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تاأ�س�ست ال�سركة الكيميائية ال�سعودية – �سركة م�ساهمة �سعودية براأ�ض  �
م���ال مدف���وع ق���دره 632.400.000 ريال �س���عودي – يف عام 1972 م 
كاأول �س���ركة يف جمال �س���ناعة املتفج���رات لال�س���تخدامات املدنية يف 
اململكة العربية ال�س���عودية واأ�سبحت موردًا رئي�سيًا واإقليميًا للمتفجرات 
لالإ�ستخدامات املدنية يف خمتلف تطبيقات اإزالة ال�سخور و�سق الطرق 

والأنفاق واملناجم والتعدين والإ�ستك�سافات النفطية. 



 تقـرير مجلس إدارة
الشركة الكيميائية السعودية

إلى الجمعية العامة
عن أداء وأنشطة الشركة للعام المالي 2014م
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أعضاء مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارةأحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعوداألميــــــــــر

نائب رئيس مجلس اإلدارةسمير محمود عبدالهادياألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارةعبدالعزيز علي حسن أبو السعوداألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارةعبدالرحمن عبدالعزيز اليمنياألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارةعبدالرحمن سعيد اليمنياألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارةفهد صالح الجربوعالمهندس

عضو مجلس اإلدارةعبيد عبداهلل الرشيداألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارةمحمد عمر السنوسياألستـــــــاذ

عضو مجلس اإلدارة والمدير العام والعضو المنتدبمحمد سعود البدرالدكتــــــور
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السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية  
المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن 
يتقدم لحضراتكم بتقريره الســـنوي للسنة المالية 
المنتهيـــة في 31 ديســـمبر 2014م والـــذي يحتوي 
على عرض عام ألداء الشـــركة وأنشـــطتها وأهم 
إنجازاتهـــا والتي تعكس جهود اإلدارة في تحقيق 
التطور المستمر الذي تشهده الشركة حيث حققت 
الشـــركة الكيميائية السعودية وشـــركاتها التابعة 
مستوى قياسي للمبيعات والتي بلغت  2,48 مليار 
ريال، أي بزيـــادة قدرها 9% مقارنة بمبيعات العام 
الماضي. كمـــا يتضمن التقرير الســـنوي القوائم 
الماليـــة الموحدة المدققة للســـنة المالية المنتهية 

في 31 ديسمبر 2014م وتقرير مراجعي الحسابات. 

المقدمة
:
ً
أوال
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: نشاط الشركة والشركات التابعة لها:
ً
ثانيا
ال�سركة الكيميائية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة �سعودية(:  �

تاأ�س�س���ت ال�س���ركة الكيميائية ال�سعودية خالل عام 1972م  كاأول �س���ركة تعمل يف جمال �سناعة املتفجرات 
لال�س���تخدامات املدني���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�س���عودية واأ�س���بحت م���وردًا رئي�س���يًا واإقليمي���ًا للمتفجرات 
لال�س���تخدامات املدني���ة يف خمتلف تطبيقات اإزالة ال�س���خور و�س���ق الط���رق والأنفاق واملناج���م والتعدين 
وال�ستك�س���افات النفطي���ة. ومتتل���ك ال�س���ركة ثالث م�س���انع كربى يف كل م���ن املنطقة الو�س���طى واملنطقة 
ال�سرقية واملنطقة الغربية، بالإ�سافة اإلى م�ستودعات توزيع مركزية باملنطقة اجلنوبية واملنطقة ال�سرقية.  
متكنت ال�سركة خالل الأربعة عقود املا�سية من تزويد ال�سوق املحلي بكافة املواد الأ�سا�سيه وملحقاتها من 

املتفجرات لالإ�ستخدامات املدنية الالزمة لأعمال البنى التحتية وامل�ساريع الإن�سائية.
جدير بالذكر باأن اأعمال ال�س���ركة لي�س���ت حم�س���ورة باإنتاج املتفجرات لال�س���تخدامات املدنية فقط حيث 

تتو�سع لإ�سافة املتفجرات لأغرا�ض ع�سكرية.
وت�س���مل املنتج���ات التي تقدمها ال�س���ركة الكيميائية ال�س���عودية عل���ى اأحدث جيل من منتج���ات املتفجرات 

لال�ستخدامات املدنية امل�ستخدمة عامليًا .

ال�سركة ال�سعودية العاملية للتجارة املحدودة )�سيتكو فارما(: �
مت تاأ�س���ي�ض ال�س���ركة خالل عام 1982م ويرتكز ن�ش���اط ال�ش���ركة التابعة، يف توزيع الأدوية باململكة العربية 
ال�س���عودية وتعترب �س���ركة �سيتكو فارما من كربى �سركات توزيع الأدوية وحتتل مركز الريادة يف هذا املجال 
حيث اأنها وكيلة لعدد من كربيات �س���ركات �س���ناعة الأدوية العاملية وتعمل على توفري جزء كبري من الأدوية 
العاملي���ة التي حتتاجها جميع القطاعات ال�س���حية باململكة وذلك بف�س���ل �س���بكة التوزيع املنت�س���رة بجميع 
املناطق. ويبلغ راأ�ض مال ال�س���ركة خم�س���ة مليون ريال �سعودي، وتعد �س���ركة �سيتكو فارما اأكرب موزع وطني 
للأم�شال واللقاحات والأدوية املربدة )مثل الأن�شولني وهرمونات التخ�شيب( والتي تتطلب �شروط خا�شة 

يف النقل والتخزين.
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�سركة ال�سوي�س العاملية للنرتات )�سينكو(: �
مت تاأ�شي�س ال�شركة خلل الن�شف الثاين من عام 2006م بجمهورية م�شر العربية، ويرتكز ن�شاط ال�شركة 
التابعة يف اإنتاج مادة نرتات الأمونيوم امل�ش���امية وهي املادة الرئي�ش���ية التي تعتمد عليها م�ش���انع ال�ش���ركة 
الكيميائي���ة ال�س���عودية باململكة العربية ال�س���عودية لإنتاج املتفجرات لال�س���تخدامات املدني���ة وتبلغ الطاقة 
الإنتاجية 80.000 طن �ش���نوي من مادة نرتات الأمونيوم امل�ش���امية. علمًا باأنه بداأ الإنتاج التجاري ل�شركة 
�س���ينكو خ���الل الربع الأول م���ن عام 2010م. ويبل���غ راأ�ض مال ال�س���ركة املرخ�ض به خم�س���ون مليون دولر 
اأمريكي بينما بلغ راأ�س املال امل�ش���در واملدفوع خم�شة مليني دولر اأمريكي موزعة على 5.000 �سهم قيمة 

ال�سهم الواحد 1.000 دولر اأمريكي، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة وغري مدرجة بال�سوق املالية امل�سرية.

ال�سركة الكيميائية لال�ستثمار التجاري املحدودة: �
مت تاأ�سي�ض ال�سركة خالل عام 2008م براأ�س مال وقدره مليون ريال �شعودي، ويتمثل ن�شاط ال�شركة التابعة 
ب�سكل اأ�سا�سي يف جتارة اجلملة والتجزئة يف الأدوية واملواد الطبية والآلت واملعدات الطبية واإدارة وت�سغيل 
ال�شيدليات الأهلية واحلكومية يف اململكة العربية ال�شعودية وبداأت ال�شركة الكيميائية لل�شتثمار التجاري 

ن�ساطها التجاري خالل عام 2013م. 

�سركة اأجا لل�سناعات الدوائية: �
مت تاأ�س���ي�ض �سركة اأجا لل�س���ناعات الدوائية املحدودة خالل عام 2012م، ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة، 
يف اململكة العربية ال�ش���عودية، براأ�س مال وقدره خم�ش���ة مليون ريال �شعودي. ويتمثل ن�شاط ال�شركة التابعة 
يف ت�س���نيع الأدوية وامل�ستح�س���رات الطبية ويتوقع البدء بالإنتاج التجريبي ل� 40 �س���نفًا دوائيًا خالل عام 

2015م وذلك باأعلى موا�شفات اجلودة النوعية، ويحتوي امل�شنع على اأربعة خطوط انتاج.

ال�سركة الكيميائية ال�سعودية املحدودة: �
تاأ�س�س���ت ال�س���ركة يف نهاية عام 2011م براأ�ض مال وقدره مليون ريال �س���عودي،  و�س���در �س���جلها التجاري 
بتاريخ 6 �س���فر 1433ه� )املوافق 31 دي�س���مرب 2011م( ويرتكز ن�شاط ال�ش���ركة التابعة يف اململكة العربية 
ال�س���عودية يف ت�سنيع وبيع و�س���راء املتفجرات لال�ستخدامات املدنية والع�س���كرية واملنتجات املتعلقة بها اأو 

التابعة لها، وا�سترياد املواد واملعدات الالزمة للت�سنيع.
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:  نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة:
ً
ثالثا

تتلخ�ض ن�سبة ملكية ال�سركة يف ال�سركات التابعة ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر فيما يلي: 
نسبة الملكيةبلد التأسيسالكيان القانونيإسم الشركة

99%اململكة العربية ال�سعوديةم�سئولية حمدودةال�شركة ال�شعودية العاملية للتجارة املحدودة )�شيتكوفارما(

100%جمهورية م�سر العربيةم�ساهمة مقفلة�شركة ال�شوي�س العاملية للنرتات )�شينكو( 

100%اململكة العربية ال�سعوديةم�سئولية حمدودةال�شركة الكيميائية لل�شتثمار التجاري املحدودة

100%اململكة العربية ال�سعودية م�سئولية حمدودة�سركة اأجا لل�سناعات الدوائية املحدودة

100%اململكة العربية ال�سعودية م�سئولية حمدودة ال�سركة الكيميائية ال�سعودية املحدودة

وفيما يلي بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية:

الشركة الكيميائية السعودية 

ال�سركة ال�سعودية العاملية
للتجارة املحدودة

)اململكة العربية ال�سعودية(

�سركة ال�سوي�س
العاملية للنرتات

)جمهورية م�سر العربية(

ال�سركة الكيميائية
لالإ�ستثمار التجاري املحدودة

)اململكة العربية ال�سعودية(

�سركة اأجا لل�سناعات
الدوائية  املحدودة

)اململكة العربية ال�سعودية(

ال�سركة الكيميائية 
ال�سعودية املحدودة

)اململكة العربية ال�سعودية(
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:  النتائج المالية: 
ً
رابعا
املبيعات املوحدة: �

بلغت املبيعات ال�سافية املوحدة لل�سركة الكيميائية ال�سعودية وال�سركات التابعة لها 2،48 مليار ريال  لل�سنة 
املالي���ة املنتهية يف 31 دي�س���مرب 2014م مقارنة مببلغ  2.27 ملي���ار ريال لعام 2013م بزيادة قدرها )%9(  
ويوؤكد م�ستوى مبيعات عام 2014م على اإ�ستمرار جهود ال�سركة باملحافظة على معدلت النمو يف املبيعات. 

ويو�سح  اجلدول التايل تطور املبيعات املوحدة خالل اخلم�سة اأعوام املا�سية:  

المبيعات ) القيمة بآالف الرياالت (

ال
ري

ف 
ــــ

ــــ
ألـ

1,658,323

2010

1,867,573

2011

2,001,333

2012

2,275,121

2013

2,484,315

2014

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

الســــــــــــــنة

ويتبني من اجلدول املو�ش���ح اأعله حتقيق معدلت منو قيا�ش���ية يف املبيعات وكذل���ك حتقيق معدل منو تراكمي يف 
املبيعات قدره )22.4%( خلل اخلم�شة اأعوام املا�شية.

الأرباح ال�سافية  املوحدة:-    �
بلغ���ت الأرباح ال�س���افية املوحدة لع���ام 2014م )284 مليون ريال( مقارنة مببل���غ )301 مليون ريال( لعام 
2013م باإنخفا�ض قدره 6%.  ويعود �ش���بب النخفا�س يف �ش���ايف الربح مقارنة بالعام ال�شابق ب�شكل رئي�شي 
اإلى حتقيق ال�سركة اأرباح راأ�ض مالية مببلغ 15.4 مليون ريال �سعودي ناجتة عن بيع املبنى الإداري القدمي 

لل�سركة واملدرج �سمن اأرباح عام 2013م، اإ�سافة اإلى زيادة خم�س�ض الزكاة خالل العام 2014م.

صافي الربح ) القيمة بآالف الرياالت (

ال
ري

ف 
ــــ

ــــ
ألـ

350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

الســــــــــــــنة
2010

303,171

2011

267,404

2012

291,279

2013

300,603

2014

283,561
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:  ربحية السهم:
ً
خامسا

عام  2013عام 2014    

  4.75 ريال/�سهم4,48   ريال/�سهمربحية ال�سهم بالريال ال�سعودي

: تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة: 
ً
سادسا
ن�ساط املتفجرات للإ�ستخدامات املدنية: �

بلغت مبيعات املتفجرات لال�س���تخدامات املدنية خالل ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31م مبلغ 454 مليون 
ري���ال مقارنة مببلغ 414 مليون ريال لعام 2013م بزيادة قدرها 10% وتوؤكد م�س���تويات مبيعات املتفجرات 
لال�س���تخدامات املدني���ة التي حتققت ع���ام 2014م قدرة ال�س���ركة على توفري كافة احتياج���ات اململكة من 
املتفجرات للإ�ش���تخدامات املدنية التي زاد الطلب عليها من خلل م�ش���اريع البنية التحتية و�ش���ق الطرق، 
وقط���اع التعدين واملحاجر واملتفجرات اللزمة  للك�ش���ف عن مكامن البرتول والغاز. وقد متيزت ال�ش���ركة 
الكيميائية بقدرتها على اإنتاج كافة اأنواع املتفجرات لال�ستخدامات املدنية الالزمة لهذه املجالت املتعددة 
باأعلى م�شتويات اجلودة العاملية التي ت�شاندها التفاقيات التقنية ال�شرتاتيجية مع كربى ال�شركات العاملية 

الرائدة يف هذه ال�سناعة. 

ن�ساط الأدوية واملنظفات:  �
حافظت �سركة �سيتكو فارما على زيادة م�ستوى املبيعات ال�سنوية لالأدوية، حيث بلغت مبيعات عام 2014م 
مبلغ 1.90 مليار ريال، مقارنة مببلغ 1.74 مليار ريال لعام 2013م  بزيادة مقدارها 9% وتوؤكد م�ستويات 
مبيعات الأدوية خالل اخلم�س���ة اأعوام املا�سية قدرة ال�س���ركة على املحافظة على ح�سة �سوقية قيا�سية يف 
�ش���وق توزيع الأدوية باململكة بف�ش���ل متتعها بالقدرة على تلبية الطلب املحلي من الأدوية العاملية وتوفريها 
ب�س���وق اململكة اإلتزامًا منها كوكيل لأكرب �س���ركات الأدوية العاملية واإدارة اأف�س���ل �س���بكة للتوزيع والتخزين 
املنت�س���رة بجميع مناطق اململكة وامل�سممة على اأحدث الأجهزة والأنظمة العاملية لتوزيع كافة اأنواع الأدوية 
على مدار ال�س���اعة. كما ا�س���تحوذت ال�سركة على ح�سة قيا�سية من مبيعات ال�سوق مل�ستح�سرات الأم�سال 
واللقاحات والأدوية املربدة والتي تتطلب �ش���روط خا�ش���ة يف النقل والتخزين والتي اأك�ش���بت ال�شركة مكانة 
خا�س���ة، حيث اأ�س���بحت املورد الأول لهذا النوع من امل�ستح�س���رات يف ال�س���وق املحلي، مما يوؤكد حمافظة 

ال�سركة على مكانة الريادة كاأكرب موزعي الأدوية باململكة.
بلغ���ت مبيعات ن�ش���اط املنظفات واملواد الأخرى 124 مليون ريال �س���عودي لع���ام 2014م مقارنة مببلغ 121 

مليون ريال لعام 2013م بزيادة مقدارها  %2.

ن�ساط نرتات الأمونيوم:  �
حافظت �ش���ركة ال�ش���وي�س العاملية للنرتات )�ش���ينكو( على زيادة م�ش���توى مبيعات نرتات الأمونيوم خلل 
ال�سنة املنتهية يف 2014/12/31م حيث بلغت 60 مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ 35 مليون ريال �سعودي 
لعام 2013م بزيادة قدرها 71%. هذا وقد بلغت مبيعات �س���ركة �س���ينكو اإلى ال�س���ركة الكيميائية ال�سعودية 
خ���الل ع���ام 2014م  56 مليون ريال )2013 – 33 مليون ريال( والتي يتم اإ�ش���تبعادها عند اإعداد القوائم 

املالية املوحدة.
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:  التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة:
ً
سابعا

تتحقق اإيرادات ال�سركة و�سركاتها التابعة ب�سكل اأ�سا�سي من ن�ساطاتها داخل اململكة العربية ال�سعودية  على النحو 
التايل: 

املبيعات )األف ريال �سعودي(

 عام 2013م عام 2014ماملنطقة

1.514.8411.392.488املنطقة الو�سطى

544.627470.053املنطقة الغربية

234.495246.569املنطقة ال�سرقية

157.472133.715املنطقة اجلنوبية

32.88032.296املبيعات اخلارجية )ت�شدير(

2.484.3152.275.121الإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

وفيما يلي ر�س���م بياين يو�س���ح التحليل اجلغ���رايف لالإيرادات املوح���دة املتحققة داخل اململكة العربية ال�س���عودية 
وخارجها لعام 2014م:

61%

22%

10%

6%

1% المبيعات

املنطقة الو�سطى

املنطقة الغربية

املنطقة ال�سرقية

املنطقة اجلنوبية

املبيعات اخلارجية

:  المعلومات القطاعية:  
ً
ثامنا

تتمث���ل قطاع���ات ال�ش���ركة يف اإنت���اج املتفجرات لل�ش���تخدامات املدني���ة واخلدم���ات املتعلقة بها وجت���ارة الأدوية 
واملنظفات بالإ�ش���افة اإلى اإنتاج مادة نرتات الأمونيوم امل�ش���امية. اإن قطاع اإنتاج نرتات الأمونيوم امل�ش���امية يعترب 
مكمل لقطاع اإنتاج املتفجرات لل�ش���تخدامات املدنية، علمًا باأن قطاع اإنتاج نرتات الأمونيوم بداأ الإنتاج التجاري 

خالل الربع الأول من عام 2010م.
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:  بيان بالمدفوعات النظامية:
ً
تاسعا

فيم���ا يل���ي بيان ببع�ض املدفوعات النظامية لل�س���ركة الكيميائية و�س���ركاتها التابعة التي مت���ت خالل عام 2014م 
مقارنة بعام 2013م: 

  )األف ريال �شعودي(

2013م2014مالبي��������������������������������������ان

24.40523.279م�سلحة الزكاة والدخل

13.28310.824املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية

:  سجل السالمة:
ً
عاشرا

ت���ويل ال�ش���ركة عناية فائقة باأمن و�ش���لمة العاملني بها واملن�ش���اآت التابع���ة لها واملواد التي تق���وم باإنتاجها وذلك 
بتطبيق اأحدث املعايري اخلا�س���ة بال�س���المة وتقدمي الربامج التدريبية ملوظفيها �س���واء يف جمال الأمن وال�سالمة 
اأو ال�س���يانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبف�س���ل من اهلل فاإنه مل ت�س���جل خالل عام 2014م اأية اإ�س���ابة عمل 
بالغة ومل يقع اأي حادث يذكر على الرغم من خطورة وح�سا�سية املنتجات التي تقوم ال�سركة باإنتاجها ومناولتها. 
وقد ح�ش���لت ال�شركة على �شهادة نظام اجلودة النوعية والبيئة وال�شحة وال�شلمة )اأيزو 9001: 2008( و)اأيزو 
14001: 2004( و)الأو�ش���ا�س 18001: 2007( بعد النجاحات التي حققتها يف نظام الأيزو 9001 وهذا يدل على 

التزام ال�سركة بتطبيق معايري اجلودة النوعية بجميع مرافقها وباأعلى املقايي�ض.

حادي عشر:  برامج المسئولية االجتماعية:
اإ�ش���تمرارًا جلهود اإدارة ال�ش���ركة يف امل�ش���اركة باخلدمة الإجتماعية من منظور واجب وطني حتتمه اأهمية وجود 
ال�شركة وتفاعلها مع املجتمع، فقد �شاركت ال�شركة بالعديد من الأن�شطة الجتماعية املبا�شرة مثل حملت التربع 
بالدم  ورعاية مر�ش���ى ال�شرطان  وطباعة الكتب ال�ش���حية والتوعوية ورعاية الأن�شطة املختلفة التي ترى ال�شركة 

اأهمية ابرازها ورعايتها.
 وخالل عام 2014م رعت ال�ش���ركة بالتعاون مع اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام )اإن�ش���ان( ان�ش���طتها وبراجمها 
التي تخدم هذه الفئة الغالية من اأبناء الوطن كذلك حثت موظفيها على اقتطاع جزء من مرتباتهم ال�شهرية على 

�سبيل التربع وتقدم للجمعية كدفعات �سهرية خالل العام.
وحظي���ت جمعية الأ�س���ر املنتجة بالدعم ال���ذي لي�ض غريبًا على ال�س���ركة من منظور واجبها الوطني جتاه الأ�س���ر 

ال�سعودية  املنتجة والتي تقوم بعر�ض منتجاتها وت�سويقها.
اأما موؤ�س�س���ة اإجناز ال�س���عودية فقد اأولتها ال�سركة اهتمامها بت�س���خري خربات موظفيها للقيام بتنفيذ ور�ض العمل 
امليداين للتطوير و�شقل مواهب ال�شباب باملرحلة الثانوية واعدادهم ل�شوق العمل من خلل طرح التجارب و�شرح 

ا�شاليب العمل امل�شتقبلي.



15التـقــريـر الســـنوي

ثاني عشر:  القوى العاملة والتدريب:
اإن ال�س���ركة الكيميائية ال�س���عودية �سرح �سناعي هام واأحدى كربى ال�سركات املتخ�س�سة يف العديد من املجالت 

حيث ت�ست�سرف امل�ستقبل وتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية ومقدرة على اإدارة العمليات املختلفة.
لهذا كانت برامج التدريب والتطوير م�ش���تمرة وذات تنوع ح�ش���ب حاجة ال�ش���ركة، فمنها التدريب ق�ش���ري الأجل 
ومنها طويل الأجل والذي متليه طبيعة وبرامج التعليم والتدريب على راأ�س العمل للموظفني. وقد حققت ال�ش���ركة 

بف�سل اهلل العديد من النجاحات يف هذا ال�سياق.
وق���د قامت اإدارة ال�س���ركة بتكري����ض اجلهود يف م�س���روع التطوير التنظيمي للموارد الب�س���رية وال�س���وؤون الإدارية 
بالتع���اون م���ع فريق عمل باإحدى ال�س���ركات املتخ�س�س���ة يف جمالت تطوي���ر الهيكل التنظيمي واإعداد و�س���ياغة 
الو�س���ف الوظيفي لكل مهنة قائمة بال�سركة واإعداد لئحة تنظيم العمل، ومل تغفل املوارد الب�سرية عن اإ�ستقطاب 
الكفاءات ال�شعودية وغريها ممن يكون ذو فائدة ومردود اإيجابي على تطوير اعمال ال�شركة من خربات وموظفني 

تكون ال�سركة بحاجتهم يف اأي من اإداراتها وفروعها املختلفة.
وكان ول يزال هدف اإدارة ال�ش���ركة رفع كفاءة املوظفني ودعمهم ملوا�ش���لة التعليم العام والعايل حيث ح�شل عدد 
م���ن املوظفني على �ش���هادتي  البكالوريو�س واملاج�ش���تري عن بع���د وهم على راأ�س العمل. كذل���ك يتم دعم التدريب 
واإقامته �ش���من تتابع تدريبي يتم داخل ال�شركة وخارجها لكافة موظفي ال�شركة واأخذ بالعتبار ا�شراك املوظفني 
يف الدورات املختلفة التي تنظم بالغرف التجارية ال�شناعية والدورات التي تقام يف مراكز التدريب خارج اململكة 
وكافة جمالت التدريب املختلف،  ولدى اإدارة ال�ش���ركة ت�شور عام عن حاجة ال�شركة احلالية وامل�شتقبلية لربامج 

التدريب املتنوعة والتي ت�شاهم يف رفع كفاءة املوظفني عمومًا. 

 ثالث عشر:  المخاطر المتوقعة:
اإن ال�س���ركة تبذل اأق�س���ى جمهوداتها من اأجل حتديد املخاطر الهامة التي تواجهها،  ولتحقيق ذلك تقوم ال�سركة 
باإ�ش���تخدام قوائم ال�شتق�ش���اء وعقد الجتماعات مع الأ�ش���خا�س امل�ش���وؤولني عن حتديد املخاطر بالإ�ش���افة اإلى 
اإ�ش���تخدام التقييمات التي يقوم بها خرباء من خارج ال�ش���ركة، واأي�ش���ًا من خلل ملحظات وتو�شيات املراجعني 
الداخليني واخلارجيني واأي اأ�ش���لوب اآخر لتحديد املخاطر. وتت�ش���من عوامل املخاطرة املحتملة املتعلقة بال�شركة 
املعلوم���ات اأدن���اه ول ب���د اأن توؤخذ يف العتبار وبكل عناية من قبل امل�ش���تثمرين، علمًا باأن اإدارة ال�ش���ركة تبذل كل 
اجلهود املهنية ال�س���رورية للتقليل من تاأثري هذه املخاطر املتعلقة بال�س���ركة اأو عوامل املخاطرة املتعلقة بال�س���وق 

ب�سكل عام ما اأمكن ذلك:
تعم���ل ال�س���ركة يف قطاع يتميز باملناف�س���ة ال�س���ديدة عن طريق ال�س���ركات التي تتناف�ض عل���ى نف�ض قاعدة  ¡

العمالء و�ست�س���تمر ال�س���ركة مبراقبة حتركات ال�س���وق لكي حتافظ على مكانتها يف املقدمة، ومع ذلك فاإن 
ال�سركة ل ت�سمن اأن تبقى دائمًا حمافظة على ريادتها لل�سوق.

تبذل ال�س���ركة جهود للتخفيف من حدة تاأثري تقلبات �س���عر ال�س���رف حيث اأنه من املمكن اأن توؤثر تقلبات  ¡
�شعر ال�شرف بني الريال ال�شعودي والعملت الأجنبية �شلبًا على التكاليف واأرباح ال�شركة. 

اإن اأعمال ال�ش���ركة باخلارج تعر�شها اإلى بع�س املخاطر ال�شيا�شية كفر�س �شروط على ال�شركة اأو تغيري يف  ¡
�سيا�سات الدولة التي تعمل معها ومن املمكن اأن يوؤثر ذلك على ربحية ال�سركة م�ستقباًل. 

علقة العمل الوطيدة مع املوردين الرئي�ش���يني خلل عمر ال�شركة ل ت�شمن ال�شركة اإ�شتمرارهم يف تقدمي  ¡
نف�ض املزايا لل�سركة يف امل�ستقبل ومن املمكن اأن يوؤثر ذلك على ربحية ال�سركة. 
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 رابع عشر:  ملخص النتائج المالية الموحدة:
املركز املايل املوحد )األف ريال �سعودي(:	- 

2013201220112010 2014المـــركز المالــي 

املوجودات:

2.236.3602.244.4541.830.1631.549.6141.430.192املوجودات املتداولة )�شايف(

765.584689.142712.958787.114864.105املوجودات غري املتداولة )�شايف(

3.001.9442.933.5962.543.1212.336.7282.294.297جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية:

1.403.9061.385.5081.078.068932.139907.815املطلوبات املتداولة

--------------------قرو�ض طويلة الأجل 

47.19541.84737.10231.42529.131خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

1.451.1011.427.3551.115.170963.564936.946جمموع املطلوبات 

حقوق امل�ساهمني:- 

632.400632.400632.400632.400632.400راأ�ض املال 

270.846242.490212.430183.303156.563الإحتياطي النظامي

260.000220.000180.000140.000100.000اإحتياطي عام 

382.104405.849396.646411.544463.840اأرباح مبقاة

1.545.3501.500.7391.421.4761.367.2471.352.803جمموع حقوق امل�شاهمني

5.4935.5026.4755.9174.548حقوق الأقلية

1.550.8431.506.2411.427.9511.373.1641.357.351جمموع حقوق امللكية 

3.001.9442.933.5962.543.1212.336.7282.294.297اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
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قائمة الدخل املوحدة )األف ريال �سعودي(:	- 

20142013201220112010البيـــــــــــــــــان

2.484.3152.275.1212.001.3331.867.5731.658.323املبيعات )�شايف(             

)1.233.068()1.434.160()1.526.819()1.795.635()1.981.519(تكلفة املبيعات  

502.796479.486474.514433.413425.255الربح الإجمايل

)54.402()65.264()71.364()78.392()92.119(م�ساريف بيع وت�سويق

)54.941()68.668()80.208()85.621()96.177(م�ساريف عمومية واإدارية

314.500315.473322.942299.481315.912الربح من الأعمال

)3.191()4.648()5.805()6.382()6.910(م�ساريف مالية – �سايف 

5.25816.8281.4819157.182اإيرادات اأخرى )�شايف(

)15.402()26.975()25.780()24.028()27.996(الزكاة

)1.330()1.369()1.559()1.288()1.291(حقوق الأقلية 

283.561300.603291.279267.404303.171الربح ال�سايف 

جمموع املوجودات )القيمة باآلف الريالت(:	- 

ال
 ري

ف
ـــــ

لــــ
أ

الســــــــــــــنة

3,200,000

2,800,000

2,400,000

2,000,000

1,600,000

1,200,000

800,000

2,294,297

2010

2,336,728

2011

2,543,121

2012

2,933,596

2013

3,001,944

2014
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جمموع املطلوبات )القيمة باآلف الريالت(:	- 

 

ال
 ري

ف
ـــــ

لــــ
أ

الســــــــــــــنة

936,946

2010

963,564

2011

1,115,170

2012

1,427,355

2013

1,451,101

2014

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,00

جمموع حقوق امل�ساهمني )القيمة باآلف الريالت(:	- 

        

ال
 ري

ف
ـــــ

لــــ
أ

1,800,000

1,600,000

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,00

الســــــــــــــنة

1,352,803

2010

1,367,247

2011

1,421,476

2012

1,500,739

2013

1,545,350

2014
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خامس عشر:  الخطط اإلستراتيجية والتوسع في النشاط واإلستثمارات 
في شركات أخرى:

تنفي���ذًا للخطط الإ�ش���رتاتيجية التي و�ش���عها جمل�س الإدارة بهدف التو�ش���ع يف الن�ش���اط وتنويع م�ش���ادر الدخل 
لل�سركة، فقد �سهد عام 2014م حتقيق عدة خطوات عملية منها:

ن�ساط املـتــفجرات للإ�ستخدامات املدنية:- 1

ا�ستمراراً للتو�سع اجلغرايف ملناطق الت�سنيع والتوزيع يف اململكة، بداأت ال�سركة يف ت�ساميم املن�ساآت والتي - 1
ت�سمل م�ستودعات وم�سنع متفجرات لالإ�ستخدامات املدنية يف حمافظة اجلموم، �سمال العا�سمة املقد�سة 

لقربها اإلى امل�شاريع احليوية يف منطقة العا�شمة املقد�شة. 
لإ�س���تمرارية التو�س���ع اجلغرايف يف مناطق الت�سنيع والتوزيع يف اململكة، اأو�س���كت ال�سركة على النتهاء من - 2

بناء من�س���اآت الت�س���نيع يف املنطقة ال�س���مالية وذلك خلدمة م�س���اريع التعدين ومناجم الفو�سفات يف حزم 
اجلالميد ووعد ال�سمال.  

تقوم ال�ش���ركة حاليًا با�ش���تكمال احل�ش���ول عل���ى املوافق���ة النهائية من قب���ل اجلهات احلكومي���ة والأمنية - 3
ذات الخت�س���ا�ض للح�س���ول عل���ى اأر�ض باملنطقة ال�س���رقية وذلك لإقام���ة خط اإنتاج جدي���د للمتفجرات 

لال�ستخدامات املدنية. 
ح�س���لت ال�سركة على موافقة اجلهات الأمنية لإ�سافة م�س���نع لإنتاج املتفجرات لال�ستخدامات املدنية يف - 4

منطقة ع�شري وذلك لتغطية الطلب املتزايد ملنتجات ال�شركة يف املنطقة اجلنوبية. 
تهدف ال�ش���ركة لتح�ش���ني الأداء العام والإنتاجية يف جميع اإدارات واأق�شام ال�ش���ركة ، وعليه قامت ال�شركة - 5

باإعادة الهيكل التنظيمي الإداري وتطوير املهام �سعيًا من اإدارة ال�سركة لرفع قدرات اأداء من�سوبي ال�سركة 
وزيادة فعالية عمليات الت�سغيل. 

قام���ت ال�س���ركة بتوري���د املتفجرات لال�س���تخدامات املدنية ولوازمه���ا اإلى دولة قطر حي���ث مت النتهاء من - 6
م�شروع ميناء قطر با�شتخدام منتجات ال�شركة لإجناز اأعمال احلفر يف ذلك امل�شروع. 

ن�ساط الأدوية:- 2

�سركة �سيتكو فارما:	. 

يف اإطار برامج �ش���ركة �ش���يتكو فارما التو�شعية الدائمة يف جمال الإمداد والتوزيع والت�شويق امل�شرتك لكافة 
ال�س���لع الطبية والدوائية خالل عام 2014م، اإ�س���تمرت جهود اإدارة ال�س���ركة بالبحث عن وكالت �س���ركات 
اأدوي���ة عاملية جديدة لإدخالها �س���وق الأدوية باململكة العربية ال�س���عودية مع املحافظ���ة اجلادة على وكالت 

�شركات الأدوية احلالية.
�سركة اأجا لل�سناعات الدوائية:	. 

واف���ق جمل����ض اإدارة ال�س���ركة الكيميائية ال�س���عودية بتاريخ 23 جم���ادي الأولى 1433ه� املواف���ق 15 اأبريل 
2012م على اإ�شتثمار مبلغ 230 مليون ريال لإقامة م�سنع لالأدوية وامل�ستح�سرات الطبية يتم اإن�ساوؤه حاليًا 

باملنطقة ال�شناعية بحائل. ويحتوي على اأربعة خطوط اإنتاج:

كريمات. أقراص وكبسوالت.

حقن. شراب. 
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قامت �شركة اأجا لل�شناعات الدوائية بتوقيع عقد اإيجار مع هيئة املدن ال�شناعية ومناطق التقنية )مدن( 
يوم 1433/11/14ه� املوافق 2012/9/30م وذلك ل�س���تئجار قطعة اأر�ض باملدينة ال�س���ناعية بحائل ملدة 
20 �س���نة اإعتبارًا من تاريخ 1433/9/13ه� املوافق 2012/8/1م لإن�س���اء م�س���نع �س���ركة اأجا لل�سناعات 

الدوائية وتبلغ م�ساحة قطعة الأر�ض 119.687 مرتًا مربعًا. 

وقعت �س���ركة اأجا لل�س���ناعات الدوائية عقدًا مع اإحدى �س���ركات املقاولت الوطنية بتاريخ 2013/6/18م 
لإن�شاء مباين م�شنع الأدوية يف املدينة ال�شناعية مبنطقة حائل والتي متثل املرحلة الأولى من مراحل بناء 
امل�سروع. كما مت خالل عام 2014م توقيع عدة عقود اأخرى لأعمال اأخرى يف امل�سنع ول�سراء اآلت ومعدات 

وغريها. وقد مت النتهاء من الإن�شاءات املدنية خلل الربع الثالث من عام 2014م.

ويتوق���ع البدء بالإنت���اج التجريبي ل�40 �س���نفًا دوائيًا خالل ع���ام 2015م وذلك باأعلى موا�س���فات اجلودة 
النوعي���ة، كم���ا يتمي���ز هذا امل�س���نع بالتكامل مع ال�س���ركات العاملية الرائدة امل�س���نعة لالأدوي���ة عن طريق 

احل�شول على تراخي�س منها لت�شنيع منتجاتها والإ�شتفادة من التقنية التي متلكها. 

 ن�ساط النرتات امل�سامية:- 3

مت تاأ�ش���ي�س �شركة ال�شوي�س العاملية للنرتات )�ش���ينكو( بجمهورية م�شر العربية خلل الن�شف الثاين من 
عام 2006م. وخالل عام 2010م اأنهت �س���ركة �سينكو كافة الإن�ساءات اخلا�سة مب�سنعها وكذلك اجتازت 
اختبارات الت�ش���غيل الأولية وح�ش���لت على الرتاخي�س اللزمة للت�ش���غيل وبداأ الت�ش���غيل التجاري للم�شروع 
خالل الربع الأول من عام 2010م، هذا وتبلغ الطاقة الإنتاجية ل�سركة �سينكو حوايل 80.000 طن �سنوي 
من مادة نرتات الأمونيوم امل�ش���امية وهي املادة  الرئي�ش���ية التي تعتمد عليها م�ش���انع ال�ش���ركة الكيميائية 

ال�سعودية باململكة العربية ال�سعودية يف اإنتاج املتفجرات لال�ستخدامات املدنية. 

ويهدف هذا امل�س���روع اإلى اإنتاج املادة الأ�سا�سية الالزمة لإنتاج املتفجرات لال�ستخدامات املدنية بال�سركة 
الكيميائية ال�س���عودية  بدًل من ا�س���ترياد هذه امل���ادة اخلام من دول اأوروبية، وقد عزز هذا امل�س���روع قدرة 
ال�ش���ركة الكيميائية ال�ش���عودية على تاأمني معظم احتياجاتها من املواد اخلام الرئي�ش���ية لإنتاج املتفجرات 
لل�ش���تخدامات املدنية التي من املتوقع اأن يزداد الطلب عليها خلل الأعوام القادمة ل�ش���تكمال م�ش���اريع 
البني���ة التحتي���ة باململكة كم�ش���اريع ال�ش���كك احلديدي���ة والتعدين والتي م���ن املتوقع اأن حتت���اج اإلى كميات 

متزايدة من املتفجرات لال�ستخدامات املدنية خالل الأعوام القادمة.

ال�سركة الكيميائية لال�ستثمار التجاري:- 4

اأنهت ال�س���ركة خالل عام  2008م تاأ�ش���ي�س ال�شركة الكيميائية لل�ش���تثمار التجاري ك�شركة ذات م�شئولية 
حمدودة براأ�س���مال قدره 1 مليون ريال �ش���عودي. يتمثل ن�ش���اط ال�ش���ركة ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي يف جتارة اجلملة 
والتجزئة يف الأدوية واملواد الطبية والآلت واملعدات الطبية واإدارة وت�شغيل ال�شيدليات الأهلية واحلكومية 

وبداأت ال�شركة الكيميائية لل�شتثمار التجاري ن�شاطها التجاري خلل عام 2013م.
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 سادس عشر: القروض التجارية:

ح�ش���لت ال�ش���ركة وال�شركة التابعة �شيتكو فارما على قرو�س ق�ش���رية الأجل عبارة عن ت�شهيلت بنكية من بنوك 
حملية والتي تتم وفقًا لل�س���يغ الإ�س���المية املتعارف عليها يف عملية التمويل. ويتم حتميل القرو�ض بالعمولة املتفق 

عليها يف اإتفاقية القرو�ض. وتتلخ�ض هذه القرو�ض ق�سرية الأجل مبا يلي: 
     )األـــــــــــــف ريــــــــال(

20142013البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

269.559175.727ر�سيد اأول ال�سنة 

648.413513.124اإ�سافات

)419.292(550.593ت�سديدات

367.379269.559ر�سيد نهاية ال�سنة

سابع عشر: تعامالت مع أطراف ذوي عالقة:
يت�س���من الر�س���يد املطلوب من اأط���راف ذات عالقة يف قائم���ة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�س���مرب 2014م 
و2013م مبلغ 230 مليون ري�ال �س���عودي مطلوب من �س���ركة املوارد التجارية املحدودة نتج عن ا�س���تحواذ ال�سركة 
التابعة )�ش���يتكو فارما( خلل عام 2008م على ح�س���ة يف راأ�سمال �س���ركة املوارد التجارية املحدودة تعادل %15 
من حقوق ملكية �سركة املوارد التجارية املحدودة مقابل مبلغ 135 مليون ري�ال �سعودي. اإن �سركة املوارد التجارية 
املحدودة مملوكة من ِقبل �ش���ركة املوارد القاب�ش���ة و�ش���ركة املوارد لل�ش���تثمار، والتي ميتلك فيهما رئي�س جمل�س 

اإدارة ال�شركة ال�شابق، وهو طرف ذو علقة لرئي�س جمل�س الإدارة احلايل، ح�ش�س اأغلبية.
خ���الل عام 2009م، دخلت �س���يتكو فارما يف اتفاقية اأخرى مع �س���ركة املوارد التجارية املحدودة تق�س���ي ب�س���راء 
�سيتكو فارما 50% من ح�س�ض ال�سركاء يف �سركة الدواء للخدمات الطبية مببلغ 235 مليون ري�ال �سعودي مقابل 
خروجه���ا من ملكية 15% من ح�س����ض ال�س���ركاء يف �س���ركة امل���وارد التجارية املحدودة. وقد قامت �س���يتكو فارما 
ب�س���داد فق���ط مبلغ 95 مليون ري�ال �ش���عودي من اإجمايل الفرق بني قيمة ال�ش���فقتني اإل���ى البائعني. وعند عر�س 
ال�ش���فقتني امل�ش���ار اإليهما اأعله على اجلمعية العامة العادية )»اجلمعية«( مل�شاهمي ال�شركة املنعقدة خلل �شهر 
يونيو 2009م لعتمادهما، �ش���در قرار اجلمعية بعدم املوافقة على هاتني ال�ش���فقتني. وعليه قامت اإدارة ال�شركة 
باإخطار البائعني باإلغاء ال�شفقتني واملطالبة با�شرتداد املبالغ املدفوعة تطبيقًا لبنود مذكرة التفاهم التي ت�شرتط 
موافقة اجلهات ذات العالقة لإمتام ال�س���فقة. وبناًء على ذلك مت ت�س���جيل جمموع املبالغ املدفوعة وقدرها 230 

مليون ري�ال �سعودي على ح�ساب مطلوب من اأطراف ذات عالقة، �سركة املوارد التجارية املحدودة.
 بتاريخ 3 مايو 2011م، مت توقيع اتفاقية مع �س���ركة املوارد التجارية املحدودة باإعادة �س���داد مبلغ ال�س���فقة البالغ 
230 مليون ري�ال �س���عودي على 6 اأق�ش���اط ن�شف �شنوية قيمة كل ق�ش���ط 38.333.333 ري�ال �سعودي على اأن يتم 
�س���داد اأول ق�س���ط بتاريخ 1 اأغ�سط�ض 2011م واآخر ق�س���ط بتاريخ 1 فرباير 2014م. وبناًء على ذلك، مت ت�سنيف 
كامل ر�سيد ال�سفقة والبالغ 230 مليون ري�ال �سعودي كموج���ودات متداول��ة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و2013م. 
علمًا باأنه مل يتم حت�ش���يل الأق�ش���اط امل�شتحقة على �ش���ركة املوارد التجارية حتى تاريخ اإعداد هذه القوائم املالية 
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املوحدة املرفقة، وذلك لعدم اكتمال املوافقات املطلوبة ل�ستكمال املتطلبات النظامية لتنازل �سركة �سيتكو فارما 
عن ح�ستها يف ملكية �سركة املوارد التجارية.

قرر امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2012م رفع ق�سية على �سركة املوارد التجارية 
املح���دودة للمطالبة باإعادة مبلغ 230 مليون ري�ال �س���عودي وتفوي�ض جمل����ض الإدارة باتخاذ الإجراءات النظامية 
والقانونية بعد اإعطاء مهلة اإلى نهاية عام 2012م. وبناًء عليه وبعد اإنق�ساء هذه املهلة، فقد تعاقدت �سيتكو فارما 
بتاري���خ 17 مار����ض 2013م مع اأحد مكات���ب املحاماة ليتولى مهمة الرتافع عنها ومتثيلها اأمام اجلهات الق�ش���ائية 
واحلكومية وذلك ب�ش���اأن الق�شية �شد �ش���ركة املوارد التجارية املحدودة للمطالبة ب�شداد املبلغ امل�شتحق. هذا وقد 
مت رفع الق�شية �شد �شركة املوارد التجارية املحدودة لدى ديوان املظامل. مل يتم احلكم يف الق�شية حتى تاريخه، 

وتعتقد اإدارة ال�شركة اأنه �شيتم ا�شرتداد كامل املبلغ املطالب به.

ثامن عشر:  الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:
اإعتم���د جمل����س الإدارة واجلمعي���ة العمومي���ة لوائ���ح احلوكم���ة التالية بتاري���خ الإثن���ني 1430/2/14ه���� املوافق 
2009/2/9م وتاريخ 1430/7/7ه� املوافق 2009/6/30م، على التوايل. وتت�سمن هذه اللوائح القواعد واملعايري 
املنظمة لأداء ال�شركة واأهمها ال�شفافية وامل�شاواة وممار�شة امل�شاهمني حقوقهم يف احل�شول على املعلومات التي 

توؤثر على قراراتهم ال�شتثمارية. 
لئحة �شيا�شة الإف�شاح وال�شفافية.    )7( نظام حوكمة ال�شركات.   )1(

لئحة اجلمعيات العمومية للم�شاهمني.    )8( لئحة جمل�س الإدارة.   )2(
لئحة �شيا�شة توزيعات الأرباح.   )9( لئحة اللجنة التنفيذية.   )3(

)10(  �شيا�شة تعار�س امل�شالح. لئحة جلنة الرت�شيحات واملكافاآت.   )4(
لئحة �شيا�شة اإدارة املخاطر.  )11( لئحة جلنة املراجعة.   )5(

دليل العمل الأخلقي والعلقة مع اأ�شحاب امل�شالح.    )12( لئحة نظام الرقابة الداخلية.   )6(
وتطبق ال�شركة ب�شكل عام جميع اأحكام لئحة احلوكمة امل�شار اإليها اأعله مع ملحظة اأن ال�شركة مل تطبق الفقرة 
)ب( من اللئحة الإ�شرت�ش���ادية حلوكمة ال�ش���ركات اخلا�ش���ة باإتباع اأ�شلوب الت�ش���ويت الرتاكمي عند الت�شويت 
لختي���ار اأع�س���اء جمل����ض الإدارة يف اجلمعية العامة بعد، حيث مل يرد ذلك يف نظام ال�س���ركة الأ�سا�س���ي اأو نظام 

ال�سركات اأو اأي نظام اآخر ملزم. 
قرر جمل�ض اإدارة ال�س���ركة الكيميائية ال�س���عودية بتاريخ 2013/5/20م اإ�سافة الن�سو�ض التالية  لالئحة �سيا�سة 
تعار�ض امل�س���الح من نظام حوكمة ال�سركة الكيميائية ال�س���عودية لتتوافق مع ما جاء يف قواعد الت�سجيل والإدراج 

ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية بهذا اخل�سو�ض كالتايل: 
املادة الثالثة )الإف�ساح عن تعار�ض امل�سالح(:- 1

)اإبلغ هيئة ال�ش���وق املالية واجلمهور عن اأي �ش���فقة بني ال�ش���ركة وطرف ذي علقة اأو اأي ترتيب   5/3
ت�شتثمر مبوجبه كل من ال�شركة وطرف ذي علقة يف اأي م�شروع اأو اأ�شل اأو يقدم متويًل له(.
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املادة اخلام�سة )اإر�سادات تعار�ض امل�سالح لالإدارة التنفيذية وموظفي ال�سركة(:- 2

يجب اأن يت�شمن تقرير جمل�س الإدارة التايل:
)و�شف لأي �شفقة بني ال�شركة وطرف ذي علقة(.  8/1/5

)معلومات تتعلق باأي اأعمال اأو عقود تكون ال�شركة طرفًا فيها، اأو كانت فيها م�شلحة لأحد اأع�شاء   9/1/5
جمل�ض اإدارة ال�س���ركة اأو للرئي�ض التنفيذي اأو للمدير املايل اأو لأي �س���خ�ض ذي عالقة باأي منهم، 

واإذا مل توجد اأعمال اأو عقود من هذا القبيل فعلى ال�شركة تقدمي اإقرار بذلك(.
 وقد اأقرت اجلمعية العامة العادية للم�ش���اهمني املنعقدة بتاريخ 2014/6/25م اإ�س���افة هذه الن�سو�ض اإلى نظام 
حوكمة ال�شركة ولوائح احلوكمة الداخلية بال�شركة. ومتت اإ�شافة هذه الن�شو�س اإلى نظام حوكمة ال�شركة ولوائح 
احلوكمة الداخلية بال�ش���ركة والت���ي اأقرها جمل�س الإدارة يف ي���وم الإثنني 1430/2/14ه���� املوافق 2009/2/9م 

واأقرتها اجلمعية العامة العادية بتاريخ 2009/6/30م.

 إلتزام الشركة بالئحة الحوكمة: 

حقوق امل�ساهمني واجلمعية العامة: - 1

اإن النظام الأ�شا�شي لل�شركة ولوائحها كفلت احلقوق العامة للم�شاهمني والتي منها جميع احلقوق املت�شلة 
بال�شهم، وبوجه خا�س احلق يف احل�شول على ن�شيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، واحلق يف احل�شول 
على ن�ش���يب من موجودات ال�ش���ركة عند الت�ش���فية، وحق ح�ش���ور جمعيات امل�ش���اهمني، وال�ش���رتاك يف 
مداولتها والت�سويت على قراراتها، وحق مراقبة اأعمال جمل�ض الإدارة ورفع دعوى امل�سوؤولية على اأع�ساء 
املجل�س، وحق ال�شتف�شار وطلب معلومات مبا ل ي�شر مب�شالح ال�شركة ول يتعار�س مع نظام ال�شوق املالية 

ولوائحه التنفيذية.
ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على املعلومات:- 2

�ش���منت اللوائح الداخلية لل�ش���ركة الإجراءات والحتياطات اللزمة ملمار�ش���ة جميع امل�شاهمني حلقوقهم 	. 
النظامية. 

مت توفري جميع املعلومات بال�شكل الكامل لعموم امل�شاهمني والتي متكنهم من ممار�شة حقوقهم على اأكمل 	. 
وجه، بحيث تكون هذه املعلومات وافية ودقيقة وحمدثة بطريقة منتظمة ويف املواعيد املحددة. 

ج. اأن ال�شركة حتر�س على توفري املعلومات للم�شاهمني دون متييز بينهم. 	. 
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حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة: - 3

�سبب اإنعقاد الإجتماعالإجتم�اع تاريخ اإنعقاد الإجتماع	.   

)اجلمعية العامة العادية الثامنة ع�شر(  
2014/6/25م  

املوافقة على تقرير جمل�ض الإدارة لل�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.   1

لل�شنة  وتقرير مراجع احل�شابات  لل�شركة  املوحدة  املالية  القوائم  على  املوافقة    2
املالية املنتهية يف 2013/12/31م.

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض الإدارة عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.   3

املوافقة على تو�شية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�شاهمني عن الربع    4
الرابع من العام املايل 2013م مبلغ 110.670.000 ريال، بواقع )1.75( ريال 
ال�شركة  م�شاهمي  ب�شجلت  امل�شجلني  للم�شاهمني   %17.5 ن�سبته  مبا  لل�سهم 
لدى ال�شوق املالية ال�شعودية )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 
العادية، واملوافقه على ما مت توزيعه من اأرباح عن الربع الثالث من عام 2013م 
مببلغ 126.480.000 ريال بواقع )2(  ريال لل�شهم بن�شبة 20% من راأ�ض املال. 
وبذلك يكون اإجمايل ما مت توزيعه من اأرباح عن العام املايل 2013م )3.75( 
اإجمايل  ليكون  ال�سركة  مال  راأ�ض  37.5% من  ن�شبة  الواحد متثل  لل�شهم  ريال 

توزيعات الأرباح عن العام املايل 2013م مبلغ 237.150.000 ريال.

الأرباح  من  ريال  مليون  اأربعون  ريال(  مليون   40( مبلغ  حتويل  على  املوافقة    5
م�ستقبالً   �سلبية  تاأثريات  اأية  ملواجهة  لل�سركة  العام  الإحتياطي  اإلى  لي�ساف 

وحتويل باقي الأرباح اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.

املوافقة على اختيار مراقب احل�شابات من بني املر�شحني من قبل جلنة املراجعة    6
�سنوية،  الربع  املالية  والقوائم  2014م  املايل  للعام  املالية  القوائم  ملراجعة 

وحتديد اأتعابه.
الإدارة  ريال كمكافاأة لأع�ساء جمل�ض  املوافقة على �سرف مبلغ 1.800.000   7

بواقع 200.000 ريال لكل ع�سو عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2013/12/31م.
املوافقة على اإ�سافة الن�سو�ض التالية لالئحة �سيا�سة تعار�ض امل�سالح من نظام    8
الت�سجيل  قواعد  يف  جاء  ما  مع  لتتوافق  ال�سعودية  الكيميائية  ال�سركة  حوكمة 

والإدراج ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية بهذا اخل�سو�ض كالتايل: 

املادة الثالثة )الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح(:  

ذي  وطرف  ال�شركة  بني  �شفقة  اأي  عن  واجلمهور  املالية  ال�شوق  هيئة  )اإبلغ   5/3
اأي  ال�شركة وطرف ذي علقة يف  اأي ترتيب ت�شتثمر مبوجبه كل من  اأو  علقة 

م�شروع اأو اأ�شل اأو يقدم متويًل له(.

املادة اخلام�شة )اإر�شادات تعار�س امل�شالح للإدارة التنفيذية وموظفي ال�شركة(:  

يجب اأن يت�شمن تقرير جمل�س الإدارة التايل:  

)و�شف لأي �شفقة بني ال�شركة وطرف ذي علقة(.  8/1/5

فيها  كانت  اأو  فيها،  ال�شركة طرفًا  تكون  اأو عقود  اأعمال  باأي  تتعلق  )معلومات   9/1/5
م�سلحة لأحد اأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة اأو للرئي�ض التنفيذي اأو للمدير املايل 
هذا  من  عقود  اأو  اأعمال  توجد  مل  واإذا  منهم،  باأي  عالقة  ذي  �سخ�ض  لأي  اأو 

القبيل فعلى ال�شركة تقدمي اإقرار بذلك(. 
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توؤكد ال�شركة باأنه مل يحدث اأن ت�شلمت من املحا�شب القانوين لل�شركة طلبًا بانعقاد اجلمعية العامة خلل 	. 
ال�س���نة املنتهية يف 2014/12/31م ومل يتم انعقادها، وتوؤكد ال�س���ركة كذلك باأنه مل يحدث اأن ت�سلمت من 
م�ش���اهمني ميلك���ون 5% م���ن راأ�ض مال ال�س���ركة اأو اأكرث طلبًا بانعق���اد اجلمعية العامة خالل ال�س���نة املالية 

املنتهية يف 2014/12/31م ومل يتم انعقادها. 
اأعلنت ال�شركة عن موعد انعقاد اجلمعية العامة ومكانها وجدول اأعمالها قبل املوعد بخم�شة وع�شرون 	.   )1

يومًا ح�شب النظام.
ن�ش���رت الدع���وة اإل���ى اجتم���اع اجلمعي���ة العامة العادي���ة الثامن���ة ع�ش���ر )الإجتماع الث���اين(  يف موقع   )2  

ت���داول بتاريخ 2014/6/19م  ويف ال�ش���حيفة اليومية )اجلزيرة( بعددها رقم 15242 ال�س���ادرة بتاريخ 
2014/6/22م، و�ش���حيفة »الإقت�ش���ادية« بعددها رقم )7559( ال�ش���ادرة بتاري���خ 2014/6/22م،  ويف 

جريدة اأم القرى.
اأحيط امل�ش���اهمني علمًا بالقواعد التي حتكم اجتماعات اجلمعية العامة واإجراءات الت�ش���ويت وذلك عرب 	. 

الدع���وة اإل���ى اجلمعية العامة وع���ن طريق توزيع اإج���راءات مكتوبة ت���وزع اأثناء الجتماع.  وتتاح الفر�س���ة 
للم�شاهمني للم�شاركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية.

مت العمل على تي�شري م�شاركة اأكرب عدد من امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ومن ذلك اختيار املكان 	. 
وهو املركز الرئي�سي لل�سركة بالريا�ض، والوقت حيث عقدت يف متام ال�ساعة الرابعة بعد الع�سر.

مل يطلب امل�شاهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث يف اأ�سهم ال�سركة اإ�سافة مو�سوع اأو اأكرث على جدول اأعمال 	. 
اجلمعية العامة عند اإعداده. 

متكن ال�ش���ركة امل�ش���اهمني من ممار�شة حقهم يف مناق�شة املو�ش���وعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعية 	. 
وتوجيه اأ�شئلة لأع�شاء جمل�س الإدارة وللمحا�شب القانوين. 

جميع املو�ش���وعات املعرو�شة على اجلمعية العامة م�ش���حوبة مبعلومات كافية متكن امل�شاهمني من اتخاذ 	. 
القرار. 

متكن ال�ش���ركة امل�ش���اهمني من الإطلع على حم�ش���ر الجتماع  مبقر ال�ش���ركة ويجري الإعلن على موقع 	. 
تداول بنتائج الإجتماع فور اإنتهاء اجلمعية ومت تزويد الإدارة العامة لل�س���ركات بوزارة التجارة وال�س���ناعة 

وهيئة ال�شوق املالية بن�شخة من حم�شر اإجتماع اجلمعية العامة ح�شب النظام. 
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حقوق الت�سويت:- 4

توؤكد ال�شركة انه ل توجد اأي عوائق ملمار�شة امل�شاهم حلقه يف الت�شويت وت�شعى ال�شركة لتي�شري ذلك.	. 
مل ت�شتخدم ال�شركة طريقة الت�شويت الرتاكمي حيث اأن النظام الأ�شا�شي لل�شركة ل ين�س على ذلك. 	. 
تلتزم ال�ش���ركة بالتحقق من اأن وكالت امل�ش���اهمني حل�ش���ور اجتماع اجلمعية العام���ة )والتي يجب اأن تكون 	. 

كتابية( كانت مل�شاهمني اآخرين من غري اأع�شاء جمل�س الإدارة ومن غري موظفي ال�شركة.
لي����س م���ن اإجراءات ال�ش���ركة الط���لع على التقارير ال�ش���نوية للم�ش���تثمرين من الأ�ش���خا�س ذوي ال�ش���فة 	. 

الإعتبارية الذين يت�ش���رفون بالنيابة عن غريهم - مثل �ش���ناديق ال�ش���تثمار – حيث تعتقد ال�سركة اأن هذا 
الإجراء يخ�س امل�ش���تثمرين اأنف�شهم ول يقع �ش���من دائرة م�شوؤوليات ال�شركة، كذلك فاإن ال�شركة تعترب من 

اأكرب ال�سركات التي اأ�سهمها حرة. 
حقوق امل�ساهمني يف اأرباح الأ�سهم:- 5

اإن �سيا�س���ة ال�س���ركة يف توزيع الأرباح قد اطلع عليها جمل�ض الإدارة ووافق عليها وي�سار اإليها ب�سكل �سنوي يف 
تقرير املجل�ض. 

�سيا�سة ال�سركة واإجراءات الإف�ساح:- 6

و�ش���عت ال�شركة �شيا�شة للإف�شاح ومدى اجراءاته وانظمته ال�ش���رافية مبوجب نظام احلوكمة الذي اقرته 
اجلمعية العامة.

تاسع عشر:  أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له:
ال�سركات الأخرىال�سركة الكيميائيةالإ�ســــــم

 الأمري/اأحمد بن خالد بن عبد اهلل بن1
�سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية/ال�سركة العربية رئي�ض جمل�ض الإدارةعبد الرحمن اآل �سعود

ال�شعودية للتاأمني التعاوين )�شايكو(
الأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي2

ل يوجدنائب رئي�س جمل�س الإدارة

الأ�ستاذ/ عبدالعزيز علي ح�سن اأبو ال�سعود3
�سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية/ال�سركة العربية ع�سو جمل�ض الإدارة    

ال�شعودية للتاأمني التعاوين )�شايكو(
الأ�ستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4

�شركة اجلوف الزراعية / �شركة امل�شتثمر للأوراق ع�سو جمل�ض الإدارة
املالية 

�سركة اجلوف الزراعيةع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ/ عبدالرحمن �سعيد اليمني5

ليوجدع�سو جمل�ض الإدارةاملهند�ض / فهد �سالح اجلربوع   6

الأ�ستاذ/ عبيد عبداهلل الر�سيد7
 �شركة ملذ للتاأمني، ال�شركة ال�شعودية لتمويل ع�سو جمل�ض الإدارة

امل�شاكن، �شركة العربي لتاأجري املعدات الثقيلة )اأهل(
ال�سركة ال�سعودية لالت�سالت املتكاملةع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ / حممد عمر ال�سنو�سي8

ع�سو جمل�ض الإدارة الدكتور / حممد �سعود البدر9
ال�سركة ال�سعودية لالت�سالت املتكاملةاملدير العام والع�سو املنتدب
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 تكوين جمل�س الإدارة وت�سنيف الأع�ساء: �

املن�سبالإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
)تنفيذي/غري تنفيذي / 

م�ستقل(

غري تنفيذيرئي�ض جمل�ض الإدارةالأمري/اأحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود1

غري تنفيذينائب رئي�س جمل�س الإدارة                      الأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي2

غري تنفيذيع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ/ عبدالعزيز علي اأبو ال�سعود 3

م�ستقلع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4

م�ستقلع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ / عبدالرحمن �سعيد اليمني 5

غري تنفيذيع�سو جمل�ض الإدارةاملهند�ض / فهد �سالح اجلربوع   6

م�ستقلع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ / عبيد عبداهلل الر�سيد7

غري تنفيذيع�سو جمل�ض الإدارةالأ�ستاذ/ حممد عمر ال�سنو�سي8

تنفيذيع�سو جمل�ض الإدارةالدكتور / حممد �شعود البدر  )املدير العام والع�شو املنتدب(9

و�س���ف لأي م�س���لحة تعود لأع�س���اء جمل�ض الإدارة واأزواجهم واأولدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات دين ال�سركة اأو اأي 
من �سركاتها التابعة:

اإ�سم من تعود له امل�سلحة
�سايف نهاية العام 2014مبداية العام 2014م 

التغيري
ن�سبة 
التغيري اأدوات الدينعدد الأ�سهماأدوات الدينعدد الأ�سهم

الأمري/اأحمد بن خالد بن عبداهلل بن 1
عبدالرحمن اآل �سعود

1.000--1.000------

------131.742--131.742الأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي2

------131.748  --131.748الأ�ستاذ/ عبدالعزيز علي ح�سن اأبو ال�سعود3

  ------10.000--10.000الأ�ستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4

------659.200--659.200الأ�ستاذ / عبدالرحمن �سعيد اليمني5

------1.000--1.000املهند�ض / فهد �سالح اجلربوع6

------1.000--1.000الأ�ستاذ / عبيد عبداهلل الر�سيد 7

------1.300--1.300الأ�ستاذ/ حممد عمر ال�سنو�سي 8

الدكتور/حممد �سعود البدر9
)املدير العام والع�شو املنتدب(

1.020--1.020------
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و�س��ف لأي م�سلحة تع��ود لكبار التنفيذيني واأزواجهم واأولده��م الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات  �
دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة:    

اإ�سم من تعود له امل�سلحة
�سايفنهاية العام 2014مبداية العام 2014م 

التغيري
ن�سبة

التغيري اأدوات الدينعدد الأ�سهماأدوات الدينعدد الأ�سهم

1
حممد حمد ال�سقيه
)نائب املدير العام(

------------

2
ماجد اأحمد قويدر 

)مدير الإدارة املالية(
------------

3
عبدالعزيز حممد العبداللطيف

)مدير اإدارة الت�شنيع(
------------

4
عبدالرحمن حممد امل�سيعيد 

)مدير اإدارة الت�شويق والتدريب الفني(
------------

5
�سالح باطح العنزي 

)مدير اإدارة �شل�شلة الإمداد(
1.000--1.000------

6
حممد عبداهلل املزيني

)مدير اإدارة املبيعات وخدمات العملء(
------------

اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل عام 2014م:  �
اإجتمع جمل�س الإدارة  )3(  مرات خلل عام 2014م ويو�سح اجلدول التايل عدد مرات ح�سور كل ع�سو:-

الإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
الإجتماع الأول

2014/2/12
الإجتماع الثاين

2014/5/15
الإجتماع الثالث

2014/12/17
الإجمايل

ن�سبة 
احل�سور

1
بـــن  عبـــداهلل  بـــن  خالـــد  بـــن  الأمري/اأحمـــد 

PPP3%100عبدالرحمن اآل �سعود )الرئي�ض(

PPP3%100الأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي2

PPP3%100الأ�ستاذ / عبدالعزيز علي ح�سن اأبو ال�سعود3

PPP3%100الأ�ستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني4

PPP3%100الأ�ستاذ / عبدالرحمن �سعيد اليمني5

PPP3%100املهند�ض / فهد �سالح اجلربوع6

PPP3%100الأ�ستاذ / عبيد عبداهلل الر�سيد7

PPP3%100الأ�ستاذ/ حممد عمر ال�سنو�سي8

PPP3%100الدكتور / حممد �سعود البدر9

و�سف خمت�سر للجان املتفرعة عن جمل�س الإدارة: �
خ���الل ع���ام 2009م، وافقت اجلمعية العام���ة على )نظام حوكمة ال�ش���ركة الكيميائية ال�ش���عودية - لوائح 
احلوكمة الداخلية( وقد مت و�ش���ع القواعد والآليات التالية باإن�شاء جلان جمل�س الإدارة الرئي�شية ومهامها 

على النحو التايل:- 
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: اللجنة التنفيذية:
ً
أوال
اإخت�سا�ساتها: �
متار�س اللجنة جميع ال�شلطات وتتحمل واجبات جمل�س الإدارة يف الفرتة ما بني اإجتماعات املجل�س.  ¡
تقوم اللجنة مبناق�س���ة واإتخ���اذ القرارات املتعلقة باملو�س���وعات التي حتتاج اإلى اإتخ���اذ قرارات عاجلة يف  ¡

الأحداث الطارئة. 
تت�سمن م�سوؤوليات اللجنة اإتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها اأعمال ال�سركة العادية.  ¡
فيما يتعلق باإ�شرتاتيجية ال�شركة واأهدافها، �شوف تقوم اللجنة بالتايل: ¡

مراجعة اإجراءات وعمليات التخطيط الإ�ش���رتاتيجي لل�ش���ركة بالتعاون مع الع�شو املنتدب اأو الرئي�س - 1
التنفيذي. 

التاأكد من اأن اخلطط ال�ش���رتاتيجية لل�ش���ركة قد مت ترجمتها اإلى ت�شرفات واأعمال فعلية تهدف اإلى - 2
حتقيق اأهداف ال�سركة. 

مراجعة تو�س���يات الع�س���و املنتدب اأو الرئي�ض التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد ال�س���ركة التي تهدف - 3
اإلى حتقيق التوافق بني اخلطط ال�شرتاتيجية لل�شركة واأهدافها الت�شغيلية طويلة الأجل. 

املراجعة الدورية للخطط ال�ش���رتاتيجية لل�ش���ركة و�ش���ركاتها التابعة والأهداف الت�شغيلية للتاأكد من - 4
توافقها مع ر�سالة ال�سركة واأهدافها.

 فيما يتعلق باأولويات ال�س���ركة الت�س���غيلية، �س���وف تقوم اللجنة مبراجعة واإعداد التو�س���يات ملجل�ض الإدارة  ¡
بالن�شبة للقرارات ال�شرتاتيجية املتعلقة بالأولويات الت�شغيلية، مت�شمنًا التو�شع اإلى اأ�شواق ودول جديدة اأو 

اخلروج من اأ�سواق ودول حالية. 
بالن�سبة للتخطيط املايل لل�سركة و�سيا�سة توزيع الأرباح، �سوف تقوم اللجنة بالتايل:  ¡

اإعداد ومراجعة التو�ش���يات ملجل�س الإدارة املتعلقة بالأهداف وال�شرتاتيجيات املالية ال�شنوية وطويلة - 1
الأجل، واأي�سًا موؤ�سرات الأداء املرتبطة بها. 

مراجعة الأمور املالية الهامة لل�ش���ركة وال�شركات التابعة لها، مثل الأمور املتعلقة براأ�س مال ال�شركة، - 2
والت�ش���نيف الئتماين لل�شركة، والتدفقات النقدية، واأن�شطة القرتا�س، والودائع ال�شتثمارية، وذلك 

بالتعاون مع اإدارة ال�سركة التنفيذية وجلنة املراجعة. 
اإعداد ومراجعة التو�سيات املقدمة ملجل�ض الإدارة واملتعلقة ب�سيا�سة وتوزيعات الأرباح لل�سركة وبكيفية - 3

تنفيذها. 
املراجعة الدورية للنفقات الراأ�سمالية الفعلية ومراجعتها مع املوازنات املعتمدة م�سبقًا لها. - 4
فيما يتعلق بتقييم اإنتاجية ال�سركة يف املدى الطويل وفعالية عملياتها الت�سغيلية، �سوف تقوم اللجنة مبراجعة  ¡

واإعداد التو�شيات ملجل�س الإدارة بالن�شبة للقرارات ال�شرتاتيجية املتعلقة بالفر�س التي اأمام ال�شركة التي 
تهدف اإلى حت�شني جودة املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة وتر�شيد التكاليف املتعلقة بها. 
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مهماتها:- �
طلب امل�شتندات والتقارير والتو�شيات الأخرى املنا�شبة من امل�شوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�شركة. ¡
دعوة امل�شوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�شركة لجتماعاتها ل�شوؤالهم ول�شماع تف�شرياتهم.  ¡
ال�ستعانة بخدمات اخلرباء وامل�ست�سارين من خارج ال�سركة.  ¡
اأداء اخلدمات الأخرى التي يطلبها جمل�ض الإدارة والتي تقع داخل �سلطات اللجنة.  ¡
اللجن���ة �س���وف تقوم بعم���ل مراجعة وتقييم �س���نوى لالئحتها به���دف التاأكد م���ن قيامه���ا بواجباتها ورفع  ¡

التو�سيات ملجل�ض الإدارة ب�ساأن اإجراء التعديالت بها. 
اللجنة �سوف تقوم بتقدمي تقرير دوري عن اأعمالها ملجل�ض الإدارة بحيث ل يقل عن مرة كل �ستة �سهور.  ¡
بالإ�سافة اإلى ذلك فان اأع�ساء اللجنة �سوف يقومون بالتايل:  ¡

امل�ساركة يف اأن�سطة واأعمال اللجنة، وح�سور جميع الإجتماعات. - 1
على دراية كاملة بجميع امل�ستجدات يف بيئة الأعمال التي تعمل بها ال�سركة. - 2
اإعتبار جميع املعلومات التي اأطلعوا عليها ب�شبب عملهم يف اللجنة على اإنها معلومات �شرية. - 3
اإعالم جمل�ض الإدارة يف حالة وجود تعار�ض م�سالح قد ين�ساأ نتيجة قرارات تقوم اللجنة باإتخاذها. - 4
اإع���داد مراجعة وتقييم �س���نوي لأن�س���طة اللجنة ولأع�س���ائها مت�س���منًا مراجعة درجة اإلت���زام اللجنة - 5

بالئحتها. 

اأ�سماء الأع�ساء:   �
عدد مرات احل�سوراملن�سبالإ�ســــــــــــــم

4)رئي�ض اللجنة(الأمري/اأحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود1

4ع�سوالأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي 2

4ع�سواملهند�ض / فهد �سالح اجلربوع3

4ع�سوالأ�ستاذ / حممد عمر ال�سنو�سي 4

4ع�سو الدكتور /  حممد �سعود البدر 5

مدة عملها: �
3 �سنوات بداأت من تاريخ 2013/1/1م وتنتهي باإنتهاء دورة املجل�س احلالية بتاريخ 2015/12/31م. 

عدد الجتماعات: �
عقدت اللجنة التنفيذية )4( اإجتماعات خلل عام 2014م. 
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: لجنة المراجعة:
ً
 ثانيا
اإخت�سا�ساتها:  �
التاأكد من �شحة اإعداد احل�شابات والتقارير املالية وفقًا للمعايري املحا�شبية املقبولة وال�شيا�شات املحا�شبية  ¡

التي تتبعها ال�سركة ومبا يحقق ال�سفافية يف املعلومات املالية التي تقوم ال�سركة بالإف�ساح عنها.
حتديد ومراجعة امل�س���اكل املحا�س���بية التي توؤثر على عملية اإعداد التقارير املالية وفهم مدى تاأثريها على  ¡

تلك التقارير. 
درا�س���ة القوائم املالية الأولية الربع �س���نوية قبل ن�سرها وعر�س���ها على جمل�ض الإدارة والتو�سية يف �ساأنها  ¡

اإذا لزم الأمر. 
درا�سة القوائم املالية ال�سنوية قبل عر�سها على جمل�ض الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية ب�ساأنها.  ¡
اإعداد تو�س���يات ملجل�ض الإدارة فيما يتعلق مبدى مالئمة ال�سيا�س���ات املحا�س���بية املطبقة لطبيعة ال�سركة،  ¡

وتقييمها للتقارير املالية التي ت�سدرها ال�سركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.
اإعداد تو�سيات ملجل�ض الإدارة فيما يتعلق بالتقرير ال�سنوي لل�سركة  وذلك قبل اإعتماده من املجل�ض.  ¡
بالن�سبة للرقابة الداخلية واإدارة املخاطر: ¡

درا�سة املخاطر الأ�سا�سية التي تواجهها ال�سركة والتي تت�سمن املخاطر املالية والت�سغيلية والقانونية، - 1
ومراجعة ال�سيا�سات التي تطبقها الإدارة املتعلقة بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك املخاطر. 

اإعداد تو�شيات متعلقة باإن�شاء وحت�شني ون�شر بيئة الرقابة داخل ال�شركة. - 2
اإعداد تقييم لكل من نظامي الرقابة واإدارة املخاطر الداخلية، بحيث حتتوي على تقييمها للموازنات - 3

املخ�ش�ش���ة لهما وللأفراد القائمني عليهما، واأي�شًا لدرجة اإ�شتجابة الإدارة للملحظات التي يبديها 
املراجعون الداخليون واخلارجيون. 

بالن�شبة للمحا�شب القانوين: ¡
اإبداء التو�ش����يات املتعلقة باإختيار املحا�ش����ب القانوين، والتي تت�ش����من مراجعة اللجن����ة لكفاءته املهنية - 1

ول�ستقالليته واملخاطر املتوقعة من وجود تعار�ض يف امل�سالح، واأي�سًا الأتعاب التي �سوف يح�سل عليها. 
اإجراء مراجعة �ش���نوية لأداء املحا�ش���ب القانوين، وو�ش���ع تو�ش���يات متعلقة بتعيينه، واإعادة تعيينه اأو - 2

اإنهاء عقد ال�سركة معه.
العمل مع املحا�ش���ب القانوين من اأجل التن�ش���يق يف اإعداد خطة واإجراءات املراجعة لل�شنة املالية، مع - 3

الأخ���ذ يف الإعتب���ار ظروف ال�ش���ركة احلالية واأي تغيريات حدثت يف ال�ش���روط الت���ي تطلبها اجلهات 
الإ�سرافية القانونية. 

العمل على حل امل�شاكل التي قد يواجهها املحا�شب القانوين اأثناء تاأديته لعملية املراجعة والتي تت�شمن - 4
اأي �سعوبات قد يواجهها فيما يتعلق باأهداف عملية املراجعة اأو �سعوبة و�سوله اإلى املعلومات. 

مناق�ش���ة النتائج الهامة والتو�شيات التي تو�شل اإليها املحا�شب القانوين ودرجة اإ�شتجابة الإدارة لها، - 5
واأي�سًا الإجراءات الت�سحيحية التي قامت بها بناًء على تلك التو�سيات. 
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عقد اجتماعات مع املحا�شب القانوين على انفراد ملناق�شة املو�شوعات الهامة التي قد تثريها اللجنة - 6
اأو املحا�شب القانوين، والتاأكد من اأن املحا�شب القانوين لديه اإمكانية الت�شال برئي�س جلنة املراجعة 

يف اأي وقت. 
اإعداد تو�ش���يات خا�ش���ة ب�شيا�ش���ة ال�ش���ركة فيما يتعلق باخلدمات التي يقوم بها املحا�ش���ب القانوين - 7

واملتمثلة يف خدمات املراجعة العادية وخدمات غري املراجعة والتي ت�شتمل على الإ�شت�شارات والربامج 
التدريبية وما �سابه ذلك والتي قد توؤثر على ا�ستقالليته يف اأداء خدمات املراجعة العادية. 

اإعداد التو�ش���يات اخلا�ش���ة ب�شيا�ش���ة ال�ش���ركة فيما يتعلق بتحديد الفرتة اللزمة لتغيري املحا�ش���ب - 8
القانوين. 

بالن�سبة للمراجعة الداخلية:  ¡
اإعداد التو�سيات اخلا�س���ة باإن�ساء اإدارة املراجعة الداخلية بال�سركة واملوازنة اخلا�سة بها، وباإختيار - 1

رئي�س الق�شم، واأي�شًا درجة ا�شتقللية املراجعني الداخليني. 
اإعداد تقييم لأداء اإدارة املراجعة الداخلية واملراجعني بها، بحيث يت�شمن التقييم لأهداف و�شلطات - 2

الق�سم والتقارير التي يقوم باإعدادها وخطة املراجعة اخلا�سة به لل�سنة القادمة، والنتائج التي تو�سل 
لها خلل ال�شنة احلالية، واإعداد التو�شيات اللزمة لتح�شني فعاليته.

مناق�س���ة الإنحرافات والأخطاء التي تت�س���منها التقارير ال�سهرية التي يعدها ق�سم املراجعة الداخلية - 3
والتاأكد من قيام الإدارة من اإتخاذ الإجراءات الت�سحيحية املنا�سبة. 

بالن�سبة لدرجة الإلتزام باللوائح والأنظمة: ¡
التاأكد من وجود الإجراءات اخلا�س���ة مبراجعة ال�سكاوى املتعلقة باإجراءات الرقابة الداخلية واإعداد - 1

التقارير املالية.
التاأكد من وجود الإجراءات التي متكن املوظفني من تقدمي ال�ش���كاوى بحيث ت�ش���من ال�ش���رية التامة، - 2

ومراجعة عملية الإف�شاح عن اأي اإنحرافات اأو خمالفات تتعلق بالإدارة اأو باأحد املوظفني بال�شركة. 

مهماتها: �
طلب امل�ش���تندات والتقارير والإي�شاحات واملعلومات الأخرى املنا�ش���بة من املديرين التنفيذيني وامل�شوؤولني  ¡

واملوظفني بال�شركة.
دعوة املديرين التنفيذيني وامل�ش���وؤولني واملوظفني بال�شركة لجتماعات اللجنة ل�شوؤالهم ولطلب الإي�شاحات  ¡

والتف�شريات منهم يف ما تتطلب م�شلحة العمل. 
ال�شتعانة باخلرباء وامل�شت�شارين واملتخ�ش�شني من خارج ال�شركة.  ¡
اأداء اأي واجبات توكل اإليهم من جمل�ض الإدارة يف حدود �سلطات اللجنة.  ¡
تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم �سنوي لالئحتها واإعداد تو�سيات، اإذا اإحتاج الأمر، ملجل�ض الإدارة فيما  ¡

يتعلق بتعديل جزء منها. 
اللجنة تقوم باإعداد تقاريرها ملجل�س الإدارة على اأ�شا�س دوري وح�شب متطلبات م�شلحة العمل.  ¡
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اأع�ساء جلنة املراجعة �سوف يقومون بالتايل:  ¡
امل�شاركة يف جميع اأن�شطة اللجنة وال�شعي حل�شور جميع الإجتماعات. - 1
التعامل مع املعلومات التي تتوافر لديهم نتيجة مبا�سرتهم لأعمال اللجنة ب�سرية تامة. - 2
اإب���لغ جمل����س الإدارة بامل�ش���تجدات التي توؤثر عل���ى ا�ش���تقلليتهم اأو للتعار�س يف امل�ش���الح املتعلقة - 3

بالقرارات التي تقوم اللجنة باإتخاذها. 
اإعداد تقييم ومراجعة �سنوية لأن�سطة اللجنة ولأع�سائها مت�سمنة درجة التزام اللجنة بالئحتها. - 4
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه. - 5
متابعة اأعمال املحا�ش���بني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نط���اق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها - 6

اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة.

اأ�سماء الأع�ساء: �
عدد مرات احل�سوراملن�سبالإ�ســــــــــــــم

3)رئي�ض اللجنة(د. خليل عبد الفتاح كردي 1

3ع�سوالأ�ستاذ / عبدالرحمن �سعيد اليمني2

3ع�سوالأ�ستاذ / عبدالعزيز علي ح�سن اأبو ال�سعود 3

مدة عملها: �
3 �سنوات بداأت من تاريخ 2013/1/1م وتنتهي باإنتهاء دورة املجل�س احلايل يف 2015/12/31م.

عدد الإجتماعات: �
عقدت جلنة املراجعة )3( اإجتماعات خلل عام 2014م. 
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: لجنة الترشيحات والمكافأت:
ً
ثالثا
ي�شكل جمل�س الإدارة »جلنة الرت�شيحات واملكافاآت«.	. 
ت�شمل مهمات وم�شوؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ما يلي:	. 
التو�شية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�شوية املجل�س وفقُا لل�شيا�شات واملعايري املعتمدة. - 1
املراجعة ال�س���نوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�س���بة لع�سوية جمل�ض الإدارة واإعداد و�سف - 2

للق���درات واملوؤه���الت املطلوب���ة لع�س���وية جمل����ض الإدارة، مبا يف ذلك حتدي���د الوقت ال���ذي يلزم اأن 
يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�ض الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�ض الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراءها. - 3
حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة. - 4
التاأكد ب�ش���كل �ش���نوي من ا�ش���تقللية الأع�شاء امل�ش���تقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�ش���الح اإذا كان - 5

الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�ض اإدارة �سركة اأخرى.
و�ش���ع �شيا�شات وا�شحة لتعوي�شات ومكافاآت اأع�ش���اء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعي عند - 6

و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.

اأ�سماء الأع�ساء: �
عدد مرات احل�سوراملن�سبالإ�ســــــــــــــم

1)رئي�ض اللجنة(الأ�ستاذ / �سمري حممود عبدالهادي1

1ع�سوالأ�ستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني 2

1ع�سواملهند�ض / فهد �سالح اجلربوع 3

0ع�سوالأ�ستاذ/ عبيد عبداهلل الر�سيد4

مدة عملها:  �
3 �سنوات بداأت من تاريخ 2013/1/1م وتنتهي بانتهاء دورة املجل�س احلالية بتاريخ 2015/12/31م.

 عدد الجتماعات:  �
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت )1(  اإجتماع خلل عام 2014م. 

املكافاآت والتعوي�سات:  �
مل يتنازل اأي من اأع�شاء جمل�س الإدارة اأو اأحد  كبار التنفيذيني بال�شركة عن اأي راتب اأو تعوي�س. ¡
ل يوجد اأي ترتيبات اأو اتفاق تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأي حقوق يف الأرباح.  ¡
ل يوجد اأي ا�شتثمارات اأو اإحتياطات اأخرى مت اإن�شاوؤها مل�شلحة موظفي ال�شركة. ¡
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التعوي�سات واملكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني: �
فيما يلي تفا�شيل امل�شاريف واملكافاآت املدفوعة لأع�شاء جمل�س الإدارة بالإ�شافة اإلى الرواتب واملكافاآت املدفوعة 

خلم�شة من كبار التنفيذيني يف ال�شركة مت�شمنة املدير العام واملدير املايل خلل عام 2014م: 
)اآلف الريالت ال�سعودية(

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
اأع�ساء املجل�ض 

التنفيذيني
اأع�ساء املجل�ض غري 

التنفيذيني/امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 
اأعلى املكافاآت والتعوي�سات مبا فيهم  

املدير العام واملدير املايل

3.767------الرواتب والتعوي�شات

1.576------البدلت

2211.7472.475املكافاآت الدورية وال�سنوية

---------اخلطط التحفيزية

اأي تعوي�سات اأو مزايا عينية اأخرى تدفع 
ب�سكل �سهري اأو �سنوي

---------

تعار�س م�سالح اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني: �
ل توجد لدى ال�سركة اأية عقود اأو اأية م�سلحة جوهرية لأي من اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأو الع�سو املنتدب اأو  ¡

املدير املايل اأو كبار التنفيذين بال�سركة اأو لأي �سخ�ض ذي عالقة باأي منهم.
مل ي�ش���رتك اأي ع�ش���و من اأع�شاء جمل�س الإدارة يف عمل من �ش���اأنه مناف�شة ال�شركة، اأو اأجتر يف اأحد فروع  ¡

الن�شاط الذي تزاوله.
مل تقدم ال�س���ركة قر�س���ًا نقديًا من اأي نوع لأع�س���اء جمل�ض الإدارة اأو �س���منت اأي قر�ض عقده واحد منهم  ¡

مع غريه.

عشرون:  إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى:
يقر جمل�ض الإدارة واإدارة ال�سركة اأنه:

اإن �شجلت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح.  ¡
اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�ض �سليمة ونفذ بفعالية. ¡
ل يوجد اأي �سك يذكر يف قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.  ¡
ل يوجد اأي اإختلف عن معايري املحا�شبة ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.  ¡
ل يوجد اأي اأ�سهم اأو اأدوات دين �سادرة لل�سركات التابعة.  ¡
ل يوجد اأي م�شلحة يف فئة الأ�شهم ذات الأحقية يف الت�شويت تعود لأ�شخا�س )عدا اأع�شاء جمل�س الإدارة  ¡

وكبار التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�ش���ر( اأبلغوا ال�ش���ركة بتلك احلق���وق مبوجب املادة الثلثني من 
قواعد الت�شجيل والإدراج واأي تغيري يف تلك احلقوق خلل ال�شنة املالية الأخرية. 
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ل يوج���د اأي م�ش���لحة وحقوق خيار وحقوق اأكتتاب تعود لأع�ش���اء جمل�س اإدارة ال�ش���ركة وكبار التنفيذيني  ¡
وزوجاته���م واأولدهم الق�س���ر يف اأ�س���هم اأو اأدوات ال�س���ركة اأو اأي من �س���ركاتها التابع���ة واي تغيري يف تلك 

امل�شلحة اأو تلك احلقوق خلل ال�شنة املالية الأخرية. 
ل يوجد لدى ال�س���ركة اأي اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�س���هم واأي حقوق خيار اأو مذكرات حق اأكتتاب اأو  ¡

حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة ومل حت�سل ال�سركة على عو�ض مقابل ذلك خالل ال�سنة املالية.
ل يوجد اأي حقوق حتويل اأو اأكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�شهم اأو حقوق خيار اأو مذكرات  ¡

حق اأكتتاب اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة. 
ل يوجد اأي اإ�شرتداد اأو �شراء اأو اإلغاء من جانب ال�شركة لأي اأدوات دين قابلة لل�شرتداد اأو اأي اأوراق مالية  ¡

اإ�شرتتها ال�شركة اأو �شركاتها التابعة. 

العقوبات واجلزاءات والقيد الإحتياطي: �
مل يفر����ض على ال�س���ركة خالل ع���ام 2014م اأي عقوبة اأو جزاء اأو قيد اإحتياطي  من اأي جهة اإ�س���رافية اأو 

تنظيمية اأو ق�سائية اأخرى.

نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:  �
اإن التقرير ال�شنوي يبني نتائج املراجعة الداخلية على النحو التايل:

نف���ذت اإدارة املراجعة الداخلية بالتعاون مع املكتب الإ�شت�ش���اري براي�س ووتر هاو�س كوبرز )PWC(  عملية - 1
تقيي���م املخاطر لل�ش���ركة الكيميائية ال�ش���عودية و�ش���ركاتها التابعة لعم���ل خطة املراجعة لل�ش���نوات الثلث 

القادمة.
لق���د مت توجيه اأعم���ال املراجعة الداخلية اإلى الإن�س���طة والوظائف ذات املخاطر العالي���ة والى رفع فاعلية - 2

وكفاءة وربحية عمليات ال�سركة. 
لقد ن�سق املراجع الداخلي تن�سيقًا كاماًل مع املراجع اخلارجي ب�سكل مر�سي وفاعل. - 3

ل توجد لدى املراجع الداخلي اأية حتفظات اأو قيود للو�سول اإلى اأية معلومات اأو وثائق اأو �سجالت، اأو اأ�سول 
لل�سركة  ول توجد اأية مالحظات جوهرية لعملية املراجعة الداخليه.
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الإ�ستقاللية وال�سالحيات وامل�سوؤوليات: �
تق���دم املراجعة الداخلية خدمات مو�س���وعية م�س���تقلة بهدف م�س���اعدة جمل����ض الإدارة، وجلنة املراجعة، 
والإدارة التنفيذي���ة يف القي���ام مب�س���وؤولياتهم عل���ى درجة عالي���ة من الكف���اءة والفاعلية ول تخ�س���ع اإدارة 
املراجعة الداخلية لأي تاأثري من قبل الإدارة التنفيذية، ولها كل ال�س���الحيات للو�س���ول الكامل غري املقيد 

لأي �شجلت )يدوية اأو الكرتونية( وممتلكات ومن�شوبي ال�شركة وذلك وفقًا ملا يتطلبه اأداء عملها. 

م�سوؤوليات املراجعة الداخلية:  �
اإعداد اخلطة الإ�شرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية. - 1
تنفيذ عمليات الفح�ض وفقًا للخطة ال�سنوية. - 2
تقدمي تقارير عن نتائج الفح�ض. - 3
حتديد املخاطر املالية والت�س���غيلية، والتعاون مع الإدارة لتوفري اأدوات رقابية فعالة، وبتكلفة منا�س���بة للحد - 4

من الآثار املرتتبة على هذه املخاطر واكت�شافها فور وقوعها. 
التن�ش���يق ب���ني الإدارات املختلف���ة يف ال�ش���ركة واجله���ات الرقابية اخلارجي���ة مبا فيها مراقب احل�ش���ابات - 5

اخلارجي. 
تطوير �سيا�سات واإجراءات تنفيذ املراجعة حتى تتفق مع اأف�سل املمار�سات املهنية. - 6

نطاق العمل: �
تبنى املراجع الداخلي عند تنفيذ اأعماله منهجًا منتظمًا لتقييم وحت�شني فاعلية الرقابة الداخلية مبا ميكن 

من حتقيق اأهداف ال�سركة وحماية اأ�سولها. 
لقد �س���مل نطاق عمل املراجعة الداخلية فح�ض مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية لل�سركة وجودة 
الإدارة بغر�ض التحقق مما اإذا كانت نظم ال�س���ركة الداخلية توفر تاأكيدًا معقوًل لتحقيق اأهداف ال�س���ركة 

وقد �سمل نطاق املراجع الداخلي: 
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التدقيق والفح�س الدوري جلميع الإدارات التي تعمل يف ال�شركة خلل فرتات ملئمة. - 1
اإبلغ امل�شوؤولني يف الإدارات املختلفة التي مت فح�شها بنتائج الفح�س الذي قام به املراجع الداخلي وذلك - 2

لغايات التحقق من اإتخاذ الإجراءات اللزمة ملعاجلة ما تبني من اأوجه ال�شعف.
تقييم اخلطط والإجراءات التي يقدمها امل�س���وؤولون يف الإدارات املختلفة ذات العالقة ملعاجلة املالحظات - 3

والتو�س���يات الت���ي ت�س���منها تقرير املراجع���ة. ويف حال عدم كفاي���ة الإجراءات الت���ي مت اإتخاذها، فقد مت 
مناق�شة الأمر مع امل�شوؤولني للتاأكد من كفاءة الإجراءات املتخذة وكفايته. 

واحد وعشرون:  التواصل مع المساهمين والمستثمرين:
تويل ال�ش���ركة الكيميائية ال�ش���عودية  م�ش���اهميها وم�ش���تثمريها اأهمية بالغة، حيث تطلعهم على اأدائها واأن�شطتها 
خالل العام من خالل التقرير ال�س���نوي ملجل�ض اإدارتها، وكذلك اإطالعهم ب�س���كل م�س���تمر على اأية تطورات مهمة 
قد تطراأ ويكون لها تاأثري على و�شعها املايل واأعمالها مبا ل يوؤثر على قدرتها التناف�شية عن طريق موقع )تداول( 
وموقع ال�شركة  اللكرتوين وو�شائل الت�شال الأخرى وفقًا ل�شيا�شة الإف�شاح التي حتر�س ال�شركة على اإتباعها من 

خالل تطبيق تعليمات هيئة ال�سوق املالية والأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

إثنان وعشرون:  سياسة الشركة في توزيع األرباح:
ت���وزع اأرباح ال�س���ركة ال�س���نوية ال�س���افية املوحدة بعد خ�س���م جمي���ع امل�س���روفات العمومية والتكالي���ف الأخرى 

واملخ�س�سات مبا فيها الزكاة ال�سرعية واملخ�س�سات والإحتياطيات الأخرى كالتايل:
يتم جتنيب 10% من الأرباح ال�سافية لتكوين اإحتياطي نظامي. - 1
يوزع من الباقي دفعة اأولى للم�شاهمني تعادل 5% من راأ�ض املال املدفوع اإما نقدًا اأو اأ�سهم جمانية يف حالة - 2

موافقة اجلمعية العامة عليها.       
تخ�س����ض ن�س���بة قدره���ا 10% من الباق���ي بعد ذلك م���ن الأرباح ملكافاآت  اأع�س���اء جمل����ض الإدارة ومبا ل - 3

يتعار�ض مع التعليمات والأنظمة �سارية املفعول. 
تخ�س���ي�ض ج���زء من الأرباح ال�س���افية ال�س���نوية لتكوين اإحتياطي ع���ام ملواجهة اأية تاأثريات �س���لبية على - 4

ال�سركة م�ستقباًل. 
تقرر اجلمعية بناًء على تو�شية جمل�س الإدارة توزيع جزء من الباقي من الأرباح بعد ذلك على امل�شاهمني - 5

�سواء كان توزيع نقدي اأو اأ�سهم جمانية كح�سة اإ�سافية من الأرباح.

توزيعات اأرباح م�ستحقة للم�ساهمني: �
اإعتم���دت اجلمعية العام���ة العادية الثامنة ع�ش���ر )الإجتماع الثاين( يف اإجتماعها ال�ش���نوى املنعقد بتاريخ - 1

2014/6/25م عل���ى تو�س���ية جمل����ض الإدارة بتوزيع اأرباح عن الربع الرابع من الع���ام املايل 2013م مببلغ 
110.670.000 ريال �س���عودي مل�س���اهمي ال�سركة بواقع 1.75 ريال �سعودي لل�س���هم الواحد، واأحقية هذه 
الأرباح للم�ش���اهمني امل�ش���جلني ب�ش���جلت ال�ش���ركة لدى تداول بنهاية ت���داول يوم اإنعق���اد اجلمعية العامة 
العادية ومت �س���رف اأرباح الربع الرابع للعام املايل 2013م بتاريخ 2014/7/14م وذلك بالتحويل مبا�سرة 

اإلى ح�شابات امل�شاهمني البنكية املربوطة مبحافظهم ال�شتثمارية. 
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اأقر جمل�ض اإدارة ال�س���ركة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 2014/12/17م توزيع اأرباح عن الن�س���ف الأول من - 2
العام 2014م مبلغ 126.480.000 ريال بواقع 2 ريال لل�س���هم الواحد، واأحقية الأرباح مل�س���اهمي ال�سركة 
امل�ش���جلني ب�شجلت تداول بنهاية تداول يوم اخلمي�س2015/1/15م وتاريخ التوزيع اإعتبارًا من يوم الأحد 
2015/2/01م وذلك بالتحويل مبا�شرة اإلى ح�شابات امل�شاهمني البنكية املربوطة مبحافظهم الإ�شتثمارية.

ثالثه وعشرون:  مراجع الحسابات:
وافق���ت اجلمعي���ة العامة العادية والتي عق���دت بتاريخ 2014/6/25م على تعيني ال�ش���ادة / مكتب الدكتور حممد 
العمري و�س���ركاه كمراجع ح�س���ابات خارجي لل�س���ركة لل�س���نة املالية املنتهية يف 2014/12/31م، وكذلك فح�ض 
القوائ���م الربع �ش���نوية للفرتات املنتهي���ة يف 30 �س���بتمرب 2014م و31 دي�س���مرب 2014م  و31 مار�ض 2015م و 30 

يونية 2015م. 

اخلامت���������ة: �
يختتم جمل�س الإدارة تقريره للجمعية العامة بالتقدم بال�شكر اجلزيل لل�شادة امل�شاهمني على تلبية الدعوة 
باحل�ش���ور وعل���ى الثقة الت���ي اأوليتموها للمجل����س ولقد كان ع���ام 2014م عامًا مميزًا لل�س���ركة الكيميائية 
ال�ش���عودية و�ش���ركاتها التابعة. كما ن�ش���كر كافة عملء ال�ش���ركة ومورديها والدوائر واملوؤ�ش�شات احلكومية 
والأهلية على تعاونهم وت�ش���جيعهم الدائم ودعمهم امل�ش���تمر، واأي�ش���ًا ال�ش���كر لكافة العاملني بال�شركة على 
جهودهم املخل�س���ة لل�س���ركة وحر�س���هم على اإ�س���تمرار التقدم والزدهار لل�س���ركة الكيميائية ال�س���عودية 

و�سركاتها التابعة. 
واهلل املوفق.

مجلس اإلدارة
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الشركـة الكيميائيـة السعوديـة
) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

قائمة املركز املايل املوحدة 

كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014ماي�ساحاملوجودات
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

املوجودات املتداولة

3149.09767.860نق�د ونقد مماثل 

41.257.0891.247.499ذم�م مدين�ة

5549.641657.357خمزون

648.86036.110دفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى

7231.673231.629مطلوب من اأطراف ذات عالقة 

2.236.3602.240.455جمموع املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

8190.173192.613ممتلكات واآلت ومعدات

897.73020.643 اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ

9469.807469.807�سه�رة  

7.8746.079 اأ�سول غري ملمو�سة 

765.584689.142جمموع املوجودات غري املتداولة

173.001.9442.929.597جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية

املطلوبات املتداولة

10367.379269.559 قرو�ض ق�سرية الأجل 

978.7081.055.466ذم�م دائن�ة

1156.46855.156م�ستحقات ومطلوبات اأخرى 

71.3511.328مطلوب لأطراف ذات عالقة 

1.403.9061.381.509جمموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

1347.19541.847مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

171.451.1011.423.356جمموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة:

1632.400632.400راأ�ض املال

270.846242.490اإحتياطي نظامي

260.000220.000اإحتياطي ع�ام

382.104405.849اأرباح مبقاة

1.545.3501.500.739جمموع حقوق امللكية العائدة مل�ساهمي ال�سركة

5.4935.502حقوق امللكية غري امل�سيطرة

1.550.8431.506.241جمموع حقوق امللكية

3.001.9442.929.597جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركـة الكيميائيـة السعوديـة      
) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

قائمـة الدخـل املوحـدة 

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب

2014ماي�ساح
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

172.484.3152.275.121املبيعات

)1.795.635()1.981.519(تكلفة املبيعات

502.796479.486جممل الدخل

امل�سروفات الت�سغيلية:

)78.392()92.119( 14م�سروفات بيعية وت�سويقية 

)85.621()96.177(15م�سروفات عمومية واإدارية

314.500315.473الدخل من الأعمال الرئي�سة

اإيرادات )م�ساريف( اأخرى:

)6.382()6.910(م�سروفات متويل

2.09215.344  مكا�شب ا�شتبعاد ممتلكات والآت ومعدات

3.1661.484اإيرادات اأخرى، �سايف

312.848325.919الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة

)14.936()13.996( زكاة ال�سركات التابعة  

)9.092()14.000(12زكاة ال�سركة   

284.852301.891الدخل قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة

)1.288()1.291(حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

17283.561300.603�سافــي الدخـل

ربح ال�سهم بالريال ال�سعودى من:

4.974.99الدخل من الأعم�ال الرئي�سة

)0.24()0.49(اخل�سارة من الأن�سطة الأخرى

4.484.75�ساف���ي الدخ����ل

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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الشركـة الكيميائيـة السعوديـة         
) �سركـة م�ساهمـة �سعوديـة (

قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

لل�سنة املنتهية فـي 31 دي�سمرب

2014مالتدفقـات النقديـة مـن الأن�سطـة الت�سغيلية
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

312.848325.919الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري امل�سيطرة 

تعديالت لت�سوية الدخل قبل الزكاة وحقوق امللكية غري
امل�سيطرة مـع �سافى النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية:

17.73418.793اإ�ستهالكات

)15.344()2.092(مكا�شب بيع ممتلكات واآلت ومعدات

2.7153.470خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

954  1.749خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة

)1.161(     -ت�سوية حقوق امللكية غري امل�سيطرة 

التغريات فى راأ�ض املال العامل:

)269.375()12.305(ذمم مدينة

)139.275(105.967خمزون

)3.130()12.750(دفعات مقدمة وذمم مدينه اأخرى

52)21(مطلوب من / لأطراف ذات عالقة 

213.005)76.758(ذمم دائنة

)3.667( )2.892(م�ستحقات ومطلوبات اأخرى

 5.3484.745مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، بال�شايف

339.543134.986النقد من الت�سغيل

)23.620( )24.177(الزكاة املدفوعة 

315.366111.366�سايف النقد الناجت من الأن�سطة الت�سغيلية

التدفقـات النقديـة من الأن�سطة الإ�ستثماريـة

�سراء ممتلكات واآلت ومعدات واأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ
واأ�سول غريملمو�سة 

)94.224()35.466(

2.14017.500املح�سل من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

)17.966()92.084(�سايف النقد امل�ستخدم فى الأن�سطة الإ�ستثمارية

التدفقـات النقديـة من الأن�سطـة التمويليـة

97.82093.832التغري يف قرو�ض ق�سرية الأجل

)221.571()236.765(توزيعات اأرباح مدفوعة

     -)1.800(مكافاأة اأع�ساء جمل�ض الدارة املدفوعة

)1.100( )1.300(توزيعات اأرباح مدفوعة حلقوق امللكية غري امل�شيطرة

)128.839()142.045(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)35.439(81.237�سايف التغري يف النقد والنقد املماثل

67.860103.299النقد والنقد املماثل يف بداية ال�سنة 

149.09767.860النقد والنقد املماثل يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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التكوين والن�ساط- 1

اإن ال�ش���ركة الكيميائية ال�ش���عودية )»ال�ش���ركة«( هي �شركة م�ش���اهمة �شعودية م�ش���جلة يف مدينة الريا�س 
باململكة العربية ال�ش���عودية مبوج�ب ال�ش���جل التج����اري رقم 1010006161 ال�س�����ادر بالريا�ض بتاريخ 12 

�سف�ر 1392ه� املوافق 28 مار�ض 1972م.
يبلغ راأ�ض مال ال�س���ركة 632.400.000 ريال �سعودى مق�سم اإلى 63.2400.000 �سهم قيمة كل منها 10 

ريالت �سعودية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�شية لل�شركة و�شركاتها التابعة )جمتمعني “ املجموعة”( مبا يلى: 

 ت�سنيع وبيع املتفجرات واملنتجات املتعلقة بها لأغرا�ض ال�ستعمال املدين والع�سكري وتقدمي خدمات  ¡
الدعم الفنى للتفجري. 

مزاول���ة جت���ارة اجلمل���ة والتجزئ���ة يف الأدوية وامل���واد والتحاليل الطبية وامل�ستح�س���رات ال�س���يدلية  ¡
والأدوات واملع���دات والآلت الطبي���ة واجلراحي���ة ولوازم امل�ست�س���فيات واملراكز الطبي���ة وقطع الغيار 

اخلا�سة بها واملنظفات واملواد الغذائية. 

ت�شنيع واإنتاج مادة نرتات الأمونيوم. ¡
تت�سمن القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�سابات ال�سركة و�سركاتها التابعة التالية:

ن�سبة امللكية كما يف 31 دي�سمرب

2013م2014مبلد التاأ�سي�ضال�سركة التابعة

99%99%ال�سعوديةال�شركة ال�شعودية العاملية للتجارة )�شيتكو فارما(

100%100%جمهورية م�سرالعربية�شركة ال�شوي�س العاملية للنرتات )�شينكو(

100%100%ال�سعوديةال�شركة الكيميائية للإ�شتثمار التجاري

100%100%ال�سعودية�سركة اأجا لل�سناعات الدوائية املحدودة 

100%100%ال�سعوديةال�سركة الكيميائية ال�سعودية املحدودة

وقعت �س���ركة اآجا لل�س���ناعات الدوائية املحدودة خالل �سهر يونيو 2013م  عقد مع �سركة مقاولت لإن�ساء 
م�سنع اأدوية يف مدينة حائل ال�سناعية.  كما مت خالل �سنة 2014 توقيع عدة عقود اأخرى لأعمال اأخرى يف 
امل�ش���نع ول�ش���راء اآلت ومعدات وغريها. وقد مت الإنتهاء من الإن�شاءات املدنية خلل الربع الثالث من عام 

2014م، ويتوقع اأن يبداأ الإنتاج التجاري خالل عام 2015م. 
مل تبداأ ال�سركة الكيميائية ال�سعودية املحدودة ن�ساطها التجاري بعد. 

ملخ�ض ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة- 2

اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية التي طبقتها املجموعة يف اإعداد قوائمها املالية املوحدة تتلخ�ض مبا يلي:

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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اأ�س�ض الإعداد2-1  
اأعدت القوائم املالية املوحدة املرفقة على اأ�سا�ض التكلفة التاريخية وفقًا ملبداأ ال�ستحقاق املحا�سبي وطبقًا 

للمعايري املحا�شبية ال�شادرة عن الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني.

التوحيد2-2  
ال�س���ركات التابعة هي ال�س���ركات التي يك���ون للمجموعة القدرة على توجيه �سيا�س���اتها املالية والت�س���غيلية 
للح�س���ول على املنافع القت�س���ادية، وتكون ن�س���بة ملكيتها عمومًا اأكرث من ن�س���ف حقوق الت�سويت فيها. 
يعترب وجود وتاأثري حقوق الت�شويت املحتملة التي ميكن ممار�شتها اأو حتويلها يف الوقت احلايل عند تقييم 
م���ا اإذا كانت املجموعة ت�س���يطر على كيان اآخر. يتم توحيد ح�س���ابات ال�س���ركات التابعة م���ن تاريخ انتقال 

ال�سيطرة اإلى املجموعة. يتم اإيقاف التوحيد من تاريخ فقد ال�سيطرة.
ت�س���تخدم طريقة ال�سراء لت�سجيل الإ�ستحواذ على ال�س���ركات التابعة. تقا�ض تكلفة ال�سراء بالقيمة العادلة 
للموجودات املقدمة اأو املطلوبات املتكبدة اأو املتحملة يف تاريخ ال�س���راء بالإ�س���افة اإلى التكاليف املبا�س���رة 
املرتبطة بعملية ال�شراء. يتم اإثبات الزيادة يف تكلفة ال�شراء عن القيمة العادلة حل�شة املجموعة يف �شايف 
املوجودات امل�شرتاة القابلة للتحديد ك�شهرة. يتم عر�س ال�شهرة الناجتة عن �شراء ال�شركات التابعة �شمن 
املوجودات غري املتداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة و يتم اختبار ال�شهرة �شنويًا فيما يتعلق بالهبوط يف 

قيمتها، وتثبت ب�شايف التكلفة بعد خ�شم اأي خ�شائر هبوط يف القيمة، اإن وجدت.
تت�س���من القوائم املالية املوحدة املرفقة ح�س���ابات ال�س���ركة و�س���ركاتها التابعة الهامة.  يتم اإعداد القوائم 
املالية لل�ش���ركات التابعة لنف�س فرتة التقارير املالية لل�ش���ركة. يتم تغيري ال�شيا�ش���ات املحا�ش���بية لل�ش���ركة 

التابعة عند ال�سرورة لكي تتوافق مع ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة.
يتم ا�ش���تبعاد املعاملت والأر�شدة والأرباح غري املحققة للمعاملت فيما بني �شركات املجموعة. يتم اأي�شا 

ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة.

تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة2-3  
يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمبادئ املحا�ش���بية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية 
ا�ش���تخدام تقدي���رات وافرتا�ش���ات توؤثر عل���ى املبالغ املعرو�ش���ة للموج���ودات واملطلوبات، والإف�ش���اح عن 
املوج���ودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، وكذلك املبالغ املعرو�س���ة لالإيرادات 
وامل�ش���اريف خلل فرتة القوائم املالية املوحدة. يتم تقييم التقديرات والفرتا�ش���ات ب�ش���كل م�شتمر بناًء 
على اخلربة ال�س���ابقة وعوامل اأخرى، تت�س���من توقعات بالأحداث امل�س���تقبلية التي يعتقد اأن تكون منا�سبة 
للظ���روف. تق���وم اإدارة املجموع���ة بعمل تقديرات وافرتا�ش���ات تتعلق بامل�ش���تقبل. نادرًا ما تت�ش���اوى نتائج 
التقديرات املحا�سبية، وفقًا لتعريفها، مع النتائج الفعلية املتعلقة بها. اإن التقديرات الهامة والتى قد توؤثر 

على القوائم املالية املوحدة ككل تت�سمن:
خم�ش�س الديون امل�شكوك فى حت�شيلها. ¡
خم�ش�س املواد بطيئة احلركة. ¡
تقدير العمر الإنتاجى املتوقع والقيمة املتبقية للممتلكات والآلت واملعدات. ¡
امل�ستحقات واملخ�س�سات للتكاليف وامل�سروفات. ¡

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 



التـقــريـر الســـنوي 52

حتويل العمالت الأجنبية2-4  
عملة التقارير املالية	- 

تظهر بنود هذه القوائم املالية املوحدة بالري�ال ال�س���عودي وهو العملة الرئي�س���ية لل�س���ركة. جميع ال�سركات 
التابعة فيما عدا �ش���ركة �ش���ينكو )والتى ت�شتخدم الدولر الأمريكى كعملة لتقاريرها املالية وهى عملة �شعر 

�شرفها ثابت مقابل الريال ال�شعودى( ت�شتخدم اأي�شًا الريال ال�شعودى كعملة لتقاريرها املالية.
معامالت واأر�سدة	- 

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعملةالأجنبية اإلى الري�ال ال�س���عودي با�س���تخدام اأ�سع�ار ال�سرف ال�سائدة 
يف تاري���خ تلك املعامالت. يتم اإثبات اأرباح وخ�س���ائر �س���رف العم���الت الأجنبية الناجتة عن ت�س���ديد تلك 
املعام���الت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقتناة بالعملة الأجنبية با�س���تخدام 

اأ�سعار �سرف العمالت كما يف نهاية ال�سنة يف قائمة الدخل املوحدة.
 �سركات املجموعة	- 

يتم حتويل النتائج واملركز املايل لل�س���ركات الأجنبي���ة التابعة، اإن وجدت، التي تكون عملة تقاريرها املالية 
غري الري�ال ال�سعودي اإلى الري�ال ال�سعودي كما يلي:

 يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لقائمة املركز املايل املعرو�س���ة ب�سعر �سرف الإغالق كما يف تاريخ  ¡
قائمة املركز املايل املوحدة.   

يتم حتويل الإيرادات وامل�ساريف لكل قائمة دخل مبتو�سط اأ�سعار �سرف ال�سنة املالية.  ¡
 
يتم حتويل مكونات ح�سابات حقوق امللكية باأ�سعار ال�سرف الفعلية يف التواريخ التي تعود لكل بند عند  ¡

حدوثه. 
ت�ش���جل التعديلت املجمعة )اإن وجدت( الناجتة من ترجمة القوائم املالية لل�ش���ركات التابعة باخلارج اإلى 
الريال ال�س���عودى كبند م�س���تقل �سمن حقوق امللكية. حيث اأن �سركة �سينكو هى ال�سركة اخلارجية الوحيدة 
والت���ى ت�ش���تخدم الدولر الأمريكى كعملة لتقاريرها املالية )وهى عملة �ش���عر �ش���رفها مثب���ت اأمام الريال 

ال�شعودى(، فاإنه ل يوجد حاليًا مثل هذه التعديلت.
يتم حتويل توزيعات الأرباح امل�ستلمة من ال�سركة الأجنبية التابعة ب�سعر ال�سرف الفعلي يف تاريخ العملية. 

ويتم قيد فروقات حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة. 
عندما يتم ا�شتبعاد اأو بيع ا�شتثمارات يف �شركة اأجنبية تابعة، يتم اإثبات فروقات حتويل العملت الأجنبية 

التي كانت مقيدة يف حقوق امللكية يف قائمة الدخل املوحدة كجزء من ربح اأو خ�سارة الإ�ستبعاد اأو البيع.

النقد والنقد املماثل 2-5  
يت�شمن النقد والنقد املماثل النقدية بال�شناديق والأر�شدة والودائع البنكية والإ�شتثمارات الأخرى القابلة 
للتحوي���ل اإل���ى مبال���غ نقدية حمدودة والتى يك���ون تواريخ اإ�س���تحقاقها خالل ثالثة اأ�س���هر اأو اأقل من تاريخ 

�سراوؤها.

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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الذمم املدينة واملدينون الأخرون2-6  
يتم اإثبات الذمم املدينة باملبالغ الأ�ش���لية للفواتري ناق�ش���ًا خم�ش����س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها. يتم 
اإثبات املدينون الأخرون باملبالغ التى ميكن اإ�ش���رتدادها اأو املدفوعة مقدمُا. يتم تكوين خم�ش����س للديون 
امل�ش���كوك يف حت�ش���يلها عندما يكون هناك دليل مو�ش���وعي على عدم متكن املجموعة من حت�ش���يل جميع 
املبالغ امل�ش���تحقة مبوجب ال�ش���روط الأ�ش���لية للذمم املدينة. يت���م اإثبات هذا املخ�ش����س يف قائمة الدخل 
املوحدة ويعر�س �شمن »م�شروفات عمومية واإدارية«. عندما تكون الذمة املدينة غري قابلة للتح�شيل، يتم 
�ش���طبها مقابل خم�ش����س الديون امل�شكوك يف حت�ش���يلها. يتم اإثبات اأي مبالغ م�شرتدة لحقًا، مت �شطبها 

م�شبقًا، بقيد دائن على »م�شروفات عمومية واإدارية« يف قائمة الدخل املوحدة.

املخزون2-7  
يت���م اإثب���ات املخزون بالتكلفة اأو �س���ايف القيمة القابلة للتحقق اأيهما اأقل. يحدد �س���عر التكلفة با�س���تخدام 
طريقة املتو�سط املرجح. تت�سمن تكلفة املنتجات اجلاهزة تكلفة املواد الأولية والعمالة املبا�سرة والتكاليف 

ال�سناعية.
متثل �ش���ايف القيمة القابلة للتحقق �شعر البيع املقدر يف �شياق الأعمال العتيادية ناق�شا تكاليف ا�شتكمال 

العملية وم�ساريف البيع.

املمتلكات والآلت واملعدات2-8  
يتم اإثبات املمتلكات والآلت واملعدات بالتكلفة ناق�ش���ًا ال�ش���تهلك املرتاكم، ما عدا الأرا�ش���ى والأعمال 
الراأ�ش���مالية حتت التنفيذ والتى يتم اإثباتها بالتكلفة. ل يتم ا�ش���تهلك الأرا�ش���ي. يتم اإثبات م�ش���روفات 
ال�س���يانة والإ�س���الحات العادية التي ل تزيد جوهريا من العمر الإنتاجي املقدر لالأ�س���ل يف قائمة الدخل 
املوحدة عند تكبدها. يتم ر�س���ملة تكاليف التجديدات والتح�س���ينات اجلوهرية، اإن وجدت، ويتم ا�س���تبعاد 
الأ�ش���ول التي مت ا�ش���تبدالها. يتم اإثبات ال�ش���تهلك يف قائمة الدخل املوحدة، با�ش���تخدام طريقة الق�شط 

الثابت، وذلك لتوزيع تكاليف املوجودات على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة لها كما يلي:

ال�سنوات

33مباين

20البنية التحتية

10-33حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

 7-10اآلت ومعدات

 7-10اأثاث ومفرو�سات وع�دد

4�سيارات ومعدات نقل

حتدد اأرباح وخ�ش���ائر ال�ش���تبعاد مبقارنة املتح�ش���لت مع القيمة الدفرتية ويتم اإثباته���ا يف قائمة الدخل 
املوحدة.

الشركة الكيميائية السعودية
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الأ�سول غري امللمو�سة2-9  
تتمثل الأ�ش���ول غري امللمو�ش���ة فى تكاليف ما قبل الت�شغيل املتعلقة بتاأ�شي�س ال�شركات التابعة اجلديدة. يتم 
اإطفاء هذه التكاليف على فرتة ل تتجاوز 7 �سنوات بدءًا من تاريخ بدء العمليات التجارية لل�سركة التابعة. 

الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة2-10  
يت���م مراجع���ة املوجودات  للتاأكد م���ن عدم وجود هبوط يف قيمتها عندما ت�ش���ري الأح���داث اأو التغريات يف 
الظ���روف اإل���ى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لل�ش���رتداد. يتم اإثبات خ�ش���ارة الهبوط يف القيمة، 
باملبلغ الذي تزيد فيه القيم�ة الدفرتية للأ�ش���ل عن قيمته القابل�ة لل�ش���رتداد وهي القيمة العادلة للأ�شل 
ناق�شًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�شتخدام، اأيهما اأعلى. ولغر�س تقدير الهبوط، يتم جتميع املوجودات لأدنى 
م�ش���توى تتواجد فيه تدفقات نقدية منف�شلة وحمددة )وحدات مدرة للنقد(. يتم مراجعة املوجودات غري 
املتداول���ة، بخ���لف املوجودات غري امللمو�ش���ة، اإن وجدت، والتي �ش���بق اأن حدث هب���وط يف قيمتها بغر�س 
احتمال عك�س ذلك الهبوط، وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت عك�س خ�ش���ارة الهبوط يف القيمة يف 
وقت لحق، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية للأ�ش���ل اأو الوحدة املدرة للنقد اإلى التقدير املعدل لقيمتها 
القابلة لل�ش���رتداد، على األ يزيد عن القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم اإثبات خ�ش���ارة الهبوط يف قيمة ذلك 
الأ�شل اأو الوحدة املدرة للنقد يف الفرتات ال�شابقة. يتم اإثبات عك�س خ�شارة الهبوط يف القيمة فورًا كاإيراد 

يف قائمة الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�شارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�شة، اإن وجدت.

 القرو�ض2-11
يتم اإثبات القرو�ض باإجمالى قيمة املبالغ امل�ستلمة.

يت���م ت�ش���نيف القرو�س كمطلوب���ات متداولة ما مل يك���ن لدى املجموعة حق غري م�ش���روط لتاأجيل ت�ش���وية 
الإلتزام ملدة 12 �سهرًا على الأقل بعد تاريخ قائمة املركز املايل. 

الذمم الدائنة وامل�ستحقات2-12   
يتم اإثبات املطلوبات للمبالغ التي �س���يتم دفعها مقابل ب�س���ائع وخدمات م�س���تلمة، �سواًء مت املطالبة بها من 

قبل املورد اأو اإ�سدار فواتري مبوجبها اإلى املجموعة اأم ل.

املخ�س�سات2-13  
يتم اإثبات املخ�س�س���ات عندما يكون لدى املجموعة التزام قانوين حايل اأو متوقع ناجت عن حدث �س���ابق، 

وهناك اإحتمال اإ�شتخدام املوارد لت�شديد الإلتزام، وميكن تقدير املبلغ ب�شكل يعتمد عليه.

الزكاة وال�سرائب2-14  
وفقًا لأنظمة م�س���لحة الزكاة والدخل، تخ�س���ع ال�س���ركة للزكاة. يتم حتميل الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة 
والزكاة املتعلقة مبلكية ال�س���ركة يف ال�س���ركات التابعة على قائمة الدخل املوحدة. تقدم ال�س���ركات التابعة 
اإقراراته���ا الزكوية ب�س���كل منف�س���ل. يتم اإثب���ات املبالغ الإ�س���افية التي ت�س���تحق، اإن وج���دت، عندما يتم 

حتديدها حني اإنهاء الربوط النهائية.

الشركة الكيميائية السعودية
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تقوم ال�س���ركة وال�سركات ال�سعودية التابعة با�س���تقطاع ال�سريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع اأطراف 
غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا ملتطلبات نظام �سريبة الدخل ال�سعودي.

تخ�سع ال�س��ركات التابعة الأجنبية ل�سريبة الدخ���ل يف البالد التي مت��ار�ض فيها ن�ساطها. يتم حتميل ه��ذه 
ال�سريبة، اإن وجدت، على قائمة الدخل املوحدة.

يتم اإثبات �ش���ريبة الدخل املوؤجلة، والتي تنتج عن جميع الفروقات املوؤقتة اجلوهرية بني الدخل املحا�ش���بي 
والدخ���ل ال�ش���ريب�ي، وذلك يف الفرتة التي تن�ش���اأ فيها تلك الفروقات، و يت���م تعديلها عند عك�س الفروقات 
املوؤقتة املتعلقة بها. يتم اإثبات موجودات �ش���ريبة الدخل املوؤجلة املتعلقة باخل�ش���ائر املدورة اإلى احلد الذي 
يحتمل عنده توفر دخل م�س���تقبلي خا�س���ع لل�س���ريبًة ملقابلة تلك اخل�سائر ال�س���ريبية املدورة. يتم حتديد 
�سريبة الدخل املوؤجلة با�ستخدام �سرائح ال�سريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ويتوقع 

اأن يتم تطبيقها عند حتقق موجودات �سريبة الدخل املوؤجلة اأو ت�سوية مطلوبات �سريبة الدخل املوؤجلة.

خم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني   2-15  
يتم اإثبات خم�ش�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني من ِقبل ال�شركة وال�شركات التابعة ال�شعودية مبوجب 
�ش���روط نظام العمل يف اململكة العربية ال�ش���عودية ويحم���ل على قائمة الدخل املوحدة. يتم احت�ش���اب مبلغ 
اللتزام على اأ�ش���ا�س القيمة احلالية للمكافاأة املكت�ش���بة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف عمله كما 
يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. يتم احت�ش���اب املبالغ امل�ش���ددة عند نهاية اخلدمة على اأ�شا�س رواتب 
وب���دلت املوظف���ني الأخرية وعدد �ش���نوات خدماتهم املرتاكمة، كما هو مو�ش���ح يف اأنظم���ة اململكة العربية 

ال�سعودية.
تقوم ال�ش���ركة الأجنبية التابعة باحت�ش���اب واثبات مكافاأة نهاية اخلدمة واملزاي���ا الأخرى للموظفني وذلك 

وفقًا لالأنظمة ذات ال�سلة يف الدولة التي متار�ض فيها اأن�سطتها.

الإحتياطي النظامي2-16  
مبوجب اأحكام نظام ال�ش���ركات يف اململكة العربية ال�ش���عودية، يجب على ال�ش���ركة اأن حتول 10% من �سايف 
دخل ال�س���نة اإلى الحتياط�ي النظامي حتى يعادل هذا الحتياطي 50% من راأ�ض مالها. اإن هذا الحتياطي 

غري قابل للتوزيع على امل�شاهمني حاليًا. 

الحتياطي العام2-17  
يتم تكوين الحتياطي العام بناًء على موافقة اجلمعية العامة لل�سركة وتو�سية جمل�ض الإدارة.  

حتقق الإيرادات2-18  
يتم اإثبات مبيعات مواد التفجري عند ت�ش���ليم الب�ش���اعة اإلى العملء ح�شب ال�شروط والأ�شعار املو�شحة يف 
اتفاقيات البيع. يتم اإثبات اإيرادات خدمات التفجري على اأ�سا�ض اخلدمات املنجزة فعاًل لبنود العقود ذات 

العالقة.
يتم اإثبات مبيعات الأدوية واملواد الغذائية واملنظفات عند ت�س���ليم الب�س���اعة اإلى العمالء وتظهر بال�سايف 

بعد ح�شم اخل�شومات. حتدد اأ�شعار بيع الأدوية من ِقبل هيئة الغذاء والدواء ال�شعودية.

الشركة الكيميائية السعودية
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التكاليف وامل�سروفات2-19  
تكلفة املبيعات 

تت�س���من تكلف���ة املبيعات جميع تكالي���ف الإنتاج وبالأخ����ض املواد املبا�س���رة والعمالة املبا�س���رة والتكاليف 
ال�سناعية الغري املبا�سرة.

امل�سروفات
تت�س���من م�سروفات البيع والت�سويق التكاليف املبا�س���رة والغري مبا�سرة التي تتعلق ببيع وت�سويق املنتجات. 
تت�س���من امل�سروفات العمومية والإدارية التكاليف املبا�سرة والغري مبا�سرة الأخرى التي ل تكون جزءًا من 

تكلفة املبيعات اأو م�سروفات البيع والت�سويق.

توزيعات الأرباح    2-20  
يتم اإثبات توزيعات الأرباح يف القوائم املالية املوحدة يف ال�سنة التي يتم اعتمادها فيها، و مت حتويل مبالغها 

اإلى ح�ساب بنكى حمدد لي�ض حتت حتكم ال�سركة.    

عقود اإيجار ت�سغيلية2-21  
يتم اإثبات م�شروفات الإيجار مبوجب عقود اإيجار ت�شغيلية يف قائمة الدخل املوحدة على مدى فرتة العقود 

املتعلقة بها.

ربحية ال�سهم2-22  
يتم احت�س���اب ربحية ال�س���هم على اأ�س���ا�ض املتو�س���ط املرجح لع��دد الأ�س���هم العادية القائم��ة خ��الل ال�سنة 

.)63.240.000(

املعلومات القطاعية2-23  
 القطاع الت�سغيلي	- 

القطاع الت�سغيلي هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي:
تعمل يف اأن�سطة تدر اإيرادات. ¡
تقوم الإدارة با�س���تمرار بتحليل نتائج عملياتها من اأجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع امل�س���ادر  ¡

وتقييم الأداء.
تتوفر عنها معلومات مالية ب�سكل منف�سل. ¡

القطاع اجلغرايف	- 

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�س���اآت التي تقوم باأن�س���طة تدر اإيرادات يف 
بيئة اقت�سادية حمددة تخ�سع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.
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كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014منقـد ونقــد مماثل- 3
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 67.218 148.346نقد لدى البنوك

 642 751نقد بال�سندوق  

149.097 67.860 

كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014مذمـم مدينـــة- 4
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 1.287.4241.275.260مدينون جتاريون 

)27.761()30.335(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

1.257.0891.247.499 

اإن 68% تقريبًا من ذمم املدينون التجاريون كما فى 31 دي�س���مرب 2014م )عام 2013م: 70%( م�ش���تحقة 
من موؤ�س�س�ات حكومية. اإن هذه املوؤ�س�سات تتمتع مبركز اإئتماين قوي فى ال�سوق ال�سعودي. اإن 31% تقريبًا 
من مبيعات ال�س���ركة خالل ال�س���نة املنتهية فى 31 دي�سمرب 2014م متت اإلى عميل واحد من العملء )عام 

2013م: ن�سبة 31% تقريبًا(.
وفيما يلي حركة ح�شاب خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها: 

2014م
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 24.291 27.761الر�سيد كما يف 1 يناير  

 3.470 2.715اإ�سافات 

     -)151(ديوم م�سطوبة

 27.761 30.335الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب  

الشركة الكيميائية السعودية
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كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014مخمـــزون- 5
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 49.884 54.645مواد اأولية )نرتات اأمونيوم ومواد كيميائية اأخرى(

 25.698 20.756ب�شاعة تامة ال�شنع )متفجرات وم�شتلزماتها( 

 550.939 449.661اأدوي��ة

 31.189 25.094منظفات

 3.624 5.211قطع غيار غري معدة للبيع

555.367 661.334 

)3.977()5.726(خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة 

549.641 657.357 

وفيما يلي حركة ح�شاب خم�ش�س ب�شاعة بطيئة احلركة: 
2014م

الف ريال �سعودى
2013م

الف ريال �سعودى

 3.023 3.977الر�سيد كما يف 1 يناير  

 1.200 2.614اإ�سافات 

)246()865(ا�ستبعادات

 3.977 5.726الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب  

كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014مدفعات مقدمة وذمم مدينة اأخرى- 6
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 17.402 20.177م�سروفات مدفوعه مقدمًا وذمم اأخرى

 12.242 20.300دفعات مقدمًا ملوردين

 6.466 8.383اأخرى وت�شمل �شلف املوظفني

48.860 36.110 

الشركة الكيميائية السعودية
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معامالت مع اأطراف ذات عالقة   - 7

لدى املجموعة معامالت مع اأطراف ذات عالقة، ت�س���تمل على مدفوعات وم�س���روفات وتكاليف غري هامة 
فيما بني �شركات املجموعة. تت�شمن املعاملت مع اأطراف ذات علقة خلل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2014م مكافاآت اأع�س�����اء جمل�ض الإدارة مببل��غ 1.8 مليون ري���ال �سع���ودي وبدل ح�سور اإجتماعات مببل��غ 
298.000 ري���ال �س���عودى تخ�ض ع���ام 2014م )2013م: مبلغ 1.8 مليون ريال �س���عودي ومبلغ 207.000 

ريال �سعودى، على التوايل تخ�ض عام 2013م(.
تخ����س اأر�ش���دة الأط���راف ذات العلقة جمموعة املوارد )وت�ش���مل يف الأ�ش���ا�س �ش���ركة امل���وارد التجارية 
املحدودة(. اإن �ش���ركة املوارد التجارية مملوكة من قبل �ش���ركة املوارد القاب�ش���ة و�شركة املوارد للإ�شتثمار 
وامل�ساهم الرئي�سى فى تلك ال�سركات كان رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�سركة ال�سابق وهو طرف ذو عالقة لرئي�ض 

جمل�س الإدارة احلالى.
اإن اأهم الأر�سدة مع الأطراف ذات العالقة كما يف نهاية ال�سنة الناجتة عن معامالت معهم هى كما يلي:

كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014ممطلوب من اأطراف ذات عالقة   )اأ(
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 230.231 230.197�سركة املوارد التجارية املحدودة

 1.398 1.476�سركات اأخرى فى جمموعة املوارد

231.673 231.629 

مطلوب لأطراف ذات عالقة  )ب(

1.3511.328�سركات فى جمموعة املوارد

الشركة الكيميائية السعودية
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اأر�س���دة املطلوبات لأطراف ذات عالقة كما يف 31 دي�س���مرب 2014م و2013م ل تت�س���من اأى م�س���روفات 
متويل.

يت�س���من الر�س���يد املطلوب م���ن اأطراف ذات عالق���ة يف قائم��ة املرك��ز املايل املوحدة كما يف 31 دي�س���مرب 
2014م و 2013م مبل���غ 230 ملي���ون ريال �س���عودي مطلوب من �س���ركة املوارد التجارية املح���دودة نتج عن 
ا�شتحواذ ال�شركة التابعة )�شيتكو فارما( خلل عام 2008م على ح�سة يف راأ�سمال �سركة املوارد التجارية 
املحدودة تعادل 15% من حقوق ملكية �سركة املوارد التجارية املحدودة مقابل مبلغ 135 مليون ريال �سعودي. 
دخلت �سيتكو فارما خالل عام 2009م يف اإتفاقية اأخرى مع �سركة املوارد التجارية املحدودة تق�سي ب�سراء 
�س���يتكو فارما 50% من ح�س����ض ال�سركاء يف �س���ركة الدواء للخدمات الطبية وذلك بدفع مبلغ 235 مليون 
ريال �س���عودي مقابل خروجها من ملكية 15% من ح�س����ض ال�سركاء يف �س���ركة املوارد التجارية املحدودة. 
وقد قامت �س���يتكو فارما ب�س���داد مبلغ 95 مليون ريال �ش���عودي من اإجمايل الفرق بني قيمة ال�شفقتني اإلى 

البائعني.
عند ع��ر�س ال�ش���فقتني امل�ش�����ار اإليهما اأعله على اجلمعي��ة العامة العادي��ة مل�ش���اهم��ي ال�ش��ركة املنعقدة 
بتاري���خ 30 يونيو 2009م لإعتمادهما، �ش���در قرار اجلمعي���ة بعدم املوافقة على هاتني ال�ش���فقتني. وعليه 
قامت اإدارة ال�ش���ركة باإخطار البائعني باإلغاء ال�شفقتني واملطالبة با�شرتداد املبالغ املدفوعة تطبيقًا لبنود 
مذكرة التفاهم التي ت�ش���رتط موافقة اجلهات ذات العلقة لإمتام ال�ش���فقة. وبناًء على ذلك مت ت�ش���جيل 
جمم���وع املبالغ املدفوعة وقدرها 230 مليون ريال �س���عودي على ح�س���اب مطلوب م���ن اأطراف ذات عالقة، 

�سركة املوارد التجارية.
بتاري���خ 3 ماي�����و 2011م، مت توقي��ع اتفاقية مع �س���ركة امل�����وارد التجاري��ة املح��دودة باإعادة مبلغ ال�س���فقة 
البالغ 230 مليون ريال �س���عودي من خالل 6 اأق�ش���اط ن�ش���ف �ش���نوية قيمة كل ق�ش���ط 38.333.333 ريال 
�س���عودي على اأن يتم �س���داد اأول ق�سط بتاريخ 1 اأغ�س���ط�ض 2011م واأخر ق�سط فى 1 فرباير 2014م، وبناًء 
على ذلك، مت ت�س���نيف اإجمالى الر�س���يد البالغ 230 مليون ريال �سعودى كموجودات متداولة. علمًا باأنه مل 
يتم حت�شيل الأق�شاط امل�شتحقة على �شركة املوارد التجارية حتى تاريخ اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة 
املرفقة. وذلك لعدم اكتمال املوافقات املطلوبة ل�س���تكمال املتطلبات النظامية لتنازل �س���ركة �سيتكو فارما 

عن ح�ستها يف ملكية �سركة املوارد التجارية.
ق���رر امل�س���اهمون يف اجتماعهم باجلمعي���ة العامة املنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2012م رفع ق�س���ية على �س���ركة 
املوارد التجارية املحدودة للمطالبة باإعادة مبلغ 230 مليون ريال �س���عودي وتفوي�ض جمل�ض الإدارة باتخاذ 
الإجراءات النظامية والقانونية بعد اإعطاء مهلة للت�س���وية اإلى نهاية عام 2012م. وبناًء عليه وبعد اإنق�ساء 
ه���ذه املهل���ة فقد تعاقدت �س���يتكو فارما بتاري���خ 17 مار�ض 2013م م���ع اأحد مكاتب املحام���اة ليتولى مهمة 
الرتافع عنها ومتثيلها اأمام اجلهات الق�شائية واحلكومية وذلك ب�شاأن الق�شية �شد �شركة املوارد التجارية 
املحدودة للمطالبة ب�س���داد املبلغ امل�س���تحق. هذا وقد مت رفع الق�سية �سد �سركة املوارد التجارية املحدودة 
لدى ديوان املظامل. مل يتم اإ�ش���دار راأي يف الق�ش���ية حتى تاريخه، وتعتقد اإدارة ال�شركة اأنه �شيتم اإ�شرتداد 

كامل املبالغ املطالب بها. 

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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ممتلكات واآلت ومعـدات, �سايف   - 8

 لل�سنة املنتهية فى
31 دي�سمرب 2014م

اأرا�ســـي
الف ريــال

املباين 
والبنية 
التحتية

الف ريــال

حت�سينات 
علي مبانى 

م�ستاأجرة
الف ريـال

اآلت 
ومعدات

الف ريـال

اأثاث
وجتهيزات

 وعدد
الف ريـال

�سيارات
الف ريـال

املجمـــوع
الف ريـال

التكلفـة

222.19915.226181.27513.11641.793479.692 6.083الر�سيد يف 1 يناير 2014م

1.5411.7072.3092.7487.03715.342     -اإ�ساف����������ات

)6.399()3.770()133()2.496( - -     -اإ�ستبع���������ادات

   - - - - -)10.717(10.717اإعادة تبويب

16.933181.08815.73145.060488.635 16.800213.023الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014م

الإ�ستهــالك املرتاكــم

)287.079()31.136()10.170()87.768()9.862()148.143(     -الر�سيد يف 1 يناير 2014م

)17.734()4.708()4.620()7.258()637()511(     -اإ�شته�لك ال�شن������ة

2.4961333.7226.351  -  -     -اإ�ستبع���������ادات

148.65410.49992.53014.65732.122298.462     -الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2014م

�سافى القيمة الدفرتية
كما فى 31 دي�سمرب 2014م

16.80064.3696.43488.5581.07412.938190.173

التكلفـــة

8.163234.64515.271163.18812.92038.709472.896الر�سيد يف 1 يناير 2013م

1.37327018.0871964.04923.975     -اإ�ساف����������ات

)17.179()965(   -   -)315()13.819()2.080(اإ�ستبع���������ادات

6.083222.19915.226181.27513.11641.793479.692الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م

الإ�ستهــالك املرتاكــم

)283.308()27.237()8.881()79.867()9.562()157.761(     -الر�سيد يف 1 يناير 2013م

)18.793()4.811()1.289()7.901()615()4.177(     -اإ�شته�لك ال�شن������ة

91215.022   -    -13.795315     -اإ�ستبع���������ادات

)287.079()31.136()10.170()87.768()9.862()148.143(     -الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013م

�سافى القيمة الدفرتية
كما فى 31 دي�سمرب 2013م

6.083 74.056 5.36493.5072.94610.657192.613

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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يتمثل اإعادة التبويب اأعله فى بع�س الأرا�شى التى كانت م�شجله �شمن املباين.
تتمث���ل اأعمال راأ�ش���مالية حتت التنفي���ذ كما يف 31 دي�س���مرب 2014م والبالغة 97.73 مليون ريال �س���عودي 
)2013م: 20.64 ملي���ون ريال �ش���عودي( ب�ش���كل اأ�شا�ش���ي فى تكاليف اإن�ش���اء املباين والآلت ل�ش���ركة اأجا 

لل�شناعات الدوائية )اإي�شاح 1(.
اإن م�ش���انع ال�شركة مقامة على اأرا�شي م�شتاأجرة من وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية ترتاوح مدتها ما بني 

10 �سنوات اإلى 20 �سنة. اإن هذه الإيجارات قابلة للتجديد ملدد اإ�سافية. 
ال�سهـرة - 9

متثل ال�ش���هرة قيم���ة الزيادة يف تكلفة ال�ش���راء عن القيمة العادلة حل�ش���ة ال�ش���ركة يف �ش���ايف املوجودات 
امل�شرتاة ل�شركة �شيتكو فارما. 

 قرو�ض ق�سرية الأجل- 10

لدى ال�ش���ركة ت�ش���هيلت بنكية مع بنوك حمليه مببلغ اإجمالى قدره 119 مليون ريال �شعودى )2013م: 40 
مليون ريال �ش���عودى(، وقد مت �ش���حب مبلغ 50 مليون ريال �سعودى منها كما يف 2014/12/31م )2013م: 
ل �شئ(، كما مت ا�شتخدام 56 مليون ريال �شعودى فى �شكل اعتمادات م�شتندية وخطابات �شمان )2013م: 

23 مليون ريال �شعودي(.
 لدى �ش���يتكو فارما اتفاقيات ت�ش���هيلت ائتمانية مع بنوك حملية مببلغ 940 مليون ريال �شعودي )2013م: 
مبلغ 720 مليون ريال �ش���عودي( لتمويل عملياتها الت�ش���غيلية. تت�ش���من الت�ش���هيلت �ش���حب على املك�شوف 
وقرو�ض ق�س���رية الأجل وخطابات �س���مان واإعتمادات م�س���تندية وقد مت ا�س���تخدام مبلغ 682 مليون ريال 
�س���عودي من هذه الت�سهيالت كما يف 31 دي�سمرب 2014م )2013م: مبلغ 581 مليون ريال �شعودي(. حتمل 
هذه الت�س���هيالت نفقات مالية باأ�سعارال�س���وق ال�سائدة. اإن هذه الت�سهيالت م�س���مونة ب�سند لأمر اأ�سدرته 
�ش���يتكو فارما. تت�ش���من اإتفاقيات الت�شهيلت بع�س ال�شروط تتطلب من �شيتكو فارما احلفاظ على م�شتوى 

بع�ض املوؤ�سرات املالية واأمور اأخرى. 
كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014مم�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى- 11
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 7.73311.370رواتب ومزايا اأخرى للموظفني 

 12.40912.024توزيعات اأرباح غري مدفوعة

 10.2776.085خم�ش�س الزكاة لل�شركة )اإي�شاح 12( 

 14.63815.011خم�س�ض الزكاة لل�سركات التابعة 

 2.5372.026اإيجارات م�ستحقة 

 2.7223.700م�ساريف ت�سويق م�ستحقة 

 6.1524.940م�سروفات م�ستحقة ومطلوبات اأخرى 

56.46855.156 

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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الزكاة ال�سرعية    - 12

 اإحت�ساب �سايف الدخل املعدل لل�سركة 12-1
2014م

الف ريال �سعودى
2013م

الف ريال �سعودى

 309.695 297.561ح�سة ال�سركة فى الدخل قبل الزكاة

 4.930 4.707خم�س�سات 

)127.357()131.925(ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح �سركات تابعة  

)14.950(    -الإ�ستهالكات

 172.318 170.343�سافى الدخل املعدل لل�سنة 

 مكونات الوعاء الزكوي لل�سركة12-2
اإن مكونات الوعاء الزكوي لل�سركة وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل تتكون ب�سكل اأ�سا�سى من:    

2014م
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 1.215.615 1.263.586حقوق امل�شاهمني املعدلة كما يف اأول ال�شنة  

 25.259 30.189خم�س�سات كما يف اأول ال�سنة  

 172.318 170.343�شايف دخل ال�شنة املعدل )اإي�شاح 1-12( 

)1.009.364( )1.053.038(ح�سميات

403.828 411.080وعاء الزكاة التقريبي 

حتت�شب الزكاة امل�شتحقة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي اأو �سايف دخل ال�سنة املعّدل، اأيهما اأعلى.

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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 خم�س�ض الزكاة لل�سركة  12-3
تتلخ�س حركة خم�ش�س الزكاة لل�شركة لل�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب مبا يل���ي:

2014م
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 5.817 6.085الر�سيد كما يف 1 يناير  

 9.092 10.277خم�ش�س ال�شنة احلالية   

   - 3.723خم�س�ض اإ�سايف ل�سنوات �سابقه  

)8.824()9.808(دفعات 

 6.085 10.277الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب   

 و�سع الربوط النهائية12-4
قدمت ال�ش���ركة و�ش���ركاتها التابعة )�شيتكو فارما( وال�ش���ركة الكيميائية لل�ش���تثمار التجارى و�شركة اأجا 
لل�س���ناعات الدوائية  اإقراراتهم الزكوية وح�س���لوا،فيما عدا ال�سركة، على �سهادة الزكاة جلميع ال�سنوات 
وحتى عام 2013م. ح�س���لت ال�س���ركة على �س���هادة الزكاة حتى عام 2012م. مل تقم ال�س���ركة الكيميائية 

املحدودة بتقدمي اأى اإقرارات منذ تاأ�سي�سها.   
كمـا فـى 31 دي�سمـرب

2014مخم�س�ض مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني - 13
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 37.102 41.847الر�سيد كما يف 1 يناير    

 7.976 7.170خم�س�ض ال�سنة  

)3.231()1.822(دفعات   

 41.847 47.195الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب     

لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمــرب

2014مم�سروفات بيعية وت�سويقية- 14
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 42.491 48.575رواتب واأجور ومزايا اأخرى 

 15.849 22.702نق��ل 

 5.062 5.317اإيج��ارات

 4.338 4.188اإ�ستهالكات

 3.278 4.003منافع عامة

 2.230 2.003م�ساريف �سفر

 4.518 5.331اأخ��رى 

92.119 78.392 

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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لل�سنة املنتهية فى 31 دي�سمــرب

2014مم�سروفات عمومية واإدارية- 15
الف ريال �سعودى

2013م
الف ريال �سعودى

 56.075 61.331رواتب واأجور ومزايا اأخرى 

 11.829 11.232خ�سم نقدي 

 3.470 2.715خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها  

 3.321 5.488اأتعاب مهنية وقانونية  

 2.987 3.435منافع عامة 

 3.992 3.474اإ�ستهالكات   

 1.656 2.535م�ساريف �سف�ر 

 1.238 2.018�سيانة واإ�سالحات 

 707 825اإيجارات    

 346 3.124اأخ��رى 

96.177 85.621 

عقود اإيجارات ت�سغيلية- 16

ل���دى املجموع��ة عق���ود اإيجارات ت�ش���غيلية خمتلفة ملبانيها ومكاتبها وم�ش���انعها وخمازنه���ا ترتاوح مدتها 
عمومًا ما بني 1 اإلى 20 �سنة. بلغت م�سروفات الإيجارات لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م مبلغ 6.1 
مليون ريال �ش���عودي تقريبًا )2013م: مبلغ 6.2 مليون ريال �ش���عودي تقريبًا( بع�شها عقود تتجدد �شنويًا. 

بلغت ارتباطات الإيجار امل�شتقبليه مبوجب هذه العقود الت�شغيليه مبلغ 17.5 مليون ريال �سعودى. 
املعلومات القطاعية- 17

تتمثل عمليات املجموعة الت�شغيلية يف قطاعات الأعمال التالية:
املتفجرات. ¡
الأدوية واملنظفات. ¡
اإنتاج نرتات الأمونيوم. ¡

الشركة الكيميائية السعودية
) �سركة م�ساهمة �سعودية (
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 توزيعات الأرباح وحتويالت من الأرباح املبقاة - 18

اأو�س���ى جمل����ض الإدارة يف اجتماع���ه املنعق���د بتاريخ 15 ماي���و 2014م بتوزيع اأرباح مببل���غ 110،67 مليون 
ريال �س���عودي مبا يعادل 1،75 ريال �ش���عودى لل�ش���هم )2013: 94،86 مليون ريال �س���عودي مبا يعادل 1،5 
ريال لل�ش���هم(. وقد وافقت اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2014م على هذه التو�سية ومت دفع 
الأرباح بتاريخ 14 يوليو 2014م. كما وافق امل�س���اهمون على حتويل 40 مليون ريال )2013: 40 مليون ريال 

�شعودي( حل�شاب الحتياطي العام.
قرر جمل�ض اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 17 دي�سمرب 2014م توزيع اأرباح نقدية مرحلية مببلغ 
126.48 مليون ريال �ش���عودي )بواقع 2 ري��ال �ش���عودي لكل �ش���هم( وقد مت اإيداع تلك الأرب��اح يف ح�ش���اب 
التوزيع��ات باأح��د البنوك املحلية )لي�س حتت ت�شرف ال�شركة( يف تاريخ 30 دي�سمرب 2014م. ت�ستحق تلك 
التوزيعات للم�شاهمني امل�شجلني ب�شجلت م�شاهمي ال�شركة يف نهاية تداول يوم اخلمي�س 15 يناير 2015م 

)2013: 126.48 مليون ريال �سعودى مبا يعادل 2 ريال �شعودى لكل �شهم(.
الأدوات املالية واإدارة املخاطر   - 19

تتعر����س اأن�ش���طة املجموعة ملجموعة متنوع���ة من املخاطر املالية: خماطر ال�ش���وق )مب���ا يف ذلك خماطر 
العمل���ة، القيم���ة العادل���ة وخماطر �ش���عر الفائدة عل���ى التدفقات النقدي���ة وخماطر الأ�ش���عار(، وخماطر 
الإئتمان وخماطر ال�س���يولة. ويركز برنامج اإدارة املخاطر الكلية للمجموعة على تقلبات الأ�س���واق املالية و 

يحاول التقليل من التاأثريات ال�سلبية املحتملة على الأداء املايل للمجموعة.
اإن الأدوات املالي���ة املدرج���ة يف املركز املالى تت�س���من النقد والنقد املماثل والذمم املدينة وبع�ض اأر�س���دة 
املدين���ون الأخرون، وامل�س���تحقات من اأط���راف ذات عالقة، والقرو�ض ق�س���رية الأجل، والذم���م الدائنة، 
واملطلوبات لأطراف ذات علقة. يتم الإف�ش���اح عن طريقة الإعرتاف اخلا�ش���ة بهذه احل�ش���ابات �ش���من 

ال�سيا�سات املعتمدة لكل بند.
تتم مقا�س���ة املوجودات واملطلوبات املالية والتقرير عن �سايف املبالغ �سمن القوائم املالية املوحدة، عندما 
يك���ون للمجموع���ة حق قانوين مينحها حق اإجراء املقا�ش���ة بني املبالغ املتحققة، اإما للت�ش���وية على اأ�ش���ا�س 

ال�سايف، اأو حتقيق املوجودات و املطلوبات يف نف�ض الوقت.

خماطر العمالت الأجنبية 19-1  
تنتج خماط��ر العم��الت الأجنبية من التغريات والتذبذبات يف قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�س���عار 
�س���رف العمالت الأجنبية. تعمل املجموعة حمليًا ودوليًا وتتعر����ض املجموعة خلطر حمدود من التغري فى 
اأ�س���عار �س���رف العمالت الأجنبية حيث اأن معامالت املجموعة تتم بالريال ال�سعودي ب�سكل اأ�سا�سى، وتقوم 
املجموعة بتوقيع العقود مع معظم ال�س���ركات الأجنبية بالريال ال�سعودي، علمًا اأن بع�ض عمليات املجموعة 
تتم بالدولر الأمريكى واليورو. تراقب اإدارة املجموعة تقلبات اأ�ش���عار العملت الأجنبية وتعتقد اأن تعر�س 

املجموعة ملخاطر العملة لي�ست هامة.

الشركة الكيميائية السعودية
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القيمة العادلة و خماطر �سعر الفائدة على التدفقات النقدية 19-2   
اإن خماط���ر القيمة العادلة و�س���عر الفائدة على التدفقات النقدية هي التعر����ض ملختلف املخاطر املرتبطة 
بتاأثري التقلبات يف اأ�س���عار الفائدة ال�س���ائدة بدون حتفظ على املركز املايل للمجموعة والتدفقات النقدية. 
اإن خماطر �ش���عر الفائدة للمجموعة ين�شاأ اأ�شا�شًا من القرو�س البنكية ق�شرية الأجل )اإي�شاح 10(، والتي 
ه���ي مبع���دلت فائدة قابلة للتغري وتخ�ش���ع لإعادة الت�ش���عري على اأ�ش���ا�س منتظم. تراق���ب اإدارة املجموعة 
تقلبات اأ�سعار الفائدة وتعتقد اأن تعر�ض املجموعة اإلى خماطر القيمة العادلة و�سعر الفائدة على التدفقات 

النقدية غري هامة.

خماطر الأ�سعار19-3   
 اإن خماطر الأ�ش���عار هي خماطر تقلب قيمة اأداة مالية نتيجة للتغريات يف اأ�ش���عار ال�شوق، �شواء كانت هذه 
التغ���ريات ناجتة ع���ن عوامل حمددة اإلى ورقة مالية فردية اأو من قبل م�س���درها اأوعوامل توؤثر على جميع 
الأدوات املالية املتداولة يف ال�سوق. مل يكن لدى املجموعة اأية اأدوات مالية عر�سة ملخاطر هامة يف خماطر 

الأ�سعار.

خماطر الإئتمان19-4  
اإن خماط���ر الإئتم���ان تتمث���ل يف اخفاق اأحد الأط���راف يف اأداة مالي������ة يف الوف���اء بالتزام���ه والت�ش���بب يف 
تكب���د املجموعة خ�سارة مالية. اإن خماطر الإئتمان للمجموعة تنتج ب�سكل اأ�سا�سى من تعامالتها مع وزارة 
ال�س���حة والوزارات الأخرى، وبع�ض ال�س���ركات ال�سعودية الكربى واملعروفة. الوزارات هي جزء من حكومة 
اململكة العربية ال�سعودية والتي لديها ت�سنيف ائتماين قوي يف ال�سوق ال�سعودي. متلك ال�سركات ال�سعودية 
الكربى املعروفة اأي�س���ا ت�سنيف اإئتماين عالى يف ال�سوق ال�سعودي. تقوم اإدارة املجموعة مبتابعة الأر�سدة 
غري امل�ش���ددة، وعند احلاجة يتم اإدراج ح�ش���ابات الذمم املدينة بال�شايف بعد تكوين املخ�ش�شات اللزمة 

للديون امل�شكوك يف حت�شيلها. يتم اإيداع النقدية يف بنوك ذات ت�شنيف اإئتماين عالى.

خماطر ال�سيولة19-5   
تتمث���ل خماط���ر ال�ش���يولة فى عدم قدرة ال�ش���ركة عل���ى مقابل���ة اإلتزاماتها املتعلق���ة ب���الأدوات املالية حال 
اإ�ش���تحقاقها. وتتمثل كذلك فى عدم القدرة على بيع اأ�شل مايل ب�شرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار 
خماط���ر ال�س���يولة عن طريق اإدارة املجموعة على اأ�س���ا�ض منتظم من خالل التاأكد م���ن توفر  اأموال كافية 

متاحة من خالل الت�سهيالت الإئتمانية للتاأكد من تلبية اأي التزامات م�ستقبلية.

القيمة العادلة   19-6   
القيمة العادلة هي املبلغ الذي يتم به مبادلة اأ�شل اأو �شداد اإلتزام يف معاملة تتم بني طرفني بعلمهما وملء 
اإرادتهما على اأ�سا�ض جتاري. حيث يتم اإثبات الأدوات املالية للمجموعة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، عليه 
ميك���ن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية ل���لأدوات املالية وتقديرات القيمة العادلة لها. وتعتقد الإدارة 

اأن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة ل تختلف جوهريًا عن قيمتها الدفرتية. 
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مطلوبات حمتملة وارتباطات راأ�سمالية- 20

لدى املجموعة اإعتمادات م�س���تندية وخطابات �س���مان بنكية قائمة كما يف 31 دي�س���مرب 2014م مببلغ 268 
مليون ريال �س���عودي ومبلغ 153 مليون ريال �ش���عودي، على التوايل )2013م: مبلغ 205 مليون ريال �سعودي 

ومبلغ 129 مليون ريال �شعودي، على التوايل(، مت اإ�شدارها يف �شياق الأعمال الإعتيادية للمجموعة.
بلغت ارتباطات املجموعة الراأ�س���مالية القائمة كما يف 31 دي�س���مرب 2014م عن الأعمال الراأ�س���مالية حتت 

التنفيذ مبلغ 10.1 مليون ريال �سعودى.
اأرقام املقارنة- 21

لقد مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام ال�شنة املقارنة لتتوافق مع عر�س اأرقام ال�شنة احلالية.
اإعتماد القوائم املالية - 22

اأعتم���دت هذه القوائ�م املالي���ة املوح��دة املرفقة م�ن قب���ل جمل���ض اإدارة ال�س���ركة فى تاريخ 29 ربيع الثانى 
1436ه� املواف��ق 18 فرباير 2015م.
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