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خادم الحرمني الرشيفني

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ــة  ــة مرشف ــاء حســن، ومواجه ــات وب ــوة وثب ــن ق ــوه م ــا أظهرمت إن م

ــة، هــو  ــزة املعني ــع األجه ــام م ــة، وتعاونكــم الت ــة الصعب ــذه املرحل له

ــي تجعــل  ــة، الت ــود الدول ــد واملرتكــزات لنجــاح جه أحــد أهــم الرواف

اهتامماتهــا ومقدمــة  اإلنســان يف طليعــة  عــى صحــة  املحافظــة 

ــا. أولوياته

من كلمة خادم الحرمني الرشيفني يف ١٩مارس ٢٠٢٠م

صاحب السمو املليك

 األمير محمد بن سلمان آل سعود

ويل العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع -حفظه الله-

ــة  ــع زوال الجائح ــارع م ــو ستتس ــرة النم ــأن وت ــاؤالً ب ــر تف ــن أك نح

وعــودة األمــور لطبيعتهــا بالكامــل، لنكــون أحــد أرسع دول مجموعــة 

ــة ــج املحــي غــر النفطــي يف الســنوات القادم ــن منــواً يف النات العرشي

من كلمة سمو ويل العهد بقمة العرشين الرياض ٢٠٢٠
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أوال: المقدمة

تواصل الشركة جهودها الطموحة لتنفيذ أهدافها االستراتيجية، 

وذلك عبر استمرارية تحديث استراتيجية الشركة لتتالءم مع 

المستجدات في عام 2020

"
"

 السادة املساهمون يف الرشكة الكيميائية السعودية القابضة

السام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

ــر الســنوي  ــني أيديكــم التقري ــة الســعودية القابضــة، أن يضــع ب ــُرّ مجلــس إدارة الرشكــة الكيميائي يَ

ــل،  ــة الدخ ــة، وقامئ ــة نهائي ــن ميزاني ــة م ــايل للرشك ــن األداء امل ــذي يتضم ــام 1441هـــ- 2020م، ال لع

ــة، وقامئــة التغــرات يف حقــوق املســاهمني. باإلضافــة إىل اســتعراض وضــع الرشكــة  والتدفقــات النقدي

وإنجازاتهــا، والقــرارات الصــادرة عنهــا طيلــة العــام املنــرم. كــام يضــم التقريــر ملخًصــا آلليــات حوكمــة 

ــا عــى  ــه جميًع ــس بأعضائ ــام حــرص املجل ــة الســعودية، في ــح الســوق املالي ــزام بلوائ ــرشكات وااللت ال

ــة  ــني، وكاف ــار التنفيذي ــة وكب ــه املنبثق ــس ولجان ــق باملجل ــا يتعل ــدأ اإلفصــاح والشــفافية مب ــامد مب اعت

ــازات  ــن اإلنج ــد م ــادم املزي ــام الق ــا الع ــل لن ــني أن يحم ــع األطــراف ذات املصلحــة. آمل ــات م املعام

ــة  ــد املجزي ــم العوائ ــادي للرشكــة، ويعظّ ــة والحضــور الري والنجاحــات الكــرى، مبــا يعــّزز القــوة املالي

لــكل مــن املســاهمني والــرشكاء، عــى حــد ســواء.
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السادة املساهمني والرشكاء األفاضل،

يطيــب يل أن أقــدم لكــم نيابــة عــن أعضــاء 

مجلــس إدارة الرشكــة الكيميائيــة الســعودية 

القابضــة التقريــر الســنوي لعــام 2020م.

 

ــاوز  ــد، أن تتج ــه الحم ــة ولل ــتطاعت الرشك اس

عــن  الناجمــة  الصعبــة،  الظــروف  جاهــدًة 

ــببت  ــي تس ــد 19، والت ــة كوفي ــات جائح تداعي

بفــرات  املتكــرر  والجــزيئ  العــام  باإلغــاق 

الخســائر  وبأقــل  متباعــدة، مبرونــة وكفــاءة 

املمكنــة، وأن تحافــظ عــى اســتمرارية األعــامل 

يف جميــع قنــوات عملهــا ورشكاتهــا التابعــة.

ــات  ــكل ثب ــد ب ــه الحم ــة ولل ــت الرشك وانطلق

يف متابعــة مســرة العمــل والعطــاء  تحــت 

ــة  ــى كاف ــوبيها ع ــاين منس ــة وبتف إدارٍة متمكن

اختــاف  عــى  جميًعــا،  فكانــوا  املســتويات، 

أدوارهــم الوظيفيــة، عــى قــدر املســؤولية بــكل 

ــدار.  ــاءة واقت كف

 

رئيس مجلس اإلدارة

وقــد أضافــت الرشكــة خــال العــام املنــرم 

2020م إىل رصيدهــا العديــد مــن اإلنجــازات 

بالرغــم مــن التحديــات التشــغيلية الصعبــة التي 

واجهتهــا يف مياديــن العمــل للرشكــة والــرشكات 

التــوازن  التابعــة، بعــد أن أعــادت ألعاملهــا 

نشــاطها،  آليــات  مــن  وطــورت  واالســتقرار، 

ــايل وحضورهــا  ــا امل ــز مركزه وأســهمت يف تعزي

ــا. ــا و إقليميً ــادي محليً الري

 

واغتنــم هــذه الفرصــة، ألعــرب عــن عميــق 

امتنــاين وتقديــري لجميــع املســتثمرين والرشكاء 

ــوبينا يف  ــع منس ــس اإلدارة وجمي ــاء مجل وأعض

مياديــن العطــاء، الذيــن كان لثقتهــم ودعمهــم 

ــل  ــجيعهم دوًرا هاًمــا يف اســتمرارية العم وتش

واإلنجــاز عــى جميــع األصعــدة. وكلنــا أمــل بــأن 

ــازات  ــة باإلنج ــة حافل ــنوات القادم ــون الس تك

الكــرى مبــا يــريض طموحكــم بالنمــو نحــو آفــاق 

أكــر وريــادة مســتدامة يف الســوق املحليــة 

ــة. واإلقليمي

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المهندس فهد بن صالح الجربوع
أثبتــت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة 

ــع  ــل م ــى التعام ــا ع ــة قدرته ــا التابع ورشكاته

التــي واجهتهــا جــراء  الظــروف والتحديــات 

ــرت عــى األســواق  ــي أث ــد 19 الت جائحــة كوفي

ــت مــن تجاوزهــا  يف العــامل عــام 2020م، ومتكن

ــة. ــة عالي ــة وديناميكي مبرون

خططهــا  بتنفيــذ  الرشكــة  اســتمرت  حيــث 

االســراتيجية لضــامن ســر األعــامل، مــن خــال 

التابعــة  الــرشكات  وإدارات  إداراتهــا  جميــع 

املخاطــر،  إلدارة  متكامــل  نظــام  وفــق  لهــا، 

لتواصــل مســرتها خــال العــام املنــرم 2020م 

بتعزيــز النمــو املســتدام يف جميــع قطاعــات 

أعاملهــا للحفــاظ عــى حضورهــا الريــادي وقــوة 

ــا املــايل واالســتثامري، مبــا يدعــم قدراتهــا  أدائه

واإلقليميــة.  املحليــة  األســواق  يف  التنافســية 

ــة  ــة الكيميائي ــرز إنجــازات الرشك ــن أب ــّل م ولع

الســعودية القابضــة يف عــام 2020م هــو إطاقها 

تســعى  الــذي  الطمــوح  التحــول  ملــرشوع 

ــل  ــن تكام ــوى م ــتفادة القص ــه لاس ــن خال م

خدمــات وحلــول جميــع الــرشكات التابعــة لهــا 

بهــدف رفــع مســتوى األداء وتحســني جــودة 

ــع  ــرشوع مجم ــاء م ــدء يف إنش ــات، والب الخدم

مصانــع للصناعــات العســكرية، باإلضافــة إىل 

العمــل عــى تحســني أداء الرشكــة بشــكل عــام 

وخصوًصــا يف القطــاع الــدوايئ.

موظفينــا  دور  إىل  نشــر  أن  بــد  ال  وهنــا 

وعمائنــا وموردينــا ملــا أظهــروه مــن تفــاٍن ووالء 

وحضــور وجاهزيــة للبــذل والعطــاء عــى كافــة 

املســتويات ويف جميــع القطاعــات، األمــر الــذي 

ــاح مضاعفــة  ــق أرب ــا عــى تحقي انعكــس إيجابً

مقارنــًة بالعــام الســابق مــام كان لــه أكــر األثــر 

ــة. ــة بالرشك ــم الثق يف تعظي

ــاء  ــع أعض ــل لجمي ــكر الجزي ــه بالش ــام أتوج ك

مجلــس اإلدارة، الذيــن كان لحكمــة توجيهاتهــم 

ــتمرار  ــام يف اس ــدور اله ــعة ال ــم الواس وخراته

أصعــب  وســط  اإلنجــاز  وتحقيــق  العطــاء 

الظــروف. والشــكر موصــول إىل جميــع الــرشكاء 

ــى  ــان ع ــر والعرف ــزاء بالتقدي ــاهمني األع واملس

ثقتهــم بنــا ونصائحهــم ودعمهــم الكبــر لنــا يف 

ــا إىل  ــن خاله ــدف م ــي نه ــا الت ــع أعاملن جمي

اســتدامة النمــو واالزدهــار لتعظيــم الفوائــد 

ــه. ــه وفضل ــون الل ــع، بع ــى الجمي ع

كلمة الرئيس التنفيذي للمجموعة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

المهندس ثامر بن محمد المهيد
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حضور قوي 
وريادة 

مستدامة 

تأسســت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة، عــام 1972م، كأول 

ــرات  ــاج املتفج ــارة إلنت ــة والتج ــي الصناع ــتثامرية يف قطاع ــة اس رشك

املدنيــة والعســكرية؛ مــن خــال مصانعهــا يف كلٍّ مــن الريــاض وجــدة 

ــع  ــك خطــوط إمــداد وتوزي ومنطقــة الحــدود الشــاملية. يف حــني متل

ودعــم لوجســتي متطــّور، تغطــي جميــع احتياجــات ومتطلبــات 

الســوق املحليــة واإلقليميــة والعامليــة، بــرأس مــال قــدره 843.2 

مليــون ريــال ســعودي، كرشكــة مدرجــة يف الســوق املــايل الســعودي 

ــام 2001م. ــذ ع من

ـا يف الســوق املحليــة  اســتطاعت الرشكــة أن تحّقــق حضــوًرا قويًـّ

ــد،  ــل األم ــراتيجي طوي ــط االس ــدأ التخطي ــا مب ــة؛ العتامده واإلقليمي

وتطبيــق خطــط عملهــا وفق أفضــل املامرســات املهنيــة املتميــزة، وفًقا 

ــا  ــات عمله ــع بيئ ــان، يف جمي ــاءة واألم ــر الجــودة والكف ــى معاي ألع

املتنوعــة، والتزامهــا بنظــام اإلدارة البيئيــة الشــاملة، التــي مكَّنتهــا مــن 

الحصــول عــى عــدة شــهادات أيــزو يف إدارة الجــودة الشــاملة. األمــر 

الــذي منحهــا قــدرًة كبــرًة عــى تعزيــز مكانتهــا الرياديــة يف الســوق، 

واالنطــاق إىل توســيع قاعــدة أعاملهــا ومشــاريعها وتنويع اســتثامراتها 

بشــكل دائــم، بالشــكل الــذي يزيــد مــن منّوهــا املــايل بشــكل مســتدام، 

مــن خــال رشكاتهــا املتخصصــة يف توزيــع وصناعــة األدويــة، واملــواد 

ــارة  ــة للتج ــعودية العاملي ــة الس ــة، كالرشك ــة املتنوع ــدات الطبي واملع

ــا«،  ــا فارم ــة »أج ــات الدوائي ــا للصناع ــة أج ــا«، ورشك ــيتكو فارم »س

ــة لاســتثامر التجــاري املحــدودة. والرشكــة الســعودية الكيميائي

وســعيًا لضــامن الدعــم اللوجســتي لتأمــني اإلمــدادات لخطــوط 

إنتاجهــا، وتأمــني قنــوات توزيــع اســراتيجية لهــا؛ قامــت الرشكــة 

بخطــوة واعــدة، مــن خــال تأســيس رشكــة الســويس العامليــة للنــرات 

يف جمهوريــة مــر العربيــة بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ  85,000 طنًّــا مريًّــا 

ســنويًّا.
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متاشــيًا مــع رؤيــة اململكــة 2030، مببادراتهــا الراميــة إىل 
ــل اململكــة إىل  ــع الفــرص االســتثامرية ســعيًا لتحوي تنوي
ــة  ــور الرشك ــة، تط ــة ضخم ــة دولي ــة ومنص ــوة صناعي ق
الكيميائيــة الســعودية القابضــة اســراتيجيات عملهــا 
دوًمــا، لارتقــاء مبســتوى جــودة خدماتهــا وحلولهــا 
املتميــزة مبــا يضمــن قــوة وضعهــا املــايل بعوائــد ربحيــة 
مجزيــة لجميــع مســاهميها؛ لتكريــس حضورهــا ودورهــا 
ــوي،  ــاري الحي ــي التج ــاع الصناع ــد القط ــل يف رف الفاع
ــّد أحــد أهــم مرتكــزات النمــو االقتصــادي يف  والــذي يُع
ــة  ــة تجاري ــة صناعي ــعودية، مبنص ــة الس ــة العربي اململك

ــدة. ــة متطــورة رائ وطني
الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  اســراتيجية  ترتكــز 
املهنيــة  املامرســات  أفضــل  تطبيــق  عــى  القابضــة، 
العامليــة برؤيــة محليــة، بهــدف توســيع قاعدة مشــاريعها 
ــرات  ــة املتفج ــن صناع ــا يف كل م ــتثامراتها وتنويعه واس
وصناعــة األدويــة واملنتجــات الصيدالنيــة، وتطويــر بنيتهــا 
التحتيــة اللوجســتية بشــكل دائــم، مبــا يضمن اســتمرارية 
العمــل الســلس بــكل احرافيــة وأمــان، لجميــع ساســل 
ــة  ــات املدني ــع القطاع ــع لجمي ــوات التوزي ــداد وقن اإلم
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــكرية والصحي والعس
ــع  ــر جمي ــع تطوي ــي، م ــاون الخليج ــس التع ودول مجل
أوجــه التكامــل االســراتيجي بــني جمــع رشكاتهــا التابعــة، 

ــدار. ــاءة واقت ــكل كف ب

شهادة اآليزو

9001
شهادة اآليزو

             14001
شهادة اآليزو

45001
األمن والسالمة  االستدامةاألمانة والنزاهةالريادة والتميز 

القيم2018م2015م2015م

ــا  ــا يعتمــد بشــكل رئيــس عــى تطبيــق مفهــوم االســتدامة كجــزء أســايس يف اســراتيجية أعاملن ــا نــدرك بــأن اســتمرارية نجاحن إنن
املتنوعــة. والتأكــد مــن فهمنــا الشــامل لجميــع التوجهــات الرئيســة لقطاعــات أعاملنــا كافــة، وضــامن اســتجابتنا لهــذه التوجهــات 
ــج  ــتدامة بالنه ــج االس ــون بدم ــة، ملتزم ــة قابض ــن كرشك ــة. فنح ــا املتنوع ــا بأدواته ــراءات عملن ــع إج ــا يف جمي ــال تفعيله ــن خ م
ــة التــي  ــر اســراتيجية االســتثامر املســتدام بتطبيــق أفضــل املامرســات العاملي ــم لتطوي والطريقــة التــي نفكــر بهــا، والســعي الدائ
ــم وأهــداف  ــم القــدرات إىل أقــى حــد ممكــن، بشــكل ينســجم مــع قي ــادة الكفــاءة وتعظي ــز التنافســية وزي تعمــل عــى تحفي

ــة االســراتيجية. الرشك
وتســتند اســراتيجية االســتدامة لدينــا عــى ركائــز اجتامعيــة واقتصاديــة وبيئيــة، وتطبيقهــا مــن خــال خارطــة طريــق متقنــة تنفتــح 
ــدة، ومتابعــة  ــاق اســتثامرية جدي ــح آف ــق الواحــد، وفت ــروح الفري ــة مجــاالت رئيســة هــي: االســتهاك اآلمــن، العمــل ب عــى ثاث

تنفيذهــا وتحقيــق أهدافهــا، عــى أن يتــم قيــاس نجاحهــا وفقــاً ملــؤرشات األداء الرئيســة واألهــداف املرجــوة منهــا.

االستدامة

تســتمر الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة يف االســتثامر يف التقنيــة واالبتــكار، إميانــاً منهــا بأهميــة هــذا النشــاط الــذي يتيــح 
لهــا تطويــر آليــات عملهــا املتنوعــة مبــا يفــي إىل تلبيــة تطلعــات الزبائــن والعمــاء عــى مختلــف رشائحهــم، وذلــك بعــد تحليــل 
احتياجاتهــم ودراســة أفضــل الخيــارات التــي ميكــن تطبيقهــا يف هــذا املجــال، ضمــن اســراتيجية تهــدف إىل تطويــر تقنيــات جديــدة، 

وتحســني إجــراءات التصنيــع، وإيجــاد بيئــة مســتدامة للمجتمــع.

األبحاث والتطوير



التقرير السنوي
2020

أهم إنجازات الشركة 
خالل 2020

شــهد عــام 2020م تحــوالً كبــرًا يف رؤيــة واســراتيجية الرشكــة الكيميائيــة 

ــة يف  ــز الرشك ــث ترك ــا؛ حي ــة له ــرشكات التابع ــة وال ــعودية القابض الس

ــى  ــة، ع ــس القادم ــنوات الخم ــل للس ــات العم ــر قطاع ــا، لتطوي رؤيته

تعزيــز ريــادة قطاعــات الخدمــات اللوجســتية، وتطويــر ساســل اإلمــداد 

والتوزيــع لكافــة منتجاتهــا وخدماتهــا ذات البصمــة الســعودية العامليــة؛ 

مــن خــال توســيع قاعــدة أعاملهــا، وتطويــر خدماتهــا، وتكريــس 

ــة. ــز يف األســواق الدولي ــا املتمي حضوره
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إنجازات 2020م
متاشــيًا مــع مرتكــزات رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية ٢٠٣٠، التــي تهــدف إىل تحويــل اململكــة 

إىل قــوة صناعيــة رائــدة ومنصــة لوجســتية دوليــة ضخمــة؛ أطلقــت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية 

ــه إىل االســتفادة القصــوى  ــذي تطمــح مــن خال يف عــام ٢٠٢٠م، مــرشوع التحــول االســراتيجي، ال

مــن التكامــل بــني الــرشكات التابعــة لهــا، لتوفــر الحلــول املتنوعــة ورفــع مســتوى جــودة املنتجــات 

والخدمــات املقدمــة لعمائهــا، وتحســني األداء والربحيــة والرقــي مبســتوى العاملــني لديهــا، وجعــل 

الرشكــة جاهــزة ملواجهــة التحديــات املختلفــة.

ــي  ــة، الت ــات الرضوري ــم وتوفــر مجموعــة مــن املمّكن ويعمــل برنامــج تحــول الرشكــة عــى تصمي

ــوادر  ــاءة الك ــع كف ــب، ورف ــكار والتدري ــات االبت ــز عملي ــبة، وتعزي ــة املناس ــر األنظم تشــمل تطوي

املتاحــة. وذلــك مــن خــال الركيــز عــى تطويــر قطاعــات العمــل للســنوات الخمــس القادمــة عــى 

النحــو التــايل:

مشروع التحول االستراتيجي

ــع  ــداد والتوزي ــل اإلم ــر ساس ــتية، وتطوي ــات اللوجس ــات الخدم ــادة قطاع ــم ري دع

ــيع  ــال توس ــن خ ــة، م ــعودية العاملي ــة الس ــا ذات البصم ــا وخدماته ــة منتجاته لكاف

قاعــدة األعــامل، وتطويــر الخدمــات وتكريــس حضــور الرشكــة يف األســواق الدوليــة.

ــم  ــى تقدي ــا ع ــن قدرته ــتمر، يك تضم ــكل مس ــة بش ــة الرقمي ــة التحتي ــر البني تطوي

طيــف واســع مــن الحلــول رقميــة املتطــورة، التــي تســهم يف تعزيــز جميــع عملياتهــا 

ــتية. ــغيلية واللوجس ــة والتش اإلداري

تنميــة واســتثامر القــدرات البرشيــة ملنســويب الرشكــة مبختلــف تخصصاتهــم املتنوعــة، 

واســتقطاب وتوظيــف نخبــة الكفــاءات والخــرات واملهــارات الوطنيــة املتميــزة، فضــاً 

عــن اســتثامر قــدرات فــرق عملهــا مبختلــف تخصصاتهــا املتنوعــة.

الخدمات اللوجستية

البنية التحتية الرقمية

القدرات البشرية

21

استكشــاف فــرص عمــل جديــدة لتنميــة األعــامل، مــن خــال االســتثامر يف قطاعــات 

وأســواق جديــدة، وإطــاق عــروض جديــدة لجميــع العمــاء.

ــة، ومواصفــات  ــح التنفيذي ــق نظــم املتفجــرات واللوائ ــزام الرشكــة يف تطبي ضمــن الت

ــة الســعودية، أنجــزت  ــة العربي ــن الصناعــي يف اململك ــا لألم ــة العلي ــامت الهيئ وتعلي

الرشكــة مشــاريع التطويــر األمنــي يف كل مــن مصنــع عطشــانة ومصنــع ذهبــان، والذي 

نتــج عنــه الحصــول عــى تريــح مصنــع الرشكــة يف ذهبــان ملــدة خمســة أعــوام.  كــام 

تــم رفــع الســعة التخزينيــة ملســتودعات الرشكــة يف الزميــة، وأخــذ املوافقــات الازمــة 

ــع  ــة يف الصــاّمن، ورف ــام بتوســعة مســتودعات الرشك ــة، للقي ــل وزارة الداخلي ــن قب م

الســعة التخزينيــة لهــا.  

ــن  ــق تخزي ــاق مراف ــيس وإط ــة لتأس ــعى الرشك ــن، تس ــع والتخزي ــال التوزي يف مج

ــاء. ــة العم ــروض لكاف ــات والع ــني الخدم ــأنها تحس ــن ش ــدة، م جدي

ــة،  ــذ اســراتيجيات العمــل بطريقــة فعال ــز لتنفي ــد مــن الدعــم والتحفي ــم املزي تقدي

ــة  ــت الرشك ــة تح ــاث املنضوي ــة الث ــد رشكات األدوي ــى توحي ــل ع ــم العم ــث ت حي

الكيميائيــة الســعودية القابضــة، تحــت وحــدة عمــل واحــدة بــإرشاف فريــق احــرايف 

متعــدد الوظائــف يــرشف عــى تنفيــذ االســراتيجيات، وعــى توحيــد القــدرات 

ــاءة. ــني الكف ــم وتحس ــع الدع ــرات ورف والخ

واصلــت الرشكــة يف مســرة تطويــر التحــول الرقمــي، مــن أجــل توفــر وســائل لتحســني 

التواصــل مــع العمــاء ومســاهمي الرشكــة، كــام تــم إطــاق صفحــة الويــب التفاعليــة 

. للرشكة
ــدة  ــراتيجية جدي ــات اس ــاء تحالف ــال بن ــن خ ــة، م ــامل الحالي ــاق األع ــيع نط توس

ــة  ــات ترويجي ــع اتفاقي ــرام وتوقي ــعياً إلب ــيات، س ــددة الجنس ــدة متع ــع رشكات رائ م

ــل  ــص العم ــدة مبوجــب تراخي ــب إطــاق منتجــات جدي ــات MAH، إىل جان وتحوي

ــم  ــز عــى مجــاالت العــاج الرئيســية )مــرض الســكري، CVS، عل القامئــة، مــع الركي

األورام واللقاحــات(.

ــدة  ــع جدي ــأة تصني ــة منش ــى إقام ــة ع ــل الرشك ــدوايئ، تعم ــع ال ــال التصني  يف مج

ــاج  ــاء تحالفــات جديــدة يف قطاعــات إنت تســتفيد مــن قــدرة املجموعــة الكبــرة، لبن

ــخ. ــات ... إل ــولني، اللقاح ــد، األنس ــلة التري ــن، سلس ــة )الحق متخصص

تكريــس بصمــة رياديــة أخــرى للرشكــة، مــن خــال استكشــاف فــرص عامليــة مميــزة، 

ميكــن أن تســاعدها عــى متثيــل رشكات عامليــة مرموقــة يف اململكــة، ومــن ثــم تحويلهــا 

إىل رشكــة محليــة رائــدة ذات قيمــة وكفــاءة عامليــة.

بــدأت الرشكــة يف مــرشوع تقييــم إجــراءات وأنظمــة األمــن والســامة وأمــن املعلومات 

ــة  ــا لألنظم ــدى مطابقته ــة، وم ــآت الرشك ــع ومنش ــع مواق ــيراين، يف جمي ــن الس واألم

واللوائــح، والقيــام بإجــراءات التصحيــح واإلصاحــات الازمــة، وذلــك مــن أجــل حاميــة 

أصــول وممتلــكات الرشكــة ومعلوماتهــا، وحاميــة موظفيهــا واملجتمــع. 

تنمية األعمال

االمتثال والتطوير األمني

التوزيع والتخزين

الدعم والتحفيز

التحول الرقمي

نطاق األعمال

التصنيع الدوائي

الفرص العالمية

األمن والسالمة واألمن السيبراني 

فيمــا شــهد العــام المنصــرم تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي العديــد مــن المجــاالت، نذكــر منهــا مــا 
يلــي: 
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أعضاء مجلس اإلدارة

خالد بن محمد الطويل فهد بن صالح الجربوع

 محمد بن سعود البدر عبدالله بن زامل الدريس عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

 محمد بن سعد الداودعبيد بن عبدالله الرشيد

عبدالوهاب بن أحمد عابدفواز بن محمد الفواز

رئيس مجلس اإلدارة

عضوعضوعضوعضوعضو

عضوعضو نائب رئيس مجلس اإلدارة



التقرير السنوي
2020

نشاط الشركة 
والشركات التابعة لها
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نشاط الشركة 
والشركات التابعة لها

1. الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية( 

3. شركة السويس العالمية للنترات )سينكو(

2. الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

4. الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري المحدودة

رشكــة  كأول  1972م،  عــام  القابضــة  الســعودية  الكيميائيــة  الرشكــة  تأسســت 

ــة  ــة العربي ــة يف اململك ــتخدامات املدني ــرات لاس ــة املتفج ــال صناع ــل يف مج تعم

ــاً للمتفجــرات لاســتخدامات  ــاً وإقليمي الســعودية. وأصبحــت مــورداً رئيســياً محلي

ــاق واملناجــم  ــة الصخــور وشــق الطــرق واألنف ــات إزال ــف تطبيق ــة، يف مختل املدني

ــال  ــون ري ــة 843.2 ملي ــال الرشك ــغ رأس م ــة. يبل ــن واالستكشــافات النفطي والتعدي

ســعودي، وتــم إدراجهــا يف الســوق املــايل الســعودي عــام 2001م. كــام متــت موافقــة 

الجمعيــة العامــة للرشكــة بتاريــخ 2018/12/17م عــى نقــل وتحويــل نشــاط قطــاع 

املتفجــرات إىل الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة )رشكــة تابعــة( اعتبــاراً مــن 

2019/01/01م. 

تأسســت رشكــة ســينكو عــام 2006م يف جمهوريــة مــر العربيــة. ويركــز نشــاطها يف 

إنتــاج مــادة نــرات األمونيــوم املســامية منخفضــة الكثافــة، وهــي املــادة الرئيســية 

ــة  ــدودة باململك ــعودية املح ــة الس ــة الكيميائي ــع الرشك ــا مصان ــد عليه ــي تعتم الت

ــة  ــة إنتاجي ــة، بطاق ــتخدامات املدني ــرات لاس ــاج املتفج ــعودية، إلنت ــة الس العربي

ســنوية تبلــغ 80,000 طــن مــن مــادة نــرات األمونيــوم املســامية منخفضــة الكثافــة. 

ــة  ــاءات الخاص ــة واإلنش ــى التحتي ــة البن ــام 2009م كاف ــينكو ع ــة س ــت رشك وأنه

مبصنعهــا، واجتــازت اختبــارات التشــغيل األوليــة، وحصلــت عــى الراخيــص الازمــة 

ــام  ــن ع ــع األول م ــال الرب ــينكو خ ــة س ــاري لرشك ــاج التج ــدأ اإلنت ــغيل. وب للتش

2010م. ويبلــغ رأس مــال الرشكــة املرخــص بــه 50 مليــون دوالر أمريــيك، بينــام يبلــغ 

ــى 5,000 ســهم  ــة ع ــيك، موزع ــني دوالر أمري ــوع 5 ماي ــال املصــدر واملدف رأس امل

ــة  ــة مســاهمة مقفل ــيك. وهــي رشك ــغ قيمــة الســهم الواحــد 1,000 دوالر أمري تبل

ــة. ــة املري وغــر مدرجــة بالســوق املالي

تأسســت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة يف اململكــة العربيــة الســعودية 

يف نهايــة عــام 2011م، بــرأس مــال قــدره 50 مليــون ريــال ســعودي، لتصنيــع وبيــع 

ــا أو  ــة به ــات املتعلق ــة والعســكرية واملنتج ــتخدامات املدني ورشاء املتفجــرات لاس

ــة  ــط الرشك ــام تخط ــع. ك ــة للتصني ــدات الازم ــواد واملع ــتراد امل ــا، واس ــة له التابع

لدراســة وتطويــر عــدد مــن املشــاريع املتعلقــة بإنتــاج مــواد الطاقــة لاســتخدامات 

العســكرية.

ــة الســعودية  ــة الكيميائي ــن الرشك ــاع املتفجــرات م ــاط قط ــل نش ــل وتحوي ــم نق ت

القابضــة )رشكــة مســاهمة ســعودية( إىل الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة 

ــا املنعقــد  ــة العامــة يف اجتامعه ــاراً مــن 2019/01/01م، بعــد موافقــة الجمعي اعتب

بتاريــخ 2018/12/17م.

كــام متتلــك الرشكــة ثاثــة مصانــع كــرى ومســتودعات يف كل مــن املنطقــة الوســطى 

ــة  ــع مركزي ــة إىل مســتودعات توزي ــة، باإلضاف ــة الغربي ــة الشــاملية واملنطق واملنطق

باملنطقــة الجنوبيــة واملنطقــة الرشقيــة.  وقــد متكنــت الرشكــة مــن تزويــد الســوق 

املحــي بكافــة املــواد األساســية وملحقاتهــا مــن املتفجــرات لاســتخدامات املدنيــة 

الازمــة ألعــامل البنــى التحتيــة واملشــاريع اإلنشــائية. وتجــدر اإلشــارة إىل أن أعــامل 

ــع  ــل تتس ــط ب ــة فق ــتخدامات املدني ــرات لاس ــاج املتفج ــر يف إنت ــة ال تنح الرشك

لتشــمل األغــراض العســكرية أيضــاً.

تأسســت الرشكــة الكيميائيــة لاســتثامر التجــاري املحــدودة عــام 2008م بــرأس مــال 

ــارة  ــايس يف تج ــكل أس ــة بش ــاط الرشك ــل نش ــعودي، ويتمث ــال س ــون ري ــدره ملي ق

ــة،  ــدات الطبي ــة واآلالت واملع ــواد الطبي ــة وامل ــاع األدوي ــة يف قط ــة والتجزئ الجمل

ــة الســعودية.  ــة يف اململكــة العربي ــة والحكومي ــات األهلي وإدارة وتشــغيل الصيدلي

حيــث بــدأت الرشكــة الكيميائيــة لاســتثامر التجــاري نشــاطها التجــاري عــام 2013م.

5. الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة 
)سيتكو فارما(

6. شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

تأسســت رشكــة ســيتكو فارمــا خــال عــام 1982م ويبلــغ رأســاملها خمســة مايــني 

ريــال ســعودي، ويركــز نشــاط الرشكــة، يف توزيــع األدويــة باململكــة العربيــة 

الســعودية. وتعتــر رشكــة ســيتكو فارمــا مــن كريــات رشكات توزيــع األدويــة، وتحتل 

ــة  ــات رشكات صناع ــن كري ــدد م ــة لع ــي وكيل ــال. فه ــذا املج ــادة يف ه ــز الري مرك

األدويــة العامليــة. كــام توفــر جــزءاً كبــراً مــن األدويــة العامليــة التــي تحتاجهــا جميــع 

ــة املنتــرشة  ــع االحرافي ــك بفضــل شــبكة التوزي ــة باململكــة، وذل القطاعــات الصحي

يف جميــع املناطــق. يف حــني تعــد رشكــة ســيتكو فارمــا أكــر مــوزع وطنــي لألمصــال 

واللقاحــات واألدويــة املــردة )مثــل األنســولني وهرمونــات التخصيــب(، التــي 

ــن. تتطلــب رشوطــاً خاصــة يف النقــل والتخزي

ــة  ــام 2012م، كرشك ــال ع ــدودة خ ــة املح ــات الدوائي ــا للصناع ــة أج ــت رشك تأسس

ــدره 200  ــال ق ــرأس م ــة الســعودية، ب ــة العربي ذات مســؤولية محــدودة يف اململك

ــة  ــع األدوي ــك مصان ــال ســعودي. ويتمثــل نشــاط الرشكــة يف إقامــة ومتلّ مليــون ري

ــة املشــعة  ــة واللقاحــات واألمصــال واملســتحرضات الصيدالني واملســتحرضات الطبي

والكواشــف املعمليــة والوســائل التشــخيصية واللــوازم الطبيــة، وإجــراء وإدارة 

ومتلّــك األبحــاث الدوائيــة ومعامــل التطويــر، واالســتراد والتصديــر وتجــارة الجملــة 

ــة. ــدات الصناعي ــة يف املع والتجزئ
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بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية 
السعودية القابضة ونسبة ملكيتها فيها

تتلخص نسبة ملكية الشركة في الشركات التابعة لها، بشكل مباشر 
وغير مباشر كما في 31 ديسمبر 2020م بما يلي: 

الشركة الكيميائية
السعودية القابضة

الشركة السعودية 
العالمية

للتجارة المحدودة
)المملكة العربية السعودية(

الشركة الكيميائية 
لإلستثمار

التجاري المحدودة
)المملكة العربية السعودية(

الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة

)المملكة العربية السعودية(

بلد التأسيسالمقر الرئيسي لعملياتهنشاطها الرئيسنسبة الملكيةرأس المال المدفوعإسم الشركة

الرشكة السعودية العاملية 

للتجارة املحدودة )سيتكوفارما(
اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعوديةتوزيع اإلدوية%99خمسة مايني ريال سعودي

رشكة السويس العاملية للنرات 

)سينكو(
جمهورية مر العربيةجمهورية مر العربيةإنتاج نرات األمونيوم املسامية%100خمسة مايني دوالر أمرييك

الرشكة الكيميائية لإلستثامر  

التجاري املحدودة
%100واحد 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 األدوية%200100 مليون ريال سعودي

الرشكة الكيميائية السعودية 

املحدودة
%50100 مليون ريال سعودي

تصنيع وبيع املتفجرات املدنية 

والعسكرية
اململكة العربية السعوديةاململكة العربية السعودية

شركة السويس
العالمية للنترات

)جمهورية مصر العربية(

الرشكــة الكيميائيــة السعوديــة املــحــدودة
Saudi Chemical Company Limited

الخطط االستراتيجية والتوسع في 
النشاط واالستثمارات في شركات أخرى

بيئة استثمارية استراتيجية متطورة 

ــع يف  ــدف التوس ــس اإلدارة، به ــا مجل ــي وضعه ــراتيجية الت ــط االس ــًذا للخط تنفي

النشــاط وتنويــع مصــادر الدخــل للرشكــة؛ شــهد عــام 2020م تحقيــق عــدة خطــوات 

ــة: ــة يف املجــاالت التالي عملي

أوالً: وحدة المتفجرات المدنية

ثانياً: وحدة المتفجرات العسكرية

اســتمرت الرشكــة بتنفيــذ أهــداف ومحــاور الخطــط االســراتيجية التــي أعدتهــا . 1

مســبقاً، مــن أجــل اســتغال املــوارد والفــرص املتاحــة.

اســتمرت الرشكــة يف تكييــف وتهيئــة مواقعهــا، مبــا يتــامىش مــع متطلبــات الائحة . 2

التنفيذيــة لنظــام املتفجــرات واملفرقعات.

دّشــنت الرشكــة التوســعة الجديــدة يف بعــض مواقعهــا، لاســتفادة منهــا يف زيــادة . 3

الســعة التخزينيــة، بعــد اعتامدهــا مــن قبــل الجهــات املختصــة يف اململكــة.

ــام معظــم اإلنشــاءات الازمــة ملشــاريعها العســكرية . 1 أكملــت الرشكــة بنجــاح ت

ــتعداًدا  ــد – 19 اس ــة كوفي ــت يف جائح ــق متثل ــن عوائ ــا م ــام صاحبه ــم م بالرغ

ــام 2021م. ــينها يف الع لتدش

أكملــت الرشكــة اســتراد خطــوط اإلنتــاج الازمــة لتصنيــع املتفجــرات العســكرية . 2

بعــد أن نجحــت بتجربــة تشــغيلها يف الرازيــل قبــل التصديــر.

شركة أجا فارما
للصناعات الدوائية 

المحدودة
)المملكة العربية السعودية(
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ثالثاً: شركات إنتاج األدوية

بذلــت الرشكــة جهــوًدا كبــرة لتجديــد العقــود مــع الــرشكات الكــرى مثــل GSK و

 SFI ــق مبراجعــة وتحســني العقــود مــع ــام الفري AstraZeneca وlifescan. كــام ق

وHIKMA لضــامن رشاكــة أفضــل واســتدامة أكــر. باإلضافــة إىل تحقيقهــا إلنجــاز 

 GSK ــامل ــع أع ــج جمي ــنوات، ودم ــدة 3 س ــد Lilly مل ــد عق ــل يف تجدي ــر متث كب

ــدة. ــع ملنتجــات Sanofi الجدي ــوق التوزي تحــت SITCO، وتأمــني حق

وضمــن خطــة التحــول التــي تنفذهــا الرشكــة الكيميائيــة القابضــة ورشكاتهــا التابعــة، 

ــوم  ــا بجــدة ي ــة ســتكو فارم ــة األوىل مــن توســعة مســتودعات رشك ــنت املرحل دشَّ

ــد خصصــت  ــة، وق ــا 1,100 طبلي ــتيعابية قدره ــة اس ــر 2020 بطاق ــني 9 نوفم االثن

بالكامــل لخدمــة مبيعــات القطــاع الحكومــي؛ وذلــك ملواكبــة الخطــط التوســعية يف 

أعــامل الرشكــة خــال الفــرة القادمــة.

وافــق مجلــس إدارة الرشكــة الكيميائيــة الســعودية بتاريــخ 23 جــامدى األوىل 

1433هـــ، املوافــق 15 أبريــل 2012م، عــى اســتثامر مبلــغ 230 مليــون ريــال؛ إلقامــة 

مصنــع لألدويــة واملســتحرضات الطبيــة يف املنطقــة الصناعيــة بحائــل. بحيــث يحتوي 

عــى أربعــة خطــوط إنتــاج هــي:

•   أقراص وكبسوالت.

•   كرميات.

•   رشاب.

•   حقن.

كــام قامــت رشكــة أجــا للصناعــات الدوائيــة، بتوقيــع عقــد إيجــار مــع هيئــة املــدن 

الصناعيــة ومناطــق التقنيــة )مــدن( بتاريــخ 1433/11/14هـــ املوافــق 2012/9/30م، 

ــن  ــاراً م ــنة، اعتب ــدة 20 س ــل مل ــة بحائ ــة الصناعي ــة أرض يف املدين ــتئجار قطع الس

تاريــخ 1433/9/13هـــ املوافــق 2012/8/1م، إلنشــاء مصنــع رشكــة أجــا للصناعــات 

الدوائيــة عــى مســاحة إجامليــة وقدرهــا 119.687 مــراً مربعــاً. يف وقعــت الرشكــة 

عقــداً مــع إحــدى رشكات املقــاوالت الوطنيــة بتاريــخ 2013/6/18م، إلنشــاء مبــاين 

ــة األوىل  ــل املرحل ــي متث ــل، والت ــة حائ ــة مبنطق ــة الصناعي ــة يف املدين ــع األدوي مصن

مــن مراحــل بنــاء املــرشوع. تــا ذلــك توقيــع عــدة عقــود أخــرى ألعــامل أخــرى يف 

املصنــع، ولــرشاء آالت ومعــدات وغرهــا. حيــث تــم االنتهــاء مــن اإلنشــاءات املدنيــة 

يف املــرشوع خــال الربــع الثالــث مــن عــام 2014م. 

ــة للغــذاء  ــة العام ــص الهيئ ــة عــى ترخي ــع الرشك ويف ديســمر 2016م حصــل مصن

والــدواء الســعودية، وشــهادة مامرســة التصنيــع الجيــد )GMP( لتصنيــع املنتجــات 

ــوط  ــي لخط ــغيل التجريب ــدء بالتش ــم الب ــد ت ــوالت(. وق ــراص والكبس ــة )األق الصلب

ــن  ــدد م ــة لع ــات تجريبي ــع دفع ــوالت وتصني ــراص والكبس ــة باألق ــاج الخاص اإلنت

املنتجــات بتاريــخ 2018/05/21م. كــام تــم البــدء باإلنتــاج التجــاري يف 2018/9/16م. 

ــا،  ــا وتجربته ــم اختباره ــد ت ــة الســائلة، فق ــاج األدوي ــوط إنت ــص خط ــام يخ وفي

ــح  ــم من ــاح، وت ــدواء بنج ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــا م ــق عليه والتدقي

املصنــع الراخيــص الازمــة لصناعــة األرشبــة الدوائيــة بتاريــخ 2018/1/8م وترخيــص 

ــخ 2019/1/7م. ــم بتاري ــات واملراه ــة الكرمي صناع

كــام تقدمــت الرشكــة، للهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء الســعودية، لتســجيل املزيــد 

ــة الســتكامل تســجيل  ــامد أســعارها. وتجــري املتابعــة مــع الهيئ ــة واعت مــن األدوي

هــذه األصنــاف. ويقــوم فريــق تطويــر املنتجــات بالتجهيــز واإلعــداد لنقــل التقنيــة 

وتصنيــع هــذه املنتجــات يف مصنــع الرشكــة.

2. شركة أجا للصناعات الدوائية1. شركة سيتكو فارما 

ألقــت جائحــة كورنــا بظالهــا الثقيلــة عــى ســر بعــض املشــاريع الجديــدة، ال ســيام 

املتعلقــة بركيــب وتأهيــل خــط إنتــاج الحقــن املعقمــة بنوعيهــا الســائلة والجافــة. 

وعــى الرغــم مــن انتهــاء عمليــة توريــد األجهــزة الرئيســة واملــواد الازمــة لتجهيــز 

غــرف اإلنتــاج، إاّل أنــه تعــّذر وصــول الخــراء إلمتــام تلــك العمليــات.

ــع، إنجــاز أجــزاء مهمــة  ــك اســتطاعت إدارة الهندســة واملشــاريع يف املصن ومــع ذل

ــة  مــن العمليــات والبنيــة التحتيــة املطلوبــة للمــرشوع، مــام ســيقلّص املــّدة الزمنيّ

إلمتــام املــرشوع بشــكل عــام. ونأمــل بحــول اللــه، واعتبــاراً مــن الربــع األول مــن عــام 

2021، مواصلــة العمــل يف تركيــب األجهــزة واألنظمــة والخدمــات املســاندة الازمــة 

ــت حســب  لتشــغيل املــرشوع، عــى أن تتبعهــا عمليــات التشــغيل والفحــص والتثبّ

املتطلبــات العامليــة، لهــذا النــوع املتخصــص مــن اآلالت، لضــامن إنتــاج مســتحرضات 

ــة العــام  عاليــة الجــودة واألمــان. ويتوقــع االنتهــاء مــن هــذه اإلجــراءات مــع نهاي

2021م.

 أمــا بالنســبة لتطويــر وتعزيــز قــدرات الخطــوط القامئــة، فقــد قامــت إدارة 

ــب  ــام تركي ــة، بإمت ــة Uhlmann األملاني ــع رشك ــيق م ــاريع بالتنس ــة واملش الهندس

وتأهيــل خــط التغليــف الثانــوي اإلضــايف، عــر تقنيــات التواصــل عــن بعــد. كــام تــم 

ــة، لركيــب أجهــزة  العمــل، بنفــس األســلوب، مــع رشكــة Antares vision اإليطالي

ترقيــم املنتجــات وتجميعهــا Serialization & Aggregation. وبهــذا تكــون رشكــة 

أجــا فارمــا، قــد أوفــت مبتطلبــات هيئــة الغــذاء والــدواء الســعودية يف هــذا املضــامر.

ــه  ــاء، إاّل أن عــى الرغــم مــن تأثــر اإلغاقــات واإلجــراءات االحرازيــة ملواجهــة الوب

تــم املحافظــة عــى مســتوى اإلنتــاج للعــام الســابق، حيــث بلــغ عــدد املنتجــات مــا 

ــات  ــم االنتهــاء مــن تأمــني املتطلب ــه ت ــون منتجــاً. مــع اإلشــارة أن يقــارب 17.2 ملي

ــع  ــف األويل والتصني ــوي إىل منــط التغلي ــف الثان ــن منــط التغلي ــة للتحــّول م الازم

.Servierو   Abbott ــي ــكل مــن رشكت ــا يقــارب مــن 10 مســتحرضات ل الكامــل مل

وقّعــت أجــا فارمــا يف عــام 2020م اتفاقيــة حصلــت مبوجبهــا عــى وكالــة للتوزيــع يف 

الكويــت، وبــدأت عمليــة تســجيل الرشكــة هنــاك.

أنهــت الرشكــة تســجيل 6 مســتحرضات طبيــة جديــدة بإجــاميل 10 تركيبــات يف عــام 

2020م.  باإلضافــة إىل تســجيل 4 مســتحرضات طبيــة جديــدة بإجــاميل 7 تركيبــات 

هــي قيــد عمليــة التســجيل حاليــاً، منهــا 3 تركيبــات عــى شــكل حقــن.

ــا  ــال إم ــن خ ــا، م ــة به ــام املناط ــام بامله ــر القي ــاث والتطوي ــرة األبح ــت دائ واصل

العمــل عــى تطويــر منتجــات خاصــة بالرشكــة، أو نقــل التكنولوجيــا املعرفيــة 

لعــدد مــن املنتجــات مــن الــرشكاء العامليــني. وتقــوم اإلدارة حاليًــا بتطويــر وإعــداد 

الدراســات الازمــة، لتقديــم عــدد مــن ملفــات املســتحرضات، للتســجيل لــدى هيئــة 

الغــذاء والــدواء الســعودية وغرهــا مــن الهيئــات املعتمــدة األخــرى. ومتاشــيا مــع 

ــدة،  ــات جدي ــجيل منتج ــر وتس ــات تطوي ــع عملي ــا، لتري ــات اإلدارة العلي توجه

تــم التوقيــع مــع أحــد املختــرات األوروبيــة لتطويــر منتجــات لصالــح الرشكــة، مــام 

ــتحرضات  ــن املس ــدداً م ــف ع ــر، ويضي ــات التطوي ــع عملي ــدوره يف تري ــهم ب يس

ــا. ــة لقامئــة مســتحرضات أجــا فارم النوعي

ــود  ــع عق ــال توقي ــن خ ــة، م ــة رشاكات عاملي ــا بإقام ــا فارم ــة أج ــتمرت رشك واس

جديــدة للتصنيــع املحــي. أمــا بالنســبة لعقــود التصنيــع املوقعــة ســابقاً مــع 

الــرشكات العامليــة )Abbott, Novartis and Servier(، فقــد تــم االنتهــاء مــن 

نقــل 4 منتجــات منهــا للتصنيــع الكامــل ومنتجــني للتغليــف الكامــل، حيــث ســيتم 

ــا  ــة الخاصــة به ــات التنظيمي تســويق هــذه املنتجــات بعــد الحصــول عــى املوافق

ــا  ــا فارم ــة أج ــتمر منص ــدة، فتس ــات الجدي ــوص املنتج ــا بخص ــام 2021م. أم يف ع

ــا  ــت أجــا فارم ــس، فقــد وقّع ــة املقايي ــة بكاف ــة الجــودة وفعال ــة عالي ــب أدوي بجل

صفقــة مــع رشكــة تطويــر العقــود INOVA Pharma & Life Sciences  ومقرهــا 

يف إيرلنــدا لـــ 6 مســتحرضات طبيــة )12 تركيبــة يف املجمــوع(، حيــث ســيتم تصنيــع 

هــذه املنتجــات يف أجــا فارمــا بعــد تســجيلها لــدى إدارة الغــذاء والــدواء الســعودية.

المشاريع وخطوط اإلنتاج

العمليات اإلنتاجية
الصادرات

التسجيل

األبحاث والتطوير
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العالميــة  الســويس  شــركة  رابعــاً: 
)ســينكو( للنتــرات 

خامســاً: الشــركة الكيميائية لالســتثمار 
التجاري

أطلقــت الرشكــة أعاملهــا بهــدف إنتــاج مــادة نــرات األمونيــوم، وهــي املــادة 

ــدالً مــن اســترادها  ــة، ب ــاج املتفجــرات لاســتخدامات املدني األساســية الازمــة إلنت

مــن دول أوروبيــة، كــام كان ســابقاً. وقــد عــزز هــذا املــرشوع قــدرة الرشكــة 

الكيميائيــة الســعودية عــى تأمــني معظــم احتياجاتهــا مــن املــواد الخــام الرئيســة 

ــب  ــزداد الطل ــع أن ي ــن املتوق ــي م ــة، والت ــاج املتفجــرات لاســتخدامات املدني إلنت

ــة،  ــة يف اململك ــى التحتي ــاريع البن ــتكامل مش ــة، الس ــوام القادم ــال األع ــا خ عليه

كمشــاريع الســكك الحديديــة والتعديــن، والتــي مــن املتوقــع أن تحتــاج إىل كميــات 

ــة. ــوام القادم ــال األع ــة خ ــتخداماتها املدني ــرات باس ــن املتفج ــدة م متزاي

ــة بعــام  ــة يف عــام 2020م، تحســناً ملحوظــاً يف منــو املبيعــات مقارن أظهــرت الرشك

2019م، وكان ذلــك نتاجــاً الفتتــاح مناطــق جديــدة يف جميــع أنحــاء اململكــة، 

باإلضافــة إىل توقيــع عــدة عقــود مــع عــدد مــن الهايرماركــت الرئيســية يف اململكــة 

مثــل كارفــور، لولــو إتــش إم، الدانــوب وبــن داود. كــام شــهد عــام 2020م تحســًنا 

ــة  ــض قيم ــر يف خف ــر الكب ــه األث ــام كان ل ــايل، م ــل امل ــة التحصي ــاً يف قيم ملحوظ

ــة. ــرة للرشك ــات املتأخ املديوني
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أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له 
وكبار التنفيذيين

تكامل نخبة الخبرات والكفاءات 
وظائف أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

المهندس / فهد بن صالح 
الجربوع

بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن 1974م

من عام 2002-2010: املدير العام  وعضو مجلس املديرين للرشكة السعودية العاملية للتجارة املحدودة . 1

)سيتكوفارما(.

من عام 1995-2010:  املدير العام والعضو املنتدب وعضو اللجنة التنفيذية للرشكة الكيميائية . 2

السعودية.

من عام 1992-1995: الرئيس التنفيذي لرشكة خدمات نفط املحدودة.. 3

من عام 1989-1992: املدير العام لرشكة اسمنت القصيم . 4

1976-1981: صندوق التنمية الصناعية السعودي –قسم القروض الكهربائية. . 5

األستاذ / عبيد بن عبدالله 
الرشيد

بكالوريوس إدارة أعامل سان جوزية 

الواليات املتحدة األمريكية 1983م
30 سنة يف املجال املريف. . 1

األستاذ/ عبدالرحمن بن 
عبدالعزيز اليمني

بكالوريوس أداب جغرافيا جامعة امللك 

سعود 1403هـ

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

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

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

األستاذ/ فواز بن محمد 
الفواز

بكالوريوس املالية واملحاسبة جامعة امللك 

سعود 1983م

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

من 2011/1/1م حتى 2015/03/31م نائب الرئيس للاملية ـ سابك املركز الرئييس. 2

من 2005/1/1م حتى 2010/12/31م مدير عام املالية ـ سابك املركز الرئييس. 3

من 2000/1/1 حتى 2004/12/31م مدير عام الخدمات املالية واملحاسبية ـــــ سابك املركز الرئييس. 4

من 1996/9/1م حتى 1999/12/31م مساعد نائب الرئيس للاملية ــــ سابك للتسويق إحدى رشكات . 5

سابك التابعة

الدكتور/خالد بن محمد 
الطويل

دكتوراه حاسب ايل تكساس اي اند ام 

1994م

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

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

2000-2008م مدير عام مركز املعلومات الوطني. 3

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

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

األستاذ/ محمد بن سعد 
الداود

بكالوريوس محاسبة جامعة امللك سعود 

1996م

أغسطس 2018م حتى تاريخه مكتب محمد بن سعد بن عبد العزيز بن داود لاستشارات املالية . 1

واإلدارية 

مارس 2018م إىل يونيو 2018م العضو املنتدب لرشكة منافع لاستثامر . 2

أغسطس 2014م إىل مارس 2018م الرئيس التنفيذي لرشكة محمد عبد العزيز الراجحي وأوالده . 3

لاستثامر

يوليو 2013م حتى أغسطس 2014م مدير عام الخدمات املرفية للرشكات يف البنك السعودي الريطاين. 4

فراير 2004م حتى يوليو 2013م نائب مدير عام الخدمات املرفية للرشكات البنك العريب الوطني. 5

األستاذ/ عبدالله بن زامل 
الدريس

بكالوريوس علوم جامعة امللك سعود 

1396هـ

التخصص يف التحاليل الطبية جامعة لندن 

1978-1979م

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

1419هـ ـــ 1430هـ وكيل وزارة الصحة للمخترات وبنوك الدم. 2

2005م ـــ 2010م رئيس الهيئة العربية لخدمات نقل الدم – جامعة. 3

األستاذ/ عبدالوهاب بن 
أحمد عابد

14 سنة إدارة االستثامرات والروات يف األسهم العامة وصناديق امللكية الخاصة.. 1ماجستري إدارة اعامل جامعة بنتيل 2006م

الدكتور/ محمد بن سعود 
البدر

دكتوراه تعليم حاسب 1993م

2010/01/01 حتى 2020/05/01م: العضو املنتدب للرشكة الكيميائية السعودية القابضة.. 1

من عام 2010م حتى 2020/02/01م: املدير العام للرشكة الكيميائية السعودية.. 2

2012/06/11م حتى االن رئيس مجلس اإلدارة لرشكة السويس العاملية ) سينكو(.. 3

من عام 2008-2010م: الرئيس التنفيذي لرشكة االتصاالت املتكاملة.. 4

من عام 1997-2007م: الرئيس التنفيذي للرشكة العاملية للتعليم والتدريب.. 5
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كبار التنفيذيين ومؤهالتهم وخبراتهم

المؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم
عدد سنوات 

الخبرة

ثامر بن محمد المهيد 
الرئيس التنفيذي 

للمجموعة

نائب املدير العام للرشكة الكيميائية السعودية . 1

املحدودة، املدير العام والعضو املنتدب لرشكة 

السويس العاملية )سينكو( من شهر 2018/3م حتى 

شهر 2020/2م

مدير عام قطاع األغذية – رشكة املراعي من عام  . 2

2016م حتى شهر 2 /2018م

مدير عام التخطيط الصناعي  والسياسات و البحث . 3

2015م

مدير عام اسراتيجية األعامل 2012م - 2015م. 4

5 .GE مدير التخطيط والتحكم   2009م - 2012م

مدير مرشوع – سابك 1995م - 2000م. 6

بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة 

امللك سعود

ماجستر - النمسا

ماجستر - امريكا

27 سنة

سامح بن فتحي أحمد 
حسن

رئيس الشؤون املالية

املدير املايل والتخطيط ملجموعة الفيصلية. 1

رئيس القطاع املايل ملجموعة العوجان القابضة . 2

املدير اإلقليمي املايل لرشكة كولجيت باملوليف . 3

العربية املحدودة يف اململكة العربية السعودية

املدير املايل اإلقليمي لرشكة نوفارتس العاملية . 4

بشامل أفريقيا

املدير املايل اإلقليمي لرشكة جونسون أند جونسون . 5

ميد يكال بشامل أفريقيا

درجة املاجستر يف إدارة االعامل – من 

كلية ماسريخت الهولندية لألعامل.
25  سنة

المؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاالسم
عدد سنوات 

الخبرة

إسماعيل بن محمد 
إسماعيل شحادة 

الرئيس التنفيذي لقطاع 

الدواء 

رئيس دول مجلس التعاون الخليجي لرشكة . 1

اسرازينكا الريطانية من 2019/1 إىل 2020/6.

مدير عام رشكة اسرازينكا الريطانية يف السعودية . 2

من 2017/1 إىل 2018/12.

مدير عام رشكة جاسكو سميث كاين الريطانية يف . 3

السعودية من 2016/1 إىل 2016/12.

بكالوريوس صيدلة من جامعة العلوم 

التطبيقية – األردن.

ماجستر القيادات العليا – كلية هولت 

الدولية – الواليات املتحدة األمريكية.

برنامج متقدم – تنفيذ املبيعات 

مدرسة باريس لاعامل

22 سنة

خالد بن محمد البواردي
أمني رس مجلس اإلدارة 

والرئيس التنفيذي 

لشؤون القابضة

هيئة السوق املالية – مدير وحدة املتابعة – إدارة 

التحقيق

بكالوريوس إدارة اعامل من جامعة 

امللك سعود
25 سنه

مشرف بن غرمان 
العمري

املدير العام – سينكو
مساعد املدير العام للخدمات املساندة للكيميائية 

السعودية
26 سنة ماجستر محاسبة

عبدالرحمن بن محمد 
المسيعيد

23 سنهماجستر إدارة دوليةمدير إدارة التسويق بالرشكة الكيميائية السعوديةنائب املدير العام 
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اللجان المنبثقة عن 
مجلس اإلدارة

وافقــت الجمعيــة العامــة عــام 2009م عــى نظــام حوكمــة الرشكــة 
الكيميائيــة الســعودية القابضــة، وعــى لوائــح الحوكمــة الداخليــة. وقــد تــم 
ــس اإلدارة الرئيســية  ــة بإنشــاء لجــان مجل ــات التالي وضــع القواعــد واآللي

ــايل: ــا عــى النحــو الت ومهامه

أوالً: اللجنة التنفيذية

ــة يف •  ــرارات عاجل ــي تتطلــب ق مناقشــة واتخــاذ القــرارات يف املوضوعــات الت

ــة. األحــداث الطارئ

اتخاذ القرارات التي تطلبها أعامل الرشكة الروتينية.• 

التأكــد مــن أن الخطــط االســراتيجية للرشكــة قــد ترجمــت إىل أعــامل • 

وترفــات فعليــة تهــدف إىل تحقيــق مصلحــة الرشكــة.

االســراتيجية •  املســائل  يف  اإلدارة  ملجلــس  التوصيــات  وإعــداد  مراجعــة 

للرشكــة. والتشــغيلية 

ــة •  ــات الرقابي ــا الجه ــي تقره ــلطات الت ــع الس ــة جمي ــة التنفيذي ــارش اللجن تب

العــام يف حــدود  املديــر  الرشكــة وتعــاون  إدارة  أو مجلــس  والتنظيميــة 

ــا. ــررة له ــلطات املق الس

ــة أعاملهــا منــذ 3 ســنوات بــدأت مــن تاريــخ 2019/1/1م،  ــة التنفيذي بــدأت اللجن

ــخ 2021/12/31م.  ــة بتاري ــس الحالي ــاء دورة املجل ــي بانته وتنته

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة مــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة املدرجــني يف الجــدول 

التــايل:

2. مدة عمل اللجنة التنفيذية1. مهام اللجنة التنفيذية  

3. أعضاء اللجنة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والخبراتالمؤهالتاالسم

رئيس اللجنةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 

عضواًاألستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد

عضواًالدكتور/ محمد بن سعود البدر  

عضواًاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

عضواًاألستاذ/ محمد بن سعد الداود

ثانياً: لجنة المراجعة

ــام  ــة املراجعــة يف مســاعدة مجلــس اإلدارة يف القي ــل الوظيفــة األساســية للجن تتمث

ــة مســؤولة عــن  ــر اللجن ــة خاصــة تعت ــة، وبصف ــاءة وفعالي ــة بكف ــه اإلرشافي مبهام

ــة  ــر دوري ــع تقاري ــنوية، ورف ــع س ــنوية والرب ــة الس ــم املالي ــامل القوائ ــامة وك س

ملجلــس اإلدارة حــول كفــاءة سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة والتوصيــة 

برشــيح املراجعــني الخارجيــني. باإلضافــة إىل دراســة نظــام الرقابــة الداخليــة وإبــداء 

ــة  ــطة اللجن ــنوية ألنش ــة س ــم ومراجع ــداد وتقيي ــأنه وإع ــا يف ش ــا وتوصياته رأيه

ــا.  ــة بائحته ــزام اللجن ــة الت ــة درج ــا متضمن وألعضائه

ــخ 2019/1/1م  ــن تاري ــدأت م ــنوات ب ــذ 3 س ــا من ــة أعامله ــة املراجع ــدأت لجن ب

وتنتهــي بانتهــاء دورة املجلــس الحاليــة يف 2021/12/31م.

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

2. مدة عمل مدة عمل لجنة المراجعة1. مهام لجنة المراجعة   

3. أعضاء لجنة المراجعة

الخبراتالمؤهالتالمنصباالسم

األستاذ
فواز بن محمد الفواز

رئيس 

اللجنة
موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة.موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة

األستاذ
عبدالوهاب بن أحمد عابد

موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة.موضحة يف عضوية مجلس اإلدارةعضواً

األستاذ
صالح بن عبدالرحمن 

السماعيل
عضواً

ماجستر إدارة اعامل سانت ادوارد اوسنت تكساس 

الواليات املتحدة االمريكية 1980/08/16م

1963م- 1981م معهد اإلدارة العامة )وظيفة محاسب، مدير . 1

الشؤون املالية للموظفني، رئيس قسم القبول والتسجيل ومدير 

عام الرامج الخاصة ومدير عام التخطيط والتطوير، ومساعد 

مدير عام التدريب(.

1981م- 2002م األمانة العامة ملجلس التعاون الخليجي العريب . 2

مدير عام الشؤون املالية واإلدارية )وزير مفوض(

األستاذ
عبدالله بن حامد آل مهذل 

عضواً

درجة املاجستر يف تخصص املحاسبة ونظم • 

املعلومات من جامعة كانسس عام 2004م وعى 

درجة البكالوريوس من نفس الجامعة بتخصيص 

املحاسبة وإدارة األعامل )مالية( عام 2003م. 

زمالة الهيئة السعودية للمحاسبني القانونيني • 

SOCPA عام 2016م 

زمالة املحاسبني من الواليات املتحدة األمريكية • 

CPA عام 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

ــة الرشــيحات واملكافــآت مــن اللجــان التــي تؤســس ملســتقبل الرشكــة،  ــر لجن تعت

فهــي تعنــى ببنــاء العنــر البــرشي والحفــاظ عليــه، وإعــداد الخطــط االســراتيجية 

ــذه  ــم ه ــاح. وتهت ــح النج ــاك مفاتي ــن امت ــا م ــة ومتكينه ــع أداء الرشك ــة لرف الازم

ــي،  ــب الوظيف ــج التعاق ــني وبرام ــايل للموظف ــد امل ــر اإلداري والعائ ــة بالتطوي اللجن

ــة  ــذه اللجن ــد ه ــاص. وتع ــامم خ ــى باهت ــي تحظ ــة الت ــوارد البرشي ــاً للم خصوص

املرجــع الرئيــس يف دراســة وتحليــل الســوق ومســتوى أداء الرشكــة مقارنــة مبثياتهــا، 

كــام تســاعد يف عمليــة اســتقطاب أصحــاب املواهــب والقــدرات املتميــزة، وبإمــكان 

ــتبيانات  ــة باالس ــارات املختص ــرة واالستش ــب الخ ــتعني مبكات ــة أن تس ــذه اللجن ه

وبالدراســات االســراتيجية يف هــذا املجــال، ووضــع األطــر الصالحــة لتطبيــق برامــج 

تطويريــة مهمــة ألداء الرشكــة الحــايل، ووضــع أســس متينــة لبنــاء مســتقبل ناجــح.

ــخ  ــن تاري ــدأت م ــذ 3 ســنوات، ب ــا من ــآت أعامله ــة الرشــيحات واملكاف ــدأت لجن ب

2019/01/01م وتنتهــي بانتهــاء دورة املجلــس الحاليــة يف 2021/12/31م.  

تتكــون لجنــة الرشــيحات واملكافــآت مــن الســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة املدرجــني 

يف الجــدول التــايل:

2. مدة عمل مدة عمل لجنة المراجعة1. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت

3. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت والخبراتالمنصباالسم

رئيس اللجنة الحايلالدكتور/ خالد بن محمد الطويل

موضحة يف عضوية مجلس اإلدارة 
عضواألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

عضواألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

عضواألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

لجنة الترشيحات المرجع الرئيس في 

دراسة وتحليل السوق ومستوى أداء 

الشركة مقارنة بمثيلتها

"
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عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة 
أخرى حتى تاريخ 2020/12/31م

شركة غير مدرجةشركة مدرجةاالسم

اليوجدال يوجدالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع

األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد
رشكة مجموعة د. سليامن الحبيب للخدمات الطبية 

القابضة

الرشكة السعودية لتمويل املساكن

رشكة العريب لتأجر املعدات الثقيلة )أهل(

ال يوجدرشكة الجوف للتنمية الزراعيةاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

ال يوجداألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

رشكة الخطوط السعودية للشحن والخدمات اللوجستية

رشكة التصنيع وخدمات الطاقة

رشكة التصنيع والصحراء لألوليفينات

رشكة رؤى املدينة القابضة

ال يوجدالدكتور/ خالد بن محمد الطويل

رشكة ناقل

رشكة تسهيل الدولية

رشكة الخراء السعوديون للدريب والتطوير )لرون(

األستاذ/ محمد بن سعد الداود

رشكة املتوسط والخليج للتأمني واعادة التأمني 

التعاوين )ميدغلف للتأمني (

الرشكه العقاريه السعوديه

رشكة الخدمات األرضية

رشكة دار التمليك

رشكه ثقه

رشكة عبدالله العثيم القابضه

رشكة الفا املالية

رشكة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالدة لإلستثامر

رشكة املرطبات العاملية

رشكة منافع لإلستثامر

رشكة مجموعة عبداللطيف العيىس القابضة

ال يوجدال يوجداألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد
رشكة وفا للتأمني

أسمنت الجوف

رشكة سدكو كابيتال

رشكة أحمد عبد الوهاب عابد للتجارة

رشكة السويس العاملية للنراتالرشكة السعودية لصناعة الورقالدكتور / محمد بن سعود البدر

أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيفهم

)تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل(المنصباالسم

مستقلرئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

مستقلنائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ / عبيد بن عبالله الرشيد

غر تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز اليمني

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

مستقلعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن محمد الطويل   

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد الداود

غر تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

غر تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالدكتور / محمد بن سعود البدر 
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اجتمع مجلس اإلدارة )4( اجتامعات خال عام 2020م، ويوضح الجدول التايل عدد مرات حضور كل عضو:

االسم
)1(

2020/01/22م
)2(

2020/04/07م
)3(

2020/08/31م
)4(

2020/11/23م
نسبة الحضوراإلجمالي

%4100المهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

%4100األستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد

%4100الدكتور/ خالد بن محمد الطويل

%4100األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

%4100األستاذ/ فواز بن محمد الفواز

%4100األستاذ/ محمد بن سعد الداود

%4100األستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

%4100األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

%4100الدكتور / محمد بن سعود البدر 

اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل عام 2020م

اللجنة التنفيذية 
عقدت اللجنة التنفيذية )5( اجتامعات خال عام 2020م تفاصيلها كام يي:- 

لجنة المراجعة 
عقدت لجنة املراجعة )4( اجتامعات خال عام 2020م، تفاصيلها كام يي: 

لجنة الترشيحات والمكافآت 
عقدت لجنة الرشيحات واملكافآت )9( اجتامعات خال عام 2020م، تفاصيلها كام يي:

المنصباالسم
)1(

2020/02/09م
)2(

2020/03/31م
)3(

2020/05/12م
)4(

2020/08/17م
)5(

2020/11/16م
اإلجمالي

5رئيس اللجنةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

5عضواألستاذ/ عبيد بن عبد الله الرشيد

5عضوالدكتور/ محمد بن سعود البدر  

5عضواألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

5عضو األستاذ/ محمد بن سعد الداود

المنصباالسم
)1(

2020/03/24م
)2(

2020/06/02م
)3(

2020/08/13م
)4(

2020/11/04م
اإلجمالي

4)رئيس اللجنة(األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

4عضواألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد

4عضواألستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل

4عضواألستاذ / عبدالله بن حامد آل مهذل

المنصباالسم
)1(

01/22
)2(

01/28
)3(

03/30
)4(

04/19
)5(

05/11
)6(

07/27
)7(

09/03
)8(

11/15
)9(

11/18
اإلجمالي

الدكتور/ خالد بن محمد الطويل
)رئيس 

اللجنة(
9

9عضواألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

9عضواألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس

9عضواألستاذ/ عبد الوهاب بن أحمد عابد

اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م
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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 2020مبداية العام 2020م

نسبة التغيير صافي التغيير 
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

---------1,333---1,333المهندس/ 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 الداود

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

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

---------103---103الدكتور / محمد بن سعود البدر
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      االسم

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مكافأت نهاية 
بدل المجموع الكليالخدمة

المصروفات مكافآت 
المجلس

بدل حضور 
جلسات 
المجلس

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان
مزايا عينية

مكافآت 
االعمال الفنية 

واإلدارية 
واالستشارية

مكافآت رئيس 
المجلس 
والعضو 
المنتدب

خطط تحفيزية مكافآت دوريةنسبة من االرباحالمجموع
قصيرة  االجل

خطط تحفيزية 
طويلة االجل

االسهم 
المجموعالممنوحة

--277--------------277------2501215 المهندس/فهد بن  صالح الجربوع

--277--------------277------2501215األستاذ/عبيد بن عبدالله الرشيد

--289--------------289------2501227األستاذ/فواز بن محمد الفواز

--289--------------289------2501227الدكتور/خالد بن محمد الطويل

--277--------------277------2501215األستاذ/محمد بن سعد الداود

--300--------------300------2501238األستاذ/عبدالوهاب بن  أحمد عابد

--1,709--------------1,709------1,50072138المجموع

األستاذ/ عبدالرحمن  بن 
عبدالعزيز اليمني 

2501227------289--------------289--

--277--------------277------2501215الدكتور/محمد بن سعود البدر

--289--------------289------2501227األستاذ/عبدالله بن زامل الدريس

--855--------------855------7503669المجموع

--2,564--------------2,564------2,250108207المجموع الكلي
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تتكــون مكافــآت مجلــس اإلدارة مــن مبلغــاً معينــاً، أو بــدل حضــور عــن الجلســات )مبلــغ مقطــوع 3,000 ريــال عــن كل جلســة(، أو مزايــا عينيــة أو نســبة معينــة مــن صــايف 

االربــاح، ويجــوز الجمــع بــني اثنتــني أو أكــر مــن هــذه املزايــا، يف حــدود مــا نــص عليــة نظــام الــرشكات بحــد أقــى )500,000( ريــال ســعودي لــكل عضــو، وذلــك وفقــاً الضوابــط 

التــي تضعهــا الجهــة املختصــة. ويتــم تحديــد هــذه املكافــآت وفقــاً آلليــة يــويص بهــا مجلــس اإلدارة العتامدهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة. وال يوجــد أي إنحــراف بــني املكافــآت 

املمنوحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة وسياســة املكافــآت املعمــول بهــا، أو أيــة مزايــا ماليــة أو عينيــه مقابــل أي أعــامل أو مناصــب تنفيذيــة )باســتثناء املديــر العــام عضــو مجلــس 

اإلدارة التنفيــذي حيــث يوجــد لــه عقــد وظيفــي منفصــل حتــى تاريــخ 1 فرايــر 2020(، أو فنيــة أو إداريــة أو استشــارية.  

نــورد فيــام يــي تفاصيــل املصاريــف واملكافــآت املدفوعــة واملســتحقة ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجــان املجلــس باإلضافة إىل 

الرواتــب واملكافــآت املدفوعــة لخمســة مــن كبــار التنفيذيــني يف الرشكــة عــن العــام املــايل 2020م:

التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ألف ريال سعودي(
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االسم
المكافآت الثابتة )عدا 

بدل الحضور (
بدل مصروفاتالمجموعبدل حضور جلسات

أعضاء اللجنة التنفيذية:

--10015115المهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

--10015115األستاذ/ عبيد بن عبدالله الرشيد 

--10015115الدكتور/ محمد بن سعود البدر  

--10015115األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

--10015115األستاذ/ محمد بن سعد الداود 

--50075575المجموع

اعضاء لجنة المراجعة:

--10012112األستاذ/ فواز بن محمد الفواز 

--10011111األستاذ / عبدالوهاب بن أحمد عابد 

--10012112األستاذ/ صالح بن عبدالرحمن السماعيل

--10012112األستاذ / عبدالله بن حامد آل مهذل 

--40047447المجموع

اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

--10027127الدكتور/خالد بن محمد الطويل 

--10027127األستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني 

--10027127األستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس 

--10027127األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد 

--400108508المجموع

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

تختــص لجنــة الرشــيحات واملكافــآت بتحديــد مكافــآت وامتيــازات العضــو املنتدب/

املديــر العــام ومــدراء اإلدارات يف الرشكــة وتشــمل املكافــآت الثابتــة أيضــا رواتــب 

ــة  مبوجــب عقــود عمــل وفقــاً ألحــكام نظــام العمــل الســعودي ولوائحــه التنفيذي

واألنظمــة ذات العاقــة. ويتضمــن ســلم الرواتــب والتعويضــات للعاملــني يف الرشكــة؛ 

ــأة  ــي ومكاف ــني الطب ــل( والتأم ــدالت الرئيســية )الســكن والنق األجــر األســايس والب

ــة باإلضافــة إىل التعويــض عــى أســاس  ــا العيني ــد مــن املزاي ــة الخدمــة والعدي نهاي

األداء/مخططــات الحوافــز.

ــط  ــل، خط ــة األج ــة طويل ــط تحفيزي ــة، خط ــهم املمنوح ــن األس ــوز أن تتضم يج

ــة.    ــأة دوري ــاح، مكاف ــل، أرب ــرة األج ــة قص تحفيزي

ــؤوليات  ــأداء املس ــة ب ــة -املتعلق ــفر واإلقام ــات الس ــف ونري ــداد مصاري ــم س يت

ــة.  ــا يف الرشك ــول به ــة اإلركاب املعم ــاً لسياس ــني وفق ــار التنفيذي ــب- لكب والتدري

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين

المكافآت الثابتة

المكافآت المتغيرة

تعويض المصاريف

مكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة )ألف ريال سعودي(
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فيمــا يلــي مكافــات خمســة مــن كبــار التنفيذييــن للســنة الماليــة المنتهيــة 31 ديســمبر 2020م 
بمــا فيهــم  الرئيــس التنفيــذي والمديــر المالــي )آالف الريــاالت الســعودية(:

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

الرواتب البيان
البدالتوالتعويضات  

المكافآت الدورية 

والسنوية   
الخطط ارباح

التحفيزية

أي تعويضات أو 
مزايا عينية أخرى 

تدفع بشكل 
شهري أو سنوي

مكافأة نهاية 
الخدمة )المكونة(

مكافأة نهاية 
الخدمة المدفوعة

5,4451,7191,9260001,7581,412املجموع

اسم من تعود له المصلحة
نهاية العام 2020مبداية العام 2020م

نسبة التغيير صافي التغيير 
أدوات الدينعدد األسهمأدوات الدينعدد األسهم

------------------ثامربن محمد المهيد/ الرئيس التنفيذي للمجموعة     

------------------سامح بن فتحي أحمد حسن/ رئيس الشؤون المالية 

إسماعيل بن محمد إسماعيل شحادة/ الرئيس 
التنفيذي لقطاع الدواء 

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

خالد بن محمد البورادي/ أمين سر مجلس اإلدارة 
رئيس  التنفيذي الشؤون القابضة

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

------------------مشرف بن غرمان العمري/ المدير العام – سينكو

------------------عبدالرحمن بن محمد المسيعيد/ نائب المدير العام

عبدالرحمن بن محمد المسيعيد/ مدير وحدة أعمال 
المتفجرات العسكرية

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

------------------صالح بن باطح العنزي/ مدير إدارة سلسة اإلمداد

املكافــآت أعــاه تشــمل مكافــأة نهايــة الخدمــة  املســتحقات األخــرى للمديــر العــام 

الســابق واملديــر املــايل الســابق.
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تأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة والمبيعات الموحدة

ــال خــال عــام  بلغــت مبيعــات املتفجــرات لاســتخدامات املدنيــة 275 مليــون ري

2020م مقارنــة بـــ 268 مليــون ريــال لعــام 2019م بزيــادة قدرهــا %2.86. حيــث 

متتلــك الرشكــة جميــع اإلمكانيــات لتوفــر كافــة احتياجــات اململكــة مــن املتفجــرات 

لاســتخدامات املدنيــة يف مشــاريع البنيــة التحتيــة وشــق الطــرق، وقطــاع التعديــن 

ــرد  ــاز. وتنف ــرول والغ ــن الب ــن مكام ــف ع ــة للكش ــرات الازم ــر واملتفج واملحاج

الرشكــة الكيميائيــة املحــدودة بقدرتهــا عــى إنتــاج كافــة أنــواع املتفجــرات 

لاســتخدامات املدنيــة الازمــة لهــذه املجــاالت املتعــددة، بأعــى مســتويات الجــودة 

ــة  ــرشكات العاملي ــرى ال ــع ك ــراتيجية م ــة اس ــات تقني ــة باتفاقي ــة، مدعوم العاملي

ــة.  ــدة يف هــذه الصناع الرائ

ــال  ــار ري ــة 2.87 ملي ــن األدوي ــا م ــيتكو فارم ــة س ــنوية لرشك ــات الس ــت املبيع بلغ

عــام 2020م ، مقارنــة بـــ 2.57 مليــار ريــال لعــام 2019م  بزيــادة قدرهــا 11.7%، 

وتؤكــد مســتويات مبيعــات األدويــة خــال الخمســة أعــوام املاضيــة، قــدرة الرشكــة 

عــى املحافظــة عــى حصــة ســوقية قياســية يف ســوق توزيــع األدويــة يف اململكــة، 

بفضــل قدرتهــا عــى تلبيــة الطلــب املحــي مــن األدويــة العامليــة، وتوفرهــا يف ســوق 

ــل  ــا ألفض ــة، وإدارته ــة العاملي ــر رشكات األدوي ــل ألك ــا كوكي ــا منه ــة، التزام اململك

ــق  ــة وف ــة املصمم ــق اململك ــع مناط ــرشة يف جمي ــن منت ــع والتخزي ــبكة للتوزي ش

أحــدث األنظمــة العامليــة، ومــزودة باألجهــزة املناســبة لتوزيــع كافــة أنــواع األدويــة 

ــات  ــن مبيع ــة عــى حصــة قياســية م ــام اســتحوذت الرشك ــدار الســاعة. ك عــى م

الســوق ملســتحرضات األمصــال واللقاحــات واألدويــة املــردة، والتــي تتطلــب رشوطــاً 

خاصــة يف النقــل والتخزيــن، مــام أضــاف قيمــة إضافيــة حقيقيــة إىل مكانــة الرشكــة 

املرموقــة يف الســوق، حيــث أصبحــت املــورد األول لهــذا النــوع مــن املســتحرضات يف 

الســوق املحــي، مــام يؤكــد محافظــة الرشكــة عــى مكانــة الريــادة كأكــر موزعــي 

األدويــة يف اململكــة.

ــون  ــغ 58.4 ملي ــة عــام 2020م مبل ــة أجــا للصناعــات الدوائي ــرادات رشك بلغــت إي

ريــال، مقارنــة بـــ 44.7 مليــون ريــال لعــام 2019م بزيــادة قدرهــا %31. وقــد بلغــت 

مبيعــات رشكــة أجــا إىل رشكــة ســيتكو فارمــا 38 مليــون ريــال خــال عــام 2020م 

)2019-26 مليــون ريــال( والتــي اســتبعدت عنــد إعــداد القوائــم املاليــة املوحــدة.

يف حــني بلغــت مبيعــات نشــاط املســتلزمات الطبيــة واملــواد األخــرى 123 مليــون 

ريــال ســعودي خــال عــام 2020م مقارنــة بـــ 71 مليــون ريــال لعــام 2019م بزيــادة 

قدرهــا 75%.

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

بلغــت مبيعــات رشكــة الســويس العامليــة للنــرات )ســينكو( خــال عــام 2020م مــن 

نــرات األمونيــوم 61 مليــون ريــال ســعودي مقارنــة بـــ 75 مليــون ريــال ســعودي 

ــينكو إىل  ــة س ــات رشك ــت مبيع ــني بلغ ــدره %18. يف ح ــاض ق ــام 2019م بانخف لع

ــون  ــة الســعودية املحــدودة خــال عــام 2020م حــوايل 48,6 ملي الرشكــة الكيميائي

ريــال )2019 – 56,4 مليــون ريــال( والتــي اســتبعدت عنــد إعــداد القوائــم املاليــة 

املوحــدة.

ثالثاً- نشاط نترات األمونيوم المسامية 

268
مليون ريال

2.87
مليار ريال

75
مليون ريال

275
مليون ريال

2.57
مليار ريال

61
مليون ريال

2020

2020

2020

2019

2019

2019

مبيعات المتفجرات المدنية

مبيعات شركة سيتكو فارما

مبيعات شركة السويس العالمية للنترات )سينكو(



الكيميائية السعوديةالتقرير السنوي 2020

57 56

التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

تتحقــق مبيعــات الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة بشــكل أســايس مــن نشــاطاتها داخــل 

ــايل:  ــة الســعودية عــى النحــو الت اململكــة العربي

ــة  ــات املوحــدة املتحقق ــرايف للمبيع ــل الجغ ــاين يوضــح التحلي ــي رســم بي ــام ي وفي

ــام 2020م: ــا لع ــعودية وخارجه ــة الس ــة العربي ــل اململك داخ

المنطقة

المبيعات )ألف ريال سعودي(

2019م2020م

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

%1,486,13750.39%1,680,26750.82المنطقة الوسطى

%826,35928.02%902,99027.31المنطقة الغربية

%436,97214.82%565,34717.10المنطقة الشرقية

%111,6693.79%105,6673.20المنطقة الجنوبية

%56,0771.90%48,4651.47المنطقة الشمالية

%31,9541.08%3,4240.10المبيعات الخارجية )تصدير(

%2,949,168100%3,306,160100اإلجمالــــي

إيضاح ألية فروقات جوهرية في النتائج 
التشغيلية عن السنوات السابقة

البيـــــــــــــــــان
التغييرات2019م2020م

نسبة التغيير
)ألف ريال سعودي(

%356,99212.1 2,949,168 3,306,160 المبيعات              

%14.3)355,795()2,491,206()2,847,001(تكلفة المبيعات  

%1,1970.3 457,962 459,159 الربح اإلجمالي

%2,4851.6 )152,849()155,334(مصروفات بيع وتسويق

%4,6193.4)136,148()140,767(مصروفات عمومية وإدارية

مخصص الهبوط في قيمة الذمم 
المدينة التجارية 

)13,289()44,478( )31,189(-70.1%

%25,28220.3 124,487 149,769 الربح من األعمال الرئيسة

%26.9-15,352 )57,055()41,703(تكاليف التمويل 

%115.2-1,378 )1,196(182 إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

%1.2)398()32,803()33,201(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

%83.6)465()556()1,021(حقوق األقلية 

%41,149125.2 32,877 74,026 صافي الربح للمساهمين

%264.7-3,801 )1,436(2,365 الدخل الشامل اآلخر للمساهمين

%44,950143 31,441 76,391 إجمالي الدخل الشامل للمساهمين
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ملخص النتائج المالية الموحدة

بلغــت املبيعــات الصافيــة املوحــدة للــرشكات التابعــة للرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة 3,306 مليــون ريــال للســنة املاليــة املنتهيــة يف 31 ديســمر 2020م مقارنــة مببيعــات 

عــام 2019م البالغــة 2,949 مليــون ريــال بزيــاده قدرهــا %12. ويوضــح الجــدول التــايل تطــور املبيعــات املوحــدة خــال الخمســة أعــوام املاضيــة.

بلغــت األربــاح الصافيــة املوحــدة لعــام 2020م )74 مليــون ريــال( مقارنــة بـــ )33 مليــون ريــال(  لعــام 2019م وذلــك بزيــادة قدرهــا %124. يعــود ســبب االرتفــاع يف صــايف الربح 

بشــكل رئيــيس إىل  تحســن األداء وارتفــاع مبيعــات قطــاع الصناعــات الدوائيــة، وقطــاع املتفجــرات املدنيــة، وانخفــاض مخصــص الذمــم املدينــة التجاريــة وتكاليــف التمويــل.

أوالً- المبيعات الموحدة 

ثانيا- األرباح الصافية الموحدة   

ثالثاً- قائمة الدخل الموحدة بآالف الرياالت السعودية

2016م2017م2018م2019م2020مالبيـــــــــــــــــان

2,146,031 2,481,569 2,948,532 2,949,168 3,306,160 المبيعات              

)1,740,810()2,086,064()2,519,988()2,491,206()2,847,001(تكلفة المبيعات  

405,221 395,505 428,544 457,962 459,159 الربح اإلجمالي

)94,594()98,991()117,944()152,849()155,334(مصروفات بيع وتسويق

)108,488()101,302()120,165()136,148()140,767(مصروفات عمومية وإدارية

مخصص الهبوط في قيمة الذمم 
المدينة التجارية

)13,289()44,478()6,500()6,160()5,001(

197,138 189,052 183,935 124,487 149,769 الربح من األعمال الرئيسيه

مصروفات التمويل للمرابحات 
اإلسالمية

)41,703()57,055()41,319()24,302()24,804(

إيرادات )مصروفات( أخرى، 
صافي

 182)1,196( 270 2,159)8,101(

)25,539()23,811()26,893()32,803()33,201(الزكاة

)878()951()1,169()556()1,021(حقوق األقلية 

137,816 142,147 114,824 32,877 74,026 صافي الربح للمساهمين

الدخل الشامل اآلخر 
للمساهمين

 2,365)1,436( 3,283 266 0

إجمالي الدخل الشامل 
للمساهمين

 76,391 31,441 118,107 142,413 137,816
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رابعاً- المركز المالي الموحد بأالف الرياالت السعودية

2016م2017م2018م2019م2020مالبيـــــــــــــــــان

الموجودات:

3,491,7923,513,4923,128,6952,629,5752,405,701الموجودات غير المتداولة 

1,391,0271,156,0221,029,309969,222915,805الموجودات المتداولة 

4,882,8194,669,5144,158,0043,598,7973,321,506مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية:

2,874,3402,933,5942,458,6701,969,8511,676,098المطلوبات غير المتداولة

370,984175,859170,638139,890125,609المطلوبات المتداولة

3,245,3243,109,4532,629,3082,109,7411,801,707مجموع المطلوبات 

حقوق المساهمين:

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

326,890319,488316,200316,200309,471اإلحتياطي النظامي

340,000340,000340,000340,000340,000إحتياطي عام 

120,26751,278233,925194,868232,328أرباح مبقاة

1,630,3571,553,9661,522,5251,483,4681,514,199مجموع حقوق المساهمين

7,1386,0956,1715,5885,600حقوق األقلية

1,637,4951,560,0611,528,6961,489,0561,519,799مجموع حقوق الملكية 

4,882,8194,669,5144,158,0043,598,7973,321,506إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

خامساً- مجموع الموجودات بآالف الرياالت السعودية

سادساً- مجموع المطلوبات بآالف الرياالت السعودية

سابعاً- مجموع حقوق المساهمين بآالف الرياالت السعودية

باآلالف
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سياسة الشركة في توزيع األرباح

ــة  ــعودي، مقارن ــال الس ــهم بالري ــة الس ــت ربحي بلغ
ــرم: ــام المنص بالع

2019م2020م

شفافية وموثوقية وأمان

يتم توزيع أرباح الرشكة الصافية السنوية كام يي: 

يجنــب )%10( مــن األرباح الصافيــــة لتكوين االحتياطــــي النظامــــي للرشكة . 1

ويجــوز أن تُقــرر الجمعيــــة العامــــة العاديــــة وقــف هــذا التجنيــــب متــى 

بلــــــغ االحتياطــي املذكــور )%30( مــن رأس املــال.

يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة، بنــاًء عــى اقــراح مجلــس اإلدارة، أن تُجنــب . 2

مبلــغ مــن صــايف األربــاح لتكويــن احتياطــي عــام أو اتفاقــي يُخصــص ملواجهــة 

أي تأثــرات ســلبية عــى الرشكــة مســتقباً.

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

ــة قــدر  ــاح ثابت ــع أرب ــذي يُحقــق مصلحــة الرشكــة، أو يكفــل توزي بالقــدر ال

اإلمــكان عــى املســاهمني. كــام يحــق للجمعيــة املذكــورة كذلــك أن تقتطــع 

ــة لعامــي الرشكــة أو  ــاح مبالغــاً إلنشــاء مؤسســات اجتامعي مــن صــايف األرب

ملعاونــة مــا يكــون قامئــاً مــن هــذه املؤسســات.

يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك عــى املســاهمني نســبة متثــل %5 )خمســة يف . 4

املائــة( مــن رأس مــال الرشكــة املدفــوع.

ــة . 5 ــن النظــام األســايس للرشك ــادة )20( م ــررة يف امل ــاة األحــكام املق ــع مراع م

واملــادة )76( مــن نظــام الــرشكات يُخصــــص بعــد مــا تقــــدم نســبة ال تزيــد 

عــن %10 مــن الباقــــي ملكافـــأة مجلــس اإلدارة عــى أن يكون اســتحقاق هذه 

املكافــأة متناســباً مــع عــدد الجلســات التــي يحرضهــا العضــو.   

يجــوز للرشكــة توزيــع أرباحــاً مرحليــة عــى مســاهميها، بشــكل نصــف ســنوي . 6

أو ربــع ســنوي، رشيطــة أن تُفــّوض الجمعيــة العامــة العاديــة املجلــس، 

ــي  ــط الت ــاً للضواب ــدد ســنوياً، وفق ــرار يُج ــة مبوجــب ق ــاح مرحلي ــع أرب بتوزي

ــة املُختصــة.  ــا الجه تضعه

  0,39 ريال/سهم0,88 ريال /سهم

تمويل إسالمي

أوال- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة الكيميائية السعودية القابضة

عقود التمويل اإلسامي من البنوك التجارية املحلية بآالف الرياالت السعودية

حصلــت الرشكــة ورشكاتهــا التابعــة عــى تســهيات بنكيــة مــن بنــوك محليــة، وفقــاً للصيــغ اإلســامية املتعــارف عليهــا يف عمليــة التمويــل، والتــي تتضمــن مرابحــات إســامية 

قصــرة األجــل  و عقــود مشــاركة و بيــع اجــل . ويتــم تحميــل العمولــة املتفــق عليهــا يف اتفاقيــة التمويــل. ويتلخــص إجــاميل هــذه العقــود قصــرة األجــل فيــام يــي: 

كام تتلخص عقود التمويل اإلسامي القامئة لكل رشكة كام يف 31 ديسمر 2020م مبا يي:

2019م2020مالبيان )بآالف الرياالت السعودية(

1,311,6441,068,958رصيد أول السنة 

88,014242,686التغير خالل العام

1,399,6581,311,644رصيد نهاية السنة

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ثاثة أشهر17,000 ---17,000 بنك البالد 1

ثاثة أشهر40,000 ---40,000 بنك الخليج الدولي2

ثاثة أشهر30,000 ---30,000 البنك السعودي البريطاني3

ثاثة أشهر84,725 ---84,725 مجموعة سامبا المالية )سامبا(4

 171,725                  - 171,725المجموع

ربحية السهم
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ثانياً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما( 

عقود التمويل اإلسامي من البنوك التجارية املحلية بآالف الرياالت السعودية

ثالثاً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري  

عقود التمويل اإلسامي من البنوك التجارية املحلية بآالف الرياالت السعودية

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ستة أشهر25,456 ---25,456 بنك البالد 1

ستة أشهر35,398 ---35,398 مصرف اإلنماء2

ثاثة أشهر11,017 ---11,017 البنك العربي الوطني3

ثاثة أشهر40,386 ---40,386 البنك السعودي الفرنسي4

ثاثة أشهر77,626 ---77,626 بنك أبوظبي األول5

ثاثة أشهر153,591 ---153,591 بنك الخليج الدولي6

ثاثة أشهر218,383 ---218,383 البنك األهلي التجاري7

ثاثة أشهر200,000 ---200,000 البنك السعودي البريطاني8

ثاثة أشهر47,466 ---47,466 البنك السعودي لالستثمار9

ثاثة أشهر179,530 ---179,530 مجموعة سامبا المالية )سامبا(10

 988,853988,853المجموع

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ثاثة أشهر19,350 ---19,350 البنك السعودي البريطاني1

ثاثة أشهر1,741 ---1,741 البنك السعودي لالستثمار2

ثاثة أشهر14,570 ---14,570 مجموعة سامبا المالية )سامبا(3

 35,661                   - 35,661 المجموع

رابعاً- عقود التمويل اإلسالمي
شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة

وقعــت رشكــة أجــا للصناعــات الدوائيــة املحــدودة خــال عــام 2015م اتفاقيــة مرابحــة 

إســامية قصــرة األجــل مــع بنــك الخليــج الــدويل مببلــغ 157.5 مليــون ريــال ســعودي لغــرض 

متويــل املصاريــف الرأســاملية للمصنــع، وهــي مضمونــة بالتنــازل للبنــك عــن دفعــات متويــل 

ــة الســعودي. ــة الصناعي ــدوق التنمي صن

مرابحات إسامية من البنوك التجارية املحلية بآالف الرياالت السعودية

خامساً- عقود التمويل اإلسالمي
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة 

وقعــت الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة خــال عــام 2020م اتفاقيــة متويــل اســامي 

باملشــاركة و بيــع اجــل قصــرة األجــل مــع بنــك البــاد مببلــغ 150 مليــون ريــال ســعودي حــد 

غــر دوار لغــرض متويــل املصاريــف الرأســاملية للمصنــع، وهــي مضمونــة بالتنــازل للبنــك عــن 

دفعــات متويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي.

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ثاثة اشهر 43.241---62,425 بنك الخليج الدولي1

ثاثة اشهر 8.674---20,000 البنك السعودي البريطاني2

 82,425---82,425المجموع

مدة المرابحةالرصيد المتبقيالمبلغ المسدد أصل المرابحة اسم الجهة المانحة للقرضالبيان

ستة أشهر53,612 ---53,612 بنك البالد 1

ستة أشهر13,383 ---13,383 مصرف اإلنماء2

ثاثة اشهر 46,500 ---46,500 البنك السعودي لالستثمار3

ثاثة اشهر 7,500 ---7,500 مجموعة سامبا المالية )سامبا(4

 120,994 ---120,994 المجموع
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التعامل مع أطراف ذوي العالقة

وقعــت إحــدى رشكات املجموعــة )رشكــة أجــا فارمــا( إتفاقيــة متويــل طويــل األجــل 

ــاملية  ــات الرأس ــل النفق ــرض متوي ــعودي لغ ــة الس ــة الصناعي ــدوق التنمي ــع صن م

ملصنــع الرشكــة يف مدينــة حائــل، بقيمــة 157.5 مليــون ريــال ســعودي، بلــغ املســتلم 

منهــا 157.5 مليــون ريــال ســعودي حتــى 31 ديســمر 2020م )31 ديســمر 2019م: 

118,6 مليــون ريــال ســعودي(. إن املبالــغ املســتلمة مــن الصنــدوق خفضــت باألصل 

ــر  ــد يظه ــإن الرصي ــايل ف ــال ســعودي، وبالت ــون ري ــغ 11.8 ملي ــة مببل برســوم إداري

ــال ســعودي كــام يف  ــون ري ــأة والبالغــة 7 ملي ــة املطف ــة املعامل بالصــايف مــن تكلف

31 ديســمر 2020م )31 ديســمر 2019م: 8 مليــون ريــال ســعودي(. خــال الســنة، 

تــم إعــادة جدولــة ســداد التمويــل أعــاه ليســتحق الســداد بعــد فــرة ســامح عــى 

خمســة عــرش قســط نصــف ســنوية متتاليــة بــداًل مــن ســتة عــرشة قســط نصــف 

ســنوية متتاليــة. بــدًءا مــن 15 جــامدى الثــاين 1442هـــ املوافــق 28 ينايــر 2021م 

وآخــر دفعــة بتاريــخ 15 ربيــع الثــاين 1449هـــ املوافــق 16 ســبتمر 2027م. إن هــذه 

التســهيات مضمونــة بســند ألمــر ورهــن ممتلــكات وآالت ومعــدات الرشكــة التابعــة 

كــام تتضمــن اإلتفاقيــة بعــض التعهــدات املاليــة.

كان لدى الرشكة وبعض رشكاتها التابعة خال عام 2020م معامات مع أطراف ذوي عاقة، شملت مدفوعات ومروفات غر جوهرية.

كــام وقعــت إحــدى رشكات املجموعــة )الرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة( 

ــة الســعودي لغــرض  ــة الصناعي ــة متويــل طويــل األجــل مــع صنــدوق التنمي إتفاقي

متويــل النفقــات الرأســاملية للمصنــع الجديــد يف مدينــة الريــاض، بقيمــة 229 مليون 

ريــال ســعودي، بلــغ املســتلم منهــا 183.2 مليــون ريــال ســعودي حتــى 31 ديســمر 

2020م )31 ديســمر 2019م: ال يشء(. إن املبالــغ املســتلمة مــن الصنــدوق خفضــت 

باألصــل برســوم إداريــة مببلــغ 14.6 مليــون ريــال ســعودي، وبالتــايل فــإن الرصيــد 

يظهــر بالصــايف مــن تكلفــة املعاملــة املطفــأة والبالغــة 14.2 مليــون ريــال ســعودي 

كــام يف 31 ديســمر 2020م )31 ديســمر 2019م: ال يشء(. يســتحق إجــاميل التمويل 

الســداد بعــد فــرة ســامح عــى أربعــة عــرش قســط نصــف ســنوية متتاليــة بــدءاً 

مــن 15 ربيــع الثــاين 1444هـــ املوافــق 9 نوفمــر 2022م وآخــر دفعــة بتاريــخ 15 

شــوال 1450 هـــ املوافــق 28 فرايــر 2029م. إن هــذه التســهيات مضمونــة بســند 

ــة  ــن اإلتفاقي ــام تتضم ــة ك ــة التابع ــدات الرشك ــكات وآالت ومع ــن ممتل ــر وره ألم

بعــض التعهــدات املاليــة.

وكبــار  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مصالــح  تعــارض 
ييــن لتنفيذ ا

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

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

أو ألي شــخص ذي عاقــة بــأي منهــم.

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

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

مل تقــدم الرشكــة قرضــاً نقديــاً مــن أي نــوع ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو ضمنــت . 3

أي قــرض عقــده واحــد منهــم مــع غــره.

المكافآت والتعويضات 

ــة . 1 ــني بالرشك ــار التنفيذي ــس اإلدارة أو أحــد كب ــن أعضــاء مجل ــازل أي م مل يتن

ــض. ــب أو تعوي عــن أي رات

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

ــاح.  أي حقــوق يف األرب

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

الرشكة. 

بيان بالمدفوعات النظامية

العقوبات والجزاءات والقيد 
االحتياطي

مراجع الحسابات

فيــام يــي بيــان ببعــض املدفوعــات النظاميــة للرشكــة الكيميائيــة الســعودية 

القابضــة ورشكاتهــا التابعــة خــال عــام 2020م، بــآالف الريــاالت الســعودية:

 مل يُفــرض عــى الرشكــة خــال عــام 2020م أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي، 

مــن أي جهــة إرشافيــة أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

وافقــت الجمعيــة العامــة التــي عقــدت بتاريــخ 2020/05/07م عــى تعيــني الســادة/ 

مكتــب بيكــر تيــي، كمراجــع حســابات خارجــي للرشكــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة 

القوائــم املاليــة للربــع الثالــث والقوائــم الســنوية مــن العــام املــايل 2020م والربــع 

األول والثــاين لعــام 2021م.

البيــان
2020م

بيان األسباب للمستحقوصف موجز لها
المستحقالمسدد

تدفع بعد تقديم إقرار الزكاة السنويالزكاة املستحقة عى الرشكة ورشكاتها التابعة28,77334,207الهيئة العامة للزكاة والدخل

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

 13,046  2,823 

املبلغ املطلوب للمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتامعية والذي ميثل حصة املوظفني وحصة 

الرشكة 

تدفع يف بداية الشهر التايل

 17  624 تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم تأشرات وتجديد اإلقامات ونقل الكفاالت 

للموظفني 
---

---رسوم رخص العمل 496  2,497 رسوم مكتب العمل

تدفع قبل نهاية الشهر التايل صايف رضيبة القيمة املضافة  )3,460( 27,350 ضريبة القيمة المضافة 

تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
الرقابة الداخلية

دقة وكفاءة واقتدار

ــث   ــة حي ــة املراجع ــاً للجن ــع فني ــة تتب ــة داخلي ــة إدارة مراجع ــدى الرشك ــد ل يوج

نّفــذت إدارة املراجعــة الداخليــة بنــاًء عــى الخطــة املعتمــدة مــن لجنــة املراجعــة 

لألعــوام 2019م و2020م و2021م جميــع مهــام التدقيــق الداخــي الخاصــة بالرشكــة 

والــرشكات التابعــة لهــا لعامــي 2019م و2020م، وهــي كالتــايل:

الرشكــة الســعودية العامليــة للتجــارة املحــدودة )ســيتكو فارمــا( - اإلدارة . 1

ــة. املالي

الرشكة الكيميائية السعودية املحدودة - اإلدارة املالية.. 2

الرشكة الكيميائية السعودية القابضة – إدارة تقنية املعلومات.. 3

الرشكة الكيميائية لاستثامر 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

ــة . 8 ــداد )متابع ــة الســعودية املحــدودة – إدارة سلســلة اإلم ــة الكيميائي الرشك

ــر(. التقري

ــام 2020  ــادرات، خــال ع ــدة مب ــة ع ــة يف الرشك ــة الداخلي اتخــذت إدارة املراجع

ــملت اآليت: ش

إعــادة تصميــم الهيكلــة التنظيميــة إلدارة املراجعــة الداخليــة، لضــامن مواءمة . 1

أفضــل لخطــة تحــّول الرشكــة ورؤيتها.

تلقــي ماحظــات قيمــة مــن اإلدارات األخــرى عــى أداء املراجعــة الداخليــة . 2

مــن خــال اســتبيان.

الكيميائيــة . 3 ملجموعــة  واإلجــراءات  السياســات  مــرشوع  عــى  اإلرشاف 

الســعودية.

ــد . 4 ــة(، لتحدي ــة حامي ــاد ولجن ــة حص ــة )لجن ــان التوجيهي ــاركة يف اللج املش

ــى أداء  ــا ع ــف آثاره ــط لتخفي ــد19-( والضواب ــية لـــ )كوفي ــر الرئيس املخاط

ــامل. األع

ــا، . 5 ــا فارم ــا، وأج ــيتكو فارم ــة يف )س ــع مختلف ــزون يف مواق ــرد املخ ــور ج حض

CCCI، والرشكــة الكيميائيــة الســعودية املحــدودة(، ومراقبــة كفــاءة وفعاليــة 

الضوابــط املتعلقــة بــإدارة املســتودعات واملخــزون.

تقــوم إدارة املراجعــة الداخليــة بشــكل ســنوي باملســاهمة يف رفــع مســتوى • 

ــر  ــا باملخاط ــة له ــرشكات التابع ــة وال ــي الرشك ــع موظف ــي وإدراك جمي وع

العربيــة  )باللغتــني  توعويــة  حمــات  خــال  مــن  باألعــامل  املحيطــة 

واالنجليزيــة( لجميــع مســتخدمي األنظمــة وذلــك لحثهــم عــى اإللتــزام 

الكامــل باألنظمــة واإلجــراءات الرقابيــة للوصــول ألقــل مســتوى مــن املخاطــر 

ــرشكات. ــراد وال ــى األف ع

مل يواجــه املراجــع الداخــي أيــة تحفظــات أو قيــود للوصــول إىل أيــة معلومات • 

أو وثائــق أو ســجات، أو أصــول للرشكــة وال توجــد أيــة ماحظــات جوهريــة 

لعمليــة املراجعــة الداخليــة.

هــذا وعقــدت لجنــة املراجعــة للرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة خــال عــام 

2020م )4( اجتامعــات لتنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــا، حســب الائحــة املعتمــدة مــن 

الجمعيــة العامــة، ومبــا يتــامىش مــع الئحــة حوكمــة الــرشكات ومــن أهمهــا مــا يــيل: 

ــد •  ــام 2020م، للتأك ــة والســنوية للع ــة الربعي ــم املالي دراســة ومناقشــة القوائ

مــن صحتهــا ومتاشــيها مــع السياســات املحاســبية املعتمــدة، والتوصيــة ملجلــس 

ــة  ــة العام ــا للجمعي ــة، ورفعه ــة املراجع ــم املالي ــى القوائ ــة ع اإلدارة باملوافق

للمصادقــة عليهــا.

ــم •  ــى تقيي ــٍة ع ــام 2020م املبني ــة لع ــة الداخلي ــة املراجع ــى خط ــة ع املوافق

ــتها. ــد مناقش ــر بع املخاط

متابعــة تنفيــذ خطــة املراجعــة الداخليــة لعــام 2020م املعتمــدة مــن اللجنــة • 

ومناقشــة التقاريــر الدوريــة املقدمــة مــن إدارة املراجعــة الداخليــة ومتابعــة 

تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة.

مراجعــة تقييــم العــروض املقدمــة مــن مكاتــب مراجعــي الحســابات، الذيــن • 

تــم دعوتهــم مبوافقــة اللجنــة، والتوصيــة للمجلــس برفعهــا للجمعيــة العامــة، 

الختيــار مراجــع خارجــي ملراجعــة حســابات الرشكــة مــن بــني املرشــحني.

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

تقــدم املراجعــة الداخليــة خدمــات موضوعيــة مســتقلة، بهــدف مســاعدة مجلــس 

اإلدارة ولجنــة املراجعــة واإلدارة التنفيذيــة يف القيــام مبســؤولياتهم، عــى درجة عالية 

مــن الكفــاءة والفاعليــة، وال تخضــع ألي تأثــر مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة، ولهــا كل 

ــة(،  ــة أو إلكروني ــد ألي ســجات )مطبوع ــر املقيّ ــل غ ــات للوصــول الكام الصاحي

ــى إدارة  ــا، تتبن ــه أداء عمله ــا يتطلب ــاً مل ــك وفق ــة وذل ــكات ومنســويب الرشك وممتل

املراجعــة الداخليــة، عنــد تنفيــذ أعاملهــا، منهجــاً منتظــامً لتقويــم وتحســني فاعليــة 

الرقابــة الداخليــة، مبــا ميّكــن مــن تحقيــق أهــداف الرشكــة وحاميــة أصولهــا، حيــث 

شــمل نطــاق عمــل املراجعــة الداخليــة، فحــص مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة 

ــة  ــت نظــم الرشك ــام إذا كان ــق م ــرض التحق ــة وجــودة اإلدارة، لغ ــة للرشك الداخلي

الداخليــة توفــر تأكيــداً معقــوالً لتحقيــق أهــداف الرشكــة.

رأي لجنــة المراجعــة فــي مــدى كفايــة نظــام الرقابــة 
الداخليــة فــي الشــركة 

ــامل  ــن أع ــة م ــة الداخلي ــه إدارة املراجع ــت ب ــا قام ــاه، وم ــره أع ــم ذك ــا ت ــى م ــاًء ع بن

وفــق الخطــة املعتمــدة مــن قبــل لجنــة املراجعــة يف عــام 2020م، وباالطــاع عــى تقريــر 

املراجــع الخارجــي ودراســة املاحظــات املقدمــة لهــا مــن قبــل املراجعــة الداخليــة واملراجــع 

الخارجــي، مل يتبــني للجنــة وجــود ضعــف جوهــري يتطلــب اإلشــارة إليــه أو يُعتقــد معــه 

ــق  ــة يف تطبي ــة باســتمرار الرشك ــويص اللجن ــة، وت ــة الداخلي ــة الرقاب ــل يف أنظم وجــود خل

إجــراءات وسياســات الضبــط الداخــي وتحديثهــا.



قوائــم  باســتخدام  الشــركة  تقــوم 
االســتقصاء المعــدة مــن قبــل خبــراء 
مالحظــات  خــالل  ومــن  متخصصيــن، 
الداخلييــن  المراجعيــن  وتوصيــات 

جييــن ر لخا ا و

"
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المخاطر المتوقعة

تخطيط استراتيجي بأداء احترافي آمن 

تبــذل الرشكــة أقــى مجهوداتهــا مــن أجــل تحديــد مخاطــر التشــغيل والتســويق 

ــة باســتخدام  ــوم الرشك ــك تق ــق ذل ــا، ولتحقي ــد تواجهه ــي ق واملخاطــر األخــرى الت

قوائــم االســتقصاء املعــدة مــن قبــل خــراء متخصصــني، وأيضــاً مــن خــال ماحظــات 

وتوصيــات املراجعــني الداخليــني والخارجيــني. وتعمــل الرشكــة وفقــاً للخطــط 

االســراتيجية املقــررة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، التــي تشــمل عملياتهــا التشــغيلية 

للمصانــع ومكاتــب التوزيــع واملبيعــات. وكذلــك مــا يتعلــق بتقويــم ودراســة فــرص 

االســتثامر والتوســعات املســتقبلية، التــي مــن شــأنها رفــع العائــد عــى اســتثامرات 

وحقــوق املســاهمني.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتعــرض املجموعــة ملخاطــر ماليــة مختلفــة بســبب أنشــطتها مبــا يف ذلــك: مخاطــر 

ــة(  ــات األجنبي ــر العم ــوالت ومخاط ــعار العم ــر أس ــك مخاط ــا يف ذل ــوق )مب الس

ــام  ــكل ع ــر بش ــج إدارة املخاط ــز برنام ــيولة. يرك ــر الس ــامن ومخاط ــر اإلئت ومخاط

عــى إمكانيــة التنبــؤ باألســواق املاليــة ويســعى إىل تقليــل االثــار الســلبية املحتملــة 

ــة. ــايل للمجموع عــى األداء امل

إن اإلدارة العليــا هــي املســؤولة عــن إدارة املخاطــر. تتضمــن األدوات املاليــة املدرجة 

يف قامئــة املركــز املــايل املوحــدة الذمــم املدينــة التجاريــة واألصــول املتداولــة األخــرى 

والنقــد والنقــد املامثــل ومتويــل صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وإلتزامــات 

ــات  ــة وتوزيع ــة التجاري ــم الدائن ــل اإلســامي قصــر األجــل والذم اإليجــار والتموي

األربــاح غــر املدفوعــة واإللتزامــات املتداولــة األخــرى.

مخاطر األدوات المالية

فيام يي أهم املخاطر املالية التي تتعرض لها املجموعة:

مخاطر السوق
ــرات يف  ــة للتغ ــة نتيج ــة األدوات املالي ــب قيم ــر تقل ــي مخاط ــوق ه ــر الس مخاط

أســعار الســوق. تشــتمل مخاطــر الســوق عــى ثاثــة أنــواع مــن املخاطــر: مخاطــر 

ــل  ــرى مث ــعار األخ ــر األس ــة ومخاط ــات األجنبي ــر العم ــوالت ومخاط ــعار العم أس

مخاطــر أســعار األســهم ومخاطــر أســعار الســلع. تتضمــن األدوات املاليــة املتأثــرة 

ــل. ــروض والتموي ــر الســوق، الق مبخاط

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

ــة. ال  ــا النقدي ــة وتدفقاته ــايل للمجموع ــز امل ــة املرك ــى قامئ ــائدة ع ــوالت الس العم

ــة. ــوالت جوهري ــعار عم ــر اس ــة ملخاط ــرض املجموع تتع

ــعار  ــر أس ــن مخاط ــوط م ــتقبلية للتح ــات مس ــة يف إتفاقي ــل إدارة املجموع ال تدخ

العمــوالت. ومــع ذلــك، تتــم مراقبتهــا عــى أســاس منتظــم واتخــاذ تدابــر تصحيحية 

عنــد الحاجــة. إن جميــع التمويــات تكــون باألســعار املعروضــة بــني البنــوك 

ــايبور  ــعار الس ــرات يف أس ــث أن التغ ــة، وحي ــوالت ثابت ــايبور( وعم ــعودية )س الس

ــل حساســية أســعار  ــم اإلفصــاح عــن تحلي ــه مل يت ــة نســبية فإن ليســت ذات أهمي

ــوالت. العم

مخاطر العمالت األجنبية
ــات يف قيمــة األدوات  مخاطــر العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر التغــرات والتذبذب

املاليــة نتيجــة للتغــر يف أســعار رصف العمــات األجنبيــة. تعمــل املجموعــة محليــاً 

ــدوالر األمريــيك واليــورو. تتعــرض املجموعــة  ــا، ولديهــا بعــض املعامــات بال ودولي

لخطــر محــدود مــن التغــر يف أســعار رصف العمــات األجنبيــة حيــث أن املجموعــة 

تقــوم بتوقيــع العقــود مــع معظــم الــرشكات األجنبيــة بالريــال الســعودي. تراقــب 

إدارة املجموعــة تقلبــات أســعار العمــات األجنبيــة وتعتقــد أن تعــرض املجموعــة 

ملخاطــر العمــات األجنبيــة ليــس هامــاً.

ال تدخــل إدارة املجموعــة يف إتفاقيــات مســتقبلية للتحــوط مــن مخاطــر العمــات 

ــر  ــاذ التداب ــم اتخ ــم ويت ــاس منتظ ــى أس ــا ع ــم مراقبته ــك تت ــع ذل ــة وم األجنبي

ــر. ــزم األم ــة إذا ل التصحيحي

مخاطر األسعار
مخاطــر األســعار هــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة نتيجــة للتغــرات يف أســعار 

الســوق، ســواء كانــت هــذه التغــرات ناتجــة عــن عوامــل خاصــة بــاألداة املاليــة أو 

مصدرهــا أو  عــن عوامــل تؤثــر عــى جميــع األدوات املاليــة املتداولــة يف الســوق. ال 

تتعــرض املجموعــة ملخاطــر أســعار جوهريــة.

مخاطر اإلئتمان
مخاطــر اإلئتــامن تتمثــل يف اخفــاق أحــد األطــراف يف أداة ماليــة يف الوفــاء بإلتزامــه 

والتســبب يف تكبـــد املجموعــة خســارة ماليــة. إن مخاطــر اإلئتــامن للمجموعــة تنتج 

ــوزارات األخــرى ومؤسســات  ــا مــع وزارة الصحــة وال بشــكل أســايس مــن تعاماته

طبيــة حكوميــة أخــرى باإلضافــة اىل بعــض الــرشكات الســعودية الكــرى واملعروفــة. 

ــة  ــن حكوم ــزء م ــي ج ــرى ه ــة األخ ــة الحكومي ــات الطبي ــوزارات واملؤسس إن ال

اململكــة العربيــة الســعودية والتــي لديهــا تصنيــف إئتــامين قــوي يف الســوق 

الســعودي. تتمتــع الــرشكات الســعودية الكــرى املعروفــة أيضــا بتصنيــف إئتــامين 

ــامن املرتبطــة  ــى ملخاطــر اإلئت ــر التعــرض األق ــايل يف الســوق الســعودي. يقت ع

بــاألدوات املاليــة للمجموعــة عــى القيــم الدفريــة املدرجــة يف قامئــة املركــز املــايل 

ــة. ــك األدوات املالي املوحــدة لتل

ــبا،  ــون مناس ــا يك ــددة، وعندم ــر املس ــدة غ ــة األرص ــة مبتابع ــوم إدارة املجموع تق

تــدرج حســابات الذمــم املدينــة التجاريــة بالصــايف بعــد طــرح مخصــص الهبــوط يف 

القيمــة. يــودع النقــد يف بنــوك ذات تصنيــف إئتــامين عــايل.

الرتكيزات الزائدة ملخاطر اإلئتامن

تنشــأ الركيــزات عندمــا يشــرك عــدد مــن األطــراف األخــرى يف أنشــطة متشــابهة، 

ــة ميكــن أن  ــص إقتصادي ــا خصائ ــة، أو له ــة الجغرافي أو يف أنشــطة يف نفــس املنطق

ــل  ــكل مامث ــة بش ــا التعاقدي ــاء بإلتزاماته ــى الوف ــا ع ــر قدرته ــبب يف أن تتأث تتس

بالتغــرات يف الظــروف اإلقتصاديــة أو السياســية أو ظــروف أخــرى. تشــر الركيــزات 

إىل الحساســية النســبية ألداء املجموعــة تجــاه التطــورات التــي تؤثــر عــى صناعــة 

معينــة.

مــن أجــل تجنــب تركــز املخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات املجموعــة 

إرشــادات محــددة تركــز عــى الحفــاظ عــى محفظــة متنوعــة. تتــم مراقبــة تركيــزات 

مخاطــر اإلئتــامن املحــددة وإدارتهــا وفقــا لذلــك.

مخاطر السيولة
ــا  ــة إلتزاماته ــى مقابل ــة ع ــدرة املجموع ــدم ق ــر ع ــي مخاط ــيولة ه ــر الس مخاط

املتعلقــة بــاألدوات املاليــة حــال إســتحقاقها. وتتمثــل كذلــك يف عــدم القــدرة عــى 

ــدار مخاطــر الســيولة  ــة. ت ــه العادل ــع أصــل مــايل برعــة وبقيمــة تقــارب قيمت بي

عــى أســاس منتظــم مــن خــال التأكــد مــن توفــر أمــوال كافيــة متاحــة مــن خــال 

ــات مســتقبلية. ــة أي إلتزام ــن تلبي ــد م ــة للتأك التســهيات اإلئتامني

ــا،  ــل ديونه ــادة متوي ــق بإع ــام يتعل ــر في ــز املخاط ــم تركي ــة بتقيي ــت املجموع قام

واســتنتجت أنهــا منخفضــة. إن الوصــول إىل مصــادر التمويــل متــاح بصــورة كافيــة، 

وهنــاك إمكانيــة إلعــادة تجديــد الديــون التــي تســتحق خــال 12 شــهرا مــع 

ــني. ــني الحالي املقرض
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حقوق المساهمين 
والجمعية العامة

بيئة استثمارية آمنة

إن النظــام األســايس للرشكــة ولوائحهــا كفلــت الحقــوق العامــة للمســاهمني، والتــي 

ــة بالســهم، وبوجــه خــاص الحــق يف الحصــول عــى  ــوق املتصل ــع الحق ــا جمي منه

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

موجــودات الرشكــة عنــد التصفيــة، وحــق حضــور جمعيــات املســاهمني، واالشــراك 

يف مداوالتهــا والتصويــت عــى قراراتهــا، وحــق مراقبــة أعــامل مجلــس اإلدارة، ورفــع 

دعــوى املســؤولية عــى أعضــاء املجلــس، وحــق االستفســار وطلــب معلومــات، مبــا 

ال يــرض مبصالــح الرشكــة، وال يتعــارض مــع نظــام الســوق املاليــة ولوائحــه التنفيذيــة. 

 تسهيل مامرسة املساهمني لحقوقهم وحصولهم عى املعلومات

ضمنــت اللوائــح الداخليــة للرشكــة اإلجــراءات واالحتياطــات الازمــة ملامرســة • 

جميــع املســاهمني لحقوقهــم النظاميــة. 

ــي •  ــاهمني والت ــوم املس ــل لعم ــكل الكام ــات بالش ــع املعلوم ــر جمي ــم توف ت

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

املعلومــات وافيــة ودقيقــة ومحدثــة بطريقــة منتظمــة ويف املواعيــد املحــددة.  

تحرص الرشكة عى توفر املعلومات للمساهمني دون متييز بينهم.• 

الحاضريــن  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  بيــان أســماء 
ت للجمعيــا

المنصباالسم
اجتماع 2020/5/07م

سجل الحضور

رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ فهد بن صالح الجربوع   

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / عبيد بن عبدالله الرشيد

عضو مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن محمد الطويل

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز اليمني

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد الفواز

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد الداود

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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ــات الشــركة لســجل المســاهمين خــالل  عــدد طلب
ــبابها  ــام 2020م وأس ع

سياسة الشركة وإجراءات اإلفصاح
ــه وأنظمتــه اإلرشافيــة، مبوجــب نظــام  وضعــت الرشكــة سياســة لإلفصــاح وإجراءات

ــه الجمعيــة العامــة. الحوكمــة، الــذي أقرّت

المنعقــدة  العاديــة(  غيــر  العامــة  )الجمعيــة   .1
2020/05/07م بتاريــخ 

سبب ونتيجة انعقاد االجتماع
التصويت عى تقرير مجلس اإلدارة للسنة املالية املنتهية يف 2019/12/31م.. 1

يف . 2 املنتهيــة  املاليــة  للســنة  للرشكــة  املاليــة  القوائــم  عــى  التصويــت   

2019م.  /12 /31

يف . 3 املنتهيــة  املاليــة  للســنة  الحســابات  مراجــع  تقريــر  عــى  التصويــت 

2019م. /12 /31

التصويــت عــى إبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة املاليــة املنتهيــة . 4

يف 2019/12/31م.

املوافقــة عــى رصف مبلــغ 2,250,000 ريــاالً، كمكافــأة ألعضــاء مجلــس . 5

اإلدارة، بواقــع 250,000 ريــال لــكل عضــو عــن العــام املــايل املنتهــي يف 

2019/12/31م.

التصويــت عــى تعيــني مراجــع الحســابات للرشكــة مــن بــني املرشــحني، بنــاًء . 6

عــى توصيــة لجنــة املراجعــة، وذلــك لفحــص ومراجعــة القوائــم املاليــة 

ــع األول  ــايل 2020م والرب ــام امل ــن الع ــم الســنوية م ــث والقوائ ــني الثال للربع

ــه. ــد أتعاب ــام 2021م، وتحدي ــاين لع والث

ــن . 7 ــة ع ــاح نقدي ــع أرب ــدم توزي ــس اإلدارة، بع ــة مجل ــى توصي ــت ع التصوي

العــام املــايل املنتهــي يف2019/12/31م.

التصويــت عــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة، بشــكل ربــع . 8

ســنوي أو نصــف ســنوي عــن العــام املــايل 2020م، وتحديــد تاريــخ االســتحقاق 

ــام  ــذاً لنظ ــادرة تنفي ــة الص ــراءات التنظيمي ــط واإلج ــاً للضواب ــع، وفق والتوزي

الــرشكات، وذلــك مبــا يتناســب مــع وضــع الرشكــة املــايل وتدفقاتهــا النقديــة 

وخططهــا التوســعية واالســتثامرية.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )3( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 9

بأغــراض الرشكــة.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )4( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 10

ــك. باملشــاركة والتملّ

التصويــت عــى تعديــل املــادة )8( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 11

ــاب يف األســهم. باالكتت

التصويــت عــى تعديــل املــادة )19( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 12

بصاحيــات مجلــس اإلدارة.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )21( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 13

بصاحيــات الرئيــس والنائــب والعضــو املنتــدب وأمــني الــر.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )23( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 14

بنصــاب اجتــامع املجلــس.

أوالً: االجتماعات

التصويــت عــى تعديــل املــادة )28( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 15

بدعــوة الجمعيــات.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )34( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 16

باملناقشــة يف الجمعيــات.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )39( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 17

بتقاريــر اللجنــة.

التصويــت عــى تعديــل املــادة )43( مــن النظــام األســايس للرشكــة واملتعلقــة . 18

بالوثائــق املاليــة.

أ . تؤكــد الرشكــة بأنــه مل يحــدث أن تســلمت مــن املحاســب القانــوين للرشكــة طلبــاً 

بانعقــاد الجمعيــة العامــة خال الســنة املنتهيــة يف 2020/12/31م ومل يتــم انعقادها. 

وتؤكــد الرشكــة كذلــك بأنــه مل يحــدث أن تســلمت مــن مســاهمني ميلكــون %5 أو 

أكــر مــن رأس مــال الرشكــة، طلبــاً بانعقــاد الجمعيــة العامــة خــال الســنة املاليــة 

املنتهيــة يف 2020/12/31م، ومل يتــم انعقادهــا. 

ب ـ 1( أعلنــت الرشكــة عــن موعــد انعقــاد الجمعيــات العامــة وأماكنهــا وجــدول 

أعاملهــا، قبــل املوعــد بواحــد وعرشيــن يومــاً حســب النظــام.

      2( نــرشت الدعــوة إىل اجتــامع الجمعيــة العامــة العاديــة الرابعــة والعــرشون 

ــة  ــخ 2020/04/16م، ويف الصحيف ــداول بتاري ــع ت ــاين( يف موق ــامع األول والث )االجت

اليوميــة )الجزيــرة( بعددهــا رقــم 17362 الصــادرة بتاريــخ 2020/04/19م، صفحــة 

رقــم )5(.

ــة العامــة  د.  أحيــط املســاهمون علــامً بالقواعــد التــي تحكــم اجتامعــات الجمعي

ــق  ــن طري ــة، وع ــة العام ــوة إىل الجمعي ــر الدع ــك ع ــت، وذل ــراءات التصوي وإج

توزيــع إجــراءات مكتوبــة أثنــاء االجتــامع. حيــث تتــاح الفرصــة للمســاهمني 

للمشــاركة الفعالــة يف اجتامعــات الجمعيــة.

هـــ. حرصــت الرشكــة عــى تيســر مشــاركة أكــر عــدد مــن املســاهمني يف اجتــامع 

ــيس  ــز الرئي ــكان املرك ــث كان امل ــكان، حي ــت وامل ــار الوق ــة، واختي ــة العام الجمعي

ــاض. ــة بالري للرشك

و. مل يطلــب املســاهمون، الذيــن ميلكــون %5 أو أكــر مــن أســهم الرشكــة، إضافــة 

موضــوع أو أكــر عــى جــدول أعــامل الجمعيــة العامــة عنــد إعــداده. 

ز. متّكــن الرشكــة املســاهمني مــن مامرســة حقهــم يف مناقشــة املوضوعــات املدرجــة 

ــس اإلدارة وللمحاســب  ــه أســئلة ألعضــاء مجل ــة، وتوجي ــامل الجمعي يف جــدول أع

القانــوين. 

ــة  ــون مصحوب ــة، تك ــة العام ــى الجمعي ــرض ع ــي تع ــات الت ــع املوضوع حـــ. جمي

ــرار.  ــاذ الق ــن اتخ ــاهمني م ــن املس ــة، متّك ــات كافي مبعلوم

ط.  متّكــن الرشكــة املســاهمني مــن االطــاع عــى محــرض االجتــامع مبقــر الرشكــة، 

ويجــري اإلعــان عــى موقــع تــداول بنتائــج االجتــامع فــور انتهــاء الجمعيــة، وتــزود 

اإلدارة العامــة للــرشكات بــوزارة التجــارة والســتثامر وهيئــة الســوق املاليــة بنســخة 

مــن محــرض اجتــامع الجمعيــة العامــة حســب النظــام. 

حقوق التصويت

أ . تلتــزم الرشكــة بتوفــر كافــة الســبل ملســاهميها، لتمكينهــم مــن مامرســة حقهــم 

يف التصويــت وتيســر ذلــك.

ب. تســتخدم الرشكــة التصويــت الراكمــي، الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة الحــايل يف 

الجمعيــة العامــة، حســب النظــام األســايس.

جـــ. تلتــزم الرشكــة بالتحقــق مــن أن وكاالت املســاهمني لحضــور اجتــامع الجمعيــة 

العامــة )والتــي يجــب أن تكــون كتابيــة(، كانــت ملســاهمني آخريــن مــن غــر أعضــاء 

مجلــس اإلدارة، ومــن غــر موظفــي الرشكــة.

د.  ليــس مــن إجــراءات الرشكــة االطــاع عــى التقاريــر الســنوية للمســتثمرين مــن 

ــل  ــة عــن غرهــم - مث ــن يترفــون بالنياب ــة، الذي األشــخاص ذوي الصفــة االعتباري

ــق االســتثامر – حيــث تعتقــد الرشكــة أن هــذا اإلجــراء يخــص املســتثمرين  صنادي

ــر  ــة تعت ــإن الرشك ــك ف ــة، كذل ــرة مســؤوليات الرشك ــع ضمــن دائ أنفســهم، وال يق

ــك  ــه ال يوجــد أي مســاهم ميتل ــامً بأن ــي أســهمها حــرة. عل مــن أكــر الــرشكات الت

أكــر مــن %5 مــن أســهم الرشكــة، مــن ذوي الصفــة االعتباريــة أو غــر ذلــك. كــام ال 

يوجــد يف مجلــس اإلدارة ممثــاً ألي جهــة اعتباريــة. 

حقوق المساهمين في أرباح األسهم

اطلــع مجلــس اإلدارة عــى سياســة الرشكــة يف توزيــع األربــاح ووافــق عليهــا، وأقرّتهــا 

الجمعيــة العامــة. ويشــار إليهــا بشــكل ســنوي يف تقريــر املجلــس.

ثانياً: تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 
2020/05/07م.

عدد طلبات الشركة لسجل 
المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلب

الجمعية العامة2020/03/22م1

الجمعية العامة2020/05/07م2
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ثانًيا: الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها

تعمــل الرشكــة مبوجــب نظامهــا األســايس، ولوائــح وسياســات وأدلــة داخليــة لحوكمــة الرشكــة، بحيــث يتــم تحديثهــا باســتمرار. وهــي تتضمــن 

جميــع القواعــد واملعايــر املنظمــة ألداء الرشكــة، وأهمهــا الشــفافية واملســاواة ومامرســة املســاهمني حقوقهــم يف الحصــول عــى املعلومــات 

التــي تؤثــر عــى قراراتهــم االســتثامرية. وقــد تــم آخــر تحديــث واعتــامد للنظــام األســايس، وبعــض هــذه اللوائــح والسياســات -حســب مقتــى 

الحــال- مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1440/12/03هـــ املوافــق 2019/08/04م ومــن الجمعيــة العامــة للرشكــة بتاريــخ 1441/01/18هـــ املوافــق 

2019/09/17م. وتُطبــق الرشكــة جميــع األحــكام الــواردة يف الئحــة حوكمــة الــرشكات الصــادرة عــن هيئــة الســوق املاليــة -بنــاًء عــى نظــام 

الــرشكات الصــادر مبوجــب املرســوم امللــيك م/3 وتاريــخ 1437/01/28هـــ، املعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق املاليــة 3-57-2019 وتاريــخ 

1440/09/15هـــ املوافــق 2019/05/20م، باســتثناء األحــكام الــواردة أدنــاه:

التدريبالفقرة

نص املادة

اآلليــات  وضــع   :)2( فقــرة 

مــن  كل  لحصــول  الازمــة 

أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 

ــج ودورات  ــة عــى برام التنفيذي

تدريبيــة بشــكل مســتمر لغــرض 

ــم يف  ــم ومعارفه ــة مهاراته تنمي

املجــاالت ذات العاقــة بأنشــطة 

الرشكــة.

فقرة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

تشكيل لجنة إدارة املخاطرالفقرة

نص املادة

تُشــكل بقــرار مــن مجلــس إدارة 

الرشكــة لجنــة تســمى )لجنــة 

ــص  ــب الن ــر( )حس إدارة املخاط

ــادة(  ــوارد يف امل ال

مادة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

الفقرة
تكوين وحدة أو إدارة املراجعة 

الداخلية

نص املادة

فقــرة )3(: أن تحــدد مكافــآت 

ــة  ــة الداخلي ــر إدارة املراجع مدي

عــى  بنــاًء  املراجعــة  إدارة  أو 

اقــراح لجنــة املراجعــة وفقــاً   

لسياســات الرشكــة

فقرة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

اختصاصات لجنة إدارة املخاطرالفقرة

نص املادة

تختــص لجنــة إدارة املخاطــر مبــا 

يــي: الفقــرات مــن )1( إىل )12( 

حســب النــص الــوارد يف املــادة

مادة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

اجتامعات لجنة إدارة املخاطرالفقرة

نص املادة

املخاطــر  إدارة  لجنــة  تجتمــع 

بصفــة دوريــة مــرة كل ســتة 

أشــهر عــى األقــل وكلــام دعــت 

الحاجــة لذلــك.

مادة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

39

70
76

71

72 المادة

المادة

المادة

المادة

المادة

78

املسئولية االجتامعيةالفقرة

نص املادة

تضــع الجمعيــة العامــة العاديــة 

ــس  ــن مجل ــراح م ــى اق ــاًء ع بن

إقامــة  تكفــل  سياســة  اإلدارة 

التــوازن بــني أهدافهــا واألهداف 

التــي يصبــو املجتمــع لتحقيقهــا 

األوضــاع  تطويــر  لغــرض 

واالقتصاديــة  االجتامعيــة 

. للمجتمــع

مادة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

مبادرات العمل االجتامعيالفقرة

نص املادة

الرامــج  اإلدارة  يضــع مجلــس 

ويحــدد الوســائل الازمــة لطــرح 

مجــال  يف  الرشكــة  مبــادرات 

ويشــمل  االجتامعــي  العمــل 

ــي:  ــا ي ــك م ذل

1. وضــع مــؤرشات قيــاس تربــط 

أداء الرشكــة مبــا تقدمــه مــن 

ــادرات يف العمــل االجتامعــي  مب

بالــرشكات  ذلــك  ومقارنــة 

األخــرى ذات النشــاط املشــابه.

فقرة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

تشكيل لجنة حوكمة الرشكاتالفقرة

نص املادة

مجلــس  تشــكيل  حــال  يف 

ــة  ــة بحوكم ــة مختص اإلدارة لجن

يفــوض  أن  فعليــه  الــرشكات 

املقــررة  االختصاصــات  إليهــا 

الرابعــة  املــادة  مبوجــب 

ــة،  ــذه الائح ــن ه ــعني م والتس

وعــى هــذه اللجنــة متابعــة أي 

تطبيقــات  بشــأن  موضوعــات 

مجلــس  وتزويــد  الحوكمــة 

األقــل  عــى  ســنوياً  اإلدارة 

التــى  والتوصيــات  بالتقاريــر 

إليهــا. تتوصــل 

مادة اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

87

88

95
المادة

المادة

المادة

79

تقرير املراجعة الداخليةالفقرة

نص املادة

مجلــس  يحــدد  )ج(:  فقــرة 

ــدة أو  ــر وح ــاق تقري اإلدارة نط

إدارة املراجعــة الداخليــة بنــاًء 

عــى توصيــة لجنــة املراجعــة 

يتضمــن  أن  عــى  الداخليــة 

التقريــر بصــورة خاصــة مــا يــي:

)3( تقييــم أداء مجلــس اإلدارة 

ــق نظــام  ــا يف تطبي واإلدارة العلي

)حســب  الداخليــة  الرقابــة 

النــص الــوارد يف املــادة(.

فقرات اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

78 المادة

تحفيز العاملنيالفقرة

نص املادة

ــج  ــة أن تضــع برام يجــوز للرشك

املشــاركة  وتحفيــز  لتطويــر 

الرشكــة  يف  للعاملــني  واألداء 

هــذه  تتضمــن  أن  ويجــوز 

يــي:  مــا  الرامــج 

)حســب   )3( و   )2( الفقــرات 

املــادة(. الــوارد يف  النــص 

فقرات اسرشاديةأسباب عدم التطبيق

85 المادة
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التواصل مع المساهمين 
والمستثمرين

القوى العاملة والتدريب

الجودة واإلدارة البيئيةبرامج المسؤولية المجتمعية

إحاطة بشفافية ونزاهة

ــة  ــتثمريها أهمي ــاهميها ومس ــة مس ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــويل الرشك ت

ــر  ــام مــن خــال التقري ــا وأنشــطتها خــال الع ــم عــى أدائه ــث تطلعه بالغــة، حي

ــع  ــق موق ــن طري ــم بشــكل مســتمر، ع ــك اطاعه ــا، وكذل ــس إدارته الســنوي ملجل

ــة تطــورات  ــداول وموقــع الرشكــة االلكــروين ووســائل االتصــال األخــرى، عــى أي ت

مهمــة قــد تطــرأ ويكــون لهــا تأثــر عــى وضعهــا املــايل وأعاملهــا، مبــا ال يؤثــر عــى 

قدرتهــا التنافســية وفقــاً لسياســة اإلفصــاح التــي تحــرص الرشكــة عــى إتباعهــا، مــن 

خــال تطبيــق تعليــامت هيئــة الســوق املاليــة، واألنظمــة املعمــول بهــا يف اململكــة 

ــة الســعودية. العربي

املســاهمني  مبقرحــات  علــامً  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  بإحاطــة  الرشكــة  تقــوم 

وملحوظاتهــم حيــال الرشكــة وأدائهــا، وتــزود إدارة عاقــات املســتثمرين، بالرشكــة 

الكيميائيــة الســعودية القابضــة، تقاريــر لــإلدارة العليــا تتضمــن تقريــراً عــن 

املســاهمني وحركــة األســهم واملاحظــات حــول الرشكــة وأدائهــا. فيــام تعــرض اإلدارة 

ــوي عــى املعلومــات الخاصــة بنشــاط  ــراً يحت ــة عــى مجلــس اإلدارة تقري التنفيذي

ــة  ــن كاف ــة ع ــح الرشك ــني وتفص ــة. يف ح ــهم الرشك ــق بس ــا يتعل ــتثمرين، وم املس

استفســارات الجهــات الرقابيــة واملســاهمني الــواردة يف الجمعيــة العامــة، وال توجــد 

ماحظــات للمســاهمني حيــال الرشكــة، عــدا مــا يســجل يف محــرض الجمعيــة العامــة.

دعم وتمكين مستدام

ــة الســعودية القابضــة، اســراتيجية متطــورة الســتقطاب  ــة الكيميائي تعتمــد الرشك

أفضــل الخــرات والكفــاءات واملهــارات الوطنيــة، ودعمهــم بباقــة من برامــج التأهيل 

والتدريــب لصقــل معارفهــم ودعمهــم ملواصلــة تحصيلهــم األكادميــي العــام والعــايل، 

حيــث نــال العديــد مــن موظفــي الرشكــة شــهادات البكالوريــوس واملاجســتر وهــم 

عــى رأس عملهــم، فضــاً عــن تطويــر بيئــات عملهــم بشــكل مســتمر، لتمكينهــم 

مــن مامرســة أعاملهــم وفــق أفضــل معايــر الجــودة والكفــاءة والتميــز، مبــا يحقــق 

األهــداف االســراتيجية لعمــل الرشكــة. علــامً بــأن الرشكــة تعمــل عــى برنامــج رشكاء 

الرؤيــة، لكــن تــم توقفــه بســب ظــروف جائحــة كوفيــد١٩، حتــى إشــعار آخــر.

مشاركة مجتمعية فاعلة 

ــراتيجية  ــات اس ــاء عاق ــى بن ــة ع ــعودية القابض ــة الس ــة الكيميائي ــل الرشك تعم

مــع املجتمعــات املحليــة، وااللتــزام بالعطــاء املجتمعــي عــر برامــج مبتكــرة تلبــي 

ــاً  ــراً إيجابي ــا أث ــن خاله ــدث م ــددة نح ــة ومح ــداف واضح ــق أه ــا، وف احتياجاته

ــزات رئيســة هــي: ــة مرتك ــى ثاث ــل ع ــك  بالعم ــاً ، وذل حقيقي

املؤسســات: العمــل عــى بنــاء وتطويــر عاقــات اســراتيجية مــع املؤسســات • 

املجتمعيــة غــر الهادفــة للربــح.

التطــوع: العمــل عــى تعميــم مفهــوم التطــوع والعمــل الخــري لــدى جميــع • 

ــم  ــم وخراته ــم وجهوده ــرع بوقته ــى الت ــم ع ــة ، وتحفيزه ــويب الرشك منس

للمشــاركة بالعديــد مــن املبــادرات والرامــج املصممــة لخدمــة املجتمــع 

املحــي.

البيئــة: تطبيــق تقنيــات خاصــة إلعــادة تدويــر النفايــات الناجمــة عــن كافــة • 

عمليــات التصنيــع واإلنتــاج لديهــا.

 

ومــن خــال حــرص الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة عــى أداء مســؤولياتها 

املجتمعيــة بــكل أمانــة وكفــاءة، اســتمرت خــال عــام 2020م، بالتعــاون مــع 

ــام )إنســان(، عــى إقامــة مجموعــة مــن األنشــطة  ــة األيت ــة لرعاي ــة الخري الجمعي

والرامــج التــي تخــدم هــذه الفئــة الغاليــة مــن أبنــاء الوطــن. حيــث قدمــت الرشكــة 

دعــامً للمؤسســات التعليميــة، مــن خــال قيامهــا بتدريــب وتطويــر وصقــل مواهب 

الشــباب وإعدادهــم لســوق العمــل.

كــام تســعى إدارة الرشكــة الكيميائيــة الســعودية القابضــة، إىل االســتمرار يف تقــيّص 

احتياجــات املحافظــات ذات العاقــة، لرفــع مســتوى املبــادرات ودعــم أوارص 

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

اإلنســانية التــي تعنــى باأليتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة، ملنحهــم الفــرص 

الكاملــة يف التوظيــف والحصــول عــى اإلعانــات، وإدراجهــم يف الرامــج التــي تشــارك 

بهــا الرشكــة، بشــكل عــام.

ــزو 9001  ــهادة االي ــى ش ــة ع ــى املحافظ ــام 2020م ع ــال ع ــة خ ــت الرشك عمل

ــزو  ــة اآلي ــزو 14001 وشــهادة الســامة والصحــة املهني ــة اآلي وشــهادة اإلدارة البيئي

ــّدرة  ــة املص ــل الرشك ــن قب ــي م ــق خارج ــراء تدقي ــق إج ــن طري ــك ع 45001، وذل

ــا لــرشوط  ــزام الرشكــة ومطابقته ــة التأكــد مــن الت لنظــام وشــهادات الجــودة، بغي

ــة.  ــهادات املمنوح ــات الش ومواصف

سجل السالمة واألمن الصناعي

مل تســجل خــال عــام 2020م أي حادثــة تهــدد ســامة ممتلــكات الرشكــة وموظفيهــا 

والبيئــة املحيطــة، عــى الرغــم مــن خطــورة وحساســية املنتجــات التــي تقــوم الرشكة 

بتصنيعهــا وتداولهــا، وذلــك بفضــل اللــه ثــم املراجعــة املســتمرة إلجــراءات وأنظمــة 

ــرم  ــام املن ــال الع ــة خ ــدأت الرشك ــام ب ــة. ك ــآت الرشك ــامة يف منش ــن والس األم

ــآت  ــق يف منش ــن الحري ــة م ــة والحامي ــة والوقاي ــاء املركزي ــم اإلطف ــث نظ بتحدي

ــات  ــي، واملتطلب ــن الصناع ــا لألم ــة العلي ــات الهيئ ــب مواصف ــك حس ــة، وذل الرشك

الوقائيــة للحاميــة مــن الحريــق يف املبــاين الصناعيــة، الصــادرة مــن قبــل املديريــة 

العامــة للدفــاع املــدين.
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إقرار الضوابط الداخلية وإقرارات أخرى

يقّر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة بما يلي

 كافة سجات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. . 1

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية عى أسس سليمة ونفذ بفعالية.. 2

ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة الرشكة عى مواصلة نشاطها. . 3

ال يوجــد أي اختــاف عــن معايــر املحاســبة املعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية . 4

للمحاســبني القانونيــني. 

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

ال يوجــد أي مصلحــة يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف التصويــت تعــود . 6

ألشــخاص )عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذيــني وزوجاتهــم وأوالدهم 

القــر(، أبلغــوا الرشكــة بتلــك الحقــوق مبوجــب املــادة الثاثــني مــن قواعــد 

ــة األخــرة.  ــك الحقــوق خــال الســنة املالي ــر يف تل التســجيل واإلدراج، وأي تغي

ال يوجــد أي مصلحــة وحقــوق خيــار وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس . 7

ــهم أو  ــر يف أس ــم الق ــم وأوالده ــني وزوجاته ــار التنفيذي ــة وكب إدارة الرشك

ــك املصلحــة أو  ــر يف تل أدوات الرشكــة، أو أي مــن رشكاتهــا التابعــة، وأي تغي

تلــك الحقــوق خــال الســنة املاليــة األخــرة. 

ال يوجــد لــدى الرشكــة أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إىل أســهم وأي حقــوق . 8

ــا  ــا أو منحته ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــار أو مذك خي

الرشكــة، ومل تحصــل الرشكــة عــى عــوض مقابــل ذلــك خــال الســنة املاليــة.

ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب، مبوجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل . 9

ــابهة  ــوق مش ــاب أو حق ــق اكتت ــرات ح ــار أو مذك ــوق خي ــهم أو حق إىل أس

أصدرتهــا أو منحتهــا الرشكــة. 

ال يوجــد أي اســرداد أو رشاء أو إلغــاء مــن جانــب الرشكــة، ألي أدوات ديــن . 10

قابلــة لاســرداد، أو أي أوراق ماليــة اشــرتها الرشكــة أو رشكاتهــا التابعــة. 

الخاتمـة

نشــكر كافــة عمــاء الرشكــة ومورديهــا والدوائــر واملؤسســات الحكوميــة والخاصــة 

ــة  ــول لكاف ــكر موص ــتمر، والش ــم املس ــم ودعمه ــجيعهم الدائ ــم وتش ــى تعاونه ع

أعضــاء مجلــس اإلدارة ومنســويب الرشكــة، عــى جهودهــم املخلصــة للرشكــة 

ــة الســعودية القابضــة  ــة الكيميائي وحرصهــم عــى اســتمرار تقــدم وازدهــار الرشك

ــق.    ــه ويل التوفي ــة. والل ــا التابع ورشكاته
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