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 -: قدمةالمأوالً : 
 المحترمين       السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
م والذي يحتوي 2018ر ديسمب 31السنوي للسنة المالية المنتهية في تقريره  لحضراتكميقدم يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن 

ديسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  القوائم المالية باإلضافة إلى  ،هاإنجازاتأهم و  على عرض عام ألداء الشركة وأنشطتها
 . طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية م وتقرير مراجعي الحسابات2018

 

  م2018أهم انجازات الشركة خالل عام 
 تم االنتهاء من مشاريع مطابقة الشروط األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا -1

لألمن الصناعي لكل من مستودعات الشركة في منطقة الصمان والزيمة وابها. وقد تم الحصول على رخصة التشغيل لمدة أربعة 
 أعوام.

ء من مطابقة المتطلبات األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا لألمن االنتهاتم  -2
تم الحصول على رخصة تصنيع المتفجرات لمدة خمسة أعوام من قبل  وقد الصناعي في مصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية،

  خلية. صاحب السمو الملكي وزير الدا

في مشروع مطابقة المتطلبات األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومتطلبات  خالل العام بدأت الشركة -3
 .م2019في بداية عام  لحصول على رخصة التشغيل و التصنيعا وتمالهيئة العليا لألمن الصناعي في مصنع الشركة في عطشانة 

 م.2018/سبتمبر 16التجاري في مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية في حائل بخطي االقراص والسوائل بتاريخ بدأ األنتاج  -4

حصلت الشركة التابعة) الشركة السعودية العالمية للتجارة( على عدد وكاالت جديدة فيمن شركات طبية عالمية مما ساهم في زيادة  -5
 م2018مبيعاتها بشكل جوهري خالل عام 

 

 

 -: لها التابعة اتوالشرك نشاط الشركة:  ثانياً 
 

 شركة مساهمة سعودية( الشركة الكيميائية السعودية(:  
 

المدنية في ستخدامات لالفي مجال صناعة المتفجرات تعمل كأول شركة   م1972عام  تأسست الشركة الكيميائية السعودية خالل
قليميًا للمتفجرات  محلياً  موردًا رئيسياً المملكة العربية السعودية وأصبحت  ة الصخور لفي مختلف تطبيقات إزاستخدامات المدنية لالوا 

وتم إدراجها في  ،مليون لاير سعودي 632.4يبلغ رأس مال الشركة  ستكشافات النفطية.واألنفاق والمناجم والتعدين واال شق الطرقو 
في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ات ومستودعمصانع كبرى  ةوتملك ثالث ،م2001السوق المالي السعودي خالل عام 

خالل األربعة عقود تمكنت الشركة  . والمنطقة الشرقيةباإلضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية  ،والمنطقة الغربية
ألعمال البنى التحتية الالزمة نية المد لإلستخدامات الماضية من تزويد السوق المحلي بكافة المواد اإلساسية وملحقاتها من المتفجرات

 والمشاريع اإلنشائية.
 

 عسكرية.الألغراض ابل تتسع لتشمل  فقطالمدنية ستخدامات لالإنتاج المتفجرات في  ال تنحصرأن أعمال الشركة  جدير بالذكر و 
 

 )الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما: 
 

في توزيع األدوية  ،يتركز نشاط الشركةو خمسة ماليين لاير سعودي،  هاويبلغ رأسمالم 1982عام خالل  شركة سيتكو فارما تتأسس
شركات توزيع األدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها  ياتسيتكو فارما من كبر شركة وتعتبر العربية السعودية بالمملكة 
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التي تحتاجها جميع وتعمل على توفير جزء كبير من األدوية العالمية  ةاألدوية العالميصناعة شركات  ياتمن كبر  لعددوكيلة 
سيتكو فارما أكبر موزع وطني لألمصال  شركة وتعد مناطق.الوذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع بالمملكة القطاعات الصحية 

 خاصة في النقل والتخزين. اً طنسولين وهرمونات التخصيب( التي تتطلب شرو لقاحات واألدوية المبردة )مثل اإلوال
 

 

 :)شركة السويس العالمية للنترات )سينكو 
 

في إنتاج مادة نترات األمونيوم المسامية  هاجمهورية مصر العربية، ويتركز نشاطفي م 2006خالل عام  شركة سينكو تتأسس
 سعودية بالمملكة العربية السعودية إلنتاج المتفجراتوهي المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية المنخفضة الكثافة 

  .منخفضة الكثافة ن مادة نترات األمونيوم المساميةطن م 80.000 السنوية لشركة سينكو المدنية وتبلغ الطاقة اإلنتاجية ستخداماتلال

 

التشغيل األولية وحصلت على  كافة اإلنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت إختبارات م2009أنهت شركة سينكو خالل عام 
ويبلغ رأس مال الشركة المرخص  .م2010خالل الربع األول من عام اإلنتاج التجاري لشركة سينكو  وبدأالتراخيص الالزمة للتشغيل 

بلغ تسهم  5.000 ن دوالر أمريكي موزعة علىييخمسة مالوالمدفوع رأس المال المصدر بلغ يبينما  ،به خمسون مليون دوالر أمريكي
 مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.مساهمة شركة هي دوالر أمريكي ، و  1.000 قيمة السهم الواحد

 
 

 المحدودة ستثمار التجاريالشركة الكيميائية لال: 
 

اط الشركة يتمثل نشو برأس مال قدره مليون لاير سعودي، م 2008خالل عام ستثمار التجاري المحدودة الكيميائية لالالشركة  تستأس
دارة وتشغيل الصيدليات األهلية  بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وا 

 م. 2013ستثمار التجاري نشاطها التجاري خالل عام وبدأت الشركة الكيميائية لال في المملكة العربية السعودية والحكومية
 

 المحدودة ات الدوائيةشركة أجا للصناع: 
 

م، كشركة ذات مسئولية محدودة، في المملكة العربية السعودية، 2012تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام 
ويبلغ رأس مال الشركة مائة وخمسون مليون لاير سعودي ويتمثل نشاط الشركة في إقامة وتملك مصانع األدوية والمستحضرات الطبية 

دارة وتملك وال جراء وا  لقاحات واألمصال والمستحضرات الصيدالنية المشعة والكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وا 
 األبحاث الدوائية ومعامل التطوير واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.

 

 :الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 
 

برأس مال قدره مليون لاير سعودي،  م 2011في نهاية عام في المملكة العربية السعودية الكيميائية السعودية المحدودة  كةسست الشر تأ
ستيراد المواد والمعدات الالزمة او المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها،  ستخداماتلال تصنيع وبيع وشراء المتفجراتل
 .ستخدامات العسكريةالمتعلقة بإنتاج مواد الطاقة لال كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع عيصنتلل
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 -: هافيتها نسبة ملكيولشركة الكيميائية السعودية ل الشركات التابعةبيان ب:   ثالثاً 
 

 فيما يلي:  2018ديسمبر  31ما في ك  تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر 
 

 

 إسم الشركة
المال رأس 

 المدفوع
نسبة 

 الملكية

 

 نشاطها الرئيس

 

 المقر الرئيسي لعملياتها

 

 بلد التأسيس

الشركة السعودية العالمية للتجارة 

 المحدودة )سيتكوفارما(

 ماليينخمسة 

 لاير سعودي

 كة العربية السعوديةالممل المملكة العربية السعودية توزيع اإلدوية 99%

شركة السويس العالمية للنترات 

  )سينكو(

 ماليينخمسة 

 دوالر أمريكي

 جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية إنتاج نترات األمونيوم المسامية 100%

الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري 

 المحدودة

واحد مليون لاير 

 سعودي

100% 
ي تجارة الجملة والتجزئة ف

 والمواد والمعدات الطبية األدوية
 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

شركة أجا للصناعات الدوائية 

 المحدودة )أجا فارما(

مليون لاير  150

 سعودي

 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية  إقامة وتملك مصانع األدوية 100%

 واحد مليون لاير السعودية المحدودةالشركة الكيميائية 

 سعودي

تصنيع وبيع المتفجرات المدنية  100%

 والعسكرية

 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية

 

 لشركة الكيميائية السعوديةا
 

 

 

 

 

                                                                              

  إلرشكة إلكمييائية            أ جا للصناعات  رشكة                  إلرشكة إلكمييائية                 رشكة إلسويس                 لرشكة إلسعودية إلعاملية      إ      

 إلسعودية إحملدودة      إدلوإئية  إحملدودة                ر إلتجارا إحملدودة       ستامثلل     إلعاملية للنرتإت                    للتجارة إحملدودة                          

 )إململكة إلعربية إلسعودية(              ()إململكة إلعربية إلسعودية                      )إململكة إلعربية إلسعودية(                (  إلعربية مرصمجهورية )                          إلسعودية(  إململكة إلعربية )     

 

 رابعاً   :  ملخص النتائج المالية الموحدة :

 -: المبيعات الموحدة)أ(  
 

ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في للاير  مليون  2.949 لها التابعة اتالشركو بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية 
الزيادة بشكل رئيسي في مبيعات األدوية ،  وذلك بسبب %(19) اقدره بزيادةم 2017لعام لاير مليون  2.481  بمبلغم مقارنة 2018

  .والحصول على وكاالت جديدة
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   أعوام الماضية: ةلجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خالل الخمسا  ويوضح

 )  القيمة باآلف الرياالت  ( المبيعات

 

    -: صافية  الموحدةاألرباح ال)ب( 

يعود  %.19 بإنخفاض قدرهوذلك م 2017 مليون لاير( لعام 142) بـمليون لاير( مقارنة  115م )2018بلغت األرباح الصافية الموحدة لعام 
 انخفاض مبيعات المتفجرات ذات العائد االعلى بالرغم من وجود نمو في مبيعاتفي صافي الربح بشكل رئيسي إلى  االنخفاضسبب 

وزيادة مصروفات التمويل  باالضافة الى زيادة المصروفات التشغيلية )قطاع االدوية بسبب زيادة المبيعات( ،االدوية ذات العائد االقل
  .للمرابحات االسالمية 

 

 صافي الربح )القيمة بآالف الرياالت(
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 قائمة الدخل الموحدة )ألف لاير سعودي(:  )ج(

 م4201 م5201 م6201 م7201 م8120 البيـــــــــــــــــان

 2.484.315 2.409.773 2.146.031 2.481.569 2.948.532              المبيعات 

 (1.981.519) (1.916.780) (1.740.810) (2.086.064) (2.538.088) تكلفة المبيعات  

 502.796 492.993 405.221 395.505 410.444 الربح اإلجمالي

 (92.119) (91.801) (94.594) (98.991) (114.928) بيع وتسويقمصروفات 

 (96.177) (118.123) (113.489) (107.462) (111.581) عمومية وإدارية وفاتمصر

 314.500 283.069 197.138 189,052 183.935 الرئيسيه الربح من األعمال

 (6.910) (9.689) (24.804) (24.302) (41.319) للمرابحات اإلسالمية وفات التمويلمصر

 5.258 6.595 (8.101) 2.159 270 صافي ،أخرى )مصروفات( إيرادات

 (27.996) (28.012) (25.539) (23.811) (26.893) الزكاة

 (1.291) (1.279) (878) (951) (1.169) حقوق األقلية 

 283.561 250.684 137.816 142.147 114.824 الربح للمساهمينصافي 

 --- --- --- 266 3.283 بإستثناء حقوق األقليه()اإليرادات الشاملة 

 283.561 250.684 137.816 142.413 118.107 للمساهمين إجمالي الدخل الشامل
 

 

 

 

 

 

 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:     
 

 البيـــــــــــــــــان
 التغيرات م2017 م2018

 

 نسبة التغيير
 (سعودي لاير ألف)

 %19 466.963 2.481.569 2.948.532              المبيعات 

 %22 (452.024) (2.086.064) (2.538.088) تكلفة المبيعات  

 %4 14.939 395.505 410.444 الربح اإلجمالي

 %16 (15.937) (98.991) (114.928) بيع وتسويقمصروفات 

 %4 (4.119) (107.462) (111.581) عمومية وإدارية وفاتمصر

 %(3) (5.117) 189,052 183.935 الرئيسيه الربح من األعمال

 %70 (17.017) (24.302) (41.319) للمرابحات اإلسالمية وفات التمويلمصر

 %(87) (1.889) 2.159 270 صافي ،أخرى )مصروفات( إيرادات

 %13 (3.082) (23.811) (26.893) الزكاة

 %23 (218) (951) (1.169) حقوق األقلية 

 %(19) (27.323) 142.147 114.824 الربح للمساهمينصافي 

 %1134 3.017 266 3.283 )بإستثناء حقوق األقليه(اإليرادات الشاملة 

 %(17) (24.306) 142.413 118.107 للمساهمين دخل الشاملالإجمالي 
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 المركز المالي الموحد )ألف لاير سعودي(:)د( 

 م2014 م5201 م6201 م7201 م8201 -: المـــركز المالــــــــــــي

      الموجودات:

 2.276.229 2.431.142 2.405.701 2.629.575 3.128.695 الموجودات المتداولة 

 765.584 864.836 915.805 969.222 1.029.309  الموجودات غير المتداولة

 3.041.813 3.295.978 3.321.506 797.598.3 004.584.1 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية:

 1.446.975 1.643.708 1.676.098 1.969.851 2.458.670 المطلوبات المتداولة

تمويل صندوق التنمية الصناعية 

  السعودي طويل األجل

 

109.558 

 

78.750 

 

78.750 

 

--- 

 

---- 

 47.195 47.275 46.859 61.140 61.080 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 1.494.170 1.690.983 1.801.707 2.109.741 2.629.308 مجموع المطلوبات 

       -حقوق المساهمين :

 632.400 632.400 632.400 632.400 632.400 رأس المال 

 270.526 295.689 309.471 316.200 316.200 اإلحتياطي النظامي

 260.000 300.000 340.000 340.000 340.000 إحتياطي عام 

 379.224 371.434 232.328 194.868 233.925 أرباح مبقاة

 1.542.150 1.599.523 1.514.199 1.483.468 1.522.525 مجموع حقوق المساهمين

 5.493 5.472 5.600 5.588 6.171 حقوق األقلية

 1.547.643 1.604.995 1.519.799 1.489.056 1.528.696 مجموع حقوق الملكية 

 3.041.813 3.295.978 3.321.506 3.598.797 004.4.158 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  
 مجموع الموجودات )القيمة بآالف الرياالت(:    )ه(   
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 مجموع المطلوبات )القيمة بآالف الرياالت(:    (  )و

 
 رياالت(:مجموع حقوق المساهمين )القيمة بآالف ال(   ز)

 
 

 السهم : يةربح:    خامساً 

 م7201     م8201  

 لاير/سهم 2.25   سهم/لاير  1.82 ربحية السهم بالريال السعودي

 
 :  تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة:   سادسا  
 المدنية ستخداماتلال نشاط المتفجرات :-   

 

 %21قدره  نخفاضابم 2017مليون لاير لعام  319 لاير مقارنة بـ مليون 251م 2018 عامالمدنية خالل  تستخدامالال بلغت مبيعات المتفجرات
 توفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجراتلالشركة لديها جميع االمكانيات علما بأن قتصادي العام وتوقف بعض المشاريع، بسبب الوضع اال لكوذ
 .مكامن البترول والغاز نلكشف عل والمتفجرات الالزمة  والمحاجر وقطاع التعدين، ريع البنية التحتية وشق الطرقخالل مشامن المدنية  ستخداماتلال

1,494,170 1,690,983  1,801,707  
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هذه المجاالت المتعددة بأعلى مستويات الجودة لالمدنية الالزمة ستخدامات لالكافة أنواع المتفجرات  إنتاجوقد تميزت الشركة الكيميائية بقدرتها على 
 . الصناعة ههذفي  الرائدةستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية االالتقنية  تفاقياتاالتساندها  العالمية التي

 
 
 
 

 والمستلزمات الطبية نشاط األدوية:-  

 %،24ه ر بزيادة قد  م2017مليار لاير لعام  2.12لاير، مقارنة بـ  مليار 2.62 م 2018 عام ألدويةا منسيتكو فارما شركة بلغت المبيعات السنوية ل
 المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع األدوية بالمملكةقدرة الشركة على أعوام الماضية  ةخالل الخمسمستويات مبيعات األدوية  وتؤكد

دارة األدوية العالمية بسوق المملكة إلتزامًا منها كوكيل ألكبر شركات األدوية العالمية وتوفيرها  من المحلي بالقدرة على تلبية الطلبتمتعها بفضل  وا 
لتوزيع كافة أنواع ومزودة باألجهزة المناسبة على أحدث األنظمة العالمية  ةصمممجميع مناطق المملكة و في لتوزيع والتخزين منتشرة لشبكة أفضل 

ات واألدوية المبردة والتي كما استحوذت الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات األمصال واللقاح .األدوية على مدار الساعة
حيث أصبحت المورد األول لهذا النوع من المستحضرات في السوق  ،أكسبت الشركة مكانة خاصة والتيتتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين 

 المملكة.في الريادة كأكبر موزعي األدوية  مكانةمحافظة الشركة على  يؤكدما م ،المحلي
 %.62م بزيادة قدرها 2017مليون لاير لعام  21مليون لاير ، مفارنة ب  34م مبلغ 2018ئية عام عات الدوابلغت ايرادات شركة آجا للصنا

قدرها م بزيادة 2017مليون لاير لعام  20 م مقارنة بـ2018مليون لاير سعودي خالل عام  42 بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد األخرى

110.% 

 المسامية نشاط نترات األمونيوم:-  

 52مليون لاير سعودي مقارنة بـ  64م من نترات األمونيوم 2018بلغت مبيعات شركة السويس العالمية للنترات )سينكو( خالل عام 
%. هذا وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيميائية السعودية خالل عام 23م بزيادة قدرها 2017مليون لاير سعودي لعام 

 عند إعداد القوائم المالية الموحدة.  مليون لاير ( وقد استبعد هذا المبلغ 42 – 2017مليون لاير ) 47 م حوالي2018
  

 

  الموحدة: للمبيعاتالتحليل الجغرافي :   سابعاً 

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

 

 المنطقة
 سعودي( )ألف لايرالمبيعات 

 م2017 م2018

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %66.9 1.660.838 %59.4 1.749.692 المنطقة الوسطى

 %20.5 509.711 %24.0 708.695 المنطقة الغربية

 %8.3 206.861 %12.0 354.301 المنطقة الشرقية

 %3.2 75.677 %3.0 89.062 المنطقة الجنوبية

 -- -- %0.4 12.186 المنطقة الشمالية

 %1.1 28.482 %1.2 34.596 المبيعات الخارجية )تصدير(

 %100 2.481.569 %100 2.948.532 اإلجمالــــي
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 :م2018لعام  خارجهاالموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية و  للمبيعاترسم بياني يوضح التحليل الجغرافي  وفيما يلي

   
   -:المعلومات القطاعية:    ثامناً 

إلضافة إلى با والمستلزمات الطبيةتعلقة بها وتجارة األدوية والخدمات المستخدامات المدنية لالتتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات 
 .ستخدامات المدنيةلالقطاع إنتاج المتفجرات ل يعتبر مكمالً المسامية . إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم المسامية نترات األمونيوم مادة إنتاج

 

   -:بيان بالمدفوعات النظامية:    تاسعاً 

  -م:2018وشركاتها التابعة خالل عام  السعودية المدفوعات النظامية للشركة الكيميائيةببعض فيما يلي بيان 

 )ألف لاير سعودي(                                            

 بيان األسباب للمستحق وصف موجز لها م8201 ــــــــــــــــــــــــــــــانالبيــــــــ

 المستحق المسدد 

الزكاة المستحقة على الشركة  29,456 22,306 الهيئة العامة للزكاة والدخل

 وشركاتها التابعة

تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة 

 لسنويا

 1,414 16,349 المؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

 

ه المبلغ المطلوب للمؤسسة العام

للتأمينات اإلجتماعية والذي يمثل 

 حصة الموظفين وحصة الشركة 

 

 تدفع في بداية الشهر التالي

رسوم تأشيرات وتجديد اإلقامات ونقل  --- 765 تكاليف تأشيرات وجوازات

 الكفاالت للموظفين غير السعودين 

--- 

 --- وم رخص العملرس --- 3,092 رسوم مكتب العمل

 تدفع قبل نهاية الشهر التالي المضافة  ضريبة القيمةصافي   892 34,012 ضريبة القيمة المضافة 

 

 -:سجل السالمة واألمن الصناعي:    عاشراً  

يق أحدث المعايير الخاصة تولي الشركة عناية فائقة ألمن وسالمة العاملين بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطب
، فإنه لم بالسالمة وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها سواًء في مجال األمن والسالمة أو الصيانة الوقائية والدورية، ونتيجة ذلك وبفضل من اهلل

تاجها ومناولتها. كما قامت م أية إصابة عمل بالغة على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي تقوم الشركة بإن2018تسجل خالل عام 
 الشركة بناًء على طلب من وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من المشاريع لتحديث وتطوير منظومة األمن والسالمة في المصانع والمستودعات وذلك

ئحة التنفيذية لنظام م، و كذلك تحقيق متطلبات الال2017الصادرة في عام بهدف اإلمتثال التام لتعليمات الهيئة العليا لألمن الصناعي 
. كما أن الشركة الكيميائية تعتبر عضوًا فعااًل في منظمة  هـ28/4/1428( بتاريخ 38المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )

(SAFEX.العالمية للسالمة في التعامل مع المتفجرات )  

المنطقة  مبيعات
 الوسطى

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الجنوبية

المنطقة 
 الشمالية

المبيعات 
 الخارجية 

 %59.4   %24.0   %12.0   %3.0   %0.4   %1.2  

 المبيعات
 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية

 المنطقة الجنوبية

 المنطقة الشمالية

%100 



 

 (12/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

 ISO)و (ISO 45001 : 2018)و (ISO 9001 : 2015)والسالمة  حةوقد حصلت الشركة على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والص
جميع في وهذا يدل على إلتزام الشركة بتطبيق معايير الجودة النوعية  9001بعد النجاحات التي حققتها في نظام األيزو  (2015 : 14001

 مرافقها وبأعلى المقاييس.
  -:برامج المسئولية اإلجتماعية:   حادي عشر

 

الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية  استمرتم 2018وخالل عام ،  اداء مسؤولياتها االجتماعيةكة الكيميائية السعودية على الشر  تحرص
مساهمة الشركة في البرنامج دعم و ، هذا باإلضافة إلى بناء الوطنلرعاية األيتام )إنسان( أنشطتها وبرامجها التي تخدم هذه الفئة الغالية من أ

  سم سباقات الخيل الذي ينظمه ميدان الفروسية بمحافظة رماح. السنوي لمو 
المنتجة والتي   وحظيت األسر المنتجة بجزء من الدعم الذي ال يعد غريبًا على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه األسر السعودية 

 تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها.
 ن خالل تدريب و تطوير وصقل مواهب الشباب واعدادهم لسوق العمل.كما حصلت المؤسسات التعليمية على جزء من الدعم م

لى تطوير النظام التعليمي وتدريب الطالب وتوعيتهم من خالل ورش العمل إ تم عمل شراكة مع مبادرة إنجاز السعودية والتي تهدف  كما
 وبرامج التدريب في جميع محافظات، مدن وقرى المملكة العربية السعودية.

ارة الشركة الكيميائية السعودية إلى االستمرار في تقصي احتياجات المحافظات ذات العالقة لرفع مستوى المبادرات وأواصر وتهدف إد
التعاون مع الجهات المعنية في كل محافظة عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات االنسانية التي تعنى باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة 

دراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة.إلعطاء الفرص الكامل  ة لهم في التوظيف واالعانات وا 
  

  -:القوى العاملة والتدريب:  عشر ثاني
 

إن الشركة الكيميائية السعودية صرح صناعي هام من كبريات الشركات المتخصصة في العديد من المجاالت حيث تستشرف المستقبل 
 .مقدرة على إدارة العمليات المختلفةوتعد له بكوادر وطنية ذات جاهزية و 

على  الشركة وقد كان وما زال هدف إدارة الشركة رفع كفاءة الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام والعالي حيث حصل عدد من موظفي
قامته ضمن تتابع تدريبي يتم د اخل الشركة وخارجها لكافة شهادتي البكالوريوس والماجستير وهم على رأس العمل. كذلك يتم دعم التدريب وا 

الموظفين في الدورات المختلفة التي تنظم داخليا والدورات التي تقام في مراكز غالبية موظفي الشركة ومع األخذ في االعتبار إشراك 
عام عن حاجة  إدارة الشركة تصور ولدى .مسبقاً  ومعتمدة موازنة محددةفي حدود  التدريب خارج المملكة وكافة مجاالت التدريب المختلف

ن إوبما يكفل تنفيذ خططها المستقبلية . بل  ًا الشركة الحالية والمستقبلية لبرامج التدريب المتنوعة التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين عموم
كنها من تلبية الشركة قد نظمت دورات تدريبية ومنتديات علمية وورش عمل فنية لعمالئها وللجهات األمنية  داخل المملكة وخارجها مما م

الطلب على المفجرين الجدد ورفع كفاءة المرخصين منهم وتزويد منسوبي الجهات األمنية بما يحتاجونه من معارف ومهارات حول منتجات 
     الشركة والتداول اآلمن لها .

  -:المخاطر المتوقعة:  عشر   الثث 

، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة جههااتو قد التي والمخاطر األخرى لتسويق تبذل الشركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد مخاطر التشغيل وا
ستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، وأيضًا من خالل مالحظات وتوصيات المراجعين الداخليين والخارجيين، ستخدام قوائم اإلاب
التوزيع والمبيعات.  ومكاتبل عملياتها التشغيلية للمصانع ة من قبل مجلس اإلدارة والتي تشمر ستراتيجية المقر االتعمل الشركة وفقًا للخطط و 

 ستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها رفع العائد على إستثمارات وحقوق المساهمين.يم ودراسة فرص االو وكذلك ما يتعلق بتق
ية ومخاطر السوق. ويركز برنامج إدارة لمجموعة متنوعة من المخاطر المال )"المجموعة"( تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة 

 المخاطر على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.



 

 (13/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

جميعها  المدنية التي قد تتأثرتتركز األعمال الرئيسية للشركة في صناعات الدواء والمستحضرات الطبية وفي مجال تصنيع المتفجرات 
 بالمخاطر التالية:

 .التغيير في أسعار المواد األولية -
 والطلبع لقوى العرض تخض األسواق وقوى تنافسية -
 .فاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية قتصاد المحلي وخفض اإلنكود في االنكماش والر اال -
التي تعمل  لةعلى الشركة أو تغيير في سياسات الدو الخارج تعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط في إن أعمال الشركة  -

 .مستقبالً  على ربحية الشركةذلك ها ومن الممكن أن يؤثر في
 مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من 
ت ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار المخاطر: مخاطر أسعار العموال

 السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، القروض والتمويل.
 

 مخاطر أسعار العموالت
للمجموعة وتدفقاتها دة على قائمة المركز المالي مخاطر أسعار العموالت هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العموالت السائ

 .جوهرية اسعار عموالت لمخاطر المجموعة. ال تتعرض النقدية
 

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العموالت. ومع ذلك، تتم مراقبتها على أساس منتظم واتخاذ 
، وحيث أن عموالت ثابتةالمعروضة بين البنوك السعودية )سايبور( و سعار األالتمويالت تكون ب تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع

 لم يتم اإلفصاح عن تحليل حساسية أسعار العموالت.التغيرات في أسعار السايبور ليست ذات أهمية نسبية فإنه 
 

 مخاطر العمالت األجنبية
بذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر التغيرات والتذ

لخطر محدود من التغير في أسعار  المجموعةبعض المعامالت بالدوالر األمريكي واليورو. تتعرض  ولديهامحليًا ودوليا،  المجموعةتعمل 
تقلبات  المجموعةعظم الشركات األجنبية باللاير السعودي. تراقب إدارة تقوم بتوقيع العقود مع م المجموعةصرف العمالت األجنبية حيث أن 

 ليس هامًا. ت األجنبيةلمخاطر العمال المجموعةأسعار العمالت األجنبية وتعتقد أن تعرض 
 

منتظم ويتم اتخاذ العمالت األجنبية ومع ذلك تتم مراقبتها على أساس  مخاطرفي اتفاقيات مستقبلية للتحوط من  المجموعةال تدخل إدارة 
 التدابير التصحيحية إذا لزم األمر.

 
 مخاطر األسعار

 خاصةمخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل 
 لمخاطر أسعارالمجموعة تداولة في السوق. ال تتعرض عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المعن  مصدرها أو أو مالية ال باألداة
 .جوهرية

 
 مخاطر االئتمان

خسارة مالية. إن مخاطر  المجموعةمخاطر االئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبـد 
والوزارات األخرى ومؤسسات طبية حكومية اخرى باإلضافة الى  تنتج بشكل أساسي من تعامالتها مع وزارة الصحة للمجموعةاالئتمان 
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خرى هي جزء من حكومة المملكة العربية االحكومية الطبية المؤسسات البعض الشركات السعودية الكبرى والمعروفة. إن الوزارات و 
رى المعروفة أيضا بتصنيف ائتماني عالي السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكب

في السوق السعودي. يقتصر التعرض األقصى لمخاطر االئتمان المرتبطة باألدوات المالية للمجموعة على القيم الدفترية المدرجة في قائمة 
 لتلك األدوات المالية. الموحدة المركز المالي

 
 بعد طرحتدرج حسابات الذمم المدينة التجارية بالصافي  يكون مناسبا، ماوعندبمتابعة األرصدة غير المسددة،  المجموعةتقوم إدارة 
 النقد في بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي. يودعخسائر. المخصص 

 
 االئتمان مخاطرالتركيزات الزائدة ل

الجغرافية، أو لها خصائص  تنشأ التركيزات عندما يشترك عدد من األطراف األخرى في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة
سية اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السيا

 نة.تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معي المجموعةأو ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء 
 

جراءات  إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة متنوعة. تتم  المجموعةمن أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وا 
دارتها وفقا لذلك  .مراقبة تركيزات مخاطر االئتمان المحددة وا 

 
 مخاطر السيولة
ا المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم على مقابلة التزاماته المجموعةعدم قدرة هي مخاطر مخاطر السيولة 

القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال 
 بلية.كافية متاحة من خالل التسهيالت االئتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستق

 
  

 -: مراجع الحساباتعشر  :  رابع 
كمراجع حسابات خارجي للشركة للسنة المالية  تيلي بيكر مكتب/ السادةم على تعيين 5/6/2018وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 

 30م و 2019مارس  31م و2018سبتمبر  30م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية للفترات المنتهية في 31/12/2018المنتهية في 
 م.2019 ويوني

  -:ستثمارات في شركات أخرىستراتيجية والتوسع في النشاط واالالخطط اال  :  عشر خامس

م تحقيق 2018تنفيذًا للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل للشركة، شهد عام 
 عدة خطوات عملية منها:

  -:ستخدامات المدنيةنشاط المـتــفجرات لال  (1)
وذلك سعيًا على تجديد الرؤية،  بدأت الشركة الكيميائية السعودية بتطوير الخطط االستراتيجية المستقبلية عن طريق ورش عمل متواصلة  -1

 والرسالة، واألهداف، واالستراتيجيات، وخطط العمل و استغالل الموارد والفرص المتاحة. 
من النتهاء من مشاريع مطابقة الشروط األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا لألتم ا  -2

 الصناعي لكل من مستودعات الشركة في منطقة الصمان والزيمة وابها. وقد تم الحصول على رخصة التشغيل لمدة أربعة أعوام.
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ت الشركة الكيميائية السعودية توسعة مستودعاتها في منطقة أبها وذلك هنوسع الجغرافي للمستودعات والتوزيع في المملكة، أاستمرارًا للت  -3
عات لرفع السعة التخزينية. كما تم االنتهاء من االلتزام بالشروط األمنية الالزمة لمطابقة متطلبات الالئحة التنفيذية للمتفجرات والمفرق

 .صاحب السمو الملكي وزير الداخليةبل والمعتمدة من ق
في مشروع مطابقة المتطلبات األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومتطلبات الهيئة  خالل العام بدأت الشركة  -4

 .م2019في بداية عام  لحصول على رخصة التشغيل و التصنيعا وتمالعليا لألمن الصناعي في مصنع الشركة في عطشانة 
من بعد االنتهاء من مطابقة المتطلبات األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومواصفات الهيئة العليا لأل -5

بل صاحب الصناعي في مصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية، تم الحصول على رخصة تصنيع المتفجرات لمدة خمسة أعوام من ق
  السمو الملكي وزير الداخلية. 

ومناجم  من الشركة لخدمة مشاريع التعدين والذي اسس سعياً  في منطقة الحدود الشمالية لمصنع الشركة التجاريتم التشغيل  -6
 وشركات األسمنت في المنطقه ومواكبة النمو السريع في استهالك المتفجرات التجارية في المنطقة الفوسفات

ادخلت الشركة الكيميائية السعوية منتج المتفجرات من الشركة الكيميائية السعودية لمواكبة التقنيات الحديثة للمتفجرات التجارية،  سعياً  -7
كما  ( لخدمة شركات التعدين وشركات األسمنت في المملكة العربية السعودية.Bulkالمستحلبة السائبة لغرض استخدامها بشاحنات خاصة )

 لذلك في مصنع الشركة في عطشانة.تجهيز الشاحنات المخصصة للمتفجرات السائبة وخطوط اإلنتاج الالزمة  تم البدء في
) شركة  تم توقيع اتفاقية نقل وتحويل نشاط المتفجرات من الشركة الكيميائية السعودية المساهمه الى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة -8

ليل مخاطر هذا القطاع على الشركة المساهمة وحصرها في الشركة التابعة قم وذالك لت01/01/2019ن م اعتباراً  %(100تابعة مملوكة 
 فقط.

نقل مصنع الشركة في المنطقة الشرقية )مصنع صالصل( الى مصنعها بمنطقة الحدود الشمالية وذلك لوجود احدث التقنيات في مجال  -9
  .. وتعود اسباب النقل لتخفيض التكاليف التشغيلية الجديد المتفجرات المدنية والعسكرية في المصنع

 -:نشاط األدوية (2)

  -:شركة سيتكو فارما ( أ)

 تستمر ا ،في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية الدائمة في مجال اإلمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية
عن وكاالت شركات أدوية عالمية جديدة إلدخالها سوق األدوية بالمملكة العربية  البحثفي  م2018خالل عام إدارة الشركة  دجهو 

م الحصول على وكاالت عالمية جديدة 2018وتم بالفعل خالل عام  لى وكاالت شركات األدوية الحاليةالسعودية مع المحافظة الجادة ع
 .مالعادوية خالل اال اتوالتي أدت إلى زيادة مبيع

  -صناعات الدوائية :شركة أجا لل   (ب)
 

 230م على استثمار مبلغ 2012أبريل  15هـ الموافق 1433جمادي األولى  23وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ 
 :مليون لاير إلقامة مصنع لألدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج

 نحق -4           شراب -3          كريمات -2          تأقراص وكبسوال -1
 

هـ الموافق 14/11/1433قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( يوم 
 م1/8/2012هـ الموافق 13/9/1433ريخ سنة اعتبارًا من تا 20م الستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة 30/9/2012

 .مترًا مربعاً  119.687إلنشاء مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة األرض 
 

م إلنشاء مباني مصنع األدوية في 18/6/2013وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقدًا مع إحدى شركات المقاوالت الوطنية بتاريخ 
أخرى في  طقة حائل والتي تمثل المرحلة األولى من مراحل بناء المشروع. تال ذلك توقيع عدة عقود أخرى ألعمالالمدينة الصناعية بمن

 .م2014خالل الربع الثالث من عام  المصنع ولشراء آالت ومعدات وغيرها. وقد تم اإلنتهاء من اإلنشاءات المدنية
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لتصنيع المنتجات الصلبة  "الهيئة"ة العامة للغذاء والدواء السعودية م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئ2016وفي أواخر عام 
من  )األقراص والكبسوالت(، وقد بدأ بالتشغيل التجريبي لخطوط اإلنتاج الخاصة باألقراص والكبسوالت وتصنيع دفعات تجريبية لعدد

د األدوية المسجلة باسم شركة أجا للصناعات . ويتوقع زيادة عدحمليات التصنيع بنجاوقد تمت ع م21/05/2018بتاريخ  المنتجات
فقد تم إختبارها وتجربتها حيث تم التدقيق عليها من  الدوائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء. وفيما يخص خطوط إنتاج األدوية السائلة،

اإلنتاج  م. هذا وقد بدء2018يناير  16خ قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح ومنح المصنع الترخيص الالزم لصناعة الشراب بتاري
لخط الكريمات و المراهم خالل الربع  م و يتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجريبي 2018سبتمبر  16بتاريخ   السوائلالتجاري لخطي األقراص و 

  .م2019الرابع من عام 
 

عتماد أسعارها وتجري المتابعة مع الهيئة الستكمال وقد تقدمت الشركة للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لتسجيل المزيد من ا الدوية وا 
الالزم للتجهيز ولنقل  تسجيل هذه األصناف التى وصلت المراحل االخيرة فى عمليه التسجيل. ويقوم حاليا فريق تطوير المنتجات بعمل

 .التقنية وتصنيع هذه المنتجات فى مصنع الشركة
  -: المسامية األمونيوم نترات نشاط (3) 

زمة إلنتاج المتفجرات المادة األساسية الال مادة نترات األمونيوم وهي إنتاج هو إن الهدف من إنشاء شركة السويس العالمية للنترات )سينكو(
قدرة  عزز هذا المشروعوقد  ،إستيراد هذه المادة الخام من دول أوروبية بداًل من وذلكلشركة الكيميائية السعودية باالمدنية ستخدامات لال

التي من المتوقع المدنية ستخدامات لالإحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية إلنتاج المتفجرات  معظمعلى تأمين السعودية الشركة الكيميائية 
من المتوقع  المملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتيإلستكمال مشاريع البنية التحتية بأن يزداد الطلب عليها خالل األعوام القادمة 

 القادمة. ألعوامالمدنية خالل استخدامات لالمن المتفجرات متزايدة تحتاج إلى كميات  أن
 

   :ستثمار التجاريالشركة الكيميائية لال (4)

دارة وتشغيل  الصيدليات يتمثل نشاط الشركة بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وا 
 .م التعاقد مع عدة وكاالت في مجاالت صحة الجلد والفيتامينات2018وتم خالل عام  األهلية والحكومية

 
 :اسالمي )مرابحات اسالمية( تمويل:  سادس عشر 

 مـن بنـوك محليـةة تسـهيالت بنكيـعلـى المحـدودة والشركة التابعة شركة أجا للصناعات الدوائيـة  فارما كوتالشركة التابعة سيالشركة و حصلت 
بالعمولـة  المرابحـاتيـتم تحميـل قصـيرة األجـل. و  إسـالمية مرابحـاتوفقًا للصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عمليـة التمويـل والتـي تتضـمن 

 ا يلي: قصيرة األجل في م المرابحاتتلخص إجمالي هذه يو . المرابحاتتفاقية االمتفق عليها في 
 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                                                                                                    

 م2017 م2018 البيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 743.693 882.225 رصيد أول السنة 

 1.109.410 1.365.691 إضافات

 (970.878) (1.178.958)  السداد

 882.225 1.068.958 رصيد نهاية السنة
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  -: بما يلي م2018ديسمبر  31كما في لكل شركة القائمة  المرابحات كما تتلخص
 

 -:السعودية الكيميائية الشركة مرابحات      ( أ)

 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                         -:بنوك التجارية المحليةمرابحات إسالميه من ال
 المرابحةمدة  الرصيد المتبقي المبلغ المسدد المرابحةأصل  إسم الجهة المانحة للقرض البيان
 شهر واحد 56.820 --- 56.820 )سامبا( مجموعة سامبا المالية (1) مرابحة

 ثالثة أشهر 29.500 --- 29.500 البنك األول  (2) مرابحة

 شهر واحد 40.000 --- 40.000 بنك الخليج الدولي (3) مرابحة

 شهر واحد 50.000 --- 50.000 البنك السعودي لألستثمار (4) مرابحة

  176.320 --- 176.320 المجموع 
 

 
  -مرابحات الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(:    (ب)
 )ألـــــــــــــف ريــــــــال(                            -ك التجارية المحلية:رابحات إسالميه من البنوم  

 مدة المرابحة  إسم الجهة المانحة للقرض أصل المرابحة المبلغ المسدد الرصيد المتبقي دة المرابحة م

 (1مرابحة ) البنك األول 253،810 --- 253،810 شهر واحد

 (2مرابحة ) مجموعة سامبا المالية )سامبا( 226،084 --- 226،084 شهر واحد

 (3مرابحة ) البنك العربي الوطني 102،743 --- 102،743 شهر واحد

 (4مرابحة ) بنك الخليج الدولي 120،007 --- 120،007 شهر واحد

 (5مرابحة ) بنك البالد 27،117 --- 27،117 ستة أشهر

 (6مرابحة ) لتجاريالبنك األهلي ا 110،174 --- 110،174 شهر واحد

  المجموع 839.935  839.935 

 
  -شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة: مرابحات)جـ(    

لاير  مليون 155الدولي بمبلغ  بنك الخليج عاألجل م ةقصير  مرابحة إسالمية تفاقيةام 2015شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام  وقعت
 .صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلدفعات عن للبنك بالتنازل  ةمضمونهي صاريف الرأسمالية للمصنع و سعودي لغرض تمويل الم

 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                 -: مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية
 مدة المرابحة الرصيد المتبقي غ المسددالمبل أصل المرابحة إسم الجهة المانحة للقرض البيان
يتجدد الرصيد المتبقي  43.241 (111.759) 155.000 بنك الخليج الدولي (1) مرابحة

 بشكل شهري
 اشهر  ةثالث 9.462 - 9.462 بنك الخليج الدولي (2) مرابحة

  52.703 (111.759) 164.462  المجموع
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  السعودي صندوق التنمية الصناعية تمويلعشر :  سابع
لغرض تمويل م، 2/2/2016بتاريخ  قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع إتفاقية تمويل طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

جزء من م 2018 حتى نهاية عام ستلمت الشركة اوقد   .مليون لاير سعودي 157.5المصاريف الرأسمالية لمصنع الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ 
نصف سنوية متتابعة تبدأ  دفعة 16يتم سداد التمويل بعد فترة سماح على سدارية(. اإلرسوم المطروحًا منه )مليون لاير سعودي  118.6التمويل يبلغ 

المالية التعهدات  ضتفاقية بعتتضمن اال .م16/9/2027الموافق  ـه15/4/1449بتاريخ  دفعةم وآخر 7/6/2020 الموافق ـه15/10/1441من 
  وبضمان توقيع سند ألمر ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة التابعة.

 عالقة يتعامالت مع أطراف ذو :  عشر ثامن
 تشمل مدفوعات ومصروفات غير جوهرية.و عالقة  ويم معامالت مع أطراف ذ2018لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خالل عام كان 

 
  -:لمتعلقة بهاحوكمة والتطبيقات اال:  تاسع عشر

أهمها تعمل الشركة بموجب لوائح وسياسات وأدلة لحوكمة الشركة يتم تحديثها باستمرار وتتضمن جميع القواعد والمعايير المنظمة ألداء الشركة و 
آخر تحًديث واعتماد لهذه  الشفافية والمساواة وممارسة المساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات التي تؤثر على قراراتهم االستثمارية، وقد تم

م ومن الجمعية العامة للشركة 01/05/2018هـ الموافق 15/08/1439من مجلس اإلدارة بتاريخ  -حسب مقتضى الحال-اللوائح والسياسات واألدلة 
  م، وذلك حسب التفصيل الوارد في القائمة أدناه:05/06/2018هـ الموافق 21/09/1439بتاريخ 

  الجمعية العامة تاريخ االعتماد من د من مجلس اإلدارةتاريخ االعتما البيان 

 الئحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية  .1

هـ 15/08/1439
 م01/05/2018الموافق

 هـ21/09/1439
 م05/06/2018الموافق

 

  الئحة لجنة المراجعة  .2

  الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت  .3

  السعودية سياسة المكافآت في الشركة الكيميائية  .4

 سياسة ومعايير العضوية في مجلس اإلدارة  .5
 

 الئحة اللجنة التنفيذية  .6

هـ 15/08/1439
 م01/05/2018الموافق

 

 

  الئحة مجلس اإلدارة  .7

  الئحة نظام الرقابة الداخلية  .8

  سياسة توزيعات األرباح  .9

  سياسة التعامل مع حاالت تعارض المصالح  .10

جراءا  .11   ت إدارة المخاطرسياسة وا 

  سياسة التمويل واإلستثمار  .12

  سياسة االفصاح والشفافية  .13

  دليل السلوك االخالقي والعالقة مع اصحاب المصالح  .14
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يق أحكام وتطبق الشركة بشكل عام جميع أحكام الئحة حوكمة الشركة المعتمدة واللوائح والسياسات واألدلة المشار إليها أعاله، باالضافة إلى تطب 
هـ الموافق 16/05/1438( وتاريخ 2017-16-8الئحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم )

هـ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية 28/01/1437وتاريخ  3م بناًء على نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي م/13/02/2017
 م وجميع اللوائح ذات الصلة.23/04/2018هـ الموافق 07/08/1439( وتاريخ 2018-45-3رقم )

 حقوق المساهمين والجمعية العامة:       

، وبوجه خاص الحق في منها جميع الحقوق المتصلة بالسهمإن النظام األساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق العامة للمساهمين والتي 
باح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور الحصول على نصيب من األر 

دعوى المسؤولية على جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع 
  .السوق المالية ولوائحه التنفيذيةضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام ، وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يأعضاء المجلس

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:        

 

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

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

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

 

 : الجمعية العامة المتعلقة باجتماعحقوق المساهمين  
 

 -بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعيات:          

 م5/06/2018إجتماع  المنصب      اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 سجل الحضور

 م17/12/2018إجتماع 
 سجل الحضور

       رئيس مجلس اإلدارة وداألمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سع -1

       نائب رئيس مجلس االدارة  األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني -2

       عضو مجلس اإلدارة  صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3

       عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4

       ةعضو مجلس اإلدار   فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -5

       عضو مجلس اإلدارة    المهندس / فهد صالح الجربوع -6

       عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد -7

       عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8

       عضو مجلس اإلدارة الدكتور / محمد سعود البدر  )المدير العام والعضو المنتدب( -9
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 إنعقاد اإلجتماع ونتيجة سبب     إلجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعا . أ
 م .31/12/2017الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في   -1  ( العشرونو العادية الثانية )الجمعية العامة

 .م31/12/2017ى القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في عل الموافقة   -2 م               5/6/2018بتاريخ 

 .م31/12/2017على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في  الموافقة   -3

 . م31/12/2017على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  لموافقةا -4

 لاير بواقع  63.240.000بمبلغ  م2017على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول من عام  الموافقة  -5

 م2017و ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثالث من عام  % من رأس المال10(  لاير للسهم بنسبة 1)

توزيعات  % من رأس المال  ليكون إجمالي10(  لاير للسهم بنسبة 1لاير بواقع ) 63.240.000بمبلغ 

 لاير. 126.480.000م مبلغ 2017األرباح عن العام المالي 

من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم للشركة مراقب الحسابات  تعيينعلى  الموافقة -6

يد وتحدمكتب بيكر تيللي   / السادةم والقوائم المالية الربع سنوية, حيث تم تعيين 2018 المالية للعام المالي

 .أتعابه

لاير لكل  200.000لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  1.800.000على صرف مبلغ  الموافقة -7

 .م31/12/2017عضو عن السنة المالية المنتهية في 

على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي  الموافقة -8

خ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام م وتحديد تاري2018

 الشركات.

 على تحديث الئحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية. الموافقة -9

 على تحديث الئحة لجنة المراجعة. الموافقة -10

 على تحديث الئحة لجنة الترشيحات والمكافات. الموافقة -11

 على سياسات ومعايير العضوية في مجلس االدارة. قةالمواف -12

 على  سياسات مكافآت اعضاء مجلس االدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واالدارة التنفيذية. الموافقة -13

 

 م ولمدة ثالث 01/01/2019أ من تاريخ على انتخاب اعضاء مجلس االدارة للدورة الجديدة والتي تبد الموافقة -1  ( العشرونو الثالثةالعادية  )الجمعية العامة

 :م وهم31/12/2021وات ميالدية تنتهي في سن       م17/12/2018بتاريخ           

 عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني   --3      فهد صالح الجربوع       -2           د محمد سعود البدر -1

 عبدهللا زامل الدريس  -6        فواز     فواز محمد ال   -5   عبيد عبدهللا الرشيد             -4

 محمد سعد بن داود   -9عبدالوهاب احمد عابد         -8خالد محمد الطويل                 -7

 للدورة التي وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائهاعلى تشكيل لجنة المراجعة الجديدة  الموافقة  -2               

  وتمت الموافقة على  م ,31/12/2021م ولمدة ثالث سنوات ميالدية تنتهي في 01/01/2019تبدأ من تاريخ                                                         

 -:تعيين التالية اسمائهم                                                         

 .فواز محمد الفوازاألستاذ/  ( أ

 .د الوهاب أحمد عابدعباألستاذ/  ( ب

 .صالح عبد الرحمن السماعيلاألستاذ/  ( ت

 .عبدهللا حمد ال مهذلج/   األستاذ/ 

 على اتفاقية نقل وتحويل نشاط قطاع المتفجرات الى الشركة الكيميائية السعودية المحدودة )شركة الموافقة -3

 .% للشركة الكيميائية السعودية المساهمة(100تابعة مملوكة       
 

كد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المنتهية في تؤ  . ب
من رأس مال أو أكثر % 5م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 31/12/2018

 ولم يتم انعقادها.  م31/12/2017خالل السنة المالية المنتهية في  الشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة

 .حسب النظامكنها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يومًا امأالعامة و  نت الشركة عن موعد انعقاد الجمعياتأعل ( 1   جـ.
بتاريخ في موقع تداول الثاني( األول و جتماع ال)ا الثانية والعشرون العامة العادية معيةالدعوة إلى اجتماع الجنشرت  (2      

 .(7صفحة رقم ) ، م17/05/2018الصادرة بتاريخ  16667( بعددها رقم الجزيرة)ومية وفي الصحيفة الي م 25/4/2018
بتاريخ  ( نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون )االجتماع األول والثاني( في موقع تداول3      

 (.4، صفحة رقم ) م20/11/2018الصادرة بتاريخ  16854م  وفي الصحيفة اليومية )الجزيرة( بعددها رقم 19/11/2018
جراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن و أحيط المساهم د.  ن علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وا 

 وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية.توبة أثناء االجتماع.  طريق توزيع إجراءات مك
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حيث كان المكان و  الوقت على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة ومن ذلك اختيار حرصت الشركة هـ.
 المركز الرئيسي للشركة بالرياض. المكان

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

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

 مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار. تكون على الجمعية العامة  التي تعرضالموضوعات  جميع حـ.

طالع على محضر االجتماع  بمقر الشركة ويجري اإلعالن على موقع تداول بنتائج اإلجتماع فور تمكن الشركة المساهمين من اال ط.
الجمعية العامة بنسخة من محضر إجتماع وهيئة السوق المالية  واإلستثماركات بوزارة التجارة لشر العامة لدارة اإلتزود و إنتهاء الجمعية 
 . حسب النظام

 .م17/12/2018تاربخ آخر إجتماع للجمعية العامة : 

 -م وأسبابها:2018عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام 

 طلبأسباب ال تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الجمعية العامة م5/6/2018 1

 توزيع أرباح م4/12/2018 2

 الجمعية العامة م17/12/2018 3

 حقوق التصويت :         

 .لكوتيسير ذحقهم في التصويت  لممارسةتلتزم الشركة بتوفير السبل لمساهميها  . أ

للشركة  السابقالنظام األساسي حيث أن معية العامة في الجالحالي إلختيار أعضاء مجلس اإلدارة تستخدم الشركة التصويت التراكمي  . ب
لتتوافق مع نظام الشركات م 2017الحالي للشركة خالل عام  تعديل هذه المادة في النظام األساسيتم  د، هذا وقى ذلكال ينص عل

 . الجديد

جب أن تكون كتابية( كانت لمساهمين آخرين ة العامة )والتي يين وكاالت المساهمين لحضور إجتماع الجمعأجـ. تلتزم الشركة بالتحقق من 
 .لس اإلدارة ومن غير موظفي الشركةمن غير أعضاء مج

عتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن شخاص ذوي الصفة االطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األد.  ليس من إجراءات الشركة اال
كة أن هذا اإلجراء يخص المستثمرين أنفسهم وال يقع ضمن دائرة مسؤوليات حيث تعتقد الشر  –مثل صناديق األستثمار  -غيرهم 
% من أسهم 5علمًا أنه ال يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من  .من أكبر الشركات التي أسهمها حرةكذلك فإن الشركة تعتبر  ،الشركة

  ل إلي جهة إعتبارية.الشركة من ذوي الصفة اإلعتبارية أو غير ذلك، كما ال يوجد في مجلس اإلدارة ممث

 حقوق المساهمين في أرباح األسهم:          

إليها بشكل سنوي في ويشار وأقرتها الجمعية العامة إن سياسة الشركة في توزيع األرباح قد اطلع عليها مجلس اإلدارة ووافق عليها 
 .تقرير المجلس

 

جراءات اإلفصاح:            سياسة الشركة وا 

 العامة. جمعيةنظمته االشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الأاجراءاته و و لإلفصاح  وضعت الشركة سياسة
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  -:واللجان التابعة لهأعضاء مجلس اإلدارة :    ونعشر 
 :تصنيف األعضاءتكوين و 

 ) تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل( المنصب  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود ير/أحمد بن خالداألم -1

 مستقل عضو مجلس اإلدارة  فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -2

 مستقل عضو مجلس اإلدارة  صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3

 مستقل عضو مجلس اإلدارة اليمني األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز -4

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني -5

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة    المهندس / فهد صالح الجربوع -6

 مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد -7

 غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8

 تنفيذي عضو مجلس اإلدارة د سعود البدر  )المدير العام والعضو المنتدب(الدكتور / محم -9

  -:ومؤهالتهم وخبراتهم مجلس اإلدارة وظائف أعضاء
 الوظائف الحالية والسابقة والخبرات المؤهالت  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 األمير/أحمد بن خالد بن  -1

 لرحمن عبداهلل بن عبدا

 آل سعود

 Juris)دكتوراة في الحقوق  (1)

Doctor)   جامعة ببرداين– 

 م.1988الواليات المتحدة االمريكية 

جامعة  (LLM)ماجستير في الحقوق  (2)

الواليات المتحدة االمريكية  -هارفارد 

 م.1990

جامعة –بكالوريس إدارة اعمال  (3)

الواليات المتحدة  -جنوب كاليفورنيا

 .م1985االمريكية 

حتى تاريخه: رئيس مجلس اإلدارة  شركة أمريكان  2002ام من ع (1)

 اكسبريس السعودية.

حتى تاريخه: رئيس مجلس اإلدارة  شركة أميانتيت  2008من عام  (2)

 العربية السعودية )شركة مساهمة سعودية(.

رئيس مجلس اإلدارة للشركة العربية السعوية  حتى تاريخه: 2009من عام  (3)

 اهمه سعودية(.للتأمين التعاوني )شركة مس

 

  

 فهد ثنياناألستاذ /  -2

 الثنيان 

 .م1994بكالوريس ادارة اعمال 
 

( ترأٍس مجلس المديرين في شركة مناير نجد للتجارة واللوازم الطبية 1)

 م.1998م الى منتصف عام 1994من 

 م.2002م حتى  1991( شريك في شركة الماسة الشرقية من عام 2)

هـ 1428لمدنية من األول للحراسة األمنية ا ( مدير عام شركة الحارس3)

 . حتى تاريخة

 صالح األستاذ/  -3

  عبدالرحمن الحليسي

 .م 1985بكالوريس اقتصاد 
 

م حتى تاريخه:  المدير التنفيذي لشركة ساشكمان ستراتون في 2016من عام  (1)
 الشرق األوسط وأوروبا.

وقاية  م : الرئيس التنفيذي لشركة2016م حتى عام 2014من عام  (2)

 للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التكافلي.

: الرئيس التنفيذي لشركة سند للتأمين 2014حتى عام 2013من عام  (3)

 وإعادة التأمين التكافلي.

: الرئيس التنفيذي للشركة السعودية 2013إلى م 2010من عام  (4)

 للتمويل والضريبة.

ر بالمملكة الهيئة العامة لالستثما –إخصائي إتفاقيات اإلستثمار  (5)

 العربية السعودية

 األستاذ/ عبدالرحمن  -4

 اليمني  عبدالعزيز

 هـ.1403فيا ابكالوريس اداب جغر 
 

 هـ في وزارة التعليم العالي.1414هـ حتى 1404من عام  (1)

 هـ في الشركة السعودية 1425هـ حتى 1414من عام  (2)

 للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. 

 زجاج  عضو سابق في مجلس شركة (3)

 عضو سابق في مجلس ادارة ساسكو (4)

 األستاذ / عبدالرحمن -5

 سعيد اليمني  

 م2007ماجستير التجارة الدولية   (1)
 م2004بكالوريس ادارة نظم المعلومات   (2)

 سنوات عضو في مجلس ادارة في الشركات المساهمة  10 (1)

 ادارة وكالت تجارية ةسن 12  (2)
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 المهندس / فهد صالح  -6

    الجربوع

وريس هندسة كهربائية من جامعه بكال  (1)
 م1974الملك فهد للبترول والمعادن 

 
 

: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية وعضو 2010-2002من عام  (1)

 مجلس المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكوفارما(.

 : الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نفط المحدودة.1995-1992من عام  (2)

 : المدير العام لشركة اسمنت القصيم 1992-1989من عام  (3)

م المدير العام وعضو مجلس اإلدارة ومالك بشركة 1989إلى  1983من عام  (4)

 متسكو لالنشاءات المعدينة المحدودة.

القروض  قسم–: صندوق التنميه الصناعية السعودي 1976-1981- (5)

  الكهربائية.

 (: مساعد هيئة التدريس )معيد1976 -1974 (6)

  سنه  في المجال المصرفي. 27   م1983بكالوريس ادارة اعمال        األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد -7

 األستاذ/ محمد عمر -8

 السنوسي 

بكالوريس محاسبة وادارة اعمال  (1)

 .م1975

 .م1980ماجستير ادارة مستشفيات  (2)

 

 : مدير عام مجموعة الموارد للمشاريعتاريخهحتى  -1999من عام  (1)

 : مدير عام مجموعة الموارد الطبية1998-1986ن عام م (2)

: مدير عام تشارتر السعودية والرئيس التنفيذي 1986-1984من عام  (3)

 للشركة السعودية للخدمات الطبية 

: نائب رئيس شركة ويتكر العربية السعودية المحدودة 1984-1980من عام  (4)

 إلدارة المستشفيات.

–لقوات المسلحة بالشمالية الغربية ابط ارتباط بمستشفى اض: 1975-1977 (5)

 تبوك

 الدكتور/ محمد سعود البدر -9

 المنتدب(  )المدير العام والعضو

 م1993دكتوراة تعليم حاسب  (1)
 م1988ماجستير تعليم حاسب  (2)

 م1980بكالوريس تربية  (3)

 .: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية تاريخه حتى -2010من عام  (1)
 .لرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتكاملة: ا2010-2008من عام   (2)
 .: الرئيس التفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب2007-1997من عام  (3)

 
  -:وظائف التنفيذيين ومؤهالتهم وخبراتهم

عدد سنوات  المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلســـــــــــــــــــــــم 

 الخبرة

 

 

1- 

 

 

 المهيد ثامر محمد 

 

 

 

 نائب المدير العام

 م7/3/2018من  ابتداءً 

 شركة المراعي –مدير عام قطاع األغذية    (1)

 2018/ 2حتى شهر  2016 من عام 

السياسات و ام التخطيط الصناعي مدير ع   (2)

 2015و البحث 

 - 2012مدير عام استراتيجية األعمال    (3)

2015 

 GE  2009  –مدير التخطيط و التحكم    (4)

- 2012 

 2000 - 1995سابك  –مدير مشروع    (5)

بكالوريوس هندسة مدنية     (1)

 جامعة الملك سعود من

 النمسا -ستير جما    (2)

 

 امريكا -ستير ماج    (3)

 

 

 

 سنة 24

 

 محمد حمد الصقيه -2

 

 السابق نائب المدير العام

 م06/03/2018حتى 

الشركة الكيميائية  -  مدير التسويق (1)

 لسعوديةا

 –بكالريوس علوم سياسية  (1)

والية  –جامعة بورتالند 

 م1980 –أمريكا  –أوريجون 

 

 سنة 35

المالية ،   مدير اإلدارة  2013-2009 (1) مدير اإلدارة المالية ماجد أحمد قويدر -3

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

مدير تنفيذي في شركة  1995-2009 (2)

 هاوس كوبرز برايس ووتر

دة الزمالة اإلمريكية هاش 1991 (1)

 القانونيين .      للمحاسبين 

س ريشهادة البكالو 1981 (2)

 الجامعة اإلردنية. منمحاسبة 

 

 سنه 35

 امين سر مجلس االدارة  خالد محمد البواردي -4

ادارة و  مدير ادارة المخاطرو 
ادارة و االحتيال الداخلي 

   مينهالمسا شؤون

 

تابعة مدير وحدة الم –هيئة السوق المالية 

 ادارة التحقيق –

 

بكالوريوس ادارة اعمال من   

 جامعة الملك سعود

 

 سنه 23

االستراتيجية مدير إدارة  محمد عبداهلل المزيني -5
 وذكاء االعمال 

 - مدير إدارة التسويق والمبيعات (1)
 الشركة الكيميائية السعودية

من ة  ماجستير في الهندسة الميكانيكي
 جامعة تيكساس في الباسو

 

 سنه 17

التصنيع  إدارة مدير عبدالرحمن محمد المسيعيد -6
 والمبيعات  

 سنه 22 دولية إدارة ماجستير السعودية الكيميائية بالشركة التسويق إدارة مدير

 سنه 18 الكيميائية الهندسة في ماجستير السعودية الكيميائية المبيعات بالشركة ادارة مدير المبيعات المدنية  ادارة مدير صالح باطح العنزي -7

 المخزون إدارة مدير محمد العبداللطيف عبدالعزيز -8

 م15/11/2018حتى 

 اللوجستية والخدمات االمداد سلسلة إدارة مدير
 ديةالسعو  الكيميائية الشركة-

 سنه 26 االعمال إدارة ماجستير
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 م :31/12/8120عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى كما في 
 شركة غير مدرجة شركة مدرجة اإلســــــم 

 أحمد بن خالد بن عبد اهلل بن  األمير/ -1

 عبد الرحمن آل سعود

 ،شركة إميانتيت العربية السعودية

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( 

 سبرس السعوديةإكشركة أميركان  

  جبس األهليةشركة ال فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -2
  أسمنت اليمامةشركة  

  )نادك(  الشركة الوطنية للتنمية الزراعية
 شركة مكين المالية

 

 الشركة الوطنية للبناء والتسويق

 ال يوجد ال يوجد صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3

 ال يوجد الزراعية للتنمية شركة الجوف األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4

 ال يوجد الزراعية للتنمية شركة الجوف    األستاذ/ عبدالرحمن سعيد اليمني -5

 اليوجد ال يوجد المهندس / فهد صالح الجربوع    -6

  شركة مالذ للتأمين عبيد عبداهلل الرشيداألستاذ/  -7
 وإعادة التأمين التعاوني

 ، الشركة السعودية لتمويل المساكن  
 ،  ات الثقيلة )أهل(شركة العربي لتأجير المعد 

 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة
 ال يوجد الشركة السعودية لإلتصاالت المتكاملة األستاذ / محمد عمر السنوسي -8

 الدكتور / محمد سعود البدر )المدير العام -9
 (والعضو المنتدب

 ال يوجد الشركة السعودية لإلتصاالت المتكاملة

   

 :ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة فوص
 نسبة  صافي  م2018نهاية العام  م 2018بداية العام  إسم من تعود له المصلحة 

 يرالتغي التغيير أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 --- --- --- 1.000 --- 1.000 األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود -1
 --- --- --- 10.000 --- 10.000 فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -2
 --- --- --- 1.000 --- 1.000 صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3
 --- --- --- 1.000 --- 1.000 األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4
 --- --- --- 3.161.200 --- 3.161.200 األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني -5
 --- --- --- 1.000 --- 1.000  المهندس / فهد صالح الجربوع -6
 --- --- --- 1.000 --- 1.000 األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد  -7
 --- --- --- 1.300 --- 1.300  األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8
 ---- --- --- 1.020 --- 1.020 الدكتور/محمد سعود البدر )المدير العام والعضو المنتدب( -9
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     :وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة لكبار التنفيذيينألي مصلحة تعود  فوص

 نسبة صافي م2018نهاية العام  م 2018بداية العام  إسم من تعود له المصلحة

 التغيير التغيير أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 -- -- -- -- -- -- ثامر محمد المهيد / نائب المدير العام      -1
 -- -- -- -- -- -- )السابق( محمد حمد الصقيه / نائب المدير العام -2
 -- -- -- -- -- -- قويدر / مدير اإلدارة المالية ماجد أحمد  -3
مدير ادارة و خالد محمد البورادي / امين سر مجلس االدارة  -4

   همينو ادارة شؤون المساادارة االحتيال الداخلي  والمخاطر 
-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- --  االستراتيجية وذكاء االعمالمحمد عبداهلل المزيني / مدير إدارة  -5
 -- -- -- -- -- -- التصنيع والمبيعاتعبدالرحمن محمد المسيعيد / مدير إدارة  -6
 -- -- -- -- -- -- المدنية  صالح باطح العنزي / مدير إدارة المبيعات -7
 -- -- -- -- -- -- المخزونعبدالعزيز محمد العبداللطيف/ مدير إدارة  -8

  -:م8120م إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عا

 -م ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:2018خالل عام  أربعة مرات  (4) إجتمع مجلس اإلدارة 
 اإلجتماع األول اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 م2018/ 22/2

 اإلجتماع الثاني

 م12/3/2018
 الثالثاإلجتماع 

 م2018/ 9/9
 الربعماع اإلجت

 م2018/ 5/11
نسبة  اإلجمالي

 الحضور

عبدالرحمن آل سعود   األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن -1
 )الرئيس(

        4 100% 

         4 100% األستاذ / فهد ثنيان الثنيان -2
         4 100% األستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي -3
         4 100% األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4
         4 100% األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني -5
         4 100% المهندس / فهد صالح الجربوع -6
         4 100% األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد -7
         4 100% األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8
         4 100% الدكتور / محمد سعود البدر -9

 -:اإلدارة مجلس وصف مختصر للجان المتفرعة عن
 ئح الحوكمة الداخلية( وقد تم وضع القواعد الو  -م، وافقت الجمعية العامة على )نظام حوكمة الشركة الكيميائية السعودية 2009خالل عام 

  -على النحو التالي: اهمواآلليات التالية بإنشاء لجان مجلس اإلدارة الرئيسية ومها
 -:اللجنة التنفيذيةأوالً : 

 :إختصاصاتها
 تخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في األحداث الطارئة.م  ناقشة وا 
 .إتخاذ القرارات التي تتطلبها أعمال الشركة الروتينية 
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 التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة قد ترجمت إلى أعمال وتصرفات فعلية تهدف إلى تحقيق مصلحة الشركة. 
 عداد التوصيات ل  مجلس اإلدارة في المسائل االستراتيجية والتشغيلية للشركة.مراجعة وا 
  م في حدود إدارة الشركة وتعاون المدير العاتباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها الجهات الرقابية والتنظيمية أو مجلس

 السلطات المقررة لها.
  -:اللجنة التنفيذيةتكوين 

 المؤهالت والخبرات المنصب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم اإلســـــــــــــــــــــــــ 
  رئيس اللجنة آل سعود  عبداهلل بن عبدالرحمن  األمير/أحمد بن خالد بن -1

 

 موضحة في عضوية مجلس اإلدارة. 
 عضو األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني  -2

 عضو    المهندس / فهد صالح الجربوع -3

 عضو ستاذ/ محمد عمر السنوسي األ -4

 عضو الدكتور / محمد سعود البدر   -5

 :مدة عملها
 م. 31/12/2018 بتاريخ ةم وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالي1/1/2016تاريخ سنوات بدأت من  3 

 -:عدد االجتماعات
  -تفاصيلها كما يلي: م2018خالل عام  إجتماعات (6)التنفيذية  عقدت اللجنة 

 اإلجتماع األول المنصب اإلســــــــــــــم

 م28/1/2018

 اإلجتماع الثاني

 م15/2/2018

 اإلجتماع الثالث

 م22/2/2018

 الرابعاإلجتماع 

م1/3/2018  

 الخامساإلجتماع 

 م25/7/2018

 السادساإلجتماع 

 م18/10/2018

 اإلجمالي

 األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن -1
 عبدالرحمن آل سعود 

يس رئ
 اللجنة

            6 

             6 عضو عبدالرحمن سعيد اليمنياألستاذ /  -2

             6 عضو المهندس / فهد صالح الجربوع -3

             6 عضو  األستاذ / محمد عمر السنوسي -4

             6 عضو  الدكتور /  محمد سعود البدر  -5

 

  -:لجنة المراجعةثانيا  :  
 : إختصاصاتها

ساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة تتمثل الوظيفة األ
جراءات الرقابة  مسؤولة عن سالمة وكمال القوائم المالية السنوية والربع سنوية ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول كفاءة سياسات وا 

بداء رأيها وتوصياتها في شانهباالضافة الى  بترشيح المراجعين الخارجيين.الداخلية و التوصية  عداد تقييم و  دراسة نظام الرقابة الداخلية وا  ا 
  ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بالئحتها.

 
 
 
 



 

 (27/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

  -:تكوين لجنة المراجعة
 الخبرات المؤهالت المنصب   ــــــــــماإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )تخصص  دكتوراه الفلسفه في ادارة االعمال (1) رئيس اللجنة د. خليل عبد الفتاح كردي  -1

 المحاسبة( جامعة اريزونا الواليات المتحدة

 م.1979االمريكية   

 اريزونا االمريكية ، جامعةماجستير المحاسبة (2)

 .م 1974 

 وإدارة االعمال  سبةقسم المحا-بكالوريوس تجارة  (3)

 م.1969  الملك سعود  جامعة

 عضو مجلس  :م حتى تاريخه1990 (1)

 بشركة اميانتيت إدارة واللجنة التنفيذية

 العربية السعودية.

 عضو  :م  حتى تاريخه2015ابريل   (2)

 شركة االتصاالت –مجلس إدارة 

 .السعودية 

 :هـ1438-هـ 1434 (3)
 عضو مجلس الشورى

  

 موضحة في عضوية مجلس اإلدارة. موضحة في عضوية مجلس اإلدارة عضو  ان الثنياناألستاذ / فهد ثني -2

األستاذ/ صالح عبدالرحمن  -3

 الحليسي
 .موضحة في عضوية مجلس اإلدارة موضحة في عضوية مجلس اإلدارة عضو 

 األستاذ / عبدالعزيز علي حسن  -4

 أبو السعود

وس في علوم التجارة وإدارة بكالوري (1) عضو 

الجامعة االمريكية في بيروت عام   ،الاعم

 م.1971

 .دبلومات في اإلدارة (2)

 .ومات في التأمينلدب (3)

 مستشار لدى شركة المشاريع التجارية  (1)

 حتى تاريخه العربية المحدودة   

 الرئيس التنفيذي، شركة المشاريع  (2)

 حتى نهاية  التجارية العربية المحدودة

 م2008عام 
 
 

 -مدة عملها:

 .م31/12/2018في  ةم وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالي1/1/2016تاريخ من  سنوات بدأت 3 

 عدد اإلجتماعات:

  -كما يلي: ، تفاصيلهام2018إجتماعات خالل عام  (4)عقدت لجنة المراجعة  

 اإلجتماع األول المنصب اإلســــــــــــــم

 م7/3/2018

 اإلجتماع الثاني 

 م30/4/2018

 اإلجتماع الثالث

 م30/10/2018

 اإلجتماع الرابع

 م17/12/2018
 اإلجمالي

         4 )رئيس اللجنة( د. خليل عبد الفتاح كردي  -1
         1 عضو األستاذ / فهد ثنيان الثنيان -2
         4 عضو األستاذ/ صالح عبدالرحمن الحليسي -3
         4 عضو األستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود -4

 

 يحات والمكافأت:جنة الترشثالثاً : ل

 اختصاصاتها

عداد الخطط  تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر البشري والحفاظ عليه وا 
لمالي للموظفين وبرامج االستراتيجية لرفع أداء الشركة وتمكينها من امتالك مفاتيح النجاح، وتهتم هذه اللجنة بالتطوير اإلداري والعائد ا

التعاقب الوظيفي خصوصًا للموارد البشرية التي تحظى باهتمام خاص، وهذه اللجنة هي المرجع في دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء 
مكاتب كما تساعد في عملية استقطاب اصحاب المواهب والقدرات المتميزة ، وبإمكان هذه اللجنة أن تستعين ب، الشركة مقارنة بمثيالتها

الخبرة واالستشارات المختصة باالستبيانات وبالدراسات االستراتيجية في هذا المجال ووضع األطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة 
 ألداء الشركة الحالي ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

 
 



 

 (28/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

  -:لجنة الترشيحات والمكافآتتكوين 
 المؤهالت والخبرات المنصب  ــــــــــــــماإلســــــــــــــــــــــــــــــــ 
  رئيس اللجنة اهلل الرشيدعبد األستاذ/ عبيد -1

 عضو المهندس / فهد صالح الجربوع -2 موضحة في عضوية مجلس اإلدارة.

 عضو األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -3

 مدة عملها: 
 .م31/12/2018 في ةء دورة المجلس الحاليم وتنتهي بانتها1/1/2016تاريخ سنوات بدأت من  3
 

 عدد االجتماعات: 

 -، تفاصيلها كما يلي:م2018خالل عام  إجتماعين (2)  لجنة الترشيحات والمكافآت عقدت 
 اإلجتماع األول المنصب اإلســــــــــــــم

 م10/10/2018

 اإلجتماع الثاني

 م17/10/2018

 اإلجمالي

     2 رئيس اللجنة رشيدعبيد عبداهلل الاألستاذ /  -1

     2 عضو المهندس / فهد صالح الجربوع -2

     2 عضو  عبدالرحمن عبدالعزيز اليمنياألستاذ /  -3

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

 :التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
المجلس باإلضافة إلى الرواتب والمكافآت  فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة والمستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان

 م:2018المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة عن العام المالي 

 
 لكبار التنفيذيين:التعويضات والمكافآت 

دارات في الشركة و تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد مكافآت وامتيازات العضو المنتدب/المدير العام ومدراء اإل :الثابتة المكافآت -
بموجب عقود عمل وفقًا ألحكام نظام العمل السعودي ولوائحه التنفيذية واألنظمة ذات العالقة. و يتضمن  رواتبتشمل المكافات الثابتة أيضا 

آة نهاية الخدمة والعديد سلم الرواتب والتعويضات للعاملين في الشركة؛ األجر األساسي والبدالت الرئيسية )السكن والنقل( والتأمين الطبي ومكاف
 من المزايا العينية باإلضافة إلى التعويض على أساس األداء/مخططات الحوافز.

  مكافأت دورية.  ،أرباح خطط تحفيزية طويلة األجل ، خطط تحفيزية قصيرة األجل، ،األسهم الممنوحةيجوز أن تتضمن  :المكافآت المتغيرة -
لكبار التنفيذيين وفقًا لسياسة االركاب   -المتعلقة بأداء المسؤوليات والتدريب-ونثريات السفر واإلقامة يتم سداد مصاريف  تعويض المصاربف: -

  المعمول بها في الشركة.
 
 



 

 (29/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

 )آالف الرياالت السعودية(            :بما فيهم المدير العام )عضو مجلس اإلدارة المنتدب( والمدير المالي مكافآت كبار التنفيذيين
 المدير العام بما فيهم خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات  ــــــــــــــــــــــــــــانالبيـــ

 والمدير المالي

 3.814 *  الرواتب والتعويضات

 1.440 *    المكافآت الدورية والسنوية

 1.599 البدالت 

 --- الخطط التحفيزية

 --- ية أخرى تدفع بشكل شهري أو سنويأي تعويضات أو مزايا عين
 

 * المبالغ اعاله تشمل مكافأة نهاية الخدمة والمستحقات االخرى لنائب المدير العام السابق .

 مكافآت أعضاء اللجان:
 

 )آالف الرياالت السعودية(                                                                                 

 
 
 
 
 

مالسا  بدل مصروفات المجموع بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة )عدا بدل الحضور ( 

 --   -- اعضاء اللجنة التنفذية

 -- 18 18 -- سمو االمير احمد بن خالد ال سعود

 -- 18 18 -- عبدالرحمن سعيد اليمني

 -- 18 18 -- فهد صالح الجربوع

 -- 18 18 -- محمد عمر السنوسي

البدر د. محمد سعود  -- 18 18 -- 

 -- 90 90 -- المجموع

 --   -- اعضاء لجنة المراجعة

 -- 62 12 50 د.خليل عبدالفتاح كردي

 -- 3 3 -- فهد ثنيان الثنيان

 -- 12 12 -- صالح عبدالرحمن الحليسي

 -- 62 12 50 عبدالعزيز علي ابو السعود

 -- 139 39 100 المجموع

كافآتاعضاء لجنة الترشيحات والم  --   -- 

 -- 6 6 -- عبيد عبدهللا الرشيد

 -- 6 6 -- فهد صالح الجربوع

 -- 6 6 -- عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني

 -- 18 18 -- المجموع



 

 (30/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

 مكافآت اعضاء مجلس االدارة :
 )آالف الرياالت السعودية(
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  230  - - - -- - - 230 -- -- -- 18 12 200 المجموع

  2.031 - - - - -- - - 2.031 -- -- -- 123 108 1.800 المجموع 

 

إن –إلتفاقي اواإلحتياطي ب اإلحتياطي النظامي ي% من األرباح، بعد تجن10مجلس اإلدارة من نسبة ال تزيد عن أعضاء تتكون مكافآت *
وآلية تحديد هذه  ،لكل عضولاير  200.000% من رأس المال المدفوع على األقل على المساهمين، وبحد أقصى 5وتوزيع نسبة  -وجد

لاير عن كل  3.000مبلغ مقطوع وقدره دفع إضافة إلى  .المكافآت تتم من خالل توصية مجلس اإلدارة إلعتمادها من قبل الجمعية العامة
ال يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة وسياسة و  ،دود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحهجلسة في ح

ذية )بإستثناء المدير العام عضو مجلس اإلدارة التنفيذي يمقابل أي أعمال أو مناصب تنف عينيه مالية أو أو أية مزايا المكافآت المعمول بها
   .منفصل( أو فنية أو إدارية أو إستشارية حيث يوجد له عقد وظيفي

 



 

 (31/35م )2018تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

 
 

 -:نيمصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيارض تع        
 توجد لدى الشركة أية عقود أو أية مصلحة جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب أو المدير المالي أو كبار  ال

 .بأي منهمكة أو ألي شخص ذي عالقة التنفيذين بالشر 

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

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

قرارات أخرىو  إقرار الضوابط الداخلية:    عشرونو  واحد   -:ا 
دارة الشركة قري   -:مجلس اإلدارة وا 

  بالشكل الصحيح سجالت الحسابات أعدتإن.  

  بفعالية نفذو نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة أن. 

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

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  المعتمدة منعن معايير المحاسبة ال يوجد أي إختالف أنه 

  ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة. أنه 

  ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين أنه
وق بموجب المادة الثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك بتلك الحق الشركةوزوجاتهم وأوالدهم القصر( أبلغوا 

 الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 

  ال يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم أنه
حقوق خالل السنة المالية ي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الأاتها التابعة و القصر في أسهم أو أدوات الشركة أو أي من شرك

  األخيرة.

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

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

  شترتها الشركة أو ااق مالية سترداد أو أي أور سترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالاال يوجد أي أنه
 شركاتها التابعة. 

 -:العقوبات والجزاءات والقيد اإلحتياطي          
 م أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي  من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.2018لم يفرض على الشركة خالل عام            

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة  وة الرقابة الداخلي لفاعليةالسنوية نتائج المراجعة           
 -الداخلية في الشركة :

   بإعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية وذلك باستقطاب كوادر مؤهلة للقيام بأعمال المراجعة  2015قامت إدارة الشركة في نهاية العام
 نت المهام ُمسندة إلى مكتب مراجعة خارجي في السنوات الماضية. الداخلية من ِقبل اإلدارة نفسها داخليًا حيث كا

  شرعت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة باإلجراءات الخاصة بتحديث التقويم الخاص بالمخاطر لجميع إدارات وأقسام الشركة والشركات
( وذلك بناًء على 2018و 2017و 2016نوات )لألعوام الخمس التابعة، وبناًء على نتائج التقويم ُأعدت خطة المراجعة الداخلية لثالث س
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المخاطر وقد وافقت عليها لجنة المراجعة آنذاك، ووجهت أعمال المراجعة الداخلية إلى اإلنشطة و الوظائف ذات المخاطر العالية و العمل 
 على رفع فاعلية وكفاءة األدوات الرقابية لجميع الشركات.

 جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة 2018و  2017و  2016 عوامبناًء على الخطة المعتمدة لأللية نّفذت إدارة المراجعة الداخ 
 والشركات التابعة لها وهي كالتالي:

 المصنع وجميع إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية. -شركة السويس العالمية للنترات      .1
 تجاري المحدودة وجميع إداراتها.الشركة الكيميائية لالستثمار ال     .2
 المصنع وجميع إداراتها. –شركة أجا فارما      .3
 إدارة المبيعات بجميع فروعها في المملكة. -الشركة الكيميائية السعودية      .4
 ميع فروعها في المملكة.إدارة المناقصات والمبيعات الحكومية بج -الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(      .5
 إدارة اإللتزام بالجودة. -الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(      .6
 اإلدارة المالية. -الشركة الكيميائية السعودية      .7
 اإلدارة المالية. -الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(     . 8
صالصـل فـي   إدارة اإلنتاج والمصانع )مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في جدة و مصـنع  -شركة الكيميائية السعودية ال     .9

 .المنطقة الشرقية(
إدارة األمن والسـالمة )مصـنع عطشـانة فـي الريـاض ، مصـنع ذهبـان فـي جـدة و مصـنع صالصـل فـي  -الشركة الكيميائية السعودية  .10

 .ة(المنطقة الشرقي
 إدارة سلسلة التموين واإلمداد. -الشركة الكيميائية السعودية    . 11

 

  لجنة المراجعة العديد من المهام ومنها ما يلي: توجيه كما نّفذت أيضًا إدارة المراجعة الداخلية بناًء على طلب اإلدارة و 

 التحقق من كفاءة وفاعلية بعض اإلجراءات الرقابية.   .1
 .امل لألنظمة الداخلية والخارجية إلمتثال الكالتأكد من ا   .2
 التأكد من تطبيق مسار الحوكمة بالشركة والشركات التابعة لها.   .3
دراك جميع موظفي الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة باألعمال من خالل القيام   .4  المساهمة في رفع مستوى وعي وا 

وذلك بإرسال رسائل إلكترونية إسبوعية )باللغتين العربية واالنجليزية( لجميع  2018و  2017و  2016 لألعوامتوعوية  بحمالت
مستخدمي األنظمة وذلك لحثهم على اإللتزام الكامل باألنظمة واإلجراءات الرقابية للوصول ألقل مستوى من المخاطر على األفراد 

 والشركات.

 ع المراجع الخارجي. نسّق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفّعال م 

وال توجد أية مالحظات   لم يواجه المراجع الداخلي أية تحفظات أو قيود للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجالت، أو أصول للشركة  
 جوهرية لعملية المراجعة الداخلية.

لتنفيذ المهام الموكلة إليها حسب الالئحة المعتمدة  ( إجتماعات4م )2018عقدت لجنة المراجعة للشركة الكيميائية السعودية خالل عام هذا و 
 من الجمعية العامة و بما يتماشى مع الئحة حوكمة الشركات ومن أهمها ما يلي : 

م للتأكد من صحتها و تماشيها مع السياسات المحاسبية المعتمدة و التوصية 2018دراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية و السنوية للعام  -
لس اإلدارة بالموافقة على القوائم المالية المراجعة ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.لمج  
يم المخاطر بعد مناقشتها و متابعة تنفيذها.يم المبنيٍة على تق2018الموافقة على خطة المراجعة الداخلية لعام  -  
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لجنة و مناقشة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المراجعة الداخلية و من ال المعتمدةم 2018خطة المراجعة الداخلية لعام تنفيذ متابعة  -
 متابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.

العامة  للجمعيةم العروض المقدمة من مكاتب مراجعي الحسابات والذين تم دعوتهم بموافقة اللجنة و التوصية للمجلس برفعها يمراجعة تقي -
حسابات الشركة من بين المرشحين.إلختيار مراجع خارجي لمراجعة   

أعمال و أنشطة المخاطر و الحوكمة . لتعزيزالمتابعة مع اإلدارة التنفذية  -  
 

 رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية: 
م 2018في عام   عةمن قبل لجنة المراج المعتمدةبناء على ما ذكر أعاله وما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من أعمال وفق الخطة 

و المراجع الخارجي لم يتبين للجنة وجود  الداخلية المراجعةلها من قبل  المقدمةواالطالع على تقرير المراجع الخارجي و دراسة المالحظات 
و  طبيق إجراءاتمعه وجود خلل في أنظمة الرقابة الداخلية وتوصي اللجنة بإستمرار الشركة في ت ُيعتقدأو  اليه ةضعف جوهري يتطلب اإلشار 

الداخلي و تحديثها.سياسات الضبط   

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

خضع ألي تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية ، ولها كل الصالحيات للوصول الكامل غير المقيد على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية وال ت
 ألي سجالت )يدوية أو الكترونية( وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك وفقًا لما يتطلبه أداء عملها. 

 

   مسؤوليات المراجعة الداخلية:     
 ة. ستراتيجية لعمل المراجعة الداخليإعداد الخطة اال .1
 تنفيذ عمليات الفحص وفقًا للخطة السنوية.  .2

 تقديم تقارير عن نتائج الفحص.  .3

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

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

جراءات تنفيذ المراجعة حتى تتفق مع أفضل الممارسات المهنية.  .6  تطوير سياسات وا 
   

  -العمل : نطاق    

لية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة يم وتحسين فاعو نفيذ أعمالها منهجًا منتظمًا لتقتتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند ت
 وحماية أصولها. 

غرض التحقق مما إذا كانت لالداخلية للشركة وجودة اإلدارة  لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة
 د شمل نطاق المراجعة الداخلية: نظم الشركة الداخلية توفر تأكيدًا معقواًل لتحقيق أهداف الشركة وق

 التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة.  .1
خاذ إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إت .2

 معالجة ما تبين من أوجه الضعف.اإلجراءات الالزمة ل
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يم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون في اإلدارات المختلفة ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير و تق .3
  اإلجراءات المتخذة وكفايته. فعاليةتم مناقشة األمر مع المسؤولين للتأكد من تالمراجعة. وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم إتخاذها، 

 
 -: التواصل مع المساهمين والمستثمرين:   ونعشر و  اثنان

 تولي الشركة الكيميائية السعودية  مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير
على أية ريق موقع تداول وموقع الشركة االلكتروني ووسائل االتصال األخرى عن طالسنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر 
المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية وفقًا لسياسة اإلفصاح التي تحرص  تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها
 األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.السوق المالية و  الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة

علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها وتزود ادارة عالقات المستثمرين  تقوم الشركة بإحاطة أعضاء مجلس االدارة
سهم والمالحظات حول الشركة وادائها ، وتعرض بالشركة الكيميائية السعودية تقارير لإلدارة العليا يتضمن تقرير عن المساهمين وحركة اال

االدارة التنفيذية على مجلس االدارة تقرير يحتوي على المعلومات الخاصة بنشاط المستثمرين ومايتعلق بسهم الشركة ، وتفصح الشركة عن 
مساهمين حيال الشركة عدى ما يسجل في كافة إستفسارات الجهات الرقابية والمساهمين الواردة في الجمعية العامة ، وال توجد مالحظات لل

 محضر الجمعية العامة.

 -: سياسة الشركة في توزيع األرباحوعشرون :   ثالثه
 

 -:اآلتيعلى الوجه السنوية الصافية توزع أرباح الشركة 
عامــة العاديــة وقف هذا التجنيــب لجمعيــة الا أن تُقرر ويجوز للشركة نظامــيالحتياطــي اال الصافيــة لتكوين األرباح %( من10يجنب ) -1

 المال. %( من راس 30)متى بلــــغ االحتياطي المذكور 
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ُتجنب مبلغ من صافي األرباح لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي ُيخصص  -2

 لمواجهة أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقباًل.
للجمعية العامة العادية أن تُقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي ُيحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر  -3

اإلمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو 
 .من هذه المؤسسات لمعاونة ما يكون قائماً 

 المدفوع. الشركة % )خمسة في المائة( من رأس مال5 مثلت نسبة لمساهميــناى عليــوزع من الباقــي بعد ذلك  -4
نسبة  خصــص بعد ما تقــدميُ ( من نظام الشركات 76والمادة ) األساسي للشركة ( من النظام20مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ) -5

على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها  % من الباقــي لمكافـأة مجلس اإلدارة10 ال تزيد عن
    .العضو

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي شريطة أن تُفوض الجمعية العامة العادية المجلس  -6
 تضعها الجهة الُمختصة.  التي  وفقًا للضوابط، ة بموجب قرار ُيجدد سنوياً بتوزيع أرباحًا مرحلي

 -:توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين
مجلــس اإلدارة  توصــيةعلــى م ،  3/5/2018لثــاني( المنعقــد بتــاريخ إلجتمــاع ا)ا يالســنو عهــا افــي اجتمالجمعيــة العامــة العاديــة  وافقــت -1

لاير  واحــدلاير، بواقــع  63.240.000م مبلـغ 2017همين عــن النصــف األول مـن العــام المــالي علــى المسـا مرحليــة  بتوزيـع أربــاح نقديـة
م 31/07/2017بنهايـــة تـــداول يـــوم  للمســـاهمين المســـجلين بســـجالت الشـــركة لـــدى )تـــداول( % مـــن رأس المـــال10للســـهم بمـــا نســـبته 

ن الربع الثالث مـن عـام دية مرحلية على المساهمين عزيع أرباح نق، وتو   م. 10/08/2017وأودعت المبالغ بحسابات المساهمين يوم 
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للمســاهمين المســجلين بســجالت مســاهمي % مــن رأس المــال 10لاير للســهم بمــا نســبته  واحــدلاير، بواقــع  63.240.000مبلــغ م  2017
ســــاهمين يــــوم م وأودعــــت المبــــالغ بحســــابات الم12/12/2017بنهايــــة تــــداول يــــوم الشــــركة لــــدى الســــوق الماليــــة الســــعودية "تــــداول" 

 لاير. 126.480.000م مبلغ 2017، ليكون إجمالي توزيعات األرباح عن العام المالي  م. 07/01/2018

عــن النصــف  للمســاهمين  مرحليــة  نقديــة توزيــع أربــاحعلــى إدارة الشــركة علــى توصــية بنــاًء م 9/9/2018بتــاريخ مجلــس اإلدارة  وافــق -2
بمـا نسـبته لاير سـعودي للسـهم الواحـد، وربـع  واحـد لاير/سـهم(  1.25)  سـعودي بواقـعلاير 79.050.000م بمبلـغ 2018 من العـاماألول 
بنهايــة تــداول يــوم  (تــداول)أحقيــة هــذه األربــاح للمســاهمين المســجلين بســجالت الشــركة لــدى  وكانــتالشــركة % مــن رأس مــال 12.5

 علــى العامــةموافقــة الجمعيــة  الحصــول علــى هــذا وســيتم م.16/12/2018يــوم المبــالغ بحســابات المســاهمين  م وأودعــت2/12/2018
 هذا التوزيع في أول إجتماع قادم لها. 

 

 نسبة األرباح المقترح  م 2018نسب األرباح التي تم توزيعها خالل عام 
 توزيعها في نهاية السنة

 إجمالي اإلرباح

   م9/9/2018 
 %12.5 %0 %12.5 النسبة

 لاير 79.050.000 -- لاير 79.050.000 اإلجمالي
 

 : ـةـــــــخاتمـالوعشرون :   اربعه
للمجلس  أولوهامة بالشكر الجزيل للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة التي ايختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية الع

والدوائر ومورديها كافة عمالء الشركة  كما نشكر .تها التابعة اوشركالسعودية م عامًا مميزًا للشركة الكيميائية 2018ولقد كان عام 
لكافة العاملين بالشركة على جهودهم موصول الشكر و ودعمهم المستمر، والمؤسسات الحكومية واألهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم 

 . لشركة الكيميائية السعودية وشركاتها التابعةادهار ز استمرار تقدم و االمخلصة للشركة وحرصهم على 

    . وهللا الموفق                                                                          


