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 -: قدمةالمأوالً : 
 المحترمين       السادة / مساهمي الشركة الكيميائية السعودية 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
م والذي يحتوي 2017ديسمبر  31السنوي للسنة المالية المنتهية في تقريره  لحضراتكميقدم يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية أن 

ديسمبر  31الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في  القوائم المالية باإلضافة إلى  ،هاإنجازاتأهم و  على عرض عام ألداء الشركة وأنشطتها
 . ر الدولية للتقارير الماليةطبقًا للمعايي م وتقرير مراجعي الحسابات2017

 

 -: لها التابعة اتوالشرك نشاط الشركة:  ثانياً 
 

 شركة مساهمة سعودية( الشركة الكيميائية السعودية(:  
 

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

وتم إدراجها في  ،مليون لاير سعودي 632.4يبلغ رأس مال الشركة  ستكشافات النفطية.واألنفاق والمناجم والتعدين واال شق الطرقو 
في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية ومستودعات مصانع كبرى  ةوتملك ثالث ،م2001وق المالي السعودي خالل عام الس

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

 والمشاريع اإلنشائية.
 

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

  العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(الشركة السعودية: 
 

في توزيع األدوية  ،يتركز نشاط الشركةو خمسة ماليين لاير سعودي،  هاويبلغ رأسمالم 1982خالل عام  شركة سيتكو فارما تتأسس
شركات توزيع األدوية وتحتل مركز الريادة في هذا المجال حيث أنها  ياتسيتكو فارما من كبر شركة وتعتبر العربية السعودية بالمملكة 
التي تحتاجها جميع وتعمل على توفير جزء كبير من األدوية العالمية  األدوية العالميةصناعة شركات  ياتمن كبر  لعددوكيلة 

سيتكو فارما أكبر موزع وطني لألمصال  ةشرك وتعد مناطق.الوذلك بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع بالمملكة القطاعات الصحية 
 خاصة في النقل والتخزين. اً نسولين وهرمونات التخصيب( التي تتطلب شروطلقاحات واألدوية المبردة )مثل اإلوال

 

 

 :)شركة السويس العالمية للنترات )سينكو 
 

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

  .منخفضة الكثافة مونيوم المساميةن مادة نترات األطن م 80.000 السنوية لشركة سينكو المدنية وتبلغ الطاقة اإلنتاجية ستخداماتلال

 

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

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

 
 



 

 (4/31م )2017تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

  المحدودة ستثمار التجاريالكيميائية لالالشركة: 
 

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

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

 المحدودة شركة أجا للصناعات الدوائية: 
 

، المملكة العربية السعودية دة، فيم، كشركة ذات مسئولية محدو 2012شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام  تتأسس
زيد  م إلى ثالثة وستون مليون لاير سعودي، ثم 2015خالل عام  أس المالتم زيادة ر و   لاير سعودي ماليينبرأس مال قدره خمسة 
بعد عن ذلك في موقع تداول ن مليون لاير وتم اإلعالن و مائة و خمس م إلى  2017م اخالل الربع األخير من ع رأس المال مرة أخرى

  النظامية. اإلجراءات االنتهاء من
إقامة وتملك مصانع األدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات واألمصال والمستحضرات الصيدالنية المشعة يتمثل نشاط الشركة في و 

جراءوالكواشف المعملية والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية  دارة وتملك األبحاث الدوائية ومعامل التطوير و  وا  تصدير الستيراد و االوا 
 .وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية

 

 :الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 
 

برأس مال قدره مليون لاير سعودي،  م 2011في نهاية عام في المملكة العربية السعودية الكيميائية السعودية المحدودة  كةتأسست الشر 
ستيراد المواد والمعدات الالزمة او المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها،  ستخداماتلال تصنيع وبيع وشراء المتفجراتل
 .العسكرية ستخداماتالمتعلقة بإنتاج مواد الطاقة لال كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد من المشاريع يعصنتلل
 

 -: هافيتها نسبة ملكيولشركة الكيميائية السعودية ل الشركات التابعةبيان ب:   ثالثاً 
 

 تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشر فيما يلي:  
 

 

 إسم الشركة

 

 رأس مالها

نسبة 

 الملكية

 

 نشاطها الرئيس

 

 المقر الرئيسي لعملياتها

 

 التأسيسبلد 

الشركة السعودية العالمية للتجارة 

 المحدودة )سيتكوفارما(

 ماليينخمسة 

 لاير سعودي

 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية توزيع اإلدوية 99%

شركة السويس العالمية للنترات 

  )سينكو(

 ماليينخمسة 

 دوالر أمريكي

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

الشركة الكيميائية لإلستثمار التجاري 

 المحدودة

واحد مليون لاير 

 سعودي

100% 
تجارة الجملة والتجزئة في 

 والمواد والمعدات الطبية األدوية
 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

شركة أجا للصناعات الدوائية 

 )أجا فارما( المحدودة

مليون لاير  150

 سعودي

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

 واحد مليون لاير الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

 سعودي

تصنيع وبيع المتفجرات المدنية  100%

 والعسكرية

 المملكة العربية السعودية  المملكة العربية السعودية
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 لشركة الكيميائية السعوديةا
 

 

 

 

 

                                                                              

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

 إلسعودية إحملدودة      إدلوإئية  إحملدودة                ستامثر إلتجاري إحملدودة       لل     إلعاملية للنرتإت                    للتجارة إحملدودة                          

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

 

 رابعاً   :  ملخص النتائج المالية الموحدة :
  

 -: المبيعات الموحدة)أ( 
 

ديسمبر  31لسنة المالية المنتهية في ل  لايرمليون  2.481 لها التابعة اتالشركو بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركة الكيميائية السعودية 
مبيعات األدوية الزيادة بشكل رئيسي في وذلك بسبب   ،%(16) اقدره بزيادةم 2016لعام لاير مليون  2.146  م مقارنة بمبلغ2017

 . م2017والحصول على وكاالت جديدة خالل عام 
   أعوام الماضية: ةلجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خالل الخمسا  ويوضح

 )  القيمة باآلف الرياالت  ( المبيعات
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    -: األرباح الصافية  الموحدة)ب( 

 %.3.3 اقدره وذلك بزيادةم 2016 مليون لاير( لعام 137.8) بـمليون لاير( مقارنة  142.4م )2017بلغت األرباح الصافية الموحدة لعام 
  .المبيعات زيادةفي صافي الربح بشكل رئيسي إلى  الزيادةيعود سبب 

 

 صافي الربح )القيمة بآالف الرياالت(

 
 
 

 قائمة الدخل الموحدة )ألف لاير سعودي(:  )ج(

 م2013 م4201 م5201 م6201 م7201 البيـــــــــــــــــان

 2.275.121 2.484.315 2.409.773 2.146.031 2.481.569              المبيعات 

 (1.795.635) (1.981.519) (1.916.780) (1.740.810) (2.086.064) تكلفة المبيعات  

 479.486 502.796 492.993 405.221 395.505 الربح اإلجمالي

 (78.392) (92.119) (91.801) (94.594) (98.991) بيع وتسويقمصروفات 

 (85.621) (96.177) (118.123) (113.489) (107.462) عمومية وإدارية وفاتمصر

 315.473 314.500 283.069 197.138 189,052 الرئيسيه الربح من األعمال

 (6.382) (6.910) (9.689) (24.804) (24.302)  وفات التمويلمصر

 16.828 5.258 6.595 (8.101) 2.159 صافي ،أخرى )مصروفات( إيرادات

 (24.028) (27.996) (28.012) (25.539) (23.811) الزكاة

 --- --- --- --- 271 اإليرادات الشاملة األخرى

 (1.288) (1.291) (1.279) (878) (956) حقوق األقلية 

 300.603 283.561 250.684 137.816 2.41314 الربح صافي 
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 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 

 نسبة التغيير التغيرات م6201 م7201 البيـــــــــــــــــان

 %16 335.538 2.146.031 2.481.569              المبيعات 

 %20 (345.254) (1.740.810) (2.086.064) تكلفة المبيعات  

 %(2) (9.716) 405.221 395.505 اإلجماليالربح 

 %5 (4.397) (94.594) (98.991) بيع وتسويقمصروفات 

 %(5) 6.027 (113.489) (107.462) عمومية وإدارية وفاتمصر

 %(4) (8.086) 197.138 189,052 الرئيسيه الربح من األعمال

 %(2) 502 (24.804) (24.302)  وفات التمويلمصر

 %(127) 10.260 (8.101) 2.159 صافي ،أخرى )مصروفات( إيرادات

 %(7) 1.728 (25.539) (23.811) الزكاة

 %100 271 --- 271 اإليرادات الشاملة األخرى

 %9 (78) (878) (956) حقوق األقلية 

 %3 4.597 137.816 2.41314 الربح صافي 
 

 

 المركز المالي الموحد )ألف لاير سعودي(:)د( 

 م 3201 م2014 م5201 م6201 م7201 -: المـــركز المالــــــــــــي

      الموجودات:

 2.244.454 2.276.229 2.431.142 2.405.701 2.629.575 الموجودات المتداولة 

 689.142 765.584 864.836 915.805 969.222  الموجودات غير المتداولة

 2.933.596 3.041.813 3.295.978 3.321.506 797.598.3 مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق الملكية:

 1.385.508 1.446.975 1.643.708 1.676.098 1.969.851 المطلوبات المتداولة

تمويل صندوق التنمية الصناعية 

  السعودي طويل األجل

 

78.750 

 

78.750 

 

--- 

 

---- 

 

---- 

 41.847 47.195 47.275 46.859 61.140 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 1.427.355 1.494.170 1.690.983 1.801.707 2.109.741 مجموع المطلوبات 

       -حقوق المساهمين :

 632.400 632.400 632.400 632.400 632.400 رأس المال 

 242.490 270.526 295.689 309.471 316.200 اإلحتياطي النظامي

 220.000 260.000 300.000 340.000 340.000 إحتياطي عام 

 405.849 379.224 371.434 232.328 194.868 أرباح مبقاة

 1.500.739 1.542.150 1.599.523 1.514.199 1.483.468 مجموع حقوق المساهمين

 5.502 5.493 5.472 5.600 5.588 حقوق األقلية

 1.506.241 1.547.643 1.604.995 1.519.799 1.489.056 مجموع حقوق الملكية 

 2.933.596 3.041.813 3.295.978 3.321.506 3.598.797 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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 مجموع الموجودات )القيمة بآالف الرياالت(:    )ه(    

 
 مجموع المطلوبات )القيمة بآالف الرياالت(:    (  )و

 
 بآالف الرياالت(: مجموع حقوق المساهمين )القيمة(   ز)

 
 

 السهم : يةربح:    خامساً 

 م6201     م7201  

 لاير/سهم 2.18   سهم/لاير  2.25 ربحية السهم بالريال السعودي
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 :  تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة:   سادسا  
 

 المدنية ستخداماتلال نشاط المتفجرات :- 
 

بسبب % 10قدره  نخفاضابم 2016مليون لاير لعام  345 لاير مقارنة بـ مليون 319م 2017عامالمدنية خالل  ستخداماتلال بلغت مبيعات المتفجرات
المدنية قدرة الشركة على توفير كافة إحتياجات  ستخداماتلال مستويات مبيعات المتفجرات وتؤكدقتصادي العام وتوقف بعض المشاريع، الوضع اال

 نلكشف عل والمتفجرات الالزمة  والمحاجر وقطاع التعدين، خالل مشاريع البنية التحتية وشق الطرقمن المدنية  ستخداماتلال المملكة من المتفجرات
هذه المجاالت المتعددة لالمدنية الالزمة ستخدامات لالع المتفجرات كافة أنوا إنتاجوقد تميزت الشركة الكيميائية بقدرتها على  .مكامن البترول والغاز

 . الصناعة ههذفي  الرائدةستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية االالتقنية  تفاقياتاالبأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها 

 والمستلزمات الطبية نشاط األدوية:-  

 ،%20 اقدره بزيادة م 2016لاير لعام  مليار 1.77 ـنة بر مقا ،ر لايرمليا 2.12م 2017عام  ألدويةا منسيتكو فارما شركة بلغت المبيعات السنوية ل
 المحافظة على حصة سوقية قياسية في سوق توزيع األدوية بالمملكةقدرة الشركة على أعوام الماضية  ةخالل الخمسمستويات مبيعات األدوية  وتؤكد

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

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

 المملكة.في الريادة كأكبر موزعي األدوية  مكانةمحافظة الشركة على  يؤكدما م ،المحلي
ا قدره بزيادةم 2016مليون لاير لعام 10بـمقارنة  م2017عام خالل  مليون لاير سعودي 20والمواد األخرى  المستلزمات الطبيةبلغت مبيعات نشاط 

100%. 

  المسامية نترات األمونيومنشاط:-  

مليون لاير سعودي  43 بـسعودي مقارنة  مليون لاير 52من نترات األمونيوم م 2017عام شركة السويس العالمية للنترات )سينكو( خالل  بلغت مبيعات
 مليون لاير 42حوالي  م2017وقد بلغت مبيعات شركة سينكو إلى الشركة الكيميائية السعودية خالل عام هذا  %.21 بزيادة قدرها م2016لعام 

 .عند إعداد القوائم المالية الموحدة وقد استبعد هذا المبلغ  ( مليون لاير 36 – 2016)
  

 

 الموحدة: للمبيعاتالتحليل الجغرافي :   سابعاً 
 

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

 

 المنطقة
 سعودي( )ألف لايرالمبيعات 

 م2016 م2017

 النسبة المبلغ النسبة المبلغ

 %56.7 1.216.955 %66.9 1.660.838 المنطقة الوسطى

 %26.7 571.684 %20.5 509.711 المنطقة الغربية

 %11.8 254.114 %8.3 206.861 المنطقة الشرقية

 %3.6 78.144 %3.2 75.677 المنطقة الجنوبية

 %1.2 25.134 %1.1 28.482 الخارجية )تصدير(المبيعات 

 %100 2.146.031 %100 2.481.569 اإلجمالــــي
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 :م2017لعام  خارجهاالموحدة المتحققة داخل المملكة العربية السعودية و  للمبيعاترسم بياني يوضح التحليل الجغرافي  وفيما يلي

   
   -:المعلومات القطاعية:    ثامناً 

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

 

 -:بيان بالمدفوعات النظامية:    تاسعاً 
 

  -م:2017وشركاتها التابعة خالل عام  السعودية المدفوعات النظامية للشركة الكيميائيةببعض فيما يلي بيان 

 )ألف لاير سعودي(                                            

 بيان األسباب للمستحق وصف موجز لها م7201 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 المستحق المسدد 

الزكاة المستحقة على الشركة وشركاتها  25.505 25.235 الهيئة العامة للزكاة والدخل

 التابعة

تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة 

 السنوي

ه المبلغ المطلوب للمؤسسة العام 1.444 18.677 لتأمينات اإلجتماعيةالمؤسسة العامة ل

للتأمينات اإلجتماعية والذي يمثل حصة 

 الموظفين وحصة الشركة 

 

 تدفع في بداية الشهر التالي.

رسوم تأشيرات وتجديد اإلقامات ونقل  --- 472 تكاليف تأشيرات وجوازات

 الكفاالت للموظفين غير السعودين 

--- 

 --- رسوم رخص العمل --- 688 رسوم مكتب العمل

 --- م2017ينطبق خالل عام ال  --- --- الضريبه

             

 -:سجل السالمة واألمن الصناعي:    عاشراً 

  أحدث المعايير الخاصة من وسالمة العاملين بها والمنشتت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها وذلك بتطبيق ألتولي الشركة عناية فائقة
فإنه  ،ونتيجة ذلك وبفضل من اهلل، في مجال األمن والسالمة أو الصيانة الوقائية والدورية البرامج التدريبية لموظفيها سواءً  بالسالمة وتقديم

التي تقوم الشركة  منتجاتم أية إصابة عمل بالغة ولم يقع أي حادث يذكر على الرغم من خطورة وحساسية ال2017لم تسجل خالل عام 
على طلب من وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من المشاريع لتحديث وتطوير منظومة األمن والسالمة  كما قامت الشركة بناءً  بإنتاجها ومناولتها.

في المصانع والمستودعات وذلك بهدف اإلمتثال التام لتعليمات الهيئة العليا لألمن الصناعي، و كذلك تحقيق متطلبات الالئحة التنفيذية 
 . هـ28/4/1428( بتاريخ 38ملكي رقم )لنظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم ال

 

( 2004:  14001( و)أيزو 2008:  9001وقد حصلت الشركة على شهادة نظام الجودة النوعية والبيئة والصحة والسالمة )أيزو 
الجودة وهذا يدل على إلتزام الشركة بتطبيق معايير  9001( بعد النجاحات التي حققتها في نظام األيزو 2007:  18001و)األوشاس 

 جميع مرافقها وبأعلى المقاييس.في النوعية 

المنطقة  مبيعات
 الوسطى

المنطقة 
 الغربية

المنطقة 
 الشرقية

المنطقة 
 الجنوبية

المبيعات 
 الخارجية 

 %66.9   %20.5   %8.3   %3.2   %1.1  

 المبيعات
 المنطقة الوسطى

 المنطقة الغربية

 المنطقة الشرقية

 المنطقة الجنوبية

 المبيعات الخارجية 

%100 
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 -:برامج المسئولية اإلجتماعية:   حادي عشر
 

كواجب وطني و  تحمل الشركة الكيميائية السعودية على عاتقها العمل على مصلحة المجتمع بهدف الحفاظ على التوازن االقتصادي والبيئي 
توجيه لبرازها وأ تهالتي اختارت أهمياالشركة في عدد من األنشطة االجتماعية لذا تشارك تحتمه أهمية وجود الشركة وتفاعلها مع المجتمع، 

 جزء من الدعم ألنشطتها.
جها التي تخدم هذه الفئة الغالية الشركة بالتعاون مع الجمعية الخيرية لرعاية األيتام )إنسان( أنشطتها وبرام استمرتم 2017وخالل عام  

مساهمة الشركة في البرنامج السنوي لموسم سباقات الخيل الذي ينظمه ميدان الفروسية بمحافظة دعم و هذا باإلضافة إلى ، بناء الوطنمن أ
   رماح.

المنتجة والتي   األسر السعودية وحظيت األسر المنتجة بجزء من الدعم الذي ال يعد غريبًا على الشركة من منظور واجبها الوطني تجاه 
 تقوم بعرض منتجاتها وتسويقها.

 كما حصلت المؤسسات التعليمية على جزء من الدعم من خالل تدريب و تطوير وصقل مواهب الشباب واعدادهم لسوق العمل.  
الطالب وتوعيتهم من خالل ورش العمل  لى تطوير النظام التعليمي وتدريبإ أيضًا تم عمل شراكة مع مبادرة إنجاز السعودية والتي تهدف 

 وبرامج التدريب في جميع محافظات، مدن وقرى المملكة العربية السعودية.
الشركة الكيميائية أهمية قصوى رفع مستوى التعاون مع الجمعيات االنسانية الهمية نشر الوعي ورفع مستوى  ها ومن المبادرات التي تولي

 االدراك.
كيميائية السعودية إلى االستمرار في تقصي احتياجات المحافظات ذات العالقة لرفع مستوى المبادرات وأواصر وتهدف إدارة الشركة ال

التعاون مع الجهات المعنية في كل محافظة عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات االنسانية التي تعنى باأليتام وذوي االحتياجات الخاصة 
دراجهم في البرامج التي تشارك بها الشركة.إلعطاء الفرص الكاملة لهم في التو   ظيف واالعانات وا 

  

 -:القوى العاملة والتدريب:  عشر ثاني
 

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

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

الموظفين في الدورات المختلفة التي تنظم داخليا والدورات التي تقام في مراكز غالبية موظفي الشركة ومع األخذ في االعتبار إشراك 
، ولدى إدارة الشركة تصور عام عن حاجة الشركة في حدود موازنة محددة مسبقاً  ريب خارج المملكة وكافة مجاالت التدريب المختلفالتد

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

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

  -:المخاطر المتوقعة:  عشر   الثث 

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

 حقوق المساهمين.ستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها رفع العائد على إستثمارات و يم ودراسة فرص االو وكذلك ما يتعلق بتق
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لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية ومخاطر السوق. ويركز برنامج إدارة  )"المجموعة"( تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة 
 المخاطر على تقلبات األسواق المالية ويحاول التقليل من التأثيرات السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

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

 .التغيير في أسعار المواد األولية -
كسب و  اً لى فقدان عمالء حينكة إالشر يعرض  قد ع لقوى العرض والطلب ممااق تنافسية تخضتعمل الشركة على بيع منتجاتها في أسو  -

 آخر.  اً عمالء جدد حين
فاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية الذي يؤثر بدوره في خفض الطلب على قتصاد المحلي وخفض اإلنكود في االنكماش والر اال -

 أسعار المبيعات.أو و/ المبيعات مبيعات الشركة وبالتالي إنخفاض
التي تعمل  لةتعرضها إلى بعض المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة أو تغيير في سياسات الدو الخارج في إن أعمال الشركة  -

 .مستقبالً  على ربحية الشركةذلك ها ومن الممكن أن يؤثر في
  

 مخاطر السوق -
مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق. تمثل مخاطر السوق المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة 

تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار األخرى مثل مخاطر 
 أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق، القروض والتمويل.

 العموالت مخاطر أسعار -
تمثل مخاطر أسعار العموالت المتعلقة بالقيمة العادلة والتدفقات النقدية التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار 

اسعار العموالت السائدة على قائمة المركز المالي للمجموعة والتدفقات النقدية. ال تتعرض المجموعة بشكل جوهري لمخاطر القيمة العادلة و 
 العموالت والتدفقات النقدية.

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العموالت. ومع ذلك، تتم مراقبتها على أساس منتظم واتخاذ 
ساسية أسعار تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويالت تكون بأسعار عموالت ثابتة، ولذلك لم يتم اإلفصاح عن تحليل ح

 العموالت.

 مخاطر العمالت  -
عة تنتج مخاطــر العمــالت من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعمل المجمو 

جموعة تتم باللاير السعودي بشكل محليًا ودوليًا وتتعرض لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن معامالت الم
أساسي، وتقوم المجموعة بتوقيع العقود مع معظم الشركات األجنبية باللاير السعودي، علمًا أن بعض عمليات المجموعة تتم بالدوالر 

 ة ليس هامًا.األمريكي واليورو. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار العمالت األجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العمل
ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية للتحوط من هبوط أسعار العمالت األجنبية ومع ذلك تتم مراقبتها على أساس منتظم ويتم 

 اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم األمر.

 مخاطر األسعار األخرى -
للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن  إن مخاطر األسعار األخرى هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة

عوامل محددة لورقة مالية فردية أو من قبل مصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المتداولة في السوق. ال تتعرض المجموعة 
 بشكل جوهري لمخاطر األسعار االخرى.
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 مخاطر االئتمان   -
في اخفاق أحد األطراف في أداة ماليـــة في الوفـــاء بالتزامـــه والتسبب في تكبـــد المجموعة خسارة مالية. إن  إن مخاطر االئتمان تتمثل

مخاطر االئتمان للمجموعة تنتج بشكل أساسي من تعامالتها مع وزارة الصحة والوزارات األخرى ومؤسسات طبية حكومية اخرى باإلضافة 
رى والمعروفة. إن الوزارات هي جزء من حكومة المملكة العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني الى بعض الشركات السعودية الكب

قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضا بتصنيف ائتماني عالي في السوق السعودي. وبالنسبة لكافة 
، إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر اإلئتمان لجميع أصناف األدوات المالية لدى المجموعة فئات األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة

 هو القيمة الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.
الزمة تقوم إدارة المجموعة بمتابعة األرصدة غير المسددة، وعند الحاجة تدرج حسابات الذمم المدينة بالصافي بعد تكوين المخصصات ال

 .يللديون المشكوك في تحصيلها. تودع النقدية في بنوك ذات تصنيف ائتماني عال

 مخاطر السيولة  -
رة تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القد

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

 مستقبلية.

 مخاطر التركيزات الزائدة  -
ي أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية، أو لها خصائص تنشأ التركيزات عندما يشترك عدد من األطراف األخرى ف

سية اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السيا
 جموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.أو ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء الم

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

 -: مراجع الحساباتعشر  :  رابع  
م على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع حسابات 20/4/2017وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 
م 2017سبتمبر  30لفترات المنتهية في م ، وكذلك فحص القوائم الربع سنوية ل31/12/2017خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية في 

 م.2018 ويوني 30م و 2018مارس  31م  و2017ديسمبر  31و

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

م تحقيق 2017للشركة، شهد عام  تنفيذًا للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع في النشاط وتنويع مصادر الدخل
 عدة خطوات عملية منها:

 -:ستخدامات المدنيةنشاط المـتــفجرات لال  (1)
 

استمرارًا للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة وتعزيز العالقة بين الشركة الكيميائية السعودية وشركات  -1
الحصول على موافقة الجهات المختصة والنقاش مع شركة التعدين العربية التعدين، ما زالت الشركة مستمرة في استكمال 

السعودية )معادن( إلقامة خط تصنيع لمادة البريلكس إضافة الى مستودعات مركزية في محافظة الطائف لتغطية التوسعات 
 والمناجم الجديدة لشركة معادن.
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م التابعة لشركة التعدين العربية " معادن" حصريا لصالح الشركة تم ترسية جميع مناجم الذهب والنحاس والفوسفات وااللمنيو -2

 الكيميائية السعودية وذلك لمدة خمس سنوات.
  

من الشركة لخدمة مشاريع التعدين  سعياً  اسس والذي  في منطقة الحدود الشمالية  مصنع الشركة من مشروع كامال االنتهاءتم   -3
 يمرومناجم الفوسفات  وشركات األسمنت في المنطقه ومواكبة النمو السريع في استهالك المتفجرات التجارية في المنطقة. 

 من إصدار التراخيص الالزمة للتشغيل من قبل اإلدارات المعنية في وزارة الداخلية. األخيرة المراحل في المشروع
 

استمرارًا للتوسع الجغرافي لمناطق التصنيع والتوزيع في المملكة، تم االنتهاء من تصاميم المنشتت  وتشمل مستودعات ومصنع   -4
متفجرات لالستخدامات المدنية في محافظة الجموم، شمال العاصمة المقدسة لقربها من المشاريع الحيوية في منطقة العاصمة 

من والسالمة إضافة إلى مطابقة متطلبات الالئحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقعات والمعتمدة المقدسة ومطابقة أعلى مواصفات اال
  من قبل معالي وزير الداخلية.

 

سعيًا من الشركة الكيميائية السعودية لمواكبة التقنيات الحديثة للمتفجرات التجارية، بدأت الشركة بعمل المستلزمات الفنية وتم   -5
( لخدمة شركات Bulkى إضافة خط إنتاج للمنتجات المستحلبة السائبة لغرض استخدامها بشاحنات خاصة )البدء بالعمل عل

كما تم طلب شراء  شاحنات مخصصة للمتفجرات السائبة من الواليات  التعدين وشركات األسمنت في المملكة العربية السعودية.
 ات العالميه المختصه بتصنيع شاحنات المتفجرات السائبة. المتحدة األمريكية وفرنسا حيث تم االتفاق مع افضل الشرك

 

استمرارًا للتوسع الجغرافي للمستودعات والتوزيع في المملكة، قاربت الشركة الكيميائية السعودية من إنتهاء توسعة مستودعاتها   -6
متطلبات الالئحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقعات في منطقة أبها وذلك لرفع السعة التخزينية والتحسينات األمنية الالزمة لمطابقة 

  والمعتمدة من قبل معالي وزير الداخلية.
 

 بدأت الشركة في تطوير جميع مواقع المستودعات والمصانع وعمل التعديالت االزمة لرفع مستوى السالمة واألمن. -7
  

تم االنتهاء من  البنية التحتية  وتركيب األجهزة اإللكترونية لبرنامج تتبع المتفجرات اإللكتروني في مصانع ومستودعات الشركه  -8

 والتي تشمل بيانات موقع التصنيع والتخزين والمستخدم النهائي. 

 -:نشاط األدوية (2)

 -:شركة سيتكو فارما ( أ)

 تستمر ا ،الدائمة في مجال اإلمداد والتوزيع والتسويق المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية
البحث عن وكاالت شركات أدوية عالمية جديدة إلدخالها سوق األدوية بالمملكة العربية في  م2017خالل عام إدارة الشركة  دجهو 

م الحصول على وكاالت عالمية جديدة 2017وتم بالفعل خالل عام  الحاليةلى وكاالت شركات األدوية السعودية مع المحافظة الجادة ع
 .م2017اإلدوية خالل عام  اتوالتي أدت إلى زيادة مبيع

 -شركة أجا للصناعات الدوائية :   (ب)
 230استثمار مبلغ م على 2012أبريل  15هـ الموافق 1433جمادي األولى  23وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية بتاريخ 

 مليون لاير إلقامة مصنع لألدوية والمستحضرات الطبية في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على أربعة خطوط إنتاج:
 كريمات.  -3                                   أقراص وكبسوالت. -1
 حقن.  -4                                             شراب.  -2

هـ الموافق 14/11/1433قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد إيجار مع هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية )مدن( يوم 
م 1/8/2012هـ الموافق 13/9/1433سنة اعتبارًا من تاريخ  20م الستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل لمدة 30/9/2012

 مترًا مربعًا.  119.687صناعات الدوائية وتبلغ مساحة قطعة األرض إلنشاء مصنع شركة أجا لل
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م إلنشاء مباني مصنع األدوية في 18/6/2013وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقدًا مع إحدى شركات المقاوالت الوطنية بتاريخ 
. تال ذلك توقيع عدة عقود أخرى ألعمال أخرى في المدينة الصناعية بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة األولى من مراحل بناء المشروع

م وما زال تركيب اآلالت 2014المصنع ولشراء آالت ومعدات وغيرها. وقد تم اإلنتهاء من اإلنشاءات المدنية خالل الربع الثالث من عام 
 مواصفات الجودة النوعية.م وذلك بأعلى 2018والمعدات مستمر، ويتوقع البدء باإلنتاج التجاري خالل الربع الثاني من عام 

 

م حصل مصنع الشركة على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية "الهيئة" لتصنيع المنتجات الصلبة 2016وفي أواخر عام 
من )األقراص والكبسوالت(، وقد بدأ بالتشغيل التجريبي لخطوط اإلنتاج الخاصة باألقراص والكبسوالت وتصنيع دفعات تجريبية لعدد 

المنتجات وقد تمت عملبات التصنيع بنجاح فى نفس العام ومن هذه االدوية نذكر منتج كلوقرل الذى تم تصنيعه بالكامل فى مصنع 
وفيما يخص خطوط إنتاج  .الشركة. ويتوقع زيادة عدد األدوية المسجلة باسم شركة أجا للصناعات الدوائية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء

سائلة، فقد تم إختبارها وتجربتها حيث تم التدقيق عليها من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بنجاح ومنح المصنع الترخيص الالزم األدوية ال
م. اما فيما يخص تصنيع الكريمات والمراهم فيتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي لها خالل الربع 2018يناير  16لصناعة الشراب بتاريخ 

 م.2018م. يتبع ذلك تدقيق الهيئة ويعقبة الترخيص الالزم والمتوقع خالل شهر يوليو 2018 من عام  االول
 

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

 التقنية وتصنيع هذه النتجات فى مصنع الشركة.
كما قامت الشركة بإكمال الحصول على عدد من عقود تصنيع األدوية لبعض الشركات العالمية وتجري الشركة مباحثات مع بعض شركات 

  خرى لتصنيع منتجاتها في مصنع أجا للصناعات الدوائية.األدوية العالمية اإل

 -: المسامية األمونيوم نترات نشاط (3) 

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

التي من المتوقع المدنية ستخدامات لالإحتياجاتها من المواد الخام الرئيسية إلنتاج المتفجرات  معظمعلى تأمين السعودية الشركة الكيميائية 
من المتوقع المملكة كمشاريع السكك الحديدية والتعدين والتي إلستكمال مشاريع البنية التحتية با خالل األعوام القادمة أن يزداد الطلب عليه

 القادمة. ألعوامالمدنية خالل استخدامات لالمن المتفجرات متزايدة تحتاج إلى كميات  أن
 :ستثمار التجاريالشركة الكيميائية لال (4)

دارة وتشغيل الصيدليات يتمثل نشاط الشركة  بشكل أساسي في تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وا 
 .م التعاقد مع عدة وكاالت في مجاالت صحة الجلد والفيتامينات2017وتم خالل عام  األهلية والحكومية

 :المرابحات اإلسالمية:  سادس عشر 
 مـن بنـوك محليـةتسـهيالت بنكيـة علـى المحـدودة والشركة التابعة شركة أجا للصناعات الدوائيـة  فارما كوتالتابعة سيالشركة الشركة و حصلت 

بالعمولـة  المرابحـاتيـتم تحميـل قصـيرة األجـل. و  إسـالمية مرابحـاتوفقًا للصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عمليـة التمويـل والتـي تتضـمن 
 ا يلي: قصيرة األجل في م المرابحاتتلخص إجمالي هذه يو . المرابحاتتفاقية االمتفق عليها في 

 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                                                                                                    
 م2016 م2017 ــــــــــــــــانالبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 589.466 743.693 رصيد أول السنة 

 1.035.643 1.109.410 إضافات

 (881.416) (970.878) تسديدات

 743.693 882.225 رصيد نهاية السنة
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  -: بما يلي م2017ديسمبر  31كما في لكل شركة القائمة  المرابحات كما تتلخص

 -:السعودية الكيميائية الشركة مرابحات      ( أ)

 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                         -:بنوك التجارية المحليةمرابحات إسالميه من ال
 المرابحةمدة  الرصيد المتبقي المبلغ المسدد المرابحةأصل  إسم الجهة المانحة للقرض البيان
 شهر واحد 45.145 26.458 71.603 )سامبا( الماليةمجموعة سامبا  (1) مرابحة

 شهر واحد 18.000 --- 18.000 البنك األول  (2) مرابحة

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

  103.145 26.458 129.603 المجموع 
 

 -الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(: مرابحات ( ب)
 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                               -:مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية       

 المرابحةمدة  الرصيد المتبقي المبلغ المسدد المرابحةأصل  إسم الجهة المانحة للقرض البيان
 شهر واحد  8.038  ---  8.038  البنك األول (1مرابحة )

 شهر واحد  10.029   ---  10.029   البنك األول (2مرابحة )

 شهر واحد  1.562 ---  1.562 البنك األول (3مرابحة )

 شهر واحد  2.658 ---  2.658 البنك األول (4مرابحة )

 شهر واحد  1.727  ---  1.727  البنك األول (5مرابحة )

 واحد شهر  1.978 ---  1.978 البنك األول (6مرابحة )

 شهر واحد  3.439  ---  3.439  البنك األول (7مرابحة )

 شهر واحد  25.000 ---  25.000 البنك األول (8مرابحة )

 شهر واحد  3.850 ---  3.850 البنك األول (9مرابحة )

 شهر واحد  1.447  ---  1.447  البنك األول (10مرابحة )

 شهر واحد  5.491   ---  5.491   البنك األول (11مرابحة )

 شهر واحد  3.031   ---  3.031   البنك األول (12مرابحة )

 شهر واحد  10.637  ---  10.637  البنك األول (13مرابحة )

 شهر واحد  6.958  ---  6.958  البنك األول (14مرابحة )

 شهر واحد  12.170 ---  12.170 البنك األول (15مرابحة )

 شهر واحد  16.353  ---  16.353  األول البنك (16مرابحة )

 شهر واحد  9.343  ---  9.343  البنك األول (17مرابحة )

 شهر واحد  4.191  ---  4.191  البنك األول (18مرابحة )

 شهر واحد  2.221  ---  2.221  البنك األول (19مرابحة )

 شهر واحد  4.121 ---  4.121 البنك األول (20مرابحة )

 شهر واحد  1.152 ---  1.152 البنك األول (21مرابحة )

 شهر واحد  4.486 ---  4.486 البنك األول (22مرابحة )

 شهر واحد  5.405 ---  5.405 البنك األول (23مرابحة )

 شهر واحد  1.923 ---  1.923 البنك األول (24مرابحة )

 واحدشهر   6.854 ---  6.854 البنك األول (25مرابحة )

 شهر واحد  3.357 ---  3.357 البنك األول (26مرابحة )

 شهر واحد  1.421 ---  1.421 البنك األول (27مرابحة )
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 شهر واحد  3.884 ---  3.884 البنك األول (28مرابحة )

 شهر واحد  4.956 ---  4.956  البنك األول (29مرابحة )

 شهر واحد  3.304 ---  3.304 البنك األول (30مرابحة )

 شهر واحد  11.676 ---  11.676 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (31مرابحة )

 شهر واحد  10.314 ---  10.314 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (32مرابحة )

 شهر واحد  10.780 --- 10.780 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (33مرابحة )

 شهر واحد  13.910 ---  13.910 )سامبا(مجموعة سامبا المالية  (34مرابحة )

 شهر واحد  13.139 ---  13.139 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (35مرابحة )

 شهر واحد  11.240 ---  11.240 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (36مرابحة )

 شهر واحد  5.950 --- 5.950 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (37مرابحة )

 شهر واحد  6.121 ---  6.121 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (38)مرابحة 

 شهر واحد  9.706 ---  9.706 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (39مرابحة )

 شهر واحد  8.306 ---  8.306 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (40مرابحة )

 شهر واحد  7.395 ---  7.395 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (41مرابحة )

 شهر واحد  7.728 ---  7.728 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (42مرابحة )

 شهر واحد  9.281 ---  9.281 مجموعة سامبا المالية )سامبا( (43مرابحة )

 شهر واحد  13.850 --- 13.850 البنك العربي الوطني (44مرابحة )

 شهر واحد  22.812 ---  22.812 البنك العربي الوطني (45مرابحة )

 شهر واحد  18.753 ---  18.753 البنك العربي الوطني (46مرابحة )

 شهر واحد  13.339 ---  13.339 البنك العربي الوطني (47مرابحة )

 شهر واحد  5.314 ---  5.314 البنك العربي الوطني (48مرابحة )

 شهر واحد  10.256 ---  10.256 البنك العربي الوطني (49مرابحة )

 شهر واحد  43.238 ---  43.238 بنك الخليج الدولي (50مرابحة )

 شهر واحد  4.599 ---  4.599 بنك الخليج الدولي (51مرابحة )

 شهر واحد  11.307 ---  11.307 بنك الخليج الدولي (52مرابحة )

 شهر واحد  10.431 ---  10.431 بنك الخليج الدولي (53مرابحة )

 شهر واحد  11.660 ---  11.660 بنك الخليج الدولي (54مرابحة )

 شهر واحد  10.000 ---  10.000 بنك الخليج الدولي (55مرابحة )

 شهر واحد  867 ---  867 بنك الخليج الدولي (56مرابحة )

 شهر واحد  22.386 ---  22.386 بنك الخليج الدولي (57مرابحة )

 ثالثة اشهر  16.683 ---  16.683 بنك البالد (58مرابحة )

 خمسة اشهر  8.277 ---  8.277 بنك البالد (59مرابحة )

 خمسة اشهر  13.113 ---  13.113 بنك البالد (60مرابحة )

 خمسة اشهر  18.504 ---  18.504 بنك البالد (61مرابحة )

 ستة اشهر  10.958 ---  10.958 بنك البالد (62مرابحة )

 اربعة اشهر  12.666 ---  12.666 بنك البالد (63)مرابحة 

 ثالثة اشهر  16.586 ---  16.586 البنك األهلي التجاري (64مرابحة )

 ثالثة اشهر  10.382 ---  10.382 البنك األهلي التجاري (65مرابحة )

 ثالثة اشهر  7.710 ---  7.710 البنك األهلي التجاري (66مرابحة )

 ثالثة اشهر  9.610 ---  9.610 البنك األهلي التجاري (67مرابحة )

 ثالثة اشهر  13.506 ---  13.506 البنك األهلي التجاري (68مرابحة )

 ثالثة اشهر  9.416 ---  9.416 البنك األهلي التجاري (69مرابحة )
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 ثالثة اشهر  11.531 ---  11.531 البنك األهلي التجاري (70مرابحة )

 ثالثة اشهر  7.300 ---  7.300  البنك األهلي التجاري (71مرابحة )

 ثالثة اشهر  11.252 ---  11.252 البنك األهلي التجاري (72مرابحة )

 ثالثة اشهر  9.881 ---  9.881 البنك األهلي التجاري (73مرابحة )

 ثالثة اشهر  13.311 ---  13.311 البنك األهلي التجاري (74مرابحة )

   696.030  ---  696.030   المجموع

 -شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة: مرابحات)جـ(   
مليون  157.50بمبلغ بنك الخليج الدولي  عاألجل م ةقصير  مرابحة إسالمية تفاقيةام 2015شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام  وقعت

 .صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويلدفعات عن للبنك بالتنازل  ةمضمونهي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع و  لاير سعودي
 ال(ــــــــف ريـــــــــــــ)أل                                 -: مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية

 المرابحةمدة  الرصيد المتبقي المبلغ المسدد المرابحةأصل  إسم الجهة المانحة للقرض البيان
 يتجدد بشكل شهري 83.050 --- 83.050 بنك الخليج الدولي (1) مرابحة

  83.050 --- 83.050  المجموع

 صندوق التنمية الصناعية السعودي تمويل:  عشر سابع
لغرض تمويل م، 2/2/2016بتاريخ  األجل مع صندوق التنمية الصناعية السعوديقامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع إتفاقية تمويل طويل 
م جزء من التمويل 2016عام  خاللستلمت الشركة اوقد   .مليون لاير سعودي 157.5المصاريف الرأسمالية لمصنع الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ 

نصف سنوية متتابعة تبدأ من  دفعة 16يتم سداد التمويل بعد فترة سماح على س(. داريةاإلرسوم المطروحًا منه )مليون لاير سعودي  78.75يبلغ 
التعهدات المالية  ضتفاقية بعتتضمن اال .م16/9/2027الموافق  ـه15/4/1449بتاريخ  دفعةم وآخر 7/6/2020الموافق  ـه15/10/1441

 وبضمان توقيع سند ألمر ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة التابعة. 

 عالقة يتعامالت مع أطراف ذو :  عشر ثامن
 تشمل مدفوعات ومصروفات غير جوهرية.و عالقة  ويم معامالت مع أطراف ذ2017لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خالل عام كان 

 -:حوكمة والتطبيقات المتعلقة بهاال:  عشر تاسع
هـ الموافق 14/2/1430بتاريخ اإلثنين الداخلية الُمعتمد من مجلس اإلدارة  ئح الحوكمةالو تعمل الشركة بموجب نظام حوكمة الشركة و  .أ 

تضمن هذه اللوائح القواعد تو  الالحقة، هوتعديالت ،م30/6/2009هـ الموافق 7/7/1430تاريخ من الجمعية العامة للشركة بو  م9/2/2009
لومات التي تؤثر على المساهمين حقوقهم في الحصول على المعوالمعايير المنظمة ألداء الشركة وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة 

 ستثمارية. قراراتهم اال
  الئحة سياسة اإلفصاح والشفافية.  (7)   .ةنظام حوكمة الشرك (1)
  مة للمساهمين. االع ةالئحة الجمعي (8)   الئحة مجلس اإلدارة. (2)
  األرباح. الئحة سياسة توزيعات (9)  الئحة اللجنة التنفيذية. (3)
 سياسة تعارض المصالح. الئحة (10) .الئحة لجنة الترشيحات والمكافتت (4)
 .رالئحة سياسة إدارة المخاط (11)  الئحة لجنة المراجعة. (5)
 األخالقي والعالقة مع أصحاب المصالح.   السلوكدليل  (12)  الئحة نظام الرقابة الداخلية. (6)
 



 

 (19/31م )2017تقرير مجلس اإلدارة لعام                                                             

، والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ئح الحوكمة المشار إليها أعالهواأحكام لوتطبق الشركة بشكل عام جميع 
 .م وجميع اللوائح ذات الصلة13/02/2017هـ الموافق 16/05/1438( وتاريخ 2017-16-8بموجب القرار رقم )

بغرض تحديثها حتى تتوافق مع التحديثات التى طرأت على نظام الشركات أعاله يقوم مجلس اإلدارة بدراسة اللوائح المذكورة في الفقرة )أ(  .ب 
إعداد مسودات منقحة لالئحة حوكمة الشركة الكيميائية السعودية قامت الشركة بونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وقد 

ألحكام الملزمة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن متضمنة جميع ا لوائح وسياسات وأدلة الحوكمة الداخلية للشركةباإلضافة إلى 
 هذه المسوداتجميع ة من مراجع االنتهاءوبعد  ،باإلضافة إلى بعض السياسات األخرى مجلس هيئة السوق المالية المشار إليها اعاله

  .عامة قادمة للشركةجمعية أول  فيبالموافقة عليها ومن ثم إعتمادها مجلس اإلدارة سيقوم 
 المساهمين والجمعية العامة:  حقوق -1

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

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

 

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات: -2

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

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

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

 

 : المتعلقة باجتماع الجمعية العامةحقوق المساهمين  

 -بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعيات:

 سجل الحضور                        تاريخ الجمعية المنصب      اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
م     20/4/2017 رئيس مجلس اإلدارة األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود -1     

م    20/4/2017 مجلس اإلدارة عضو فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -2     

م     20/4/2017 اإلدارةعضو مجلس   صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3     

م    20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4     

م     20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني  -5     

م    20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة    المهندس / فهد صالح الجربوع -6     

م     20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة عبيد عبداهلل الرشيداألستاذ /  -7     

م    20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8     

م     20/4/2017 عضو مجلس اإلدارة الدكتور / محمد سعود البدر  )المدير العام والعضو المنتدب( -9     

 

 سبب إنعقاد اإلجتماع     اإلجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع . أ
 على تعديالت النظام األساسي  للشركة  والذي تم تعديله بناءاً على نظام الشركات الجديد الصادر  الموافقة -1  ( عاديةال غير )الجمعية العامة

 هـ . 28/1/1437بتاريخ  3بالمرسوم الملكي ر م/

 م .31/12/2016على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة  -2 م               20/4/2017بتاريخ 

 .م31/12/2016على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في  الموافقة -3

 .م31/12/2016على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في  الموافقة  -4
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 . م31/12/2016على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة -5

لاير بواقع  94.860.000م بمبلغ 2016على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول من عام  الموافقة -6

م 2016ام المالي % من رأس المال. ليكون إجمالي توزيعات األرباح عن الع15هم بنسبة (  لاير للس1.5)

 .لاير94.860.000مبلغ 

% من األرباح الصافية لتكوين اإلحتياطي النظامي متى بلغ اإلحتياطي المذكور 10على وقف تجنيب  الموافقة -7

 .نصف رأس المال

لاير لكل  200.000لاير كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع  1.800.000على صرف مبلغ  الموافقة -8

 .م31/12/2016عضو عن السنة المالية المنتهية في 

على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي بدأ سريانها  الموافقة -9

 م لألعضاء التالي أسمائهم:31/12/2018م  وتنتهي بتاريخ 1/1/2016بتاريخ 

    الدكتور / خليل عبدالفتاح كردي -  

  األستاذ / عبدالعزيز علي حسن أبو السعود -  

  هد ثنيان الثنياناألستاذ / ف -  

 األستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي -  

على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام  الموافقة-10

 وتحديدحيث تم تعيين السادة الدكتور/ محمد العمري وشركاه م والقوائم المالية الربع سنوية, 2017المالي

 أتعابه.

م مع تحديد تواريخ 2017على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن السنة المالية  الموافقة-11

 االحقية و التوزيع وفق الضوابط واالجراءات الصادرة من هيئة السوق المالية.
 

الجمعية العامة خالل السنة المنتهية في  تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من المحاسب القانوني للشركة طلبًا بانعقاد . ب
من رأس مال أو أكثر % 5م ولم يتم انعقادها، وتؤكد الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون 31/12/2017

 م ولم يتم انعقادها. 31/12/2017الشركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل السنة المالية المنتهية في 

 .حسب النظامكنها وجدول أعمالها قبل الموعد بخمسة وعشرون يومًا امأالعامة و  نت الشركة عن موعد انعقاد الجمعياتأعل ( 1   جـ.
وفي  م 23/3/2017بتاريخ في موقع تداول الثاني( األول و جتماع العادية )االغير العامة  معيةنشرت الدعوة إلى اجتماع الج (2      

 .(7صفحة رقم ) ،م24/3/2017الصادرة بتاريخ  16248( بعددها رقم الجزيرة)ومية الصحيفة الي
جراءات التصويت وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن و أحيط المساهم د.  ن علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماعات الجمعية العامة وا 

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

 المركز الرئيسي للشركة بالرياض. المكان
أعمال الجمعية العامة عند أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على جدول  من% أو أكثر 5لم يطلب المساهمون الذين يملكون  و.

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

 اإلدارة وللمحاسب القانوني. 
 مصحوبة بمعلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ القرار. تكون عية العامة على الجم التي تعرضجميع الموضوعات  حـ.
طالع على محضر االجتماع  بمقر الشركة ويجري اإلعالن على موقع تداول بنتائج اإلجتماع فور تمكن الشركة المساهمين من اال ط.

الجمعية العامة بنسخة من محضر إجتماع وهيئة السوق المالية  واإلستثمارلشركات بوزارة التجارة العامة لدارة اإلتزود و إنتهاء الجمعية 
 . حسب النظام

 .م20/4/2017تاربخ آخر إجتماع للجمعية العامة :  -

 -م وأسبابها:2017عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خالل عام  -

 أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

 الجمعية العامةإجتماع  13/04/2017 1

 توزيع أرباح 11/07/2017 2

 توزيع أرباح 17/12/2017 3
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 حقوق التصويت : -9

 الشركة لتيسير ذلك. سة المساهم لحقة في التصويت وتسعىر تؤكد الشركة انه ال توجد أي عوائق لمما . أ

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

 . م2017علمَا بأنه لم يتم عمل إنتخابات ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام  ،الشركات الجديد

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

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

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

 حقوق المساهمين في أرباح األسهم: -10

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

جراءات اإلفصاح: -11  سياسة الشركة وا 

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

 :تصنيف األعضاءتكوين و 
 ) تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل( المنصب  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود األمير/أحمد بن خالد -1

 مستقل عضو مجلس اإلدارة  فهد ثنيان الثنياناألستاذ /  -2

 مستقل عضو مجلس اإلدارة  الحليسيصالح عبدالرحمن األستاذ/  -3

 مستقل عضو مجلس اإلدارة اليمني األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز -4

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

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

 مستقل عضو مجلس اإلدارة األستاذ / عبيد عبداهلل الرشيد -7

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

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

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

 عبداهلل بن عبدالرحمن 

 آل سعود

 Juris)دكتوراة في الحقوق  (1)

Doctor)   الواليات  –جامعة ببرداين

 م.1988المتحدة االمريكية 

جامعة  (LLM)ماجستير في الحقوق  (2)

الواليات المتحدة االمريكية  -هارفارد 

 م.1990

جامعة جنوب –بكالوريس إدارة اعمال  (3)

الواليات المتحدة االمريكية  -كاليفورنيا

 .م1985

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

 اكسبريس السعودية.

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

 العربية السعودية )شركة مساهمة سعودية(.

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

 للتأمين التعاوني )شركة مساهمه سعودية(.
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 فهد ثنياناألستاذ /  -2

 الثنيان 

 .م1994بكالوريس ادارة اعمال 
 

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

 م.1998م الى منتصف عام 1994

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

هـ 1428( مدير عام شركة الحارس األول للحراسة األمنية المدنية من 3)

 حتى تاريخ اليوم. 

 صالح األستاذ/  -3

  عبدالرحمن الحليسي

 .م 1985بكالوريس اقتصاد 
 

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

م : الرئيس التنفيذي لشركة وقاية 2016م حتى عام 2014من عام  (2)

 للتأمين التعاوني وإعادة التأمين التكافلي.

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

 وإعادة التأمين التكافلي.

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

 والضريبة.

الهيئة العامة لالستثمار بالمملكة العربية  –إخصائي إتفاقيات اإلستثمار  (5)

 السعودية

 األستاذ/ عبدالرحمن  -4

 اليمني  عبدالعزيز

 هـ.1403فيا ابكالوريس اداب جغر 
 

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

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

 للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. 

 عضو سابق في مجلس شركة زجاج  (3)

 عضو سابق في مجلس ادارة ساسكو (4)

 األستاذ / عبدالرحمن -5

 سعيد اليمني  

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

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

 ادارة وكالت تجارية ةسن 12  (2)

 المهندس / فهد صالح  -6

    الجربوع

بكالوريس هندسة كهربائية من جامعه الملك   (1)
 م1974فهد للبترول والمعادن 

 
 

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

 المديرين للشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكوفارما(.

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

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

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

 متسكو لالنشاءات المعدينة المحدودة.

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

  الكهربائية.

 : مساعد هيئة التدريس )معيد(1976 -1974 (6)

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

 األستاذ/ محمد عمر -8

 السنوسي 

 .م1975بكالوريس محاسبة وادارة اعمال  (1)

 .م1980ماجستير ادارة مستشفيات  (2)

 

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

 : مدير عام مجموعة الموارد الطبية1998-1986من عام  (2)

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

 السعودية للخدمات الطبية 

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

 إلدارة المستشفيات.

–ابط ارتباط بمستشفى القوات المسلحة بالشمالية الغربية ض: 1975-1977 (5)

 تبوك

 ر/ محمد سعود البدرالدكتو -9

 )المدير العام والعضو

 المنتدب( 

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

 م1980بكالوريس تربية  (3)

من عام  : المدير العام للشركة الكيميائية السعودية تاريخه حتى -2010من عام  (1)

 .: الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتكاملة المحدودة2008-2010
 .: الرئيس التفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب2007-1997من عام  (2)

  -:وظائف التنفيذيين ومؤهالتهم وخبراتهم
عدد سنوات  المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلســـــــــــــــــــــــم 

 الخبرة

الشركة الكيميائية  -  مدير التسويق (1) نائب المدير العام  محمد حمد الصقيه -1

 السعودية

جامعة  –بكالريوس علوم سياسية  (1)

أمريكا  –والية أوريجون  –بورتالند 

 م1980 –

 

 سنة 34

المالية ،   مدير اإلدارة  2013-2009 (1) مدير اإلدارة المالية ماجد أحمد قويدر -2

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف

مدير تنفيذي في شركة  1995-2009 (2)

 هاوس كوبرز برايس ووتر

هادة الزمالة اإلمريكية ش 1991 (1)

 القانونيين .      للمحاسبين 

 منس محاسبة ريشهادة البكالو 1981 (2)

 الجامعة اإلردنية.

 

 سنه 34

مدير إدارة التقنية  محمد عبداهلل المزيني -3
 والمشاريع الهندسية

 - مدير إدارة التسويق والمبيعات (1)
 الشركة الكيميائية السعودية

في الهندسة الميكانيكية.من ماجستير 

 جامعة تيكساس في الباسو

 

 سنه 16
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 الكيميائية بالشركة التسويق إدارة مدير التدريب إدارة مدير عبدالرحمن محمد المسيعيد -4
 السعودية

 سنه 21 دولية إدارة ماجستير

 ادارة مدير صالح باطح العنزي -5
 والتسويق المبيعات

 بالشركة المبيعات ادارة مدير
 السعودية الكيميائية

 سنه 17 الكيميائية الهندسة في ماجستير

 والخدمات االمداد سلسلة إدارة مدير التصنيع إدارة مدير عبدالعزيز محمد العبداللطيف -6
 السعودية الكيميائية الشركة- اللوجستية

 سنه 25 االعمال إدارة ماجستير

 
 م :31/12/7201أخرى كما في  عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة

 شركة غير مدرجة شركة مدرجة اإلســــــم 

 أحمد بن خالد بن عبد اهلل بن  األمير/ -1

 عبد الرحمن آل سعود

 ،شركة إميانتيت العربية السعودية

 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( 

 سبرس السعوديةإكشركة أميركان  

  شركة الجبس األهلية ثنيان الثنيانفهد األستاذ /  -2

  أسمنت اليمامةشركة  

  )نادك(  الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

 شركة مكين المالية

 

 الشركة الوطنية للبناء والتسويق

 ال يوجد ال يوجد صالح عبدالرحمن الحليسياألستاذ/  -3

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

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

 اليوجد ال يوجد المهندس / فهد صالح الجربوع    -6

  شركة مالذ للتأمين عبيد عبداهلل الرشيداألستاذ/  -7

 وإعادة التأمين التعاوني

 ، الشركة السعودية لتمويل المساكن  

 ،  شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة )أهل( 
 شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية القابضة

 ال يوجد الشركة السعودية لإلتصاالت المتكاملة األستاذ / محمد عمر السنوسي -8

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

 ال يوجد لإلتصاالت المتكاملةالشركة السعودية 

   

 :ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة فوص
 نسبة  صافي  م2017نهاية العام  م 2017بداية العام  إسم من تعود له المصلحة 

 التغيير التغيير أدوات الدين األسهمعدد  أدوات الدين عدد األسهم

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

 نسبة صافي م2017نهاية العام  م 2017بداية العام  إسم من تعود له المصلحة

 التغيير التغيير أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 -- -- -- -- -- -- محمد حمد الصقيه / نائب المدير العام -1
 -- -- -- -- -- -- ماجد أحمد قويدر / مدير اإلدارة المالية  -2
 -- -- -- -- -- -- اإلمداد والتموينعبدالعزيز محمد العبداللطيف/ مدير إدارة  -3
 -- -- -- -- -- -- الفني والتعليم عبدالرحمن محمد المسيعيد / مدير إدارة التدريب -4
 -- -- -- -- -- -- والتسويقصالح باطح العنزي / مدير إدارة المبيعات  -5
 -- -- -- -- -- --  التقنية والمشاريع الهندسيةمحمد عبداهلل المزيني / مدير إدارة  -6

  -:م7120إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 

 -عدد مرات حضور كل عضو: م ويوضح الجدول التالي2017خالل عام  ينمرت  (2) إجتمع مجلس اإلدارة 
 اإلجتماع األول اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 م2017/ 16/1

 اإلجتماع الثاني

 م25/05/2017
نسبة  اإلجمالي

 الحضور

     2 100% األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود )الرئيس( -1
     2 100% األستاذ / فهد ثنيان الثنيان -2
     2 100% األستاذ / صالح عبدالرحمن الحليسي -3
     2 100% األستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -4
     2 100% األستاذ / عبدالرحمن سعيد اليمني -5
     2 100% المهندس / فهد صالح الجربوع -6
     2 100% عبداهلل الرشيداألستاذ / عبيد  -7
     2 100% األستاذ/ محمد عمر السنوسي -8
     2 100% الدكتور / محمد سعود البدر -9

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

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

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

 السلطات المقررة لها.
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  -:اللجنة التنفيذيةتكوين 
 المؤهالت والخبرات المنصب اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
  رئيس اللجنة آل سعود  عبداهلل بن عبدالرحمن  بناألمير/أحمد بن خالد  -1

 

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

 عضو    المهندس / فهد صالح الجربوع -3

 عضو األستاذ/ محمد عمر السنوسي  -4

 عضو الدكتور / محمد سعود البدر   -5

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

 -:عدد االجتماعات
  -تفاصيلها كما يلي: م2017خالل عام  إجتماعات (3)التنفيذية  عقدت اللجنة 

 اإلجتماع األول المنصب اإلســــــــــــــم

 م9/1/2017

 اإلجتماع الثاني

 م23/5/2017

 اإلجتماع الثالث

 م17/9/2017

 اإلجمالي

       3 رئيس اللجنة األمير/أحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن آل سعود -1
       3 عضو  عبدالرحمن سعيد اليمنياألستاذ /  -2

       3 عضو المهندس / فهد صالح الجربوع -3

       3 عضو  األستاذ / محمد عمر السنوسي -4

       3 عضو  الدكتور /  محمد سعود البدر  -5

 -:لجنة المراجعةثانيا  :  
 : إختصاصاتها

وبصفة خاصة تعتبر اللجنة  ،تتمثل الوظيفة األساسية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامه اإلشرافية بكفاءة وفعالية 
جراءات الرقابة  والربعمسؤولة عن سالمة وكمال القوائم المالية السنوية  سنوية ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول كفاءة سياسات وا 
 الداخلية و التوصية بترشيح المراجعين الخارجيين.

 

 

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

 المحاسبة( جامعة اريزونا الواليات المتحدة

 م.1979االمريكية   

 اريزونا االمريكية ، جامعةماجستير المحاسبة (2)

 .م 1974 

 وإدارة االعمال  قسم المحاسبة-بكالوريوس تجارة  (3)

 م.1969  الملك سعود  جامعة

 عضو مجلس  :م حتى تاريخه1990 (1)

 بشركة اميانتيت إدارة واللجنة التنفيذية

 العربية السعودية.

 عضو  :م  حتى تاريخه2015ابريل   (2)

 شركة االتصاالت –مجلس إدارة 

 .السعودية 

 :هـ1438-هـ 1434 (3)
 عضو مجلس الشورى
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 موضحة في عضوية مجلس اإلدارة. اإلدارةموضحة في عضوية مجلس  عضو  األستاذ / فهد ثنيان الثنيان -2

األستاذ/ صالح عبدالرحمن  -3

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

 األستاذ / عبدالعزيز علي حسن  -4

 أبو السعود

وس في علوم التجارة وإدارة بكالوري (1) عضو 

الجامعة االمريكية في بيروت عام   ،اعمال

 م.1971

 .دبلومات في اإلدارة (2)

 .ومات في التأمينلدب (3)

 مستشار لدى شركة المشاريع التجارية  (1)

 العربية المحدودة.   

 الرئيس التنفيذي، شركة المشاريع  (2)

 التجارية العربية المحدودة

 
 

 -مدة عملها:

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

 عدد اإلجتماعات:

  -كما يلي: ، تفاصيلهام2017خالل عام  إجتماعات (4)المراجعة عقدت لجنة  

 
 اإلســــــــــــــم

 
 المنصب

اإلجتماع 
 األول

 م18/1/2017

اإلجتماع 
 الثاني 

 م21/2/2017

اإلجتماع 
 الثالث

 م30/5/2017

اإلجتماع 
 الرابع

 م2/11/2017

 
 اإلجمالي

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

 

 جنة الترشيحات والمكافأت:ثالثاً : ل

 اختصاصاتها

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

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

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

 
  -:لجنة الترشيحات والمكافآتتكوين 

 المؤهالت والخبرات المنصب  اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
  رئيس اللجنة األستاذ/ عبيد اهلل الرشيد -1

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

 عضو األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني -3

 مدة عملها: 
 .م31/12/2018 في ةم وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالي1/1/2016تاريخ سنوات بدأت من  3
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 عدد االجتماعات: 

 م. 2017خالل عام  إجتماع أيلجنة الترشيحات والمكافتت  لم تعقد 
  -:المكافآت والتعويضات

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

 :التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

خمسة من كبار باإلضافة إلى الرواتب والمكافتت المدفوعة لعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة أليلي تفاصيل المصاريف والمكافتت  فيما
 م:2017التنفيذيين في الشركة متضمنة المدير العام والمدير المالي خالل عام 

 الرياالت السعودية()آالف                                                           كبار التنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة و مكافآت 
عضاء المجلس أ البيـــــــــــــــــــــــــــــــان

 التنفيذيين

أعضاء اللجان من 

 خارج المجلس

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

 بما فيهم أعلى المكافآت والتعويضات 

 والمدير المالي المدير العام

 3.814 --- --- --- والتعويضاتالرواتب 

 1.440 1.600 --- 200 المكافآت الدورية والسنوية

 1.599 228 42 33 البدالت 

 --- --- --- --- الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 

 شهري أو سنوي

--- --- --- --- 

 

إن –اإلتفاقي واإلحتياطي ب اإلحتياطي النظامي ي% من األرباح، بعد تجن10عن مجلس اإلدارة من نسبة ال تزيد أعضاء تتكون مكافتت 
وآلية تحديد هذه  ،لكل عضولاير 200.000% من رأس المال المدفوع على األقل على المساهمين، وبحد أقصى 5وتوزيع نسبة  -وجد

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

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

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

 .كة أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهمالتنفيذين بالشر 

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

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

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

  بالشكل الصحيح سجالت الحسابات أعدتإن.  

  بفعالية نفذو نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة أن. 

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

  الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.  المعتمدة منعن معايير المحاسبة ال يوجد أي إختالف أنه 
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  ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات التابعة. أنه 

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

 الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 

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

  األخيرة.

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

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

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

 -:العقوبات والجزاءات والقيد اإلحتياطي
 م أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي  من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.2017لم يفرض على الشركة خالل عام     

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية: 

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

  الداخلية بالشركة باإلجراءات الخاصة بتحديث التقويم الخاص بالمخاطر لجميع إدارات وأقسام الشركة والشركات شرعت إدارة المراجعة
( وذلك بناًء على 2018و 2017و 2016الخمس التابعة، وبناًء على نتائج التقويم ُأعدت خطة المراجعة الداخلية لثالث سنوات )لألعوام 

اجعة آنذاك، ووجهت أعمال المراجعة الداخلية إلى اإلنشطة و الوظائف ذات المخاطر العالية و العمل المخاطر وقد وافقت عليها لجنة المر 
 على رفع فاعلية وكفاءة األدوات الرقابية لجميع الشركات.

  والشركات  لشركةجميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة با 2017و  2016نّفذت إدارة المراجعة الداخلية بناًء على الخطة المعتمدة للعامين
 التابعة لها وهي كالتالي:

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

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

 إدارة سلسلة التموين واإلمداد. -الشركة الكيميائية السعودية    . 11
 

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

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

ة( لجميع مستخدمي األنظمة وذلك بإرسال رسائل إلكترونية إسبوعية )باللغتين العربية واالنجليزي 2017و  2016 خالل عاميتوعوية 
 وذلك لحثهم على اإللتزام الكامل باألنظمة واإلجراءات الرقابية للوصول ألقل مستوى من المخاطر على األفراد والشركات.

 إعطاء المشورة والنصح لإلدارة التنفيذية بالشركة والشركات التابعة لها.   .5

 المراجع الخارجي.  نسّق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفّعال مع 

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

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

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

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

 تقديم تقارير عن نتائج الفحص.  .3

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

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

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

 -العمل : نطاق 

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

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

 ترات مالئمة. التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي تعمل في الشركة خالل ف .1
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خاذ إبالغ المسؤولين في اإلدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إت .2
 اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.

ة ذات العالقة لمعالجة المالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير يم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون في اإلدارات المختلفو تق .3
 اإلجراءات المتخذة وكفايته.  فعاليةتم مناقشة األمر مع المسؤولين للتأكد من تالمراجعة. وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم إتخاذها، 

 -: التواصل مع المساهمين والمستثمرين:   ونعشر و  اثنان
 الكيميائية السعودية  مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقريرتولي الشركة 

على أية عن طريق موقع تداول وموقع الشركة االلكتروني ووسائل االتصال األخرى السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر 
المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية وفقًا لسياسة اإلفصاح التي تحرص  ن لها تأثير على وضعهاتطورات مهمة قد تطرأ ويكو 

 السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة

 -: األرباحسياسة الشركة في توزيع وعشرون :   ثالثه
 

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

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

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

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

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

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

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

 -:يعات أرباح مستحقة للمساهمينتوز 
مجلــس  توصــيةعلــى م ،  20/4/2017إلجتمــاع الثــاني( المنعقــد بتــاريخ )ا يالســنو فــي اجتمعهــا العاديــة غيــر الجمعيــة العامــة  وافقــت -1

( لاير 1.5لاير، بواقــع ) 94.860.000م مبلــغ 2016اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام المــالي 
% مـن رأس المـال للمسـاهمين المسـجلين بسـجالت مسـاهمي الشـركة لـدى السـوق الماليـة السـعودية "تـداول" بنهايـة 15للسهم بمـا نسـبته 

 لاير. 94.860.000م مبلغ 2016العادية، ليكون إجمالي توزيعات األرباح عن العام المالي غير تداول يوم انعقاد الجمعية العامة 

المـــالي  للعـــام  للمســـاهمين  مرحليـــة  توزيـــع أربـــاحعلـــى إدارة الشـــركة علـــى توصـــية بنـــاًء م 25/5/2017بتـــاريخ مجلـــس اإلدارة  وافـــق -2
أحقيـة  وكانـتالشـركة % من رأس مال 10بما نسبته لاير سعودي للسهم الواحد،  واحد سعودي بواقع لاير 63.240.000م بمبلغ 2017

المبـــالغ بحســــابات  م وأودعـــت31/7/2017بنهايـــة تـــداول يـــوم  (تـــداول)هـــذه األربـــاح للمســـاهمين المســـجلين بســـجالت الشـــركة لـــدى 
 هذا التوزيع في أول إجتماع قادم لها.  على العامةموافقة الجمعية  الحصول علىهذا وسيتم  م.10/8/2017يوم المساهمين 
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مـن العـام  الربـع الثالـثتوزيـع أربـاح للمسـاهمين عـن علـى م بنـاًء علـى توصـية إدارة الشـركة 14/12/2017مجلـس اإلدارة بتـاريخ  وافق -3
% مــن رأس مــال الشــركة 10للســهم الواحــد، بمــا نســبته  واحــد  لاير ســعودي بواقــع  لاير ســعودي 63.240.000م بمبلــغ 2017المــالي 
م وأودعــت المبــالغ 25/12/2017دى )تــداول( بنهايــة تــداول يــوم أحقيــة هــذه األربــاح للمســاهمين المســجلين بســجالت الشــركة لــ وكانــت

فـي أول إجتمـاع  العامـةهـذا التوزيـع مـن قبـل الجمعيـة الحصول على الموافقة على م. هذا وسيتم 7/1/2018بحسابات المساهمين يوم 
 قادم لها. 

نســــــبة األربـــــــاح المقتـــــــرح  م 2017نسب األرباح التي تم توزيعها خالل عام 
 نهاية السنة توزيعها في

 إجمالي اإلرباح
 م14/12/2017 م25/5/2017 

 %20 %0 %10 %10 النسبة
 لاير126.480.000 -- لاير 63.240.000 لاير 63.240.000 اإلجمالي

 

 

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

والدوائر ومورديها كما نشكر كافة عمالء الشركة  .تها التابعة اوشركالسعودية م عامًا مميزًا للشركة الكيميائية 2017ولقد كان عام 
لكافة العاملين بالشركة على جهودهم موصول الشكر و ودعمهم المستمر، والمؤسسات الحكومية واألهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم 

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

    . وهللا الموفق                                                                          

 

         

  مجلس اإلدارة                                                                                                                 


