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  ةــــدمـقم
 
 
 

  احملرتمني    كة كيمائيات امليثانول (كيمانول)السادة/مسامهي شر 

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
  

حول نشاط الشركة خالل  يسر جملس إدارة شركة كيمائيات امليثانول (كيمانول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي
ترز م ونتائجها املالية وأب٢٠١٥العام املايل    .  االجنازات والتحد

وقوائم املركز  م٣١/١٢/٢٠١٥رير السنوي القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية بتاريخ كما يتضمن التق
ت السادة/  BDOد.حممد العمري وشركاه املايل والدخل والتدفقات النقدية، مبا يف ذلك تقرير مراجعي احلسا

. 
 
 
   

    اإلدارةرئيس جملس           
  

   بن علي الصانع عبد هللا                                                     
  
  
  
  
  



  

٥ 
م٢٠١٥ اإلدارة  تقریر مجلس 

 

  

  االسرتاتيجيةالرؤية و  -١
دي يف جمال املنتجات الكيميائية املتخصصة االسرتاتيجيةترتكز كيمانول يف خطتها  مشتقات امليثانول  من  على تعزيز موقعها الر

فاق استثمارية جديدة أكثر قدرًة على االستدامة يف آخرى من خالل تطوير أعماهلا احلالية واستكشاف أواملشتقات من مصادر 
ت ت والبرتوكيماو والبحث عن عمليات استحواذ داخل وخارج اململكة فضًال عن الدخول يف  ،املتخصصة جمال الكيماو

  شراكات مع أصحاب التقنيات املتطورة إلنتاج مزيج من املنتجات التحويلية املتخصصة ذات القيمة املضافة.
ديلة للمواد مبا يف ذلك االستخدامات املبتكرة للمواد اخلام الباملطلوبة الشركة يف حتديد أوجه النمو  متكنت، ا الصددويف هذ

ا ملوائمة الكيميائية املتخصصة اليت تتبناها الصناعية طويلة األجل  االسرتاتيجية، وهذا يوضح سياسة كيمانول يف تطوير منتجا
دف  حكومتنا الرشيدة ت يف تصنيع املنتجات التحويلية واليت  إىل حتقيق االستخدام األمثل للمواد األولية لقطاع البرتوكيماو

ا وتنو يمة املضافة. كما واصلت كيمانول ذات الق دة منتجا يع أسواقها وسبل نقل جهودها يف إجراء املزيد من الدراسات حول ز
إجياد طرق جديدة لتعزيز التكامل العكسي، وإنتاج منتجات جديدة  تعكف الشركة على ،ضافة اىل ماسبقإلو . التكنولوجيا

  قائمة على امليثانول وغريها من املشتقات.
على املعايري الفنية والبيئية وتتبين دف  وتلتزم كيمانول يف سعيها لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات  "امليثاق العاملي للرعاية املسئولة" 

معتمدًة بعد هللا على قدرات واحرتافية موظفيها وواضعًة  داخل وخارج اململكةاملصلحة  مال وتطلعات كافة أصحابحتقيق آ
   نصب عينيها تعزيز مسئوليتها االجتماعية يف حتقيق الرفاهية االجتماعية ألفراد اجملتمع احمللي.

ت واملستج واجهت ،م٢٠١٥وخالل عام  ات املنتج أسعارحلاد يف ا االخنفاضن أبرزها دات كان مالشركة العديد من التحد
 دوالر لكل مليون وحدة ١٬٢٥ دوالر إىل ٠٬٧٥اللقيم لغاز امليثان من  أسعارعالن عن رفع النفط واإل أسعارخنفاض  متاثرةً 

ت الشركة و أإعادة ترتيب ، مما حتتم معه حرارية بريطانية قدية السيولة النة و يف الرحبي االخنفاضا معاجلة اختاذ تدابري من شأولو
  .ومواصلة براجمها االسرتاتيجية وتعزيز مركزها املايل املرحلةىت تتمكن الشركة من جتاوز هذه ح
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  نشاط الشركة -٢

تعمل الشركة يف جماالت إنتاج وتسويق منتجات برتوكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وجتارية تشمل سائل 
حمسنات  ،البارافورمالدهايد، اهلكسامني، مسحوق) أو الفورمالدهيد(سائلراتنجات  ،هيداليور فورمالد زْ كّ رَ مُ  ،الفورمالدهيد

 ةساسي لتلك املواد وهو امليثانول حيث تبلغ الطاقاألنتاج اللقيم إىل إ ضافةإل ،يتولر ريثأ والبنتا ،فورماميداليثيل ميدا، اخلرسانة
وميثل اجلدول  .طن مرتي سنوً  )٩٠٨٬٧٤٠(نية الف وسبعمائة وأربعون ة ومثاتسعمائ منما يقارب  ةللشركة مجالياإل اإلنتاجية

  :ملنتجات الشركةاإلنتاجية  لطاقةل تفصيال) ١(جدول رقم التايل 
  ١جدول رقم 

لعربية واالجنليزيةا   سم املنتج 
  

  اإلنتاجية الطاقة   االستخدام
لطن املرتي) )  

 ٣٠٠٬٠٠٠  /لقيمجمنت ( AF – 37,  UFC- 85 ) فورمالدهايدالمركز 
 ٢٣١٬٠٠٠  لقيم  Methanol ميثانول

  ١٦٣٬٠٢٠  منتج  SNF   حمسنات اخلرسانة
 ٦٠٬٠٠٠  منتج  DMF ين ميثايل الفورماميد

 ٥٠٬٠٠٠  لقيم/منتج DMA ين ميثايل امني
 ٣٣٬٠٠٠  لقيم CO أول أكسيد الكربون

 ٢٠٬٠٠٠  منتج  Mono-Penta يتولر البنتا أريث
 ١٣٬٢٠٠  منتج  UF-, MF-, & MUF-Resins يدراتنجات الفورمالدها

 ١٢٬٠٠٠  لقيم Acetaldehyde أسيتالدهايد
 ١٢٬٠٠٠  منتج  Sodium Formate صوديوم فورميت

 ٩٬٥٧٠  منتج HMT اهليكسامني
 ٤٬٩٥٠  منتج *PARA. البارافورمالدهايد

 
      
  
  
 
 
 
  
ً وذلك ليتطابق مع متطلبات االمن والسالمة البيئية . ٤٬٩٥٠ىل إ ٨٬٢٥٠نتاجية ملصنع البارافورمالدهايد من مت ختفيض الطاقة اإل *  طن مرتي سنو
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  النتائج املالية -٣

 مشتقاتهامليثانول و  أسعارخنفاض تبع ذلك من ا ماالبرتول و  أسعارخنفاض ا بسببيدًا شد ثراً ـأتلشركة اهلوامش الرحبية لثرت ـأت
ا مثل األسواق احمللية، واهلند، والصني،حتدام املنافسة يف املناطق الرئيسية االتزامن مع  وشرق  ليت تقوم الشركة ببيع منتجا

هوامش الرحبية منذ عام فضت إذ اخن ية،لشركة لتقدمي خصومات إضافية من أجل احلفاظ على حصتها السوقآسيا، مما حدا 
ل كان نصيب عام  ١٥٠م حوايل ٢٠١٥اية م إىل ٢٠١٤ ل ٧٥حوايل منها م ٢٠١٥مليون ر سعت الشركة و  .مليون ر

ا ل باعةالكمية املعلى ذلك من خالل اإلبقاء  بشكل دؤوب على تعويض د وختفيض تكاليف  لحفاظ على حصتها السوقيةأو ز
 أنال ، إم٢٠١٤الف طن لعام  ٣٩٦الف طن مقابل حوايل  ٣٨٦، إذ متكنت الشركة خالل العام من بيع حوايل االنتاج

ل مقارنةً  ١٣٩٬٤ سائر حبوايلخل الشركةحتقيق  إىلدت أ خرى سيتم تفصيلها الحقاً أ عواملو  سعاراخنفاض األ ح  مليون ر ر
ل  ٣٢٬٢بلغت حوايل صافية   بلغت قيمتهامبيعات  ٢٠١٥خالل العام املايل ، كما حققت الشركة م٢٠١٤ يف عاممليون ر
ل مقارنًة مببلغ  ٧٣٣٬٣٢حوايل  ل  ٨٨٤٬٧مليون ر ل ١٥١قدره خنفاض م ٢٠١٤عام  يفمليون ر أي بنسبة مليون ر
ل  ٣٠تبلغ حوايل  إمجاليةبقيمة  خصصاتمجلة من املاحتساب  متيف العام نفسه . و %١٧ لتغطية فروقات سعرية مليون ر

القيمة القابلة إضايف حلساب  ايفوصحلساب خمزون املواد بطيئة احلركة و  .دحمتملة مع أحد موردي الشركة واليت مل تتم تسويتها بع
العديد تنفيذ و التوقف عن فقد مت تـأجيل أالعاملية للتغري املفاجئ لألوضاع االقتصادية  ونظراً  .تامة الصنعللتحقيق للمنتجات ال

ل ٦٬٣ونتج عن ذلك شطب حوايلاالقتصادية  األوضاعحىت تتحسن الدراسة  قيدمن املشاريع  . كما تضمنت تكلفة مليون ر
ل ١١٬٥مببلغ إضافية ها نفقات حتميلاملبيعات  ين ميثايل الفورماميد، والبنتاأرثيتول  عائدة مليون ر لتوقف مصانع امليثانول، و

دة الكفاءة التشغيلية هلإلجراء عمليات الصيانة ) م٢٠١٦م ( وجزء من شهر يناير ٢٠١٥خالل شهر ديسمري  ذه دف ز
  .م١٤/١٢/٢٠١٥خ كما مت اإلعالن عنه مبوقع تداول بتاريملصانع  ا

ثرت املؤشرات املالية لع ،لذلك ونتيجةً  ليت م وهي السنة ا٢٠١٤منذ عام  ومستمراً  م وسجلت اخنفاضا ملموساً ٢٠١٥ام فقد 
    ):٢جدول رقم ية كما يوضح ذلك اجلدول التايل (تذبذب االسواق العاملو  سعارشهدت بداية اخنفاض األ

 ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  أهم النسب

  ١٬٩٩  ٢٬١٦ ١٬٥٠  ٠٬٩٨  ٠٬٦٨  (%) ةنسبة السيول

 ٢٣٬١٢  ٢٣٬٦٢ ٢٤٬٦٩ ٢١٬٢٩ ٥٬٣٦ اهلامش اإلمجايل  (%)
  ٨٬٤٦  ٩٬٩٣  ٨٬٢٥  ٣٬٦٤  ١٩-  هامش صايف الربح (%)

 ١٣٬٣٦  ١٣٬٠٢ ١٣٬٣٥  ٨٬٠٤ ١٣٬٩٩-  هامش الربح التشغيلي (%)
  ٢٬٣٢  ٣٬١٣ ٢٬٥٨  ١٬٢٢ ٥٬٣٨-  العائد على األصول (%)

 ٤٬٧٣  ٥٬٨١ ٤٬٥٥  ٢٬٠٩ ٩٬٩٤-  على حقوق املسامهنيالعائد 
  ١٬٠٤  ٠٬٨٥ ٠٬٧٦  ٠٬٧٢  ٠٬٨٥  نسبــة الديـــــون

  ٠٬٢٦  ١٬٤٣ ١٬٧٧  ١٬٢٦  ٠٬٥٤  نسبة تغطية خدمة القروض
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خنفاض األ١كما ميثل الشكل التايل ( شكل رقم  ثر قيمة املبيعات  ثري ذلك عللرغم من ثبات ا سعار)  ى لكمية املباعة و
  :حاألر 
  )١شكل رقم ( 

  
  

ل مقارنةً  ٣٩٬٣حوايل  ٢٠١٥ لعام مجايل اإلكما بلغ الربح  ل  ١٨٨٬٤ مببلغ  مليون ر أي م ٢٠١٤للعام املايل مليون ر
ل مليون ١٤٩حوايل خنفاض  ليبلغ حوايل م ٢٠١٥لعام مجايل اإلالربح  نسبة اخنفاض  إىلدى مما أ، % ٧٩وبنسبة قدرها  ر

  .سعاراألاخنفاض  بسبب وذلكم ٢٠١٤للعام  %٢١٬٣بنسبة  مقارنةً  %٥٬٤
  

  :على التوايل  م٢٠١٤و ٢٠١٥ يلعام حتليالً للمبيعات وتكلفة اإلنتاج )٣رقم (جدول وميثل اجلدول التايل 
  ٣جدول رقم 

  م٢٠١٤  ٢٠١٥ الـبــيــــــــان
 

  الفرق
 

  النسبة %
 

  ٨٨٤٬٦٦٦٬٢٥٢ ٧٣٣٬٣١٩٬٧٨٥ مبيـــعات
٦٬٤٦٧١٥١٬٣٤ -   -١٧%  

 ٦٩٦٬٢٨١٬٨٩٤ ٦٩٤٬٠٠٧٬٦٤٢ تكلفـــة املبيعــات
 ٢٬٢٧٤٬٢٥٢ -   -٠٬٣٣%  

 ١٨٨٬٣٨٤٬٣٥٨ ٣٩٬٣١٢٬١٤٣ الربح اإلمجايل 
١٤٩٬٠٧٢٬٢١٥ -   -٧٩%  

نسبة الربح اإلمجايل  
 للمبيعات

٢١٬٣  %٥٬٤%   
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حيف  اً لنتائج املالية اخنفاضاقد سجلت ف، تقدم على ما وبناءً   حوايل م٢٠١٥التشغيلية لعام  خلسائرابلغت  ذإالتشغيلية،  األر
ل مقابل١٠٢٬٧ ح تشغيلية مليون ر ل لعام  ٧١٬٢ أر ل  ١٧٣٬٩قدره خنفاض  م وذلك٢٠١٤مليون ر بنسبة أي مليون ر

 . %٢٤٤حوايل 
 النتائج وجتاوز نيوضع خطط قصرية ومتوسطة وطويلة املدى لتحسالتنفيذية ب اإلدارة اإلدارة، فقد وجه جملس ويف هذا الصدد

  :التالية احملاور اليت ترتكز علىمت اعتماد اخلطط التالية ، و  ةهذه املرحل
ا وبيع كحصة الشركة السوقية ا احملافظة على أخذ مجيع التدابري اليت من شأ -أ استمرار  و سعارفضل األامل منتجا

ئن الشركة واحلرص  على جودة املنتجات وااللتزام بربامج السالمة واحملافظة احملافظة على على البيئة و التواصل مع ز
 .  هم ارض

 .هايف دعم الشركة واملسامهة وبرامج هم يف صياغة خططشراكحتفيز موظفي الشركة وإ -ب
 .الكفائة االنتاجية نفقات وحتسني ترشيد ال -ت
اعادة هيكلة وجدولة قروض إ -ث   .الشركة والتقيد بكافة التزاما
 االستدامة   اداء الشركة على املدى البعيد وتعززمن  حتسنووضع خطط احلالية الشركة إعادة تقييم اسرتاتيجية  -ج

  املبيعات والتسويق  -٤
يف ظل استمرار ظروف السوق الصعبة عملت الشركة على مراجعة وإعادة ترتيب اسرتاتيجيتها التسويقية م ٢٠١٥خالل عام 

وزاد من  سعاراأل تباطؤء االقتصاد العاملي األمر الذي شكَّل ضغطًا علىل املنتجات نتيجةً  أسعاراليت ظهرت جليًَّة يف اخنفاض و 
وق وتعزيز خدمة وتكيُّفًا مع هذا الوضع، حرصت الشركة على الرتكيز على محاية وحتسني حصتها يف الس .مستوى املنافسة

ا اليت ت السبلتنافسية، واكتشاف  سعاروتوفري منتجات ذات جودة عالية العمالء ورضاهم،  تيح هلا فتح أسواق جديدة ملنتجا
وامش رحبية عالية، إضافًة إىل ا اللوجستية ذلك وعلى وجه اخلصوص تلك اليت تتميز  ن توفق يف مل الشركة أو .حتسني خدما

شكل يل ( وميثل الشكل التا .يعزز من مكانة الشركة ومركزها القيادي يف مشتقات امليثانول ملموسٍ  واقعٍ  إىلترمجة هذه اخلطط 
  م :٢٠١٥الشركة خالل عام  يرادات) التوزيع اجلغرايف إل٢رقم 
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  تزامات الشركةلاصول و أ -٥

ل مقارنةً  ٢٬٥٩ات حوايل ستهالكاالإمجايل بعد حسم م ٢٠١٥أصول الشركة خالل العام املايل  إمجايل بلغ  صوهلا  مليار ر
ل. ومت متويل هذه  ٢٬٦٥م واليت بلغت ٢٠١٤لعام    األصول كالتايل:مليار ر

ل ١٬٤حقوق الشركاء واليت بلغت  -أ ل مليار ١٬٥٤(  مليار ر  .) م٢٠١٤يف  ر
ل  ١٬٠٣مزيج من القروض قصرية األجل وطويلة األجل وحساب الدائنني واليت بلغت ىف جمملها حوايل  -ب مليار ر

ل يف  ١٬١١(     .) م٢٠١٤مليار ر
ت الشركة وحقوق احتليالً )  ٤(جدول رقم وميثل اجلدول التايل    :سامهني خالل اخلمس سنوات األخريةملجملموع أصول ومطلو

  ٢٠١٥                   البيان              ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٢٠١ ٢٠١١
                           

٦٠٨٬٧١٬١٥٩ ١١٦٫٦٧٨٫٨٥٦ ١١٩٬٨٩٥٬٣١٢ ١١٠٬٨٢١٬٦١١
 

 الدخل التشغيلي ١٠٢٬٦٥٣٬٧٥٣-

٣٬٠٢٥٬٤٥٢٬٤٧٥  األصول ٢٬٥٩١٬٧٢٦٬١٠٨ ٢٬٦٤٩٬٥٣٧٬١٠٩ ٢٬٧٥٧٬١٥٥٬٠٣٦ ٢٬٩٢٤٬٢٠٩٬٨٤٨
١٬٥٤٢٬٠٣٩٬٤٢١  اإللتزامات  ١٬١٨٩٬٨١٤٬٢٧٥ ١٬١٠٨٬٢٦٤٬٧١٠ ١٬١١٩٬٤٥٥٫٠٣٨ ١٬٣٥٠٬٩٧٠٬١٧٥
١٬٤٨٣٬٤١٣٬٠٥٤  حقوق املسامهني ١٬٤٠١٬٩١١٬٨٣٣ ١٬٥٤١٬٢٧٢٬٣٩٩ ١٬٥٨٣٬٢٣١٬٢٣١ ١٬٥٧٣٬٢٣٩٬٦٧٣
٣٬٠٢٥٬٤٥٢٬٤٧٥  اإللتزامات  ٢٬٥٩١٬٧٢٦٬١٠٨ ٢٬٦٤٩٬٥٣٧٬١٠٩ ٢٬٧٨٢٬٦٨٦٬٢٦٩ ٢٬٩٢٤٬٢٠٩٬٨٤٨

 وحقوق املسامهني
٠٬٦٠ ٠٬٧٦ ٠٬٥٨  إيرادات السهم الواحد ١٬١٦- ,.٢٧

اية عام  ل ( ١٬٠٣م حوايل ٢٠١٥بلغت مديونية الشركة حىت  ل يف  ١٬١١مليار ر ) مقابل صايف أصول  م٢٠١٤مليار ر
ل  ٢٬٥٩ قدره ل يف  ٢٬٦٥(مليار ر إىل حساب الدائنني قروضًا بنكية خمتلفة  م)، وتشمل املديونية إضافةً ٢٠١٤مليار ر

  :)٥(جدول رقم   لنظام املراحبة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب اجلدول التايل اآلجال وفقاً 

ايةال  املسدد خالل السنة  قروض خالل السنة  ٢٠١٥يناير الرصيد يف بداية   رصيد يف 
  م ٢٠١٥ ديسمرب 

  ٣٢٩٬٣٠٠٬٠٠٠  ١٩٬٤٩١٬١٣٨ ١٤١٬٥٥٠٬٠٠٠  ٢٠٧٬٢٤١٬١٣٨ قروض قصرية األجل

  ٦٩٨٬٠٧٦٬٧٥٨  ٦٤٬٠٩٨٬٥٠٥  ٠٬٠٠  ٧٦٢٬١٧٥٬٢٦٢  قروض طويلة األجل

 ١٬٠٢٧٬٣٧٦٬٧٥٨  ٨٣٬٥٨٩٬٦٤٣  ١٤١٬٥٥٠٬٠٠٠  ٩٦٩٬٤١٦٬٤٠٠  مجايل اإل

  

 املؤسسة العربية املصرفية، بنك ي من البنوك، وه جمموعةمع  راحبةاتفاق متويل م م٢٠٠٧برمت الشركة يف ديسمرب أ
ض، جمموعة سامبا املالية، البنك السعودي اهلولندي، البنك األهلي التجاري والبنك السعودي الربيطاين (يطلق  الر

ل سعودي ٩٤٠مراحبة بقيمة تسهيالت  عليهم اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبة") لتوفري مراحبة  لمشروعل مليون ر
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ل سعودي، وتسهيالت مراحبة لتمويل رأس املال العامل والتمويل  ٣٧٫٥إعادة متويل تسهيالت مراحبة بقيمة و  مليون ر
ل سعودي.وقد مت سداد قرض تسهيل مراحبة املشروع البالغ ١٥٠الفرعي للمراحبة االحتياطية بقيمة   ٥٢٥مليون ر

ل سعودي عند استالم قرض ص  ندوق التنمية الصناعية السعودي.مليون ر
 املؤسسة ي: اتفاقية متويل مراحبة فائض تكلفة املشروع مع جمموعة من البنوك، وه أبرمت الشركةم ٢٠٠٩يف أكتوبر

ض، جمموعة سامبا املالية، البنك السعودي اهلولندي، البنك األهلي التجاري والبنك  العربية املصرفية، بنك الر
دة يف تكاليف املشروع يطلق عليهم اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبةالسعودي الربيطاين ( ") لتوفري تسهيل لتغطية الز

دة يفمراحبة لتغطية ل سعودي لتمويل مشاريع التوسعة اجلارية. وفًقا  ٣٢٦تكلفة املشروع بقيمة  الز مليون ر
ريخ لالتفاقية، يتم تسديد املبالغ املسحوبة مبوجب هذا التسهيل بعد عا  ١٨أي يف  بدء استخدام القرضمني من 

 .م٢٠١١نوفمرب 
  تفاقية ٢٠١١يونيو  ٥يف : البنك السعودي الربيطاين، بنك م عادة متويل مع جمموعة من البنوك، وهإم، قامت الشركة 

ض، جمموعة سامبا املالية (يطلق عليهم مجيعًا اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبة") إل ) ١كل من (  عادة متويلالر
ل سعودي بتاريخ  ٥٠٦رأس املال العامل مببلغ  متويلالرصيد القائم من تسهيل مراحبة املشروع واتفاقية   ٢٦مليون ر

دة يف تكلفة املشروعتفاقية ا) ٢(وم، ٢٠٠٧ديسمرب  ل سعودي بتاريخ  ٣٢٦مببلغ  تغطية الز أكتوبر  ٢٧مليون ر
 م.٢٠٠٩

 ل سعودي  ٦٨٢م فان اتفاقية مراحبة املشروع البالغة ٢٠١١يونيو  ٥بتاريخ  طبقًا التفاقية تسهيل املراحبة مليون ر
م. ٢٠١٧م حىت ديسمرب ٢٠١١من يوليو  ءً اسوف تكون مستحقة السداد على أربعة عشر قسطًا نصف سنوي ابتد

ل سعودي فإنه سوف  ١٥٠لنسبة لتسهيل مراحبة رأس املال العامل البالغ  ق السداد على كون مستحيمليون ر
دخلت الشركة  يف إتفاقية مقايضة  م.٢٠١٧م حىت ديسمرب ٢٠١٣ًء من  يناير اعشرة أقساط نصف سنوية ابتد

أسعار الفائدة لتسهيالت مراحبة مشروع. التسهيالت مضمونة بسندات ألمر. على الشركة التقيد ببعض الشروط 
ت اخلاصة بكل التسهيالت املذكورة أعاله. تسجل األقساط امل ريخ قائمة املركز املايل كمطلو ستحقة خالل سنة من 

 ٣٢٨م طلبت الشركة من مجيع البنوك إعادة جدولة القروض التجارية املتبقية مببلغ ٢٠١٥متداولة.  خالل عام 
ل سعودي. تتوقع الشركة احلصول على إجابة لطلبها يف الربع األول من عام   م.٢٠١٦مليون ر

   م إلتفاقية مع صندوق التنمية الصناعية السعودي إلعادة هيكلة الرصيد املدين ٢٠١١مايو  ١٥توصلت الشركة يف
ل سعودي سوف تسدد على  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠القائم. وفقًا لإلتفاقية، فإن الديون املعاد هيكلتها بلغت   ١٥ر

 م. ٢٠١٨م ويستحق القسط االخري يف أكتوبر٢٠١٢قسط. مت سداد القسط األول يف يناير 
 ٣٨٥عادة جدولة قروضها البالغة م تقدمت الشركة بطلب لصندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٠١٥ل عام خال 

ل سعودي كيد من صندوق التنمية الصناعية السعودي ٢٠١٦فرباير  ٤، ويف مليون ر م حصلت الشركة على 
ل سعودي واملستحقة يف  ١٨٠عادة جدولة األقساط البالغة  م . تبدأ عملية السداد ٢٠١٦و  م٢٠١٥مليون ر

م . ومبا أن إعادة اجلدولة قد مت اإلتفاق عليها يف الفرتة الالحقة لنهاية السنة، ٢٠١٧يناير  ١٣املعادة جدولتها يف 
  م ما زالت تصنف كموجودات متداولة.٢٠١٦فإن املبالغ املستحقة يف 

  ٠٬٧٣:١م واليت بلغت ٢٠١٤مقارنًة بنسبة عام  تقريبا ٠٬٨٥:١بلغت نسبة املديونية إىل حقوق الشركاء حوايل 
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 اية العام املايل ل. كما بلغت ١٬٦٨م حوايل ٢٠١٥بلغت الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة حىت   مليون ر
ل ٩٬٧مستحقات التأمينات االجتماعية حوايل  ء  مليون ر ل  ٢٢٬٣سعودي، ومستحقات شركة الكهر مليون ر

 . سعودي

  التشغيلـاج و إلنتــــا -٦
ألف طن مرتي يف  ٨٣٨٬٩٣ ـــــــألف طن مرتي مقارنًة بـ ٧٩١٬١م حوايل ٢٠١٥بلغ اإلنتاج الفعلي ملصانع الشركة يف عام 

واليت تبلغ  السنوية املتاحة اإلنتاجيةمن الطاقة  %٨٦تقريباً، ويشكِّل هذا اإلنتاج حوايل  %٥٫٦ خنفاض قدره م٢٠١٤
إلضافة إىل السلع نتاج اليت تتكون من املواد األولية واملواد الوسيطة إلعة متنوعة من خطوط امرتي يف جممو طن ألف  ٩١٢

دف إىلالشركة  ن علمًا . التامة الصنع دة  كانت  واليت حالت العوائق بعض العقبات و  بروزالعام لوال خالل هذا  إنتاجهاز
 : يلي ذلك، ومتثلت يفدون 

ين ميثايل الفورماميد املرتبط به ملإ من ترتب عليه يثانول ومايقاف اجملدول ملصنع املاإل -١ يومًا اعتبارًا من  ١٤دة يقاف مصنع 
ء يوم م  وحىت ٢٠١٥من شهر ديسمرب  ٢٣هــ املوافق ١٤٣٧من شهر ربيع األول  لعام ١٢حد يوم األ من  ٢٦الثال
دف استبدال املادة احلفاز م  ٢٠١٦يناير لعام من شهر  ٠٦هــ املوافق ١٤٣٧لعام يع األول شهر رب لوحدة تنقية  ةوذلك 
دة الكفاءة التشغيلية للمصنع واعتماديته.ان السيلفر ملصنع امليثانول لقرب الغاز م   نتهاء عمرها االفرتاضي وذلك لز

م  ١٠إيقاف جمدول ملصنع البنتاأرثيتول ملدة   -٢ ء أ املوافق هــ ١٤٣٧م من شهر ربيع األول  لعا ٠٤اعتبارًا من يوم االثال
من شهر يناير لعام  ٧هــ املوافق ١٤٣٧من شهر ربيع األول لعام  ٢٧يوم اخلميس وحىت م ٢٠١٥من شهر ديسمرب  ١٥

دف القيام  م٢٠١٦ دة الكفاءة التشغيلية  ةستبدال املادة احلفاز اعمال الصيانة الدورية اجملدولة و وذلك  للمصنع لز
 .للمصنع واعتماديته

العام املايل  ة، فقد حقَّقت إدارة الشركة خاللوتعزيز مكانتها التنافسي االسرتاتيجيةارًا جلهودها يف تنفيذ خطط الشركة واستمر  
  العديد من اإلجنازات امللموسة من خالل تطبيق اخلطوات اإلجيابية التالية: م ٢٠١٥
ة يف تركيزهــا علــى ســالمة وصــحة وأمــن حصــول كيمــانول علــى شــهادة الرعايــة املســؤولة وهــو مــا يوضــح اســتمرار الشــرك .١

ا، وعمالئها، وموظفيها عالوًة على األمن اجملتمعي .  منشآ
بـــذل اجلهـــود احلثيثـــة يف تنفيـــذ عـــدة خطـــط وبـــرامج للصـــيانة الوقائيـــة واعتماديـــة املعـــدات أدى إىل اخنفـــاض ملمـــوس يف  .٢

ألعوام السابقة.  األخطاء الفنية مقارنًة 
والــذي  SAPوع تنظيم وتصحيح معلومات املخــزون لقطــع الغيــار واملعــدات علــى نظــام ســاب مت االنتهاء بنجاح من مشر  .٣

 م، وسوف يعود هذا املشروع بفوائد مجة على الشركة.   ٢٠١٤بدأ يف عام 
هــذه الصــهاريج  يف االنتاج وستســهم صهاريج ختزين للنفثالني املنصهر الذي يعد من املواد اخلام اهلامة  بناءالشركة متت أ .٤

ت الشركة من هذه املواد و إدارة أى عل ت األفضل ملشرت  .   اللوجستية  واملشكالت سعارالتغلب على تذبذ
ليــات املــواد اخلــام دون املســاس جبــودة املنتجــات عــن طريــق حتســني الــتحكم يف العم استهالك مواصلة العمل على ترشيد  .٥

 . للجودة ةابقطاملغري استخدام املواد  إعادة و تقليص انتاج و  ةليالتشغي
 ) من حيث التطوير والتدريب والتطبيق.إدارة البيئة والصحة والسالمة (السالمة امليكانيكية مت استكمال إجراءات نظام .٦
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لشــركة وفقــاً مل اســتهالك رفــع كفــاءة خطــة  يف تطبيــق بــدء المت  .٧ عــايري وسياســات املركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة الطاقــة 
 وهي تتم على مرحلتني :  الطاقة املستهدفة استهالك ءة واملتعلقة برتشيد ورفع كفا

ئية ملصنع الفورمالدهايــد وتستهدف ختفيض الطاقة :وىلملرحلة األا حيــث انتهــت الشــركة مــن إعــداد الدراســات الالزمــة يف ، الكهر
-١٠تظــر تــوفري حــوايل حيــث ينوبــدأ العمــل فعليــاً علــى اجنــاز كافــة متطلبــات اخلطــة املوضــوعة ،  م٢٠١٣هذا الشــان خــالل عــام 

ئيةمن االستهالك السنوي  %١٢ ن التاريخ املستهدف المتام للطاقة الكهر ا هذه، علماً    م .٢٠١٧ية عام اخلطة هو 
وهي تستهدف رفع كفاءة طاقة البخار مبصانع الشركة ويتم حاليًا عمل مجيع القياسات والدراسات الفنية الالزمة  :املرحلة الثانية
اية  للوقوف على مجيع متطلبات عملية التطوير لتتوافق مع متطلبات ومعايري املركز السعودي لكفاءة الطاقة وتستهدف الشركة 

ن ادارة المتام واجناز كافة املتطلبات الفنية . م ٢٠١٩عام  فاءة بشكل دوري بتزويد املركز السعودي لكتقوم و الشركة علمًا 
ت كفاءة الطاق اية ابريل من كل عامالطاقة املتعلقة مبصانع الشركة اة بكافة معلومات وبيا   .لقائمة مع 

   ةالشامل ةجلودا -٧
جراء اختبار مراقبة اجلودة يف كل مرحلة من مراحل اإلنتاج  ت رضا العمالء، تقوم الشركة  يف إطار سعيها لضمان أعلى مستو

نتجات التامة الصنع. ومن خالل االعتماد على فريق عملها عايل واليت تشمل لقيم التصنيع، واملواد اخلام، واملواد الوسيطة، وامل
ستمرار يف تقييم  ت التطور وموارد إدارية متطورة، تواصل الشركة  الكفاءة والتدريب، وخمتربات مصممة وفق أعلى مستو

لدعم التقين الالزم واالستشارة الفنية يف   الوقت املناسب. وخالل هذا العاماملالحظات اليت ترد إليها من العمالء، وتزويدهم 
من هيئة االعتماد الدولية األمريكية. حيث  ISO / IEC – 17025:2005حصلت كيمانول على شهادة اجلودة العاملية أيزو 

لشركة على  تعكس هذه الشهادة على مدى التزام الشركة بعملية التحسني املستمر وتؤكد كذلك على أن عمليات ضبط اجلودة 
ت. و املعايري الدولية امل اتساق مع ن إختبارات ضبط اجلودة الصارمة اليت يتم إجراؤها يف مراحل أعتمدة يف قطاع البرتوكيماو

 اإلنتاج املختلفة ما هي إال ترسيخ لضمان حصول العمالء على منتجات ذات جودة عاملية.

ت سالمة املواد كجز  ئق بيا مج الشركة لإلشراف على املنتجات. ومشلت مبادرات اجلودة خالل العام تطوير و ٍء من بر
ية املواد،  ت املادية (مبا يف ذلك درجات االنصهار والغليان واالشتعال)، مسُِّ ئق على معلومات مثل البيا ر و وتتضمن هذه الو اآل

ت، و التخزين، و خاصية التفاعل، و اإلسعافات األولية، و الصحية،  وإجراءات معاجلة انسكاب معدات احلماية و التخلص من النفا
ت املداخن،  لبيئة ومراقبة انبعا إلضافة إىل ذلك، اخنرط فريق إدارة اجلودة بفعالية يف اختبارات متعلقة  املواد الكيميائية. 

ت    والتلوث الكيميائي.السائلة  والتخلص من النفا

  ة ومحاية البيئةالسالمو  األمن -٨

 والذي املسئولةحنو امليثاق العاملي للرعاية التزامها متاشيًا مع أهداف الشركة لتحقيق  :احلصول على شهادة الرعاية املسئولة ،
ت، وضعت كيمانول  مبادرة اسرتاتيجية م ٢٠١١منذ منتصف عام تتبنَّاه كربى الشركات العاملة يف قطاع البرتوكيماو

واالدارية  نفيذ بعض األنظمة الفنيةتطوير وتوذلك من خالل  م٢٠١٥عام  خاللطموحة لتصبح شركة رعاية مسئولة 
 لتصبح متوافقة مع متطلبات ومعايري الرعاية املسئولة.
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 ت  تمت مواصلة اجلهود الرامية حلماية مستدامة للبيئة من خالل تطبيق نظام إدارة املخاطر البيئية، مراقبة برامج انبعا
ت املتسربة واليت مكنتنا من عام  لكافة املعايري واملتطلبات الفنية خالليق االمتثال الكامل حتق الغازات يف اهلواء، واالنبعا

 . م٢٠١٥
  شتيمت جتديد شهادة "ر REACH التابعة لالحتاد األورويب بشأن تسجيل وتقييم وتصريح املواد الكيميائية واليت مبوجبها "

 ورويب.ستتمكن كيمانول من مواصلة بيع منتجها من اهليكسامني لعمالئها يف دول االحتاد األ
 مج  :إدارة املخاطر لتقييم خماطر الصحة والسالمة ومت تدريب املوظفني على استخدام هذه اإلداة  SAPسابأُدخل بر

رها.   املتقدمة لتحديد خماطر السالمة والصحة يف مكان العمل والتخفيف من آ
 :دمي دروس توعوية ملنسويب الشركة حول نظام مت تق الدورات التدريبية والتوعوية يف جمال البيئة والصحة والسالمة واألمن

حلقة تدريبية  ٣٢٥إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن من خالل عدة دورات تدريبية مت اإلعداد هلا، حيث مت إجراء 
ساعة تدريبية. كذلك مت إجراء محالت توعية على رأس العمل  ٨٤٢٠جلميع موظفي كيمانول وموظفي املقاولني مبجموع 

لشركة حيث مت تدريب عدد خالل  لبيئة والصحة والسالمة واألمن بني مجيع فئات املوظفني   ١٠٦٧العام لتعزيز الوعي 
 ساعة تدريبية. ٢١٣٤موظف شامالً موظفي كيمانول وموظفي املقاولني مبجموع 

 تسا ا من أ ٢٠١٥استطاعت الشركة خالل عام  :عات عمل آمنة وخالية من اإلصا ت هادرة ان ختلو سجال ي إصا
ت ملوظفي كيمانول كأول إجناز يتم حتقيقه يف هذه  لوقت العمل حيث مت تسجيل مليوين ساعة عمل آمنة بدون إصا

 اخلصوص .
  دد السالمة: تواصل حثنا للموظفني لإلبالغ عن احلوادث وشيكة اإلبالغ عن احلوادث وشيكة الوقوع ذات النوعية اليت 

م. وبلغ ٢٠١٥حالة خالل عام  ١٥٠٠دف املرصود من قبل الشركة بنجاح وهو اإلبالغ عن الوقوع حيث مت حتقيق اهل
منها كحوادث وشيكة الوقوع مهددة للسالمة وهو مفهوم مت إدخاله يف  ٤٩٨إبالغًا مت تصنيف  ١٨١٨عدد اإلبالغات 

   .منظومة البيئة والصحة والسالمة واألمن خالل هذه العام

ألمن الصناعي والصحة والسالمة )  ٣شكل رقم ( الويوضح الرسم التايل  نسبة جتاوب منسويب الشركة مع االدارات املعنية 
  م على التوايل :  ٢٠١٥و ٢٠١٣،٢٠١٤لالعوام بشان االبالغ عن احلوادث وشيكة الوقوع البيئية 
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 فاض معدل احلوادث: نتجت عن املبادرات اليت تبنتها إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن، وممارسات السالمة اخن
ألعوام السابقة وعلى  السليمة، والدورات التدريبية اليت نظمتها الشركة اخنفاضًا ملحوظًا يف إمجايل معدل احلوادث مقارنًة 

 وجه اخلصوص حوادث احلرائق والتوزيع.
  م مقارنة ٢٠١٥خالل عام مصانع الشركة  احلوادث داخل معدلاخنفاض ) ٤الشكل رقم (يوضح الرسم التايل و

 على التوايل : ٢٠١٤و  م٢٠١٣م و٢٠١٢م و٢٠١١ م و٢٠١٠عوام
  

  
  
  

 متريناً  ١١ارئة : لضمان فعالية وجاهزية فريق االستجابة للحاالت الطارئة، فقد مت إجراء لتأهب لالستجابة للحاالت الطا
لتعاون مع   اجلبيل جلنة لالستجابة للحاالت الطارئة متضمناً سيناريوهات طوارئ خمتلفة. وقد أجرت مجاعة للطوارئ (مجاعة) 

عدد أربعة أنظمة إنذار  ز" حسب تقييم (مجاعة). ومت اعتماداكيمانول مترينًا يف شهر فرباير حيث أحرزت الشركة تقدير "ممت
أعضاء من فريق االستجابة للحاالت الطارئة يف  ١٠حلرائق ومشاريع محاية من احلرائق مبجمع الفورمالدهايد، والتحق عدد 
لث.  تدريبات من املستوى األول يف مكافحة احلرائق واليت جيريها طرف 

  لشركة، األول يف جمال تقييم بدأت الشركة يف تنفيذ بر جمني خالل العام لتحسني ثقافة البيئة والصحة والسالمة واألمن 
السالمة القائمة على السلوك، والثاين يف احلد األدىن من اجلرعات التدريبية احملددة دوليًا يف جمال السالمة الصناعية وهي 

 دورات تدريبية تتم عرب شبكة االنرتنت .

  ةرياملوارد البش -٩

 إىلعدد املوظفني السعوديني خالل هذا العام  ارتفعموظفًا، وقد ٥١٣م ٢٠١٥بلغ إمجايل عدد املوظفني يف الشركة بنهاية عام 
وحيث أن حتقيق نسب توطني م. ٢٠١٤موظفاً خالل العام املاضي  ٢٣٩ ــمقارنًة ب %٤٧ مقدارهاموظفاً وبنسبة سعودة  ٢٤١

مج نطاقات  الشركة، فقد حافظت الشركة على تصنيفها ضمنمرتفعة هو أحد أهم اسرتاتيجيات  النطاق البالتيين حسب بر
ن موظفيها هم الركيزة األساسية يف جناح  . كماللتوطني يف وزارة العمل ً منها  تويل كيمانول أمهية كبرية لرأس املال البشري اميا

م بتطوير وتفعيل ٢٠١٥املايل   طلق، قامت كيمانول خالل العاممن هذا املنو أعمال الشركة واسرتاتيجية النمو يف املستقبل. 
دف يف جمملها  احلفاظ على استمرارية املوظفني املتميزين يف خدمة الشركة، واستقطاب أفضل  إىلمبادرات وبرامج جديدة 
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األمثل واليت تتناسب وااللتزامات الكوادر املهنية، وحتسني مستوى املهارات والكفاءات االدراية والفنية وكذلك توفري بيئة العمل 
وائز جبللسنة الثالثة على التوايل ضمن القائمة النهائية للشركات املرشحة للفوز من الربوز شركة . كما متكنت ال احلياتية للموظفني

 "والغاز العريب جملة النفط" قامت بتنظيمهما م يف فعاليتني خمتلفتني٢٠١٥للعام  يف الشرق األوسط التميز يف املوارد البشرية
" أفضل اسرتاتيجية توطني خالل  هي على التوايل. حيث جاء ترشيح الشركة يف ثالث فئات "وشركة "إنفورما الشرق األوسط

 ، وحتليالت املوارد البشرية واالستفادة منها"، و"أفضل مبادرة توطني خالل العام"."العام
  م كما يلي:٢٠١٥الربامج واملبادرات خالل عام اهم وميكن تلخيص 

  ،هيل حديثي التخرج من اجلهات التعليمية من السعوديني برامج السعودة حلديثي التخرج: استمرارًا السرتاتيجية الشركة يف 
فقد شاركت كيمانول يف يوم التوظيف لعدة جهات تعليمية داخل اململكة العربية السعودية مبا فيها كليات ومعاهد اجلبيل 

دف التوظيف   وفقاً للخطة املوضوعة هلذا الغرض ومبا يتناسب مع منو أعمال الشركة. الصناعية 
  مج التأهيل الوظيفي لوظائف التشغيل الربامج التدريبية والتطوير الوظيفي: بلغ عدد املوظفني السعوديني املدرجني ضمن بر

مج اىل تطوير معرفة ٧٦م ٢٠١٥والصيانة بنهاية العام  هيلهم  موظفاً، حيث يهدف هذا الرب ومهارات املوظفني بغرض 
جماً  ٦٩بلغ جمموع الربامج التدريبية وفقًا لالطار الزمين املخصص لذلك ، فقد ملناصب اشرافية داخل مصانع الشركة  بر

مج، وبرامج تطوير املعرفة واملهارات الفنية  ٣٧تدريبياً، تشمل برامج تطوير املهارات االدارية والسلوكية  مج، ٢٧بر  بر
ت االدارية  ساعة  ٤٧٬٣٦٠برامج حيث بلغ جمموع ساعات التدريب  ٥وبرامج تطوير الكفاءات القيادية ملختلف املستو

ً لكل موظف ٩٢مبعدل   موظف. ٩٩٥، وجمموع املتدربني ساعة تدريبية سنو
 مج متلك املنازل مج متلك املنازل بر موظف بنهاية العام  ٢٠ إىل: وصل عدد املوظفني السعوديني املستفيدين من بر

دف الشركة اىل استفادة أكرب عدد من موظفيها من هذه امليزة الوظيفية من أجل دعم االستقرار ٢٠١٥ م. و
 الوظيفي واالجتماعي ملوظفي الشركة السعوديني.
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  اتالشرك ةوكمح -١٠

ية الصادرة عن جملس هيئة السوق املالو ة السعودية الئحة حوكمة الشركات يف اململكة العربييف توافقًا مع األحكام الواردة 
بتاريخ قام جملس إدارة الشركة ، م١٢/١١/٢٠٠٦هــ املوافق ٢١/١٠/١٤٢١ريخ و  ٢٠٠٦-٢١٢-١مبوجب القرار رقم 

قرار تعديالت الئحة حوكمة الشركة الصادرة بتاريخ ٢٤/٠٦/٢٠١٣ واليت جاءت متوافقة مع الئحة م ٣٠/٠٦/٢٠٠٩م 
  :األحكام اآلتية  ستثناءوذلك ركات الصادرة عن هيئة السوق املالية حوكمة الش

  أسباب عدم التطبيق  نص املادة  رقم املادة

أسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت اتباع جيب " فقرة ب  ٦
  ."يف اجلمعية العامة   اإلدارةأعضاء جملس  الختيار

لشركة مةأو الئحة احلوكال يتضمن النظام األساسي للشركة  أي  اخلاصة 
وقد أستخدمت الشركة التصويت العادي يف ،يلتصويت الرتاكملتطبيق 

خالل اجلمعية العامة العادية واليت عقدت  اإلدارةأعضاء جملس إنتخاب 
  .م١٠/٠٥/٢٠١٥بتاريخ 

جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة "  فقرة د ٦
لنيابة عن غري  االعتبارية مثل  –هم الذين يتصرفون 
اإلفصاح عن سياستهم يف التصويت  -  االستثمارصناديق 

وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم السنوية وكذلك اإلفصاح 
عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصاحل قد 

ميؤثر على ممارسة احلقوق األساسية اخلاصة    ."ستثمارا

الصفة  يألشخاص ذو ال يوجد يف النصوص النظامية ما خيول الشركة منع ا
مسائهم االعتبارية ،  من حق التصويت عن األسهم املقيدة يف السجالت 

تقارير  ةأي االعتباريةمن أي األشخاص ذوي الصفة  كما أن الشركة مل تتلق
  سنوية تفصح عن سياستهم يف التصويت.

فقرة  ١٢
  ط

الذي حيق له  –"ال جيوز للشخص ذي الصفة االعتبارية 
 - اإلدارة ركة تعيني ممثلني له يف جملس حبسب نظام الش

التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس 
  ".اإلدارة

  هذه الفقرة مل يتضمنها النظام األساسي للشركة.

  

عمال الشركة - ١١   املخاطر املتعلقة 
لقطاع ف، إىل املخاطر العامة اليت تتعرض هلا الشركة واملدرجة ضمن القوائم املالية املدققة ضافةً إ يما يلي بعض املخاطر اخلاصة 

  :الذي تعمل به الشركة
دة  -١ دة ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨قرار جملس الوزراء الصادر بتاريخ  إىل إشارةً  :الطاقة أسعارز ن أتوقع يُ ، الطاقة أسعارم بشأن ز

ل سعود ٣٠حبوايل م ٢٠١٦يؤثر هذا القرار سلباً على نتائج الشركة خالل العام املايل  ، حيث ارتفع سعر غاز يمليون ر
وجه  ،ويف هذا الصدد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. مريكيدوالر أ  ١٬٢٥اىل مريكي أدوالر  ٠٬٧٥امليثان من 

فاق نإلنتاجية وترشيد اببذل املزيد من اجلهود للتعامل مع هذه املتغيريات والعمل على حتسني الكفاءة اإل اإلدارةجملس 
  داء . جل حتسني األأبداع من واإل ةاخلالقوتعزيز روح املبادرات 

 امليثانول . سعارمنتجات الشركة  أسعاروارتباط تركيز منتجات الشركة على مشتقات صنف واحد وهو امليثانول  -٢
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ت مفاجئة يف : املواد اخلام أسعارتذبذب  -٣ عبئًا ماليًا على الشركة بسبب عدم  واد اخلام مسببةً امل أسعارقد حيدث تذبذ
عندما تكون األسواق متقلبة وليس  على بعض عقود املبيعات املربمة مع العمالء سعارالشركة على حتميل فروق األ قدرة

فإن الشركة حترص على عدم التقيد بعقود طويلة األجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق لذا  ،إجراء توقعات دقيقةإلمكان 
  ." يف عقود البيعسعاراأل

بعض املنافسني يعمدون إىل إغراق األسواق هناك إال أن ، إجيايب للمنافسةشكل : تنظر الشركة بسعاراملنافسة وتدهور األ -٤
 ختاذوتقوم الشركة  .وأخالقية د السوق مما يشكل خمالفة قانونيةبشكل ليس له عالقة بقواع سعارمن خالل ختفيض األ

ااإلجراءات القانونية املناسبة ضد هذه املمارسات حلماية منتج سيس قيمة تنافسية عند عمالئها من كما ،  ا تسعى إىل 
 .وشروط تنافسية سعارو توفري الطلبيات يف الوقت املناسبو  خالل الرتكيز على اجلودة

ايةم ٢٠١٤عام النصف الثاين من  منذ البرتول أسعاراخنفاض  شك فيه أن مما ال :النفط أسعارإخنفاض  -٥ م ٢٠١٥ وحىت 
العام  خاللامليثانول  أسعاراخنفاض فضًال عن  ،منتجات الشركة الرئيسية  أسعارسلبًا على  أثر %٦٥حبوايل أكثر من 

خذه بعني  وهو مادوالر أمريكي للطن  ١٩٠حوايلاىل بنهاية العام ) حيث وصل سعر امليثانول (ميثانكسم ٢٠١٥املايل 
 .لعرض والطلباوقوى منتجات الشركة  أسعار دراسةيف االعتبار 

  
 ت واجلزاءات املفروضة على الشركةعقوال -١٢

عشرة م أصدرت هيئة السوق املالية قرارها بفرض غرامة مالية قدرها ٢٣/٠٣/٢٠١٥هـ املوافق ٠٣/٠٦/١٤٣٦بتاريخ 
ل على شركة كيمائيات امليثانول (كيمانول) على سند ١٠٬٠٠٠(ف آال ) من املادة بمن قيام الشركة مبخالفة الفقرة () ر

، وذلك واخلمسني من نظام السوق املالية ) من املادة التاسعةإىل الفقرة (بستنادًا ا  قواعد التسجيل واالدراجن ماألربعون 
) قبل ساعتني من بداية تداول يوم ع شركة السوق املالية السعودية (تداوللـتأخر الشركة يف االفصاح للجمهور يف موق

  .العادية م عن الدعوة النعقاد اجلمعية العامة٣٠/٠٣/٢٠١٤
  

  مصلحة فيها اإلدارةوهي ذات العقود اليت لبعض أعضاء جملس  ذوي العالقة رافطالعقود مع األ -١٣
  

ا متاشيًا مع سياسة الشركة يف تبين مبدأ اإلفصاح عن العقود  اليت فيها مصلحه مباشرة أو غري مباشرة ألحد أعضاء جملس إدار
الئحة م ١٧/٠٤/٢٠١٢بتاريخ  اإلدارةقر أعضاء جملس أالعالقة فقد  األطراف ذاتإلضافة إىل أية صفقات أبرمت مع 

ملرسوم امللكي رقم  ٦٩، وذلك وفقًا لإلجراءات النظامية اليت نصت عليها املادة املصاحلتعارض  من نظام الشركات الصادر 
ريخ  ٦م/ لسوق املالية مبوجب القرار من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة ا ١٨هـ، واملادة  ٢٢/٠٣/١٣٨٥و

ريخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١رقم  من قواعد التسجيل واإلدارج  ٤١ب من املادة  /١٠هـ، وكذلك الفقرة  ٢١/١٠/١٤٢٧و
ريخ  ٢٠٠٤-١١-٣الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  ا ٢٠/٠٨/١٤٢٥و النافذة إعتباراً هـ وتعديال

لعقود اليت وفيما يل  م.١٠/٠٤/٢٠١٢من  متت وفقاً  واليت اإلدارةيعود فيها مصلحة غري مباشرة ألعضاء جملس ي بيان 
  :م ٢٠١٥خالل عام  ةلشرك ةملعايري الشراء املتبع
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   أسم الشركة    
   ) اصحاب املصلحة اإلدارةأعضاء جملس (     

ل   التاريخ  طبيعة الصفقة لر القيمة 
  السعودي

  
  

  انو  يوسف بن أمحد كشركة 
   اإلدارةوميثلها يف جملس 

 بـــــدر بن عبد العزيز كـــانواالستاذ/  -١
 االستاذ/ مشعل محد علي كانو  -٢

ريخ    م)١١/١١/٢٠١٥(حىت 
 
 
 

  

  
  

ت    فحص كفاءة اخلزا

  م٢٥/٠٩/٢٠١٤
  م ١٢/٠١/٢٠١٥
٢٨/٠١/٢٠١٥  
١٦/٠٤/٢٠١٥  
١٦/٠٤/٢٠١٥  

٢٥٬٣١٦  
١٤٬٤٠٠  
٩٠٥  
٣٢٦   
١٬٦٠٠  

  
  توريد قطع غيار 

       ٠٦/٠٤/٢٠١٥ 
 ٢٤/١١/٢٠١٤*  

٠٤/٠٥/٢٠١٥  

١٬٩٠٠  
١٧٬٢٠٥  
٣٨٬٧٤٢  

  ١٧/٠٥/٢٠١٥   مواد كيماوية توريد 
٢٧/١٠/٢٠١٥  
٢٩/٠١/٢٠١٥   

١١٠٬٩٢٢  
١٢٢٬٢٩٦  
١١٥٬٨٠٦  

  للمكيفاتلزامل شركة
 خالد بن عبد هللا الزامل -١
ل بن عبد هللا الزامب أدی -٢

  م )١١/١١/٢٠١٥حتى(
 سطام بن عبد العزيز الزامل  -١
  عادل بن صاحل الغصاب  -٢

  )١٢/١١/٢٠١٥(إعتبارًا من  

  
  

  توريد وحدات تكييف 

  ٦٥٬٠٠٠  *م١٢/٠٨/٢٠١٤
  ٦٬٠٩٠   م٢٠/١٠/٢٠١٥
  ٨٬٧٠٠   م١٠/٠٥/٢٠١٥

    

  الزامل للتربيد شركة 
 خالد بن عبد هللا الزامل -١
 أديب بن عبد هللا الزامل  -٢

  م )١١/١١/٢٠١٥حىت(
 سطام بن عبد العزيز الزامل  -١
(إعتبارًا من   عادل بن صاحل الغصاب  -٢

١٢/١١/٢٠١٥( 

  م ١٥/٠٧/٢٠١٥  صيانة وحدات املكيفات
  *م٢٠/٨/٢٠١٤
  *م٠٤/٠٥/٢٠١٤

  

٤٩٤٬٩٣٧  
٢١٨٬٤١٥  
٢٠٬٥٣٩  

  

شركة الزامل لفحص وصيانة املشاريع الصناعية 
  احملدودة

  خالد بن عبد هللا الزامل-١
 أديب بن عبد هللا الزامل -٢

  م )١١/١١/٢٠١٥(حىت
 سطام بن عبد العزيز الزامل  -١
(إعتبارًا من  عادل بن صاحل الغصاب  -٢

١٢/١١/٢٠١٥( 
  

  م٠٩/٠٦/٢٠١٥  خدمات وصيانة ملصانع الشركة
  *م٢٤/١٠/٢٠١٣
  *م١٦/٠١/٢٠١٤
  *م٢٢/١٢/٢٠١٣

١٠٬٦٣٠  
٤٦٨٬٧٣٣  
٤٥٠٬٥٠٩  
١٦٧٬٤٠٠  
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  جمموعة الزامل القابضة
  خالد بن عبد هللا الزامل -١

 أدیب بن عبد هللا الزامل -٢
  م )١١/١١/٢٠١٥تى(ح

 سطام بن عبد العزيز الزامل  -١
 عادل بن صاحل الغصاب  -٢

 )١٢/١١/٢٠١٥(إعتبارًا من  

  ٨٬١٦٧   م٠٧/١٢/٢٠١٥  توريد قطع غيار

ل سعودي٢٫٣٦٨٫٥٣٨  االمجـــــــــايل                           ر
ا والفواتري متت  أن لبيان حيثم على التوايل مت إدراجها يف ا٢٠١٤و٢٠١٣بعض العقود املربمة يف عامي * العام املايل  خاللالعمليات املرتبطة 

  .م٢٠١٥
  

  IFRSتطبيق املعايري احملاسبية الدولية  -١٤

ريخ ٤/٢٩٧٨إىل تعميم هيئة السوق املالية رقم ( إشارةً  عداد قوائمها لزاميةإم بشأن ٢٥/٠٣/٢٠١٤) و عتبارًا من الربع ااملالية  الشركات املدرجة 
من اخلطوات  اً م وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني، فقد اختذت الشركة عدد٢٠١٧من عام  ولاأل
لتنسيق مع السادة / أرنست أند يونغاإل دف التوافق مع متطلبات املعايري احملاسبية الدولية وذلك  د وخطة لنطاق عمل حمد ) وفقاً E&Y( جيابية 

دف البدء يف ١٥/١٢/٢٠١٥ريخ عتمادها من قبل جملس إدارة الشركة بتاافعاله مت  قًا للمعايري احملاسبية الدولية صدار القوائم املالية التجريبية وفإم  
ائي ٢٠١٦م ول من العاعتبارًا من الربع األا   واليت جاءت كالتايل : ،  م٢٠١٧ول من العام املايل عتباراً من الربع األام على أن تصدر بشكل 

  
  نطاق العمل : -١
 .حتديد االختالفات بني تطبيق املعايري احملاسبية السعودية واملعايري احملاسبية الدولية 
 .حتديد اخليارات اليت تساعد يف اختيار خيار املعايري احملاسبية الدولية املالئم 
 ايري الدولية.املساعدة يف تطوير السياسات احملاسبية حبيث تتطابق مع املع 
 .تقدمي مالحظات حول اخليارات احملاسبية 
  .تدريب فريق احملاسبة وإجراء ورش تدريبية هلم 
  .اية اخلدمة  املساعدة يف تقييم األثر املايل لالختالفات احملاسبية مبا يف ذلك مكافأة 
 .إعداد هيكل القوائم املالية مبا يف ذلك متطلبات اإلفصاح 
 إلفصاح.إعداد العمليات التج  ريبية للقوائم املالية مصحوبًة 
  م.٢٠١٦إعداد امليزانية االفتتاحية يف األول من يناير  
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  ومدة التطبيق  خطة العمل
  مدة تطبيق  نطاق التطبيق

  ٢٠١٥االسبوع األول من سبتمرب  إعداد اخلطة والبداية
استعراضقوائم التدقيق للمعايري احملاسبية الدولية و  -التحليل التشخيصي

رات ميدانية ملختلف مواضيع املعايري  العقد، حتديد االختالفات بناًء على ز
  احملاسبية الدولية

  ٢٠١٥من األسبوع الثالث من سبتمرب حىت األسبوع األول من نوفمرب 

 ٢٠١٥ألول من ديسمرب من األسبوع الثاين من نوفمرب حىت األسبوع ا استكمال واالنتهاء من قوائم التدقيق وحتليل األثر املايل
  ٢٠١٥من األسبوع الثاين حىت األسبوع الثالث من ديسمرب   اعتماد تقييم األثر املايل

 ٢٠١٥األسبوع الثاين من نوفمرب حتىى األسبوع الثالث من نوفمرب   التدريب على املعايري احملاسبية الدولية
 ٢٠١٥ين حىت األسبوع الثالث من من أكتوبر من األسبوع الثا  تقييم خيارات املعايري احملاسبية الدولية

 ٢٠١٥من األسبوع الرابع من نوفمرب حىت األسبوع األول من ديسمرب  حتليل اخليارات املختلفة وأثر تطبيق املعايري احملاسبية الدولية
 ٢٠١٥من األسبوع الثاين حىت األسبوع الثالث من دميسرب   اعتماد خيارات املعايري احملاسبية الدولية

 ٢٠١٥من األسبوع األول من نوفمرب حىت األسبوع الثالث من ديسمرب  املساعدة يف تقييم األثر املايل لالختالفات احملاسبية
اية اخلدمة  ٢٠١٥من األسبوع الرابع من نوفمرب حىت األسبوع الرابع من ديسمرب   تقييم األثر املايل ملكافأة 
 ٢٠١٦حىت األسبوع الثالث من يناير  ٢٠١٥من األسبوع الثاين من ديسمرب تطلبات اإلفصاحإعداد هيكل القوائم املالية ومسودة م

  ٢٠١٦من األسبوع الرابع من يناير حىت االسبوع الثالث من فرباير   إعداد العمليات التجريبية للقوائم املالية
 ٢٠١٦األسبوع الرابع من فرباير حىت األسبوع الرابع من مارس من .٣١/١٢/٢٠١٥كما يفاستكمال الوضع املايل للمعايري احملاسبية الدولية

استمرار النقاش مع اإلدارة، اتصاالت منتظمة: استمرار املواءمة مع اجلهات
 ذات الصلة مبا يف ذلك تقدمي إحاطات منتظمة بشأن املشروع. 

  ٢٠١٦حىت مارس٢٠١٥من سبتبمرب

 
 دليل السياسات واإلجراءات -٢
 ينات الرئيسية للعمليات املالية واحملاسبة.حتديد فرص التحس 
 لسياسات واإلجراءات لضمان معاجلة أنشطة إدارة املالية واحملاسبة للتغيريات املقرتحها ئق اخلاصة    إعداد وتطوير الو

 مبوجب املعايري احملاسبية الدولية مع وجود املساءلة وامللكية .
  منظومة تفويض الصالحيات إلدارة املالية واحملاسبة. اسداء املشورة يف تطوير اهليكل التنظيمي و  

  
  ومدة التطبيقخطة العمل 

  نطاق التطبيق  مدة التطبيق
 التخطيط والبدء يف التنفيذ  ٢٠١٥االسبوع الثاين من سبتمرب 

 وضع خطط املشروع وتوفري املوارد  ٢٠١٥من األسبوع الثالث من سبتمرب حىت األسبوع األول من اكتوبر
 تقييم الوضع احلايل٢٠١٥سبوع الثاين من اكتوبر حىت األسبوع األول من ديسمربمن األ

توثيق السياسات واإلجراءات، اهليكل التنظيمي ومنظومة تفويض الصالحيات ٢٠١٦من األسبوع الثاين من ديسمرب حىت األسبوع الثالث من يناير
  (تصميم وتقدمي)

 االنتهاء من  املشروع٢٠١٦بوع الثالثمن االسبوع األول من فرباير حىت االس
استمرار املواءمة مع اجلهات ذات الصلة مبا يف ذلك تقدمي إحاطات منتظمة ٢٠١٦حىت فرباير  ٢٠١٥من سبتمرب

  بشأن املشروع
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  اإلدارةلس جم -١٥
   ئهأعضا وتصنيف اإلدارةتشكيل جملس  -أ

من تسعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة  اإلدارة يتألف جملس ،من النظام األساسي للشركة ١٧إىل املادة  ستناداإ
عال، إدارةأول جملس  ستثناءثالث سنوات  ريخ صدور القرار الوزاري  ن حتول فقد عينه املسامهون ملدة مخس سنوات من 

 اإلدارةتخاب جملس مت إن حيث(الدورة االوىل )، م ١٣/١١/٢٠١٢ استمر يف مهمته حىتوالذي  الشركة إىل شركة مسامهة
نعقاد اجلمعية اثناء أم ١١/١١/٢٠١٥وحىت  م١٢/١١/٢٠١٢ا من سنوات ميالدية بدءً ملدة ثالث الدورة الثانية) ( السابق

مت انتخاب جملس م ١٠/٠٥/٢٠١٥جتماع اجلمعية العامة العادية بتاريخ وخالل ا ،م١٦/٠٦/٢٠١٢لعامة للشركة بتاريخ ا
ريخ وملدة ثالث سنوات ميالدية ا) الثالثة (دورة اجمللس احلايل اإلدارة م ١١/١١/٢٠١٨م وحىت ١٢/١١/٢٠١٥عتبارًا من 

إلضافة إىل عضوية كل  يف دورته احلالية واملنقضية اإلدارةأعضاء جملس  نياالتال نوالدويبني اجل نهم يف الشركات موتصنيفهم 
  :رى داخل وخارج اململكة العربية السعودية خاملسامهة األ

  م ١١/١١/٢٠١٥يف دورتة املنقضية بتاريخ  اإلدارة : أعضاء جملس أوال

 فئة العضوية العضوم
 العضوية يف الشركات املسامهة األخرى

  خارج اململكة العربية السعودية/داخل

١
  عبد هللا حممد املزروعي

 )اإلدارة(رئيس جملس 
 تنفيذي غريعضو 

  )مسامهة عامة إماراتية(املتحدةجمموعة ديبا -١
  .)مسامهة عامة إماراتية( ركة أرامكسش -٢
  .مسامهة عامة إماراتية)( اإلمارات للتأمني -٣
 .)(مسامهة عامة حبرينية بنك إنفستكورب -٤

 .شركة الزامل لالستثمار الصناعي -١ تنفيذي غريعضو  خالد عبد هللا احلمد الزامل٢
 .جمموعة الزامل القابضة -٢

 غري تنفيذيعضو  أديب عبد هللا احلمد الزامل٣

  (مسامهة عامة سعودية) شركة الزامل لالستثمار الصناعي -١
  .جمموعة الزامل القابضة -٢
 )(مسامهة مقفلة سعودية لالستثمارجدوى  -٣
 شركة فجر لألستثمار (مسامهة أماراتية ) -٤

 فيسي وأوالده  ( الكويت ) شركة فهد عبد احملسن الن        عضو مستقل عبد احملسن فهد النفيسي٤

 غري تنفيذيعضو  سف جاللسامي حممد يو ٥
  )الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية (مسامهة عامة حبرينية -١
 الشركة املتحدة لصناعة الورق (مسامهة عامة حبرينية) -٢

 عضو مستقل محد حممد محد املانع٦
  )مسامهة عامة قطرية(بنك الدوحة -١
  )شركة املالحة القطرية (مسامهة عامة قطرية -٢
 قطرية) (مسامهة عامةالتأمني إعادة ني و مة للتأمالشركة القطرية العا -٣

 غري تنفيذيعضو  انوـــدر عبد العزيز كـــب٧
 ) يوسف بن امحد كانو (القابضه -١
  (مقفلة) ةيللخدمات االرض الشركة السعودية -٢

  غري تنفيذيعضو   مشعل محد علي حممد كانو ٨
  )ماراتاإل(جمموعة كانو -١
 )األمارات( ) Gulf Capitalشركة رأس املال اخلليجي ( -٢
  )االمارات ( اهلالل األخضر للتامني  -٣

 ال يوجد عضو مستقل عبد هللا علي الصانع ٩



  

٢٣ 
م٢٠١٥ اإلدارة  تقریر مجلس 

 

  
  م١٢/١١/٢٠١٥يف دورتة احلالية اليت بدأت يف  اإلدارةنياً :أعضاء جملس 

 العضوية يف الشركات املسامهة األخرى فئة العضوية العضوم
  داخل/خارج اململكة العربية السعودية

١
 عبد هللا علي الصانع

 )  اإلدارة(رئيس جملس 
 ال يوجــــــــــــــد عضو مستقل 

٢
 سطام عبد العزيز الزامل

ئب رئيس جملس   )  اإلدارة(
ئية عضو غري تنفيذي  شركة الصناعات الكهر

 عضوغري تنفيذي بـــدر عبد العزيز كـــانو٣
 شركة يوسف بن أمحد كـــــانو -١
 انو اللوجستية شركة يب دي يب ك -٢
 شركة حرس للصناعات  -٣

 دـــــال يوج         غري تنفيذيعضو  عادل صاحل الغصاب ٤

  الشركة العامة للتجارة وصناعة األغذية (مسامهة عامة حبرينية) -١ عضو غري تنفيذي سامي حممد يوسف جالل٥
 الشركة املتحدة لصناعة الورق (مسامهة عامة حبرينية) -٢

 عضو مستقل حممد محد املانع محد٦
  بنك الدوحة (مسامهة عامة قطرية) -١
  شركة املالحة القطرية (مسامهة عامة قطرية) -٢
 الشركة القطرية العامة للتأمني وإعادة  التأمني(مسامهة عامة قطرية) -٣

تمستقلعضوسامي عبد العزيز الصويغ٧   شركة املتقدمة للبرتوكيماو
 ال يوجـــــــــد عضو مستقل حممد فرحان النــــــادر ٨
 دـــــــال يوج عضو مستقل سر عبد الرمحن اللحيدان ٩

  
نتخاب االستاذ/١٥/١١/٢٠١٥يخ احلايل يف اول إجتماع هلم واملنعقد بتار  اإلدارةعضاء جملس أقام   عبد هللا علي الصانع م 

ئب اإلدارةرئيساً جمللس  إلضافة لتشكيل اللجان املنبثقة عن جملس واالستاذ/ سطام عبد العزيز الزامل   .اإلدارةاً لرئيس اجمللس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٤ 
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  وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين  احلايل والسابق اإلدارةصف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس و
 م ٥٢٠١خالل عام  الشركة ونسبة التغري

 م١١/١١/٢٠١٥يف دورتة املنقضية بتاريخ  اإلدارةأعضاء جملس  -أ
  

نسبة 
التغري %

  
 صايف التغري

   بداية العام اية العام
غري عدد األسهم  اسم من تعود له املصلحة

ة املباشرة ( اململوك
  )ريللشخص اإلعتبا

األسهم  عدد
 املباشرة 

  غري املباشرة عدد األسهم 
 اإلعتباري) اململوكة للشخص (

عدد األسهم 
 املباشرة  

ال يوجد ١٬٠٠٨٬٨٨٤ ٥٣٧٬٩٣٣ %٣٤ ال يوجد ١٬٥٤٦٬٣٨١  عبد هللا حممد املزروعي
 مشعل محد علي حممد كانو  ١٠٠٠      ٧٬٠٤٢٬٥٠٠   ال يوجد  ٧٬٠٤٢٬٥٠٠ ال يوجد  ال يوجد

ال يوجد ٤٣٢٬٧٩٥ ٩٬٥٦٥٬٢٠٥  %٩٦- ال يوجد ٩٬٩٩٨٬٠٠٠  خالد عبد هللا احلمد الزامل
-٩٬٥٦٥٬٢٠٥ %٩٦ ال يوجد ٤٣٢٬٧٩٥ ٩٬٩٩٨٬٠٠٠ يوجدال  أديب عبد هللا احلمد الزامل

ال يوجد    ٦٠٣٠ ال يوجد     ال يوجد ال يوجد  عبد احملسن فهد النفيسي ٦٠٣٠
يوجدال ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ يوجد ال ال يوجد ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ يوجدال  سامي حممد يوسف جالل
 محد حممد محد املانع ٦٠٣٠ ال يوجد     ٦٠٣٠ ال يوجد     يوجد ال ال يوجد
يوجدال ٧٬٠٤٢٬٥٠٠ يوجد  ال ال يوجد ٧٬٠٤٢٬٥٠٠ يوجدال  بدر بن عبد العزيز كانو 
١٠٥٤   ال يوجد       يوجد  ال  ال يوجد   عبد هللا علي الصانع  ١٠٥٤ ال يوجد   

 
 م١٢/١١/٢٠١٥احلالية اليت بدأت بتاريخ يف دورتة  اإلدارةأعضاء جملس  -ب

  
نسبة التغري 

% 

  
 صايف التغري

   بداية العام ة العاماي
عدد األسهم غري  اسم من تعود له املصلحة

املباشرة ( اململوكة 
 للشخص اإلعتباري )

عدد
األسهم 
 املباشرة 

عدد األسهم غري
املباشرة ( اململوكة 

 للشخص اإلعتباري) 

عدد
األسهم 

املباشرة  
١٠٥٤ ال يوجد ال يوجد  ال يوجد ١٠٥٤ ال يوجد      علي الصانع عبد هللا 

ال يوجد ٤٣٢٬٧٩٥  ٩٬٥٦٥٬٢٠٥  %٩٦- ال يوجد ٩٬٩٩٨٬٠٠٠  الزامل سطام عبد العزيز 
ال يوجد ٩٬٩٩٨٬٠٠٠ ال يوجد ٤٣٢٬٧٩٥ ٩٬٥٦٥٬٢٠٥ %٩٦-   عادل صاحل الغصاب 

ال يوجد    ١٠٠٠ ال يوجد     ال يوجد ال يوجد  سامي عبد العزيز الصويغ  ١٠٠٠
ال يوجد ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ ال يوجد ال يوجد ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ ال يوجد  سامي حممد يوسف جالل
 محد حممد محد املانع ٦٠٣٠ ال يوجد     ٦٠٣٠ ال يوجد     ال يوجد  ال يوجد
ال يوجد ٧٬٠٤٢٬٥٠٠  ال يوجد  ال يوجد ٧٬٠٤٢٬٥٠٠ ال يوجد  بدر بن عبد العزيز كانو 
١٠٠٠   ال يوجد        ال يوجد   ال يوجد    حممد فرحان النادر ١٠٠٠ ال يوجد   
  سر عبد الرمحن اللحيدان  ٢٤٢٦ ال يوجد    ٢٤٢٦  ال يوجد       ال يوجد  ال يوجد



  

٢٥ 
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دوات دين الشركة ألحة يف أسهم أو هلم أية مص مل يكن ،القصروالدهم أأو احلايل والسابق  اإلدارةعضاء جملس ألنسبة ألزواج 
  .م٢٠١٥خالل العام املايل 

خالل  ود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغريوصف ألي مصلحة تع -ج
لبيان التايل، كما م ٥٢٠١العام املايل   :هو موضح 

نسبة 
 %التغري

اية العام  صايف التغري  االسم بداية العام األسهم يف 

  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

 خالد بن ابراهيم سعد الربيعة ٤٠٠٠ ال توجد ٤٠٠٠ ال توجد ال يوجد توجد ال

  حممد أمحد الصفدي   ٣٠٥٤  التوجد   ٣٠٥٤  التوجد   التوجد   التوجد 

 ن من مل يتم ذكره من كبار التنفيذيني يف البيان السابق ال تعود له مصلحة يف أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام  علماً 
 .م٢٠١٥املايل 

  م٢٠١٥ال يعود ألزواج كبار التنفيذيني أو أوالدهم الُقصَّر أية مصلحة يف أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام املايل. 
  احلضور سجلو  اإلدارةجتماعات جملس ا -د

 اإلدارةجتماعات جملس اانعقاد ويوضح البيان التايل موعد ، جتماعاتا) ٤( أربعة م عدد٢٠١٥خالل العام املايل  اإلدارةعقد السادة أعضاء جملس 
  : على حده   جتماعااضرين يف كل احلغري واألعضاء احلاضرين و السابق واحلايل 

 م ١١/١١/٢٠١٥وسجل حضور االعضاء يف دورتة املنقضية بتاريخ  اإلدارةأوال : إجتماعات جملس 
  اضريناحلغري األعضاء   األعضاء احلاضرون  التاريخ م
   حممد املزروعيعبد هللا -١  م١٥/٠٢/٢٠١٥ ١

 خالد عبد هللا احلمد الزامل -٢
 أديب عبد هللا احلمد الزامل -٣
  عبد احملسن فهد النفيسي -٤
  محد حممد محد املانع -٥
 بدر عبد العزيز كانو -٦
 عبد هللا علي الصانع -٧
  سامي حممد جالل -٨

 مشعل محد علي كانو
  

 خالد عبد هللا احلمد الزامل -١  م ١٠/٠٥/٢٠١٥ ٢
  أديب عبد هللا احلمد الزامل -٢
  سامي حممد يوسف جالل -٣
 بدر عبد العزيز كانو -٤
 عبد هللا علي الصانع -٥
 مشعل محد علي كانو -٦
  محد حممد محد املانع -٧

  عبد هللا حممد املزروعي -١
  عبد احملسن فهد النفيسي  -٢



  

٢٦ 
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  م١٢/١١/٢٠١٥وسجل حضور االعضاء يف دورتة احلالية اليت بدأت بتاريخ  اإلدارةنياً : إجتماعات جملس 
  األعضاء غري احلاضرين  ضاء احلاضروناألع  التاريخ م
 عبد هللا علي الصانع  - ١  م١٥/١١/٢٠١٥ ١

 سطام عبد العزيز الزامل  - ٢
 بـــــدر عبد العزيز كــــــانو  - ٣
 محد حممد محد املانع  - ٤
 عادل صاحل الغصاب  - ٥
 سامي عبد العزيز الصويغ  - ٦
 سر عبد الرمحن اللحيدان  - ٧
  حممد فرحان النـــــــادر  - ٨

 سامي حممد جالل 
  

عبد هللا علي الصانع -١ م١٥/١٢/٢٠١٥ ٢
 سطام عبد العزيز الزامل  - ٢
 بـــــدر عبد العزيز كــــــانو  - ٣
 محد حممد محد املانع  - ٤
 عادل صاحل الغصاب  - ٥
 سامي عبد العزيز الصويغ  - ٦
 سر عبد الرمحن اللحيدان  - ٧
  حممد فرحان النـــــــادر - ٨

  

  سامي حممد جالل           

  
   اإلدارةجملس  للجان املنبثقة عنا -ه

قام  فقد االسرتاتيجيةالتنفيذية يف تسيري أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها  اإلدارةيف التنسيق مع  اإلدارةسعيًا من جملس 
إل اإلدارةبتشكيل ثالث جلان منبثقة عن جملس  ويف  .تضافة إىل جلنة الرتشيحات واملكافآوهي اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة 

اللجان املنبثقة عن جملس إدارة الشركة يف  اجتماعاتبضرورة عرض حماضر  اإلدارةأوصى جملس التواصل الفعال فقد سبيل 
ملهاماجمللس وذلك للتع اجتماعات   لكل جلنة: وفيما يلي وصف موجز، ليهاإ املوكلة رف على مدى قيام تلك اللجان 
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  التنفيذيةاللجنة  - أوًال 
 يةمهام اللجنة التنفيذ - أ

  .متابعة اوضاع الشركة املالية وسياستها التشغيلية والتسويقية -١
لتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة .مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط  -٢  اإلسرتاتيجي للشركة 
 .اإلدارةأية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل جملس  -٣
ريخ بدء كل دورة من دورات جملس سنوات تبدأ ) ٣( ثالث اللجنة التنفيذية مدة عملتستمر  ي حال اإلدارةمن  ، وال جيوز 

  من األحوال أن متتد عضوية اللجنة التنفيذية ألكثر من مدة دورة كل جملس.
 السابق  اإلدارةخالل الدورة املنقضية جمللس وعدد إجتماعتها تشكيل اللجنة التنفيذية  ١ب /

  م٢٠١٥قدة خالل عام عدد اإلجتماعات املنع  صفة العضوية  األسم م

    الـــرئيس  خالد بن عبد هللا احلمد الزامل   ١
  عضو  بـــــدر بن عبد العزيز كــانو ٢  إجتماعاتثالثة  ٣

  عضو  عبد هللا بن علي الصانع ٣

ا خالل الدورة احلالية جمللس  ٢ب /    اإلدارةتشكيل اللجنة التنفيذية وعدد إجتماعا
  م٢٠١٥إلجتماعات املنعقدة خالل عام عدد ا  صفة العضوية  األسم م

    الـــرئيس  بـــــدر بن عبد العزيز كــانو ١
  

  إجتماع واحد
  عضو  عبد هللا بن علي الصانع ٢
  عضو  سطام عبد العزيز الزامل ٣
  عضو   سامي عبد العزيز الصويغ  ٤
  عضو   سر عبد الرمحن اللحيدان  ٥

  

  

  

  

  

  



  

٢٨ 
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 جلنة املراجعة -نياً 
 جلنة املراجعة مهام  -أ

إلضطالع مبهام عملها وفقًا للمهام املعتمدة من قبل  لشركة واملنبثقة عن جملس اإلدارة  اجلمعية العامة تقوم جلنة املراجعة 
  يت:م وهي كاآل٢٧/٠٤/٢٠١٣هــ املوافق ١٧/٠٦/١٤٣٤املنعقد بتاريخ  اجتماعهاالعادية يف 

دف التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ األعمال واملهمات اليت اإلشراف على إدارة املراجعة الداخلية يف ال .١ شركة 
 حددها هلا جملس اإلدارة.

ا. .٢ ا يف شأ  دراسة نظام الرقابة الداخلية وسياسة إدارة املخاطر ووضع تقارير مكتوبة عن رأيها وتوصيا
 ظات الواردة فيها.دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحو  .٣
لتعيني التأكد من  .٤ م، ويراعي عند التوصية  التوصية جمللس اإلدارة بتعيني احملاسبني القانونيني واستبداهلم وحتديد أتعا

 استقالليتهم.
عمال .٥ ا أثناء قيامهم   متابعة أعمال احملاسبني القانونيني، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال املراجعة اليت يكلفون 

 املراجعة.
ا عليها. .٦  دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظا
ا. .٧   دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأ
ا. .٨  دراسة السياسات احملاسبية املتبعة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأ
ادراسة القوائم املالية األولي .٩  ة والسنوية قبل عرضها على جملس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية يف شأ

  
اوعدد  جلنة املراجعة تشكيل -ب   خالل الدورة املنقضية جمللس اإلدارة اجتماعا

  
  مشعل علي كانو   نادرالحممد فرحان عبد احملسن فهد النفيسي   سامي حممد جالل  ريخ االجتماع  رقم 
  *  *     م١٥/٠١/٢٠١٥  ١
    م١٢/٠٢/٢٠١٥  ٢
   م١٩/٠٤/٢٠١٥  ٣
   م٢٧/٠٧/٢٠١٥  ٤
   م١٧/١٠/٢٠١٥  ٥
  

، مت تشكيل جلنة جديدة بقرار جملس الثانية على إثر انقضاء فرتة تكليف اللجنة اآلنف ذكرها مبوجب إنقضاء دورة جملس اإلدارة
  .م١٥/١١/٢٠١٥اإلدارة يف دورتة الثالثة بتاريخ 

   
  

                         حضور*  غري حاضر     
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 اوعدد  جلنة املراجعة تشكيل   : لس اإلدارةاحلالية جملخالل الدورة  اجتماعا

   عادل صاحل الغصاب سطام عبد العزيز الزامل    ( رئيس اللجنة )   نادر حممد فرحان ال       ريخ االجتماع  رقم 

      م١٤/١٢/٢٠١٥  ١
    م٣٠/١٢/٢٠١٥  ٢

  
  نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية -ت

ا يف  ا:  اسعت جلنة املراجعة  م٢٠١٥من خالل اجتماعا   إليفاء مبهامها على الوجه املطلوب ومن أبرز األنشطة اليت اضطلعت 
 التقارير املالية واملراجع اخلارجي  -١

عتمادها، اطلعت جلنة املراجعة على القوائم املالية الربعية رقابتها على التقارير يف إطار  املالية وقبل توصية جملس اإلدارة 
قشتها مع اإلدارة و    ات احملاسبية والتقديرات واألحكام املطبقة إلعدادها.  سمع املراجع اخلارجي للتثبت من أهم السياوالسنوية و

 استمرارية األعمال وخماطر السيولة -٢
كيدات بشأن صحة فرضية استمرارية ستعرضت جلا لشركة وللحصول على  نة املراجعة القوائم املالية لتقييم موقف السيولة 

  الشركة.
 إدارة املخاطر -٣

ا جتاه حوكمة الشركة بشكل استباقي وفعال جلنة أطلعت اإلدارة م ٢٠١٥-٢٠١٤خالل فرتة املراجعة  ،يف إطار مسؤوليا
ألول اجتماع سنوي إلدارة املخاطر ملناقشة مجيع املخاطر وتقييم مدى مالءمة اإلجراءات اليت  هاتنظيمعلى نتائج  املراجعة

ر هذه املخاطر ت تتضمن معلومات مفصلة عن أهم املخاطر  ،تتبناها الشركة للتخفيف من آ وقد نتج عنه إعداد قاعدة بيا
ت املخاطر والتقييم الكمي للمخاطر يف اليت تواجه كيمانول. ومت وضع اخلطط إلدخال مزيد من التحسينات ل قاعدة بيا

اية الربع األول من ٢٠١٦   م.٢٠١٦م ومت االتفاق على انعقاد االجتماع السنوي الثاين يف 
  للتقارير املالية  التحول إىل املعايري الدولية -٤
ا اإلدارة لضمان التحول السلس إىل املعايري إطلعت خالل االجتماع  للتقارير املالية الدولية جلنة املراجعة على اخلطة اليت أعد

  تقشحيث آند يونغ (املستشار اخلارجي) اليت تضطلع بتقدمي الدعم لعملية التحول،  وشركة إيرنستالذي عقدته مع اإلدارة 
  كافة التغريات احملاسبية اجلوهرية اليت ستنتج عن عملية التحول.

  رقابة الداخلية نتائج املراجعة الداخلية لفعالية إجراءات ال -٥
وعالوة على األنشطة اآلنف ذكرها، قامت جلنة املراجعة بدعم ومراقبة أنشطة إدارة املراجعة الداخلية من  ٢٠١٥خالل عام 

  خالل:
 .مراجعة واعتماد خطة وميزانية أنشطة إدارة املراجعة الداخلية 
 قارير إدارة املراجعة الداخلية (املالحظات اليت عقد اجتماعات مع إدارة املراجعة الداخلية وإدارة الشركة الستعراض ت

لتقارير وإجراءات التخفيف من املخاطر)  وردت 
  املتابعة مع إدارة املراجعة الداخلية وإدارة الشركة حول تنفيذ اإلجراءات التصحيحية املتفق عليها لتحسني بيئة الرقابة

 الداخلية.
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ت خمتلفة من املسؤولية األدوات اإلجرائية الالزمة على سعى إىل تفعيل ومن مجيع ما سبق يتضح أن جملس إدارة كيمانول  مستو
يرده من تقارير وتوصيات  لتأكيد فاعلية وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر، لذا فإن جملس اإلدارة وبناء على ما

  م يؤكد أنه:٢٠١٥ -٢٠١٤من جلنة املراجعة ووفقاً خلطط العمل اليت متت خالل فرتة املراجعة 

قد مت أخذ التدابري الالزمة أو وضع اخلطط حيال االجراءات التصحيحية للمالحظات والتوصيات اجلوهرية اليت رفعتها  -أ
 إدارة املراجعة للجنة املراجعة لتقوميها 

فعالية مة و ءمالثر على ؤ قد ت أو مل ختطط الشركة ملعاجلتها مل تتم معاجلتهاد ثغرات أو نقاط ضعف جوهرية مل يتبني له وجو  -ب
  م يستدعي االفصاح عنه.٢٠١٥، ومل حيدث خرق جوهري هلا خالل عام  لشركةاألنظمة الرقابية 

ت للعام املايل  -٦ ختيار مراجع احلسا   م٢٠١٥التوصية 

ت اخلارجي للعاالشركة بشأن ا أصدرت جلنة املراجعة توصيتها للجمعية العامة ملسامهي  م ٢٠١٥م املايل ختيار مراجع احلسا
م على تعيني السادة/ ٠٥/٢٠١٥/ ١٠هـــ املوافــق  ٢١/٠٧/١٤٣٦وافقت اجلمعية العامة العادية واليت عقدت بتاريخ وقد 

ت الشركة للعام املايل  BDOد.حممد العمري  م السنوية م بناًء على توصية جلنة املراجعة وحتد٢٠١٥مراجعًا حلسا يد أتعا
 .والربع سنوية
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  واملكافآتجلنة الرتشيحات  -لثاً 
  مهام  ومسئوليات جلنة الرتشيحات واملكافأت :  - أ

مهام ومعايري جلنة م ٢٧/٠٤/٢٠١٣املوافق هــ ١٧/٠٦/١٤٣٤جتماعها املنعقد بتاريخ اأقرت اجلمعية العامة العادية يف 
  ت وهي كاأليت:آلرتشيحات واملكافا
ق ح لعضوية اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبلرتشي اإلدارةالتوصية جمللس  .١

لشرف واأل  .ةمانإدانته جبرمية خملة 
واملؤهالت  وإعداد وصف للقدرات اإلدارةاملراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس  .٢

  .  اإلدارةاملطلوبة لعضوية جملس 
 ها.شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤ بورفع التوصيات  اإلدارةراجعة هيكل جملس م .٣
 ، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.اإلدارةحتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس  .٤
ل ن وجد، وعدم وجود أي تعارض مصاحل اذا كان العضو يشغإالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني،  .٥

 عضوية جملس إدارة شركة أخرى.
وكبار التنفيذيني، ويراعي عند وضع تلك السياسات  اإلدارةوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس  .٦

ألداء.   استخدام معايري ترتبط 
  .آفات وتعويضات منسويب الشركة إعتماد السياسات واللوائح املتعلقة مبك .٧
إلضافة إىل إمداد جملس تكون اللجنة مسئولة عن مراجعة ق .٨ ملقرتحات املتعلقة بتغيري تلك  اإلدارةواعد السلوك املعين 

  القواعد أو تعديلها لكي تتماشى مع املتطلبات النظامية .
  .   اإلدارةجملس  إىلتقوم اللجنة بشكل منتظم  بفحص التقييم الذايت لكبار التنفيذين وتقدمي تقرير بشأنه  .٩

 :السابق  اإلدارةخالل الدورة املنقضية جمللس ت وعدد إجتماعتها آلرتشيحات واملكافكيل جلنة اتش - ٢ب / 
  م٢٠١٥عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل عام   صفة العضوية  األسم م

    الـــرئيس  بـــدر بن عبد العزيز كانو   ١
  عضو  عبد احملسن فهد النفيسي  ٢  جتماعاتاال اثنان من ) ٢(

  عضو  نع  عبد هللا علي الصا ٣

  
   اإلدارةخالل الدورة احلالية  جمللس تشكيل جلنة الرتشيحات واملكافآت وعدد إجتماعتها  - ٢ب / 

  م٢٠١٥عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل عام   صفة العضوية  األسم م
    الـــرئيس    عادل صاحل الغصاب  ١

  عضو   ن اللحيدان سر عبد الرمح ٢  م ٢٠١٥مل تنعقد اللجنة منذ تشكيلها خالل عام 

  عضو    حممد فرحان النادر ٣
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   اإلدارةإقرارات جملس  -١٦

 مبا يلي : اإلدارةيقر جملس  .١
لشكل الصحيح .   -أ ت أعدت   أن سجالت احلسا

 أن نظام الرقابة أعد على أسس سليمه ونفذ بفاعلية .  -ب
 أي شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه . أنه ال يوجد   -ت

أو  املالية   اإلدارةرئيس لرئيس التنفيذي أو لوكانت توجد فيه مصلحة جوهرية  ي عقد كانت الشركة طرفًا فيهيوجد أال  .٢
 ي منهم.أو ألي شخص ذي عالقة ألحد كبار التنفيذين 

   .اإلدارةوجد أية أعمال أو عقود متت وكانت فيها مصلحة مباشرة ألحد أعضاء جملس ت ال .٣
 .اإلدارةي عضو من أعضاء جملس وجد قروض من الشركة ألال ت .٤
 ن املُراجع اخلارجي أبدى رأيه دون حتفظ على القوائم املالية للشركة.أ .٥
لية أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو اوراق مام ٢٠١٥لشركة خالل العام املايل يكن لمل  .٦

ة مت إصدار تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب  ها أو منحها .، أو حقوق مشا
دة بلغوا الشركة بتلك احلقوق مبوجب املاأحقية يف التصويت تعود ألشخاص مصلحة يف فئة األسهم ذات األ ةوجد أيت ال .٧

لتايل مل من قواعد التسجيل واإلدارج ٤٥  كن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغيريات خالل السنة املالية األخرية .ت، و
 م ٢٠١٥خالل العام املايل لالسرتداد لغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة إء أو او شرااسرتداد مل يوجد أي  .٨
مذكرات حق  أودوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أصدار أي م ٢٠١٥مل تقم الشركة خالل العام املايل  .٩

لتايل مل يكن هناك  أواكتتاب  ة و  .الشركة عوض حصلت عليه أيحقوق مشا
 .أسهم ذات أحقية يف التصويت يكون ألي أشخاص مصلحة فيها ةجد أيتو  ال .١٠
 .ملصلحة موظفي املصدرإنشاؤها مت  احتياطاتأو إستثمارات وجد أية تال   .١١
بعة، حيث أنه الت ال .١٢ بعة لشركة كيمائيات ت وجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات  وجد أية شركات 

 و خارج اململكة العربية السعودية.امليثانول سواء داخل أ
و أأو أحد كبار التنفيذيني عن أي راتب  املصدر أحد أعضاء جملس إدارة اتنازل مبوجبه ياتاتفاقتم أية ترتيبات أو تمل  .١٣

 .تعويض
حأحد مسامهي املصدر عن أ اتنازل مبوجبه ياتية ترتيبات أو اتفاقأتم تمل  .١٤  .ية حقوق يف األر
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 والتعويضاتاملكافآت  - ١٧
من النظام األساسي ٢٣ادة مل اىلإ استناداً  اإلدارةلسات ألعضاء جملس تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور اجل

   .كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيني حسب العقود املوقعة معهم،  للشركة
، نفيذيالرئيس الت وكبار التنفيذيني يف الشركة متضمنةً  اإلدارةعضاء جملس وفيما يلي تفاصيل الرواتب واملكافآت املدفوعة أل

   :اإلدارةوسكرتري جملس املالية  اإلدارة، رئيس ئب رئيس الشركة لشئون العمليات

 التنفيذيني   اإلدارةأعضاء جملس  واملستقلني تنفيذينيالغري  اإلدارةأعضاء جملس  كبار التنفيذيني البيان

  ال يوجد   ٢٫٥٦١٫٤٩٨ الرواتب

أعضاء جملس إدارة تنفيذيني  ال يوجد
٧٥٩٫٥٦٧٢٩٤٫٠٠٠ البدالت

   ال يوجد ٣٠١٫٣٨٨ املكافآت السنوية
 ٢٩٤٫٠٠٠ ٣٫٦٢٢٫٤٥٣ مجايل اإل

ح - ١٨   سياسة الشركة يف توزيع األر
  

حتستند سياسة الشركة بشأن توزيع  ححيث توزع ، للشركة ) من النظام األساسي٤٢إىل املادة ( األر الصافية السنوية  األر
  : على النحو التايل للشركة

 ملائة من %١٠نب (جت ح) عشرة  جيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا و ، االحتياطي النظامي الصافية لتكوين األر
ً لنصف رأس املال  .التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور مبلغاً مساو

 حأن جتنب نسبة معينة من ، اإلدارةوبناًء على اقرتاح جملس  ،مة العاديةجيوز للجمعية العا الصافية لتكوين احتياطي  األر
  اتفاقي وجيوز ختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

  قي صايف حيوزع     .على املسامهني األر

ن اجلمعية العامة قد أقرت يف ا ح  أعدم توزيع  م١٠/٠٥/٢٠١٥ملوافــق هـــ ا ٢١/٠٧/١٤٣٦جتماعها املنعقد بتاريخ علمًا  ر
  . االسرتاتيجيةم وذلك دعماً ملركز الشركة املايل وتعزيز خططها  ٢٠١٤نقدية عن العام املايل 

  للسادة مسامهي الشركة اإلدارةتوصية جملس 
ة للشركة بعدم توزيع م توصية للجمعية العام٢٢/٠٢/٢٠١٦هـــــ املوافق ١٣/٠٥/١٤٣٧بتاريخ لتمرير  اإلدارةأصدر جملس 

ح نقدية على السادة مسامهي الشركة عن العام املايل  على أن تعرض تلك  .املركز املايل للشركةم وذلك لتعزيز ٢٠١٥أر
  التوصية على اجلمعية العامة للشركة واليت سيتم حتديدها الحقاً فور احلصول على املوافقات النظامية من اجلهات ذات العالقة .

 
 
 
  
  



  

٣٤ 
م٢٠١٥ اإلدارة  تقریر مجلس 

 

  ــاتــمةخلـا
دية واجبو شكره  أن يعرب عن اإلدارةيطيب جمللس  لشركة على جهودهم املخلصة وتفانيهم يف  م ومهام اتقديره جلميع العاملني 

م مما كان  عملهم. وينتهز اجمللس هذه الفرصة ويتقدم خبالص امتنانه وشكره للسادة مسامهي الشركة على ثقتهم ودعمهم وتعاو
يف نشاط الشركة العام  إلحداث تطور كبري وملحوظونلتزم أمامهم ببذل قصارى جهد  ، حتقيق هذا التقدمله أكرب األثر يف

  .شاء هللا نإالقادم 

   اإلدارةرئيس جملس 

  

  علي الصانع  بن  بد هللا  ع


