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- خادم الحرمني الرشيفني -

امللك سلامن بن عبد العزيز آل سعود

من كلمة خادم الحرمني الرشيفني يف 19 مارس 2020م

إن مــا أظهرمتــوه مــن قــوة وثبــات وبــاء حســن، 
ومواجهــة مرشفــة لهــذه املرحلــة الصعبــة، وتعاونكــم 
التــام مــع األجهــزة املعنيــة، هــو أحــد أهــم الروافــد 
التــي تجعــل  الدولــة،  واملرتكــزات لنجــاح جهــود 
املحافظــة عــى صحــة اإلنســان يف طليعــة اهتامماتهــا 

ــا. ــة أولوياته ومقدم
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- صاحب السمو املليك -

األمري محمد بن سلامن آل سعود
ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله-

من كلمة سمو ويل العهد بقمة العرشين الرياض 2020

ــع  ــرية النمــو ستتســارع م ــأن وت ــاؤال ب ــر تف نحــن أك
زوال الجائحــة وعــودة األمــور لطبيعتهــا بالكامــل؛ 
ــواً يف  ــن من ــة العرشي ــون أحــد أرسع دول مجموع لنك
ــة. ــنوات القادم ــي يف الس ــري النفط ــي غ ــج املح النات
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أوال: المقدمة

ــة  ــا الطموح ــة جهوده ــل الرشك تواص
لتنفيــذ أهدافهــا االســراتيجية، وذلــك 
عــر اســتمرارية تحديــث اســراتيجية 
ــتجدات يف  ــع املس ــاءم م ــة لتت الرشك

ــام 2021م ع

السادة املساهمون يف الرشكة الكيميائية السعودية القابضة

السام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ــر الســنوي لعــام 2021م،  ــة الســعودية القابضــة، أن يضــع بــني أيديكــم التقري ــّر مجلــس إدارة الرشكــة الكيميائي يَ

ــة التغــريات يف  ــة وقامئ ــات النقدي ــة الدخــل والتدفق ــة وقامئ ــة نهائي ــن ميزاني ــة م ــايل للرشك ــذي يتضمــن األداء امل ال

ــام  ــة الع ــا طيل ــادرة عنه ــرارات الص ــا، والق ــة وإنجازاته ــع الرشك ــتعراض وض ــة إىل اس ــاهمني. باإلضاف ــوق املس حق

املنــرم. كــام يضــم التقريــر ملخًصــا آلليــات حوكمــة الــرشكات وااللتــزام بلوائــح الســوق املاليــة الســعودية، فيــام 

حــرص املجلــس بأعضائــه جميًعــا عــىل اعتــامد مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية مبــا يتعلــق باملجلــس ولجانــه املنبثقــة وكبــار 

ــة املعامــالت مــع األطــراف ذات املصلحــة.  ــني، وكاف التنفيذي

ــا العــام القــادم املزيــد مــن اإلنجــازات والنجاحــات الكــرى، مبــا يعــزز القــوة املاليــة والحضــور  آملــني أن يحمــل لن

ــادي للرشكــة، ويعظــم العوائــد املجزيــة لــكل مــن املســاهمني والــرشكاء، عــىل حــد ســواء. الري
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- رئيس مجلس اإلدارة -

املهندس فهد بن صالح الجربوع

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة املساهمون والرشكاء الكرام،،

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يرنــا أن نضــع بــني أيديكــم تقريــر الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضىــة الســنوي لعــام 2021م، حيــث 

نســتعرض مــن خاللــه أهــم مــا حققتــه الرشكــة يف جميــع قطاعــات العمــل فيهــا، ســائلني املــوىل عــز وجــل أن 

نكــون قــد أنجزنــا يف هــذا العــام مايعــزز مســرية الرشكــة ومكانتهــا للتقــدم واإلرتقــاء إىل طموحاتكــم وآمالكــم.

فقــد اســتمرت الرشكــة وللــه الحمــد يف تنفيــذ اســرتاتيجيتها الطموحــة يف التطويــر والتوســع يف أعــامل الرشكــة 

ورشكاتهــا التابعــة مبختلــف قنواتهــا املتنوعــة، مرتكــزة عــىل أدائهــا املــايل والتشــغييل القــوي، وقدرتهــا الكبــرية 

بالحفــاظ عــىل سالســل التوريــد والنقــل والدعــم اللوجســتي املتكامــل خــالل عــام 2021م والــذي مّكنهــا مــن 

تعزيــز مكانتهــا وحضورهــا الريــادي يف األســواق املحليــة واإلقليميــة عــىل نحــو كبــري.

وميكــن لنــا أن نسرتشــد مبــؤرشات األداء الرئيســة التــي يعكســها هــذا التقريــر، لنتعــرف عــىل مســار أعاملنــا 

بشــكل واضــح، األمــر الــذي يعكــس صحــة توجهنــا االســرتاتيجي للتطويــر والنمــو عــىل املــدى الطويــل بــإذن 

اللــه.

وأخــرياً، أتوجــه بالشــكر والعرفــان لجميــع املســتثمرين واملســاهمني والــرشكاء، الذيــن كان لثقتهــم الكبــرية 

ودعمهــم املســتمر، األثــر البالــغ يف اســتمرارنا بــكل عــزم لتحقيــق خططهــا الواعــدة ، والشــكر موصــول لجميع 

أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنســويب الرشكــة عــىل جهودهــم الكبــرية التــي كان لهــا الــدور األهــم يف تنفيــذ الرشكة 

لجميــع أهدافهــا االســرتاتيجية بــكل كفــاءة واقتــدار.

والله ويل التوفيق.

املهندس فهد بن صالح الجربوع

رئيس مجلس اإلدارة
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- الرئيس التنفيذي للمجموعة -

املهندس ثامر بن محمد املهيد

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

ــة  ــة طويل ــرتاتيجيتها التطويري ــذ اس ــياق تنفي ــة يف س ــوات واثق ــة خط ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــت الرشك خط

ــع املســاهمني واملســتثمرين  ــدم قيمــة مســتدامة لجمي ــي تق ــة وتوســيع قاعــدة اســتثامراتها الت األجــل، ســعياً لتنمي

ــرشكاء. وال

ــاج يف الرشكــة والــرشكات التابعــة، األمــر  كان عــام 2021م عامــاً حافــالً بالنجــاح عــىل كافــة مســتويات العمــل واإلنت

الــذي عــزز مكانتهــا الرياديــة يف األســواق املحليــة واإلقليميــة. وهــو مــا يعكــس بوضــوح تــام أهميــة الرتكيــز املســتمر 

عــىل تنفيــذ األهــداف وفقــاً لخطــة التحــول والتطويــر االســرتاتيجية لتحقيــق مزيــد مــن االنســجام يف منــوذج الرشكــة 

التشــغييل، وتطويــر باقــة املنتجــات والحلــول املقدمــة، ورفــع القــدرة التنافســية للرشكــة، ســعياً لتريــع وتــرية النمــو 

يف أعــامل الرشكــة بشــكل عــام.

ــا،  ــة لعمالئه ــات املتنامي ــة االحتياج ــعياً لتلبي ــكار، س ــتدامة واالبت ــي االس ــني قيمت ــع ب ــة بالجم ــت الرشك ــام نجح ك

واملســاعدة عــىل إيجــاد حلــول إبداعيــة، مــن خــالل بنــاء بنيــة تحتيــة تشــغيلية وإنتاجيــة رقميــة متطــورة، وصــوالً إىل 

تطويــر بيئــة عمــل رقميــة توفــر حلــوالً آليــة قــادرة عــىل تعزيــز اإلنتاجيــة والتصنيــع وسلســلة اإلمــداد والتوريــد ورفــع 

ــة  ــة يف الرشك ــل املتنوع ــات العم ــع قطاع ــات يف جمي ــات والخدم ــة، وتحســني األداء وجــودة املنتج ــدرات التجاري الق

ورشكاتهــا التابعــة.

ــة عمــل  ــس بيئ ــرشي، وتكري ــا الب ــر رأس ماله ــة يف التحــول والنمــو املســتدام، عــىل تطوي وتســتند اســرتاتيجية الرشك

ــي  ــو الوظيف ــارص النم ــات وعن ــع مقوم ــا بجمي ــزة ودعمه ــارات واملواهــب املتمي ــاءات وامله ــتقطاب الكف ــة الس جاذب

واالســتقرار االجتامعــي، واملحافظــة عليهــا ومتكينهــا مــن تحقيــق األهــداف االســرتاتيجية للرشكــة بــكل كفــاءة وإتقــان.

ــري يف  ــم الكب ــم ودعمه ــس اإلدارة، لثقته ــاء مجل ــرشكاء وأعض ــاهمني وال ــع املس ــود جمي ــيد بجه ــد أن أش ــرياً، ال ب وأخ

جميــع أعاملنــا، إىل جانــب والء وثقــة والتــزام موظفينــا بجميــع أدوارهــم املتنوعــة يف مختلــف بيئــات العمــل يف الرشكــة 

والــرشكات التابعــة، والذيــن كان لهــم األثــر الكبــري يف نجاحنــا بتحقيــق إنجــازات واعــدة مبزيــد مــن التميــز والعطــاء 

والنمــو املســتدام. 

ــة  ــل الكيميائي ــوف ينق ــذي س ــر و ال ــول و التطوي ــرشوع التح ــات م ــا يف بداي ــا زلن ــا م ــع بأنن ــر الجمي وأود أن أذك

الســعودية إىل مســتوى غــري معهــود إىل مصــاف الــرشكات العامليــة.

املهندس ثامر بن محمد املهيد

الرئيس التنفيذي للمجموعة
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ــام 1972هـــ،  ــة، ع ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــت الرشك تأسس

كأول رشكــة اســتثامرية خاصــة يف قطاعــي الصناعــة والتجــارة إلنتــاج 

املتفجــرات املدنيــة والعســكرية يف اململكــة العربيــة الســعودية، 

مــن خــالل مصانعهــا يف كّل مــن الريــاض وجــدة ومنطقــة الحــدود 

الشــاملية. يف حــني متلــك خطــوط إمــداد وتوزيــع ودعــم لوجســتي 

متطــور، تغطــي جميــع احتياجــات ومتطلبــات الســوق املحليــة 

واإلقليميــة والعامليــة، بــرأس مــال قــدره 843.2 مليون ريال ســعودي، 

ــذ عــام 2001م. كرشكــة مدرجــة يف الســوق املــايل الســعودي من

ـا يف الســوق املحليــة  اســتطاعت الرشكــة أن تحّقــق حضــوًرا قويّـً

ــدأ التخطيــط االســرتاتيجي طويــل األمــد،  ــة؛ العتامدهــا مب واإلقليمي

ــزة،  ــة املتمي ــا وفــق أفضــل املامرســات املهني ــق خطــط عمله وتطبي

ــات  ــع بيئ ــان، يف جمي ــاءة واألم ــري الجــودة والكف ــىل معاي ــا ألع وفًق

ــي  ــاملة، الت ــة الش ــام اإلدارة البيئي ــا بنظ ــة، والتزامه ــا املتنوع عمله

ــزو يف إدارة الجــودة  ــدة شــهادات أي ــن الحصــول عــىل ع ــا م مكَّنته

لمحة عن الشركة

الشــاملة. األمــر الــذي مَنحهــا قــدرة كبــرية عــىل تعزيــز مكانتهــا الرياديــة 

ــع  ــاريعها وتنوي ــا ومش ــدة أعامله ــيع قاع ــالق إىل توس ــوق، واالنط يف الس

اســتثامراتها بشــكل دائــم، بالشــكل الــذي يزيــد مــن منوهــا املــايل بشــكل 

ــة،  ــة األدوي ــع وصناع ــة يف توزي ــا املتخصص ــالل رشكاته ــن خ ــتدام، م مس

واملــواد واملعــدات الطبيــة املتنوعــة، كالرشكــة الســعودية العامليــة للتجــارة 

املحــدودة “ســيتكوفارما”، ورشكــة أجــا للصناعــات الدوائية املحــدودة “أجا 

ــة لالســتثامر التجــاري املحــدودة. ــة الســعودية الكيميائي ــا”، والرشك فارم

وســعيًا لضــامن الدعــم اللوجســتي لتأمــني اإلمــدادات لخطــوط إنتاجهــا 

يف قطــاع املتفجــرات وتأمــني قنــوات توزيــع اســرتاتيجية لهــا، فقــد قامــت 

ــة مــر  ــرتات يف جمهوري ــة للن ــة الســويس العاملي ــة بتأســيس رشك الرشك

ــغ )85,000( طــن مــرتي ســنويًّا. ــة تبل ــة بطاقــة إنتاجي العربي

الرؤية
ــة  ــون الرشك ــة إىل أن تك ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــع الرشك تتطل

ــع  ــاطاته، مـــ ــف نشـــ ــدة يف القطــاع غــري النفطــي مبختل ــة الرائ الوطني

الحفاظ علـــــى التكامل االســـــرتاتيجي بني جميـــــع شـــــركاتها التابعـــة 

مبـــــا يعـــــّزز التنـــــوع االقتصـــــادي واالســتثامري يف اململكــة العربيــة 

ــعودية. الس

الرسالة
عــىل  الحفــاظ  إىل  القابضــة  الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  تســعى 

التكامــل بــني كافــة قطاعاتهــا لتحقيــق االســتدامة والنمــو وتعظيــم العائــد 

ألصحــاب املصلحــة؛ مــن خــالل توفــري مجموعــة مــن املمكنــات الرضورية، 

ــا ونشــاطاتها  ــر أعاملهـ ــة لتطوي ــاءات والخــرات املؤهل واســتقطاب الكف

الهادفـــة إىل تنميــة االقتصــاد غيـــر النفطــي متاشــيًا مــع مســتهدفات رؤية 

ــة 2030. اململك
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تأسيس الرشكة الكيميائية 

السعودية املحدودة

االستحواذ عى الرشكة 

السعودية العاملية للتجارة 

املحدودة )سيتكو فارما(

دخول الرشكة إىل سوق 

األسهم السعودية

تأسيس رشكة السويس 

العاملية للنرات )سينكو(

تأسيس الرشكة الكيميائية 

لاستثامر التجاري 

املحدودة

تأسيس الرشكة الكيميائية

السعودية املحدودة

تأسيس رشكة أجا 

للصناعات الدوائية

املحدودة

التحول إىل رشكة قابضة

محطات نجاح في مسيرة الشركة
الكيميائية السعودية القابضة

متاشــيًا مــع رؤيــة اململكــة 2030، مببادراتهــا الراميــة إىل تنويــع الفــرص االســتثامرية ســعيًا لتحويــل اململكــة 

إىل قــوة صناعيــة ومنصــة دوليــة ضخمــة، تطــور الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة اســرتاتيجيات عملهــا 

دوًمــا، لالرتقــاء مبســتوى جــودة خدماتهــا وحلولهــا املتميــزة مبــا يضمــن قــوة وضعهــا املــايل بعوائــد ربحيــة 

مجزيــة لجميــع مســاهميها؛ لتكريــس حضورهــا ودورهــا الفاعــل يف رفــد القطــاع الصناعــي التجــاري الحيــوي، 

والــذي يُعــّد أحــد أهــم مرتكــزات النمــو االقتصــادي يف اململكــة العربيــة الســعودية، مبنصــة صناعيــة تجاريــة 

وطنيــة متطــورة رائــدة.

ترتكــز اســرتاتيجية الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة، عــىل تطبيــق أفضــل املامرســات املهنيــة العامليــة 

ــرات  ــة املتفج ــن صناع ــا يف كل م ــتثامراتها وتنويعه ــاريعها واس ــدة مش ــيع قاع ــدف توس ــة، به ــة محلي برؤي

ــن  ــا يضم ــم، مب ــكل دائ ــتية بش ــة اللوجس ــا التحتي ــر بنيته ــة، وتطوي ــات الصيدالني ــة واملنتج ــة األدوي وصناع

ــع  ــع لجمي ــوات التوزي ــداد وقن ــل اإلم ــع سالس ــان، لجمي ــة وأم ــكل احرتافي ــلس ب ــل الس ــتمرارية العم اس

القطاعــات املدنيــة والعســكرية والصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، 

ــدار. ــاءة واقت ــكل كف ــا التابعــة، ب ــني جمــع رشكاته ــع أوجــه التكامــل االســرتاتيجي ب ــر جمي مــع تطوي
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ترتكــز اســرتاتيجية الرشكــة عــىل تحقيــق النمــو 

ــة  ــل الرئيس ــات العم ــع قطاع ــتدام يف جمي املس

املتنوعــة فيهــا؛ بهــدف رفــع الطاقــات والقــدرات 

اإلنتاجيــة يف مرافــق التصنيــع والتوزيــع والنقــل 

تعزيــز  إىل  باإلضافــة  اللوجســتي،  والدعــم 

إمكانيــات االبتــكار والتجديــد وتطويــر املنتجــات 

مبــا يتناســب مــع متطلبــات واحتياجــات العمــالء 

وفــق أعــىل معايــري الجــودة والكفــاءة املطلوبــة. 

وبالشــكل الــذي يضمــن اســتمرارية وتطويــر 

اإلمــداد وقنــوات  العمــل يف جميــع سالســل 

التوزيــع لجميــع القطاعــات املدنيــة والعســكرية 

والصحيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية ودول 

مجلــس التعــاون الخليجــي، مــع تطويــر جميــع 

أوجــه التكامــل االســرتاتيجي بــني جميــع رشكاتهــا 

الجهــود  مــن  ذلــك  يف  مســتفيدة  التابعــة. 

العمــل  بيئــات  لتطويــر  الحثيثــة  الحكوميــة 

الصناعيــة واإلنتاجيــة غــري النفطيــة يف اململكــة؛ 

لرفــع نَِســب مســاهمتها يف الدخــل الوطنــي 

ــة  ــارش، كأحــد أهــم مســتهدفات رؤي بشــكل مب

اململكــة 2030.

االستدامة
تســتمر الرشكــة بالعمــل عــىل تطويــر وبنــاء بيئــات العمــل فيهــا لتكــون مكانـًـا مثاليًّــا للعطــاء والعمــل املســؤول يف كافــة الجوانــب اجتامعيًّــا 

وتجاريًّــا، وتحقيــق تنميــة مســتدامة بصــورة عادلــة وآمنــة؛ حيــث يحــدد نهــج دمــج قيمــة االســتدامة يف جميــع أعاملنــا ونشــاطنا، جميــع 

ــة للعمــل، وإدارة  ــات الترشيعي ــة املتطلب ــام. بشــكل يســهم يف تلبي ــة واألهــداف بوضــوح ت ــرضورات واألهــداف واملجــاالت ذات األولوي ال

ــة  ــة والصح ــم األخالقي ــن الِقيَ ــي تتضمَّ ــة، الت ــة واالقتصادي ــة والبيئي ــاد االجتامعي ــار األبع ــني االعتب ــذ بع ــا. ويأخ ــة بأعاملن ــر املرتبط املخاط

والســالمة املهنيــة ومامرســات العمــل الجيــدة، ومراعــاة حقــوق املوظفــني واملجتمــع، وحاميــة البيئــة. 

األبحاث والتطوير
تلتــزم الرشكــة باعتــامد منهجيــة إجــراء البحــوث والدراســات املعمقــة للســوق، وتحليــل اتجاهاتــه وميــول العمــالء ومتطلباتهــم املتناميــة، 

ودراســة أداء املنافســني يف األســواق املحليــة واإلقليميــة؛ لتطويــر مامرســاتها اإلداريــة والتشــغيلية املطبقــة يف جميــع قنــوات العمــل املتنوعــة 

لديهــا. متاشــيًا مــع اســرتاتيجيتها يف التطويــر املســتدام وفــق أحــدث املعايــري العامليــة مــن الجــودة والكفــاءة، التــي تضمــن تقديــم أفضــل 

الحلــول والخيــارات التقنيــة والتصنيعيــة املتطــورة التــي تلبّــي احتياجــات ومتطلبــات جميــع العمــالء والــرشكاء؛ عــىل حــد ســواء.

التكامل
ــي  ــم الت ــرز القي ــّد التكامــل أحــد أب يُع

تتبّناهــا الرشكــة، والــذي يُكســبها ميــزة 

تنافســية تتمثــل يف تكامــل األعــامل بني 

ــات  ــة يف القطاع ــا التابع ــع رشكاته جمي

املختلفــة.

التنّوع 
مجــاالت  بتنــوع  الشـــــركة  تتميــز 

ــي  ــري النفط ــاع غ ــتثامراتها يف القط اســـ

يف أكــر املجــاالت الحيويــة التــي ركــزت 

ــا. ــا وتنميته ــة 2030 عــىل تطويره رؤي

التفّوق
مجــاالت  بتنــوع  الشـــــركة  تتميــز 

اســـــتثامراتها يف القطــاع غــري النفطــي 

يف أكــر املجــاالت الحيويــة التــي ركزت 

رؤيــة 2030 عــىل تطويرهــا وتنميتهــا.

املرونة
تســـــعى الرشكــة إىل إنجــاز أعاملهــا 

جميــع  لتواكــب  وفعاليــة  مبرونــة 

ــول  ــر الحل املتغــريات مــن خــالل تطوي

لجميــع  املنفعــة  يحقــق  مبــا  واألداء 

الرشكــة. يف  املصلحــة  أصحــاب 

االبتكار
ــد االبتــكار مــن ركائــز نجــاح أعــامل  يُع

الشـــــركة عــىل جميــع املســتويات؛ بدًءا 

مــن اســرتاتيجيتها ومــا تتبنــاه مــن مبادئ 

وحتــى  مبتكــرة،  إداريــة  وسياســات 

ــغيلية. ــات التش ــات واملامرس العملي

املصداقية
معايــري  أعــىل  باتبــاع  االلتــزام  إن 

ــع  ــل م ــة يف التعام ــة واملصداقي املهني

املوظفــني واملســاهمني، يُعــّد مــن أهــم 

القيــم التــي تحــرص الرشكــة عــىل 

وترســيخها. تطبيقهــا 

القيــم
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ــة  ــا اإلداري ــع قطاعــات العمــل فيه ــة تطــوًرا طــال جمي شــهدت الرشك

ــرتاتيجيتها  ــق اس ــا بتطبي ــتمرار نجاحه ــع اس ــع، م ــغيلية والتصني والتش

التطويريــة؛ بهــدف تعزيــز قــدرات الرشكــة املاليــة مبــا يحّقــق الفائــدة 

والربــح لجميــع املســاهمني والــرشكاء، ويكــرّس مكانة الرشكــة وحضورها 

الريــادي يف األســواق الســعودية واإلقليميــة. 

وهــذا يبــدو واضًحــا مــن خــالل تطــور األداء والنجاحــات التــي حّققتهــا 

الرشكــة لهــذا العــام، والتــي تعكســها األرقــام والحقائــق وفًقــا ملــؤرشات 

ــف  ــام. عــىل أن يضي ــة بشــكل ع ــي تعتمدهــا الرشك األداء الرئيســة الت

هــذا العــام املزيــد مــن اإلنجــازات الواعــدة مبزيــد مــن االزدهــار 

والنمــو، إىل مســرية الرشكــة االســرتاتيجية الناجحــة الهادفــة إىل تطويــر 

قطاعــات العمــل فيهــا خــالل الســنوات الخمــس القادمــة.
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نشاط الشركة والشركات التابعة لها

الســعودية  الكيميائيــة  الشــركة   .1
القابضــة )شــركة مســاهمة ســعودية(

تأسســت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضة عــام 1972م، 

كأول رشكــة تعمــل يف مجــال صناعــة املتفجرات لالســتخدامات 

املدنيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية. وأصبحــت مــورًِّدا 

ــا للمتفّجــرات لالســتخدامات املدنيــة،  ــا وإقليميًّ رئيســيًّا محليًّ

يف مختلــف تطبيقــات إزالــة الصخــور وشــّق الطــرق واألنفــاق 

واملناجــم والتعديــن واالستكشــافات النفطيــة. يبلــغ رأس مــال 

الرشكــة 843.2 مليــون ريــال ســعودي، وتــم إدراجها يف الســوق 

ــة  ــة الجمعي ــام متــت موافق ــام 2001م. ك ــايل الســعودي ع امل

ــل  ــل وتحوي ــىل نق ــخ 2018/12/17م ع ــة بتاري ــة للرشك العام

ــة الســعودية  ــة الكيميائي نشــاط قطــاع املتفجــرات إىل الرشك

املحــدودة )رشكــة تابعــة( اعتبــاًرا مــن 2019/01/01م. 

2. الشــركة الســعودية العالميــة للتجــارة 
المحــدودة )ســيتكو فارمــا(

ــغ  ــام 1982م، ويبل ــالل ع ــا خ ــيتكو فارم ــة س ــت رشك تأسس

رأســاملها خمســة ماليــني ريــال ســعودي، ويرتكــز نشــاط 

الرشكــة، يف توزيــع األدويــة باململكــة العربيــة الســعودية. 

وتعتــر رشكــة ســيتكو فارمــا مــن كريــات رشكات توزيــع 

األدويــة، وتحتــل مركــز الريــادة يف هــذا املجــال. فهــي وكيلــة 

ــام  ــة. ك ــة العاملي ــة األدوي ــات رشكات صناع ــن كري ــدد م لع

توفــر جــزًءا كبــريًا مــن األدويــة العامليــة التــي تحتاجهــا 

ــك بفضــل شــبكة  ــة باململكــة، وذل ــع القطاعــات الصحي جمي

التوزيــع االحرتافيــة املنتــرشة يف جميــع املناطــق. يف حــني تعــد 

رشكــة ســيتكو فارمــا أكــر مــوزع وطنــّي لألمصــال واللقاحــات 

ــب(،  ــات التخصي ــولني وهرمون ــل األنس ــردة )مث ــة امل واألدوي

ــن. ــل والتخزي ــة يف النق ــا خاص ــب رشوطً ــي تتطل الت

الكيميائيــــة لالســتثمار  الشــــــركة   .4
المحــدودة التجــاري 

ــدودة  ــاري املح ــتثامر التج ــة لالس ــة الكيميائي ــت الرشك تأسس

ــعودي،  ــال س ــون ري ــدره 26 ملي ــال ق ــرأس م ــام 2008م ب ع

ــة  ــارة الجمل ــايس يف تج ــكل أس ــة بش ــاط الرشك ــل نش ويتمث

والتجزئــة يف قطــاع األدويــة واملــواد الطبيــة واآلالت واملعــدات 

ــة يف  ــة والحكومي ــات األهلي ــة، وإدارة وتشــغيل الصيدلي الطبي

اململكــة العربيــة الســعودية؛ حيــث بــدأت الرشكــة الكيميائيــة 

ــام 2013م. لالســتثامر التجــاري نشــاطها التجــاري ع

6. شـــــركة أجــا للصناعـــــات الدوائيــة 
المحــدودة

ــالل  ــدودة خ ــة املح ــات الدوائي ــا للصناع ــة أج ــت رشك تأسس

عــام 2012م، كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية، بــرأس مــال قــدره 300 مليــون ريــال 

ــع  ــك مصان ــة ومتلُّ ــة يف إقام ــاط الرشك ــل نش ــعودي. ويتمث س

واألمصــال  واللقاحــات  الطبيــة  واملســتحرضات  األدويــة 

واملســتحرضات الصيدالنيــة املشــّعة، والكواشــف املعمليــة، 

وإدارة  وإجــراء  الطبيــة،  واللــوازم  التشــخيصية،  والوســائل 

واالســترياد  التطويــر،  ومعامــل  الدوائيــة  األبحــاث  ومتلّــك 

ــة. ــة يف املعــدات الصناعي ــة والتجزئ ــر وتجــارة الجمل والتصدي

ــرات  ــة للنت ــويس العالمي ــركة الس 3. ش
ــينكو( )س

تأسســت رشكــة ســينكو عــام 2006م يف جمهوريــة مــر 

ــوم  ــرتات األموني ــادة ن ــاج م ــاطها يف إنت ــز نش ــة. ويرتك العربي

ــي  ــية الت ــادة الرئيس ــي امل ــة، وه ــة الكثاف ــامية منخفض املس

الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  مصانــع  عليهــا  تعتمــد 

ــاج املتفجــرات  ــة الســعودية، إلنت ــة العربي املحــدودة باململك

لالســتخدامات املدنيــة، بطاقــة إنتاجيــة ســنوية تبلــغ 80,000 

طــن مــن مــادة نــرتات األمونيــوم املســامية منخفضــة الكثافــة.

وأنهــت رشكــة ســينكو عــام 2009م كافــة البنــى التحتيــة 

واإلنشــاءات الخاصــة مبصنعهــا، واجتــازت اختبــارات التشــغيل 

ــدأ  ــة للتشــغيل. وب ــص الالزم ــت عــىل الرتاخي ــة، وحصل األولي

اإلنتــاج التجــاري لرشكــة ســينكو خــالل الربــع األول مــن عــام 

ــون  ــه 50 ملي ــص ب ــة املرخ ــال الرشك ــغ رأس م 2010م. ويبل

ــوع 5  ــدر واملدف ــال املص ــغ رأس امل ــام يبل ــي، بين دوالر أمري

ماليــني دوالر أمريــي، موزعــة عــىل 50,000 ســهم تبلــغ قيمــة 

ــاهمة  ــة مس ــي رشك ــي. وه ــد 100 دوالر أمري ــهم الواح الس

ــة. ــة املري ــة وغــري مدرجــة بالســوق املالي مقفل

.

5. الشـــــركة الكيميائيـــــة الســعودية 
المحــدودة

تأسســت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية يف نهايــة عــام 2011م، بــرأس مــال قــدره 

ــع ورشاء املتفجــرات  ــع وبي ــال ســعودي، لتصني ــون ري 50 ملي

ــا  ــة والعســكرية واملنتجــات املتعلقــة به لالســتخدامات املدني

أو التابعــة لهــا، واســترياد املــواد واملعــدات الالزمــة للتصنيــع. 

كــام متتلــك الرشكــة ثالثــة مصانــع كــرى ومســتودعات يف 

كّل مــن املنطقــة الوســطى واملنطقــة الشــاملية واملنطقــة 

الغربيــة، باإلضافــة إىل مســتودعات توزيــع مركزيــة باملنطقــة 

الجنوبيــة واملنطقــة الرشقيــة والغربيــة. وقــد متّكنــت الرشكــة 

مــن تزويــد الســوق املحــيل بكافــة املــواد األساســية وملحقاتهــا 

ألعــامل  الالزمــة  املدنيــة  لالســتخدامات  املتفجــرات  مــن 

ــة واملشــاريع اإلنشــائية. وتجــدر اإلشــارة إىل أن  ــى التحتي البن

ــة  ــول الالزم ــرات والحل ــاج املتفج ــمل إنت ــة تش ــامل الرشك أع

لالســتخدامات العســكرية.
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بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية 
السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها

بلد التأسيسالمقر الرئيسي لعملياته  نشاطها الرئيسنسبة الملكيةرأس المال المدفوعإسم الشركة

الرشكة السعودية العاملية للتجارة 

املحدودة )سيتكوفارما(
اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةتوزيع األدوية99%5 ماليني ريال سعودي

رشكة السويس العاملية للنرتات 

)سينكو(
100%5 ماليني ريال سعودي

إنتاج نرتات

األمونيوم املسامية
جمهورية مر العربيةجمهورية مر العربية

الرشكة الكيميائية لالستثامر 

التجاري املحدودة
100%26 مليون ريال سعودي

تجارة الجملة والتجزئة

يف األدوية واملواد واملعدات 

الطبية

اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

رشكة أجا للصناعات الدوائية 

املحدودة )أجا فارما(
اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةإقامة ومتلك مصانع األدوية100%300 مليون ريال سعودي

الرشكة الكيميائية السعودية 

املحدودة
100%50 مليون ريال سعودي

تصنيع وبيع املتفجرات 

املدنية والعسكرية
اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

الشركة السعودية العالمية
للتجارة المحدودة

)المملكة العربية السعودية(

الشركة الكيميائية لالستثمار
التجاري المحدودة

)المملكة العربية السعودية(

الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة

)المملكة العربية السعودية(

شركة السويس
العالمية للنترات

)جمهورية مصر العربية(

Sشـركـة مســاھـمـة سـعودیـة a u d i  J o i n t  S t o c k  C o .

Sشـركـة مســاھـمـة سـعودیـة a u d i  J o i n t  S t o c k  C o .

شركة أجا فارما
للصناعات الدوائية المحدودة

)المملكة العربية السعودية(

الكيميائيــة الشــركة 
الســعودية القابضــة

الخطط االستراتيجية والتوسع في 
النشاط واالستثمارات في شركات أخرى

 تنفيًذا للخطط االسرتاتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة، بهدف التوسع يف النشاط وتنويع مصادر الدخل للرشكة؛ شهد عام 2021م تحقيق عدة خطوات عملية

يف املجاالت التالية

بيئة استثمارية استراتيجية متطورة

ثانًيا: وحدة المتفجرات العسكرية أواًل: وحدة المتفجرات المدنية
ــات . 1 ــو يف املبيع ــق من ــن تحقي ــه- م ــل الل ــة -بفض ــت الرشك  متكن

تجــاوز %5، مقارنــة مبــا حققتــه الرشكــة يف العــام املــايض، وكذلــك 

مقارنــة بالخطــة املعتمــدة للقطــاع، رغــم كل التحديــات التــي ميــر 

بهــا االقتصــاد العاملــي.

ــا مــن القطاعــات . 2 ــب أكــر مــن 160 متدربً ــة بتدري قامــت الرشك

الحكوميــة األمنيــة، وكذلــك مــن منســويب القطــاع الخــاص، داخــل 

ــل  ــرق التعام ــرات وط ــتخدام املتفج ــىل اس ــا، ع ــة وخارجه اململك

معهــا

متــت إعــادة هيكلــة القطــاع بشــقيه املــدين والعســكري مبــا . 3

يتناســب ويتفــق مــع متطلبــات املرحلــة الجديــدة واملنبثــق مــن 

ــة.  ــم يف املجموع ــول القائ ــج التح برنام

ــىل . 4 ــة ع ــا واملحافظ ــة مواقعه ــف وتهيئ ــة يف تكيي ــتمرت الرشك اس

صالحيــة تراخيصهــا، مبــا يتــامىش مــع متطلبــات الالئحــة التنفيذيــة 

لنظــام املتفجــرات واملفرقعــات واملواصفــات الفنيــة واألمنيــة، 

ــي. ــن الصناع ــا لألم ــة العلي ــات الهيئ ــب متطلب وحس

دّشــنت الرشكــة عــدًدا مــن التوســعات الجديــدة يف بعــض مواقعها، . 5

لالســتفادة منهــا يف زيــادة الســعة التخزينيــة، بعــد اعتامدهــا ِمــن 

ِقبَــل الجهــات املختصــة يف اململكــة.

ــن . 6 ــام م ــواد الخ ــري امل ــة بتوف ــداد يف الرشك ــل اإلم ــت سالس نجح

مصــادر مختلفــة، رغــم التحديــات يف الشــحن وزيــادة أســعار 

ــة.  ــالء الرشك ــات لعم ــني املنتج ــة لتأم ــة العاملي الطاق

انضمــت الرشكــة يف برنامــج “صنــع يف الســعودية”، وتــم تســجيل . 7

جميــع منتجاتهــا املدنيــة يف الرنامــج. 

أكملــت الرشكــة بنجــاح تام اإلنشــاءات الالزمة ملشــاريعها العســكرية، . 1

بالرغــم مــام صاحبهــا مــن تحديــات، ووصــول الرشكــة الكيميائيــة إىل 

ــرات  ــع املتفج ــاج لتصني ــوط اإلنت ــب خط ــة يف تركي ــل متقدم مراح

العســكرية؛ متهيــًدا للتشــغيل التجريبــي يف منتصــف عــام 2022م. 

أكملــت الرشكــة اســترياد خطــوط اإلنتــاج الالزمــة لتصنيــع املتفجرات . 2

 RDX العســكرية، كــام تــم شــحن املعــدات الالزمــة لتصنيــع مــادة

مــن جمهوريــة الرازيــل بعــد موافقــة الجهــات الحكوميــة ذات 

العالقــة.

تــم االنتهــاء مــن املــرشوع األمنــي الشــامل للمجمــع الصناعــي . 3

العســكري؛ وذلــك بعــد الحصــول عــىل موافقــة الهيئــة العليــا لألمــن 

ــن  ــات األم ــع متطلب ــتيفاء جمي ــة اس ــت الرشك ــث أمت ــي؛ حي الصناع

ــكري. ــي العس ــع الصناع ــالمة للمجم والس

ــق . 4 ــات والوثائ ــع املتطلب ــارات الالزمــة وجمي اســتكملت الرشكــة الزي

مــن أجــل الحصــول عــىل التريــح النهــايئ مــن قبــل الهيئــة العامــة 

للصناعــات العســكرية. 

متكنــت الرشكــة مــن الحصــول عــىل تصاريــح جديــدة إلنتــاج مــواد . 5

ــة  ــل الهيئ ــن قب ــر م ــة الذخائ ــص لتعبئ ــة إىل ترخي ــرة، إضاف متفج

ــة  ــية الرشك ــن تنافس ــد م ــام يزي ــكرية، م ــات العس ــة للصناع العام

ــرتاتيجي. ــال االس ــذا املج ــعها يف ه وتوس

انتهــت الرشكــة مــن تحديــث نُظــم اإلطفــاء املركزيــة والوقايــة . 6

ــك  ــكرية، وذل ــات العس ــع الصناع ــق يف مجم ــن الحري ــة م والحامي

حســب مواصفــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي للســالمة والحاميــة 

ــق. ــن الحري م

انضمــت الرشكــة يف برنامــج صنــع يف الســعودية، وتــم تســجيل . 7

جميــع منتجاتهــا العســكرية يف الرنامــج. 

االلتزام والتراخيص

ــتودعات  ــع ومس ــادرة ملصان ــص الص ــىل الرتاخي ــاظ ع ــل الحف ــن أج م

ــة  ــة واألمني ــات الفني ــتيفاء املتطلب ــة باس ــة بدق ــزم الرشك ــة، تلت الرشك

املتفجــرات  لنظــام  التنفيذيــة  الالئحــة  متطلبــات  مــع  متاشــيًا 

ــة  ــات الهيئ ــة حســب مواصف ــة واألمني ــات الفني واملفرقعــات واملتطلب

ــع  ــتمر م ــكل مس ــة بش ــع الرشك ــث تتاب ــي؛ حي ــن الصناع ــا لألم العلي

الجهــات األمنيــة ذات العالقــة مبســتجدات األنظمــة والتعليــامت 

الصــادرة مــن وزارة الداخليــة.  

تتلخص نسبة ملكية الرشكة يف الرشكات التابعة لها، بشكل مبارش وغري مبارش كام يف 31 ديسمر 2021م مبا ييل: 
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ثالًثا: شركات قطاع األدوية

ــة والــرشكات  ــة التحــول يف قطــاع األدوي ــا رحل يف عــام 2021م، واصلن

التابعــة لــه، مســتفيدين مــن رؤيتنــا وخططنــا املعلنــة ملــدة 5 ســنوات 

بــأن نكــون الرشكــة الســعودية الرائــدة يف توزيــع األدويــة، واملنتجــني، 

ــن خــالل  ــة، م ــة العاملي ــتية ذات البصم ــات اللوجس ــي الخدم ومقدم

توســيع خدماتنــا خــارج املنطقــة واخــرتاق األســواق الدوليــة.

وكان مــن املهــم أن تدعــم جميــع الخطــط التــي تــم تنفيذهــا ضمــن 

اســرتاتيجيتنا التــي تــم تحديدهــا لتلبــي احتياجــات األفــراد والــرشكات 

واألعــامل.

ــع  ــم الدواف ــذة لدع ــراءات املتخ ــىل اإلج ــة ع ــرة عام ــيل نظ ــام ي في

املختلفــة: االســرتاتيجية 

االســتفادة مــن القــدرات: نؤمــن دامئًــا بــأن األشــخاص هــم 
أهــم األصــول يف أّي عمــل تجــاري، وأن بنــاء فريــق قــوي هــو مفتــاح 

يجــب الفــوز بــه. تــم اســتقطاب املواهب مــن املنظــامت الرائــدة لبناء 

فريــق ترويجــي وبيــع تنافــي وتطويــر قــدرات املواهــب الســعودية 

لدفــع متيــز الرشكــة يف مجــال األدويــة. باإلضافــة إىل قــدرات األفــراد، 

ــم  ــالل تقدي ــن خ ــة م ــة التحتي ــل البني ــا تحوي ــم أيًض ــن امله كان م

ــات  ــع ديناميكي ــا للتعامــل م ــز عملياتن ــدة وتعزي ــة جدي ــول رقمي حل

ــدة. واحتياجــات الســوق الجدي

توســيع نطــاق األعمــال الحاليــة: نظــرًا لوجودنــا يف مثــل 
هــذا الســوق شــديد التنافســية والديناميكيــة، فمــن املهــم دامئـًـا دفــع 

ــا يف توســيع األعــامل  ــن خرتن ــتفادة م ــن خــالل االس ــامل م ــو األع من

الحاليــة التــي انعكســت يف توقيــع اتفاقيــات تطويريــة جديــدة لطــرح 

ــل  ــراض مث ــن األم ــد م ــالج العدي ــة لع ــات الدوائي ــن املنتج ــدد م ع

ــب والســكري واألورام.  أمــراض القل

اكتشــاف فــرص عمــل جديــدة: لتنميــة أعاملنــا، كان 
مــن الــرضوري اخــرتاق قطاعــات الســوق الجديــدة، وإطــالق عــروض 

ــا.  ــدة لعمالئن جدي

يف قطــاع التصنيــع، تقــدم خــط إنتــاج املعقــم والــذي سيســاعد 

عــىل دفــع تحالفــات جديــدة يف قطــاع األدويــة املتخصصــة )الحقــن، 

ــرات التفاهــم  ــع عــدد مــن مذك ــم توقي األنســولني، اللقاحــات...(، وت

ــانويف  ــة س ــيل ورشك ــة لي ــل رشك ــيات مث ــددة الجنس ــع رشكات متع م

ــا.  ــة محليًّ ــم املتخصص ــع منتجاته لتصني

ــن  ــق التخزي ــم مراف ــادة حج ــت زي ــن، مت ــع والتخزي ــاع التوزي يف قط

لتحســني الخدمــات والعــروض لعمالئنــا يف بعــض مســتودعات ســيتكو 

فارمــا، كــام تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم إلنشــاء مــرشوع مشــرتك مــع 

رشكــة لوجســتية رائــدة عامليًّــا والتــي ســتدعم الرشكــة يف تقديــم 

ــية.  ــتية تنافس ــول لوجس ــات وحل خدم

ــو  ــورة من ــرتاتيجيات املذك ــرتاتيجية واالس ــع االس ــع الدواف ــم جمي تدع

ــة يف اململكــة  ــارز يف قطــاع األدوي ــا مــع الوجــود الب الرشكــة وربحيته

ــة. ــعودية واملنطق ــة الس العربي

وحرصــت القيــادة يف الرشكــة أثنــاء عمليــة التحــول يف قطــاع األدويــة 

ــة نحــو األهــداف  ــدم األعــامل الحالي ــاظ عــىل تق ــم الحف عــىل أن يت

املحــددة مســبًقا. 

وفيــام يــيل اإلنجــازات الرئيســية لــرشكات األدويــة الثــالث، عــىل الرغــم 

مــن جميــع التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي واجهتهــا الــرشكات 

خــالل عــام 2021م، إال أن الفريــق ال يــزال قــادًرا عــىل تحقيــق 

ــا. النجاحــات حســب الخطــط املتفــق عليه

شركة سيتكو فارما

ــد  ــة وتجدي ــة ملراجع ــل بالرشك ــرق العم ــن ف ــرية م ــود كب ــت جه بُذل

ــع  ــم توقي ــرة األوىل ت ــية وللم ــوكاالت الرئيس ــع ال ــة م ــود الحالي العق

ــة األجــل مــع رشكات متعــددة الجنســيات، عــىل ســبيل  عقــود طويل

Astrazen- وســنتان مــع رشكــة Lilly  املثــال ثــالث ســنوات مــع رشكــة

 Lifescanو Bayer Pharmaو GSK كــام جــددت االتفاقيــات مــع eca

ذتهــا الرشكــة الكيميائيــة الســعودية  متاشــيًا مــع خطــة التحــول التــي نفَّ

ــت  ــة، متَّ ــامل الحالي ــع األع ــم توس ــة، ولدع ــا التابع ــة ورشكاته القابض

مضاعفــة الســعة التخزينيــة للمســتودع العــام لرشكــة ســيتكو يف جــدة 

مــن 1100 منصــة نقالــة إىل 2200 منصــة نقالــة الســتيعاب منــو أعــامل 

املناقصــات.

 Hellmann Worldwide أيًضــا تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع رشكــة

Logistics إلنشــاء مــرشوع مشــرتك JV للخدمــات اللوجســتية للرعايــة 

الصحية.

شركة أجا فارما

المشاريع وخطوط اإلنتاج:
لقــد ألقــى الوبــاء بظاللــه الشــديدة عــىل التقــدم يف بعــض املشــاريع 

الجديــدة، خاصــة تلــك املتعلقــة برتكيــب وتأهيل خــط اإلنتــاج املعقم، 

ــاريع يف  ــة واملش ــم الهندس ــن قس ــك، متك ــع ذل ــاف. وم ــائل والج الس

ــم بدعــم  ــة تركيــب اآلالت يف خــط التعقي ــع عملي ــع مــن تري املصن

 Bosch / Syntegon( ، GEA، مــن املورديــن متعــددي الجنســيات

FLACTWOOD، CLESTRA وآخــرون(.

واألنظمــة  املعــدات  تركيــب  عــىل  العمــل  مواصلــة  إىل  نهــدف 

والخدمــات املســاندة الالزمــة لتشــغيل املــرشوع، والتــي ســتتبعها 

العمليــات والتفتيــش والتحقــق وفــق املتطلبــات العامليــة لهــذا النــوع 

ــودة  ــة الج ــتحرضات عالي ــاج مس ــامن إنت ــن اآلالت؛ لض ــص م املتخص

وآمنــة. ومــن املتوقــع االنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات قبــل نهايــة عــام 

2022م. 

عمليات اإلنتاج:
بالنســبة لعمليــات اإلنتــاج، ورغــم التأثــري والتدابــري االحرتازيــة ملواجهة 

الوبــاء، فقــد تــم الحفــاظ عــىل مســتوى اإلنتــاج للعــام الســابق،؛ حيث 

بلــغ عــدد القطــع املنتجــة قرابــة 17 مليــون وحــدة عــام 2021. 

ــة  ــات لرشك ــرشة منتج ــن ع ــرب م ــا يق ــار أن م ــذ يف االعتب ــع األخ م

ــوي  ــف الثان ــن التغلي ــال م ــت االنتق ــد أكمل Abbott and Servier ق

إىل التغليــف األســايس أو مــن التغليــف الثانــوي إىل التصنيــع الكامــل، 

وقــد أدى هــذا االنتقــال إىل تحســني اســتخدام التعبئــة األوليــة. يتكــون 

عــدد الوحــدات التــي تدخــل يف هــذا النمــوذج مــن حــوايل ٪30 مــن 

إجــاميل الوحــدات املنتجــة يف عــام 2021م مقارنــة بنســبة ٪15 يف عــام 

2020م. 

تطوير األعمال:
ــات  ــض الصفق ــىل بع ــا ع ــا فارم ــة أج ــع رشك ــام 2021م توقي ــهد ع ش

عاليــة القيمــة لــكل مــن أعــامل التصنيــع للغــري، وكذلــك ملنتجــات أجــا 

ــة أجــا  ــع للغــري )CMO(، وقَّعــت رشك ــد التصني الخاصــة. عــىل صعي

 Panadol لنقــل مجموعــة GSK Consumer Healthcare فارمــا مــع

الرائــدة وتصنيعهــا بالكامــل يف مصنــع أجــا بحائــل. يوجــد إجــاميل 7 

وحــدات، 5 منهــا يف شــكل أقــراص و2 يف أشــكال رشاب. توســعت 

ــع  ــامل م ــاق األع ــادة نط ــالل زي ــن خ ــر م ــكل أك ــامل CMO بش أع

ــد  ــد جدي ــع عق ــالل توقي ــن خ ــة Servier، م ــني رشك ــا الحالي رشكائن

ــم  ــذي يت ــل ال ــف الكام ــوي إىل التغلي ــف الثان ــن التغلي ــال م لالنتق

ــع أجــا. ــذه يف مصن تنفي

كــام تــم توقيــع بعــض مذكــرات التفاهــم الرئيســية مــع رشكات عامليــة 

ــا ملنتجاتهــم  مثــل Lilly وSanofi الستكشــاف فــرص نقــل التكنولوجي

يف اململكــة العربيــة الســعودية مــن خــالل رشكــة أجــا فارمــا. 

لالســتثمار  الكيميائيــة  الشــركة 
CCCIL المحــدودة  التجــاري 

شــهد عــام 2021م انخفاًضــا يف املبيعــات مقارنــة بعــام 2020م، وكان 

هــذا مدفوًعــا بإنهــاء االتفاقيــات غــري املربحــة، وتتجــه الرشكــة اآلن إىل 

عقــد رشاكات جديــدة يف مجــال التوزيــع وبــرشوط أفضــل.

فيــام يتعلــق باملنتجــات الجديــدة؛ فــإن تقديــم أدويــة عاليــة الجــودة 

ــق،  ــذا املنطل ــن ه ــة، وم ــم للرشك ــر مه ــا أم ــا فارم ــن أج ــة م ال وفعَّ

وقَّعــت رشكــة أجــا فارمــا عقــود ترخيــص مــع نقــل التكنولوجيــا 

ــاالت لـــ 7  ــذه املج ــة يف ه ــع رشكات متخصص ــرتك م ــر املش والتطوي

منتجــات جديــدة )ملــرىض الســكري، القلــب واألوعيــة الدمويــة، 

ولفئــات الرعايــة الصحيــة العامــة(. أيًضــا تــم توقيــع اتفاقيــة ترخيــص 

 YAS إحــدى رشكات  ،BioVenture مــع رشكــة  منتجــات  لعــرشة 

ــة  ــن الصفق ــة املتحــدة، وتتضم ــارات العربي ــا يف اإلم القابضــة ومقره

ــة. ــل الحيوي ــتحرضات للبدائ ــا 4 مس أيًض

الصادرات:
يف عــام 2021م، فــازت رشكــة أجــا فارمــا مبناقصــة دول مجلــس التعاون 

الخليجــي ملنتجهــا Linid. ومــن املتوقــع أن تكــون الشــحنة األوىل يف 

ــا مســجلة يف  ــة أجــا فارم ــع األول مــن عــام 2022م. كــام أن رشك الرب

ــىل  ــني ع ــتهلكني املحلي ــجيع املس ــعودية”، لتش ــع يف الس ــج “صن برنام

رشاء املزيــد مــن املنتجــات املصنعــة محليًّــا، ومســاعدة الــرشكات عــىل 

زيــادة صادراتهــا إىل األســواق ذات األولويــة.

التسجيل:
ــدة بإجــاميل 10 وحــدات  ــات جدي ــم االنتهــاء مــن تســجيل 5 جزيئ ت

ــام 2021م. يف ع
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ــاج  ــة إلنت ــية الالزم ــادة األساس ــي امل ــوم، وه ــرتات األموني ــادة ن ــاج م ــدف إنت ــا به ــة أعامله ــت الرشك أطلق

املتفجــرات لالســتخدامات املدنيــة، بــدالً مــن اســتريادها مــن دول أوروبيــة، كــام كان ســابًقا. وقــد عــّزز هــذا 

ــواد الخــام الرئيســة  ــا مــن امل ــة الســعودية عــىل تأمــني معظــم احتياجاته ــة الكيميائي ــدرة الرشك املــرشوع ق

إلنتــاج املتفجــرات لالســتخدامات املدنيــة، والتــي مــن املتوقــع أن يــزداد الطلــب عليهــا خــالل األعــوام القادمة، 

الســتكامل مشــاريع البنــى التحتيــة يف اململكــة، كمشــاريع الســكك الحديديــة والتعديــن، والتــي مــن املتوقـّـع 

أن تحتــاج إىل كميــات متزايــدة مــن املتفجــرات باســتخداماتها املدنيــة خــالل األعــوام القادمــة.

(رابعاً: شركة السويس العالمية للنترات )سينكو
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 
وكبار التنفيذيين

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

المهندس/ فهد بن صالح
الجربوع

بكالوريوس هندسة كهربائية من 

جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

1974م

من 2010م -حتى اآلن: عضو ورئيس مجلس اإلدارة يف الرشكة الكيميائية السعودية القابضة.. 1

من 2002-2010م: املدير العام وعضو مجلس املديرين للرشكة السعودية العاملية للتجارة املحدودة . 2

)سيتكوفارما(.

من 1995-2010م: املدير العام والعضو املنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للرشكة الكيميائية السعودية. . 3

من 1992-1995م: الرئيس التنفيذي لرشكة خدمات نفط املحدودة.. 4

من 1989-1992م: املدير العام لرشكة إسمنت القصيم.. 5

من 1983-1989م: املدير وعضو مجلس اإلدارة ومالك برشكة متسكو لإلنشاءات املعدنية املحدودة.. 6

من 1976-1981م: صندوق التنمية الصناعية السعودي –قسم القروض الكهربائية. . 7

من 1974-1976م: مساعد هيئة التدريس – معيد.. 8

األستاذ/ عبيد بن عبدالله
الرشيد

بكالوريوس إدارة أعامل سان خوسيه 

الواليات املتحدة األمريكية 1983م

فراير 2021م حتى اآلن: عضو مجلس اإلدارة املنتدب - الرئيس التنفيذي البنك العريب الوطني.. 1

من 2011- فراير 2021م: نائب الرئيس التنفيذي – البنك العريب الوطني. . 2

38 سنة يف املجال املريف. . 3

الدكتور/ محمد بن سعود 
دكتوراه تعليم حاسب 1993مالبدر

من 2010 -فراير 2020م: املدير العام للرشكة الكيميائية السعودية.. 1

من 2008-2009م: الرئيس التنفيذي لرشكة االتصاالت املتكاملة.. 2

من 1997-2007م: مدير عام الرشكة العاملية للتعليم والتدريب.. 3

من 1993-1997م: مدير عام الحاسب اآليل يف مجلس الشورى.. 4

األستاذ/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز اليمني

بكالوريوس آداب جامعة امللك سعود 

1403هـ.

من 2008-2018م عضو مجلس إدارة يف عدد من الرشكات املساهمة املدرجة.. 1

من 1404-1414هـ وزارة التعليم العايل- امللحقية الثقافية بالقاهرة وديوان الوزارة. 2

من 1994-2005م: مدير إدارة بالرشكة السعودية للصناعات الدوائية واملستلزمات الطبية. . 3

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

األستاذ/ فواز بن محمد 
الفواز

بكالوريوس املالية واملحاسبة جامعة 

امللك سعود 1983م

من 1/4/2015م حتى تاريخه: نائب الرئيس التنفيذي للاملية – رشكة التصنيع الوطنية.. 1

من 1/1/2010م حتى 31/03/2015م نائب الرئيس للاملية سابك املركز الرئيي.. 2

من 1/1/2005م حتى 31/12/2009م مدير عام املالية سابك املركز الرئيي.. 3

من 1/1/2000 حتى 31/12/2004م مدير عام املحاسبة سابك املركز الرئيي.. 4

من 1/1/1996م حتى 31/12/1999م مساعد نائب الرئيس للاملية سابك للتسويق إحدى رشكات سابك . 5

التابعة.

الدكتور/ خالد بن محمد 
الطويل*

دكتوراه حاسب آيل تكساس اي اند ام 

1994م

من 2002م – صاحب فكرة ومؤسس رشكة علم باململكة العربية السعودية. . 1

2 ..OPM-MOI من 2009-2010م مدير برنامج التعاون التقني مع الواليات املتحدة األمريكية

من 2000-2008م مدير عام مركز املعلومات الوطني.. 3

من 1998-2000م عميد كلية علوم وهندسة الحساب اآليل.. 4

األستاذ/ محمد بن سعد 
بن داود

بكالوريوس محاسبة جامعة امللك سعود 

1996م

أغسطس 2014م إىل يوليو 2018م الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة لرشكة محمد عبدالعزيز الراجحي . 1

وأوالده لالستثامر.

يوليو 2013م حتى أغسطس 2014م مدير عام الخدمات املرفية للرشكات يف البنك السعودي الريطاين.. 2

فراير 2004م حتى يوليو 2013م: نائب مدير عام الخدمات املرفية للرشكات البنك العريب الوطني.. 3

األستاذ/ عبدالله بن زامل 
الدريس

بكالوريوس علوم جامعة امللك سعود 

1396هـ

التخصص يف التحاليل الطبية جامعة 

لندن 1979-1978م

1430هـ عضو مجلس الشورى الدورة الخامسة + رئيس لجنة الشؤون الصحية البيئية باملجلس.. 1

من 1419-1430هـ وكيل وزارة الصحة للمخترات وبنوك الدم.. 2

من 2005-2010م رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم – جامعة الدول العربية.. 3

األستاذ/ عبدالوهاب بن 
أحمد عابد

ماجستري إدارة أعامل جامعة بنتيل 

2006م
14 سنة إدارة االستثامرات والروات يف األسهم العامة وصناديق امللكية الخاصة.

*أنتهت عضويته بتاريخ 2021/01/25م
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كبار التنفيذيين ومؤهالتهم وخبراتهم

المؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم
عدد سنوات 

الخبرة

الرئيس التنفيذي ثامر بن محمد المهيد

للمجموعة

الرئيس التنفيذي ملجموعة الرشكة الكيميائية السعودية . 1

القابضة فراير 2020 حتى اآلن. 

نائب املدير العام للرشكة الكيميائية السعودية املحدودة، . 2

والعضو املنتدب لرشكة السويس العاملية )سينكو( 2018م 

حتى فراير 2020م.

مدير عام وحدة األغذية رشكة املراعي 2016م- 2018م.. 3

وزارة التجارة والصناعة مدير عام السياسات والبحوث . 4

والتخطيط 2015م.

رشكة سابك الجبيل والرياض – 2009 مدير عاملي للتخطيط . 5

واملراقبة رشكة جي اي سابك أمريكا 1995 – 2015م.

الهيئة امللكية للجبيل وينبع 1993-1995م.. 6

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة 	 

امللك سعود.

ماجستري إدارة أعامل – النمسا.	 

ماجستري إدارة أعامل – أمريكا.	 

28 سنة

سامح بن فتحي حسن
رئيس الشؤون املالية

املدير املايل والتخطيط ملجموعة الفيصلية.. 1

رئيس القطاع املايل ملجموعة العوجان القابضة .. 2

املدير اإلقليمي املايل لرشكة كولجيت باملوليف العربية . 3

املحدودة يف اململكة العربية السعودية.

املدير املايل اإلقليمي لرشكة نوفارتس العاملية بشامل . 4

إفريقيا.

املدير املايل اإلقليمي لرشكة جونسون أند جونسون ميد . 5

يكال بشامل إفريقيا.

درجة املاجستري يف إدارة األعامل 	 

– من كلية ماسرتيخت الهولندية 

لألعامل.

26 سنة

إسماعيل بن محمد 
شحادة

الرئيس التنفيذي 

لقطاع الدواء

رئيس دول مجلس التعاون الخليجي لرشكة اسرتازينكا . 1

الريطانية من 1/2019 إىل 6/2020.

مدير عام رشكة اسرتازينكا الريطانية يف السعودية من . 2

1/2017 إىل 12/2018.

مدير عام رشكة جالسكو سميث كالين الريطانية يف . 3

السعودية من 1/2016 إىل 12/2016.

بكالوريوس صيدلة من جامعة العلوم 	 

التطبيقية – األردن.

ماجستري القيادات العليا – كلية 	 

هولت الدولية – الواليات املتحدة 

األمريكية.

برنامج متقدم – تنفيذ املبيعات 	 

مدرسة باريس لألعامل.

23 سنة

المؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم
عدد سنوات 

الخبرة

خالد بن محمد البواردي
أمني رس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 

لشؤون القابضة

 هيئة السوق املالية – مدير وحدة املتابعة – إدارة التحقيق. 1
بكالوريوس إدارة أعامل من  	 

جامعة امللك سعود
26 سنة

مشرف بن غرمان 
املدير العام – سينكوالعمري

مساعد املدير العام للخدمات املساندة للكيميائية . 1

السعودية.
27 سنة ماجستري محاسبة	 

عبدالله بن عبدالعزيز 
الزنيدي

الرئيس التنفيذي لقطاع 

املتفجرات

الرئيس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة رشكة سابك . 1

إفريقيا منذ عام 2017 حتى نهاية 2020.

مدير عام لقطاع الكيامويات املتخصصة 2016 سابك.. 2

مدير عام لقطاع MTBE 2015 سابك.. 3

دايركتور عاملي لقطاع الحفازات 2011 حتى 2014 سابك.. 4

مدير مصانع الحفازات 2003 حتى 2010 سابك.. 5

أخصايئ تراخيص تقنيات 2000 حتى 2002 سابك.. 6

مدير مرشوع 1996 حتى 1999 سابك.. 7

مهندس إنتاج رشكة سبيامكو 1993 حتى 1996 الدوائية.. 8

بكالوريوس هندسة كيميائية 	 

جامعة البرتول

ماجستري إدارة أعامل تنفيذية من 	 

جامعة ثندر بريد أمريكا

29 سنة

محمد بن مصطفى 
دمياطي

الرئيس التنفيذي 

للخدمات املساندة

مدير إدارة الخدمات املساندة رشكة عبداللطيف جميل . 1

القابضة – مدير إدارة الخدمات املساندة

مجموعة النهدي الطبية - مدير عام. 1

بكالوريس موارد برشية جامعة 	 

امللك عبدالعزيز
20 سنة
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

ــة،  ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــة الرشك ــام حوكم ــىل نظ ــام 2009م ع ــة ع ــة العام ــت الجمعي وافق

وعــىل لوائــح الحوكمــة الداخليــة. وقــد تــم وضــع القواعــد واآلليــات التاليــة بإنشــاء لجــان مجلــس اإلدارة 

الرئيســية ومهامهــا عــىل النحــو التــايل:

أوالً: اللجنة التنفيذية

1. مهام اللجنة التنفيذية 
مناقشة واتخاذ القرارات يف املوضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة يف األحداث الطارئة.	 

اتخاذ القرارات التي تطلبها أعامل الرشكة الروتينية.	 

ــة تهــدف إىل 	  ــات فعلي ــد ترجمــت إىل أعــامل وترف ــة ق ــد مــن أن الخطــط االســرتاتيجية للرشك التأك

ــق مصلحــة الرشكــة. تحقي

مراجعة وإعداد التوصيات ملجلس اإلدارة يف املسائل االسرتاتيجية والتشغيلية للرشكة.	 

تبــارش اللجنــة التنفيذيــة جميــع الســلطات التــي تقرهــا الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة أو مجلــس إدارة 	 

الرشكــة وتعــاون املديــر العــام يف حــدود الســلطات املقــررة لهــا.

2. مدة عمل اللجنة التنفيذية
ــة  ــس الحالي ــاء دورة املجل ــي بانته ــخ 2019/01/01م، وتنته ــن تاري ــا م ــة أعامله ــة التنفيذي ــدأت اللجن ب

بتاريــخ 2021/12/31م. 

3. أعضاء اللجنة التنفيذية 
تتكون اللجنة التنفيذية من السادة أعضاء مجلس اإلدارة املدرجني يف الجدول التايل:

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

رئيس اللجنةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع 

   موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 

ًاألستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد عضوا

ًالدكتور / محمد بن سعود البدر  عضوا

ًاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز عضوا

ًاألستاذ/ محمد بن سعد بن داود عضوا

ثانياً: لجنة المراجعة

1. مهام لجنة المراجعة 
ــة  ــه اإلرشافي ــام مبهام ــس اإلدارة يف القي ــاعدة مجل ــة يف مس ــة املراجع ــية للجن ــة األساس ــل الوظيف تتمث

بكفــاءة وفعاليــة، وبصفــة خاصــة تعتــر اللجنــة مســؤولة عــن ســالمة وكــامل القوائــم املاليــة الســنوية 

والربــع ســنوية، ورفــع تقاريــر دوريــة ملجلــس اإلدارة حــول كفــاءة سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة 

ــا  ــداء رأيه ــة وإب ــة الداخلي ــام الرقاب ــة نظ ــة إىل دراس ــني. باإلضاف ــني الخارجي ــيح املراجع ــة برتش والتوصي

وتوصياتهــا يف شــأنه وإعــداد تقييــم ومراجعــة ســنوية ألنشــطة اللجنــة وألعضائهــا متضمنــة درجــة التــزام 

اللجنــة بالئحتهــا. 

2. مدة عمل لجنة المراجعة
بــدأت لجنــة املراجعــة أعاملهــا مــن تاريــخ 2019/01/01م، وتنتهــي بانتهــاء دورة املجلــس الحاليــة بتاريــخ 

2021/12/31م. 

3. أعضاء لجنة المراجعة
تتكون لجنة املراجعة من السادة األعضاء املدرجني يف الجدول التايل:

الخبراتالمؤهالتالمنصباالسم

األستاذ/ فواز محمد 
الفواز

رئيس

اللجنة

موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 

األستاذ/ عبدالوهاب بن 
ًأحمد عابد عضوا

موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 

األستاذ/صالح بن 
ًعبدالرحمن السماعيل عضوا

ماجستري إدارة أعامل سانت ادوارد اوسنت تكساس 

الواليات املتحدة األمريكية 16/08/1980م

1963م - 1981 معهــد اإلدارة العامــة )وظيفة محاســب، . 1

مديــر الشــؤون املاليــة للموظفــني، رئيــس قســم القبــول 

ــر عــام  ــر عــام الرامــج الخاصــة ومدي والتســجيل ومدي

التخطيــط والتطويــر، ومســاعد مديــر عــام التدريــب(.

التعــاون . 2 ملجلــس  العامــة  األمانــة   2002  - 1981م 

الخليجــي العــريب مديــر عــام الشــؤون املاليــة واإلداريــة 

ــوض(. ــر مف )وزي

األستاذ/ عبدالله بن 
ًحامد آل مهذل عضوا

درجــة املاجســتري يف تخصــص املحاســبة ونظــم 	 

املعلومــات مــن جامعــة كانســس عــام 2004م 

ــة  ــس الجامع ــن نف ــوس م ــة البكالوري ــىل درج وع

بتخصــي املحاســبة وإدارة األعــامل )ماليــة( عــام 

2003م. 

ــني 	  ــبني القانوني ــعودية للمحاس ــة الس ــة الهيئ زمال

عــام 2016م   SOCPA

زمالــة املحاســبني مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة 	 

CPA عــام 2008م.

CFA1 عام 2012م.	 

عدد من الدورات القيادية من جامعة انسياد.	 

الوكيل املساعد للحوكمة والسياسات املكلف بوكالة 	 

الشؤون املالية والحسابات بوزارة املالية.

رئيس مركز االستحقاق املحاسبي بوزارة املالية حتى 	 

تاريخه.

رشكة التصنيع وخدمات الطاقة آخرها الرئيس التنفيذي 	 

للاملية. مدير مايل ومدير التخطيط املايل مبجموعة عبد 

اللطيف العيىس مدير إلدارة الحسابات باملؤسسة العامة 

للتأمينات االجتامعية.
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ثالثاً: لجنة الترشيحات والمكافآت

1. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت
ــاء  ــى ببن ــي تعن ــة، فه ــتقبل الرشك ــس ملس ــي تؤّس ــان الت ــن اللج ــآت م ــيحات واملكاف ــة الرتش ــر لجن تعت

ــا  ــة ومتكينه ــع أداء الرشك ــة لرف ــرتاتيجية الالزم ــط االس ــداد الخط ــه، وإع ــاظ علي ــرشي والحف ــر الب العن

مــن امتــالك مفاتيــح النجــاح. وتهتــم هــذه اللجنــة بالتطويــر اإلداري والعائــد املــايل للموظفــني وبرامــج 

التعاقــب الوظيفــي، خصوصــاً للمــوارد البرشيــة التــي تحظــى باهتــامم خــاص. وتعــد هــذه اللجنــة املرجــع 

ــة  ــاعد يف عملي ــام تس ــا، ك ــة مبثيالته ــة مقارن ــتوى أداء الرشك ــوق ومس ــل الس ــة وتحلي ــس يف دراس الرئي

اســتقطاب أصحــاب املواهــب والقــدرات املتميــزة، وبإمــكان هــذه اللجنــة أن تســتعني مبكاتــب الخــرة 

واالستشــارات املختصــة باالســتبيانات وبالدراســات االســرتاتيجية يف هــذا املجــال، ووضــع األطــر الصالحــة 

ــاء مســتقبل ناجــح. لتطبيــق برامــج تطويريــة مهمــة ألداء الرشكــة الحــايل، ووضــع أســس متينــة لبن

2. مدة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
بــدأت لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت أعاملهــا مــن تاريــخ 2019/01/01م، وتنتهــي بانتهــاء دورة املجلــس 

ــخ 2021/12/31م.  ــة بتاري الحالي

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
تتكون لجنة الرتشيحات واملكافآت من السادة أعضاء مجلس اإلدارة املدرجني يف الجدول التايل:

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

رئيس اللجنة الحايلاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني*

    موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 
رئيس اللجنة السابقالدكتور/ خالد بن محمد الطويل**

عضواألستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس

عضواألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

*عين رئيًسا للجنة بتاريخ 2021/01/25م.
** انتهت عضويته بتاريخ 2021/01/25م.
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عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة 
شركات أخرى حتى تاريخ 2021/12/31م

شركة غير مدرجةشركة مدرجةاالسم

ال يوجد.ال يوجد.المهندس/ فهد بن صالح الجربوع

األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد
البنك العريب الوطني.	 

رشكة مجموعة د. سليامن الحبيب 	 

للخدمات الطبية.

الرشكة السعودية لتمويل املساكن.	 

ال يوجد.رشكة الجوف الزراعية.األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

ال يوجد.األستاذ/ فواز بن محمد الفواز

رشكة التصنيع وخدمات الطاقة	 

رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات	 

رشكة رؤى املدينة القابضة	 

الرشكة السعودية لحامض اإلكريليك 	 

رشكة سال السعودية للخدمات اللوجستية 	 

ال يوجد.رشكة أميانتيت العربية السعودية.	 الدكتور/ محمد بن سعود البدر

ال يوجد.الدكتور/ خالد بن محمد الطويل

رشكة ناقل.	 

رشكة تسهيل الدولية.	 

رشكة الخراء السعوديون للتدريب والتطوير 	 

)لريون(.

األستاذ/ محمد بن سعد بن داود

الرشكة العقارية السعودية.	 

رشكة املتوسط والخليج للتأمني وإعادة 	 

التأمني التعاوين )ميدغلف للتأمني(.

رشكة الخدمات األرضية.	 

رشكة دار التمليك.	 

لجنة االستثامر صندوق التنمية العقاري.	 

رشكة عبدالله العثيم لالستثامر.	 

رشكة ألفا املالية.	 

رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالده لالستثامر.	 

رشكة مجموعة عبداللطيف العيىس القابضة.	 

رشكة عقاالت املحدودة.	 

رشكة منافع لالستثامر.	 

رشكة ثقة.	 

ال يوجد.ال يوجد.األستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس

األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد
رشكة وفا للتأمني.	 

إسمنت الجوف.	 

رشكة سدكو كابيتال.	 

رشكة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة.	 

)تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل(المنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد

غري تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

غري تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالدكتور / محمد بن سعود البدر

مستقلعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن محمد الطويل 

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد بن داود

غري تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالله بن زامل الدريس

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيفهم
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اجتمع مجلس اإلدارة )6( خالل 
عام 2021م

ويوضح الجدول التايل عدد مرات حضور كل عضو:

االسم
)1(

2021/01/24م
)2(

2021/04/08م
)3(

2021/06/14م
)4(

2021/08/31م
)5(

2021/10/13م
)6(

2021/12/22م
نسبة الحضوراإلجمالي

فهــد  المهنــدس/ 
%6100بــن صالــح الجربــوع  

األستاذ/ عبيد بن 
%583عبدالله الرشيد

األستاذ/ 
عبدالرحمن بن 

عبدالعزيز اليمني
6100%

األستاذ/ فواز بن 
%6100محمد الفواز

األستاذ/ محمد بن 
%6100سعد بن داود

األستاذ/ عبد الله 
%6100بن زامل الدريس

األستاذ/ عبدالوهاب 
%6100بن أحمد عابد

الدكتور/ محمد بن 
%6100سعود البدر 

الدكتور/ خالد بن 
%117محمد الطويل*

اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة خالل عام 2021م

اللجنة التنفيذية
عقدت اللجنة التنفيذية )6( اجتامعات خال عام 2021م تفاصيلها كام يي:

لجنة المراجعة
عقدت لجنة املراجعة )4( اجتامعات خال عام 2021م، تفاصيلها كام يي: 

لجنة الترشيحات والمكافآت
عقدت لجنة الرتشيحات واملكافآت )5( خالل عام 2021م، تفاصيلها كام ييل:

المنصباالسم
)1(

2021/01/17م
)2(

2021/03/31م
)3(

2021/06/09م
)4(

2021/08/15م
)5(

2021/11/16م
)6(

2021/12/14م
اإلجمالي

فهــد  المهنــدس/ 
ــوع  ــح الجرب ــن صال 6رئيس اللجنةب

األستاذ/ عبيد بن 
5عضوعبدالله الرشيد

األستاذ/ عبدالرحمن 
6عضوبن عبدالعزيز اليمني

األستاذ/ فواز بن 
6عضومحمد الفواز

األستاذ/ محمد بن 
6عضوسعد بن داود

المنصباالسم
)1(

2021/03/24
)2(

2021/05/03م
)3(

2021/08/12م
)4(

2021/11/03م
اإلجمالي

األستاذ/ فواز بن محمد 
4رئيس اللجنةالفواز 

األستاذ / عبدالوهاب بن 
4عضوأحمد عابد

األستاذ/ صالح بن 
4عضوعبدالرحمن السماعيل

األستاذ / عبدالله بن حامد 
4عضوآل مهذل

المنصباالسم
)1(

2021/01/20م
)2(

2021/04/18م
)3(

2021/08/08م
)4(

2021/08/18م
)5(

2021/12/29م
اإلجمالي

األستاذ/ عبد الرحمن 
بن عبد العزيز اليمني*

رئيس اللجنة 

الحايل 
5

الدكتور/ خالد بن 
محمد الطويل**

رئيس اللجنة 

السابق
1

األستاذ/ عبد الله بن 
5عضوزامل الدريس

األستاذ/ عبد الوهاب 
5عضوبن أحمد عابد

*انتهت عضويته بتاريخ 2021/01/25م.

*عين رئيًسا للجنة بتاريخ 2021/01/25م.    ** انتهت عضويته بتاريخ 2021/01/25م.
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القّصر في 
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة

اسم من تعود له المصلحة
نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

نسبة التغيير صافي التغيير 
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

---------1,333---1,333  المهندس/ فهد بن صالح الجربوع

---------1,333---1,333األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد

---------1,333---1,333األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

----------------األستاذ/ فواز بن محمد الفواز

----------------الدكتور/ خالد بن محمد الطويل

----------------األستاذ/ محمد بن سعد بن داود

----------------األستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

---------666---666األستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد

---------103---103الدكتور / محمد بن سعود البدر
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تتكون مكافآت مجلس اإلدارة من مبلًغا معيًنا، أو بدل حضور عن الجلسات )مبلغ مقطوع 3,000 ريال عن كل جلسة(، أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صايف األرباح، 

ويجوز الجمع بني اثنتني أو أكر من هذه املزايا، يف حدود ما نص عليه نظام الرشكات بحد أقىص )500,000( ريال سعودي لكل عضو، وذلك وفًقا الضوابط التي تضعها الجهة 

املختصة. ويتم تحديد هذه املكافآت وفًقا آللية يويص بها مجلس اإلدارة العتامدها ِمن ِقبَل الجمعية العامة. وال يوجد أي انحراف بني املكافآت املمنوحة ألعضاء مجلس 

اإلدارة وسياسة املكافآت املعمول بها، أو أية مزايا مالية أو عينية مقابل أي أعامل أو مناصب تنفيذية. 

نورد فيام ييل تفاصيل املصاريف واملكافآت املدفوعة واملستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان املجلس باإلضافة إىل الرواتب 

واملكافآت املدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيني يف الرشكة عن العام املايل 2021م:

 التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ألف ريال سعودي(

   االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافآت نهاية 
الخدمة

المجموع 
الكلي

بدل 
المصروفات مكافآت 

المجلس

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان
مزايا عينية

مكافآت األعمال 
الفنية واإلدارية 

واالستشارية

مكافآت رئيس 
المجلس 
والعضو 
المنتدب

خطط تحفيزية مكافآت دوريةنسبة من األرباحالمجموع
قصيرة األجل

خطط تحفيزية 
طويلة األجل

األسهم 
المجموعالممنوحة

 المهنــدس/ فهــد بــن صالــح 

الجربــوع
2501818------286--------------286--

عبداللــه  بــن  عبيــد  األســتاذ/ 

الرشــيد
2501515------280--------------280--

محمــد  بــن  فــواز  األســتاذ/ 

الفــواز
2501830------298--------------298--

محمــد  بــن  خالــد  الدكتــور/ 

يــل لطو ا
20.833------26.8--------------26.8--

األســتاذ/ محمــد بــن ســعد بــن 

داود
2501818------286--------------286--

األســتاذ/ عبدالوهــاب بــن أحمــد 

بد عا
2501827------295--------------295--

--1471.8--------------1471.8------1270.890111المجموع

بــن  عبدالرحمــن  األســتاذ/ 

اليمنــي  عبدالعزيــز 
2501815------283--------------283--

الدكتــور/ محمــد بــن ســعود 

البــدر
2501818------286--------------286--

األســتاذ/ عبداللــه بــن زامــل 

الدريــس
2501815------283--------------283--

--852--------------852------7505448المجموع

--2,323.8--------------2,323.8------2.020.8144159المجموع الكلي
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مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )ألف ريال سعودي(

االسم
المكافآت الثابتة )عدا 

بدل الحضور(
بدل مصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية:

--10018118المهندس/ فهد بن صالح الجربوع  

--10015115األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد 

--10018118الدكتور/ محمد بن سعود البدر 

--10018118األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

--10018118األستاذ/ محمد بن سعد بن داود 

--50087587المجموع

أعضاء لجنة المراجعة:

--10012112األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

--10012112األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد 

--10012112األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل

--10012112األستاذ/ عبدالله بن حامد آل مهذل 

--40048448المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

--8.3311.3الدكتور/ خالد بن محمد الطويل 

عبدالعزيــز  بــن  عبدالرحمــن  األســتاذ/ 
ليمنــي  ا

10015115--

--10015115األستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس 

--10015115األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد 

--308.348356.3المجموع

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين 

المكافآت الثابتة

المكافآت المتغيرة

تعويض المصاريف

تختــص لجنــة الرتشــيحات واملكافــآت بتحديــد مكافــآت وامتيــازات العضــو املنتدب/املديــر 

العــام ومديــري اإلدارات يف الرشكــة، وتشــمل املكافــآت الثابتــة أيًضــا رواتــب مبوجــب عقــود 

ــا ألحــكام نظــام العمــل الســعودي ولوائحــه التنفيذيــة واألنظمــة ذات العالقــة.  عمــل وفًق

ــدالت  ــايس والب ــر األس ــة؛ األج ــني يف الرشك ــات للعامل ــب والتعويض ــلّم الروات ــن ُس ويتضم

الرئيســية )الســكن والنقــل( والتأمــني الطبــي ومكافــأة نهايــة الخدمــة والعديــد مــن املزايــا 

العينيــة، باإلضافــة إىل التعويــض عــىل أســاس األداء/مخططــات الحوافــز.

ــة  ــط تحفيزي ــة األجــل، خط ــة طويل ــط تحفيزي ــة، خط ــهم املمنوح ــن األس يجــوز أن تتضم

ــة.   ــأة دوري ــاح، مكاف قصــرية األجــل، أرب

يتــم ســداد مصاريــف ونريــات الســفر واإلقامــة -املتعلقــة بــأداء املســؤوليات والتدريــب- 

لكبــار التنفيذيــني وفقــاً لسياســة اإلركاب املعمــول بهــا يف الرشكــة. 
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الماليــة  التنفيذييــن للســنة  يلــي مكآفــات خمســة مــن كبــار  فيمــا 
ــر  ــذي والمدي ــس التنفي ــم الرئي ــا فيه ــمبر 2021 بم ــة 31 ديس المنتهي

المالــي )ألــف ريــال ســعودي(:      

الرواتب البيان
المكافآت الدورية البدالتوالتعويضات 

الخطط أرباحوالسنوية  
التحفيزية

أي تعويضات أو 
مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل 
شهري أو سنوي

مكافأة نهاية 
الخدمة )المكونة(

مكافأة نهاية 
الخدمة المدفوعة

5,5042,4582,535002194600املجموع

*إيضاح التزمت الرشكة الكيميائية السعودية القابضة باإلفصاح عن عنارص مكافآت كبار التنفيذيني بشكل إجاميل وفقا للمتطلبات النظامية الواردة يف الفقرة 

الفرعية )ب( من الفقرة )4(من املادة )93( ًمن الئحة حوكمة الرشكات، ولكن لحامية مصالح الرشكة ومساهميها ومنسوبيها ولتفادي إلحاق أي رضر قد 

يرتتب نتيجة اإلفصاح بشكل مفصل وفقا للمنصب مل يتم عرض التفاصيل عىل النحو الوارد يف امللحق )1( الخاص بكبار التنفيذيني من الئحة حوكمة الرشكات.

وصــف ألي مصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم 
القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة:

اسم من تعود له المصلحة
صافي نهاية العام 2021مبداية العام 2021م

التغيير 
نسبة التغيير 

أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

------------------   ثامر بن محمد المهيد

------------------ سامح بن فتحي حسن

------------------ إسماعيل بن محمد شحادة

------------------خالد بن محمد البورادي

------------------مشرف بن غرمان العمري

------------------ عبدالله عبدالعزيز الزنيدي

------------------ محمد مصطفى دمياطي
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تأثيــر كل نشــاط علــى حجــم أعمــال الشــركة 
الموحــدة والمبيعــات 

بلغت مبيعات املتفجرات لالستخدامات املدنية 281 مليون ريال خالل عام 2021م 

الرشكة  بزيادة قدرها %2.1. حيث متتلك  لعام 2020م  ريال  مليون  بـ 275  مقارنة 

جميع اإلمكانيات لتوفري كافة احتياجات اململكة من املتفجرات لالستخدامات املدنية 

يف مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين واملحاجر واملتفجرات الالزمة 

للكشف عن مكامن البرتول والغاز. وتنفرد الرشكة الكيميائية املحدودة بقدرتها عىل 

املتعددة،  املجاالت  لهذه  الالزمة  املدنية  لالستخدامات  املتفجرات  أنواع  كافة  إنتاج 

كرى  مع  اسرتاتيجية  تقنية  باتفاقيات  مدعومة  العاملية،  الجودة  مستويات  بأعىل 

الرشكات العاملية الرائدة يف هذه الصناعة. 

عام  ريال  مليار   3.07 األدوية  من  فارما  سيتكو  لرشكة  السنوية  املبيعات  بلغت 

وتؤكد   ،6.9% قدرها  بزيادة  2020م  لعام  ريال  مليار   2.87 بـ  مقارنة  2021م، 

مستويات مبيعات األدوية خالل الخمسة أعوام املاضية، قدرة الرشكة عىل املحافظة 

عىل حصة سوقية قياسية يف سوق توزيع األدوية يف اململكة، بفضل قدرتها عىل 

التزاًما منها  العاملية، وتوفريها يف سوق اململكة،  تلبية الطلب املحيل من األدوية 

والتخزين  للتوزيع  شبكة  ألفضل  وإدارتها  العاملية،  األدوية  رشكات  ألكر  كوكيل 

منترشة يف جميع مناطق اململكة املصممة وفق أحدث األنظمة العاملية، ومزودة 

استحوذت  كام  الساعة.  مدار  عىل  األدوية  أنواع  كافة  لتوزيع  املناسبة  باألجهزة 

واللقاحات  األمصال  السوق ملستحرضات  مبيعات  من  قياسية  الرشكة عىل حصة 

واألدوية املردة، والتي تتطلب رشوطًا خاصة يف النقل والتخزين، مام أضاف قيمة 

إضافية حقيقية إىل مكانة الرشكة املرموقة يف السوق؛ حيث أصبحت املورد األول 

عىل  الرشكة  محافظة  يؤكد  مام  املحيل،  السوق  يف  املستحرضات  من  النوع  لهذا 

مكانة الريادة كأكر موزعي األدوية يف اململكة.

بلغت ايرادات رشكة أجا للصناعات الدوائية عام 2021م مبلغ 77.6 مليون ريال، 

مقارنة بـ 58.4 مليون ريال لعام 2020م بزيادة قدرها %32.9. وقد بلغت مبيعات 

  - )2020م  2021م  عام  خالل  ريال  مليون   58 فارما  سيتكو  رشكة  إىل  أجا  رشكة 

38مليون ريال( والتي استبعدت عند إعداد القوائم املالية املوحدة.

يف حني بلغت مبيعات نشاط املستلزمات الطبية واملواد األخرى 20.6 مليون ريال 

سعودي خالل عام 2021م مقارنة بـ 123 مليون ريال لعام 2020م بإنخفاض قدره 

.83%

 ثانياً- نشاط األدوية والمستلزمات الطبية أوالً- نشاط المتفجرات لالستخدامات المدنية

مبيعات المتفجرات المدنية

مبيعات شركة سيتكو فارما

بلغــت مبيعــات رشكــة الســويس العامليــة للنــرتات )ســينكو( خــالل عــام 2021م مــن 

نــرتات األمونيــوم 62.9 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 61 مليــون ريــال ســعودي 

ــينكو إىل  ــة س ــات رشك ــت مبيع ــني بلغ ــا %3.1. يف ح ــادة قدره ــام 2020م بزي لع

ــون  ــة الســعودية املحــدودة خــالل عــام 2021م حــوايل 44.7 ملي الرشكــة الكيميائي

ريــال )2020م – 48.6 مليــون ريــال( والتــي اســتبعدت عنــد إعــداد القوائــم املاليــة 

املوحــدة.

 ثالثاً- نشاط نترات األمونيوم المسامية

العالميــة  الســويس  شــركة  مبيعــات 
)ســينكو( للنتــرات 

281
مليون ريال

62.9
مليون ريال

3.07
مليار ريال

2.87
مليار ريال

275
مليون ريال

61
مليون ريال

2021

2021

2021

2020

2020

2020
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التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

التابعة بشكل أسايس من نشاطاتها داخل اململكة  تتحقق مبيعات الرشكة ورشكاتها 

العربية السعودية عىل النحو التايل: 

داخل  املتحققة  املوحدة  للمبيعات  الجغرايف  التحليل  يوضح  بياين  رسم  ييل  وفيام 

اململكة العربية السعودية وخارجها لعام 2021م:

المنطقة

المبيعات )ألف ريال سعودي(

2020م2021م

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

%1,680,26750.82%1,548,52445.40المنطقة الوسطى

%902,99027.31%987,33228.95المنطقة الغربية

%565,34717.10%637,05318.68المنطقة الشرقية

%105,6673.20%163,3264.79المنطقة الجنوبية

%48,4651.47%51,9971.52المنطقة الشمالية

%3,4240.10%22,7490.67المبيعات الخارجية )تصدير(

%3,306,160100%3,410,980100اإلجمالــــي

1,548,524

987,332

637,053

163,326
51,997 22,749

إيضــاح أليــة فروقــات جوهريــة فــي النتائــج 
التشــغيلية عــن الســنوات الســابقة

البيـــــــــــــــــان
التغييرات2020م2021م

نسبة التغيير
)ألف ريال سعودي(

%3.17 104,820 3,306,160 3,410,980       المبيعات

%3.81)109,327()2,869,752()2,979,079( تكلفة المبيعات

)%1.03()4,507( 436,408 431,901الربح اإلجمالي

)%2.17( 3,425)157,525()154,099(مصروفات بيع وتسويق

)%8.22( 9,534)115,969()106,435(مصروفات عمومية وإدارية

 مخصص الهبوط في قيمة الذمم
 المدينة التجارية

)28,454()13,289()15,165(114.11%

)%4.49()6,712( 149,625 142,913الربح من األعمال الرئيسة

%1.56)651()41,703()42,354( تكاليف التمويل

%1825.8 5,952 326 6,278إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

%9.56)3,173()33,201()36,374(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

)%12.54( 128)1,021()893( حقوق األقلية

)%6.02()4,456(74,026 69,570صافي الربح للمساهمين

)%14.42()341( 2,365 2,024الدخل الشامل اآلخر للمساهمين

%6.3)4,797( 76,391 71,594إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

 المنطقة
الوسطى

 المنطقة
الغربية

 المنطقة
الشرقية

 المنطقة
الجنوبية

 المنطقة
الشمالية

 المبيعات
الخارجية
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ملخص النتائج المالية الموحدة

بلغت املبيعات الصافية املوحدة للرشكات التابعة للرشكة الكيميائية السعودية القابضة 3.411 مليون ريال للسنة املالية املنتهية يف 31 ديسمر 2021م مقارنة مببيعات عام 

2020م البالغة 3,306 مليون ريال بزيادة قدرها %3.17. ويوضح الجدول التايل تطور املبيعات املوحدة خالل الخمسة أعوام املاضية.

بلغت األرباح الصافية املوحدة لعام 2021م )70 مليون ريال( مقارنة بـ )74 مليون ريال( لعام 2020م، وذلك بإنخفاض قدره %6. يعود سبب االنخفاض يف صايف الربح بشكل 

رئيي إىل ارتفاع مخصص هبوط الذمم املدينة التجارية، ومخصص الزكاة والرضيبة بالرغم من ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية، ومبيعات املتفجرات لالستخدامات 

املدنية، باإلضافة إىل مبادرات الرشكة املستدامة لتحسني اإلنتاجية، وزيادة اإليرادات األخرى، وإنخفاض املروفات العمومية واإلدارية.

 أوالً- المبيعات الموحدة

 ثانيا- األرباح الصافية الموحدة

2017 2018 2019 2020 2021

3,306,160 3,410,980

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

ف 
أل

32,877

2,949,168

114,824

2,948,532

142,147

2,481,569

74,026
69,570

ثالثاً- قائمة الدخل الموحدة )ألف ريال سعودي(

2017م2018م2019م2020م2021مالبيـــــــــــــــــان

 2,481,569 2,948,532 2,949,168 3,306,160 3,410,980       المبيعات

)2,086,064()2,519,988()2,491,206()2,869,752()2,979,079( تكلفة المبيعات

 395,505 428,544 457,962 436,408 431,901الربح اإلجمالي

)98,991()117,944()152,849()157,525()154,099(مصروفات بيع وتسويق

)101,302()120,165()136,148()115,969()106,435(مصروفات عمومية وإدارية

 مخصص الهبوط في قيمة الذمم
المدينة التجارية

)28,454()13,289()44,478()6,500()6,160(

 189,052 183,935 124,487 149,625 142,913الربح من األعمال الرئيسية

 مصروفات التمويل للمرابحات
اإلسالمية

)42,354()41,703()57,055()41,319()24,302(

 2,159 270)1,196(326 6,278إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

)23,811()26,893()32,803()33,201()36,374(الزكاة

)951()1,169()556()1,021()893( حقوق األقلية

 142,147 114,824 32,877 74,026 69,570صافي الربح للمساهمين

 266 3,283)1,436( 2,365 2,024الدخل الشامل اآلخر للمساهمين

 142,413 118,107 31,441 76,391 71,594إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

2017 2018 2019 2020 2021

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

ف 
أل
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رابعاً- المركز المالي الموحد )ألف ريال سعودي(

2017م2018م2019م2020م2021مالبيـــــــــــــــــان

الموجودات:

1,391,0271,156,0221,029,309969,222 1,554,668الموجودات غير المتداولة 

3,496,3663,513,4923,128,6952,629,575 3,048,056الموجودات المتداولة 

4,887,3934,669,5144,158,0043,598,797 4,602,724مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية:

370,984175,859170,638139,890 419,968المطلوبات غير المتداولة

2,878,9142,933,5942,458,6701,969,851 2,557,508المطلوبات المتداولة

3,249,8983,109,4532,629,3082,109,741 2,977,476مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين:

843,200843,200632,400632,400 843,200رأس المال 

326,890319,488316,200316,200 333,846االحتياطي النظامي

340,000340,000340,000340,000 340,000احتياطي عام 

120,26751,278233,925194,868 100,585أرباح مبقاة

1,630,3571,553,9661,522,5251,483,468 1,617,631مجموع حقوق المساهمين

7,1386,0956,1715,588 7,617حقوق األقلية

1,637,4951,560,0611,528,6961,489,056 1,625,248مجموع حقوق الملكية 

4,887,3934,669,5144,158,0043,598,797 4,602,724إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

خامساً- مجموع الموجودات )ألف ريال سعودي(

سادساً- مجموع المطلوبات )ألف ريال سعودي(

سابعاً- مجموع حقوق المساهمين )ألف ريال سعودي(

4,669,514
4,887,393

4,602,724

4,158,004
3,598,797

3,109,453 3,249,898
2,977,476

1,553,966

1,630,357 1,617,631

2,629,308

1,522,525

 2,109,741 

1,483,468

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2019

2019

2019

2020 2021

2020 2021

2020 2021

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

ف 
أل

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

ف 
أل

ي
ود

ع
س

ل 
ريا

ف 
أل
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0.88 ريال/سهم0.83 ريال/سهم

سياسة الشركة في توزيع األرباح

بلغت ربحية السهم بالريال السعودي، مقارنة بالعام 
المنصرم:

2020م2021م

شفافية وموثوقية وأمان

ربحية السهم

يجّنب )%10( من األرباح الصافيــــة لتكوين االحتياطــــي النظامــــي . 1

للرشكــة، ويجــوز أن تُقــرر الجمعيــــة العامــــة العاديــــة وقــف هــذا 

التجنيــــب متــى بلــــــغ االحتياطــي املذكــور )%30( مــن رأس املال.

يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء عــىل اقــرتاح مجلــس اإلدارة، . 2

ــام أو  ــي ع ــن احتياط ــاح لتكوي ــايف األرب ــن ص ــا م ــب مبلًغ أن تُجّن

ــتقبالً. ــة مس ــىل الرشك ــلبية ع ــريات س ــة أي تأث ــص ملواجه ــي يُخّص اتفاق

يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة أن تُقــرر تكويــن احتياطــات أخــرى، . 3

وذلــك بالقــدر الــذي يُحّقــق مصلحــة الرشكــة، أو يكفــل توزيــع أرباح 

ثابتــة قــدر اإلمــكان عــىل املســاهمني. كــام يحــّق للجمعيــة املذكــورة 

كذلــك أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات 

ــا مــن هــذه  اجتامعيــة للعاملــني بالرشكــة أو ملعاونــة مــا يكــون قامئً

املؤسســات.

تمويل إسالمي

 عقود التمويل اإلسالمي الشركة الكيميائية
السعودية القابضة

حصلت الرشكة ورشكاتها التابعة عىل تسهيالت بنكية من بنوك محلية، وفًقا للصيغ اإلسالمية املتعارف عليها يف عملية التمويل، والتي تتضمن مرابحات إسالمية قصرية األجل 

وعقود مشاركة وبيع أجل. ويتم تحميل العمولة املتفق عليها يف اتفاقية التمويل. ويتلخص إجاميل هذه العقود قصرية األجل فيام ييل:

كام تتلخص عقود التمويل اإلسالمي القامئة لكل رشكة كام يف 31 ديسمر 2021م مبا ييل:

عقود التمويل اإلسالمي من البنوك التجارية املحلية )ألف ريال سعودي(

2020م2021مالبيان )ألف ريال سعودي(

1,399,6581,311,644رصيد أول السنة 

134,76788,014التغير خالل العام

1,534,4251,399,658رصيد نهاية السنة

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ثالثة أشهر35,000 ---35,000 بنك الخليج الدولي1

ثالثة أشهر 7,500 --- 7,500 البنك السعودي البريطاني2

42,50042,500المجموع

ــل 5% . 4 ــبة متث ــاهمني نس ــىل املس ــك ع ــد ذل ــي بع ــن الباق ــوزع م ي

)خمســة يف املائــة( مــن رأس مــال الرشكــة املدفــوع.

ــادة )20( مــن النظــام األســايس . 5 ــاة األحــكام املقــررة يف امل مــع مراع

للرشكــة واملــادة )76( مــن نظــام الــرشكات يُخّصــــص بعــد ما تقــــّدم 

نســبة ال تزيــد عــن %10 مــن الباقــــي ملكافـــأة مجلــس اإلدارة، عــىل 

ــات  ــدد الجلس ــع ع ــبًا م ــأة متناس ــذه املكاف ــتحقاق ه ــون اس أن يك

التــي يحرضهــا العضــو.  

ــاح مرحليــة عــىل مســاهميها، بشــكل . 6 ــوز للرشكــة توزيــع أرب يج

نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، رشيطــة أن تُفــّوض الجمعيــة العامــة 

ــّدد  ــرار يُج ــب ق ــة مبوج ــاح مرحلي ــع أرب ــس، بتوزي ــة املجل العادي

ــة.  ــة املُختص ــا الجه ــي تضعه ــط الت ــا للضواب ــنويًّا، وفًق س
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ثانياً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما( 

عقود التمويل اإلسالمي من البنوك التجارية املحلية )ألف ريال سعودي(

ثالثاً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري 

عقود التمويل اإلسالمي من البنوك التجارية املحلية )ألف ريال سعودي(

 أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان
المبلغ 
المسدد

مدة المرابحةالرصيد المتبقي

ثالثة أشهر 35,740 --- 35,740 البنك العربي الوطني1

ثالثة أشهر 389,089 --- 389,089 البنك السعودي الفرنسي2

ثالثة أشهر 124,562 --- 124,562 بنك أبوظبي األول3

ثالثة أشهر 252,457 --- 252,457 بنك الخليج الدولي4

ثالثة أشهر 267,504 --- 267,504 البنك السعودي البريطاني5

ثالثة أشهر 4,936 --- 4,936 البنك السعودي لالستثمار6

ثالثة أشهر 156,625 --- 156,625 البنك األهلي السعودي7

 1,230,9131,230,912المجموع

 أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان
المبلغ 
المسدد

مدة المرابحةالرصيد المتبقي

ثالثة أشهر 4,500 --- 4,500 البنك السعودي البريطاني1

ثالثة أشهر 11,887 --- 11,887 البنك السعودي لالستثمار2

 16,387 -         16,387المجموع

رابعاً- عقود التمويل اإلسالمي
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

مرابحات إسالمية من البنوك التجارية املحلية )ألف ريال سعودي(

خامساً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 

عقود التمويل اإلسالمي من البنوك التجارية املحلية )ألف ريال سعودي(

 أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان
المبلغ 
المسدد

مدة المرابحةالرصيد المتبقي

 ثالثة اشهر14,856---14,856بنك الخليج الدولي1

 ثالثة اشهر15,040---15,040البنك السعودي البريطاني2

 29,896---29,896المجموع

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ستة أشهر43,132---43,132مصرف اإلنماء1

ثالثة أشهر28,011---28,011البنك السعودي لالستثمار2

 ثالثة اشهر143,587---143,587البنك األهلي السعودي3

 214,730---214,730المجموع
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تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

التعامل مع األطراف ذات العالقة

وقّعــت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة اتفاقيــة متويــل طويــل األجــل 

ــع األول 1441هـــ،  ــخ 22 ربي ــعودي بتاري ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن م

املوافــق 19 نوفمــر 2019م، لغــرض متويــل النفقــات الرأســاملية للمصنــع 

ــتالم  ــم اس ــعودي، وت ــال س ــون ري ــة 229 ملي ــاض، بقيم ــة الري ــد يف مدين الجدي

ــتحق  ــعودي، يس ــال س ــون ري ــغ 18.3 ملي ــة مببل ــوم إداري ــل، برس ــغ بالكام املبل

ســداد مبلــغ التمويــل بعــد فــرتة ســامح عــىل أربعــة عــرش قســطًا نصــف ســنوية 

متتاليــة، بــدًءا مــن 15 ربيــع الثــاين 1444هـــ املوافــق 9 نوفمــر 2022 م، وآخــر 

دفعــة بتاريــخ 15 شــوال 1450هـــ املوافــق 28 فرايــر 2029م. علــاًم بــأن هــذه 

ــع  ــدات املصن ــكات وآالت ومع ــن ممتل ــر وره ــند ألم ــة بس ــهيالت مضمون التس

ــة أخــرى. ــدات مالي ــل، وتعه محــل التموي

كــام وقّعــت رشكــة أجــا للصناعــات الدوائيــة املحــدودة اتفاقيــة متويــل طويــل 

األجــل مــع صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي بتاريــخ 23 ربيــع الثــاين 

1437هـــ واملوافــق 2 فرايــر 2016م، لغــرض متويــل النفقــات الرأســاملية للمصنع 

الجديــد يف مدينــة حائــل، بقيمــة 157 مليــون ريــال ســعودي، وتــم اســتالم املبلــغ 

بالكامــل، برســوم إداريــة مببلــغ 11.8 مليــون ريــال ســعودي، وتــم إعــادة جدولــة 

ســداد مبلــغ التمويــل بعــد فــرتة ســامح عــىل ســتة عــرش قســطًا نصــف ســنوية 

ــة  ــو 2023م وآخــر دفع ــق 5 ماي ــوال 1444هـــ املواف ــن 15 ش ــدًءا م ــة، ب متتالي

بتاريــخ 15 ربيــع الثــاين 1452هـــ املوافــق 15 أغســطس 2030م. علــاًم بــأن هــذه 

ــع  ــدات املصن ــكات وآالت ومع ــن ممتل ــر وره ــند ألم ــة بس ــهيالت مضمون التس

محــل التمويــل، وتعهــدات ماليــة أخــرى.

كان لدى الرشكة وبعض رشكاتها التابعة خالل عام 2021م معامالت مع أطراف ذات عالقة، شملت مدفوعات ومروفات غري جوهرية.

تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين

 المكافآت والتعويضات

ال توجــد لــدى الرشكــة أيــة عقــود أو أيــة مصلحــة جوهريــة ألي مــن أعضــاء . 1

مجلــس اإلدارة أو العضــو املنتــدب أو املديــر املــايل أو كبار التنفيذيــن بالرشكة 

أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

مل يشــرتك أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة يف عمــل مــن شــأنه منافســة . 2

الرشكــة، أو اتّجــر يف أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الرشكــة.

ـا مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس اإلدارة، أو . 3 مل تقــدم الرشكــة قرًضــا نقديّـً

ــريه. ــع غ ــم م ــٌد منه ــَده واح ــرض عَق ــت أي ق ضمن

ــار التنفيذيــني بالرشكــة . 1 ــازل أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كب مل يتن

عــن أي راتــب أو تعويــض.

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل مبوجبــه أحــد مســاهمي الرشكــة عــن . 2

أي حقــوق يف األربــاح. 

ال يوجــد أي اســتثامرات أو احتياطــات أخــرى تــم إنشــاؤها ملصلحــة موظفــي . 3

الرشكة. 

بيان بالمدفوعات النظامية

 العقوبات والجزاءات والقيد
االحتياطي

مراجع الحسابات

فيام ييل بيان ببعض املدفوعات النظامية للرشكة الكيميائية السعودية القابضة ورشكاتها التابعة خالل عام 2021م:

ــد  ــزاء أو قي ــة أو ج ــام 2021م أي عقوب ــالل ع ــة خ ــىل الرشك ــرض ع مل يُف

ــرى. ــة أخ ــة أو قضائي ــة أو تنظيمي ــة إرشافي ــن أي جه ــي، م احتياط

وافقــت الجمعيــة العامــة التــي عقــدت بتاريــخ 2021/05/27م عــىل تعيــني 

الســادة “أرنســت ويونــغ ورشكائهــم محاســبون قانونيــون”، كمراجــع 

حســابات خارجــي للرشكــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة القوائــم املاليــة 

ــاين  ــع األول والث ــايل 2021م والرب ــام امل ــن الع ــنوي م ــث والس ــع الثال للرب

ــه. ــد أتعاب ــام 2022م، وتحدي لع

البيــان
2021م

بيان األسباب وصف موجز لها
للمستحق المستحقالمسدد

الزكاة املستحقة عىل الرشكة ورشكاتها التابعة27,87948,686الهيئة العامة للزكاة والدخل
تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة 

السنوي

للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
عيــة جتما ال ا

14,5171,175
العامــة  للمؤسســة  املطلــوب  املبلــغ 

ــة  ــل حص ــذي ميث ــة وال ــات االجتامعي للتأمين

الرشكــة  وحصــة  املوظفــني 

تدفع يف بداية الشهر التايل

 51 532تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم تأشريات وتجديد اإلقامات ونقل 

الكفاالت للموظفني 
---

---رسوم رخص العمل2,5250رسوم مكتب العمل

تدفع قبل نهاية الشهر التايل صايف رضيبة القيمة املضافة 38,7644,428ضريبة القيمة المضافة 
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية
الرقابة الداخلية

دقة وكفاءة و اقتدار

نّفــذت إدارة املراجعــة الداخليــة -بنــاًء عــىل الخطــة املعتمــدة مــن لجنــة 

املراجعــة- جميــع مهــام التدقيــق الداخــيل الخاصــة بالرشكــة والــرشكات التابعــة 

ــايل: ــي كالت ــوام 2019 و2020 و2021م، وه ــا لألع له

ــا( - اإلدارة . 1 ــة للتجــارة املحــدودة )ســيتكو فارم ــة الســعودية العاملي الرشك

املاليــة.

الرشكة الكيميائية السعودية املحدودة - اإلدارة املالية.. 2

الرشكة الكيميائية السعودية القابضة – إدارة تقنية املعلومات.. 3

الرشكة الكيميائية لالستثامر التجاري املحدودة بجميع إداراتها.. 4

رشكة أجا فارما – املصنع وجميع إداراتها.. 5

الرشكة الكيميائية السعودية املحدودة – إدارة سلسلة اإلمداد.. 6

رشكة أجا فارما – املصنع وجميع إداراتها )متابعة التقرير(.. 7

الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة – إدارة سلســلة اإلمــداد )متابعــة . 8

التقرير(.

إدارة املراجعــة الداخليــة يف الرشكــة عــدة مبــادرات، خــال عــام 2021 شــملت 

اآليت:

إعــادة تصميــم الهيكلــة التنظيميــة إلدارة املراجعــة الداخليــة، مبــا يتناســب . 1

مــع خطــة تحــّول الرشكــة ورؤيتهــا وأنشــطتها. وإرســال اســتبيان إلدارات 

ــي املالحظــات التــي تســهم يف تحســني أداء اإلدارة  الرشكــة الرئيســية لتلّق

وتطويرهــا.

كــام قامــت إدارة املراجعــة الداخليــة باملســاهمة يف تقييــم املخاطــر مــن . 2

ــم  ــة وتقدي ــة. ومتابع ــط الرقابي ــة الضواب ــاءة وفعالي ــق كف ــالل التحق خ

التحديثــات حــول برنامــج )ERP( باإلضافــة إىل مــرشوع تطبيــق السياســات 

واإلجــراءات بالرشكــة والــرشكات التابعــة.

وتقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة بشــكل ســنوي باملســاهمة يف رفــع . 3

ــا  ــة له ــرشكات التابع ــة وال ــي الرشك ــع موظف ــي وإدراك جمي ــتوى وع مس

باملخاطــر املحيطــة باألعــامل؛ مــن خــالل حمــالت توعويــة )باللغتــني 

العربيــة واإلنجليزيــة( لجميــع مســتخدمي األنظمــة، وذلــك لحثهــم عــىل 

ــة للوصــول ألقــل مســتوى  ــزام الكامــل باألنظمــة واإلجــراءات الرقابي االلت

مــن املخاطــر عــىل األفــراد والــرشكات. ومل تواجــه إدارة املراجعــة الداخليــة 

أيــة تحفظــات أو قيــود للوصــول إىل أيــة معلومــات أو وثائــق أو ســجالت، 

ــات  ــرت عــىل عملي ــة أث ــة، وال توجــد مالحظــات جوهري أو أصــول للرشك

ــة. ــة الداخلي ــطة املراجع وأنش

ــتوى  ــع مس ــاهمة يف رف ــنوي باملس ــكل س ــة بش ــة الداخلي ــوم إدارة املراجع تق

وعــي وإدراك جميــع موظفــي الرشكــة والــرشكات التابعــة لهــا باملخاطــر املحيطــة 

باألعــامل؛ مــن خــالل حمــالت توعويــة )باللغتــني العربيــة واإلنجليزيــة( لجميــع 

مســتخدمي األنظمــة؛ وذلــك لحثهــم عــىل االلتــزام الكامــل باألنظمــة واإلجراءات 

الرقابيــة للوصــول ألقــل مســتوى مــن املخاطــر عــىل األفــراد والــرشكات.

مل يواجــه املراجــع الداخــيل أيــة تحفظــات أو قيــود للوصــول إىل أيــة معلومــات 

ــة  ــة مالحظــات جوهري ــة، وال توجــد أي ــق أو ســجالت، أو أصــول للرشك أو وثائ

لعمليــة املراجعــة الداخليــة.

ــة  ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــة للرشك ــة املراجع ــدت لجن ــد عق ــذا وق ه

خــالل عــام 2021م )4( اجتامعــات لتنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــا، حســب الالئحــة 

ــة العامــة، ومبــا يتــامىش مــع الئحــة حوكمــة الــرشكات،  املعتمــدة مــن الجمعي

ومــن أهمهــا مــا يــيل: 

ــام 2021م 	  ــة لع ــدة األولي ــة املوح ــة الربعي ــم املالي ــة القوائ ــة ومناقش دراس

ــا  ــا وعدالته والســنوية املوحــدة املراجعــة للعــام 2020م، للتأكــد مــن صحته

ــة  ــا، والتوصي ــة عليه ــع السياســات املحاســبية املعتمــدة واملوافق ومتاشــيها م

ملجلــس اإلدارة باعتــامد القوائــم املاليــة املوحــدة املراجعــة، ورفعهــا للجمعيــة 

العامــة للمصادقــة عليهــا.

مناقشــة خطــة املراجعــة الداخليــة لعــام 2021م املبنيــة عــىل تقييــم املخاطــر 	 

واملوافقــة عليهــا.

متابعــة تنفيــذ خطــة املراجعــة الداخليــة لعــام 2021م املعتمــدة مــن اللجنــة 	 

ومناقشــة التقاريــر الدوريــة املقدمــة مــن إدارة املراجعــة الداخليــة ومتابعــة 

تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة.

ــن 	  ــق م ــه للتحق ــامع مع ــر املراجــع الخارجــي واالجت دراســة ومناقشــة تقري

اســتقالليته ومــدى فاعليــة أعــامل املراجعــة واإلجابــة عــن استفســاراته، 

ــه. ــري أعامل ــىل س ــر ع ــد تؤث ــات ق ــة معوق ــود أي ــدم وج ــن ع ــد م والتأك

ــي 	  ــب مراجع ــن مكات ــة م م ــا املقدَّ ــا وتجاريًّ ــروض فنيًّ ــم الع ــة تقيي مراجع

الحســابات، الذيــن تــم دعوتهــم مبوافقــة اللجنــة، والتحقــق مــن اســتقالليتهم 

ونطــاق عملهــم والتوصيــة للمجلــس برفعهــا للجمعيــة العامــة، الختيــار 

ــحني. ــني املرش ــن ب ــة م ــابات الرشك ــة حس ــي ملراجع ــع خارج مراج

املتابعة مع اإلدارة التنفيذية لتعزيز أعامل وأنشطة املخاطر والحوكمة.	 
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االستقاللية والصالحيات 
والمسؤوليات

ــة مســتقلة، بهــدف مســاعدة  ــر موضوعي ــة تقاري تقــدم املراجعــة الداخلي

مجلــس اإلدارة ولجنــة املراجعــة واإلدارة التنفيذيــة يف القيــام مبســؤولياتهم، 

عــىل درجــة عاليــة مــن الكفــاءة والفاعليــة، وال تخضــع ألّي تأثــري مــن قبــل 

ــد ألي  اإلدارة التنفيذيــة، ولهــا كل الصالحيــات للوصــول الكامــل غــري املقيّ

ــك  ــة؛ وذل ــكات ومنســويب الرشك ــة(، وممتل ســجالت )مطبوعــة أو إلكرتوني

وفًقــا ملــا يتطلبــه أداء عملهــا، تتبنــى إدارة املراجعــة الداخليــة، عنــد تنفيــذ 

أعاملهــا، منهًجــا منتظــاًم لتقويــم وتحســني فاعليــة الرقابــة الداخليــة، مبــا 

ميكِّــن مــن تحقيــق أهــداف الرشكــة وحاميــة أصولهــا؛ حيــث شــمل نطــاق 

ــة  ــام الرقاب ــة نظ ــة وفعالي ــدى كفاي ــص م ــة، فح ــة الداخلي ــل املراجع عم

ــت نظــم  ــام إذا كان ــق م ــة وجــودة اإلدارة، لغــرض التحق ــة للرشك الداخلي

الرشكــة الداخليــة توفــر تأكيــًدا معقــوالً لتحقيــق أهــداف الرشكــة.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام 
الرقابة الداخلية في الشركة 

ــة املراجعــة عــىل إجــراءات  ــم ذكــره أعــاله، اطلعــت لجن ــاًء عــىل مــا ت بن

الضبــط والرقابــة الداخليــة يف حــدود املهــام واألعــامل املخططــة واملحدودة 

ــة،  ــل إدارة املراجعــة الداخلي ــن ِقبَ ــم اختبارهــا ِم ــم اعتامدهــا، وت ــي ت الت

وبعــد املناقشــة مــع مراجــع الحســابات الخارجــي واإلدارة التنفيذيــة عــىل 

نتائــج األعــامل ربــع الســنوية والســنوية، ودراســة املالحظــات املقدمــة لهــا؛ 

ــة  ــد معقــول عــن أنظمــة الرقاب ــا إعطــاء تأكي ــة املراجعــة ميكنه ــإن لجن ف

الداخليــة يف الرشكــة، ومل يتبــني للجنــة املراجعــة مــا ينبغــي اإلشــارة إليــه، 

أو يُعتقــد مــن وجــود ضعــف أو خلــل جوهــري يف أنظمــة وسياســة الرقابــة 

ــط  ــة أي نظــام للضب ــد لفاعلي ــه ال ميكــن إعطــاء تأكي ــاًم بأن ــة، عل الداخلي

ــتمرار  ــة باس ــويص اللجن ــة. وت ــة التام ــة الوثوقي ــة بدرج ــة الداخلي والرقاب

ــة  ــزز بيئ ــي تع ــراءات الت ــات واإلج ــة والسياس ــث األنظم ــة بتحدي الرشك

الرقابــة الداخليــة.

وال توجــد أيــة توصيــات مــن لجنــة املراجعــة تتعــارض مــع قــرارات مجلــس 

اإلدارة، أو أن املجلــس رفــض أيًّــا مــن التوصيــات التــي تقدمــت بهــا اللجنــة 

إىل املجلــس خــالل عــام 2021م.
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المخاطر المتوقعة

تخطيط استراتيجي بأداء احترافي آمن 

تبــذل الرشكــة أقــىص الجهــود مــن أجــل تحديــد مخاطــر التشــغيل والتســويق 

واملخاطــر األخــرى التــي قــد تواجههــا، ولتحقيــق ذلــك تقــوم الرشكة باســتخدام 

ــالل  ــن خ ــا م ــني، وأيًض ــراء متخصص ــل خ ــن ِقبَ ة ِم ــدَّ ــتقصاء املع ــم االس قوائ

مالحظــات وتوصيــات املراجعــني الداخليــني والخارجيــني. وتعمــل الرشكــة وفًقــا 

للخطــط االســرتاتيجية املقــررة ِمــن ِقبَــل مجلــس اإلدارة، التــي تشــمل عملياتهــا 

التشــغيلية للمصانــع ومكاتــب التوزيــع واملبيعــات. وكذلــك مــا يتعلــق بتقويــم 

ــع  ــأنها رف ــن ش ــي م ــتقبلية، الت ــعات املس ــتثامر والتوس ــرص االس ــة ف ودراس

العائــد عــىل اســتثامرات وحقــوق املســاهمني. و تــدرس الرشكــة حاليــاً تشــكيل 

لجنــة للمخاطــر يف الســنة القادمــة إن شــاء اللــه.

مخاطر األدوات المالية

فيام ييل أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة:

مخاطر السوق
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات املاليــة نتيجــة للتغــريات 

يف أســعار الســوق. تشــتمل مخاطــر الســوق عــىل ثالثــة أنــواع مــن املخاطــر: 

ــعار  ــر األس ــة، ومخاط ــالت األجنبي ــر العم ــوالت، ومخاط ــعار العم ــر أس مخاط

ــن  ــلع. تتضم ــعار الس ــر أس ــهم، ومخاط ــعار األس ــر أس ــل مخاط ــرى؛ مث األخ

ــل. ــروض والتموي ــوق: الق ــر الس ــرة مبخاط ــة املتأث األدوات املالي

مخاطر أسعار العموالت
مخاطــر أســعار العمــوالت هــي املخاطــر املرتبطــة بتأثــري التقلبــات يف أســعار 

العمــوالت الســائدة عــىل قامئــة املركــز املــايل للمجموعــة وتدفقاتهــا النقديــة. 

ال تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار عمــوالت جوهريــة.

ال تدخــل إدارة املجموعــة يف اتفاقيــات مســتقبلية للتحــوط مــن مخاطر أســعار 

ــري  ــاذ تداب ــم واتخ ــاس منتظ ــىل أس ــا ع ــم مراقبته ــك، تت ــع ذل ــوالت. وم العم

ــة  ــعار املعروض ــون باألس ــالت تك ــع التموي ــة. إن جمي ــد الحاج ــة عن تصحيحي

ــريات يف  ــث إن التغ ــة، وحي ــوالت ثابت ــايبور( وعم ــوك الســعودية )س ــني البن ب

ــن  ــاح ع ــم اإلفص ــه مل يت ــبية؛ فإن ــة نس ــت ذات أهمي ــايبور ليس ــعار الس أس

ــل حساســية أســعار العمــوالت. تحلي

مخاطر العمالت األجنبية
ــة  ــات يف قيم ــريات والتذبذب ــي مخاطــر التغ ــة ه ــالت األجنبي ــر العم مخاط

ــل  ــة. تعم ــالت األجنبي ــعار رصف العم ــري يف أس ــة للتغ ــة؛ نتيج األدوات املالي

بالــدوالر األمريــي  املجموعــة محليًّــا ودوليًّــا، ولديهــا بعــض املعامــالت 

واليــورو. تتعــرض املجموعــة لخطــر محــدود مــن التغــري يف أســعار رصف 

ــع العقــود مــع معظــم  ــة؛ حيــث إن املجموعــة تقــوم بتوقي العمــالت األجنبي

الــرشكات األجنبيــة بالريــال الســعودي. تراقــب إدارة املجموعــة تقلبــات أســعار 

العمــالت األجنبيــة، وتعتقــد أن تعــرض املجموعــة ملخاطــر العمــالت األجنبيــة 

. ــس مهــامًّ لي

ال تدخــل إدارة املجموعــة يف اتفاقيــات مســتقبلية للتحــوط مــن مخاطــر 

ــم  ــم، ويت ــاس منتظ ــىل أس ــا ع ــم مراقبته ــك تت ــع ذل ــة، وم ــالت األجنبي العم

ــر. ــزم األم ــة إذا ل ــري التصحيحي ــاذ التداب اتخ

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

ــك:  ــا يف ذل ــطتها مب ــبب أنش ــة بس ــة مختلف ــر مالي ــة ملخاط ــرض املجموع تتع

مخاطــر الســوق )مبــا يف ذلــك مخاطــر أســعار العمــوالت ومخاطــر العمــالت 

األجنبيــة(، ومخاطــر االئتــامن، ومخاطــر الســيولة. يركــز برنامــج إدارة املخاطــر 

بشــكل عــام عــىل إمكانيــة التنبــؤ باألســواق املاليــة، ويســعى إىل تقليــل اآلثــار 

الســلبية املحتملــة عــىل األداء املــايل للمجموعــة، وإدارة املخاطــر هــي تحــت 

ــا. مســؤولية اإلدارة العلي

تتضمــن األدوات املاليــة املدرجــة يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة: الذمــم 

املدينــة التجاريــة، واألصــول املتداولــة األخــرى، والنقــد والنقــد املامثــل، 

ومتويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، والتزامــات اإليجــار، والتمويــل 

ــاح غــري  ــة، وتوزيعــات األرب ــة التجاري اإلســالمي قصــري األجــل، والذمــم الدائن

ــرى. ــة األخ ــات املتداول ــة، وااللتزام املدفوع

مخاطر األسعار

ــريات  ــة للتغ ــة نتيج ــة أداة مالي ــب قيم ــر تقل ــي مخاط ــعار ه ــر األس مخاط

يف أســعار الســوق، ســواء كانــت هــذه التغــريات ناتجــة عــن عوامــل خاصــة 

بــاألداة املاليــة أو مصدرهــا أو عــن عوامــل تؤثــر عــىل جميــع األدوات املاليــة 

ــة. ــعار جوهري ــر أس ــة ملخاط ــرض املجموع ــوق. ال تتع ــة يف الس املتداول

مخاطر السيولة

مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة املجموعــة عــىل مقابلــة التزاماتهــا 

املتعلقــة بــاألدوات املاليــة حــال اســتحقاقها. وتتمثــل كذلــك يف عــدم القــدرة 

عــىل بيــع أصــل مــايل برعــة وبقيمــة تقــارب قيمتــه العادلــة. تــدار مخاطــر 

ــة  ــوال كافي ــر أم ــن توفّ ــد م ــالل التأك ــن خ ــم م ــاس منتظ ــىل أس ــيولة ع الس

ــات  ــة أي التزام ــن تلبي ــد م ــة للتأك ــهيالت االئتامني ــالل التس ــن خ ــة م متاح

ــتقبلية. مس

قامــت املجموعــة بتقييــم تركيــز املخاطــر فيــام يتعلــق بإعــادة متويــل ديونهــا، 

ــاح بصــورة  ــل مت ــا منخفضــة. إن الوصــول إىل مصــادر التموي واســتنتجت أنه

كافيــة، وهنــاك إمكانيــة إلعــادة تجديــد الديــون التــي تســتحق خــالل 12 شــهرًا 

مــع املقرضــني الحاليــني.

مخاطر االئتمان
ــاء  ــة يف الوف ــراف يف أداة مالي ــد األط ــاق أح ــل يف إخف ــامن تتمث ــر االئت مخاط

ــد املجموعــة خســارة ماليــة. إن مخاطــر االئتــامن  بالتزامــه والتســبّب يف تكبـّ

للمجموعــة تنتــج بشــكل أســايس مــن تعامالتهــا مــع وزارة الصحــة والــوزارات 

ــرشكات  ــض ال ــة إىل بع ــرى، باإلضاف ــة أخ ــة حكومي ــات طبي ــرى ومؤسس األخ

ــة  ــة الحكومي ــات الطبي ــوزارات واملؤسس ــة. إن ال ــرى واملعروف ــعودية الك الس

ــا  ــي لديه ــة الســعودية، والت األخــرى هــي جــزء مــن حكومــة اململكــة العربي

ــعودية  ــرشكات الس ــع ال ــعودي. تتمت ــوق الس ــوي يف الس ــامين ق ــف ائت تصني

الكــرى املعروفــة أيًضــا بتصنيــف ائتــامين عــاٍل يف الســوق الســعودي. يقتــر 

التعــرض األقــىص ملخاطــر االئتــامن املرتبطــة بــاألدوات املاليــة للمجموعــة عــىل 

القيــم الدفرتيــة املدرجــة يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة لتلــك األدوات املاليــة.

تقــوم إدارة املجموعــة مبتابعــة األرصــدة غــري املســددة، وعندمــا يكــون مناســبًا، 

تــدرج حســابات الذمــم املدينــة التجاريــة بالصــايف بعــد طــرح مخّصــص 

ــاٍل. ــامين ع ــف ائت ــوك ذات تصني ــد يف بن ــودع النق ــة. ي ــوط يف القيم الهب

 

الرتكيزات الزائدة ملخاطر االئتامن

تنشــأ الرتكيــزات عندمــا يشــرتك عــدد مــن األطــراف األخــرى يف أنشــطة 

متشــابهة، أو يف أنشــطة يف نفــس املنطقــة الجغرافيــة، أو لهــا خصائــص 

اقتصاديــة ميكــن أن تتســبب يف أن تتأثــر قدرتهــا عــىل الوفــاء بالتزاماتهــا 

التعاقديــة بشــكل مامثــل بالتغــريات يف الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو 

ظــروف أخــرى. تشــري الرتكيــزات إىل الحساســية النســبية ألداء املجموعــة تجــاه 

ــة. ــة معين ــىل صناع ــر ع ــي تؤث ــورات الت التط

مــن أجــل تجّنــب تركــز املخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات 

املجموعــة إرشــادات محــددة تركــز عــىل الحفــاظ عــىل محفظــة متنوعــة. تتــم 

ــك. ــا لذل ــا وفًق ــامن املحــددة وإدارته ــزات مخاطــر االئت ــة تركي مراقب
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 حقوق المساهمين
والجمعية العامة

بيئة استثمارية آمنة

ــا كفلــت الحقــوق العامــة للمســاهمني،  إن النظــام األســايس للرشكــة ولوائحه

والتــي منهــا جميــع الحقــوق املتصلــة بالســهم، وبوجــه خــاص الحــق يف 

الحصــول عــىل نصيــب مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، والحــق يف الحصــول 

عــىل نصيــب مــن موجــودات الرشكــة عنــد التصفيــة، وحــق حضــور جمعيــات 

املســاهمني، واالشــرتاك يف مداوالتهــا والتصويــت عــىل قراراتهــا، وحــق مراقبــة 

أعــامل مجلــس اإلدارة، ورفــع دعــوى املســؤولية عــىل أعضــاء املجلــس، وحــق 

االستفســار وطلــب معلومــات، مبــا ال يــرّض مبصالــح الرشكــة، وال يتعــارض مــع 

نظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة. 

تسهيل مامرسة املساهمني لحقوقهم وحصولهم عى املعلومات

الالزمــة 	  اإلجــراءات واالحتياطــات  الداخليــة للرشكــة  اللوائــح  ضمنــت 

النظاميــة.  لحقوقهــم  املســاهمني  ملامرســة جميــع 

تــم توفــري جميــع املعلومــات بالشــكل الكامــل لعمــوم املســاهمني، والتــي 	 

ــذه  ــون ه ــث تك ــه، بحي ــل وج ــىل أكم ــم ع ــة حقوقه ــن مامرس ــم م مُتّكنه

املواعيــد  منتظمــة ويف  بطريقــة  وافيــة ودقيقــة ومحدثــة  املعلومــات 

ــددة.  املح

تحرص الرشكة عىل توفري املعلومات للمساهمني دون متييز بينهم.	 

بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 
للجمعيات

المنصباالسم
اجتماع 2021/05/26م

سجل الحضور
اجتماع 2021/09/08م

سجل الحضور

رئيس مجلس اإلدارة  المهندس/ فهد بن صالح الجربوع

 نائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد بن داود

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد بن عابد

عضو مجلس اإلدارةالدكتور/ محمد بن سعود البدر
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املوافقـــة عـــىل تقريـــر مجلـــس اإلدارة للعـــام املـــايل املنتهي يف . 1

2020/12/31م.

املوافقـــة عـــىل القوائم املالية للرشكـــة عن العام املـــايل املنتهي يف . 2

2020/12/31م.

املوافقـــة عىل تقريـــر مراجع الحســـابات عن العام املـــايل املنتهي . 3

2020/12/31م. يف 

املوافقـــة عىل إبراء ذمـــة أعضاء مجلـــس اإلدارة عـــن العام املايل . 4

2020/12/31م. يف  املنتهي 

املوافقـــة عـــىل رصف مبلـــغ 2,250,000 ريال كمكافـــأة ألعضاء . 5

مجلـــس اإلدارة عـــن العام املـــايل املنتهـــي يف 2020/12/31م.

املوافقـــة عىل تعيني الســـادة رشكة “أرنســـت ويونـــغ ورشكاؤهم . 6

محاســـبون قانونيون” مراجع الحســـابات للرشكة من بني املرشحني 

بنـــاء عىل توصية لجنـــة املراجعة، وذلك لفحـــص ومراجعة القوائم 

املاليـــة للربع الثالث والســـنوي من العـــام املـــايل 2021م والربع 

األول والثـــاين لعـــام 2022م وتحديد أتعابه.

املوافقـــة عىل توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتوزيع أربـــاح نقدية عن . 7

الســـنة املاليـــة 2020م بواقـــع )0.50 ريال( للســـهم الواحد املبلغ 

اإلجـــاميل )42,160,000 ريال ( أي بنســـبة %5 من قيمة الســـهم 

االســـمية، عىل أن تكـــون األحقية للمســـاهمني املالكني لألســـهم 

بنهايـــة تداول يوم انعقاد الجمعية واملقيدين يف ســـجل مســـاهمي 

الرشكة لـــدى مركز اإليـــداع يف نهاية ثـــاين يوم تـــداول ييل تاريخ 

االســـتحقاق، عـــىل أن يبدأ توزيع األربـــاح اعتباًرا مـــن يوم االثنني 

2021/06/14م املوافـــق 1442/11/04هـ.

املوافقة عـــىل تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشـــكل . 8

ربع ســـنوي أو نصف ســـنوي عن العـــام املـــايل 2021م، وتحديد 

تاريخ االســـتحقاق والتوزيع وفًقا للضوابط واإلجـــراءات التنظيمية 

الصـــادرة تنفيًذا لنظـــام الـــرشكات؛ وذلك مبا يتناســـب مع وضع 

الرشكة املـــايل وتدفقاتها النقدية وخططها التوســـعية واالســـتثامرية.

املوافقـــة عىل تعديل الئحـــة حوكمة الرشكة الكيميائية الســـعودية . 9

لقابضة. ا

املوافقة عىل تعديل الئحة لجنة املراجعة.. 10

املوافقة عىل تعديل الئحة لجنة الرتشيحات واملكافآت.. 11

املوافقة عىل تعديل سياسة مكافآت مجلس اإلدارة.. 12

املوافقة عىل تعديل سياسة ومعايري العضوية يف مجلس اإلدارة.. 13

أوالً:
الجمعية العامة العادية 

المنعقدة بتاريخ 2021/05/26م

ثانياً:
الجمعية العامة العادية 

المنعقدة بتاريخ 2021/09/08م

قامـــت الجمعية العامة يف هذا االجتامع مبناقشـــة بنـــود الجدول األعامل 

الحارضة: األصوات  بأغلبيـــة  عليها  واملوافقة  التالية 

املوافقـــة عـــى انتخاب أعضاء مجلـــس اإلدارة من بني املرشـــحني . 1

للـــدورة القادمـــة التي تبدأ مـــن تاريـــخ 2022/01/01م، ومدتها 

 ثـــاث ســـنوات؛ حيـــث تنتهـــي بتاريـــخ 2024/12/31م. وهم:

 املهندس/ ثامر بن محمد املهيد	 

املهندس / فهد بن صالح الجربوع	 

الدكتور/ محمد بن سعود البدر	 

األســـتاذ/ ســـلطان بن عبدالعزيز الحميدي - ممثل عـــن بنك التنمية 	 

االجتامعية

األستاذ/ محمد بن عمري العتيبي	 

األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني	 

األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد	 

األستاذ/ محمد بن سعد بن داود	 

 األستاذ/ فواز بن محمد الفواز	 

املوافقة عى تشـــكيل لجنـــة املراجعة وتحديـــد مهامها وضوابط   .2

عملهـــا ومكافآت أعضائهـــا وذلك للدورة الجديـــدة التي تبدأ من 

تاريـــخ 01/01/2022م وملدة ثاث ســـنوات حيـــث تنتهي بتاريخ 

31/12/2024م، علـــامً بأن املرشـــحني هم:

 األستاذ/ فواز بن محمد الفواز رئيس لجنة املراجعة ) صفة العضوية 	 

- مستقل(

 األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد عضو لجنة املراجعة )عضو من 	 

خارج املجلس(

األستاذ/ عبد الله بن حمد آل مهذل عضو لجنة املراجعة )عضو من 	 

خارج املجلس(

األستاذ/ خالد بن عبدالعزيز الحوشان عضو لجنة املراجعة )عضو من 	 

خارج املجلس(

لســـجل  الشـــركة  طلبـــات  عـــدد 
المســـاهمين خالل عام 2021م وأسبابها:

االجتماعات

عدد طلبات الشركة لسجل 
المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلب

إجراءات الرشكة2021/05/04م1

الجمعية العامة2021/05/26م2

ملف أرباح2021/05/30م3

إجراءات الرشكة2021/08/15م4

الجمعية العامة2021/09/08م5

إجراءات الرشكة2021/12/09م6

التقرير السنوي 2021

7677



الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها
تعمـــل الرشكـــة مبوجب نظامها األســـايس، ولوائح وسياســـات وأدلـــة داخلية لحوكمة الرشكـــة، بحيث يتـــم تحديثها باســـتمرار. وهي تتضمن 

جميـــع القواعد واملعايري املنظمة ألداء الرشكة، وأهمها الشـــفافية واملســـاواة ومامرســـة املســـاهمني حقوقهم يف الحصول عـــىل املعلومات التي 

تؤثـــر عـــىل قراراتهم االســـتثامرية. وقـــد تم آخر تحديـــث لبعض هـــذه اللوائح والسياســـات )الئحة حوكمـــة الرشكة والئحة لجنـــة املراجعة 

والئحة لجنة الرتشـــيحات واملكافآت وسياســـة املكافآت وسياســـة معايـــري العضوية يف مجلـــس اإلدارة( واعتامدها من الجمعيـــة العامة للرشكة 

بتاريـــخ 1442/10/14هــــ املوافق 2021/05/26م، وتُطبـــق الرشكة جميع األحكام الـــواردة يف الئحة حوكمة الرشكات الصادرة عن هيئة الســـوق 

املاليـــة -بناًء عىل نظام الرشكات الصادر مبوجب املرســـوم امللـــي م/3 وتاريخ 1437/01/28هــــ، املعًدلة بقرار مجلس هيئة الســـوق املالية رقم 

1-7-2021 وتاريخ 1442/06/01هـ املوافق 2021/01/14م، باســـتثناء األحـــكام الواردة أدناه:

70المادة
-الفقرة

نص المادة

تشكل بقرار من مجلس إدارة الرشكة 

املخاطر(  إدارة  )لجنة  تسمى  لجنة 

من  اعضائها  غالبية  و  رئيسها  يكون 

التنفيذيني  أعضاء مجلس اإلدارة غري 

أعضائها  يف  يتوافر  أن  يشرتط  و 

بإدارة  املعرفة  من  مالئم  مستوى 

املخاطر و الشؤون املالية.

 أسباب عدم
التطبيق

الرشكة  أن  علامً  إسرتشادية،  املادة 

لجنة  تشكيل  إمكانية  تدرس 

للمخاطر للدورة القادمة.

71المادة
من 1 إلى 12الفقرة

نص المادة
تختص لجنة إدارة املخاطر مبا ييل:

حسب   )12( إىل   )1( من  الفقرات 

النص الوارد يف املادة.

 أسباب عدم
التطبيق

املادة اسرتشادية، يف حال تم تشكيل 

لجنة إدارة املخاطر سيتم العمل بها.

85المادة
2 & 3الفقرة

نص المادة

وتحفيز  تطوير  برامج  الرشكة  تضع 

الرشكة   يف  للعاملني  واألداء  املشاركة 

عىل أن تتضمن - بصفة خاصة - ما 

ييل: 

يف  أسهامً  العاملني  منح  برامج   :)2(

التي  األرباح  من  نصيباً  أو  الرشكة 

وتأسيس  التقاعد،  وبرامج  تحققها 

تلك  عىل  لإلنفاق  مستقل  صندوق 

الرامج.

إجتامعية  مؤسسات  إنشاء   :)3(

للعاملني يف الرشكة.

 أسباب عدم
الفقرات اسرتشادية.التطبيق

87المادة
-الفقرة

نص المادة

بناًء  العادية  العامة  الجمعية  تضع 

عىل اقرتاح من مجلس اإلدارة سياسة 

أهدافها  بني  التوازن  إقامة  تكفل 

املجتمع  يصبو  التي  واألهداف 

األوضاع  تطوير  لغرض  لتحقيقها 

االجتامعية واالقتصادية للمجتمع.

 أسباب عدم
التطبيق

الرشكة  أن  علامً  اسرتشادية،  املادة 

باملشاركة  مستمر  بشكل  تعمل 

املختلفة  املجتمعية  األنشطة  يف 

تهدف  التي  املبادرات  بعض  وتنفيذ 

اإلجتامعية  األوضاع  تحسني  إىل 

للمجتمع  واإلقتصادية  والتعليمية 

خالل العام 2021م. 

88المادة
-الفقرة

نص المادة

ويحدد  الرامج  اإلدارة  مجلس  يضع 

مبادرات  لطرح  الالزمة  الوسائل 

االجتامعي  العمل  مجال  يف  الرشكة 

ويشمل ذلك ما ييل: 

أداء  تربط  قياس  مؤرشات  وضع 

يف  مبادرات  من  تقدمه  مبا  الرشكة 

ذلك  ومقارنة  االجتامعي  العمل 

النشاط  ذات  األخرى  بالرشكات 

املشابه.

 أسباب عدم
التطبيق

الرشكة  أن  علامً  اسرتشادية،  املادة 

باملشاركة  مستمر  بشكل  تعمل 

املختلفة  املجتمعية  األنشطة  يف 

تهدف  التي  املبادرات  بعض  وتنفيذ 

اإلجتامعية  األوضاع  تحسني  إىل 

للمجتمع  واإلقتصادية  والتعليمية 

خالل العام 2021م. 

95المادة
-الفقرة

نص المادة

يف حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 

أن  فعليه  الرشكات  بحوكمة  مختصة 

املقررة  االختصاصات  إليها  يفوض 

والتسعني  الرابعة  املادة  مبوجب 

هذه  وعىل  الالئحة،  هذه  من 

بشأن  موضوعات  أي  متابعة  اللجنة 

مجلس  وتزويد  الحوكمة  تطبيقات 

بالتقارير  األقل  عىل  سنوياً  اإلدارة 

والتوصيات التى تتوصل إليها.

 أسباب عدم
التطبيق

الرشكة  أن  علامً  إسرتشادية،  املادة 

تدرس إمكانية تشكيل لجنة للحوكمة 

للدورة القادمة.

72المادة
-الفقرة

نص المادة
بصفة  املخاطر  إدارة  لجنة  تجتمع 

دورية مرة كل ستة أشهر عىل األقل 

وكلام دعت الحاجة لذلك.

 أسباب عدم
التطبيق

املادة اسرتشادية، يف حال تم تشكيل 

لجنة إدارة املخاطر سيتم العمل بها.

76المادة
3الفقرة

نص المادة

إدارة  مدير  مكافآت  تحدد  أن 

املراجعة  إدارة  أو  الداخلية  املراجعة 

وفقاً   املراجعة  لجنة  اقرتاح  بناًء عىل 

لسياسات الرشكة.

 أسباب عدم
الفقرات اسرتشادية.التطبيق

78المادة
)ج( رقم )3(الفقرة

نص المادة

تقرير  نطاق  اإلدارة  مجلس  يحدد 

الداخلية  املراجعة  إدارة  أو  وحدة 

املراجعة  لجنة  توصية  عىل  بناًء 

التقرير  يتضمن  أن  عىل  الداخلية 

بصورة خاصة ما ييل:

اإلدارة  مجلس  أداء  تقييم   -  )3(

واإلدارة العليا يف تطبيق نظام الرقابة 

عدد  تحديد  ذلك  يف  مبا  الداخلية 

املجلس  فيها  أخطر  التي  املرات 

إدارة  ذلك  يف  )مبا  رقابية  مبسائل 

بها  عالج  التي  الطريقة  و  املخاطر( 

هذه املسائل.

 أسباب عدم
الفقرات اسرتشادية.التطبيق

39المادة
2الفقرة

نص المادة

كل  لحصول  الالزمة  اآلليات  وضع 

واإلدارة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من 

ودورات  برامج  عىل  التنفيذية 

تدريبية بشكل مستمر لغرض تنمية 

مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات 

العالقة بأنشطة الرشكة.

 أسباب عدم
التطبيق

الرشكة  أن  علامً  اسرتشادية،  فقرة 

تقوم بتنفيذ برامج تدريبية و العمل 

عىل تنمية مهارات و معارف اإلدارة 

عىل  العاملني  جميع  و  التنفيذية 

مستوى الرشكة.
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التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

القوى العاملة والتدريب

برامج المسؤولية المجتمعية

إحاطة بشفافية ونزاهة

أفضــل  لبنــاء  واملصداقيــة،  الشــفافية  أعــىل درجــات  الرشكــة  تطبــق 

ــم؛  ــا لديه ــات الرض ــىل درج ــل أع ــاهمني وني ــع املس ــع جمي ــات م العالق

وذلــك مــن خــالل تعزيــز وتطويــر عالقــات التواصــل واالتصــال معهــم عــن 

ــدث  ــم بأح ــة، وتزويده ــاح املوزع ــنوية واألرب ــر الس ــرش التقاري ــق ن طري

ــة  ــة بإحاط ــوم الرشك ــام تق ــة. ك ــول أداء الرشك ــات ح ــات والبيان املعلوم

ــال  ــم حي ــاًم مبقرتحــات املســاهمني وملحوظاته ــس اإلدارة عل أعضــاء مجل

الرشكــة وأدائهــا، وتــزود إدارة عالقــات املســتثمرين واإلدارة العليــا بتقاريــر 

ــة األســهم واملالحظــات حــول  ــن املســاهمني وحرك ــن إحصــاءات ع تتضم

الرشكــة وأدائهــا. فيــام تعــرض اإلدارة التنفيذيــة عــىل مجلــس اإلدارة تقريــرًا 

ــة.  ــات الخاصــة بنشــاط املســتثمرين وأســهم الرشك ــوي عــىل املعلوم يحت

فيــام تفصــح الرشكــة عــن كافــة استفســارات الجهــات الرقابيــة واملســاهمني 

ــال  ــاهمني حي ــات للمس ــد مالحظ ــة، وال توج ــة العام ــواردة يف الجمعي ال

ــة. ــة العام ــجل يف محــرض الجمعي ــا يُس ــة، عــدا م الرشك

دعم وتمكين مستدام

اهتاممهــا  ُجــل  القابضــة  الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  إدارة  تضــع 

باالســتثامر يف رأس املــال البــرشي وذلــك باســتقطاب املواهــب واملحافظــة 

ــف  ــدم املوظ ــي تخ ــرتاتيجية الت ــط االس ــع الخط ــالل وض ــن خ ــا؛ م عليه

والعمــل والبيئــة الصحيحــة، والتواصــل مــع املؤسســات التعليميــة املبــارش 

ــف.  ــاوين أو التوظي ــب التع ــدف التدري به

 

تهتــم إدارة الرشكــة مبســألة تدريــب املوظفــني عــىل رأس العمــل، وتأهيــل 

العاملــة، ووضــع برامــج التدريــب الخاصــة بهــا، وتحفيــز املوظفــني ليكــون 

ــن  ــك ع ــوالء. وذل ــة ال ــاءة وتقوي ــع الكف ــة األداء ورف ــا يف ترقي ــك دافًع ذل

طريــق التقييــم الســنوي ألداء للموظفــني، وتحســس احتيــاج كل موظــف 

مــن تدريــب وتطويــر؛ حيــث أكمــل العديــد مــن موظفــي الرشكــة 

ــل.  ــىل رأس العم ــا وهــم ع ــاتهم العلي دراس

مشاركة مجتمعية فاعلة

بنــاء عالقــات  عــىل  القابضــة  الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  تعمــل 

ــزام بالعطــاء املجتمعــي عــر  ــة، وااللت ــع املجتمعــات املحلي اســرتاتيجية م

برامــج مبتكــرة تلبــي احتياجاتهــا، وفــق أهــداف واضحــة ومحــددة نحــدث 

ــة مرتكــزات  ــك بالعمــل عــىل ثالث ــاً، وذل ــاً حقيقي ــراً إيجابي ــا أث مــن خالله

رئيســة هــي: 

   

ــع 	  ــرتاتيجية م ــات اس ــر عالق ــاء وتطوي ــىل بن ــل ع ــات: العم املؤسس

ــح.  ــة للرب ــري الهادف ــة غ ــات املجتمعي املؤسس

ــريي 	  ــل الخ ــوع والعم ــوم التط ــم مفه ــىل تعمي ــل ع ــوع: العم التط

ــم  ــرع بوقته ــىل الت ــم ع ــة ، وتحفيزه ــويب الرشك ــع منس ــدى جمي ل

ــادرات والرامــج  وجهودهــم وخراتهــم للمشــاركة بالعديــد مــن املب

ــيل.  ــع املح ــة املجتم ــة لخدم املصمم

ــة 	  ــات الناجم ــر النفاي ــادة تدوي ــات خاصــة إلع ــق تقني ــة: تطبي البيئ

ــا.  ــاج لديه ــع واإلنت ــات التصني ــة عملي عــن كاف

 

 

ــوح  ــع طم ــاء مجتم ــة أن بن ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــدرك الرشك ت

ــك  ــدين ، وذل ــع امل ــع املجتم ــة م ــر رشاكات فاعل ــم ع ــل األركان يت متكام

ــاء وطــن  ــر االجتامعــي يف بن ــام لألث ــاة، وتعظي ينعكــس عــىل جــودة الحي

الكيميائيــة  الرشكــة  إدارة  تســعى  لــذا  ومتكاتــف.  متــوازن  مســتقر، 

الســعودية القابضــة، إىل االســتمرار يف تقــّي احتياجــات األســواق ذات 

العالقــة، وتعمــل عــىل بنــاء وتطويــر عالقــات اســرتاتيجية مــع املؤسســات 

املجتمعيــة غــري الهادفــة للربــح. وتواصــل إدارة الرشكــة خــالل عــام 

ــاون  ــم أوارص التع ــادرات ودع ــع مســتوى املب 2021م بوضــع الخطــط لرف

ــات  ــوات الرســمية والجمعي ــق القن ــا، عــن طري ــة فيه ــات املعني مــع الجه

ــانية.  اإلنس

البيئة والسالمة المهنية واألمن الجودة واإلدارة البيئية
الصناعي

الجودة واإلدارة البيئية
ــزو  ــهادة األي ــىل ش ــة ع ــىل املحافظ ــام 2021 ع ــالل ع ــة خ ــت الرشك عمل

9001 الخاصــة بالجــودة و إدارة العمليــات وشــهادة اإلدارة البيئيــة األيــزو 

ــت  ــم قام ــزو 45001. ك ــة األي ــة املهني ــالمة والصح ــهادة الس 14001 وش

الرشكــة يف تجديــد جميــع وثائــق وسياســات ومنــاذج برنامــج الجــودة 

الشــاملة يف نســخها 2021م. 

وحرًصــا مــن الرشكــة عــىل ســالمة اإلجــراءات العمليــة واســتمرارية األعــامل 

تحــت أي ظــرف، بــدأت الرشكــة يف تحليــل إمكانيــة الحصــول عــىل شــهادة 

ــاظ عــىل  ــه تعــإىل- مــن الحف ــإذن الل ــذي ســيمكنها -ب ــزو 22301، وال األي

مســتوى األداء واإلنتــاج مــن خــالل ادارة األزمــات ومواجهــة املخاطــر. 

االلتزام والتراخيص
مــن أجــل الحفــاظ عــىل الرتاخيــص الصــادرة ملصانــع ومســتودعات الرشكــة؛ 

ــع  ــيًا م ــة متاش ــة واألمني ــات الفني ــتيفاء املتطلب ــة باس ــة بدق ــزم الرشك تلت

متطلبــات الالئحــة التنفيذيــة لنظــام املتفجــرات واملفرقعــات واملتطلبــات 

الفنيــة واألمنيــة حســب مواصفــات الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي؛ 

حيــث تتابــع الرشكــة بشــكل مســتمر مــع الجهــات األمنيــة ذات العالقــة 

ــة.   ــن وزارة الداخلي ــادرة م ــامت الص ــة والتعلي ــتجدات األنظم مبس

مل تســجل أي حادثــة تهــدد ســالمة ممتلــكات الرشكــة وموظفيهــا والبيئــة 

املحيطــة خــالل عــام 2021م، عــىل الرغــم مــن خطــورة وحساســية 

املنتجــات التــي تقــوم الرشكــة بتصنيعهــا وتداولهــا، وذلــك بفضــل اللــه، ثــم 

ــة واألمــن والســالمة  ــة البيئ املراجعــة املســتمرة إلجــراءات وأنظمــة حامي

ــة.  ــة يف منشــآت الرشك املهني

وحرًصــا مــن الرشكــة عــىل االرتقــاء بــأداء الســالمة والصحــة املهنيــة والبيئــة 

يف جميــع مواقــع الرشكــة؛ قامــت الرشكــة بتحديــث خطــط مواجهــة 

ــالء  ــط اإلخ ــن خط ــدد م ــذ ع ــاين وتنفي ــة باملب ــاالت الطارئ ــات والح األزم

االفرتاضيــة لتحســني جاهزيــة االســتجابة للحــاالت الطارئــة، وتحديــث 

ــة.  ــات التحذيري ــامت والعالم ــادية والتعلي ــات اإلرش اللوح

ــع الحــس  ــة ورف ــة املهني ــة الســالمة والصح ــق يف معرف ــن أجــل التعم وم

األمنــي لــدى العاملــني يف بيئــة العمــل؛ قامــت الرشكــة بعقــد عــدة دورات 

يف الســالمة والصحــة البيئيــة ملنســوبيها العاملــني يف مواقــع الرشكــة. 
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توزيعات األرباح

إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى

ــع . 1 ــة مجلــس اإلدارة بتوزي ــخ 2021/5/26م، عــىل توصي ــا الســنوي املنعقــد بتاري ــة يف اجتامعه ــة العامــة العادي وافقــت الجمعي

أربــاح نقديــة مرحليــة عــىل املســاهمني عــن الســنة املاليــة 2020م مبلــغ 42,160,000 ريــال، بواقــع نصــف ريــال للســهم مبــا 

نســبته %5 مــن رأس املــال للمســاهمني املســجلني بســجالت الرشكــة لــدى )تــداول( بنهايــة تــداول يــوم 26/05/2021م، وأودعــت 

املبالــغ بحســابات املســاهمني يــوم 2021/06/14م.

ــة يف 30 . 2 ــة املنتهي ــرتة املالي ــن الف ــاهمني ع ــة للمس ــة مرحلي ــاح نقدي ــع أرب ــخ 2021/12/22م بتوزي ــس اإلدارة بتاري ــق مجل واف

ســبتمر 2021م )9 أشــهر( مببلــغ 42.160.000 ريــال، بواقــع نصــف ريــال للســهم مبــا نســبته %5 مــن رأس مــال الرشكــة، وكانــت 

أحقيــة هــذه األربــاح للمســاهمني املســجلني بســجالت الرشكــة لــدى )تــداول( بنهايــة تــداول 2022/01/23م، وأودعــت املبالــغ 

ــع يف أول  ــة العامــة عــىل هــذا التوزي ــوم 2022/02/03م. هــذا وســيتم الحصــول عــىل موافقــة الجمعي بحســابات املســاهمني ي

اجتــامع قــادم لهــا. 

ت بالشكل الصحيح. . 1 كافة سجالت الحسابات أُِعدَّ

ذ بفعالية.. 2 تم إعداد نظام الرقابة الداخلية عىل أُسس سليمة ونُفِّ

ال يوجد أي شّك يُْذكَر يف قدرة الرشكة عىل مواصلة نشاطها. . 3

ال يوجد أي اختالف عن معايري املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني. . 4

ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للرشكات التابعة. . 5

ال يوجــد أي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني . 6

وزوجاتهــم وأوالدهــم القــر(، أبلغــوا الرشكــة بتلــك الحقــوق مبوجــب املــادة الثالثــني مــن قواعــد التســجيل واإلدراج، وأي تغيــري 

يف تلــك الحقــوق خــالل الســنة املاليــة األخــرية. 

ــم . 7 ــني وزوجاته ــار التنفيذي ــة وكب ــس إدارة الرشك ــاء مجل ــود ألعض ــاب تع ــوق اكتت ــار وحق ــوق خي ــة وحق ــد أي مصلح ال يوج

وأوالدهــم القــر يف أســهم أو أدوات الرشكــة، أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة، وأي تغيــري يف تلــك املصلحــة أو تلــك الحقــوق خــالل 

ــة األخــرية.  الســنة املالي

ال يوجــد لــدى الرشكــة أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إىل أســهم، وأي حقــوق خيــار أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة . 8

أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة، ومل تحصــل الرشكــة عــىل عــوض مقابــل ذلــك خــالل الســنة املاليــة.

ــرات حــق . 9 ــار أو مذك ــوق خي ــل إىل أســهم أو حق ــة للتحوي ــن قابل ــاب، مبوجــب أدوات دي ــل أو اكتت ــوق تحوي ال يوجــد أي حق

ــة.  ــا الرشك ــا أو منحته ــوق مشــابهة أصدرته ــاب أو حق اكتت

ال يوجــد أي اســرتداد أو رشاء أو إلغــاء مــن جانــب الرشكــة، ألي أدوات ديــن قابلــة لالســرتداد، أو أي أوراق ماليــة اشــرتتها الرشكــة . 10

أو رشكاتهــا التابعــة. 

نسب األرباح التي تم توزيعها خالل عام 2021
نسبة األرباح المقترح 
توزيعها في نهاية السنة

إجمالي األرباح

%5%0%5النسبة 

42.160.000 ريال-42.160.000 ريالاإلجمالي

الخـــاتمة

ــر  ــواردة يف التقري ــام ال ــق واألرق ــا الحقائ ــي تحكيه ــا الت ــة وإنجازاته ــون التطــور الواضــح يف أداء الرشك ــى أن يك نتمن

ــا متاشــيًا مــع  ــع قطاعــات العمــل فيه ــر االســرتاتيجي لجمي ــذا العــام، خطــوة متقدمــة يف مســرية التطوي الســنوي له

خطتهــا الخمســية الطموحــة، ســعيًا لتعزيــز مكانــة الرشكــة وحضورهــا الريــادي، ورفــع قدراتهــا املاليــة، والــذي كان 

لجميــع العمــالء واملورديــن وغريهــم مــن الــرشكاء يف كال القطاعــني العــام والخــاص، الــدور الكبــري يف ذلــك؛ مــن خــالل 

تعاونهــم ودعمهــم املســتمر، والشــكر موصــول لجميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة واملنســوبني عــىل جهودهــم الكبــرية يف 

تعزيــز مســرية الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة نحــو مزيــد مــن التقــدم واالزدهــار.

التقرير السنوي 2021
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