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  ةــــدمـقم
 
 
 

  احملرتمني    السادة/مسامهي شركة كيمائيات امليثانول (كيمانول)

  السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته،
  

حول نشاط الشركة خالل  يسر جملس إدارة شركة كيمائيات امليثانول (كيمانول) أن يتقدم إليكم بتقريره السنوي
ا م ونتائجها املالية وأب٢٠١٤العام املايل  اوجنرز إجنازا   وأهم الصعاب اليت واجهتها .   احا

م وقوائم املركز ٣١/١٢/٢٠١٤كما يتضمن التقرير السنوي القوائم املالية املدققة للسنة املالية املنتهية بتاريخ 
ت السادة/كي يب إم جي  .الفوزان والسدحان  املايل والدخل والتدفقات النقدية، مبا يف ذلك تقرير مراجعي احلسا

 
 
   

  اإلدارة  رئيس جملس           
  

  عبد هللا بن حممد املزروعي                                                     
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  الرؤية واإلسرتاتيجية -١
دي يف جمال املنتجات الكيميائية املتخصصة يف  ترتكز كيمانول يف خطتها اإلسرتاتيجية على تعزيز موقعها الر

فاق استثمارية آات من مصادر اخرى من خالل تطوير أعماهلا احلالية واستكشاف مشتقات امليثانول واملشتق
ت ت والبرتوكيماو والبحث عن عمليات  ،املتخصصة جديدة أكثر قدرًة على االستدامة يف جمال الكيماو

من استحواذ داخل وخارج اململكة فضًال عن الدخول يف شراكات مع أصحاب التقنيات املتطورة إلنتاج مزيج 
  املنتجات التحويلية املتخصصة ذات القيمة املضافة.

مبا يف ذلك االستخدامات املبتكرة للمواد اخلام املطلوبة ، جنحت الشركة يف حتديد أوجه النمو  وعلى مدار العام
ا ملوائمة اإلسرتاتيجية  البديلة للمواد الكيميائية املتخصصة ، وهذا يوضح سياسة كيمانول يف تطوير منتجا

دف إىل حتقيق االستخدام األمثل للمواد األولية اليت تتبناها حكومتنا الرشيدةلصناعية طويلة األجل ا ، واليت 
ت يف تصنيع املنتجات التحويلية ذات القيمة املضافة. كما واصلت كيمانول  جهودها يف إجراء  لقطاع البرتوكيماو

ا وتنو  دة منتجا إلاضافة اىل ماسبق تعكف قها وسبل نقل التكنولوجيايع أسوااملزيد من الدراسات حول ز  .
الشركة على إجياد طرق جديدة لتعزيز التكامل العكسي، وإنتاج منتجات جديدة قائمة على امليثانول وغريها من 

  املشتقات.
على املعايري الفنية والبيئية وتتبين العاملي للرعاية  "امليثاق وتلتزم كيمانول يف سعيها لتنفيذ هذه االسرتاتيجيات 

دف حتقيق آ داخل وخارج اململكة، معتمدًة بعد هللا على قدرات مال وتطلعات كافة أصحاب املصلحة املسئولة" 
واحرتافية موظفيها وواضعًة نصب عينيها تعزيز مسئوليتها االجتماعية يف حتقيق الرفاهية االجتماعية ألفراد اجملتمع 

   احمللي.
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  نشاط الشركة -٢
عمل الشركة يف جماالت إنتاج وتسويق منتجات برتوكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وجتارية تشمل ت

، اهلكسامني، مسحوق) أو (سائل الفورمالدهيدراتنجات ، اليور فورمالدهيد زْ كّ رَ مُ ، سائل الفورمالدهيد
ساسي األنتاج اللقيم إىل إ ضافةإل ،يتولر ريثأ والبنتا ،فورماميداليثيل ميدا، حمسنات اخلرسانة ،البارافورمالدهايد

تسعمائة واثين عشر ألف  منما يقارب  ةللشركة مجالياإل اإلنتاجية  ةلتلك املواد وهو امليثانول حيث تبلغ الطاق
  :ملنتجات الشركة اإلنتاجية لطاقة حتليًال لالتايل وميثل اجلدول  .طن مرتي سنوً  )٩١٢٫٠٤٠( وأربعني

  
  لعربية واالجنليزية سم املنتجإ

  
  اإلنتاجية الطاقة   االستخدام

لطن املرتي) )  
 ٣٠٠٫٠٠٠  /لقيممنتج ( AF – 37,  UFC- 85 ) فورمالدهايدالمركز 
 ٢٣١٫٠٠٠  لقيم  Methanol ميثانول

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

 ٥٠٫٠٠٠  لقيم/نتجم DMA ين ميثايل امني
 ٣٣٫٠٠٠  لقيم CO أول أكسيد الكربون

 ٢٠٫٠٠٠  منتج  Mono-Penta يتولر البنتا أريث
 ١٣٫٢٠٠  منتج  UF-, MF-, & MUF-Resins راتنجات الفورمالدهايد

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

 ٩٫٥٧٠  منتج HMT اهليكسامني
 ٨٫٢٥٠  منتج .PARA البارافورمالدهايد
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  النتائج املالية -٣

ح حقَّقت الشركة ل  ٣٢٬٢صافية بلغت حوايل  اً أر ل  ٧٢٬١م مقارنًة مببلغ ٢٠١٤ يف عاممليون ر يف مليون ر
ل  ٣٩٬٩قدره خنفاض أي  م، ٢٠١٣ عام  بلغت قيمتها. كما حققت الشركة مبيعات %٥٥بنسبة و مليون ر

ل مقارنًة مببلغ  ٨٨٤٬٧حوايل  ل لنفس الفرتة   ٨٧٣٬٧مليون ر  ١١قدره  رتفاعم ٢٠١٣لعام عن امليون ر
ل  ح اخنفاض سبب ويعود . %١٫٣أي بنسبة مليون ر اخنفاض مهها أمن عدة اسباب ىل إ يف هذا العام األر

د االقتصادي اليت تعرضت هلا بعض بعض منتجات الشركة الرئيسية بسبب حالة عدم االستقرار والركو أسعار 
ل خمصصات  ١١٫٩حوايل  احتسابو  من العام، خالل الربع الرابع لعاملية خصوصاً ا األسواق ضافية إمليون ر

مجة عن  من اتفاقية إعادة هيكلة قرض  اً الفائدة واليت تعترب جزءأسعار عادة تقييم اتفاقية مبادلة إلتغطية خسائر 
موردي الشركة أحد لتغطية فروقات سعرية حمتملة مع إضافية مبالغ  ، وختصيصم ٢٠١١عام  املراحبة واليت متت يف

رخيه م ملدة سبعة م ٢٠١٤املايل توقف مصنع امليثانول خالل العام ، فضًال عن واليت مل يتم تسويتها حىت  أ
دة الكفاءة التشغيلية للمصنع وهو ما دف ز ين أيضًا يه ترتب عل لفحص برج تقطري امليثانول  إيقاف مصنع 
ل اكسيد الكربون الوارد من مصنع و أميثايل الفورماميد لنفس الفرتة والذي يعتمد بشكل مباشر على لقيم غاز 

ثرت مبيعات الشركة جراء هذا ٢٨/٠٤/٢٠١٤ عنه يف موقع تداول بتاريخ اإلعالنامليثانول والذي مت  م، وقد 
إلضافة إىل تكاليف الصيانة واليت بلغت حوايل) مليون ر٢٠ن (وايل عشريحبالتوقف  ل )٢( اثنني ل  ، مليون ر

عنه يف اإلعالن م والذي مت ١١/٠٧/٢٠١٤حادث احلريق احملدود الذي أصاب مصنع البارافورمالدهايد بتاريخ و 
ل ماليني )٣( ثالثة م والذي بلغ األثر املايل له حوايل١٣/٠٧/٢٠١٤موقع تداول بتاريخ  من  هن علماً  .ر

اية الربع املتوقع أن تعود   إضافةً ، م٢٠١٥من العام املايل األول وحدة البارافورمالدهايد للعمل بشكل طبيعي مع 
ل مقارنةً  ١١٫٨والعمومية مببلغ اإلدارية ارتفاع املصاريف اإىل  وذلك بسبب ارتفاع م ٢٠١٣لعام املايل  مليون ر

ن كما جتدر االشارة ،  الذكر أعاله اآلنفة وحتميل جزء من املخصصات  ملنسويب الشركةالرواتب والتعويضات 
ل عائد بشكل كبري لتحميلها خسائر  ٣٫٩ارتفاع بند مصروفات التمويل مببلغ  تقييم اتفاقية مبادلة  إعادةمليون ر

نالفائدة. أسعار  ت زكوية لصاحل امن العوامل اإلجيابية هذا العام هو إ علمًا  لشركة عائدة العوام جراء تسو
  .مليون  ٤٫٨بلغت حوايل سابقة 
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ت التالية صايف و  ح متثل البيا ا خالل أعوام أر م ٢٠١٣م ،٢٠١٢م ، ٢٠١١م ، ٢٠١٠الشركة وقيمة مبيعا
  : م  على التوايل٢٠١٤و 

  
ل  ١٨٣٬٦م حوايل ٢٠١٤لعام  مجايل اإلكما بلغ الربح   ل م ٢١٥٬٧مببلغ  مقارنةً مليون ر للعام ليون ر

ل مليون ٣٢٫١خنفاض أي  م٢٠١٣ لعام  مجايل اإلهامش الربح  اخنفض، كما %١٤٫٩وبنسبة قدرها  ر
أسعار  بعضاخنفاض  بسبب وذلك م٢٠١٣للعام  %٢٤٫٧بنسبة  مقارنةً  %٢٠٫٨حوايل  إىلنسبيًا م ٢٠١٤

  املواد املباعة.
    

  :على التوايل  ٢٠١٣و ٢٠١٤للعام  إلنتاجوميثل اجلدول التايل حتليالً للمبيعات وتكلفة ا

  م٢٠١٤ انــــــــيـبــال
 

  م٢٠١٣
 

  الفرق
 

النسبة 
%  
 

  ٨٧٣٬٧٢٢٬١٨٣ ٨٨٤٬٦٦٦٬٢٥٢ عاتـــمبي
١٫٣ ١٠٬٩٤٤٬٠٦٩%  

 ٧٠١٬٠٧٢٬٨١٧٦٥٧٬٩٧٧٬١٨٣اتــة املبيعـــكلفت
 ٦٣٤٬٤٣٬٠٩٥  ٦٫٥%  

 ١٨٣٬٥٩٣٬٤٣٥٢١٥٬٧٤٥٬٠٠٠مجايل الربح اإل
١٤٫٩ ٣٢٬١٥١٬٥٦٤%  

  % ٢٤٫٧ %٢٠٫٨للمبيعات مجايل نسبة الربح اإل
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حيف  اً لنتائج املالية اخنفاضاقد سجلت ف، تقدم على ما وبناءً  حذ بلغت إالتشغيلية،  األر التشغيلية لعام  األر
ل مقابل  ٧١٬٢م ٢٠١٤ ل لعام  ١١٦٫٧مليون ر ل  ٤٥٬٥قدره خنفاض  م وذلك٢٠١٣مليون ر مليون ر

     . %٣٩ايل بنسبة حو أي 
م يف ظل استمرار ظروف ٢٠١٤كما عملت الشركة على مراجعة وإعادة ترتيب اسرتاتيجيتها التسويقية خالل عام 

السوق الصعبة اليت ظهرت جليًَّة يف اخنفاض الطلب على املنتجات نتيجة لتباطؤء االقتصاد العاملي األمر الذي 
سة من الواردات الصينية، و هبوط أسعار النفط خالل الربع شكَّل ضغطًا على األسعار وزاد من مستوى املناف

إلضاىف إىل إخنفاض أسعار امليثانول عامليًا . وتكيُّفًا مع هذا الوضع، حرصت الشركة على الرتكيز  الرابع من العام 
سعار على محاية وحتسني حصتها يف السوق وتعزيز خدمة العمالء ورضاهم،  وتوفري منتجات ذات جودة عالية 

وامش  ا وعلى وجه اخلصوص تلك اليت تتميز  تنافسية، واكتشاف الطرق اليت تتيح هلا فتح أسواق جديدة ملنتجا
ا اللوجستية.   رحبية عالية، إضافًة إىل حتسني خدما

ا خالل العام املايل  م . ٢٠١٤نتيجة لذلك، جنحت الشركة يف توسيع قاعدة عمالئها وفتح اسواق جديدة ملنتجا
يث مشلت املبادرات اجلديدة اليت تبنَّتها الشركة احلصول على عقود جديدة لتوريد مركَّز اليور فورمالدهايد ح
)UFC إلضافة إىل ذلك، استطاعت الشركة من توسيع قاعدة ) لعمالئها يف بنغالديش وسلطنة عمان وبوليفيا. 

، وحملول (SNF)ا من حمسنات اخلرسانة عمالئها يف منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وأفغانستان ملنتجا
كما واصلت الشركة سعيها إىل بيع .   (MF)وراتنجامتيالمني الفورمالدهايد، (AF-37)الفورمالدهايد املائي 

ا جلميع عمالئها داخل وخارج اململكة بشكل تنافسي لتحقيق أكرب قدٍر من العائدات، إذ بلغت نسبة  منتجا
من  %١٥م (مع مالحظة أن ٢٠١٣لعام  %٦٣مقارنًة حبوايل  %٦١٫٥وايل م ح٢٠١٤الصادرات خالل عام 

م  ) ٢٠١٣فقط خالل عام  % ٧م مقارنة حبوايل ٢٠١٤هذه العائدات جاءت عن طريق دولة اهلند خالل عام 
  وكانت معظم الصادرات موجهة اىل دول اهلند والصني وكور اجلنوبية ومنطقة الشرق األوسط.

سات جديدة يف اخلدمات اللوجستية بناًء على توصيات اجلهات االستشارية املتخصصة وأبرمت وتبنَّت الشركة سيا
ت  مج الرعاية املسئولة لالحتاد اخلليجي للبرتوكيماو عقود مع مقدمي اخلدمات اللوجستية امللتزمني مبتطلبات بر

ت. كما استمرت يف تصدير املنتجات بطريقة الشحنات السائبة اليت م واليت تعمل ٢٠١٣ أدخلتها عام والكيماو
  .على اختصار زمن التسليم وخفض التكاليف، وتعزيز سهولة الوصول إىل العمالء 

م الرتكيز على التخطيط االستباقي مع احلرص على املراقبة عن كثب لتقلبات ٢٠١٤كما تبنت الشركة خالل 
ويف هذا الصدد يعد استمرار الشركة يف حٍد سواء. األسواق والتوجهات الناشئة على املستويني احمللي والدويل على 

إلدارة الذكية لألعمال واليت هي ضرورية ملعرفة وفهم أفضل  االستثمار يف أحباث السوق املتطورة وتعميق املعرفة 
ا املستقبلية. ً لتنبؤا     ألمناط الطلب اإلقليمي والدويل، عنصراً حيو
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  م٢٠١٤الشركة خالل عام  (إيرادات) التوزيع اجلغرايف ملبيعات
  

  
  

  
أللف طن )التوزيع اجلغرايف    لكمية ( 
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املواد ض املبيعات لبعىل ارتفاع ويعود ذلك إ يف بعض املؤشرات إرتفاعاً  م٢٠١٤لعام  القوائم املاليةكذلك أظهرت 
ح ة قامت بتوزيع الشركن أ إىل ، إضافةً م٢٠١٣املايل عام لاملباعة مقارنة   نقدية على السادة مسامهي الشركة أر

ل سعودي  ٧٢٫٣٦٠٫٠٠٠بلغت  م٢٠١٣ املايل عن العامم ٢٠١٤ خالل عام  .ر
   املاضية ةعوام اخلمسأهم النسب املالية لألميثل اجلدول التايل 

  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤  أهم النسب

  ٠٫٦٦  ١٫٩٩  ٢٫١٦ ١٬٥٠  ٠٬٩٨  نسبة السيوله (%)

  ٢٠٫١٧  ٢٣٫١٢  ٢٣٫٦٢ ٢٤٬٦٩  ٢٠٬٧٥  اهلامش اإلمجايل  (%)

  ١٫٠٢  ٨٫٤٦  ٩٫٩٣   ٨٬٢٥  ٣٬٦٤  هامش صايف الربح (%)

  ٦٬٧٩  ١٣٬٣٦  ١٣٫٠٢ ١٣٬٣٥  ٨٬٠٤  هامش الربح التشغيلي (%)

  ٠٫٢٠  ٢٫٣٢  ٣٫١٣  ٢٬٥٨  ١٬٢٢  العائد على األصول (%)

  ٠٫٤٣ ٤٫٧٣  ٥٫٨١  ٤٬٥٥  ٢٬٠٩  العائد على حقوق املسامهني

  ١٫١٩  ١٫٠٤  ٠٫٨٥  ٠٬٧٦  ٠٬٧٢  نسبــة الديـــــون

  ٠٫٨٩  ٠٫٢٦  ١٫٤٣  ١٬٧٧  ١٬٢٦  نسبة تغطية خدمة القروض

  

  

  

  

  

  

  



  

١٢ 
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  تزامات الشركةإل صول وأ -٤

ل  ٢٫٦٥ات حوايل ستهالكاالإمجايل بعد حسم م ٢٠١٤أصول الشركة خالل العام املايل  إمجايل بلغ  مليار ر
ل. ومت متويل هذه األصول كالتايل: ٢٫٧٦ليت بلغت م وا٢٠١٣صوهلا لعام  مقارنةً    مليار ر

ل ١٫٥٤حقوق الشركاء واليت بلغت  - أ   .) م٢٠١٣مليار يف  ١٫٥٨(  مليار ر
 ١٫١١مزيج من القروض قصرية األجل وطويلة األجل وحساب الدائنني واليت بلغت ىف جمملها حوايل  - ب

ل ( ل يف  ١٫١٧مليار ر    .) م٢٠١٣مليار ر
ت الشركة وحقوق اوميثل     سامهني خالل اخلمس سنوات األخريةملاجلدول التايل حتليًال جملموع أصول ومطلو

٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠١٣ البيان ٢٠١٤
١١٦٫٦٧٨٫٨٥٦ ١١٩٫٨٩٥٫٣١٢ ١١٠٫٨٢١٫٦١١ ٤٠٫٠٤٤٫٥١٨ ٧١٬١٥٩٬٧١٥ 

 
 الدخل التشغيلي

٢٬٧٥٧٬١٥٥٬٠٣٦ ٢٫٩٢٤٫٢٠٩٫٨٤٨ ٣٫٠٢٥٫٤٥٢٫٤٧٥ ٣٫٠٩٢٫٧٧٢٫٨٧٨  األصول ٢٬٦٤٩٬٥٣٧٬١٠٩
١٫١١٩٫٤٥٥٫٠٣٨ ١٫٣٥٠٫٩٧٠٫١٧٥ ١٫٥٤٢٫٠٣٩٫٤٢١ ١٫٦٧٧٫٩٩٦٫٩٩٧  اإللتزامات  ١٬١٠٨٬٢٦٤٬٧١٠
١٫٥٨٣٫٢٣١٫٢٣١ ١٫٥٧٣٫٢٣٩٫٦٧٣ ١٫٤٨٣٫٤١٣٫٠٥٤ ١٫٤١٤٫٧٧٥٫٨٨١  حقوق املسامهني ١٬٥٤١٬٢٧٢٬٣٩٩
٢٫٧٨٢٫٦٨٦٫٢٦٩ ٢٫٩٢٤٫٢٠٩٫٨٤٨ ٣٫٠٢٥٫٤٥٢٫٤٧٥ ٣٫٠٩٢٫٧٧٢٫٨٧٨  اإللتزامات  ٢٬٦٤٩٬٥٣٧٬١٠٩

 وحقوق املسامهني
٠٫٧٦ ٠٫٥٨ ٠٫٠٥ ٠٫٦٠ إيرادات السهم الواحد ,.٢٧

اية عام  ل ( ١٫١١م حوايل ٢٠١٤بلغت مديونية الشركة حىت  ل يف  ١٫١٢مليار ر ) مقابل  م٢٠١٣مليار ر
ل ( ٢٬٦٥ قدرهصايف أصول  ل يف  ٢٫٧٨مليار ر إىل حساب  ةً م)، وتشمل املديونية إضاف٢٠١٣مليار ر

لنظام املراحبة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب  الدائنني قروضًا بنكية خمتلفة اآلجال وفقاً 
  اجلدول التايل:

اية  املسدد خالل السنة  قروض خالل السنة  ٢٠١٤يناير الرصيد يف بداية   ديسمرب  الرصيد يف 
  م ٢٠١٤

  ٢٠٧٬٢٤١٬١٣٨  ٠٬٠٠  ١٤٧٬٢٤١٬١٣٨  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  قروض قصرية األجل

  ٧٦٢٬١٧٥٬٢٦٣ ٢٤٤٬١٨٩٬٧٣٨ ٠٬٠٠ ١٬٠٠٦٬٣٦٥٬٠٠٠  قروض طويلة األجل

  ٩٦٩٬٤١٦٬٤٠١  ٢٤٤٬١٨٩٬٧٣٨  ١٤٧٬٢٤١٬١٣٨  ١٬٠٦٦٬٣٦٥٬٠٠٠  مجايل اإل

  



  

١٣ 
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  م وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي على إعادة هيكلة رصيد القرض القائم والبالغ ٢٠١١مايو  ١٥يف
ل سعودي على  ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ م والقسط ٢٠١٢يناير  ٩قسطًا حبيث يكون القسط األول مستحق يف  ١٥ر
 م، على الرتتيب. ٢٠١٨أكتوبر  ٢٥األخري مستحق يف 

 .مت ضمان قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي برهن على ممتلكات، آالت ومعدات الشركة  

   ك مع جمموعة من البنوك، وهم املؤسسة العربية املصرفية، م اتفاق متويل مراحبة مشرت ٢٠٠٧أبرمت الشركة يف ديسمرب
ض، جمموعة سامبا املالية، البنك السعودي اهلولندي، البنك األهلي التجاري والبنك السعودي الربيطاين (يطلق  بنك الر

ل سعودي لل ٩٤٠عليهم اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبة") لتوفري تسهيالت مراحبة بقيمة  مشروع مراحبة مليون ر
ل سعودي، وتسهيالت مراحبة لتمويل رأس املال العامل والتمويل  ٣٧٫٥وإعادة متويل تسهيالت مراحبة بقيمة  مليون ر

ل سعودي. وقد مت سداد قرض تسهيل مراحبة املشروع البالغ  ١٥٠الفرعي للمراحبة االحتياطية بقيمة   ٥٢٥مليون ر
ل سعودي عند استالم قرض صن   دوق التنمية الصناعية السعودي. مليون ر

 م أبرمت الشركة اتفاقية متويل مراحبة فائض تكلفة املشروع مع جمموعة من البنوك، وهم: املؤسسة العربية ٢٠٠٩يف أكتوبر
ض، جمموعة سامبا املالية، البنك السعودي اهلولندي، البنك األهلي التجاري والبنك السعودي  املصرفية، بنك الر

دة يف تكاليف املشروع") لتوفري تسهيل مراحبة الربيطاين ( يطلق عليهم اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبة لتغطية الز
دة يف تكلفة املشروع بقيمة  ل سعودي لتمويل مشاريع التوسعة اجلارية. وفًقا لالتفاقية، يتم  ٣٢٦لتغطية الز مليون ر

ريخ بدء استخدام القرض أي يف تسديد املبالغ املسحوبة مبوجب هذا التسهيل بعد ع  م.٢٠١١نوفمرب  ١٨امني من 
  تفاقية إعادة متويل مع جمموعة من البنوك، وهم: البنك السعودي الربيطاين، بنك ٢٠١١يونيو  ٥يف م، قامت الشركة 

ض، جمموعة سامبا املالية (يطلق عليهم مجيعًا اسم "املشاركون يف تسهيل املراحبة") إلعادة متويل ) الرصيد ١كًال من (  الر
ل سعودي بتاريخ  ٥٠٦القائم من تسهيل مراحبة املشروع واتفاقية متويل رأس املال العامل مببلغ  ديسمرب  ٢٦مليون ر

دة يف تكلفة املشروع مببلغ ٢م، (٢٠٠٧ ل سعودي بتاريخ  ٣٢٦) اتفاقية تغطية الز   م.٢٠٠٩أكتوبر  ٢٧مليون ر
 ل سعودي سوف  ٦٨٢م فان اتفاقية مراحبة املشروع البالغة ٢٠١١يونيو  ٥ة بتاريخ طبقًا التفاقية تسهيل املراحب مليون ر

لنسبة ٢٠١٧م حىت ديسمرب ٢٠١١تكون مستحقة السداد على أربعة عشر قسطًا نصف سنوي ابتداًء من يوليو  م. 
ل سعودي فإنه سوف يكون مست ١٥٠لتسهيل مراحبة رأس املال العامل البالغ  حق السداد على عشرة أقساط مليون ر

  م .٢٠١٧م حىت ديسمرب ٢٠١٣ن  يناير نصف سنوية ابتداًء م
 يتم قياس. املراحبة تسهيالت سعر الفائدة على ملخاطر التعرض للتحوط من األداة املالية املشتقة ومتلك الشركة من 

  ن الدخل.بيا يف يف القيمة العادلة أية تغيرياتيتم إثبات لقيمة العادلة و  املشتقات
  يتم ضمان التسهيالت مبوجب سندات ألمر. ويتعني على الشركة االلتزام بتعهـدات حمددة مبوجب مجيع تسهيالت التمويل

ت متداولة.   املذكورة أعاله. ويتم إدراج األقساط املستحقة خالل سنة واحدة من قائمة املركز املايل كمطلو
 ٠٫٧٦:١م واليت بلغت ٢٠١٣تقريبا مقارنًة بنسبة عام  ٠٫٧٢:١ بلغت نسبة املديونية إىل حقوق الشركاء حوايل 
 اية العام املايل ل. كما بلغت مستحقات  ٢م  حوايل ٢٠١٤بلغت الزكاة الشرعية املستحقة على الشركة حىت  مليون ر

ل .  ٥٫١التأمينات االجتماعية حوايل   مليون ر
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  التشغيلإلنتـــــاج و ا -٥
) ٨٣٥٫٥٦( ـــــــ) ألف طن مرتي مقارنًة بـ٨٣٨٫٩٣م حوايل (٢٠١٤الشركة يف عام  بلغ اإلنتاج الفعلي ملصانع

دة هامشية ٢٠١٣ألف طن مرتي يف  من الطاقة  %٩٢تقريباً، ويشكِّل هذا اإلنتاج حوايل  %٠٫٤م بز
تتكون من طن مرتي يف جمموعة متنوعة من خطوط االنتاج اليت  ٩١٢٫٠٠٠واليت تبلغ  السنوية املتاحة اإلنتاجية 

إلضافة إىل السلع التامة الصنع .  دف إىلالشركة  ن علمًا املواد األولية واملواد الوسيطة  دة اإلنتاج  كانت  ز
 : ذلك، ومتثلت هذه العوائق يفتوقعة واليت حالت دون املغري العوائق بعض العقبات و  بروزالعام لوال خالل هذا 

برج  صيانة غري جمدولة وذلك لفحص صفائحإلجراء أعمال م أ )٧(سبعة إيقاف مصنع امليثانول ملدة  -١
دف حتسني ين ميثايل  ماللمصنع، وهو  اإلنتاجية الكفاءة  تقطري امليثانول  ترتب عليه إيقاف مصنع 

 ول اكسيد الكربون الوارد من مصنع امليثانول .أبشكل مباشر على لقيم غاز  عتمادهالذلك الفورماميد و 
من ١٤حلريق احملدود الذي حدث ظهر يوم اجلمعة بسبب اوحدة البارافورمالدهايد جملدول لغري اتوقف ال -٢

ن تلك الوحدة ما ، م٢٠١٤من شهر يوليو لعام  ١١املوافق    هــ١٤٣٥شهر رمضان لعام  زالت  علماً 
ومن املتوقع ة البيئيوالسالمة  األمنوفقًا ألعلى معايري  هاهيلإعادة حيث يتم حاليًا حىت اآلن  ةمتوقف
اية الربع  اتشغيله إعادة    م.٢٠١٥من عام  األولمع 

أللف طنالسنوية  اإلنتاجيةوميثل الرسم التايل حتليًال للطاقة  و  م٢٠١٣ م،٢٠١٢ ،م٢٠١١، م٢٠١٠ األعوام خالل ) (
 على التوايل . م ٢٠١٤
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انتها التنافسية، فقد حقَّقت إدارة الشركة خالل واستمرارًا جلهودها يف تنفيذ خطط الشركة االسرتاتيجية وتعزيز مك
 م العديد من اإلجنازات امللموسة من خالل تطبيق اخلطوات اإلجيابية التالية: ٢٠١٤العام املايل 

املواد اخلام دون املساس جبودة املنتجات عن طريق حتسني التحكم  استهالك مواصلة العمل على ترشيد  .١
 . للجودة ةطابقاملغري استخدام املواد  إعادة ص انتاج و ليات التشغيليه و تقلييف العم

) من حيث التطوير إدارة البيئة والصحة والسالمة (السالمة امليكانيكية مت استكمال إجراءات نظام .٢
 والتدريب والتطبيق.

أحرزت كيمانول تقدماً  حيثتوقعة املغري نتاج مت تطبيق إسرتاتيجيات الصيانة للحد من تعطالت اإل .٣
لصيانة على درجة عالية من الكفاءة ومبقاييس عاملية. ويشتمل نظام ام يف تطوير ٢٠١٤يف عام  ساً ملمو 

 هذا النظام على برجميات صيانة وقائية وتصحيحية وتنبؤية متكاملة تعمل حتت منظومة ختطيط موارد رائدة
مج الرعاية املسئولة مت تطوير وتنفيذ أكثر من  إجراء جديد من إجراءات  ٣٠٠. ومتاشيًا مع أهداف بر

مج موثوقية  الصيانة املوحَّدة والصيانة الوقائية. وقد مت إطالق مبادرة كربى خالل العام تضمنت إدخال بر
شامل ترتب عليه تطبيق إجراءات حرجة وما يتبعها من برامج تدريبية لنظام إدارة السالمة امليكانيكية. 

مج لضمان أداء أ ت واملعدات، واألنظمة ولقد مت تصميم هذا الرب صول الشركة (مثل قطع الغيار، واملكو
ا دون حدوث أعطال أو توقف لفرتات زمنية حتت الظروف التشغيلية  اتواملنتجات) املهام املنوطة 

 . احملددة
ت  .٤ ج مصة بقطع الغيار واملعدات على براخلا  Data Cleansingمت البدء يف مشروع تنظيم البيا

SAP دة توفرها لألغراض التشغيلية . والذي سي لتايل ز  ساهم يف تسريع عمليات إصالح املعدات و
دة مستوى االستفادة من أنظمة  .٥   دارة انشطة الصيانة بكفاءة اكثر .قات الصيانة وإلتقليل نف SAPمتت ز
لشركة وفقًا مل استهالك يف إعداد خطة عمل توضح كيفية رفع كفاءة بدء ال .٦ وسياسات املركز عايري الطاقة 

الطاقة املستهدفة حبيث يكون احلد االدىن  استهالك السعودي لكفاءة الطاقة واملتعلقة برتشيد ورفع كفاءة 
 )Quartile ) nd2 ٢٠١١م هو املعيار العاملي لكفاءة الطاقة لسنة ٢٠١٩لكفاءة الطاقة حبلول عام 
ا إلقرارها٢٠١٥العام املايل من  األولاخلطة خالل الربع  هذهومن املتوقع االنتهاء من  ، م وتزويد املركز 

ن م مع مسئويل املركز السعودي ٢٠١٤جتمعت عدة مرات خالل عام االفنية للشركة اإلدارة  علمًا 
اىل قيام الشركة بشكل دوري بتزويد املركز  ضافةً إ، املركزلكفاءة الطاقة للتعرف على متطلبات ومعايري 

اية ة بكافاءة الطاقالسعودي لك ت كفاءة الطاقة املتعلقة مبصانع الشركة القائمة مع  فة معلومات وبيا
  ابريل من كل عام .

  



  

١٦ 
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   ةالشامل ةاجلود -٦
جراء اختبار مراقبة اجلودة يف كل مرحلة من  ت رضا العمالء، تقوم الشركة  يف إطار سعيها لضمان أعلى مستو

خلام، واملواد الوسيطة، واملنتجات التامة الصنع. ومن خالل مراحل اإلنتاج واليت تشمل لقيم التصنيع، واملواد ا
ت التطور وموارد إدارية  االعتماد على فريق عملها عايل الكفاءة والتدريب، وخمتربات مصممة وفق أعلى مستو

لدعم التقين ا ستمرار يف تقييم املالحظات اليت ترد إليها من العمالء، وتزويدهم  لالزم متطورة، تواصل الشركة 
لشركة من خالل  واالستشارة الفنية يف الوقت املناسب. وخالل هذا العام، متت مصادقة فعالية نظام إدارة اجلودة 

  .  9001:2008إعادة جتديد االعتماد الدويل لشهادة األيزو 

مج الشركة لإل ت سالمة املواد كجزٍء من بر ئق بيا شراف على ومشلت مبادرات اجلودة خالل العام تطوير و
ت املادية (مبا يف ذلك درجات االنصهار والغليان  ئق على معلومات مثل البيا املنتجات. وتتضمن هذه الو
ت،  ر الصحية، اإلسعافات األولية، خاصية التفاعل، التخزين، التخلص من النفا ية املواد، اآل واالشتعال)، مسُِّ

إلضافة إىل ذلك، اخنرط فريق إدارة اجلودة بفعالية  معدات احلماية وإجراءات معاجلة انسكاب املواد الكيميائية. 
ت  ت املداخن، والتخلص من النفا لبيئة ومراقبة انبعا   والتلوث الكيميائي.السائلة  يف اختبارات متعلقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

١٧ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

  ة ومحاية البيئةالسالمو  األمن -٧

، والذي تتبنَّاه كربى الشركات العاملة املسئولةعاملي للرعاية حنو امليثاق الالتزامها متاشيًا مع أهداف الشركة لتحقيق 
ت، وضعت كيمانول مبادرة اسرتاتيجية طموحة لتصبح شركة رعاية مسئولة قبل منتصف عام  يف قطاع البرتوكيماو

اجلديدة،  إلدارية م من تطوير وتنفيذ بعض األنظمة الفنية والنظم ا ٢٠١٤ ل عامحيث متكنت خال ،  م٢٠١٥
) حيث مت تطوير الوقائيةومن ضمنها أنظمة الصيانة (املسئولة ) نظام من أنظمة الرعاية ٦٣يث مت تطوير عدد (ح

 ) مصنع١٥) نظام يف هذا اجملال. كما مت إستكمال دراسات حتليلية دقيقة للمخاطر املتعلقة بعدد (١٥٩عدد (
) خالل ١٥جمموع املصانع املستكمل دراستها (وحتديد األجهزة واملعّدات احلرجة ونظام السيطرة عليها ليصبح 

فقد مت تركيب نظام اإلنذار املبّكر (صافرات اإلنذار) يف حاالت الطوارئ  ،تقدم إىل ما م. إضافةً ٢٠١٤عام 
 للعبور وتفعيله على مجيع مداخل األمينوالتوعية بكيفية عمل هذا النظام والتجاوب معه، كما مت تطوير النظام 

واصدار البطاقات املمغنطة جلميع منسويب الشركة واملقاولني والزّوار وربطها يف نظام موّحد ووضع وخمارج الشركة 
  .اإلدارة ّية. كما اننا بصدد تركيب نظام أمين متكامل ملصانع الفورمالدهايد ومبىناألمنآلية إلكرتونية للتصاريح 

) دورة يف ٢٩٧ الشركة اشتملت على عدد (كذلك مت إجراء العديد من التدريبات واحلمالت التوعوية ملنسويب
ويف جمال التشغيل مت   ساعة)، ٤١٩٣(يعادل ) موظف ٢٣٠٨جمال البيئة والصحة والسالمة حضرها عدد (

 )٣١٩( على انظمة التشغيل احلرجة اليت عددها ) ساعة٤٢٣٥موظف ( )١٣٥( تدريب املشغلني حضرها عدد
ويف جمال اإلطفاء  ساعة)١٥٠(املسئولة لقسم التشغيل على مفاهيم الرعاية وقد مت تدريب املقاولني التابعني  ،نظام

من أنظمة اإلنذار من احلريق يف  )٢( احلرائق الومهيه وقد مت توفري عدددورات تدريبية على  )٧(  عدد فقد اجري
 يف مواقع أنظمة )١٠( دعدبمن احلريق ة الضافه اىل احلمايه االلي كل من مصنع الفورمالدهايد ومبىن إدارة الشركه

ت العالية دارة انظمة املعلومات واخلزا ء واخلادم الرئيسي  اخلطوره، أما يف جمال التوعية  حساسه مثل حمطة الكهر
ختّللها عدد من احملاضرات حضرها  األمنفقد أقيمت مخس محالت مكثفة يف جماالت الصحة والسالمة والبيئة و 

نظمة السالمة داخل ٤٧٣ عدد () موظف، كما مت تقدمي٧٥٩عدد ( ) دورة ملوظفي ومقاويل الشركة للتعريف 
   ٧٧٦١) موظف (٥٦٦١الشركة حضرها عدد (

إلضافة إىل ذلك فقد مت حتديد هدف للشركة بتحقيق عدد (  الوشيكة الوقوع) تقرير عن املخاطر ١٥٠٠ساعة). 
)Near Miss Report  املخاطر، ومت حتقيق اهلدف املطلوب بنجاح ) وتشجيع املوظفني على التبليغ عن تلك

  كما هو موضح يف الرسم البياين التايل : م  مت توزيعها   ٢٠١٤خالل عام   تقرير )  ١٧٧٥(من خالل تسجيل 



  

١٨ 
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 الذي حيتوي على أنظمة (ادارة احلوادث، و ادارة التغيري، وعملية حتليل املخاطر)) SAPشني نظام (دمن شهر مايو مت ت األول يف  
لشركةيف اململكة و األول من نوعه وهو   من نظام الرعاية األويل. ومت إجراء تدريب داخلي يف التدقيق ذلك عرب االنرتانت اخلاص 

ننا م.٢٠١٤. ومت عمل تدقيق داخلي ما قبل التقييم خالل شهر ديسمرب ٢٠١٤خالل شهر نوفمرب من عام املسئولة   علمًا 
م ٢٠١٥يف شهر مارس عام املسئولة منظمة الرعاية النهائيه للحصول على شهادة واعتماد جعة نسري على الطريق الصحيح للمرا

وذلك بفضل هللا مث بفضل الدعم والتعاون املشرتك من مجيع املوظفني. وتتطلع الشركة لتحقيق املزيد من التمّيز والنتائج اإلجيابية 
   م.٢٠١٥خالل العام 

عوام ٢٠١٤خالل عام مصانع الشركة  حلوادث داخلنسبة ااخنفاض ويوضح الرسم التايل  م ٢٠١٢م و٢٠١١م مقارنة 
  م على التوايل :٢٠١٣و

     



  

١٩ 
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  ةاملوارد البشري -٨

ن موظفيها هم الركيزة األساسية يف جناح أعمال الشركة إتويل كيمانول أمهية كبرية لرأس املال البشري  ً منها  ميا
م بتطوير وتفعيل مبادرات ٢٠١٤املنطلق، قامت كيمانول خالل العام واسرتاتيجية النمو يف املستقبل. من هذا 

دف يف جمملها  ىل احلفاظ على استمرارية املوظفني املتميزين يف خدمة الشركة، استقطاب أفضل إوبرامج جديدة 
واليت تتناسب  والفنية وكذلك توفري بيئة العمل األمثلاإلدارية الكوادر املهنية، حتسني مستوى املهارات والكفاءات 

  م كما يلي:٢٠١٤وااللتزامات احلياتية للموظفني. وميكن تلخيص هذه الربامج واملبادرات خالل العام 

هيل حديثي التخرج من اجلهات التعليمية من  :برامج السعودة حلديثي التخرج استمرارًا السرتاتيجية الشركة يف 
مج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث يف اململكة املتحدة يف السعوديني، فقد شاركت الشركة يف يوم التوظيف لرب

شهر مارس، وكذلك يف يوم التوظيف لكليات ومعاهد اجلبيل الصناعية. عليه، فقد قامت الشركة بتوظيف جمموعة 
  .جديدة من خرجيي املعاهد الفنية واجلامعات

جمًا تدريبياً، تشمل برامج تطوير املهارات ٧٥يبية (الربامج التدر  إمجايل: بلغ الربامج التدريبية والتطوير الوظيفي ) بر
مج، وبرامج تطوير املعرفة واملهارات الفنية (٢٦والسلوكية ( اإلدارية ا مج، وبرامج تطوير الكفاءات ٤١) بر ) بر

م تدريب ٥ساعة) مبعدل ( ٢٠٬٢١٤ساعات التدريب ( إمجايل ) برامج. بلغ ٨القيادية لالدارة العليا ( ) أ
 ) موظف.٥٥٤املتدربني ( إمجايلحيث وصل للموظف يف السنة، 

مج متلك املنازل اىل  برامج ابقاء املوظفني واملزا الوظيفية: وصل عدد املوظفني السعوديني املستفيدين من بر
دف الشركة اىل ٢٠١٤) موظف بنهاية العام ١٥( يستفيد أكرب عدد من موظفيها من هذه امليزة الوظيفية أن م. و

 دف دعم االستقرار الوظيفي واالجتماعي ملوظفي الشركة السعوديني.

كما قامت الشركة بتعيني جهة استشارية متخصصة يف جمال املوارد البشرية (شركة سبل القيادة لالستشارات يف 
مج  الصناعية) لعمل دراسة حول فعالية اإلدارة   وكفاءة ممارسات وأنظمة املوارد البشرية وكذلك تقييم فعالية بر

ت قطاع املكافآت السنوية للموظفني ومدى دعم هذه األنظمة السرتاتيجيات الشركة وجتاو ا مع حتد
ت. ها من خالل تطبيق اإلدارةوقد خلصت الدراسة اىل كفاءة املمارسات واالسرتاتيجيات املتبعة يف  البرتوكيماو

  أفضل املمارسات برؤية حملية ومتوازنة مبا يسهم يف حتقيق أهداف املوظفني والشركة على حد سواء.

  



  

٢٠ 
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جراء ورش عمل مع خمتلف االدارات و  ادارة املوارد البشرية: اسرتاتيجيات اإلدارة قامت ادارة املوارد البشرية 
دف مراجعة ما مت حتقيقه من أهداف اسرتاتيجية خالل ا يتعلق برأس املال  فيماخلمس أعوام املاضية العليا 

البشري، وعليه قامت بصياغة اسرتاتيجية وخطة عمل رأس املال البشري يف الشركة للخمس سنوات املقبلة 
ت وكذلك آ) حبول هللا تعاىل ٢٠١٩-٢٠١٥( ت احلالية واملستقبلية يف قطاع البرتوكيماو خذًا يف االعتبار التحد

 وسع والنمو. رؤية الشركة يف الت

استقطبت الشركة جمموعة من الكوادر السعودية من ذوي الكفاءات واخلربات  شرافية والقيادية:إلتوطني الوظائف ا
ت وظيفية اشرافية وقيادية، على أن يسهم استقطاب مثل هذه املوارد البشرية يف حتقيق تطلعات  الالزمة يف مستو

والكفاءة  اإلنتاجية حيث رفع معدالت التوطني وحتسني معدالت  وأهداف الشركة واملوظفني على حد سواء من
 التشغيلية يف خمتلف جماالت العمل.

كيدًا لتبين الشركة أفضل ممارسات املوارد البشرية، حازت كيمانول على تقييم متميز خالل فعاليتني خاصة  و
) وكذلك Naseba يت نظمتها شركة (م ال٢٠١٤جبوائز الشرق األوسط للتميز يف جمال املوارد البشرية للعام 

يف فئة "اسرتاتيجية ممارسات املوارد البشرية" واملركز  األول)، حيث حازت كيمانول على املركز Informaشركة (
ذه امل هيل للموظفني" ومت تكرمي الشركة خالل حفل أقيم  مج تطوير و سبة يف   الثاين يف فئة "أفضل بر

  .م٢٠١٤ ات العربية املتحدة يف شهر مارس وشهر أكتوبرمدينة ديب يف دولة االمار 

ارتفع عدد املوظفني ) موظفًا، و ٥٠٠م (٢٠١٤عدد املوظفني يف الشركة بنهاية عام  إمجايل وبشكل عام، فقد بلغ 
) موظفًا خالل ٢٢٣) مقارنًة بعدد (%٤٨) موظفًا وبنسبة سعودة تعادل (٢٣٩ىل (إالسعوديني خالل هذا العام 

ن الشركة ال٢٠١٣ملاضي العام ا مج نطاقات للتوطني يف  م. علمًا  تزال تندرج ضمن القطاع البالتيين حسب بر
  وزارة العمل.
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  اتالشرك ةحوكم -٩

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

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

  أسباب عدم التطبيق  نص املادة  رقم املادة

 الختيارأسلوب التصويت الرتاكمي عند التصويت اتباع جيب "  فقرة ب  ٦
  ."يف اجلمعية العامة اإلدارة  أعضاء جملس 

أو الئحة ال يتضمن النظام األساسي للشركة 
لشركة احلوكمة لتصويت لأي تطبيق  اخلاصة 
لتصويت العادي وقد أستخدمت الشركة ا،يالرتاكم

  م.٢٠١٢لعام  اإلدارة  يف إختيار أعضاء جملس 
 االعتباريةجيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة "  فقرة د ٦

لنيابة عن غريهم   االستثمارمثل صناديق  –الذين يتصرفون 
اإلفصاح عن سياستهم يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف  -

عن كيفية التعامل مع أي تقاريرهم السنوية وكذلك اإلفصاح 
تضارب جوهري للمصاحل قد يؤثر على ممارسة احلقوق 

ماألساسية اخلاصة    ."ستثمارا

ال يوجد يف النصوص النظامية ما خيول الشركة منع 
من حق  االعتباريةالصفة  ياألشخاص ذو 

التصويت عن األسهم املقيدة يف السجالت 
األشخاص من أي  كما أن الشركة مل تتلق،  مسائهم

تقارير سنوية تفصح عن  ةأي االعتباريةذوي الصفة 
  سياستهم يف التصويت.

حتقر اجلمعية العامة اال  فقرة ب ٧ ريخ التوزيع  ألر املقرتح توزيعها و
حوتكون أحقية  حسواء  األر النقدية أو أسهم املنحة  األر

 ملالكي األسهم املسجلني بسجالت مركز إيداع األوراق املالية
اية تداول يوم    .اجلمعية العامة انعقاديف 

  
  

أقرت اجلمعية حيث جزئيًا ق هذه الفقرة يتطب مت
حالعامة   م٢٠١٣ املايل النقدية عن العام األر

للمسامهني  األحقيةعلى أن تكون ، املقرتح توزيعها
ت السوق املالية السعودية املسجلني بسجال

اية تداول يوم إنعقاد اجل(تداول معية ) يف 
لنسبة لتاريخ التوزيع فتم ،العامة نه ع اإلعالن أما 

    . الحقاً عرب موقع تداول
الذي حيق له  – االعتبارية"ال جيوز للشخص ذي الصفة   فقرة ط ١٢

 - اإلدارة  حبسب نظام الشركة تعيني ممثلني له يف جملس 
  ".اإلدارة  األعضاء اآلخرين يف جملس  اختيارالتصويت على 

  لفقرة مل يتضمنها النظام األساسي للشركة.هذه ا
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عمال الشركة - ١٠   املخاطر املتعلقة 
فيما يلي بعض املخاطر ، إىل املخاطر العامة اليت تتعرض هلا الشركة واملدرجة ضمن القوائم املالية املدققة ضافةً إ

لقطاع الذي تعمل به الشركة   :اخلاصة 
  عبئًا ماليًا على الشركة  واد اخلام مسببةً املأسعار ت مفاجئة يف قد حيدث تذبذ :املواد اخلامأسعار تذبذب

عندما  على بعض عقود املبيعات املربمة مع العمالءسعار بسبب عدم قدرة الشركة على حتميل فروق األ
فإن الشركة حترص على عدم التقيد بعقود لذا  ،إجراء توقعات دقيقةإلمكان تكون األسواق متقلبة وليس 

ألخص ألجل أو إن أمكن إدراج بند "فروق األسعار" يف عقود البيعطويلة ا سعر  ارتفاعيف ظل ترقب ، و
لتايل  ،سنتًا لكل وحدة حرارية ٧٥ ً بلغ حاليايي ذن) مستقبًال والاللقيم (غاز امليثا قد يؤثر سلبًا على فو
  .ةالعامليسعار املنتجات حتددها األأسعار وأن  وصاَ خص، أداء الشركة املايل

 بعض املنافسني يعمدون إىل هناك إال أن ، إجيايب للمنافسةشكل : تنظر الشركة باملنافسة وتدهور األسعار
بشكل ليس له عالقة بقواعد السوق مما يشكل خمالفة قانونية سعار إغراق األسواق من خالل ختفيض األ

ااإلجراءات القانونية املناسبة ضد هذه  ختاذوتقوم الشركة ، وأخالقية وتسعى ، املمارسات حلماية منتجا
سيس قيمة تنافسية عند عمالئها من خالل الرتكيز على اجلودة  توفري الطلبيات يف الوقت املناسبو  إىل 

 .وشروط تنافسيةسعار و
 م ٤٢٠١عام النصف الثاين من خالل  البرتولأسعار اخنفاض  مما الشك فيه أن : إخنفاض أسعار النفط

 ،منتجات الشركة الرئيسية أسعار سيؤثر سلبًا على  %٥٠م حبوايل أكثر من ٢٠١٥ايل وبداية العام امل
) حيث وصل سعر امليثانول (ميثانكس م ٢٠١٥امليثانول مع بداية العام املايل أسعار اخنفاض فضًال عن 
وقوى  منتجات الشركةأسعار  دراسةخذه بعني االعتبار يف  وهو مادوالر أمريكي للطن  ٣١٥اىل حوايل 

 .لعرض والطلبا
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 ت واجلزاءات املفروضة على الشركةالعقو - ١١
  : تايلشرافية وكانت كالإلم عقوبتني من اجلهات ا٢٠١٤صدرت ضد الشركة خالل العام املايل 

  بفرض غرامة ٢٠١٤- ٦-٧صدر جملس هيئة السوق املالية القرار رقم (أم ٠٥/٠٢/٢٠١٤بتاريخ (
ل ) عش١٠٫٠٠٠مقدارها (مالية  على الشركة ملخالفتها الفقرة (د) من املادة العاشرة من رة االف ر

من اإلدارة  عتماد سياسات وإجراءات ومعايري العضوية يف جملس املتعلقة الئحة حوكمة الشركات 
عتماد وإقرار هذه السياسات م . ٣٠/٠٦/٢٠١٣ركة قبل اجلمعية العامة للش ن الشركة قامت  علمًا 

 م .٠٧/٠٥/٢٠١٤بتاريخ خالل إجتماع اجلمعية العامة العادية  سامهنياملمن السادة واإلجراءات 
  ل سعودي ٢٠٫٠٠٠بفرض غرامة قدرها م قامت اهليئة امللكية للجبيل وينبع ٢٠١٤/ ٢٨/١٢بتاريخ  ر

ت املصانع دون تصريحبعض الشاحنا هاوذلك الستخدام على الشركة . ويف هذا الصدد ت لنقل نفا
ت وفقًا ملتطلبات ومعايري اهليئة اإلجراءات النظامية الالزمة حىت يتم نقل  اختاذشركة يف ت الأبد النفا

  امللكية للجبيل وينبع . 
  ل سعودي وذلك مقابل غرامه مت  ١٠٠٫٠٠٠م بسداد مبلغ  ٢٠١٤قامت الشركة خالل  العام املايل ر

ت من بعض مصانع  اليت تتسبب يف  بسبب إطالقبل اهليئة امللكية للجبيل وينبع فرضها من ق إنبعا
، وبدأت الشركة يف إختاذ كافة التدابري الالزمة لتجنب  انتشار الروائح الضارة خارج نطاق مصانع الشركة

ت مستقبًال   .حدوث تلك االنبعا
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  صلحة فيهام اإلدارة  وهي ذات العقود اليت لبعض أعضاء جملس  ذوي العالقة رافالعقود مع االط -١٢
  

ا متاشيًا مع سياسة الشركة يف تبين مبدأ اإلفصاح عن العقود  اليت فيها مصلحه مباشرة أو غري مباشرة ألحد أعضاء جملس إدار
م  الئحة تعارض ١٧/٠٤/٢٠١٢بتاريخ اإلدارة األطراف ذات العالقة فقد اقر أعضاء جملس إلضافة إىل أية صفقات أبرمت مع 

ملرسوم امللكي رقم م/ ٦٩ًا لإلجراءات النظامية اليت نصت عليها املادة ، وذلك وفقاملصاحل  ريخ  ٦من نظام الشركات الصادر  و
- ١من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم  ١٨هـ، واملادة  ٢٢/٠٣/١٣٨٥

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

    م.١٠/٠٤/٢٠١٢
لعقود اليت   ةلشرك ةملعايري الشراء املتبعًا متت وفق واليت  اإلدارة  يعود فيها مصلحة غري مباشرة ألعضاء جملس وفيما يلي بيان 

   م٢٠١٤خالل عام 
 اإلدارة  أعضاء جملس   أسم الشركة

   اصحاب املصلحة 
ل   التاريخ  طبيعة الصفقة لر القيمة 

  السعودي
  

  شركة يوسف بن أمحد كـــانو
  

  

  بـــــدر بن عبد العزيز كـــانو-١
  مشعل محد علي كــــــانو -٢

  م٢٢/٠٧/٢٠١٤  توريد قطع غيار 
  م ١٢/٠٦/٢٠١٤

٢٬٦٤٧  
٢٦٩٬٧١٢   

 م٢٥/٠٩/٢٠١٤  فحص تنكات
   

٢٧٬٣٢٢  

  ١٣٢٫١٧٦  م٠٤/٠٩/٢٠١٤  توريد محض الفورميد 
  
  

  شركة الزامل للتربيد

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

  
  

  توريد وحدات تكييف 

  ١١٬٢٦٤  م ١٠/٠٣/٢٠١٤
  ٢٧٬٤١٦  م ٢٣/٠٣/٢٠١٤
  ٨٧٬٦٧٠  م ٢٠/٠٨/٢٠١٤
  ٧١٬٤٠٠  م ٠٣/٠٢/٢٠١٤
  ٧٩٫١٠٩  م ٠٤/٠٥/٢٠١٤
  ٣١٧٬١٢١  م ٢٠/٠٨/٢٠١٤

شركة الزامل لفحص وصيانة 
  املشاريع الصناعية احملدودة

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

خدمات وصيانة ملصانع 
  الشركة

  ٥٢٤٬٨٧٨  م١٢/٠١/٢٠١٤

  خالد بن عبد هللا الزامل-١  ل القابضة جمموعة الزام
 أديب بن عبد هللا الزامل -٢

  ٣٬٤٥٨  م ٣٠/٠١/٢٠١٤  توريد قطع غيار

  ١٬٥٥٤٬١٧٣ اإلمجايل
ل سعودي    ر
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  نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية  - ١٣

ج تطوير فعالية إجراءات الرقابة ا لشركة لداخلية و إدارةيف إطار مواصلة  واصل قسم املراجعة ، املخاطر 
  : ٢٠١٤الداخلية مدعوما بلجنة املراجعة تعزيز أنشطته و قدراته و كان من أبرز ما مت إجنازه خالل 

 لشركة عرب لع ب دور مضاعفة أعمال جلنة املراجعة ومسامهة القسم يف وضع لبنة نشاط إدارة املخاطر 
  . ٢٠١٤ء الشركة يف الربع األول من ول اجتماع يف اخلصوص ملدرااملشاركة يف تنظيم  أتثقيفي وتسهيلي و 

  ، مت إصدار تقارير مراجعة إجراءات وعمليات عدد من اإلدارات حبسب اخلطة املوضوعة واملعتمدة سلفًا
 حيث مت حتديد املالحظات على انظمة الرقابة واحللول املقرتحة ومعاجلتها يف تواريخ حمددة .  

 داخلية للقسم إلدارة املراجعة الداخلية عرب تدعيم االدارة بعدد من الكفاءات البشرية تعزيز القدرات ال
 م . ٢٠١٤املتميزة يف جمال املراجعة والتدقيق الداخلي خالل عام 

 . متابعة مدى تنفيذ توصيات التقارير السابقة 
  م . ٢٠١٥إعتماد خطة العمل و ميزانية العام املايل 
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  دارة  اإلجملس  -١٤
   ئهأعضا وتصنيف اإلدارة  تشكيل جملس  -أ
من تسعة أعضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث اإلدارة يتألف جملس  ،من النظام األساسي للشركة ١٧إىل املادة  استنادا

ريخ صدور القرار الوزاإدارة ، أول جملس  ستثناءسنوات  عالفقد عينه املسامهون ملدة مخس سنوات من  ن حتول الشركة إىل ري 
سنوات ميالدية ملدة ثالث  احلايلاإلدارة  مت إنتخاب جملس  حيثم ١٣/١١/٢٠١٢ استمر يف مهمته حىتوالذي  شركة مسامهة

ول دويبني اجل، م١٦/٠٦/٢٠١٢لعامة للشركة بتاريخ اثناء إنعقاد اجلمعية ام ١٢/١١/٢٠١٥م وحىت ١٣/١١/٢٠١٢ا من بدءً 
إلضافة إىل عضوية كل اإلدارة س التايل أعضاء جمل رى داخل وخارج اململكة العربية خنهم يف الشركات املسامهة األموتصنيفهم 

  السعودية :

 فئة العضوية العضوم
 العضوية يف الشركات املسامهة األخرى

  خارج اململكة العربية السعودية/داخل

 تنفيذي غريعضو  عبد هللا حممد املزروعي١

  )مسامهة عامة إماراتية( تحدةاملجمموعة ديبا  -١
  .)مسامهة عامة إماراتية( شركة أرامكس -٢
  .مسامهة عامة إماراتية)( اإلمارات للتأمني -٣
 .)(مسامهة عامة حبرينية بنك إنفستكورب -٤

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

 غري تنفيذيعضو   احلمد الزاملأديب عبد هللا٣

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

 ده  ( الكويت ) شركة فهد عبد احملسن النتفيسي وأوال        عضو مستقل عبد احملسن فهد النفيسي٤

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

 عضو مستقل محد حممد محد املانع٦
  )مسامهة عامة قطرية(بنك الدوحة  -١
  )عامة قطريةشركة املالحة القطرية (مسامهة  -٢
 قطرية) (مسامهة عامةالتأمني إعادة ني و الشركة القطرية العامة للتأم -٣

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

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

  دـــــــــوجـــــــالي  عضو مستقل  عبد هللا علي الصانع ٩
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وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة اإلدارة  صف ألي مصلحة تعود ألعضاء جملس و  -ب
 م ٤٢٠١خالل عام  التغري

  
نسبة 

التغري %

  
 صايف التغري

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

املباشرة ( اململوكة 
) للشخص اإلعتباري  

عدد 
األسهم 
املباشرة 

غري عدد األسهم 
املباشرة ( اململوكة 

للشخص اإلعتباري) 

عدد 
األسهم 

املباشرة  
٤٬٤٨٣٬٦١٩ %٧٤  عبد هللا حممد املزروعي اليوجد  ٦٫٠٣٠٫٠٠٠ اليوجد ١٬٥٤٦٬٣٨١
٦٫٥٢٥٫٠٠٠  %٥١  مشعل محد علي حممد كانو ١٠٠٠    ١٣٫٥٦٧٬٥٠٠ داليوج  ٧٫٠٤٢٫٥٠٠

اليوجد ٩٫٩٤٩٫٥٠٠  اليوجد  اليوجد اليوجد ٩٫٩٤٩٫٥٠٠  خالد عبد هللا احلمد الزامل
اليوجد ٩٫٩٤٩٫٥٠٠ اليوجد  اليوجد ٩٫٩٤٩٫٥٠٠ اليوجد  ب عبد هللا احلمد الزاملأدي
اليوجد    ٦٠٣٠ اليوجد     اليوجد اليوجد  عبد احملسن فهد النفيسي ٦٠٣٠
اليوجد ٦٫٠٣٠٫٠٠٠ اليوجد اليوجد ٦٫٠٣٠٫٠٠٠ اليوجد  سامي حممد يوسف جالل
٦٠٣٠ اليوجد     ٦٠٣٠ اليوجد     اليوجد اليوجد   محد حممد محد املانع

 بدر بن عبد العزيز كانو  اليوجد ١٣٫٥٦٧٬٥٠٠ اليوجد  ٧٫٠٤٢٫٥٠٠ ٦٫٥٢٥٫٠٠٠ %٥١
  عبد هللا علي الصانع  ١٠٠٠ اليوجد    ١٠٠٠  اليوجد        اليوجد   اليوجد 

  
دوات دين الشركة خالل العام املايل ألحة يف أسهم أو هلم أية مص مل يكن ،القصروالدهم أأو  اإلدارة  عضاء جملس ألنسبة ألزواج 

  .م٢٠١٤
خالل  صف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين الشركة ونسبة التغريو  -ج

لبيان التايل، كما م ٤٢٠١العام املايل   :هو موضح 

نسبة 
 %التغري

اية العام  صايف التغري  االسم بداية العام األسهم يف 

  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين

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

  حممد أمحد الصفدي  ٣٠٥٤ التوجد ٣٠٥٤  التوجد   التوجد   التوجد 

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

 م.٢٠١٤العام املايل 
  ال يعود ألزواج كبار التنفيذيني أو أوالدهم الُقصَّر مل يكن هلم أية مصلحة يف أسهم أو أدوات دين الشركة خالل العام

  م.٢٠١٤املايل 



  

٢٨ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

  احلضور سجلو اإلدارة جتماعات جملس ا -د
ويوضح البيان التايل موعد انعقاد ، إجتماعات) ٤( أربعة م عدد٢٠١٤خالل العام املايل ة اإلدار عقد السادة أعضاء جملس 

 اضرين يف كل إجتماع: احلغري واألعضاء احلاضرين و اإلدارة جتماعات جملس إ
  اضريناحلغري األعضاء   األعضاء احلاضرون  التاريخ م
  عبد هللا حممد املزروعي -١  م١٦/٠٢/٢٠١٤ ١

 خالد عبد هللا احلمد الزامل -٢
  عبد احملسن فهد النفيسي -٣
  نعمحد حممد محد املا -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
  عبد هللا علي الصانع -٦

  أديب عبد هللا احلمد الزامل -١
  سامي حممد يوسف جالل -٢
 مشعل محد علي كانو -٣
  

 عبد هللا حممد املزروعي -١ م٠٧/٠٥/٢٠١٤ ٢
 خالد عبد هللا احلمد الزامل -٢
  أديب عبد هللا احلمد الزامل -٣
  سامي حممد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 صانععبد هللا علي ال -٦
  عبد احملسن فهد النفيسي -٧

 محد حممد محد املانع -١

  مشعل محد علي كانو  -٢
  

  عبد هللا حممد املزروعي -١  م٠٤/١١/٢٠١٤ ٣
 خالد عبد هللا احلمد الزامل -٢
  أديب عبد هللا احلمد الزامل -٣
  سامي حممد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 عبد هللا علي الصانع -٦
  محد حممد املانع -٧

  الزاملأديب عبد هللا احلمد  -١
  عبد احملسن فهد النفيسي  -٢

  عبد هللا حممد املزروعي -١  م ٠٧/١٢/٢٠١٤ ٤
 خالد عبد هللا احلمد الزامل -٢
  أديب عبد هللا احلمد الزامل -٣
  سامي حممد يوسف جالل -٤
 بدر عبد العزيز كانو -٥
 عبد هللا علي الصانع -٦
  عبد احملسن فهد النفيسي -٧

 محد حممد املانع  -١
  مشعل محد علي كانو  -٢

  
  

  



  

٢٩ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

  اإلدارة  نبثقة عن جملس للجان املا -ه
التنفيذية يف تسيري أمور الشركة ومتابعة تنفيذ خططها اإلسرتاتيجية اإلدارة يف التنسيق مع اإلدارة سعيًا من جملس 

إلاإلدارة بتشكيل ثالث جلان منبثقة عن جملس قام  فقد ضافة إىل جلنة وهي اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة 
 اجتماعاتبضرورة عرض حماضر اإلدارة أوصى جملس ويف سبيل التواصل الفعال فقد ت، الرتشيحات واملكافآ

ملهاماجمللس وذلك للتع اجتماعاتاللجان املنبثقة عن جملس إدارة الشركة يف   رف على مدى قيام تلك اللجان 
  :لكل جلنة وفيما يلي وصف موجز، ليهاإ املوكلة

  
  التنفيذيةاللجنة  - أوالً 

 تنفيذيةمهام اللجنة ال - أ

  .متابعة اوضاع الشركة املالية وسياستها التشغيلية والتسويقية -١

لتعاون مع الرئيس التنفيذي للشركة .مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط  -٢  اإلسرتاتيجي للشركة 

 . اإلدارة  أية واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل جملس  -٣

ريخ بدء كل دورة من دورات جملس سنو ) ٣( ثالث اللجنة التنفيذية مدة عملتستمر  ، وال اإلدارةات تبدأ من 

ي حال من األحوال أن متتد عضوية اللجنة التنفيذية ألكثر من مدة دورة كل جملس   . جيوز 

 وعدد إجتماعتها تشكيل اللجنة التنفيذية  - ب

  م٢٠١٤عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل عام   صفة العضوية  األسم م

    الـــرئيس  احلمد الزامل خالد بن عبد هللا ١

  عضو  بـــــدر بن عبد العزيز كــانو ٢  إجتماعات اربعة ) ٤(

  عضو  عبد هللا بن علي الصانع ٣

  

  



  

٣٠ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

  جلنة املراجعة -نياً 
 مهام جلنة املراجعة  -أ

مهام م ٢٧/٠٤/٢٠١٣هــ املوافق ١٧/٠٦/١٤٣٤اجلمعية العامة العادية يف إجتماعها املنعقد بتاريخ أقرت 
  : وهي كاأليت املراجعةعايري جلنة وم

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

ا يف شأ ةووضع تقارير مكتوبدارة املخاطر دراسة نظام الرقابة الداخلية  وسياسة إ .٢  ا.عن رأيها وتوصيا
 ملراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.ادراسة تقارير  .٣
لتعيني اإلدارة التوصية جمللس  .٤ م، ويراعي عند التوصية  بتعيني احملاسبني القانونيني واستبداهلم وحتديد أتعا

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

عمال املراجعة.  قيامهم 
ا عليها. .٦  دراسة خطة املراجعة مع احملاسب القانوين وإبداء ملحوظا
ا. .٧   دراسة ملحوظات احملاسب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف شأ
ا. اإلدارةوإبداء الرأي والتوصية جمللس  دراسة السياسات احملاسبية املتبعة .٨  يف شأ
ااإلدارة ية والسنوية قبل عرضها على جملس األول دراسة القوائم املالية  .٩   .وإبداء الرأي والتوصية يف شأ

ا -ب    تشكيل جلنة املراجعة وعدد إجتماعا
  م٢٠١٤عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل عام   صفة العضوية  األسم م
    الـــرئيس  مد جالل سامي حم ١

  
  ) سبعة إجتماعات٧(

  عضو  مشعل علي كانو  ٢
  عضو  حممد النادر  ٣
  عضو  *   عبد احملسن فهد النفيسي ٤

  
نه * عادة ,م ٠٤/١١/٢٠١٤بتاريخ علمًا  وبناًء على توصية رئيس جلنة املراجعة اصدر السادة أعضاء جملس اإلدارة قراًر 

إىل أعضاء جلنة املراجعة وهو  – اإلدارة  عضو جملس  –إضافة االستاذ/ عبد احملسن فهد النفيسي مت تشكيل جلنة املراجعة حيث 
ا . ما وقد حضر االستاذ/ عبد احملسن فهد النفيسي إجتماعًا واحداً  سيشكل إضافًة ودعمًا للجنة يف أداء املسئوليات املنوطة 

  بلجنة املراجعة .م بعد قرار تعيينه عضواً ٢٠١٤خالل العام املايل 
  



  

٣١ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

  واملكافآتجلنة الرتشيحات  -لثاً 
  

  مهام  ومسئوليات جلنة الرتشيحات واملكافأت :  - أ
مهام م ٢٧/٠٤/٢٠١٣املوافق هــ ١٧/٠٦/١٤٣٤إجتماعها املنعقد بتاريخ أقرت اجلمعية العامة العادية يف 

  ت وهي كاأليت:آلرتشيحات واملكافومعايري جلنة ا
لرتشيح لعضوية اجمللس وفقا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي ة اإلدار التوصية جمللس  .١

لشرف واالمانه.  شخص سبق إدانته جبرمية خملة 
 وإعداد وصف للقدراتاإلدارة  املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس  .٢

  .دارة  اإلواملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس 
 ها.يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤ ورفع التوصيات  اإلدارةمراجعة هيكل جملس  .٣

 ، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.اإلدارة حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس  .٤
كان ن وجد، وعدم وجود أي تعارض مصاحل اذا  إالتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني،  .٥

 العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى.
وكبار التنفيذيني، ويراعي عند وضع اإلدارة وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس  .٦

ألداء.   تلك السياسات استخدام معايري ترتبط 
  .آفات وتعويضات منسويب الشركة إعتماد السياسات واللوائح املتعلقة مبك .٧
إلضافة إىل إمداد جملس تكون اللجنة مسئول .٨ ملقرتحات اإلدارة ة عن مراجعة قواعد السلوك املعين 

  املتعلقة بتغيري تلك القواعد أو تعديلها لكي تتماشى مع املتطلبات النظامية .
  . اإلدارة  جملس  إىلتقوم اللجنة بشكل منتظم  بفحص التقييم الذايت لكبار التنفيذين وتقدمي تقرير بشأنه  .٩

  
  ت وعدد إجتماعتها آجلنة الرتشيحات واملكافكيل تش
 

  م٢٠١٤عدد اإلجتماعات املنعقدة خالل عام   صفة العضوية  األسم م

    الـــرئيس  بـــدر بن عبد العزيز كانو   ١

  عضو  عبد احملسن فهد النفيسي  ٢  إجتماعات أربعة) ٤(

 عضو عبد هللا علي الصانع  ٣



  

٣٢ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

 اإلدارة  قرارات جملس إ-١٥
 مبا يلي :اإلدارة لس يقر جم .١

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

اإلدارة  رئيس لرئيس التنفيذي أو لوكانت توجد فيه مصلحة جوهرية  يوجد أي عقد كانت الشركة طرفاً فيهال  .٢
 ي منهم.أو ألي شخص ذي عالقة أو ألحد كبار التنفيذين  املالية 

   .اإلدارةوجد أية أعمال أو عقود متت وكانت فيها مصلحة مباشرة ألحد أعضاء جملس ت ال .٣
   .م بني املصدر وطرف ذو عالقة٢٠١٤وجد صفقات متت خالل العام املايل ت ال .٤
 اإلدارة.من أعضاء جملس  وجد قروض من الشركة ألي عضوال ت .٥
 ن املُراجع اخلارجي أبدى رأيه دون حتفظ على القوائم املالية للشركة.أ .٦
أي حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل أو م ٢٠١٤لشركة خالل العام املايل يكن لمل  .٧

ة مت إصدارها أو لية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاباوراق ما  منحها .، أو حقوق مشا
مصلحة يف فئة األسهم ذات االحقية يف التصويت تعود ألشخاص ابلغوا الشركة بتلك احلقوق  ةوجد أيت ال .٨

لتايل مل يكن هناك أية حقوق طرأ عليها أية تغيريات  ٤٥مبوجب املادة  من قواعد التسجيل واإلدارج ، و
 خالل السنة املالية األخرية .

خالل العام املايل لالسرتداد الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة او شراء أو اسرتداد مل يوجد أي  .٩
 م ٢٠١٤

صدار أي ادوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية م ٢٠١٤مل تقم الشركة خالل العام املايل  .١٠
لتايل مل يكن هناك  أومذكرات حق اكتتاب  أو ة و  عوض حصلت عليه الشركة . أيحقوق مشا
 .أسهم ذات أحقية يف التصويت يكون ألي أشخاص مصلحة فيها ةجد أيتو  ال .١١
 .ملصلحة موظفي املصدرإنشاؤها مت  احتياطاتأو إستثمارات وجد أية تال   .١٢
بعة، حيث أنه الت ال .١٣ بعة لشركة  ت وجد أية أسهم أو أية أدوات دين صادرة لشركات  وجد أية شركات 

 رج اململكة العربية السعودية.كيمائيات امليثانول سواء داخل أو خا
أو أحد كبار التنفيذيني عن  املصدر أحد أعضاء جملس إدارة اتنازل مبوجبه ياتاتفاقتم أية ترتيبات أو تمل  .١٤

 .و تعويضأأي راتب 
حأحد مسامهي املصدر عن أ اتنازل مبوجبه ياتية ترتيبات أو اتفاقأتم تمل  .١٥  .ية حقوق يف األر



  

٣٣ 
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 املكافآت والتعويضات - ١٦
من النظام ٢٣ادة مل اىلإ استناداً اإلدارة لسات ألعضاء جملس تقوم الشركة بدفع مصاريف ومكافآت حضور اجل

كما تقوم الشركة بدفع رواتب ومكافآت وتعويضات لكبار التنفيذيني حسب العقود املوقعة ،  األساسي للشركة
   .معهم

الرئيس  وكبار التنفيذيني يف الشركة متضمنةً اإلدارة  وفيما يلي تفاصيل الرواتب واملكافآت املدفوعة ألعضاء جملس
   :اإلدارةوسكرتري جملس املالية اإلدارة ، رئيس ئب رئيس الشركة لشئون العمليات، نفيذيالت

 اإلدارة  أعضاء جملس  واملستقلني تنفيذينيالغري  ارةاإلدأعضاء جملس  كبار التنفيذيني البيان
 التنفيذيني

 اليوجد    ٢٫١٣٥٫٤٠٠ الرواتب
اليوجد أعضاء جملس إدارة 

 تنفيذيني 
 ٦٦١٫٨٥٤١٦٨٬٠٠٠ البدالت

  ١٫٨٢٦٬٦٧٣ ١٫٢٦٩٫١٦٦ املكافآت السنوية
 ١٫٩٩٤٫٦٧٣ ٤٫٠٦٦٫٤٢٠ مجايل اإل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٤ 
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ح - ١٧   سياسة الشركة يف توزيع األر
حتستند سياسة الشركة بشأن توزيع  ححيث توزع ، ظام األساسي للشركة) من الن٤٢إىل املادة ( األر  األر

  على النحو التايل: الصافية السنوية للشركة
 ) ملائة من %١٠جينب ح) عشرة  جيوز للجمعية العامة و ، الصافية لتكوين االحتياطي النظامي األر

ً لنصف رأس املال  .العادية وقف هذا التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور مبلغاً مساو
 حأن جتنب نسبة معينة من ، اإلدارة وبناًء على اقرتاح جملس  ،مة العاديةجمعية العاجيوز لل  األر

  الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وجيوز ختصيصه لغرض أو أغراض معينة.
  قي صايف حيوزع   على املسامهني   األر

ن اجلمعية العامة قد أقرت يف إجتماعها املنعقد بتاريخ  م ٠٧/٠٥/٢٠١٤ملوافق هـ ا٠٨/٠٧/١٤٣٥علمًا 
ح توزيع  ) من القيمة %٦هللة للسهم الواحد متثل ( ستون) ٦٠م بواقع ( ٢٠١٣لعام املايل عن ا نقديةأر

ل سعودي على أن وستون مليون وثالمثائة اثنان وسبعون ) ٧٢٬٣٦٠٬٠٠٠( مجايل األمسية للسهم  و الف ر
حتكون احقية صرف  اية تداول يوم للمسامهني املسجلني األر  بسجالت السوق املالية السعودية (تداول ) يف 

حإنعقاد اجلمعية العامة، وقد مت بدء صرف  / ٠٥/ ٢١هــ املوافق ٢٢/٠٧/١٤٣٥النقدية إعتبارًا من  األر
حملافظ اإلستثمارية للساد م ٢٠١٤ ت املربوطة  يداعها مباشرة بنظام احلواالت املباشرة  يف احلسا ة وذلك 

  املسامهني .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٣٥ 
م٢٠١٤ اإلدارة  مجلس تقریر 

 

تاحل ومراجع - ١٨  سا

م ٠٧/٠٥/٢٠١٤هــ املوافق ٠٨/٠٧/١٤٣٥اجلمعية العامة العادية واليت عقدت بتاريخ  وافقت
ت اً مراجعالفوزان والسدحان   KPMG كي يب ام جي/على تعيني السادة الشركة للعام املايل  حلسا

م السنوية والربع سنويةبناًء على توصية جلنة املراجعة وحتد م٢٠١٥   .يد أتعا
  
  
  
  
  
  

  اخلـــاتــمة

لشركة على جهودهم املخلصة وشكره تقديره  أن يعرب عن اإلدارةيطيب جمللس  جلميع العاملني 
دية واجب وينتهز اجمللس هذه الفرصة ويتقدم خبالص امتنانه وشكره  م ومهام عملهم.اوتفانيهم يف 

م مما كان له أكرب األثر يف حتقيق هذا التقدمللسادة مسامهي الشركة على ثق  ،تهم ودعمهم وتعاو
شاء  نإيف نشاط الشركة العام القادم  إلحداث تطور كبري وملحوظونلتزم أمامهم ببذل قصارى جهد 

  .هللا
  

  اإلدارة رئيس جملس 

  محمد المزروعيبن  عبد هللا  


