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 أعضاء مجلس اإلدارة

 
 

 
 

   رئيس:ال
 

 عــــانــــصـــــــي الـــــلـــع نـــــــب د هللاــــــبــــــع /األستاذ   -1
 

 

 :رئيسال نائب  
 

 غـويـز الصـزيــعــدالــبـــعن ــبـي ـــامــــس / األستاذ  -2
 

 

 عضاء:األ 
 

 عـــــانـصــــد هللا الـــــبـــــعـن ـــبود ــــــعـــس /المهندس -3
 ـزروع الـمـزروعـن مـــالم بـدالـســـبــالمهندس/ ع -4
 لي ـوعـد الرحمن بـبـن عــد هللا بـبــاألستاذ  / ع -5
 ـابــــصــغـــح الــصــالــــن ــــبادل ــــــــع /  األستاذ  -6
 ادرــــــنــــــان الـــــرحــــــفن ــــبــد ــــــمــــحـــم /  األستاذ  -7
 ـيـدانـحــدالرحمـن اللــبــن عــــاسر بــألستاذ  / يا -8
 راكـــبــــف الـــطـيـــدالـلــــبــن عـــاد بــزيـــاألستاذ  /  -9

 
 

 :المجلس سرأمين 
 

 

 ري ـــــــاجـــــهـــي الــــلـــعن ــــبدهللا ـــبــــع األستاذ  /  -10
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 المحترمين   كيمائيات الميثانول مساهمي شركة   /السادة
 

للسنة المالية المنتهية في  عن أداء الشركة ونتائج أعمالها  السنوي    التقرير  كم يقدم ليسر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول )كيمانول( أن  
في ئها لتعزيز أداء الشركة نجازاتها وخططها المستقبلية، والجهود التي تبذلهاإنشطة الشركة و متضمنًا معلومات عن أ م2019ديسمبر  31

تماشيًا مع رؤية المملكة  ية الوطنية ومساهمتها في تنمية االقتصاد الوطنتنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة المنتجات البتروكيماوي
ولية االجتماعية، وذلك وفقًا لما ورد في حساباتها الختامية ؤ سهاماتها في مجاالت السالمة، واالستدامة، واالعتمادية، والمسإو  ،2030

 . م2019ديسمبر  31ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 
 

لصادرتين عن هيئة السوق المالية، اقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة  و وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشركات    أعد هذا التقرير 
 ونظام الشركات السعودي، ونظام الشركة األساس.  

 
 

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، والحكومة الرشيدة على  
 محدود للقطاع الصناعي في المملكة.الال ما قدموه لدعم وازدهار االقتصاد الوطني والدعم  

 

 :نبذة عن الشركة -1
  تجاري رقمال بموجب السجلشركة كيمائيات الميثانول )كيمانول( شركة مساهمة سعودية عامة مدرجة في السوق المالية السعودية 

مليون    وعشرينمائة  ريال سعودي، مقسم إلى   (1,206,000,000)  ومائتان وستة ماليين  . يبلغ رأس مال الشركة مليار(2050057828)
( رياالت سعودية لكل سهم. تقع الشركة في مدينة الجبيل  10( سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )120,600,000)وستمائة ألف 

 . دولة  50كثر من  أإلى  صنفاً   26وحوالي  منتجا 15وتقوم بتصدير  ،ويبلغ إجمالي إنتاجها السنوي نحو مليون طن ،الصناعية
 

 يلي:  ويتمثل نشاط الشركة فيما
أمين،   ميثايلامين )هكسامين(، أول ميثايل تتر  نة، و البنتا أريثريتول، و هكساإنتاج وتسويق البتروكيماويات والتي تشمل )محسنات الخرسا

سائلة   -رمالدهيد، بارا فورمالدهيد، اسيتالدهيد، راتنجات الفورمالدهيد  فورماميد، سائل الفو  ميثايلأمين، ثاني  ميثايل أمين، ثالث  ميثايلثاني 
 إنتاج الميثانول وهي المادة الخام الرئيسية لهذه المنتجات.إلى وبودرة، أول أكسيد الكربون، فورمات الصوديوم باإلضافة 

 والطاقة اإلنتاجية السنوية لكل منتج وذلك حسب الجدول التالي: الشركةمنتجات ويمكن حصر 
 

 الطاقة اإلنتاجية السنوية المنتجات
طن متري()  

 300,000 ( AF – 37,  UFC- 85 )مركز الفورمالدهايد 
 Methanol 231,000ميثانول 

 SNF 163,000محسنات الخرسانة   
 DMF 60,000ثاني ميثايل الفورماميد 

 DMA 50,000ثاني ميثايل امين 
 CO 33,000أول أكسيد الكربون 

 Mono-Penta 20,000البنتا أريثريتول 
 UF-, MF-, & MUF-Resins 13,200راتنجات الفورمالدهايد 

 Acetaldehyde 12,000أسيتالدهايد 
 Sodium Formate 12,000صوديوم فورميت 

 HMT 9,600الهيكسامين 
 PARA 8,000البارافورمالدهايد 

 الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية تشمل المنتجات
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 :البيئة والصحة والسالمة واألمن الصناعي -2
 

جراءات التدقيق إم وذلك وفقًا لمعايير  2019( خالل عام  RC 14001تطبيق متطلبات شهادة الرعاية المسئولة )في  ستمرت الشركة بنجاح  ا
 الداخلي والخارجي. 

 المتثال للمعايير البيئية:

 م وهو ما يدل على التزام الشركة الثابت بالشروط والمعايير البيئية.2019لم تسجل كيمانول أي حالة عدم امتثال بالمعايير البيئية خالل عام  

 :في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمنالدورات التدريبية والتوعوية 

 وضعت كيمانول تدريب وتعليم موظفيها وموظفي المقاولين العاملين لديها في أعلى درجات سلم أولوياتها من خالل إقامة الدورات التدريبية
  181تدريبية مكثفة للموظفين بلغت في مجملها التوعوية في مجال إدارة البيئة والصحة والسالمة، حيث تم خالل هذا العام إجراء دورات 

 ساعة تدريبية. 11245دورة بما يعادل 

 :ساعات العمل المنجزة دون حدوث إصابات أو إصابات مھدرة للوقت

مليون  11.8م، وألول مرة حققت الشركة إنجازًا بارزًا في هذا الشأن بتحقيقها معدل 2019ي إصابات خالل عام أبفضل هللا لم تسجل 
مليون ساعة عمل بدون   6.8اعة عمل بدون إصابات في صفوف الموظفين والمقاولين حيث كانت مساهمة موظفيها الرسميين حوالي س

 إصابات.

 :التأهب والستجابة للحالت الطارئة

باستخدام قدراتها الداخلية، باإلضافة إلى  تمرين استجابة للحاالت الطارئة لضمان وجود نظام فعَّال لديها وذلك  12قامت كيمانول بتنفيذ 
  40م حيث حققت كيمانول العالمة الكاملة )2019ذلك، تم إجراء التمرين السنوي المشترك مع لجنة الجبيل للطوارئ )جماعة( في اكتوبر 

 .% 100( أي بنسبة نجاح 40من 

  :اإلبالغ النوعي عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث

وذلك لتعزيز مستوى   ةعن المخاطر المحتمل  غبالغ عن المواقف التي قد تفضي إلى حوادث من خالل نظام االبالها لإلتشجع الشركة موظفي
 .  ةواالمن والبيئالسالمة 

  :خفض معدل الحوادث

 صناعية في تاريخ الشركة مقارنًة باألعوام السابقة .  أدت المبادرات والتدريبات والممارسات الجيدة إلى تحقيق أعلى معدل سالمة
 

 استثمار الموارد البشرية:  -3
العنصـــر األســـاســـي في إدارة وتشـــغيل مصـــانعها وأعمالها. وتســـعى كيمانول   اتفتخر كيمانول بمواردها البشـــرية وتوليها اهتمامًا كبيرًا باعتباره

موظفًا بنهاية  451وقد بلغ إجمالي عدد الموظفين في الشــــركة   ،باســــتمرار لتطوير وتنمية كفاءاتها البشــــرية على كافة المســــتويات الوظي ية
 بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنـية لتوطين الوظـائف دارةإلا مجلس ضعهاو  لتياألهـداف ا قفو  رمستم كـلبشم، حـيث تم العمـل 2019عـام 

م. وحيث أن تحقيق نســــب توطين 2018بنهاية العام    %62 ــــــــــــــــــ مقارنًة ب  %62.5ووصــــلت نســــبة الســــعودة في القوى العاملة هذا العام إلى  
ــنيفها ضـــمن النطاق البالتيني حســـب ــتراتيجيات الشـــركة، فقد حافظت الشـــركة على تصـ برنامج نطاقات للتوطين في  مرتفعة هو أحد أهم اسـ

  وزارة العمل.
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 م2019 - 2016يوضح الرسم البياني التالي نسب السعودة خالل األعوام 
 

 
 

 

 م كما يلي: 2019خالل عام  التي قامت بها إدارة الموارد البشرية بالشركة  يمكن تلخيص أهم البرامج والمبادرات 
 لمختلفةالوظائف ا في للعمل جرلتخالكوادر السعودية حديثي ا توظيف على كيمانول  تعمل التخرج:حديثي  لسعوديينلالبرامج التدريبية 

 علىثم تدريبهم  نمواإلداري و  ل نيا معمله لمجا في متخصصةتقديم دورات و  ،برنامج مختص في تطوير المهارات لخال نم متأهيلهو 
  روحضو  لعملرأس ا علىالتدريب  قيطر نعللكوادر السعودية  ألساسيةا راتلمهاا تنميةو  زيزتع لىإ نامجرلب. حيث يهدف العملرأس ا

 .ءةلكفاا نم نسبة علىأ  قلتحقي ملتخصصاته لمناسبةالدورات ا
 

بعض   لتستقب، شاركت كيمانول في  برنامج التدريب التعاوني وار الوطنيةفي تأهيل الكواد ها  استمرارًا الستراتيجي  :  برنامج التدريب التعاوني
 التخرج.  ضرلغمتطلباتهم الدراسية  لالستكما لعملرأس ا  علىالتدريب لديها  في نغبيا رلا كلياتلوا تلجامعاطالب ا

 

تماشيًا مع استراتيجية الشركة في تحقيق الرضا واالستقرار الوظيفي واستقطاب الكفاءات الوطنية ذات الخبرات  :السكنية وضرالق نامجرب
تقوم الشركة بتعويض الموظف السعودي عن الفوائد المترتبة ها، ق نسب توطين أعلى في جميع قطاعاتلخطة الشركة لتحقي المهنية، ودعماً 

للشروط واألحكام. ووصل عدد الموظفين السعوديين  اً الجهة المعتمدة للتمويل وذلك وفقعلى التمويل السكني الذي يحصل عليه من 
استفادة أكبر عدد من موظفيها من هذه الميزة   إلى م. وتهدف الشركة  2019بنهاية العام    اً موظف  28إلى    المستفيدين من برنامج تملك المنازل

 الوظي ية من أجل دعم االستقرار الوظيفي واالجتماعي لموظفي الشركة السعوديين.
  

 :اإلنتاج والمبيعات -4
 

 اإلنتاجأولا: 
 

م والتي 2018مقارنة بالكميات المنتجة في عام    %7.5المنتجات بانخفاض قدره ألف طن متري من    644م  2019ركة في عام  الشأنتجت 
ألف طن متري.  يشـــــــــمل هذا اإلنتاج المنتجات الوســـــــــيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية. ويعود ســـــــــبب االنخفاض في   696بلغت 

ــن2019الكميات المنتجة في العام   ــنع محسـ ــغيل مصـ ــابق إلى تشـ ــانة )م مقارنة بالعام السـ ــبب  SNFات الخرسـ ــة جدًا بسـ ( بمعدالت منخفضـ
اإلغراق في األســـواق الخليجية، عالوة على ذلك، ســـاهمت المشـــكلة الفنية الخاصـــة بتقادم عمر انابيب وحدة التكســـير في مصـــنع الميثانول 
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األنابيب وعمل الصيانة الالزمة   ( وسوف يتم استبدال هذهDMFفي انخفاض معدل اإلنتاج لمصنعي الميثانول و الداي ميثيل الفورمامايد )
 م.2020في شهر يناير 

   
 المبيعاتثانياا: 

 

ســـتمرار عن الفرص االمحلية والعالمية ويتم البحث ب  تعمل الشـــركة على تســـويق وبيع منتجاتها وتوســـيع قاعدة عمالئها في مختلف األســـواق
وقد تم بيع منتجات الشــركة  .االنتشــار وتقليل المخاطر المحتملة من تقلبات األســواقالواعدة وذلك بالدخول إلى أســواق جديدة لتوســيع دائرة 

ــيا اإلتحادية. وبلغت كمية المبيعات للعام   ــيلي وجمهورية روســ ــواق جديدة مثل البرازيل وتشــ ألف طن متري،   272م  2019ألول مرة في أســ
 نخفاض الطلباإلى    لذلك ويعود الســـــــــــــبب  %7 ألف طن متري، بانخفاض نســـــــــــــبته  293م والتي بلغت 2018مقارنة بكمية المبيعات لعام 

المشـاريع اإلنشـائية واسـتمرار اإلغراق في السـوق  حالة الركود فيم بسـبب 2019نخفاض مبيعات محسـنات الخرسـانة خالل عام  االعالمي و 
 702تي بلغت م وال2018م، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2019مليون ريال ســـــــعودي للعام    527المحلي، فيما بلغت إيرادات المبيعات 

نتج عنه  نخفاض أسعار المنتجات في األسواق المحلية والعالمية ممااالى    لذلك ، ويعود السبب%25نخفاض نسبته ا، بمليون ريال سعودي
 .%30 في حدود كاننخفاض أسعار الميثانول في األسواق العالمية ا علمًا بأن متوسط %19بنسبة  نخفاض متوسط أسعار بيع المنتجاتا

 : لإليراداتالتحليل الجغرافي  -5
 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

%43جنوب شرق آسيا   

 %21الشرق األوسط وأفريقيا 

%8 أخرى  

%21ة السعودي  

%7الشرق األقصى   
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 لمبيعات حسب المناطق الجغرافية: لكمية ايوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجودة الشاملة: -6

تلتزم شركة كيمانول بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجاالت الجودة والسالمة والبيئة. ومن هذا المنطلق، اعتمدت الشركة نظام إدارة  
م باعتباره أداًة لتحقيق أهدافها ومن خالل التقييم الذاتي لألنشطة الداخلية والخارجية للشركة. 2000في عام  ISO 9001الجودة الشاملة 

 . ISO 17025وفي نفس العام تم اعتماد نظام إدارة المختبرات  ،م2015منذ عام   RC 14001م اعتماد نظام الرعاية الشاملة كما ت
و تحرص الشركة على المحافظة على فعالية وتحديث جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية،  وتعتبر الشركة كل 

 مضافة لمنتجاتها وأنشطتها.هذه الشهادات قيمة 
 
 

 :الطاقة كفاءةبرنامج  -7
المرحلة األولى وبدأت المرحلة الثانية من برنامج ترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة وفًقا لمعايير وسياسات المركز السعودي أكملت الشركة 

 التشغيلية لمصانعها. ةاستهالك الطاقة وزيادة الكفاءلكفاءة الطاقة، وهي تسير كما هو مخطط لها. حيث تهدف كيمانول إلى تقليل  

م  2011يوضح الجدول التالي القراءات الفعلية و المستهدفة لمصانع الميثانول و الفورمالدهايد لبرنامج كفاءة الطاقة الذي بدأ في عام 
 م: 2021النتائج المستهدفة عام  م وأيضاً 2019والنتائج المستهدفة بحلول عام  

 
التحسينات  مليون وحدة حرارية بريطانية/ طن

 2021في   المستهدفة كثافة الطاقة 2019كثافة الطاقة في  2011كثافة الطاقة في  المستهدفة
 4,09- 15,06 19,15 16,52 مصنع الميثانول

 11,94 18,50 6,56 21,05 مصنع الفورمالدهايد
 

39%

22%

28%

6%
5%

السعودية

الشرق األوسط وأفريقيا

جنوب شرق آسيا

الشرق األقصى

أخرى
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ألسباب التي ُذكرت سابقًا وهي تقادم عمر أنابيب وحدة تكسير الغاز في مصنع إلى  م  2019الزيادة في استهالك الطاقة لعام  تعود    مالحظة:
الميثانول. ويعود التحسن في استهالك الطاقة لنفس العام في مصنع الفورمالدهايد لالستغالل األمثل لبخار الماء الُمْنَتج من تفاعل 

 دهايد في عمليات المصانع األخرى وإدراجه في الحسابات المعتمدة من برنامج كفاءة الطاقة.الفورمال
وتسعى شركة كيمانول لتحقيق االلتزام بمتطلبات كفاءة استخدام الطاقة حيث تم اتخاذ العديد من اإلجراءات لتحسين استهالك الطاقة  

م بداًل من عام  2021ول أعاله، على ان يتم تحقيق بقية األهداف بحلول عام وتخ يض الفاقد كما هو موضح في النتائج المدونة في الجد
 م حيث يتم حاليًا إدراج بعض اإلجراءات الكفيلة بوصولنا للهدف مع دراسة رفع الطاقة اإلنتاجية لمصانع الميثانول.2019

 
 العتمادية:  -8

 من خالل تنفيذ األفكار والتعديالت الالزمة  لتحسين م2019 - م 2017 ألعوام حققت شركة كيمانول أهداف موثوقية وسالمة المعدات ل
اعتمدت الشركة نهج تعزيز الموثوقية وسالمة المعدات في مصانعها الرئيسية وتحسين برامج وأداء الصيانة  كما    .أداء المصانع وزيادة اإلنتاج

 ض خسائر اإلنتاج الناتجة عن أعطال المعدات.  وقد عكست هذه الجهود آثار إيجابية على أعمال الشركة وتخ ي الوقائية
 
 :الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر -9

 

 :الخطط والتوقعات المستقبليةأولا: 
 

ا، كما أنها تســـعى  حقوق مســـاهميه تنميةإلى  مما يؤدي في مختلف األســـواق المحلية واإلقليمية والعالمية   زيادة عمالءها  تعمل الشـــركة على
وتتابع باســـــتمرار  متاحة لزيادة الدخل،الفرص  الدراســـــة  ب  تقوم الشـــــركة كما.  مواردها البشـــــرية والماليةألصـــــولها و  األمثلاالســـــتغالل  لتحقيق

 .تطلبات التشغيل اآلمن لمصانعهام
 

من خالل   على االســـــتدامةتطوير أعمالها الحالية واســـــتكشـــــاف آفاق اســـــتثمارية جديدة أكثر قدرًة حول االســـــتراتيجية تتمحور خطة الشـــــركة  
تعزيز موقعها الريادي في مجال المنتجات الكيميائية المتخصـــــــصـــــــة من مشـــــــتقات الميثانول والمشـــــــتقات من مصـــــــادر أخرى، والبحث عن 

ــتراتيجية داخل وخارج المملكة فضـــــــاًل عن الدخول في شـــــــراكات مع أصـــــــحاب التقنيات المتطورة إلنتاج  من المنتجات  المزيدشـــــــراكات اســـــ
 يلية المتخصصة ذات القيمة المضافة.التحو 

 

نويع قاعدة منتجاتها  تل ســياســة كيمانولفي ســياق   ،متخصــصــة ةبتروكيماويمواد  إلنتاج المطلوبة   تمكنت الشــركة من تحديد أوجه النمو  وقد
في م التي تبنتها حكومتنا الرشـــــــيدة والتي تهدف إلى تحقيق االســـــــتخدام األمثل للمواد األولية  2030لمواءمة الرؤية الوطنية    المتخصـــــــصـــــــة

زيادة منتجاتها وتنويع أســــواقها الالزمة لالدراســــات  إجراءوتعكف الشــــركة على    وزيادة المحتوى المحلي.  مضــــافةذات قيمة منتجات تصــــنيع 
 وسبل نقل التكنولوجيا.  

 
 :المخاطرثانياا: 

يتضــــمن نشــــاط الشــــركة تصــــنيع وتســــويق المنتجات البتروكيماوية التي منها ما هو خطر أو قابل لالشــــتعال، وللحد من هذه المخاطر تقوم 
ــالمة ذات العالقة بتخزين ونقل  ــتمر الشـــركة باتباع أعلى معايير السـ ــكل مسـ المنتجات والمواد الخام، كما تتولى الشـــركة تدريب العاملين بشـ

 في مجاالت السالمة، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها وأعمالها.
 

تقلب تأثير وضـع اسـتراتيجية فعاله تسـاهم في الحد من معرضـة لتقلبات أسـعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل الشـركة على   شـركة كيمانول
 أسعار المنتجات. 
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ــبة و بيئة من خالل توفير  الحد من التســـــرب الوظيفي  على اإلدارة  نإأخرى ف جهةمن و  ــتقطاب عمل مناســـ وتطويرها بما المحلية  القدراتاســـ
 .تمثل تحديًا للشركةالموارد البشرية استمرارية المحافظة على حيث أن  يخدم أهداف وخطط الشركة

 

ــركة قد تتعومن الناحية   ــركة للحد من الغير  رض إلى بعض التوقفات المجدولة و الفنية فان الشــــــــ ــركات وقد عملت الشــــــــ مجدولة كباقي الشــــــــ
اتخاذ اإلجراءات المناسـبة و  ها للكشـف عن األعطال قبل حدوثهامخاطر هذه التوقفات من خالل تطبيق االعتمادية الشـاملة لجميع مصـانع

 لصيانتها.  
 

إغراق األسواق. وتقوم الشركة باتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة مخاطر  ، إال أن هناك  بشكل إيجابي  الشركة تنظر للمنافسةأن  وبالرغم من  
التركيز على الجودة وتوفير المنتجات ضد هذه الممارسات لحماية منتجاتها، كما تسعى إلى تأسيس قيمة تنافسية عند عمالئها من خالل 

  في الوقت المناسب وبأسعار وشروط تنافسية.

من تســعى الشــركة  يمثل تحديًا آخر للشــركة. و اســعار منتجاتها به  وهذا    الميثانول وارتباط  منتجمنتجات الشــركة على مشــتقات كما تعتمد 
 .تنويع قاعدة المنتجاتخالل استراتيجيتها المستقبلية على 

 

أي تذبذب في نســـــبة الفائدة و أصـــــل وخدمة القروض طويلة األجل،    ها لســـــدادكبير من التدفق النقدي من عملياتجزء   وتخصـــــص الشـــــركة
ودراسـة تقوم الشـركة بتقييم قدرتها المالية على السـداد المبكر لألقسـاط المسـتحقة خالل السـنة  كما   ،ربحية الشـركة وتدفقاتها النقدية  يؤثر على

  .تحقيق انخفاض في التكاليف الماليةبهدف إمكانية إعادة تمويل القروض القائمة 
 

ــيولة عن طريق التأكد بشـــــــــكل دوري و  ــيولة كافية لمقابلة أي تعمل الشـــــــــركة على إدارة مخاطر الســـــــ ــتقبلية عند  من توفر ســـــــ ارتباطات مســـــــ
 استحقاقها.

 

ــركة بالعمالت األجنبية حيث إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األداة المالية ومن المخاطر أ ــًا ما يتعلق بمعامالت الشـــــــــ يضـــــــــ
ــعار صــــرف العمالت األجنبية. ــبب التقلبات في أســ ــعودي والدوالر األمريكي. المعظم  تتم إنلذا تحرص الشــــركة ب بســ معامالت بالريال الســ

 تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غير جوهرية.و 
 

  :األصول والخصوم ونتائج األعمال -10
 

 قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت(: ▪
م9201 البيان  م 2018   * م2017   * م2015 م* 2016 

 494,043 509,231 525,395 463,847 344,587 متداولة موجودات 

 2,088,248 1,801,318 1,731,673 1,656,881 1,598,450 موجودات غير متداولة 

 2,582,291 2,310,549 2,257,068 2,120,728 1,943,038 إجمالي الموجودات 

 771,060 236,773 281,331 253,235 228,456 مطلوبات متداولة 

 411,730 952,088 880,320 726,445 660,769 طويلة األجل ومطلوبات أخرى قروض 

 1,399,501 1,121,688 1,095,417 1,141,048 1,053,813 حقوق المساهمين

 2,582,291 2,310,549 2,257,068 2,120,728 1,943,038 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
 . معايير المحاسبة الدوليةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع  *
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 قائمة الدخل )بآالف الرياالت(: ▪
م 9201 البيان  م 2018  م 2017   م 2015 م* 2016 

 733,320 636,039 683,215 701,613 527,240 المبيعات
 (714,543) (567,492) (550,155) (506,042) (467,781) تكلفة المبيعات
 18,777 68,546 133,060 195,571 59,459 إجمالي الربح 

 (11,695) 29,436 16,826 2,296 (3,658) اإليرادات )المصاريف( األخرى 
 (121,979) (154,540) (129,461) (103,648) (96,437) مصاريف بيع وإدارية وعمومية

 (26,692) (36,946) (43,124) (38,919) (37,532) مصاريف مالية

 1,681 (8,125) (5,000) (9,146) (5,908) الزكاة

 (139,910) (101,629) (27,700) 46,154 (84,076) )الخسارة (صافي الربح 
 . معايير المحاسبة الدوليةتم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع  *

 

 
 :التشغيليةالنتائج الفروقات الجوهرية في إيضاح  -11

 
 

 البند 
 التغييرات  بآلف الريـالت 

 نسبة التغيير  ( -أو ) +
 م  2018 م  2019

 %25- (174,373) 701,613 527,240 المبيعات
 %8- 38,260 (506,042) (467,781) تكلفة المبيعات
 %70- (136,112) 195,571 59,459 إجمالي الربح 

 %259- (5,954) 2,296 (3,658) إيرادات تشغيلية أخرى 

 %7- 7,211 (103,648) (96,437) مصروفات تشغيلية أخرى 

 %143- (134,855) 94,219 (40,636) الربح التشغيلي 
 

 بانخفاضم،  2018مليون ريال خالل العام    702م، مقابل مبيعات بقيمة  2019مليون ريال خالل العام    527حققت الشركة مبيعات بقيمة  
مليون   41 ةالتشغيلي خسارةال تفيما بلغ ريال مليون  196مليون ، مقابل ربح إجمالي قدره  59كما حققت ربح إجمالي قدره  % 25نسبته 

بالعام  الحالي مقارنًة  العامخالل  خسائر تحقيقويعود سبب  ، م2018مليون ريال لعام  94مقابل ربح تشغيلي  م2019ريال خالل العام 
تأثر   باإلضافة إلى انخفاض أسعار بيع معظم المنتجات البتروكميائية في األسواق العالمية مما أثر سلبًا على مبيعات الشركة السابق إلى 

 .مبيعات أحد منتجات الشركة الرئيسية بسبب االغراق
 
 

 :الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين  المعتمدة مناإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة  -12
 

الدولية للتقرير المالي المعتمدة بالمملكة لمعايير ل؛ وفقًا م2019ديسـمبر   31تم إعداد القوائم المالية للشـركة خالل السـنة المالية المنتهية في 
 العربية السعودية.
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 الحسابات والقوائم المالية: تقرير مراجع -13
 

توصية  ي تحفظات عليها، كما لم تصدر أيجوهرية، وال يوجد أالخطاء األالحسابات أن القوائم المالية خالية من  مراجعيظهر تقرير 
 المعتمد من الجمعية العامة للشركة.  مراجع الحساباتمجلس اإلدارة باستبدال 

 
 : سياسة توزيع األرباح -14

 

 توزيع األرباح على النحو التالي: سياسة 
( من األرباح الصافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر وقف هذا  %10)عشرة بالمائة ب جنَّ تُ  -1

 المدفوع. ( من رأس المال %30) ثالثين بالمائة التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور
أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  اإلدارة،مجلس  من على اقتراح وبناءً  العادية؛ يجوز للجمعية العامة  -2

 الجمعية. لغرض أو أغراض معينة بموافقة  هذا االحتياطي ويجوز تخصيص ،اتفاقي
وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر    أخرى،ات  يللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياط -3

 المساهمين.اإلمكان على 
 المدفوع.من رأس مال الشركة  ( %5) خمسة بالمائة يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل -4
ضوابط الموضوعة من الجهة المختصة توزيع أرباح بعد استيفاء ال  اإلدارة،على اقتراح مجلس    يجوز للجمعية العامة العادية، وبناءً  -5

    نصف سنوية وربع سنوية على المساهمين.
 

 :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينأعضا غيرالتغير في ملكية األسهم ألشخاص  -15
 

خالل السنة المنتهية في  ملكية األسهم بتبليغ الشركة بأي تغيير في غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لم يقم أي من المساهمين 
 م. 31/12/2019
 

 الشركة:  قروضبالمعلومات المتعلقة  -16
 

  ( 848.92)  مقابل سعودي، ريال مليون  ( 735.25)، م  2019بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 
تشمل قروضًا بنكية و   .م2019نتيجة سداد االقساط المجدولة للعام   % 13.4وذلك بانخفاض نسبته    م،2018ريال سعودي نهاية العام  مليون  

 .صندوق التنمية الصناعي السعوديوقرض اإلسالمية  وفقًا لنظام المرابحة
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 .2019الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 
 

 آلف الريالت 

رصيد نهاية   الجهة المقرضة 
 العام 

المبالغ  
المدفوعة / ما  

 تم سداده 

رصيد  
إضافي خالل 

 العام 

رصيد بداية  
 العام 

تاريخ انتهاء  
 القرض 

 مدة القرض 
 )سنة(

المبلغ  
 * المقترض

245,000 ( 0,0005 ) 0 295,000 28/03/2021  صندوق التنمية السعودي 385,000 6 

107,579 (13,971) 0 121,550 31/12/2022  )مشترك( بنك ساب 139,713 7 

26,180 (3,400) 0 29,580 31/12/2022  )ثنائي( بنك ساب 34,000 7 

84,005 (10,910) 0 94,919 31/12/2022  )مشترك( بنك الرياض 109,098 7 

38,500 (5,000) 0 43,500 31/12/2022  )ثنائي( بنك الرياض 50,000 7 

60,734 (7,888) 0 68,621 31/12/2022  المالية)مشترك( مجموعة سامبا 78,875 7 

173,250 (22,500) 0 195,750 31/12/2022  )ثنائي( بنك الخليج الدولي 225,000 7 

 القروض التجارية طويلة األجل مجموع   1,021,685 - - 848,916 0 (113,669) 735,248

 م2016* بعد إعادة الجدولة بعام 
 

ين -17  :وصف ألنشطة أدوات الدَّ
 

 ،أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــابهة أصــدرتها أو منحتها الشــركة أو أي أوراق مالية تعاقدية أدوات دين قابلة للتحويل ليس هناك أي
أو حقوق  أو أوراق مـالـية تعـاقـدـية أو مـذكرات حق اكتـتابكـذـلك ليســــــــــــــت هـناك حقوق تحوـيل أو اكتـتاب بموجـب أدوات دين ـقابـلة للتحوـيل 

ــدرتها ــابهة أصـ ــنة المالية.   مشـ ــركة خالل السـ ــترداد وكذلكأو منحتها الشـ ــركة أليأو شـــ   ليس هناك أي اسـ أدوات  راء أو إلغاء من جانب الشـ
 دين قابلة لالسترداد.

 
 كة: حوكمة الشر  -18

 

 األحكام الواردة أدناه: تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء
 

 أسباب عدم التطبيق  نص المادة  رقم المادة 

41 
على اقتراح لجنة الترشيحات    بناءً   – اإلدارة  "يضع مجلس  

ه ولجانه  ئ لالزمة لتقييم أداء المجلس وأعضاليات ااآل –
  واإلدارة التنفيذية سنوياً 

 " ةمادة استرشادي "
يم أداء المجلس ليات لتقي آمجلس اإلدارة في طور اعداد زال  ما

 سيتم اقرارها الحقًا.  ،بشكل سنوي ه ئ واعضا
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70 

" تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى  )لجنة 
إدارة المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء 

ن يتوافر في أاإلدارة غير التنفيذيين ويشترط  مجلس
من المعرفة بإدارة المخاطر   أعضائها مستوى مالئم

 ون المالية.ؤ والش

 "فقرة استرشادية"  
وتم االنتهاء من عمل سجل   داخلية شكيل لجنة المخاطرت م ت 

  لالعتماد سوف تعرض على مجلس االدارةوالتي  المخاطر
 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر   71 

 جتماعات لجنة إدارة المخاطر  ا 72

85 

 تحفيز العاملين 
" برامج منح العاملين أسهمًا في الشركة أو نصيبًا   2الفقرة  

من االرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق 
 مستقل لالنفاق على تلك البرامج" 

 للعاملين في الشركة"   ة" انشاء مؤسسات اجتماعي   3الفقرة  

 " ةمادة استرشادي "
كما  .ةمكافأة تشجيعية سنوي تم تطبيق هذه الفقرة جزئيًا وذلك بمنح 

 تطوير وتحفيز الكوادر المميزة.تم اعتماد برنامج 

 تشكيل لجنة حوكمة الشركات  95

 ة مادة استرشادي "
شكل مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لحاجة الشركة وظروفها  

أعمال  كما أنوأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، 
مجلس اإلدارة ولجانه تعتبر من المكونات الرئيسية للحوكمة وكل 

 منها يساهم في تحقيق أهدافها.
 

   :مجلس اإلدارة -19
 

أعضاء   انتخابم 2018نوفمبر  1 العامة العادية المنعقدة بتاريخ الجمعيةاجتماع وقد تم خالل أعضاء،  تسعة تكون مجلس اإلدارة من ي
 ، وفقًا ألسلوب التصويت التراكمي.دة ثالث سنواتلممجلس اإلدارة 

   : أسماؤهمويتكون مجلس اإلدارة الحالي من األعضاء التالية 
 منصب العضو  تصنيف العضوية العضو 

 رئيس مجلس اإلدارة  مستقل أ/  عــبــد هللا بـن عــلـي الــصــانــع 
 نائب رئيس مجلس اإلدارة  مستقل عـبـدالعــزيز الصويغســامــي بـن  أ/ 
 عضو مجلس اإلدارة  تنفيذي ســعـود بـن عـبــــد هللا الــصــانعم/ 

 عضو مجلس اإلدارة  تنفيذي عبد هللا بن عبد الرحمن بو علي /أ
 عضو مجلس اإلدارة  مستقل عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع /م

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

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل أ/ ياسر بن عبدالرحـمــن اللـحـيــدان 
 عضو مجلس اإلدارة  مستقل أ/ زيـــاد بن عــبـدالـلـطـيــف الـبـراك 

 

(  9) تسعة( من النظام األساسي للشركة التي جاء فيها "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 17وبحسب ما نصت عليه المادة رقم )
 ثالث سنوات ميالدية.ال تزيد عن مدة ل ام التصويت التراكميظبن العامة العادية تعينهم الجمعيةأعضاء 

 

 والمؤهالت العلمية والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان: والسابقة الوظائف الحالية
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 عــانــــصــــــــي الـــــلــن عــــــــــد هللا بــــــبـــــاألستاذ / ع                                            
   رئيس مجلس اإلدارة                                          

 الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع لالستشارات اإلدارية الوظيفة الحالية:                                          
 الوظائف السابقة والخبرات:                                          
 ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات البالستيكية.شريك -   

 شريك ورئيس تنفيذي لشركة الواح البالستيك-                                          
 مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات-                                          

 والمعادن. للبترول بكالوريوس علوم االدارة الصناعية من جامعة الملك فهدستاذ عبدهللا يحمل األ                                       

 
 غ ـويـ ز الصـعــزيــ دالــبــن عـ ــــي بــــام ــألستاذ / س

    نائب رئيس مجلس اإلدارة
 متفرغ الوظيفة الحالية:  

 الوظائف السابقة والخبرات:
 .للبتروكيماويات )صدف(رئيس الشركة السعودية  -
 .ربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(رئيس الشركة الع -
 .ه للبتروكيماويات )ابن زهر(رئيس الشركة السعودية االوروبي -
 .ة السعودية للحديد والصلب )حديد(رئيس الشرك-

بكالوريوس علوم االدارة الصـــــناعية من جامعة يحمل األســـــتاذ ســـــامي  
 .للبترول والمعادنالملك فهد 

 
 

 

 
 لمهندس/ ســـعــــــود بــــن عـــــبـــــد هللا الــــصـانـــــع ا

    عضو مجلس اإلدارة 
 شركة كيمانول ل عضو المنتدب الالوظيفة الحالية: 

 الوظائف السابقة والخبرات: 
 شركة كيمانول الرئيس التنفيذي ل -
 . الرئيس التنفيذي لشركة الرازي -
 . )صدف( الشركة السعودية للبتروكيماوياتبشركة عام العمليات  مدير-

الشركة السعودية للبتروكيماويات   الصيانةو  الشؤون الفنيةمدير عام -
 . )صدف(

ــعود   ــة كهربائية من الواليات يحمل المهندس ســـــــــ بكالوريوس هندســـــــــ
 .االمريكية المتحدة
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   الـمـزروعلمهندس/ عــبـــدالـســالم بــن مــزروع  ا

 عضو مجلس اإلدارة 
 . ي لمجموعة المزروعالرئيس التنفيذ: الوظيفة الحالية

 الوظائف السابقة والخبرات: 
   .العديد من المناصب القيادية في شركة سابك -
 . خبرات مختلفة في التصنيع واالنشطة في القطاع الخاص واالستشارات-

كيمائية من جامعة الملك  يحمل المهندس عبدالسالم بكالوريوس هندسة 
 وماجستير إدارة أعمال من جامعة براد فورد.   .سعود

 
 
 
 

 
 ـاب ــصـــغ ـــ ح الــن صــالــــــــ ادل ب ــــــــاألستاذ / ع

 عضو مجلس اإلدارة 
  رئيس شركة الزامل للصناعات البالستيكيةالوظيفة الحالية: 

 الوظائف السابقة والخبرات:  
 العضو المنتدب لشركة الزامل للصناعات البالستيكية.-
 مدير المبيعات لشركة تصنيع. -
 .المبيعات بشركة فيبكومدير التسويق و -

بكالوريوس علوم االدارة الصناعية من جامعة  يحمل األستاذ عادل 
 الملك فهد للبترول والمعادن. 

 

 
 لي ـوعـد الرحمن بـبـن عــ هللا بد ـبــاألستاذ  / ع 

 عضو مجلس اإلدارة 
 . المستشار المالي للرئيس التنفيذي للشركةالوظيفة الحالية: 

 الوظائف السابقة والخبرات: 
 .مدير عام الشؤون المالية في شركة أبن سينا-
الشركة السعودية  مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في -

 للبتروكيماويات )صدف( 
 . مدير عام الشؤون المالية في شركة مرافق-

ــتاذ عبدهللا  دارة صــــــــناعية من جامعة إعلوم  بكالوريوس  يحمل األســــــ
 الملك فهد للبترول والمعادن.

 
 

 
 مـــحــــمــــــد بــــــن فـــــــرحــــان الــــــنــــــادر  األستاذ  /

 مجلس اإلدارة   عضو
 . شركة المحاسبون المتحدون فيذي في  شريك تن الوظيفة الحالية:  

 )عضو مجموعة ار اس ام الدولية(. 
 الوظائف السابقة والخبرات: 

 مدير تنفيذي للمالية لشركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة. -
شهادة بكالوريوس تخصص محاسبة من  يحمل األستاذ/ محمد  

جامعة   – ماجستير إدارة أعمال ومالية ، و جامعة الملك سعود
 . وات )المملكة المتحدة(هيريوت 
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 يــاسر بــــن عــبــدالرحمـن اللــحــيـدان   /األستاذ

 عضو مجلس اإلدارة 
 عمال الخاصة مالك لعدد من األالوظيفة الحالية:  

 الوظائف السابقة والخبرات:
 الطبية.مدير المبيعات بشركة الكوثر للتوريدات   - 
   .السعودية للنقل واالستثمار " مبرد  "نائب المدير العام للشركة  - 
المدير العام المكلف للشركة السعودية للنقل واالستثمار "مبرد".   - 

 من جامعة الملك سعود. بكالوريوس  يحمل األستاذ/ ياسر 

 

 

 
   األستاذ / زيـــــاد بـــن عـــبـــدالـلـــطـيــــف الـــبـــراك

 عضو مجلس اإلدارة 
 ZAAB Advisory Servicesشريك مؤسس في الوظيفة الحالية:  

 الوظائف السابقة والخبرات:
 .الرئيس التنفيذي لشركة الجبيل لخدمات الطاقة-
 .رئيس الشؤون المالية لشركة كيمانول و شركة الجبيل لخدمات الطاقة-
 .المدير المالي لشركة منتجات األلمونيوم المحدودة -
   .لإلئتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي مستشار-

بكالوريوس المالية واالقتصـــاد من جامعة الملك فهد يحمل األســـتاذ/ زياد  
 .للبترول والمعادن

 

 اإلدارة:مجلس ألعضاء عضوية مجالس اإلدارات ويوضح الجدول التالي 
\ 

 
 
 

 السم
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشركات أو من 

 مديريها
 عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

 أ/  عـبـد هللا بـن علي الصـانــع 
 داخل المملكة:

الرئيس التنفيذي ومالك لمكتب الصانع لالستشارات 
 )ذات مسؤولية محدودة(. اإلدارية./ 

 داخل المملكة:
شريك ورئيس تنفيذي لشركة ارنون للصناعات -

 )ذات مسؤولية محدودة(. البالستيكية.
)ذات شريك ورئيس تنفيذي لشركة الواح البالستيك -

 مسؤولية محدودة(.
)ذات مسؤولية  مدير تنفيذي لشركة الظهران للكيماويات -

 محدودة(.
 )مساهمة عامة( .شركة كيمائيات الميثانول / -

 الصويغ سامي بن عبدالعزيز أ/
 داخل المملكة:

 .)مساهمة عامة(شركة المتقدمة للبتروكيماويات/ 

 داخل المملكة:
الشركة السعودية للبتروكيماويات ) صدف ( " احدى -

 )ذات مسؤولية محدودة(. شركات سابك"/ 
بتروكيميا )شركة  –الشركة السعودية للبتروكيماويات -

 )ذات مسؤولية محدودة(. تابعة لسابك(. / 
ابن زهر  –الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات -

 )ذات مسؤولية محدودة(.)شركة تابعة لسابك(. / 
الشركة السعودية للحديد والصلب ) حديد ( " احدى -

 )ذات مسؤولية محدودة(. شركات سابك"/ 
 .) )مساهمة عامةشركة المتقدمة للبتروكيماويات/ -
 .)مساهمة عامة(شركة كيمائيات الميثانول / -



 
         

  
 

 32   - 18                                           م2019 عن العام الماليتقرير مجلس اإلدارة 

 

 ال يوجد ـــود بـن عبـد هللا الــصــانعع م/ س

 داخل المملكة:
الشركة السعودية للبتروكيماويات ) صدف ( " احدى -

 . )ذات مسؤولية محدودة(شركات سابك"/ 
الشركة السعودية للميثانول )الرازي(. " احدى شركات -

 مسؤولية محدودة(.)ذات  /"سابك 

 أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن بو علي
 داخل المملكة:

 .)ذات مسؤولية محدودة(شركة الماء والكهرباء / -

 داخل المملكة:
 .شركة مرافق للتأمين المحدودة )ذات مسؤولية محدودة(
الشركة السعودية للحديد والصلب ) حديد ( " احدى 

 )ذات مسؤولية محدودة(. شركات سابك"/ 
)ذات مسؤولية شركة مرافق لتوريد الماء والكهرباء )توريد(-

 .محدودة(
)ذات مسؤولية "/  (شركة الجبيل للمياه والكهرباء )جواب

" احدى شركات سابك"/  سابك للمحفزاتالشركة  محدودة(.
 )ذات مسؤولية محدودة(.

 أ/ عـادل بن صالح الغصاب
 داخل المملكة:

 .رئيس شركة الزامل للصناعات البالستيكية-
 ذات مسؤولية محدودة(. ) /

 :داخل المملكة
)ذات مسؤولية الشركة الخليجية للمواد الكيماوية المضافة  -

 .(ةمحدود
 .)ذات مسؤولية محدود(الشركة السعودية االلمانية  -
 .(ة)ذات مسؤولية محدود الشركة المتقدمة للتغليف المرن  -
)ذات الشركة السعودية األلمانية للمنتجات غيرالمغزولة  -

 .(ةمسؤولية محدود
شركة التوفيق للصناعات البالستيكيه و االكياس  -

 .(ة)ذات مسؤولية محدودة المنسوج
 .)مساهمة عامة( شركة كيمائيات الميثانول / -

 عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع /م 
 داخل المملكة:

 .)ذات مسؤولية محدود(شركة ماز القابضة/-
 .)ذات مسؤولية محدود(شركة المركبات المتحدة / -

 داخل المملكة:
  .)مساهمة عامة(عضو مجلس إدارة شركه بترورابغ للكيميائيات -
 .)مساهمة عامة(شركة كيمائيات الميثانول / -

 أ/ مـحمـد بـن فـرحان الــنــادر
 داخل المملكة:

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون )عضو 
 .)ذات مسؤولية محدود( مجموعة ار اس ام الدولية(.

 داخل المملكة:
  .)مساهمة عامة( / شركة كيمائيات الميثانول-

 عبداللطيف الــبــراكأ/ زياد بن 
 داخل المملكة:

  ZAAB Advisory Servicesشريك مؤسس في 
 داخل المملكة:

 .(ة)ذات مسؤولية محدود .شركة الجبيل لخدمات الطاقة-

 داخل المملكة: ال يوجد أ/ ياسر بن عبدالرحمن اللـحـيــدان
 .)مساهمة عامة(شركة كيمائيات الميثانول / -

 

 
 :عاإلدارة وسجل الحضور لكل اجتمااجتماعات مجلس  -20

م، يوضــــح الجدول التالي ســــجل حضــــور كل عضــــو 31/12/2019خالل الســــنة المالية المنتهية في اجتماعات  ســــتةعقد مجلس اإلدارة 
 الجتماعات مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادها:
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 اسم العضو

 م 2019سجل حضور الجتماعات خالل عام 

 السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
 اإلجمالي

 نوفمبر 05 أغسطس 04 مايو 13 إبريل 15 مارس 14 يناير 10

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ / عبد هللا علي الصانع

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ/ سامي عبد العزيز الصويغ 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ / محمد فرحان بن نادر 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ / عادل صالح الغصاب 

 4 ✓ × ✓ × ✓ ✓ م/ عبد السالم مزروع المزروع 

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ م/ سعود عبد هللا الصانع

 5 ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ أ / عبدهللا عبد الرحمن بوعلي

 6 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ أ / زياد عبد اللطيف البراك

 
 اإلدارة التنفيذية: -21

 :لكبار التنفيذيين بالشركةوالمؤهالت العلمية والخبرات  والسابقة الوظائف الحالية
 

 
 العسيري محمد علي لمهندس/ ا                                                   
 الرئيس التنفيذي للشركةالوظيفة الحالية:                                                    
 الوظائف السابقة والخبرات:                                                    

 م البترولي المكلس الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للفح -                                                  
 الشركة  كما تقلد عدة مناصب قيادية في عدد من الشركات المشهورة مثل  -                                                 

 وشركة الفارابي للبتروكيماويات، وشركة  ،(صدف)السعودية للبتروكيماويات                                                    
 )تصنيع( الخليج لصناعات التغليف المحدودة، وشركة تصنيع للبتروكيماويات                                                   

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد علي يحمل المهندس                                                    
 .المتحدة األمريكيةالواليات  وماجستير إدارة األعمال التنفيذي من، للبترول والمعادن                                                   
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 لي ـوعـد الرحمن بـبـن عــد هللا بـبــاألستاذ  / ع

 مستشار الرئيس التنفيذي رئيس الشؤؤون المالية و الوظيفة الحالية: 
 الوظائف السابقة والخبرات: 

 مدير عام الشؤون المالية في شركة أبن سينا-
 صدف مدير عام الشؤون المالية واإلدارية في شركة -
 مدير عام الشؤون المالية في شركة مرافق -

دارة صناعية من جامعة الملك إعلوم بكالوريوس يحمل األستاذ عبدهللا 
 فهد للبترول والمعادن.

 
 
 

  

 
 خالد بن محمد محرم  /  المهندس

 مدير عام التصنيعالوظيفة الحالية: 
 الوظائف السابقة والخبرات:

 القيادية في شركة كيمانولالعديد من المناصب -
بكالوريوس هندسة كيمائية من جامعة الملك يحمل المهندس خالد 

 فهد للبترول والمعاد

 

 محمد الزهرانيبن / عبد العزيز  المهندس
 مدير عام التسويق والمبيعاتالوظيفة الحالية: 

 الوظائف السابقة والخبرات:
 صدارةمدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة -
  مدير إدارة التسويق والمبيعات بشركة سبكيم-

من جامعة الملك  صناعيةبكالوريوس هندسة يحمل المهندس عبدالعزيز 
 فهد للبترول والمعادن

 
 
 
 

 

 
 عيد بن عبدالمحسن الدوسري  /األستاذ

 إلدارية ا ون ؤ الشو  االمن الصناعيعام مدير : الوظيفة الحالية
 والخبرات:الوظائف السابقة 

 العديد من المناصب القيادية في شركة كيمانول-
 ون اإلدارية بمصنع الفوزانؤ مدير الش -

من جامعة الملك إدارة المشــــــــاريع بكالوريوس يحمل األســــــــتاذ عيد 
 .فيصل
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:  -22
 

م القّصر،  ، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم 2019خالل العام    هناك بعض المصالح في أسهم الشركة
 : وذلك على النحو التالي

 
 : أعضاء مجلس اإلدارة أولا:

 

 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

 السم
  نهاية العام بداية العام

صافي  
 التغيير

 
أدوات  عدد األسهم  نسبة التغيير

 الدين 
نسبة 
 التملك

أدوات  عدد األسهم 
 الدين 

نسبة 
 التملك

 - - - - 1,054 - - 1,054 أ/  عبـد هللا بـن علي الصـانــع
 - - - - 1,000 - - 1,000 سامي بن عبدالعزيز الصويغ أ/

 % 54.55 6,000 - - 5,000 - - 11,000 بـن عبـد هللا الــصــانعود عم/ س
 -  - -  -  100 -  -  100 بو علي أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن
 - - - - 14,500 -  -  14,500 أ/ عـادل بن صالح الغصاب

 - - - - 1,000 - - 1,000 عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع /م
 - - - - 1,000 - - 1,000 الــنــادرأ/ مـحمـد بـن فـرحان 

 - - - - 2,426 - - 2,426 ر بن عبدالرحمن اللـحـيــدانسأ/ يا
 -  - -  -  100 -  -  100 أ/ زياد بن عبداللطيف الــبــراك

 
 كبار التنفيذيين ثانياا:

 

 أسهم أو أدوات دين الشركةوصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في 

 السم 
  نهاية العام  بداية العام 

صافي  
 التغيير 

 
نسبة 
 التغيير 

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين 

نسبة 
 التملك

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين 

نسبة 
 التملك

 % 54.55 6,000 - - 5,000 - - 11,000 *ـود بـن عبـد هللا الــصــانععم/ ســ

 - - - - - - - ال ينطبق **العسيري علي محمد م/ 
 - 100 - - 100 - - - أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن بو علي

 - - - - - - - - م/  خــالــد بــن مــحمــد مــحــرم
 - - - - - - - - عبد العزيز مـحـمـد الـزهـراني/ م

 - - - - - - - - أ/ عيد عبد المحسن الدوسري 
 م  01/09/2019تولى منصب العضو المنتدب اعتبارًا من  *

 م01/09/2019تولى منصب الرئيس التنفيذي اعتبارًا من  **

 
 :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية -23

 

نظام الشـركات، والئحة في ضـوء األحكام المنظمة لمكافآت أعضـاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصـوص عليها في 
حوكمة الشــركات، والضــوابط واإلجراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذًا لنظام الشــركات الخاصــة بالشــركات المســاهمة المدرجة، ونظام الشــركة 

 األساس، تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للمبادئ وللقواعد التالية:
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 ضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة: أولا: أع
مكافآت أعضــــاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وفقًا  -على توصــــية لجنة المكافآت والترشــــيحات   بناءً   -يحدد مجلس اإلدارة  •

 للمبادئ التالية:
اإلدارة ولجانه المنبثقة أن يكون تنظيم المكافآت متوافقَا مع أهداف الشــركة االســتراتيجية، وعاماًل لتحفيز أعضــاء مجلس  ✓

 تنمية أعمالها واستدامتها. على على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة
 والخبرات المطلوبة. مال الشركة ونشاطها وحجمهاأععة أن تكون مالئمة لطبي ✓
الشـــركة في تحقيق أن تكون عاماًل في جذب أعضـــاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة  ✓

 أهدافها.
ــنوية مقدارهايســـــــتحق عضـــــــو مج • ال ســـــــعودي، وذلك مقابل عضـــــــويته في ري  )200,000مائتي ألف ) لس االدارة مكافأة ســـــ

 المجلس.
يحق للشـركة المطالبة بالتعويض عن الضـرر الذي يلحق بسـمعتها واسـترداد ما صـرف من مكافآت وتعويضـات وأي تكاليف  •

 الشركة، وذلك في حال:أخرى تحملتها 
ل بالشـــــــرف واألمانة أو مخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية الســـــــعودية أو في أي بلد  ✓ ارتكاب العضـــــــو عمل ُمخر

 آخر.
 عند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة. ✓
بســـــبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل ســـــنة واحدة دون عذر   -بقرار من الجمعية العامة –نهاء العضـــــوية  إ ✓

 مشروع يقبله مجلس اإلدارة. 
 

 ثانيا: كبار التنفيذيين:
ــيحات  بناءً   -يحدد مجلس اإلدارة  • ــية لجنة المكافآت والترشـــــــ تكون وفقًا للمبادئ   أنمكافآت كبار التنفيذيين، على    -على توصـــــــ

 التالية:
أن تكون المكافآت والتعويضــــــات متوافقة مع أهداف الشــــــركة االســــــتراتيجية، وعاماًل لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق   ✓

 تنمية أعمالها واستدامتها.على تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة 
 والخبرات المطلوبة. وحجمهاعمال الشركة ونشاطها أعمال عة أن تكون مالئمة لطبي ✓
ــركة من ✓ ــتقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشـــ ــركة من اســـ تحقيق   أن تمكن الشـــ

 أهدافها.
 على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها. أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلباً  ✓

 
ــاء مجلس اإلدارة تم تعيين رئيس  كـبار التنفـيذيين بمن فيهم الرئيس التنفـيذي ووتبين الجـداول الـتالـية المكـاـفآت والتعويضــــــــــــــات ألعضــــــــــــ

 :م31/12/2019والمدير المالي، التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 
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 أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه:أولا: 
 )بآالف الرياالت(:

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثبتة

دمة
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 األعضاء المستقلين: أولا 

 - 227 - 200 - - - 200 - 27 - - - 9 18 - أ / عبد هللا علي الصانع

 - 239 - 200 - - - 200 - 39 - - - 21 18 - أ/ سامي عبد العزيز الصويغ 

 - 263 - 200 - - - 200 - 63 - - - 35 28 - أ / محمد فرحان بن نادر 

 - 255 - 200 - - - 200 - 55 - - - 37 18 - أ / عادل صالح الغصاب 

 - 246 - 200 - - - 200 - 46 - - - 24 22 -  م/ عبد السالم مزروع المزروع

 - 259 - 200 - - - 200 - 59 - - - 29 30 - أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان

 - 85 - 27 - - - 27 - 58 - - - 40 18 - أ / زياد عبد اللطيف البراك**

 ثانياا : األعضاء الغير تنفيذيين
 - 173 - 173 - - - 173 -  - - -  - - أ / حمد محمد المانع*

 - 173 - 173 - - - 173 - - - - - - - - أ/ بدر عبدالعزيز كانو*

 - 173 - 173 - - - 173 - - - - - - - - أ/ سطام عبدالعزيز الزامل *

 تنفيذيينالثانياا : األعضاء 
 - 63 - 27 - - - 27 - 36 - - - 18 18 - م/ سعود عبد هللا الصانع** 

 - 51 - 27 - - - 27 - 24 - - - 9 15 - أ / عبدهللا عبد الرحمن بوعلي**
 - 2207 - 1800 - - - 1800 - 407 - - - 222 185 - المجموع

 2018نوفمبر  11بتاريخ  *األعضاء المنتهية عضويتهم 
 2018نوفمبر  12 **األعضاء المبتدئة عضويتهم بتاريخ

  وتجدر اإلشارة بعدم وجود مكافآت ثابتة عدا ما ذكر أعاله بخصوص أعضاء لجان المجلس.
 .جدول مكافآت كبار التنفيذيينوقد تم تضمين مكافآته في م، 01/09/2019من  اعتباراً مهامه  م/سعود الصانع العضو المنتدبتولى 
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 : كبار التنفيذيين:ثانياا 
 )بآالف الرياالت(:

كبار  مكافآتمجموع 
 التنفيذيين 
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4224 1996 - 6220 1338 - - - - 1338 385 - 7943 
 7943 - 385 1338 - - - - 1338 6220 - 1996 4224 المجموع

 
 :اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائهااإلجراءات التي  -24
 

ــاـســــــ  ــلة بالســـــــهم. كما   ييكفل النظام األســـــ ــاهمين جميع الحقوق المتصـــــ جميع اقتراحات بتلقي الشـــــــركة تقوم للشـــــــركة ونظام حوكمتها للمســـــ
ــاهميها عن طريق البريد اإللكتروني، أو  ــال الهاتفي، كذلك من خالل اجتماع الجمعية اوملحوظات مســ ــائل االتصــ لعامة أو غيرها من الوســ

 خطار مجلس اإلدارة بملخص لهذه االقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.ويتم إ
 

 ء المجلس ولجانه:ليها مجلس اإلدارة في تقييم أداعتمد عاالوسائل التي  -25
 

يــــــــــــؤكــــــــــــد و لتقييم أعمال المجلس واللجان بشكل سنوي. إجراءلجنة المكافآت والترشيحات المعتمدة من الجمعية العامة الئحة عمل تتضمن 
ــكل مرحل ــل بينه وبين لجانه من خالل عرض تقارير لجان مجلس اإلدارة بشـــ ــاء اللجان مجلس اإلدارة على أهمية التواصـــ ي من خالل رؤســـ

والقرارات التي تتخذها تلك اللجان، باإلضـــــافة الى تقارير الحضـــــور العضـــــاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس هم التوصـــــيات أ لمناقشـــــة  
 ومدى تفاعل االعضاء مع االيفاء بالتزاماتهم ومهامهم.

 
 مجلس اإلدارة ومهامها: لجان وصف مختصر لختصاصات  -26

 

لمســــــــــــــاعدته في القـيام بواجـباته النظـامـية المـناطة به تحقيـقًا لألداء األمـثل، قام مجلس اإلدارة بتشــــــــــــــكـيل عدة لجـان تقوم بدور مهم ورئيس 
 واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وذلك على النحو التالي:

 : اللجنة التنفيذيةأولا: 
 في ضوء ما جاء في الئحة عمل اللجنة التنفيذية المعتمدة من مجلس اإلدارة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 

 

 متابعة أوضاع الشركة المالية وسياستها التشغيلية والتسويقية.  . 1
 مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط اإلستراتيجي للشركة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة. . 2
 هداف التشغيلية لها . ع الخطة االستراتيجية للشركة واألتنسيق مع الرئيس التنفيذي في وضال . 3
   .التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها  واألهدافالمراجعة الدورية للخطط االستراتيجية للشركة   . 4
 ن أداء الشركة. يتحس إلىلقرارات االستراتيجية المتعلقة بالفرص االستثمارية التي تهدف بشأن اعداد التوصيات لمجلس اإلدارة إ  . 5
 أي واجبات ومهام أخرى يتم تكليفها من قبل مجلس اإلدارة.  . 6
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 قرب اجتماع له للمصادقة عليها.أعن اللجنة على مجلس اإلدارة في  تعرض جميع القرارات والتوصيات الصادرة . 7
 

( سنوات تبدأ من تاريخ بدء كل دورة من دورات مجلس اإلدارة، وال يجوز بأي حال من األحوال  3اللجنة التنفيذية ثالث )تستمر مدة عمل 
 .أن تمتد عضوية اللجنة التنفيذية ألكثر من مدة دورة المجلس

 

 ، من السادة أعضاء مجلس اإلدارة اآلتية اسماؤهم :  وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء
 رئيساً  عبد هللا علي الصانع           /األستاذ 
 سامي عبد العزيز الصويغ           عضوًا    /األستاذ 
 سعود عبد هللا الصانع               عضوًا    /المهندس
 عبد هللا عبد الرحمن بو علي         عضواً   /األستاذ 
 عبد السالم مزروع المزروع           عضواً  /المهندس

 
 انعقادها: وتاريخ يوضح الجدول التالي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية

 

 صفة العضو اسم العضو

 م 2019سجل حضور الجتماعات خالل عام 

 الثاني  األول
 اإلجمالي

 أكتوبر 31 مايو 01

 2 ✓ ✓ رئيس اللجنة مستقل أ / عبد هللا علي الصانع

 2 ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل أ/ سامي عبد العزيز الصويغ 

 2 ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل م/ عبد السالم مزروع المزروع 

 2 ✓ ✓ عضو اللجنة ننفيذي م/ سعود عبد هللا الصانع

 2 ✓ ✓ عضو اللجنة ننفيذي أ / عبدهللا عبد الرحمن بوعلي

 
 ثانياا : لجنة المراجعة:  

 

 في ضوء ما جاء في الئحة عمل لجنة المراجعة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 
  -التقارير المالية:  •
 مجلس اإلدارة.ل وإبداء الرأي والتوصية في شأنها دراسة ومراجعة القوائم المالية للشركة .أ

 الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في   .ب
 دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضميها التقارير. .ج
 البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مراجع الحسابات. .د
 لمالية. دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير ا .ه
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 -المراجعة الداخلية:  •
 دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في كيمانول. .أ

 فيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.   نرير المراجعة الداخلية ومتابعة تدراسة تقا .ب
 واقتراح مكافآته. التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين رئيس المراجعة الداخلية  .ج
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في كيمانول للتحقق من توافر الموارد الالزمة وفعاليتها في أداء   .د

 األعمال والمهام المنوطة بها. 
 

 -مراجع الحسابات: •
ومراجعة  استقالليتهمالتوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من  .أ

 نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
عد  مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع األخذ في االعتبار القوا  يةالتحقق من استقالل .ب

 والمعايير ذات الصلة. 
مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمااًل فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة،   .ج

 وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 
 اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات كيمانول. .د
ذ بشأنها.دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القو  .ه  ائم المالية ومتابعة ما اتخر
 

 -ضمان اللتزام:  •
 مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ كيمانول اإلجراءات الالزمة بشأنها. .أ

 التحقق من التزام كيمانول باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.  .ب
 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.   .ج
 رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها. .د

 

اإلدارة ، أو أي موضوع يطلبه مجلس مهامهاحق التحري عن أي أمر يدخل ضمن  مهامهااجعة في سبيل أداء وبشكل عام، للجنة المر 
طالع على سجالت الشركة ووثائقها، وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية على وجه التحديد. وحق اال

 جهة خارجية أو أي  المشورة القانونية والفنية من أيأي معلومات. وحق االستعانة بأو موظفي الشركة بغرض التحري واالستفسار عن 
ستشاريةً  لمساعدة اللجنة في أداء مهامها والتحقق من أي خلل يتعلق بإدارة المراجعة الداخلية. كما يجب على إدارة الشركة إبالغ اجهة 

 لمدى خطورته.رئيس لجنة المراجعة بأي خلل أو احتيال أو تجاوز وفقا 
ولضمان استقاللية عمل لجنة المراجعة يكون لكل من مدير المراجعة الداخلية ومراقب الحسابات التعامل والتواصل المباشر مع لجنة  

 المراجعة دون وسيط.  
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 أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور كل عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها: ثالثةوتتكون اللجنة من 

 
 : لجنة المكافآت والترشيحات:  ثالثاا 

نصـــت عليه القواعد المنظمة للجنة المكافآت والترشـــيحات في الئحة حوكمة الشـــركات الصـــادرة عن هيئة الســـوق المالية، تكون لتزامًا بما ا
 مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 

 

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.    . 1
وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي  التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه، . 2

 شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة. 
 إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.  . 3
 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.   . 4
 المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.   . 5
 التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات  . 6
التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس   . 7

 إدارة شركة أخرى.  
 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.  . 8
 في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين. جراءات الخاصة اإل وضع . 9

 في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .    القوة وفرص التطويرتحديد جوانب  .10
 المرجوة   األهداف، وتقييم مدى فاعليتها في تحقيق  المراجعة الدورية لسياسة المكافآت .11
 توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.   .12
 المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.  .13
 عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.  التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة .14
 التأكد من سريان التأمين على أعضاء مجلس اإلدارة ضد أي قرارات خاطئة قد يترتب عليها تبعات قانونية أو التزامات مالية. .15

 صفة العضو اسم العضو

 م 2019سجل حضور الجتماعات خالل عام 

 الثامن السابع السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول
 اإلجمالي

 ديسمبر 19 أكتوبر 29 سبتمبر 26 أغسطس 07 مايو 07 إبريل 15 إبريل 10 مارس 13

 أ / محمد فرحان بن نادر 
رئيس اللجنة 

 مستقل
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

 أ / عادل صالح الغصاب 
عضو اللجنة 

 مستقل
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 

 أ / زياد عبد اللطيف البراك
عضو اللجنة 

 مستقل
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 8 
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 الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور كل عضو 
 

 صفة العضو اسم العضو

 م 2019سجل حضور الجتماعات خالل عام 

 الرابع  الثالث  الثاني  األول
 اإلجمالي

 نوفمبر 28 يونيو 24 إبريل 14 مارس 14

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة مستقل أ/ سامي عبد العزيز الصويغ 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل اللحيدانأ/ ياسر عبد الرحمن 

 4 ✓ ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل أ / زياد عبد اللطيف البراك
 

 
 :التسويق: لجنة رابعاا 

م عن مجلس إدارة شــــــركة كيمانول تم تشــــــكيل لجنة تســــــويق بالشــــــركة من أجل توجيه ودعم 15/11/2018وفقًا للتوجيه الصــــــادر بتاريخ 
ــويق  ــركة في بيع وتســــــــــ ــوء ما جاء في الئحة عمل الالشــــــــــ ، تكون مهام  اإلدارة جنة المعتمدة من مجلسلمنتجاتها )المنتجات(، وفي ضــــــــــ
 ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 

 

ــنوية للمنتجات، على أن تقدم هذه الخطة للمجلس للموافقة  ▪ ــاعدة إدارة التســـــويق والمبيعات لوضـــــع الخطة التســـــويقية الســـ مســـ
 عليها.

 لمختلف المنتجات.والمبيعات ربع السنوية المتعلقة باإلنتاج الالشركة السنوية و استعراض خطة  ▪
 .ار لتحديد اقتصاديات قطاعاتوضع التوقعات ربع السنوية لألسع ▪
الجديدة، وتقديم التوصيات بشأن إضافة وحذف المنتجات، وذلك حسب   األصنافالمنتجات و/ أو ربحية   أصنافاستعراض  ▪

 .الحاجة
 إجراء مراجعة دورية للتكاليف اللوجستية بالشركة )تكاليف التغليف، والشحن، والتخرين( والتوصية بإجراء تحسينات عليها. ▪
لها تقوم الشــركة بقياس واســتعراض أداء وضــع مؤشــرات األداء الرئيســية بالتنســيق مع إدارة التســويق والمبيعات والتي من خال ▪

 اإلدارة دوريًا في ضوء هذه المؤشرات.
ــبيل  ▪ ــتراتيجيات وإجراءات إدارة التســـويق والمبيعات المتعلقة باالمتثال للقوانين )على سـ ــأن اسـ ــيات بشـ اســـتعراض وتقديم التوصـ

 (.واإلغراق المثال القوانين المتعلقة بمكافحة االحتكار وأنظمة التصدير
 بة امتثال الشركة باتفاقيات التسويق والنقل، واستعراض واعتماد أي تعديالت عليها مع مراعاة االعتبارات الالزمة.مراق ▪
تقديم التوصــيات للشــركة إلجراء البحوث التســويقية الدورية أو المتخصــصــة لتحديد احتياجات العمالء ، ومســتويات رضــاهم،  ▪

 والعوامل البيئية، والعناصر التنافسية.
 النمو. استراتيجياتساعدة في وضع خطة طويلة األجل لتسويق منتجات الشركة الحالية وتطوير الم ▪
 المساعدة في تحديد الفرص والشراكات المحتملة لتحسين المبادرات التسويقية من أجل تحقيق أفضل النتائج. ▪

 

 
 
 



 
         

  
 

 32   - 29                                           م2019 عن العام الماليتقرير مجلس اإلدارة 

 

 وسجل حضور كل عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء 
 

 صفة العضو اسم العضو

 م 2019سجل حضور الجتماعات خالل عام 

 الثالث الثاني  األول
 اإلجمالي

 أكتوبر 10 يوليو 24 أبريل 10

 3 ✓ ✓ ✓ رئيس اللجنة مستقل م/ عبد السالم مزروع المزروع 

 3 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة تنفيذي الصانعم/ سعود عبد هللا 

 3 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل أ/ ياسر عبد الرحمن اللحيدان

 3 ✓ ✓ ✓ عضو اللجنة مستقل أ / عادل صالح الغصاب 
 
 

 :التنازل عن المكافآت -27
 

ديسمبر  31السنوية عن السنة المالية المنتهية في  المكافآتلم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن 
 م. 2019

 

 :التنازل عن األرباح -28
 

 . م2019 ديسمبر  31أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في   لم توزع الشركة أي
 

 :مصلحة فيها ارة وكبار التنفيذيينالعقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلد -29
  .يقر مجلس اإلدارة بأن الشركة لم توقع عقودًا فيها مصلحة شخصية ألي من أعضائه أو كبار التنفيذيين

 
 اإلدارة: إقرارات مجلس  -30

 

 بما يلي: كيمائيات الميثانولشركة  يقر مجلس إدارة 
 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  -1
 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  -2
 على مواصلة نشاطها.الشركة  أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة  -3
 
 

 الجمعيات العامة: -31
 م،2019ديسمبر   31خالل السنة المالية المنتهية في  للمساهمين  يوضح الجدول التالي تواريخ الجمعيات العامة التي عقدتها الشركة  

 وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات، وذلك على النحو التالي:
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 الجمعية العامة العادية الجمعية
 م2019/ 04/ 15 الجتماعالعضو/ تاريخ 

 ✓ أ/  عبـد هللا بـن علي الصـانــع
 ✓ سامي بن عبدالعزيز الصويغ أ/

 ✓ ود بـن عبـد هللا الــصــانععم/ س
 ✓ بو علي أ/ عبد هللا بن عبد الرحمن
 ✓ أ/ عـادل بن صالح الغصاب 

 × عـبـدالـسـالم بن مـزروع الـمـزروع  /م
 ✓ الــنــادرأ/ مـحمـد بـن فـرحان 

 ✓ ر بن عبدالرحمن اللـحـيــدانسأ/ يا
 ✓ أ/ زياد بن عبداللطيف الــبــراك

 

 
 سجالت المساهمين:  -32

 

 م وأسباب طلبها:2019ديسمبر  31يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين خالل السنة المالية المنتهية في 
 

 سبب الطلب تاريخ السجل
 الجمعية العامة العادية إبريل 01

 
 

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين:  -33
 

على اتخاذ القرارات  لغرض مســـاعدة المســـتثمرين لومات المناســـبة في الوقت المناســـببتحقيق مبدأ العدالة في توفير المع  إدارة الشـــركةتلتزم 
على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون بعضهم اآلخر، وحصول كافة  بناءً  االستثمارية

بتنفيذ السـياسـات واإلجراءات الخاصـة   وحرص  ل على المعلومة. وتلتزم الشـركة بكل دقة  األطراف المسـتفيدة على فرص متكافئة في الحصـو 
ــاح عن التطورات المهمـة والبيـاـنات المـاليـة وتقـارير األداء؛ وفقـًا للمتطلبـات القـانونيـة واللوائح المعمول بهـا، والتعليمـات الواردة من  ـباإلفصــــــــــــ

 .الجهات ذات االختصاص
 

 :إعالنات الشركة للسوق المالية )تداول( -34
 

 8األحـداث والقرارات من خالل م ـباإلعالن في موقع الســــــــــــــوق المـالـية )ـتداول( عن العـدـيد من 2019ـقامـت الشــــــــــــــركـة خالل العـام المـالي 
 إعالنات موجهة لمساهمي الشركة.

 
 

 والجدول التالي يوضح هذه اإلعالنات:
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 موضوع العنوان تاريخ اإلعالن الرقم

2018-12-31النتائج المالية السنوية المنتهية في  مارس 14 1  
العامة العادية )االجتماع االول(دعوة مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية  مارس 25 2  
 نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني ( أبريل 16 3
)ثالثة اشهر( 2019-03-31النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   مايو 8 4  
اشهر()ستة  2019-06-30النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  أغسطس  8 5  
 تعيين عضو منتدب وتعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة أغسطس  20 6
) تسعة أشهر ( 2019-09-30النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  أكتوبر 30 7  
 إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد  ديسمبر 29 8

 
 
 

 :المسددة والمستحقة المدفوعات النظامية -35
 

 الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة )بآالف الرياالت(:

 
بيان  
 األسباب 

 
 وصف موجز لها 

 م2019

 البند
المستحق  
حتى نهاية  
السنة ولم  

 يسدد 

 المسدد

 الزكاة 7,936,123 5,950,000 زكاة الشركة الزامية 
االستقطاع ضريبة  الزامية   الضريبة 432,279 - 
 المؤسسة العامة للتأمينات  6,251,497    1,108,230 سداد اشتراكات للمؤسسة  الزامية 

 1,341,800 - سداد رسوم تأشيرات وجوزات موظفين الزامية 
  تكاليف تأشيرات وجوازات

 رسوم مكتب العمل
 

 : الشركةاستثمارات أو احتياطيات ُأنشئت لمصلحة موظفي  -36
 

 :م31/12/2018بآالف الرياالت كما في  مخصصات موظفي الشركة ييوضح الجدول التال
 م2018 م2019 البند

 41,086 47,725 مكافأة نهاية الخدمة 
 
 
 : ت والعقوبات المفروضة على الشركةالجزاءا -37

تنظيمية أو  أو ةالشــركة من الهيئة أو من أي جهة إشــرافيقيد احتياطي مفروض على  تدبير احترازي أو ليســت هناك أي عقوبة أو جزاء أو 
 م.31/12/2019قضائية أخرى خالل السنة المالية المنتهية في 
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 : بالشركة إجراءات الرقابة الداخلية لفاعليةنتائج المراجعة السنوية  -38
 

 في  الداخلية  الرقابة نظام كفاية مدى  في المراجعة  لجنة رأي  إلى  إضــــافة بالشــــركة،  الداخلية  الرقابة إجراءات لفعالية الســــنوية  المراجعة نتائج
 "الشركة

 عملياتها  لكافة مكتوبة رقابية إجراءات بوضــع شــركة كيمانول قامت  فقد المخاطر  من  والحد  الرقابية البيئة لتحســين المســتمر ســعيها ضــمن 
 تقارير وتتلقى والخارجيين الداخليين المراجعين اســــتقاللية ضــــمان  في تســــاهم العامة  الجمعية قبل من منتخبة مراجعة  لجنة وجود  ذلك يعزز
 .فاعليته ومدى الداخلية الرقابة لنظام مستمر تقييم توفير في يساهم مما دوري  بشكل المراجعة محل واألنشطة الوحدات عن دورية

 

ــتشـــارية وخدمات تأكيدات بتقديم المراجعة  للجنة تتبع  التي  و تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشـــركة ــين  للشـــركة قيمة  إضـــافة بهدف  اسـ  وتحسـ
 هذا ويســـــــاعد  الداخليين المراجعين معهد  عن  الصـــــــادرة  الداخلي للتدقيق المهنية للممارســـــــات  الدولية للمعايير وفقاً  أعمالها وتمارس عملياتها
 فاعلية وتحســين لتقييم المخاطر  على مســتند ومنظم منهجي  أســلوب اتباع  خالل من أهدافها وتحقيق  الشــركة قيمة وحماية تعزيز  في النشــاط
 .والرقابة المخاطر وإدارة الحوكمة عمليات

 التنفيذية اإلدارة إلى بالنتائج تقارير رفع ويتم المراجعة لجنة قبل  من المعتمدة المراجعة  لخطة وفقاً   دورية لمراجعة  الشــــــــــركة أعمال تخضــــــــــع
 إجراءات وضــــــــــــــع وتم اإلدارة ومجلس التنفـيذـية اإلدارة  الى رفعهـا تم التي المالحظـات بعض المراجعـة أعمـال أظهرت وـقد ، اإلدارة ومجلس

ولم يلفت انتباه لجنة المراجعة ما يجعلها تعتقد أن هناك قصــورا جوهريا يقتضــي اإلفصــاح عنه و أن نظام الرقابة قد حقق  ،  لها تصــحيحية
 العديد من التحسينات خالل العام .

 
 :ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقةوصف  -39

 

 . م2019عام مع أطراف ذات عالقة خالل  ال توجد تعامالت
 

    المسؤولية الجتماعية: -40
ية البيئة والتعليم على احتياجات وأولويات المجتمع. والتي تشـــــــــــــتمل على: الصـــــــــــــّحة وحما بناءً   ا المجالفي هذألداء دورها  كيمانولتتطلع 

هذه في مختصـــــــــــــة  الو من خالل التعاون مع عدد من المؤســـــــــــــســـــــــــــات غير الهادفة للربح  ومراكز تح يظ القرآن الكريم ، وذلك   ودعم األيتام
وقد قامت الشـركة خالل عام  خصـة والمسـجلة لدى الجهات الرسـمية،ويقتصـر تقديم التبرعات على الشـخصـيات االعتبارية المر  المجاالت، 

ويتم ذلك ضـــــــــمن الضـــــــــوابط والميزانية المعتمدة من مجلس إدارة  ريال  لفأ  518والي  حب لجمعيات الخيريةم بدعم المؤســـــــــســـــــــات وا2019
 الشركة.

 

توخى الشـركة أن يكون ت كما. تضـافتهم من أجل التدريب التعاونيوبشـكل مسـتمر طالب الكليات والمعاهد، من خالل اسـ   تدعم الشـركةكما 
 .بمجاالت عملها أو يقع ضمن اهتماماتها صلة   اهدف الدعم ذ

 
 
 

 : ختاميةكلمة  -41
مثمنًا ومقدرًا تفاعل مساهمي  ،العاملين بالشركة على جهودهم المبذولةيتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية وجميع  

بمشيئة  ويتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة .الشركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة
 .  تعالى هللا

 وهللا ولي التوفيق                                                                                                     
 مجلس اإلدارة        


