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 شركة نماء للكيماويات

 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 

 31/12/2017تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في 

 

 :نبذة عن الشركة 

 

( 979كشركة مساهمة )مقفلة( بموجب القرار الوزاري رقم ق/) الشركات  السعوديتأسست بموجب نظام  شركة سعودية  )نماء( للكيماويات نماء شركة

هـ )املوافق 10/11/1412( الصادر من مدينة الدمام بتاريـخ 2050023216م( وبسجل تجاري رقم )08/03/1992هـ )املوافق 05/09/1412وتاريخ 

الرسمية والبدء في  اإلجراءات كافة من تحولت الشركة إلى مساهمة عامة وتم االنتهاءم( 1998م( وتم تسجيلها بسجل مدينة الدمام.  وفي عام )12/05/1992

 من 
ً
 قع املركز الرئيس للشركة في مدينة الجبيل الصناعية. يم22/10/1998تداول أسهم الشركة بدءا

 

 اإلدارة مجلس رئيس كلمة

 

شركة نماء للكيماويات بأجزل الشكر وخالص التقدير للسادة املساهمين  وشركائنا في البدء يسعدني أن أتقدم بإسمي ونيابة عن زمالئي في مجلس إدارة 

 
ً
 في تنفيذ اآلخرين على الثقة والدعم املستمر الذي ظلوا يقدمونه لهذا املجلس خالل الفترة الفائتة  والتي أسهمت في تمكين الشركة من املض ي قدما

سواء على صعيد األسواق أو على صعيد الزيادات التي أجريت مؤخرا في  التي واجهتها في الفترة الفائتة استراتجيتها ومواصلة أعمالها رغم التحديات الجمة

نعتقد عادة هيكلة رأسمال الشركة والتي واملرحلة التي تمر بها الشركة في الوقت الحاضر مما تطلب من املجلس اصدار التوصية  بإ  أسعار  منتجات الطاقة

م 2016ديسمبر  27املوافق هـ 1438ربيع األول  28في هذا اإلطار، قد أوص ى مجلس إدارة الشركة  في يوم ركة في املسار الصحيح. بأنها ضرورية لوضع الش

 و  ،على أن يتم املوافقة على التخفيض في أقرب جمعية عمومية للشركة  سعودي مليون ريال 1050رأسمال الشركة  بخفيض 
ً
عقد اجتماع  تمفقد فعال

 حصلت  بعد أنرأس املال  تخفيضوافقة على م حيث تمت امل2017مايو  11الثامنة يوم الجمعية العامة غير العادية 
ً
الشركة على املوافقات املطلوبة نظاما

كثر عن املوضوع في فقرة )تحديات سثثمار وأي جهات أخر  اات عالقة، وتجدون تفاصيل أرأس املال من هيئة السوق املالية ووزارة التجارة واال  لتخفيض

  (. 2رقم  –العام املنصرم 

 

تمت املوافقة على تحديث سياسات الشركة حسب توجيهات هيئة السوق املالية  حيثم 2017ديسمبر  30تم عقد الجمعية العمومية الثانية بتاريخ  كما

الشركات ، ميثاق لجنة املراجعة ، وسياسة اإلفصاح ، وسياسية تعارض املصالح ، وسياسة تنظيم العالقة بين أصحاب املصالح  حوكمةوالسياسات هي 

 والئحة لجنة الترشيحات واملكافآت وسياسة وإجراءات معايير إختيار أعضاء مجلس اإلدارة. 

 

لالضطالع بمسئولياته وأداء مهامه على النحو الذي يحقق املصلحة املشتركة ملساهمي الشركة  وأنتهز هذه الفرصة ألجدد إلتزام املجلس ببذل ما يلزم من جهد 

وجز عن نشاطات وكافة أصحاب املصالح على حد سواء. كما يسرني، نيابة عن املجلس، في هذه العجالة أن أتقدم للسادة املساهمين بهذا التقرير السنوي امل

 م. 31/12/2017إلى  1/1/2017ة من الشركة ونتائجها املالية عن الفتر 

 

 

 إستراتيجية شركة نماء (1)

 تتمثل االستراتيجية املعلنة للشركة فيما يلي:

 .تعزيز كفاءة املشاريع القائمة من حيث القدرة اإلنتاجية والتنافسية 

 .تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات 

  املوارد البشرية بما يلبي طموحات الشركة ويحقق أهدافها.بناء هيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم 

 .تعزيز ثقة كافة اوي املصلحة في الشركة عبر تسويق انجازاتها واآلفاق الرحبة املمتدة أمامها 
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 نشاط شركة نماء (2)

 

الصناعات البتروكيماوية والكيماوية وتشغيل يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء للكيماويات في امتالك وإقامة املشاريع الصناعية وخاصة في مجال 

ملة لنشاطها وإدارة املصانع التي تنشئها وتقديم الدعم الفني والصيانة ملنشآت الشركة. كما يثيح لها النظام األساس ي للشركة ممارسة أنشطة أخر  مك

 الرئيس.

 

 منتجات شركة نماء (3)
 

 

 الشركات التابعة: (4)

 

 مقر تأسيس الشركات التابعة ومحل عملياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها ونسبة امللكية فيها  جدول يوضح .أ

 إسم الشركة التابعة
مقر التأسيس ومحل 

 عمليات الشركة
 نسبة امللكية  رأسمال الشركة النشاط

شركة الجبيل للصناعات الكيماوية 

 )جنا( 

 –الجبيل الصناعية

 السعودية

إنتاج مواد كيماوية 

 وبتروكيماوية متعددة

  نماء لالسثثمار  %5نماء  %95 مليون ريال  775

 –الجبيل الصناعية  الشركة العربية للقلويات )صودا(

 السعودية

إنتاج حبيبات الصودا 

 الكاوية الجافة

 جنا  %10نماء  %90 مليون ريال 50

 –الجبيل الصناعية  شركة نماء لإلسثثمار الصناعي 

 السعودية

في املشاريع  االسثثمار 

 الصناعية والبترول والغاز

 صودا  % 5نماء  %95 مليون ريال 1

 نماء لالسثثمار %99نماء  %1 ألف ريال  70 تسويق املنتجات الكيماوية دولة سويسرا –برن  شركة نماء أوروبا

 

 إستثمارات  أخرى  .ب

 إسم الشركة 
مكان التأسيس ومحل عمليات 

 الشركة
 الشركةملكية نماء في  النشاط

 %0.78 إنتاج مواد كيماوية السعودية –ينبع الصناعية الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد(

 %9 إنتاج مواد كيماوية  مملكة البحرين  الشركة الوطنية للكيماويات ) ناسك(

 %0.35 إنتاج مواد كيماوية  السعودية –ينبع الصناعية  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

 

 إسم املنتج
الشركة 

 املنتجة

الطاقة اإلنتاجية 

 بالطن
 تخدامات املنتجإس

والصناعات الحربية وصناعة السيارات وصناعة الطاقة صناعة الطالء  120.000 جنا مادة اإليبوكس ي

املتجددة من الرياح وصناعات أخر  متعددة في مشاريع اإلنشاء 

 واإللكترونيات وبعض الصناعات األخر .

وصناعة األدوية وصناعة مواد معالجة  اإليبوكس يمادة أولية إلنتاج   30.000 جنا مادة اإليبكلوروهيدرين

 املياه

 مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول   45,000 جنا مادة كلوريد الكالسيوم

مادة قلويات الكلور )الصودا 

 الكاوية 

مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل اإليبكلوروهيدرين  ومادة   50,000 جنا

 لعديد من الصناعات  وسيطة

   متعددة صناعية استخدامات لها ثانوية مادة 33.000 جنا مادة حامض الهيدروكلوريك

  ، املنظفات ، الورق وصناعات أخر   الصناعات الكيماوية 50.000 صودا مادة حبيبات الصودا 
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 مشاريع قيد الدراسة (5)

 

م  بثنفيذ عدة مشاريع  لتمكنها  من التركيز على استراتيجيتها املتمثلة في 2017في معرض سعيها الحثيث لتطوير منتجاتها ، فقد قامت الشركة خالل عام 

 إحالل الواردات واملبيعات العاملية ملجموعة الجديدة من املنتجات الكيماوية املتخصصة وهذه املشاريع هي: 

 

 ات الصلبة لشركة هنتسمانمشروع الراتنجأ. 

 3للمشروع األولي في أوروبا، ثم تم املوافقة عليها. حيث تم تحقيق مبيعات جيدة بلغت حوالي  من هذه املنتجات  درجة 15وقامت الشركة بتحديد 

إلستقطاب  2018العام القادم وبالعمل مع هانثسمان فقد حددنا املزيد من فرص التطوير لتوسيع نطاق املشروع  خالل . 2017كيلوطن خالل عام 

 2018وسيستمر هذا خالل عام  عمالء وأسواق جديدة.

 

صناعة لواحدة من الراتنجات املتقدمة الجديدة لتلبية االحتياجات الجديدة العمالء الجدد في مجال التعبئة والتغليف ل الستقطابوتسعي الشركة 

تم بالفعل اعتماد املوافقات األولية. وتم إنتاج أول دفعات املنتج على نطاق تجريبي. وشركة في العالم. وقد  تعبئة األغذية في أوروبا وأماكن أخر  

 .2018قادم هنثسمان واثقة من أن الك سيعزز مبيعات الشركة في سوق التغليف الغذائي األكثر تخصصا في العام ال

 

 مشروع مخففات تفاعل املوادب. 

 مشروع تم تحديد أربعة أنواع من املواد املخففة كجزء من خطة إحالل الواردات التي من شأنها خلق توازن مع املشاريع في مجاالت أخر  منللكبداية 

املواد  ومن املقرر أن يتم تسويق في مجال البناء. 2017واحدة من هذه املواد املخففة تم تسويقها خالل املبيعات املتخصصة في مجال البناء والطالء. 

 اسثنادا إلى املوافقات الجارية. 2018الثالثة الباقية في بداية عام 

 

في أوروبا، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تصميم وتطوير هذه املنتجات لالستخدامات  شركةمع عمالء ال واجتهادوتعمل الشركة بجد 

 الجديدة.

 

 املاءمستحلب راتنجات اإليبوكس ي القائمة على ت. 

وقد حددت  شراء خالط القص الجديد وتثبيته في املصنع. تم، اإليبوكس ي القائمة على املاء  للحصول على منتجات صناعية من مستحب راتنجات

 ع.التجارب في إسبانيا املواصفات املثلى لهذه املنتجات ، ومن املخطط إجراء تجارب إضافية لها لتيم تجريب تسويقها قبل التركيب في املصن
 

يستخدم  كبديل املذيبات الكيماوية في األرضيات والهياكل الحديدية وغيرها من أنه االيبوكس ي القائم على املياه، االستخدامات الرئيسية لراتنجات 

 أعمال الهندسة املدنية. 
 

ية يمثل هناك طلب متزايد من منتجات اإليبوكس ي القائم على املياه،  ويمكن فتح أسواق أخر  حيث أن التلوث البيئي الذي تحدثه املذيبات الكيماو 

 بمنتجات اإليبوكس ي القائم على املياه. السثبدالهأداة ضغط على مختلف الحكومات في أوروبا والواليات املتحدة األمريكية 

 

 خرسانة البوليمر مشروعث.  

م في مصنع الشركة بغرض صيانة والثسويق وكذلك تقديم دراسات 2017عدة منتجات من الخرسانة البوليمرية في عام  واستخدامتم تطوير 

ت مجرد وتجارب لعمالء الشركة.  إن تقديم هذه الدراسات والتجارب واستخدامها في صيانة مصانع الشركة يثبت للعمالء أن فعالية املنتج ليس

ن دراسات نتائج إيجابية ومالكل  أثبثتفعلية وهذا أمر بالغ األهمية لهذا النوع من املنتجات. وقد  استخدامات"تجارب مخبرية" بل من خالل  

 .2018في عام  املخطط عمل تجارب ودراسات خر  
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 قوية مشروع مواد التج.  

 ومواد التقويةمشروع الراتنجات الكهربائية 

الشركات التابعة لنماء، في تطوير مجموعة كاملة من مواد التقوية كجزء من مشروع  إحد م قد نجحت شركة جنا، 2017خالل عام 

شركة نماء أملانيا قد أثبثت نجاح وجدو  عمليات التوزيع لهذه املادة في أسواق  أوروبا،إحالل الواردات. وعن طريق شركتها التابعة في 

 أوروبا.

 

 ومواد التقويةمشروع الراتنجات الكهربائية ح. 

الشركات التابعة لنماء، في تطوير مجموعة كاملة من مواد التقوية كجزء من مشروع إحالل  إحد م قد نجحت شركة جنا، 2017خالل عام 

 شركة نماء أملانيا قد أثبثت نجاح وجدو  عمليات التوزيع لهذه املادة في أسواق أوروبا. أوروبا،الواردات. وعن طريق شركتها التابعة في 

 

 مشروع االستحواذخ. 

تنتج منتجات مكملة التي على شركة أجنبية املشروع دراسة حيث أنها تواصل  االستحواا،مازالت تسعى لتنفيذ مشروع كما أن شركة نماء 

أعمال التدقيق والفحص لشركة مقترحة وفي اات الوقت تبحث خيارات بديلة في منحى لتقييم كافة ت الشركة واصلملنتجات الشركة الحالية. وقد 

 الفرص املتاحة. والهدف من تطوير وتنفيذ مشروع اإلستحواا في حال نجاحه هو يعزز من زيادة مبيعات اإليبوكس ي عبر زيادة استخداماتها في

 صناعات متعددة. 

 

 أبرز تطورات (6)

  وفضله هللا للكيماويات بعون  نماء شركة استمرت م2017عام خالل 
ً
 يلي وفيما. للشركة املعلنة االستراتيجية عن املنبثقة السنوية خطتها تنفيذ في قدما

 :املنصرم العام خالل الخطة من تحقق ما أبرز 

 

  والصودا مصنع املنتجات الوسيطةأ. 

 إلكترواليزرز( األربعة القديمة بوحدات جديد مع أغشية جديدة. وتم شراء هذه الوحدات في يل الكهربائي لجميع وحدات التح اسثبدال بعد أن تم(

 إطار برنامج الدعم املقدم م
ً
 قد عملت ملدة ثمانية سنوات ونصف، بأن وحدات التحليل الكهربائي القديمة  ن وزارة البيئة في اليابان. علما

 وقد عمل املحفز القديم مدة سنة وتسعة أشهر.الثامنالجيل جديد من  حفز حفز مفاعل األكسدة بمتم اسثبدال م . 

  وقد تم تنفيذ هذه الخطة بعد أن ظل يوم 14 فترة الصيانة ملدة استمرت، وكانت فترة ملصنع الصودا  2017 يناير في ة يتم عمل صيانة دور .

 طويلة. املصنع يعمل ملدة

 

 وحدة معالجة املياه الرجيعة:ب. 

مفهوم إستخدام تقنية متقدمة  وحدة معالجة املياه الرجيعة على يقوم مشروع، و شروع وحدة معالجة املياه الرجيعةالشركة لتنفيذ متسعى 

ومن تعمل على استخالص مادة امللح واعادة استخدامه في املصنع هذا باإلضافة الى استخالص مادة كلوريد الكالسيوم وتحويله إلى منتج للبيع. 

 املتوقع لهذا املشروع أن يخفض تكاليف االنتاج ويسهم في زيادة حجم االنتاج من مادة كلوريد الكالسيوم. 

 

 الوحدات السكنية ملوظفي الشركة:ت. 

فيال سكنية مستقلة ملوظفيها  120في سياق جهود الشركة لجذب والحفاظ على موظفيها السعودية في إطار توطين الوظائف، أنجزت الشركة  

وعددها سبعة فلل والك نظرا  4الوحدات السكنية من نوع  ءباستثناتقريبا من كامل أعمال تنفيذ الوحدات السكنية  االنتهاءالسعوديين، حيث تم 

, وقد تم االنتهاء بالكامل من أعمال  لتأخر كل من املقاول في أعمال التجهيز النهائي وتأخر شركة الكهرباء في تزويد الفلل بالعدادات الكهربائية املطلوبة 

بكات الطرق واالرصفة والكهرباء واالتصاالت املياه والصرف الحي والري للسلطات التطوير الثانوية والطرق الداخلية للمشروع وتم تسليم كل من ش

 :والهيئات الحكومية املعنية. وقد تم تسليم معظم الوحدات السكنية للموظفين كالتالي

 التأجير(. )برنامجوحدات سكنية للموظفين  10)برنامج التملك( +  وحدات سكنية للموظفين 91تم تسليم عدد  .1

.1النوع وحدات سكنية ) 5دد باقي ع .2
ً
 ( سوف يتم توزيعها على الدفعة الثانية من املوظفين املستحقين قريبا
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 من املوظفين عند التوزيع اختيارها( لم يتم 3النوع وحدات سكنية ) 8باقي عدد  .3

 ( تم حجزها من قبل اإلدارة.4النوع وحدة سكنية ) 2باقي عدد  .4

 الوصف عدد الوحدات السكنية

 برنامج التملك للموظفين وحدة 91

 برنامج التأجير للموظفين وحدة 10

  -الدفعة الثانية  (1وحدة )النوع  5
ً
 التوزيع قريبا

 من قبل املوظفون  اختيارهالم يتم  (3وحدة )النوع  8

 تم حجزها من قبل اإلدارة (4وحدة )النوع  2

 مجموع الوحدات السكنية للشركة وحدة 116

 

 233مليون من البنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من تكلفة املشروع. والتكلفة اإلجمالية للمشروع  125وقد حصلت الشركة على قرض بمبلغ 

وحسب ما هو متبع في الشركات في الجبيل الصناعية فإن الشركة سثسترد هذه التكلفة من املوظف الراغب في تملك منزله على  سعودي.ريال  مليون 

 قساط شهرية. أ

 

 املخاطر  (7)

 بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات. وتشمل هذه املخاطر التالي:  -بالضرورة  -تتعرض الشركة، بحكم طبيعة نشاطها لبعض املخاطر التي ترتبط 

  الكوادر املؤهلة. استقطابالطلب عليها في سوق العمل مما يشكل منافسة قوية تصعب من قدرة الشركة على  وارتفاعالنقص في الكوادر املؤهلة 

   على هامش ربحية الشركة 
ً
 .م2017في عام  ارتفاع تكاليف االنتاج اثر الزيادة في اسعار منتجات الطاقة والكهرباء والذي سوف يؤثر سلبا

 ي أسعارها بسبب تراجع الطلب في السوق العالمي نثيجة لألزمات االقتصادية العاملية. تراجع الطلب على منتجات الشركة وتدن 

  .التغيير في أسعار املواد الخام الرئيسية وكذلك التغيير في أسعار الطاقة والكهرباء 

 ركة من املعلوم أن الشركة تسوق منتجاتها في األسواق العاملية اات الطبيعة التنافسية القوية والتي تخضع لقو  العرض والطلب مما يعرض الش

 إلى مخاطر التنافس مع شركات كبيرة ، وال سيما بعد دخول الشركات الصينية في سوق منتجاتنا. 

 د يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل املشاريع املستقبلية للشركة.عدم توفر السيولة من جهات اإلقراض والذي ق 

 

وإجراءات  سياسات وبشكل مستمر  على وضع وفي ظل هذه املخاطر التي تتعرض لها الشركة او قد تتعرض لها مستقبال، تعمل إدارة الشركة جاهدة الى 

واإلجراءات التالية ت الشركة باتباع الخطوات دائم ويومي، وفي سبيل الك قامتحد او تخفف من املخاطر الحالية او املتوقعة وتعمل على متابعتها بشكل 

 على سبيل املثال ال الحصر:
 

 البحث واالنفتاح على أسواق جديدة داخل اململكة وخرجها. -

خاطر وتدريب ة املومواجه إلدارةجيات يتاحيث تعمل اللجنة على وضع سياسات واستر بمجلس اإلدارة خاصة بإدارة املخاطر   مرتبطة  لجنةانشاء  -

عملهم، كما تعمل اللجنة على اتخاا إجراءات وقائية ملنع او التخفيف من  تأديةاملوظفين وتشجعيهم عن اإلبالغ عن أي مخاطر يلمسونها اثناء 

ل على معالجتها ر والعمملخاطتحديد وتحليل املخاطر  التي قد تواجهها قطاعات الشركة املختلفة من خالل تحليل وتقييم ا املخاطر وكذلكنتائج 

 ورفع مستو  الجاهزية ملواجهة املخاطر غير املتوقعة.

 الربط بين بين نظام إدارة املخاطر واملراجعة الداخلية واإلدارة القانونية. -

 

 املعايير املحاسبية (8)

 ملعايير املحاسبة املتعارف عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 2017ديسمبر  31إن القوائم املالية للسنة املنتهية في 
ً
م قد تم إعدادها طبقا

 القانونيين والذيالقانونيين في اململكة العربية السعودية. في اات السياق، تعمل الشركة في الوقت الحاضر على تنفيذ قرار الهيئة السعودية للمحاسبين 

 من يناير   عداد التقارير املاليةإل IFRS ولية قض ى بتطبيق املعايير الد
ً
 .  2017على كافة الشركات املدرجة اعتبارا
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 املراجع الداخلي: (9)

حسابات الشركة الداخلية  ملراجعةوالك املراجعة لجنة اإلدارة بناًء على توصية مجلس قبل  والعمر( منبودي )مكتب  تم تعيين املراجع الداخلي

 م.2016يناير  11والك بتاريخ ، (م2016 )األول لعام هام والك في اجتماع2017 و  2016 للعام املالي

 

 تحديات العام املنصرم (10)

 

 مما كان لها أثر سلبي على أداء الشركة هي كالتالي:  2017واجهت الشركة  بعض التحديات خالل العام 

 

 الكهرباء استهالك وتعرفة الطاقة منتجات أسعار زيادة تأثر الشركة بأ. 

هـ 1437ربيع األول  17الكهرباء والذي صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ  استهالكما زالت تشكل الزيادة في زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة 

 للشركة حيث يؤدي الك في ارتفاع تكلفة الثشغيل وبالتالي تكلفة االنتاج.  و قد سبق للشركة أن أ2015ديسمبر  28املوافق 
ً
علنت ملساهميها م تحديا

 12.5ما يعادل  %2.30عبر موقع تداول عن األثر املالي لتلك الزيادة واملد  الزمني املتوقع لظهوره حيث أوردت عن توقع إرتفاع تكاليف اإلنتاج بنسبة 

 م.2017خالل عام ة على ربحية الشرك انعكسم ، ومن ثم 2017الك األثر على أداء الشركة  خالل عام  استمر قد مليون ريال سعودي ، و 

 

 تخفيض رأس مال الشركة ب. 

 مع نظام الشركات الجديد ومتطلبات نظام السوق املالية 
ً
وبتوصية من في  إطار سعي الشركة إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة والك تماشيا

م بتخفيض رأس مال الشركة  من 27/12/2016املوافق  28/03/1438مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات في اجتماعه املنعقد بتاريخ 

سهم من أسهم الشركة بحيث  ينخفض عدد  105,000,000ريال سعودي  عن طريق إلغاء  235,200,000ريال  سعودي إلى  1,285,200,000

، فقد وافقت ختصاصاال من الجهات اات حصول على املوافقات النظامية وبعد ال  سهم 23,520,000سهم إلى  128,520,000أسهم الشركة من  

مايو   11هـ املوافق 1438شعبان  15في  إجتماعها الثامن الذي عقد يوم الخميس على خفض رأس املال  الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

 م2017

 

 تمت املوافقة على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

  تقريبا. %81.7ريال أي بنسبة انخفاض قدرها  235,200,000رأس املال بعد التخفيض  ريال، 1,285,200,000راس املال قبل التخفيض 

  سهم. 23,520,000عدد األسهم بعد التخفيض  سهم، 128,520,000عدد األسهم قبل التخفيض 

 ( سهم تقريبا.1.224سيتم التخفيض بمعدل سهم واحد عن كل ) 

  اشيا مع نظام الشركات الجديد.إعادة هيكلة راس املال تمسبب تخفيض راس املال هو 

  من أسهم الشركة. 105,000,000إلغاء عدد  هيطريقة تخفيض راس املال 

  .أثر تخفيض رأس املال على التزامات الشركة: ال يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها 

 على جميع مساهمين الشركة املسجلين ب 
ً
سجالت مركز إيداع األوراق املالية )مركز اإليداع( بنهاية علما أن قرار التخفيض سيكون نافذا

 الجمعية العامة غير العادية. انعقادثاني يوم تداول يلي 

 

 كما أنه لمأي أثر جوهري للتخفيض في التزامات، أو عمليات، أو أداء الشركة املالي أو الثشغيلي أو التنظيمي،  أنه لم يكن هناكبالذكر ر يجدوال

تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد األسهم. وكذلك فإن إجمالي قيمة اسثثمارات مساهمي الشركة لن تتغير بسبب 

 .عملية تخفيض عدد األسهم وحدها.
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 مأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة مؤهالتهم وخبراته (11)

 

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

العضو املنتدب لشركة  سعود عبدالعزيز القصيبي  1

 القصيبي 

العضو املنتدب لشركة 

 القصيبي 

سنة خبرة في إدارة  28أكثر من  بكالوريوس إدارة أعمال

مجموعة أحمد حمد القصيبي 

 وإخوانه 

وكيل وزارة العمل  عدنان عبد هللا النعيم  2

لخدمات العمالء 

 والعالقات العمالية

الرئيس التنفيذ لشركة العيس ى 

 للسيارات

سنة في مجال  22أكثر من  ماجستير إدارة أعمال

 الشئون املالية وإدارة الشركات

مدير عام شركة بوبيان  محمد عبد العزيز  البحر  3

 للبتروكيماويات

إدارة املشاريع  نائب رئيس

 لشركة الخليج لإلسثثمار

 -ماجستير في الهندسة، 

 بحوث العمليات 

سنة في مجال إدارة  34أكثر من 

 املشاريع  و الشركات الصناعية

املدير اإلقليمي ملؤسسة  سليمان عبد هللا العمرو  4

 البالد للتجارة واالقتصاد 

مراقب مالي ملؤسسة البالد 

 للتجارة واإلقتصاد 

سنة في مجال  40أكثر من  ماجستير إدارة أعمال

 الشئون املالية وإدارة الشركات

عبد املحسن حسين  5

 العقيلي 

سنة في مجال  32أكثر من  بكالوريوس إدارة أعمال AYTBرئيس شركة اليسر  أعمال خاصة 

الصناعات الكيماوية 

 والبتروكيماوية

سنة خبرة في مجال  38أكثر من  ماجستير إدارة أعمال  شركة الجبيل املتحدةرئيس  أعمال خاصة  خالد سليمان الرواف  6

 إدارة الشركات الصناعية 

الرئيس التنفيذي لشركة  فهد راشد العتيبي  7

 أسمنت الشرقية

بكالوريوس هندسة  الرئيس التنفيذي لشركة نماء 

 كيميائية 

سنة في مجال  34أكثر من 

الصناعات الكيماوية 

 والبتروكيماوية

 

 أعضاء اللجنة التنفيذية .ب

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

سنة خبرة في إدارة  28أكثر من  بكالوريوس إدارة أعمال العضو املنتدب العضو املنتدب سعود عبدالعزيز القصيبي  1

مجموعة أحمد حمد القصيبي 

 وإخوانه 

رئيس شركة اليسر  أعمال خاصة العقيليعبد املحسن حسين  2

AYTB 

سنة في مجال  34أكثر من  بكالوريوس إدارة أعمال

الصناعات الكيماوية 

 والبتروكيماوية

الرئيس التنفيذ لشركة  فهد راشد العتيبي  3

 أسمنت الشرقية

الرئيس التنفيذي 

 لشركة نماء 

بكالوريوس هندسة 

 كيميائية 

سنة في مجال  34أكثر من 

الصناعات الكيماوية 

 والبتروكيماوية

وكيل وزارة العمل  عدنان عبد هللا النعيم  4

لخدمات العمالء 

 والعالقات العمالية

الرئيس التنفيذ لشركة 

 العيس ى للسيارات

سنة في مجال  22أكثر من  ماجستير إدارة أعمال

 الشئون املالية وإدارة الشركات
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 أعضاء لجنة املراجعة .ت

 

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

وكيل وزارة العمل  عدنان عبد هللا النعيم  1

لخدمات العمالء 

 والعالقات العمالية

الرئيس التنفيذ 

لشركة العيس ى 

 للسيارات

سنة في مجال  22أكثر من  ماجستير إدارة أعمال

 الشئون املالية وإدارة الشركات

سنة في مجال  47أكثر من  بكالوريوس محاسبة مساعد مدير عام  مسثشار مالي  نعيم فخري عبدالغني 2

 الشئون املالية واملراجعة

املدير اإلقليمي  جاسم شاهين الرميحي  3

للجامعة العربية 

 املفتوحة بالدمام 

الرئيس التنفيذي 

لشركة رازن للمعرفة 

 القابضة

سنة خبرة في مجال  32أكثر من  دكتوراه في املحاسبة

 املحاسبة واإلدارة 

 

 لجنة املكافآت والترشيحاتأعضاء  .ث

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

بكالوريوس إدارة  العضو املنتدب العضو املنتدب سعود عبدالعزيز القصيبي  1

 أعمال

سنة خبرة في إدارة  28أكثر من 

مجموعة أحمد حمد القصيبي 

 وإخوانه 

وكيل وزارة العمل لخدمات  عدنان عبد هللا النعيم  2

العمالء والعالقات 

 العمالية

الرئيس التنفيذ 

لشركة العيس ى 

 للسيارات

سنة في مجال  22أكثر من  ماجستير إدارة أعمال

 الشئون املالية وإدارة الشركات

رئيس شركة الجبيل  أعمال خاصة سليمان الرواف خالد 3

 املتحدة

سنة خبرة في مجال  33أكثر من  ماجستير إدارة أعمال 

 إدارة الشركات الصناعية 

رئيس مجلس إدارة  إحسان فريد عبد الجواد  4

مجموعة عبد الجواد 

 القابضة

   

 

 

  اإلدارة التنفيذية .ج

 الخبرة املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية اإلسم 

نائب الرئيس  الرئيس التنفيذي كمال محمد فطايرجي 1

 التنفيذي

ماجستير هندسة 

 مدنية 

سنة في مجال الثسويق و إدارة  32أكثر من 

 الشركات الكيماوية والبتروكيماوية 
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 ارج اململكة التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضو فيها مجلس إدارتها والسابقة أو من مديرها خأسماء الشركات داخل و  (12)

 

  اإلسم 
 
داخل / خارج  أسماء الشركات التي عضو فيها حاليا

 اململكة 

داخل / خارج  أسماء الشركات التي عضو فيها سابقا

 اململكة

 شركة القصيبي للمشاريع  - سعود عبدالعزيز القصيبي  1

 جامعة األمير محمد بن فهد -

 شركة نماء لإلسثثمار الصناعي  -

 

 الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية - داخل اململكة

 مجموعة سامبا املالية -

 الشركة السعودية إلعادة التأمين -

 شركة بي بي العربية للطاقة الشمسية -

 الشركة الوطنية لتغليف األنابيب -

 داخل 

 اململكة

 الخبراء العرب املالية - داخل اململكة ال يوجد  عدنان عبد هللا النعيم  2

 االبتكارات الصناعية  -

 

 داخل 

 اململكة

 شركة الجبيل املتكاملة للتغليف - محمد عبد العزيز  البحر  3

 شركة صناعة العزل العربية )عوازل( -

 شركة الجبيل للصناعات الكيماوية )جنا( - داخل اململكة

 الشعيبية للصناعات الورقيةشركة ينبع  -

 شركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( -

 شركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم -

 الشركة العربية لتصنيع املبيدات)مبيد( -

 الشعبية للصناعات الورقية -

 داخل اململكة

 شركة أميانتيت العربية - سليمان عبد هللا العمرو  4

 شركة االمثل للتأجير التمويلي -

 شركة املخازن واملستودعات  -

 البنك السعودي الهولندي - داخل اململكة

 البنك السعودي البحريني -

 شركة فالكن املالية -

 داخل اململكة 

 البحرين

 داخل اململكة

عبد املحسن حسين  5

 العقيلي 

 شركة كبوتا -

 شركة دايلوج -

 شركة قود باك  -

 )جنا(شركة الجبيل للصناعات الكيماوية  - داخل اململكة

 الشركة العربية للقلويات )صودا( -

 شركة نماء لإلسثثمار الصناعي -

 داخل 

 اململكة

 شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات - داخل اململكة ال يوجد  - خالد سليمان الرواف  6

 الشركة السعودية للميثانول   -

 شركة املتقدمة  -

 البحرين

 داخل اململكة

 داخل اململكة

 شركة الجبيل للصناعات الكيماوية )جنا( - داخل اململكة شركة أسمنت املنطقة الشرقية  - فهد راشد العتيبي  7

 الشركة العربية للقلويات )صودا( -

 شركة نماء لإلسثثمار الصناعي -

 شركة كيميا  -

 شركة إبن رشد  -

 شركة ينبت -

 داخل 

 اململكة
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 2017تشكيل املجلس وسجل حضور اإلجتماعات للعام  (13)

 

( أعضاء ، وقد عقد مجلس اإلدارة خالل العام املالي املنتهي في 7( منه يتكون مجلس اإلدارة من )16الشركة األساس ي ال سيما املادة )وفقا لنظام 

وفيما يلي جدول يتضمن أسماء أعضاء   ( من النظام األساس ي،22في الحد األدنى املنصوص عليه في املادة )م أربعة اجتماعات حيث استو31/12/2017

 جلس وصفاتهم وعدد االجتماعات التي حضروها وتواريخ تلك االجتماعات: امل
 

 إسم العضو
فئة  

 العضوية

 املجموع إجتماعات املجلس

 م09/12/2017 م11/11/2017 م29/7/2017 م25/3/2017 (4)

     4 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة () سعود عبد العزيز القصيبي

     4 مستقل عدنان عبدهللا النعيم

     3 مستقل محمد عبد العزيز البحر

    2  مستقل سليمان عبد هللا العمرو 

     4 مستقل خالد سليمان الرواف

     3 مستقل عبد املحسن حسين العقيلي

     4 مستقل فهد راشد العتيبي

 

 

 2017خالل عام  التنفيذيين املدفوعةنفقات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار  (14)

 

( قامت الشركة بدفع قيمة النفقات 22التزاما بأحكام نظام الشركات ولوائحه ونظام هيئة السوق املالية والنظام األساس ي للشركة خاصة املادة )

 للتالي:2017العام واملصاريف والتعويضات التي تكبدها أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لحضور اجتماعات املجلس وكانت القيم خالل 
ً
 م وفقا

 

 البيان
األعضاء 

 التنفيذيين

األعضاء غير 

 التنفيذيين/املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين )بما 

فيهم الرئيس التنفيذي واملدير 

 املالي(

  207148  تعويضات بدل حضور جلسات

 1054884   البدالت

  840000 0 املكافآت الدورية والسنوية

    التحفيزيةالخطط 

تعويضات أو مزايا عينية أخر  تدفع بشكل شهري أو سنوي)بما فيها الرواتب 

 الشهرية(
  3,370,536.00 

 

 القصر املجلس أعضاء وأوالد لزوجات حقوق  أو  مصلحة توجد ال   -1: مالحظات
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 31/12/2017ملكية أعضاء املجلس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في  (15)

 

الشركة أو  هذا ويؤكد مجلس اإلدارة انه ال يوجد أي مصلحة تعود ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر في اسهم أو أدوات دين

 الصكوك املصدرة من الشركة أو أي من شركاتها لتابعة.

 

 واملستثمرين املساهمينكيفية إحاطة أعضاء املجلس بمقترحات  (16)

دائها ة وأتقوم إدارة الشركة التنفيذية بإحاطة أعضاء مجلس اإلدارة وخاصة غير التنفيذيين منهم علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشرك

رسل  تقارير من خالل  أو مومية الجمعية الع اجتماعاتمجلس اإلدارة ، أو من خالل  اجتماعاتخالل التقارير التي تقدم بواسطة عدة طرق منها 
ُ
عن ت

 طريق البريد اإللكتروني . 

 

 ابالغ املساهمين واملستثمرين بالتطورات الجوهرية وطرق التواصل معهم: (17)

تأثير ، أي تطورات قد تطرأ على الشركة ويكون لها وأيضا على تلتزم شركة نماء وتقر بحق املساهمين واملسثثمرين باالطالع على أداء الشركة ونشاطها 

 ، على عمل الشركة ووضعها املالي وقدرتها على التنافس في السوق املحلية او العاملية والك من خالل
ً
 او سلبيا

ً
االجتماعات التي تعقد  سواء كان إيجابيا

على موقع )تداول( ير جوهرية اإلفصاح واالعالن عن أي تطورات جوهرية كانت او غو اطالعهم على تقرير مجلس اإلدارة   معهم خالل العام وعن طريق  

 او موقع الشركة االلكتروني.

 

 كيفية تقييم أداء املجلس ولجانه (18)

 بتقييم أداء أعضاء املجلس حسب املعايير املذكورة أدناه:تقوم لجنة املكافآت والترشيحات 

 

 حجم مشاركة العضو في لجان املجلس املختلفة -1

 نسبة حضور العضو الجتماعات املجلس -2

 العضو بفعالية في أعمال املجلس واللجان إن كان عضوا فيهاحجم إسهام  -3

 إسهام العضو في حل املشاكل التي تعترض الشركة -4

أي  مصلحة تعود ألعضاء املجلس أو كبار التنفيذين وأزواجهم وأوالدهم القصر في اسهم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك املصدرة من الشركة أو وصف ألي 

 من شركاتها لتابعة

 إسم من تعود له املصلحة م

العدد في بداية العام 

2017 

العدد في نهاية العام 

2017 
صافي 

 التغيير
 نسبة التغيير

 الصكوك األسهم الصكوك األسهم

 (%81.7) (817) - 183 - 1,000 األستاا/ سعود عبدالعزيز القصيبي 1

 (%81.7) (1545) - 345 - 1,890 األستاا/ عبد املحسن حسين العقيلي 2

 (%81.7) (1242) - 277 - 1,519 األستاا/ خالد سليمان الرواف 3

 (%81.7) (2386) - 534 - 2,920 األستاا/ محمد عبد العزيز البحر 4

 (%81.7) (1902) - 425 - 2327 األستاا/ سليمان عبدهللا العمرو  5

 (%81.7) (5730) - 1283 - 7013 املهندس/ فهد راشد العتيبي  6

 (81.7) (899) - 201 - 1,100 األستاا/ عدنان عبد هللا النعيم  7

 %0 صفر - - - صفر التنفيذي()الرئيس  املهندس/ كمال محمد فطايرجي 8



  
 29من  12 صفحة

 
  

 ملجلس اإلدارة بها العضو املقترحات والرؤ  املكتوبة التي تقدم  -5

 ألداء  رئيس مجلس اإلدارة بعد اخذ اراء  ووجهات
ً
 دوريا

ً
 نظر األعضاء التنفيذيين. كما يجري أعضاء املجلس غير التنفيذيين تقييما

 

 بالتالي:  2017أداء أعضاء مجلس اإلدارة خالل العام  وقد اتسم 

 االستقاللية والحيادية في طرح اآلراء واألفكار مع تفادي تضارب املصالح.  (1

 بالتجهيز الجتماعات املجلس على ضوء البيانات املرسلة لهم من قبل إدارة الشركة لالجتماعات قبل جلسات املجلس.  االهتمام (2

 طلب املعلومات وطرح األسئلة واالستفسار عن أداء الشركة، وطلب اإليضاح للرغبة في املشاركة الفاعلة.  (3

 إدارة الشركة فيما يخص اسثثمارات الشركة وأدائها.تبادل األفكار واملقترحات والثشاور مع الرئيس التنفيذي و  (4

 املشاركة الفاعلة في اللجان الخاصة بمجلس اإلدارة.  (5

 

 لجان املجلس (19)

 ملتطلبات نظام الشركات ونظام هيئة السوق املالية ولوائحها التنفيذية أو على
ً
ضوء حاجة  قام املجلس بتكوين عدد من اللجان املتخصصة، سواء وفقا

 على النحو التالي: أكبر، وهيالعمل بالشركة، ملساعدة املجلس في إدارة مهامه بفعالية 

 

 

 لجنة املراجعة .أ

 ملتطلبات نظام الشركة والئحة الحوكمة. وتختص لجنة املراجعة بمراجعة القوائم 
ً
املالية قام مجلس اإلدارة بثشكيل لجنة املراجعة املالية وفقا

خلي واملسائل والتوصية بشأن املسائل املالية واملحاسبية للمجلس اإلدارة والتوصية بتعيين املراجع الخارجي واإلشراف على كفاءة عمل املراجع الدا

 للتعديالت التي اعتمدتها الئحة الحوكمة. في 
ً
تقدم  2017وفي عام  لجنة مراجعة جديدة، اختيار تم  20/4/2015األخر  املندرجة تحت اختصاصها وفقا

/م 2إلدارة رقم حسب قرار مجلس ا ، تم تعين الدكتور جاسم هاشين الرميحي بدال عنه والكباستقالتهالعضو الدكتور عادل عبدالعزيز بودي 

   . 2017مايو  11الجمعية العمومية بتاريخ  موافقةحسب  م. 2017أبريل  19م بتاريخ 2017د/

 

مجلس اإلدارة كما لم يكن هناك أي حالة رفض  وقرارات لجنة املراجعة أي تعارض بين توصيات م  2017ديسمبر  31لم يشهد العام املالي املنتهي في 

 .من قبل املجلس لتوصيات اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد اتعابه وتقييم أدائه او تعيين املراجع الداخلي 

 

 :2017خالل عام  اجتماعاتهاوفيما يلي تشكيل لجنة املراجعة وسجل حضور 

 م.2017 أبريل 19 بتاريخم 2017/د/م 2 رقم اإلدارة مجلس قرار  حسب عنه بدال جاسم شاهين الرميحي  الدكتور وتم تعيين  * إستقال الدكتور عادل بودي 

 

 إسم العضو

صفة 

 العضوية
 عقد اإلجتماع تاريخ

عدد 

 اإلجتماعات

 

7/1/
20

17
 م

9/1/
20

17
 

17/1/
20

17
 م

28/1/
20

17
 م

11/3/
20

17
 م

16/3/
20

17
 م

8/4/
20

17
 م

12/4/
20

17
 م

06/5/
20

17
 م

15/6/
20

17
 م

19/8/
20

17
 م

4/
11/

20
17

 م

12 

  األستاا/ عدنان عبدهللا النعيم 
ً
             12 رئيسا

الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي 

* 

 
ً
 عضوا

      -      
6 

  األستاا/ نعيم فخري الجيوس ي 
ً
     -        11 عضوا

  الدكتور / جاسم شاهين الرميحي 
ً
     4         عضوا
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 اللجنة التنفيذية .ب

 لحاجة الشركة ومتطلبات الع
ً
مل. وتعقد تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطلع ببعض املهام التي يفوضها إليها املجلس من وقت آلخر وفقا

لجنة تنفيذية جديدة بموجب قرار مجلس  اختيار م تم 2015دورية وترفع التوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة. وفي خالل عام  اجتماعاتاللجنة التنفيذية 

 :م2017خالل العام  اجتماعاتهام . وفيما يلي تشكيل اللجنة التنفيذية وسجل حضور 20/4/2015م بتاريخ 2015/م د /4اإلدارة التمريري رقم 

 

 صفة العضوية اسم العضو

 تاريخ اإلجتماع

 (2املجموع)
 م09/12/2017 11/5/2017

  األستاا/ سعود عبد العزيز القصيبي 
ً
 رئيسا

  2 

  األستاا/ عبداملحسن حسين العقيلي
ً
 عضوا

  2 

  املهندس / فهد راشد العتيبي
ً
 عضوا

  
2 

  األستاا/ عدنان عبد هللا النعيم
ً
  1 - عضوا

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .ت

 ملتطلبات الئحة حوكمة الشركة املسثندة على الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية.
ُ
وتضطلع  تم تشكيل لجنة املكافآت والترشيحات وفقا

باإلضافة إلى  لجنة الترشيحات واملكافآت بمهام تقييم التزام ومساهمة األعضاء في عمل املجلس وتحديد مكافآت األعضاء على ضوء التقييم املشار إليه

في مراجعة متطلبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرها في عضوية مجلس اإلدارة والتوصية بمتطلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة. 

وفي عام م . 20/4/2015م بتاريخ 2015/م د /2لجنة مكافآت وترشيحات جديدة بموجب قرار مجلس اإلدارة التمريري رقم  اختيار م تم 2015خالل عام 

قرار مجلس اإلدارة وتم تعيين األستاا/ خالد سليمان الرواف بدله عنه حسب  باستقالتهم تقدم عضو اللجنة األستاا/ إحسان فريد عبدالجواد  2017

 م 2017مايو  11هـ املوافق 1438شعبان 15بتاريخ  2017أ/م د/ 1رقم 

 

 :م2017خالل العام  اجتماعاتهاحضور  الترشيحات واملكافآت وسجل تشكيل لجنةوفيما يلي 

 

 (1املجموع) تاريخ االجتماع صفة  العضوية اسم العضو

  11/5/2017  

  األستاا/ سعود عبدالعزيز القصيبي 
ً
  1 رئيسا

  األستاا/ إحسان فريد عبد الجواد 
ً
 - - عضوا

  األستاا/ عدنان عبد هللا النعيم 
ً
  1 عضوا

  الرواف*األستاا/ خالد سليمان 
ً
 - - عضوا

 م.2017مايو  11في *تم تعيين األستاا/ خالد الرواف بدال عن األستاا/ إحسان فريد عبد الجواد 
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 2017خالل عام  املدفوعةمكافآت ونفقات أعضاء مجلس اإلدارة  (20)

النظام األساس ي لشركة نماء للكيماويات ولم يحدث أي انحراف جوهري  ( من48( و)20عليها في املواد ) ركة بسياسة توزيع املكافآت املنوطتلتزم الش

 مجلس اإلدارة وفقا للتالي:  ألعضاءم مكافآت ونفقات 2017عن هذه السياسة. وقد دفعت الشركة خالل العام 

 

 المكافآت المتغيِّرة المكافآت الثابتة 

مة
خد

 ال
ية

ها
 ن
أة

اف
مك

 

ي
كل

 ال
ع
مو

ج
لم

ا
ت 

فا
رو

ص
لم

 ا
دل

ب
 

غ  
مبل

ن
عي
م

 

س
جل
لم
 ا
ت
سا
جل
ر 
ضو

ح
ن 
بيا

ت  
سا
جل
ر 
ضو
ح
ل 
بد
ع 
مو
ج
م

ن
جا
الل

ية 
ين
ع
ا 
زاي
م

 

ة 
ني
لف
 ا
ل
ما
ع
أل
 ا
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اف
مك

ة 
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ع
مو
ج
لم
ا

 

 أوالً : األعضاء المستقلين

عبد المحسن حسين   -1

 العقيلي 
  9,000      120,000        

        120,000      12,000   فهد راشد العتيبي  -2

محمد عبدالعزيز -3

 البحر
  12,508      120,000        

عبدهللا سليمان -4

 العمرو
  10,320      120,000        

        120,000      9,000   خالد سليمان الرواف-5

        120,000      10,320   عدنان عبدهللا النعيم-6

        840,000      72,148   المجموع

 األعضاء غير التنفيذيين ثانياُ:

سعود عبدالعزيز -1

 القصيبي 
  9,000      120,000        

                 المجموع

 األعضاء التنفيذيين ثالثاً :

                 ال يوجد 

                 المجموع

 توجد مصلحة أو حقوق لزوجات وأوالد أعضاء املجلس القصر ال   -1مالحظات: 

 م دفع أي مبالغ الى أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم عاملين او اداريين او مقابل اعمال فنية او إدارية او اسثشارات 2017لم يتم خالل العام املالي   -2
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 كبار التنفيذيين: مكافآت  (21)

 

 املكافآت املتغيرة املكافآت الثابتة 

مكافأة 

نهاية 

 الخدمة

مجموع 

املكافأة 

 التنفيذين

املجلس عن 

 إن وجدت

املجموع 

 الكلي

وظائف كبار 

ب التنفيذيين
وات

 ر

ت
دال

 ب

ية
ين

 ع
ايا

مز
 

وع
جم

امل
 

ية
ر و

 د
ت

فآ
كا

 م

ح
با ر

 أ

جل
األ

رة 
صي

 ق
ية

يز
حف

ط ت
ط

خ
 

جل
األ

ة 
ويل

 ط
ية

يز
حف

ط ت
ط

خ
 

وع
جم

امل
 

   

 1786000 0 256000 0 0 0 0 0 1530000  330000 1200000 الرئيس التنفيذي -1

 484071 0 37236 0 0 0 0 0 446835  113367 333468 املدير املالي  -2

مدير  إلدارة  -3

 الشئون اإلدارية 
636360 189090  825450 0 0 0 0 0 137575 0 963025 

 3233096 0 430811 0 0 0 0 0 2802285  632457 2169828 املجموع

 

 مكافآت أعضاء اللجان (22)

 

 املكافآت الثابتة

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 املجموع الجلساتبدل حضور 

 أعضاء لجنة املراجعة 

 40,000 40,000 ال توجد عدنان عبد هللا النعيم/ 1

 40,000 40,000 ال توجد *الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي / 2

 40,000 40,000 ال توجد يجيوس الاألستاا/ نعيم فخري  /3

 40,000 40,000 ال توجد الدكتور / جاسم شاهين الرميحي 

اللجنة التنفيذية أعضاء  

 - ال توجد ال توجد األستاا/ سعود عبدالعزيز القصيبي 

 - ال توجد ال توجد  عبداملحسن حسين العقيلي األستاا/ 

 - ال توجد ال توجد األستاا/ عدنان عبد هللا النعيم

 - ال توجد ال توجد املهندس/ فهد راشد العتيبي 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 - ال توجد ال توجد األستاا/ سعود عبدالعزيز القصيبي 

 - ال توجد ال توجد األستاا/ إحسان فريد عبد الجواد 

 - ال توجد ال توجد األستاا/ عدنان عبد هللا النعيم 

 - ال توجد ال توجد خالد سليمان الرواف*األستاا/ 
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 التنازل عن املكافآت: (23)

 ترتيبات او اتفاقيات تنازل بموجبها احد  أعضاء مجلس اإلدارة او احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت .م أي 2017ال يوجد خالل اعام 

 

 م2017اإلدارة الحاضرين خالل  وأعضاء مجلسبيان بتواريخ الجمعيات العمومية  (24)
 

 صفة اإلسم
 اإلجتماع األول 

 2017مايو  11

 اإلجتماع الثاني

 2017ديسمبر  30

 حضر  رئيس مجلس اإلدارة القصيبيسعود عبد العزيز 
 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة عدنان عبدهللا النعيم
 

 حضر 

 حضر  حضر  عضو مجلس اإلدارة  فهد راشد العتيبي 

 حضر  حضر  عضو مجلس اإلدارة  عبداملحسن حسين العقيلي

 

 م2017 وأسبابها خاللعدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات  (25)
 

عدد طلبات الشركة 

 لسجل املساهمين

 تاريخ الطلب
 أسباب الطلب

 اجراءات الشركة  2017/25/01 (1)

 اجراءات الشركة 19/03/2017 (2)

 الجمعية العامة 29/03/2017 (3)

 الجمعية العامة 09/05/2017 (4)

 الجمعية العامة 10/05/2017 (5)

 اجراءات الشركة 17/07/2017 (6)

 اجراءات الشركة 18/09/2017 (7)

 اجراءات الشركة 21/09/2017 (8)

 الجمعية العامة 28/12/2017 (9)

 

 

   واستخداماتهاتفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة  (26)

اعدد أسهم الخزينة 

املحتفظ بها من قبل 

 الشركة

 تفاصيل استخدامها تاريخ االحتفاظ بها قيمتها

 
 ال ينطبق ينطبقال  ال ينطبق

 

 

 الرقابة الداخلية (27)

نظمة التي تعمل تمنح شركة نماء للكيماويات الرقابة الداخلية أهمية قصو  في إطار سعيها إلى تحسين كفاءة وفعالية األداء وزيادة الربحية ومراعاة اال 

االتصال واملعلومات ، من خاللها الشركة. وتقوم العناصر التي تسثند عليها الرقابة الداخلية في الشركة على بيئة الرقابة، تحليل وإدارة املخاطر، 

 االجراءات الرقابية واملتابعة وغيرها من آليات الرقابة واإلدارة الفاعلة.   
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 معقوال للرقابة الداخلية ملقابلة املخاطر املحتملة على مس
ً
تو  الشركة ككل وفي هذا اإلطار وضعت إدارة الشركة السياسات واالجراءات التي توفر أساسا

املختلفة. على مستو  الشركة، وضعت االدارة عدة إجراءات تهدف الى توفير مناخ يسوده املسؤولية واالمانة اضافة الى توزيع وعلى مستو  العمليات 

رية. اما على السلطة واملسئولية وتبادل املعلومات وحماية انظمة املعلومات فضال عن تبنى الشركة لسياسات وإجراءات مختلفة تنظم ادارة املوارد البش

  العمليات فقد وضعت ادارة الشركة إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأهداف النشاط. وتقوم لجنة املراجعة بتعضيد استقاللية مستو 

 2016م املراجعة الداخلية بالشركة بالرقابة على أنشطتها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها. وقد نفذت املراجعة الداخلية خطة العمل للعا

ة ت التقارير الالزمة متضمنة التوصيات التي توصلت إليها في سياق تحسين األداء. لم تظهر اي مالحظات جوهرية على نظام الرقابة  الداخليوأصدر 

 .2017خالل عام 

 

 املدفوعات النظامية (28)

هذا وقد بلغ مجموع املدفوعات النظامية  أنشطتها،تلتزم الشركة بسداد مدفوعات محددة بناء على أنظمة ولوائح تخضع لها الشركة في سياق ممارسة 

 كان تفصيلها على النحو التالي: 4,726,360مبلغ  2017ديسمبر  31في  املستحقة كما

 

 البيان املبلغ

 مستحقات مصلحة الزكاة والدخل 4,346,965

 التأمينات االجتماعية 379,396

 توزيع ارباح مستحقة 

 مطلوبات مستحقة -

 تعويضات مستحقة للموظفين  -

 االجمالي 4,726,360

 

 الرياالت( )بماليينأصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات املالية الخمس األخيرة  (29)
 

2013 2014 2015 2016 2017 
 

 مجموع املوجودات  1430  1610  2407  2607  2833

 مجموع املطلوبات   1152  1333  1310  1379  1444

 مجموع املوجودات الغير متداولة   1221  1318  2016  2040  2218

 موجودات متداولة  209  292  391  556  615

 مطلوبات متداولة  872  868  496  386  441

 مبيعات  598  452  459  675  744

 إجمالي الربح  91 (685) (24) (16)  61

تشغيلية )خسائر( أرباح  20 (787) (92) (102) (35)  

 )صافي الربح ) الخسارة (2) (811) (74) (112) (44)
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 نتائج الفترة (30)

 

 البيانات الرئيسة التالية والتي يمكن االطالع عليها بالتفصيل في اإليضاحات املرفقة بالقوائم املالية: 2017تظهر قائمة العمليات املوحدة للعام 

 

 البند ) بماليين الرياالت

 مبيعات 598

 تكلفة املبيعات (507)

 إيرادات مالية وأخر   15.5

 مصاريف عمومية وإدارية (104)

 الزكاة (4)

 مبالغ الزكاة( استقطاع)بعد  )الخسارة (صافي الربح  (1.5)
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 م2016مع عام  2017النتائج التشغيلية املقارنة لعام  (31)

 

 نسبة التغيير (-التغيرات )+( أو ) 2016 2017 البيان

 %32 146 452 598 إجمالي املبيعات

 %55 630 (1137) (507) تكلفة املبيعات

  776 (685) 91 مجمل الربح/الخسارة

  0 0 0 إيرادات تشغيلية أخرى 

 %30 31 (102) (71) مصروفات تشغيلية اخرى 

  807 (787) 20 الربح )الخسارة( التشغيلي

 انخفاض الي اد  مما النفقات ترشيد برنامج تنفيذ واستمرار  النهائية املنتجات بيع متوسط وتحسن املبيعات حجم في الزيادة نثيجة الشركة تعزو * 

 أصول  قيمة بتخفيض القيام نثيجة االستهالك قيمة انخفاض الى باإلضافة.  واإلدارية العمومية املصروفات في وانخفاض والثسويق املبيعات تكلفه

 الشركة وممتلكات

 

 القطاعية األنشطة (32)

 

 قطاع اإليبوكس ي واملواد الوسيطة                                           قطاع الصودا الكاوية

 
 القروض (33)

 سعودي حسب التفصيل التالي: مليون ريال 936.86 مبلغم 31/12/2017بلغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 

 

 إجمالي القروض القائمة

للشركة وشركاتها التابعة 

 )بماليين الرياالت(

املسدد في 

2017 

قيمة 

 القرض)بماليين(
 الجهة املانحة تاريخ املنح مدة القرض

174.32 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 2010 سنوات 8 217 صفر

416.96 
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 2006 سنوات 9 482 صفر

155.94 
 )قرض طويل األجل(  بنك الجزيرة 2011 سنوات 5 263 97.34

35.10 
 البنك الهولندي )قرض طويل األجل( 2012 سنوات 6 117 23.40

 بآالف الرياالت 2017 2016

(798224)  األرباح ) الخسائر (الثشغيلية  5676 

(837394)  (24964)  صافي الربح )الخسارة(  

 بآالف الرياالت 2017 2016

 الثشغيليةاألرباح  9233 1876

 صافي الربح )الخسارة( 3812 11255
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 2012 شهور  6 155 44.22 110.78
البنك الهولندي )قصيرة األجل( تسهيالت  

 بنكية

43.76 
 البنك الهولندي )قرض طويل األجل( 2013 سنوات 6 125 81.24

936.86   246.20 
   

 اإلجمالي

 

 

 وصف أنشطة أدوات الدين: (34)

 

 للتحويل:أدوات الدين القابلة  .أ

اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها  أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حقال يوجد أي 

 م.2017 ة املاليةنالشركة خالل الس

 أدوات دين قابلة لالسترداد: .ب

 .لالستردادأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة  استردادأي ال يوجد 

 

 حقوق تحويل او اكتتاب بموجب أدوات الدين: .ت

أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة  تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية حقوق أي ال يوجد 

 .م2017خالل العام أصدرتها أو منحتها الشركة 

 :التابعة الشركات دين وأدوات أسهم .ث

 م.2017أي اسهم او أدوات دين صادرة الي من الشركات التابعة لشركة نماء خالل العام  ال يوجد

 

 :2017تحليل جغرافي إلجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة بالطن خالل العام  (35)

 

 م7201التوزيع الجغرافي ملبيعات شركة صودا لعام  .أ

 

 
 

 

 

 

26572.692, 72%

23.75, 0%

5008.85, 14%

427.5, 1%

3144.1, 8%

1057.9, 3%
592.625, 

2%

Africa

Americas

Asia

Europe

GCC

KSA

RoME
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 م7201لعام الوسيطة  التوزيع الجغرافي إلجمالي مبيعات املواد .ب

 
 

 

 م7201التوزيع الجغرافي ملبيعات نماء أملانيا لعام  .ت

 

 
 

 

 

77083, 91%

47, 0%
5213, 6%

120, 0%
1873, 2%

356, 1%

Local Sales

U.A.E.

Other GCC

Africa

Asia

Europe

  محليةمبيعات 

  اإلمارات

 األخر   الخليدول 

 أفريقيا

  سيا

 وروباأ

جمهورية الشيك
  ,79 ,40%

فرنسا
9 ,4%

%25, 49ألمانيا  

البرتغال
6 ,3%

%10, 20صربيا 

أسبانيا
10 ,5%

سويسرا 
  ,1 ,1%

المملكة المتحدة
  ,24 ,12%
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 م7201اإليبوكس ي لعام -التوزيع الجغرافي إلجمالي مبيعات جنا  .ث

 

 
 سياسة توزيع األرباح (36)
 

 للنظام األساس للشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات العامة والتكاليف 
ً
 األخر  على النحو التالي:وفقا

 

من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور نصف  %10/  يجنب 1

 رأس املال. وللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخر .

 من رأس املال املدفوع. %5للمساهمين تعادل من الباقي بعد الك دفعة أولى  / يوزع2

ريال لكل عضو إضافة إلى بدل  200,000دارة وبحد أقص ى قدره من الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإل %10/ يخصص بعد ما تقدم بما ال يتجاوز 3

للعضو غير املقيم ويوزع الباقي بعد  لاالنتقاريال عن كل جلسة باإلضافة إلى املبيت وبدل  3000حضور الجلسات التي يستحقها العضو وقدره 

 ملا تقرره الجمعية أو يرحل لألعوام التالية.
ً
 الك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح وفقا

 

 تدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. 
 

د  تركز الشركة في الوقت الحاضر على تعزيز ربحية الشركة عن طريق اسثثمار األرباح املتحققة في املشروعات القائمة بحيث يعزز الك على امل

 البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية املساهمين. 

 بموجبه احد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.م أي ترتيبات او اتفاق تنازل 2017كما يوكد مجلس اإلدارة انه ال يوجد خالل العام 
 

 الحوكمة في شركة نماء (37)

الشركة تهدف حوكمة الشركات إلى إيجاد نظام ُيتاح بموجبه قيادة الشركة وتوجيهها، ويتضمن هذا النظام إجراءات تنظيم العالقات املختلفة داخل 

االجتماعات االستثنائية(  ومجلس اإلدارة من جهة وبين مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين بين املساهمين )من خالل اجتماعات املساهمين السنوية أو 

في من جهة أخر ، باإلضافة إلى تنظيم عالقة الشركة مع أصحاب املصالح، والك بوضع القواعد واإلجراءات الخاصة لثسهيل عملية اتخاا القرار 

 للعدالة والتنافسية شؤون الشركة، وإضفاء طابع الشفافية واملصداقي
ً
ة على هذه القرارات؛ حماية لحقوق املساهمين وأصحاب املصالح وتحقيقا

 والشفافية في السوق.

 لإلدارة الفاعلة. وقد أصدر مجلس اإلدارة  بتاريخ 
ً
الئحة  5/12/2007ظلت الشركة تعطي أهمية قصو  لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتها ضمانا

وقامت الشركة بتحديث الئحة حوكمة الشركات وفقا لى هدي الالئحة اإلسترشادية الصادرة عن هيئة السوق املالية. الحوكمة الخاصة بالشركة ع

%1, 325أفريقيا   %3, 1,595أسيا   

أوروبا 
  ,11,306 ,24%

دول مجلس التعاون 
12,993 ,28%

, 14,849,  السعودية 
32%

نماء 
ألمانيا 
  ,
195 ,
0%

بقية دول
الشرق 
,  األوسط
3,968 ,

9%

,  أمريكا الجنوبية
1,401 ,3%
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 30بتاريخ انعقدت الجمعية العمومية الثامنة والعشرون التي  وقد تم اقراراها  من قبللإلرشادات و التعليمات الصادرة من هيئة السوق املالية، 

   2017ديسمبر 

 مت الشركة بتحديث السياسات املنبثقة عن الئحة الحوكمة هي :كما قا

 ميثاق عمل لجنة املراجعة  -1

 الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت  -2

 دليل حوكمة الشركات  -3

 سياسة اإلفصاح  -4

 سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة  -5

 سياسة وقواعد تعارض املصالح  -6

 سياسة تنظم العالقة مع  كافة أصحاب املصالح وقواعد السلوك املنهي  -7
 

 اات العالقة. والجهات وقد تم إيداع نسخة من هذه السياسات بعد تحديثها في أضابير هيئة السوق املالية وهي متاحة لجميع مساهمي الشركة 
 

 من مسائل اإلدارة  الفاعلة.  عالجت الشركة  بموجب الئحة حوكمة و وقد  
ً
وفي اات اإلطار قامت الشركة بمراجعة اللوائح والسياسات املنبثقة منها، عددا

. وقد قامت الشركة بالوفاء وتطبيق أحكام الئ
ً
حة  حوكمة  وتعديل مهام اللجان لتتوافق مع نصوص الئحة الحوكمة التي أعلنت الهيئة الزاميتها مؤخرا

الثالثة واألربعون من  املادة على بعض اإليضاحات املقررة بموجب ي لم يحتو . تجدر اإلشارة إلى أن هذا التقرير هيئة السوق املالية   الشركات الصادرة عن

 املقررة بموجب الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجلس اإلدارة في هذا السياق إن عدم إيراد مثل تلك قواعد الثسجيل واإلدراج وتلك األخر  

هذا وتحرص الشركة على تحديث الئحة الحوكمة الخاصة بها وجميع سياسات م. 2017خالل عام  اإليضاحات يعود لعدم انطباق حاالتها على الشركة

 او كلما دعت الحاجة لذلك وفقا ملتطلبات هيئة السوق املالية واألنظمة اات العالقة.
ً
 اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة دوريا

 

 ول أدناه مد  التزام الشركة بالئحة حوكمة الشركات )املواد اإللزامية(:يبين الجد  

املادة/ الفقرة من 

الئحة حوكمة 

 الشركات

 الجهة املسؤولة املوضوع

املادة املطابقة في دليل 

 الحوكمة

 الخاص بالشركة

 

 مالحظات

 الجمعية العامة العادية وضع سياسة توزيع أرباح األسهم /ب9
 - االول الفصل - الثانيالباب 

 ( 8املادة )
 

12/5 

 و

 /أ54

 الجمعية العامة العادية تشكيل لجنة املراجعة واعتماد الالئحة
الفصل األول  -الباب الرابع 

 (19املادة )

بتوصية من مجلس 

 اإلدارة

 الجمعية العامة العادية إقرار القوائم املالية 13/6
الفصل األول  - الثانيالباب 

 (7/2املادة )
 

 الجمعية العامة العادية إقرار تقرير مجلس اإلدارة 13/7
الفصل األول  - الثانيالباب 

 (7/2املادة )
 

13/9 

 81و 

تعيين مراجعي الحسابات وتحديد مكافآتهم 

 وإعادة تعيينهم وتغييرهم واملوافقة على تقاريرهم.
  - الجمعية العامة العادية

22/1 
واالستراتيجيات وضع الخطط والسياسات 

 واالهداف الرئيسية للشركة
 مجلس االدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2املادة )
 

 مجلس االدارة وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية 22/2
الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/2املادة )
 

22/3 
اعتماد سياسات ومعايير العضوية في املجلس 

 اإلدارة
 االدارةمجلس 

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/4املادة )
 

22/3 
إقرار سياسات ومعايير العضوية في املجلس 

 اإلدارة
 الجمعية العامة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/4املادة )
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22/4 
وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 

 املصالح
 مجلس االدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/5املادة )
 

22/13 

 و

50 

تشكيل اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة 

 وتحديد صالحياتها ومدتها وتسمية اعضائها
 مجلس االدارة

الفصل األول  -الباب الرابع 

 (18املادة )
 

23/1 
اعتماد السياسات الداخلية املتعلقة بعمل 

 الشركة
 مجلس االدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2املادة )
 

23/2 
اعتماد سياسة مكتوبة وتفصيلية بتحديد 

 الصالحيات املفوضة الى اإلدارة التنفيذية
 مجلس االدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (13/3/3املادة )
 

  - مجلس االدارة للشركة ةتشكيل اإلدارة التنفيذي 25

  - مجلس االدارة تعيين الرئيس التنفيذي للشركة 25

 مجلس االدارة اعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية للشركة 26/5
الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/1املادة )

بناء على اقتراح اإلدارة 

 التنفيذية

   مجلس االدارة تنظيم عملية حضور اجتماعات املجلس /أ34

 االدارةمجلس  داخلية لعمل مجلس اإلدارة سياسةوضع  /ج36
الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/1املادة )
 

43 
وضع سياسة مكتوبة وواضحة للتعامل مع 

 حاالت تعارض املصالح
 مجلس االدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (/أ12/2/2/2املادة )
 

48 

ترخيص العقود واالعمال التي يكون لعضو 

مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة او غير 

 مباشرة

 الجمعية العامة العادية
الفصل الثاني  –الباب الخامس 

 (25/2/1املادة )  -

من نظام  71املادة 

 الشركات

 الجمعية العامة العادية اصدار الئحة عمل لجنة املراجعة /ج54
( من ميثاق لجنة 4املادة )

 املراجعة 
 

 4/ب/55
تعيين مدير وحدة او إدارة املراجعة الداخلية او 

 املراجع الداخلي
 مجلس االدارة

(  من ميثاق 7/ب/8املادة )

 لجنة املراجعة

بناء على توصية لجنة 

 املراجعة

58 
وضع آلية تثيح للعاملين في الشركة تقيد 

 ملحوظاتهم عن أي تجاوز في التقارير املالية
 لجنة املراجعة

( من ميثاق لجنة 13املادة )

 املراجعة
 

 /أ60

 /أ64
 مجلس االدارة الترشيحات واملكافآتتشكيل لجنة 

الفصل األول  -الباب الرابع 

  (/ب21/2/1املادة )
 

 /ب60

 /ب64
 الجمعية العامة اصدار الئحة عمل لجنة الترشيحات واملكافآت

الفصل األول  -الباب الرابع 

 /أ(21/2/1املادة )
 

61/1 
اعداد سياسات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 واللجان
 املكافآتلجنة 

الفصل األول  -الباب الرابع 

 (21/3/2املادة )
 

61/1 
اعتماد سياسات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 واللجان
 الجمعية العامة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (15املادة )
 

65/3 

اعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة 

 التنفيذية

 الترشيحاتلجنة 
الفصل األول  -الباب الرابع 

 (21/2/2املادة )
 

84 

وضع سياسات وإجراءات يثبعها أصحاب املصالح 

في تقديم شكواهم او اإلبالغ عن املمارسات 

 املخالفة

 مجلس االدارة
الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/5املادة )

بناء على اقتراح لجنة 

 املراجعة

 الفصل األول  –الباب الثالث  مجلس االدارة املنهي في الشركةوضع سياسة للسلوك  86
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 (/د12/2/2/5املادة )

88 
وضع برامج وتحديد الوسائل الالزمة لطرح 

 مبادرات الشركة في مجال العمل االجتماعي
 مجلس اإلدارة ال ينطبق مجلس اإلدارة

89 
وضع سياسات مكتوبة لإلفصاح واجراءاته 

 وانظمته
 مجلس اإلدارة

الفصل األول  –الباب الثالث 

 (2/6//12/2املادة )
 

 مجلس اإلدارة وضع قواعد حوكمة خاصة بالشركة 94
الفصل األول  –الباب الثالث 

 (12/2/2/3املادة )
 

  ال ينطبق مجلس االدارة تشكيل لجنة مختصة بحوكمة الشركة 95

 

 بما ال يتعارض مع النظام األساس ي ونظام الشركاتالصادرة عن هيئة السوق املالية  جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الشركةتطبق 

 للشركة. باستثناء
ً
 االحكام الخاصة بفئات املسثثمرين اللذين ال يخضعون تنظيميا

 

 تعارض املصالح (38)
 

أي حالة تعارض في املصالح ولم توجد أي مصلحة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، ألي من  2017يؤكد مجلس اإلدارة بأنه لم تطرأ خالل عام 

أبرمتها  أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو نواب الرئيس التنفيذي أو املدير املالي للشركة أو أي شخص مرتبط بأي منهم في العقود التي

 الشركة.
 

 العقوبات والجزاءات (39)
 

 . رسميةأو   إشراقيةلم تفرض على الشركة أية عقوبات أو جزاءات من أي جهة   م،2017خالل العام  

 

 برنامج أسهم املوظفين (40)
 

بطرح املزيد من األسهم لصالح املوظفين الذين لم يحق لهم االكتتاب خالل االكتتاب السابق. إن برنامج أسهم  2017قامت الشركة خالل عام 

على  املوظفين الذي اعتمدته الشركة يهدف الى تمكين موظفي الشركة من تملك أسهم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد تم تنفيذ البرنامج بعد الحصول 

ة السوق املالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار وعي الشركة بأهمية األمن الوظيفي لقواها العاملة باعتبارها رأس املال البشري املوافقات النظامية من هيئ

 الذي ينبني عليه كافة خطط الشركة. 
 

 املساهمات االجتماعية للشركة:  (41)

 .2017ال يوجد أي مساهمات اجتماعية للشركة خالل العام 

 

 اإلقرارات (42)

 اإلدارة:يقر مجلس 

 

 /   بأن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 1

 /   أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.2

 على مواصلة نشاطها. قدرة الشركة/   أنه ال يوجد أي شك يذكر في 3

 

 مراجع الحسابات:  (43)

مكتب الدكتور السادة /  على تعيين مراقب الحسابات الخارجي 2017مايو  11( والتي انعقدت بتاريخ 27وافقت الجمعية العامة العادية رقم )_

بيانات الشركة املالية الربع سنوية والسنوية وتحديد على توصية لجنة املراجعة ملراجعة بناء  ن قانونيو مراجعون ومحاسبون العمري وشركاه 

 م. 2017اتعابه للعام املالي 

 الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من اجلها. ولم يوص مجلس اإلدارة بتغيير مراجع
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 تقرير مراجع الحسابات (44)

 تقرير حول مراجعة القوائم املالية املوحدة

 الرأي

)شركة مساهمة سعودية( والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة  )"الشركة"(لقد قمنا بمراجعة القوائم املالية املوحدة لشركة نماء للكيماويات 

م ، قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة وقائمة 2017ديسمبر  31"املجموعة" ( واملشتملة على قائمة املركز املالي املوحدة كما في 

املوحدة للسنة املنتهية في الك التاريخ، واإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة ،  التغيرات في حقوق امللكية املوحدة وقائمة التدفقات النقدية

 واملشتملة على ملخص للسياسات املحاسبية الهامة. 

 

ديسمبر  31وفي رأينا، فإن القوائم املالية املوحدة املرفقة تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية، املركز املالي املوحد للمجموعة كما في 

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة في 2017
ً
اململكة العربية م، وأداءها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في الك التاريخ وفقا

 السعودية واملعايير واإلصدارات األخر  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

 

 أساس الرأي

 في هذا  اململكة راجعتنا وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة فيتمت م
ً
العربية السعودية. إن مسؤوليثنا بموجب تلك املعايير موضحة الحقا

التقريرضمن فقرة "مسؤوليات مراجع الحسابات حول مراجعة القوائم املالية املوحدة ". ونحن مستقلون عن املجموعة وفًقا ملتطلبات آداب 

 بمسؤوليات سلوك وآداب  العربية اململكة في لوك املهنة املعتمدةوس
ً
السعودية اات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ، كما وفينا أيضا

 إلبداء رأينا.
ً
 املهنة األخر  وفًقا لتلك املتطلبات. ونعتقد أن أدلة املراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا

 

 مرتبط باإلستمرارية شك هام

 1.5حول القوائم املالية املوحدة الذي يشير إلى أن املجموعة قد تكبدت صافي خسارة بمبلغ  1بدون التحفظ في رأينا، نلفت اإلنثباه إلى إيضاح 

ريخ ، فقد تجاوزت مليون ريال سعودي( وكما في الك التا 811.4م: 2016م )2017ديسمبر  31مليون ريال سعودي خالل السنة املنتهية في 
مليون ريال سعودي( . تشير هذه  576.5م : 2016ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 663.1املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة بمبلغ 

لى أن تستمر كمنشأة ( إلى وجود عدم تأكيد هام قد يلقي بشك كبير حول مقدرة املجموعة ع1الظروف مع أمور أخر  كما هي مذكورة في إيضاح )

 . 1مستمرة . تعتمد إستمرارية املجموعة كمنشأة مستمرة على إستكمال خطط املجموعة كما موضح في إيضاح 

 

 

 أمور املراجعة الرئيسية

املوحدة للسنة املنتهية إن أمور املراجعة الرئيسية هي تلك األمور ، بحسب حكمنا املنهي ، التى لها األهمية الجوهرية عند مراجعتنا للقوائم املالية 

 2017ديسمبر  31في 
ٌ
 منفصال

ٌ
م . وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل ، وعند تكوين رأينا فيها ، ولم نقدم رأيا

 حول هذه األمور. أمور املراجعة الرئيسية هي كما يلي :

 

 املالية للمرة األولىتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير 

 لإلفصاحات اات العالقة . 28لتطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى وإيضاح  2راجع اإليضاح رقم 

 كيف تم تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيس ي

م أعــدت 2016ديســمبر  31لكــل الفتــرات حتــى الســنة املنتهيــة فــي 
 للمعــــــــــايير  املجموعـــــــــة ونشــــــــــرت

ً
قوائمهــــــــــا املاليـــــــــة املوحــــــــــدة وفقــــــــــا

 فـــــــــي اململكـــــــــة العربيـــــــــة الســـــــــعودية 
ً
املحاســـــــــبية املقبولـــــــــة عمومـــــــــا

 
ً
الصادرة عن الهيئـة السـعودية للمحاسـبين القـانونيين . إعتبـارا

ــاير  1مـــــــن  م ، يتعـــــــين علــــــــى املجموعـــــــة إعـــــــداد وعــــــــرض 2017ينـــــ
 للمعـــايير الدوليـــة إلعـــداد 

ً
التقـــارير قوائمهـــا املاليـــة املوحـــدة وفقـــا

املاليـــة  املعتمـــدة مـــن الهيئـــة الســـعودية للمحاســـبين القـــانونيين 
واملعــــايير والتصــــريحات األخــــر  الصــــادرة عــــن الهيئــــة الســــعودية 
للمحاســبين القـــانونيين )املعـــايير الدوليــة إلعـــداد التقـــارير املاليـــة 
املعتمــــــــدة فــــــــي اململكــــــــة العربيــــــــة الســــــــعودية( . وبالتــــــــالي ، قامــــــــت 

 31قوائمهـا املاليــة املوحـدة للسـنة املنتهيـة فــي  املجموعـة بإعـداد

 تتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن إجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات مراجعتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي : 
األخـذ فـي اإلعتبـار عمليــة تحديـد كافـة التعــديالت الضـرورية للتحـول كمــا  -

ــاير  1فـــــي تـــــاريخ التحـــــول ، أي فـــــي  م وفـــــي الفتـــــرات الالحقـــــة خاصـــــة 2016ينـــ
 عندما تتطلب الثسويات من اإلدارة ممارسة الحكم.  

 
تقيــــــيم نتــــــائج تحليــــــل اإلدارة والقــــــرارات الرئيســــــية املتخــــــذة فيمــــــا يتعلــــــق  -

ك بإســــــــتخدام معرفتنـــــــــا باملتطلبــــــــات اات الصــــــــلة باملعـــــــــايير بــــــــالتحول والــــــــ
الدوليـــــة إلعـــــداد التقـــــارير املاليـــــة املعتمـــــدة فـــــي اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية 

 وفهمنا لعمليات املجموعة وأعمالها التجارية .
 
تقيـــــــــيم مالءمـــــــــة السياســـــــــات املحاســـــــــبية املتبعـــــــــة وإختبـــــــــار عينـــــــــات مــــــــــن  -
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 للمعــــايير الدوليــــة إلعــــداد التقــــارير املاليــــة 2017ديســــمبر 
ً
م وفقــــا

 املعتمدة في اململكة العربية السعودية .
 

كجـــــزء مـــــن هــــــذا التحـــــول إلـــــى املعــــــايير الدوليـــــة إلعـــــداد التقــــــارير 
دارة املاليـــة املعتمـــدة فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية ، قامـــت اإل 

بمســــاعدة إسثشــــاريين خــــارجيين بــــإجراء تحليــــل فجــــوة مفصــــل 
لتحديــد الفروقــات بــين إطــار التقــارير الســابقة واملعــايير الدوليــة 
إلعداد التقارير املالية املعتمـدة فـي اململكـة العربيـة السـعودية ، 
تحديـــــد تعـــــديالت التحـــــول علـــــى ضـــــوء تحليـــــل الفجـــــوة املـــــذكور 

( 1ر الــدولي للتقــارير املاليــة رقــم )واملتطلبــات اات الصــلة باملعيــا
التطبيق للمرة األولى وتقييم اإلفصاحات اإلضافية املطلوب في 
القوائم املالية  . وقد إعتبرنا الك أمر مراجعة رئـيس نسـبة ألن 

 اساس املحاسبة ش ئ أساس ي إلعداد وعرض القوائم املالية .

عــامالت كــل علــى حــدة لتتماشــ ي مــع تمــت علــى األرصــدة وامل التــيالثســويات 
متطلبــــــات املعــــــايير الدوليــــــة إلعــــــداد التقـــــــارير املاليــــــة املعتمــــــدة فــــــي اململكـــــــة 

 العربية السعودية .
 
تقييم اإلفصاحات حول القوائم املالية املوحدة املرفقة والتأكد مـن أن  -

ـــع املعــــــايير الدوليــــــة إلعــــــداد  ـــق مـــ هــــــذه اإلفصــــــاحات مناســــــبة ودقيقــــــة وتتفـــ
 املالية املعتمدة في اململكة العربية السعودية . التقارير 

 

 

 إنخفاض املوجودات

 لإلفصاحات اات العالقة . 6للسياسة املحاسبية املتعلقة بإنخفاض املوجودات وإيضاح  3راجع اإليضاح رقم 

 كيف تم تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيس ي

إختبـــــــار تقيـــــــيم م ، أعـــــــادت اإلدارة 2017ديســـــــمبر  31كمـــــــا فـــــــي 
 م .2016ديسمبر  31اإلنخفاض الذي تم إجراؤه في 

عنـــد إجــــراء عمليـــة إختبــــار اإلنخفـــاض املــــذكور أعـــاله ، قامــــت 
اإلدارة بتقــــدير املبلـــــغ القابـــــل لإلســـــترداد للممتلكـــــات ، املصـــــنع 

 واملعدات والك بمساعدة مسثشار خارجي .
فـــــاءة قامـــــت اإلدارة بتقيـــــيم أن املسثشـــــار الخـــــارجي يتمتـــــع بالك

 أخـــــذت 
ً
املطلوبـــــة واملقـــــدرة إلجـــــراء عمليـــــة التقـــــديرات . وأيضـــــا

اإلدارة بعـــــــــــــــين اإلعتبـــــــــــــــار مالءمـــــــــــــــة اإلفتراضـــــــــــــــات املســــــــــــــــتخدمة 
 تخدمة بواسطة املسثشار الخارجي .ومنهجيات التقييم املس

نعتبــر إعــادة تقيــيم اإلنخفــاض للممتلكــات ، املصــنع واملعــدات 
نسـبة لألحكـام  م كأمر مراجعـة رئيسـ ي2017ديسمبر31كما في 

الهامــــــــــــــة واإلفتراضــــــــــــــات املعنيــــــــــــــة فــــــــــــــي إجــــــــــــــراء عمليــــــــــــــة تقيــــــــــــــيم 
 اإلنخفاض.

 
 

 تتضمن إجراءات مراجعتنا ما يلي : 
تقيـــــــيم مبـــــــدأ اإلســـــــتقاللية ، الكفـــــــاءة ، املقـــــــدرة ، وموضـــــــوعية املسثشـــــــار  -

 الخارجي الذي يقوم بإجراء التقييم .
اإلدارة لقيمـــــــة إختبـــــــار اإلفتراضـــــــات الرئيســـــــية املســـــــتخدمة فـــــــي إحثســـــــاب  -

املنفعة من خالل تقييم معقولية هذه اإلفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات 
النقديـــة املســـتقبلية ، النمـــو ومعـــدالت الخصـــم وإجـــراء تحليـــل الحساســـية 

 على هذه اإلفتراضات الرئيسية .
مقارنة اإلفتراضات الرئيسية مقابـل معـايير القيـاس الخاصـة بالصـناعة ،  -

لإلمكانيــــــــــات املســــــــــتقبلية لألعمــــــــــال مــــــــــن مصــــــــــادر داخليــــــــــة وتطبيــــــــــق فهمنــــــــــا 
 وخارجية ، ومقارنة التوقعات مقابل الخبرة التاريخية .

مراجعــــــــــــة دقــــــــــــة وإكتمــــــــــــال املعلومــــــــــــات املقدمــــــــــــة بواســــــــــــطة اإلدارة والتــــــــــــى  -
 إستخدمت كأساس لتقييم اإلنخفاض . 

يير مراجعــة اإلفصــاحات فــي القــوائم املاليــة املوحــدة مقابــل متطلبــات املعــا -
 الدولية إلعداد التقارير املالية .

 

 اإلعتراف باإليرادات

 لإلفصاحات اات العالقة . 5للسياسة املحاسبية املتعلقة بإنخفاض اإليرادات وإيضاح  2راجع اإليضاح رقم 

 كيف تم تناول األمر في مراجعتنا  أمر مراجعة رئيس ي

ــائع . يـــــــتم اإلعتـــــــراف  بـــــــاإليرادات تمثـــــــل اإليـــــــرادات مبيعـــــــات البضـــــ
عنـــدما يـــتم تحويـــل املخـــاطر الهامـــة ومنـــافع امللكيـــة إلـــى العميـــل ، 
ومــــــــن املحتمــــــــل أن يــــــــتم إســــــــترداد املقابــــــــل املــــــــالي ، يمكــــــــن تقــــــــدير 
التكاليف املرتبطة به وإمكانية إرجـاع البضـائع بشـكل موثـوق بـه 
ال يوجــد تــدخل إداري مســتمر مــع البضــاعة ، يمكــن قيــاس مبلــغ 

 . اإليرادات بشكل موثوق 
 

 فـــي 
ً
نعتبـــر اإليـــرادات كـــأمر مراجعـــة رئيســـ ي نســـبة ألن هنـــاك خطـــرا

 لتجــاوز اإلدارة لضـــوابط 
ً
أن اإليــرادات ســوف يــتم تحريفهــا نظــرا

الـتحكم والتوقيـت ، وســيكون لإلعتـراف بــاإليرادات تـأثير جــوهري 
 على القوائم املالية.

 تتضمن إجراءات مراجعتنا ما يلي : 
 لسياســات املجموعــة بمــا فــي الــك تقيــيم مالءمــة اإلعتــراف بــاإل  -

ً
يرادات وفقــا

 تلك املتعلقة بالخصومات واإللتزام باملعايير املحاسبية املطبقة .
تصميم وفعالية الضوابط الداخلية املنفذة بواسطة املجموعة من  إختبار  -

 خالل تدوير اإليرادات .
املركز املـالي  إختبار معامالت املبيعات التى تتم في أي من جانبي تاريخ قائمة -

املوحـــــــدة لتقيـــــــيم مـــــــا إاا كانــــــــت اإليـــــــرادات قـــــــد تـــــــم اإلعتــــــــراف بهـــــــا فـــــــي الفتــــــــرة 
 الصحيحة .

إجــــراء مراجعـــــة تحليليــــة لإليـــــرادات بنــــاًء علـــــى إتجاهــــات املبيعـــــات الشـــــهرية  -
 وهوامش الربح . 
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 معلومات أخرى 

ائم املالية اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخري . تشتمل املعلومات األخر  على املعلومات املضمنة في التقرير السنوي ولكنها ال تتضمن القو 

التأكيد في هذا  املوحدة وتقرير مراجعتنا. ال يغطي رأينا عن القوائم املالية املوحدة املعلومات األخر  كما أننا النعبر عن أي شكل من إستنتاج

 الشأن .  

   

يتم النظر فيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ، فإن مسئوليثنا هي قراءة املعلومات األخري عندما تصبح متاحة ، وعند قيامنا بذلك ، 

معرفتنا التي تم الحصول عليها خالل عملية فيما ااا كانت املعلومات األخري غير متناسقة بصورة جوهرية مع القوائم املالية املوحدة أو أن 

 املراجعة، أو بطريقة أخر  تبدو أن قد تم تحريفها بشكل جوهري . وااا كان على أساس العمل الذي قمنا بإنفااه قد إستنتجنا ، أن هناك ت
ً
حريفا

 قد تم لهذه امل
ً
 نبلغ عنه في هذا الشأن . بالغ عن هذا األمر ليس لدينا ش ئعلومات األخر  فإننا مطالبون باال جوهريا

 

 مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة للقوائم املالية املوحدة

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية و 
ً
املعتمدة في اململكة إن االدارة هي املسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم املالية املوحدة وفقا

ر والتصريحات األخر  املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات ، للرقابة الداخلية العربية السعودية واملعايي

 التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من التحريفات الجوهرية ، سواًء بسبب غش أو خطأ.

 

دة ، فإن اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة املجموعة على االستمرارية كمنشأة مستمرة ، وعن اإلفصاح ، متى ما عند إعداد القوائم املالية املوح

 ، عن األمور اات العالقة باالستمرارية وإستخدام أساس مبدأ االستمرارية في املحاسبة ما لم تعتزم اإلدارة إما تصفية
ً
املجموعة  كان الك مناسبا

 شغيلية ، أوليس لها خيار واقعي بل أن تفعل الك .الث أو إيقاف عملياتها

 إن املكلفين بالحوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للمجموعة .

 

 مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة 

م املالية املوحدة ككل خالية من أية تحريف جوهري سواء بسبب غش أو خطأ، تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إاا كانت القوائ

 على أن املراجعة التي ت
ٌ
م القيام بها وإصدار تقرير مراجع الحسابات يتضمن رأينا. والتأكيد املعقول هو مستو  عاٌل من التأكيد، إال أنه ليس ضمانا

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململك
ٌ
. ويمكن أن تنشأ وفقا

ٌ
ة العربية السعودية ستكثشف دائما أي تحريف جوهري عندما يكون موجودا

تي تحريفات عن غش أو خطأ ، وتعتبر جوهرية إاا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات االقتصادية ال

 .املوحدة يتخذها املستخدمون على أساس هذه القوائم املالية 

 

 للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية ، فإننا نقوم بممارسة الحكم املنه
ٌ
ي واملحافظة وكجزء من عملية املراجعة وفقا

 على تطبيق مبدأ الشك املنهي خالل املراجعة. باإلضافة إلى:

 

املالية املوحدة ، سواء كانت بسبب غش أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات  تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم• 

 املراجعة ملواجهة تلك املخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكثشاف أية تحريفات

غش قد ينطوي على تواطؤ ، تزوير ، حذف متعمد ، إفادات مضللة أو تجاوز جوهرية ناتجة عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ ، حيث أن ال

 إلجراءات الرقابة الداخلية.

 

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية اات الصلة باملراجعة ، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف ، ولكن ليس بغرض • 

 ية للمجموعة .إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخل

 

 . تقييم مد  مالءمة السياسات املحاسبية املستخدمة ، ومد  معقولية التقديرات املحاسبية واإلفصاحات اات العالقة التي قامت بها اإلدارة• 

 

 إلى أدلة املراجعة التي تم ال• 
ً
حصول عليها، فيما إاا كان هنالك اإلستنتاج حول مد  مالءمة تطبيق اإلدارة ملبدأ االستمرارية في املحاسبة، واسثنادا

 حول مقدرة املجموعة على االستمرارية وفقا ملبدأ االستمرارية . وإاا ما خ
ً
 كبيرا

ً
لصنا إلى عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكا

واردة في القوائم املالية املوحدة ، وإاا كانت تلك وجود عدم تأكد جوهري ، فإنه يتعين علينا لفت االنثباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات اات العالقة ال

قريرنا . ومع اإلفصاحات غير كافية، فيتعين علينا تعديل رأينا . إن استنتاجاتنا تسثند إلى أدلة املراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار ت

 عن البقاء كمنشأة مستمرة . املجموعة الك ، فإنه من املمكن أن تثسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف
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