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 مجلس اإلدارة
 

  

ـــد عبد العزيز  عبد هللا مهنـا ـــ   املعيبــ

 )رئيس مجلس اإلدارة(
 الواليات املتحدة –جامعة سياتل  - بكالوريوس هندسة مدنية

 ركة عزمي عبدالهادي وعبدهللا املعيبد لإلستشارات الهندسيةش -جلس إدارة شريك / رئيس م

 

 

ـــاض ي ـــــ ــليمان عبد هللا حمـــد القــــ ـــ  ســـــ

 عضو مستقل

 رئيس مجلس اإلدارة( بنائ (

 )رئيس لجنة املراجعة(
 الواليات املتحدة –جامعة تكساس  -بكالوريوس هندسة بترول

املتحدة للتأمين  الشركة السعودية - ترشيحات واملكافأتال-رئيس -مستقل – عضو

 التعاوني

 لبنك األول ا -ئيس لجنة املراجعة / الترشيحات واملكافأت ر  -مستقل   –عضو 

 

 

 

ــميــــــــطـــــــــــــــارق عــــــلى عبــدهللا التميــــــــــ  ـــ

 عضو غير تنفيذي

 )رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت(
 الواليات املتحدة –امعة ويث وورث ج -لوريوس إدارة االعمال بكا

 ركة إتحاد الخليج لتأمين التعاونيش -غير تنفيذي –عضو 

 ركة فنادق الدمامش -ئيس لجنة املراجعةر  -مستقل  –عضو 

 لعقاريةاشركة جنان  -غير تنفيذي –عضو 

 ات التعليميةشركة الخدم -مستقل  –عضو 

 مواد الكهربائيةكة السعودية للالشر  -رئيس مجلس إدارة

 ركة كالرنيت املحدودةش -رئيس مجلس إدارة

 لشركة العربية إلنشاء التمديدات الكهربائيةا -رئيس مجلس إدارة

 ركة إتحاد املقاولون الخليجية املحدودةش -رئيس مجلس إدارة

 ركة إنشاءات حفر األنفاق املحدودةش -رئيس مجلس إدارة

 
 
 
 
 
 

 



 

Page 3 of 48 

 
 

 

 ز مهنا عبد العزيز املعيبدعبد العـزي

 عضو غير تنفيذي
 ململكة العربية السعوديةا -الثانوية العامة 

 

 ـــــيمــــــــعبد العزيـــــز عبــــــــدهللا النعـــــــــــــــــــ

 عضو مستقل
الواليات املتحدة –للتكنولوجيا اساتشوستسم معهد -بكالوريوس إدارة اعمال   

 ركة  جي اي بي كابيتالش -واملكافأت رئيس لجنة الترشيحات

 صناديقشركة صندوق ال -مستقل   –عضو 

 Mayar Capitalشركات ضمن مجموعة  -تنفيذي –عضو 

 باململكة املتحدة .Phiz Ltdشركة  -مستقل –عضو 

 باململكة املتحدة .ONMO Ltdشركة  -مستقل –عضو 

 

ــــر  خــالد عبد الرحمن ابراهيم املعمــ

 نفيذيعضو غير ت
الواليات املتحدة –عة وشنطن جام -بكالوريوس هندسة صناعية   

 ركة املعمر إلنظمة املعلوماتش -رئيس مجلس إدارة

 يسري السعوديةأشركة  -رئيس مجلس إدارة

 

 

 عبد اللطيف عزمي عبد الهـــــــــــــــــــادي

 عضو غير تنفيذي
لواليات املتحدةا –امعة فلوريدا الوسطى ج -بكالوريوس هندسة مدنية  

 ركة عبد الهادي واملعيبد املحدودة "القابضة"ش -شريك مؤسس  –عضو 

 ركة عالء عبدالهادي وخليفه الحواس لإلستشاراتش -مستقل –عضو 

عبدالهادي و   KBR شركة -لجنة املراجعة  –شريك مؤسس و عضو  –عضو 

 املعيبد لإلستشارات

 مملكة البحرين –املشاريع  لشركة املتخصصة لخدماتا -رئيس مجلس إدارة

 ركة العناية الشاملة السعوديةش -شريك مؤسس –عضو 

 لشركة عزمي عبد الهادي وأبنائه القابضةا -رئيس مجلس إدارة
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 عبد العزيــز طالل التميمي

 عضو مستقل
امعة امللك فهد للبترول و املعادنج -بكالوريوس مالية   

 بريطانيا -وفنتري كجامعة  -ماجستير في ادارة االعمال

 

 

ل الشيـــــــخ
َ
 حصـــــــــــة عبد املحسـن محمد ا

 عضو غير تنفيذي
اململكة العربية السعودية –عة اليمامة جام -بكالوريوس إدارة اعمال  

 الواليات املتحدة –امعة كولومبيا ج -ماجيستير في إدارة األعمال

اململكة املتحدة –لية لندن لألعمال ك -ماجيستير في إدارة األعمال  
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 التنفيذية اإلدارة

 
 عالء عبد هللا عبد الكريم الشيخ

 الرئيس التنفيذي

   رئيس تنفيذي بشركة املجدوعي للصناعات
 
 سابقا

 بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبترول والتعدين

 س الجامعةماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من نف

 
 فارس نعمه لحود

 املدير املالي

 
 
 املدير املالي ملجموعة القحطانى سابقا

 ماجستير في العلوم املالية

  بيروت-بكالوريوس في املحاسبة والتمويل من جامعة القديس يوسف

 
 بيرنى كيلى

 املدير التجاري 

 –لخدمات النفط والتعدين  Clariant AGاملدير التنفيذى لشركة 

  بأسيا
 
 سابقا

 غالسكو ، بكالوريس كمياء جامعة ستراثكاليد

 
 مشارى على محمد الغامدى

 مدير املوارد البشرية

مدير املوارد البشرية لشركة جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات 

 
 
 املتقدمة سابقا

فى  ماجستير             كالوريس علوم إدارة من جامعة امللك فهد للبترول والتعدينب

 ة املوارد البشرية من جامعة تكساس بالواليات املتحدة االمريكيةإدار 

 
ـــــــــنز  روي مارتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مدير سلسلة اإلمــــــــــــداد

 –مدير سلسلة اإلمداد واملشتريات بشركة أوريكا للمتفجرات 

 
 
 اإلمارات العربية املتحدة سابقا

 ساوباولو بالبرازيل–سة الكيميائية من جامعة يوني كامب بكالوريوس الهند
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 أدونيـــــــــــــــس منـــــــــــــــذر

 شركة تابعة –مدير شركة هانتسمان أية بي س ي 

  –مدير موقع بشركة هانتسمان أية بي س ي 
 
 سابقا

 بكالوريوس في الكيمياء من الجامعة األمريكية بلبنان

 
 عبد الرحمنعبـــــــــد الرشيد 

 شركة تابعة –مدير شركة اللواصق الوطنية 

  –مدير الجودة بشركة اللواصق الوطنية 
 
 سابقا

 بكالوريوس في العلوم من جامعة كيوفيمبيو بالهند

 

 
 

 بانكــــــج ســــــــــــــــــــــيفيتافا

 املدير التشغيلي

 سابق –مدير االنتاج لشركة الصناعات الكيميائية األساسية
 
 ا

 الهند –بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة ديلهي 
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 كلمة سعادة االستاذ رئيس مجلس اإلدارة

 بسم هللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلين وخاتم النبين و 
َ
 له وصحبه أجمعين.ا

 املحترمين                                                     السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية األساسية ) بي س ي آي ( 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة يسرني أن اضع بين أيديكم التقرير السنوي لشركة الصناعات الكيميائية 

ية م ، وفي البدا 2021ملستجدات املتعلقة بأداء الشركة خالل عام األساسية ) بي س ي آي ( وذلك إلطالعكم على أخر األخبار وا

 أود أن أتقدم بالشكر والتقدير للجمعية العامة للمساهمين على دعمهم و ثقتهم في أعضاء مجلس اإلدارة ، كما أود أن أنتهز

، وكذلك إدارة الشركة ذا العام الفرصة ألتقدم بالشكر الجزيل لزمالئي أعضاء مجلس اإلدارة على ما بذلوه من جهود خالل ه

نشطة حقق من إيجابيات إنعكست على األللجهود الكبيرة املبذولة لألرتقاء بمستوى األداء العام للشركة وشركاتها التابعة وما ت

 31، كما يسعدني أن أعرض عليكم من خالل هذا التقرير ما حققتة الشركة من نتائج في عامها املنقض ي في  شركةالتشغيلية لل

 م.2021ديسمبر 

 

م، كما تحققت 2020مليون ريال للعام  51,2مليون ريال مقارنة مع  57,7م صافي ربح قدره 2021لقد حققت الشركة في عام 

م ، كما بلغ إجمالي حقوق 2020مليون ريال للعام  500,2م مقارنة مع 2021مليون ريال خالل عام  513,4مبيعات قدرها 

، وقد تحققت تلك النتائج بالرغم من م 2020مليون ريال للعام  538,5 مليون ريال مقابل 570,2 م2021املساهمين خالل عام 

ثار جسيمة بسبب جائحة فيروس كورونا املستجد التغيرات األقتصادية املحلية والعاملية املتالحقة 
َ
 ،  COVID 19وما نتج من ا

 .والنقص الحاد في الطلب واملنافسة الشديدة سعارفي األ  تغيرما يمر به أسواق الكيماويات من باإلضافة الى 

 

إستطاعت الشركة خالل هذا العام وبفضل من هللا ونعمتة أن تستمر بمسيرة النجاح وتعزيز مركزها التنافس ي بين الشركات 

يذية اإلدارة التنفالكيميائية والتي تحققت بفضل من هللا ثم جهود العاملين وتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وما تقوم به 

 .ق تطلعات مساهميها وكافة عمالئهامن أجل األرتقاء بمستوى أدائها ومكانتها وقدرتها لتحقي

 

  كما يسر املجلس أن يرد على استفساراتكم املتعلقة بهذا التقرير خالل اجتماع الجمعية العامة العادية القادمة بأذن هللا .

 

 

 عبد هللا مهنا املعيبد

 إلدارةرئيس مجلس ا
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 ة بي س ي آييالتنفيذي لشركة الصناعات الكيميائية االساسرئيس الكلمة االستاذ 

 
 السادة مساهمي شركة الصناعات الكيميائية األساسية   بي سي آي

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

الصناعات الكيماوية في اململكة العربية  منذ بداياتها، سعت شركة الصناعات الكيميائية األساسية لتكون رائدة في توطين

السعودية واملنطقة، منبثقة من رؤية مؤسسيها األوائل ودعم الجهات واملؤسسات الحكومية والننس ى ثقة عمالئها ومورديها 

 وشركائها.

 ،منهان لتفاني املعهوديومن هذا املنطلق واصلت الشركة االلتزام بتقديم منتجاتها وخدماتها لشريحة كبيرة من العمالء بالجودة وا

لية حيث استمرت الشركة في التصدي لتحديات ومتحوالت السوق في أعقاب الجائحة من ارتفاعات في أسعار بعض املواد األو  

 وكذلك تكاليف النقل في سبيل استمرارية توريد املنتجات على أكمل وجه.
 

 أداء ايجابي

عن  %2.6مليون ريال وهو مايمثل زيادة بنسبة  513.4بلغت قيمتها  اليةإجم  مجموع ايرادات م2021حققت بي س ي آي في عام 

ل. م2020عام  بصافي ربحمقارنة  %13مليون ريال بنسبة نمو تبلغ  57.7للشركة إلى  صافي الربح. كما ارتفع م2020عام   املعد 

% من 19مليون ريال وبنسبة  23.4، وإلى  %9مليون ريال بنسبة  34.4وارتفع صافي ربح الشركة من شركاتها اململوكة بالكامل إلى 

 ملكيتها في الشركات املختلطة. 

 

 ثقافة جديدة، رؤية جديدة

 
 
ة اقالى جنب خالل السنة املاضية مع فرق عمل متميزة وتو   أود ان أشدد على شعوري بالفخر واالمتنان لتمكيني من العمل جنبا

ة عادإل قيادة التحول االستراتيجي للمجموعة في ر البشري اليوم في الشركة لإلنجاز والتغيير في شركة بي س ي آي. يستمر العنص

كأساس  ةاإليجابي اتالكثير من التغيير  م2021خالل عام  هيكلة أقسامها وعملياتها وطرق عملها، فقد شهدت الشركة

 .م2022إلستراتيجياتها للسنوات القادمة ومن املتوقع استمرار عمليات اعادة الهيكلة خالل عام 

 ، وزمالئنا ،اطالق ميثاق أخالقيات العمل الجديد ليحدد أطر وقواعد السلوك والتعامل السليمين مع عمالئنا م2021شهد عام 

 ومجتمعاتنا، وحيث تنبثق هذه القواعد من قيمنا الجديدة: ،ومنافسينا ،وموردينا

 .نحمي أنفسنا وزمالئنا وعمالئنا والبيئة من حولنالفنعمل في أمان: 

 .نحن نخطط وننفذ ونحاسب أنفسنا واآلخرين على أهدافنا ونتائجنافنحدد األهداف ونصل إليها: و 

 .تحسين عملياتنا وأنظمتنا من أجلونتحدى أنفسنا: باستمرار 
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 .نعزز التنوع ونشجع اآلراء املختلفةو  ونعمل معا: في فرق عمل. نتشارك املعرفة وندعم بعضنا البعض عبر املؤسسة

 فعل الش يء الصحيح دائما.وأخيرا: ن
 

 استكشاف املستقبلإعادة التمركز و 

 حلي واإلقليمي وعلىعتاب نقالت نوعية من شأنها تجديد أعمال الشركة وإعادة تموضعها في السوق املأاليوم تقف الشركة على 

نة الجبيل الصناعية لبدء في مديومشتقاته  مصنع الشركة الجديد للكلوريناستكمال أعمال االنشاءات في  رأس هذه النقالت

، والذي من شأنه تزويد السوق املحلي في مرحلته األولى بضعف الكميات املنتجة من مصنع م 2022نة سفي  التشغيل التجاري 

 الدمام.

 لتشغيل  %8كما ركزت الشركة على العمل على عنصرها البشري خالل العام املنصرم، حيث نما عدد املوظفين بنسبة 
 
تمهيدا

الجبيل وكذلك االستثمار في بعض املواهب التي ستساهم في نهضة وتوسع الشركة املستقبلية. وارتفعت السعودة في مصنع 

ر  في توطين الوظائف. 2030تماشيا مع األهداف الوطنية ورؤية اململكة  %14الشركة بنسبة تغي 

 م2022مواصلة الرحلة في 

ريخ شركة الصناعات الكيميائية األساسية، فمن تشغيل مصنع الجبيل م مفصلية بمشيئة هللا تعالى في تا2022ستكون سنة 

 بإعادة هيكلة أعمال الشركة وأنشطتها التجارية، وكذلك تفعيل بعض الشراكات اإلستراتيجية لتوطين املزيد 
 
ن مالجديد، مرورا

متنان لشركائي في دفع عجلة تنمية صناعات الكيماويات وتوسيع روافد مداخيل الشركة. وهنا أود أن أتقدم بجزيل الشكر واال 

الشركة وهم جميع منسوبي الشركة من مدراء ورؤساء أقسام وموظفين في فروعها ومصانعها، والذين أثبتوا أنهم على قدر 

ل التغيير وتبنيه. كما أشكر مجلس إدارة الشركة ولجانه على الوقوف خلف التغيير ومساندته  التحديات واملسئولية في تحم 

 اإلدارة التنفيذية الصالحيات الالزمة لتفعيله. وللمساهمين جزيل الشكر على ثقتهم في الشركة ومستقبلها. وإمداد
 

 وهللا ولي التوفيق والنجاح،
 

 عالء عبدهللا الشيخ

 الرئيس التنفيذي
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 ، رؤيتها ، رسالتها ، قيمها نبذة عن الشركة -1

 نبذة عن الشركة -أ

هـ ( كشركة توصية  1392م ) املوافق  1973ميائية األساسية بمدينة الدمام سنة تأسست شركة الصناعات الكي* 

بسيطة بأسم " شركة مهنا املعيبد ودرويش الدرويش " وكان اسمها التجاري " شركة الصناعات الكيميائية األساسية " 

م ، برأسمال قدرة  02/02/1973هـ املوافق  28/02/1392الصادر بتاريخ  2050002795وذلك بسجل تجاري رقم 

 ريال . 16,000,000

وضعها القانوني من شركة توصية بسيطة إلى شركة ذات مسئولية محدودة بأسم " شركة الصناعات  الشركة* حولت 

 ريال . 11,000,080م وخفضت رأسمالها إلى  01/01/1977هـ املوافق  11/01/1397الكيميائية املحدودة " بتاريخ 

ريال في عام  18,915,845إلى  1977ريال في عام  11,000,080من  الشركةء تمت زيادة رأسمال * بناء على قرار الشركا

م ، ومن ثم إلي  1995ريال في عام  37,961,040م ، وإلى  1982ريال في عام  36,011,040م ، ومن ثم ألى  1981

عن طريق التحويل من بند  شركةالم ، وقد تم تمويل جميع الزيادات في رأسمال  2005ريال في عام  100,000,000

 األرباح املبقاة واألحتياطيات.

إلى شركة مساهمة بإسمها الحالي " شركة الصناعات الكيميائية األساسية " ) بي س ي آي ( بموجب  الشركة* تحولت 

في  لشركةام . وقد صوت املساهمون في  23/04/2006هـ املوافق  24/03/1427الصادر بتاريخ  746القرار الوزاري رقم 

 الشركةم على رفع رأسمال  11/09/2007هـ املوافق  29/08/1428جمعيتهم العامة غير العادية التي إنعقدت بتاريخ 

 ريال . 220,000,000إلى 

في جمعيتهم العامة  الشركةم ، وصوت املساهمون في  16/06/2008في سوق األسهم السعودية في  الشركة* إدرجت 

عن طريق منح  الشركةم على رفع رأسمال  18/08/2009هـ املوافق  27/08/1430ت في تاريخ غير العادية التي إنعقد

سهم تبلغ قيمة السهم األسمية  27,500,000ريال سعودي موزع على  275,000,000مجانية على مستواه الحالي وهو 

 .رياالت سعودية 10للسهم الواحد 

 رؤية الشركة -ب

لى ساسية ) بي س ي آي ( على أن تكون شركة رائدة في مجالها ، ومتميزة بتركيزها عتعمل شركة الصناعات الكيميائية األ 

العمالء وجودة إنتاجها وأفضل أساليب التشغيل وداعمة لألقتصاد الوطني . وقد تأثر أداء شركة الصناعات 

قتصادي العام تأثر قطاعات إقتصادية بالوضع االنتيجة م  2021الكيميائية األساسية ) بي س ي آي ( خالل عام 

على  عالوة على املنافسة التي أثرت على اسعار البيع مما أنعكس على هوامش الربح وبالتالي والتغير الجغرافي والخارجي

 .األقليمية أدت إلى تأثر املبيعاتالنتائج املالية وكذلك التغيرات في أسواق املنطقة العربية و 
 

 رسالة الشركة -ت

ة املحافظد وأعلى أصناف املواد الكيميائية بأكثر الطرق كفائة مع األلتزام بحماية البيئة و املثابرة بثبات على إنتاج أجو 

 عليها ، إضافة إلى تعظيم القيمة ألصحاب املصلحة .
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 قيم الشركة -ث

كثر التركيز على العميل وتحقيق أعلى فائدة له من خالل توفير جميع منتجات الشركة الكيميائية وغيرها بأ العميل :

 وأعلى الجودة وبأسعار تنافسية مع توفير الدعم الفني له. كفائة

 املحافظة على حقوق املساهمين وتعظيم العائد على األستثمار . املستثمر :

 توفير بيئة عمل أمنة وتنافسية عالية املهنية تساهم في جذب الكفاءات واملحافظة عليها . املوظف :

 نية على الثقة وتوازن املصالح .د مبالشركة واملور  إيجاد عالقة عمل طويلة األجل بين املورد :

 العمل ضمن أعلى املعايير البيئية وتطوير أنظمة عمل تساهم في أستمرار الحفاظ على البيئة . البيئة :

 إثراء املكانة األجتماعية للشركة من خالل تطوير القوى العاملة الوطنية واملساهمة في خدمة وتنمية املجتمع :

 املجتمع .

وصف ألنواع األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية  -2

 وإسهامه في النتائج

 ألنواع األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعةوصف  -أ

 النشاط الرئيس ي الشركةأسم 

 شركة الصناعات الكيميائية األساسية

 ) املصدر (

، غاز الصوديوممض الهيدروكلوريك والصودا الكاوية ، وهيبوكلوريت إنتاج حا

الكلورين ، كلوريد الكالسيوم ، مواد الصقة على السخن والبارد ، مواد منظفة ، مواد 

، فوق أكسيد الهيدروجين ، كلوريد ، كلوريد الحديديك كيميائية ملعالجة الخرسانة 

 األملونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم .

 ركة الوطنية للكيماويات األساسيةالش

 ) تابعة (

إنتاج حامض الكبرتيك وكبريتات الصوديوم وكبريتات البوتاسيوم وحامض الهيدروكلوريك وتسويق 

 منتجات الشركة من املواد الكيماوية الصناعية.

 شركة اللواصق الوطنية املحدودة

 ) تابعة (
 . ذابه بالسخونةذات أساس مائي ومواد الصقة مأنتاج مواد الصقة 

 الشركة السعودية ملعاجة املياه املحدودة

 ) تابعة (

إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك ومانعات تشكيل األكسجين ومضادت تخثر ومنظفات 

كيماوية متعددة األغراض ومواد كيماوية مانعة للتكلس ملحطات التحلية ومشتقات ترسبات ومواد 

 .املعدنية  وترسيب وكيماويات معالجة األسطح مانعة للرغوة ومانعات تأكل

 شركة هانتسمان ايه بي س ي

 ) تابعة (
 . أنتاج انظمة بولى يورثين وخليط من البولي إيثر بولى يول 

شركة تسويق وتوزيع املواد الكيميائية 

 املحدودة

 ) تابعة (

ة وإصالح املحطات البرية وصيانتجارة الجملة والتجزئه في املواد الكيماوية التجارية والصناعية 

والبحرية ملصافي البترول وصيانة وإصالح معامل إنتاج الغاز والتقطير ومحطات الضخ وتنقيتها 

 .واألستيراد والتصدير
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 بيان بكل نشاط وتأثيرة في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامة في النتائج -ب

سب وحدات العمل اإلستراتيجية املختلفة ، وتأثيرها على حجم الجدول التالي يبين األنشطة الرئيسية للشركة ، ح

 -م : 2020م مقارنة بعام  2021األعمال في عام 

 األنتـــــــــــ املنتــــــــــــج الرئيســــــــــي

 م 2021

 ــــــاج ) آالف األطنان (

 م 2020

مقدار الزيادة / 

 النقصان

نسبة النشاط لحجم 

 األنتاج

 %70.39 (10.97)  161.32 35.015 لور كيماويات الك

 %2.74 0.9 4.93 5.83 كيماويات الصيانة والتشغيل

 %1.94 (0.52) 4.58 4.06 كيماويات البولي يوريثين

 %9.49 1.04 19.24 20.28 مواد الصقة

 %15.44 23.8 24.76 32.99 أخري 

 %100 (32.1) 214.83 .5213 املجموع

 (انجميع األرقام املبينة بالجدول باآلف األطنوكيماويات أخرى ( )ملياة والخرسانة * أخرى ) كيماويات معالجة ا

حسب  الشركةحيث توزعت إيرادات  الشركةالجدول التالي يبين تأثير األنشطة الرئيسية على مبيعات وأرباح 

 م على النحو التالي : 2020م مقارنة بعام  2021النشاط في عام 

 املوجودات إجمالي ــــــــحـــــــــــــــــربــــــــــــــــــال  صـــــــــــــــافي بيعاتامل صافي املنتج الرئيس ي

 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021

 575,432,896 789,163,475 6,961,544 7,472,464 100,033,314 89,154,020 كيماويات الكلور 

كيماويات الصيانة 

 والتشغيل

77483,648, 103,918,916 1,917,020 3,418,205 62,774,738 65,832,946 

 70,385,254 63,156,984 8,086,210 ,469,63916 70,570,876 99,492,467 كيماويات البولي يورثين

 املواد الالصقة

 

218,268,767 205,980,062 31,791,560 40,949,427 126,191,707 119,805,509 

 32,677,168 34,412,205 (1,125,538) 68,396 19,736,580 22,814,784 أخرى 

 864,133,773 1,075,699,109 58,289,848 57,719,079 500,239,748 513,378,812 املجموع

 

 صافي ربح السنة العائد الى:

 مساهمي شركة الصناعات الكيميائية األساسية

 حصص غير مسيطرة

 

 

34,368,495 

23,350,584 

 

 

31,524,635 

19,665,213 

  

   51,189,848 57,719,079 صافي ربح السنة
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  م والتي بلغت  2020طن متري ، مقارنة بكمية املبيعات للعام ألف  213.6م حوالي  2021بلغت كمية املبيعات للعام 

 513,378,612م  2021، فيما بلغت إيرادات املبيعات فى عام  % 1.23 هنسبت بلغ بانخفاضطن متري  ألف 214.83

 ، %2.6 هبلغ نسبت بزيادةيال سعودي ر   500,239,748م التي بلغت 2020، مقارنة بإيرادات املبيعات لعام  ريال سعودي

 -وتفاصيلها كالتالي :

يال ر                   89,154,020)طن بقيمة إجمالية  قدرها  ألف (150.35)م 2021كمية كيماويات الكلور املباع خالل عام  -

 %. 70.39وهو النشاط الرئيس ي واملؤثر على حجم أعمال الشركة  الرئيسية ونتائجها وبنسبة تصل إلى( سعودي 

سعودي ريال   83,648,774)طن بقيمة إجمالية قدرها  ألف (5,83)م 2021كمية كيماويات الصيانة املباعة خالل عام  -

 %.2.74بنسبة  الشركة( وهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال 

 ( وهوسعوديريال 99 ,492,467)طن بقيمة إجمالية قدرها ألف  ( 4,06) م 2021بولي يوريثين املباع خالل عام كمية ال -

 %. 1.94بنسبة  الشركةنشاط رئيس ي ويؤثر في حجم أعمال 

( ريال سعودي218,268,767)طن بقيمة إجمالية قدرهاألف  (20.28)م 2021 كمية املواد الالصقة املباعة خالل عام -

 %. 9,49بنسبة  الشركةشاط رئيس ي ويؤثر في حجم أعمال وهو ن

ن طألف  (32.99)م ) كيماويات معالجة املياة والخرسانة وكيماويات أخرى ( 2021كمية املواد األخرى املباعة خالل عام  -

 %.15.44بنسبة  الشركةوهو مورد إضافي ويؤثر في حجم أعمال  (ريال سعودي22,814,784)بقيمة إجمالية قدرها 
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 وصف خطط وقرارات الشركة املهمة ) بما في ذلك التغيرات الهيكلية ، أو توسعة أعمالها ، أو وقف عملياتها ( -3

 الخطط املستقبلية -أ

للمصانع  تعمل اإلدارة التنفيذية وفق الخطط األستراتيجية من قبل مجلس اإلدارة سواء في إدارة عملياتها التشغيلية

 أو تقييم ودراسة بعض املجاالت والفرص املتاحة للتوسعات املستقبلية التي من شأنها تنمية حقوق 
 
القائمة حاليا

مساهميها واإلسهام في تنمية اإلقتصاد الوطني للمملكة  والحفاظ على مكانتها ضمن قطاع الصناعات الكيميائية 

مشروع في  تنفيذ إقامة قد بدأت في إن الشركة فى اإلنتاج والتسويق ، باململكة وذلك بغرض األستمرار بمستوى متميز 

ومن كمرحلة أولى طن  70,000لتصنيع الكلورين ومشتقاته بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ الصناعية الجبيل منطقة 

 لتى تعتمد على :ا الشركةتفعيل استراتيجية  تعمل اإلدارة التنفيذية على وكذلك م2022املتوقع إكتمال املشروع عام 

من القوى  الشركةعلى تأهيل وتطوير املوارد البشرية لتلبية احتياجات  الشركةتحرص إدارة الكفاءة التشغيلية : * 

 ، واملدربة 
 
 في تزويد األعمال باأليدى العاملة عموما

 
العامله الفنية املتمرسة ، حيث يواجه سوق العمل املحلى تحديا

 ، ملواكبة طفرة األ 
 
من خالل املزايا  تعمل الشركة على إستقطاب العمالة السعودية املهرة، و عمال املعاصرة خصوصا

وشركاتها  الشركة، وقد بلغ إجمالي عدد العاملين ب من مهارتهم وخبراتهم وتدريبهم واالستفادة املادية املمنوحه للعاملين

 م مايلي : 2021التابعة فى عام 
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 (النقص)الزيادة /  م 2020 م 2021 عدد العاملين

 8 98 106 عدد السعوديين

 (20) 260 240 عدد األجـــانب

 (12) 358 346 األجمالي

 %27.3 %27.37 %30.64 نسبة السعوديين

 
 

لدقيقة بوجود فريق إداري متميز يتمتع بمستوى عال من الكفاءة والخبرة واملعرفة ا الشركةتتميز ارة املتميزة : اإلد* 

 . الشركةاملناسبة لتطوير نشاطالعمل املستمر على إستكشاف الفرص فى األسواق و 

تهج منتجات عالية الجودة قادرة على املنافسة فى األسواق األقليمية والعاملية وتن الشركةتقدم جودة املنتجات : * 

 عن منتجات جديدة وذلك من أجل الح الشركة
 
فاظ على سياسة تقديم الدعم التسويقي ملنتجاتها والبحث دوما

 عمالئها وترسيخ تواجدها فى األسواق املحلية والعاملية .

أولوية تولي شركة الصناعات الكيميائية األساسية ) بي س ي آي ( عناية خاصة ، و * األمن الصناعي والسالمة البيئية : 

 إلي 
َ
حرصها على حماية قصوى لسالمة وصحة موظفيها وجميع األطراف األخرى املتأثرة بعملياتها الصناعية ، جنبا

ية البيئة وتعتبر هذا جزء ال يتجزء من كل ما تقوم به من عمليات ، من خالل التدريب املنظم وإعداد البرامج التأهل

الدورية التباع السالمة وتنفيذ دورات على مستوى للمجموعة ولجميع املوظفين والعاملين وذلك وفق منهجية معتمدة 

كانت نتيجة تلك الجهود إنخفاض معدل إصابات العمل بصورة ملحوظة وهذا وقد قامت تلتزم أعلى املعايير الدولية و 

يئية الشركة بالتعاقد مع جامعة امللك فهد للبترول واملعادن لتقيم أداء الشركة في مجال األمن الصناعي والسالمة الب

 املية منالشركة تعد في تصنيف الشركات العواملقارنة بها مع الشركات في الدول املتقدمة وبناء على التقرير النهائي فأن 

 حيث اإللتزام والتقيد بسالمة البيئة واملوارد البشرية .

 م  2021خالل عام القرارات املهمة  -ب

  توصية مجلس اإلدارة للجمعية العامة بعدم توزيع عن  2021مارس  23يوم  "تداول "الأعلنت الشركة على موقع

كمال الشركة لبناء وتمويل مشروع انتاج الكلورين إويعود ذلك الستمرار  م2020الي أرباح على املساهمين عن العام امل

 بمدينة الجبيل.

 مع الشركات املالكة  2021يوليو  14بتاريخ  عن توقيعها خطاب نوايا غير ملزم على موقع "تدوال" شركةال أعلنت

شركة يونيون كلورين )ش.م.م.(هي  .كة٪ من ملكية تلك الشر 49لشركة يونيون كلورين )ش.م.م.( لالستحواذ على 

أعلنت الشركة  2021ديسمبر  4تاريخ فى  .أبو ظبي -شركة مصنعة للكلور والقلويات مقرها اإلمارات العربية املتحدة 

تفاق إلنجاز الصفقة وذلك لعدم التوافق مع االطراف املعنية ودون أى إلعن انتهاء مدة خطاب النوايا دون التوصل 

 ى منهم.التزام على أ
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 ملصنع الشركة بمدينة عن إتمام توصيل التيار الكهربائي م 2022فبراير  20بتاريخ  على موقع "تدوال" أعلنت الشركة

و كذلك اإلنتهاء من توريد كافة املعدات وكامل األعمال اإلنشائية والهندسية، والبدء في تنفيذ خطة التشغيل  الجبيل

 .التشغيل في املصنع ومراحلالتجريبي لبعض املعدات وأنظمة 

 "عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة  م 2022مارس  23بتاريخ  أعلنت الشركة على موقع "تدوال

 من 
 
م على أن يتم انتخاب 2025يونيه  14م وتنتهي في 2022يونيه  15للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا

 بعد الحصول على املوافقات املرشحين في اجتماع الجمعية العامة والذ
 
ي سيتم اإلعالن عن موعد انعقاده الحقا

 .الالزمة من الجهات املختصة
 

 

 التوقعات املستقبلية ألعمال الشركة واملخاطر التي تواجهها -4

 التوقعات املستقبلية -أ

ل شيئة هللا من خالنتها املتميزة خالل السنوات القادمة بمفى الحفاظ على مكا الشركةار أستمر  الشركةتتوقع إدارة 

 السعى إلى تقديم تشكيلة متكاملة من املنتجات الكيماوية األساسية عالية الجودة وفق أرقى املعايير واملواصفات

 إلحتياجاتهم وتوقعاتهم يستجيب العاملية واملحلية وتزويد عمالئها بخدمات رفيعة املستوى وأسعار منافسة بما

 -وشركاتها التابعة وهى : الشركةاصر القوة التى تمتاز بها فى تحقيق ذلك على عن الشركةوتستند 

 بسجل قوى في تصنيع وتشغيل مصانع غاز الكلورين والصودا الكاوية  الشركةتتمتع :  سجل تشغيلى ناجح

وحمض الهيدروكلوريك بأعلى من الطاقة األنتاجية التصميمية ، فضال عن أنها من أفضل الشركات التى تصنع 

 وصدارة وساسرف وساتورب لذي يتم توريدة بصفة أساسية لشركات عمالقة مثل أرامكو وسابكحامض الكلور ا

ات وكذلك الشركات التابعة والتى تقوم بأنتاج مواد كيميائية ومواد الصقة بأعلى درج والشركات الكبرى باململكة.

 الجودة واملشهود لها في األسواق املحلية واألقليمية .

 افر املواد الخام ادرها م في تأمين املواد الخام الالزمة لإلنتاج من مص 1973منذ إنشائها سنة  الشركةنجحت  : تو

 مدين لديها منذ فترات طويلة . خاصة بها من خالل مورديها املعتال

 البحث عن فرص للتوسع من خالل إنتاج املزيد من املواد الكيميائية  الشركةتواصل :  تنوع املنتجات 
 
دوما

 جديدة مدعومة من شركائها خارج اململكة بمن فيهم شركة هنتسمان وشركة هينكل .ودخول أسواق 

 افق املشتركة ا من ان تشابة اإلحتياجات التي تتطلبها الشركات التابعة للشركة إضافة إلى قربه:  الخدمات واملر

تشغيلية من خالل بعضها البعض ضمن نفس املوقع يوفر للشركة فرصة كبيرة لتوفير التكاليف الرأسمالية وال

بناء وتشغيل بنية أساسية مشتركة تخدم كل شركاتها التابعة ، وباإلضافة إلى ذلك فإن الشركات التابعة تشارك 

ذي في الخدمات اإلدارية واملالية والصيانة والتخزين التي توفرها شركة الصناعات الكيميائية األساسية األمر ال

 من امليزات املهمة
 
تية كالخبرة اإلدارية والقدرة على تأمين التسهيالت التمويلية بأسعار موا يحقق للشركة عددا

 وتخفيض التكاليف .  



 

Page 17 of 48 

 
 

 ينة مصانعها في املدينة الصناعية األولي بالدمام وفي مد الشركة تأقام:  املوقع الجغرافي والقرب من األسواق

وخارج اململكة ، وهو مايوفر للشركات  وفروعها داخل واملصنع الجديد بمدينة الجبيل الصناعية ينبع الصناعية

ة إلي التابعة ميزات إيجابية مهمة مثل توفر البنية األساسية والقرب الجغرافي من مواقع وجود املواد األولية إضاف

املوقع األستراتيجي بين األسواق الرئيسية لتصدير منتجاتها في الشرق األوسط وشمال أفريقيا ، وهذا ما يوفر 

 تنافسية ال تتوافر للمنتجين األخرين.للشركة ميزة 

 ك في من تأمين التمويل الكافي لها ولشركاتها التابعة ، وقد أسهم ذل الشركةتمكنت :  القدرة علي تأمين التمويل

، وتعزز ذلك بالحصول على املحدد والحد من تكاليف التمويل على إنجاز مشاريعها في الوقت  الشركةتعزيز قدرة 

 وك املحلية بتمويل مشروع إنتاج غاز الكلور ومشتقاته.موافقة أحد البن
 

 جيين لشركاتها التابعة ، مثل يعدد من كبار املساهمين األستراتمن تأمين  الشركةتمكنت ":  سمعة " الشركة

شركة هنتسمان اية بي س ي ، وشركة اللواصق الوطنية ، ومن هؤالء املستثمرين األفراد وشركات القطاع الخاص 

 م ) مثل هنتسمان وهينكل ( األمر الذي يوفر للمشاريع فرصة األستفادة من الخبرة الواسعة واملوثوقيةفي العال

 العاملية .

 بناء تحالفات قوية مع عدد من  الشركةأستطاعت :  العالقات القوية مع شركات رائدة في التكنولوجيا

لالزمة كة والشركات التابعة لها املوارد التقنية االشركات الرائدة في تكنولوجيا صناعة الكيماويات التى توفر للشر 

 الشركةعاملية في وتشارك فى بعض الشركات كمساهم في رأسمالها ، وهذا مايعكس ثقة شركات التكنولوجيا ال

هذا وقد أبرمت آحدى الشركات التابعة عقود تمثيل حصريه مع عدة شركات رائدة في مجاالت ، وإداراتها

في معالجة املياه مما يعطي الشركة ميزات تفضيلية عالية ويتيح لها مقدرة تنافسية في الكيماويات املتخصصة 

 األسواق الخليجية 

 سجل أداء ناجح  : 
 
 حققت شركة الصناعات الكيميائية األساسية ) بي س ي آي ( وشركاتها التابعة والشقيقة سجال

 بالنجاح تمثل في تسجيل نمو قوي وسمعة متميزة في خدمة 
 
رائدة في سوق  الشركةالعمالء ، وهو ما جعل حافال

 ماويات على مستوى منطقة الخليج .الكي

 ير شحيث ت السنوات القادمةاإلقليمية خالل هناك فرص قوية لزيادة الصادرات إلي األسواق :  نمو الصادرات

ما يعكس القدرة اللواصق ، وهذا كيماويات الكلور و  إلي ارتفاع صادرات املنتجات مثل أخر أرقام للمبيعات

 التنافسية الكبيرة للشركة .

 املخاطر التي تواجهها الشركة -ب

ال يخلو أي قطاع إقتصادي من مخاطر محتملة ، وال شك أن هناك بعض املخاطر التي قد تتعرض لها أعمال 

 -وفقا لتطور قطاع الكيماويات في اململكة ومنها: الشركة
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ر التغيــر فــي قيمــة األدوات املاليـــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت صـــرف إن مخــاطر العملــة هـــي مخــاط * مخــاطر العملــة :

العمـــالت األجنبيـــة ، وتـــتم معظـــم معـــامالت املجموعـــة بالريـــال الســـعودي والـــدوالر األمريكـــي واليـــورو ، ونـــري أن مخـــاطر 

 العملة ليست جوهرية على املجموعة .

إن مخــــاطر معــــدل الفائــــدة علــــى التــــدفقات  : * مخــــاطر معــــدل الفائــــدة علــــى التــــدفقات النقديــــة والقيمــــة العادلــــة

 النقديــــة والقيمــــة العادلــــة هــــي التعــــرض للمخــــاطر املختلفــــة املتعلقــــة بتــــأثير تقلبــــات معــــدالت الفائــــدة فــــي الســــوق علــــى

الوضـــع املـــالي للمجموعـــة وتـــدفقاتها النقديـــة ، وال تتعـــرض موجـــودات ومطلوبـــات املجموعـــة املاليـــة إلـــى مخـــاطر أســـعار 

قيمـــة العادلـــة والتـــدفقات النقديـــة ، وتراقـــب اإلدارة التغيـــرات فـــي معـــدالت الفائـــدة ونعتقـــد أن مخـــاطر الفائـــدة علـــى ال

 . قليلة التأثيرمة العادلة على املجموعة معدالت الفائدة على التدفقات النقدية والقي

ـــرات فـــــي أســــعار ا * مخــــاطر الســـــعر : ـــة للتقلبـــــات نتيجــــة التغيــ ـــة األداة املاليــ ـــي مخـــــاطر تعــــرض قيمــ لســـــوق ســـــواء تلـــــك هــ

التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة أو ُمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات املتاجر بها في السوق ، وليس 

 لدى املجموعة أدوات مالية معرضة ملخاطر السعر .

إلــى تكبــد األطــراف إن مخــاطر األئتمــان هــي عــدم مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بألتزاماتهــا ممــا يــؤدي  * مخــاطر األئتمــان :

ـــة األخـــــرى لخســـــارة ماليـــــة ، ولـــــيس لـــــدى املجموعـــــة  ـــئيلة وأن هـــــذا نـــــاتج عـــــن السياســ مخـــــاطر إئتمانيـــــة متوســـــطة أو ضــ

، حيث يتم إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف أئتماني مرتفع ، وتقيد الذمم املدينة بعد حسم  اإلئتمانية املتحفظة

 مخصص الديون املشكوك في تحصيلها .

إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة املجموعة على تأمين السيولة الالزمة ملقابلة األلتزمات  ر السيولة :* مخاط

املتعلقة باألدوات املالية ، وقد تنتج مخاطر السيولة عن عـدم القـدرة علـى بيـع أحـد املوجـودات املاليـة بسـرعة وبقيمـة 

ابلـــة قشـــكل دوري مـــن تـــوفر ســـيولة كافيـــة ملق تأكـــد اإلدارة بتقـــارب قيمتـــه العادلـــة ، وتـــدار مخـــاطر الســـيولة عـــن طريـــ

 األلتزامات املستقبلية .

إن القيمـــة العادلـــة هـــي القيمـــة التـــي يـــتم بهـــا تبـــادل أصـــل أو تســـوية ألتـــزام بـــين أطـــراف ذات درايـــة  * القيمـــة العادلـــة :

تجميـع أدوات املجموعـة املاليـة  ولديهم الرغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة ، حيث أنـه يـتم

على أساس طريقة التكلفة التاريخية وقـد تنـتج فروقـات بـين القيمـة الدفتريـة وتقـديرات القيمـة العادلـة ، وتـرى اإلدارة 

 أن القيمة العادلة ملوجودات املجموعة املالية ومطلوباتها ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية .

تعمـل الشــركة علـى بيــع منتجاتهـا فـي أســواق تنافسـية تخضــع لقـوى العــرض  تغيــر الطلـب :* مخـاطر دخــول منافسـين و 

 والطلب مما يعرض الشركة إلى املخاطر التنافسية .

ي الــــصــــاد العــــاملي ممــــا قــــد يعــــرض الشــــركة تتــــأثر الشــــركة بتقلبــــات األقت * أإلنكمــــال والركــــود فــــي األقتصــــاد العــــاملي :

 خفض الطلب على مبيعات الشركة .

تتـــأثر الشـــركة بتغيـــرات أســـعار الخـــام والطاقـــة والـــذي يترتـــب عليـــه زيـــادة فـــي  التغيـــر فـــي أســـعار املـــواد الخـــام والطاقـــة :* 

والعمــل علــى الحــد  تكــاليف التشــغيل ممــا يــؤثر علــى األثــر املــالي للمجموعــة ، وتقــوم اإلدارة بالتعامــل مــع هــذه التغيــرات

قــرارات للتعامــل مــع مثــل هــذة الفرضــيات بإعــادة  الشــركةتخــذت إدارة وعلــى أثــر ذلــك ، أداء الشــركة .أثارهــا علــى أمــن 
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تقيـــيم ضـــبط التكـــاليف ودراســـة شـــاملة ألســـعار البيـــع والتقســـيم الجغرافـــي ملنـــاطق البيـــع ، مـــن املمكـــن وجـــود مخـــاطر 

مكـن أن تعيـق ، والتـى يحتى تـاريخ إعـداد هـذا التقريـر في الوقت الحالي أو تعتبرها غير جوهرية  الشركةآخرى ال تعلمها 

 .في املستقبلعملياتها 
 

 الشركة ونتائج أعمالها في السنوات الخمس األخيرة موجودات ومطلوبات -5

 م7201 م1820 م1920 م2020 م1220 األرقام )ألف ريال(

 595,540 605,190 534,561 500,240 513,379 املبيعات

 (444,747) (450,405) (400,023) (368,942) (369,617) تكلفة املبيعات

 150,793 154,785 134,538 131,298 762,143 ربحإجمالي ال

 10,723 6,688 4,715 3,056 59 اإليرادات األخرى 

 (73,635)  (78,593) (70,055) (66,829) (428,69) دارية والتسويقيةإل املصاريف ا

 (524)  - (159) (137) (91) املصاريف األخرى 

 - - - 7,100) ) 5,500) ) دلة لألداة املالية املشتقةيخصم: خسارة قياس القيمة العا

 87,357 82,880 69,039 67,388 68,802 والضرائبقبل الزكاة  ربحصافي ال

 (15,603)  (12,361) (9,653) (9,098) (3,0811) والضرائب الزكاةمصروف 

 71,754 70,519 59,386 58,290 57,719 ربح السنة

 (27,985)  (20,851) (18,164) (19,665) (350,23) يخصم: حصص غير مسيطرة

ربح السنة العائد ملساهمي شركة الصناعات صافي 

 الكيميائية

34.369 31,525 41,222 49,668 43,769 

 150,714 160,618 174,201 213,033 528,197 سنةرصيد األرباح املبقاة أول ال

 43,769 49,668 41,222 31,525 34,369 ربح السنة

 (4,377) (4,967) (4,122) (3,863) (3,437) حول إلى اإلحتياطاتامل

 (1,988) (3,618) 1,732 (5,767) (2,773) شاملة أخرى  (خسارةدخل )

 (27,500) (27,500) - (27,500) - التوزيعات األخرى 

    (9,900) - يخصم: تعديالت سنوات سابقة

همي شركة لسنة العائد الى مسارصيد األرباح املبقاة أخر ا

 الصناعات الكيميائية األساسية

225,686 197,528 213,033 174,201 160,618 
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 م1720 م1820 م1920 م2020 م1220 األرقام )ألف ريال(

  مؤشرات قائمة املركز املالي

 486,449 360,102 330,641 280,170 293,304 املوجودات املتداولة

 - - - - - األستثمارات

 194,653 332,487 425,711 583,964 406,771 ات الثابتةاملوجود

 681,102 692,589 756,352 864,134 699,075,1 إجمالي املوجودات

 89,625 77,472 89,522 174,619 160,792 املطلوبات املتداولة

 24,008 29,377 46,019 87,497 512,286 املطلوبات غير املتداولة

 488,690 507,239 550,192 538,550 145,705 حقوق املساهمين

 78,779 78,501 70,619 63,468 250,58 غير مسيطرةحقوق 

 681,102 692,589 756,352 864,134 699,075,1 إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمين

 

 م7201 م8201 م9201 م2020 م1220 األرقام )ألف ريال(

  مؤشرات قائمة التدفق النقدي

 87,359 82,880 69,039 60,288 68,802 والزكاة ربح قبل الضرائبال

 (17,038) 14,403 32,407 100,772 (28,478) العمليات أنشطةالتغييرات األخرى في 

 اإلستثمار صافي النقد الخارج من انشطة
(313,198) (170,406

) 

(116,935

) 

(114,866

) 

(70,479) 

 (54,820) (48,400) (11,656) 14,043 144,792 صافي النقد الخارج من انشطة التمويل

 (54,978) (65,983) (27,145) 4,698 13,083 صافي التغير في النقد وما يماثله

 227,856 172,878 106,895 79,750 84,448 النقد في بداية الفترة

 172,878 106,895 79,750 84,448 71,365 النقد في نهاية الفترة

 

 ت الشركة والشركات التابعةالتحليل الجغرافي إلجمالي إيرادا -6

 م  2021إجمالي مبيعات العام  -أ

 البيان م 2021مبيعات  م 2020مبيعات 

 داخل اململكة ) اململكة العربية السعودية ( 412,155,051 397,336,070

 خارج اململكة  101,223,561 102,903,678

 املجموع  513,378,612 500,239,748
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 لرسم البيانيتحليل مبيعات الشركة با -ب

 

 
 

 لفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أية توقعات أعلنتها الشركةا -7

 نسبة 

 التغيرات %

ريال            م 2020 التغيرات 

 سعودي

ريال            م 1202

 سعودي

 مؤشرات قائمة الدخل 

 بيعاتامل 513,378,612 500,239,748 13,138,864 +2,6%

 تكلفة املبيعات (369,616,789) (368,941,852) 674,937 +2%. 

 إجمالي الربح 143,761,823 131,297,896 12,463,927 +9%

 وتوزيعمصاريف بيع  (44,847,758) (44,581,873) 265,885 -% 6.

 مصاريف عمومية وإدارية (24,580,050) (22,247,485) 2,332,565 +10%

 إيرادات )مصروفات( أخرى  (11,114,936) (6,178,690) (4,936,246) %+80

 ربح السنة 57,719,079 51,189,848 6,529,231 +13%

 

 :أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

 في  فاعاالرتمثل يحيث ، الشركة نتجات الخارجي على مالداخلي و الطلب  في زيادة  عود الياملبيعات ت زيادة

  .%2.6ملبيعات نسبة ا

 املبيعات زيادة% يعود الى 9,5 بنسبة الربح جماليإ زيادة. 

 مخصص خسائر ائتمان متوقعة في  جوهري  زيادةيعود الى  %5بنسبة  املصاريف العمومية واإلدارية زيادة 

 املبيعات.  زيادة إلى ذلكويعود  %12.8بنسبة  ربح السنةفي  الزيادة تبلغ 

 م.2021ألسباب األخرى التى تم األعالن عنها على موقع تداول حينها خالل عام عالوة على ا 
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تها والدولة اليلرئيس ي والدولة املحل الرئيس لعمسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها اإ -8

 محل تأسيسها

 رأس املال الشركةسم إ

حصة شركة 

الصناعات 

 الكيميائية

 م 2017

 اط الرئيس يالنش

دولة املحل 

 الرئيس ي

 تهااليلعم

دولة املحل 

 التأسيس

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 ) املصدر (

275,000,000 

 ريال سعودي
100% 

إنتاج حامض الهيدروكلوريك والصودا 

الكاوية ، وهيبوكلوريت ، غاز الكلورين ، 

كلوريد الكالسيوم ، مواد الصقة على السخن 

واد منظفة ، مواد كيميائية والبارد ، م

ملعالجة الخرسانة ، فوق أكسيد الهيدروجين 

، كلوريد األملونيوم ، هيدروكسيد البوتاسيوم 

. 

 السعودية

 الدمام

 السعودية

 الدمام

الشركة الوطنية للكيماويات 

 األساسية

 ) تابعة (

 10,000,000 

 ريال سعودي
100 % 

إنتاج حامض الكبرتيك وكبريتات الصوديوم 

وكبريتات البوتاسيوم وحامض 

الهيدروكلوريك وتجارة الجملة والتجزئة فى 

املواد الكيميائية املستخدمة في األعمال 

الصناعية وفى املختبرات الطبية والصناعية 

وتسويق منتجات الشركة من املواد 

 الكيماوية الصناعية.

 السعودية 

 ينبع 

السعودية  

 ينبع

شركة اللواصق الوطنية 

 ةاملحدود

 ) تابعة (

20,795,000  

 ريال سعودي
 نتاج املواد الالصقة الساخنة والباردة .إ % 47

 السعودية 

 الدمام

السعودية 

 الدمام

الشركة السعودية ملعاجة 

 املياه املحدودة

 ) تابعة (

16,500,000  

 ريال سعودي
100 % 

إنتاج مبيدات حيوية وكلوريد الحديديك 

ت تخثر ومانعات تشكيل األكسجين ومضاد

ومنظفات كيماوية متعددة األغراض ومواد 

كيماوية مانعة للتكلس ملحطات التحلية 

ومشتقات ترسبات ومواد مانعة للرغوة 

ومانعات تأكل وترسيب وكيماويات معالجة 

 األسطح املعدنيةوتسويق منتجات الشركة .

 السعودية 

 الدمام

السعودية 

 الدمام

 شركة هانتسمان ايه بي س ي

 ) تابعة (

3.200.000    

 ريال سعودي
49 % 

نتاج انظمة بولى يورثين وخليط من البولي إ

 إيثر بولى يول 

 السعودية 

 الدمام

السعودية 

 الدمام

شركة تسويق وتوزيع املواد 

 الكيميائية املحدودة

 ) تابعة (

1,108,072    

 ريال سعودي
100 % 

تجارة الجملة والتجزئه في املواد الكيماوية 

 لصناعية .التجارية وا

 السعودية 

 الدمام

السعودية 

 الدمام
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 تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة -9

 أو الشركات التابعة لها قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو الشركةبأنه ال توجد أية أدوات دين على   الشركةتقر 

وجب بمتوجد أي حقوق تحويل أو إكتتاب  شابهة ، كما الصكوك أو أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق م

أو منحتها ، وليس هناك أي  الشركةأدوات قابلة للتحويل إلى أسهم أو سندات أو صكوك أو حقوق خيار مشابهة أصدرتها 

يوجد أى م ، وبالتالي ال  2021ي أدوات دين قابلة لإلسترداد خالل عام أل  الشركةء أو إلغاء من جانب إسترداد أو شرا

 مقابل ذلك . الشركةعوض حصلت علية 

 وصف لسياسة الشركة في توزيع األرباح -10

سياسة  توصية مجلس اإلدارة ، حيث تتماش ىيعد توزيع األرباح من إختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناء  على 

على الصافية  الشركة" توزع أرباح  " -على : ( من النظام األساس ي للشركة التي تنص 42في توزيع األرباح مع املادة )  الشركة

 -التالي :الوجه 

 لجمعية ان تقر ا. ويجوز للشركةحتياطي النظامي لتكوين اإل  صافي االرباح( من  % 10جنب عشرة باملائة ) ي

 . املدفوع رأس املال من %30نسبة تياطي املذكور حالتجنيب متى بلغ اإل هذا العادية وقف  العامة

 لتكوين إحتياطي  صافي االرباح% ( من  5مة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب ) للجمعية العا

 .وبما يعود بالنفع على الشركةلغرض أو أغراض معينة  خصيصيتفاقي إ

 وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل  دية ان تقر تكوين إحتياطيات أخرى للجمعية العامة العا ،

ثابتة قدر اإلمكان على املساهمين ، وللجمعية املذكورة كذلك ان تقتطع من صافي األرباح مبالغ  توزيع أرباح

 إلنشاء مؤسسات إجتماعية لعاملي الشركة أو ملعاونة ما يكون قائما من هذه املؤسسات.

  املدفوع . الشركة مال% ( من رأس  5)  نسبة تمثلملساهمين ا علىالباقي بعد ذلك من يوزع 

  ( من  10) يخصص بعد ما تقدم نسبةاالساس ي للشركة ونظام الشركات  ماعة االحكام املقررة في النظامع مر %

ريال سعودي على ان يكون إستحقاق هذه املكافأة  500,000بحد أقص ى  الباقي ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 .متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو

 ساهمين كحصة إضافية في األرباح .يوزع الباقي بعد ذلك على امل 

  كما يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهيميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد إستيفاء املتطلبات

 النظامية.

 للسياسة التالية : الشركةوتقوم 
 
 بتوزيع األرباح وفقا

 ( من النظام األساس ي تكون كافية 42 إن األرباح الصافية بعد إحتساب املخصصات النظامية الواردة باملادة ) 

 بما يضمن قابليتها للتوزيع .

 . توافر السيولة الالزمة 
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 . عدم تعارض توزيع األرباح مع أي اتفاقات بنكية إن وجدت 

  على مواصلة نموها .  الشركةأن ال تتسبب عملية توزيع األرباح فى الحد من قدرة 

 ة ن من صافي أرباحها بعد خصم الزكاة  بعد موافقة الجمعية العاديتدفع األرباح املقرر توزيعها على املساهمي

 بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية . الشركةوتكون أحقية األرباح املوزعة للمساهمين املسجلين بسجالت 

 عالن عنها من خالل موقع تداول والصحف الرسمية .ة موعد دفع األرباح والتى يتم اإل مجلس اإلدار  يحدد 

  وبالتنسيق مع تداول .يتم تو 
 
 زيع األرباح على املساهمين من خالل اإليداع املباشر فى محافظهم أليا

 

مبر ديس 31حتى  2008يونيو  16في سوق األسهم السعودية فى  الشركةرباح التى تم توزيعها منذ إدراج أل اوفيما يلي بيان ب

 -م : 2021

 سم البنك الذي تولى عملية التوزيعإ الربح املوزع للسهم يقة التوزيعطر  تاريخ التوزيع تاريخ اإلستحقاق تاريخ اإلعالن

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال للحساب تحويل 17/03/2020 09/03/2020 19/12/2019

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال للحساب تحويل 06/06/2018 15/05/2018 27/02/2018

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال تحويل للحساب 23/05/2017 10/05/2017 05/03/2017

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال تحويل للحساب 09/06/2016 15/05/2016 10/04/2016

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال تحويل للحساب 07/05/2015 28/04/2015 19/01/2015

 البنك السعودي البريطاني واحـــد ريال تحويل للحساب 11/05/2014 21/04/2014 13/01/2014

 البنك السعودي البريطاني ريال ونصف ريال تحويل للحساب 13/05/2013 21/04/2013 12/01/2013

 البنك السعودي البريطاني واحـــد ريال تحويل للحساب 16/05/2012 01/05/2012 25/01/2013

 البنك العربي الوطني حـــد ريالوا تحويل للحساب 24/04/2011 05/04/2011 11/12/2010

 البنك العربي الوطني واحـــد ريال تحويل للحساب 03/05/2010 14/04/2010 16/01/2010

 البنك السعودي البريطاني نصف ريال تحويل للحساب 21/07/2009 30/06/2009 21/04/2009

 

) عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار ألشخاص وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود  -11

أقربائهم ( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب املادة )  ( من قواعد التسجيل واإلدراج وأي تغيير في  45التنفيذيين و

 تلك الحقوق خالل السنة املالية األخيرة

اص ) عدا أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد مصلحة في فئة أسهم ذات األحقية فى التصويت تعود ألشخ الشركةتقر 

( من قواعد  45بتلك الحقوق بموجب املادة )  الشركةوكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر ( قاموا بإبالغ 

هية في بأي تغيير في ملكية األسهم خالل السنة املالية املنت الشركةولم يقم أي من املساهمين بتبليغ التسجيل واإلدراج ، 

 م . 31/12/2021
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين  -12

أقرابائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل  و

 السنة املالية األخيرة

مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم او أدوات دين الشركة او شركاتها وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء  -أ

 التابعة

 صافي  م2020نهاية عام  م  2021نهاية عام  االسم م

 التغير

 نسبة 

 التغير

% 

 أدوات األسهم 

 الدين 

أدوات  األسهم

 الدين

 - - ال يوجد 2,724,796 ال يوجد 2,724,796 ــدـــــــعبــــد هللا مهنــا عبد العزيز املعيبــــــــ 1

 - - اليوجد 455 اليوجد 455 اض يـــســــــــــليمان عبد هللا حمـــد القـــــــــ 2

 %040, 50,000 اليوجد 1,394,273 اليوجد 1,344,273 عبد العـزيز مهنا عبد العزيز املعيبد 3

 - - اليوجد 6,066,185 اليوجد 6,066,185 *ـــــــــميــــــــــــــطـــــــــــــــارق عــــــلى عبــدهللا التمي 4

 - - اليوجد 10,443 اليوجد 10,443 ابراهيم املعمــــــر هللاخــالد عبد  5

 -   - اليوجد 15,000 اليوجد 15,000 عبد اللطيف عزمي عبد الهـــــــــــــــــــادي 6

ل ال حصـــــــــــة عبد املحســــــــن 7
َ
 -   - اليوجد 2,675,228 اليوجد 2,675,228                                     ــخ**  ــــشيـمحمد ا

 - - اليوجد 1,000 اليوجد 1,000 ـــــــــيمــــــــــــــعبد العزيـــــز عبــــــــدهللا النعـــــــــ 8

 - - اليوجد - اليوجد - يالتميـــــــــــــــــــــــمعبد العزيز طالل  9

 

 .(التي تملك األسهم )شركة علي عبد هللا التميمي ةشركاليمثل ه أي أسهم شخصية ولكن, يطارق علي التميم /السيد ال يمتلك* 

ل  /االستاذةمتلك تال  **
َ
ــــخ الحصـــــــــــة عبد املحســــــــــــــــــــــن محمد ا ــ  التي تملك األسهم ؤسسةاملل مثها تأي أسهم شخصية ولكن,شيـ

 (.وشركة األستثمارات الرائدة "رائد". للتقاعداملؤسسة العامة )

كتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار إلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق وبأستثناء ما ذكر آعاله ال يوجد مص* *

 ركاتها التابعة.ائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شبالتنفيذيين وأقر 
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 و شركاتها التابعةأو أدوات دين الشركة أزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذين و  -ب

 نسبة التغير صافي التغير م2020نهاية عام  م 2021نهاية عام  االسم م

% 
أدوات  عدد األسهم 

 الدين

أدوات  عدد األسهم

 الدين

 - - ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد عبد هللا عبد الكريم الشيخ عالء 1

ــــــــــــســ ــجبانكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2  -  -  ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد ــاـــــــيفيتـــــــافــــــــــــــــــــــ

 -  -  جدال يو  ال يوجد اليوجد اليوجد *فارس نعمة لحود 3

 - - ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد ـــــنزـــــــروي مارتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

   اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد **رنى كيلىيب 5

   اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ***مشارى على محمد الغامدى 6

 

وذلك بعد التشاور مع أعضاء  15/08/2021ير املالى بالشركة بتاريخ تم تعيين السيد / فارس نعمه لحود بمنصب املد*

 لجنة الترشيحات واملكأفات بمجلس االدارة.

وذلك بعد التشاور مع  11/07/2021لشركة وذلك بتاريخ باين السيد / بيرني كيلى بمنصب املدير التجارى يتم تع**

 .أعضاء لجنة الترشيحات واملكافأت بمجلس االدارة

 . 13/10/2021ين السيد / مشاري على محمد الغامدى بمنصب مدير املوارد البشرية بالشركة بتاريخ يتع *** تم

 

املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة ) سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك ( وكشف باملديونية  -13

 لقروض خالل السنةي مبالغ دفعتها الشأللشركات والشركات التابعة لها و  اإلجمالية
ً
 ركة سدادا

ع مإتفاقية زيادة و تعديل حد التسهيالت اإلئتمانية املمنوحة للشركة واملتوافقة قامت الشركة بتوقيع  م28/05/2018في 

مبلغ م 31/12/2020  كما في بلغ رصيد املديونية املستحقة للبنكو قد  الشريعة اإلسالمية من البنك العربي الوطني

التسهيالت االئتمانية إجمالي من م( 2019في عام  مليون ريال سعودي 15مبلغ : ال سعودي )مقابلري 85,565,944

م  وبالتالي لم تقم الشركة بسداد 31/12/2021 ابتداء منمليون ريال سعودي تستحق السداد  262التي تبلغ املمنوحة 

، قامت املجموعة بأعادة التفاوض على  2021خالل عام و  م31/12/2020كما في ايه مستحقات للبنك العربي الوطني 

 لشروط اتفاقية القرض املعدلة ، سيتم سداد هذه القروض على 
 
شروط االتفاقية وإعادة جدولة فترة السداد . وفقا

 بقيمة 
 
 متساويا

 
 ربع سنويا

 
 من مارس  13.1عشرين قسطا

 
 وبعد تا 2021مليون ريال سعودي لكل منها اعتبارا

 
ريخ . الحقا

، تمت إعادة جدولة شروط سداد القرض لتصبح استحقاق  2021ديسمبر  31ئم املالية عن السنة املنتهية في القوا

 2.3مبلغ  2021ديسمبر  31بلغت تكاليف القروض املرسملة خالل السنة املنتهية فى  .2022الدفعة االولى فى ديسمبر 

 مليون ريال سعودي(. 2.2 2020ديسمبر 31مليون ريال سعودى )
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 تسويات سنوات سابقة  -14

قامت ادارة املجموعة باكتشاف أخطاء والتى تم معالجتها من خالل تسوية البيانات املالية املقارنة لسنة  2021خالل عام 

 . فيما يلي بيان بتلك االمور وأثر التسويات على  البيانات املالية املقارنة:2020

  قامت الشركة بالدخول في عقد ألدوات مالية مشتقة )مقايضة أسعار الفائدة( ولذا تم 2018خالل عام ،

االعتراف بالقيمة العادلة لتلك لتلك االدوات املالية املشتقة كما في تاريخ التقارير املالية وكذلك األرباح أو 

 الخسائر الناتجة عن فترات إعداد التقارير.

  منافع املوظفين عن السنة عة باكتشاف أخطاء في البيانات املستخدمة الحتساب التزامات قامت ادارة املجمو

 .2021، حيث تم تسويتها فى عام 2020ديسمبر  31املنتهية في 

الرصيد بعد  مبلغ التعديل الرصيد قبل التعديل 

 التعديل

    2020يناير  1قائمة املركز املالي املوحد كما فى 

 203,132,612 (9,900,000) 213,032,612 أرباح مبقاة

 9,900,000 9,900,000 - التزامات األدوات املالية املشتقة

    2020ديسمبر  31كما في 

 197,527,602 (21,201,987) 218,729,589 أرباح مبقاة

 19,349,198 (79,391) 19,428,589 حصص غير مسيطرة

 17,000,000 17,000,000 - التزامات األدوات املالية املشتقة

 35,420,349 4,281,378 31,138,971 التزامات منافع املوظفين
 

 2020ديسمبر  31قائمة الربح او الخسارة والدخل الشامل االخر املوحدة للسنة املنتهية في 

 (7,100,000) (7,100,000) - خسارة القيمة العادلة لألداة املالية

 51,198,848 (7,100,000) 58,289,848 ربح السنة

    الدخل الشامل اآلخر

 (6,083,196) (4,281,378) (1,801,818) منافع املوظفين إعادة قياس التزامات

 45,106,652 (11,381,378) 56,488,030 مجموع الدخل الشامل للسنة
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ب أو حقوق وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاي أدوات دين قابلة للتحويل أوصف لفئات وأعداد  -15

 م31/12/2021مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة املالية املنتهية في 

ي حقوق مشابهة أصدرتها أتعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو ي أدوات دين أو أوراق مالية أبأنه ال يوجد  الشركةتقر 

 م. 2021الشركة أو منحتها خالل عام 

كتتاب إراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق وجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أو كتتاب بمإوصف ألي حقوق تحويل أو  -16

 أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة

ات أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكر  م 2021خالل عام بأنها لم تمنح أو تصدر  الشركةتقر 

 .حق إكتتاب أو حقوق مشابهة

قيمة األوراق املالية املتبقية و سترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد وصف ألي إ -17

 شترتها شركاتها التابعةإشترتها الشركة وتلك التي إن األوراق املالية املدرجة التي مع التمييز بي

جانب الشركة أو الشركات التابعة ألي أدوات دين تقر الشركة بأنه ال يوجد أي عمليات إسترداد أو شراء أو إلغاء من 

 م. 2021قابلة لإلسترداد خالل عام 

 فيه أسماء 2021عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام  -18
ً
م وسجل حضور كل إجتماع موضحا

 الحاضرين

 -( جلسات وفيما يلي بيان الحضور : 6م عدد ) 2021عقد مجلس اإلدارة خالل عام 

 ماالس م
االجتماع 

 األول 

27/01/2021 

االجتماع 

 الثاني

22/03/

2021 

االجتماع 

 الثالث

17/05/

2021 

االجتماع 

 الرابع

17/08/

2021 

االجتماع 

 خامسال
 

 

04/11/

2021 

االجتماع 

 سادسال

28/12/2021 
 اإلجمالي

             6 ـــــدــــــعبــــد هللا مهنــا عبد العزيز املعيبــــــ 1

             6 ض يــاـــيمان عبد هللا حمـــد القـــــــســــــــــل 2

     -  -      4 *دـــــــــعبد العـزيز مهنا عبد العزيز املعيب 3

     -        5 **ـــــــــــميـــــــــــميـطـــــــــــــــارق عــــــلى عبــدهللا الت 4

           -  5 ***ابراهيم املعمــــــر هللاخــالد عبد  5

       -      5 ****ديمي عبد الهـــــــــــــــــــاعبد اللطيف عز  6

ل الشي حمدم ـناملحســـــــــــــــــــــ عبد حصـــــــــــة 7
َ
             6 ـــــــخا

             6 ـــــــــــيمــــــــــــــعبد العزيـــــز عبــــــــدهللا النعـــــــ 8

             6 طالل التميميعبد العزيـــــز  9

الرابع وذلك لظروف تواجده خارج امللكة العربية عن حضور االجتماع  عبد العزيز مهنا عبد العزيز املعيبد /يدالس اعتذر* 

 .السعودية

 .خصيةلك لظروف شوذ الثالثعن حضور االجتماع  طـــــــــــــــارق عــــــلى عبــدهللا التميـــــــــــــــــــــــمي /** اعتذر السيد
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ـــــر هللاخــالد عبد  /لسيداعتذر ا ***  .وذلك لظروف شخصية السادسعن حضور االجتماع  ابراهيم املعمـ

ـــــادي /اعتذر السيد **** ـــ ـــــ ـــ ــ كة لمارج املعن حضور االجتماع الرابع وذلك لظروف تواجده خ عبد اللطيف عزمي عبد الهـ

 العربية السعودية.

 قةوصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عال -19

 -كما يلي : م 31/12/2021تتمثل املعامالت مع األطراف ذات عالقة كما في 

 أسم الشركة

 صاحبة املصلحة

 الطرف

 ذات

 عالقة

 الغرض

 من

 التعاقد

 الرصيد

 في

31/12/2021 

 الرصيد

 في

31/12/2020 

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 شركة هانتسمان هولندا 

 (طرف ذات عالقة  )

 28,031,193 43,899,516 شراء مواد

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 مجموعة شركات هنكل في الشرق األوسط

 (طرف ذات عالقة  )

 7,894,268 3,265,193 شراء مواد

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 شركة هنكل املحدودة باململكة املتحدة

 (طرف ذات عالقة  )

 7,358,471 8,016,162 إمتياز رسوم

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 مجموعة شركات هنكل في الشرق األوسط

 (طرف ذات عالقة  )

 13,141,120 15,909,107 مواد مبيعات

شركة الصناعات الكيميائية 

 األساسية

 عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبد الهادي

)شركة عالء عزمي عبدالهادي و خليفه عبد 

 ت الهندسية(هللا الحواس لالستشارا

خدمات 

إستشارات 

 هندسية

 2,500,000 ـــــــــــــ

 أية تعامالت تجارية مع أي من أع
 
ها ئضاء مجلس اإلدارة الشركة أو مدراوبخالف ما ورد أعاله فإنه ال يوجد حاليا

حة مادية مباشرة % ( أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصل 5التنفيذيين أو من يمتلك حصة ) 

 للتصويت على هذة املعامالت.
 
 أو غير مباشرة من هذة التعامالت ، وال توجد أية صالحيات تعطي أي منهم حقا

مع اإلشارة إلى أن جميع هذة العقود مع األطراف ذات العالقة تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وتحقق 

 على أ
 
 بل تزيد من ربحية املساهمين مصلحة الشركة وال تؤثر سلبا

 
 ماليا

 
وأن األسعار املحددة في هذة دائها وال تشكل عبئا

 للشركة مقارنة بتلك الرائجة في األسواق املحلية وبالتالي فهي تصب في مصلحة املساهمين وتعتبر 
 
العقود تؤمن وفرا

 تفضيلية للشركة .
َ
 أسعارا
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 فيها ،عقود تكون معلومات تتعلق بأي أعمال أو  -20
ً
أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة  الشركة طرفا

 الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

 أسم الشركة

 صاحبة املصلحة

 الطرف

 ذات

 عالقة

 الغرض

 من

 التعاقد

مدفوعات 

 خالل

31/12/2020 

افقة  تاريخ مو

 الجمعية

 على التعاقد

 مدفوعات 

 خالل

31/12/2021 

شركة الصناعات 

 الكيميائية األساسية

عبداللطيف عزمي عبداللطيف 

 عبد الهادي

)شركة عالء عزمي عبدالهادي و 

خليفه عبد هللا الحواس 

 لالستشارات الهندسيه(

خدمات 

إستشارات 

 هندسية

2,500,000 28/04/2021 - 

 

رة أو الرئيس التنفيذي أو املراقب املالي أي مصلحة مباشرة أو تقر الشركة بأنه التوجد ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدا

غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ولم يحصل أي عضو من األعضاء على ترخيص من الجمعية 

ر في أحد اتجإمن شأنه منافسة الشركة أو عمل في أي العامة ، كما تقر الشركة بأن أعضاء مجلس اإلدارة لم يشتركوا 

 من األعضاء ان له مصلحة 
 
شخصية في فروع النشاط الذي تزاولة شركة الصناعات الكيميائية األساسية ، ولم يبلغ ايا

 .الشركة لحسابهااألعمال والعقود التي تبرمها 

ي عالء عزمشركة  /شقيقه شركة و األستاذ/ عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي ) عضو مجلس اإلدارة ( عدا  

التي يشغل فيها عضو مجلس اإلدارة السيد / عبد اللطيف  الهندسيةعبد الهادي وخليفة عبدهللا الحواس لإلستشارات 

استشارات هندسية م بشأن 2017خالل عام معها ، حيث تم إبرام عقد عضو مجلس إدارة عزمي عبد الهادي منصب 

 م17/02/2019م وحتى 18/02/2016شهر من تاريخ  36ريال سعودي ملدة  8,400,000بواقع  مرتبطة بمشاريع الشركة

وتم سداد املبلغ واملوافقة علية من قبل  م2017ارية للشركة فعليا خالل عام تم البدء في تقديم الخدمات االستشوقد 

شركة عالء عزمي عبد الهادي وخليفة عبدهللا الحواس نفس الشركة "مع  جديد، كما تم توقيع عقد  الجمعية العامة

بمشروع انتاج الكلورين املقام في مدينة الجبيل "مرحلة أولى" بشأن استشارات هندسية  "ستشارات الهندسيةلإل 

 1,353,035بمبلغ  ةمر تشغيل جديداو أباإلضافة الى ريال سعودي  5,822,500م بواقع 09/07/2018الصناعية بتاريخ 

 خالل عام وقد تم البدريال سعودي  7,175,535بإجمالي مبلغ ريال سعودي 
 
وتم سداد  م2018ء في تقديم الخدمة فعليا

 .01/06/2020بتاريخ  واملوافقة علية من قبل الجمعية العامة بالكامل املبلغ
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بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو  -21

 تها الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة .أو أي قروض قد منح تعويض

ب بانه ال يوجد ترتيب أو إتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي رات الشركةتقر 

نت أي قرض عقده كماتقر الشركة بأنها لم تقدم أي قروض نقدية من أي نوع ألعضاء مجلس إداراتها أو ضم أو تعويض.

 .ع غيرهواحد منهم م

 بيان ألي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن آية حقوق في األرباح -22

 حقوق فى األرباح. ةانه ال يوجد ترتيب أو إتفاق أو تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي الشركةتقر 

 

مستحقات آخرى مع وصف  ةيأو بيان بقيمة املدفوعات النظامية املستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أ -23

 موجز لها وبيان أسبابها

 -قامت الشركة بسداد مستحقات لجهات حكومية على النحو التالي : -أ

 م2020عام  م2021عام  السبب البيان

 9,973,230 7,971,964 بموجب نظام مصلحة الزكاة والدخل  والدخلمصلحة الزكاة 

 2,490,050 3,028,583 نظام التأمينات األجتماعية بموجب املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 389,224 426,326 رسوم خدمات سجل املساهمين وطلب تقرير سجل األسهم شركة السوق السعودية تداول 

ورسوم ومكتب عمل وتصديقات جوازات 

 أخرى و حكومية 

 والتصديقات رسوم تأشيرات وإقامات
1,354,160 2,089,179 

 14,941,683 12,781,033 املجموع

 

 عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات: -24

 اسباب الطلب تاريخ الطلب تسلسل الطلبات

 أخرى  م16/01/2021 1

 أخرى  م13/04/2021 2

 الجمعية العامة م28/04/2021 3
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 بيان بقيمة آية أستثمارات أو إحتياطيات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة -25

 م. 2021حتياطيات أنشئت ملصحة املوظفين خالل عام إأستثمارات أو  ةال يوجد أيفأة نهاية الخدمة فيما عدا مكا

 

 نسبة التغير م  2020 م  2021 البيان

 %1 35,420,349 35,332,477 مكافأة نهاية الخدمة

 

 جتماعيةال املسئولية ا -26

ا على دعم بعضا من الجمعيات الخيرية املرخصـة جتماعي تحرص الشركة دوما لسياسة الشركة في دعم العمل اإل ستمرار إ

األتيـة  ملـدفوعاتمن الجهات الحكومية بمنطقة الدمام ومناطق آخرى على مستوى اململكة وقد وافق مجلس اإلدارة علـى ا

:- 

 املبلغ أسم الجمعية املتبرع لها

 بمنطقــــة  جمعيــــات خيريــــة مــــرخص لهــــا مــــن الجهــــات الحكوميــــة

 مستوى اململكةالدمام ومناطق أخرى على 

187,000 

 

 إقرارات مجلس اإلدارة -27

 على املعلومات التي توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية واملؤ 
 
شرات إستنادا

 -املستقبلية يقر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية األساسية بما يلي :

 ت بال عد 
ُ
 شكل الصحيح.أن سجالت الحسابات أ

 .ذ بفاعلية ف 
ُ
عد  على أسس سليمة ون

ُ
 أن نظام الرقابة الداخلية أ

 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة املصدر على مواصلة نشاطه 

 املعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات -28

 األلتزام بالئحة حوكمة الشركات (أ

الالئحة األسترشادية لحوكمة الشركات املساهمة ثم تتابع ذلك  12/11/2006أصدر مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ 

تخذ تعاميم صادرة من هيئة سوق املال بإلزامية بعض املواد بالالئحة اإلسترشادية ، وفى ضوء ذلك بادر مجلس اإلدارة  وا

افق مع متطلبات الهيئة قراره بتكليف شركة عاملية متخصصة فى اعداد لوائح الحوكمة بعمل الئحة حوكمة الشركة تتو 

 لنظام الشركات املساهمة ومتطلبات هيئة السوق املالية ، وتم تقديمها ملجلس اإلدارة بجلستة الت
 
ي وقرارتها ، ووفقا

 م وبعد األطالع عليها تمت املوافقة عليها وأوص ي  21/04/2012عقدت يوم السبت املوافق 
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م ، وتمت املوافقة عليها من قبل الجمعية ،  1/5/2012الثالثاء املوافق بعرضها على الجمعية العامة التي عقدت يوم 

 ولقد قامت الشركة بتزويد هيئة سوق املال بنسخة كاملة من الالئحة بعد اقرارها من الجمعية العامة حيث ابدت الهيئة

 متطلبات ا
 
 دارة.لهيئة وإقرارها من مجلس اإل بعض مالحظاتها على الالئحة بشأن بعض املواد الواردة بها وتم تعديلها وفقا

 البنود التي لم يتم تطبيقها وسبب ذلك:

 

التي لم يتم  النص / الفقرة / الحكم رقم املادة

 تطبيقها 

 أسباب عدم التطبيق

تشكيل وإختصاصات وإجتماعات لجنة  72و 71و 70

 املخاطر

 بأن لجنة املراجعة تغطي معظم تلك 
 
هذه املواد إسترشادية علما

 بتأسيس لجنة منفصلة إلدارة امله
 
ام ولم تقم الشركة حاليا

ولكن لدى الشركة العديد من اإلجراءات والسياسات  املخاطر

  الخاصة إلدارة املخاطر وتقليل أثرها.

 

 ) تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ( هتكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائ (أ

( مــــن النظــــام األساســــ ي التــــى تــــنص علــــى " يتــــولى إدارة الشــــركة  15يتكــــون مجلــــس اإلدارة مــــن تســــعة أعضــــاء وفقــــا للمــــادة ) 

ويجــوز  ملـدة ال تزيــد عـن ثــالث سـنوات للمســاهمين الجمعيــة العامـة العاديـة نتخـبهمإدارة مؤلـف مــن تسـعة أعضــاء ت مجلـس

تنتهـــي فـــي و  م 15/06/2019مـــن دورتـــه تبـــدأ  انتخـــاب مجلـــس إدارة جديـــدتـــم م 2019فـــي عـــام ، "  اعـــادة تعيـــنهم لعـــدة دورات

وقـــد وافقـــت الجمعيـــة العامــــة العاديـــة للمســـاهمين علـــى انتخـــاب املجلـــس الجديـــد فــــي  م وملـــدة ثـــالث ســـنوات14/06/2022

 .م23/05/2019اعها املنعقد بتاريخ اجتم

   

ها وأسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد ماية ومهوصف مختصر إلختصاصات لجان مجلس اإلدارة الرئيس (ب

 إجتماعاتها

وكالهما  مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة الترشيحات واملكافأتقام لجنة املراجعة و بتشكيل الجمعية العامة العادية  تقام

في القيام بواجباتة النظامية املناط به تحقيق لإلداء األمثل ،  ة مجلس اإلدارةتقومان بدور مهم ورئيس ي ملساعد

د نظمت الئحة ات والبرامج واملراجعة ورفع التوصيات ، وقواألستفادة من خبرات أعضائة املتنوعة في وضع السياس

 -مسؤوليات وواجبات واملهام املوكله لهذة اللجان وذلك على النحو التالي :حوكمة الشركة غرض و 
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 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــة املراجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( لجن 1 – ح

 

 نة املراجعة من كل من :( تتكون لج 1-1-ح

ــــة األســـــــــم ـــ  الصفـ

ــــ –رئيــس اللجنة  يــــــــــــــــــــــــــضقاد الــــــــــد هللا حمــــليمان عبـــــسـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ــ  ــتقلمسـ

ــــــو  ـدـــعبد العـــزيز مهنا عبد العزيز  املعيبــــ  إدارة غير تنفيذي ضو مجلس ع –عضــــ

ل 
َ
ــــــو  ـخشيــــــالحصـــــــــــة عبد املحسـن  ا  ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع –عضــــ

 

 : وسجل حضور االعضاء أجتماعات لجنة املراجعةعدد (  2-1-ح

وقد حضر جميع األعضاء م 2021خالل عام  عاتاإجتم أربعة ( 5 عقدت اللجنة خالل السنة )

ة فيهم املهــام املوكله لها وأصدرت توصياتها حيالها ملجلس إدار اللجنة ، و ناقشت نة أجتماعات اللج

 به سجل حضور موضح م2021خالل سنة عدد أجتماعات اللجنة بيان ب، وفيما يلي  الشركة
 
ا

 السادة االعضاء:

 

 االسم م
 االجتماع األول 

 م27/02/2021

 االجتماع الثاني

 م22/03/2021

 االجتماع الثالث

 م01/07/2021

 الرابعاالجتماع 

 م17/08/2021

 الخامساالجتماع 

 م04/11/2021
 اإلجمالي

           5 ــاض يــــــســــــــــليمان عبد هللا حمـــد القــــ 1

       -   4 *عبد العـزيز مهنا عبد العزيز املعيبد 2

ل  3
َ
           5 ــخشيـــــالحصـــــــــــة عبد املحسـن  ا

ملكة عن حضور االجتماع الرابع وذلك لظروف تواجده خارج امل عبد العزيز مهنا عبد العزيز املعيبد /اعتذر السيد* 

 العربية السعودية.

 ( مهام لجنة املراجعة واختصاصاتها ومدة عملها : 3-1-ح

 .التأكد من أن التقارير املالية قد تم إعدادها وفق السياسات املحاسبية التي تتبعها الشركة 

  مراجعة املشاكل املحاسبية التي تؤثر على عملية إعداد التقارير املالية وفهم مدى تأثيرهاتحديد و 

 على صحة تلك التقارير.

  ي والتوصية بشأنها.أدراسة مسودة القوائم املالية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الر 

 سبية املطبقة لطبيعة إعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى مالئمة السياسات املحا

 الشركة وتقييمها للتقارير املالية والتي تصدرها الشركة ولطبيعة عملية املراجعة لها.
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 من  هر السنوي للشركة وذلك قبل إعتمادإعداد توصيات ملجلس اإلدارة فيما يتعلق بالتقري

 املجلس.

 .إعداد توصيات متعلقة بإنشاء وتحسين ونشر بيئة الرقابة داخل الشركة 

 ووضع التقارير عن رأيها والتوصيات ، واإلشراف على إدارة  إعداد تقييم لنظم الرقابة الداخلية

 .املراجعة الداخلية

 املهنية  هلجنة لكفاءتإبداء التوصيات املتعلقة بإختيار املحاسب القانوني والتي تتضمن مراجعة ال

 األتعاب التي سوف يحصل  واملخاطر  املتوقعة من وجود تعارض في املصالح ، هوإستقالليت
 
وأيضا

 عليها.

  إجراء مراجعة سنوية ألداء املحاسب القانوني ووضع توصيات متعلقة بتعيينه وإعادة تعيينه أو

 إنهاء عقده.

  وإجراءات املراجعة مع األخذ في العمل مع املحاسب القانوني من أجل التنسيق في إعداد خطة

في الشروط التي تطلبها الجهات اإلشرافية القانونية  تغيرات حدثت ةعتبار ظروف الشركة وأيإل ا

 .خالل السنة الحالية 

  مناقشة النتائج الهامة والتوصيات التي توصل إليها املحاسب القانوني ودرجة إستجابة اإلدارة لها

 اإلجراءات التصحيحية التي قامت بها بناء
 
 وأيضا

 
 على تلك التوصيات. ا

 الشركة فيما يتعلق بتحديد الفترة الالزمة لتغيير املحاسب  إعداد التوصيات الخاصة بسياسة

 القانوني.

  إعداد التوصيات الخاصة بإنشاء إدارة املراجعة الداخلية بالشركة واملوازنة الخاصة بها وإختيار

 رئيس القسم ومراقبة درجة إستقاللية املراجعين الداخليين.

 ن فعاليته.يداد التوصيات الالزمة لتحسإعداد تقييم ألداء إدارة املراجعة الداخلية وإع 

 ن ت واألخطاء التي تتضمنها التقارير التي يعدها قسم املراجعة الداخلية والتأكد مانحرافإل مناقشة ا

 قيام اإلدارة بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة.

 خالفات.التأكد من إتباع اإلدارة التنفيذية للوائح وأنظمة الشركة والتأكد من عدم وجود م 

 .سنوات 3م وملدة 10/07/2019مدة عمل اللجنة ثالث سنوات بدأت من 

م عملـت اإلدارة علـى تحـديث الئحـة لجنـة املراجعـة بمـا يتماشـ ى مـع قـوانين وقواعـد الحكومـة ،  2017خالل عـام 

ها علــى م وقــد تــم عرضــ 2018فــي بدايــة عــام  الئحــة لجنــة املراجعــةالهــت اإلدارة مــن إعــداد وتحــديث هــذه وقــد انت

الســــــــادة مســــــــاهمين الشــــــــركة وقــــــــد وافقــــــــوا عليهــــــــا فــــــــي اجتمــــــــاع الجمعيــــــــة العامــــــــة العاديــــــــة التــــــــي عقــــــــدت بتــــــــاريخ 

 م. 07/02/2018م وتم نشر نتائج االجتماع على موقع تداول يوم  06/02/2018

ة ة الداخليفي تكوين قناعة حول كفاية نظام الرقاب في االئحة املحدثة تتمثل املهام األساسية للجنة املراجعة

 وفاعليته ، وتقديم أي توصيات ملجلس اإلدارة من شأنها تفعيل النظام وتطويره بما يحقق 
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لجنة املراجعة االطالع على أغراض الشركة ويحمي مصالح املساهمين واملستثمرين بكفاءة عالية. ويحق 

ة همية االطالع عليها. وتختص لجناملعلومات والبيانات والتقارير ، أو غير ذلك من األمور التي ترى اللجنة أ

خلية املراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية وأنظمة الرقابة الدا

 :ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من تحقيق مهامها، ومنها فيها.

 التقارير املالية: (أ

ة األولية والسنوية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وذلك إلبداء الرأي والتوصية فـي دراسة القوائم املالي .1

 لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها. ،إن وجد()شأنها 

مجلـــس اإلدارة والقـــوائم املاليـــة  تقريـــرعلـــى طلـــب مجلـــس اإلدارة  فيمـــا إذا ـكــان  بنـــاءإبـــداء الـــرأي الفنـــي   .2

 املركـزتقيـيم  واملسـتثمرين ن املعلومات التي تتـيح للمسـاهمين للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضم

 .وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها للشركةاملالي 

 أو غير مألوفة تتضمنها التقارير املالية. مهمةدراسة أي مسائل  .3

ي الشـركة للشركة أو من يتولى مهامه أو مسـؤول االلتـزام فـ املالىيرها املدير ثالبحث بدقة في أي مسائل ي .4

 أو مراجع الحسابات.

 التحقق من التقديرات املحاسبية في املسائل الجوهرية الواردة في التقارير املالية. .5

 جلس اإلدارة في شأنها.ملدراسة السياسات املحاسبية املتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية  .6

 املراجعة الداخلية: (ب

 واملاليــــةيتعلــــق بدراســــة ومراجعــــة نظــــم الرقابــــة الداخليــــة مــــا يف الداخليــــة التنســــيق مــــع إدارة املراجعــــة  .1

وإدارة املخــاطر فــي الشــركة لتكــوين قناعــة بــأن نظــام الرقابــة الداخليــة فعــال ويفــي بــأغراض الشــركة فـــي 

 هذا الشأن.

 خطة املراجعة السنوية واالستراتيجية إلدارة املراجعة الداخلية. وإعتمادمراجعة  .2

مالحظـــات الـــواردة فـــي لالداخليـــة ومتابعـــة تنفيـــذ اإلجـــراءات التصـــحيحية ل دراســـة تقـــارير إدارة املراجعـــة .3

 التقارير.

الالزمــة  املــواردالرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة املراجعــة الداخليــة، وذلــك للتحقــق مــن تــوافر  .4

 .عيتهاو وفعاليتها في أداء األعمال واملهام املنوطة بها، واستقالليتها وموض

 .ةياإلدارة بتعيين أو إعفاء أو مكافأة مدير وحدة أو إدارة املراجعة الداخلجلس ملالتوصية  .5

 :الحسابات ج( مراجع

 بعـد أدائهـم، أتعـابهم وتقيـيم وتحديـد وعـزلهم الحسـابات مراجعـي بترشـيح اإلدارة ملجلـس التوصـية .1

 .التعاقد معهم وشروط عملهم نطاق ومراجعة استقاللهم من التحقق

 مـع أعمـال املراجعـة، فعاليـة ومـدى وعدالتـه، وموضـوعيته الحسـابات اجـعمر  اسـتقالل مـن التحقـق .2

 .الصلة ذات واملعايير القواعد االعتبار في األخذ

 عـن تخـرج أو إداريـة فنيـة أعمـاال تقديمـه عـدم مـن والتحقـق وأعمالـه الحسـابات مراجـع خطـة مراجعـة .3

 .ذلك حيال مرئياتها وإبداء املراجعة، أعمال نطاق

 .الشركة حسابات مراجع تفساراتاس عن اإلجابة .4
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 اتخذ بشأنها. ما ومتابعة املالية القوائم على ومالحظاته الحسابات مراجع تقرير دراسة .5

 :االلتزام ضمان )د

 .بشأنها اإلجراءات  الالزمة الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة .1

 .العالقة ذات والتعليمات والسياسات حواللوائ باألنظمة الشركة التزام من التحقق .2

 مرئياتهـا وتقـديم ذوي  العالقـة، األطـراف مـع الشـركة تجريهـا أن املقتـرح والتعـامالت العقـود مراجعـة .3

 .اإلدارة مجلس إلى ذلك حيال

 بـاإلجراءات اإلدارة،وإبـداء توصـياتها مجلـس إلـى بشـأنها إجـراء اتخـاذ ضـرورة تـرى  مسـائل من تراه ما رفع .4

 .اتخاذها ينيتع التي

 اللجنة تشكيلذ(

 أعضاء ثالثة مراجعة من لجنة للشركة العادية العامة الجمعية من بقرار اإلدارة مجلس يشكل .1

 سنوات ثالث وهي املجلس دورة ملدة من غيرهم أو املساهمين من سواء الشركة إدارة مجلس يختارهم

 أن يجب األحوال كل وفي نفيذيين،ت غير أو مستقلين اللجنة يكون أعضاء أن ويجب .للتجديد قابلة

  اللجنة أحد أعضاء يكون 
 
 .مستقال

 أو للشـركة، املاليـة التنفيذيـة أو اإلدارة فـي املاضـيتين السـنتين خـالل يعمـل كـان أو يعمـل ملـن يجـوز  ال .2

 .لجنة املراجعة في ا عضو يكون  أن الشركة، حسابات مراجع لدى

 :اللجنة صالحياتر(

 :ذلك سبيل في ولها الشركة، أعمال على اقبةباملر  املراجعة لجنة تختص

 .ووثائقها الشركة سجالت على االطالع حق .1

 .التنفيذية اإلدارة أو اإلدارة مجلس أعضاء من بيان أو إيضاح أي طلب .2

 اإلدارة مجلـس إذا أعـاق لالنعقـاد للشركة العامة الجمعية دعوة اإلدارة مجلس من تطلب أن لها يجوز  .3

 .جسيمة خسائر أو ألضرار الشركة تعرضت أو عملها

 

 ( لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الترشيحات واملكافأت 2 – ح 

 نة الترشيحات واملكافأت من كل من :( تتكون لج 1-2-ح

 الصفــــــــة األســـــــــم  

ـــــــــــــط ـــــس اللجنــة  ـيـــــــــــــــــــــــــــــد هللا التميمـــــــــبـلي عــــــــــــــــــــق عـار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع –رئيـ

 ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع –عضــو  ــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملعيبــز اــــــــــا  عبد العزيــــــــــــــعبــد هللا مهن

  عبداللطيف عبدالهاديعبداللطيف عزمي 

 ضو مجلس إدارة غير تنفيذيع –عضــو 
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 اعات لجنة الترشيحات واملكافأت :( عدد أجتم 2-2-ح

تمت فيه  وقد حضر جميع األعضاء أجتماع اللجنة اجتماع( 1) عدد  2021اللجنة خالل عام  اجتمعت

 .تنفيذى للشركةاملوافقة على تعين السيد / عالء آل الشيخ لشغل منصب الرئيس ال
 

 -وبيانها كالتالى:وتم حضور جميع االعضاء  
  

 االسم م
 االجتماع األول 

 م22/03/2021
 اإلجمالي

ـــــــــــــط 1    1 ـيـــــــــــــــــــــــــــــبد هللا التميمــــــــــلي عــــــــــــــــــــق عـار ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   1 ــدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيبــز املــــــــــا  عبد العزيــــــــــــــمهنعبــد هللا  2

   1 عبداللطيف عزمي عبداللطيف عبدالهادي 3
 

 ( من القرارات بالتمرير من طرف اللجنه وبيانهم كاالتى:2وقد تم أصدار عدد )

  ديسمبر  31مجلس االدارة عن السنة املنتهية فى املوافقة على مكافآت وبدالت السادة رئيس وأعضاء

 ريال سعودي. 2,100,000م بأجمالى مبلغ وقدرة  2020

  سياسة تقييم أعضاء مجلس اإلدارة.اعتماد 

 ة الترشيحات واملكافأت واختصاصاتها ومدة عملها :( مهام لجن 3-2-ح

  ية مجلس اإلدارة وإعداد املراجعة السنوية لإلحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضو

 والتو  ت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارةوصف للقدرات واملؤهال 
 
 صية ملجلس اإلدارة بالترشيح وفقا

 للسياسات واملعايير املعتمدة.

  ها.ئإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراامراجعة هيكل مجلس 

 الشركة. يتفق مع مصلحة وإقتراح معالجتها بما تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة 

  وضع معايير لتحديد إستقاللية عضو مجلس اإلدارة والتأكد من إستقالليته بشكل سنوي

عضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة والتأكد من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان ال

 خرى أ

 نة إلختيار األشخاص لشغل وظيفة إعداد توصيات ملجلس اإلدارة واملتعلقة بتحديد معايير معي

 الرئيس التنفيذي ورؤساء األقسام الرئيسية بالشركة.

  إعداد تقييم مبدئي لألشخاص املرشحين لوظيفة الرئيس التنفيذي ولرؤساء األقسام واألقسام

 بالشركة ووضع معايير وإجراءات مناسبة لتقييم األداء.

 تعلقة بموضوعات حوكمة الشركات والسلوك تنظيم برامج تدريبية للمديرين التنفيذيين امل

 األخالقي بها.
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  وضع سياسة للمكافأت والحوافز ألعضاء مجلس اإلدارة واملديرين التنفيذيين بالشركة تهدف

 إلى زيادة قيمة الشركة.
 

  للخبرات والضوابط والشروط واملعايير التي 
 
فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

والتأكد من عدم ترشيح من سبق إدانتة بجريمة مخلة بالشرف كمة الشركة حددتها الئحة حو 

 . واألمانة

م وتنتهي بإنتهاء دورة املجلس الحالي بتاريخ  15/6/2019مدة عمل اللجنة ثالث سنوات بدأت من 

 .م 14/6/2022

مع قوانين  م عملت اإلدارة على تحديث الئحة لجنة الترشيحات واملكافأت بما يتماش ى 2017خالل عام 

وقواعد الحكومة ، وقد انتهت اإلدارة من إعداد وتحديث الئحة لجنة الترشيحات واملكافأت في بداية عام 

م وقد تم عرضها على السادة مساهمين الشركة وقد وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العامة العادية  2018

  م.07/02/2018لى موقع تداول يوم ع عم وتم نشر نتائج االجتما 06/02/2018التي عقدت بتاريخ 

 :يلي بما حسب الالئحة املحدثة واملكافآت الترشيحات تختص لجنة

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضوية واضحة ومعايير ضوابط اقتراح .1

 للضـــوابط واملعـــايير وفقـــا ترشـــيحهم وإعـــادة فيـــه أعضـــاء بترشـــيح اإلدارة ملجلـــس التوصـــية .2

 .مخلة باألمانة بجريمة إدانته سبقت شخص أي ترشيح عدم اةمراع مع املعتمدة،

 اإلدارة وشـــغل وظـــائف اإلدارة مجلـــس لعضـــوية املطلوبـــة واملـــؤهالت للقـــدرات وصـــف إعـــداد .3

 .التنفيذية

 اإلدارة مجلــس املناســبة لعضــوية الخبــرات أو املهــارات مــن الالزمــة لالحتياجــات الســنوية املراجعــة .4

 .التنفيذية اإلدارة ووظائف

 شــأن التغييــرات فــي للمجلــس التوصــيات ورفــع واإلدارة التنفيذيــة اإلدارة مجلــس هيكــل راجعــةم .5

 .إجراؤها يمكن التي

 مــع مصــالح يتفــق بمــا ملعالجتهــا الحلــول  واقتــراح املجلــس فــي والقــوة الضــعف جوانــب تحديــد .6

 .الشركة

 عضــوـكـان ال اذا مصــالح تعــارض وجــود وعــدم األعضــاء اســتقاللية مــن ســنوي  بشــكل التحقــق .7

 .أخرى  شركة إدارة مجلس عضوية يشغل

 وكبــار واألعضــاء املســتقلين التنفيــذيين غيــر واألعضــاء التنفيــذيين لألعضــاء وظيفــي وصــف وضــع .8

 .التنفيذيين

 .التنفيذيين أو كبار اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز خلو حال في الخاصة اإلجراءات وضع .9

 التنفيذية، واإلدارة عن املجلس املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء ملكافآت واضحة الئحة إعداد .10

 العتمادها فيها للنظر اإلدارة مجلس إلى ورفعها
 
 تلك في يراعى أن على العامة، الجمعية من تمهيدا

 .تنفيذها من والتحقق عنها، واإلفصاح باألداء، ترتبط معايير اتباع السياسة
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 هذه عن ف جوهري  أي انحرا وبيان بها، املعمول  كافآتامل والئحة املمنوحة املكافآت بين العالقة توضيح .11

 .الالئحة

 .منها األهداف املرجوة تحقيق في فعاليتها مدى وتقييم املكافآت، لالئحة الدورية املراجعة .12
 بالشركة التنفيذيين عنه وكبار املنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت اإلدارة ملجلس التوصية .13

 دة.املعتم الالئحة وفق

 تفاصيل املكافأت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  (ت

 ( مــن النظــام األساســ ي وفــي حــدود مــا نــص عليــة 4-18تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة مــن النســبة املنصــوص عليهــا مــن املــادة ) 

رة بيـان بمـا حصـل عليـة أعضـاء مجلـس اإلدا نظام الشركات أو أي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له ، وفيمـا يلـي

 -م : 2021من كبار التنفيذيين من مكافأت والتعويضات خالل عام  أربعةو 

 البيان

 

أعضاء املجلس 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير التنفيذيين / 

 املستقلين

من كبار التنفيذيين ممن ثمانى 

تلقوا اعلي املكافآت والتعويضات 

تنفيذي يضاف إليهم الرئيس ال

 واملدير املالي ان لم يكونوا ضمنهم

 6,905,528 - - الرواتب والتعويضات

 - 245,000 - بدالت حضور اجتماعات مجلس األدارة

 - 8,000 - بدل سفر ألعضاء مجلس االدارة

 - 1,400,000 -  املكافآت الدورية والسنوية

 - 300,000 - املكافأت الدورية العضاء اللجان

 - 85,000 - ر اجتماعات اللجانبدالت حضو 

أي تعويضات أو مزايا عينية آخري تدفع 

 شهري أو سنوي 
200,000* 

توفر الشركة سيارة لرئيس 

 مجلس اإلدارة

سكن لكبار بدل توفر الشركة 

 التنفيذيين

 6,905,528 2,038,000 200,000 املجموع 

والبــــدالت  ومــــا فــــي حكمهــــا ، املكافــــأت الدوريــــة او الســــنوية يقصــــد بمصــــطلح " املكافــــأت والتعويضــــات " الرواتــــب ، االجــــور ) 

 املرتبطة باألداء ، الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل ، اى مزايا عينية أخرى (.

م تكليــف السـيد/ عبــد اللطيـف عزمـي عبــد اللطيـف عبــد  2021ينـاير  27قـرر مجلـس اإلدارة فــي إجتماعـه املنعقــد بتـاريخ  *

وذلك الصـناعات الكيميائيـة بصـفة مؤقتـةاإلدارة املفوض( بالقيام بمهام الـرئيس التنفيـذي لشـركة الهادي )عضو مجلس 

  .املبلغ املدفوع له كان مقابل القيام بمهام الرئيس التنفيذي

 

افية أو تنظيمية أو قضائية  ض على الشركة من الهيئة أو من أيعقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي مفرو  ةيأ (ث جهة إشر

 آخرى 

عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي أخر مفروض على الشركة من الجهة املختصة أو من  غرامة أو يوجد أي ال

 أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة (ج

 -داخلية على النحو التالي :ن التقرير السنوي يبين نتائج املراجعة الإ

  لقد تم توجيه أعمال املراجعة الداخلية إلى األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية والى رفـع فاعليـة وكفـاءة

 عمليات الشركة .

 . مع املراجع الخارجي بشكل مرض ي وفعال 
 
 كامال

 
 لقد نسق املراجع الداخلي تنسيقا

 ات أو قيــود للوصــول إلــى أيــة معلومــات أو وثــائق أو ســجالت أو أصــول ال يوجــد لــدى املراجــع الــداخلي أيــة تحفظــ

 الشركة 

الخاصـــــة بالرقابـــــة الداخليـــــة ترفعهـــــا لجنـــــة املراجعـــــة ملجلـــــس اإلدارة ولـــــم يتضـــــح وجـــــود مالحظـــــات  كافـــــة املالحظـــــات

 .جوهرية يمكن ذكرها وكافة املالحظات التى ترفع يتم دراساتها ومناقشتها وحلها أول بأول 

 لية والصالحيات واملسؤولياتستقالإل ا

تقـــدم املراجعـــة الداخليـــة خـــدمات موضـــوعية مســـتقلة بهـــدف مســـاعدة مجلـــس اإلدارة ،ولجنـــة املراجعـــة ، واإلدارة 

التنفيذيــــة فــــي القيــــام بمســـــؤولياتهم علــــى درجــــة عاليـــــة مــــن الكفــــاءة والفاعليــــة ، فتنفـــــذ عمليــــات مراجعــــة تشـــــغيلية 

ة الداخليـة فــي حمايــة أصـول الشــركة وتقـويم مخــاطر العمـل وقيــاس مــدى مسـتمرة للتحقــق مـن فاعليــة نظـام الرقابــ

كفائـــــة األداء ، وإدارة املراجعـــــة الداخليـــــة ال تخضـــــع ألي تـــــأثير مـــــن قبـــــل اإلدارة التنفيذيـــــة ، ولهـــــا كامـــــل الصـــــالحيات 

 ملــا يتطلبــه للوصــول الكامــل غيــر املقيــد ألي ســجالت ) يدويــة أو الكترونيــة ( وممتلكــات ومنســوبي الشــركة وذلــك وفقــ
 
ا

 أداء عملها.

 مسؤوليات املراجعة الداخلية :

 . إعداد الخطة اإلستراتيجية لعمل املراجعة الداخلية 

 . للخطة السنوية 
 
 تنفيذ عمليات الفحص وفقا

 . تقديم تقارير عن نتائج الفحص 

 وبتكلفــة مناســبة للحــد  تحديــد املخــاطر املاليــة والتشــغيلية ، والتعــاون مــع اإلدارة لتــوفير أدوات رقابيــة فعالــة ،

 من األثار املترتبة على هذه املخاطر وإكتشافها فور وقوعها .

  بما فيها مراقب الحسابات الخارجيالتنسيق بين اإلدارات املختلفة في الشركات والجهات الرقابية الخارجية. 

 . تطوير سياسات وإجراءات تنفيذ املراجعة حتى تتفق مع أفضل املمارسات املهنية 
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 نطاق العمل :

 لتقييم وتحسين فاعلية الرقابـة الداخليـة بمـا يمكـن مـن 
 
 منتظما

 
تبنت املراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجا

تحقيـــق أهــــداف الشــــركة وحمايـــة أصــــولها ، ولقــــد شـــمل نطــــاق عمــــل لجنـــة املراجعــــة الداخليــــة فحـــص مــــدى كفايــــة 

اإلدارة بغــرض التحقــق ممــا إذا كانــت نظــم الشــركة الداخليــة تــوفر وفاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة وجــودة 

 لتحقيق أهداف الشركة ، وقد شمل نطاق املراجعة الداخلية :
 
 معقوال

 
 تأكيدا

 .التدقيق والفحص الدوري 

  إبالغ املسؤولين بنتائج الفحص الـذي قامـت بـه املراجعـة الداخليـة وذلـك لغايـات التحقـق مـن إتخـاذ اإلجـراءات

 ة ملعالجة ما تبين من أوجه الضعف .الالزم

  تقييم الخطط واإلجراءات التي يقدمها املسؤولون في اإلدارات املختلفة ذات العالقة الخارجية ملعالجة 

م املالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير املراجعة ، وفى حال عدم كفاية اإلجراءات التي تم إتخاذها فقد ت

 للتأكد من كفاءة اإلجراءات املتخذة وكفايتها.مناقشة األمر مع املسؤولين 

 حقوق املساهمين والجمعيات العامة .29

تها كل الحرص على معرفة املساهمين ) بي س ي أي ( ممثلة فى مجلس إدار تحرص شركة الصناعات الكيميائية األساسية 

ها من ة الشركة والتي تم املوافقة عليالكرام لحقوقهم التى كفلها النظام األساس ي للشركة ولوائحها الداخلية والئحة حوكم

م ، وذلك من أجل اهمية دور املساهمين فى الرقابة ومتابعة أعمال الشركة  01/05/2012قبل الجمعية العامة بتاريخ 

واملشاركة من أجل إزدهار وتطور الشركة كشركة رائدة فى عالم صناعة الكيماويات ، والتي منها جميع الحقوق املتصلة 

وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها ، والحق في الحصول على نصيب من  بالسهم ،

عند التصفية ، وحق حضور جمعيات املساهمين ، واالشتراك في مداوالتها والتصويت على قرارتها ،  الشركةموجودات 

دعوى املسؤولية على أعضاء املجلس ، وحق وحق التصرف في األسهم ، وحق مراقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع 

تنفيذية ، وذلك لوال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحة ا الشركةاألستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح 

 للمواد التالية من النظام األساس ي للشركة :
 
 -وفقا

 الحق في الحصول على نصيب من األرباح التي يتقرر توزيعها -أ

 نص املادة ةرقم املاد

 ( من النظام األساس ي 42مادة رقم ) 

 

 ( من النظام األساس ي 43مادة رقم ) 

 

 

 من الئحة حوكمة الشركة 2/4مادة 

 

 من الئحة حوكمة الشركة 1/5مادة 

  تي....:على الوجه األ" توزع أرباح الشركة الصافية 

 ـ( يوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية في األرباح .6

 

 لقرارتيستحق املساهم حص
 
اق الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحق ة في االرباح وفقا

 . تحقاقفي نهاية اليوم املحدد لالسوتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح ملالكي االسهم املسجلين في سجالت املساهمين 

 

 يحمي مجلس اإلدارة ويسهل ممارسة املساهمين لحقوقهم األساسية والتي تشمل :

 ( تقاسم أرباح الشركة . 6
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 من الئحة حوكمة الشركة 3/5مادة 

 

 

 

 

 

 2015 من نظام الشركات 110مادة 

 الحقوق العامة للمساهمين :

 يكفل للمساهمين كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

 ع( الحق في تقاسم األرباح القابلة للتوزي 1

 حقوق املساهمين فى األرباح :

يضع مجلس اإلدارة سياسة واضحة تتعلق بتوزيعات األرباح وبطريقة تحقق مصالح املساهمين والشركة ، ويجب 

 إبالغ املساهمين بتلك السياسة أثناء انعقاد الجمعية العمومية واإلشارة إليها في تقرير مجلس اإلدارة .

 إضافية ستعطى للمساهمينستعتمد الجمعية العمومية توزيعات 
 
 أو أسهما

 
 – األرباح وتاريخ توزيعها سواء كانت نقدا

عقدت الواردة أسماؤهم في مركز إيداع األوراق املالية كما وردت في نهاية جلسة التداول في اليوم الذي ان –كحق لهم 

 فيه تلك الجمعية العمومية .

 وإلتزامات متساوية وتثبت للمس
 
لى وجه الخصوص الحق عاهم جميع الحقوق املتصلة بالسهم و ترتب األسهم حقوقا

 في الحصول على نصيب من صافي األرباح التي يتقرر توزيعها.......

 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية -ب

 نص املادة رقم املادة

( من النظام  47مادة رقم ) 

 األساس ي

 

 

 

 

 

 

 شركةمن الئحة حوكمة ال 1/5مادة 

االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار ها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية تدخل الشركة بمجرد إنقضائ" 

التصفية االختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب ان يشتمل قرار التصفية على تعيين املصفي وتحديد 

الزمنية الالزمة للتصفية ويجب اال تتجاوز مدة التصفية سلطاته واتعابه والقيود املفروضة على سلطاته واملدة 

 االختيارية  خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس ادارة الشركة بحلها

 ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على ادارة الشركة ويعدون بالنسبة الى التغير في حكم املصفين الى ان يعين املصفي

وتبقى جمعيات املساهمين قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة إختصاصها التي ال تتعارض مع 

 ". اختصاصات املصفي.

 

 يكفل للمساهمين كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

 ( الحق في تقاسم أصول الشركة عند تصفيتها 2

 ي مداوالتها والتصويت على قراراتهاحق حضور الجمعيات العامة واألشتراك ف -ت

 نص املادة رقم املادة

من النظام  ( 23مادة رقم ) 

 األساس ي

 

من النظام  ( 30مادة رقم ) 

 األساس ي

 

 

 

 من الئحة حوكمة الشركة 1/5مادة 

 

 

 

 م2015من نظام الشركات  96مادة 

 أن يوكل عنه  له في ذلكو للمساهمين حق حضور الجمعية العامة  هسهمأ أيا كان عددمساهم " لكل 
 
أخر  شخصا

 ".في حضور الجمعية العامة أو عاملي الشركة من غير أعضاء مجلس اإلدارة

 

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويستخدم التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس االدارة " 

يجوز العضاء مجلس اإلدارة  االشتراك في  بحيث ال يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة. كما ال

التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذممهم من املسئولية عن إدارة الشركة أو التي تتعلق بمصلحة 

 ."مباشرة أو غير مباشرة لهم

 

 يكفل للمساهمين كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

 أو بالوكالة  –مومية وال سيما الحق في املناقشة والتصويت ( الحق في حضور الجمعيات الع 2
 
على  –شخصيا

 القرارات التي تعنيهم .

 ( لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ولو نص نظام الشركة على غير ذلك ....... 3
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في شأنها إلى أعضاء " لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجية األسئلة 

 " ة ومراجع الحساباتمجلس اإلدار 

 حق التصرف في األسهم -ث

 نص املادة رقم املادة

من النظام  ( 12مادة رقم ) 

 األساس ي

 من الئحة حوكمة الشركة 1/5مادة 

 ألحكام نظام " 
 
 " .يةسوق املالالتتداول أسهم الشركة وفقا

 

 الحقوق العامة للمساهمين :

 كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :يكفل للمساهمين 

 ( الحق في التصرف باألسهم بالبيع أو اإلحالة أو نقل امللكية.4

 

اقبة أعمال مجلس اإلدارة ورفع دعوى املسئولية على أعضاء املجلس -ج  حق مر

 نص املادة رقم املادة

 ( 46مادة رقم ) 

 من النظام األساس ي

 

 ركةمن الئحة حوكمة الش 1/5مادة 

 

  2015 من نظام الشركات 80مادة 

" لكل مساهم الحق فى رفع دعوى املسؤولية املقررة للشركة على أعضاء مجلس إدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي 

ل وال يجوز للمساهمين رفع الدعوى املذكورة اال إذا كان حق الشركة في رفعها اليزايصدر منهم إلحاق ضرر خاص به 

 ويجب على 
 
 ". املساهم ان يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى قائما

 الحقوق العامة للمساهمين :

 يكفل للمساهمين كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

 ( الحق في إشراف على أنشطة أعضاء مجلس اإلدارة ، ورفع دعاوى املسئولية تجاهم .5

 شركة على أعضاء مجلس اإلدارة ........ .لكل مساهم الحق في رفع دعوى املسئولية املقررة لل

ه ق املالية ولوائححق األستفسار وطلب معلومات بما اليضر بمصالح الشركة وال يعارض نظام السو  -ح

 التفيذية

 نص املادة رقم املادة

من النظام  ( 32مادة رقم ) 

 األساس ي

 

 من الئحة حوكمة الشركة 1/5مادة 

ها إلى أعضاء شأنفي املدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجية األسئلة " لكل مساهم حق مناقشة املوضوعات 

  الحسابات اجعمجلس اإلدارة ومر 
 
 راجعويجيب مجلس اإلدارة أو م وكل نص يحرم املساهم من هذا الحق يكون باطال

 الحسابات على أسئلة املساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر ..... " .

 للمساهمين : الحقوق العامة

 يكفل للمساهمين كل الحقوق املتصلة بأسهمهم وعلى وجه الخصوص :

في الحصول على األستفسار عن والوصول إلى معلومات جوهرية  –عند الطلب وبصفة منتظمة  –( الحق 6

ومعومات تخصهم عن الشركة دون إضرار بمصالح الشركة ، وبما ال يتعارض مع قانون سوق املال وال ئحتة 

 تنفيذية .ال
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 تسهيل ممارسة املساهمين لحقوقهم وحصولهم على املعلومات -خ

مارس ييحدد النظام األساس ي للشركة ولوائحها الداخلية اإلجراءات واالحتياطات الضروري إتخاذها حتى  -1خ/

 املساهمون كافة حقوقهم القانونية.

 نص البند رقم البند

(  من الئحة حوكمة  5/3البند ) 

 ة املعتمدةالشرك

 ،على الشركة إتخاذ جميع اإلجراءات القانونية واإلحتياطات الالزمة ملمارسة املساهمين لكافة حقوقهم املشروعة 

ويتاح لهم جميع املعلومات التي تمكن املساهمين من ممارسة حقوقهم بشكل صحيح ، واملعلومات املتاحة من هذا 

تكون متوفرة ويتم تحديثها ضمن األوقات املحددة ، وتقوم الشركة  القبيل يجب أن تكون شاملة ودقيقة ، ويجب أن

 بإستخدام أكثر الوسائل فاعلية في التواصل مع املساهمين وبشكل الئق ومحترم .  

 ملعايير اإلفصاح وذلك من خالل  -2خ/
 
ارير التقتحرص الشركة على تقديم كافة املعلومات وبشكل منتظم وفقا

على  عالم املرئي واملقروء ) الصحف املحلية ( بشكل وافي ودقيق ونشر القوائم املاليةإل االسنوية وموقع تداول و 

موقع الشركة وجارى تحديث موقع الشركة اإللكتروني لتوفير جميع املعلومات الالزمة للمساهمين بشكل 

 أفضل ومرض ي وبما يتناسب مع مكانة الشركة.

لمساهمين دون تمييز بينهم ، وفى سبيل ذلك قامت الشركة أن الشركة تحرص على توفير املعلومات ل -3خ/

باستحداث إدارة خاصة " إدارة شئون املساهمين " الغرض منها الرد على جميع إستفسارات املساهمين 

 وإمدادهم باملعلومات بما اليضر بمصالح الشركة وال يتعارض مع نظام السوق املالية ولوائحة التنفيذية.

  م وأسباب إنعقادها2021التي عقدت في عام  العادية غير  العامة اتالجمعي -د

 م. 2021لم يتم انعقاد جمعيات غير عادية للمساهمين خالل عام 

  م وأسباب إنعقادها2021التي عقدت في عام  العادية العامة اتالجمعي -ذ

مدينة )ب الرئيس ى مقر الشركةفي م 28/04/2021هـ املوافق  16/05/1442ريخ بتاعادية  جمعية عامةتم عقد 

 كتالى :وكانت نتائجها   ( عن طريق وسائل التقنية الحديثةالدمام

 .م31/12/2020املوافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام املالي املنتهي في  -1

 .م31/12/2020املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة املالية املنتهية في  -2

 .م31/12/2020لية عن العام املالي املنتهي في املوافقة على القوائم املا -3

ين املرشحين من قبل لجنة املراجعة، بمراجع حسابات للشركة من  أم -أس -أراملوافقة على تعيين شركة  -4

م والربع 2021وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام املالي 

 .م وتحديد أتعابه2022ي األول من العام املال

من  العام املالي املنتهي توزيع أرباح نقدية على املساهمين عن بعدم املوافقة على توصية مجلس اإلدارة  -5

 .م  31/12/2020
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 املوافقة على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عالء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد هللا الحواس -6

مصلحة غير  والتي لعضو مجلس اإلدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي لالستشارات الهندسية

 4,906,223مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية ملشروعات الشركة بمبلغ 

 م.2021تعامالت لعام لل وال يوجد اى رصيد ريال سعودي

 .م 31/12/2020نة املالية املنتهية في ن الساملوافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ع -7

( ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة 2.100.000املوافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره ) -8

 .م31/12/2020املالية املنتهية في 

ي املنتهية ف على القوائم املالية السنوية تضمنها تقرير املحاسب القانوني عن السنةمطلوبات محتملة وتعهدات  .30

 م 31/12/2021

 8.2       بمبلغادية تيععمال اال نات بنكية صدرت للمجموعة في سياق األ ادى املجموعة مطلوبات محتملة عن ضمل -أ

 . م2020مليون ريال لعام   8.8مقابل  م2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 108.5         م2021ديسمبر  31حتى  لم يتم تكبدها ة واملجموع من قبل عليها دتعاقامل بلغت النفقات الرأسمالية  -ب

 . م2020مليون ريال لعام 249.0مقابل  تقريبا مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي للسنوات  12.9أستلمت الشركة ربوط زكوية إضافية من الهيئة بمبلغ املطلوبات املحتملة للزكاة :  -ت

إلعتراض على هذه الربوط اإلضافية لدى جهات االعتراض املختلفة وقبل م وقد قامت املجموعة با2015م الى 2011من 

 خفضت به الربوط اإلضافية الى مبلغ 
 
 معدال

 
مليون ريال سعودي  ولقد قامت  3.2نهاية السنة أصدرت الهيئة تقييما

ها الهيئة باإلعتبار خالل الشركة باإلعتراض لدى األمانة العامة للجان الضريبية وذلك فيما يتعلق باالمور التي لم تأخذ

 أعمال الفحص. وترى االدارة انه ال توجد زكاة إضافية قد تنشاء عند اإلنتهاء من اإلعتراضات.

م أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط إلحدى الشركات التابعة عن 2020ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في  -ث

مليون ريال سعودي ، قدمت اإلدارة طلب  11.1ط زكاة إضافية بمبلغ م وقد نتج عن الرب2018م الى 2015السنوات من 

م ، وترى اإلدارة أنه لن تنشأ 2021ديسمبر  31إستئناف الى الهيئة بغرض تعديل التقييم ولم يتم إستالم الرد حتى 

 .التزامات زكوية إضافية عند االنتهاء من االستئناف

درت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربط إلحدى الشركات التابعة عن م أص2021ديسمبر  31خالل السنة املنتهية في 

مليون ريال سعودي  2.1على الشركة  بمبلغ ، قامت الهيئة باصدار ربط بالتزام زكاة إضافى 2017،2016السنوات من 

االعتراض  قامت الشركة بتقديم اعتراض إلى الهيئة تطلب منها إصدار ربط معدل بناء  على دفوعات الشركة فى هذا

 وتصحيح األخطاء املادية. وتعتقد إداراة الشركة بشكل كبير بأنه لن ينشأ أي التزام زكاة إضافي عند االنتهاء من االعتراض .
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 زكوية وضريبية تتعلق بالشركات التابعة لبعض السنوات والتي وافقت عليها الشركات التابعة. أن 
 
أصدرت الهيئة ربوطا

 قيد املراجعة من قبل الهيئة. استلمت جميع الشركات التابعة الربوط الزكوية والض
 
ريبية لبعض السنوات هي حاليا

 م.2020ضربية للسنوات حتى شهادات الزكاة وال

وترى اإلدارة أن جميع أن جميع ما ورد بتقرير مراجع الحسابات بشأن املطلوبات املحتملة والتعهدات هى إلتزامات 

عها ، وهى تمثل ضمنات بنكية في سياق األعمال العادية للشركة ، وأن النفقات محتملة ومن املمكن عدم وقو 

 غير جوهرية وفي سياق العمل التشغيلي للشركة . ية التي تعاقدت عليها املجموعةالرأسمال

 توصية مجلس اإلدارة بإستبدال املحاسب القانوني .31

 الفترة املعين من أجلهامجلس اإلدارة بأستبدال املحاسب القانوني قبل أنتهاء  لم يوص

 تأكيدات .32

 بانعقاد الجمعية العامة خالل  32/1
 
تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من املحاسب القانوني للشركة طلبا

 م ولم يتم انعقادها.31/12/2021السنة املنتهية في 

 بأكثر طلب % من رأس املال أو 5تؤكد الشركة أنه  لم يحدث أن تسلمت من مساهمين يملكون  32/2 
 
 نعقاد الجمعيةإا

 م ولم يتم انعقادها.31/12/2021العامة خالل السنة املالية املنتهية فى 

ع " العامة العادية ) األعالن األول ( ومكانهما وجدول أعمالهما على موق الجمعيةالشركة عن موعد إنعقاد  أعلنت 32/3

االجتماع على وقد نشرت نتائج  ايوم ونوعشر  بإحدىملوعد م و قبل ا07/04/2021بتاريخ ، االجتماع االول تداول " 

 . م29/04/2021موقع " تداول " يوم 

 بالقواعد التي تحكم إجتماعات الجمعية العا32/4 
 
مة وإجراءات التصويت وذلك عبر يتم إحاطة املساهمين علما

جتماع ، وتتاح إل مكتوبة توزع قبل ا وزيع إجراءاتالصحف املحلية وعن طريق تفي عالن عن  الدعوة إلى الجمعية وإل ا

 الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت فى اجتماعات الجمعية العامة.

 مكانالجمعية العامة ومن ذلك اختيار تم العمل على تيسير مشاركة اكبر عدد من املساهمين في اجتماع  32/5

 اجتماعات ، والوقت املناسب حيث عقدألولى في الدمام الشركة الرئيس ي باملدينة الصناعية ابمقر  اإلجتماع األول 

. التاسعة والنصففى تمام الساعة الجمعية العامة العادية 
 
 مساءا

% أو أكثر في اسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر على  5تؤكد الشركة بأنه لم يطلب املساهمين الذين يملكون  32/6

 جدول أعمال الجمعية العامة عند إعدادة.
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املدرجة في جدول أعمال حتؤكد الشركة انها تمكن املساهمون من ممارسة حقهم في مناقشة املوضوعات  32/7

الجمعية العامة وتوجيه أسئلة إلعضاء مجلس اإلدارة وللمحاسب القانوني ، ويعلن رئيس الجمعية عن فتح باب 

ن أو املحاسب القانوني ويؤكد خالل الجلسة انه م املناقشة  أثناء الجلسة للمساهمين وتوجية األسئلة إلعضاء املجلس

دم حق املساهم إذا رأى أن األجابة على سؤالة غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها نافذ ، ولم يتق

احد من السادة املساهمين بتوجية آي أسئلة للسادة أعضاء املجلس أو املحاسب القانوني وتم إثبات ذلك فى محضر 

 الجمعية.

تؤكد الشركة بأنها تحرص أن تكون جميع املوضوعات املعروضة على الجمعية العامة مصحوبة بمعلومات كافية  32/8

 تمكن املساهم من إتخاذ القرار.

ن املساهمين من االطالع على محضر االجتماع بتالوتة اثناء الجلسة وتوزيع محضر يكتعمل الشركة على تم 32/9

ملالية اجتماع فور إنتهاء الجمعية ، وتم إبالغ هيئة السوق إل ى إبالغ السوق املالية بنتائج اركة ويجر االجتماع بمقر الش

. م28/04/2021األلكتروني بتاريخ  حضر بالبريد وارسال صورة املالعادية العامة بمحضر اإلجتماع فور إنتهاء الجمعية 

  8:53الساعة  م29/04/2021على موقع تدوال فى تاريخ ائها و تم إعالم السوق بنتائج الجمعية العامة فور إنته
 
 صباحا

  ، كما تم نشر نتائج الجمعية على موقع الشركة األلكتروني. وقبل إفتتاح السوق 

 تؤكد الشركة انه اليوجد أي عوائق ملمارسة املساهم لحقة في التصويت وتسعى الشركة لتيسير ذلك. 23/01

 .إنتخاب السادة األعضاء الحاليين للمجلس  فيت التراكمي طريقة التصويستخدم الشركة ا 32/11

تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكالت املساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة ) والتى يجب أن تكون كتابية  32/12

رة ( كانت ملساهمين من غير اعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي الشركة ، عالوة على أشراف مندوب وزارة التجا

 والصناعة واملكلف بحضور األجتماع وعملية فرز التوكيالت.

  الختام .33

 .ه إياها والتي يقدرها ويعتز بها يشكركم مجلس اإلدارة على الثقة الغالية ألتي أوليتمو ، وفي الختام 

حرمين الشريفين امللك البالد قائد مسيرتها ورمز نهضتها خادم ال هالقدير بخالص الدعاء أن يحفظ لهذويتوجه إلى هللا العلي  

 اصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، وأن يوفقهمسلمان بن عبد العزيز ، وولي عهده األمين 

 وحكومتنا الرشيدة إلى ما فيه خير هذا الوطن واملواطنين.

 

مل جاد وإخالص في سبيل كما يتوجه مجلس اإلدارة بتقديم شكره لجميع العاملين بالشركة على مابذلوه من ع

 املحافظة على إستمرار تقدم الشركة وإزدهارها.

 رئيس مجلس اإلدارة

 عبدهللا مهنا عبد العزيز املعيبد


