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 تقـرير مجلس اإلدارة 
 لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية

 م  20/03/2031المنتهية في للسنة عن نتائج أعمالها 

 -: مقدمة
 ،الكرامحضرات السادة المساهمين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
 

م 3131ديسمبر  13السنوي للسنة المالية المنتهية في بتقريره  لحضراتكميتقدم يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن 
ي ذتمر الالتطور المسفي تحقيق  اإلدارةجهود والتي تعكس  هاإنجازاتأهم و  والذي يحتوي على عرض عام ألداء الشركة وأنشطتها

 ،لاير مليار 3232  والتي بلغتمبيعات للمستوى قياسي التابعة  هاشركاتشركة الكيميائية السعودية و حيث حققت التشهده الشركة 
كما يتضمن التقرير السنوي القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية . مقارنة بمبيعات العام الماضي %31بزيادة قدرها أي 

 . حساباتم وتقرير مراجعي ال3131ديسمبر  13المنتهية في 
 

 -: لها التابعة اتوالشرك نشاط الشركةأوالً : 
 

 شركة مساهمة سعودية( الشركة الكيميائية السعودية(:  
المدنية لإلستخدامات في مجال صناعة المتفجرات تعمل كأول شركة   م3723عام  تأسست الشركة الكيميائية السعودية خالل
قليميًا للمتفجرات  رئيسياً موردًا في المملكة العربية السعودية وأصبحت  ة لطبيقات إزافي مختلف تلإلستخدامات المدنية وا 

شق الطرق واألنفاق والمناجم والتعدين واإلستكشافات النفطية. وتمتلك الشركة ثالث مصانع كبرى في كل من و الصخور 
المنطقة و زية بالمنطقة الجنوبية المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية والمنطقة الغربية باإلضافة إلى مستودعات توزيع مرك

 وخالل األربعة عقود الماضية تمكنت الشركة من تزويد السوق المحلي بكافة المواد اإلساسية وملحقاتها من المتفجراتالشرقية 
 ألعمال البنى التحتية والمشاريع اإلنشائية.الالزمة المدنية  لإلستخدامات

لمتفجرات حيث تتوسع إلضافة ا المدنية فقطلإلستخدامات بإنتاج المتفجرات  جدير بالذكر بأن أعمال الشركة ليست محصورة
 ألغراض عسكرية.

 

مدنية لإلستخدامات الأحدث جيل من منتجات المتفجرات على وتشمل المنتجات التي تقدمها الشركة الكيميائية السعودية 
 المستخدمة عالميًا وهي كيميولكس وبريلكس وسانيل وأنفايروسيس. 

 

كية ذات بعبوات بالستي  ، تنتجهو متفجر مستحلب يتميز بخاصية سرعة تفجير عالية ومقاومة جيدة للماء كيميولكس  -3
حتياجات العمالء.   أحجام مختلفة لتلبية رغبات وا 

 ( .ANFOهي مادة جافة مساعدة للتفجير مكونة من نترات األمونيوم ووقود الزيت ) بريلكس  -3
غير الكهربائي( الذي يوفر دقة تحكم متناهية للتفجير للتقليل من مستوى اإلهتزازات المصاحبة )الكبسول   سانيل  -1

للتفجير ويحسن معدل تفتيت الصخور. وتصنع الشركة منتج السانيل بفترات تأخير وأطوال وأنواع مختلفة لتلبية 
 . إلحتياجات واإلستخدامات المختلفةا

ات السيزمية المصممة خصيصًا لإلستكشافات النفطية وتقدم الشركة أيضًا كبسوالت هي األحدث في المتفجر  إنفايروسيس -4
 سيزمية مصممة خصيصًا من أجل توفير دقة في التحكم الالزمة للحصول على قراءة سيزمية دقيقة.
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ميع األكسسوارات ير وجتقدم الشركة منتتجات متنوعة ومختلفة من الكبسوالت الكهربائية وحبل التفج باإلضافة إلى ما ذكر أعاله،
 . إلستكشافات النفطيةالالزمة في أعمال تفجير الصخور والتفجير المستخدم في ا

 

 )الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما: 

تعتبر و العربية السعودية في توزيع األدوية بالمملكة  ،يتركز نشاط الشركة التابعةم و 3793تم تأسيس الشركة خالل عام 
 ياتن كبر م لعددسيتكو فارما من كبرى شركات توزيع األدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها وكيلة شركة 

 التي تحتاجها جميع القطاعات الصحيةوتعمل على توفير جزء كبير من األدوية العالمية  األدوية العالميةصناعة شركات 
 شركة تعدو ويبلغ رأس مال الشركة خمسة مليون لاير سعودي،  مناطق.اللمنتشرة بجميع وذلك بفضل شبكة التوزيع ابالمملكة 

سيتكو فارما أكبر موزع وطني لألمصال واللقاحات واألدوية المبردة )مثل األنسولين وهرمونات التخصيب( والتي تتطلب 
 شروط خاصة في النقل والتخزين.

 

 :)شركة السويس العالمية للنترات )سينكو 

 في إنتاجبجمهورية مصر العربية، ويتركز نشاط الشركة التابعة م 3112تم تأسيس الشركة خالل النصف الثاني من عام 
مادة نترات األمونيوم المسامية وهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية بالمملكة العربية 

طن سنوي من مادة نترات األمونيوم  912111المدنية وتبلغ الطاقة اإلنتاجية  ماتلإلستخدا السعودية إلنتاج المتفجرات
ويبلغ رأس مال الشركة المرخص  .م3131خالل الربع األول من عام علمًا بأنه بدأ اإلنتاج التجاري لشركة سينكو  المسامية .

 52111 ن دوالر أمريكي موزعة علىييمالخمسة والمدفوع رأس المال المصدر بينما بلغ به خمسون مليون دوالر أمريكي 
 مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.مساهمة شركة هي دوالر أمريكي ، و  32111 سهم قيمة السهم الواحد

  
 المحدودة الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري: 

ي بشكل أساسي فالتابعة يتمثل نشاط الشركة و برأس مال وقدره مليون لاير سعودي، م 3119تم تأسيس الشركة خالل عام 
دارة وتشغيل الصيدليات األهلية والحكومية ي ف تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وا 

 م. 3131وبدأت الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري نشاطها التجاري خالل عام  المملكة العربية السعودية
 

 :شركة أجا للصناعات الدوائية 

دة، في المملكة العربية م، كشركة ذات مسئولية محدو 3133تم تأسيس شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام 
من شركة أجا للصناعات الدوائية وتمتلك  %75. حيث تمتلك الشركة ، برأس مال وقدره خمسة مليون لاير سعودي السعودية
ألدوية والمستحضرات يتمثل نشاط الشركة التابعة في تصنيع امنها. و  %5الكيميائية لإلستثمار التجاري المحدودة الشركة 
وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية، ويحتوي م 3135خالل عام صنفًا دوائيًا  41يتوقع البدء باإلنتاج التجريبي لـ و الطبية 

 .المصنع على أربعة خطوط أنتاج
 

 لكيميائية السعودية المحدودة:الشركة ا 

هـ 3411صفر  2وصدر سجلها التجاري بتاريخ برأس مال وقدره مليون لاير سعودي،  م 3133في نهاية عام  كةتأسست الشر 
 فجراتفي تصنيع وبيع وشراء المتفي المملكة العربية السعودية نشاط الشركة التابعة  م( ويتركز3133ديسمبر  13)الموافق 

ستيراد المواد والمعدات الالزمة للو المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها،  لإلستخدامات  .يعنصتا 
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 -: نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعةثانياً :  
 

 تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر فيما يلي:  
 
 

نسبة  بلد التأسيس الكيان القانوني الشركةإسم 

 الملكية

 %99 المملكة العربية السعودية  مسئولية محدودة رما()سيتكوفا المحدودة الشركة السعودية العالمية للتجارة

 %011 جمهورية مصر العربية  مساهمة مقفلة  شركة السويس العالمية للنترات )سينكو(

 %011 المملكة العربية السعودية مسئولية محدودة محدودةال لإلستثمار التجاريالشركة الكيميائية السعودية 

 %011 المملكة العربية السعودية  مسئولية محدودة شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

 %011 المملكة العربية السعودية  مسئولية محدودة  الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

 
بعد تنازل المساهمين اآلخرين غير المسيطرين في شركة سينكو عن حصتهم في رأس مال الشركة المذكورة لصالح الشركة، 

 . %311إلى  %79تعدلت نسبة ملكيتها من 
 

 وفيما يلي بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية:

 لشركة الكيميائية السعودية ا
 

 

 
 

 

 
 

   

                                                                              

جا للصناعات  شركة                   الشركة الكيميائية                     شركة السويس                       لشركة السعودية العالميةا      
 
  الشركة الكيميائية             ا

 الدوائية  المحدودة            السعودية المحدودة          ستثمار التجاري المحدودةلل             العالمية للنترات                             للتجارة المحدودة         
 سعودية()المملكة العربية ال        )المملكة العربية السعودية(            )المملكة العربية السعودية(              (  العربية مصرجمهورية )                   السعودية(  المملكة العربية )    
 

 
 

 ً   : النتائج المالية:    ثالثا
 

 -: المبيعات الموحدة

المالية المنتهية في لسنة للاير   مليار 3232 لها التابعة اتالشركو بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية 
م 3131 (  ويؤكد مستوى مبيعات عام%31م بزيادة قدرها )3133لعام مليار لاير  3211  م مقارنة بمبلغ3131ديسمبر  13

 في المبيعات.  لشركة بالمحافظة على معدالت النموعلى إستمرار جهود ا
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   أعوام الماضية: ةلجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خالل الخمسا  ويوضح
 
 

 )  القيمة باآلف الرياالت  ( 

 
 

 

عات وكذلك تحقيق معدل نمو تراكمي في المبيفي المبيعات قياسية نمو تحقيق معدالت من الجدول الموضح أعاله  يتبينو 
 . ( خالل الخمسة أعوام الماضية%3222قدره )

 
 

    -: األرباح الصافية  الموحدة

 . %1 اقدره زيادةم ب3133مليون لاير( لعام  373مليون لاير( مقارنة بمبلغ ) 113م )3131الموحدة لعام بلغت األرباح الصافية 
إضافة إلى تحقيق الشركة أرباح  .%31المبيعات بنسبة في صافي الربح مقارنة بالعام السابق إلى زيادة  رتفاعويعود سبب اإل
مليون لاير سعودي ناتجة عن بيع المبنى اإلداري القديم للشركة والمدرج ضمن أرباح الربع األول من السنة  3524رأس مالية بمبلغ 

 الحالية. 
 

 صافي الربح )القيمة بآالف الرياالت(

 
 

 ً  السهم : يةربح:    رابعا
 3310عام       2310عام  

 لاير/سهم 57.0   لاير/سهم   57.4 السهم بالريال السعوديربحية 
 

1,643,337
1,658,323

1,867,573 2,001,333
2,275,121

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2009 2010 2011 2012 2013

لاير
ف 

أل

السنة

301,019 303,171
267,404 291,279

300,603

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2009 2010 2011 2012 2013

لاير 
ف 

أل

السنة
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 :  تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة:   ا  خامس
 المدنية لإلستخدامات نشاط المتفجرات :- 

 

 177مليون لاير مقارنة بمبلغ  434مبلغ م 13/33/3131المدنية خالل السنة المنتهية في  لإلستخدامات بلغت مبيعات المتفجرات
م 3131المدنية التي تحققت عام  لإلستخدامات وتؤكد مستويات مبيعات المتفجرات %4م بزيادة قدرها 3133مليون لاير لعام 

مشاريع  خاللمن المدنية التي زاد الطلب عليها  لإلستخدامات قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات
لشركة مكامن البترول والغاز وقد تميزت ا نلكشف عل والمتفجرات الالزمة  والمحاجر وقطاع التعدين، ة التحتية وشق الطرق البني

الجودة  هذه المجاالت المتعددة بأعلى مستوياتلالمدنية الالزمة لإلستخدامات كافة أنواع المتفجرات  إنتاجالكيميائية بقدرتها على 
 . الصناعة ههذفي  الرائدةاإلستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية التقنية  اإلتفاقياتالعالمية التي تساندها 

 

 والمنظفات نشاط األدوية:-  

 ،ر لايرمليا 3224 مبلغم 3131عام بلغت مبيعات ، حيث لألدوية السنوية مستوى المبيعاتزيادة على سيتكو فارما حافظت شركة 
أعوام الماضية  ةخالل الخمسمستويات مبيعات األدوية  وتؤكد %39بزيادة مقدارها  م 3133لاير لعام  مليار 3242نة بمبلغ ر مقا

 لبية الطلببالقدرة على تتمتعها بفضل  المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع األدوية بالمملكةقدرة الشركة على 
دارة أفضلكوكيل ألكبر شركات األدوية العالمية  بسوق المملكة إلتزامًا منهاعلى األدوية العالمية وتوفيرها  المحلي لتوزيع لشبكة  وا 

على أحدث األجهزة واألنظمة العالمية لتوزيع كافة أنواع األدوية على مدار  ةصممموالتخزين المنتشرة بجميع مناطق المملكة وال
كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات األمصال واللقاحات واألدوية المبردة والتي  .الساعة

حيث أصبحت المورد األول لهذا النوع من  ،أكسبت الشركة مكانة خاصة والتيتتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين 
 الريادة كأكبر موزعي األدوية بالمملكة. مكانةى محافظة الشركة عل يؤكدما م ،المستحضرات في السوق المحلي

 

م بإنخفاض 3133مليون لاير لعام  339مليون لاير سعودي مقارنة بمبلغ  333مبيعات نشاط المنظفات والمواد األخرى بلغت 
 .%5مقداره  

 

ً سادس  التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة::    ا

 
 

  -:على النحو التالي  المملكة العربية السعودية داخلبشكل أساسي من نشاطاتها وشركاتها التابعة تتحقق إيرادات الشركة 

 
 

 المنطقة
 سعودي( )ألف لايرالمبيعات 

 م3310عام   م2310عام  
 0704.7445 074927511 المنطقة الوسطى
 ..59474 5.17144 المنطقة الغربية
 24.7990 25.74.9 المنطقة الشرقية
 00971.4 0447.04 المنطقة الجنوبية

 047449 .42729 المبيعات الخارجية )تصدير(

 371107222 373257030 اإلجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
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 :م3131لعام  هاخارجرسم بياني يوضح التحليل الجغرافي لإليردات الموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية و  وفيما يلي

           
 

   -:المعلومات القطاعيةاً  :  سابع

إلضافة إلى ابوالمنظفات تعلقة بها وتجارة األدوية والخدمات الملإلستخدامات المدنية تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات 
إلستخدامات ليعتبر مكمل لقطاع إنتاج المتفجرات المسامية . إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم المسامية نترات األمونيوم مادة إنتاج

 .م3131خالل الربع األول من عام التجاري علمًا بأن قطاع إنتاج نترات األمونيوم بدأ اإلنتاج المدنية 
 

 ً  -:بيان بالمدفوعات النظامية:    ثامنا
 

  -:م2102م مقارنة بعام 2104التي تمت خالل عام المدفوعات النظامية للشركة الكيميائية وشركاتها التابعة ببعض فيما يلي بيان 

 )ألف لاير سعودي(                                            

 م2102 م2104 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 2.7241  2472.9 مصلحة الزكاة والدخل

  7449.  017125 التأمينات اإلجتماعية
 

 ً  -:السالمةسجل :    تاسعا
 

حدث المعايير أتولي الشركة عناية فائقة بأمن وسالمة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق 
البرامج التدريبية لموظفيها سواء في مجال األمن والسالمة أو الصيانة الوقائية والدورية ونتيجة ذلك  الخاصة بالسالمة وتقديم

م أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية 3131وبفضل من هللا فإنه لم تسجل خالل عام 
 التي تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. منتجاتال
 

 -:برامج المسئولية اإلجتماعية:   راً عاش
 

المشاركة بالخدمة اإلجتماعية من منظور واجب وطني تحتمه أهمية وجود الشركة وتفاعلها مع في الشركة  إستمرارًا لجهود إدارة
ففي السنوات الماضية شاركت بالعديد من األنشطة االجتماعية المباشرة مثل حمالت التبرع بالدم  ورعاية مرضى  ،المجتمع

السرطان  وطباعة الكتب الصحية والتوعوية ورعاية األنشطة المختلفة كراعي ذهبي وفضي في العديد من األنشطة التي ترى 
 .الشركة أهمية ابرازها ورعايتها
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رعت الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام )إنسان( انشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة  م3131وخالل عام 
الغالية من أبناء الوطن كذلك حثت موظفيها على اقتطاع جزء من مرتباتهم الشهرية على سبيل التبرع وتقدم للجمعية كدفعات 

 .العامشهرية خالل 
 

المنتجة بالدعم الذي ليس غريبًا على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه األسر السعودية  المنتجة وحظيت جمعية األسر 
 .والتي تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها

 

ما مؤسسة إنجاز السعودية فقد أولتها الشركة اهتمامها بتسخير خبرات موظفيها للقيام بتنفيذ ورش العمل الميداني للتطوير وصقل أ
 .لشباب بالمرحلة الثانوية واعدادهم لسوق العمل من خالل طرح التجارب وشرح اساليب العمل المستقبليمواهب ا

 

 -:القوى العاملة والتدريب:  حادي عشر
 

هام وأحدى كبرى الشركات المتخصصة في العديد من المجاالت حيث تستشرف  صناعيالشركة الكيميائية السعودية صرح إن 
 .المستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات المختلفة

 

ي والذ األجل طويلومنها  األجل قصيرلهذا كانت برامج التدريب والتطوير مستمرة وذات تنوع حسب حاجة الشركة فمنها التدريب 
 تمليه طبيعة وبرامج التعليم والتدريب على رأس العمل للموظفين وقد حققت الشركة بفضل هللا العديد من النجاحات في هذا السياق.

 

بتكريس الجهود في مشروع التطوير التنظيمي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية بالتعاون الشركة قامت إدارة  م3131عام  لوخال
عداد وصياغة الوصف الوظيفي لكل مهنة ا  الشركات المتخصصة في مجاالت تطوير الهيكل التنظيمي و  ىمع فريق عمل بأحد

لم خر للشؤون اإلدارية شمل ذلك تحديث سآعداد جداول الصالحيات ودليل التشغيل الوظيفي للموارد البشرية و ا  قائمة بالشركة و 
وارد البشرية عن إستقطاب الكفاءات السعودية وغيرها ممن يكون ذو فائدة ولم تغفل الم ،عداد الئحة تنظيم العملا  الرواتب والمزايا و 

 ختلفة.الم إداراتها وفروعهاومردود إيجابي على تطوير اعمال الشركة من خبرات وموظفين تكون الشركة بحاجتهم في أي من 
 

على ين من الموظفعدد  صلوالعالي حيث ح رفع كفاءة الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام إدارة الشركةوكان وال يزال هدف 
ي يتم دعم التدريب وتسهيل إقامته ضمن تتابع تدريبيتم كذلك  .عن بعد وهم على رأس العملالماجستير و شهادتي  البكالوريوس 

لتجارية ا داخل الشركة وخارجها لكافة موظفي الشركة وأخذ باالعتبار اشراك الموظفين في الدوارات المختلفة التي تنظم بالغرف
صور عام ت الشركةولدى إدارة   ،الصناعية والدورات التي تقام في مراكز التدريب خارج المملكة وكافة مجاالت التدريب المختلف

 برامج التدريب المتنوعة والتي تساهم في رفع كفاءة الموظفين عمومًا. لعن حاجة الشركة الحالية والمستقبلية 
 

 -:المتوقعةالمخاطر :  عشر   ثاني 

لتحقيق ذلك تقوم الشركة بإستخدام قوائم و  ، الشركة تبذل أقصى مجهوداتها من أجل تحديد المخاطر الهامة التي تواجهها إن
اء وعقد اإلجتماعات مع األشخاص المسؤولين عن تحديد المخاطر باإلضافة إلى إستخدام التقييمات التي يقوم بها خبراء صاإلستق

 الخارجيين وأي أسلوب آخر لتحديد المخاطر .و  الداخليين المراجعينمن خالل مالحظات وتوصيات وأيضًا  ،من خارج الشركة
 ،رينبد أن تؤخذ في اإلعتبار وبكل عناية من قبل المستثم دناه والأالمخاطرة المحتملة المتعلقة بالشركة المعلومات  عوامل وتتضمن

الضرورية للتقليل من تأثير هذه المخاطر المتعلقة بالشركة أو عوامل المخاطرة هنية علمًا بأن إدارة الشركة تبذل كل الجهود الم
 المتعلقة بالسوق بشكل عام ما أمكن ذلك.
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 الشركة  ستمرستسة الشديدة عن طريق الشركات التي تتنافس على نفس قاعدة العمالء و فتعمل الشركة في قطاع يتميز بالمنا
ى ريادتها دائمًا محافظة عل تبقىال تضمن أن في المقدمة ومع ذلك فإن الشركة  على مكانتهاتحافظ تحركات السوق لكي  بمراقبة
 للسوق.

  تبذل الشركة جهود للتخفيف من حدة تأثير تقلبات سعر الصرف فإنه من الممكن أن تؤثر تقلبات سعر الصرف بين اللاير السعودي
 والعمالت األجنبية سلبًا على التكاليف وأرباح الشركة. 

 التي  هإن أعمال الشركة بالخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدول
 . مستقبالً  على ربحية الشركةذلك تعمل بها ومن الممكن أن يؤثر 

  ين خالل عمر الشركة ال تضمن الشركة إستمرارهم في تقديم نفس المزايا للشركة في يئيسعالقة العمل الوطيدة مع الموردين الر
 . كن أن يؤثر ذلك على ربحية الشركةالمستقبل ومن المم

  
 -:الموحدة ملخص النتائج الماليةعشر  :  ثالث 

 

 :)ألف لاير سعودي(الموحد المركز المالي  (أ)

 3112 3101 3100  *3103 3102 -: المـــركز المالــــــــــــي

      الموجودات:

 07.0.7410 075417092 074597.05 0714170.4 272557545 الموجودات المتداولة )صافي(

 7110... 1.57014 1.7005. 027941. 197052. )صافي( الموجودات غير المتداولة

 372837213 373247322 372267238 030754273 372227526 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية:

 .07004741 91.7104 9427049 071.171.1 074147411 المطلوبات المتداولة

 ---- ---- ---- ---- ---- قروض طويلة األجل 

 .2.745 297040 407524 4.7012 .50715 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 070227223 2267246 2627564 070057021 074327255 مجموع المطلوبات 

       -حقوق المساهمين :

 427511. 427511. 427511. 427511. 427511. رأس المال 

 .02.725 04.74.4 0147414 2027541 2527591 اإلحتياطي النظامي

 117111 0117111 0517111 0117111 2217111 إحتياطي عام 

 .5117.1 5.47151 5007455 .49.7.5 5147159 أرباح مبقاة

 072497442 074427114 .725..074 ..0752075 074117.49 المساهمينمجموع حقوق 

 47201 57451 .4790 75.4. 47412 حقوق األقلية

 073437521 072527250 072227064 074327250 075167340 مجموع حقوق الملكية 

 372837213 373247322 372267238 030754273 372227526 الملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق 
 

  :وات السابقةنتعديل الس * 

لتصحيح معالجة محاسبية معينة م 3133يناير  3بتعديل رصيد األرباح المبقاة والمخزون كما في م 3131خالل عام قامت الشركة 
وافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. لاير سعودي لتت 3522172555تم تسجيلها سابقًا بمبلغ 

 م بنفس المبلغ. 3133ديسمبر  13وكنتيجة لذلك تم تعديل أرصدة الحسابين المذكورين كما في 
 م كما يلي:3133يناير  3إن تأثير التعديل أعاله على رصيد األرباح المبقاة كما في 

 ألف لاير سعودي          
 4332544   م(3133يناير  3األرباح المبقاة قبل التعديل )رصيد   
 (352231)       تأثير التعديل أعاله  
 1752914   م(3133يناير  3رصيد األرباح المبقاة بعد التعديل )  
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 م:3133ديسمبر  13فيما يلي تأثير التعديل والمبالغ قبل التعديل كما في 
 المبالغ قبل التعديل  لغ بعد التعديلاالمب         
 ألف لاير سعودي  ألف لاير سعودي         
 5142242  5372112       المخزون   
 4332152  1722242      األرباح المبقاة  
 
 م.3133ديسمبر  13هذا التعديل لم يؤثر على قائمة الدخل الموحدة أو قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في و 

 

 

 :()ألف لاير سعودي الموحدة قائمة الدخل (ب)

 3112 3101 3100 3103 3102 البيـــــــــــــــــان
 .07.54744 07.417424 74.4..071 271107444 272.47020 المبيعات )صافي(             

 (0729.7140) (0724471.1) (0754570.1) (0742.7109) (07.947.44) تكلفة المبيعات  

 2467386 4357355 4227402 4247504 4227486 اإلجماليالربح 

 ---- (457512) (472.5.) (074.5.) (17492.) بيع وتسويقمصاريف 

 (475.0.) (457950) (1..17.) (117211) (147.20) مصاريف عمومية وإدارية

 3817805 2057203 3227480 2337243 2057422 الربح من األعمال

      

 (75.9.) (47090) (57.51) (47114) (7412.) صافي  –مصاريف مالية 

 (07.11) --- --- --- --- إطفاء شهرة ومصاريف مؤجلة
 47.51 --- --- --- --- مكاسب)خسائر(تحويل عمالت أجنبية

 .51712 7012. 904 07510 0.7121 إيرادات أخرى )صافي(

 (227.49) (047512) (2.79.4) (247.11) (257121) الزكاة

 (07.45) (07441) (074.9) (07449) (07211) حقوق األقلية 

 2107102 2127020 3627414 3207322 2117612 الربح الصافي 

 
 :مجموع الموجودات )القيمة بآالف الرياالت()ج(   
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 :مجموع المطلوبات )القيمة بآالف الرياالت()د(   
 

 
  

 :بآالف الرياالت(مجموع حقوق المساهمين )القيمة هـ(   )
         

 
 

 -:واإلستثمارات في شركات أخرى الخطط اإلستراتيجية والتوسع في النشاط:    عشر رابع
 

م 3131تنفيذًا للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، فقد شهد عام 
 عملية منها:ت تحقيق عدة خطوا

  

 -:المدنيةلإلستخدامات فجرات ـتــنشاط الم  (1)
 

بترول والثروة الموافقة من قبل وكالة وزارة ال الحصول على تمإستمرارَا للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة  -3
العاصمة المقدسة وذلك لما تتميز  شمال الجمومالمعدنية والجهات األمنية ذات اإلختصاص بالحصول على أرض بمحافظة 

 .ضافة إلى قربها من الطرق السريعةالمذكورة من قربها إلى المشاريع الحيوية في منطقة العاصمة المقدسة إ به المنطقة
حزم نطقة في بناء منشآت التصنيع في مالشركة  بدأتإستمرارًا للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة ،  -3

 خدمة مشاريع التعدين وخاصة منجم الفوسفات. إلى ميد بمنطقة الحدود الشمالية. وتهدف الشركة من إقامة هذا المصنع الجال
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د ميولكس بالمنطقة الغربية وذلك لتغطية الطلب المتزاييحاليًا إضافة خط إنتاج جديد لمنتج الكتدرس إدارة الشركة  ما زالت -1
 الخليجي. على هذا المنتج بالسوق المحلي والسوق

إستمرارًا للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة ، تقوم الشركة حاليًا بإنهاء الحصول على الموافقة من قبل   -4
الثروة المعدنية والجهات األمنية ذات اإلختصاص بالحصول على أرض بمنطقة كسارات الصمان على و  البترول وكالة وزارة

 . عن الموقع الحالي بمنطقة الصمان وضاً الدمام ع –طريق الرياض 
. وذلك ركةللش تدرس إدارة الشركة حاليًا إضافة خط إنتاج لمنتج البريلكس في منطقة عسير في مقر المستودعات الحالي -5

 لتغطية الطلب المتزايد على هذا المنتج. 
 

 -:نشاط األدوية (2)

 -:شركة سيتكو فارما (أ)

في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية الدائمة في مجال اإلمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع اإلستهالكية 
إدارة الشركة بالبحث عن وكاالت شركات أدوية عالمية جديدة إلدخالها  دجهو  تإستمر م 3131خالل عام والطبية والدوائية 

 .لى وكاالت شركات األدوية الحاليةودية مع المحافظة الجادة عسوق األدوية بالمملكة العربية السع
 

 -شركة أجا للصناعات الدوائية : (ب)
م على إستثمار 3133أبريل  35هـ الموافق 3411جمادي األولى  31 بتاريخوافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية 

وي على بالمنطقة الصناعية بحائل. ويحتحاليًا ه ؤ يتم إنشامليون لاير إلقامة مصنع لألدوية والمستحضرات الطبية  311مبلغ 
 أربعة خطوط إنتاج:

 كريمات.  -1                          أقراص وكبسوالت. -3
 حقن.  -4     شراب.  -3

هـ 34/33/3411قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( يوم 
هـ 31/7/3411سنة إعتبارًا من تاريخ  31م وذلك إلستئجار قطعة أرض بالمدينة الصناعية بحائل لمدة 11/7/3133الموافق 
. وتبلغ مترًا مربعاً  3372292ألرض طعة ام إلنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة ق3/9/3133الموافق 

 .ألف وستمائة وستة وثمانون لاير( )مائة وتسعة عشر لاير3372292تكلفة اإليجار السنوي مبلغ وقدره 

مصنع األدوية م إلنشاء مباني 39/2/3131وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقدًا مع إحدى شركات المقاوالت الوطنية بتاريخ 
المتوقع اإلنتهاء منها بتاريخ و المشروع  بناء في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة األولى من مراحل

  مليون لاير سعودي.  32مبلغ بم. وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع 11/1/3134

وذلك بأعلى مواصفات الجودة النوعية ، كما يتميز هذا م 3135خالل عام صنفًا دوائيًا  41التجريبي لـنتاج يتوقع البدء باإلو 
ئدة المصنعة لألدوية عن طريق الحصول على تراخيص منها لتصنيع منتجاتها المصنع بالتكامل مع الشركات العالمية الرا

 واإلستفادة من التقنية التي تملكها. 

 



 

 (03/32م )3102تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

 -: النترات المسامية نشاط  (3)
 

وخالل عام  .م3112بجمهورية مصر العربية خالل النصف الثاني من عام )سينكو( تم تأسيس شركة السويس العالمية للنترات 
م إنهت شركة سينكو كافة اإلنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت إختبارات التشغيل األولية وحصلت على التراخيص 3131

، هذا وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لشركة سينكو حوالي م3131خالل الربع األول من عام وبدأ التشغيل التجاري للمشروع الالزمة للتشغيل 
الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية  طن سنوي من مادة نترات األمونيوم المسامية وهي المادة  912111

 المدنية.  لإلستخدامات بالمملكة العربية السعودية في إنتاج المتفجرات
 داًل منلشركة الكيميائية السعودية  بباالمدنية مات لإلستخدازمة إلنتاج المتفجرات ع إلى إنتاج المادة األساسية الالويهدف هذا المشرو 

جاتها من إحتيا معظمعلى تأمين السعودية عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية وقد  ،إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية
ستكمال إلالطلب عليها خالل األعوام القادمة التي من المتوقع أن يزداد المدنية لإلستخدامات المواد الخام الرئيسية إلنتاج المتفجرات 

ن المتفجرات ممتزايدة تحتاج إلى كميات  من المتوقع أنالمملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي مشاريع البنية التحتية ب
 القادمة. ألعوامالمدنية خالل الإلستخدامات 

 :الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري (4)

مليون 3م تأسيس الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري كشركة ذات مسئولية محدودة برأسمال قدره 3119 عام أنهت الشركة خالل 
يتمثل نشاط الشركة على التوالي.  %5و %75والشركة التابعة )سيتكو فارما( بواقع السعودية الكيميائية للشركة  همملوك يلاير سعود

دارة وتشغيل الصيدليات األهلية والحكومية بشكل أساسي في تجارة ا لجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وا 
 م.3131وبدأت الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري نشاطها التجاري خالل عام 

  

 :قروض التجاريةال:  عشر خامس
وفقًا للصـــيغ  والتي تتم محليةبنوك من عبارة عن تســـهيالت بنكية األجل  ةض قصـــير و فارما على قر  كوتحصـــلت الشـــركة التابعة ســـي

تتلخص هذه و . ضو ض بـالعمولـة المتفق عليهـا في إتفـاقية القر و يتم تحميـل القر و . اإلســــــــــــــالميـة المتعـارف عليهـا في عمليـة التمويـل
 القروض قصيرة األجل بما يلي: 

 )ألف لاير(3103 )ألف لاير(3102 ـــــــــــــانالبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3112232 3252232 رصيد أول السنة 
 3252741 5312334 إضافات
 (3112717) (4372373) تسديدات

 3252232 3272557 رصيد نهاية السنة
 عالقة يتعامالت مع أطراف ذو سادس عشر : 

إن غير جوهرية. وتكاليف تشتمل على مدفوعات ومصروفات  م3131خالل عام  لدى الشركة معامالت مع أطراف ذوي عالقة
متعلقة بمجموعة الموارد )وتشمل في األساس شركة الموارد التجارية المحدودة(. إن شركة الموارد أرصدة األطراف ذوي العالقة 

يس مجلس تلك الشركات كان رئ يالمساهم الرئيسي فالتجارية مملوكة من قبل شركة الموارد القابضة وشركة الموارد لإلستثمار وأن 
 ي عالقة فييتضمن الرصيد المطلوب من أطراف ذو و إدارة الشركة السابق وهو طرف ذو عالقة لرئيس مجلس اإلدارة الحالي. 

وارد مليون ريـال سعودي مطلوب من شركة الم 311م مبلغ 3133و م 3131ديسمبر  13الموحدة كما في قائمة المركز المالي 
م على حصة في رأسمال شركة الموارد التجارية 3119التجارية المحدودة نتج عن استحواذ الشركة التابعة )سيتكو فارما( خالل عام 

 مليون ريـال سعودي.  315من حقوق ملكية شركة الموارد التجارية المحدودة مقابل مبلغ  ٪35المحدودة تعادل 
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من  ٪51إتفاقية أخرى مع شركة الموارد التجارية المحدودة تقضي بشراء سيتكو فارما في م 3117خالل عام دخلت سيتكو فارما 
من  ٪35مليون ريـال سعودي مقابل خروجها من ملكية  315مبلغ وذلك بدفع شركة الدواء للخدمات الطبية  حصص الشركاء في

مليون ريـال سعودي من إجمالي  75اد فقط مبلغ فارما بسد حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة. وقد قامت سيتكو
 الفرق بين قيمة الصفقتين إلى البائعين.

يونيو  11عند عرض الصفقتين المشار إليهما أعاله على الجمعية العامة العادية )"الجمعية"( لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 
الصفقتين. وعليه قامت إدارة الشركة بإخطار البائعين بإلغاء م العتمادهما، صدر قرار الجمعية بعدم الموافقة على هاتين 3117

الصفقتين والمطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة تطبيقًا لبنود مذكرة التفاهم التي تشترط موافقة الجهات ذات العالقة إلتمام الصفقة. 
ي على حساب مطلوب من أطراف ذوي عالقة، مليون ريـال سعود 311وبناًء على ذلك تم تسجيل مجموع المبالغ المدفوعة وقدرها 

 شركة الموارد التجارية المحدودة.
مليون ريـال  311م، تم توقيع اتفاقية مع شركة الموارد التجارية المحدودة بإعادة سداد مبلغ الصفقة البالغ 3133مايو  1بتاريخ  

ـــــعلى أن يتم سداد أول قسريـال سعودي  1921112111أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط  2سعودي من خالل  ـــــ ــــــــــ ـــط بتاريـــــ خ ـــ
مليون ريـال  311رصيد والبالغ البناًء على ذلك، تم تصنيف كامل و . م3134فبراير  3وآخر قسط بتاريخ  م3133أغسطس  3

 19تقريبًا كموجودات متداولة ومبلغ   لاير سعوديمليون  373 :م3133)م 3131ديسمبر  13كما في سعودي كموجودات متداولة 
. علمًا بأنه لم يتم تحصيل األقساط المستحقة على شركة الموارد التجارية حتى (كموجودات غير متداولةتقريبًا لاير سعودي مليون 

ركة سيتكو امية لتنازل شالمطلوبة الستكمال المتطلبات النظ لموافقاتتاريخ إعداد هذه القوائم المالية الموحدة ، وذلك لعدم اكتمال ا
 فارما عن حصتها في ملكية شركة الموارد التجارية.

م رفع قضية على شركة الموارد التجارية المحدودة 3133يوليو  4قّرر المساهمون في اجتماع الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ  
إلجراءات النظامية والقانونية بعد إعطاء مهلة إلى مليون ريـال سعودي وتفويض مجلس اإلدارة باتخاذ ا 311للمطالبة بإعادة مبلغ 

م مع أحد مكاتب 3131مارس  32م. وبناًء عليه وبعد إنقضاء هذه المهلة فقد تعاقدت سيتكو فارما بتاريخ 3133نهاية عام 
التجارية  المواردالمحاماة ليتولى مهمة الترافع عنها وتمثيلها أمام الجهات القضائية والحكومية وذلك بشأن القضية ضد شركة 

 المحدودة للمطالبة بسداد المبلغ المستحق. هذا وقد تم رفع القضية ضد شركة الموارد التجارية المحدودة لدى ديوان المظالم. لم يتم
 ، وتعتقد إدارة الشركة أنه سيتم إسترداد كامل المبالغ المطالب بها.إصدار رأى في القضية حتى تاريخه

  

 -:والتطبيقات المتعلقة بها حوكمةال:    عشرسابع 
 

وتاريخ  م7/3/3117هـ الموافق 34/3/3411ئح الحوكمة التالية بتاريخ اإلثنين اإعتمد مجلس اإلدارة والجمعية العمومية لو 
تضمن هذه اللوائح القواعد والمعايير المنظمة ألداء الشركة وأهمها الشفافية تو  على التوالي. ،م11/2/3117هـ الموافق 2/2/3411

 والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم اإلستثمارية. 
  
  الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية.  (2)   نظام حوكمة الشركات. (3)
  الئحة الجمعيات العمومية للمساهمين.  (9)   الئحة مجلس اإلدارة. (3)
  الئحة سياسة توزيعات األرباح. (7)   الئحة اللجنة التنفيذية. (1)
 سياسة تعارض المصالح.  (31)  .الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت (4)
 الئحة سياسة إدارة المخاط. (33)   الئحة لجنة المراجعة. (5)
 دليل العمل األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح.   (33)   الداخلية.الئحة نظام الرقابة  (2)
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وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام الئحة الحوكمة المشار إليها أعاله مع مالحظة أن الشركة لم تطبق الفقرة )ب( من الالئحة 
عامة يت إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية الاإلسترشادية لحوكمة الشركات الخاصة بإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصو 

م 35/33/3133وأقر مجلس إدارة الشركة بتاريخ  بعد ، حيث لم يرد ذلك في نظام الشركة األساسي أو نظام الشركات أو أي نظام آخر ملزم.
 لسعوديةحات والمكافآت للشركة الكيميائية اإضافة النص التالي إلى المادة الثانية )سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت( من الئحة الترشي

)التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة 
م إضافة هذا النص إلى نظام حوكمة 35/2/3131ة العامة العادية للمساهمين المنعقدة بتاريخ يأقرت الجمعوقد  مخلة بالشرف واألمانة(.

 الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بالشركة. 
 

لالئحة سياسة تعارض المصالح من نظام  م إضافة النصوص التالية 31/5/3131قرر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ 
 : يحوكمة الشركة الكيميائية السعودية لتتوافق مع ما جاء في قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة من هيئة السوق المالية بهذا الخصوص كالتال

 

 -المادة الثالثة )اإلفصاح عن تعارض المصالح( : -3
صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة أو أي ترتيب تستثمر بموجبه )إبالغ هيئة السوق المالية والجمهور عن أي  1/5

 كل من الشركة وطرف ذي عالقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تموياًل له(.
 

 -المادة الخامسة )إرشادات تعارض المصالح لإلدارة التنفيذية وموظفي الشركة(: -3
 -يجب أن يتضمن تقرير مجلس اإلدارة التالي:

 صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة(.)وصف ألي  5/3/9
 أعضاء مجلس )معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، أو كانت فيها مصلحة ألحد 5/3/7

ذا لم توجد أعمال  إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، وا 
 لشركة تقديم إقرار بذلك(.أو عقود من هذا القبيل فعلى ا

  
ضافته 3134على أن يتم عرض هذه النصوص كبند على الجمعية العامة للمساهمين والمزمع عقدها خالل الربع الثاني من عام   م إلقراره وا 

م 7/3/3117لموافق هـ ا34/3/3411إلى نظام حوكمة الشركة ولوائح الحوكمة الداخلية بالشركة والتي أقرها مجلس اإلدارة في يوم اإلثنين 
 م.11/2/3117بتاريخ العادية وأقرتها الجمعية العامة 

  

 -: إلتزام الشركة بالئحة الحوكمة
 حقوق المساهمين والجمعية العامة:  -3

بوجه خاص ، و منها جميع الحقوق المتصلة بالسهمإن النظام األساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي 
الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند 
التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة 

، وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع المجلسدعوى المسؤولية على أعضاء ورفع 
 .السوق المالية ولوائحه التنفيذيةنظام 
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 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات: -2

 ضمنت اللوائح الداخلية للشركة اإلجراءات واالحتياطات الالزمة لممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.  .أ

تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحث تكون  .ب
 وفي المواعيد المحددة. هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة 

 . ج. أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين دون تمييز بينهم
 
 
 

 : المتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقوق المساهمين  -1

 سبب إنعقاد اإلجتماع    تاريخ إنعقاد اإلجتماع اإلجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع .أ
 م.2012لعام على ما جاء بتقرير مجلس اإلدارة الموافقة  -1  م 11/6/2013عشر(   السابعة)الجمعية العامة العادية  األول

م وقائمة 31/12/2012المصادقة على الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في  -2 
 الدخل عن نفس الفترة وتقرير مراجع الحسابات.

 .م31/12/2012اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في إبراء ذمة أعضاء مجلس  -3  
م 2012الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي  -4 

لاير للسهم وستكون أحقية األرباح للربع الرابع للمساهمين المسجلين بسجالت  1.1بواقع 
ول يوم إنعقاد االشركة لدى السوق المالية السعودية )تداول( مركز اإليداع بنهاية تد

م 2012ما تم توزيعه عن الربع الثالث من عام  والموافقة علىالجمعية العامة العادية 
( 3.1م )2012بح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي لاير للسهم بحيث يص 2بواقع 

 لاير للسهم الواحد. 
مليون  لاير من األرباح ليضاف إلى  أربعونمليون لاير(  40الموافقة على تحويل )مبلغ  -1 

 ألرباح إلىاإلحتياطي العام للشركة لمواجهة أية تأثيرات سلبية مستقبال  وتحويل باقي ا
 .المبقاةحساب األرباح 

الموافقة على إختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة  -6 
 .ائم الربع سنوية ، وتحديد أتعابهم والقو 2013القوائم المالية للعام المالي 

لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 1.000.000الموافقة على صرف مبلغ  -7 
 .م31/12/2012عضو عن السنة المالية المنتهية في لاير لكل 200.000

 ()سلطات لجنة الترشيحات والمكافآت التالي إلى المادة الثانية الموافقة على إضافة النص -0 
ضافته إلى نظام حوكمة الشركة ولوئح الحوكمة الداخلية  من الئحة الترشيحات والمكافآت وا 

لترشيح لعضوية المجلس وفقا  للسياسات )التوصية لمجلس اإلدارة با :الخاصة بالشركة
والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف 

 واألمانة(. 
 

تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المنتهية في  .ب
من رأس مال  %5م انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون م ولم يت13/33/3131

 م ولم يتم انعقادها. 13/33/3131الشركة أو أكثر طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية في 
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حسب ول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يومًا أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانها وجد ( 3   جـ.
 .النظام

 م 31/2/3131بتاريخ في موقع تداول  عشر )اإلجتماع الثاني(  السابعةالعامة العادية  معيةنشرت الدعوة إلى اجتماع الج (3      
 ها رقم"عكاظ" بعدد، وصحيفة م33/2/3131الصادرة بتاريخ  34922( بعددها رقم الجزيرة)ومية وفي الصحيفة الي

 وفي جريدة أم القرى.  م،33/2/3131( الصادرة بتاريخ 32171)
جراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية  د.  أحيط المساهمين علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وا 

 صة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعاتالعامة وعن طريق توزيع إجراءات مكتوبة توزع أثناء االجتماع.  وتتاح الفر 
 الجمعية.

تم العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار المكان وهو المركز  هـ.
 الرئيسي للشركة بالرياض، والوقت حيث عقدت في تمام الساعة الرابعة بعد العصر.

أعمال الجمعية العامة أو أكثر في أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول  %5الذين يملكون لم يطلب المساهمون  و.
 . عند إعداده

تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة ألعضاء  ز.
 مجلس اإلدارة وللمحاسب القانوني. 

 جميع الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار.  حـ.

تمكن الشركة المساهمين من اإلطالع على محضر االجتماع  بمقر الشركة ويجري اإلعالن على موقع تداول بنتائج اإلجتماع  ط.
حضر إجتماع بنسخة من موهيئة السوق المالية شركات بوزارة التجارة والصناعة لالعامة لدارة اإلفور إنتهاء الجمعية وتم تزويد 
 . الجمعية العامة حسب النظام

 

 حقوق التصويت : -4

 سة المساهم لحقة في التصويت وتسعي الشركة لتيسير ذلك.ر تؤكد الشركة انه ال توجد أي عوائق لمما .أ

 . ى ذلكالنظام األساسي للشركة ال ينص عللم تستخدم الشركة طريقة التصويت التراكمي حيث أن  .ب

ة العامة )والتي يجب أن تكون كتابية( كانت يجـ. تلتزم الشركة بالتحقق من ان وكاالت المساهمين لحضور إجتماع الجمع
 .لس اإلدارة ومن غير موظفي الشركةلمساهمين آخرين من غير أعضاء مج

د.  ليس من إجراءات الشركة اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من اإلشخاص ذوي الصفة اإلعتبارية الذين يتصرفون 
حيث تعتقد الشركة أن هذا اإلجراء يخص المستثمرين أنفسهم وال يقع  –مثل صناديق األستثمار  -بالنيابة عن غيرهم 

 . من أكبر الشركات التي أسهمها حرةركة تعتبر كذلك فإن الش ،ضمن دائرة مسؤوليات الشركة
 

 حقوق المساهمين في أرباح األسهم: -5

 . المجلس إليها بشكل سنوي في تقريرإن سياسة الشركة في توزيع األرباح قد اطلع عليها مجلس اإلدارة ووافق عليها ويشار 
 

جراءات اإلفصاح: -2  سياسة الشركة وا 

 العامة. جمعيةاجراءاته وانظمته االشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الوضعت الشركة سياسة لإلفصاح ومدى 
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  -:مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة الشركات المساهمة األخرىعشر  :   ثامن
 الشركات األخرى الشركة الكيميائية اإلســــــم 

 )سايكو( اوينالتع لتأمنيل العربية السعوديةشركة ال/شركة إميانتيت السعودية جملس اإلدارة رئيس عودساألمري/أمحد بن خالد بن عبد هللا بن عبد الرمحن آل  -3

 ال يوجد جملس اإلدارة نائب رئيس األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -2
 )سايكو( اوينالتع لتأمنيل العربية السعوديةشركة ال/شركة إميانتيت السعودية عضو جملس اإلدارة     األستاذ/ عبدالعزيز بن على حسن أبو السعود -3
 / شركة املستثمر لألوراق املالية  شركة اجلوف الزراعية عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن عبدالعزيز اليمين -4
 شركة اجلوف الزراعية عضو جملس اإلدارة األستاذ/ عبدالرمحن سعيد اليمين -5
 اليوجد اإلدارةعضو جملس     املهندس / فهد صاحل اجلربوع -6
 شركة أمسنت تبوك ، شركة مالذ للتأمني ، الشركة السعودية لتمويل املساكن عضو جملس اإلدارة عبيد عبدهللا الرشيداألستاذ/  -7

 الشركة السعودية لإلتصاالت املتكاملة عضو جملس اإلدارة األستاذ / حممد عمر السنوسي -8
 الشركة السعودية لإلتصاالت املتكاملة عضو جملس اإلدارة (دبوالعضو املنت العام)املدير الدكتور / حممد سعود البدر  -9

   

  -:تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف األعضاء
 (/ مستقل )تنفيذي/غير تنفيذي المنصب                ـــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس 
 غري تنفيذي رئيس جملس اإلدارة عبدالرمحن آل سعود األمري/أمحد بن خالد بن عبدهللا بن -1
 غري تنفيذي نائب رئيس جملس اإلدارة                       األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -2
 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة    املهندس / فهد صاحل اجلربوع -3
 مستقل اإلدارةعضو جملس  األستاذ/ عبدالرمحن عبدالعزيز اليمين -4
 مستقل عضو جملس اإلدارة عبيد عبدهللا الرشيداألستاذ /  -5
 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة األستاذ/ حممد عمر السنوسي -6
 غري تنفيذي عضو جملس اإلدارة  األستاذ/ عبدالعزيز بن على أبو السعود -7
 مستقل عضو جملس اإلدارة األستاذ / عبدالرمحن سعيد اليمين  -8
 تنفيذي عضو جملس اإلدارة )املدير العام والعضو املنتدب( حممد سعود البدر  الدكتور / -9

 

 :ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة فوص
 نسبة  صافي  م2013نهاية العام  م 2013بداية العام  إسم من تعود له المصلحة 

 التغيير التغيير أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم
 -- -- -- 32111 -- 32111 األمري/أمحد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرمحن آل سعود -3
 -- -- -- 3132243 -- 3132243 األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -2
 (%3711)   (3712111) -- 312111 -- 3112111 عبدالرمحن عبدالعزيز اليميناألستاذ /  -3
 -- -- -- 32111 -- 32111 عبيد عبدهللا الرشيد األستاذ /  -4
 -- -- -- 32111 -- 32111  األستاذ/ حممد عمر السنوسي -5
 -- -- --   3132249 -- 3132249 بن علي حسن أبو السعود األستاذ/ عبدالعزيز -6
 -- -- -- 32111 -- 32111  املهندس / فهد صاحل اجلربوع -7
 ----- ---- -- 32131 -- 32131 (تدبوالعضو املن )املدير العامحممد سعود البدر الدكتور/ -8
 -- -- -- 2572311 -- 2572311 األستاذ / عبدالرمحن سعيد اليمين -9
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     :وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة لكبار التنفيذيينألي مصلحة تعود  فوص
 نسبة صافي م2013نهاية العام  م 3201بداية العام  إسم من تعود له المصلحة

 التغيير التغيير أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 -- -- -- -- -- -- حممد محد الصقيه / نائب املدير العام -3
 -- -- -- 51 -- 51 م3/11/2113حىت تاريخ  – عادل عبدالفتاح السيد / مدير اإلدارة املالية -2
 -- -- -- -- -- -- م3/11/2113من تاريخ  –ماجد أمحد قويدر / مدير اإلدارة املالية  -3
 -- -- -- -- -- -- عبدالعزيز حممد العبداللطيف/ مدير إدارة املشرتيات -4
 -- -- -- -- -- -- عبدالرمحن حممد املسيعيد / مدير إدارة التدريب واملساندة -5
 -- -- -- 32111 -- 32111 صالح باطح العنزي / مدير إدارة اإلنتاج -6
 -- -- -- -- -- -- حممد عبدهللا املزيين / مدير إدارة التسويق واملبيعات -7

 
  -:م3120إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 -م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:2013مرات خالل عام   (4) إجتمع مجلس اإلدارة 
 اإلجتماع األول اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

1/1/2013 
 اإلجتماع الثاني

23/2/2013 
 اإلجتماع الثالث

22/4/2013 
 الرابعاإلجتماع 

0/12/2013 
نسبة  اإلجمالي

 الحضور
         4 111% األمري/أمحد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرمحن آل سعود )الرئيس( -1
         4 111% األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -2
         4 111% األستاذ / عبدالرمحن عبدالعزيز اليمين -3
         4 111% الرشيدعبيد عبدهللا األستاذ /  -4
         4 111% األستاذ/ حممد عمر السنوسي -5
         4 111% األستاذ / عبدالعزيز بن علي حسن أبو السعود -6
         4 111% املهندس / فهد صاحل اجلربوع -7
         4 111% حممد سعود البدر  الدكتور / -8
         4 111% األستاذ / عبدالرمحن سعيد اليمين  -9
 

 -:مجلس اإلدارة مختصر للجان المتفرعة عنوصف 
ئح الحوكمة الداخلية( وقد تم الو  -م، وافقت الجمعية العامة على )نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية 3117خالل عام 

  -على النحو التالي: اهموضع القواعد واآلليات التالية بإنشاء لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومها
 

 -:اللجنة التنفيذيةأوالً : 

 :إختصاصاتها
 تمارس اللجنة جميع السلطات وتتحمل واجبات مجلس اإلدارة في الفترة ما بين إجتماعات المجلس.  -
تخاذ القرارات الم -  علقة بالموضوعات التي تحتاج إلى إتخاذ قرارات عاجلة في األحداث الطارئة. تتقوم اللجنة بمناقشة وا 
 . تي تتطلبها أعمال الشركة العاديةالقرارات الروتينية التتضمن مسؤوليات اللجنة إتخاذ  -
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 فيما يتعلق بإستراتيجية الشركة وأهدافها ، سوف تقوم اللجنة بالتالي: -
 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي للشركة بالتعاون مع العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي.  -3
 التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.  -3
مراجعة توصيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق  -1

 . غيلية طويلة األجلوأهدافها التش بين الخطط اإلستراتيجية للشركة
ا مع رسالة الشركة فقهاالمراجعة الدورية للخطط اإلستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة واألهداف التشغيلية للتأكد من تو  -4

 وأهدافها.
  

عداد التوصيات لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات  - فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية ، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وا 
 لويات التشغيلية ، متضمنًا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية. و إلستراتيجية المتعلقة باألا
 

 بالنسبة للتخطيط المالي للشركة وسياسة توزيع األرباح ، سوف تقوم اللجنة بالتالي:  -
إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس اإلدارة المتعلقة باألهداف واإلستراتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل، وأيضًا  -3

 مؤشرات األداء المرتبطة بها. 
ئتماني شركة، والتصنيف اإلالمالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل األمور المتعلقة برأس مال المراجعة األمور  -3

يذية ولجنة الشركة التنفوالودائع اإلستثمارية، وذلك بالتعاون مع إدارة ، والتدفقات النقدية، وأنشطة اإلقتراض، للشركة
 . المراجعة

 إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس اإلدارة والمتعلقة بسياسة وتوزيعات األرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.  -1
 الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقًا لها.  المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية -4

 
وصيات وفعالية عملياتها التشغيلية ، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وا عداد التالطويل فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في المدى  -

دة المنتجات لى تحسين جو إهدف لمجلس اإلدارة بالنسبة للقرارات اإلستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي ت
 والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها. 

 

 -مهماتـــــها:
 طلب المستندات والتقارير والتوصيات األخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة. -
 دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة إلجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.  -
 اإلستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.  -
 اللجنة. داخل سلطات  عأداء الخدمات األخرى التي يطلبها مجلس اإلدارة والتي تق -
اللجنة سوف تقوم بعمل مراجعة وتقييم سنوى لالئحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة بشأن  -

 إجراء التعديالت بها. 
 اللجنة سوف تقوم بتقديم تقرير دوري عن أعمالها لمجلس اإلدارة بحيث ال يقل عن مرة كل ستة شهور.  -
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 اللجنة سوف يقومون بالتالي:  باإلضافة إلى ذلك فان أعضاء -
 المشاركة في أنشطة وأعمال اللجنة ، وحضور جميع اإلجتماعات.  -3
  ئة األعمال التي تعمل بها الشركة.على دراية كاملة بجميع المستجدات في بي -3
 . في اللجنة على إنها معلومات سريةبسبب عملهم إعتبار جميع المعلومات التي أطلعوا عليها  -1
 . يجة قرارات تقوم اللجنة بإتخاذهادارة في حالة وجود تعارض مصالح قد ينشأ نتإعالم مجلس اإل -4
 إعداد مراجعة وتقييم سنوي ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنًا مراجعة درجة إلتزام اللجنة بالئحتها.  -5

 

   : اءـــــــــــــاء األعضـــــــــــأسم
 عدد مرات الحضور المنصب اإلســــــــــــــم

 3 )رئيس اللجنة( األمري/أمحد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرمحن آل سعود -1
 3 عضو  األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -2
 3 عضو املهندس / فهد صاحل اجلربوع -3
 3 عضو  األستاذ / حممد عمر السنوسي -4
 3 عضو  حممد سعود البدر  الدكتور /  -5

 

 :مدة عملها
 م. 13/33/3135 بتاريخ ةم وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالي3/3/3131تاريخ سنوات بدأت من  1 

 

 -:عدد االجتماعات
 م. 3131إجتماعات خالل عام  (1)التنفيذية  عقدت اللجنة 

 

 -:لجنة المراجعةثانيا  :  
 : إختصاصاتها

ركة للمعايير المحاسبية المقبولة والسياسات المحاسبية التي تتبعها الشالتأكد من صحة إعداد الحسابات والتقارير المالية وفقًا  -
 وبما يحقق الشفافية في المعلومات المالية التي تقوم الشركة باإلفصاح عنها.

 تحديد ومراجعة المشاكل المحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير المالية وفهم مدى تأثيرها على تلك التقارير.  -
 القوائم المالية األولية الربع سنوية قبل نشرها وعرضها على مجلس اإلدارة والتوصية في شأنها إذا لزم األمر. دراسة  -
بداء الرأي والتوصية بشأنها.  -  دراسة القوائم المالية السنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وا 
المالية  سبية المطبقة لطبيعة الشركة، وتقييمها للتقاريرإعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السياسات المحا -

 التي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية المراجعة لها.
 قبل إعتماده من المجلس. إعداد توصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقرير السنوي للشركة  وذلك  -
دارة المخاطربالنسبة  -  :للرقابة الداخلية وا 

دراسة المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة والتي تتضمن المخاطر المالية والتشغيلية والقانونية ، ومراجعة السياسات  -3
 التي تطبقها اإلدارة المتعلقة بعمليات تحديد وتقييم ومعالجة تلك المخاطر. 

 متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة. إعداد توصيات  -3
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دارة المخاطر الداخلية ، بحيث تحتوي على تقييمها للموازنات المخصصإعداد  -1 لهما  ةتقييم لكل من نظامي الرقابة وا 
 ، وأيضًا لدرجة إستجابة اإلدارة للمالحظات التي يبديها المراجعون الداخليون والخارجيون. ولألفراد القائمين عليهما

 

 بالنسبة للمحاسب القانوني: -
المخاطر والتي تتضمن مراجعة اللجنة لكفاءته المهنية وإلستقالليته و حاسب القانوني ، ملقة بإختيار الإبداء التوصيات المتع -3

 من وجود تعارض في المصالح ، وأيضًا األتعاب التي سوف يحصل عليها. المتوقعة 
عادة تعيينه أ -3 د الشركة و إنهاء عقإجراء مراجعة سنوية ألداء المحاسب القانوني ، ووضع توصيات متعلقة بتعيينه ، وا 

 معه.
جراءات المراجعة للسنة المالية ، مع األخذ في اإلعتبار  -1 العمل مع المحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة وا 

 ظروف الشركة الحالية وأي تغييرات حدثت في الشروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية. 
صعوبات  أي ا المحاسب القانوني أثناء تأديته لعملية المراجعة والتي تتضمنواجههيالعمل على حل المشاكل التي قد  -4

 قد يواجهها فيما يتعلق بأهداف عملية المراجعة أو صعوبة وصوله إلى المعلومات. 
مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها المحاسب القانوني ودرجة إستجابة اإلدارة لها، وأيضًا اإلجراءات  -5

 تصحيحية التي قامت بها بناًء على تلك التوصيات. ال
عقد إجتماعات مع المحاسب القانوني على إنفراد لمناقشة الموضوعات الهامة التي قد تثيرها اللجنة أو المحاسب القانوني  -2

  ، والتأكد من أن المحاسب القانوني لديه إمكانية اإلتصال برئيس لجنة المراجعة في أي وقت.
تعلق بالخدمات التي يقوم بها المحاسب القانوني والمتمثلة في خدمات يخاصة بسياسة الشركة فيما  إعداد توصيات -2

د تؤثر ق المراجعة العادية وخدمات غير المراجعة والتي تشتمل على اإلستشارات والبرامج التدريبية وما شابه ذلك والتي
 على استقالليته في أداء خدمات المراجعة العادية. 

 توصيات الخاصة بسياسة الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير المحاسب القانوني. إعداد ال -9
 

 بالنسبة للمراجعة الداخلية:  -
بالشركة والموازنة الخاصة بها ، وبإختيار رئيس القسم ، وأيضًا إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية  -3

 درجة إستقاللية المراجعين الداخليين. 
إعداد تقييم ألداء إدارة المراجعة الداخلية والمراجعين بها، بحيث يتضمن التقييم ألهداف وسلطات القسم والتقارير التي  -3

عداد التوصيات يقوم بإعدادها وخطة المراجعة الخاصة به للسنة الق ادمة، والنتائج التي توصل لها خالل السنة الحالية، وا 
 الالزمة لتحسين فعاليته.

مناقشة اإلنحرافات واألخطاء التي تتضمنها التقارير الشهرية التي يعدها قسم المراجعة الداخلية والتأكد من قيام اإلدارة  -1
 من إتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. 

 

 لدرجة اإللتزام باللوئح واألنظمة:بالنسبة  -
عداد التقارير المالية. -3  التأكد من وجود اإلجراءات الخاصة بمراجعة الشكاوي المتعلقة بإجراءات الرقابة الداخلية وا 
ة اإلفصاح عملي، ومراجعة  الشكاوي بحيث تضمن السرية التام التأكد من وجود اإلجراءات التي تمكن الموظفين من تقديم -3

 . إلدارة أو بأحد الموظفين بالشركةنحرافات أو مخالفات تتعلق باعن أي إ
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 -: مهماتها
 طلب المستندات والتقارير واإليضاحات والمعلومات األخرى المناسبة من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة. -
دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة إلجتماعات اللجنة لسؤالهم ولطلب اإليضاحات والتفسيرات منهم في  -

 ما تتطلب مصلحة العمل. 
 اإلستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة.  -
 نة. أداء أي واجبات توكل إليهم من مجلس اإلدارة في حدود سلطات اللج -
عداد توصيات،  - يل جزء دارة فيما يتعلق بتعد، لمجلس اإلإذا إحتاج األمرتقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي لالئحتها وا 

 . منها
 اللجنة تقوم بإعداد تقاريرها لمجلس اإلدارة على أساس دوري وحسب متطلبات مصلحة العمل.  -
 أعضاء لجنة المراجعة سوف يقومون بالتالي:  -

 ة في جميع أنشطة اللجنة والسعي لحضور جميع اإلجتماعات. المشارك -3
 مع المعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مباشرتهم ألعمال اللجنة بسرية تامة. التعامل  -3
إبالغ مجلس اإلدارة بالمستجدات التي تؤثر على استقالليتهم أو للتعارض في المصالح المتعلقة بالقرارات التي تقوم  -1

 ا. اللجنة بإتخاذه
 . منة درجة إلتزام اللجنة بالئحتهاإعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متض -4
 تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع  -5
عتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون ب -2 بأعمال  أثناء قيامهم هامتابعة أعمال المحاسبين القانونيين ، وا 

 .المراجعة
  

  -:أسماء األعضاء
 عدد مرات الحضور المنصب اإلســــــــــــــم

 4 )رئيس اللجنة( د. خليل عبد الفتاح كردي  -1
 4 عضو عبدالرمحن سعيد اليميناألستاذ /  -2
 4 عضو  األستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود -3

 

 

 -مدة عملها:
 .م40/02/2104م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالي في 0/0/2104تاريخ سنوات بدأت من  4 

 

 عدد اإلجتماعات:
 م. 2104إجتماعات خالل عام  (5)عقدت لجنة المراجعة  

 

 جنة الترشيحات والمكافأت:ثالثاً : ل
 

 يشكل مجلس اإلدارة "لجنة الترشيحات والمكافآت". (   أ

 ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:شمل مهمات ت ب(
 . المعتمدةالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقُا للسياسات والمعايير  (3
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عداد  (3  وصف للقدارتالمراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وا 
س اإلدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجل

 مجلس اإلدارة.
 ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها . مراجعة هيكل مجلس اإلدارة  (1 
قتراح معنب الضعف والقوة في مجلس اإلدارةتحديد جوا (4   . الجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة، وا 

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  اء المستقلين،ضالتأكد بشكل سنوي من إستقاللية األع (5
 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعي عند وضع تلك وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء  (2
 .ات إستخدام معايير ترتبط باألداءالسياس

 : األعضاءماء أس
 عدد مرات الحضور المنصب اإلســــــــــــــم

 2 )رئيس اللجنة( األستاذ / مسري حممود عبداهلادي -1
 2 عضو  األستاذ / عبدالرمحن عبدالعزيز اليمين -2
 2 عضو  املهندس / فهد صاحل اجلربوع -3
 2 عضو األستاذ/ عبيد عبدهللا الرشيد -4

 

 مدة عملها: 
 .م13/33/3135 بتاريخ ةم وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي3/3/3131تاريخ سنوات بدأت من  1 -

  

 عدد االجتماعات: 

 م. 3131خالل عام  إجتماعين ( 3)لجنة الترشيحات والمكافآت  تعقد 
  -:المكافآت والتعويضات

 

  بالشركة عن أي راتب أو تعويض.كبار التنفيذيين أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  تنازل أي من يلم 
  .ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح 
 تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة ال يوجد أي إستثمارات أو إحتياطات أخرى. 

 

 التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 

مسة من خباإلضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لالمدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت  فيما
  م:3131كبار التنفيذيين في الشركة متضمنة المدير العام والمدير المالي خالل عام 

 )آالف الرياالت السعودية(       
عضاء المجلس أ انـــــــــــــــــــــــــــــــالبي

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

 والمدير المالي لمدير العاما  بما فيهموالتعويضات 

 12531 --- --- الرواتب والتعويضات
 32432 --- --- البدالت

 32992 32291 333 المكافآت الدورية والسنوية
 --- --- --- الخطط التحفيزية

 --- --- --- أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي
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 -:نيمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيتعارض 
 توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي  ال

 .كة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهمأو كبار التنفيذين بالشر 

  النشاط الذي لم يشترك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة ، أو أتجر في أحد فروع
 تزاوله.

 .لم تقدم الشركة قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس اإلدارة أو ضمنت أي قرض عقده واحد منهم مع غيره 
  

قرارات أخرى إقرار الضوابط الداخلية:    تاسع عشر  -:وا 
دارة الشركة قري   -أنه: مجلس اإلدارة وا 
 

  م بالشكل الصحيح13/33/3131تم إعداد سجالت الحسابات للسنة المنتهية في.  

  الية ويتم عالضوابط الداخلية بالشركة تعمل بفنظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية وأن أن
 وقد تم إعداد السياسات واإلجراءات ألداء الشركة وتوثيقهاة مناسبة مع الوثائق المرتبطة بها ياإلحتفاظ بسجالت محاسب

مؤخرًا على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والصحة والسالمة )أيزو الشركة وقد حصلت ايير الجودة العالمية وفقًا لمع
( بعد النجاحات التي حققتها في نظام 3112:  39113 سو)األوشا (3114:  34113و)أيزو  (3119:  7113
يتم مراجعة و  على إلتزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية بجميع مرافقها وبأعلى المقاييس.  وهذا يدل 7113األيزو 

 متخصصة إلدخال التعديالت الالزمة. مكاتبهذه السياسات واإلجراءات خالل العام بصفة دورية من قبل 

 ي قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاال يوجد أي شك يذكر ف . 

  عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ال يوجد أي إختالف 

  .ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة 

  ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
أي بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج و  الشركةلغوا التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر( أب

 تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 

  ال يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم
ل السنة حقوق خالشركة أو أي من شركاتها التابعة واي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الالقصر في أسهم أو أدوات ال

  المالية األخيرة.

  ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة
 ذلك خالل السنة المالية. أصدرتها أو منحتها الشركة ولم تحصل الشركة على عوض مقابل

  ال يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب
 أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. 

 ي أوراق مالية إشترتها ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد أو أ
 الشركة أو شركاتها التابعة. 
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 -:العقوبات والجزاءات والقيد اإلحتياطي
 رافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي  من أي جهة إش م3131خالل عام  لم يفرض على الشركة

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية: 
 -التقرير السنوي يبين نتائج المراجعة الداخلية على النحو التالي: إن

 لقد إتخذ المراجع الداخلي جميع اإلجراءات لمعالجة ما تضمنه تقارير المراجعة من مالحظات.  .3

لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى اإلنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية والى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات  .3
 الشركة. 

 . المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعللقد نسق المراجع الداخلي تنسيقًا كاماًل مع  .1

 .وثائق أو سجالت ، أو أصول للشركةى أية معلومات أو لإال توجد لدى المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول 
 

 -:اإلستقاللية والصالحيات والمسؤوليات 
هم تتقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة بهدف مساعدة مجلس اإلدارة ، ولجنة المراجعة ، واإلدارة التنفيذية في القيام بمسؤوليا

ال تخضع إدارة المراجعة الداخلية ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية ، ولها كل الصالحيات للوصول و على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية 
 الكامل غير المقيد ألي سجالت )يدوية أو الكترونية( وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقًا لما يتطلبه أداء عملها. 

 

 مسؤوليات المراجعة الداخلية: 
 . لعمل المراجعة الداخلية تراتيجيةإعداد الخطة اإلس .3

 تنفيذ عمليات الفحص وفقًا للخطة السنوية.  .3

 تقديم تقارير عن نتائج الفحص.  .1

 تحديد المخاطر المالية والتشغيلية ، والتعاون مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على .4
  هذه المخاطر واكتشافها فور وقوعها.

 التنسيق بين اإلدارات المختلفة في الشركة والجهات الرقابية الخارجية بما فيها مراقب الحسابات الخارجي.  .5

جراءات تنفيذ المراجعة حتى .2  . تتفق مع أفضل الممارسات المهنية تطوير سياسات وا 

 

 -نطاق العمل :
ماية ن فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحالمراجع الداخلي عند تنفيذ أعماله منهجًا منتظمًا لتقييم وتحسيى تبن

  أصولها.
لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة اإلدارة بغرض التحقق مما إذا كانت 

 كة وقد شمل نطاق المراجع الداخلي: نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدًا معقواًل لتحقيق أهداف الشر 
 التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة.  .3

ق من لمراجع الداخلي وذلك لغايات التحقا هإبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قام ب .3
 ما تبين من أوجه الضعف. إتخاذ اإلجراءات الالزمة لمعالجة

تقييم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون في اإلدارات المختلفة ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنها  .1
تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم إتخاذها فقد تم مناقشة األمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة اإلجراءات 

 المتخذة وكفايته. 
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 -: سياسة الشركة في توزيع األرباح:   ونعشر 
 

الموحدة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى والمخصصات بما فيها الصافية توزع أرباح الشركة السنوية 
 -طيات األخرى كالتالي:الزكاة الشرعية والمخصصات واإلحتيا

 
 ن إحتياطي نظامي. يمن األرباح الصافية لتكو  %31يتم تجنيب  -1

في حالة موافقة  إما نقدًا أو أسهم مجانيةمن رأس المال المدفوع  %5يوزع من الباقي دفعة أولى للمساهمين تعادل  -2
       . الجمعية العامة عليها

من الباقي بعد ذلك من األرباح لمكافآت  أعضاء مجلس اإلدارة وبما ال يتعارض مع  %31تخصص نسبة قدرها  -3
 واألنظمة السارية المفعول.  التعليمات

 . لمواجهة أية تأثيرات سلبية على الشركة مستقبالً عام ن إحتياطي يلتكو السنوية جزء من األرباح الصافية  تخصيص -4

تقرر الجمعية بناًء على توصية مجلس اإلدارة توزيع جزء من الباقي من األرباح بعد ذلك على المساهمين سواء كان  -5
  .فية من األرباححصة إضاكجانية توزيع نقدي أو أسهم م

 

 -: مراجع الحساباتواحد وعشرون :  
 مكتب الدكتور محمد العمري وشركاهعلى تعيين السادة /  م35/2/3131الجمعية العامة العادية والتي عقدت بتاريخ  وافقت

القوائم الربع سنوية للفترات المنتهية م ، وكذلك فحص 13/33/3131كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 
 . م3134يونية  11م و 3134مارس  13و م 3131ديسمبر  13م و3131سبتمبر  11في 

 

 -:توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين
 

م على 35/2/3131 بتاريخ في إجتماعها الســنوى المنعقدعشــر )اإلجتماع الثاني(  لســابعةاالجمعية العامة العادية  إعتمدت -3
لاير ســـــعودي لمســـــاهمي 7429212111م بمبلغ 3133توصـــــية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 

أحقية هذه األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى تداول بنهاية ، و لاير سعودي للسهم الواحد 3251الشـركة بواقع 
وذلك م 37/2/3131بتاريخ م 3133وتم صــــــــــــــرف أرباح الربع الرابع للعام المالي  تـداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية

 .  ة المربوطة بمحافظهم اإلستثماريةبالتحويل مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكي

 

ــــاريخ  -3 ــــث المنتهي في 9/33/3131أقر مجلس إدارة الشــــــــــــــركــــة في إجتمــــاعــــه المنعقــــد بت ــــال م توزيع أربــــاح عن الربع الث
وأحقية األرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجالت ، لاير للسهم الواحد  3لاير بواقع  33224912111مبلغ  م11/7/3131

م وذلــك بــالتحويــل 11/3/3134 وتــاريخ التوزيع إعتبــارًا من يوم الخميسم 32/3/3134الخميستــداول بنهــايــة تــداول يوم 
 ستثمارية.مباشرة إلى حسابات المساهمين البنكية المربوطة بمحافظهم اإل
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 -:م31/12/2011م إلى 1/1/2013 للفترة من ولمدة ثالث سنوات الحاليةإنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة وعشرون :   إثنان
اء ععقدت الشركة الكيميائية السعودية إجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر )اإلجتماع الثاني( في الساعة الرابعة عصرًا يوم األرب

الرياض ، وذلك إلنتخاب بشارع اإلحساء السعودية في م بمقر اإلدارة العامة للشركة الكيميائية 32/33/3133هـ الموافق 31/3/3414
م وقد أسفرت اإلنتخابات عن 13/33/3135م إلى 3/3/3131س اإلدارة الجديد لدورته القادمة ولمدة ثالث سنوات إعتبارًا من أعضاء مجل
  -التالية أسمائهم:المرشحين فوز السادة 

 

 األمير / أحمد بن خالد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود  -1
 محمد سعود البدر الدكتور / -2
 الجربوع  المهندس / فهد صالح منصور -3
 األستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود  -4
 األستاذ / عبدالرحمن بن سعيد اليمني -5
 األستاذ / محمد عمر السنوسي -6
 األستاذ / سمير محمود عبدالهادي -7
 األستاذ / عبيد بن عبدهللا الرشيد -8
 األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز عبدالسالم اليمني -9

 
 

 : ـةـــــــخاتمـال
 

يختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية العمومية بالتقدم بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي 
كما نشكر كافة عمالء الشركة  .تها التابعة اوشركالسعودية م عامًا مميزًا للشركة الكيميائية 3131ولقد كان عام أوليتموها للمجلس 

عاملين بالشركة الشكر لكافة الوأيضاً ودعمهم المستمر، لدوائر والمؤسسات الحكومية واألهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم واومورديها 
  .للشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعةدهار ز على جهودهم المخلصة للشركة وحرصهم على إستمرار التقدم واإل

 
 

            . وهللا الموفق                                                                          

  مجلس اإلدارة                                                                                                 




































