TUO{SUS{OSV األصول 

N{SOO{NQT{ROP N{STT{VVS{VVT N{RQO{MPV{QON N{PRM{VTM{NTR N{NNV{QRR{MPU  اإللتزامات 

N{QNM{RTV{VQP N{QNQ{TTR{UUN N{QUP{QNP{MRQ N{RTP{OPV{STP N{RUP{OPN{OPN حقوق المساهمين 

P{MPO{TOT{QSS P{MVO{TTO{UTU P{MOR{QRO{QTR O{VOQ{OMV{UQU O{TUO{SUS{OSV  اإللتزامات 
 وحقوق المساهمين

M{NU M{MR M{RU M{TS M{SM  احدإيرادات السهم الو 

) مقابل صافي أصول  م٢٠١٢مليار لایر في  ١,٣٥مليار لایر ( ١,٢٠م حوالي ٢٠١٣بلغت مديونية الشركة حتى نهاية عام 
إلى حساب الدائنين قروضًا بنكية مختلفة  م)، وتشمل المديونية إضافةً ٢٠١٢مليار لایر في  ٢,٩٢مليار لایر ( ٢,٧٨ قدره

 دوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب الجدول التالي:اآلجال وفقا لنظام المرابحة، وقرض صن

=ÔÍ̂ Ñf=Ω=ÑÎìàÿ̂=àÍ_·ÍOMNP=Ô·åÿ̂ =€˙~=úËà–=Ô·åÿ̂ =€˙~=ÉÑåª^==ÔÍ_Â‡=Ω=ÑÎìàÿ̂
2›åÍÉOMNP=

=M{MM=SM{MMM{MMM=M{MM=SM{MMM{MMM قروض قصيرة األجل

=N{ONU{RRM{MMM=M{MM=ONO{NUR{MMM=N{MMS{PSR{MMM قروض طويلة األجل

=N{ONU{RRM{MMM=SM{MMM{MMM=ONO{NUR{MMM=N{MSS{PSR{MMM اإلجمالي

=
=
=
=
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م لتسهيل مرابحة مع مجموعة ٢٠٠٧مت هذه القروض لتمويل مشاريع التوسعة حيث أبرمت الشركة اتفاقية في ديسمبر خدِ تُ سْ أُ 

نك السعودي الهولندي، والبنك األهلي البمجموعة سامبا المالية، و : المؤسسة العربية المصرفية، وبنك الرياض، و  من البنوك هي

التجاري والبنك السعودي البريطاني (ويطلق عليهم جميعًا اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة")، وذلك لغرض توفير 

مليون لایر سعودي،  ٣٧,٥مليون لایر سعودي، وتسهيل مرابحة إعادة تمويل بمبلغ  ٩٤٠تسهيالت مرابحة للمشروع بمبلغ 

 مليون لایر سعودي.  ١٥٠ر تسهيل مرابحة لتمويل رأس المال العامل، وتسهيل مرابحة احتياطية بمبلغ وكذلك توفي

م اتفاقية تمويل مرابحة فائض تكلفة المشروع مع مجموعة من البنوك هي: المؤسسة العربية ٢٠٠٩أبرمت الشركة في أكتوبر  •
سعودي الهولندي، والبنك األهلي التجاري والبنك السعودي المصرفية، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك ال

البريطاني (ويطلق عليهم جميعًا اسم "المشاركون في تسهيل مرابحة فائض تكلفة المشروع")، وذلك لغرض توفير تسهيل 
وفًقا لالتفاقية، مليون لایر سعودي من أجل تمويل مشاريع التوسعة الجارية. و  ٣٢٦مرابحة لتغطية فائض تكلفة المشروع بمبلغ 

 م.٢٠١١نوفمبر  ١٨تم سداد المبالغ المسحوبة بموجب هذا التسهيل بعد عامين من تاريخ السحب أي بتاريخ ي
م اتفاقية اعادة تمويل مع مجموعة من البنوك هي: البنك السعودي البريطاني، وبنك ٢٠١١يونيو  ٥أبرمت الشركة في  •

يهم جميعًا اسم "المشاركون في تسهيل المرابحة")، وذلك لغرض إعادة تمويل  الرياض، ومجموعة سامبا المالية (ويطلق عل
 كالً من:

 ٢٦مليون لایر سعودي بتاريخ  ٥٠٦الرصيد القائم من تسهيل مرابحة المشروع واتفاقية تسهيل رأس المال العامل بمبلغ  - أ
 م٢٠٠٧ديسمبر 

 م.٢٠٠٩أكتوبر  ٢٧يخ مليون لایر سعودي بتار  ٣٢٦اتفاقية تسهيل فائض التكلفة بمبلغ  - ب

مليون لایر سعودي سوف  ٦٨٢م فان اتفاقية مرابحة المشروع البالغة ٢٠١١يونيو  ٥طبقًا التفاقية تسهيل المرابحة بتاريخ  •
م. أما بالنسبة ٢٠١٧م وحتى ديسمبر ٢٠١١تكون مستحقة السداد على أربعة عشر قسط نصف سنوي ابتداًء من يوليو 

مليون لایر سعودي فإنها سوف تكون مستحقة السداد على عشرة أقساط  ١٥٠لعامل البالغ لتسهيل مرابحة رأس المال ا
 م.٢٠١٧م وحتى ديسمبر ٢٠١٣نصف سنوية ابتداًء من يناير 

م وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ ٢٠١١مايو  ١٥في  •
م والقسط ٢٠١٢يناير  ٩في  اً قسط بحيث يكون القسط األول مستحق عشر خمسةلایر سعودي على  ٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 . ت ومعدات الشركةق الرهن العقاري على ممتلكات وآالم ، ويتم ضمان هذا القرض عن طري٢٠١٨اكتوبر  ٢٥األخير في 
تسهيالت التمويل يتم ضمان التسهيالت بموجب سندات ألمر. ويتعين على الشركة االلتزام بتعهدات محددة بموجب جميع  •

المذكورة أعاله. ويتم إدراج األقساط المستحقة خالل سنة واحدة من قائمة المركز المالي كمطلوبات متداولة. والشركة 
 .واثقة، بحول اهللا تعالى، من قدرتها على الوفاء بهذه االلتزامات المالية

 ٠,٨٥:١م والتي بلغت ٢٠١٢نسبة عام ب ةً تقريبا مقارن ٠,٧٦:١ بلغت نسبة المديونية إلى حقوق الشركاء حوالي •
مليون لایر. كما بلغت مستحقات  ٥,٧حوالي م ٢٠١٣المالي بلغت الزكاة الشرعية المستحقة على الشركة حتى نهاية العام  •

  . مليون لایر ٣,٨التأمينات االجتماعية حوالي 
 



 

۱۱ 
 

 

RJ Ë=u_|||||k‡ ^̌⁄Î…êkÿ̂=

ــ  ٨٣٥،٥٦لي حوام  ٢٠١٣بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجمالي لعام   ٢٠١٢الف طن متري  لعـام  ٨٧٣،٣٩ألف طن متري مقارنة ب
، %  من الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية السنوية المتاحة٩٢يمثل حوالي و  % ٤م بحوالي ٢٠١٢عام  إنتاج عنوهو مايقل  م،

الصيانة الدورية عمال أالجراء  يومًا  )٢٥( خمسة وعشرين لمدة  الميثانول وثاني ميثايل الفورماميدتوقف مصنعي وذلك بسبب 
وذلك إلستبدال المادة المحفزة للمصنعين، إضافة إلى الحريق المحدود الذي شبَّ في منطقة صهر مادة النفثالين في المجدولة 

مما أدى إلى فقدان عدد اثنين جهاز ترشيح ضغط وإلحاق ضرر جزئي بهيكل منطقة  أحد خطوط إنتاج مصنع محسنات الخرسانة
) المفصَّل لمعرفة اسباب الحادث تم إجراء Root Cause Analysisوبعد إجراء تحليل السبب الجذري ( الصهر،

تعديالت طفيفة تمكنا من خاللها من إعادة تشغيل خط اإلنتاج المذكور خالل فترة زمنية ال تتعدى الخمسة أيام وذلك بفضل 
 توفر جهاز ترشيح ضغط احتياطي.

 
و م٢٠١٢،م٢٠١١،م٢٠١٠، م ٢٠٠٩األعوام خالل )  باأللف طن (السنوية  للطاقة اإلنتاجية ويمثل الرسم التالي تحليالً 

 م على التوالي .٢٠١٣

=
=

واستمرارًا لجهودها في تنفيذ خطط الشركة االستراتيجية وتعزيز مكانتها التنافسية، فقد حقَّقت إدارة الشركة خالل العام المالي 
 وسة من خالل تطبيق الخطوات اإليجابية التالية: م العديد من اإلنجازات الملم٢٠١٣
مواصلة العمل على ترشيد استهالك المواد الخام دون المساس بجودة المنتجات عن طريق تحسين التحكم في  .١

 .للجودة ةمطابقالغير عادة استخدام المواد ليات التشغيليه و تقليص انتاج وإالعم
OK ك بإعادة هيكلة برنامج ذلة و يمال الصيانة الدورية والتصحيحتطوير نظام إصدار ومراقبة أوامر العمل ألع)SAP(.= 
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وكفاءات  خبراتن األصليين و صنِّعيإعتمادًا على توصيات المُ لصيانة الدورية اجراءات متطورة إلظم تحكم نُ  وضع .٣
 . الشركةمنسوبي  

وذلك من خالل لكهرباء ودية لالسع شركةالمع  بمصانع الشركة بالتعاونالسيطرة على مشاكل إنقطاعات الكهرباء  .٤
الصيانة الدورية ض نظم تطبيق بعلإجراء العديد من التحسينات على الشبكة الداخلية تجديد خطوط اإلمداد الرئيسية و 

 بطرق أكثر فاعلية مما ساهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية  . المتطورة 

  .االنتاج والعمل على تالفيهاتطبيق طرق علمية متطورة لمعرفة االسباب الجذرية لمشاكل توقف  .٥
، األمر الذي ظهر جليًا في النتائج المالية السنوية بشرية مما أدى إلى ترشيد النفقاتد الاإلستخدام األمثل للموار  .٦

  .للشركة 
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كما   .بات والمعايير الدوليةكيمانول بالمتطل  التزمتفقد  ،المحافظة على مستويات الجودة لمنتجاتهاعلى تأكيداً من إدارة الشركة 
وتواصل الشركة  .بشكل دوري هموتقييم مستوى رضا عمالء وموردي الشركةتم عقد دورات ولقاءات تثقيفية لتبادل اآلراء مع 

 )٩٠٠١/٢٠٠٠(والمحافظة على شهادة أنظمة الجودة اإلدارية العالمية أيزو ، ُمراجعة األنظمة المتعلقة بالجودة
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العاملة في قطاع  شركاترى الكب  تتبنَّاهوالذي الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة، تماشيًا مع أهداف الشركة لتحقيق إلتزامها نحو 
، حيث تمكنت م٢٠١٥وضعت كيمانول مبادرة استراتيجية طموحة لتصبح شركة رعاية مسئولة قبل منتصف عام  البتروكيماويات،

نظام من أنظمة  )٣٩(، حيث تم تطوير عدد الفنية والنظم اإلدارية الجديدة ير وتنفيذ بعض األنظمةم من تطو ٢٠١٣عام  خالل
باإلضافة ، عّداتنظام لتوضيح إجراءات تشغيل المُ  )٨٤٦( الرعاية المسؤولة ومن ضمنها أنظمة التشغيل والمشتملة على عدد

كمال دراسات تحليلية ستأنظمة في هذا المجال. كما تم إ )١٠( دإلى أنظمة الصيانة (السالمة الميكانيكية) حيث تم تطوير عد
وتحديد األجهزة والمعّدات الحرجة ونظام السيطرة عليها  مصنع )١٥(من جملة مصانع  )٧( دقيقة للمخاطر المتعلقة بعدد

 م٢٠١٤عام مصانع ستسكمل دراسة مخاطرها خالل  )٦(مصانع ويتبقي  )٩(ليصبح مجموع المصانع المستكمل دراستها 
تم تركيب نظام اإلنذار المبّكر (صافرات  إضافة إلى ماتقدم فقدوتحديد األجهزة والمعّدات الحرجة ونظام السيطرة عليها. 

اإلنذار) في حاالت الطوارئ والتوعية بكيفية عمل هذا النظام والتجاوب معه، كما تم تطوير النظام األمني للعبور وتفعيله على 
الشركة والمقاولين والزّوار وربطها في نظام موّحد  منسوبيالشركة واصدار البطاقات الممغنطة لجميع  جميع مداخل ومخارج

الشركة اشتملت على  التوعوية لمنسوبيووضع آلية إلكترونية للتصاريح األمنّية. كذلك تم إجراء العديد من التدريبات والحمالت 
إلطفاء ساعة)، وفي مجال ا ١٤٥٤موظف ( )٩٨٣(حضرها عدد  دورة في مجال البيئة والصحة والسالمة )١٠٨(عدد 

أقيمت  فقد ساعة)، أما في مجال التوعية ١٨١٦,٥موظف (  )٣٨٢(دورة حضرها عدد  )٧٢(عدد  واإلستجابة للطوارئ ُأجري
موظف، كما  )٢٣٢(واألمن تخّللها عدد من المحاضرات حضرها عدد أربع حمالت مكثفة في مجاالت الصحة والسالمة والبيئة 

موظف  )٣٥٠٩(دورة لموظفي ومقاولي الشركة للتعريف بأنظمة العمل داخل الشركة حضرها عدد  )١٥٥(تم تقديم عدد 
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تقرير عن المخاطر المحيطة بها  )١٥٠٠(ساعة). باإلضافة إلى ذلك فقد تم تحديد هدف للشركة بتحقيق عدد  ٣٥٠٩(
)Near Miss Report ليغ عن تلك المخاطر، وتم تحقيق الهدف المطلوب بنجاح من ) وتشجيع الموظفين على التب

وتتطلع ترك والمبادرة من جميع الموظفين. ، وذلك بفضل اهللا ثم بفضل الدعم والتعاون المشتقرير )٢,٤٠٦خالل تسجيل (
 م.٢٠١٤نتائج اإليجابية خالل العام الشركة لتحقيق المزيد من التمّيز وال
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م أي بإنخفاض ٢٠١٢موظفًا لعام  ٤٨٣موظفًا مقارنًة بـ  ٤٧٠م ٢٠١٣عدد الموظفين في الشركة بنهاية عام بلغ إجمالي 
% ، ويعزي سبب هذا االنخفاض الطفيف في عدد الموظفين إلى التسرب الوظيفي الذي نتج عن توسع المنافسة في ٢،٦٩

روكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية، فضًال عن قرب تشغيل قطاع البتروكيماويات من حيث زيادة عدد مصانع بعض الشركات البت
ر معظم هذه الشركات امتيازات مادية ــِّ وتوف ).٢) والجبيل (١ي مدينتي الجبيل (مشروعات جديدة لشركات بتروكيمياوية ف

% من ٤٨ودة بلغت سجَّلت الشركة نسبة سع ،ورغم ذلك استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة،ووظيفية كبيرة في سبيل جذب و 
ي يدعم خط الدولة في % األمر الذ٢،٥م أي بارتفاع ٢٠١٢% لعام ٤٥,٥م مقارنًة بنسبة ٢٠١٣مجموع القوى العاملة لعام 

ين الوظائف في شركات القطاع الخاص. وعلى صعيٍد متصل وسعيًا من الشركة لتحقيق الرضا واالستقرار الوظيفي توجهها لتوط
م تطبيق ٢٠١٣فقد تم بفضل اهللا تعالى خالل العام  ،على في جميع قطاعات الشركةيق نسب توطين أيها السعوديين وتحقلموظف

ي جذب الكفاءات الوطنية المتميزة ، وذلك من خالل برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين والذي من شأنه  المساهمة ف
وكإحدى   شركة السعوديين متوافقة مع الشريعة األسالمية . االتفاق مع أحد البنوك المحلية لتقديم قروض ميسرة لمنسوبي ال

 م إجراء االستبيان السنوي للرضا٢٠١٣إستراتيجيات الشركة الدائمة في زيادة التواصل والتفاعل مع منسوبيها فقد تم خالل عام 
، وبحسب  (Kenexa)والتفاعل الوظيفي وذلك من خالل جهة عالمية متخصصة وبشكل مستقل في ادارة األداء وهي شركة

% مما يعكس ثقة الموظفين بمبادرات الشركة في هذا ٧٩النتائج فان مشاركة الموظفين في هذا االستبيان قد وصلت الى معدل 
مؤشر شملها ) ١٨(مؤشرًا من بين  ثمانية عشر ) ١١(أحد عشر  الموظفين قد تحسن في تفاعل ورضاالجانب، كما أن مستوى 

المنافسة المتزايدة في مجال الموارد البشرية في قطاع البتروكيماويات في المنطقة، فان كيمانول حققت االستبيان, وبالرغم من 
 % في باقي الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية، وأقل قليالً ٥٩% في مؤشر التفاعل الوظيفي مقارنة بمعدل ٦١

 %.٦٨مقارنًة مع القطاع الصناعي العالمي الذي سجل 

ما يخص برامج التطوير والتدريب، فقد قامت الشركة باجراء العديد من برامج التدريب الداخلية والخارجية في عدة مجاالت وفي
وقد تم تصميم هذه البرامج وفقاً اإلدارية والقيادية. المهارات السلوكية والفنية، والكفاءات متخصصة وعامة كالسالمة المهنية، 

تويات الوظيفية والتي تضمنت برامج االدارة العليا، برامج االدارة الوسطى والمشرفين، وباقي لإلحتياجات التدريبية والمس
 المستويات الوظيفية.

كما قامت الشركة بتصميم وتفعيل الالئحة الرسمية الخاصة بقواعد سلوكيات العمل والتي تهدف الى ترسيخ قواعد وأخالقيات 
وبالشكل الذي يحدد أطر  نية أثناء أداء األعمال الوظيفيةاللتزامات األخالقية والقانو السلوك الوظيفي في الشركة من خالل فهم ا

 العمل الواجب اتباعها من قبل جميع الموظفين والمسئولين في الشركة.
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ئة السوق المالية الصادرة عن مجلس هيو الئحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية في توافقًا مع األحكام الواردة 
بتاريخ قام مجلس إدارة الشركة ، م١٢/١١/٢٠٠٦هــ الموافق ٢١/١٠/١٤٢١وتاريخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١بموجب القرار رقم 

والتي جاءت متوافقة مع الئحة م ٣٠/٠٦/٢٠٠٩م بإقرار تعديالت الئحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣
 األحكام اآلتية: باستثناءوذلك الية حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق الم
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S==i=Óà—Ã=" أعضاء  الختياريجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت
 ."مجلس اإلدارة في الجمعية العامة

 أو الئحة الحوكمةال يتضمن النظام األساسي للشركة 
وقد ،يت التراكملتصويلأي تطبيق  الخاصة بالشركة

أستخدمت الشركة التصويت العادي في إختيار أعضاء 
 م.٢٠١٢مجلس اإلدارة لعام 

S=É=Óà—Ã=" الذين  االعتباريةيجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة
اإلفصاح عن  - االستثمارمثل صناديق  –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم 

سياستهم في التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك 
اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر 

 ."باستثماراتهمعلى ممارسة الحقوق األساسية الخاصة 

ال يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع 
من حق التصويت عن  االعتباريةالصفة  ياألشخاص ذو 

كما أن الشركة ،  األسهم المقيدة في السجالت بأسمائهم
تقارير  ةأي االعتباريةمن أي األشخاص ذوي الصفة  لم تتلق

 سنوية تفصح عن سياستهم في التصويت.
T=i=Óà—Ã= تقر الجمعية العامة األرباح المقترح توزيعها وتاريخ التوزيع وتكون أحقية

النقدية أو أسهم المنحة لمالكي األسهم  األرباح سواء األرباح
المسجلين بسجالت مركز إيداع األوراق المالية في نهاية تداول يوم 

 .الجمعية العامة انعقاد
 
 

أقرت الجمعية العامة حيث جزئيًا ق هذه الفقرة يتطب تم
على ، م المقترح توزيعها٢٠١٢األرباح النقدية عن العام 

ت السوق مسجلين بسجالللمساهمين ال األحقيةأن تكون 
) في نهاية تداول يوم إنعقاد المالية السعودية (تداول

نه أما بالنسبة لتاريخ التوزيع فتم االعالن ع،الجمعية العامة
   .الحقاً عبر موقع تداول

NO=ø=Óà—Ã= الذي يحق له بحسب نظام  – االعتبارية"ال يجوز للشخص ذي الصفة
 اختيارالتصويت على  - إلدارةالشركة تعيين ممثلين له في مجلس ا

 ".األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة

 هذه الفقرة لم يتضمنها النظام األساسي للشركة.
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صة فيما يلي بعض المخاطر الخا، إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها الشركة والمدرجة ضمن القوائم المالية المدققة ضافةً إ

 :بالقطاع الذي تعمل به الشركة
عبئًا ماليًا على الشركة بسبب  مواد الخام مسببةً القد يحدث تذبذبات مفاجئة في أسعار  :تذبذب أسعار المواد الخام •

عندما تكون األسواق متقلبة  عدم قدرة الشركة على تحميل فروق األسعار على بعض عقود المبيعات المبرمة مع العمالء
فإن الشركة تحرص على عدم التقيد بعقود طويلة األجل أو إن أمكن إدراج لذا  ،إجراء توقعات دقيقةان باإلمكوليس 

بلغ يي ذن) مستقبًال والسعر اللقيم (غاز الميثا ارتفاعفي ظل ترقب ، وباألخص بند "فروق األسعار" في عقود البيع
وأن أسعار المنتجات  وصاَ خص، على أداء الشركة المالي قد يؤثر سلباً فوبالتالي  ،سنتًا لكل وحدة حرارية ٠،٧٥حاليًا 

 .تحددها األسعار العالمية
بعض المنافسين يعمدون إلى إغراق هناك إال أن ، إيجابي للمنافسةشكل المنافسة وتدهور األسعار: تنظر الشركة ب •

وتقوم ، انونية وأخالقيةاألسواق من خالل تخفيض األسعار بشكل ليس له عالقة بقواعد السوق مما يشكل مخالفة ق
وتسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية ، اإلجراءات القانونية المناسبة ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها باتخاذالشركة 

 .بأسعار وشروط تنافسيةو  توفير الطلبيات في الوقت المناسبو  عند عمالئها من خالل التركيز على الجودة
األوروبي وأمريكا الشمالية  االتحادبعض دول  واجهتاألزمة المالية التي  ك فيه أنمما الش :األزمة المالية العالمية •

أسعار  دراسةوهو مانأخذه بعين االعتبار في  ،ها السلبية على األقتصاد العالميأثار بعض م ستسمر ٢٠١٣خالل عام 
 .وقوى العرض والطلبمنتجات الشركة 

 

 ات والجزاءات المفروضة على الشركةالعقوب -١١
 .من أية جهة قضائية أو إشرافية  م ألية عقوبات أو جزاءات٢٠١٣الشركة خالل العام المالي  تصدر ضدلم 

 
 وهي ذات العقود التي لبعض أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها ذوي العالقة رافالعقود مع االط -١٢

أو غير مباشرة ألحد أعضاء مجلس إدارتها التي فيها مصلحه مباشرة تماشيًا مع سياسة الشركة في تبني مبدأ اإلفصاح عن العقود 
م  الئحة ١٧/٠٤/٢٠١٢األطراف ذات العالقة فقد اقر أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ باإلضافة إلى أية صفقات أبرمت مع 

 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٦٩، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية التي نصت عليها المادة المصالح تعارض 
من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب  ١٨هـ، والمادة  ٢٢/٠٣/١٣٨٥وتاريخ  ٦م/

من قواعد التسجيل واإلدارج  ٤١ب من المادة  /١٠هـ، وكذلك الفقرة  ٢١/١٠/١٤٢٧وتاريخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١القرار رقم 
هـ وتعديالتها النافذة ٢٠/٠٨/١٤٢٥وتاريخ  ٢٠٠٤-١١-٣الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 

  م.١٠/٠٤/٢٠١٢إعتباراً من 
=
=
=
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=;ÿ̂ =ÉÈ—≈ÿ_f=„_Îf=ÏŸÍ=_›ÎÃË=;ÿ̂ Ë=Óá^É ^̌=çŸß=Ú_òƒ =̊Óàè_g‹=4»=ÔwŸî‹=_ÂÎÃ=ÉÈ≈Í==�_—ÃË=lµ=4Í_≈ª
≈gkª^=Ú̂ àêÿ̂Ô=‘àêÿ_fÔ==fl_ƒ=€˙~OMNPWfl=

Ô‘àêÿ̂ =fiã`=Ô—Õîÿ̂ =Ô≈Îgù=ÅÍá_kÿ̂=Ô›Î—ÿ̂=
 

 شركة يوسف بن أحمد كـــانو
 

=NMLMPLOMNP=fl=NQ{UMM توريد قطع غيار 
MTLMTLOMNP=fl=V{SOQ=

=NNLMPLOMNPfl=VOT{MNV توريد حمض الفورميد 
 
 

 شركة الزامل للتبريد

 
 

 توريد وحدات تكييف 

NVLMPLOMNPfl=PM{PSM=
MULMQLOMNPfl=PV{UTM=
OPLMSLOMNPfl=O{UQM=
NRLMTLOMNPfl=OR{RMM=
NMLNNLOMNPfl=V{RRO=
MTLNMLOMNPfl=NM{OMM=

شركة الزامل لفحص وصيانة المشاريع 
 الصناعية المحدودة

خدمات فحص وصيانة لمصانع 
 الشركة 

NULMOLOMNPfl=VT{TSM=
NMLMSLOMNPfl=ORO{MNT=
OULMULOMNPfl=SV{QSM=
MRLMVLOMNPfl=NN{NRQ=

Ïÿ_∏ ^̌==N{RMM{NRS=

NPJ È·åÿ̂ =Ô≈r^àª^=tÛ_k‡ÔÎŸ~^Ñÿ̂ =Ôf_–àÿ̂ =m^Ú̂ àrd=ÔÎŸƒ_Õÿ=ÔÍ=

سعيًا من إدارة الشركة في زيادة فاعلية إجراءات المراجعة والرقابة الداخلية فقد تم تعيين مدير إلدارة المراجعة الداخلية مع نهاية 

ل نشاطها عبر خطة وقد تمكنت اإلدارة من إحراز تقدم ملحوظ وتفعي ،المراجعة الداخلية م بهدف تأسيس نواة إلدارة٢٠١٢عام 

عمل يتم تنفيذها على المدى القصير والمتوسط، حيث تم وضعها على أساس تحليل المخاطر التي يمكن أن تؤثر على قدرة 

 م: ٢٠١٣الشركة على تحقيق أهدافها، ومن أبرز ما تم إنجازه خالل العام المالي 

  الرفيعةمهنية الكفاءه الاخلية بالموارد البشرية ذات بشأن دعم إدارة المراجعة الد PWC السادة عقد إتفاقية شراكة مع •

 دارة .المقترحة وتحقيق أهداف اإلعمل التنفيذ خطة ل

لم ُتظِهر عمليات المراجعة الداخلية أية حيث وسياسة إدارة المخاطر لمختلف إدارات الشركة  مراجعة فعالية الرقابة الداخلية •

وقد تم رفع تقارير المالحظات والتوصيات إلى لجنة المراجعة بعد  ،لدى الشركة مالحظات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية

 مناقشتها مع اإلدارات المعنية، إلبداء مرئياتها ومتابعة تنفيذ ما تم تقديمه من مقترحات خالل الفترة القادمة.
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NQJ =çŸßÓá^É ^̌=
=̀J =çŸß=⁄Î’ êjŒÎ·îjË=Óá^É ^̌=_òƒ`ÊÛW=
يتألف مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة  ،ام األساسي للشركةمن النظ ١٧إلى المادة  استنادا

ن فقد عينه المساهمون لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالإدارة ، أول مجلس  باستثناءثالث سنوات 
لمدة  الحاليدارة تم إنتخاب مجلس اإل حيثم ١٣/١١/٢٠١٢ استمر في مهمته حتىوالذي  تحول الشركة إلى شركة مساهمة

اثناء إنعقاد الجمعية العامة للشركة بتاريخ م ١٢/١١/٢٠١٥م وحتى ١٣/١١/٢٠١٢ا من سنوات ميالدية بدءً ثالث 
نهم في الشركات موتصنيفهم باإلضافة إلى عضوية كل   ول التالي أعضاء مجلس اإلدارةدويبين الج، م ١٦/٠٦/٢٠١٢

 ى داخل وخارج المملكة العربية السعودية :ر خالمساهمة األ

fl Èò≈ÿ̂ ÔÍÈò≈ÿ̂ =ÔÙÃ 
Òà~ ^̊=Ô›‰_åª^=m_‘àêÿ̂ =Ω=ÔÍÈò≈ÿ̂ 

⁄~^ÉLÔÍÉÈ≈åÿ̂ =ÔÎfà≈ÿ̂ =Ô’ Ÿ›ª^=uá_~=

N عبد اهللا محمد المزروعي =Èòƒ4»=ÌÜÎÕ·j 

 .)مساهمة عامة إماراتية( المتحدةمجموعة ديبا  -١
 .)مساهمة عامة إماراتية( شركة أرامكس -٢
 .مساهمة عامة إماراتية)( رات للتأميناإلما -٣
 .)(مساهمة عامة بحرينية بنك إنفستكورب -٤

O خالد عبد اهللا الحمد الزامل =Èòƒ4»==ÌÜÎÕ·j 
 .شركة الزامل لالستثمار الصناعي -١
  .مجموعة الزامل القابضة -٢

P أديب عبد اهللا الحمد الزامل ÈòƒÌÜÎÕ·j=4» 

 .عامة سعودية)(مساهمة  شركة الزامل لالستثمار الصناعي -١
 .(مساهمة عامة سعودية) بنك البالد -٢
  .مجموعة الزامل القابضة -٣
 .)(مساهمة مقفلة سعودية لالستثمارجدوى  -٤

Q عبد المحسن فهد النفيسي ⁄—kå‹=Èòƒ     شركة فهد عبد المحسن النفيسي وأوالده 

R سامي محمد يوسف جالل =ÈòƒÌÜÎÕ·j=4» 
 .)ذية (مساهمة عامة بحرينيةالشركة العامة للتجارة وصناعة األغ -١
 .الشركة المتحدة لصناعة الورق (مساهمة عامة بحرينية) -٢

S حمد محمد حمد المانع ⁄—kå‹=Èòƒ 
 .)مساهمة عامة قطرية(بنك الدوحة  -١
 .)شركة المالحة القطرية (مساهمة عامة قطرية -٢
 .قطرية) (مساهمة عامةين وإعادة التأمينالشركة القطرية العامة للتأم -٣

T انوـــدر عبد العزيز كـــب =ÈòƒÌÜÎÕ·j=4» 
 .يوسف بن احمد كانو (القابضه) -١
 .ة(مقفلة)يللخدمات االرض الشركة السعودية -٢

U=مشعل حمد علي محمد كانو =ÈòƒÌÜÎÕ·j=4»=

 .)ماراتاإل(مجموعة كانو  -١
 .)األماراتالعربية المتحدة لناقالت الكيماويات  ( -٢
 .(الخليج) أكسا للتأمين -٣
 .)اإلماراتة (جونسون العربي -٤

V= عبد اهللا علي الصانع =⁄—kå‹=Èòƒ=             د ـــــــــوجـــــــالي 
=
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صف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة و  - ب
 م ٣٢٠١خالل عام  ونسبة التغير

 
نسبة 

 التغير %

 
 صافي التغير

  عامبداية ال نهاية العام
غير عدد األسهم  اسم من تعود له المصلحة

المباشرة ( المملوكة 
 للشخص اإلعتباري )

عدد 
األسهم 
 المباشرة 

غير عدد األسهم 
المباشرة ( المملوكة 
 للشخص اإلعتباري) 

عدد 
األسهم 

 المباشرة  
=ÑrÈÍ̆ =ÑrÈÍ̆ S{MPM{MMM ÑrÈÍ̆ S{MPM{MMM= ÑrÈÍ̆ عبد اهللا محمد المزروعي 

==ÑrÈÍ̆ ==ÑrÈÍ̆ NP{RST{RMM rÈÍ̆=Ñ= NP{RST{RMM===== NMMM=  مشعل حمد علي محمد كانو
ÑrÈÍ̆= ÑrÈÍ̆= V{VQV{RMM ÑrÈÍ̆ V{VQV{RMM= ÑrÈÍ̆ خالد عبد اهللا الحمد الزامل 
ÑrÈÍ̆ =ÑrÈÍ̆ V{VQV{RMM ÑrÈÍ̆ V{VQV{RMM ÑrÈÍ̆ أديب عبد اهللا الحمد الزامل 
ÑrÈÍ̆ ÑrÈÍ̆ ====Í̆ÑrÈ SMPM== ÑrÈÍ̆ SMPM=  عبد المحسن فهد النفيسي
ÑrÈÍ̆ ÑrÈÍ̆ S{MPM{MMM ÑrÈÍ̆ S{MPM{MMM ÑrÈÍ̆ سامي محمد يوسف جالل 

=ÑrÈÍ̆ ÑrÈÍ̆ ====ÑrÈÍ̆ SMPM ÑrÈÍ̆ SMPM حمد محمد حمد المانع 
ÑrÈÍ̆ ==ÑrÈÍ̆ NP{RST{RMM =ÑrÈÍ̆ NP{RST{RMM ÑrÈÍ̆  بدر بن عبد العزيز كانو 

=ÑrÈÍ̆= =ÑrÈÍ̆= ======ÑrÈÍ̆= NMMM= =ÑrÈÍ̆= NMMM=  عبد اهللا علي الصانع 
=

دوات دين الشركة خالل العام املايل ألحة يف أسهم أو هلم أية مص مل يكن ،والدهم القصرأعضاء جملس اإلدارة أو أبالنسبة ألزواج 
 .م٢٠١٣

خالل  في أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغيروصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر  - ج

 :هو موضح بالبيان التالي، كما م ٣٢٠١العام المالي 

نسبة 
 %التغير

 االسم بداية العام األسهم في نهاية العام صافي التغير

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

˘=jÑrÈ ˘=ÑrÈÍ ˘=jÑrÈ QMMM ˘=jÑrÈ QMMM د بن ابراهيم سعد الربيعةخال 

=ÑrÈj˘= =ÑrÈj˘= =ÑrÈj˘= PMRQ= =ÑrÈj˘= PMRQ=  محمد أحمد الصفدي 

=
علمًا بأنه من لم يتم ذكره من كبار التنفيذيين في البيان السابق ال تعود له مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة  •

 م.٢٠١٣خالل العام المالي 

الدهم الُقصَّر لم يكن لهم أية مصلحة في أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام ال يعود ألزواج كبار التنفيذيين أو أو  •
 م.٢٠١٣المالي 
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 الحضور سجلإجتماعات مجلس اإلدارة و  - د

ويوضح البيان التالي موعد انعقاد ، ) ثالثة إجتماعات ٣م عدد (٢٠١٣عقد السادة أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام المالي 
 حاضرين في كل إجتماع: الغير واألعضاء الحاضرين و  ة جتماعات مجلس اإلدار إ

 حاضرينالغير األعضاء  األعضاء الحاضرون التاريخ م
 عبد اهللا محمد المزروعي -١ م٢٠/٠٢/٢٠١٣ ١

 خالد عبد اهللا الحمد الزامل -٢
 أديب عبد اهللا الحمد الزامل -٣
 سامي محمد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 عبد اهللا علي الصانع -٦

 محسن فهد النفيسيعبد ال -١
 مشعل حمد علي كانو -٢
 حمد محمد حمد المانع -٣
 

 عبد اهللا محمد المزروعي -١ م٢٤/١٠/٢٠١٣ ٢
 خالد عبد اهللا الحمد الزامل -٢
 أديب عبد اهللا الحمد الزامل -٣
 سامي محمد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 عبد اهللا علي الصانع -٦
 مشعل حمد علي كانو -٧
 حمد محمد حمد المانع -٨

 فهد النفيسي عبد المحسن •

 عبد اهللا محمد المزروعي -١ م١٥/١٢/٢٠١٣ ٣
 خالد عبد اهللا الحمد الزامل -٢
 أديب عبد اهللا الحمد الزامل -٣
 سامي محمد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 عبد اهللا علي الصانع -٦
 عبد المحسن فهد النفيسي -٧

 حمد محمد حمد المانع -١
 مشعل حمد علي كانو -٢
 

=
=
=
=
=
=
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Á=J ^Ÿß=‚ƒ=Ô—og·ª^=„_sŸÿ=çÓá^É ^̌=
قام  في التنسيق مع اإلدارة التنفيذية في تسيير أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها اإلستراتيجية فقد اإلدارةسعيًا من مجلس 

ت، ضافة إلى لجنة الترشيحات والمكافآبتشكيل ثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وهي اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة باإل
اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة  اجتماعاتأوصى مجلس اإلدارة بضرورة عرض محاضر ل الفعال فقد وفي سبيل التواص

 لكل لجنة: وفيما يلي وصف موجز، ليهاإ الموكلة رف على مدى قيام تلك اللجان بالمهامالمجلس وذلك للتع اجتماعاتفي 
 

 التنفيذيةاللجنة  -أوًال 
=̀J مهام اللجنة التنفيذية 

  .اوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقيةمتابعة  -١

 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط  اإلستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة . -٢

 أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس اإلدارة . -٣

بدء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة، وال يجوز بأي حال  سنوات تبدأ من تاريخ) ٣( ثالث اللجنة التنفيذية مدة عملتستمر 

 . من األحوال أن تمتد عضوية اللجنة التنفيذية ألكثر من مدة دورة كل مجلس

i=J  وعدد إجتماعتها تشكيل اللجنة التنفيذية 

 م٢٠١٣عدد اإلجتماعات المنعقدة خالل عام  صفة العضوية األسم م

  ـــرئيسال خالد بن عبد اهللا الحمد الزامل ١

 عضو بـــــدر بن عبد العزيز كــانو ٢ ) خمسة إجتماعات٥(

 عضو عبد اهللا بن علي الصانع ٣
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 لجنة المراجعة -ثانياً 
 مهام لجنة المراجعة  - أ

م  مهام ومعايير لجنة ٢٧/٠٤/٢٠١٣هــ الموافق ١٧/٠٦/١٤٣٤أقرت  الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
 : وهي كاألتي مراجعةال

NK  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بهدف التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات التي
  حددها لها مجلس اإلدارة .

OK عن رأيها وتوصياتها في شأنها. ةدراسة نظام الرقابة الداخلية  وسياسة إدارة المخاطر  ووضع تقارير مكتوب 
PK  لمراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.اتقارير دراسة 
QK  التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين واستبدالهم وتحديد أتعابهم، ويراعي عند التوصية بالتعيين التأكد

 من استقالليتهم.
RK عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم  متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي

 بإعمال المراجعة.
SK .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها 
TK .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 
UK رأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء ال 
VK دراسة القوائم المالية األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها 

 
  تشكيل لجنة المراجعة وعدد إجتماعاتها -ب 

 
 م٢٠١٣عدد اإلجتماعات المنعقدة خالل عام  صفة العضوية األسم م

  لـــرئيسا سامي محمد جالل  ١

 عضو مشعل علي كانو  ٢ إجتماعات سبعة) ٧(

 عضو محمد النادر  ٣

=
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 :والمكافآتلجنة الترشيحات  -ثالثاً 

 مهام  ومسئوليات لجنة الترشيحات والمكافأت :  - أ
معايير لجنة م  مهام و ٢٧/٠٤/٢٠١٣الموافق هــ ١٧/٠٦/١٤٣٤أقرت  الجمعية العامة العادية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 

 لترشيحات والمكافأت وهي كاألتي:ا
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص  .١

 سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانه.
لس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مج .٢

 المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة.
 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها. .٣

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. .٤
لية األعضاء المستقلين، ان وجد، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل التأكد بشكل سنوي من استقال .٥

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعي عند وضع تلك السياسات  .٦

 استخدام معايير ترتبط باألداء.
 المتعلقة بمكافات وتعويضات منسوبي الشركة  . إعتماد السياسات واللوائح .٧
تكون اللجنة مسئولة عن مراجعة قواعد السلوك المعني باإلضافة إلى إمداد مجلس اإلدارة بالمقترحات المتعلقة بتغيير  .٨

 تلك القواعد أو تعديلها لكي تتماشى مع المتطلبات النظامية .
 بار التنفيذين وتقديم تقرير بشأنه الى مجلس اإلدارة .تقوم اللجنة بشكل منتظم  بفحص التقييم الذاتي لك .٩

الموافق  ـه١٧/٠٦/١٤٣٥الجمعية العادية بتاريخ  اجتماعوفقًا للقواعد والمهام المصدق عليها في   .١٠
 .م٢٧/٠٤/٢٠١٣

 
 ت وعدد إجتماعتها آكيل لجنة الترشيحات والمكافتش - ب
 

 م٢٠١٣ عدد اإلجتماعات المنعقدة خالل عام صفة العضوية األسم م

  الـــرئيس بـــدر بن عبد العزيز كانو   ١

 عضو عبد المحسن فهد النفيسي  ٢ إجتماعات أربعة) ٤(

 عضو عبد اهللا علي الصانع   ٣
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NRJاإلدارةقرارات مجلس إ 
الصادرة عن تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح ووفقا للمعاير المحاسبية قد يقر مجلس اإلدارة بأنه  .١

وأنه ، وتم تنفيذه بفعالية، وأن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على ُأسس سليمة ،للمحاسبين القانونيين السعوديةيئة اله
 ال يوجد شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

أو لرئيس التنفيذي أو للمدير المالي لوكانت توجد فيه مصلحة جوهرية  ال يوجد أي عقد كانت الشركة طرفًا فيه .٢
 ي منهم.أأو ألي شخص ذي عالقة بحد كبار التنفيذين أل

 اليوجد أية أعمال أو عقود تمت وكانت فيها مصلحة مباشرة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة .٣
 م بين المصدر وطرف ذو عالقة ٢٠١٣اليوجد صفقات تمت خالل العام المالي  .٤
 ال يوجد قروض من الشركة ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة. .٥
 جع الخارجي أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية للشركة.ن الُمراأ .٦
أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو م ٢٠١٣لشركة خالل العام المالي يكن للم  .٧

 ، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .لية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاباوراق ما
سهم ذات االحقية في التصويت تعود ألشخاص ابلغوا الشركة بتلك الحقوق اليوجد أي مصلحة في فئة األ .٨

من قواعد التسجيل واإلدارج ، وبالتالي لم يكن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغييرات خالل  ٤٥بموجب المادة 
 السنة المالية األخيرة .

قابلة لإلسترداد خالل العام المالي لم يوجد أي أسترداد او شراء أو الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين  .٩
 م ٢٠١٣

بإصدار أي ادوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية او م ٢٠١٣لم تقم الشركة خالل العام المالي  .١٠
 مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة وبالتالي لم يكن هناك اي عوض حصلت عليه الشركة .

 .كون ألي أشخاص مصلحة فيهااليوجد أي أسهم ذات أحقية في التصويت ي .١١
 .لمصلحة موظفي المصدرإنشاؤها تم  احتياطاتأو إستثمارات وجد أية تال   .١٢
وجد أية شركات تابعة لشركة  ت وجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات تابعة، حيث أنه الت ال .١٣

 كيمائيات الميثانول سواء داخل أو خارج المملكة العربية السعودية.
أو أحد كبار التنفيذيين عن  المصدر أحد أعضاء مجلس إدارة اتنازل بموجبه ياتاتفاقية ترتيبات أو تم أتلم  .١٤

 .و تعويضأأي راتب 
 .ية حقوق في األرباحأحد مساهمي المصدر عن أ اتنازل بموجبه ياتية ترتيبات أو اتفاقأتم تلم  .١٥
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NSJ=m_òÍÈ≈kÿ̂ Ë=mcÃ_’ ª^ 
من النظام األساسي  ٢٣ادة لمى الإ لسات ألعضاء مجلس اإلدارة استناداً حضور الج تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت

  .كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيين حسب العقود الموقعة معهم،  للشركة
نفيذي الرئيس الت شركة متضمنةً وفيما يلي تفاصيل الرواتب والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في ال

==:المدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارةنائب رئيس الشركة لشئون العمليات و و 

 والمستقلين تنفيذيينالغير أعضاء مجلس اإلدارة  كبار التنفيذيين البيان
أعضاء مجلس اإلدارة 

 التنفيذيين
 اليوجد    ٢,١٣٥,٤٠٠ الرواتب

اليوجد أعضاء مجلس إدارة 
 يين تنفيذ

  ١٦٨،٠٠٠ ٦٦١,٨٥٤ البدالت

 ١,٨٢٦،٦٧٣ ١,٢٦٩,١٦٦ المكافآت السنوية

 ١,٩٩٤,٦٧٣ ٤,٠٦٦,٤٢٠ اإلجمالي
 

NTJ}_fá ^̊=∆ÍâÈj=Ω=Ô‘àêÿ̂ =Ôã_Îã=
حيث توزع األرباح الصافية السنوية ، ) من النظام األساسي للشركة٤٢رباح إلى المادة (االتستند سياسة الشركة بشأن توزيع 

 على النحو التالي: للشركة
يجوز للجمعية العامة العادية وقف و ، %) عشرة بالمائة من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي١٠يجنب ( •

 .هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور مبلغاً مساوياً لنصف رأس المال
نب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين أن تج، وبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة ،مة العاديةيجوز للجمعية العا •

  احتياطي اتفاقي ويجوز تخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
 يوزع باقي صافي األرباح على المساهمين   •

م توزيع أرباح ٢٧/٠٤/٢٠١٣لموافق هـ ا١٧/٠٦/١٤٣٥علمًا بأن الجمعية العامة قد أقرت في إجتماعها المنعقد بتاريخ 
%) من القيمة األسمية للسهم  ٥خمسون هللة للسهم الواحد تمثل ()  ٥٠م بواقع ( ٢٠١٢لعام المالي نقدية عن ا
) ستون مليون وثالثمائة الف لایر سعودي على أن تكون احقية صرف األرباح للمساهمين المسجلين ٦٠،٣وبإجمالي (

مة، وقد تم بدء صرف األرباح النقدية بسجالت السوق المالية السعودية (تداول ) في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العا
وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحواالت المباشرة  في  م ٢٠١٣/ ٠٥/ ٢١هــ الموافق ١١/٠٧/١٤٣٤إعتبارًا من 

 الحسابات المربوطة بالمحافظ اإلستثمارية للسادة المساهمين .

NUJ ≈r^à‹Ï=•^m_f_å 
بالموافقة على تعيين م ٢٧/٠٤/٢٠١٣هــ الموافق ١٧/٠٦/١٤٣٤قامت الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ 

لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي وذلك مراجع للحسابات بناًء على توصية لجنة المراجعة  KPMG كي بي ام جي/السادة
 .م وتحديد أتعابهم السنوية والربع سنوية٢٠١٣
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 الخـــاتــمة

لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة وتفانيهم في ه وشكر تقديره  يطيب لمجلس اإلدارة أن يعبر عن
وينتهز المجلس هذه الفرصة ويتقدم بخالص امتنانه وشكره للسادة مساهمي  هم ومهام عملهم.اتتأدية واجب

ونلتزم أمامهم ببذل قصارى  ،الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاونهم مما كان له أكبر األثر في تحقيق هذا التقدم
 .شاء اهللا نإفي نشاط الشركة العام القادم  إلحداث تطور كبير وملحوظ جهدنا

=

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 محمد المزروعيبن عبد اهللا 


