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حضرات السادة المساهمين
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية 
أن يتقدم للس���ادة مس���اهمي الش���ركة الكرام 
بتقريره حول نش���اط الش���ركة, وأه���م إنجازاتها 
للعام المالي  المنتهي في 31 ديس���مبر 2012م. 
والت���ي تعك���س جه���ود اإلدارة ف���ي تحقي���ق 
التطور المس���تمر الذي تش���هده الشركة خالل 
األعوام الماضية حيث حققت الشركة الكيميائية 
الس���عودية والش���ركات التابع���ة لها مس���توى 
بلغ���ت  الموح���دة حي���ث  للمبيع���ات  قياس���ي 
المبيع���ات الموح���دة  )2.001.333.000 ري���ال( بزي���ادة 

قدرها 7% مقارنة بمبيعات العام الماضي. 
كما يتضم���ن التقرير الس���نوي القوائم المالية 
الموح���دة المدققة للس���نة المالية المنتهية في 
2012/12/31م وقوائ���م المرك���ز المال���ي والدخ���ل 

والتدفقات النقدية وتقرير مراجعي الحسابات. 

مقدمة
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 : نشاط الشركة والشركات التابعة لها 
ً
أوال
تاأ�س�س���ت �ل�سرك���ة �لكيميائي���ة �ل�سعودي���ة – �سرك���ة م�ساهم���ة �سعودي���ة بر�أ����س م���ال مدف���وع قدره  |

632.400.000 ري���ال �سع���ودي – يف ع���ام 1972 م كاأول �سرك���ة يف جم���ال �سناع���ة �ملتفج���ر�ت 
للإ�ستخد�م���ات �ملدنية يف �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية و�أ�سبحت موردً� رئي�سي���ًا و�إقليميًا للمتفجر�ت 
للإ�ستخد�مات �ملدنية يف خمتلف تطبيقات �إز�لة �ل�سخور و�سق �لطرق و�لأنفاق و�ملناجم و�لتعدين 
و�لإ�ستك�سافات �لنفطية. ومتتلك �ل�سركة ثلث م�سانع كربى يف كل من �ملنطقة �لو�سطى و�ملنطقة 
�ل�سرقي���ة و�ملنطق���ة �لغربية بالإ�سافة �إل���ى م�ستودعات توزيع مركزية باملنطق���ة �جلنوبية و�ملنطقة 
�ل�سرقي���ة بال�سم���ان وخلل �لأربعة عقود �ملا�سي���ة متكنت �ل�سركة من تزوي���د �ل�سوق �ملحلي بكافة 
�مل���و�د �لإ�سا�سي���ة وملحقاتها من �ملتفج���ر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية �للزمة لأعم���ال �لبنى �لتحتية 

و�مل�ساريع �لإن�سائية.

جدي���ر بالذكر باأن �أعمال �ل�سركة لي�ست حم�سورة باإنتاج �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية فح�سب 
حي���ث تتو�سع لإ�سافة �ملتفجر�ت لأغر��س ع�سكرية وعمليات تفكيك �لذخرية  وغريها من �لأن�سطة 

�لع�سكرية.

وت�سمل �ملنتجات �لتي تقدمها �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية على �أحدث جيل من منتجات �ملتفجر�ت 
للإ�ستخد�مات �ملدنية �مل�ستخدمة عامليًا وهي كيميولك�س وبريلك�س و�سانيل و�إنفايرو�سي�س. 

ه���و متفج���ر م�ستحلب يتمي���ز بخا�سية �سرعة تفج���ري عالية ومقاوم���ة جيدة للماء  1-  كيميولك�س:  
مقدمة بعبو�ت بل�ستيكية ذ�ت �أحجام خمتلفة لتلبية رغبات و�إحتياجات �لعملء. 

ه���ي م���ادة جاف���ة م�ساع���دة للتفج���ري مكونة من ن���ر�ت �لأموني���وم ووق���ود �لزيت  2-  بريلك�س:  
.)ANFO(

)�لكب�س���ول غ���ري �لكهربائي( �لذي يوف���ر دقة حتكم متناهية للتفج���ري للتقليل من  3-  �سانيل:   
م�ست���وى �لإهتز�ز�ت �مل�ساحب���ة للتفجري ويح�سن معدل تفتي���ت �ل�سخور. وت�سنع 
�ل�سركة منت���ج �ل�سانيل بفر�ت تاأخ���ري و�أطو�ل و�أنو�ع خمتلف���ة لتلبية �لإحتياجات 

و�لإ�ستخد�مات �ملختلفة. 

ه���ي �لأحدث يف �ملتفجر�ت �ل�سيزمية �مل�سمم���ة خ�سي�سًا للإ�ستك�سافات �لنفطية  4- �إنفايرو�سي�س: 
وتق���دم �ل�سركة �أي�سًا كب�سولت �سيزمي���ة م�سممة خ�سي�سًا من �أجل توفري دقة يف 

�لتحكم �للزمة للح�سول على قر�ءة �سيزمية دقيقة.

بالإ�سافة �إلى كل ذلك تقدم �ل�سركة منتتجات متنوعة وخمتلفة من �لكب�سولت �لكهربائية وحبل �لتفجري 
وجميع �لأك�س�سو�ر�ت �للزمة يف �أعمال تفجري �ل�سخور و�لتفجري �مل�ستخدم يف �لإ�ستك�سافات �لنفطية. 

ويرتكز ن�ساط ال�سركة التابعة, ال�سركة ال�سعودية العاملية للتجارة املحدودة )�سيتكو فارما( يف توزيع  |
�لأدوي���ة باململكة وتعت���رب �سركة �سيتكو فارما من كربى �سركات توزي���ع �لأدوية وحتتل مركز �لريادة 
يف ه���ذ� �ملجال حيث �أنها وكيل���ة لعدد من كربيات �سركات �سناعة �لأدوية �لعاملية وتعمل على توفري 
ج���زء كبري من �لأدوية �لعاملية �لتي حتتاجها جميع �لقطاعات �ل�سحية باململكة وذلك بف�سل �سبكة 
�لتوزيع �ملنت�سرة بجميع �ملناطق. وتعد �سيتكو فارما �أكرب موزع وطني للأم�سال و�للقاحات و�لأدوية 

املربدة )مثل الأن�سولني وهرمونات التخ�سيب( والتي تتطلب �سروط خا�سة يف النقل والتخزين.



ويرتك���ز ن�ساط ال�سركة التابعة, �سركة ال�سوي�س العاملية للنرتات )�سينكو( بجمهورية م�سر العربية  |
يف �إنت���اج مادة ن���ر�ت �لأمونيوم �مل�سامية وهي �مل���ادة �لرئي�سية �لتي تعتمد عليه���ا م�سانع �ل�سركة 
�لكيميائية �ل�سعودية باململكة �لعربية �ل�سعودية لإنتاج �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية وتبلغ �لطاقة 
�لإنتاجي���ة 80.000 طن �سنوي من مادة نر�ت �لأمونيوم �مل�سامي���ة. علمًا باأنه بد�أ �لإنتاج �لتجاري 
ل�سرك���ة �سينكو خ���لل �لربع �لأول من ع���ام 2010م. ويبلغ ر�أ�س مال �ل�سرك���ة �ملرخ�س به خم�سون 
ملي���ون دولر �أمريكي ور�أ����س �ملال �مل�سدر خم�سة مليون دولر �أمريكي موزعة على 5000 �سهم قيمة 

�ل�سهم �لو�حد 1000 دولر �أمريكي, و�ل�سركة مقفلة وغري مدرجة بال�سوق �ملالية �مل�سرية. 

  :  النتائج المالية  
ً
ثانيا

املبيعات املوحدة 

بلغت �ملبيعات �ل�سافية �ملوحدة لل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية و�ل�سركات �لتابعة لها  2.001 مليار 
ريال )�إثنان مليار وو�حد مليون ريال( لل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م مقارنة مببلغ  
قدرها  بزيادة  2011م  لعام  ريال(  مليون  و�ستون  وثمانية  وثمامنائة  )مليار  ريال  مليار   1.868
)7%(  ويوؤكد م�ستوى مبيعات عام 2012م على �إ�ستمر�ر جهود �ل�سركة باملحافظة على معدلت 

�لنمو يف �ملبيعات �لتي حتققت خلل �لأعو�م �ملا�سية. 

ويو�سح  �جلدول �لتايل تطور �ملبيعات �ملوحدة خلل �خلم�سة �أعو�م �ملا�سية :  

)القيمة باالآف الرياالت(

20122011201020092008

2.001.3331.867.5731.658.3231.643.3371.537.157

ويتبني من اجلدول املو�سح اأعاله حتقيق معدلت منو قيا�سية يف املبيعات وكذلك حتقيق معدل منو 
تر�كمي يف �ملبيعات قدره )7%( خلل �خلم�سة �أعو�م �ملا�سية.
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 االأرباح ال�سافية  املوحدة 

بلغت �لأرباح �ل�سافية �ملوحدة لعام 2012م )291 مليون ريال( مقارنة مببلغ )267 مليون ريال( 
لعام 2011م بزيادة قدرها 9%.  ويعود �سبب �لإرتفاع يف �سايف �لربح مقارنة بالعام �ل�سابق �إلى 

زيادة �ملبيعات بن�سبة %7.

�سايف الربح )القيمة باآالف الرياالت(

20122011201020092008

291.279267.404303.171301.019200.534

  :  ربح )خسارة( السهم بالريال السعودي
ً
ثالثا

عام  2011عام 2012    بلغ ربح �ل�سهم لعام 2012م مبلغ  4.61 ريال/�سهم

  4.23 ريال/�سهم4.61   ريال/�سهممقارنة مببلغ  4.23   ريال

  : تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة 
ً
رابعا

ن�ساط املتفجرات للإ�ستخدامات املدنية
 401 مبلغ  2012/12/31م  يف  �ملنتهية  �ل�سنة  خلل  �ملدنية  للإ�ستخد�مات  �ملتفجر�ت  مبيعات  بلغت 
مليون ريال مقارنة مببلغ 363 مليون ريال لعام 2011م بزيادة قدرها )10%( وتوؤكد م�ستويات مبيعات 
�إحتياجات  كافة  توفري  �ل�سركة على  �لتي حتققت عام 2012م قدرة  �ملدنية  للإ�ستخد�مات  �ملتفجر�ت 
�لتحتية  �لبنية  �لطلب عليها من خلل م�ساريع  ز�د  �لتي  �ملدنية  للإ�ستخد�مات  �ملتفجر�ت  �ململكة من 
وقد  و�لغاز  �لبرول  مكامن  للك�سف عن  �للزمة   و�ملتفجر�ت  و�ملحاجر  �لتعدين  وقطاع  �لطرق,  و�سق 
متيزت �ل�سركة �لكيميائية بقدرتها على �إنتاج كافة �أنو�ع �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية �للزمة لهذه 
�لإ�سر�تيجية مع  �لتقنية  �لإتفاقيات  ت�ساندها  �لتي  �لعاملية  باأعلى م�ستويات �جلودة  �ملتعددة  �ملجالت 

كربى �ل�سركات �لعاملية �لر�ئدة يف هذه �ل�سناعة. 



ن�ساط الأدوية 
حافظت �سركة �سيتكو فارما على م�ستوى �ملبيعات �ل�سنوية, حيث بلغت مبيعات عام 2012م مبلغ 1.600 
مليار ريال )مليار و�ستمائة مليون ريال( مقارنة مببلغ 1.504 مليار ريال لعام 2011 م   وتوؤكد م�ستويات 
مبيعات �لأدوية خلل �خلم�سة �أعو�م �ملا�سية قدرة �ل�سركة على �ملحافظة على ح�سة �سوقية قيا�سية يف 
�سوق توزيع �لأدوية باململكة بف�سل متتعها بالقدرة على تلبية �لطلب �ملحلي على �لأدوية �لعاملية وتوفريها 
ب�سوق �ململكة �إلتز�مًا منها كوكيل لأكرب �سركات �لأدوية �لعاملية و�إد�رة �أف�سل �سبكة للتوزيع و�لتخزين 
�ملنت�سرة بجميع مناطق �ململكة و�مل�سممة على �أحدث �لأجهزة و�لأنظمة �لعاملية لتوزيع كافة �أنو�ع �لأدوية 
على مد�ر �ل�ساعة كما ��ستحوذت �ل�سركة على ح�سة قيا�سية من مبيعات �ل�سوق مل�ستح�سر�ت �لأم�سال 
واللقاحات والأدوية املربدة والتي تتطلب �سروط خا�سة يف النقل والتخزين والتي اأك�سبت ال�سركة مكانة 
�أ�سبحت �ملورد �لأول لهذ� �لنوع من �مل�ستح�سر�ت يف �ل�سوق �ملحلي. مما يوؤكد حمافظة  خا�سة حيث 

�ل�سركة على مكانة �لريادة كاأكرب موزعي �لأدوية باململكة.

  :  التحليل الجغرافي لإليرادات الموحدة
ً
خامسا

تتحقق �إير�د�ت �ل�سركة ب�سكل �أ�سا�سي من ن�ساطاتها د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية  على �لنحو �لتايل:- 

�ملنطقة
�ملبيعات )�ألف ريال �سعودي(

عام  2011م عام 2012م

1.136.3541.123.871�ملنطقة �لو�سطى

493.376413.088�ملنطقة �لغربية

236.991217.751�ملنطقة �ل�سرقية

119.07399.594�ملنطقة �جلنوبية

15.53913.269�ملبيعات �خلارجية )ت�سدير(

2.001.3331.867.573االإجمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  :  المعلومات القطاعية  
ً
سادسا

تتمثل قطاعات ال�سركة يف اإنتاج املتفجرات لالإ�ستخدامات املدنية واخلدمات املتعلقة بها و جتارة الأدوية 
بالإ�سافة �إلى �إنتاج مادة نر�ت �لأمونيوم �مل�سامية. �إن قطاع �إنتاج نر�ت �لأمونيوم �مل�سامية يعترب مكمل 
لقطاع �إنتاج �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية علمًا باأن قطاع �إنتاج نر�ت �لأمونيوم بد�أ �لإنتاج �لتجاري 

خلل �لربع �لأول من عام 2010م.

  :  بيان بالمدفوعات النظامية
ً
سابعا

�لتي متت خلل عام  �لتابعة  و�سركاتها  �لكيميائية  لل�سركة  �لنظامية  �ملدفوعات  ببع�س  بيان  يلي  فيما 
2012م مقارنة بعام 2011م :- 

)�ألف ريال �سعودي(

2011م2012م

26.25018.591م�سلحة �لزكاة و�لدخل

7.3397.239�لتاأمينات �لإجتماعية
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  :  سجل السالمة
ً
ثامنا

باإنتاجها  التي تقوم  التابعة لها واملواد  العاملني بها واملن�ساآت  باأمن و�سالمة  ال�سركة عناية فائقة  تويل 
جمال  يف  �سو�ء  ملوظفيها  �لتدريبية  �لرب�مج  وتقدمي  بال�سلمة  �خلا�سة  �ملعايري  �أحدث  بتطبيق  وذلك 
�لأمن و�ل�سلمة �أو �ل�سيانة �لوقائية و�لدورية ونتيجة ذلك وبف�سل من �هلل فاإنه مل ت�سجل خلل عام 
2012م �أية �إ�سابة عمل بالغة ومل يقع �أي حادث يذكر على �لرغم من خطورة وح�سا�سية �ملنتجات �لتي 

تقوم �ل�سركة باإنتاجها ومناولتها.

  :  برامج المسئولية اإلجتماعية
ً
تاسعا

خلل عام 2012م قامت �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية من خلل برنامج )�لكيميائية يف خدمة �ملجتمع( 
بدعم �لإن�سطة �لإجتماعية و�ل�سحية �إ�سافة �إلى رعاية بع�س حملت �لتوعية �لوطنية �سمن جهودها 
اخلا�سة بامل�سئولية الإجتماعية وقد تبنت ال�سركة جمموعة من الأن�سطة الإجتماعية, وم�ساركة املوظفني 

يف �لتربع �ل�سهري للجمعية �خلريية لرعاية �لأيتام )�إن�سان(. 

:  القوى العاملة والتدريب
ً
عاشرا

�لتنظيمي  �لتطوير  م�سروع  يف  بال�سركة  �لب�سرية  �ملو�رد  باإد�رة  �جلهود  تكري�س  مت  2012م  عام  خلل 
يف  �ملتخ�س�سة  �ل�سركات  �إحدى  من  عمل  فريق  مع  بالتعاون  �لإد�رية  و�ل�سوؤون  �لب�سرية  للمو�رد 
�ل�سلحيات,  جدول  و�إعد�د  �لوظيفية  و�لأو�ساف  �لتنظيمي  �لهيكل  تطوير  مت  حيث  �ملجال,  هذ� 
و�ملز�يا,  �لرو�تب  �سلم  وحتديث  �لإد�رية,  لل�سوؤون  و�آخر  �لب�سرية  للمو�رد  ت�سغيلي  دليل  �إعد�د  مت  كما 
�ملوؤ�س�سات نظام  تخطيط  نظام  وتطبيق  تنفيذ  على  �لعمل  وبد�أ  �لعمل  تنظيم  لئحة   و�إعد�د 

)Enterprise Resource Planning System )ERP(, هذ� ومن جانب �آخر تعمل �إد�رة �ملو�رد �لب�سرية 

على �إ�ستقطاب كفاء�ت جديدة موؤهلة �سوف ت�سهم يف تطوير �أعمال �ل�سركة. 
واهتمت ال�سركة بتدريب العاملني بها من اأجل تطوير اأعمالها ورفع كفاءة العمل وجودته ولتطوير مهارات 
املوظفني واملتدربني واأقامت ال�سركة عدد من الدورات التدريبية يف خمتلف التخ�س�سات يف مقر مركز 

�لتدريب بال�سركة �إ�سافة �إلى بر�مج تدريبية د�خل وخارج �ململكة. 
كذلك متت زيادة ن�سبة �ل�سعودة من خلل توظيف �لكو�در �لوطنية �ملوؤهلة وتطوير برنامج قيا�س �لأد�ء 

و�لتقييم ح�سب �لو�سف �لوظيفي و�لأهد�ف �ملحققة. 

حادي عشر  :  المخاطر المتوقعة
�إن �ل�سركة تبذل �أق�سى جمهود�تها من �أجل حتديد �ملخاطر �لهامة �لتي تو�جهها,  ولتحقيق ذلك تقوم 
ال�سركة باإ�ستخدام قوائم الإ�ستق�ساء وعقد الإجتماعات مع الأ�سخا�س امل�سوؤولني عن حتديد املخاطر 
املراجعني  نتائج  واأي�سًا  ال�سركة  خارج  من  خرباء  بها  يقوم  التي  التقييمات  اإ�ستخدام  اإلى  بالإ�سافة 
اآخر لتحديد املخاطر. وتت�سمن عوامل املخاطرة املحتملة املتعلقة  اأ�سلوب  واأي  الداخليني واخلارجيني 
اإدارة  باأن  علمًا  امل�ستثمرين  قبل  من  عناية  وبكل  الإعتبار  يف  توؤخذ  اأن  ولبد  اإدناه  املعلومات  بال�سركة 
�أو عو�مل  �ل�سركة تبذل كل �جلهود �ملهنية �ل�سرورية للتقليل من تاأثري هذه �ملخاطر �ملتعلقة بال�سركة 

�ملخاطرة �ملتعلقة بال�سوق ب�سكل عام ما �أمكن ذلك.

تعمل �ل�سركة يف قطاع يتميز باملناف�سة �ل�سديدة عن طريق �ل�سركات �لتي تتناف�س على نف�س قاعدة  |
ل  �ل�سركة  فاإن  ذلك  ومع  �ملقدمة  يف  تظل  لكي  �ل�سوق  حتركات  تر�قب  �ل�سركة  و�ستظل  �لعملء 

ت�سمن �أن تظل د�ئمًا حمافظة على ريادتها لل�سوق.



تبذل �ل�سركة جهود للتخفيف من حدة تاأثري تقلبات �سعر �ل�سرف فاإنه من �ملمكن �أن توؤثر تقلبات  |
�سعر ال�سرف بني الريال ال�سعودي والعمالت الأجنبية �سلبًا على التكاليف واأرباح ال�سركة. 

اإن اأعمال ال�سركة باخلارج تعر�سها اإلى بع�س املخاطر ال�سيا�سية كفر�س �سروط على ال�سركة اأو  |
تغيري يف �سيا�سات �لدوله �لتي تعمل بها ومن �ملمكن �أن يوؤثر ذلك على ربحية �ل�سركة م�ستقبًل. 

عالقة العمل الوطيدة مع املوردين الرئي�سيني خالل عمر ال�سركة ل ت�سمن ال�سركة اإ�ستمرارهم يف  |
تقدمي نف�س �ملز�يا لل�سركة يف �مل�ستقبل ومن �ملمكن �أن يوؤثر ذلك على ربحية �ل�سركة.  

ثاني عشر  :  نسبة ملكية الشركة الكيميائية السعودية في شركاتها التابعة

ن�سبة �مللكيةبلد �لتاأ�سي�س�لكيان �لقانوين�إ�سم �ل�سركة

99%�ململكة �لعربية �ل�سعوديةم�سئولية حمدودة�ل�سركة �ل�سعودية �لعاملية للتجارة )�سيتكوفارما(

98%جمهورية م�سر �لعربيةم�ساهمة مقفلة�سركة �ل�سوي�س �لعاملية للنر�ت )�سينكو(

100%�ململكة �لعربية �ل�سعوديةم�سئولية حمدودةال�سركة الكيميائية ال�سعودية لالإ�ستثمار التجاري

100%�ململكة �لعربية �ل�سعوديةم�سئولية حمدودة�سركة �أجا لل�سناعات �لدو�ئية �ملحدودة

100%�ململكة �لعربية �ل�سعوديةم�سئولية حمدودة�ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة

مت تاأ�سي�س �أجا لل�سناعات �لدو�ئية و�ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة خلل عام 2012م, ك�سركات 
100% من قبل  ال�سركات مملوكة بواقع  اإن هذه  ال�سعودية.  العربية  ذات م�سئولية حمدودة, يف اململكة 
�لكيميائية  �ل�سركة  ومتلك  �لدو�ئية  لل�سناعات  �أجا  �سركة  من   %95 �ل�سركة  متتلك  حيث  �ملجموعة, 
لالإ�ستثمار التجاري 5% منها, بينما متلك �ل�سركة 99% من �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة ومتلك 

�سيتكو فارما 1% منها. مل تبدً�  هذه �ل�سركات �أن�سطتها �لتجارية حتى نهاية دي�سمرب 2012م.

�إ�سافة �إلى �ل�سركات �لتابعة �لو�ردة �أعله فاإن لدي �ملجموعة �سركة تابعة هي:  �سركة �لإجهزة و�لو�سائل 
فارما.  �سيتكو  ِقبل  بو�قع 95% من  �ل�سعودية ومملوكة  �لعربية  �ململكة  �سركة م�سجلة يف  �ملتقدمة وهي 
لل�سنتني  املوحدة  الأولية  املالية  القوائم  �سمن  اأعاله  املذكورة  التابعة  ال�سركة  ح�سابات  توحيد  يتم  مل 
املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م حيث �أن �ل�سركة ل متار�س حاليَا �أي �أن�سطة ت�سغيلية �إ�سافة 
الأجهزة  �سركة  ال�سركاء يف  قرر  كما  ال�سركتني غري جوهرية.  هاتني  املجموعة يف  اإ�ستثمارات  اأن  اإلى 
و�لو�سائل �ملتقدمة �ملحدودة يف �إجتماعهم �ملنعقد بتاريخ 23 دي�سمرب 2012م, ت�سفية �ل�سركة وتوزيع 

حقوق ال�سركاء كاًل ح�سب ح�سته حيث اأن ال�سركة ل متار�س اأي ن�ساط. 
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ثالث عشر  :  ملخص النتائج المالية

)اأ( املركز املايل ) األف ريال �سعودي (

20122011201020092008املـــركز املالــــــــــــي :-

1.845.8731.549.6141.430.1921.716.3011.238.969�ملوجود�ت �ملتد�ولة )�سايف(

712.958787.114864.105666.001786.957�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة)�سايف(

2.558.8312.336.7282.294.2972.382.3022.025.926جمموع �ملوجود�ت

1.078.068932.139907.8151.113.386902.904�ملطلوبات �ملتد�ولة

-----------------------------------------قرو�س طويلة �لأجل 

37.10231.42529.13126.34623.925خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

1.115.170963.564936.9461.139.732926.829جمموع �ملطلوبات 

حقوق امل�ساهمني :- 

632.400632.400632.400632.400632.400ر�أ�س �ملال 

212.430183.303156.563126.24696.144�لإحتياطي �لنظامي

180.000140.000100.00080.00040.000�إحتياطي عام 

412.356411.544463.840400.706327.889�أرباح مبقاة

1.437.1861.367.2471.352.8031.239.3521.096.433جمموع حقوق امل�ساهمني

6.4755.9174.5483.2182.664حقوق �لأقلية

2.558.8312.336.7282.294.2972.382.3022.025.926اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

)ب( قائمة الدخل ) األف ريال �سعودي (

20122011201020092008البيـــــــــــــــــان

 2.001.3331.867.5731.658.3231.643.3371.537.157�ملبيعات �ملوحدة )�سايف(             

)1.271.310()1.297.051()1.233.068()1.434.160()1.526.819(تكلفة �ملبيعات  

474.514433.413425.255346.286265.847�لربح �لإجمايل

)54.402()65.264()67.155(بيع وت�سويق

)51.420()65.471()54.941()68.668()84.417(م�ساريف عمومية و�إد�رية

322.942299.481315.912280.815214.427�لربح من �لأعمال

)12.814()6.469()3.191()4.648()5.805(م�ساريف مالية – �سايف 

)3.200()1.600(-------------------�إطفاء �سهرة وم�ساريف موؤجلة

3.74016.184-------------------مكا�سب)خ�سائر(حتويل عملت �أجنبية

)6,382(-------------------------خم�س�س خ�سائر اأ�ستثمارات

1.4819157.18248.8264.752�إير�د�ت �أخرى )�سايف(

)11.406()22.639()15.402()26.975()25.780(�لزكاة

)1.027()1.654()1.330()1.369()1.559(حقوق �لأقلية 

291.279267.404303.171301.019200.534�لربح �ل�سايف 



)ج(   جمموع املوجودات )القيمة باآالف الرياالت(

20122011201020092008

2.558.8312.336.7282.294.2972.382.3022.025.926

 )د(   جمموع املطلوبات )القيمة باآالف الرياالت(

20122011201020092008

1.115.170963.564936.9461.139,732926.829

 )هـ(   جمموع حقوق امل�ساهمني )القيمة باآالف الرياالت(

20122011201020092008

1.437.1861.367.2471.352.8031.239.3521.096.433
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رابع عش���ر  :  الخطط اإلس���تراتيجية والتوس���ع في النش���اط واإلس���تثمارات في 
شركات أخرى

م�سادر  وتنويع  الن�ساط  يف  التو�سع  بهدف  الإدارة  جمل�س  و�سعها  التي  الإ�سرتاتيجية  للخطط  تنفيذًا 
�لدخل لل�سركة, فقد �سهد عام 2012م حتقيق عدة خطو�ت عملية منها :

  ن�ساط املـتــفجرات للإ�ستخدامات املدنية- 1
�إ�ستمر�رَ� للتو�سع �جلغر�يف ملناطق �لت�سنيع و�لتوزيع يف �ململكة تقوم �ل�سركة حاليًا باإنهاء �حل�سول  |

�لإخت�سا�س  ذ�ت  �لأمنية  و�جلهات  �ملعدنية  و�لرثوة  �لبرول  وز�رة  وكالة  قبل  من  �ملو�فقة  على 
باحل�سول على �أر�س مبحافظة �جلموم �سمال �لعا�سمة �ملقد�سة وذلك ملا تتميز به �ملنطقة �ملذكورة 
من قربها �إلى �مل�ساريع �حليوية يف منطقة �لعا�سمة �ملقد�سة �إ�سافة �إلى قربها من �لطرق �ل�سريعة.

�إ�ستمر�رً� للتو�سع �جلغر�يف ملناطق �لت�سنيع و�لتوزيع يف �ململكة, تقوم �ل�سركة باإنهاء �حل�سول على  |
مو�فقة �جلهات �لر�سمية لزيادة م�ساحة �ملوقع �ملخ�س�س لبناء من�ساآت ت�سنيع يف منطقة حزم 
�إلى خدمة م�ساريع  �إقامة هذ� �مل�سنع  �ل�سركة من  �ل�سمالية. وتهدف  �جللميد مبنطقة �حلدود 

�لتعدين وخا�سة منجم �لفو�سفات. 

بتاريخ 1432/11/11ه� �ملو�فق 2011/10/9م مت توقيع عقد �إتفاق مع �سركة �أو�سنت باودر �لت�سيكية  |
�لغربية,  باملنطقة  �ل�سركة  مب�سنع  كهربائية(  غري  )�سو�عق  �ملنتجات  �أحد  �أنتاج  خط  لتو�سعة 
لإ�سافة طاقة �إنتاجية تقدر بحو�يل 50% من �لطاقة �حلالية من نف�س �ملنتج, بتكلفة �إجمالية تقدر 
بحو�يل 6.3 مليون ريال, وبتاريخ 2012/10/7م بد�أ �لت�سغيل �لتجاري خلط �لإنتاج �أعله علمًا 
نقل  تكلفة  �إنخفا�س  ن�سبيًا يف  ت�ساهم  �إ�سافة �خلط �جلديد �سوف  �ملتوقعة من  �لإنتاج  باأن كمية 

�ملتفجر�ت من �مل�سنع �لرئي�سي بالريا�س �إلى عملء �ل�سركة باملنطقة �لغربية. 

كما تدر�س �إد�رة �ل�سركة حاليًا �إ�سافة خط �إنتاج جديد ملنتج �لكميولك�س باملنطقة �لغربية وذلك  |
لتغطية �لطلب �ملتز�يد على هذ� �ملنتج بال�سوق �ملحلي و�ل�سوق �خلليجي وتقدر تكلفة هذه �لتو�سعة 

بحو�يل 20 مليون ريال. 

ن�ساط الأدوية- 2
�سركة �سيتكو فارما�أ( 

يف �إطار بر�مج �سركة �سيتكو فارما �لتو�سعية �لد�ئمة يف جمال �لإمد�د و�لتوزيع و�لت�سويق �مل�سرك لكافة 
�ل�سلع �لإ�ستهلكية و�لطبية و�لدو�ئية و�إ�ستمر�رً� جلهود �إد�رة �ل�سركة بالبحث عن وكالت �سركات �أدوية 
عاملية جديدة لإدخالها �سوق �لأدوية باململكة �لعربية �ل�سعودية مع �ملحافظة �جلادة على وكالت �سركات 

�لأدوية �حلالية.

�سركة �أجا لل�سناعات �لدو�ئية)(( 
و�فق جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية م�ساء �لأحد 23 جمادي �لأولى 1433ه� �ملو�فق 15 �أبريل 
2012م على اإ�ستثمار مبلغ 230 مليون ريال لإقامة م�سنع للأدوية و�مل�ستح�سر�ت �لطبية �سيتم �إن�ساءه 

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

كرميات. 3�أقر��س وكب�سولت. 1

حقن. 4�سر�ب. 2



و�سيبد�أ باإنتاج 40 �سنفًا دو�ئيًا. وذلك باأعلى مو��سفات �جلودة �لنوعية, كما يتميز هذ� �مل�سنع بالتكامل 
مع �ل�سركات �لعاملية �لر�ئدة �مل�سنعة للأدوية عن طريق �حل�سول على تر�خي�س منها لت�سنيع منتجاتها 

و�لإ�ستفادة من �لتقنية �لتي متلكها. 

ال�سناعية  املدن  هيئة  مع  اإيجار  عقد  بتوقيع  تابعة(  )�سركة  الدوائية  لل�سناعات  اأجا  �سركة  قامت 
اأر�س  قطعة  لإ�ستئجار  وذلك  2012/9/30م  �ملو�فق  1433/11/14ه�  يوم  )مدن(  �لتقنية  ومناطق 
باملدينة �ل�سناعية بحائل ملدة 20 �سنة �إعتبارً� من تاريخ 1433/9/13ه� �ملو�فق 2012/8/1م لإن�ساء 
م�سنع �سركة �أجا لل�سناعات �لدو�ئية وتبلغ م�ساحة قطعة �لأر�س 119.687 مرً� مربعًا. وتبلغ تكلفة 

�لإيجار �ل�سنوي مبلغ وقدره 119.686ريال )مائة وت�سعة ع�سر �ألف و�ستمائة و�ستة وثمانون ريال(. 

قطاع النرتات امل�سامية- 3
مت تاأ�سي�س �سركة ال�سوي�س العاملية للنرتات )�سينكو( بجمهورية م�سر العربية خالل الن�سف الثاين من 
عام 2006م. وخلل عام 2010م �إنهت �سركة �سينكو كافة �لإن�ساء�ت �خلا�سة مب�سنعها وكذلك �إجتازت 
�إختبار�ت �لت�سغيل �لأولية وح�سلت على �لر�خي�س �للزمة للت�سغيل وبد�أ �لت�سغيل �لتجاري للم�سروع 
خلل �لربع �لأول من عام 2010م, هذ� وتبلغ �لطاقة �لإنتاجية ل�سركة �سينكو حو�يل 80.000 طن �سنوي 
من مادة نر�ت �لأمونيوم �مل�سامية وهي �ملادة  �لرئي�سية �لتي تعتمد عليها م�سانع �ل�سركة �لكيميائية 

�ل�سعودية باململكة �لعربية �ل�سعودية يف �إنتاج �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية. 

ويهدف هذ� �مل�سروع �إلى �إنتاج �ملادة �لأ�سا�سية �للزمة لإنتاج �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية بال�سركة 
�لكيميائية �ل�سعودية  ويتم حاليًا �إ�ستري�د هذه �ملادة �خلام من دول �أوروبية ومن �ملتوقع �أن يعزز هذ� 
امل�سروع قدرة ال�سركة الكيميائية على تاأمني كافة اإحتياجاتها من املواد اخلام الرئي�سية لإنتاج املتفجرات 
للإ�ستخد�مات �ملدنية �لتي من �ملتوقع �أن يزد�د �لطلب عليها خلل �لأعو�م �لقادمة لإ�ستكمال م�ساريع 
كميات  �إلى  حتتاج  �أن  �ملتوقع  من  و�لتي  و�لتعدين  �حلديدية  �ل�سكك  كم�ساريع  باململكة  �لتحتية  �لبنية 

متز�يدة من �ملتفجر�ت للإ�ستخد�مات �ملدنية خلل �لأعو�م �لقادمة.

ال�سركة الكيميائية للإ�ستثمار التجاري- 4
التجاري  لالإ�ستثمار  الكيميائية  ال�سركة  تاأ�سي�س  2008م  عام   من  �لر�بع  �لربع  خلل  �ل�سركة  �أنهت 
ك�سركة ذات م�سئولية حمدودة براأ�سمال قدره 1مليون ريال �سعودي مملوك لل�سركة �لكيميائية و�ل�سركة 
جتارة  يف  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سركة  ن�ساط  يتمثل  التوايل.  على  و%5   %95 بو�قع  فارما(  )�سيتكو  �لتابعة 
�جلملة و�لتجزئة يف �لأدوية و�ملو�د �لطبية و�لآلآت و�ملعد�ت �لطبية و�إد�رة وت�سغيل �ل�سيدليات �لأهلية 

واحلكومية وال�سركة املذكورة ما زالت حتت التنظيم ومل تبداأ الن�ساط بعد.

خامس عشر : القروض التجارية
خلل عام 2012م ح�سلت �ل�سركة �لتابعة �سيتكو فارما على قرو�س ق�سرية �لأجل عبارة عن ت�سهيلت 
بنكية من بنوك حملية وبلغت �لإ�سافات لتلك �لت�سهيلت مبلغ 275.939.969 ريال �سعودي وقد قامت 
�ل�سركة بت�سديد مبلغ 233.939.107ريال خلل �ل�سنة  لي�سبح ر�سيد �لقرو�س ق�سرية  �لأجل يف نهاية 
�لقر�س  ويتم حتميل  �لت�سغيلية.  لتمويل متطلباتها  �سعودي, وذلك  ريال  �لفرة  مبلغ 175.726.604 

بالعمولة �ملتفق عليها يف �إتفاقية �لقر�س. 
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سادس عشر : تعامالت مع أطراف ذو عالقة
�إن �لر�سيد �ملطلوب كما يف 31 دي�سمرب 2012م من �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة نتج عن �إ�ستحو�ذ 
�ل�سركة �لتابعة )�سيتكو فارما( خلل عام 2008م على ح�سة من ر�أ�سمال �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة 
تعادل 15% من حقوق ملكية �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة مقابل مبلغ 135 مليون ريال �سعودي. �إن 
�سركة املوارد التجارية املحدودة مملوكة من ِقبل �سركة املوارد القاب�سة و�سركة املوارد لالإ�ستثمار والتي 
ميتلك فيها رئي�س جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ل�سابق, طرف ذي علقة, ح�س�س �أغلبية. 
تق�سي  �ملحدودة  �لتجارية  �ملو�رد  �سركة  مع  �أخرى  �إتفاقية  فارما يف  �سيتكو  عام 2009م دخلت  خلل 
مليون   235 مببلغ  �لطبية  للخدمات  �لدو�ء  �سركة  يف  �ل�سركاء  ح�س�س  من   %50 فارما  �سيتكو  ب�سر�ء 
ريال �سعودي مقابل خروجها من ملكية 15% من ح�س�س �ل�سركاء يف �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة. 
ال�سفقتني  قيمة  بني  الفرق  اإجمايل  من  �سعودي  ريال  مليون  مبلغ 95  ب�سد�د  فارما  �سيتكو  قامت  وقد 
اإلى البائعني وعند عر�س ال�سفقتني امل�سار اإليها اأعاله على اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة 
�ملنعقدة بتاريخ 30 يونيو 2009م لإعتمادها, �سدر قرار اجلمعية بعدم املوافقة على هاتني ال�سفقتني. 
وعليه قامت اإدارة �سيتكو فارما باإخطار البائعني باإلغاء ال�سفقتني واملطالبة باإ�سرتداد املبالغ املدفوعة 
تطبيقًا لبنود مذكرة التفاهم والتي ت�سرتط موافقة اجلهات ذات العالقة لإمتام ال�سفقة. وبناًء على 
ذلك مت ت�سجيل جمموع �ملبالغ �ملدفوعة 230 مليون ريال �سعودي على ح�ساب مطلوب من �أطر�ف ذي 

علقة, �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة. 

بتاريخ 3 مايو 2011م, مت توقيع �إتفاقية مع �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة باإعادة مبلغ �ل�سفقة �لبالغ 
230 مليون ريال �سعودي من خلل 6 اأق�ساط ن�سف �سنوية قيمة كل ق�سط 38.333.333 ريال �سعودي 
على �أن يتم �سد�د �أول ق�سط بتاريخ 1 �أغ�سط�س 2011م. وقد مت �إطلع �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذه 
�لإتفاقية يف �لإجتماع �لذي عقد يف تاريخ 15 مايو 2011م. بناء على ذلك مت ت�سنيف مبلغ 115 مليون ريال 
كموجود�ت متد�ولة كما يف 2011/12/31م و�لر�سيد �ملتبقي كموجود�ت غري متد�ولة. علمًا باأنه مل يتم 
اإيداع ال�سيك املقدم من  �سركة املوارد التجارية والذي ميثل الق�سط الأول حتى تاريخ 2012/12/31م. 
عن  فارما  �سيتكو  �سركة  لتنازل  �لنظامية  �ملتطلبات  لإ�ستكمال  �ملطلوبة  �لوكالت  �إكتمال  لعدم  وذلك 

ح�ستها يف ملكية �سركة �ملو�رد �لتجارية وجاري �لعمل على �إنهاء �لإجر�ء�ت �للزمة. 

رفع ق�سية على  بتاريخ 2012/7/4م  �ملنعقدة  �لعادية  �لعامة  �إجتماعهم باجلمعية  �مل�ساهمون يف  قرر 
�سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة للمطالبة باإعادة مبلغ 230 مليون ريال وتفوي�س جمل�س �لإد�رة باإتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لنظامية و�لقانونية بعد �إعطاء مهلة �إلى نهاية عام 2012م. 

سابع عشر  :  الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
1430/2/14ه�  الإثنني  بتاريخ  التالية  احلوكمة  لوائح  العمومية  واجلمعية  الإدارة  جمل�س  اإعتمد 
�ملو�فق 2009/2/9م وتاريخ 1430/7/7ه� �ملو�فق 2009/6/30م على �لتو�يل. وتت�سمن هذه �للو�ئح 
امل�ساهمني حقوقهم يف  وامل�ساواة وممار�سة  ال�سفافية  واأهمها  ال�سركة  لأداء  املنظمة  واملعايري  القواعد 

احل�سول على املعلومات التي توؤثر على قراراتهم الإ�ستثمارية. 



لئحة اجلمعيات العمومية للم�ساهمني.)2(نظام حوكمة �ل�سركات.)1(

لئحة �سيا�سة �لإف�ساح و�ل�سفافية.)4(لئحة جمل�س �لإد�رة.)3(

لئحة جلنة �ملر�جعة. )6(لئحة �سيا�سة توزيعات �لأرباح.)5(

لئحة نظام �لرقابة �لد�خلية.)8(لئحة جلنة �لر�سيحات و�ملكافاآت.)7(

لئحة �سيا�سة �إد�رة �ملخاطر.)10(دليل �لعمل �لأخلقي و�لعلقة مع �أ�سحاب �مل�سالح. )9(

لئحة �للجنة �لتنفيذية.)12(�سيا�سة تعار�س �مل�سالح.)11(

�ل�سركة  �أن  ملحظة  مع  �أعله  �إليها  �مل�سار  �حلوكمة  لئحة  �أحكام  جميع  عام  ب�سكل  �ل�سركة  وتطبق 
�لت�سويت  �أ�سلوب  باإتباع  �ل�سركات �خلا�سة  �لإ�سر�سادية حلوكمة  �للئحة  �لفقرة )ب( من  مل تطبق 
�لر�كمي عند �لت�سويت لإختيار �أع�ساء جمل�س �لإد�رة يف �جلمعية �لعامة بعد, حيث مل يرد ذلك يف 
بتاريخ  �ل�سركة  �إد�رة  و�أقر جمل�س  �آخر ملزم.  نظام  �أي  �أو  �ل�سركات  نظام  �أو  �لأ�سا�سي  �ل�سركة  نظام 
من  واملكافاآت(  الرت�سيحات  جلنة  )�سلطات  الثانية  املادة  اإلى  التايل  الن�س  اإ�سافة  2012/12/15م 
لئحة �لر�سيحات و�ملكافاآت لل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية )�لتو�سية ملجل�س �لإد�رة بالر�سيح لع�سوية 
�ملجل�س وفقًا لل�سيا�سات و�ملعايري �ملعتمدة مع مر�عاة عدم تر�سيح �أي �سخ�س �سبق �إد�نته بجرمية خملة 
بال�سرف والأمانة( على اأن يتم عر�س هذا البند على اجلمعية العامة للم�ساهمني واملزمع عقدها خالل 
�لد�خلية  �حلوكمة  ولو�ئح  �ل�سركة  حوكمة  نظام  �إلى  و�إ�سافته  لإقر�ره  2013م  عام  من  الثاين  الربع 

بال�سركة والتي اأقرها جمل�س الإدارة يف يوم الإثنني 1430/2/14ه� �ملو�فق 2009/2/9م.  

إلتزام الشركة بالئحة الحوكمة
حقوق امل�ساهمني واجلمعية العامة - 1

احلقوق  جميع  منها  والتي  للم�ساهمني  العامة  احلقوق  كفلت  ولوائحها  لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  اإن 
�ملت�سلة بال�سهم, وبوجه خا�س �حلق يف �حل�سول على ن�سيب من �لأرباح �لتي يتقرر توزيعها, و�حلق يف 
احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية, وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني, وال�سرتاك 
�أعمال جمل�س �لإد�رة ورفع دعوى �مل�سوؤولية على  يف مد�ولتها و�لت�سويت على قر�ر�تها, وحق مر�قبة 
يتعار�س مع نظام  �ل�سركة ول  �ل�ستف�سار وطلب معلومات مبا ل ي�سر مب�سالح  �ملجل�س, وحق  �أع�ساء 

�ل�سوق �ملالية ولو�ئحه �لتنفيذية.  

ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على املعلومات- 2
( �سمن���ت اللوائح الداخلية لل�سرك���ة الإجراءات والحتياطات الالزم���ة ملمار�سة جميع امل�ساهمني 	(أ

حلقوقهم �لنظامية. 
( مت توف���ري جمي���ع املعلوم���ات بال�س���كل الكام���ل لعم���وم امل�ساهم���ني والت���ي متكنهم م���ن ممار�سة 	(أ

حقوقه���م على �أكمل وجه, بحث تكون هذه �ملعلومات و�فية ودقيقة وحمدثة بطريقة منتظمة ويف 
�ملو�عيد �ملحددة. 

( اأن ال�سركة حتر�س على توفري املعلومات للم�ساهمني دون متييز بينهم. 	(أ
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حقوق امل�ساهمني املتعلقة باجتماع اجلمعية العامة - 3

(  �سبب اإنعقاد االإجتماعتاريخ اإنعقاد االإجتماعاالإجتمـــــــــاع(.

�لأول )�جلمعي���ة �لعام���ة 
�لعادية �خلام�سة ع�سر(

2012/7/4م  

�ملو�فقة على ما جاء بتقرير جمل�س �لإد�رة لعام 2011م.  -1

�مل�سادقة على �مليز�نية �لعمومية لل�سركة لل�سنة �ملنتهية   -2
يف 2011/12/31م وقائم���ة �لدخ���ل ع���ن نف����س �لفرة 

وتقرير مر�جع �حل�سابات.

�إب���ر�ء ذم���ة �أع�س���اء جمل����س �لإد�رة عن �ل�سن���ة �ملالية   -3
�ملنتهية يف 2011/12/31م.

�ملو�فق���ة على تو�سية جمل����س �لإد�رة بتوزي���ع �أرباح عن   -4
�لرب���ع �لر�بع من �لعام �مل���ايل 2011م بو�قع 1.50 ريال 
لل�سهم و�ستكون اأحقي���ة الأرباح للربع الرابع للم�ساهمني 
امل�سجلني ب�سجالت ال�سركة لدى ال�سوق املالية ال�سعودية 
)ت���د�ول( مرك���ز �لإي���د�ع بنهاي���ة ت���دو�ل ي���وم �إنعق���اد 
�جلمعية �لعام���ة �لعادية بالإ�سافة �إلى ما مت توزيعه عن 
الربع الثالث من عام 2011م بو�قع 2 ريال لل�سهم بحيث 
ي�سب���ح �إجمايل �لربح �مل���وزع عن �لعام �مل���ايل 2011م 

)3.5( ريال لل�سهم �لو�حد. 

�ملو�فق���ة عل���ى حتوي���ل )مبل���غ 40 مليون ري���ال( �أربعون   -5
مليون  ري���ال من �لأرباح لي�ساف �إل���ى �لإحتياطي �لعام 
لل�سرك���ة ملو�جهة �أي���ة تاأثري�ت �سلبي���ة م�ستقبًل وحتويل 

باقي �لأرباح �إلى ح�ساب �لأرباح �ملبقاة.

املوافق���ة عل���ى اإختي���ار مراق���ب احل�ساب���ات م���ن ب���ني   -6
املر�سحني من قبل جلنة املراجعة ملراجعة القوائم املالية 
للع���ام �مل���ايل 2012م و�لقو�ئ���م �لربع �سنوي���ة, وحتديد 

�أتعابه.

مناق�سة �ل�سفقة �لتي قامت بها �ل�سركة �لتابعة )�سيتكو   -7
فارما( للإ�ستحو�ذ عل���ى 50% من ح�س�س �ل�سركاء يف 
�سركة �ل���دو�ء للخدمات �لطبية �ملح���دودة لإتخاذ قر�ر 
ب�ساأنه���ا وتفوي����س جمل����س �لإد�رة باإتخ���اذ �لإجر�ء�ت 

�لنظامية و�لقانونية حول هذه �ل�سفقة.

الث���اين )اجلمعية العامة 
�لعادية �ل�ساد�سة ع�سر( 

2012/12/26م 
�إنتخ���اب )9( �أع�س���اء لع�سوي���ة جمل����س �إد�رة �ل�سركة   -1
�إل���ى  تب���د�أ م���ن 2013/1/1م  �لت���ي  لل���دورة �لقادم���ة 

2015/12/31م, وملدة ثلث �سنو�ت.



( توؤكد �ل�سركة باأنه مل يحدث �أن ت�سلمت من �ملحا�سب �لقانوين لل�سركة طلبًا بانعقاد �جلمعية �لعامة (.
خلل �ل�سنة �ملنتهية يف 2012/12/31م ومل يتم �نعقادها, وتوؤكد �ل�سركة كذلك باأنه مل يحدث �أن 
ت�سلمت من م�ساهمني ميلكون 5% من ر�أ�س مال �ل�سركة �أو �أكرث طلبًا بانعقاد �جلمعية �لعامة خلل 

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 2012/12/31م ومل يتم �نعقادها. 
( )1( �أعلنت �ل�سركة عن موعد �نعقاد �جلمعية �لعامة ومكانها وجدول �أعمالها قبل �ملوعد بخم�سة (.

وع�سرون يومًا ح�سب �لنظام.
)2( ن�سرت الدعوة اإلى اجتماع اجلمعية العامة العادية اخلام�سة ع�سر )الإجتماع الثاين(  يف موقع 
�ل�سادرة  رقم 14521  بعددها  �ليومية )�جلزيرة(  �ل�سحيفة  بتاريخ 2012/6/30م  ويف  تد�ول 

بتاريخ 2012/7/1م  ويف جريدة �أم �لقرى.
 )3( ن�سرت الدعوة اإلى اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة ع�سر )الإجتماع الثاين(  يف موقع 
تد�ول بتاريخ 2012/12/22م  ويف �ل�سحيفة �ليومية )�جلزيرة( بعددها رقم 14696 �ل�سادرة 

بتاريخ 2012/12/23م  ويف جريدة �أم �لقرى
( اأحيط امل�ساهمني علمًا بالقواعد التي حتكم اجتماعات اجلمعية العامة واإجراءات الت�سويت وذلك 	.

عرب �لدعوة �إلى �جلمعية �لعامة و عن طريق توزيع �إجر�ء�ت مكتوبة توزع �أثناء �لجتماع.  وتتاح 
الفر�سة للم�ساهمني للم�ساركة الفعالة يف اجتماعات اجلمعية.

( ذلك 	. ومن  العامة  اجلمعية  اجتماع  يف  امل�ساهمني  من  عدد  اأكرب  م�ساركة  تي�سري  على  العمل  مت 
�ختيار �ملكان وهو �ملركز �لرئي�سي لل�سركة بالريا�س , و�لوقت حيث عقدت يف متام �ل�ساعة �لر�بعة 

بعد �لع�سر.
( مل يطلب �مل�ساهمون �لذين ميلكون 5% �أو �أكرث يف �أ�سهم �ل�سركة �إ�سافة مو�سوع �أو �أكرث على جدول 	.

�أعمال �جلمعية �لعامة عند �إعد�ده. 
( اأعمال 	. جدول  يف  املدرجة  املو�سوعات  مناق�سة  يف  حقهم  ممار�سة  من  امل�ساهمني  ال�سركة  متكن 

اجلمعية وتوجيه اأ�سئلة لأع�ساء جمل�س الإدارة وللمحا�سب القانوين. 
( جميع املو�سوعات املعرو�سة على اجلمعية العامة م�سحوبة مبعلومات كافية متكن امل�ساهمني من 	.

�تخاذ �لقر�ر. 
( متكن ال�سركة امل�ساهمني من الإطالع على حم�سر الجتماع  مبقر ال�سركة ويجري الإعالن على 	.

موقع تد�ول بنتائج �لإجتماع فور �إنتهاء �جلمعية ومت تزويد �لإد�رة �لعامة لل�سركات بوز�رة �لتجارة 
وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية بن�سخة من حم�سر اإجتماع اجلمعية العامة ح�سب النظام. 

حقوق الت�سويت- 4

( �ل�سركة (. وت�سعي  �لت�سويت  يف  حلقة  �مل�ساهم  ملمار�سة  عو�ئق  �أي  توجد  ل  �نه  �ل�سركة  توؤكد 
لتي�سري ذلك.

( �أن �لنظام �لأ�سا�سي لل�سركة ل ين�س (. مل ت�ستخدم �ل�سركة طريقة �لت�سويت �لر�كمي حيث 
على ذلك. 

( )والتي (. العامة  اجلميعة  اإجتماع  حل�سور  امل�ساهمني  وكالت  ان  من  بالتحقق  ال�سركة  تلتزم 
غري  ومن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  غري  من  اآخرين  مل�ساهمني  كانت  كتابية(  تكون  اأن  يجب 

موظفي �ل�سركة.
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( لي�س من اإجراءات ال�سركة الإطالع على التقارير ال�سنوية للم�ستثمرين من الإ�سخا�س ذوي ال�سفة 	.
الإعتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غريهم - مثل �سناديق الأ�ستثمار – حيث تعتقد �ل�سركة 
فاإن  كذلك  ال�سركة  م�سوؤوليات  دائرة  �سمن  يقع  ول  اأنف�سهم  امل�ستثمرين  يخ�س  الإجراء  هذا  اأن 

�ل�سركة تعترب من �أكرب �ل�سركات �لتي �أ�سهمها حرة. 

حقوق امل�ساهمني يف اأرباح االأ�سهم- 5
�إن �سيا�سة �ل�سركة يف توزيع �لأرباح قد �طلع عليها جمل�س �لإد�رة وو�فق عليها وي�سار �إليها ب�سكل �سنوي 

يف تقرير �ملجل�س. 

�سيا�سة ال�سركة واإجراءات الإف�ساح- 6
و�سعت �ل�سركة �سيا�سة للإف�ساح ومدى �جر�ء�ته و�نظمته �ل�سر�فية مبوجب نظام �حلوكمة �لذي �قرته 

�جلمعية �لعامة. 

ثام���ن عش���ر  :  مش���اركة أعضاء مجل���س اإلدارة في مجالس إدارة الش���ركات 
المساهمة األخرى

ال�سركات الأخرىال�سركة الكيميائيةاالإ�ســــــــــــــم

1
�لأمري/�أحمد بن خالد بن عبد �هلل بن

عبد �لرحمن �آل �سعود
رئي�س جمل�س �لإد�رة

�سركة اإميانتيت ال�سعودية/�سركة التاأمني العربية 
�ل�سعودية)�سايكو(

نائب رئي�س جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي2

ع�سو جمل�س �لإد�رة    �لأ�ستاذ/ عبد�لعزيز بن على ح�سن �أبو �ل�سعود3
�سركة اإميانتيت ال�سعودية/�سركة التاأمني العربية 

�ل�سعودية)�سايكو(

�سركة اجلوف الزراعية / �سركة امل�ستثمر لالأوراق املالية ع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ/ عبد�لرحمن عبد�لعزيز �ليمني4

�سركة �جلوف �لزر�عيةع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ/ عبد�لرحمن �سعيد �ليمني5

ع�سو جمل�س �لإد�رة�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع   6

ع�سو جمل�س �لإد�رةالأ�ستاذ/ �سلطان حممد احلديثي7
�ل�سركة �ل�سعودية خلدمات �ل�سيار�ت و�ملعد�ت / 

�سركة زو�يا �لعقارية / جمموعة جنمة �ملد�ئن 

�ل�سركة �ل�سعودية للإت�سالت �ملتكاملةع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ / حممد عمر �ل�سنو�سي8

�ل�سركة �ل�سعودية للإت�سالت �ملتكاملةع�سو جمل�س �لإد�رة�لدكتور / حممد �سعود �لبدر )�ملدير �لعام(9

 تكوين جمل�س االإدارة وت�سنيف االأع�ساء 

)تنفيذي/غري تنفيذي / م�ستقل(املن�سب           االإ�ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

غري تنفيذيرئي�س جمل�س �لإد�رة�لأمري/�أحمد بن خالد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �آل �سعود1

غري تنفيذينائب رئي�س جمل�س �لإد�رة                      �لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي2

غري تنفيذيع�سو جمل�س �لإد�رة�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع   )�لع�سو �ملنتد((3

م�ستقلع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ/ عبد�لرحمن عبد�لعزيز �ليمني4

م�ستقلع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ / �سلطان حممد �حلديثي5

غري تنفيذيع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ/ حممد عمر �ل�سنو�سي6

غري تنفيذيع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ/ عبد�لعزيز بن على �أبو �ل�سعود 7

م�ستقلع�سو جمل�س �لإد�رة�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن �سعيد �ليمني 8

تنفيذيع�سو جمل�س �لإد�رةد. حممد �سعود �لبدر  )�ملدير �لعام(9



و�سف الأي م�سلحة تعود الأع�ساء جمل�س االإدارة واأزواجهم واأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو 
اأدوات دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة

اإ�سم من تعود له امل�سلحة
نهاية العام 2012مبداية العام 2012م 

�سايف  
التغيري

ن�سبة  
التغيري عدد 

االأ�سهم
اأدوات 
الدين

عدد 
االأ�سهم

اأدوات 
الدين

1
�لأمري/�أحمد بن خالد بن عبد�هلل بن 

عبد�لرحمن �آل �سعود
1.000--1.000------

------131.742--131.742�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي2

  1900%190.000--200.000--10.000�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن عبد�لعزيز �ليمني3

------1.000--1.000الأ�ستاذ / �سلطان حممد احلديثي4

------1.300--1.300�لأ�ستاذ/ حممد عمر �ل�سنو�سي 5

------131.748  --131.748�لأ�ستاذ/ عبد�لعزيز بن علي ح�سن �أبو �ل�سعود6

------1.000--1.000�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع 7

-----------1.020--1,020د. حممد �سعود �لبدر )�ملدير �لعام(8

------659.200--659.200�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن �سعيد �ليمني9

و�سف الأي م�سلحة تعود لكبار التنفيذيني واأزواجهم واأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات 
دين ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة    

اإ�سم من تعود له امل�سلحة
نهاية العام 2012مبداية العام 2012م 

�سايف
التغيري

ن�سبة
التغيري عدد 

االأ�سهم
اأدوات 
الدين

عدد 
االأ�سهم

اأدوات 
الدين

------------حممد حمد �ل�سقيه / نائب �ملدير �لعام1

------50--50عادل عبد�لفتاح �ل�سيد / مدير �لإد�رة �ملالية2

عبد�لعزيز حممد �لعبد�للطيف/ مدير �إد�رة 3
�مل�سريات

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

عبد�لرحمن حممد �مل�سيعيد / مدير �إد�رة 4
�لتدريب و�مل�ساندة

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

------1.000--1.000�سلح باطح �لعنزي / مدير �إد�رة �لإنتاج5

حممد عبد�هلل �ملزيني / مدير �إد�رة �لت�سويق 6
و�ملبيعات

------------
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م   اإجتماعات جمل�س االإدارة خالل عام 2012
�إجتمع جمل�س �لإد�رة  )4(  مر�ت خلل عام 2012م ويو�سح �جلدول �لتايل عدد مر�ت ح�سور  |

كل ع�سو

�لإ�س������������������������������������������������������������������������������������م

ول
 �لأ

ماع
جت

�لإ
20

12
/4

/1
5

ين
لثا

ع ا
تما

لإج
ا

20
12

/5
/8

لث
لثا

ع ا
تما

لإج
ا

20
12

/1
2/

15

�بع
�لر

اع 
جتم

�لإ
20

12
/1

2/
28

يل
جما

�لإ

سور
حل�

ة �
�سب

ن

üüüü4%100�لأمري/�أحمد بن خالد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �آل �سعود )�لرئي�س(1

üüüü4%100�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي2

üüüü4%100�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن عبد�لعزيز �ليمني3

üüüü4%100الأ�ستاذ / �سلطان حممد احلديثي4

üüüü4%100�لأ�ستاذ/ حممد عمر �ل�سنو�سي5

üüüü4%100�لأ�ستاذ / عبد�لعزيز بن علي ح�سن �أبو �ل�سعود6

üüüü4%100�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع7

üüüü4%100د. حممد �سعود �لبدر 8

üüüü4%100�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن �سعيد �ليمني 9

و�سف خمت�سر للجان املتفرعة عن جمل�س االإدارة
لو�ئح  �ل�سعودية -  �لكيميائية  �ل�سركة  �لعامة على )نظام حوكمة  و�فقت �جلمعية  خلل عام 2009م, 
�حلوكمة �لد�خلية( وقد مت و�سع �لقو�عد و�لآليات �لتالية باإن�ساء جلان جمل�س �لإد�رة �لرئي�سية ومهامها 

على �لنحو �لتايل. 

 : اللجنة التنفيذية
ً
أوال

اإخت�سا�ساتها
متار�س اللجنة جميع ال�سلطات وتتحمل واجبات جمل�س الإدارة يف الفرتة ما بني اإجتماعات املجل�س.  |

تقوم �للجنة مبناق�سة و�إتخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة باملو�سوعات �لتي حتتاج �إلى �إتخاذ قر�ر�ت عاجلة  |
يف �لأحد�ث �لطارئة. 

تت�سمن م�سوؤوليات �للجنة �إتخاذ �لقر�ر�ت �لروتينية �لتي تتطلبها �أعمال �ل�سركة �لعادية.  |

فيما يتعلق باإ�سر�تيجية �ل�سركة و�أهد�فها, �سوف تقوم �للجنة بالتايل: |

مر�جع���ة �إج���ر�ء�ت وعملي���ات �لتخطي���ط �لإ�سر�تيج���ي لل�سرك���ة بالتعاون م���ع �لع�س���و �ملنتدب �أو - 1
�لرئي�س �لتنفيذي. 

�لتاأكد من �أن �خلطط �لإ�سر�تيجية لل�سركة قد مت ترجمتها �إلى ت�سرفات و�أعمال فعلية تهدف �إلى - 2
حتقيق �أهد�ف �ل�سركة. 

مر�جع���ة تو�سيات �لع�سو �ملنتدب �أو �لرئي�س �لتنفيذي فيما يتعلق بتوزيع مو�رد �ل�سركة �لتي تهدف - 3
اإلى حتقيق التوافق بني اخلطط الإ�سرتاتيجية لل�سركة واأهدافها الت�سغيلية طويلة الأجل. 

�ملر�جعة �لدورية للخطط �لإ�سر�تيجي���ة لل�سركة و�سركاتها �لتابعة و�لأهد�ف �لت�سغيلية للتاأكد من - 4
تو�فقها مع ر�سالة �ل�سركة و�أهد�فها. 



ملجل�س  | �لتو�سيات  و�إعد�د  مبر�جعة  �للجنة  تقوم  �سوف  �لت�سغيلية,  �ل�سركة  باأولويات  يتعلق  فيما 
�لإد�رة بالن�سبة للقر�ر�ت �لإ�سر�تيجية �ملتعلقة بالأولويات �لت�سغيلية, مت�سمنًا �لتو�سع �إلى �أ�سو�ق 

ودول جديدة �أو �خلروج من �أ�سو�ق ودول حالية. 

بالن�سبة للتخطيط �ملايل لل�سركة و�سيا�سة توزيع �لأرباح, �سوف تقوم �للجنة بالتايل :  |

�إع���د�د ومر�جع���ة �لتو�سي���ات ملجل����س �لإد�رة �ملتعلقة بالأه���د�ف و�لإ�سر�تيجيات �ملالي���ة �ل�سنوية - 1
وطويلة �لأجل, و�أي�سًا موؤ�سر�ت �لأد�ء �ملرتبطة بها. 

مراجعة الأمور املالية الهامة لل�سركة وال�سركات التابعة لها, مثل الأمور املتعلقة براأ�س مال ال�سركة, - 2
والت�سني���ف الإئتماين لل�سرك���ة, والتدفقات النقدية, واأن�سط���ة الإقرتا�س, والودائ���ع الإ�ستثمارية, 

وذلك بالتعاون مع �إد�رة �ل�سركة �لتنفيذية وجلنة �ملر�جعة. 
�إع���د�د ومر�جع���ة �لتو�سيات �ملقدمة ملجل����س �لإد�رة و�ملتعلق���ة ب�سيا�سة وتوزيع���ات �لأرباح لل�سركة - 3

وبكيفية تنفيذها. 
�ملر�جعة �لدورية للنفقات �لر�أ�سمالية �لفعلية ومر�جعتها مع �ملو�زنات �ملعتمدة م�سبقًا لها. - 4
فيم���ا يتعل���ق بتقييم �إنتاجي���ة �ل�سرك���ة يف �ملدى وفعالي���ة عملياته���ا �لت�سغيلية, �سوف تق���وم �للجنة  |

مبر�جع���ة و�إعد�د �لتو�سيات ملجل�س �لإد�رة بالن�سب���ة للقر�ر�ت �لإ�سر�تيجية �ملتعلقة بالفر�س �لتي 
اأم���ام ال�سرك���ة التي تهدف اإل���ى حت�سني جودة املنتج���ات واخلدمات التي تقدمه���ا ال�سركة وتر�سيد 

�لتكاليف �ملتعلقة بها. 

مهماتـــــها
طلب امل�ستندات والتقارير والتو�سيات الأخرى املنا�سبة من امل�سوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة. |

دعوة امل�سوؤولني والتنفيذيني واملوظفني بال�سركة لإجتماعاتها ل�سوؤالهم ول�سماع تف�سرياتهم.  |

�لإ�ستعانة بخدمات �خلرب�ء و�مل�ست�سارين من خارج �ل�سركة.  |

�أد�ء �خلدمات  �لأخرى �لتي يطلبها جمل�س �لإد�رة و�لتي تقع د�خل �سلطات �للجنة.  |

�للجنة �سوف تقوم بعمل مر�جعة وتقييم �سنوى للئحتها بهدف �لتاأكد من قيامها بو�جباتها ورفع  |
�لتو�سيات ملجل�س �لإد�رة ب�ساأن �إجر�ء �لتعديلت بها. 

كل  | مرة  عن  يقل  ل  بحيث  �لإد�رة  ملجل�س  �أعمالها  عن  دوري  تقرير  بتقدمي  تقوم  �سوف  �للجنة 
�ستة �سهور. 

بالإ�سافة �إلى ذلك فان �أع�ساء �للجنة �سوف يقومون بالتايل :  |

�مل�ساركة يف �أن�سطة و�أعمال �للجنة, وح�سور جميع �لإجتماعات. - 1
على دراية كاملة بجميع امل�ستجدات يف بيئة الأعمال التي تعمل بها ال�سركة. - 2
�إعتبار جميع �ملعلومات �لتي �أطلعو� عليها ب�سبب عملهم يف �للجنة على �إنها معلومات �سرية. - 3
�إعلم جمل�س �لإد�رة يف حالة وجود تعار�س م�سالح قد ين�ساأ نتيجة قر�ر�ت تقوم �للجنة باإتخاذها. - 4
�إع���د�د مر�جع���ة وتقيي���م �سن���وي لأن�سط���ة �للجن���ة ولأع�سائه���ا مت�سمن���ًا مر�جع���ة درج���ة �إلتز�م - 5

�للجنة بلئحتها. 
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اأ�سمـــــــــاء االأع�ســـــــــــــاء 

عدد مرات احل�سوراالإ�ســــــــــــــم

3)رئي�س �للجنة(�لأمري/�أحمد بن خالد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �آل �سعود1

3ع�سو�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي 2

3ع�سو�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع3

3ع�سو�لأ�ستاذ / حممد عمر �ل�سنو�سي 4

مدة عملها
3 �سنو�ت بد�أت من عام 2010م وتنتهي باإنتهاء دورة �ملجل�س �حلالية بتاريخ 2012/12/31م. 

عدد االجتماعات
عقدت �للجنة �لتنفيذية )3( �إجتماعات خلل عام 2012م. 

 : لجنة المراجعة
ً
 ثانيا

اإخت�سا�ساتها 
�لتاأكد من �سحة �إعد�د �حل�سابات و�لتقارير �ملالية وفقًا للمعايري �ملحا�سبية �ملقبولة و�ل�سيا�سات  |

�ل�سركة  تقوم  �لتي  �ملالية  �ملعلومات  يف  �ل�سفافية  يحقق  ومبا  �ل�سركة  تتبعها  �لتي  �ملحا�سبية 
بالإف�ساح عنها.

حتديد ومر�جعة �مل�ساكل �ملحا�سبية �لتي توؤثر على عملية �إعد�د �لتقارير �ملالية وفهم مدى تاأثريها  |
على تلك �لتقارير. 

در��سة �لقو�ئم �ملالية �لأولية �لربع �سنوية قبل ن�سرها وعر�سها على جمل�س �لإد�رة و�لتو�سية يف  |
�ساأنها �إذ� لزم �لأمر. 

در��سة �لقو�ئم �ملالية �ل�سنوية قبل عر�سها على جمل�س �لإد�رة و�إبد�ء �لر�أي و�لتو�سية ب�ساأنها.  |

لطبيعة  | �ملطبقة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  ملئمة  مبدى  يتعلق  فيما  �لإد�رة  ملجل�س  تو�سيات  �إعد�د 
�ل�سركة, وتقييمها للتقارير �ملالية �لتي ت�سدرها �ل�سركة ولطبيعة عملية �ملر�جعة لها.

�إعد�د تو�سيات ملجل�س �لإد�رة فيما يتعلق بالتقرير �ل�سنوي لل�سركة  وذلك قبل �إعتماده من �ملجل�س.  |

بالن�سبة للرقابة �لد�خلية و�إد�رة �ملخاطر : |

در��سة �ملخاطر �لأ�سا�سية �لتي تو�جهها �ل�سركة و�لتي تت�سمن �ملخاطر �ملالية و�لت�سغيلية و�لقانونية, - 1
ومر�جعة �ل�سيا�سات �لتي تطبقها �لإد�رة �ملتعلقة بعمليات حتديد وتقييم ومعاجلة تلك �ملخاطر. 

اإعداد تو�سيات متعلقة باإن�ساء وحت�سني ون�سر بيئة الرقابة داخل ال�سركة. - 2
�إع���د�د تقيي���م لكل م���ن نظام���ي �لرقاب���ة و�إد�رة �ملخاط���ر �لد�خلية, بحي���ث حتتوي عل���ى تقييمها - 3

للموازنات املخ�س�سة لهما ولالأفراد القائمني عليهما, واأي�سًا لدرجة اإ�ستجابة الإدارة للمالحظات 
�لتي يبديها �ملر�جعون �لد�خليون و�خلارجيون. 



بالن�سبة للمحا�سب �لقانوين : |

�إب���د�ء �لتو�سي���ات �ملتعلق���ة باإختي���ار �ملحا�سب �لقان���وين, و�لتي تت�سم���ن مر�جعة �للجن���ة لكفاءته - 1
�ملهني���ة ولإ�ستقلليت���ه و�ملخاطر �ملتوقعة من وجود تعار�س يف �مل�سال���ح, و�أي�سًا �لأتعاب �لتي �سوف 

يح�سل عليها. 
�إج���ر�ء مر�جع���ة �سنوية لأد�ء �ملحا�سب �لقانوين, وو�سع تو�سيات متعلق���ة بتعيينه, و�إعادة تعيينه �أو - 2

�إنهاء عقد �ل�سركة معه.
�لعمل مع �ملحا�سب �لقانوين من �أجل �لتن�سيق يف �إعد�د خطة و�إجر�ء�ت �ملر�جعة لل�سنة �ملالية, مع - 3

الأخ���ذ يف الإعتبار ظروف ال�سرك���ة احلالية واأي تغيريات حدثت يف ال�س���روط التي تطلبها اجلهات 
�لإ�سر�فية �لقانونية. 

�لعم���ل عل���ى حل �مل�ساكل �لتي ق���د يو�جهها �ملحا�سب �لقان���وين �أثناء تاأديته لعملي���ة �ملر�جعة و�لتي - 4
تت�سمن �أي �سعوبات قد يو�جهها فيما يتعلق باأهد�ف عملية �ملر�جعة �أو �سعوبة و�سوله �إلى �ملعلومات. 

مناق�سة �لنتائج �لهامة و�لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها �ملحا�سب �لقانوين ودرجة �إ�ستجابة �لإد�رة لها, - 5
و�أي�سًا �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية �لتي قامت بها بناًء على تلك �لتو�سيات. 

عق���د اإجتماعات م���ع املحا�سب القانوين عل���ى اإنفراد ملناق�س���ة املو�سوعات الهامة الت���ي قد تثريها - 6
�للجنة �أو �ملحا�سب �لقانوين, و�لتاأكد من �أن �ملحا�سب �لقانوين لديه �إمكانية �لإت�سال برئي�س جلنة 

�ملر�جعة يف �أي وقت. 
�إع���د�د تو�سي���ات خا�سة ب�سيا�سة �ل�سركة فيم���ا يتعلق باخلدمات �لتي يقوم به���ا �ملحا�سب �لقانوين - 7

واملتمثل���ة يف خدم���ات املراجع���ة العادي���ة وخدمات غ���ري املراجعة والت���ي ت�ستمل عل���ى الإ�ست�سارات 
و�لرب�مج �لتدريبية وما �سابه ذلك و�لتي قد توؤثر على ��ستقلليته يف �أد�ء خدمات �ملر�جعة �لعادية. 

�إع���د�د �لتو�سي���ات �خلا�س���ة ب�سيا�س���ة �ل�سرك���ة فيم���ا يتعل���ق بتحدي���د �لف���رة �للزم���ة لتغي���ري - 8
�ملحا�سب �لقانوين. 

بالن�سبة للمر�جعة �لد�خلية :  |

�إعد�د �لتو�سيات �خلا�سة باإن�ساء �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية بال�سركة و�ملو�زنة �خلا�سة بها, وباإختيار - 1
رئي�س الق�سم, واأي�سًا درجة اإ�ستقاللية املراجعني الداخليني. 

اإع���داد تقيي���م لأداء اإدارة املراجع���ة الداخلي���ة واملراجع���ني بها, بحي���ث يت�سمن التقيي���م لأهداف - 2
و�سلطات �لق�سم و�لتقارير �لتي يقوم باإعد�دها وخطة �ملر�جعة �خلا�سة به لل�سنة �لقادمة, و�لنتائج 

التي تو�سل لها خالل ال�سنة احلالية, واإعداد التو�سيات الالزمة لتح�سني فعاليته.
مناق�سة �لإنحر�فات و�لأخطاء �لتي تت�سمنها �لتقارير �ل�سهرية �لتي يعدها ق�سم �ملر�جعة �لد�خلية - 3

و�لتاأكد من قيام �لإد�رة من �إتخاذ �لإجر�ء�ت �لت�سحيحية �ملنا�سبة. 
بالن�سبة لدرجة �لإلتز�م باللوئح و�لأنظمة : |

�لتاأكد من وجود �لإجر�ء�ت �خلا�سة مبر�جعة �ل�سكاوي �ملتعلقة باإجر�ء�ت �لرقابة �لد�خلية و�إعد�د - 1
�لتقارير �ملالية.

التاأك���د من وجود الإجراءات التي متكن املوظفني من تقدمي ال�سكاوي بحيث ت�سمن ال�سرية التامة, - 2
ومراجعة عملية الإف�ساح عن اأي اإنحرافات اأو خمالفات تتعلق بالإدارة اأو باأحد املوظفني بال�سركة. 
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مهماتها
التنفيذيني  | املديرين  من  املنا�سبة  الأخرى  واملعلومات  والإي�ساحات  والتقارير  امل�ستندات  طلب 

وامل�سوؤولني واملوظفني بال�سركة.

ولطلب  | ل�سوؤالهم  اللجنة  لإجتماعات  بال�سركة  واملوظفني  وامل�سوؤولني  التنفيذيني  املديرين  دعوة 
�لإي�ساحات و�لتف�سري�ت منهم يف ما تتطلب م�سلحة �لعمل. 

الإ�ستعانة باخلرباء وامل�ست�سارين واملتخ�س�سني من خارج ال�سركة.  |

�أد�ء �أي و�جبات توكل �إليهم من جمل�س �لإد�رة يف حدود �سلطات �للجنة.  |

ملجل�س  | �لأمر,  �إحتاج  �إذ�  تو�سيات,  و�إعد�د  للئحتها  �سنوي  وتقييم  مر�جعة  بعمل  �للجنة  تقوم 
�لإد�رة فيما يتعلق بتعديل جزء منها. 

�للجنة تقوم باإعد�د تقاريرها ملجل�س �لإد�رة على �أ�سا�س دوري وح�سب متطلبات م�سلحة �لعمل.  |

�أع�ساء جلنة �ملر�جعة �سوف يقومون بالتايل :  |

�مل�ساركة يف جميع �أن�سطة �للجنة و�ل�سعي حل�سور جميع �لإجتماعات. - 1
�لتعامل مع �ملعلومات �لتي تتو�فر لديهم نتيجة مبا�سرتهم لأعمال �للجنة ب�سرية تامة. - 2
�إب���لغ جمل����س �لإد�رة بامل�ستج���د�ت �لتي توؤثر عل���ى ��ستقلليتهم �أو للتعار����س يف �مل�سالح �ملتعلقة - 3

بالقر�ر�ت �لتي تقوم �للجنة باإتخاذها. 
�إعد�د تقييم ومر�جعة �سنوية لأن�سطة �للجنة ولأع�سائها مت�سمنة درجة �إلتز�م �للجنة بلئحتها. - 4
در��سة نظام �لرقابة �لد�خلية وو�سع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�سياتها يف �ساأنه. - 5
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني, واإعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها - 6

�أثناء قيامهم باأعمال �ملر�جعة. 

اأ�سماء االأع�ساء 

عدد مرات احل�سوراالإ�ســــــــــــــم

4)رئي�س �للجنة(د. خليل عبد �لفتاح كردي 1

4ع�سوالأ�ستاذ / �سلطان حممد احلديثي2

4ع�سو�لأ�ستاذ / عبد�لعزيز علي ح�سن �أبو �ل�سعود 3

مدة عملها
3 �سنو�ت بد�أت من عام 2010م وتنتهي باإنتهاء دورة �ملجل�س �حلايل يف 2012/12/31م.

عدد االإجتماعات
عقدت جلنة �ملر�جعة )4( �إجتماعات خلل عام 2012م. 

 : لجنة الترشيحات والمكافأت
ً
ثالثا

ي�سكل جمل�س �لإد�رة »جلنة �لر�سيحات و�ملكافاآت«. �أ  (  

ت�سمل مهمات وم�سوؤوليات جلنة �لر�سيحات و�ملكافاآت ما يلي: ب( 



�لتو�سية ملجل�س �لإد�رة بالر�سيح لع�سوية �ملجل�س وفقُا لل�سيا�سات و�ملعايري �ملعتمدة. - 1
�ملر�جعة �ل�سنوية للإحتياجات �ملطلوبة من �ملهار�ت �ملنا�سبة لع�سوية جمل�س �لإد�رة و�إعد�د و�سف - 2

للق���د�رت و�ملوؤه���لت �ملطلوبة لع�سوي���ة جمل�س �لإد�رة, مب���ا يف ذلك حتديد �لوقت �ل���ذي يلزم �أن 
يخ�س�سه �لع�سو لأعمال جمل�س �لإد�رة.

مر�جعة هيكل جمل�س �لإد�رة ورفع �لتو�سيات يف �ساأن �لتغيري�ت �لتي ميكن �إجر�ءها. - 3
حتديد جو�نب �ل�سعف و�لقوة يف جمل�س �لإد�رة, و�إقر�ح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة �ل�سركة. - 4
التاأك���د ب�س���كل �سنوي من اإ�ستقاللي���ة الأع�ساء امل�ستقلني, وعدم وج���ود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان - 5

�لع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س �إد�رة �سركة �أخرى.
و�س���ع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني, ويراعي عند - 6

و�سع تلك �ل�سيا�سات �إ�ستخد�م معايري ترتبط بالأد�ء.

اأ�سماء االأع�ساء

عدد مرات احل�سوراالإ�ســــــــــــــم

3)رئي�س �للجنة(�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي1

3ع�سو�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن عبد�لعزيز �ليمني 2

3ع�سو�ملهند�س / فهد �سالح �جلربوع 3

مدة عملها 
3 �سنو�ت بد�أت من عام 2010م وتنتهي بانتهاء دورة �ملجل�س �حلالية بتاريخ 2012/12/31م. 

عدد االجتماعات 
عقدت جلنة �لر�سيحات و�ملكافاآت )3(  �إجتماعات خلل عام 2012م. 

املكافاآت والتعوي�سات
مل يتنازل اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد  كبار التنفيذيني بال�سركة عن اأي راتب اأو تعوي�س. |

ل يوجد �أي ترتيبات �أو �إتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي �ل�سركة عن �أي حقوق يف �لأرباح.  |

ل يوجد اأي اإ�ستثمارات اأو اإحتياطات اأخرى مت اإن�ساوؤها مل�سلحة موظفي ال�سركة. |

التعوي�سات واملكافاآت الأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
اأع�ساء املجل�س 

التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س 
غري التنفيذيني/

امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا 
اأعلى املكافاآت والتعوي�سات م�ساف 
اإليهم  الع�سو املنتدب واملدير املايل

3.290.868------�لرو�تب و�لتعوي�سات

328.691------�لبدلت

212.0001.783.0002.650.111�ملكافاآت �لدورية و�ل�سنوية

---------�خلطط �لتحفيزية

�أي تعوي�سات �أو مز�يا عينية �أخرى تدفع 
ب�سكل �سهري �أو �سنوي

---------

29



تعار�س م�سالح اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني
�أو �لع�سو  | �أية م�سلحة جوهرية لأي من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة  �أو  �أية عقود  ل توجد لدى �ل�سركة 

�ملنتدب �أو �ملدير �ملايل �أو كبار �لتنفيذين بال�سركة �أو لأي �سخ�س ذي علقة باأي منهم.

مل ي�سرك �أي ع�سو من �أع�ساء جمل�س �لإد�رة يف عمل من �ساأنه مناف�سة �ل�سركة, �أو �أجتر يف �أحد  |
فروع الن�ساط الذي تزاوله.

مل تقدم �ل�سركة قر�سًا نقديًا من �أي نوع لأع�ساء جمل�س �لإد�رة �أو �سمنت �أي قر�س عقده و�حد  |
منهم مع غريه. 

تاسع عشر  :  إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى

يقر جمل�س الإدارة واإدارة ال�سركة اأنه  
مت �إعد�د �سجلت �حل�سابات لل�سنة �ملنتهية يف 2012/12/31م بال�سكل �ل�سحيح.  |

�لد�خلية  | �ل�سو�بط  و�أن  بفعالية  تنفيذه  ومت  �سليمة  �أ�س�س  على  �أعد  �لد�خلية  �لرقابة  نظام  �أن 
وقد  بها  �ملرتبطة  �لوثائق  مع  منا�سبة  ب�سجلت حما�سبية  �لإحتفاظ  ويتم  بفعالية  تعمل  بال�سركة 
مت �إعد�د �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت لأد�ء �ل�سركة وتوثيقها وفقًا ملعايري �جلودة �لعاملية وقد ح�سلت 
موؤخرًا على �سهادة نظام اجلودة النوعية والبيئة وال�سحة وال�سالمة )اأيزو 9001 : 2008( و)�أيزو 
14001 : 2004( و)�لأو�سا�س 18001 : 2007( بعد �لنجاحات �لتي حققتها يف نظام �لأيزو 9001 
�لدليل على �إلتز�م �ل�سركة بتطبيق معايري �جلودة �لنوعية بجميع مر�فقها وباأعلى �ملقايي�س.  ويتم 
مر�جعة هذه �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت خلل �لعام ب�سفة دورية من قبل مكاتب متخ�س�سة لإدخال 

�لتعديلت �للزمة.

ل يوجد �أي �سك يذكر يف قدرة �ل�سركة على مو��سلة ن�ساطها.  |

�أي توقعات معلنة  | �أو  �أي فروقات جوهرية يف �لنتائج �لت�سغيلية عن نتائج �ل�سنة �ل�سابقة  ل يوجد 
من �ل�سركة.

ل يوجد اأي اإختالف عن معايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.  |

ل يوجد �أي �أ�سهم �أو �أدو�ت دين �سادرة لل�سركات �لتابعة.  |

ل يوجد اأي م�سلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�سويت تعود لأ�سخا�س )عدا اأع�ساء جمل�س  |
الإدارة وكبار التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سر( اأبلغوا ال�سركة بتلك احلقوق مبوجب املادة 

الثالثني من قواعد الت�سجيل والإدراج واأي تغيري يف تلك احلقوق خالل ال�سنة املالية الأخرية. 

وكبار  | �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  لأع�ساء  تعود  �أكتتاب  وحقوق  خيار  وحقوق  م�سلحة  �أي  يوجد  ل 
التنفيذيني وزوجاتهم واأولدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة واي 

تغيري يف تلك �مل�سلحة �أو تلك �حلقوق خلل �ل�سنة �ملالية �لأخرية. 

مذكر�ت حق  | �أو  خيار  و�أي حقوق  �أ�سهم  �إلى  للتحويل  قابلة  دين  �أدو�ت  �أي  �ل�سركة  لدى  يوجد  ل 
�أكتتاب �أو حقوق م�سابهة �أ�سدرتها �أو منحتها �ل�سركة ومل حت�سل �ل�سركة على عو�س مقابل ذلك 

خلل �ل�سنة �ملالية.



ل يوجد �أي حقوق حتويل �أو �أكتتاب مبوجب �أدو�ت دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم �أو حقوق خيار �أو  |
مذكر�ت حق �أكتتاب �أو حقوق م�سابهة �أ�سدرتها �أو منحتها �ل�سركة. 

�أي  | �أو  �أدو�ت دين قابلة للإ�سرد�د  �إلغاء من جانب �ل�سركة لأي  �أو  �أو �سر�ء  �إ�سرد�د  �أي  ل يوجد 
�أور�ق مالية �إ�سرتها �ل�سركة �أو �سركاتها �لتابعة. 

العقوبات واجلزاءات والقيد االإحتياطي
بتاريخ 2012/6/17م فر�ست هيئة ال�سوق املالية على ال�سركة غرامة مالية مقدارها 100.000 ريال 
ملخالفتها �لفقرة )ج( من �ملادة )45( من نظام ال�سوق املالية. ومت �سداد الغرامة لهيئة ال�سوق املالية 
بتاريخ 2012/7/9م  ومل يفر�س على �ل�سركة �أي عقوبة �أو جز�ء �أو قيد �إحتياطي  من �أي جهة �إ�سر�فية 

�أو تنظيمية �أو ق�سائية �أخرى. 

نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية الرقابة الداخلية 

اإن التقرير ال�سنوي يبني نتائج املراجعة الداخلية على النحو التايل :-

لقد �إتخذ �ملر�جع �لد�خلي جميع �لإجر�ء�ت ملعاجلة ما ت�سمنه تقارير �ملر�جعة من ملحظات. - 1
لق���د مت توجي���ه �أعمال �ملر�جع���ة �لد�خلية �إلى �لإن�سط���ة و�لوظائف ذ�ت �ملخاط���ر �لعالية و�لى رفع - 2

فاعلية وكفاءة وربحية عمليات �ل�سركة. 
لقد ن�سق �ملر�جع �لد�خلي تن�سيقًا كامًل مع �ملر�جع �خلارجي ب�سكل مر�سي وفاعل. - 3

ل توجد لدى �ملر�جع �لد�خلي �أية حتفظات �أو قيود للو�سول �إلى �أية معلومات �أو وثائق �أو �سجلت, �أو 
�أ�سول لل�سركة.

االإ�ستقاللية وال�سالحيات وامل�سوؤوليات 
�ملر�جعة,  �لإد�رة, وجلنة  �لد�خلية خدمات مو�سوعية م�ستقلة بهدف م�ساعدة جمل�س  �ملر�جعة  تقدم 
�إد�رة  تخ�سع  ل  و�لفاعلية  �لكفاءة  من  عالية  درجة  على  مب�سوؤولياتهم  �لقيام  يف  �لتنفيذية  و�لإد�رة 
�ملر�جعة �لد�خلية لأي تاأثري من قبل �لإد�رة �لتنفيذية, ولها كل �ل�سلحيات للو�سول �لكامل غري �ملقيد 

لأي �سجلت )يدوية �أو �لكرونية( وممتلكات ومن�سوبي �ل�سركة وذلك وفقًا ملا يتطلبه �أد�ء عملها. 

م�سوؤوليات املراجعة الداخلية 
�إعد�د �خلطة �لإ�سر�تيجية لعمل �ملر�جعة �لد�خلية. - 1
تنفيذ عمليات �لفح�س وفقًا للخطة �ل�سنوية. - 2
تقدمي تقارير عن نتائج �لفح�س. - 3
حتديد �ملخاطر �ملالية و�لت�سغيلية, و�لتعاون مع �لإد�رة لتوفري �أدو�ت رقابية فعالة, وبتكلفة منا�سبة - 4

للحد من �لآثار �ملرتبة على هذه �ملخاطر و�كت�سافها فور وقوعها. 
التن�سي���ق ب���ني الإدارات املختلف���ة يف ال�سرك���ة واجله���ات الرقابي���ة اخلارجي���ة مب���ا فيه���ا مراق���ب - 5

�حل�سابات �خلارجي. 
تطوير �سيا�سات و�إجر�ء�ت تنفيذ �ملر�جعة حتى تتفق مع �أف�سل �ملمار�سات �ملهنية. - 6

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

ميكن من حتقيق �أهد�ف �ل�سركة وحماية �أ�سولها. 
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لقد �سمل نطاق عمل �ملر�جعة �لد�خلية فح�س مدى كفاية وفعالية نظام �لرقابة �لد�خلية لل�سركة وجودة 
�لإد�رة بغر�س �لتحقق مما �إذ� كانت نظم �ل�سركة �لد�خلية توفر تاأكيدً� معقوًل لتحقيق �أهد�ف �ل�سركة 

وقد �سمل نطاق �ملر�جع �لد�خلي : 

�لتدقيق و�لفح�س �لدوري جلميع �لإد�ر�ت �لتي تعمل يف �ل�سركة خلل فر�ت ملئمة. - 1
اإبالغ امل�سوؤولني يف الإدارات املختلفة التي مت فح�سها بنتائج الفح�س الذي قام به املراجع الداخلي - 2

وذلك لغايات التحقق من اإتخاذ الإجراءات الالزمة ملعاجلة ما تبني من اأوجه ال�سعف.
تقيي���م �خلط���ط و�لإج���ر�ء�ت �لتي يقدمه���ا �مل�سوؤول���ون يف �لإد�ر�ت �ملختلف���ة ذ�ت �لعلقة ملعاجلة - 3

�مللحظ���ات و�لتو�سي���ات �لتي ت�سمنه���ا تقرير �ملر�جع���ة. ويف حال عدم كفاية �لإج���ر�ء�ت �لتي مت 
اإتخاذها فقد مت مناق�سة الأمر مع امل�سوؤولني للتاأكد من كفاءة الإجراءات املتخذة وكفايتها. 

عشرون :  سياسة الشركة في توزيع األرباح
توزع �أرباح �ل�سركة �ل�سنوية �ل�سافية �ملوحدة بعد خ�سم جميع �مل�سروفات �لعمومية و�لتكاليف �لأخرى 

و�ملخ�س�سات مبا فيها �لزكاة �ل�سرعية و�ملخ�س�سات و�لإحتياطيات �لأخرى كالتايل :-

يتم جتنيب 10% من �لأرباح �ل�سافية لتكوين �إحتياطي نظامي. - 1
ي���وزع م���ن الباقي دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع �إما نقدً� �أو �أ�سهم جمانية.      - 2

)�إذ� ما مت �ملو�فقة عليها من �جلمعية �لعمومية(.
تخ�س�س ن�سبة قدرها 10% من �لباقي بعد ذلك من �لأرباح ملكافاآت  �أع�ساء جمل�س �لإد�رة ومبا ل - 3

يتعار�س مع �لتعليمات و�لأنظمة �ل�سارية �ملفعول. 
تخ�سي�س جزء من �لأرباح �ل�سافية �ل�سنوية لتكوين �إحتياطي عام ملو�جهة �أية تاأثري�ت �سلبية على - 4

�ل�سركة م�ستقبًل. 
تق���رر �جلمعي���ة بناًء عل���ى تو�سية جمل�س �لإد�رة توزي���ع جزء من �لباقي من �لأرب���اح بعد ذلك على - 5

امل�ساهمني )�سواء كان توزيع ب�سكل نقدي( اأو اأ�سهم جمانية كح�سة اإ�سافية من الأرباح. 

واحد وعشرون :  مراجع الحسابات
وتر  براي�س   / ال�سادة  تعيني  على  2012/7/4م  بتاريخ  عقدت  و�لتي  �لعادية  �لعامة  �جلمعية  و�فقت 
فح�س  وكذلك  2012/12/31م,  يف  �ملنتهية  �ملالية  لل�سنة  لل�سركة  خارجي  ح�سابات  كمر�جع  هاو�س 
�لقو�ئم �لربع �سنوية للفر�ت �ملنتهية يف 30 �سبتمرب 2012م و31 دي�سمرب 2012م و 31 مار�س 2013م 

و 30يونية 2013م. 

توزيعات اأرباح م�ستحقة للم�ساهمني
اإعتم���دت اجلمعية العامة العادية اخلام�سة ع�سر )الإجتماع الث���اين( يف اإجتماعها ال�سنوى املنعقد - 1

بتاري���خ2012/7/4م عل���ى تو�سية جمل����س �لإد�رة بتوزيع �أرب���اح عن �لربع �لر�بع م���ن �لعام �ملايل 
2011م مببل���غ 94.860.000ري���ال �سع���ودي مل�ساهمي �ل�سرك���ة بو�قع 1.50 ريال �سع���ودي لل�سهم 
الواح���د, واأحقي���ة هذه الأرب���اح للم�ساهمني امل�سجلني ب�سج���الت ال�سركة لدى ت���داول بنهاية تداول 
ي���وم �إنعقاد �جلمعية �لعامة �لعادية ومت �س���رف �أرباح �لربع �لر�بع للعام �ملايل 2011م يوم الثالثاء 
1433/8/27ه���� �ملو�ف���ق 2012/7/17م وذلك بالتحويل مبا�سرة اإل���ى ح�سابات امل�ساهمني البنكية 

املربوطة مبحافظهم الإ�ستثمارية. 



�أق���ر جمل����س �إد�رة �ل�سركة يف �إجتماع���ه �ملنعقد بتاريخ 1434/02/15ه���� �ملو�فق 2012/12/28م - 2
توزي���ع اأرباح ع���ن الربع الثالث املنتهي يف 2012/9/30م مبل���غ 126.480.000 ريال بو�قع 2 ريال 
لل�سه���م الواح���د, واأحقي���ة الأرباح مل�ساهم���ي ال�سركة امل�سجل���ني ب�سجالت تداول بنهاي���ة تداول يوم 
�لأربع���اء 1434/3/11ه� �ملو�ف���ق 2013/1/23م علمًا باأنه مت �سرف تل���ك �لأرباح �إعتبارً� من يوم 
�لأربع���اء 1434/3/18ه� �ملو�فق 2013/1/30م وذلك بالتحوي���ل مبا�سرة اإلى ح�سابات امل�ساهمني 

البنكية املربوطة مبحافظهم الإ�ستثمارية.
إثنان وعشرون :   إنتخاب مجلس إدارة جديد للدورة القادمة ولمدة ثالث سنوات  

للفرتة من 2013/1/1م اإلى 2015/12/31م 
عقدت ال�سركة الكيميائية ال�سعودية اإجتماع اجلمعية العامة العادية ال�ساد�سة ع�سر )الإجتماع الثاين( 
�لعامة  �لإد�رة  مبقر  2012/12/26م  �ملو�فق  1434/2/13ه�  �لأربعاء  يوم  ع�سرً�  �لر�بعة  �ل�ساعة  يف 
لدورته  �جلديد  �لإد�رة  جمل�س  �أع�ساء  لإنتخاب  وذلك  �لريا�س,  �لإح�ساء  �سارع  �لكيميائية  لل�سركة 
�لقادمة وملدة ثلث �سنو�ت �إعتبارً� من 2013/1/1م �إلى 2015/12/31م وقد �أ�سفرت �لإنتخابات عن 

فوز ال�سادة املر�سحني التالية اأ�سمائهم :- 

�لأمري / �أحمد بن خالد بن عبد�هلل بن عبد�لرحمن �آل �سعود - 1
د. حممد �سعود �لبدر- 2
�ملهند�س / فهد �سالح من�سور �جلربوع - 3
�لأ�ستاذ / عبد�لعزيز علي ح�سن �أبو �ل�سعود - 4
�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن بن �سعيد �ليمني- 5
�لأ�ستاذ / حممد عمر �ل�سنو�سي- 6
�لأ�ستاذ / �سمري حممود عبد�لهادي- 7
�لأ�ستاذ / عبيد بن عبد�هلل �لر�سيد- 8
�لأ�ستاذ / عبد�لرحمن عبد�لعزيز عبد�ل�سلم �ليمني- 9

اخلامتـــــــــة 
يختتم جمل�س الإدارة تقريره للجمعية العمومية بالتقدم بال�سكر اجلزيل لل�سادة امل�ساهمني على تلبية 
لل�سركة  مميزً�  عامًا  2012م  عام  كان  ولقد  للمجل�س  اأوليتموها  التي  الثقة  وعلى  باحل�سور  الدعوة 
و�لأهلية  و�ملوؤ�س�سات �حلكومية  و�لدو�ئر  �ل�سركة  ن�سكر كافة عملء  �لتابعة. كما  �لكيميائية و�سركاتها 
على تعاونهم وت�سجيعهم الدائم واأي�سًا ال�سكر لكافة العاملني بال�سركة على جهودهم املخل�سة لل�سركة 

وحر�سهم على �إ�ستمر�ر �لتقدم و�لإزدهار لل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية و�سركاتها �لتابعة. 

واهلل املوفق,

مجلس اإلدارة      
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تقرير مر�جعي �حل�سابات
�إلى �ل�سادة م�ساهمي

�ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق �ملر�جعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لل�سركة الكيميائية ال�سعودية )»ال�سركة«( و�سركاتها التابعة )جمتمعني »املجموعة«( 
كما يف 31 دي�سمرب 2012م والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك 
�لتاريخ و�لإي�ساحات �لتي تعترب جزءً� ل يتجز�أ من �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة. تعترب �إد�رة �ل�سركة م�سوؤولة عن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة 
�لتي �أعدتها �ل�سركة وفقًا للمادة 123 من نظام �ل�سركات و�ملقدمة لنا مع كافة �ملعلومات و�لبيانات �لتي طلبناها. �إن م�سوؤوليتنا 

هي �إبد�ء �لر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ��ستنادً� �إلى �ملر�جعة �لتي قمنا بها.
لقد قمنا مبر�جعتنا وفقًا ملعايري �ملر�جعة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية, و�لتي تتطلب منا تخطيط وتنفيذ �أعمال 
�ملر�جعة للح�سول على تاأكيد معقول باأن �لقو�ئم �ملالية ل حتتوي على �أخطاء جوهرية. ت�سمل �ملر�جعة �إجر�ء فح�س �ختباري 
للم�ستند�ت و�لأدلة �ملوؤيدة للمبالغ و�لإي�ساحات �لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية. كما تت�سمن �ملر�جعة �إجر�ء تقييم للمبادئ �ملحا�سبية 
�ملطبقة و�لتقدير�ت �لهامة �لتي �أعدت مبعرفة �لإد�رة ولطريقة �لعر�س �لعام للقو�ئم �ملالية. ونعتقد �أن مر�جعتنا تعطينا �أ�سا�سًا 

معقوًل لإبد�ء ر�أينا.
ر�أي مطلق

ويف ر�أينا, �أن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة ككل و�مل�سار �إليها �أعله:
�أعمالها  § ونتائج  2012م  دي�سمرب   31 يف  كما  للمجموعة  املايل  املركز  اجلوهرية,  النواحي  جميع  من  عادلة,  ب�سورة  متثل 

وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ وذلك وفقًا للمبادئ �ملحا�سبية �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
و�مللئمة لظروف �ملجموعة.

وعر�س  § باإعد�د  يتعلق  فيما  لل�سركة  �لأ�سا�سي  و�لنظام  �ل�سركات  نظام  متطلبات  مع  �جلوهرية,  �لنو�حي  جميع  من  تتفق, 
�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.

براي�س وترهاو�س كوبرز

خالد اأحمد حم�سر
ترخي�س رقم 368

15 ربيع �لآخر 1434ه�
)25 فرب�ير 2013م(



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

قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة
)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 كما يف 31 دي�سمرب

2011م2012ماإي�ساح
موجود�ت

موجود�ت متد�ولة
103.29998.976  5نقد وما مياثله

981.594850.680  6ذمم مدينة, �سايف
534.746459.899  7خمزون, �سايف

32.98023.126مدفوعات مقدمة وموجود�ت �أخرى
193.254116.933  13مطلوب من �أطر�ف ذوي علقة

1.845.8731.549.614جمموع �ملوجود�ت �ملتد�ولة
موجود�ت غري متد�ولة

1.000-ا�ستثمارات يف �سركات تابعة غري موحدة
204.818201.307  8ممتلكات وم�سنع ومعد�ت, �سايف

469.807469.807  9�سهرة
38.333115.000  13مطلوب من طرف ذي علقة

712.958787.114جمموع �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة
2.558.8312.336.728جمموع �ملوجود�ت

مطلوبات
مطلوبات متد�ولة

10175.727133.726قرو�س ق�سرية �لأجل
842.461736.646ذمم د�ئنة

1158.64658.908م�ستحقات ومطلوبات �أخرى
131.2342.859مطلوب �إلى �أطر�ف ذوي علقة

1.078.068932.139جمموع �ملطلوبات �ملتد�ولة
مطلوبات غري متد�ولة

1437.10231.425خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
1.115.170963.564جمموع �ملطلوبات

حقوق �مللكية
حقوق �مللكية �لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة:

632.400632.400  15ر�أ�س �ملال
212.430183.303  16�حتياطي نظامي

180.000140.000  17�حتياطي عام
412.356411.544�أرباح مبقاة

1.437.1861.367.247جمموع حقوق �مللكية �لعائدة مل�ساهمي �ل�سركة
6.4755.917حقوق �لأقلية

1.443.6611.373.164جمموع حقوق �مللكية
2.558.8312.336.728جمموع �ملطلوبات وحقوق �مللكية

  23مطلوبات و�إير�د�ت حمتملة

تعترب �لإي�ساحات من �سفحة 44 �إلى �سفحة 60 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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الشركة الكيميائية السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة �لدخل �ملوحدة
)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

 لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م   2012ماإي�ساح

2.001.3331.867.573 6مبيعات
)1.434.160()1.526.819(تكلفة �ملبيعات
474.514433.413�إجمايل �لربح

م�ساريف ت�سغيلية

)65.264()67.155( 18بيع وت�سويق
)68.668()84.417( 19عمومية و�إد�رية

322.942299.481�لربح من �لعمليات �لرئي�سية
�إير�د�ت )م�ساريف( �أخرى

)4.648()5.805(نفقات مالية
1.481915�إير�د�ت �أخرى, �سايف

318.618295.748�لربح قبل �لزكاة وحقوق �لأقلية

)13.143()19.780(زكاة ل�سركات تابعة
)13.832()6.000( 12زكاة لل�سركة

292.838268.773�لربح قبل حقوق �لأقلية
)1.369()1.559(حقوق �لأقلية

291.279267.404�سايف ربح �ل�سنة
ربحية �ل�سهم بالريال �ل�سعودي من:

5.114.74 21�لربح من �لعمليات �لرئي�سية
4.614.23 21�سايف ربح �ل�سنة

تعترب �لإي�ساحات من �سفحة 44 �إلى �سفحة 60 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.



الشركة الكيميائية السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(
قائمة �لتدفقات �لنقدية �ملوحدة

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2011م  2012ماإي�ساح
تدفقات نقدية من �أن�سطة ت�سغيلية

291.279267.404�سايف ربح �ل�سنة
تعديالت لبنود غري نقدية:

19.60918.628 8��ستهلك
263)382()�أرباح( خ�سائر بيع ممتلكات وم�سنع ومعد�ت

6.0323.686 6خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها
953583 7خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة

5581.369ربح عائد �إلى حقوق �لأقلية
تغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل:

)107.882()136.946(ذمم مدينة
42.096)75.800(خمزون 

)4.525()9.854(مدفوعات مقدمة وموجود�ت متد�ولة �أخرى
)103.074(105.815ذمم د�ئنة

9.661)262(م�ستحقات ومطلوبات متد�ولة �أخرى
830)1.279(مطلوب من / �إلى �أطر�ف ذوي علقة

5.6772.294خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني
205.400131.333�سايف �لنقد �لناجت من �أن�سطة ت�سغيلية

تدفقات نقدية من �أن�سطة ��ستثمارية

 -)1.000(التغري يف ال�ستثمارات
)18.809()23.214( 8�سر�ء ممتلكات وم�سنع ومعد�ت

476242متح�سلت من بيع ممتلكات وم�سنع ومعد�ت
)18.567()21.738(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �أن�سطة ��ستثمارية

تدفقات نقدية من �أن�سطة متويلية

42.001116.748تغري يف قرو�س ق�سرية �لأجل
)252.960()221.340(توزيعات �أرباح مدفوعة

)136.212()179.339(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �أن�سطة متويلية
)23.446(4.323�سايف �لتغري يف نقد وما مياثله

98.976122.422نقد وما مياثله كما يف بد�ية �ل�سنة
103.29998.976 5نقد وما يعادله كما يف نهاية �ل�سنة

معلومات �إ�سافية عن �أن�سطة غري نقدية

ل من �أرباح مبقاة �إلى �لحتياطي �لعام 40.00040.000 17�ملحوَّ

تعترب �لإي�ساحات من �سفحة 44 �إلى �سفحة 60 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.
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الشركة الكيميائية السعودية
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحدة
)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

املجمـوعاأرباح مبقاةاحتياطي عاماحتياطي نظاميراأ�س املالاإي�ساح

 1.352.803 1632.400156.563100.000463.840 يناير 2011م
 267.404 267.404---�سايف ربح �ل�سنة

ل �إلى �حتياطي نظامي -)26.740(-26.740-16�ملحوَّ

ل �إلى �حتياطي عام -)40.000(40.000--17�ملحوَّ

)252.960()252.960(---22توزيعات �أرباح

 1.367.247 31632.400183.303140.000411.544 دي�سمرب 2011م

 291.279 291.279---�سايف ربح �ل�سنة

ل �إلى �حتياطي نظامي -)29.127(-29.127-16�ملحوَّ

ل �إلى �حتياطي عام -)40.000(40.000--17�ملحوَّ

)221.340()221.340(--22توزيعات �أرباح

 1.437.186 31632.400212.430180.000412.356 دي�سمرب 2012م

تعترب �لإي�ساحات من �سفحة 44 �إلى �سفحة 60 جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة.



معلومات عامة. 1

�إن �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية )»�ل�سركة«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف مدينة �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية 
مبوجب �سجل جتاري رقم 1010006161 بتاريخ 10 �سفر 1392ه� )26 مار�س 1972م(. �إن عنو�ن �ل�سركة �لرئي�سي هو �س.ب 

2665, حي �مللز, �سارع �لإح�ساء, �لريا�س 11461, �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

“�ملجموعة”( يف ت�سنيع وبيع �ملتفجر�ت و�ملنتجات �ملتعلقة بها  التابعة )جمتمعني  لل�سركة و�سركاتها  الرئي�سية  الأن�سطة  تتمثل 
لأغر��س �ل�ستعمال �ملدين و�لع�سكري وتقدمي خدمات �لدعم �لفني و�لتفجري للعملء. وكذلك جتارة �جلملة و�لتجزئة يف �لأدوية 
و�ملر�كز  �مل�ست�سفيات  ولو�زم  و�جلر�حية  �لطبية  و�لآلت  و�ملعد�ت  و�لأدو�ت  �ل�سيدلية  و�مل�ستح�سر�ت  �لطبية  و�لتحاليل  و�ملو�د 

�لطبية وقطع �لغيار �خلا�سة بها وت�سنيع و�إنتاج مادة نر�ت �لأمونيوم.

تت�سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ح�سابات �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة �لتالية:

ن�سبة امللكية الفعلية كما يف 31 دي�سمرب

2011م2012مبلد التاأ�سي�سال�سركة التابعة

99%99%�ل�سعودية�ل�سركة �ل�سعودية �لعاملية للتجارة )�سيتكو فارما(

98%98%جمهورية م�سر �لعربية�سركة �ل�سوي�س �لعاملية للنر�ت )�سينكو(

-100%�ل�سعودية�سركة �أجا لل�سناعات �لدو�ئية �ملحدودة

-100%�ل�سعودية�ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة

-100%�ل�سعوديةال�سركة الكيميائية لال�ستثمار التجاري

مت تاأ�سي�س �سركة �أجا لل�سناعات �لدو�ئية �ملحدودة و�ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة خلل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 
2012م, ك�سركات ذ�ت م�سوؤولية حمدودة, يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. �إن هذه �ل�سركات مملوكة بو�قع 100% من ِقبل �ملجموعة, 
5% منها,  حيث متلك �ل�سركة 95% من �سركة اأجا لل�سناعات الدوائية املحدودة ومتلك ال�سركة الكيميائية لال�ستثمار التجاري 
بينما متلك �ل�سركة 99% من �ل�سركة �لكيميائية �ل�سعودية �ملحدودة ومتلك �سيتكو فارما 1% منها. مل تبد�أ هذه �ل�سركات �أن�سطتها 

�لتجارية كما يف تاريخ هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة.

�إ�سافًة �إلى �ل�سركات �لتابعة �لو�ردة �أعله, فاإن لدى �ملجموعة �سركة تابعة هي �سركة �لأجهزة و�لو�سائل �ملتقدمة مملوكة بو�قع 
95% من ِقبل �سيتكو فارما. مل يتم توحيد ح�سابات �ل�سركة �لتابعة �ملذكورة �أعله �سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة كما يف 
ولل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م حيث اأن ال�سركة ل متار�س حاليًا اأي اأن�سطة ت�سغيلية اإ�سافًة اإلى اأن ا�ستثمارات 
�ملجموعة يف هذه �ل�سركة غري جوهرية. كما قّرر �ل�سركاء يف �سركة �لأجهزة و�لو�سائل �ملتقدمة �ملحدودة يف �جتماعهم �ملنعقد 
بتاريخ 23 دي�سمرب 2012م, ت�سفية ال�سركة وتوزيع حقوق ال�سركاء كاًل ح�سب ح�سته حيث اأن ال�سركة ل متار�س اأي ن�ساط. يتم 
املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف هذه ال�سركة بطريقة حقوق امللكية �سمن بند ا�ستثمارات يف �سركات تابعة غري موحدة يف 

قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة �ملرفقة.

مت �عتماد �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة بتاريخ 13 ربيع �لآخر 1434ه� )23 فرب�ير 2013م(.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة. 2

�أهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة مت �إدر�جها �أدناه. مت تطبيق هذه �ل�سيا�سات ب�سكل منتظم 
على جميع �ل�سنو�ت �ملعرو�سة, ما مل يذكر غري ذلك.

اأ�س�س االإعداد  1–2
�لتاريخية وفقًا ملبد�أ �ل�ستحقاق �ملحا�سبي وطبقًا للمعايري �ملحا�سبية  �لتكلفة  �أ�سا�س  �أعدت �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة على 

ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

التوحيد  2-2
�ملنافع  على  للح�سول  و�لت�سغيلية  �ملالية  �سيا�ستها  توجيه  على  �لقدرة  للمجموعة  يكون  �لتي  �ل�سركات  هي  �لتابعة  �ل�سركات 
�لقت�سادية, وتكون ن�سبة ملكيتها عمومًا �أكرث من ن�سف حقوق �لت�سويت فيها. يتم توحيد ح�سابات �ل�سركات �لتابعة من تاريخ 

�نتقال �ل�سيطرة �إلى �ملجموعة. يتم �لتوقف عن �لتوحيد من تاريخ توقف �ل�سيطرة.

ت�ستخدم طريقة �ل�سر�ء �ملحا�سبية للمحا�سبة عن �سر�ء �ل�سركات �لتابعة. يتم قيا�س تكلفة �ل�سر�ء بالقيمة �لعادلة للموجود�ت 
�إثبات  �إلى �لتكاليف �ملبا�سرة �ملرتبطة بعملية �ل�سر�ء. يتم  �أو �ملتحملة يف تاريخ �ل�سر�ء بالإ�سافة  �أو �ملطلوبات �ملتكبدة  �ملقدمة 
�لزيادة يف تكلفة �ل�سر�ء عن �لقيمة �لعادلة حل�سة �ملجموعة يف �سايف �ملوجود�ت �مل�سر�ة �لقابلة للتحديد ك�سهرة. يتم عر�س 
�ل�سهرة �لناجتة عن �سر�ء �ل�سركات �لتابعة �سمن �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة و يتم �ختبار �ل�سهرة 

�سنويًا فيما يتعلق بالهبوط يف قيمتها, وتثبت ب�سايف التكلفة بعد خ�سم اأي خ�سائر هبوط يف القيمة, اإن وجدت.

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركات �لتابعة  تت�سمن �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة ح�سابات �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة �ملوحدة. يتم 
�ل�سيا�سات  مع  تتو�فق  لكي  �ل�سرورة  عند  �لتابعة  لل�سركة  �ملحا�سبية  �ل�سيا�سات  تغيري  يتم  لل�سركة.  �ملالية  �لتقارير  فرة  لنف�س 

�ملحا�سبية للمجموعة.

اخل�سائر  ا�ستبعاد  اأي�سا  يتم  املجموعة.  �سركات  بني  فيما  للمعامالت  املحققة  غري  والأرباح  والأر�سدة  املعامالت  ا�ستبعاد  يتم 
غري �ملحققة.

تقديرات وافرتا�سات حما�سبية موؤثرة  3-2
تقدير�ت  ��ستخد�م  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  عليها يف  �ملتعارف  �ملحا�سبية  للمبادئ  وفقًا  �ملوحدة  �ملالية  �لقو�ئم  �إعد�د  يتطلب 
و�فر��سات توؤثر على �ملبالغ �ملعرو�سة للموجود�ت و�ملطلوبات, و�لإف�ساح عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملحتملة كما يف تاريخ �لقو�ئم 
و�لفر��سات  �لتقدير�ت  تقييم  يتم  �ملالية.  �لقو�ئم  و�مل�ساريف خلل فرة  للإير�د�ت  �ملعرو�سة  �ملبالغ  �ملوحدة وكذلك  �ملالية 
ب�سكل م�ستمر بناًء على �خلربة �ل�سابقة وعو�مل �أخرى, تت�سمن توقعات بالأحد�ث �مل�ستقبلية �لتي يعتقد �أن تكون منا�سبة للظروف. 
تقوم �إد�رة �ملجموعة بعمل تقدير�ت و�فر��سات تتعلق بامل�ستقبل. نادرً� ما تت�ساوى نتائج �لتقدير�ت �ملحا�سبية, وفقًا لتعريفها, 

مع �لنتائج �لفعلية �ملتعلقة بها.

حتويل العمالت االأجنبية  4-2

)�أ( عملة �لتقارير �ملالية

تظهر بنود هذه �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة بالريال �ل�سعودي وهي �لعملة �لرئي�سية لل�سركة.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



)(( معامالت و�أر�سدة

يتم حتويل �ملعاملت �لتي تتم بالعملت �لأجنبية �إلى �لريال �ل�سعودي با�ستخد�م �أ�سعار �ل�سرف �ل�سائدة يف تاريخ 
تلك �ملعاملت. يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر �سرف �لعملت �لأجنبية �لناجتة عن ت�سديد تلك �ملعاملت وكذلك �لناجتة 
نهاية  �لعملت كما يف  �أ�سعار �سرف  با�ستخد�م  �لأجنبية  بالعملة  �ملقتناة  �لنقدية  عن حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات 

�لعام يف قائمة �لدخل �ملوحدة. 

)ج( �سركات �ملجموعة

يتم حتويل نتائج �لعمليات و�ملركز �ملايل لل�سركات �لأجنبية �لتابعة, �إن وجدت, �لتي تكون عملة تقاريرها �ملالية غري 
�لريال �ل�سعودي �لى �لريال �ل�سعودي كما يلي:

يتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات لقائمة �ملركز �ملايل �ملعرو�سة ب�سعر �سرف �لإغلق كما يف تاريخ قائمة �ملركز . 1
�ملايل �ملوحدة.

يتم حتويل �لإير�د�ت و�مل�ساريف لكل قائمة دخل مبتو�سط �سعر �سرف �ل�سنة �ملالية.. 2

بند . 3 لكل  تعود  �لتي  �لتو�ريخ  يف  �لأجنبية  �لفعلية  �ل�سرف  باأ�سعار  �مللكية  حقوق  ح�سابات  مكونات  حتويل  يتم 
عند حدوثه.

�سمن  منف�سل  كبند  �ل�سعودي  �لريال  �إلى  �لتابعة  لل�سركات  �ملالية  �لقو�ئم  حتويل  عن  �لناجتة  �ملر�كمة  �لتعديلت  �إثبات  يتم 
مكونات حقوق �مللكية.

�إثبات فروقات  يتم حتويل توزيعات �لأرباح �مل�ستلمة من �ل�سركة �لأجنبية �لتابعة ب�سعر �ل�سرف �لفعلي يف تاريخ �لعملية, ويتم 
حتويل �لعملت �لأجنبية �ملحققة �ملتعلقة بها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

عندما يتم ا�ستبعاد اأو بيع ا�ستثمارات يف �سركات اأجنبية تابعة, يتم اإثبات فروقات حتويل عمالت اأجنبية مثبتة يف حقوق امللكية يف 
قائمة �لدخل �ملوحدة كجزء من ربح �أو خ�سارة �ل�ستبعاد �أو �لبيع.

ا�ستثمارات يف �سركات تابعة غري موحدة  5-2
�ملنافع  على  للح�سول  و�لت�سغيلية  �ملالية  �سيا�ساتها  توجيه  على  �لقدرة  للمجموعة  يكون  �لتي  �ل�سركات  هي  �لتابعة  �ل�سركات 

�لقت�سادية, وتكون ن�سبة ملكيتها عمومًا �أكرث من ن�سف حقوق �لت�سويت فيها.

يتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات يف �سركات تابعة غري موحدة با�ستخدام طريقة حقوق امللكية املحا�سبية ويتم اثباتها مبدئيًا بالتكلفة. 
يتم �إثبات ح�سة �ملجموعة يف �سايف ربح )خ�سارة( �ل�سركة �لتابعة غري �ملوحدة بعد تاريخ �ل�سر�ء يف قائمة �لدخل. يتم �إثبات 
التغريات املرتاكمة يف حقوق ملكية �سركة تابعة غري موحدة بعد تاريخ ال�سراء مقابل القيمة الدفرتية لال�ستثمار.  عندما تكون 
ح�سة �ملجموعة يف خ�سائر �سركة تابعة غري موحدة ت�ساوي �أو تتجاوز ح�سة �ملجموعة يف �سركة تابعة غري موحدة, مبا يف ذلك 
اأي ذمم مدينة غري م�سمونة, ل تثبت املجموعة اأي خ�سائر اإ�سافية ما مل تتكبد التزامات اأو ت�سديدات نيابة عن �سركة تابعة غري 

موحدة. يتم تعديل توزيعات الأرباح امل�ستلمة من ال�سركات امل�ستثمر فيها مقابل تكلفة ال�ستثمار. 

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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اإلى حد ملكية املجموعة يف ال�سركة  التابعة غري املوحدة  يتم ا�ستبعاد الأرباح غري املحققة من املعامالت بني ال�سركة و�سركتها 
ل. التابعة غري املوحدة. كذلك يتم ا�ستبعاد اخل�سائر غري املحققة ما مل تقدم املعاملة دليال على وجود هبوط يف قيمة الأ�سل املحوَّ

يتم اإثبات الأرباح واخل�سائر الناجتة عن تخفي�س ملكية ال�ستثمارات يف �سركة تابعة غري موحدة يف قائمة الدخل.

نقد وما مياثله  6-2
يتكون النقد وما مياثله من نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك وا�ستثمارات اأخرى عالية ال�سيولة ق�سرية الأجل ذات تواريخ ا�ستحقاق 

�أ�سلية تبلغ ثلثة �أ�سهر �أو �أقل من تاريخ �سر�ئها.

ذمم مدينة  7-2
�إثبات �لذمم �ملدينة باملبالغ �لأ�سلية للفو�تري ناق�سًا خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها. يتم عمل خم�س�س للديون  يتم 
�مل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على عدم متكن �ملجموعة من حت�سيل جميع �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب 
عمومية  “م�ساريف  بند  �سمن  ويعر�س  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  املخ�س�س  هذا  اإثبات  يتم  املدينة.  للذمم  الأ�سلية  ال�سروط 
و�إد�رية”. عندما تكون �لذمة �ملدينة غري قابلة للتح�سيل, يتم �سطبها مقابل خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها. يتم �إثبات 

�أي مبالغ م�سردة لحقًا, مت �سطبها م�سبقًا, بقيد د�ئن على “م�ساريف عمومية و�إد�رية” يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

خمزون  8-2
�أقل. يحدد �سعر �لتكلفة با�ستخد�م طريقة �ملتو�سط �ملرجح.  �أيهما  �أو �سايف �لقيمة �لقابلة للتحقق  �إثبات �ملخزون بالتكلفة  يتم 

تت�سمن تكلفة �ملنتجات �جلاهزة مو�د �أولية وعمالة وتكاليف �سناعية غري مبا�سرة.

ميثل �سايف القيمة القابلة للتحقق �سعر البيع املقدر يف �سياق الأعمال العتيادية ناق�سا تكاليف ا�ستكمال العملية وم�ساريف البيع.

ممتلكات وم�سنع ومعدات  9-2
�إثباتها  يتم  �لتنفيذ  ر�أ�سمالية حتت  �أعمال  عد�  ما  �ملر�كم,  �ل�ستهلك  ناق�سًا  بالتكلفة  ومعد�ت  وم�سنع  �إثبات ممتلكات  يتم 
الثابت, وذلك  اإثبات ال�ستهالك يف قائمة الدخل املوحدة, با�ستخدام طريقة الق�سط  بالتكلفة. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي. يتم 

لتوزيع تكاليف �ملوجود�ت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة لها كما يلي:

عدد ال�سنوات

33مباين

10-33حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

7-10�آلت ومعد�ت

7-10�أثاث وتركيبات ومعد�ت مكتبية

4�سيار�ت

حتدد �أرباح وخ�سائر �ل�ستبعاد مبقارنة �ملتح�سلت مع �لقيمة �لدفرية ويتم �إثباتها يف قائمة �لدخل �ملوحدة.

يتم �إثبات م�ساريف �ل�سيانة و�لإ�سلحات �لعادية �لتي ل تزيد جوهريا من �لعمر �لإنتاجي �ملقدر للأ�سل يف قائمة �لدخل �ملوحدة 
عند تكبدها. يتم ر�سملة تكاليف �لتجديد�ت و�لتح�سينات �جلوهرية, �إن وجدت, ويتم ��ستبعاد �لأ�سول �لتي مت ��ستبد�لها.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



الهبوط يف قيمة املوجودات غري املتداولة  10-2
يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة للهبوط يف قيمتها عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية 
اإثبات خ�سارة الهبوط يف القيمة, باملبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفرتية لالأ�سل عن قيمته  قد تكون غري قابلة لال�سرتداد. يتم 
القابلة لال�سرتداد وهي القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكاليف البيع اأو قيمة ال�ستخدام, اأيهما اأعلى. ولغر�س تقدير الهبوط, يتم 
جتميع �ملوجود�ت لأدنى م�ستوى تتو�جد فيه تدفقات نقدية منف�سلة وحمددة )وحد�ت مدرة للنقد(. يتم مر�جعة �ملوجود�ت غري 
املتداولة, بخالف املوجودات غري امللمو�سة, اإن وجدت, والتي �سبق اأن حدث هبوط يف قيمتها بغر�س احتمال عك�س ذلك الهبوط, 
وذلك يف تاريخ كل فرتة مالية. اإذا ما مت عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة يف وقت لحق, عندئذ تتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل 
�إثبات  �إلى �لتقدير �ملعدل لقيمتها �لقابلة لل�سرد�د, على �أل يزيد عن �لقيمة �لدفرية فيما لو مل يتم  �أو �لوحدة �ملدرة للنقد 
خ�سارة الهبوط يف قيمة ذلك الأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقد يف الفرتات ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س خ�سارة الهبوط يف القيمة فورًا 

كاإيراد يف قائمة الدخل املوحدة. ل يتم عك�س خ�سارة الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة, اإن وجدت.

قرو�س  11-2
يتم �إثبات �لقرو�س بقيمة �ملتح�سلت �مل�ستلمة, بعد خ�سم تكاليف �ملعاملة �ملتكبدة, �إن وجدت.

ذمم دائنة وم�ستحقات  12-2
يتم �إثبات مبالغ �ملطلوبات �لتي �سيتم دفعها مقابل ب�سائع وخدمات م�ستلمة, �سو�ًء مت �إ�سد�ر فو�تري مبوجبها �إلى �ملجموعة �أم ل.

خم�س�سات  13-2
يتم �إثبات �ملخ�س�سات عندما يكون لدى �ملجموعة �لتز�م قانوين حايل �أو متوقع ناجت عن حدث �سابق, وهناك �حتمال ��ستخد�م 

للمو�رد لت�سديد �للتز�م, وميكن تقدير �ملبلغ ب�سكل يعتمد عليه.

الزكاة وال�سرائب  14-2
وفقًا لأنظمة م�سلحة �لزكاة و�لدخل )»�مل�سلحة«(, تخ�سع �ل�سركة للزكاة �ل�سرعية. يتم حتميل �لزكاة �مل�ستحقة على �ل�سركة 
و�لزكاة �ملتعلقة مبلكية �ل�سركة يف �ل�سركات �لتابعة على قائمة �لدخل �ملوحدة. تقدم �ل�سركات �لتابعة �إقر�ر�تها �لزكوية ب�سكل 

منف�سل. يتم اإثبات املبالغ الإ�سافية التي ت�ستحق, اإن وجدت, عندما يتم حتديدها حني اإنهاء الربوط النهائية.

تقوم �ل�سركة و�ل�سركات �ل�سعودية �لتابعة با�ستقطاع �ل�سريبة �لو�جبة عن معاملت حمددة مع �أطر�ف غري مقيمة يف �ململكة 
�لعربية �ل�سعودية وفقًا ملتطلبات نظام �سريبة �لدخل �ل�سعودي.

تخ�سع �ل�سركات �لتابعة �لأجنبية ل�سريبة �لدخل يف �لبلد �لتي متار�س فيها ن�ساطها. يتم حتميل هذه �ل�سريبة على قائمة �لدخل.

يتم اإثبات �سريبة الدخل املوؤجلة, والتي تنتج عن جميع الفروقات املوؤقتة اجلوهرية بني الدخل املحا�سبي والدخل ال�سريب�ي, وذلك 
�إثبات موجود�ت �سريبة  يتم  �ملتعلقة بها.  �ملوؤقتة  �لفروقات  يتم تعديلها عند عك�س  و  �لفروقات,  تن�ساأ فيها تلك  �لتي  �لفرة  يف 
�لدخل �ملوؤجلة �ملتعلقة باخل�سائر �ملدورة �إلى �حلد �لذي يحتمل عنده توفر دخل م�ستقبلي خا�سع لل�سريبًة ملقابلة تلك �خل�سائر 
�ل�سريبية �ملدورة. يتم حتديد �سريبة �لدخل �ملوؤجلة با�ستخد�م �سر�ئح �ل�سريبة �ملطبقة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ويتوقع 

�أن يتم تطبيقها عند حتقق موجود�ت �سريبة �لدخل �ملوؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �سريبة �لدخل �ملوؤجلة.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني  15-2

يتم اإثبات خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني مبوجب �سروط اأنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية من ِقبل 
�أ�سا�س �لقيمة �حلالية  �لتابعة ويحمل على قائمة �لدخل �ملوحدة. يتم �حت�ساب مبلغ �للتز�م على  �ل�سركة و�ل�سركات �ل�سعودية 
للمكافاأة �ملكت�سبة �لتي حتق للموظف فيما لو ترك �ملوظف عمله كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة. يتم �حت�ساب �ملبالغ 
املرتاكمة, كما هو مو�سح يف  �سنوات خدماتهم  الأخرية وعدد  املوظفني  وبدلت  رواتب  اأ�سا�س  نهاية اخلدمة على  امل�سددة عند 

�أنظمة �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

تقوم ال�سركة الأجنبية التابعة باحت�ساب واثبات مكافاأة نهاية اخلدمة واملزايا الأخرى للموظفني وذلك وفقًا لالأنظمة ذات ال�سلة 
يف �لدولة �لتي متار�س فيها �أن�سطتها.

حتقق االإيرادات  16-2

يتم اإثبات مبيعات مواد التفجري عند ت�سليم الب�ساعة اإلى العمالء ح�سب ال�سروط والأ�سعار املو�سحة يف اتفاقيات البيع. يتم اإثبات 
�إير�د�ت خدمات �لتفجري على �أ�سا�س �خلدمات �ملنجزة فعًل لبنود �لعقود ذ�ت �لعلقة. كما يتم �إثبات مبيعات �لأدوية عند ت�سليم 

�لب�ساعة �إلى �لعملء, وتظهر بال�سايف بعد ح�سم �خل�سومات. حتدد �أ�سعار بيع �لأدوية من ِقبل وز�رة �ل�سحة.

التكاليف وامل�ساريف  17-2

تكلفة �ملبيعات

هي تكلفة �لب�ساعة �ملباعة و�لتكاليف �لتي تدخل يف حتديد تكلفة �ملنتج؛ وت�سمل �ملو�د �ملبا�سرة و�لعمل �ملبا�سر 
و�لتكاليف �ل�سناعية غري �ملبا�سرة. تت�سمن تكلفة �ملبيعات تكاليف مبا�سرة وغري مبا�سرة.

م�ساريف بيع وت�سويق

هي �مل�ساريف �لناجتة عن جهود �إد�رة �ملجموعة �ملتعلقة بوظيفة �لت�سويق �أو وظيفة �لبيع و�لتوزيع. تت�سمن م�ساريف 
بيع وت�سويق تكاليف مبا�سرة وغري مبا�سرة ل تكون بال�سرورة جزًء من تكلفة املبيعات. توزع التكاليف بني م�ساريف بيع 

وت�سويق وتكلفة �ملبيعات, �إن لزم �لأمر, بطريقة منتظمة.

م�ساريف عمومية و�إد�رية

هي م�ساريف �لإد�رة �لتي ل تتعلق بوظيفة �لإنت�اج �أو وظيفة �لبيع و�لتوزيع. تت�سمن م�ساريف عمومية و�إد�رية تكاليف 
مبا�سرة وغري مبا�سرة ل تكون بال�سرورة جزًء من تكلفة املبيعات. توزع التكاليف بني م�ساريف عمومية واإدارية وتكلفة 

�ملبيعات, �إن لزم �لأمر, بطريقة منتظمة.
توزيعات اأرباح  18-2

يتم �إثبات توزيعات �لأرباح يف �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة يف �لفرة �لتي يتم �عتمادها.

عقود اإيجار ت�سغيلية  19-2

يتم �إثبات م�ساريف �لإيجار مبوجب عقود �إيجار ت�سغيلية يف قائمة �لدخل �ملوحدة على مدى فرة �لعقود �ملتعلقة بها.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



ربحية ال�سهم  20-2
متثل ربحية ال�سهم ن�سيب ال�سهم العادي من الربح املتاح لالأ�سهم العادية. يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من الربح من العمليات 

�لرئي�سية ومن �سايف �لربح لل�سنو�ت �ملعرو�سة على �أ�سا�س �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لعادية.

تقارير قطاعية  21-2

)�أ( �لقطاع �لت�سغيلي

�لقطاع �لت�سغيلي هو جمموعة من �ملوجود�ت �أو �لعمليات �أو �ملن�ساآت �لتي:

تعمل يف �أن�سطة تدر �إير�د�ت. §
تقوم �لإد�رة با�ستمر�ر بتحليل نتائج عملياتها من �أجل �تخاذ �لقر�ر�ت �لتي تتعلق بتوزيع �مل�سادر و تقييم �لأد�ء. §
تتوفر عنها معلومات مالية ب�سكل منف�سل. §

)(( �لقطاع �جلغر�يف

القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات اأو العمليات اأو املن�ساآت التي تقوم باأن�سطة تدر اإيرادات يف بيئة اقت�سادية 
حمددة تخ�سع ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك التي تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.

االأدوات املالية واإدارة املخاطر. 3

تتعر�س �ملجموعة من خلل ن�ساطاتها �إلى عدة خماطر مالية تت�سمن: خماطر �ل�سوق )ت�سمل خماطر �لعملة وخماطر �لقيمة 
�ملخاطر  �إد�رة  برنامج  يركز  �ل�سيولة.  وخماطر  �لئتمان  خماطر  �ل�سعر(,  وخماطر  �لفائدة  ل�سعر  �لنقدية  و�لتدفقات  �لعادلة 
�لأد�ء  على  �ملحتملة  �لعك�سية  �لتاأثري�ت  تقليل  �إلى  وي�سعى  �ملالية  �لأ�سو�ق  باأو�ساع  �لتنبوؤ  �إمكانية  عدم  على  للمجموعة  �لعام 

�ملايل للمجموعة.

تت�سمن �لأدو�ت �ملالية �ملعرو�سة �سمن قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة نقد وما مياثله وذمم مدينة ومطلوب من �أطر�ف ذوي علقة 
وا�ستثمارت يف �سركات تابعة غري موحدة وقرو�س ق�سرية الأجل وذمم دائنة ومطلوب اإلى اأطراف ذوي عالقة. مت الإف�ساح عن 

طرق �لإثبات �ملطبقة و�خلا�سة بهذه �لبنود �سمن �ل�سيا�سة �ملحا�سبية لكل منها.

لدى  يكون  عندما  املوحدة,  املالية  القوائم  يف  املبالغ  �سايف  عر�س  ويتم  املالية  واملطلوبات  املوجودات  بني  املقا�سة  اإجراء  يتم 
املجموعة حقًا قانونيًا يف اإجراء املقا�سة للمبالغ املثبتة والنية اإما الت�سديد على اأ�سا�س املقا�سة اأو حتقيق املوجودات واملطلوبات يف 

نف�س �لوقت.

خماطر العملة  1-3

خماطر �لعملة هي خماطر تعر�س قيمة �لأدو�ت �ملالية للتقلبات نتيجة �لتغري�ت يف �سعر �سرف �لعملت �لأجنبية. 

�أغلب عملياتها  تتم  �لأجنبية حيث  �لعملت  تعمل �ملجموعة حمليًا ودوليًا ولديها تعر�س حمدود ملخاطر �سرف 
�لرئي�سية بالريال �ل�سعودي, حيث تقوم �ملجموعة باإبر�م عقودها مع �أغلب �ل�سركات �لأجنبية بالريال �ل�سعودي, 
�لأجنبية  �ملعاملت  �أ�سعار  تقلبات  �ملجموعة  �إد�رة  تر�قب  و�ليورو.  �لأمريكي  بالدولر  عملياتها  بع�س  تتم  وكما 

وتعتقد �أن خماطر �سرف �لعملت �لأجنبية غري جوهرية.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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خماطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ل�سعر الفائدة  2-3
�إن خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية ل�سعر �لفائدة هي خماطر �لتعر�س ملخاطر خمتلفة مرتبطة بتاأثري تذبذب �أ�سعار 
من  رئي�سي  ب�سكل  للمجموعة  �لفائدة   �أ�سعار  خماطر  تن�ساأ  للمجموعة.  �لنقدية  و�لتدفقات  �ملايل  �ملركز  على  �ل�سائدة  �لفائدة 
ب�سكل منتظم.  تقييم  لإعادة  وتخ�سع  فائدة عائمة  �أ�سعار  �لتي حتمل  رقم 10(  �إي�ساح  )�أنظر  �لأجل  �لبنكية ق�سرية  �لقرو�س 
تر�قب �لإد�رة �لتغري�ت يف �أ�سعار �لفائدة وتعتقد �أن خماطر �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية ل�سعر �لفائدة بالن�سبة للمجموعة 

غري جوهرية.

خماطر ال�سعر  3-3
�أو  للأد�ة  ب�سبب عو�مل حمددة  �لتغري�ت  �سو�ًء كانت هذه   �ل�سوق,  �أ�سعار  لتغري�ت  نتيجة  �أد�ة مالية  قيمة  تذبذب  هي خماطر 

ُم�سدرها �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأدو�ت �ملتد�ولة يف �ل�سوق. لي�س لدى �ملجموعة �أدو�ت مالية معر�سة ملخاطر �سعر جوهرية.

خماطر االئتمان  4-3
�إن خماطر �لئتمان هي خماطر عدم مقدرة طرف ما على �لوفاء بالتز�ماته مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خ�سارة مالية. 
اإن خماطر ائتمان املجموعة تنتج ب�سكل رئي�سي من ن�ساط املجموعة مع وزارة ال�سحة وبع�س الوزارات الأخرى, اإن هذه الوزارات 
مملوكة بالكامل حلكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية, و تتميز بت�سنيف �ئتماين قوي يف �ل�سوق �ل�سعودي. �إ�سافة لذلك تتابع �إد�رة 
�ملجموعة �لأر�سدة �لقائمة. يتم �إيد�ع �لنقد لدى بنوك ذ�ت ت�سنيف �ئتماين مرتفع.  يتم �إثبات �لذمم �ملدينة بال�سايف بعد خ�سم 

خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها.

خماطر ال�سيولة  5-3
اإن خماطر ال�سيولة هي خماطر اأن تواجه من�ساأة ما �سعوبة يف تاأمني ال�سيولة الالزمة ملقابلة الرتباطات املتعلقة بالأدوات املالية. 
قد تنتج خماطر �ل�سيولة عن عدم �لقدرة على بيع �أحد �ملوجود�ت �ملالية ب�سرعة بقيمة تقارب قيمته �لعادلة. تد�ر خماطر �ل�سيولة 

عن طريق التاأكد ب�سكل دوري من توفر �سيولة كافية من خالل الرتباط بت�سهيالت ائتمانية ملقابلة اأية ارتباطات م�ستقبلية.

القيمة العادلة  6-3
وتتم  ذلك  الرغبة يف  ولديهم  دراية  ذات  اأطراف  بني  التزام  ت�سديد  اأو  اأ�سل  تبادل  بها  يتم  التي  القيمة  العادلة هي  القيمة  اإن 
بنف�س �سروط التعامل مع اأطراف م�ستقلة. مبا اأنه يتم اإعداد الأدوات املالية للمجموعة على اأ�سا�س التكلفة التاريخية, فيما عدا 
ال�ستثمارات يتم اإثباتها بالقيمة العادلة, قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. تعتقد الإدارة اأن القيمة 

�لعادلة ملوجود�ت ومطلوبات �ملجموعة �ملالية ل تختلف جوهريًا عن قيمتها �لدفرية.

املعلومات القطاعية. 4

تتمثل عمليات املجموعة الت�سغيلية يف نطاق الأعمال التالية:

�ملتفجر�ت. |

جتارة �لأدوية و�ملنظفات. |

�إنتاج نر�ت �لأمونيوم. |

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



نقد وما مياثله. 5

2011م   2012م

103.00898.687نقد لدى �لبنك
291289نقد يف �ل�سندوق

103.29998.976
ذمم مدينة. 6

2011م   2012م

1.005.885868.939ذمم جتارية
)18.259()24.291(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

981.594850.680
�إن 65% تقريبًا من �لذمم �ملدينة �لتجارية كما يف 31 دي�سمرب 2012م )2011م: 70%( مطلوبة من جهات حكومية �سعودية, و�لتي 
لديها ت�سنيف �ئتماين مرتفع يف �ل�سوق �ل�سعودي. كما �أن 20% تقريبًا من �ملبيعات لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م كانت �إلى 

عميل و�حد )2011م: 29% اإلى عميلني(.

فيما يلي حركة ح�ساب خم�س�س �لديون �مل�سكوك يف حت�سيلها:

2011م   2012م

18.25928.713ر�سيد كما يف 1 يناير
6.0323.686�إ�سافات

)14.140(     -تعديلت / �سطب
24.29118.259ر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

خمزون, �سايف. 7

2011م   2012م

428.776367.102�أدوية
43.50551.728مو�د �أولية

26.54626.036منظفات
17.97412.874ب�ساعة تامة �ل�سنع

16.5501.621ب�ساعة يف �لطريق
2.5622.162قطع غيار غري خم�س�سة للبيع

1.856713�أخرى
537.769462.236

)2.337()3.023(خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة
534.746459.899

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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فيما يلي حركة ح�ساب خم�س�س ب�ساعة بطيئة احلركة:

2011م 2012م

2.3371.754ر�سيد كما يف 1 يناير
953583�إ�سافات

  -)267(تعديلت / �سطب
3.0232.337ر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

ممتلكات وم�سنع ومعدات. 8

31دي�سمرب 2012ما�ستبعاداتاإ�سافـات1 يناير 2012م

تكلفة

8.163-   -8.163�أر��سي

227.555-221.1336.422مباين

15.271-14.1241.147حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

169.270 -162.3156.955�آلت ومعد�ت

13.767 -12.848919�أثاث وتركيبات و�أدو�ت

38.709)2.034(35.1765.567�سيار�ت

15.391 -13.1872.204�أعمال ر�أ�سمالية حتت �لتنفيذ

466.94623.214)2.034(488.126

��ستهالك مرت�كم

)156.659(-)6.405()150.254(مباين

)9.562(-)536()9.026(حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

)80.969(-)6.289()73.680(�آلت ومعد�ت

)8.881(-)957()7.924(�أثاث وتركيبات و�أدو�ت

)27.237(1.940)4.422()24.755(�سيار�ت

)265.639()19.609(1.940)283.308(

201.307204.818

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



31 دي�سمرب 2011ما�ستبعاداتاإ�سافـات1 يناير 2011م

تكلفة

8.163-   -8.163�أر��سي

221.133-218.5962.537مباين

14.124)7.384(20.3521.156حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

162.315)325(159.8862754�آلت ومعد�ت

12.848)521(11.8541.515�أثاث وتركيبات و�أدو�ت

35.176)626(31.6314.171�سيار�ت

13.187-6.5116.676�أعمال ر�أ�سمالية حتت �لتنفيذ

456.99318.809)8.856(466.946

��ستهالك مرت�كم

)150.254(-)6.341()143.913(مباين

)9.026(7.380)456()15.950(حت�سينات على مباين م�ستاأجرة

)73.680(216)6.986()66.910(�آلت ومعد�ت

)7.924(160)893()7.191(�أثاث وتركيبات و�أدو�ت

)24.755(595)3.952()21.398(�سيار�ت

)255.362()18.628(8.351)265.639(

201.631201.307

�أ�سا�سي من تكاليف تكبدتها �ملجموعة لإن�ساء  31 دي�سمرب 2012م و 2011م ب�سكل  تتمثل اأعمال راأ�سمالية حتت التنفيذ كما يف 
م�سنع �سينكو ولرب�مج حما�سبية و�إد�رية.

اإن م�سانع ال�سركة مقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة من وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية ترتاوح مدتها ما بني 10 �سنو�ت �إلى 20 �سنة. 
هذه �لإيجار�ت قابلة للتجديد ملدد �إ�سافية.

�سهرة. 9

متثل ال�سهرة قيمة الزيادة يف تكلفة ال�سراء عن القيمة العادلة حل�سة ال�سركة يف �سايف املوجودات امل�سرتاة ل�سيتكو فارما.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



55

قرو�س ق�سرية االأجل. 10

لدى �سيتكو فارما �تفاقيات ت�سهيلت �ئتمانية مع بنوك حملية مببلغ 425 مليون ريال �سعودي )2011م: 425 مليون ريال �سعودي( 
لتمويل عملياتها. تت�سمن  �لت�سهيلت قرو�س ق�سرية �لأجل وخطابات �عتماد وخطابات �سمان وقد مت ��ستخد�م مبلغ 328.7 
مليون ريال �سعودي مقابل هذه �لت�سهيلت كما يف 31 دي�سمرب 2012م )2011م: 211 مليون ريال �سعودي(. حتمل هذه �لت�سهيلت 
نفقات مالية باأ�سعار �ل�سوق �ل�سائدة. �إن هذه �لت�سهيلت م�سمونة ب�سند لأمر �أ�سدرته �سيتكو فارما. ت�سمن �تفاقيات �لت�سهيلت 
�أي�سًا تعهد�ت تتطلب �حلفاظ على بع�س �ملوؤ�سر�ت �ملالية و�أمور �أخرى. �إن �لقيمة �لدفرية للقرو�س ق�سرية �لأجل هي بالريال 

�ل�سعودي.

م�ستحقات ومطلوبات متداولة اأخرى. 11

2011م 2012ماإي�ساح

14.87112.687خم�س�س زكاة ل�سركات تابعة

14.6228.764رواتب واأجور ومزايا موظفني

10.458 12.255توزيعات �أرباح م�ستحقة

5.8178.477 12خم�س�س زكاة لل�سركة

3.5735.320دفعات مقدمة من �لعملء

1.7568.026م�ساريف ت�سويق م�ستحقة

1.5541.312�إيجار�ت م�ستحقة

4.1983.864�أخرى

58.64658.908

اأمور تتعلق بالزكاة. 12

ل لل�سركة 12-1  احت�ساب �سايف ربح ال�سنة املعدَّ

2011م    2012م

297.279281.236�لربح قبل �لزكاة

10.1276.134خم�س�سات

)117.193()134.458(ح�سة �ل�سركة يف �سايف �أرباح �سركات تابعة

)12.700()8.605(��ستهلك

ل 164.343157.477�سايف ربح �ل�سنة �ملعدَّ

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



12-2  مكونات الوعاء الزكوي لل�سركة
تتكون �أهم مكونات �لوعاء �لزكوي لل�سركة مبوجب �أنظمة �لزكاة و�لدخل مما يلي:

2011م2012ماإي�ساح

1.117.1631.110.302حقوق امل�ساهمني كما يف بداية ال�سنة, بعد التعديل

11.73617.346خم�س�سات كما يف بد�ية �ل�سنة

12164.343157.477-1�سايف ربح �ل�سنة �ملعّدل

)899.428()1.012.369(ا�ستثمارات

)2.162()2.562(قطع غيار غري خم�س�سة للبيع

)56.428()65.066(ممتلكات وم�سنع ومعد�ت, بعد �لتعديل

213.245327.107وعاء �لزكاة �لتقريب�ي

حت�سب �لزكاة �مل�ستحقة بو�قع 2.5% من �لوعاء �لزكوي �أو �سايف ربح �ل�سنة �ملعّدل, �أيهما �أكرب.

12-3  خم�س�س الزكاة لل�سركة
�إن حركة خم�س�س �لزكاة لل�سركة لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب هي كما يلي:

2011م   2012م

8.4772.780ر�سيد كما يف 1 يناير
خم�س�س:

6.0008.477لل�سنة �حلالية
5.355-ل�سنو�ت �سابقة

لة خلل �ل�سنة 6.00013.832�إجمايل �ملخ�س�سات �ملحمَّ
)8.135()8.660(ت�سديد�ت

5.8178.477ر�سيد كما يف 31 دي�سمرب
12-4  و�سع الربوط النهائية

اأنهت امل�سلحة الربوط النهائية لل�سركة و�سيتكو فارما حتى عام 2004م و 2003م, على �لتو�يل. كما ح�سلت �ل�سركة و�سيتكو فارما 
على �سهاد�ت �لزكاة لل�سنو�ت حتى عام 2011م.

اأمور متعلقة باأطراف ذوي عالقة. 13

13-1  معامالت مع اأطراف ذوي عالقة
لدى �ملجموعة معاملت مع �أطر�ف ذوي علقة. ت�ستمل �ملعاملت مع �أطر�ف ذوي علقة على مدفوعات وم�ساريف وتكاليف غري 

هامة فيما بني �سركات املجموعة.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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13-2  اأر�سدة مع اأطراف ذوي عالقة
�إن �أهم �لأر�سدة مع �أطر�ف ذوي علقة يف نهاية �ل�سنة �لناجتة عن معاملت معهم كما يلي:

)�أ( مطلو( من �أطر�ف ذوي عالقة

2011م  2012م

230.164230.077�سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة

1.4231.856�أخرى

231.587231.933�ملجموع

)115.000()38.333(�جلزء غري �ملتد�ول من �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة

193.254116.933�جلزء �ملتد�ول �ملطلوب من �أطر�ف ذوي علقة

ل يحمل ر�سيد مطلوب من �أطر�ف ذوي علقة �إير�د�ت مالية كما يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م.

)(( مطلو( �إلى �أطر�ف ذوي عالقة

2011م  2012م

879999�سركة �لأجهزة و�لو�سائل �ملتقدمة �ملحدودة

3551.860�أخرى

1.2342.859

ل يحمل ر�سيد مطلوب �إلى �أطر�ف ذوي علقة نفقات مالية كما يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م.

يت�سمن �لر�سيد �ملطلوب من �أطر�ف ذوي علقة يف قائمة �ملركز �ملايل �ملوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م مبلغ 230 
�لتابعة )�سيتكو فارما( خلل عام  �ل�سركة  ��ستحو�ذ  نتج عن  �ملحدودة  �لتجارية  �ملو�رد  �سعودي مطلوب من �سركة  ريال  مليون 
�ملحدودة  �لتجارية  �ملو�رد  �سركة  ملكية  تعادل 15% من حقوق  �ملحدودة  �لتجارية  �ملو�رد  �سركة  ر�أ�سمال  2008م على ح�سة يف 
مقابل مبلغ 135 مليون ريال �سعودي. �إن �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة مملوكة من ِقبل �سركة �ملو�رد �لقاب�سة و�سركة �ملو�رد 

لال�ستثمار, والتي ميتلك فيهما رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الكيميائية ال�سعودية ال�سابق, طرف ذي عالقة, ح�س�س اأغلبية.

خلل عام 2009م دخلت �سيتكو فارما يف �إتفاقية �أخرى مع �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة تق�سي ب�سر�ء �سيتكو فارما 50% من 
ح�س�س �ل�سركاء يف �سركة �لدو�ء للخدمات �لطبية مببلغ 235 مليون ريال �سعودي مقابل خروجها من ملكية 15% من ح�س�س 
�ل�سركاء يف �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة. وقد قامت �سيتكوفارما ب�سد�د مبلغ 95 مليون ريال �سعودي من اإجمايل الفرق بني 

قيمة ال�سفقتني اإلى البائعني.

2009م  يونيو   30 بتاريخ  املنعقدة  ال�سركة  مل�ساهمي  العادية  العامة  اجلمعية  على  اأعاله  اإليهما  امل�سار  ال�سفقتني  عر�س  عند 
باإلغاء  البائعني  باإخطار  ال�سركة  اإدارة  قامت  وعليه  ال�سفقتني.  هاتني  على  املوافقة  بعدم  اجلمعية  قرار  �سدر  لعتمادهما, 

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



ال�سفقتني واملطالبة با�سرتداد املبالغ املدفوعة تطبيقًا لبنود مذكرة التفاهم التي ت�سرتط موافقة اجلهات ذات العالقة لإمتام 
�ل�سفقة. وبناًء على ذلك مت ت�سجيل جمموع �ملبالغ �ملدفوعة وقدرها 230 مليون ريال �سعودي على ح�ساب مطلوب من �أطر�ف ذوي 

علقة, �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة.

بتاريخ 3 مايو 2011م, مت توقيع �تفاقية مع �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة باإعادة مبلغ �ل�سفقة �لبالغ 230 مليون ريال �سعودي 
من خلل 6 اأق�ساط ن�سف �سنوية قيمة كل ق�سط 38.333.333 ريال �سعودي على �أن يتم �سد�د �أول ق�سط بتاريخ 1 �أغ�سط�س 
2011م, وقد مت �إطلع �جلمعية �لعامة لل�سركة على هذه �لتفاقية يف �لجتماع �لذي عقد يف تاريخ 15 مايو 2011م, بناًء على 
ذلك, مت ت�سنيف مبلغ 193 مليون ريال �سعودي كموجود�ت متد�ولة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و�لر�سيد �ملتبقي كموجود�ت غري 
متداولة. علمًا باأنه مل يتم حت�سيل الق�سط الأول والثاين والثالث امل�ستحقني على �سركة املوارد التجارية حتى تاريخ اإعداد هذه 
�لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوحدة �ملرفقة. وذلك لعدم �كتمال �لوكالت �ملطلوبة ل�ستكمال �ملتطلبات �لنظامية لتنازل �سركة �سيتكو 

فارما عن ح�ستها يف ملكية �سركة �ملو�رد �لتجارية.

قرر �مل�ساهمون يف �جتماعهم باجلمعية �لعامة �ملنعقدة بتاريخ 4 يوليو 2012م رفع ق�سية على �سركة �ملو�رد �لتجارية �ملحدودة 
للمطالبة باإعادة مبلغ 230 مليون ريال �سعودي وتفوي�س جمل�س �لإد�رة باتخاذ �لإجر�ء�ت �لنظامية و�لقانونية بعد �إعطاء مهلة 

�إلى نهاية عام 2012م.

خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني. 14

2011م 2012م

31.42529.131ر�سيد كما يف 1 يناير

6.8194.091خم�س�س

)1.797()1.142(ت�سديد�ت

37.10231.425ر�سيد كما يف 31 دي�سمرب

راأ�س املال. 15

يتكون ر�أ�س مال �ل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م من 63.240.000 �سهم بقيمة ��سمية ت�ساوي 10 ريال �سعودي لل�سهم.

احتياطي نظامي. 16

مبوجب �أحكام نظام �ل�سركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية, يجب على �ل�سركة �أن حتول 10% من �سايف ربح �ل�سنة �إلى �لحتياطي 
�لنظامي حتى يعادل هذ� �لحتياطي 50% من راأ�س مالها. اإن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع على امل�ساهمني حاليًا. 

احتياطي عام. 17

يف  �ملدرج  �لعام  �لحتياطي  �إن  �لإد�رة.  جمل�س  وتو�سية  لل�سركة  �لعامة  �جلمعية  مو�فقة  على  بناًء  �لعام  �لحتياطي  تكوين  يتم 
�لقو�ئم �ملالية �ملوحدة �ملرفقة هو �حتياطي عام لل�سركة. و�فق �مل�ساهمون يف �جتماع �جلمعية �لعامة لل�سركة �ملنعقد بتاريخ 4 يوليو 
2012م على حتويل مبلغ 40 مليون ريال �سعودي )2011م: 40 مليون ريال �سعودي( من �لأرباح �ملبقاة �إلى ح�ساب �لحتياطي �لعام.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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م�ساريف بيع وت�سويق. 18

2011م 2012م

35.84537.568رواتب واأجور ومزايا للموظفني

11.6529.661�إيجار�ت

4.2163.792��ستهلك

2.6042.815�سفر

1.8521.875تاأمني

1.8241.917دعاية وت�سويق

1.6341.305كهرباء ومياه وهاتف

1.053929�سيانة

6.4755.402�أخرى

67.15565.264

م�ساريف عمومية واإدارية. 19

2011م 2012م

45.96636.231رواتب واأجور ومزايا للموظفني

10.6839.177خ�سم نقدي

6.0323.686خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

4.4616.920�أتعاب مهنية وقانونية

3.3192.615كهرباء ومياه وهاتف

2.9372.801��ستهلك

1.094863�سفر

626457�إيجار�ت

9.2995.918�أخرى

84.41768.668

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(



عقود اإيجار ت�سغيلية. 20

لدى املجموعة عقود اإيجارات ت�سغيلية خمتلفة ملبانيها ومكاتبها وم�سانعها وخمازنها ترتاوح مدتها عمومًا مابني 1 �إلى 20 �سنة. 
بلغت م�ساريف �لإيجار لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م مبلغ 5.9 مليون ريال �سعودي تقريبًا )2011م: 7.6 مليون ريال 

�سعودي تقريبًا(.

�إن �رتباطات �لإيجار �مل�ستقبلية مبوجب عقود �إيجار ت�سغيلية كما يف 31 دي�سمرب2012م كما يلي:

باآالف الرياالت ال�سعوديةال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب:
20133.469م 
20142.584م
20151.900م
20161.800م

20.119بعد ذلك
29.872

ربحية ال�سهم. 21

يتم احت�ساب ربحية ال�سهم من الربح من العمليات الرئي�سية ومن �سايف الربح لل�سنتني املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2012م و 2011م 
على �أ�سا�س �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �لعادية �لبالغ 63.240.000 لل�سنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ.

توزيعات اأرباح. 22

و�فق جمل�س �إد�رة �ل�سركة بتاريخ 8 مايو 2012م على توزيعات �أرباح نقدية مببلغ 94.86 مليون ريال �سعودي مل�ساهمي �ل�سركة 
بو�قع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد. كما و�فق جمل�س �إد�رة �ل�سركة بتاريخ 28 دي�سمرب 2012م على توزيعات �أرباح نقدية مببلغ 
126.48 مليون ريال �سعودي مل�ساهمي �ل�سركة بو�قع 2 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد و�لتي مت حتويلها �إلى ح�ساب �لأرباح لدى �أحد 
�لبنوك يف 30 دي�سمرب 2012م بينما �ستكون اأحقية توزيع الأرباح للم�ساهمني امل�سجلني ب�سجالت ال�سركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 
30 يناير 2013م.  اإلى امل�ساهمني اعتبارًا من يوم الأربعاء املوافق  ال�سركة يف �سرف الأرباح  �ملو�فق 23 يناير 2013م, و�ستبداأ 
وبذلك ي�سبح �إجمايل توزيعات �لأرباح خلل عام 2012م 221.340 مليون ريال �سعودي بو�قع 3.5 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد.

مطلوبات واإيرادات حمتملة. 23

لدى �ملجموعة مطلوبات حمتملة ناجتة عن �عتماد�ت م�ستندية وخطابات �سمان بنكية كما يف 31 دي�سمرب 2012م 
مببلغ 117.58 مليون ريال �سعودي ومبلغ 693.66 مليون ريال �سعودي, على �لتو�يل )2011م: مبلغ 128.6 مليون 
ريال �سعودي ومبلغ 67.5 مليون ريال �سعودي, على �لتو�يل( مت �إ�سد�رها يف �سياق �لأعمال �لعتيادية للمجموعة.

خلل عام 2004م قامت �سيتكو فارما مبطالبة وز�رة �ل�سحة لدى ديو�ن �ملظامل مببلغ 144 مليون ريال �سعودي 
تقريبًا وذلك عن خ�سائر متعلقة باأ�سعار �سرف �لعملت �لأجنبية �لتي تكبدتها �سيتكو فارما خلل عامي 2003م 
و 2004م, وذلك نتيجة قرار تثبيت اأ�سعار حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة ب�سراء الأدوية من ال�سركات الأجنبية, 

ول تز�ل �ملطالبة قائمة كما يف 31 دي�سمرب 2011م.

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

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية �ملوحدة
لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

)جميع �ملبالغ باآلف �لريالت �ل�سعودية ما مل يذكر غري ذلك(
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