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أعضاء مجلس ااإلدارة

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

سمير محمود عبد الهادي   / أ   
عضو مجلس اإلدارة  

أحمد صالح التويجري  / د   
عضو مجلس اإلدارة  

محمد صالح احلمادي  / أ   
عضو مجلس اإلدارة  

محمد عمر السنوسي  / أ   
عضو مجلس اإلدارة  

فهد صالح اجلربوع م /   
المدير العام والعضو المنتدب  

عبد العزيز بن على أبو السعود  / أ   
عضو مجلس اإلدارة  
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تقرير مجلس اإلدارة إلى اجلمعية العامة 
ملساهمي الشركة الكيميائية السعودية

عن نتائج أعمالها للسنه املنتهية في 2009/12/31م  
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حضرات السادة املساهمني

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن يرحب بكم في إجتماع اجلمعية العمومية 

املالي  التقرير  يلي  فيما  لكم  يقدم  أن  يسره  كما  باحلضور  الدعوة  تلبية  على  ويشكركم 

السنوي عن نتائج أعمال الشركة وأهم اإلجنازات للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م. 

والتي تعكس جهود اإلدارة في حتقيق التطور املستمر التي تشهده الشركة خالل األعوام 

املاضية حيث حققت الشركة الكيميائية السعودية والشركة التابعة سيتكو فارما مستوى 

للمبيعات املوحدة )حوالي مليار وستمائة مليون ريال( بزيادة قدرها 7% مقارنة  قياسي 

مببيعات العام املاضي. 

وفيما يلي ملخص ألهم نتائج األعمال وتقرير مراقب احلسابات وتوصيات مجلس اإلدارة 
جلمعيتكم املوقرة. 
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أواًل : معلومات عن نشاط الشركة والشركة التابعة  : 

تأسست الشركة الكيميائية السعودية عام 1972 م كشركة رائدة في مجال  
تصنيع املتفجرات لألغراض املدنية ومتتلك الشركة ثالث مصانع في كل 
من الرياض واملنطقة الشرقية واملنطقة الغربية وكذلك مستودعات توزيع 
باملنطقة اجلنوبية بأبها ومنطقة مكة املكرمة وقد إستطاعت الشركة خالل 
السبعة وثالثون عاماً املاضية من تزويد السوق احمللي واخلارجي باملواد 
الضرورية الالزمة واملساندة جلميع عمليات التفجير املدني وأعمال البنية 

التحتية واإلنشائية باململكة.

ويتركز نشاط الشركة التابعة ، الشركة السعودية العاملية للتجارة احملدودة 
)سيتكو فارما( في توزيع األدوية باململكة وتعتبر شركة سيتكو فارما من 
كبرى شركات توزيع األدوية وحتتل مركز الريادة في هذا املجال حيث أنها 
وكيلة لثالثة عشر شركة من كبريات شركات صناعة األدوية العاملية وتعمل 
على توفير جزء كبير من األدوية العاملية التي حتتاجها جميع القطاعات 

الصحية باململكة وذلك بفضل شبكة التوزيع املنتشرة بجميع املناطق.
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ثانيًا  :  المبيعات واألرباح :      

المبيعات الموحدة : 

بلغت املبيعات الصافية املوحدة للشركة الكيميائية السعودية والشركة التابعة 
سيتكو فارما 1.6 مليار ريال )مليار وستمائة وثالثة وأربعون مليون ريال( 
في السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009م مقارنة مببلغ 1.5 مليار 
بزيادة  لعام 2008م  ريال(  )مليار وخمسمائة وسبعة وثالثون مليون  ريال 
قدرها )7%( ويؤكد مستوى مبيعات عام 2009م على إستمرار جهود الشركة 
األعوام  التي حتققت خالل  املبيعات  في  النمو  معدالت  على  باحملافظة 
املاضية وذلك برغم التأثيرات السلبية لألزمة املالية العاملية على معظم 

قطاعات األعمال باململكة ودول اخلليج. 

ويوضح اجلدول التالي تطور املبيعات املوحدة خالل اخلمسة أعوام املاضية: 

 )القيمة باآلف الرياالت(

20092008200720062005

           1.643.337        1.537.157     1.230.134        1.026.991965.185

٠

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠

١,٦٠٠,٠٠٠

١,٨٠٠,٠٠٠

٩٦٥,١٨٥

١,٠٢٦,٩٩١

١,٢٣٠,١٣٤

١,٥٣٧,١٥٧

١,٦٤٣,٣٣٧

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

ويتبني من اجلدول املوضح أعاله حتقيق معدالت منو قياسية في املبيعات وكذلك حتقيق معدل منو تراكمي في 
املبيعات قدره )14%( خالل اخلمس أعوام املاضية.
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ثالثًا  : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة : 

نشاط المتفجرات المدنية : 

بلغت مبيعات املتفجرات املدنية خالل السنة املنتهية في 2009/12/31م 
مبلغ 288 مليون ريال مقارنة مببلغ 243 مليون ريال لعام 2008م بزيادة 
قدرها )19%( وتؤكد مستويات مبيعات املتفجرات املدنية التي حتققت عام 
2009م قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات اململكة من املتفجرات 
وشق  التحتية  البنية  مشاريع  خالل  من  عليها  الطلب  زاد  التي  املدنية 
الطرق، وقطاع التعدين واحملاجر واملتفجرات الالزمة للكشف عن مكامن 
البترول والغاز وقد متيزت الشركة الكيميائية بقدرتها على توفير كافة 
أنواع املتفجرات املدنية الالزمة لهذه املجاالت املتعددة بأعلى مستويات 
اجلودة العاملية التي تساندها اإلتفاقيات التقنية اإلستراتيجية مع كبرى 

الشركات العاملية الرائدة في هذه الصناعة. 

نشاط األدوية  : 

بلغت مبيعات الشركة التابعة سيتكو فارما عام 2009م مبلغ 1.356 مليار ريال 
)مليار وثالثمائة وستة وخمسون مليون ريال( مقارنة مببلغ 1.294 مليار ريال 
لعام 2008م بزيادة قدرها )5%( وتدل  مستويات مبيعات األدوية لشركة سيتكو 
في  النمو  معدالت  أعلى  حتقيق  على  الشركة  قدرة  على  2009م  لعام  فارما 
العاملية  األدوية  الطلب احمللي على  تلبية  بالقدرة على  بفضل متتعها  املبيعات 
وتوفيرها بسوق اململكة إلتزاماً منها كوكيل ألكبر شركات األدوية العاملية وإدارة 
أفضل شبكة للتوزيع والتخزين املنتشرة بجميع مناطق اململكة واملصممة على 
أحدث األجهزة واألنظمة العاملية لتوزيع كافة أنواع األدوية على مدار الساعة 
ملستحضرات  السوق  مبيعات  من  قياسية  حصة  على  الشركة  استحوذت  كما 
األمصال واللقاحات واألدوية املبردة مثل األنسولني وهرمونات التخصيب والتي 
تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت الشركة مكانة خاصة 
حيث أصبحت املورد األول لهذا النوع من املستحضرات في السوق احمللي. مما 

يعزز مكانة الريادة لشركة سيتكو فارما كأكبر موزعي األدوية باململكة.
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رابعًا  :  األرباح الصافية  الموحدة :   

بلغت األرباح الصافية املوحدة لعام 2009م )301 مليون ريال( مقارنة 
ويعود   .)%50( قدره  بإرتفاع  2008م  لعام  ريال(  مليون   201( مببلغ 
املبيعات خالل  إلى زيادة  سبب اإلرتفاع في صافي األرباح املوحدة 
إنخفاض  إلى  وأيضاً  املاضي  بالعام  مقارنة   %7 بنسبة  2009م  عام 
خسائر العمالت للشركة التابعة )سيتكو فارما( وأيضاً تسجيل مبلغ 
إنهاء وكالة دواء  نتيجة تسوية  ريال كأرباح غير تشغيلية  48 مليون 

البنادول للشركة التابعة سيتكو فارما.

صافي الربح 
)القيمة بآالف الرياالت(

20092008200720062005
                                301.019200.534 111.776148.049110.016

 

٠

٦٤,٠٠٠

١٢٨,٠٠٠

١٩٢,٠٠٠

٢٥٦,٠٠٠

٣٢٠,٠٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

١١٠,٠١٦

١٤٨,٠٤٩

١١١,٧٧٦

٢٠٠,٥٣٤

٣٠١,٠١٩
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خامسًا  :  ربح )خسارة( السهم بالريال السعودي :

بلغ ربح السهم لعام 2009م مبلغ 4.76 ريال/سهم 

مقارنة مببلغ 3.17 ريال/سهم بزيادة قدرها %50

عام  2008عام 2009    

3.17 ريال/سهم4.76 ريال/سهم

سادسًا  :  التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة :

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

 

املنطقة
املبيعات بالريال السعودي

20082009
887.6801.000.697املنطقة الوسطى
372.685382.514املنطقة الغربية

198.782187.967املنطقة الشرقية
56.57364.215املنطقة اجلنوبية

21.4377.944املبيعات اخلارجية )تصدير(
1.537.1571.643.337اإلجمالي

سابعًا  :  المعلومات القطاعية :  

و  بها  املتعلقة  واخلدمات  املتفجرات  إنتاج  في  الشركة  قطاعات  تتمثل 
إن  املسامية.  األمونيوم  نترات  مادة  إنتاج  إلى  باإلضافة  األدوية  جتارة 
قطاع إنتاج نترات األمونيوم املسامية يعتبر مكمل لقطاع إنتاج املتفجرات 
علماً بأن قطاع إنتاج نترات األمونيوم لم يبدأ اإلنتاج التجاري حتى تاريخ 

2009/12/31م. 
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ثامنًا  :  بيان بالمدفوعات النظامية  : 

فيما يلي بيان ببعض املدفوعات النظامية للشركة الكيميائية وشركاتها 
التابعة التي متت خالل عام 2009م مقارنة بعام 2008م.

)ألف ريال سعودي(  
2008م 2009م    

12.37811.174       مصلحة الزكاة والدخل
5.5005.135التأمينات اإلجتماعية

تاسعًا  :  سجل السالمة :
بإنتاجها  تقوم  التي  واملواد  لها  التابعة  واملنشآت  بها  العاملني  وسالمة  بأمن  فائقة  عناية  الشركة  تولي 
وذلك بتطبيق أحدث املعايير اخلاصة بالسالمة وتقدمي البرامج التدريبية ملوظفيها سواء في مجال األمن 
والسالمة أو الصيانة الوقائية والدورية ونتيجة ذلك وبفضل من الله فإنه لم تسجل خالل عام 2009م أية 
إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية املنتجات التي تقوم الشركة 

بإنتاجها ومناولتها.

عاشراً  :  برامج المسئولية اإلجتماعية :
خالل عام 2009م قامت الشركة الكيميائية السعودية من خالل برنامج )الكيميائية السعودية في خدمة املجتمع( 
اخلاصة  جهودها  ضمن  الوطنية  التوعية  حمالت  بعض  رعاية  إلى  إضافة  والصحية  اإلجتماعية  اإلنشطة  بدعم 
التدخني  تنفيذ حملة مكافحة  أبرزها  باملسئولية اإلجتماعية وقد تبنت الشركة مجموعة من األنشطة اإلجتماعية 

وحملة التبرع بالدم، ومشاركة املوظفني في التبرع الشهري جلمعية إنسان اخليرية. 

حادي عشر  :  القوى العاملة والتدريب :
مهارات  ولتطوير  وجودته  العمل  كفاءة  ورفع  أعمالها  تطوير  أجل  من  بها  العاملني  بتدريب  الشركة  اهتمت 
املوظفني واملتدربني وأقامت الشركة عدد من الدورات التدريبية في مختلف التخصصات في مقر مركز التدريب 
بالشركة إضافة إلى برامج تدريبية داخل وخارج اململكة. كذلك متت زيادة عدد الكوادر الوطنية املؤهلة من 
خالل التركيز في عملية اإلختيار والتعيني واإلستقطاب وتطوير برنامج قياس األداء والتقييم حسب الوصف 

الوظيفي واألهداف احملققة. 
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إثني عشر    :  المخاطر المتوقعة :

تسير الشركة بحمد الله وتوفيقه نحو النمو والتوسع في كافة عملياتها التشغيلية ووفقاً للمعلومات املتوفرة فال 
توجد مخاطر متوقعه مبشيئة الله على العمليات التشغيلية للشركة مستقباًل. 

ثالث عشر  :  نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة :

نسبة امللكيةبلد التأسيسالكيان القانونيإسم الشركة

99% اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودة الشركة السعودية العاملية للتجارة )سيتكوفارما(

98%جمهورية مصر العربيةمساهمة شركة السويس العاملية احملدودة )سينكو(

95%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة الكيميائية السعودية لإلستثمار التجاري

رابع عشر  :  ملخص النتائج المالية :

 )ا(  قائمة الدخل 
) ألف ريال سعودي (

20092008200720062005البيـــــــــــــــــان

1.643.3371.537.1571.230.1341.026.991965.185املبيعات املوحدة )صافي(             

)779.932()815.486()1.023.796()1.271.310()1.297.051(تكلفة املبيعات  

346.286265.847206.338211.505185.253الربح اإلجمالي

)36.575()27.763()50.786()51.420()65.471(مصاريف عمومية وإدارية

280.815214.427155.552163.742148.678الربح من األعمال

)10.494()6.301()3.227()12.814()6.469(مصاريف مالية – صافي 

)34.520()3.200()3.200()3.200()1.600(إطفاء شهرة ومصاريف مؤجلة

12.285)19.516()27.884(3.74016.184مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية

--------------)6.382(----مخصص خسائر أستثمارات

48.8264.7522.24122.3671.716إيرادات أخرى )صافي(

)6.823()8.200()11.390()11.406()22.639(الزكاة

)826()843()316()1.027()1.654(حقوق األقلية 

301.019200.534111.776148.049110.016الربح الصافي 
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 )ب(  المركز المالي 
) ألف ريال سعودي (

20092008200720062005املـــركز املالــــــــــــي 

1.716.3011.238.9691.054.015897.483799.301املوجودات املتداولة )صافي(

666.001786.957604.325549.138547.429املوجودات غير املتداولة)صافي(

2.382.3022.025.9261.658.3401.446.6211.346.730مجموع املوجودات

1.113.386902.904669.781577.682578.744املطلوبات املتداولة

50.000------69.013------------قروض طويلة األجل 

26.34623.92521.68219.02716.461مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني 

1.139.732926.829760.476596.709645.205مجموع املطلوبات 

حقوق املساهمني  

632.400632.400632.400632.400527.000رأس املال 

126.24696.14476.09164.91350.108اإلحتياطي النظامي

------------80.00040.00020.000إحتياطي عام 

400.706327.889167.408150.050122.206أرباح مبقاة

1.239.3521.096.433895.899847.363699.314مجموع حقوق املساهمني

3.2182.6641.9652.5492.211حقوق األقلية

2.382.3022.025.9261.658.3401.446.6211.346.314إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

FA_SChem_09 Layout (A).indd   13 4/25/10   12:46:12 PM



14

التقر يـر السنـوي  2 0 0 9  

 )ج(   مجموع الموجودات 
)القيمة بآالف الرياالت(

20092008200720062005

2.382.3022.025.9261.658.3401.446.6211.346.730

                                                       

        

٠

٥٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٥٠٠,٠٠٠

٢,٠٠٠,٠٠٠

٢,٥٠٠,٠٠٠

١,٣٤٦,٧٣٠
١,٤٤٦,٦٢١

١,٦٥٨,٣٤٠

٢,٠٢٥,٩٢٦

٢,٣٨٢,٣٠٢

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

)د(   مجموع المطلوبات
)القيمة بآالف الرياالت(

20092008200720062005

1.139.732926.829760.476596.709645.205

                                       

٠

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٦٤٥,٢٠٥

٥٩٦,٧٠٩

٧٦٠,٤٧٦

٩٢٦,٨٢٩٩٢٦,٨٢٩

١,١٣٩,٧٣٢
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)هـ(   مجموع حقوق المساهمين
)القيمة بآالف الرياالت(

20092008200720062005

1.239.3521.096.433895.899847.363699.314

٠

٢٠٠,٠٠٠

٤٠٠,٠٠٠

٦٠٠,٠٠٠

٨٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

١,٢٠٠,٠٠٠

١,٤٠٠,٠٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

٦٩٩,٣١٤

٨٤٧,٣٦٣
٨٩٥,٨٩٩

١,٠٩٦,٤٣٣

١,٢٣٩,٣٥٢
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خامس عشر  :  الخطط اإلستراتيجية والتوسع في النشاط واإلستثمارات في شركات أخرى :

تنفيذاً للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع 
في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، فقد شهد عام 2009م حتقيق 

عدة خطوات عملية منها: 

 1- نشاط المتفجرات المدنية :

الشركة  التوزيع فقد جنحت  ملناطق  للتوسع اجلغرافي  إستمراراً   .1
في  فرعية  مستودعات  إنشاء  من  باإلنتهاء  السعودية  الكيميائية 
مدينة  عن  وتبعد  الشرقية  املنطقة  طريق  على  الصمان  منطقة 
الرياض بـ 180 كلم خلدمة منطقة الكسارات واحملاجر العديدة في 
املنطقة. كما بدأت الشركة باإلجراءات والتصاريح الالزمة إلنشاء 
مستودعات باملنطقة الشمالية وكذلك إقامة منطقة تصنيعية في 
منطقة حزم اجلالميد والتي تبعد عن مدينة عرعر بحوالي 150 
كلم وذلك خلدمة مشاريع التعدين وخاصة مناجم الفوسفات في 

هذه املنطقة. 

مت البدء في تقدمي خدمة جديدة لعمالء الشركة ألول مرة في الشرق    .2
األوسط وهي خدمة تفريغ شاحنات منتج البريلكس مباشرة في األخرام 

).D.T.H( وهي خدمة خاصة لشركات األسمنت وقطاع التعدين. 

املفاوضات حول  إستمرت  العسكري: خالل عام 2009م  القطاع   .3
اإلتفاق املبدئي بني الشركة واملؤسسة العامة للصناعات احلربية 
على قيام الطرفني بإقامة منشآت صناعية إلعادة هيكلة وإتالف 
الذخائر املعطوبة واملنتهية الصالحية وستقوم الشركة عن طريق 
الشريك األجنبي بتوريد املعدات واملنشآت اخلاصة بهذا املشروع 
العامة  املؤسسة  مع  النهائية  املشروع  صيغة  إلى  التوصل  بعد 

للصناعات احلربية. 

تطوير برامج احلاسب اآللي:  مت توقيع عقد مع إحدى الشركات    .4
إدارات  جميع  على   )ORECAL ERP( برنامج  لتطبيق  املتخصصة 

وأقسام وفروع الشركة والشركات التابعة. 

الرواتب   وسلم  التنظيمي  الهيكل  إعتماد  مت  2009م  عام  خالل   .5
وحتديث السياسات واإلجراءات الداخلية بالشركة. 
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2-  نشاط األدوية )شركة سيتكو فارما( :

اجلديد  املركزي  األدوية  مستودع  وجتهيز  إنشاء  من  اإلنتهاء  مت   -
مبدينة الرياض. 

مت إضافة وكاالت أدوية جديدة وهي وكالة زينو فارما ، بينوستان اليونانية،   -
وامديفارما. وتوقيع عقود إضافية للتسويق مع كاًل من ستيفل وجنسانا.

شهد عام 2009م زيادة في مبيعات املناقصات بلغت 32% مقارنة بعام 2008م.  -

3-  قطاع النترات المسامية :

مصر  بجمهورية  )سينكو(  للنترات  العاملية  السويس  شركة  تأسيس  مت 
العربية خالل النصف الثاني من عام 2006م. وخالل عام 2009م إنهت 
شركة سينكو كافة اإلنشاءات اخلاصة مبصنعها وكذلك إجتازت إختبارات 
التراخيص الالزمة للتشغيل ومن املتوقع  التشغيل األولية وحصلت على 

بدء النشاط التجاري خالل شهر يناير من عام 2010م. 

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

املدنية خالل األعوام القادمة.

4-  شركة الموارد التجارية المحدودة:

إستحوذت الشركة التابعة )سيتكو فارما( خالل الربع الثانى 2008م على 
حصة فى رأسمال شركة املوارد التجارية احملدودة تعادل 15% من حقوق 
إن  ريال سعودى.  مليون  مبلغ 135  وذلك مقابل  املذكورة  الشركة  ملكية 
شركة املوارد التجارية احملدودة مملوكة من قبل شركة املوارد القابضة 
وشركة املوارد لإلستثمار والتى ميتلك فيهما رئيس مجلس إدارة الشركة 
الكيميائية السعودية السابق )طرف ذو عالقة( حصص أغلبية. وخالل 
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املوارد  شركة  مع  أخرى  إتفاقية  فى  الشركة  دخلت  2009م  الثانى  الربع 
التجارية تقضى بشراء سيتكو فارما 50% من حصص الشركاء فى شركة 
الدواء للخدمات الطبية مببلغ 235 مليون ريال سعودى مقابل خروجها من 
قامت  وقد  التجارية.  املوارد  الشركاء فى شركة  ملكية 15% من حصص 
الشركة بسداد مبلغ 95 مليون ريال سعودى من إجمالى الفرق بني قيمة 
الصفقتني إلى البائعني . وعند عرض الصفقتني املشار إليهما أعاله على 
اجلمعية العامة العادية ملساهمى الشركة املنعقدة بتاريخ 2009/06/30م 
الصفقتني.  هاتني  على  املوافقة  بعدم  اجلمعية  قرار  صدر  إلعتمادهما، 
واملطالبة  الصفقتني  بإلغاء  البائعني  بإخطار  الشركة  إدارة  قامت  وعليه 
تشترط  والتي  التفاهم  مذكرة  لبنود  تطبيقا  املدفوعة  املبالغ  باسترداد 
موافقة اجلهات ذات العالقة إلمتام الصفقة. وبناء على ذلك مت تسجيل 
حساب  على  سعودى  ريال  مليون   230 وقدرها  املدفوعة  املبالغ  مجموع 
مستحقات من أطراف ذوى عالقة )شركة املوارد التجارية احملدودة( ضمن 
قائمة املركز املالى األولية املوحدة للشركة ، كما مت إلغاء حصة الشركة في 
أرباح شركة املوارد التجارية احملدودة لعام 2008م مببلغ 3.6 مليون ريال 
سعودى والتى سبق وأن أدرجت ضمن قائمة الدخل األولية املوحدة للشركة 

للربع األول 2009م.

5-  شركة أكسبلو تراك :

قامت الشركة خالل الربع األول لعام 2008م بشراء أسهم ممتازة تعادل 
أمريكى  دوالر  مليون   1.5 بقيمة  إكسبلوتراك  شركة  رأسمال  من   %20
محدودة  مسئولية  ذات  شركة  وهى  سعودي(  ريال  مليون   5.6 )تعادل 
ويتمثل  األمريكية  املتحدة  بالواليات  فيالدلفيا  مدينة  فى  ومسجلة 
نشاطها الرئيس فى األنظمة اإلليكترونية ملتابعة نقل وتخزين جميع أنواع 
املتفجرات املدنية والعسكرية واملواد اخلام الرئيسة لصناعة املتفجرات. 
ونظراً ألن األزمة املالية العاملية قد أثرت بشكل كبير على الشركة بحيث 
أعمالها  لها لإلستمرار فى  الالزم  التمويل  تتمكن من احلصول على  لم 
ووجود مؤشرات على عدم قدرة الشركة املذكورة فى الوفاء بإلتزاماتها 
املالية، فقد قررت إدارة الشركة تكوين مخصص مببلغ 6.4 مليون ريال 
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ملقابلة  املذكورة(  للشركة  اإلضافى  والتمويل  اإلستثمار  )قيمة  سعودى 
مجلس  قرر  وقد  مستقباًل.  اإلستثمار  هذا  تخص  مالية  خسائر  أى 
إدارة الشركة فى إجتماعه املنعقد بتاريخ  2009/11/15م شطب هذا 
هذه  قدرة  عدم  من  التأكد  مت  أن  بعد  الشركة،  دفاتر  من  اإلستثمار 

الشركة على اإلستمرار في أعمالها.

6-  الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري

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

التنظيم ولم تبدأ النشاط بعد.

سادس عشر : القروض التجارية

التابعة سيتكو فارما على قرض متوسط األجل من أحد  حصلت الشركة 
البنوك التجارية احمللية قدره 25 مليون يورو تعادل 138 مليون ريال سعودي 
وذلك بغرض متويل متطلباتها التشغيلية ويتم حتميل القرض بعمولة تعادل 
سداد  ويتم   %1.5 إليه  مضافاً  احمللية  البنوك  بني  اليورو  إقراض  سعر 
القرض على 8 أقساط ربع سنوية متساوية القيمة وبدأ سداد أول قسط في 

2008/3/31م وبنهاية عام 2009م مت سداد هذا القرض بالكامل. 
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سابع عشر  :  الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها :

إعتمد مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية لوائح احلوكمة التالية بتاريخ اإلثنني 1430/2/14هـ املوافق 2009/2/9م 
وتاريخ 1430/7/7هـ املوافق 2009/6/30م على التوالي. وتتضمن هذه اللوائح القواعد واملعايير املنظمة ألداء 
الشركة وأهمها الشفافية واملساواة وممارسة املساهمني حقوقهم في احلصول على املعلومات التي تؤثر على 

قراراتهم اإلستثمارية. 

الئحة اجلمعيات العمومية للمساهمني. )2(نظام حوكمة الشركات.)1( 
الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية. )4(الئحة مجلس اإلدارة.)3( 
الئحة جلنة املراجعة.)6(الئحة سياسة توزيعات األرباح.)5( 
الئحة نظام الرقابة الداخلية.)8(الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت.)7( 
الئحة سياسة إدارة املخاطر.)10(دليل العمل األخالقي والعالقة مع أصحاب املصالح.)9( 

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

وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام الئحة احلوكمة املشار إليها أعاله 
اإلسترشادية  الالئحة  الفقرة )ب( من  تطبق  لم  الشركة  أن  مع مالحظة 
حلوكمة الشركات اخلاصة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت 
إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في اجلمعية العامة بعد، حيث لم يرد ذلك 

في نظام الشركة األساسي أو نظام الشركات أو أي نظام آخر ملزم.  

ثامن عشر  :  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة األخرى :

الشركات األخرىالشركة الكيميائيةاإلســــــم

رئيس مجلس اإلدارةاألمير / أحمد بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
شركة إميانتيت 

السعودية/شركة التأمني 
العربية السعودية 

)سايكو(

عضو مجلس اإلدارة    األستاذ / عبدالعزيز بن على حسن أبو السعود
شركة إميانتيت 

السعودية/شركة التأمني 
العربية السعودية 

)سايكو(
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء : 

   املنصب           اإلســـــم
)مستقل

/غير 
مستقل(  

)تنفيذي
/غير 

تنفيذي(
األمير / خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود 

غير تنفيذيغير مستقلرئيس مجلس اإلدارة)حتى تاريخ 2009/2/8م(

األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
غير تنفيذيمستقلرئيس مجلس اإلدارة)من تاريخ 2009/2/9م(

غير تنفيذيمستقلنائب رئيس مجلس اإلدارة                      األستاذ / سمير محمود عبدالهادي

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةد. أحمد صالح التويجري

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد صالح احلمادي

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / محمد عمر السنوسي

غير تنفيذيمستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ / عبدالعزيز بن على أبو السعود )من تاريخ 2009/2/9م(

تنفيذيغير مستقلعضو مجلس اإلدارةاملهندس / فهد صالح اجلربوع )املدير العام والعضو املنتدب(

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة في أسهم الشركة :

عدد األسهم اململوكة في الشركةإسم العضـــــــــــــــــــــــــــــــو

كما في 2008/12/31مكما في 2009/12/31م

1.0001.000األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 

1.3561.356د. أحمد صالح التويجري

131.742131.742األستاذ / سمير محمود عبدالهادي

3.5003.500األستاذ / محمد صالح احلمادي

1.3001.300األستاذ / محمد عمر السنوسي 

131.748  131.748األستاذ / عبدالعزيز أبو السعود 

1.0001.000املهندس / فهد صالح اجلربوع 
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إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2009م : 

إجتمع مجلس اإلدارة 6 مرات خالل عام 2009م ويوضح اجلدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

6األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود )الرئيس(
5د. أحمد صالح التويجري

6األستاذ / سمير محمود عبدالهادي 
5األستاذ / محمد صالح احلمادي
6األستاذ / محمد عمر السنوسي  
5األستاذ / عبدالعزيز أبو السعود

6املهندس / فهد صالح اجلربوع

إجتماعات لجان مجلس اإلدارة عام 2009م :

اللجنة التنفيذية :

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء يتم إختيارهم من أعضاء مجلس اإلدارة ومن املهام الرئيسية للجنة 
تقدمي تقارير دورية ملجلس اإلدارة للمساعدة في رسم وتطوير وتنفيذ األهداف اإلستراتيجية للشركة وإعتماد 
والتوصية بالقرارات اخلاصة باملشاريع اإلستثمارية للشركة وفق توجيهات مجلس اإلدارة. وقـــد عقدت اللجنة 

التنفيذية خمسة إجتماعات خالل عام 2009م: 

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

5)رئيس اللجنة(األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
4عضواألستاذ / سمير محمود عبدالهادي 

5عضواملهندس / فهد صالح اجلربوع
5عضواألستاذ / محمد عمر السنوسي 
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لجنة المراجعة :

تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية اإلشراف على إجراءات املراجعة الداخلية للشركة 
القوائم  والتأكد من صحة  بترشيح مراجع احلسابات وكذلك مراجعة  والتوصية  والتحقق من مدي فاعليتها 
املالية والتوصية بإعتمادها من مجلس اإلدارة ومتابعة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة والتأكد 

من سالمتها. وقد عقدت جلنة املراجعة ثالث إجتماعات خالل عام 2009م:

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

3)رئيس اللجنة(د. خليل عبد الفتاح كردي
2عضواألستاذ / محمد صالح احلمادي
3عضواألستاذ / محمد عمر السنوسي

لجنة الترشيحات والمكافأت :

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من ثالثة أعضاء ومن مهامها الرئيسية مساعدة مجلس اإلدارة في أداء مهامه 
اإلرشادية واإلشرافية بكفاءة وفعالية وبالتالي فهي تساعد الشركة في حتقيق أهدافها والنمو اإلقتصادي لها.

عدد مرات احلضوراإلســــــــــــــم 

3)رئيس اللجنة(األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
3عضواألستاذ / سمير محمود عبدالهادي 

3عضواألستاذ / محمد عمر السنوسي 

المكافآت والتعويضات :

أو  مكافآت  أية  التنفيذية  واللجنة  املراجعة  أعضاء جلنة  وكذلك  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  يتقاضى  لم 
تعويضات خالل عام 2009م.

لم يتنازل أي من كبار التنفيذيني بالشركة عن أي راتب أو تعويض.  -
ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل مبوجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.   -

ال يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى مت إنشاؤها ملصلحة موظفي الشركة.   -
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التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

 إعضاء املجلسالبيان
التنفيذيني

 أعضاء املجلس غير
التنفيذيني/املستقلني

خمسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا
أعلى املكافآت والتعويضات مضاف إليهم

 العضو املنتدب واملدير املالي

2.426.604------الرواتب والتعويضات

313.318------البدالت

1.902.241------املكافآت الدورية والسنوية

---------اخلطط التحفيزية

 أي تعويضات أو مزايا
 عينية أخرى تدفع بشكل

شهري أو سنوي
---------

تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :

ال توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء 
مجلس اإلدارة أو العضو املنتدب أو املدير املالي أو كبار التنفيذيني بالشركة 

أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

تاسع عشر  :  إقرار الضوابط الداخلية :
تعمل  بالشركة  الداخلية  الضوابط  بأن  الشركة  وإدارة  اإلدارة  يقر مجلس 
بفعالية ويتم اإلحتفاظ بسجالت محاسبية مناسبة مع الوثائق املرتبطة بها 
ملعايير  وقد مت إعداد السياسات واإلجراءات ألداء الشركة وتوثيقها وفقاً 
اجلودة العاملية وقد حصلت الشركة مؤخراً على شهادة نظام اجلودة النوعية 
والبيئة والصحة والسالمة )أيزو9001 : 2008( و )أيزو 14001 : 2004( و 
)األوشا 18001 : 2007( وتعد هذه النجاحات التي حققتها في نظام األيزو 
النوعية بجميع مرافقها  بتطبيق معايير اجلودة  الشركة  إلتزام  دلياًل على 
العام  خالل  واإلجراءات  السياسات  هذه  مراجعة  ويتم  املقاييس.  وبأعلى 
بصفة دورية من قبل مكاتب متخصصة إلدخال التعديالت الالزمة. هذا وال 

توجد أية مسائل معلّقة تعوق الشركة على اإلستمرار ومواصلة نشاطها. 
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عشرون :  سياسة الشركة في توزيع األرباح :

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية املوحدة بعد خصم جميع املصروفات 
الشرعية  الزكاة  فيها  مبا  واملخصصات  األخرى  والتكاليف  العمومية 

واملخصصات واإلحتياطيات األخرى كالتالي:

1(  يتم جتنيب 10% من األرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي. 

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

اجلمعية العمومية(.

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

واألنظمة السارية املفعول. 

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

توزيع جزء من  اإلدارة  توصية مجلس  بناًء على  5(  تقرر اجلمعية 
توزيع  كان  املساهمني )سواء  ذلك على  بعد  األرباح  الباقي من 

بشكل نقدي( أو أسهم مجانية كحصة إضافية من األرباح. 

توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين :

2009/12/15م  بتاريخ  املنعقد  إجتماعه  في  الشركة  إدارة  مجلس  أقر 
توزيع أرباح مببلغ 158.100 مليون ريال سعودي ملساهمى الشركة بواقع 
2.5 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الثالث 2009م وستكون أحقية 
بنهاية  الشركة  مساهمي  بسجالت  املسجلني  للمساهمني  األرباح  هذه 
تداول يوم األربعاء 2009/12/30م، علماً بأنه مت بدء صرف تلك األرباح 

إعتباراً من 2010/01/09م.

توصيات مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح : 

يوصي مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتوزيع أرباح نقدية عن 
بواقــــــــــع )1.5( ريال لكل سهم  متثل  املالي 2009م  للعام  الرابع  الربع 
15% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 94.860.000 ريال وستكون 
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أحقية األرباح للربع الرابع للمساهمني املسجلني بسجالت الشركة لدى السوق املالية السعودية )تداول( مركز 
اإليداع بنهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية العامة العادية والتي سوف يعلن عنها الحقاً إن شاء الله بعد احلصول 
على املوافقة من اجلهات املختصة . علماً بأنه سبق توزيع 2.5 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من العام 
املالي 2009م بإجمالي مبلغ 158.100.000 ريال مبا نسبته 25% من رأس مال الشركة. وبذلك يكون ما مت 
توزيعه من أرباح للعام املالي 2009م )4( ريال للسهم الواحد متثل نسبة 40% من رأس مال الشركة ليكون مجموع 

توزيعات األرباح عن العام املالي 2009م مبلغ 252.960.000 ريال.

واحد وعشرون :  توصيات مجلس اإلدارة للجمعية العامة : 

يقترح مجلس اإلدارة على جمعيتكم الموقرة الموافقة على البنود التالية :

املوافقة على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة لعام 2009م.   : أوالً   

املصادقة على امليزانية العمومية للشركة للسنة املنتهية في 2009/12/31م وقائمة الدخل عن   : ثانياً  
نفس الفترة وتقرير مراجع احلسابات.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمالها خالل  الفترة املنتهية في 2009/12/31م.  : ثالثاً  

الربع  عن  نقدية  أرباح  بتوزيع  السعودية  الكيميائية  الشركة  إدارة  توصية مجلس  على  املوافقة   : رابعاً   
الرابع للعام املالي 2009م بواقع )1.5( ريال لكل سهم  متثل 15% من رأس مال الشركة بإجمالي 
املسجلني بسجالت  للمساهمني  الرابع  للربع  األرباح  أحقية  ريال وستكون  مبلغ 94.860.000 
اجلمعية  إنعقاد  يوم  تداول  بنهاية  اإليداع  مركز  )تداول(  السعودية  املالية  السوق  لدى  الشركة 
العامة العادية والتي سوف يعلن عنها الحقاً إن شاء الله بعد احلصول على املوافقة من اجلهات 
املختصة . علماً بأنه سبق توزيع 2.5 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من العام املالي 2009م 
بإجمالي مبلغ 158.100.000 ريال مبا نسبته 25% من رأس مال الشركة. وبذلك يكون ما مت 
توزيعه من أرباح للعام املالي 2009م )4( ريال للسهم الواحد متثل نسبة 40% من رأس مال الشركة 

ليكون مجموع توزيعات األرباح عن العام املالي 2009م مبلغ 252.960.000 ريال .

العام  اإلحتياطي  إلى  يضاف  ريال  مليون  ريال( عشرون  مليون   20 )مبلغ  على حتويل  املوافقة   : خامساً 
للشركة ملواجهة أية تأثيرات سلبية مستقباًل وحتويل باقي األرباح إلى حساب األرباح املبقاة. 

املوافقة على اختيار مراقب احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم   : سادساً 
املالية للعام املالي 2010م والقوائم املالية الربع سنوية ، وحتديد أتعابه.
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إثنان وعشرون :  أحداث الحقة بعد 2009/12/31م :

عقدت اجلمعية العامة العادية الثانية عشر للشركة الكيميائية السعودية إجتماعها يوم الثالثاء 1431/1/12هـ 
املوافق 2009/12/29م وذلك إلنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة اجلديد لدورته القادمة وملدة ثالث سنوات إعتباراً 

من 2010/1/1م إلى 2012/12/31م وقد أسفرت اإلنتخابات عن فوز السادة التالية أسماءهم:

األمير / أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود   )1
املهندس / فهد صالح اجلربوع  )2

األستاذ / سمير محمود عبدالهادي  )3
األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالسالم اليمني  )4

األستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود  )5
األستاذ/ محمد عمر السنوسي  )6

األستاذ / سلطان محمد إبراهيم احلديثي  )7

للشركة  عاماً  البدر مديراً  د. محمد سعود  تعيني  املوافق 2010/1/12م  بتاريخ 1431/1/26هـ  املجلس  قرر 
إبتداءاً من 1 فبراير 2010م خلفاً للمهندس / فهد صالح اجلربوع. 
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الخاتمـــــــــة :

يختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية العمومية بالتقدم بالشكر اجلزيل للسادة املساهمني على تلبية الدعوة 
باحلضور وعلى الثقة التي أوليتموها للمجلس ولقد كان عام 2009م عاماً مميزاً للشركة الكيميائية وشركتها 
تعاونهم  على  واألهلية  احلكومية  واملؤسسات  والدوائر  الشركة  كافة عمالء  نشكر  كما  فارما.  سيتكو  التابعة 
وتشجيعهم الدائم وأيضاً الشكر لكافة العاملني بالشركة على جهودهم املخلصة للشركة وحرصهم على إستمرار 

التقدم واإلزدهار للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعة. 

                        والله املوفق،     

                                                                                                               مجلس اإلدارة 
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الشركـة الكيميائيـة السعوديـــة
وشركاتها التابعة

)سيتكو فارما(، )سينكو(
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القوائم املالية املوحدة للسنتني املنتهيتني 
فـي 31 ديسمبـر 2009م و  2008م

وتقريــر مراجعـــي احلسابــات
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احملترمـني                                                 إلــى الســـادة املسـاهمــني            
الشـركـة الكيميائيــة السعوديـة 

الرياض - اململكة العربية السعودية

لقد راجعنا قائمة املركز املالـي املوحدة للشركة الكيميائية السعودية »شركة مساهمة سعودية« وشركاتها التابعة كما 
في 31 ديسمبر 2009م و2008م وقوائم الدخل املوحدة والتدفقات النقدية املوحدة والتغيرات في حقوق املساهمني 
املوحدة للسنتني املنتهيتني في ذلك التاريخ وكذلك اإليضاحات املتممة للقوائـم املالية املوحدة من رقم 1 إلى رقم 
23. إن القوائم املالية املوحدة املرفقة هى مسئولية إدارة الشركة التى أعدتها وفقاً ألحكام نظام الشركات وقدمتها 
لنا مع كافـة املعلومات والبيانات التي طلبناها ، وأن مسئوليتنا هي إبداء الرأى حول هذه القوائم املالية إستناداً إلى 

أعمال املراجعة التي قمنا بها.  

لقد متت مراجعتنا وفقا ملعايير املراجعة املتعارف عليها في اململكة العربية السعودية والتي تتطلب أن يتم تخطيط 
املالية املوحدة تخلو من األخطاء اجلوهرية  القوائم  إلى قناعة مناسبة تؤكد أن  للوصول  املراجعة  وتنفيذ أعمال 
وتتضمن املراجعة فحص األدلة والقرائن ، بإستخدام العينات، التي تدعم صحة املبالغ واإليضاحات املذكورة في 
الهامة وطريقة عرض  تقييم مبادىء احملاسبة املستخدمة وتقديرات اإلدارة  املوحدة. كما تتضمن  املالية  القوائم 

القوائم املالية املوحدة ككل. وفي إعتقادنا أن إجراءات املراجعة التي قمنا بها تشكل أساساً معقوالً إلبداء رأينا.
  

وفي رأينا أن القوائم املالية املوحدة املذكورة أعاله ككل :

تظهـر بعـدل من جميـع النواحـي اجلوهريـة املركز املالـي املوحد للشـركة الكيميائيـة السعودية وشركاتها التابعة     -
كما فـي 31 ديسمبر 2009م و2008م ونتائج أعمالها املوحدة وتدفقاتها النقدية املوحدة والتغيرات في حقوق 
املساهمني املوحدة للسنتني املنتهيتني في ذلك التاريخ وذلك وفقـاً ملبادىء احملاسبة املتعارف عليها في اململكة 

العربية السعودية. 
تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية املوحدة.    -

عـن الدكتور محمد العمري وشركاه         
 

 
جهـــاد محمــد العمـــري              

محاسب قانوني - ترخيص رقم 362             
التاريخ :  1 ربيع األول 1431هـ

املوافق : 15 فبرايــر 2010م

عـن الدكتور محمد العمري وشركاه         
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قائمة المركز المالي الموحدة

)كمـا فـى 31 ديسمـبر(
2009مايضاح

الف ريال سعودى
2008م

الف ريال سعودى

املوجودات
موجودات متداولة

374.649165.629نقـد بالصندوق ولدى البنوك
3756.663728.738ذمـم مدينـة ، صافى 

4336.347334.897مخزون، صافى
510.7777.285مصروفات مقدمة وموجودات أخرى
6237.8652.420مستحقات من أطراف ذوي عالقة 

1.716.3011.238.969مجموع املوجودات املتداولة
موجودات غير متداولة

71.000136.000إستثمارات وأصول مالية 
8105.38390.208إنشاءات حتت التنفيذ

989.81189.342ممتلكات وآالت ومعدات ، صافى
10469.807471.407موجودات غير ملموسة ، صافى
666.001786.957مجموع املوجودات غير املتداولة

2.382.3022.025.926مجموع املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية

مطلوبات متداولة
838.622733.386ذمـم دائنـة

1150.00050.000 قرض قصير األجل 
69.013    -12اجلزء املتداول من قرض متوسط األجل 

13216.34246.515مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 
68.4223.990مطلوبات ألطراف ذوى عالقة 

1.113.386902.904مجموع املطلوبات املتداولة
مطلوبات غير متداولة

26.34623.925مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
26.34623.925مجموع املطلوبات غير املتداولة

1.139.732926.829مجموع املطلوبات
حقوق امللكية
1632.400632.400رأس املال

126.24696.144إحتياطي نظامي
80.00040.000إحتياطي عـام

400.706327.889أرباح مبقاة
1.239.3521.096.433مجموع حقوق املساهمني 

3.2182.664حقوق األقلية فى الشركات التابعة
1.242.5701.099.097مجموع حقوق امللكية

2.382.3022.025.926مجموع املطلوبات وحقوق امللكية
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمـة الدخـل الموحـدة 

للسنتني املنتهيتني فـي 31 ديسمبر 

2009مايضاح
الف ريال سعودى

2008م 
الف ريال سعودى

1.643.3371.537.157املبيعات

)1.271.310()1.297.051(تكلفة املبيعات

346.286265.847مجمل الدخل

)51.420()65.471(15مصروفات عمومية وإدارية

280.815214.427الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة

)12.814()6.469(مصروفات مالية، صافي

)3.200()1.600(إطفاء مصروفات مؤجلة

163.74016.184مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية

)6.382(    -مخصص خسائر إستثمارات 

1748.8264.752إيرادات ومصروفات أخرى ، صافي

325.312212.967الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية فى الشركات التابعة

)11.406()22.639(14مخصص الزكاة الشرعية 

302.673201.561الدخل قبل حقوق األقلية فى الشركات التابعة

)1.027()1.654(حصة حقوق األقلية فى صافي دخل )خسارة( الشركات التابعة

301.019200.534صافــي الدخـل

ربح )خسارة( السهم بالريال السعودى من:

4.443.39األعمـال املستمـرة الرئيسة 

)0.22( 0.32األعمـال املستمرة الفرعية

4.763.17صافـــي الدخــــل
إن اإليضاحات املرفقة من رقم 1 إلى 23 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة

الشركـة الكيميائيـة السعوديـة      
) شركـة مساهمـة سعوديـة (
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة 

للسنتني املنتهيتني فـي31 ديسمبر
2009م

الف ريال سعودى
2008م

الف ريال سعودى

التدفقـات النقديـة مـن األنشطـة التشغيلية
325.312212.967الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية فى الشركات التابعة 

تعديالت لتسوية الدخل قبل الزكاة وحقوق األقلية مـع صافى النقد الناجت من األنشطة التشغيليـة :
5.213200مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

)500(1.421مخصص بضاعة بطيئة احلركة
6.382   -مخصص هبوط إستثمارات 

11.93410.683إستهالكات 
)1.177()4(مكاسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1.6003.200إطفاء مصروفات مؤجلة
3.5473.913مخصص مكافأة نهاية اخلدمة 

)الزيادة( النقص فى املوجودات التشغيلية
)155.781()33.138(ذمم مدينة

)26.341()2.871(مخزون
)323()3.492(مصروفات مقدمة وموجودات أخرى

)616()445(مستحقات من أطراف ذو عالقة 
الزيادة )النقص( فى املطلوبات التشغيلية

105.236167.915ذمم دائنة
2.1448.198مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

  -4.432مطلوبات ألطراف ذو عالقة 
420.889228.720النقد من العمليات التشغيلية 

)11.174()12.378(الزكاة الشرعية املدفوعة
)1.670()1.126(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة

407.385215.876صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية
التدفقـات النقديـة من األنشطة اإلستثماريـة

)142.382(      135.000املدفوع في إستثمارات وأصول مالية
)46.620()14.483(إضافات إنشاءات حتت التنفيذ 
)13.989()13.284(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

1931.271احملصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
)201.720(107.426صافي النقد املستخدم فى األنشطة اإلستثمارية

التدفقـات النقديـة من األنشطـة التمويليـة
     -)235.000(تغير في أرصدة أطراف ذوي عالقة 

4.973)1.778(شيكات توزيعات أرباح مرجتعة )مدفوعة(
)327(     -املدفوع ألصحاب حقوق األقلية فى الشركات التابعة

 50.000     -احملصل من قرض قصير األجل 
)69.013()69.013()املسدد( احملصل من قرض متوسط األجل، صافي 

)14.367()305.791(صافي النقد )املستخدم في( الناجت من األنشطة التمويلية
)211(209.020صافي )النقص( الزيادة في النقد بالصندوق ولدى البنوك

165.629165.840النقد بالصندوق ولدى البنوك في بداية السنة 
374.649165.629النقد بالصندوق ولدى البنوك في نهاية السنة 

ان االيضاحات املرفقة من رقم 1 إلى رقم 23 تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة  

إيضاح
رأس املال

ألف ريال 
سعودى

إحتياطي 
نظامي

ألف ريال 
سعودى

إحتياطي 
عام

ألف ريال 
سعودى

أرباح مبقاة
ألف ريال 

سعودى

املجموع
ألف ريال 

سعودى

للسنة املنتهية فى 31 ديسمبر 2009م

632.40096.14440.000327.8891.096.433الرصيد في 1 يناير 2009م
-)40.000(40.000--احملول إلى اإلحتياطي العام

301.019301.019---صافى دخل السنة
)158.100()158.100(---)21(توزيعات مستحقة عن عام 2009م

-)30.102(-30.102-احملول إلى اإلحتياطي النظامي
632.400126.24680.000400.7061.239.352الرصيد في 31 ديسمبر 2009م

للسنة املنتهية فى 31 ديسمبر 2008م

632.40076.09120.000167.408895.899الرصيد في 1 يناير 2008م
-)20.000(20.000--احملول إلى اإلحتياطي العام

200.534200.534---صافى دخل السنة
-)20.053(-20.053-احملول إلى اإلحتياطي النظامي

632.40096.14440.000327.8891.096.433الرصيد في 31 ديسمبر 2008م
إن اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 23 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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1 -  التكوين والنشاط

الرياض  مدينة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  )الشركة(  السعودية  الكيميائية  الشركة  إن 
باململكة العربية السعودية مبوجب السجل التجاري رقم 1010006161  وتاريـخ 10 صفـر 1392هـ املوافق             

26 مارس 1972م.

يبلغ رأسمال الشركة مبلغ 632.400.000 ريال سعودي ، ويتكون من 63.240.000 سهم قيمة كل سهم 
10 رياالت سعودية.

تتضمن القوائم املالية املوحـدة املرفقة موجودات ومطلوبات ونتائج األعمـال والتدفقات النقدية للشركة 
وشركاتها التابعة والتى متتلك الشركة فيها نسبة حقوق األغلبية ولها سيطرة عليها وهى كما يلى:

نسبة امللكيةبلـد التأسيـسالكيـان القانونىإســم الشركــــة

99%اململكة العربية السعوديةمسئولية محدودةالشركة السعودية العاملية للتجارة )سيتكو فارما(

98%جمهورية مصر العربيةمساهمـةشركة السويس العاملية للنترات )سينكو(

إن رأس املال املصرح به لشركة السويس العاملية للنترات )سينكو( مبلغ 50 مليون دوالر أمريكى ورأسمالها 
املصدر مبلغ 5 مليون دوالر أمريكى )ما يعادل مبلغ 18.750.000 ريال سعودى(. أنهت شركة سينكو كافة 
اإلنشاءات اخلاصة مبصنعها وكذا اجتازت اختبارات التشغيل األولية وحصلت على التراخيص الالزمة 

للتشغيل ومن املتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبى خالل الربع األول من عام 2010م.

املتعلقة  واملنتجات  املتفجرات  وبيع  السعودية في تصنيع  الكيميائية  للشركة  الرئيسة  النشاطات  تتمثل 
بها ألغراض اإلستعمال املدني والعسكري وتقدمي خدمات التفجير للمقاولني. ويتمثل النشاط الرئيس 
واملستحضرات  الطبية  والتحاليل  واملواد  األدوية  في  والتجزئة  اجلملة  جتارة  مبزاولة  فارما  لسيتكو 
الصيدلية واألدوات واملعدات واآلالت الطبية واجلراحية ولوازم املستشفيات واملراكز الطبية وقطع الغيار 
اخلاصة بها.  ويتمثل نشاط سينكو فى إنتاج مادة نترات األمونيوم وهى إحدى مدخالت اإلنتاج الهامة 

لنشاط املتفجرات.

تبدأ السنة املالية للشركة وشركاتها التابعة من بداية شهر يناير وتنتهى بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة 
ميالدية.
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2-  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

يتم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة وفقاً ملبدأ التكلفـة التاريخية )فيما عدا اإلستثمارات في شركات 
زميلة وفي األوراق املالية حسبما سيرد في الفقرات التالية( على أساس مبدأ اإلستحقاق وطبقا ملبادىء 
السياسات احملاسبية  ألهم  يلـي ملخصاً  وفيما  السعودية،  العربية  اململكة  املتعارف عليها في  احملاسبة 

املتبعة في إعداد هذه القوائم املالية املوحدة.

أسس توحيد الحسابات

ألغراض توحيد احلسابات فأنه يتم حذف وتسوية جميع األرصدة والعمليات ذات العالقة بني الشركة 
وشركاتها التابعة، كما يتم أيضاً إحتساب حصة أصحاب حقوق األقلية )وهم الشركاء األخرين مع 

الشركة في الشركات التابعة( في صافي موجودات الشركات التابعة وحصتهم من أرباحها.

التقديرات المحاسبيـة

التقديرات  إستخدام  يتطلب  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمباديء  وفقاً  املالية  القوائم  إعداد  إن 
واإلفتراضات التي قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املقيدة وعلى اإلفصاح عن املوجودات 
واملطلوبات احملتملة فى تاريخ القوائم املالية . وبالرغم من أن التقديرات مبنية على أفضل املعلومات 
النتائج الفعلية النهائية قد  واألحداث املتوفرة لدى اإلدارة فى تاريخ إصدار القوائم املالية إال أن 

تختلف إختالفاً غير جوهرياً عن هذه التقديرات.

النقـد والنقـد المماثل  

يتضمن النقد والنقد املماثل النقدية بالصناديق واألرصـدة والودائع البنكية واإلستثمارات األخرى 
القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتى يكون تواريخ إستحقاقها خالل تسعون يوماً أو أقل 

من تاريخ شراؤها.

الذمم المدينـة

أمراً  حتصيلها  يكون  التي  للذمم  الالزمـة  املبالـغ  جتنيب  بعد  بالصافي  املدينة  الذمم  إظهـار  يتم 
مشكوكاً فيه ويتم تقدير تلك الذمم مبعرفة اإلدارة.

المخـزون

تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافى القيمة البيعية أيهما أقل. ويتم حتديد تكلفة املخزون وفقاً 
لطريقة املتوسط املرجح. تتضمن تكلفة البضاعة تامة الصنع وحتت التصنيع تكلفة املواد والعمالة 

ونسبة محددة من املصروفات غير املباشرة.
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اإلستثمـارات واألصـول الماليـة

أ(  اإلستثمارات فى شركات زميلة

املالية  على سياساتها  هاماً  تأثيراً  للشركة  والتى  زميلة،  في شركات  اإلستثمارات  على  احملاسبة  يتم 
والتشغيلية أو التى متتلك فيها الشركة إستثماراً طويل األجل يتراوح بني 20% إلى 50% من رأس املال، 
وفقاً لطريقة حقوق امللكية. حيث يتم تسجيل اإلستثمار عند الشراء بالتكلفة ويتم تعديله بعد ذلك في 
ضوء التغير في حصة الشركة في صافى أصول الشركة الزميلة. يتم إدراج حصة الشركة في صافي 

أرباح أو خسائر الشركة الزميلة في قائمة الدخل. 

ب(  اإلستثمارات فى األوراق المالية المتاحة للبيع

يتم تسجيل اإلستثمارات في األوراق املالية املتاحة للبيع واملقتناة بنية عدم اإلحتفاظ بها حتى تاريخ 
اإلستحقاق أو ألغراض املتاجرة، والتى متثل حصص ملكية فى رؤوس أموال شركات، بالقيمة العادلة 
وتدرج ضمن املوجودات غير املتداولة ما لم يكن هناك نية لبيعها في السنة املالية الالحقة. يتم إثبات 
املكاسب واخلسائر غير احملققة الناجتة عن التغيرات في القيمة العادلة في بند مستقل ضمن حقوق 
املساهمني. وحتدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية فى حالة تداول تلك األوراق فى السوق 
توافر  عدم  حالة  فى  بالتكلفة  عليها  اإلبقاء  فيتم  متداولة  الغير  املالية  لألوراق  بالنسبة  أما  املالية، 
مؤشرات موثوق بها للقيمة العادلة. ويسجل أى إنخفاض غير مؤقت فى قيمة تلك اإلستثمارات ضمن 
قائمة الدخل. يتم إثبات املكاسب واخلسائر الناجتة عن بيع األوراق املالية املتاحة للبيع خالل الفترة 
التى حتدث فيها مع تسوية أى مكاسب أو خسائر غير محققة مت إثباتها سابقاً. التوزيعات النقدية من 

تلك اإلستثمارات تسجل ضمن قائمة الدخل عند إقرار التوزيع من اجلهات املستثمر فيها.  

الممتلكات واآلالت والمعدات

تعتبر مصروفات اإلصالح  املتراكمة.  بالتكلفة بعد خصم اإلستهالكات  املمتلكات واآلالت واملعدات  تظهر 
والصيانة مصروفات إيراديًة، أما مصروفات التحسينات فتعتبر مصروفات رأسمالية. ويجري إستهالك 
املمتلكات واآلالت واملعدات على أساس حياتها العملية املقدرة وفقاً لطريقة القسط الثابت ويتم إستهالك 
التحسينات على املبانى املستأجرة على أساس احلياة العملية املقدرة لهذه التحسينات أواملتبقي من مدة 
االيجار أيهما ينتهي أوالً. األصل املباع أو املستبعد وإستهالكه املتراكم يتـم حذفه من احلسابات بتاريخ بيعه 
أو استبعاده ، ويتم إثبات الربح أواخلسارة الناجتة ضمن قائمة الدخل، وتقدر األعمار التشغيلية للممتلكات 

واآلالت واملعدات حسب ما يلـى:
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سنـــةاملمتلكات واآلالت واملعدات

33مبـانــــــــــــى

7 - 10 اآلت ومـعــــــــدات

7 - 10 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

4سيـــارات ووسائـل نقــل

10 - 33حتسينات على املبانى املستأجرة

الشهـرة

متثل الشهرة الفرق بني القيمة املدفوعة لشراء حصص في الشركة السعودية العاملية للتجارة )شركة تابعة( 
والقيمة الدفترية لهذه الشركة كما فى تاريخ الشراء، مت حتديد أسعار الشراء على أساس القيم العادلة فى 
تواريخ احليازة. يتم قياس الشهرة فى نهاية كـل فترة مالية وإظهارها فى القوائم املالية وفقاً لتكلفتها بعد 

تعديلها مبقدار الهبوط فى قيمتها، إن وجد.

المصروفات المؤجلة

تتمثل املصروفات املؤجلة بشكل أساسى فى رسوم مدفوعة من قبل الشركة التابعة )سيتكو فارما( وذلك 
مقابل إمتالك حقوق التوزيع ألحد وكاالت األدوية اجلديدة . يتم إطفاء املصروفات املؤجلة وفقاً لطريقة 

القسط الثابت على مدة خمس سنوات.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تكوين مخصص مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني في القوائم املالية املوحدة وفقاً ملتطلبات نظام العمل 
والعمال السعودي على أساس الفترة التي أمضاها املوظف في اخلدمة.

تحقق االيرادات

إتفاقيات  الشروط واألسعار املوضحة في  العمالء حسب  إلى  البضاعة  املبيعات عند تسليم  إثبات  يتم 
البيع. يتم إثبات إيرادات خدمات التفجير على أساس اخلدمات املنجزة فعاًل لبنود العقود ذات العالقة. 
كما يتم إثبات اإليرادات الناجتة عن مبيعات األدوية عند تسليم البضاعة إلى العمالء. حتدد أسعار بيع 

األدوية من قبل وزارة الصحة.

FA_SChem_09 Layout (A).indd   41 4/25/10   12:46:41 PM



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2009م و  2008م

التقر يـر السنـوي  2 0 0 9  

42

المصروفـات

تتضمن املصروفات العمومية واإلدارية املصروفات التي ال تتعلق بشكل مباشر بتكاليف اإليرادات وفقاً 
إذا دعت احلاجة لذلك، بني املصروفات  توزيع املصروفات،  املتعارف عليها. ويتم  للمعايير احملاسبية 

العمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات على أساس ثابت.

مخصص الزكاة الشرعية

يتم إحتساب مخصص الزكاة الشرعية وفقاً ملبدأ اإلستحقاق وطبقاًً لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل 
في اململكة العربية السعودية . أيـة تعديالت قد تنتج عند الربط النهائي للزكاة يتم تسجيلها ضمن قائمة 

الدخل فى السنة التى يتم إستالم الربط النهائى فيها، حيث يتم حينئذ تسوية املخصص.

اإلحتياطي النظامي

يتم  للشركة  األساسي  والنظام  السعودية  العربية  اململكة  الشركات في  نظام  متشيا مع متطلبات 
تكوين إحتياطي نظامي بنسبـة 10% من صافى الدخل السنـوى، ويجوز التوقف عن هذا التكوين 
حينما يبلغ رصيد هذا اإلحتياطي 50%  من رأس املال املدفوع. ان هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع 

كأنصبة أرباح.

اإلحتياطي العـام

على  بناًء  وذلك  الشركة مستقباًل،  على  تأثيرات سلبية  أى  مقابلة  بغرض  العام،  اإلحتياطى  تكوين  يتم 
موافقة اجلمعية العامة للشركة على إقتراح مجلس اإلدارة بتوزيع األرباح السنوية. 

الهبوط في قيمة األصول غير المتداولة

تقوم الشركة مبراجعة األصول غير املتداولة بشكل دوري ملعرفة ما إذا كانت هنالك مؤشرات على وجود 
هبوط في قيمتها الدفترية. ويتم في حالة وجود هذه املؤشرات تقدير القيمة املمكن استردادها لألصل. 
القابلة  القيمة  تقدير  تعذر  لها األصل في حالة  يتبع  التي  النقد  توليد  الغرض وحدة  لهذا  وتستخدم 
القيمة املمكن استردادها  الدفترية لألصل عن  القيمة  الزيادة في  لالسترداد لألصل مبفرده. وتعتبر 
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هبوطاً في قيمة األصل تسجل كخسارة في قائمة الدخل للفترة املالية التي حتدث فيها. وإذا ثبت 
القيمة  الهبوط في قيمة األصل فيتم عكس خسارة هبوط  إلى  التي أدت  مستقباًل زوال األسباب 
الدفترية  القيمة  التي حتدث فيها، على أال تزيد  املالية  الفترة  وتثبت كدخل في قائمة الدخل في 
التى يتم زيادتها عن القيمة الدفترية التى كان من املفترض حتديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة 

اإلنخفاض فى قيمة ذلك األصل.

فروقات العمالت األجنبية

المعامالت

متسك الشركة حساباتها بالريال السعودى ويتم حتويل املعامالت التى تتم بالعملة األجنبية الى الريال 
السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة عند إجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية 
املسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة املركز املالي إلى الريال السعودي وفقاً ألسعار الصرف 
السائدة في ذلك التاريخ. إن املكاسب واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية يتم 

إدراجها ضمن قائمة الدخل.

ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة بالخارج

السائدة  التحويل  بأسعار  السعودي  للريال  اخلارج  في  التابعة  الشركة  لعمليات  املالية  القوائم  حتول 
بتاريخ كل قائمة مركز مالي بالنسبة للموجودات واملطلوبات، ومبتوسط سعر التحويل لكل فترة بالنسبة 
لإليرادات واملصاريف واألرباح واخلسائر. حتول عناصر حقوق املساهمني، فيما عدا األرباح املبقاة، بسعر 

التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. تقيد تسويات التحويل كبند مستقل ضمن حقوق املساهمني.

ربح السهم 

يتم إحتساب ربح السهم باستخدام املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، علماً بأن 
جميع أسهم رأسمال الشركة أسهم عادية.
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3 -  ذمـم مدينـة ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

708.327664.238مدينون جتاريون 

75.14986.100إيرادات لم يصدر بها فواتير 

783.476750.338

)21.600()26.813(مخصص ديون مشكوك في حتصيلها

756.663728.738

يتضمن بند املدينون التجاريون كما فى 31 ديسمبر 2009م مبالغ قدرها 539 مليون ريال سعودي مستحقة 
من مؤسسـات حكومية وشبـه حكوميـة )عام 2008م : مبلغ 496 مليون ريال سعودى(، منها تقريباً 148 مليون 

ريال سعودى يزيد عمرها عن سنة )2008م : مبلغ 135 مليون ريال سعودى(.

4 -  مخـــزون ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

286.388285.396أدويــة

30.10620.803مواد أولية )متفجرات(

14.80513.043بضاعة تامة الصنع )متفجرات(

1.7481.631قطع غيار

14.036-بضاعة في الطريق

4.546551أخـرى

337.593335.460

)563()1.246(مخصص بضاعة بطيئة احلركة

336.347334.897
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5 -  مصروفات مقدمة وموجودات أخرى

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

3.1723.047مصاريف مدفوعة مقدماً 

192401تأمينات إعتمادات مستندية

7.4133.837أخـــرى 

10.7777.285

6 -   معامالت مع أطراف ذوي عالقة

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

مستحقات من أطراف ذو عالقة

-235.000شركة املوارد للتجارة 

2001.322الشركة الشرقية للتموين الغذائي 

80397 شركة املوارد القابضة

1.768696 شركة ميد

94305أخرى

237.8652.420

مطلوبات ألطراف ذوي عالقة

1.0451.071مجموعة املعدات املتقدمة

5.273110شركة املوارد للتجارة

2.1042.809أخرى

8.4223.990

تتعامل الشركة في سياق أعمالها التجارية العادية مع األطراف ذوي العالقة بنفس شروط التعامل مع األطراف 
غير املرتبطة. وقد بلغ حجم التعامالت خالل العام من بيع وشراء 2.2 مليون ريال سعودي و5.1 مليون ريال 

سعودي على التوالي )2008م : 2.1 مليون ريال سعودي و 4.9 مليون  ريال سعودي على التوالي(. 
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شركة الموارد التجارية المحدودة

شركة  رأسمال  فى  حصة  على  2008م  الثانى  الربع  خالل  فارما(  )سيتكو  التابعة  الشركة  إستحوذت 
مليون   135 مبلغ  مقابل  وذلك  املذكورة  الشركة  ملكية  من حقوق   %15 تعادل  التجارية احملدودة  املوارد 
ريال سعودى. إن شركة املوارد التجارية احملدودة مملوكة من قبل شركة املوارد القابضة وشركة املوارد 
لإلستثمار والتى ميتلك فيهما رئيس مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية السابق )طرف ذو عالقة( 
حصص أغلبية. خالل الربع الثانى 2009م دخلت الشركة فى إتفاقية أخرى مع شركة املوارد التجارية 
 235 مببلغ  الطبية  للخدمات  الدواء  شركة  فى  الشركاء  من حصص   %50 فارما  سيتكو  بشراء  تقضى 
مليون ريال سعودى مقابل خروجها من ملكية 15% من حصص الشركاء فى شركة املوارد التجارية. وقد 
قامت الشركة بسداد مبلغ 100 مليون ريال سعودى من إجمالى الفرق بني قيمة الصفقتني إلى البائعني. 
وعند عرض الصفقتني املشار إليهما أعاله على اجلمعية العامة العادية ملساهمى الشركة املنعقدة بتاريخ 
2009/06/30م إلعتمادهما، صدر قرار اجلمعية بعدم املوافقة على هاتني الصفقتني. وعليه قامت إدارة 
الشركة بإخطار البائعني بإلغاء الصفقتني واملطالبة باسترداد املبالغ املدفوعة تطبيقا لبنود مذكرة التفاهم 
املبالغ  والتي تشترط موافقة اجلهات ذات العالقة إلمتام الصفقة. وبناء على ذلك مت تسجيل مجموع 
املدفوعة وقدرها 235 مليون ريال سعودى على حساب مستحقات من أطراف ذوى عالقة )شركة املوارد 
التجارية احملدودة( ضمن قائمة املركز املالى املوحدة للشركة، كما مت إلغاء حصة الشركة في أرباح شركة 
املوارد التجارية احملدودة لعام 2008م مببلغ 3.6 مليون ريال سعودى والتى سبق وأن أدرجت ضمن قائمة 

الدخل املوحدة للشركة للربع األول 2009م.
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7-  إستثمــارات وأصـــول ماليـــة   

كمـا فـى 31 ديسمـبر

   
الف ريال سعودى2008مالف ريال سعودى2009م

إستثمارات في شركات تابعة وزميلة 

1.0001.000الشركة الكيميائية لإلستثمار التجارى )7أ(

6.3826.382شركة إكسبلوتراك )7ب(

)6.382()6.382(يخصم : مخصص إستثمار إكسبلوتراك

1.0001.000مجموع 

إستثمارات حصص فى رؤوس أموال شركات 

135.000-شركة املوارد التجارية احملدودة )إيضاح 6(

1.000136.000اإلجمالى 

أ.  الشركة الكيميائية لإلستثمار التجارى

قامت الشركة خالل الربع الرابع 2008م بتأسيس الشركة الكيميائية لإلستثمار التجارى كشركة ذات 
التابعة سيتكو فارما  مسئولية محدودة برأسمال قدره 1 مليون ريال سعودى مملوك للشركة والشركة 
بواقع 95% و 5% على التوالى. يتمثل نشاط الشركة بشكل أساس فى جتارة اجلملة والتجزئة فى األدوية 
واملواد الطبية واآلالت واملعدات الطبية وإدارة وتشغيل الصيدليات األهلية واحلكومية. الشركة املذكورة 

ما زالت حتت التنظيم ولم تبدأ النشاط بعد لذا لم يتم توحيدها ضمن هذه القوائم املالية املوحدة.
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ب.  شركة إكسبلوتراك

قامت الشركة خالل الربع األول من عام 2008م بشراء أسهم ممتازة تعادل 20% من رأسمال شركة 
إكسبلوتراك بقيمة 1.5 مليون دوالر أمريكى )تعادل 5.6 مليون ريال سعودي( وهى شركة ذات مسئولية 
محدودة ومسجلة فى مدينة فيالدلفيا بالواليات املتحدة األمريكية ويتمثل نشاطها الرئيس فى األنظمة 
الرئيسية  اخلام  واملواد  والعسكرية  املدنية  املتفجرات  أنواع  جميع  وتخزين  نقل  ملتابعة  اإلليكترونية 
لصناعة املتفجرات. ونظراً ألن األزمة املالية العاملية قد أثرت بشكل كبير على الشركة بحيث لم تتمكن 
من احلصول على التمويل الالزم لها لإلستمرار فى أعمالها ووجود مؤشرات على عدم قدرة الشركة 
املذكورة فى الوفاء بإلتزاماتها املالية، فقد قرر مجلس إدارة الشركة شطب هذا اإلستثمار من دفاتر 

الشركة بقيمة 6.4 مليون ريال سعودي. 

8-  إنشاءات تحت التنفيذ   

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

90.20843.588الرصيد 1 يناير 2009م

-692محول من ممتلكات ومعدات

14.48346.620إضافات

 105.38390.208
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9-  ممتلكات ومعدات ، صافي   
 

 أراضـــي
 الف ريــال 

  مبانـــي
 الف ريــال

 آالت ومعدات
 الف ريــال

أثاث ومعدات 
مكتبيـــة

 الف ريـال

سيــارات
ووسائل نقل     

الف ريـال

حتسينات 
مباني 

مستأجــرة  
 الف ريـال

املجمـــوع
الـف ريـال

التكلفــــــــــة

5.764191.32572.8517.96722.11218.401318.420الرصيد في 1 يناير 2009م

)692(355-872)2.108(189-محول إلى مشروعات حتت التنفيذ

6726.8909364.10268413.284-إضافــــــــــات

)325(-)217()108(---إستبعـــــــــادات

5.764192.18677.6339.66725.99719.440330.687الرصيد في31 ديسمبر2009م

اإلستهــالك املتراكــم

)229.078()14.939()17.874()6.104()57.437()132.724(- الرصيد في 1 يناير 2009م

)11.934()282()2.891()856()2.580()5.325(-إستهـالك السنــــــة

136-136----إستبعـــــــــادات

)240.876()15.221()20.629()6.960()60.017()138.049(-الرصيد في31ديسمبر2009م

صافي القيمــة الدفتريـة
5.76454.13717.6162.7075.3684.21989.811كما في 31 ديسمبر2009م

58.60115.4141.8634.2383.46289.342 5.764كما في 31 ديسمبر 2008م

كما فـي 31 ديسمبر 2009م، تتضمن املمتلكات واآلالت واملعـدات موجودات مستهلكـة بالكامـل وال تزال قيد 
االستخـدام بتكلفـة إجماليــة قدرها 105.33 مليون ريال سعودي )2008م : 93.20 مليون ريال سعودي(. 
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10- موجودات غير ملموسة ، صافى   

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

469.807469.807شهـــرة

1.600-مصروفات مؤجلة ، صافى

469.807471.407

 

11- قرض قصير األجل

حصلت الشركة على قرض قصير األجل من أحـد البنوك التجاريـة احملليـة قدره 50 مليون ريال سعودى 
احملدودة                 التجارية  املوارد  شركة  فى  ملكية  حصص  شراء  صفقة  قيمة  من  جزء  متويـل  بغـرض  وذلك 
)إيضاح 6(، يتم حتميل القرض بعمولة تعادل سعر السيبور مضافاً إليه 1.25%. هذا القرض مضمون بسند 

ألمر بقيمة القرض لصالح البنك.

 12- قرض متوسط األجل

حصلت الشركة التابعة سيتكو فارما على قرض متوسط األجل من أحد البنوك التجارية احمللية قدره 
25 مليون يورو )تعادل 138 مليون ريال سعودى( وذلك بغرض متويل متطلباتها التشغيلية، ويتم حتميل 
القرض بعمولة تعادل سعر إقراض اليورو بني البنوك احمللية مضافاً إليه 1.5%. يتم سداد القرض على 
عدد 8 أقساط ربع سنوية متساوية القيمة، بدأ سداد أول قسط فى 31 مارس 2008م. هذا القرض 
مضمون بسند ألمر بقيمة القرض لصالح البنك، وقد مت دفع قيمة القرض وفوائده بالكامل كما في 

31 ديسمبر 2009م. 
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13- مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

6.8575.916مزايا موظفني مستحقة 

11.1158.716مصروفات تسويق مستحقة

3.0293.414مصروفات مستحقة أخرى

3.4424.539دفعات مقدمة من العمالء

168.92811.506دائنو توزيعات أرباح املساهمني

2.8692.565أخــرى

20.1029.859مخصص الزكاة الشرعية )ايضاح 14(

216.34246.515

14- مخصص الزكاة الشرعية  

مت إحتساب الزكاة الشرعية على أساس منفرد لكل من الشركة وشركتها التابعة، وفيما يلى حركة مخصص 
الزكاة على أساس موحد:

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

9.8599.655الرصيد في 1 يناير  

)11.202()12.396(املسدد خالل السنة

2.5371.547تسوية زكاة السنة السابقة

20.1029.859املخصص املكون للسنة 

20.1029.859
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أنهت الشركة وشركتها التابعة )سيتكو فارما( موقفهما الزكوى مع مصلحة الزكاة والدخل )املصلحة( حتى 
السنة املنتهية في 31 ديسمبر2004م، كما حصلتا على الشهادة لعام 2008م. الربوط الزكوية للشركة التابعة 
لألعوام من 2005م إلى 2008م لم يتم إستالمهم من قبل املصلحة حتى تاريخ إصدار هذه القوائم املالية. 

15- مصروفات عمومية وإدارية

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

29.22423.624رواتب وأجور ومزايا أخرى

1.8111.545منافع وتأمني

319384إيجــارات

4.5763.272إستشارات وأتعاب مهنية

12.74116.417خصم مسموح به

5.213200مخصص ديون مشكوك فى حتصيلها

2.6452.114إستهالكات

8.9423.864أخــرى

65.47151.420

 
16- تأثيرات تحويل العمالت األجنبية

قبل تاريخ 1 فبراير 2008م كان يتم دورياً حتديد أسعار حتويل العمالت األجنبية املتعلقة بشراء األدوية من 
الشركات األجنبيـــة من قبل وزارة الصحـــة وإبتـــداًءً مــن التاريخ املذكــور وبناًء على تعليمــات الــوزارة قامــت 
معظم الشركات األجنبية بتسعير فواتير شـــراء األدوية بالريال السعـــودى، ووفقــاً للوضع اجلديد لـم يكـن 
هناك تأثير هــام لتغير سعـــر العمالت األجنبية علـى تكلفـة البضاعة املباعــة خــالل السنــة املنتهية فـــى 
31 ديسمبر 2009م حيث أدى إلى وجود مكاسب مببلغ 0.73 مليون ريال سعودي )2008م : خسارة مببلغ 

50.37 مليون ريال سعودى(.
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إضافة إلى ذلك حققت الشركة وشركاتها التابعة خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م مكاسب مببلغ  
3.74 مليون ريال سعودى )2008م : مكاسب مببلغ 16.18 مليون ريال سعودي( ناجتة عن حتويل عمالت 
أجنبية وتسديدات لألرصدة غير املدفوعة للموردين األجانب. مت إدراج مكاسب )خسائر( حتويل عمالت 
أجنبية فى بند مستقل ضمن قائمة الدخل املوحدة حتت مسمى مكاسب )خسائر( حتويل عمالت أجنبية.

وبنـاًء على ما سبق فقـد تأثرت نتائج أعمال الشركة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م بتأثير صافي 
مكاسب العمالت األجنبية مببلـغ إجمالي قدره 4.11 مليون ريال سعودى )2008م : صافي خسائر مببلغ 
املبيعات  تكلفة  بندي  ضمن  املوحدة  املالية  القوائم  في  إدراجها  مت  والتي  سعودى(  ريال  مليون   34.19

ومكاسب )خسائر( حتويل العمالت األجنبية.

ديوان  لدى  إحـدى اجلهات احلكومية  فارما( مبطالبـة  التابعـة )سيتكو  الشركة  قامـت  عـام 2004م  خالل 
املظالم مببلغ 144 مليون ريال سعودى تقريباً وذلك عن خسائر أسعار صرف العمالت األجنبية التي تكبدتها 

الشركة التابعة خالل عامي 2003م و 2004م، وال تزال املطالبة قائمة كما في 31 ديسمبر 2009م.

17- إيرادات ومصروفات أخرى ، صافى

كمـا فـى 31 ديسمـبر
الف ريال سعودى 2008مالف ريال سعودى2009م

2.585)1.849(عوائد بنكية

41.177أرباح بيع ممتلكات ومعدات

10085إيرادات إيجارات

50.571905إيرادات أخرى ، صافى

48.8264.752

 
أمريكي          دوالر  مليون   13 مبلغ  بتحصيل  فارما  سيتكو  التابعة  الشركة  قامت  2009م  الثالث  الربع  خالل 
)ما يعادل مبلغ 48.75 مليون ريال سعودي( كتعويض من شركة GSK – OTC عن إنهاء عقد وكالة توزيع دواء 

البنادول أدرجت ضمن بند إيرادات أخرى في قائمة الدخل املوحدة. 
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18- عقود اإليجارات التشغيلية 

إن األراضى املقام عليها مصانع الشركة واملرافق التابعة لها مستأجرة من قبل حكومة اململكة العربية 
السعودية مببالغ ثابتة ومتساوية وذلك مبوجب عقود إيجار قابلة للتجديد تتراوح مدتها ما بني 10 إلى 
20 سنة ويتم جتديدها خالل الدورة العادية ألعمـال الشركـة. هذه العقود سيحني موعد جتديدهـا فى 

1432هـ )2011م( .

بلغـت تكلفـة إيجـارات األراضـى واملعـدات الثقيلـة التـى تكبدتها الشركة خالل السنة املنتهية فى 31 ديسمبر 
2009م مبلغ 1.02 مليون ريال سعودى )2008م : مبلغ 1.02 مليون ريال سعودى( . 

19- اإللتزامات المحتملة واإلرتباطات الرأسمالية

بنكية كما في                    إعتمـادات مستندية وضمانات  ناجتـة عـن  إلتزامات  التابعـة  الشركـة وشركاتهـا  علـى 
التوالى  على  سعــودي  ريـال  مليون   48 ومبلغ  سعودي  ريال  مليون   167 مببلـغ  2009م  ديسمـبر   31

)2008م: مبلغ 145 مليون ريال سعودي ومبلغ 27 مليون ريال سعودي على التوالي(.

20- معلومـات قطاعيـة 

القطـاع عبـارة عن جـزء أساسـي من الشركة يقوم ببيع / بتقدمي خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع/ 
أرباح وخسائر  أرباحه وخسائره عن  اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( وتختلف  بيئة  بتقدمي خدمات في 

القطاعات األخرى. تتبع الشركة قطاع األعمال للتقرير عن معلوماتها القطاعية.  

األدوية،  جتارة  وقطاع  بها،  املتعلقة  واخلدمات  املتفجرات  إنتاج  قطاع  فى  الشركة  قطاعات  تتمثل 
باإلضافة إلى قطاع إنتاج نترات األمونيوم. إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم يعتبر مكمل لقطاع إنتاج 
املتفجرات إال أنه يتم التقرير عنه بشكل مستقل للتوافق مع طرق إعداد التقارير الداخلية للشركة، 
علماً بأن قطاع إنتاج نترات األمونيوم لم يبدأ اإلنتاج بعد كما هو مبني فى إيضاح رقم )1(، وفيما يلي 

بعض البيانات املالية لتلك القطاعات:
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قطاع 
املتفجرات
الف ريال 

سعودى

قطاع األدوية
الف ريال 

سعودى

قطاع نترات 
األمونيوم
الف ريال 

سعودى

املجمـــوع
الف ريال 

سعودى

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009م 

925.8531.355.673100.7762.382.302مجموع املوجودات

283.708854.7571.2671.139.732مجموع املطلوبات

1.643.337    -287.6501.355.687املبيعات

346.286    -172.959173.327مجمل الدخل

9.0552.66421511.934اإلستهالكات

280.815)5.963(145.575141.203الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة

9.10515.6013.06027.766مصروفات رأسمالية

301.019)6.002(131.235175.786صافى الدخل ) اخلسارة(

للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008م

735.1051.195.34495.4772.025.926مجموع املوجودات

108.609816.2062.014926.829مجموع املطلوبات

1.537.157-243.3521.293.805املبيعات

265.847-129.418136.429مجمل الدخل

8.0162.56210510.683اإلستهالكات

214.427)422(107.967106.882الدخل من األعمال املستمرة الرئيسة

10.3673.19947.04360.609مصروفات رأسمالية

200.534)597(98.240102.891صافى الدخل
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21- توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين

أقر مجلس إدارة الشركة في إجتماعه املنعقد بتاريخ 2009/12/15م توزيع أرباح مببلغ 158.100 مليون ريال 
سعودي ملساهمى الشركة بواقع 2.5 ريال سعودي للسهم الواحد عن الربع الثالث 2009م وستكون أحقية 
هذه األرباح للمساهمني املسجلني بسجالت مساهمي الشركة بنهاية تداول يوم األربعاء 2009/12/30م، 

علماً بأنه مت بدء صرف تلك األرباح إعتباراً من 2010/01/09م.

22- إعتماد القوائم المالية

أعتمدت هــذه القوائم املالية املوحــدة مـن قبل مجلس إدارة الشركة فى تاريخ 5 ربيع األول 1431هـ املوافـــــــــــق 
19 فبراير 2010م.

23- أرقام المقارنة

لقد مت إعادة تبويب بعض أرقام السنة املقارنة 2008م لتتوافق مع عرض أرقام السنة احلالية 2009م.

FA_SChem_09 Layout (A).indd   56 4/25/10   12:46:44 PM




