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 تقر�ر مجلس اإلدارة :أوالً 

 

 نبذة عن الشركة  -١

 البيئة وال�حة والسالمة واألمن الصنا��  -٢

 استثمار املوارد البشر�ة  -٣

 واملبيعات اإلنتاج  -٤

 ا�جودة الشاملة  -٥

 برنامج كفاءة الطاقة -٦

 االعتمادية -٧

 ا�خطط والتوقعات املستقبلية وا�خاطر -٨

 ا�خاطر -٩

 األصول وا�خصوم ونتائج األعمال  -١٠

 إيضاح الفروقات ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيلية  -١١

ا�حاسبة -١٢ معاي��  عن  اختالف  ألي  من   اإليضاح  املعتمدة 

 للمحاسب�ن القانوني�ن الهيئة السعودية 

ائم املالية -١٣  تقر�ر مراجع ا�حسابات والقو

 سياسة توزيع األر�اح -١٤

التغ�� �� ملكية األسهم أل�خاص غ�� أعضاء مجلس اإلدارة   -١٥

 وكبار التنفيذي�ن  

 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة -١٦

ين  -١٧  وصف أل�شطة أدوات الدَّ

 حوكمة الشركة  -١٨

 مجلس اإلدارة   -١٩

 �حضور  اجتماعات ا�جلس و�جل ا -٢٠

 اإلدارة التنفيذية  -٢١

 مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن  -٢٢

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  -٢٣

 

 

 

إلحاطة   -٢٤  اإلدارة  مجلس  اتخذها  ال�ي  اإلجراءات 

حيال   وم�حوظا��م  املساهم�ن  بمق��حات  أعضائھ 

 الشركة وأدا��ا 

مجلس   -٢٥ عل��ا  اعتمد  ال�ي  تقييم  الوسائل   �� اإلدارة 

 أداء ا�جلس و�جانھ 

اإلدارة   -٢٦ مجلس  �جان  الختصاصات  مختصر  وصف 

 ومهامها 

الرقابة  -٢٧ إجراءات  لفاعلية  السنو�ة  املراجعة  نتائج 

 الداخلية بالشركة

 التنازل عن امل�افآت   -٢٨

 األر�اح   التنازل عن -٢٩

وكبار   -٣٠ اإلدارة  مجلس  ألعضاء  تكون  ال�ي  العقود 

 التنفيذي�ن مص�حة ف��ا 

 إقرارات مجلس اإلدارة  -٣١

 ا�جمعيات العامة  -٣٢

 التواصل مع املساهم�ن واملستثمر�ن -٣٣

 �جالت املساهم�ن  -٣٤

 إعالنات الشركة للسوق املالية (تداول)  -٣٥

 املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة -٣٦

موظفي   -٣٧ ملص�حة  �شئت 
ُ
أ احتياطيات  أو  استثمارات 

 الشركة  

 ا�جزاءات والعقو�ات املفروضة ع�� الشركة  -٣٨

 وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة   -٣٩

 املسؤولية االجتماعية  -٤٠

 �لمة ختامية -٤١

 

 
 تقر�ر مراجع الحسا�ات الخارجي والقوائم المال�ة :ثان�اً 
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 
 

 رئيس مجلس اإلدارة 

 ع ــــ انــــ صـــ ـــ ـي الـــــ لـــ ع ن ـــــــب د هللا ـــــ ـب ــــــع  /األستاذ  -١

 

 رئيس ال نائب

 غ ـويـ ز الصـز�ــعــدالــب ـــ عن ــ بـي ـــ ام ــــ س  / األستاذ -٢

 

 عضاء األ 

 ع ــــ ـانـ صــــ د هللا الـ ــ ــ بــــ ـع ـن ــ ـبود ــ ــ ــعـــ س  /املهندس -٣

 املهندس/ عــبـــدالـســالم بــن مــزروع الـمـزروع  -٤

 األستاذ  / عــبـد هللا بــن عـبـد الرحمن بـوعـ��  -٥

 ـاب ــــ صــغـــح الـ ـ صــالــــ ن  ــــبادل ـــ ـــــ ع  /  األستاذ -٦

 ادر ــ ــــ نـــ ـــان الــــ ـرحــــــفن ــ ــ بــد ــــــمــــحـــم  /  األستاذ -٧

 ـيـدان ـحــدالرحمـن اللــب ــن ع ــــاسر بــألستاذ  / يا -٨

 األستاذ  / ز�ـــــاد بـــن عـــبـــدالـلـــطـيــــف الـــبـــراك  -٩
 
 

 
 المجلس سرأمین 

 أسامه سعید عبد الفتاح  األستاذ  /                                       
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 ا�ح��م�ن     مساه�ي شركة كيمائيات امليثانول     /السادة
 

عن أداء الشركة ونتائج  السنوي    التقر�ر �سر مجلس إدارة شركة كيمائيات امليثانول (كيمانول) أن يقدم ملساه�ي الشركة الكرام  

 معلومات عن أ�شطة الشركة و�نجازا��ا وخططها املستقبلية، وا�جهود    ، م٢٠٢٠د�سم��    ٣١للسنة املالية املن��ية ��  أعمالها  
ً
متضمنا

أداء��ا �� تنمية حقوق مساهم��ا، ودعم صناعة املنتجات الب��وكيماو�ة الوطنية ومساهم��ا �� تنمية ال�ي تبذلها الشركة   لتعز�ز 

 مع رؤ�ة اململكة    ياالقتصاد الوط�
ً
، و�سهاما��ا �� مجاالت السالمة، واالستدامة، واالعتمادية، واملسؤولية االجتماعية، ٢٠٣٠تماشيا

 ملا ورد �� حسابا��ا ا�ختامية ومركزها املا�� للسنة املالية املن��ية �� 
ً
 م.٢٠٢٠د�سم��  ٣١وذلك وفقا

 ملتطلبات الئحة حوكمة الشر�     أعد هذا التقر�ر 
ً
لصادرت�ن عن هيئة السوق  اقواعد طرح األوراق املالية واالل��امات املستمرة  و ات  وفقا

 املالية، ونظام الشر�ات السعودي، ونظام الشركة األساس.  

وا�حكومة   األم�ن،  عهده  و��  وسمو  الشر�ف�ن،  ا�حرم�ن  خادم  مقام  إ��  والعرفان  الشكر  بجز�ل  يتقدم  أن  اإلدارة  �جلس  و�طيب 

 محدود للقطاع الصنا�� �� اململكة.الال قدموه لدعم وازدهار االقتصاد الوط�ي والدعم يالرشيدة ع�� ما 

 : نبذة عن الشركة -١

(كيمانو  امليثانول  كيمائيات  رقم شركة  تجاري  و��جل  السعودية  املالية  السوق   �� مدرجة  عامة  سعودية  مساهمة  شركة    ل) 

مليار )٢٠٥٠٠٥٧٨٢٨( الشركة  مال  رأس  يبلغ  مالي�ن  .  وستة  إ��   )١٬٢٠٦٬٠٠٠٬٠٠٠(  ومائتان  مقسم  سعودي،    وعشر�نمائة  ر�ال 

) ر�االت سعودية ل�ل سهم. تقع الشركة �� مدينة  ١٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٢٠٬٦٠٠٬٠٠٠(مليون وستمائة ألف  

  ٢٦وحوا��  منتجا ١٥ا�جبيل الصناعية. و�بلغ إجما�� إنتاجها السنوي نحو مليون طن. وتقوم بتصدير 
ً
��  دولة  ٧٥إ�� اك�� من  صنفا

 جميع قارات العالم. 

 و�تمثل نشاط الشر�ة ف�ما یلي: 
ام�ن (هكسام�ن)، أول  نة، و البنتا أر���يتول، و هكسا ميثايل ت�� وال�ي �شمل (محسنات ا�خرسا الكيميائية  املنتجات  إنتاج و�سو�ق  

مثايل أم�ن، ثا�ي مثايل فورماميد، سائل الفورمالدهيد، بارا فورمالدهيد، اسيتالدهيد، راتنجات   ايل أم�ن، ثا�ي مثايل أم�ن، ثالثمث

إنتاج امليثانول و�� املادة ا�خام الرئيسية لهذه  إ��  سائلة و�ودرة، أول أكسيد الكر�ون، فورمات الصوديوم باإلضافة    -الفورمالدهيد  

 املنتجات. 

 إلنتاجية السنو�ة ل�ل منتج وذلك حسب ا�جدول التا��:والطاقة ا   الشركةمنتجات و�مكن حصر 
 

 المنتجات 
 الطاقة اإلنتاج�ة السنو�ة

طن متري)(  
 ٣٠٠٬٠٠٠ ( AF – 37,  UFC- 85 )مر�ز الفورمالدهاید 

 ٢٣١٬٠٠٠ Methanolمیثانول 
 ١٦٣٬٠٠٠ SNFمحسنات الخرسانة   

 ٦٠٬٠٠٠ DMFثاني میثایل الفورمامید 
 ٥٠٬٠٠٠ DMAثاني میثایل امین 

 ٣٣٬٠٠٠ COأول أكسید الكر�ون 
 ٢٠٬٠٠٠ Mono-Pentaالبنتا أر�ثر�تول 

 ١٣٬٢٠٠ UF-, MF-, & MUF-Resinsراتنجات الفورمالدهاید 
 ١٢٬٠٠٠ Acetaldehydeأسیتالدهاید 

 ١٢٬٠٠٠ Sodium Formateصودیوم فورمیت 
 ٩٬٦٠٠ HMTاله�كسامین  

 ٨٬٠٠٠ PARAال�ارافورمالدهاید 
 .الوس�طة التي یتم تحو�لها إلى منتجات نهائ�ة تشمل المنتجات*
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 البيئة وال�حة والسالمة واألمن الصنا��  -٢
 ملعاي�� إ٢٠٢٠) خالل عام  RC 14001تطبيق متطلبات شهادة الرعاية املسئولة (استمرت الشركة بنجاح ��  

ً
جراءات  م وذلك وفقا

 الداخ�� وا�خار��. التدقيق 

 االمتثال للمعاي�� البيئية: 

م وهو ما يدل ع�� ال��ام الشركة الثابت بالشروط واملعاي��  ٢٠٢٠لم ��جل كيمانول أي حالة عدم امتثال باملعاي�� البيئية خالل عام 

 البيئية. 

 :الدورات التدر�بية والتوعو�ة �� مجال البيئة وال�حة والسالمة واألمن 

�عليم موظف��ا وموظفي املقاول�ن العامل�ن لد��ا �� أع�� درجات سلم أولو�ا��ا  لتأهيل و   ية الالزمة  تدر�بال��امج الوضعت كيمانول  

من خالل إقامة الدورات التدر�بية التوعو�ة �� مجال إدارة البيئة وال�حة والسالمة، حيث تم خالل هذا العام إجراء دورات تدر�بية  

 ساعة تدر�بية.   ١٢٬٢٧٥دورة بما �عادل  ١٬٣٩٩ن بلغت �� مجملها مكثفة للموظف�

 :مقعدة ساعات العمل املنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات 
أ  الشأن بتحقيقها معدل  م٢٠٢٠ي إصابات خالل عام  بفضل هللا لم ��جل   �� هذا 

ً
 بارزا

ً
 ١٣٬٥، وألول مرة حققت الشركة إنجازا

مليون ساعة عمل بدون    ٧٬٩مليون ساعة عمل بدون إصابات �� صفوف املوظف�ن واملقاول�ن حيث �انت مساهمة موظف��ا حوا��  

 إصابات. 

 :التأهب واالستجابة ل�حاالت الطارئة

ال لد��ا وذلك باستخدام قدرا��ا الداخلية،    ٥٢قامت كيمانول بتنفيذ     تمر�ن استجابة ل�حاالت الطارئة لضمان وجود نظام فعَّ
ً
علما

 . Covid-19)  (م �سبب جائحة كورونا٢٠٢٠بانھ تم إيقاف إجراء التمر�ن السنوي املش��ك مع �جنة ا�جبيل للطوارئ (جماعة) لسنة  

  :واقف التي قد تفضي إلى حوادثاإلبالغ النوعي عن الم
اقفبالغ عن  ��جع الشركة موظف��ا لإل     املو

ُ
ت وذلك لتعز�ز    ةعن ا�خاطر ا�حتمل  غف�ىي إ�� حوادث من خالل نظام االبال ال�ي قد 

 رصدت من خالل    ١٬٣٢٤وقد بلغ عدد البالغات املقدمة من موظف�ن الشركة     .ةمستوى السالمة واالمن والبيئ
ً
 من    ٢٧٢بالغا

ً
موظفا

 منسو�ي الشركة. 

   :خفض معدل الحوادث
 باألعوام السابقة . 

ً
 أدت املبادرات والتدر�بات واملمارسات ا�جيدة إ�� تحقيق أع�� معدل سالمة صناعية �� تار�خ الشركة مقارنة

 

 املوارد البشر�ةاستثمار  -٣
 

 باعتبارها العنصـــــر األســـــا�ـــــىي �� إدارة و�شـــــغيل مصـــــا�عها وأعمالها. و�ســـــ��  
ً
 كب��ا

ً
تفتخر كيمانول بمواردها البشـــــر�ة وتول��ا اهتماما

 كيمـانول  
ً
 ٤٤٢لتطو�ر وتنميـة كفـاءا��ـا البشــــــــــــر�ـة ع�� ـ�افـة املســــــــــــتو�ـات الوظيفيـة، وقـد بلغ إجمـا�� عـدد املوظف�ن �� الشــــــــــــركـة    دومـا

 ب��ـايـة عـام  
ً
ال�ي وضعها مجلس اإلدارة بتوظيف وتطو�ر الكوادر    اإلســــــــــــ��اتيجيـةتم العمـل �شـ�ل مستمر وفق  يم، حيـث  ٢٠٢٠موظفـا

بز�ادة قدرها  م٢٠٢٠ب��اية عام   ٪٦٢٬٢إ��    بالشـــــــــركة وصـــــــــلت �ســـــــــبة الســـــــــعودة �� القوى العاملة، حيث فالوطنية لتوط�ن الوظائ

 مع خطط الشـــــــــــركة  �ســـــــــــب توط�ن مرتفعة  ز�ادة   اســـــــــــتمرار�ة وهو ما ســـــــــــاهم ��   .  خالل ا�خمس ســـــــــــنوات االخ��ة  ٪٦حوا��  
ً
ــيا تماشـــــــــ

املوارد  فقد حافظت الشـــــــــــركة ع�� تصـــــــــــنيفها ضـــــــــــمن النطاق البالتي�ي حســـــــــــب برنامج نطاقات للتوط�ن �� وزارة  لذا ،  االســـــــــــ��ايجية

 . البشر�ة
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 كما ي��: نفيذ العديد من املبادرات وال��امج التدر�بية والتحف��ية بتم ٢٠٢٠إدارة املوارد البشر�ة بالشركة خالل عام قامت كما 

حدي�ي التخرج للعمل ��    الوطنية�عمل كيمانول ع�� توظيف الكوادر      :ال��امج التدر�بية للسعودي�ن حدي�ي التخرج •

الوظائف ا�ختلفة وتأھيلهم من خالل برنامج مختص �� تطو�ر املهارات، وتقديم دورات متخصصة �� مجال عملهم الف�ي  

عن   الوطنيةواإلداري ومن ثم تدر���م ع�� رأس العمل. حيث ��دف ال��نامج إ�� �عز�ز وتنمية املهارات األساسية للكوادر  

 س العمل وحضور الدورات املناسبة لتخصصاتهم لتحقيق أع�� �سبة من الكفاءة. طر�ق التدر�ب ع�� رأ 

 الس��اتيجية  :  برنامج احالل الكفاءات الوطنية للوظائف القيادية •
ً
�� رفع �سبة التوط�ن تم تفعيل    الشركةاستمرارا

الكوادر الوطنية للوظائف    برنامج االحالل الوظيفي  لشغل املناصب القيادية وذلك من خالل وضع خطة زمنية  لتأهيل

 الفنية واالدار�ة. 

    :  برنامج التدر�ب التعاو�ي •
ً
شاركت كيمانول ��  برنامج التدر�ب    �� تأهيل الكوادر الوطنية،    إلس��اتيجية الشركةاستمرارا

العمل   رأس  ع��  لد��ا  التدر�ب   �� الراغب�ن  وال�ليات  ا�جامعات  واستقبلت �عض طالب  متطلبا��م  التعاو�ي  الستكمال 

 متدرب من مختلف التخصصات االدار�ة والفنية . ٢٠حيث تم تدر�ب  الدراسية لغرض التخرج 

 مع اس��اتيجية الشركة �� تحقيق الرضا واالستقرار الوظيفي واستقطاب الكفاءات    :برنامج القروض السكنية •
ً
تماشيا

املهنية ا�خ��ات  ذات  الشركة  املتم��ة  الوطنية  �خطة   
ً
ودعما توط�ن  ��  ،  �سب  تقوم    �افة��    رتفعةمتحقيق  قطاعا��ا، 

املعتمدة   ا�جهة  عليھ من  الذي يحصل  السك�ي  التمو�ل  ع��  امل��تبة  ائد  الفو عن  السعودي  املوظف  بتعو�ض  الشركة 

 للشروط واألح�ام.  
ً
  ٣٣وصل عدد املوظف�ن السعودي�ن املستفيدين من برنامج تملك املنازل إ��  قد  و  للتمو�ل وذلك وفقا

العام   ب��اية   
ً
الوظيفية من أجل دعم  ٢٠٢٠موظفا امل��ة  أك�� عدد من موظف��ا من هذه  إ�� استفادة  الشركة  و��دف  م. 

 االستقرار الوظيفي واالجتما�� ملوظفي الشركة السعودي�ن. 
 

 اإلنتاج واملبيعات  -٤
 

 إلنتاجاأوًال: 
 

م ٢٠١٩مقارنة بالكميات املنتجة �� عام    ٪ ٢ألف طن م��ي من مختلف منتجا��ا بانخفاض قدره    ٦٣١م  ٢٠٢٠أنتجت الشركة �� عام  

م مقارنة بالعام السابق إ�� �شغيل  ٢٠٢٠ويعود سبب االنخفاض �� الكميات املنتجة خالل العام     ألف طن م��ي.   ٦٤٤وال�ي بلغت  

 �سبب اإلغراق �� األسواق ا�خليجية، عالوة ع�� ذلك، اإلغالق الشامل  SNFا�خرسانة (مصنع محسنات 
ً
) بمعدالت منخفضة جدا

  رونا  و كف��وس  نتشار جائحة  إل العالم نتيجة    ع�� مستوى �� العديد من الدول  
ً
منتجات الشركة    �سو�قع��  والذي أثر بدوره سلبا

 �ش�ل عام.   االنتاج وسالسل اإلمداد العاملية مما أثر ع�� 
  

 المب�عات ثان�ًا: 
 

تقوم الشركة بتسو�ق و�يع منتجا��ا املتعددة ا�� قاعدة واسعة من العمالء، وتحظى منتجات الشركة بثقة العمالء �� ستة قارات  

  
ً
 مضاعفا

ً
الصعو�ات    �افة   �زالةو   العمالءوذلك من خالل �عز�ز تجر�ة    ، هذه الثقةلضمان استمرار�ة  مختلفة وهو مايتطلب جهدا

الواعدة وذلك    التسو�قية  الفرص  إستكشافحص��ا السوقية من خالل  ز�ادة  ا �عمل الشركة ع��  والتحديات ال�ي تواجههم. كم

اتيجية � وتقليل ا�خاطر ا�حتملة من تقلبات األسواق. و�� إطار تطبيق هذه اإلس�   بالدخول إ�� أسواق جديدة لتوسيع دائرة االنتشار  

و�� ليبيا،    ٢٠٢٠تمكنت الشركة من الدخول ا�� عدة اسواق جديدة ألول مرة خالل عام  وع�� الرغم من جائحة ف��وس كورونا،  

شر�ات التأم�ن لتقديم خدمة التأم�ن  ك��يات    ىبالتعاقد مع احد  ٢٠٢٠ماالوي، ساحل العاج والفلب�ن. كما قامت الشركة خالل عام  

 العمالء عن السداد. �عض من الديون ا�حتملة الناتجة عن �ع��  �� حماية الشركة  املساهمة��دف العمالء �عض ع�� حسابات  

  كما تحرص الشركة  
ً
من خالل متا�عة املستجدات واملتغ��ات ال�ي تطرأ ع�� االسواق  ،  ع�� التكيف مع ظروف السوق املتغ��ة دوما

 النتائج املرجوة. مما يتطلب �غي�� ا�خطط واألهداف للوصول إ�� من ح�ن آلخر 
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عام   جائحة    ٢٠٢٠��  العالم  أثرت    ،  )COVID-19(  كوروناف��وس  واجھ    وال�ي 
ً
ف��ا  سلبا بما  ا�حياة  منا��  مختلف  االعمال  ع�� 

املفروض و�غالق ا�حدود �� معظم دول العالم إ�� انكماش االقتصاد �ش�ل غ�� مسبوق    . فقد ساهم ا�حظر يةاإلقتصادالتجار�ة و 

وصل متوسط سعر منتج امليثانول �� ذروة ا�جائحة إ�� أد�ى    حيثمما نتج عنھ تراجع للطلب وانخفاض �� األسعار �جميع املنتجات،  

 .   ٢٠٠٨مستو�اتھ منذ األزمة املالية العاملية سنة 

م ٢٠٢٠خالل العام  قد بلغ  ن حجم املبيعات  أ   إال   ،الصعو�ات والتحديات ال�ي واجهت الشركة خالل جائحة كورونا  ع�� الرغم من و 

ويعود السبب إ�� ارتفاع حجم    ٪١٣  �سبتھ   بإرتفاع طن م��ي،    ألف  ٢٧٢  ي بلغذالم و ٢٠١٩طن م��ي، مقارنة �عام    ألف   ٣٠٨حوا��  

والعمل ا�جاد مع العمالء    أسواق جديدةاستكشاف  من خالل    لتكيف مع الظروف الطارئةا  ا��املبيعات �� معظم منتجات الشركة  

قارنة  ، مم٢٠٢٠للعام    مليون ر�ال سعودي  ٤٩٥ حوا��  فيما بلغت إيرادات املبيعات   واملوزع�ن وتوجية املبيعات لألسواق املتاحة.  

إنخفاض أسعار  ا��    انخفاض اإليرادات  ، ويعود سبب٪٦�سبتھ    بإنخفاضمليون ر�ال سعودي،    ٥٢٧  حوا��  ال�ي بلغتو   م٢٠١٩ام  ع�

مقارنة    ٪١١بنسبة    متوسط أسعار بيع املنتجات�سبب جائحة كورونا مما نتج عنھ إنخفاض    األسواق ا�حلية والعامليةاملنتجات ��  

 . ٪٣٢نخفاض اسعار امليثانول عامليا خالل ا�جائحة بنسبة تجاوزت ا باإلضافة ا�� ٢٠١٩�عام 

 : التحلیل الجغرافي لإلیرادات •
 یوضح الرسم الب�اني التالي النس�ة المئو�ة إلیرادات المب�عات حسب المناطق الجغراف�ة 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

٪۳۹نوب شرق آسیا ج  

 ٪۱۹لشرق األوسط وأفریقیا ا

٪۱٥ أخرى  

٪۲٤ة لسعودیا  

٪۳لشرق األقصى ا  
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 لمب�عات حسب المناطق الجغراف�ة: لكم�ة ا�وضح الرسم الب�اني التالي النس�ة المئو�ة و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا�جودة الشاملة -٥
 

تل��م شركة كيمانول بتطبيق أع�� املعاي�� الدولية �� مجاالت ا�جودة والسالمة والبيئة. ومن هذا املنطلق، اعتمدت الشركة نظام  

الشاملة   ا�جودة  عام    ISO 9001إدارة  الداخلية ٢٠٠٠��  لأل�شطة  الذا�ي  التقييم  خالل  ومن  أهدافها  لتحقيق   
ً
أداة باعتباره  م 

ت كما  للشركة.  الشاملة  وا�خارجية  الرعاية  نظام  اعتماد  عام    RC 14001م  إدارة   ، م٢٠١٥منذ  نظام  اعتماد  تم  العام  نفس  و�� 

 . ISO 17025ا�خت��ات 

 ب و تحرص الشركة  
ً
ا�حافظة ع�� فعالية وتحديث جميع شهادا��ا بتحقيق متطلبات املراجعات الداخلية وا�خارجية،  و�عت��  دوما

 مضافة ملنتجا��ا وأ�شط��ا. الشركة �ل هذه الشهادات قيمة  
 

 الطاقة برنامج كفاءة  -٦
 

ا  ھ  و�دأت املرحلة الثانية منمن متطلبات برنامج كفاءة الطاقة،  أكملت الشركة املرحلة األو��  
ً

حيث ��دف    وضوعة، ل�خطط امل وفق

 التشغيلية ملصا�عها.  ة كيمانول إ�� تقليل اس��الك الطاقة وز�ادة الكفاء

ع��   املركز  قبل  من  ال��ك��  �ان  األو��  املرحلة  أن  ح�ن   �� ولقيم  كوقود  الطاقة  اس��الك  شملت  الثانية  املرحلة  ان  بالذكر  ا�جدير 

مليون وحدة حرار�ة ل�ل طن م��ي   ٣٥٬٣٤م ا�� ٢٠١٨اس �� عام القيمة املعتمدة �أس ارتفعت اس��الك الطاقة كوقود فقط، ولهذا 

 من اإلنتاج. 

  املرحلة االو��  الذي بدأ و امليثانول والفورمالدهايد ل��نامج كفاءة الطاقة    ن�� يو�ح ا�جدول التا�� القراءات الفعلية واملس��دفة ملص

ومن املتوقع أن  تنت�ي ��    م٢٠٢١لعام  والنتائج املس��دفة    م٢٠٢٠واملرحلة الثانية بدات ��    ٢٠١٩. وان��ت �� عام   م٢٠١١�� عام  

 .م٢٠٢٥العام 

 الفرق  كثافة الطاقة املس��دف ٢٠١٩كثافة الطاقة ��  

 ٤٬٠٩- ١٥٬٠٦ ١٩٬١٥ مصنع امليثانول 

 ١١٬٩٤ ١٨٬٥٠ ٦٬٥٦ مصنع الفورمالدهايد 

 

46%

22%

22%

2%
8%

السعودیة

الشرق األوسط وأفریقیا

جنوب شرق آسیا

الشرق األقصى

أخرى
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  شركة  الو�س��  
ً
بدوما االل��ام  كفاءة  �افة  لتحقيق  لتحس�ن  ،  الطاقة  استخداممتطلبات  اإلجراءات  من  العديد  اتخاذ  تم  حيث 

األهداف   بقية  تحقيق  يتم  ان  ع��  أعاله،  ا�جدول   �� املدونة  النتائج   �� هو مو�ح  الفاقد كما  وتخفيض  الطاقة  حسب  اس��الك 

  يجري   و �وس كرونا املستجد.  �سبب اإلجراءات املتخذة الحتواء ف�  ٢٠٢٤بدال من عام    ٢٠٢٥متطلبات املرحلة الثانية بحلول عام  

 إدراج �عض اإلجراءات الكفيلة بوصولنا للهدف مع دراسة رفع الطاقة اإلنتاجية ملصا�ع امليثانول. 
ً
ول�ي تحقق الشركة القيم    حاليا

  طر�ق وال�ي سوف تناقش  الخارطة    بإعدادتقوم    ، م٢٠٢٥املس��دفة �� عام  
ً
اإلن��اء مع املركز السعودي لكفاءة الطاقة عند  الحقا

افقة عل��ا ومن ثم تطبيقها  .  م��ا للمو
 

 االعتمادية  -٧
 

الوقائيةبالشركة    إهتمام�� ظل   الصيانة  وأداء  برامج  العام    تحس�ن  اإليجا�ي  ،  م٢٠٢٠خالل  قطاعات  و�عز�ز مردودها  �افة  ع�� 

تحس�ن  و   املفاجئة  عن أعطال املعدات   تخفيض خسائر اإلنتاج الناتجةعن  ا�جهود ال�ي بذل��ا �� هذا ا�خصوص  فقد اثمرت  الشركة،  

   انتاجي��ا وكفاء��ا التشغيلية.أداء املصا�ع وز�ادة 

 ا�خطط والتوقعات املستقبلية  -٨

 

 

 ضــــمن اســــ��اتيجي��ا ع�� اســــتكشــــاف ا�حلول املناســــبة لتحقيق االســــتغالل األمثل ألصــــولها ومواردها  
ً
 واســــعا

ً
تو�� الشــــركة اهتماما

البشــــــــــــر�ة واملالية. وذلك من خالل دراســــــــــــة الفرص املتاحة لز�ادة الدخل، وضــــــــــــمان تحقيق متطلبات التشــــــــــــغيل اآلمن ملصــــــــــــا�عهـا.  

حقوق   تنميةز�ادة العائدات و إ��  �� مختلف األســـــــواق ا�حلية واإلقليمية والعاملية مما يؤدي  حصـــــــ��ا الســـــــوقية ز�ادة  باإلضـــــــافة ا��  

 ا.  مساهم��

 ع�� االسـتدامة من  االسـ��اتيجية تتمحور خطة الشـركة 
ً
حول تطو�ر أعمالها ا�حالية واسـتكشـاف آفاق اسـتثمار�ة جديدة أك�� قدرة

�عز�ز موقعها الر�ادي �� مجال املنتجات الكيميائية املتخصصة من مشتقات امليثانول واملشتقات من مصادر أخرى، والبحث  خالل  

 عن الدخول �
ً
من   املز�د� شــــــــــرا�ات مع أ�ــــــــــحاب التقنيات املتطورة إلنتاج  عن شــــــــــرا�ات اســــــــــ��اتيجية داخل وخارج اململكة فضــــــــــال

اســــــ��اتيجي��ا والبحث عن أوجھ نمو تطو�ر  وهو مادفع بإدارة الشــــــركة ا��    املنتجات التحو�لية املتخصــــــصــــــة ذات القيمة املضــــــافة.

 DMDS - (Methanolمتخصـــــــــــصـــــــــــة مثل مشـــــــــــتقات امليثانول ( كيميائيةجديدة تتمحور �شـــــــــــ�ل رئي�ـــــــــــىي حول اســـــــــــتكشـــــــــــاف مواد 

Derivatives  ) واألمينـات املتخصــــــــــــصــــــــــــةMDEA-  Amines  (Speciality   وذلـك ��ـدف تنويع قـاعـدة منتجـا��ـا وتحقيق اك�� قـدر من ،

 مع رؤ�ة اململكة  
ً
ــيا وال�ي �ســــــ��دف �شــــــ�ل رئي�ــــــىي تنويع    ٢٠٣٠االســــــتفادة من مشــــــتقات منتج امليثانول الذي تتم�� بھ الشــــــركة تماشــــ

 .ات ودعم الصناعة الوطنيةمنتجات قطاع الب��وكيماو�

افقة وزارة الطاقة بتخصــــيص اللقيم الالزم لتوســــعة مصــــنع امليثانول لز�ادة  ٢٠٢٠مارس   ٠١الشــــركة بتار�خ   حصــــلتقد  و  م ع�� مو

وســـــتســـــتخدم هذه الز�ادة �لقيم إل�شـــــاء املصـــــا�ع    وتحقيق أهداف برنامج كفاءة الطاقة.    ألف طن،  ١٠٠إنتاجيتھ الســـــنو�ة بحوا��  

 مع رؤ�ة اململكة  MDEAصـنع  وم ، DMDSالتوسـعية للشـركة وال�ي �شـمل مصـنع  
ً
من    ذه املصـا�ع األو��هعت��  �. و ٢٠٣٠وذلك تماشـيا

والصـناعات التحو�لية  قطاعات النفط والغاز  ��  نوعها �� اململكة العر�ية السـعودية ومنطقة ا�خليج العر�ي، وسـت�ـخدم منتجا��ا 

 األخرى مثل املستحضرات الطبية واملنتجات املستخدمة �� االنتاج الزرا��.  

افق  ١٤٤٢/ ٠٢/ ٢٤قـام مجلس اإلدارة بتـار�خ  و�عز�ز مركزهـا املـا��،  و�� ســــــــــــبيـل تحقيق الشــــــــــــركـة �خططهـا االســــــــــــ��اتيجيـة   هــــــــــــــــــــــــ املو

نتائج الر�ع الثا�ي كما ��   ٪٢٧بنســــــــــبة  يض رأس مال الشــــــــــركة  م بإصــــــــــدار توصــــــــــيتھ ل�جمعية العامة غ�� العادية بتخف٢٠٢٠/ ١٠/ ١١

مليون ر�ـال وذلـك ��ـدف اطفـاء ا�خســــــــــــائر امل��اكمـة    ٤٨٠ومن ثم ز�ـادتـھ عن طر�ق طرح أســــــــــــهم حقوق األولو�ـة بقيمـة  م ٢٠٢٠للعـام  

 للطرح   للشركة و �عز�ز مركزها املا�� خالل املرحلة املقبلة، 
ً
 ماليا

ً
 .كما تم �عي�ن شركة الوساطة املالية (وساطة �ابيتال) مستشارا

من راس املال وهو مادفع مجلس اإلدارة    ٪٤٤٬٠٧م وصـــــــــلت ا�خســـــــــائر امل��اكمة ا�� ٢٠٢٠و�عد اعالن نتائج الر�ع الثالث للعام املا��   

افق ١٤٤٢/ ٠٣/ ٢٢بتار�خ  بتار�خ  رار بتعديل توصيتھ بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم ز�ادتھ  م ا�� اتخاذ الق٢٠٢٠/ ١١/ ٠٨هـــــــــ املو
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ائم املالية بتار�خ  م، و�تار�خ  ٢٠٢٠/ ٠٩/ ٣٠عن طر�ق طرح أســــــهم حقوق األولو�ة لتتناســــــب مع حجم ا�خســــــائر امل��اكمة كما �� القو

افق ١٤٤٢/ ٠٥/ ١٣ افقة ع�٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٨هــــــــــــــــــــ املو � تخفيض رأس مال الشركة  م تقدمت الشركة ا�� هيئة السوق املالية بطلب املو

افقة ع�� ز�ادة رأس مال الشركة عن طر�ق طرح اسهم حقوق األولو�ة ا�� هيئة السوق املالية  .وملف طلب املو

  و�� �اال�ي:ال�ي قد �ساهم �� تحقيق خططها االس��اتيجية نوا�� القوة وامل��ات كما تتم�� كيمانول بالعديد من  

 وموثوقية ع�� املستوى العاملياألاملنتجة للميثانول والفورمالدهايد و واحدة من أفضل الشر�ات   •
ً
 .ك�� ت�امال

 .واحدة من أك�� منت�� الفورمالدهايد �� موقع واحد ع�� مستوى العالم •

 .وحدة النتاج منتجات متنوعة من امليثانول والفورمالدهايد ومشتقا��ا ٢٢تملك  •

تتمتع كيمــانول بم��ة تنــافســــــــــــيــة داخــل اململكــة العر�يــة الســــــــــــعوديــة ودول مجلس التعــاون ا�خلي�� خــاصـــــــــــــة �� انتــاج املنتجــات   •

املتخصــصــة املشــتقة من امليثانول، حيث أن اللقيم األســا�ــىي لتلك املنتجات وهو امليثانول يتم انتاجھ داخل مصــا�ع    الكيميائية

نتاج مقارنة باملصــــا�ع االخرى العاملة �� نفس القطاع، و�التا�� �عد محفز رئي�ــــىي النتاج  وهو ما�ع�ي ترشــــيد نفقات اال  الشــــركة،  

 . املتخصصة املشتقة من امليثانول، وهذا ما�عزز من قو��ا التنافسية �� هذا ا�جال الكيميائية�عض املنتجات  

 �� هـذا القطـاع، حيـث ـ�انـت كيمـانول من الشــــــــــــرـ�ات  �كمـا تتمتع الشــــــــــــركـة بمـا لهـا من خ��ة  �شــــــــــــغيليـة وفنيـة تز�ـد عن ثالث •
ً
ن عـامـا

الرائدة ع�� مســتودى دول مجلس التعاون ا�خلي�� �� انتاج الفورمالدهايد باإلضــافة إ�� حصــ��ا الســوقية املتم��ة حيث تمتلك 

وهذا ما�ســاعد الشــركة دولة،   ٧٥الشــركة شــبكة �ســو�ق و توزيع را�ــخة تصــل من من خاللها إ�� قاعدة عمالء �� حوا��  أك�� من 

ائم مع متطلبات وتوجهات السـوق واسـتكشـاف منتجات جديدة وفرص اعمال اضـافية و اسـ��اتيجي��ا �شـ�ل دوري لتت  �� تطو�ر 

 يكون لها مردود ايجا�ي ع�� أداء الشركة.

 

 ا�خاطر  -٩
 

برئاســــــــــــة رئيس  إلدارة األزمة    طواريءبتشــــــــــــكيل �جنة    ) COVID-19(  كوروناف��وس  بدء جائحة  منذ  قام مجلس إدارة الشــــــــــــركة   •

ــاء ال�جنة التنفيذية والرئيس التنفيذيمجلس اإلدارة وعضـــو�ة  شـــركة، وال�ي يندرج تحت مســـؤوليا��ا متا�عة تداعيات  لل  أعضـ

ج واملبيعات  ع�� االنتا  �اوتبعا�  منســـــــــو���ا�ـــــــــحة  و أعمال الشـــــــــركة،  و��ع�اســـــــــا��اع��  وتطورات ا�جائحة واإلجراءات االح��از�ة 

لتقييم �افة املســــــــتجدات ذات العالقة �شــــــــ�ل    وذلك من خالل عقد اجتماعات دور�ة منذ بدء ا�جائحة  . وســــــــلســــــــلة االمدادات

 .واالل��ام بتوج��ات أجهزة الدولة ذات العالقة مباشرومتا�عة تطبيق �افة اإلجراءات اإلح��از�ة
ال�ي م��ا ما هو خطر أو قابل لالشـــــتعال، ول�حد من هذه ا�خاطر    يةكيميائيتضـــــمن �شـــــاط الشـــــركة تصـــــنيع و�ســـــو�ق املنتجات ال •

تقوم الشــركة باتباع أع�� معاي�� الســالمة ذات العالقة بتخز�ن ونقل املنتجات واملواد ا�خام، كما تتو�� الشــركة تدر�ب العامل�ن  

 ها.�ش�ل مستمر �� مجاالت السالمة، إ�� جانب قيامها بالتأم�ن ع�� جميع أصولها وأعمال

وضــــع اســــ��اتيجية فعالھ ، و�عمل الشــــركة ع�� كيميائيةمعرضــــة لتقلبات أســــعار املنتجات الولطبيعة �شــــاطها    شــــركة كيمانول  •

.  تقلب أسعار املنتجاتتأث��  �ساهم �� ا�حد من  
ً
   عامليا

وتطو�رها ا�حلية  القدراتاســــتقطاب  و   توف�� بيئة عمل مناســــبة  ا�� ا�حد من التســــرب الوظيفي وذلك من خالل�ســــ�� الشــــركة  •

 للشركة  بما يخدم أهداف وخطط الشركة
ً
 .حيث أن ا�حافظة ع�� استمرار�ة املوارد البشر�ة تمثل تحديا

الشركة ل�حد من جدولة كبا�� الشر�ات وقد عملت ا�غ��  إ�� �عض التوقفات ا�جدولة و مصا�ع الشركة من آن آلخر  رض  قد تتع •

اتخــاذ  هــا للكشــــــــــــف عن األعطــال قبــل حــدو��ــا و  مخــاطر هــذه التوقفــات من خالل تطبيق االعتمــاديــة الشـــــــــــــاملــة �جميع مصـــــــــــــا�ع

 اإلجراءات املناسبة لصيان��ا.  
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اإلجراءات  إغراق األسواق. وتقوم الشركة باتخاذ  مخاطر  ، إال أن هناك  �ش�ل إيجا�ي   أن الشركة تنظر للمنافسةالرغم من  ع��   •

القانونية املناسبة ضد هذه املمارسات �حماية منتجا��ا، كما �س�� إ�� تأسيس قيمة تنافسية عند عمال��ا من خالل ال��ك�� ع��  

  ا�جودة وتوف�� املنتجات �� الوقت املناسب و�أسعار وشروط تنافسية.

 آخر للشركة. و وهذا    ،ا��ا بھ اسعار منتج  امليثانول وارتباط    منتجمنتجات الشركة ع�� مشتقات  �عتمد   •
ً
�س�� الشركة  يمثل تحديا

 تنويع قاعدة املنتجات. من خالل اس��اتيجي��ا املستقبلية ع�� 

أي تذبذب �� �ســــبة و  أصــــل وخدمة القروض طو�لة األجل،   كب�� من التدفق النقدي من عمليا��ا لســــدادجزء  تخصــــص الشــــركة •

تقوم الشــــــــــــركـة بتقييم قـدر��ـا املـاليـة ع�� الســــــــــــداد املبكر لألقســــــــــــاط  كمـا    ر�حيـة الشــــــــــــركـة وتـدفقـا��ـا النقـديـة،   ع��  الفـائـدة يؤثر 

�عمـل  و   .تحقيق انخفـاض �� التـ�اليف املـاليـة��ـدف  إمـ�انيـة إعـادة تمو�ـل القروض القـائمـة  ودراســــــــــــة  املســــــــــــتحقـة خالل الســــــــــــنـة  

ارتباطات مســـــــتقبلية عند    من توفر ســـــــيولة �افية ملقابلة أي  �شـــــــ�ل دوريالشـــــــركة ع�� إدارة مخاطر الســـــــيولة عن طر�ق التأكد  

 استحقاقها.

 ما يتعلق بمعامالت الشركة بالعمالت األجنبية حيث إن مخاطر العملة �� مخاطر التغ�� �� قيمة األداة املالية ومن ا�خاطر أ  •
ً
يضا

عامالت بالر�ال الســــــــعودي والدوالر  امل معظم    تتم  إنلذا تحرص الشــــــــركة ب �ســــــــبب التقلبات �� أســــــــعار صــــــــرف العمالت األجنبية.

 �عتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غ�� جوهر�ة.و األمر��ي. 
 

 األصول وا�خصوم ونتائج األعمال  -١٠
 

  (بآالف الر�االت) ��قائمة املركز املا 
 

م٢٠٢٠ الب�ان  م ٩٢٠١   *م١٨٢٠   *م٢٠١٦ م*٢٠١٧ 
 ٥٠٩٬٢٣١ ٥٢٥٬٣٩٥ ٤٦٣٬٨٤٧ ٣٤٤٬٥٨٧ ٣٢٢٬٨١٠  متداولة موجودات 

 ١٬٨٠١٬٣١٨ ١٬٧٣١٬٦٧٣ ١٬٦٥٦٬٨٨١ ١٬٥٩٨٬٤٥٠ ١٬٣٥٥٬٠٩٣ موجودات غیر متداولة 

 ٢٬٣١٠٬٥٤٩ ٢٬٢٥٧٬٠٦٨ ٢٬١٢٠٬٧٢٨ ١٬٩٤٣٬٠٣٨ ١٬٦٧٧٬٩٠٣ إجمالي الموجودات 

 ٢٣٦٬٧٧٣ ٢٨١٬٣٣١ ٢٥٣٬٢٣٥ **٢٢٨٬٤٥٦ ٨٢٧٬٥٥٥ مطلو�ات متداولة

 ٩٥٢٬٠٨٨ ٨٨٠٬٣٢٠ ٧٢٦٬٤٤٥ ٦٦٠٬٧٦٩ ٧١٬٨١٦ طو�لة األجل ومطلو�ات أخرى قروض 

 ١٬١٢١٬٦٨٨ ١٬٠٩٥٬٤١٧ ١٬١٤١٬٠٤٨ ١٬٠٥٣٬٨١٣ ٧٧٨٬٥٣٢ حقوق المساهمین 

 ٢٬٣١٠٬٥٤٩ ٢٬٢٥٧٬٠٦٨ ٢٬١٢٠٬٧٢٨ ١٬٩٤٣٬٠٣٨ ١٬٦٧٧٬٩٠٣ إجمالي المطلو�ات وحقوق المساهمین 
 . معاییر المحاس�ة الدول�ةتم إعادة تبو�ب �عض أرقام المقارنة لتتوافق مع   *

  اتفاق�ة م �عد توق�ع ٢٠٢١القروض الى مطلو�ات غیر متداولة في متداولة. الحقًا تم إعادة تصن�ف إعادة تصن�ف القروض طو�لة اآلجل الى مطلو�ات  تم **
 م.٢٣/٠٣/٢٠٢١و  م ٢٨/٠٢/٢٠٢١والذي تم االعالن عنهم على موقع تداول بتار�خ القروض مع البنوك التجار�ة و صندوق التنم�ة الصناع�ة السعودي 
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  (بآالف الر�االت) قائمة الدخل 
 

 م ٢٠١٦ م*٢٠١٧ م ٢٠١٨ م ٢٠١٩ م ٢٠٢٠ الب�ان 

 ٦٣٦٬٠٣٩ ٦٨٣٬٢١٥ ٧٠١٬٦١٣ ٥٢٧٬٢٤٠ ٤٩٥٬٧٠٩ المب�عات 

 ) ٥٦٧٬٤٩٢( ) ٥٥٠٬١٥٥( ) ٥٠٦٬٠٤٢( ) ٤٦٧٬٧٨١( ) ٤٧٧٬٧٠٩( تكلفة المب�عات 
االنخفاض في الق�مةخسائر   )١٥٧٬٠٩٩ (     

 ٦٨٬٥٤٦ ١٣٣٬٠٦٠ ١٩٥٬٥٧١ ٥٩٬٤٥٩ ) ١٣٩٬١٧٣( إجمالي الر�ح 
 ٢٩٬٤٣٦ ١٦٬٨٢٦ ٢٬٢٩٦ ) ٣٬٦٥٨( ) ٥٬٣٠٧( اإلیرادات (المصار�ف) األخرى 

و�دار�ة وعموم�ة مصار�ف ب�ع   )١٥٤٬٥٤٠( ) ١٢٩٬٤٦١( ) ١٠٣٬٦٤٨( ) ٩٦٬٤٣٧( ) ٩١٬٩٣٧ ( 
 ) ٣٦٬٩٤٦( ) ٤٣٬١٢٤( ) ٣٨٬٩١٩( ) ٣٧٬٥٣٢( ) ٣٢٬٥٧٥( مصار�ف مال�ة 

 ) ٨٬١٢٥( ) ٥٬٠٠٠( ) ٩٬١٤٦( ) ٥٬٩٠٨( ) ٧٬١٠٢( الز�اة 

 ) ١٠١٬٦٢٩( ) ٢٧٬٧٠٠( ٤٦٬١٥٤ ) ٨٤٬٠٧٦( ) ٢٧٦٬٠٩٤( )الخسارة (صافي الر�ح 
 . معاییر المحاس�ة الدول�ةتم إعادة تبو�ب �عض أرقام المقارنة لتتوافق مع *

 
 
 
 

 النتائج التشغيليةالفروقات ا�جوهر�ة �� إيضاح  -١١
 
 

 

 البند 
 التغییرات  �آالف الر�ـاالت 

 ) -أو ( +
 نس�ة التغییر 

 م  ٢٠١٩ م  ٢٠٢٠

 ٪٦٬٠- ) ٣١٬٥٣١( ٥٢٧٬٢٤٠ ٤٩٥٬٧٠٩ المب�عات 

 ٪ ٢٬١ ) ١٠٬٠٠٢( ) ٤٦٧٬٧٨١( )٤٧٧٬٧٨٣( المب�عات تكلفة 
    ) ١٥٧٬٠٩٩( خسائر االنخفاض في الق�مة

 ٪٣٣٤٬١- ) ١٩٨٬٦٣٢( ٥٩٬٤٥٩ ) ١٣٩٬١٧٣( إجمالي الر�ح 
 ٪٤٥٬١ ) ١٬٦٤٩( ) ٣٬٦٥٨( ) ٥٬٣٠٧( إیرادات تشغیل�ة أخرى 

 ٪٤٬٧- ٤٬٥٠٠ ) ٩٦٬٤٣٧( ) ٩١٬٩٣٧( مصروفات تشغیل�ة أخرى 

 ٪ ٤٨١٬٨ ) ١٩٥٬٧٨١( ) ٤٠٬٦٣٦( ) ٢٣٦٬٤١٧( التشغیلي الر�ح 
 ب٢٠٢٠مليون ر�ال خالل العام    ٤٩٦حققت الشــــــــركة مبيعات بقيمة 

ً
،  املا�ــــــــىيمليون ر�ال خالل العام    ٥٢٧مبيعات بقيمة م مقارنة

م. ٢٠١٩�� العام    مليون ر�ال  ٥٩ بقيمة ر�ح  إجما��  مقابل   ر�ال  مليون   ١٣٩ خســارة بقيمةإجما��    �ــجلتكما   .٪٦بانخفاض �ســبتھ  

  م٢٠٢٠مليون ر�ال خالل العام   ٢٣٦�لغت ا�خســـــارة التشـــــغيلية و 
ً
، م٢٠١٩  �� العاممليون ر�ال   ٤١ ة قدرها�شـــــغيليبخســـــارة   مقارنة

 بالعام الســابق إ��  خســارةويعود ســبب تحقيق  
ً
مباشــرع�� أســعار  انتشــار جائحة كورونا وال�ي أثرت �شــ�ٍل   خالل العام ا�حا�� مقارنة

� بوضـوح أن  كيميائيةبيع معظم املنتجات ال
َّ

ل٢٠٢٠عام    ھ ���� األسـواق العاملية. و�تج� �� تار�خ  املبيعات أك�� تراجع  ايرادات  ت  م �ـجَّ

 من  ع�� اإليرادات املتوقعة  السـلبية  ��اسـاأضـرت با�حركة التجار�ة، باإلضـافة ا�� ا�ع�اال�ي تداعيات جائحة كورونا  �سـبب   الشـركة

 لذلك، تكبدت الشــركة خالل هذا العام خســائر �ســبب انخفاض  
ً
االســتثمار �� أ�شــطة وحدات الشــركة من مصــا�ع ومعدات. ونتيجة

 للمعاي��الدولية للتقار�ر املالية.
ً
   قيمة هذه املصا�ع واملعدات وفقا
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 الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن  املعتمدة مناإليضاح ألي اختالف عن معاي�� ا�حاسبة   -١٢
 

ائم املالية للشـــــــــركة خالل الســـــــــنة املالية املن��ية ��     م٢٠٢٠د�ســـــــــم��  ٣١تم إعداد القو
ً
الدولية للتقر�ر املا�� املعتمدة  لمعاي�� ل؛ وفقا

 باململكة العر�ية السعودية.
 

 ا�حسابات والقوائم املالية  مراجعتقر�ر  -١٣
 

ائم املالية خالية من    مراجع يظهر تقر�ر   توصية    ي تحفظات عل��ا، كما لم تصدر أي جوهر�ة، وال يوجد أا�خطاء األ ا�حسابات أن القو

 . املعتمد من ا�جمعية العامة للشركة مراجع ا�حساباتمجلس اإلدارة باستبدال من 
 

 سياسة توزيع األر�اح  -١٤
 

 :وال�ي نصت ع�� اال�يواستحقاقها سياسة توزيع األر�اح ع�� توضيح  من النظام االساس للشركة  ٤٨و ٤٧ ت�ن نصت املاد

١-  
ُ
 ت

َّ
العامة العادية أن تقرر وقف  ) من األر�اح الصافية لتكو�ن االحتياطي النظامي، و�جوز ل�جمعية ٪١٠(عشرة باملائة ب جن

 .املدفوع) من رأس املال ٪٣٠( ثالث�ن باملائة هذا التجنيب م�ى بلغ االحتياطي املذكور 
أن تجنب �سبة معينة من األر�اح الصافية لتكو�ن    اإلدارة، مجلس    من   ع�� اق��اح   و�ناءً   العادية؛يجوز ل�جمعية العامة   -٢

افقة  هذا االحتياطي و�جوز تخصيص ، احتياطي اتفا��   ا�جمعية. لغرض أو أغراض معينة بمو

وذلك بالقدر الذي يحقق مص�حة الشركة أو يكفل توزيع أر�اح    أخرى،ات  يل�جمعية العامة العادية أن تقرر تكو�ن إحتياط -٣

 املساهم�ن. ثابتة قدر اإلم�ان ع�� 

 املدفوع.من رأس مال الشركة  )٪٥(  خمسة باملائة  يوزع من البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن �سبة تمثل -٤

ابط املوضوعة من ا�جهة ا�ختصة �عد استيفاء ال  اإلدارة، ع�� اق��اح مجلس    يجوز ل�جمعية العامة العادية، و�ناءً  -٥ ضو

      توزيع أر�اح نصف سنو�ة ور�ع سنو�ة ع�� املساهم�ن.

 لقرار ا�جمعية العامة الصادر �� هذا الشأن و�ب�ن القرار تار�خ االستحقاق وتار�خ    �ستحق املساهم حصتھ �� األر�اح -٦
ً
وفقا

 التوزيع وتكون أحقية االر�اح ملال�ي األسهم امل�جل�ن �� �جالت املساهم�ن �� ��اية اليوم ا�حدد لالستحقاق .  
 

 التنفيذي�نء مجلس اإلدارة وكبار  أعضا غ�� التغ�� �� ملكية األسهم أل�خاص  -١٥
 

خالل السنة املن��ية  ملكية األسهم  بتبليغ الشركة بأي �غي�� ��  غ�� أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن  لم يقم أي من املساهم�ن  

 م.٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١�� 
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 الشركة  قروض باملعلومات املتعلقة  -١٦
 ٧٣٥٬٢٥مليون ر�ال سعودي، مقابل ٧٣١٬٥م مبلغ  ٢٠٢٠بلغت القروض والتسهيالت التمو�لية املستحقة ع�� الشركة ب��اية العام  

 لسداد �سهيالت تمو�ل املرابحة من بنك الر�اض. ٪٠٫٤٢، وذلك بانخفاض �سبتھ  م٢٠١٩مليون ر�ال سعودي ��اية العام  
ً
  نتيجة

 بن �سهيالت التمو�ل �شملو 
ً
 لنظام املرابحةقروضا

ً
 منوقرضاإلسالمية  كية وفقا

ً
 . السعودي ةصندوق التنمية الصناعي ا

 
 . م٢٠٢٠ا�جدول التا�� يو�ح القروض املستحقة ع�� الشركة ب��اية العام •

 الجهة المقرضة  آالف الر�االت 

رصید  
 نها�ة العام 

الم�الغ  
المدفوعة / ما  

 تم سداده 

رصید  
إضافي خالل 

 العام 

بدا�ة  رصید 
 العام 

تار�خ انتهاء  
 القرض 

 مدة القرض 
 (سنة)

المبلغ  
 * المقترض

 

٢٨/٠٣/٢٠٢١ ٢٤٥٬٠٠٠ - - ٢٤٥٬٠٠٠  صندوق التنمية السعودي  ٣٨٥٬٠٠٠ ٦ 

٣١/١٢/٢٠٢٢ ١٠٧٬٥٧٩ - - ١٠٧٬٥٧٩  بنك ساب (مش��ك) ١٣٩٬٧١٣ ٧ 

٣١/١٢/٢٠٢٢ ٢٦٬١٨٠ - - ٢٦٬١٨٠  بنك ساب (ثنائي) ٣٤٬٠٠٠ ٧ 

٣١/١٢/٢٠٢٢ ٨٤٬٠٠٥ - - ٨٤٬٠٠٥  بنك الر�اض (مش��ك) ١٠٩٬٠٩٨ ٧ 

٣٬٧٥٠( ٣٤٬٧٥٠ (  - ٣١/١٢/٢٠٢٢ ٣٨٬٥٠٠  بنك الر�اض (ثنائي) ٥٠٬٠٠٠ ٧ 

٣١/١٢/٢٠٢٢ ٦٠٬٧٣٤ - - ٦٠٬٧٣٤  ٧٨٬٨٧٥ ٧ 
مجموعة سامبا  

 املالية(مش��ك)

٣١/١٢/٢٠٢٢ ١٧٣٬٢٥٠ - - ١٧٣٬٢٥٠  بنك ا�خليج الدو�� (ثنائي) ٢٢٥٬٠٠٠ ٧ 

٣٬٧٥٠( ٧٣١٬٤٩٨ (  - ١٬٠٢١٬٦٨٥ - - ٧٣٥٬٢٤٨ 
مجموع القروض التجار�ة  

 طو�لة األجل 

 م ٢٠١٦* �عد إعادة الجدولة �عام 
 
 

ين -١٧  وصف أل�شطة أدوات الدَّ
 

أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا أو منح��ا    أو أي أوراق مالية �عاقدية  أدوات دين قابلة للتحو�ل  ليس هناك أي 

أو أوراق مالية  كذلك ليست هناك حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل    ،م  ٢٠٢٠خالل العام املا��    الشركة

اكتتاب  حق  مذكرات  أو  أصدر��ا  �عاقدية  مشا��ة  حقوق  خالل    أو  الشركة  منح��ا  أي    وكذلك.  م٢٠٢٠  املا��  العام أو  هناك  ليس 

 . أدوات دين قابلة لالس��داد  راء أو إلغاء من جانب الشركة ألياس��داد أو ش

يوجد   ال  أل�خاص   فئة  ��مص�حة    أي #  �عود  التصو�ت   �� االحقية  ذات  التنفيذي�ن  عضاء  أ (عدا    األسهم  وكبار  الشركة  مجلس 

اقر�اءهم   األوراق املالية واالل��امات املستمرة. ا�حقوق بموجب املادة السا�عة والست�ن من قواعد طرح ) ابلغوا الشركة بتلك  و
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 كة حوكمة الشر  -١٨
 

 األح�ام الواردة أدناه: تطبق الشركة جميع األح�ام الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية، باستثناء

 أسباب عدم التطبيق  نص املادة رقم املادة 

 /ج ١٣

اإلدارة ع�� ا�جمعية أن مجلس  إ��   العامة يدعو  العادية 

 �جنة املراجعة أو ا�حسابات مراجع ذلك طلب إذا االجتماع

( ما ملكي��م تمثل املساهم�ن من عدد أو ع��  ٪٥�سبتھ   (

 دعوة ا�حسابات ملراجع و�جوز  مال الشركة.  رأس من األقل

خالل مجلس يدُعها لم إذا اال�عقاد إ�� ا�جمعية  اإلدارة 

  ثالث�ن
ً
 ا�حسابات.  مراجع طلب تار�خ من يوما

أو أي من املساهم�ن    م٢٠٢٠لم يطلب مراجع ا�حسابات خالل العام املا��  

 .العادية العامة عقد ا�جمعية ٪٥اللذين يمثلون �سبة 

 
 
 
 
 

 /ب ١٩

اإلدارة بإحدى طرق ان��اء    س عند ان��اء عضو�ة عضو �� مجل

 مع بيان 
ً
العضو�ة، ع�� الشركة أن �شعر الهيئة والسوق فورا

 األسباب ال�ي دعت إ�� ذلك. 

 .م٢٠٢٠لم تنت�ي عضو�ة أحد أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام املا�� 

 /ج  ١٩

 ع��  م�حوظات  لديھإذا استقال عضو مجلس اإلدارة، و�انت  

  س مجل  سبيان مكتوب ��ا إ�� رئي   تقديم  فعليھالشركة،    أداء

 اإلدارة. س مجل أعضاء ع��اإلدارة، و�جب عرض هذا البيان 

م  ٢٠٢٠لم يتقدم أحد أعضاء مجلس اإلدارة باستقالتھ خالل العام املا��  

 . و�التا�� لم تنطبق تلك املادة

 /ب ٣٢
 بما ع�� األقل السنة ��  اجتماعات أر�عة اإلدارة مجلس �عقد

 .أشهر  �ل ثالثة واحد اجتماع عن يقل ال

 اس��شادية"  "مادة

من ٢٥( املادة ��  ورد ما  مع الفقرة  هذه تتعارض   األسا�ىي النظام ) 

 .)بالسنة األقل ع�� مرت�ن ا�جلس  يجتمع( ع�� تنص وال�ي للشركة

٣٩/٢ 

األليات الالزمة �حصول �ل من أعضاء مجلس اإلدارة  وضع  

واإلدارة التنفيذية ع�� برامج ودورات تدر�بية �ش�ل مستمر،  

العالقة   ذات  ا�جاالت   �� ومعارفهم  مهارا��م  تنمية  �غرض 

 بأ�شطة الشركة.

 " مادة اس��شادية" 

يمتلكون   التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  اعضاء  ان  من  الرغم  ع�� 

با�شطة ا�خ��  العالقة  ذات  ا�جاالت   �� املتم��ة  والكفاءة  الواسعة  ة 

الشركة، ولكن �س�� الشركة باستمرار من ح�ن آلخر �� حضورهم لدورات  

 تدر�بية تتناسب مع تخصصا��م. 

 أ /٤١

  – بناًء ع�� اق��اح �جنة ال��شيحات    – "يضع مجلس اإلدارة  

انھ واإلدارة ھ و�جئ ليات الالزمة لتقييم أداء ا�جلس وأعضااآل

  .ًالتنفيذية سنو�ا

 ة" مادة اس��شادي "

ھ ئ ليات لتقييم أداء ا�جلس واعضاآزال مجلس اإلدارة �� طور اعداد    ما

   ،�ش�ل سنوي 
ً
مهم دون وضع مؤشرات ي، حيث يتم تقيسيتم اقرارها الحقا

   قياس أداء.

 /هــــ ٤١

ع��   ل�حصول  الالزمة  ال��تيبات  اإلدارة  مجلس  تقييم  يتخذ 

 جهة خارجية مختصة الدائھ �ل ثالث سنوات

 " مادة اس��شادية" 

 لم يتم تطبيقها ح�ى تار�خھ. 

 

 

 

٣/ ٤٦ 

قيام رئيس مجلس اإلدارة بإبالغ ا�جمعية العامة العادية عند 

ا�جلس   عضو  يزاولها  ال�ي  املنافسة  باألعمال  ا�عقادها 

تصدرها  معاي��  وفق   ...................................................

للشركة   العامة  اإلدارة   –ا�جمعية  مجلس  اق��اح  ع��  بناًء 

 للشركة ............................."  وتنشر للموقع االليك��و�ي

 

 

م يقم أحد أعضاء مجلس اإلدارة بممارسة �شاط منافس او ابالغ رئيس  ل

  م٢٠٢٠ا�جلس باية أ�شطة منافسة خالل العام  
ً
، و�عمل الشركة حاليا

ع�� اعداد الئحة ملعاي�� منافسة عضو مجلس اإلدارة سيتم عرضها ع��  

 . االن��اء م��اا�جمعية العامة �عد 
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 أسباب عدم التطبيق  نص املادة رقم املادة 

٧٠ 

إدارة الشركة �جنة �س�ى  (�جنة   بقرار من مجلس  " �ش�ل 

أعضاء   من  أعضا��ا  وغالبية  رئيسها  يكون  ا�خاطر)  إدارة 

افر �� أعضا��ا  أاإلدارة غ�� التنفيذي�ن ويش��ط   مجلس ن يتو

 ون املالية. ؤ بإدارة ا�خاطر والشمستوى مالئم من املعرفة 

 "فقرة اس��شادية" 

تم �شكيل �جنة إدارة مخاطر من كبار التنفيذين بالشركة �ش�ل مؤقت ،  

 تدخل �� نطاق مهام �جنة املراجعة ، كما 
ً
اقبة ا�خاطر حاليا  بان مر

ً
علما

تم االن��اء من ا�شاء �جل ا�خاطر وتحديثھ �ش�ل سنوي وعرضھ ع��  

 عة ومجلس اإلدارة. �جنة املراج
 اختصاصات �جنة إدارة ا�خاطر  ٧١

 جتماعات �جنة إدارة ا�خاطر  ا ٧٢

٨٧ 

العادية العامة  ا�جمعية  مجلس    -تضع  من  اق��اح  ع��  بناًء 

سياسة تكفل التوازن ب�ن أهدافها واالهداف ال�ي    –اإلدارة  

االوضاع   تطو�ر  �غرض  تحقيقها،  ا��  ا�جتمع  يصبو 

 . االجتماعية واالقتصادية للمجتمع

تتضمن الئحة حوكمة الشركة سياسة املساهمة االجتماعية وسيتم 

 . اعتمادها من ا�جمعية العامة عندما تكون الزامية

 الشر�ات�شكيل �جنة حوكمة  ٩٥

 ة مادة اس��شادي "

 �حاجة الشركة وظروفها 
ً
 متخصصة وفقا

ً
ش�ل مجلس اإلدارة �جانا

أعمال مجلس   كما أنوأوضاعها بما يمك��ا من تأدية مهامها بفعالية، 

اإلدارة و�جانھ �عت�� من املكونات الرئيسية ل�حوكمة و�ل م��ا �ساهم ��  

 تحقيق أهدافها. 

 
 مجلس اإلدارة  -١٩

 

) أعضاء ٩) من النظام األسا�ىي للشركة ال�ي جاء ف��ا "يتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من �سعة (١٧نصت عليھ املادة رقم (بحسب ما  

 بنظام التصو�ت ال��اك�ي ملدة ال تز�د عن ثالث سنوات ميالدية. �عي��م ا�جمعية العامة العادية

 ميالدية   دة ثالث سنواتمل  ا�حا��  أعضاء مجلس اإلدارة  انتخابم  ٢٠١٨نوفم��    ١  بتار�خ  العامة العادية املنعقد  ا�جمعيةاجتماع  وقد تم خالل  

 ألسلوب التصو�ت ال��اك�ي 
ً
 : أسماؤهمو�تكون مجلس اإلدارة ا�حا�� من األعضاء التالية ، وفقا

 منصب العضو  تصن�ف العضو�ة العضو 
 مجلس اإلدارة رئ�س  مستقل أ/  عــبــد هللا بـن عــلـي الــصــانــع 

 نائب رئ�س مجلس اإلدارة  مستقل ســامــي بـن عـبـدالعــز�ز الصو�غ أ/ 
 عضو مجلس اإلدارة  غیر تنفیذي  ســعـود بـن عـبــــد هللا الــصــانعم/ 

 عضو مجلس اإلدارة  تنفیذي غیر  عبد هللا بن عبد الرحمن بو علي  /أ
 عضو مجلس اإلدارة  مستقل الـمـزروععـبـدالـسـالم بن مـزروع  /م

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل أ/ عـــادل بن صـــالــــح الــغــصـــاب 
 عضو مجلس اإلدارة  مستقل أ/ مـــحــمــــد بــن فــــرحــان الــنــادر 

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل أ/ �اسر بن عبدالرحـمــن اللـحـیــدان 
 عضو مجلس اإلدارة  مستقل عــبـدالـلـطـیــف الـبـراك أ/ ز�ـــاد بن 
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 الوظائف ا�حالية والسابقة واملؤهالت العلمية وا�خ��ات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء ال�جان 

          
 ع ــانــــصــــــــالـي ــــلــن عــــــــ ــد هللا بـــــ ـبـــــاألستاذ / ع                                            

   رئيس مجلس اإلدارة                                                                                               

 الوظ�فة الحال�ة:
 الرئ�س التنفیذي ومالك لمكتب الصانع لالستشارات اإلدار�ة  -

 لصناعة الحاو�ات من اللدائنرئ�س مصنع عبد هللا علي الصانع  -
 الوظائف السا�قة والخبرات:

 شر�ك ورئ�س تنفیذي لشر�ة ارنون للصناعات البالست�ك�ة. -
 شر�ك ورئ�س تنفیذي لشر�ة الواح البالست�ك -
 مدیر تنفیذي لشر�ة الظهران للك�ماو�ات-

 والمعادن. للبترول �كالور�وس علوم االدارة الصناع�ة من جامعة الملك فهد�حمل األستاذ عبدهللا                          

 
 غ ـو�ـ ز الصـعــز�ــ دالــبــن عـ ــــي بــــام ــألستاذ / س ا

 نائب رئ�س مجلس اإلدارة 
 عضو اللجنة التنفیذ�ة   •
 رئ�س لجنة الترش�حات والمكافآت  •

 متفرغ الوظ�فة الحال�ة:  
 الوظائف السا�قة والخبرات:

 . رئيس الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف) -

 .ر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا)رئيس الشركة الع -

 .ھ للب��وكيماو�ات (ابن زهر)رئيس الشركة السعودية االورو�ي-

 .) ة السعودية ل�حديد والصلب (حديدرئيس الشرك-
�كالور�وس علوم االدارة الصـــــناع�ة من  �حمل األســـــتاذ ســـــامي  

 . جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

 

 

 
 لمهندس/ ســـعــــــود بــــن عـــــبـــــد هللا الــــصـانـــــع ا

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو اللجنة التنفیذ�ة  •
 عضو لجنة التسو�ق  •

 متفرغ الوظ�فة الحال�ة:  
 السا�قة والخبرات: الوظائف 

   العضو املنتدب لشركة كيمانول الرئيس التنفيذي و  -

 الرئيس التنفيذي لشركة كيمانول  -  

 .الرئيس التنفيذي لشركة الرازي  - 
 .(صدف)  الشر�ة السعود�ة للبترو��ماو�ات �شر�ة عام العمل�ات  مدیر  -
   للبترو��ماو�ات الشر�ة السعود�ة الص�انة و  الشؤون الفن�ةمدیر عام -  

ــعود   �ـكالور�وس هـندســـــــــة �هرـ�ائـ�ة من الوالـ�ات  �حـمل المهـندس ســـــــ
 . االمر�ك�ة  المتحدة
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 لمهندس/ عــبـــدالـســالم بــن مــزروع الـمـزروع ا

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو اللجنة التنفیذ�ة  •
 رئ�س لجنة التسو�ق  •

 . ي لمجموعة المزروعالرئ�س التنفیذ: الوظ�فة الحال�ة
 الوظائف السا�قة والخبرات: 

  .العديد من املناصب القيادية �� شركة سابك-

خ��ات مختلفة �� التصنيع واال�شطة �� القطاع ا�خاص  -

 . واالستشارات

يحمل املهندس عبدالسالم ب�الور�وس هندسة كيمائية من جامعة  

 وماجست�� إدارة أعمال من جامعة براد فورد.  .امللك سعود

 

 
 ـاب ــصـــغ ـــ ح الــن صــالــــــــ ادل ب ــــــــاألستاذ / ع

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة المراجعة  •
 عضو لجنة التسو�ق  •

  رئيس شركة الزامل للصناعات البالستيكيةالوظ�فة الحال�ة: 
 الوظائف السا�قة والخبرات:  

 العضو املنتدب لشركة الزامل للصناعات البالستيكية.-

 املبيعات لشركة تصنيع.مدير -

 املبيعات �شركة فيبكو.مدير التسو�ق و -

يحمل األستاذ عادل ب�الور�وس علوم االدارة الصناعية من  

 جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن.

 

 
 لي ـوعـد الرحمن بـبـن عــ د هللا بـبــاألستاذ  / ع 

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو اللجنة التنفیذ�ة  •

 متفرغ الوظ�فة الحال�ة:  
 الوظائف السا�قة والخبرات: 

 رئيس الشئون املالية لشركة كيمانول.  -

 .مدير عام الشؤون املالية �� شركة أبن سينا -

 الشركة السعودية للب��وكيماو�ات مدير عام الشؤون املالية واإلدار�ة ��  -

افق -  .مدير عام الشؤون املالية �� شركة مر

ــتــاذ عبــدهللا ب�ــالور�وس   ــ ـــ ـــ ــنــاعيــة من جــامعــة علوم يحمــل األســ ــ ـــ ـــ إدارة صــ

 امللك فهد للب��ول واملعادن.

 

 
 مـــحــــمــــــد بــــــن فـــــــرحــــان الــــــنــــــادر  األستاذ  /

 مجلس اإلدارة    عضو
 رئ�س لجنة المراجعة   •

 املتحدون. فيذي �� شركة ا�حاسبون شر�ك تنالوظ�فة الحال�ة:  

 (عضو مجموعة ار اس ام الدولية).

 الوظائف السا�قة والخبرات: 
 مدیر تنفیذي للمالیة لشركة أوقاف سلیمان الراج�� القابضة. -

يحمل األستاذ/ محمد  شهادة ب�الور�وس تخصص محاسبة من جامعة امللك 

 .املتحدة)جامعة ه��يوت وات (اململكة    –سعود، وماجست�� إدارة أعمال ومالية  
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 یــاسر بــــن عــبــدالرحمـن اللــحــیـدان   /األستاذ

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضو لجنة الترش�حات والمكافآت  •
 عضو لجنة التسو�ق  •

 عمال الخاصة مالك لعدد من األ الوظ�فة الحال�ة:  
 الوظائف السا�قة والخبرات:

 الطبية.مدير املبيعات �شركة الكوثر للتور�دات   - 

  .نائب املدير العام للشركة السعودية للنقل واالستثمار "م��د" - 

املدير العام امل�لف للشركة السعودية للنقل واالستثمار "م��د".   - 

 يحمل األستاذ/ ياسر ب�الور�وس من جامعة امللك سعود. 

 

 
 عـــبـــدالـلـــطـیــــف الـــبـــراك األستاذ / ز�ـــــاد بـــن 

 عضو مجلس اإلدارة 
 ة المراجعة عضو لجن  •
 عضو لجنة الترش�حات والمكافآت  •

 ZAAB Advisory Servicesشر�ك مؤسس في  الوظ�فة الحال�ة:  

 الرئ�س التنفیذي للشر�ة العر��ة لمانعات التسرب و                     
 الوظائف السا�قة والخبرات:

 .الرئيس التنفيذي لشركة ا�جبيل �خدمات الطاقة-

 رئيس الشؤون املالية لشركة كيمانول -

 .شركة ا�جبيل �خدمات الطاقةل رئيس الشئون املالية  -

 .املدير املا�� لشركة منتجات األملونيوم ا�حدودة -

   .لإلئتمان �� صندوق التنمية الصناعية السعودي مستشار-

ــتـاذ/   ــ ـــ ـــ ــاد من جـامعـة امللـك فهـد يحمـل األســ ــ ـــ ـــ ز�ـاد بـ�الور�وس املـاليـة واالقتصــ

 .للب��ول واملعادن
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 مجلس اإلدارة:ألعضاء عضو�ة مجالس اإلدارات و�و�ح ا�جدول التا�� 
\ 
 
 
 

 االسم 
عضو�ات مجالس اإلدارات  

 ا�حالية للشر�ات أو من مدير��ا 
 مدير��ا عضو�ات مجالس اإلدارات السابقة أو من 

 أ/  عـبـد هللا بـن ع�� الصـا�ــع

 داخل اململكة                  

الرئيس التنفيذي ومالك ملكتب  

 الصا�ع لالستشارات اإلدار�ة. 

 (ذات مسؤولية محدودة). 

 

 داخل اململكة                             

شر�ك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات  -

 (ذات مسؤولية محدودة). البالستيكية.

 شر�ك ورئيس تنفيذي لشركة الواح البالستيك -

 (ذات مسؤولية محدودة).

 مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماو�ات-

 (ذات مسؤولية محدودة).

 الصويغ  سامي بن عبدالعز�ز  أ/
 داخل المملكة

 شر�ة المتقدمة للبترو��ماو�ات  
 (مساهمة عامة)           

 داخل اململكة

 الشركة السعودية للب��وكيماو�ات ( صدف ) -

 (ذات مسؤولية محدودة). " احدى شر�ات سابك"/  

   ب��وكيميا –الشركة السعودية للب��وكيماو�ات  -

 (ذات مسؤولية محدودة).  (شركة تا�عة لسابك)

للب��وكيماو�ات  - األورو�ية  السعودية  زهر   –الشركة  ابن 

 (ذات مسؤولية محدودة).(شركة تا�عة لسابك) 

 الشركة السعودية ل�حديد والصلب ( حديد )  -

 (ذات مسؤولية محدودة)."احدى شر�ات سابك  

 .) (مساهمة عامةشركة املتقدمة للب��وكيماو�ات  -

 ال یوجد              الــصــا�عـــود بـن عبـد هللا عم/ س

 داخل المملكة
 الشركة السعودية للب��وكيماو�ات ( صدف ) -

 . (ذات مسؤولية محدودة)" احدى شر�ات سابك"/  

 الشركة السعودية للميثانول (الرازي).  -

 (ذات مسؤولية محدودة).  /" احدى شر�ات سابك"

 أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن بو ع�� 
 المملكةداخل 

 لشراكات الم�اه الشر�ة السعود�ة 
 .(ذات مسؤول�ة محدودة)

 داخل اململكة

افق للتأم�ن ا�حدود  -  شركة مر

 مسؤولية محدودة) (ذات

 الشركة السعودية ل�حديد والصلب(حديد) -

 (ذات مسؤولية محدودة)  "احدى شر�ات سابك"

افق لتور�د املاء والكهر�اء (تور�د) -  شركة مر

 مسؤولية محدودة)(ذات 

 شركة ا�جبيل للمياه والكهر�اء (جواب) -

 (ذات مسؤولية محدودة)

 "احدى شر�ات سابك" الشركة سابك للمحفزات -

 (ذات مسؤولية محدودة)

 أ/ عـادل بن صا�ح الغصاب 

 داخل اململكة

 شركة الزامل للصناعات البالستيكية -

 (ذات مسؤولية محدودة).

 املرن املتقدمة للتغليف  -

 ذات مسؤولية محدودة).(        

 داخل اململكة

 . (ذات مسؤولية محدود)شركة أ�سياد  -

 . (ذات مسؤولية محدود)الشركة السعودية االملانية  -

 . (ذات مسؤولية محدود)شركة الشرق االوسط -

 . (مساهمة عامة)شركة كيمائيات امليثانول  -
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 ع اجتماعات مجلس اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتما -٢٠

م، يو�ــــــــح ا�جدول التا�� �ــــــــجل حضــــــــور �ل  ٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١املالية املن��ية ��  خالل الســــــــنة اجتماعات   خمســــــــةعقد مجلس اإلدارة 

 عضو الجتماعات مجلس اإلدارة وتوار�خ ا�عقادها
 

 الخامس   الرا�ع   الثالث   الثاني   األول  اسم العضو 
 اإلجمالي 

 نوفمبر  ٢٤ اكتو�ر  ٥ سبتمبر  ١٧ یونیو  ٢٤ ابر�ل  ٥

 ٥      أ / عبد هللا علي الصانع 

 ٥      أ/ سامي عبد العز�ز الصو�غ  

 ٥      أ / محمد فرحان بن نادر  

 ٥      أ / عادل صالح الغصاب  

 ٥      م/ عبد السالم مزروع المزروع  

 ٥      أ/ �اسر عبد الرحمن اللحیدان 

 ٥      م/ سعود عبد هللا الصانع 

 ٥      الرحمن بوعلي أ / عبدهللا عبد 

 ٥      أ / ز�اد عبد اللط�ف البراك 

 االسم 
عضو�ات مجالس اإلدارات  

   ا�حالية للشر�ات أو من مدير��ا
 عضو�ات مجالس اإلدارات السابقة أو من مدير��ا 

 عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع  /م

 داخل اململكة

 شركة ماز القابضة  -

 (ذات مسؤولية محدود)

 شركة املركبات املتحدة -

 .)ة(ذات مسؤولية محدود

 داخل المملكة
 بترورا�غ للك�م�ائ�ات عضو مجلس إدارة شر�ه   -

 (مساهمة عامة) 
 .(مساهمة عامة)شر�ة ��مائ�ات المیثانول   -

 أ/ مـحمـد بـن فـرحان الــنــادر 

 داخل اململكة                  

شر�ك تنفيذي �� شركة ا�حاسبون  

  املتحدون (عضو مجموعة ار اس ام

 . (ذات مسؤولية محدود)  الدولية)

 داخل المملكة
 (مساهمة عامة) ��مائ�ات المیثانولشر�ة -

 أ/ ز�اد بن عبداللطيف الــبــراك 

 داخل اململكة: 

 ZAABشر�ك مؤسس ��   -

Advisory Services 

الرئيس التنفيذي للشركة العر�ية   -

 ملا�عات التسرب . 

 العضو املنتدب االداري لشركة  -

Profert Saudi Arabia Company 

 داخل المملكة
شر�ة الجبیل لخدمات  التنفیذي لالرئ�س   -

 )ة(ذات مسؤول�ة محدود  .الطاقة

 ال یوجد  أ/ ياسر بن عبدالرحمن اللـحـيــدان 
 داخل المملكة:
 (مساهمة عامة) شر�ة ��مائ�ات المیثانول 
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 اإلدارة التنفيذية:  -٢١

 الوظائف ا�حالية والسابقة واملؤهالت العلمية وا�خ��ات لكبار التنفيذي�ن بالشركة 

 
                  

 ري ـــ العسي محمد بن  ي ــعلاملهندس/                                                  

 الرئ�س التنفیذي للشر�ة : الوظ�فة الحال�ة                                              
 الوظائف السا�قة والخبرات:            

 السعودية للفحم الب��و�� امل�لس الرئيس التنفيذي للشركة  -                

 رئيس شركة ا�خليج لصناعات التغليف ا�حدودة       -

   الشركة السعوديةتقلد عدة مناصب قيادية �� عدد من الشر�ات املشهورة مثل  -                                                                            

  للب��وكيماو�ات، وشركة ا�خليج لصناعات للب��وكيماو�ات (صدف)، وشركة الفارا�ي

 التغليف ا�حدودة، وشركة تصنيع للب��وكيماو�ات (تصنيع)

 الكيميائية التطبيقية من جامعة امللك فهدب�الور�وس �� الهندسة ع��  /يحمل املهندس •

 .للب��ول واملعادن، وماجست�� إدارة األعمال التنفيذي من الواليات املتحدة األمر�كية

  
 

 علي الهاجري األستاذ  / عــبـد هللا بــن 
 املالية  اإلدارةرئيس الوظيفة ا�حالية: 

 الوظائف السا�قة والخبرات:

العديد من    - لدى  املرموقة مثلعمل  واملؤسسات  صندوق     الهيئات 

افق   مر وشركة  يو�غ،  آند  إير�ست  السعودي،  الصناعيھ  التنمية 

افق".   الكهر�اء واملياه "مر

من  ا�حاسبة   �� الب�الور�وس  شهادة  ع��  هللا  عبد  االستاذ/  حصل 

ع��   حصل  كما  السعودية،  العر�ية  اململكة  فيصل،  امللك  جامعة 

الواليات  شهادة   هامش��،  نيو  ساوث  جامعة  من  املالية   �� املاجست�� 

ا�حاسب�ن   زمالة  شهادة  ع��  حاصل  أنھ  كما  األمر�كية.  املتحدة 

األصول   و�دارة  محاسبة   �� معتمدة  وشهادة  السعودي�ن،  القانوني�ن 

 .الثابتة

 
      

 
 

 خالد بن محمد محرم /المهندس
 التصنيعمدير عام الوظيفة ا�حالية: 

 الوظائف السا�قة والخبرات:
 العديد من املناصب القيادية �� شركة كيمانول -

املهندس   جامعة    /يحمل  من  كيمائية  هندسة  ب�الور�وس  خالد 

 ن.امللك فهد للب��ول واملعاد



 
         

 
 

 ۳۳  -  ۲۳                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

 

 
 محمد الزهراني بن  عبد العز�ز/المهندس

 مدير عام التسو�ق واملبيعات الوظ�فة الحال�ة: 
 الوظائف السا�قة والخبرات:

 مدير إدارة التسو�ق واملبيعات �شركة صدارة-

  مدير إدارة التسو�ق واملبيعات �شركة سبكيم  -

املهندس هندسة  عبدالعز�ز    يحمل  جامعة   صناعيةب�الور�وس  من 

 .امللك فهد للب��ول واملعادن

 

 
 

 االستاذ/ أسامه سعید عبد الفتاح  
 مستشار قانو�ي وأم�ن سر مجلس اإلدارة الوظ�فة الحال�ة: 

 :السا�قة والخبرات الوظائف
 نائب مدير الشئون القانونية �شركة كونكورد الدولية (مصر)  -

 "شاكر"مدير الشئون القانونية �شركة ا�حسن غازي ابراهيم شاكر   -

أ ا�حقوق سيحمل االستاذ/  ليسا�س  االنجل��ية    -امھ  اللغة  من قسم 

 جامعة القاهرة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 عید بن عبدالمحسن الدوسري  /األستاذ
   إلدار�ةا ونؤ الشو  االمن الصنا��عام مدير : الوظ�فة الحال�ة

 السا�قة والخبرات:الوظائف 
 العديد من املناصب القيادية �� شركة كيمانول - 

 ون اإلدار�ة بمصنع الفوزانؤ مدير الش    -

األستاذ املشاريع  ب�الور�وس  عيد    /يحمل  امللك  إدارة  جامعة  من 

 . فيصل
 
 

 
 



 
         

 
 

 ۳٥  -  ۲٤                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

 مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن   -٢٢
 

 :وذلك ع�� النحو التا��، �عود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة م٢٠٢٠خالل العام  هناك �عض املصا�ح �� أسهم الشركة

 

:
ً
 أعضاء مجلس اإلدارة   أوال

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقد�ة وحقوق اكتتاب تعود لك�ار التنفیذیین وأقر�ائهم في أسهم أو أدوات دین الشر�ة 

 االسم 
  نها�ة العام  بدا�ة العام 

صافي  
 التغییر 

 
نس�ة 
 التغییر 

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدین 

نس�ة 
 التملك

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدین 

نس�ة 
 التملك

 - - ١٬٠٥٤ - - - - ١٬٠٥٤ أ/  عبـد هللا بـن ع�� الصـا�ــع 
 - - ١٬٠٠٠ - - - -   ١٬٠٠٠ سامي بن عبدالعز�ز الصويغ  أ/

 ٪ ١٠٠ ٥٬٠٠٠ -  - - - - ٥٬٠٠٠ م/ سعود بـن عبـد هللا الــصــا�ع* 

 ٪ ١٠٠ ١٠٠ -  - - - - ١٠٠ بو ع��**  أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن
 ٪ ١٠٠ ١٤٬٥٠٠ -  - - - - ١٤٬٥٠٠ أ/ عـادل بن صا�ح الغصاب 

 -  - - - ١٬٠٠٠ - - ١٬٠٠٠ م/ عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع 

 -  - - - ١٬٠٠٠ - - ١٬٠٠٠ أ/ مـحمـد بـن فـرحان الــنــادر 

 -  - - - ٢٬٤٢٦ - - ٢٬٤٢٦ عبدالرحمن اللـحـيــدان أ/ ياسر بن 

 ٪ ١٠٠ ١٠٠ -  -  -  -  -  ١٠٠ أ/ ز�اد بن عبداللطيف الــبــراك 

 من  منتدب كعضو  ھاستقال من منصب*
ً
  م٠١/٠٧/٢٠٢٠اعتبارا

 من  كرئيس** استقال من منصبھ 
ً
 م٠١/٠٧/٢٠٢٠وكمستشار للرئيس للشئون املالية ��  م٣١/١٢/٢٠١٩للشئون املالية اعتبارا

 

:
ً
 كبار التنفيذي�ن  ثانيا

 وذلك ع�� النحو التا��: لكبار التنفيذي�ن م، �عود ٢٠٢٠صا�ح �� أسهم الشركة خالل العام أي م ال يوجد
 

 تعود لك�ار التنفیذیین وأقر�ائهم في أسهم أو أدوات دین الشر�ة وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقد�ة وحقوق اكتتاب 

 االسم 
  نها�ة العام  بدا�ة العام 

صافي  
 التغییر 

 
نس�ة 
 التغییر 

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدین 

نس�ة 
 التملك

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدین 

نس�ة 
 التملك

 - - - - - - - - محمد العس��ي بن �� ـــ م/ ع 
 ٪ ١٠٠ ٤٬٨٧٠ - - - - - ٤٬٨٧٠ أ/عبد هللا بن ع�� الهاجري  

 - - - - - - - - م/  خــالــد بــن مــحمــد مــحــرم 
 - - - - - - - - مـحـمـد الـزهـرا�ي بن م/عبد العز�ز 

 - - - - - - - - عبد ا�حسن الدوسري بن أ/ عيد 
 - - - - - - - - أ/ أسامھ سعيد عبد الفتاح

 

 . كبار التنفيذي�ن �� أسهم أو أدوات دين الشركةعضاء مجلس اإلدارة و قر�اء أأل وحقوق اكتتاب �عود اأوراق �عاقدية �� مص�حة  اليوجد أي# 

 



 
         

 
 

 ۳٥  -  ۲٥                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -٢٣
 

�� ضوء األح�ام املنظمة مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ املنبثقة وكبار التنفيذي�ن واملنصوص عل��ا �� نظام الشر�ات،  لم يكن 

 لنظام الشر�ات ا�خاصة بالشر�ات املساهمة املدرجة، 
ً
ابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا   والئحة حوكمة الشر�ات، والضو

األساس  الشركة  بتار�خ  وسيا  ونظام  العادية  العامة  ا�جمعية  من  املعتمدة  التنفيذي�ن  وكبار  اإلدارة  مجلس  أعضاء  م�افآت  سة 

 للمبادئ وللقواعد التالية:م٢٠١٨/ ٠٥/ ١٤
ً
 ، تكون م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ املنبثقة وكبار التنفيذي�ن وفقا

: أعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ املنبثقة 
ً
 أوال

م�افآت أعضـــــاء مجلس اإلدارة و�جانھ املنبثقة  -ع�� توصـــــية �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات   بناءً   -يحدد مجلس اإلدارة  •

 للمبادئ التالية:
ً
 وفقا

  لتحف�� أعضــــــــــــاء مجلس اإلدارة 
ً
 مع أهـداف الشــــــــــــركـة االســــــــــــ��اتيجيـة، وعـامال

َ
افقـا أن يكون تنظيم املـ�افـآت متو

 تنمية أعمالها واستدام��ا. ع��  األهداف، و�عز�ز قدرة الشركةو�جانھ املنبثقة ع�� تحقيق تلك 

 وا�خ��ات املطلو�ة.مال الشركة و�شاطها وحجمها  عة أعأن تكون مالئمة لطبي 

   �� جــذب أعضـــــــــــــاء �جلس اإلدارة من ذوي ا�خ��ات واملؤهالت املطلو�ــة لتعز�ز قــدرة الشــــــــــــركــة �� 
ً
أن تكون عــامال

 تحقيق أهدافها.

ال ســعودي، وذلك مقابل عضــو�تھ ��  ر�  )٢٠٠٬٠٠٠االدارة م�افأة ســنو�ة مقدارها مائ�ي ألف (لس �ســتحق عضــو مج •

 اجتماعات مجلس اإلدارة وال�جان.) ثاللثة االف ر�ال سعودي كبدل حضور عن  ٣٬٠٠٠باإلضافة ا�� مبلغ ( ا�جلس

من م�افآت و�عو�ضـــــات وأي  يحق للشـــــركة املطالبة بالتعو�ض عن الضـــــرر الذي ي�حق �ســـــمع��ا واســـــ��داد ما صـــــرف   •

 ت�اليف أخرى تحمل��ا الشركة، وذلك �� حال:

   ائح �� اململكة العر�ية الســــــعودية أو �� أي ارت�اب العضــــــو عمل ُمِخل بالشــــــرف واألمانة أو مخالفة األنظمة واللو

 بلد آخر.

 عند إخاللھ �� القيام بمسؤولياتھ ومهامھ وواجباتھ مما ي��تب عليھ ضرر بمص�حة الشركة. 

 سـبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سـنة واحدة دون    -بقرار من ا�جمعية العامة –��اء العضـو�ة  إ�

 . عذر مشروع يقبلھ مجلس اإلدارة

 ثانيا: كبار التنفيذي�ن 

    أنمـ�ـافــآت كبــار التنفيــذي�ن، ع��    -ع�� توصــــــــــــيــة �جنــة املـ�ـافــآت وال��شــــــــــــيحــات    بنــاءً   -يحــدد مجلس اإلدارة   •
ً
تكون وفقــا

 للمبادئ التالية:

   
ً
افقة مع أهداف الشــــــــركة االســــــــ��اتيجية، وعامال كبار التنفيذي�ن    لتحف��  أن تكون امل�افآت والتعو�ضــــــــات متو

 تنمية أعمالها واستدام��ا.ع�� ع�� تحقيق تلك األهداف، و�عز�ز قدرة الشركة  

 وا�خ��ات املطلو�ة.عمال الشركة و�شاطها وحجمها  أعمال عة أن تكون مالئمة لطبي 

 ة من أن تمكن الشــــركة من اســــتقطاب كبار التنفيذي�ن ذوي القدرات واملهارات واملؤهالت الالزمة لتمك�ن الشــــرك

 تحقيق أهدافها.

  
ً
 .ع�� مص�حة الشركة وقدر��ا ع�� تحقيق أهدافها  أال �سبب أي �عارض �� املصا�ح من شأنھ أن يؤثر سلبا

 

 

 

 



 
         

 
 

 ۳٥  -  ۲٦                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

ــاء مجلس اإلدارة    لنص املادة  كبار التنفيذي�ن  و تب�ن ا�جداول التالية امل�افآت والتعو�ضـــات ألعضـ
ً
الثالثة والتســـعون من (وفقا

ال�ي  الئحــــــة حوكمــــــة الشـــــــــــــرـ�ـــــات)   املــــــا��،  الرئيس التنفيــــــذي واملــــــدير  املــــــاليــــــة املن��يــــــة ��   هــــــادفعتم  بمن ف��م  الســـــــــــــنــــــة  خالل 

 :م٣١/١٢/٢٠٢٠

: أعضاء مجلس اإلدارة و�جانھ
ً
 أوال

 أعضاء مجلس اإلدارة 

 المكافآت المتغیرة  المكافآت الثبتة 

دمة 
الخ

�ة 
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 األعضاء المستقلین : أوًال  
 ٧٬٦٨٨ ٢١٥٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ١٥٬٠٠٠ - - - ٦٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - أ / عبد هللا ع�� الصا�ع

 ٣٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ - - - ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - عبد العز�ز الصويغ   أ/سامي

 - ٢٢٧٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٧٬٠٠٠ - - - ٢٠٬٧٠٠ ٩٬٠٠٠ - أ / محمد فرحان بن نادر

 - ٢٢٧٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢٧٬٠٠٠ - - - ١٨٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - أ / عادل صا�ح الغصاب 

 - ٢١٨٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ - - - ١١٬٧٠٠ ٩٬٠٠٠ -  م/ عبد السالم مزروع املزروع

 - ٢٢١٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ٢١٬٠٠٠ - - - ١٢٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - الرحمن ال�حيدانأ/ ياسر عبد  

 - ٢٣٠٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ٣٠٬٠٠٠ - - - ٢١٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - أ / ز�اد عبد اللطيف ال��اك 

 ثانيًا : األعضاء الغ�� تنفيذي�ن 

 ٣٬٠٠٠ ٢١٨٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ١٨٬٠٠٠ - - - ٩٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - * م/ سعود عبد هللا الصانع

 - ٢١٥٬٠٠٠ - ٢٠٠٬٠٠٠ - - - ٢٠٠٬٠٠٠ - ١٥٬٠٠٠ - - - ٦٬٠٠٠ ٩٬٠٠٠ - **   أ / عبدهللا عبد الرحمن بوعلي

 ١٣٬٦٨٨ ١٬٩٨٩٬٠٠٠٬٠٠٠ - - - - - ١٬٨٠٠٬٠٠٠ - ١٨٩٬٠٠٠ - - - ١٠٨٬٠٠٠ ٨١٬٠٠٠ - المجموع 

 

   م�افآت ثابتة عدا ما ذكر أعاله بخصوص أعضاء �جان ا�جلس.وتجدر اإلشارة �عدم وجود 

 من  كعضو منتدب مهامھمن م/سعود الصا�ع  استقال * 
ً
  م٢٠٢٠/ ٠١/٠٧اعتبارا

ستشار للرئيس للشئون املالية بتار�خ  م وكم٣١/١٢/٢٠١٩بتار�خ كرئيس للشئون املالية من مهامھ عبد هللا  بو ع�� االستاذ/ ** استقال 

   م ٠١/٠٧/٢٠٢٠

 

 

 

 

 

 

 



 
         

 
 

 ۳٥  -  ۲۷                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

 
ً
   : كبار التنفيذي�نثانيا

 (بآالف الر�االت):

كبار    م�افآتمجموع 

التنفيذي�ن ومن ضم��م  

الرئيس التنفيذي واملدير  

 املا�� 
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٦٬٧٣٣ - ٢٥٨ ٤٣٥ - - - - ٤٣٥ ٦٬٠٤١ - ١٬٤١٦ ٤٬٦٢٤ 

 ٦٬٧٣٣ - ٢٥٨ ٤٣٥ - - - - ٤٣٥ ٦٬٠٤١  - ١٬٤١٦ ٤٬٦٢٤ ا�جموع

 

مستشار الرئيس  لعضو املنتدب املهندس / سعود الصا�ع و لال�ي تم صرفها  �افأت  إجما�� امل بيان م�افأت كبار التنفيذي�ن    تضمن#  

 من تار�خ  ا والذي ان��ت عالق��م ، االستاذ/ عبد هللا بو ع��للشئون املالية 
ً
م مع استمرارهم ٢٠٢٠/ ٠٧/ ٠١الوظيفية بالشركة اعتبارا

 �أعضاء مجلس إدارة. 

 

اإلجراءات ال�ي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال   -٢٤

 الشركة وأدا��ا 
 

جميع بتلقي الشـــــــــركة  تقوم  للشـــــــــركة ونظام حوكم��ا للمســـــــــاهم�ن جميع ا�حقوق املتصـــــــــلة بالســـــــــهم. كما    ييكفل النظام األســـــــــا�ـــــــــى

لعـامـة أو  اق��احـات وم�حوظـات مســـــــــــــاهم��ـا عن طر�ق ال��يـد اإللك��و�ي، أو االتصـــــــــــــال الهـاتفي، كـذلـك من خالل اجتمـاع ا�جمعيـة ا

 االق��احات أو امل�حوظات إن وجدت.خطار مجلس اإلدارة بم�خص لهذه  غ��ها من الوسائل و�تم إ

 

 ل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أداء ا�جلس و�جانھ عتمد عالوسائل ال�ي ا -٢٥
 

و  تقييم أعمال ا�جلس وال�جان �شــ�ل ســنوي. إجراء�جنة امل�افآت وال��شــيحات املعتمدة من ا�جمعية العامة الئحة عمل تتضــمن  

� من خالل رؤسـاء  التواصـل بينھ و��ن �جانھ من خالل عرض تقار�ر �جان مجلس اإلدارة �شـ�ل مرح�يؤكد مجلس اإلدارة ع�� أهمية  

هم التوصيات والقرارات ال�ي تتخذها تلك ال�جان، باإلضافة ا�� تقار�ر ا�حضور العضاء مجلس اإلدارة الجتماعات  ال�جان ملناقشة أ 

 هامهم.ا�جلس ومدى تفاعل االعضاء مع االيفاء بال��اما��م وم

 

 مجلس اإلدارة ومهامها �جان وصف مختصر الختصاصات  -٢٦
 

 لألداء 
ً
قـام مجلس اإلدارة بتشــــــــــــكيـل عـدة �جـان تقوم بـدور مهم ورئيس ملســـــــــــــاعـدتـھ �� القيـام بواجبـاتـھ النظـاميـة املنـاطـة بـھ تحقيقـا

 األمثل، واالستفادة من خ��ات أعضائھ املتنوعة. وذلك ع�� النحو التا��:

  :
ً
 ال�جنة التنفيذية أوال

 �� ضوء ما جاء �� الئحة عمل ال�جنة التنفيذية املعتمدة من مجلس اإلدارة، تكون مهام ومسؤوليات ال�جنة كما ي��:  

 متا�عة أوضاع الشركة املالية وسياس��ا التشغيلية والتسو�قية.   .١

 الرئيس التنفيذي للشركة.مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلس��اتي�� للشركة بالتنسيق مع  .٢

 هداف التشغيلية لها . ع ا�خطة االس��اتيجية للشركة واأل التنسيق مع الرئيس التنفيذي �� وض .٣

افقها مع رسالة الشركة وأهدافها  واألهدافاملراجعة الدور�ة ل�خطط االس��اتيجية للشركة  .٤    .التشغيلية للتأكد من تو
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ن أداء  � تحس إ�� لقرارات االس��اتيجية املتعلقة بالفرص االستثمار�ة ال�ي ��دف �شأن اعداد التوصيات �جلس اإلدارة إ .٥

 الشركة.

 أي واجبات ومهام أخرى يتم ت�ليفها من قبل مجلس اإلدارة.  .٦

 قرب اجتماع لھ للمصادقة عل��ا.عن ال�جنة ع�� مجلس اإلدارة �� أ �عرض جميع القرارات والتوصيات الصادرة .٧
 

) سنوات تبدأ من تار�خ بدء �ل دورة من دورات مجلس اإلدارة، وال يجوز بأي حال من  ٣ال�جنة التنفيذية ثالث (�ستمر مدة عمل 

 .األحوال أن تمتد عضو�ة ال�جنة التنفيذية ألك�� من مدة دورة ا�جلس

 ، من السادة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية اسماؤهم :  وتتكون ال�جنة من خمسة أعضاء

                        عبد هللا ع�� الصا�ع           /األستاذ 
ً
 رئيسا

                      سامي عبد العز�ز الصويغ            /األستاذ 
ً
 عضوا

                       سعود عبد هللا الصا�ع                 / املهندس 
ً
 عضوا

                      عبد هللا عبد الرحمن بو ع��        /األستاذ 
ً
 عضوا

                       عبد السالم مزروع املزروع            / املهندس
ً
 عضوا

 م. ٢٠٢٠لم �عقد ال�جنة اجتماعات خالل العام  •

  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 : �جنة املراجعة:  
ً
 ثانيا

 

 �� ضوء ما جاء �� الئحة عمل �جنة املراجعة املعتمدة من ا�جمعية العامة للشركة، تكون مهام ومسؤوليات ال�جنة كما ي��:  

   -التقار�ر املالية:  •

ائم املالية للشركة و�بداء الرأي والتوصية �� شأ��ا �جلس اإلدارة.  . أ   دراسة ومراجعة القو

 ركة و�بداء الرأي والتوصية �جلس اإلدارة �� شأ��ا. دراسة السياسات ا�حاسبية املتبعة �� الش . ب

 دراسة أي مسائل مهّمة أو غ�� مألوفة تتضم��ا التقار�ر.  . ج 

 البحث �� أي مسائل يث��ها املدير املا�� للشركة أو من يتو�� مهامھ أو مراجع ا�حسابات.  .د

 التقار�ر املالية. دراسة التقديرات ا�حاسبية �� املسائل ا�جوهر�ة الواردة ��  .ه

 -املراجعة الداخلية:  •

 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية و�دارة ا�خاطر �� كيمانول.  . أ 

 دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للم�حوظات الواردة ف��ا.    . ب

اق . ج   ��اح م�افآتھ.التوصية �جلس اإلدارة بتعي�ن رئيس املراجعة الداخلية و

افر املوارد الالزمة وفعالي��ا ��   .د الرقابة واإلشراف ع�� أداء وأ�شطة إدارة املراجعة الداخلية �� كيمانول للتحقق من تو

 أداء األعمال واملهام املنوطة ��ا.  

 - مراجع ا�حسابات: •

وتقييم أدا��م �عد التحقق من استقاللي��م  التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح مراج�� ا�حسابات وعزلهم وتحديد أ�عا��م   . أ 

 ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم. 

االعتبار   . ب  �� األخذ  مع  املراجعة،  أعمال  فعالية  ومدى  وعدالتھ،  وموضوعيتھ  ا�حسابات  استقاللية مراجع  التحقق من 

 القواعد واملعاي�� ذات الصلة. 

 فنية أو إدار�ة تخرج عن نطاق أعمال  مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعمالھ، وال . ج 
ً
تحقق من عدم تقديمھ أعماال

 املراجعة، و�بداء مرئيا��ا حيال ذلك.  

 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيمانول.  .د
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ائم املالية ومتا�عة ما اتِخذ �شأ��ا.  .ه  دراسة تقر�ر مراجع ا�حسابات ومالحظاتھ ع�� القو

 - ضمان االل��ام:  •

 تقار�ر ا�جهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيمانول اإلجراءات الالزمة �شأ��ا. مراجعة نتائج  . أ 

ائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. . ب  التحقق من ال��ام كيمانول باألنظمة واللو

جلس  مراجعة العقود والتعامالت املق��ح أن تجر��ا الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئيا��ا حيال ذلك إ�� م . ج 

 اإلدارة. 

 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء �شأ��ا إ�� مجلس اإلدارة و�بداء توصيا��ا باإلجراءات ال�ي يتع�ن اتخاذها.  .د

و�ش�ل عام، ل�جنة املراجعة �� سبيل أداء مهامها حق التحري عن أي أمر يدخل ضمن مهامها، أو أي موضوع يطلبھ مجلس اإلدارة  

التحد وجھ  اإلدارة  ع��  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  بيان  أو  إيضاح  أي  وطلب  ووثائقها،  الشركة  �جالت  ع��  االطالع  وحق  يد. 

التنفيذية أو موظفي الشركة �غرض التحري واالستفسار عن أي معلومات. وحق االستعانة باملشورة القانونية والفنية من أي جهة  

�� أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة املراجعة الداخلية. كما يجب ع��  خارجية أو أي جهة استشار�ة ً ملساعدة ال�جنة 

 إدارة الشركة إبالغ رئيس �جنة املراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا ملدى خطورتھ. 

اقب ا�حسابات التعامل والتواصل املباشر مع   ولضمان استقاللية عمل �جنة املراجعة يكون ل�ل من مدير املراجعة الداخلية ومر

 �جنة املراجعة دون وسيط.  

وتتكون ال�جنة من ثالثة أعضـــــــاء، و�و�ـــــــح ا�جدول التا�� أســـــــماء األعضـــــــاء و�ـــــــجل حضـــــــور �ل عضـــــــو الجتماعات ال�جنة وتوار�خ  

 ا�عقادها:

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 
ً
 : �جنة امل�افآت وال��شيحاتثالثا

 بما  ا
ً
نصــت عليھ القواعد املنظمة ل�جنة امل�افآت وال��شــيحات �� الئحة حوكمة الشــر�ات الصــادرة عن هيئة الســوق املالية،  ل��اما

 تكون مهام ومسؤوليات ال�جنة كما ي��:  

 اق��اح سياسات ومعاي�� وا�حة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.   .١

 للسياسات واملعاي�� املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح  التوصية �جلس اإلدارة ب��شيح أعضاء فيھ،   .٢
ً
و�عادة ترشيحهم وفقا

 أي �خص سبقت إدانتھ بجر�مة مخلة باألمانة.  

 إعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  .٣

 ارة.   تحديد الوقت الذي يتع�ن ع�� العضو تخصيصھ ألعمال مجلس اإلد .٤

 املراجعة السنو�ة لالحتياجات الالزمة من املهارات أو ا�خ��ات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.   .٥

 مراجعة هي�ل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات �� شأن التغي��ات ال�ي يمكن إجراؤها.   .٦

 صفة العضو  اسم العضو 

 م٢٠٢٠سجل حضور االجتماعات خالل عام                    

    اإلجمالي  الرا�ع   الثالث   الثاني   األول 
 ٢٦ 

 فبرایر
٢١ 
 یونیو 

٢٤ 
 أغسطس 

٠٤ 
 نوفمبر 

٤    

     ٤     مستقل  رئ�س اللجنة  أ / محمد فرحان بن نادر  

     ٣ X    عضو اللجنة مستقل  أ / عادل صالح الغصاب  

     ٤     عضو اللجنة مستقل  أ / ز�اد عبد اللط�ف البراك 
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املستقل�ن، وعدم وجود أي �عارض مصا�ح إذا �ان العضو �شغل عضو�ة  التحقق �ش�ل سنوي من استقالل األعضاء   .٧

 مجلس إدارة شركة أخرى.  

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذي�ن واألعضاء غ�� التنفيذي�ن واألعضاء املستقل�ن وكبار التنفيذي�ن.   .٨

 �ن.  جراءات ا�خاصة �� حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذياإل  وضع .٩

انب القوة وفرص التطو�ر  .١٠ اق��اح ا�حلول ملعا�ج��ا بما يتفق مع مص�حة الشركة .    تحديد جو  �� مجلس اإلدارة، و

 املرجوة   األهداف، وتقييم مدى فاعلي��ا �� تحقيق  املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت .١١

 توضيح العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.   .١٢

 املراجعة الدور�ة لسياسة امل�افآت، وتقييم مدى فعالي��ا �� تحقيق األهداف املتوخاة م��ا.   .١٣

 للسياسة    التوصية �جلس اإلدارة بم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة .١٤
ً
عنھ وكبار التنفيذي�ن بالشركة وفقا

 املعتمدة.  

التأكد من سر�ان التأم�ن ع�� أعضاء مجلس اإلدارة ضد أي قرارات خاطئة قد ي��تب عل��ا تبعات قانونية أو ال��امات   .١٥

 مالية.

الجتماعات ال�جنة وتوار�خ    وتتكون ال�جنة من ثالثة أعضاء، و�و�ح ا�جدول التا�� أسماء األعضاء و�جل حضور �ل عضو        

 ا�عقادها: 

 م٢٠٢٠�جل حضور االجتماعات خالل العام 

 االجتماع االول  صفة العضو  أسم العضو 

 م ٠٣/٢٠٢٠/ ١١

 االجتماع الثا�ي    

 م ٢٠٢٠/ ١٠/ ٢٠

 االجما��      

 ٢    رئ�س اللجنة مستقل  أ/ سامي عبد العز�ز الصو�غ  
 ٢       اللجنة مستقل عضو   أ/ �اسر عبد الرحمن اللحیدان 

 ٢                         عضو اللجنة مستقل  أ / ز�اد عبد اللط�ف البراك 
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
ً
 التسو�ق : �جنة را�عا

 للتوجيھ الصـــــادر بتار�خ  
ً
م عن مجلس إدارة شـــــركة كيمانول تم �شـــــكيل �جنة �ســـــو�ق بالشـــــركة من أجل توجيھ  ٢٠١٨/ ١١/ ١٥وفقا

، تكون   اإلدارة جنة املعتمدة من مجلس�منتجا��ا (املنتجات)، و�� ضــــــــــــوء ما جاء �� الئحة عمل الودعم الشــــــــــــركة �� بيع و�ســــــــــــو�ق  

 مهام ومسؤوليات ال�جنة كما ي��:  

  مسـاعدة إدارة التسـو�ق واملبيعات لوضـع ا�خطة التسـو�قية السـنو�ة للمنتجات، ع�� أن تقدم هذه ا�خطة للمجلس

افقة عل��ا.  للمو

  ختلف املنتجات.واملبيعات  ر�ع السنو�ة املتعلقة باإلنتاج  الالشركة السنو�ة و استعراض خطة� 

 ار لتحديد اقتصاديات قطاعات.وضع التوقعات ر�ع السنو�ة لألسع 

   ا�جديدة، وتقديم التوصــــــيات �شــــــأن إضــــــافة وحذف املنتجات،   األصــــــنافاملنتجات و/ أو ر�حية   أصــــــنافاســــــتعراض

 .ا�حاجةوذلك حسب  

 دور�ة للت�اليف اللوجســـــــــــتية بالشـــــــــــركة (ت�اليف التغليف، وال�ـــــــــــحن، والتخر�ن) والتوصـــــــــــية بإجراء   إجراء مراجعة

 تحسينات عل��ا.



 
         

 
 

 ۳٥  -  ۳۱                                     م2020 عن العام الماليتقریر مجلس اإلدارة 
 

   وضـــــــــــع مؤشـــــــــــرات األداء الرئيســـــــــــية بالتنســـــــــــيق مع إدارة التســـــــــــو�ق واملبيعات وال�ي من خاللها تقوم الشـــــــــــركة بقياس

 �� ضوء هذه املؤشرات.
ً
 واستعراض أداء اإلدارة دور�ا

  ان�ن اســـتعراض و تقديم التوصـــيات �شـــأن اســـ��اتيجيات و�جراءات إدارة التســـو�ق واملبيعات املتعلقة باالمتثال للقو

ان�ن املتعلقة بم�افحة االحت�ار وأنظمة التصدير   ).واإلغراق (ع�� سبيل املثال القو

  اقبة امتثال الشـــــــركة باتفاقيات التســـــــو�ق والنقل، واســـــــتعراض واعتماد أي �عديالت عل��ا مع مراعاة االعتبارات مر

 الالزمة.

   تقديم التوصيات للشركة إلجراء البحوث التسو�قية الدور�ة أو املتخصصة لتحديد احتياجات العمالء ، ومستو�ات

 رضاهم، والعوامل البيئية، والعناصر التنافسية.

  مو.الن  اس��اتيجياتاملساعدة �� وضع خطة طو�لة األجل لتسو�ق منتجات الشركة ا�حالية وتطو�ر 

 .املساعدة �� تحديد الفرص والشرا�ات ا�حتملة لتحس�ن املبادرات التسو�قية من أجل تحقيق أفضل النتائج 

 وتتكون ال�جنة من أر�عة أعضاء، و�و�ح ا�جدول التا�� أسماء األعضاء و�جل حضور �ل عضو الجتماعات ال�جنة وتوار�خ ا�عقادها: 

 صفة العضو  اسم العضو 

 

 

 م  ٢٠٢٠لم يتم عقد اجتماعات خالل العام   رئيس ال�جنة مستقل م/ عبد السالم مزروع املزروع 

 تنفيذيغ�� عضو ال�جنة  م/ سعود عبد هللا الصا�ع 

 عضو ال�جنة مستقل أ/ ياسر عبد الرحمن ال�حيدان

 عضو ال�جنة مستقل أ / عادل صا�ح الغصاب  

 

 

 لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة نتائج املراجعة السنو�ة  -٢٧
 

ضــــمن ســــع��ا املســــتمر لتحســــ�ن البيئة الرقابية وا�حد من ا�خاطر فقد قامت شــــركة كيمانول بوضــــع إجراءات رقابية مكتو�ة ل�افة 

املراجع�ن الــداخلي�ن عمليــا��ــا �عزز ذلــك وجود �جنــة مراجعــة منتخبــة من قبــل ا�جمعيــة العــامــة �ســــــــــــــاهم �� ضــــــــــــمــان اســــــــــــتقالليــة  

وا�خارجي�ن وتتلقى تقار�ر دور�ة عن الوحدات واأل�شــــــــــــطة محل املراجعة �شــــــــــــ�ل دوري مما �ســــــــــــاهم �� توف�� تقييم مســــــــــــتمر لنظام 

 الرقابة الداخلية ومدى فاعليتھ.

��دف إضـافة قيمة للشـركة   و تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالشـركة ال�ي تتبع ل�جنة املراجعة بتقديم تأكيدات وخدمات اسـتشـار�ة

 للمعــاي�� الــدوليــة للممــارســـــــــــــات املهنيــة للتــدقيق الــداخ�� الصـــــــــــــادرة عن معهــد املراجع�ن  
ً
وتحســــــــــــ�ن عمليــا��ــا وتمــارس أعمــالهــا وفقــا

الداخلي�ن ويســاعد هذا النشــاط �� �عز�ز وحماية قيمة الشــركة وتحقيق أهدافها من خالل اتباع أســلوب م���� ومنظم مســتند ع��  

 طر لتقييم وتحس�ن فاعلية عمليات ا�حوكمة و�دارة ا�خاطر والرقابة.ا�خا

 �خطـة املراجعـة املعتمـدة من قبـل �جنـة املراجعـة و�تم رفع تقـار�ر بـالنتـائج إ�� اإلدارة 
ً
تخضــــــــــــع أعمـال الشــــــــــــركـة ملراجعـة دور�ـة وفقـا

تم رفعهــا ا�� اإلدارة التنفيــذيــة ومجلس اإلدارة وتم  التنفيــذيــة ومجلس اإلدارة ، وقــد أظهرت أعمــال املراجعــة �عض املالحظــات ال�ي  

وضــــع إجراءات ت�ــــحيحية لها ، ولم يلفت انتباه �جنة املراجعة ما يجعلها �عتقد أن هناك قصــــورا جوهر�ا يقت�ــــىي اإلفصــــاح عنھ و  

 أن نظام الرقابة قد حقق العديد من التحسينات خالل العام .
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 التنازل عن امل�افآت  -٢٨
 

د�سم��    ٣١السنو�ة عن السنة املالية املن��ية ��  امل�افآتلم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن بالتنازل عن 

 م. ٢٠٢٠

 التنازل عن األر�اح  -٢٩
 

 .م٢٠٢٠ د�سم��  ٣١أر�اح ع�� مساهم��ا عن السنة املالية املن��ية ��   لم توزع الشركة أي

 مص�حة ف��ا  ارة وكبار التنفيذي�نالعقود ال�ي تكون ألعضاء مجلس اإلد -٣٠
 ف��ا مص�حة �خصية ألي من أعضائھ أو كبار التنفيذي�ن

ً
  .يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة لم توقع عقودا

 إقرارات مجلس اإلدارة:  -٣١
 

 بما ي��: يقر مجلس إدارة شركة كيمائيات امليثانول   •

 أن �جالت ا�حسابات أعدت بالش�ل ال�حيح. -١

 أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسس سليمة ونفذ بفاعلية. -٢

 ع�� مواصلة �شاطها. الشركة أنھ ال يوجد أي شك يذكر �� قدرة  -٣

 لشركة تا�عة. أي شر�ات تا�عة و�التا�� ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة ال يوجد للشركة   •
 

 ا�جمعيات العامة: -٣٢
ــح ا�جدول التا�� توار�خ ا�جمعيات العامة ال�ي عقد��ا الشــــــركة   ــاهم�ن  يو�ــــ ــنة املالية املن��ية ��  للمســــ ــم��   ٣١خالل الســــ د�ســــ

 ا�جمعيات، وذلك ع�� النحو التا��:وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه   م، ٢٠٢٠

 الجمع�ة العامة غیر العاد�ة  العاد�ة غیر الجمع�ة العامة  الجمع�ة 
 م٢٠٢٠/ ٠٦/ ٢٤ م٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٣ العضو/ تار�خ االجتماع 

   أ/  عبـد هللا بـن ع�� الصـا�ــع 

   سامي بن عبدالعز�ز الصويغ  أ/

   م/ سعود بـن عبـد هللا الــصــا�ع 

   بو ع��  عبد هللا بن عبد الرحمنأ/ 

   أ/ عـادل بن صا�ح الغصاب 

   م/ عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع

   أ/ مـحمـد بـن فـرحان الــنــادر 

   أ/ ياسر بن عبدالرحمن اللـحـيــدان

   أ/ ز�اد بن عبداللطيف الــبــراك 

 
 

 واملستثمر�ن التواصل مع املساهم�ن  -٣٣
 

ــبة �� الوقت املناســــــببتحقيق مبدأ العدالة �� توف�� املع إدارة الشــــــركةتل��م   ــتثمر�ن  لومات املناســــ ــاعدة املســــ ع�� اتخاذ   لغرض مســــ

افية، وضــــــــمان عدم �ســــــــرب املعلومات إ�� �عض املســــــــتثمر�ن دون �عضــــــــهم    بناءً   القرارات االســــــــتثمار�ة ع�� معلومات �ــــــــحيحة وو

بتنفيذ   وحرص ل ع�� املعلومة. وتل��م الشــــــــــركة ب�ل دقٍة اآلخر، وحصــــــــــول �افة األطراف املســــــــــتفيدة ع�� فرص مت�افئة �� ا�حصــــــــــو 

ائح   املالية وتقار�ر   السياسات واإلجراءات ا�خاصة باإلفصاح عن التطورات املهمة والبيانات  للمتطلبات القانونية واللو
ً
األداء؛ وفقا

 .املعمول ��ا، والتعليمات الواردة من ا�جهات ذات االختصاص
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 �جالت املساهم�ن  -٣٤
 م وأسباب طل��ا:٢٠٢٠د�سم��   ٣١يب�ن ا�جدول التا�� توار�خ طلب �جالت املساهم�ن خالل السنة املالية املن��ية ��  

 سبب الطلب  تار�خ ال�جل 

 أخرى  م ٢٠١٩/ ١٢/ ٣١

 إجراءات الشر�ات  م ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٣

 إجراءات الشر�ات  م ٢٠٢٠/ ٠٥/ ١٣

 إجراءات الشر�ات  م ٢٠٢٠/ ٠٦/ ٣٠

 أخرى  م ٢٠٢٠/ ١٢/ ٢٠

 
 إعالنات الشركة للسوق املالية (تداول)  -٣٥

 

 ٢٣م باإلعالن �� موقع الســـــــــوق املالية (تداول) عن العديد من األحداث والقرارات من خالل  ٢٠٢٠قامت الشـــــــــركة خالل العام املا��

 للبيان التا�� :موجهة ملساه�ي الشركةاعالن 
ً
 ، وفقا

 موضوع العنوان تار�خ اإلعالن  الرقم

ميثيل الفورماميدإعالن إ�حا�� بخصوص إجراءات الصيانة الدور�ة ملصن�� امليثانول وثنائي  ف��اير  ٠٤ ١  

م ٢٠١٩النتائج املالية السنو�ة للعام املا��  مارس٠١ ٢  

افقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم الالزم لتوسعة مصنع امليثانول  مارس  ٠٢ ٣  اعالن الشركة عن حصولها ع�� مو

العادية (االجتماع االول)اعالن الشركة عن دعوة مساهم��ا ا�� حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ��  مارس  ١٢ ٤  

  (االجتماع االول) اعالن الشركة عن اخر التطورات لدعوة املساهم�ن �حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية مارس  ٢٤ ٥

 اعالن الشركة عن عدم ا�عقاد ا�جمعية العامة غ�� العادية (االجتماع االول والثا�ي �عد ساعة)  ابر�ل  ٠٦ ٦

 اعالن الشركة عن دعوة مساهم��ا ا�� حضور اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية (االجتماع الثالث)  ابر�ل  ٢١ ٧

العادية ( االجتماع الثالث) اعالن الشركة عن نتائج اجتماع ا�جمعية العامة غ��  مايو  ١٤ ٨  

  ٩  اعالن ا�حا�� بخصوص اعالن نتائج اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية ( االجتماع الثالث)  مايو ١٧ 

املستجد ع�� اعمالها. اعالن آثر االجراءات اإلح��از�ة والتداب�� الوقائية ال�ي تقوم ��ا ا�جهات ا�ختصة ل�حد من انتشار ف��وس كورونا  مايو ١٨ ١٠  

 اعالن ت�حي�� بخصوص نتائج اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية ( االجتماع الثالث) مايو  ٢١ ١١

اعالن نتائج اجتماع ا�جمعية العامة غ�� العادية ( االجتماع الثالث) اعالن ا�حا�� بخصوص  مايو  ٢١ ١٢  

 اعالن الشركة عن دعوة مساهم��ا �حضور اجتماع ا�جمعية العامة العادية ( االجتماع االول)  يونيو  ٠٢ ١٣

 اعالن استقالة العضو املنتدب   يونيو  ١١ ١٤

م ( ثالثة اشهر) ٣١/٠٣/٢٠٢٠للف��ة املن��ية �� اعالن النتائج املالية األولية  يونيو  ٢٢ ١٥  

م ( ثالثة اشهر) ٣١/٠٣/٢٠٢٠للف��ة املن��ية ��  األولية اعالن ا�حا�� بخصوص النتائج املالية يونيو  ٢٢ ١٦  

 اعالن نتائج ا�جمعية العامة العادية ( االجتماع الثا�ي) يونيو  ٢٥ ١٧

م ( ستة اشهر)  ٣٠/٠٦/٢٠٢٠اعالن النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية ��  أغسطس  ٢٥ ١٨  

 اعالن عن توصية مجلس اإلدارة بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم ز�ادتھ عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ة  أكتو�ر  ١١ ١٩

م ( �سعة اشهر)٣٠/٠٩/٢٠٢٠اعالن النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية ��  نوفم��  ٠٥  ٢٠  

م ( �سعة اشهر) ٣٠/٠٩/٢٠٢٠اعالن ت�حي�� بخصوص النتائج املالية األولية للف��ة املن��ية ��  نوفم��  ٠٥ ٢١  

 اعالن عن أخر التطورات حول توصية مجلس اإلدارة بتخفيض راس املال ومن ثم ز�ادتھ عن طر�ق اصدار أسهم حقوق أولو�ة .  نوفم��  ٠٨ ٢٢

 اعالن تقديم ملف طلب تخفيض رأس املال ومن ثم ز�ادتھ عن طر�ق طرح أسهم حقوق أولو�ة ا�� هيئة السوق املالية د�سم��  ٢٨ ٢٣
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 املسددة واملستحقة املدفوعات النظامية -٣٦
 

 ا�جدول التا�� يب�ن املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة ع�� الشركة (بآالف الر�االت)

 موجز لهاوصف  بيان األسباب 

 م   ٢٠٢٠

املستحق ح�ى   البند 

��اية السنة ولم 

 �سدد 

 املسدد

 الز�اة   ٦٬٠٥٢ ٧٬٠٠٠ ز�اة الشركة الزامية 

 الضر�بة ٢٠٠٫٧ ٢٠ ضر�بة الشركة الزامية 

 املؤسسة العامة للتأمينات   ١٠٬٩٥٠   ٨٧٩٫٥ سداد اش��ا�ات للمؤسسة  الزامية 

 ٢٦٣ - وجوزات موظف�ن سداد رسوم تأش��ات  الزامية 
  ت�اليف تأش��ات وجوازات

 رسوم مكتب العمل

�شئت ملص�حة موظفي الشركة -٣٧
ُ
 استثمارات أو احتياطيات أ

 

 : م٣١/١٢/٢٠٢٠بآالف الر�االت كما ��   مخصصات موظفي الشركة  �يو�ح ا�جدول التا�

 م ٢٠٢٠ م ٢٠١٩ البند 

 ٤٨٬٨٩٢ ٤٧٬٧٢٥ م�افأة ��اية ا�خدمة

 

 والعقو�ات املفروضة ع�� الشركة ت ا�جزاءا -٣٨
 

افيــتــدب�� اح��ازي أو  ليســـــــــــــت هنــاك أي عقو�ــة أو جزاء أو     أو   ةقيــد احتيــاطي مفروض ع�� الشــــــــــــركــة من الهيئــة أو من أي جهــة إشــــــــــــر

 م.٢٠٢٠/ ١٢/ ٣١تنظيمية أو قضائية أخرى خالل السنة املالية املن��ية ��  
 

 وصف ألي صفقة ب�ن الشركة وطرف ذي عالقة  -٣٩
 

 .م٢٠٢٠مع أطراف ذات عالقة خالل عام    توجد �عامالتال 
 

    املسؤولية االجتماعية -٤٠
 

 من
ً
حملة تنظيم فقد قامت ب)  COVID-19ظل جائحة ف��وس كورونا املســـــــــــتجد (��  وخاصـــــــــــة   دورها تجاه ا�جتمعب  الشـــــــــــركة ايمانا

عداد إ  و   ع�� املتســــــــوق�نصــــــــ��  صــــــــندوق    ١٠٠٠للمواطن�ن بمدينة ا�جبيل الصــــــــناعية حيث قامت الشــــــــركة بتوزيع التســــــــوق اآلمن 

ية البيئة والتعليم ال�ـــــّحة وحماا�� دورها �� باإلضـــــافة    ، ح��از�ةاال   اتخاذ اإلجراءاتاهمية  عن  للمواطن�ن واملقيم�نحمالت توعو�ھ 

هــذه  ��  ختصــــــــــــــة  ا�و ر�حيــة  من خالل التعــاون مع عــدد من املؤســــــــــــســــــــــــــات غ�� الودعم األيتــام ومراكز تحفيظ القرآن الكر�م، وذلــك  

وقد قامت الشـركة    يقتصـر تقديم الت��عات ع�� ال�ـخصـيات االعتبار�ة املرخصـة وامل�ـجلة لدى ا�جهات الرسـمية،   حيثا�جاالت،  

ابط وامل��انية املعتمدة من    ، ر�ال  الف٢٠٥حوا��  بدعم املؤســـســـات وا�جمعيات ا�خ��ية م ب٢٠٢٠خالل عام  و�تم ذلك ضـــمن الضـــو

 مجلس إدارة الشركة.
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 ختامية�لمة  -٤١

والتقدير ا�� مقام  مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية أن أرفع أس�ى عبارات الشكر  �شرف�ي باألصالة عن نف�ىي و�النيابة عن  

وا�� و�� عهده االم�ن صاحب السمو املل�ي األم�� محمد    ،  حفظھ هللاخادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن امللك سلمان بن عبد العز�ز  

، سائل�ن  و�ش�ل خاص اثناء جائحة ف��وس كورونا  للصناعة الوطنية    تقديم �افة سبل الدعمحفظھ هللا ، ع��  بن سلمان  

 وء.  و�ديم ع�� بالدنا �عمة االمن واالمان وان يحفظ البالد والعباد من �ل س ةيز�ل هذه الغماملو�� عزوجل ان 

اتقدم   بالشركة  كما  العامل�ن  التنفيذية وجميع  والتقدير  لإلدارة  املبذولةبالشكر  العام    ع�� جهودهم  وما  ٢٠٢٠خالل  م 

العالقة  ، شهده من تحديات ا�حكومية واألهلية ذات  القطاعات  الشركة وجميع  تفاعل مساه�ي   
ً
 ومقدرا

ً
و�تطلع    . مثمنا

 .  �عا��  بمشيئة هللا والعودة ا�� مسار الر�حية اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة  تحقيقا�جلس إ�� 

 ،،،، وهللا و�� التوفيق

  

 عبد هللا بن ع�� الصا�ع 

 

 مجلس اإلدارةرئيس 

 

 


