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كلمة رئيس المجلس

السادة المساهمون الكرام،،
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

يطيـــب لي أن أقدم لكم نيابة عن أعضاء مجلس 
إدارة الشركة الكيميائية السعودية القابضة التقرير 
الســـنوي لعام 2019م، والذي يستعرض نشاط 
الشركة و الشركات التابعة، ونتائجها المالية للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

واصلت الشركة بفضل من الله مسيرتها الناجحه 
وتطوير نشاطها وتعزيز مركزها المالي والمحافظة 
على دورها واهميتها على الصعيد الداخلي في 
المملكة العربية السعودية خاصة والمنطقة بشكل 
عام وأن تشمل خططها و تطلعاتها ونشاطاتها 

على مستوى أجزاء واسعة من الوطن العربي.

وقد أنجزت الشركة خالل عام 2019م، معظم األهداف 
 الكمية و النوعية التي تضمنتها خطتها التشغيلية السنوية، 
مما ساهم في المحافظة على وضعها المميز بين 

الشركات السعودية. 

و في اإلطار التنظيمي للشركة، اعتمدت الجمعية 
العامة للشركة خالل العام 2019م، تشكيل مجلس 
اإلدارة في دورته الجديدة و قامت بإعادة تشكيل 
اللجان المتخصصة لمســـاندته في تأدية مهامه 
بشـــكل فاعل، والمتمثلة فـــي: اللجنة التنفيذية، 

ولجنة المراجعة، ولجنة المكافآت والترشيحات.
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وفي الختام، أتقدم باألصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين في الشركة 
الكيميائية السعودية القابضة والشركات التابعة 
بأسمى آيات التقدير واالمتنان إلى مقام سمو سيدي 
خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، وإلى 
سمو ولي عهده األمين محمد بن سلمان حفظه 
الله، داعيًا المولى الكريم أن يسدد خطاهم لكل 

ما فيه رفعة لهذا البلد ورقيه ونهضته.

وأود أن أعرب – باسم مجلس اإلدارة - عن خالص 
الشكر وعظيم التقدير لجميع العاملين في الشركة 
الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة 
على جهودهم المتواصلة لتعزيز مكانة الشـــركة، 
وللمساهمين األفاضل الذين أولونا تلك الثقة الغالية 
والمسؤولية الكبيرة التي نعتز بها. كما نشكر كافة 
عمالء الشـــركة ومورديها والدوائر والمؤسسات 
الحكومية واألهلية على تعاونهم وتشـــجيعهم 
الدائم ودعمهم المستمر، والتي تحفزنا على بذل 
أقصى الجهود لتحقيق أهداف الشركة وتطلعاتها 

واستراتيجياتها.

فهد بن صالح الجربوع

رئيس مجلس اإلدارة 

وقد أنجزت الشركة خالل عام 2019م، معظم األهداف الكمية والنوعية التي 
تضمنتها خطتها التشغيلية السنوية، مما ساهم في المحافظة على وضعها 

المميز بين الشركات السعودية
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أواًل:المقدمة
السادة / المساهمي الكرام

الشركة الكيميائية السعودية القابضة

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،
يسر مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية 
القابضة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م والذي 
يحتوي على عرض عام ألداء الشركة وأنشطتها 
وأهـــم إنجازاتها، باإلضافة إلى  القوائم المالية 
الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2019م وتقرير مراجعي الحسابات 

طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
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أهم انجازات الشركة خالل عام 2019 م:

يسعدنا إلقاء الضوء على بعض أبرز إنجازات الشركة خالل 
العام المالي 2019م والذي بحمد الله شـــهد تطورات 
ومتغيرات إيجابية عده في إطار تحسين األداء الداخلي 

والخارجي والخدمات المقدمة لعمالء الشركة :

تطوير الكفاءات والهيكل االداري
نظًرا ألهمية تعزيز االستثمار في المهارات المتوفرة في 
الشركة للتعامل مع التطورات المستقبلية وتحديد وتوفير 
المواهب المناسبة، قامت الشركة بتصميم وتطويــر الهيكل 
التنظيمي من اجل مســيرة التميز في الخدمات واألداء 
وتطويــر الممارســات اإلداريــة. كما بدأت الشركة في 
تحديث السياسات واالجراءات واالنظمة الخاصة وتحديد 

المسؤوليات والمهام الوظيفية وعالقاتها ببعضها.

األبحاث والتطوير 
قامت الشـــركة بتعزيز إدارة األبحاث والتطوير واإلبتكار 
التقني بتأســـيس إدارة مختصة بذلك. ســـعت الشركة 
بتوطين التقنية عن طريق تحفيز اإلبتكار وتطوير الكفاءات 

السعودية للعمل في مجاالت التقنية. 

التحول الرقمي
بدأت الشركة في مشروع تطوير التحول الرقمي من أجل 
توفير وسائل لتحسين التواصل مع العمالء ومساهمي 

الشركة.

تطوير المنتجات
واصلت الشركة مســـيرتها في التطوير والحفاظ على 
دورها الريادي في قطاع المتفجرات المدنية. ومن هذا 
المنطلق بدأت الشركة التشـــغيل التجريبي لشاحنات 
المتفجرات الســـائبة في عـــدة مواقع وتطوير خطوط 
اإلنتاج لتالئم إنتاج المتفجرات السائبة ومنتجات أخرى 

التي تلبي احتياجات عمالئنا وتوقعاتهم.
االمتثال والتطوير األمني

ضمن التزام الشـــركة وســـياق تطبيق نظم المتفجرات 
واللوائح التنفيذية ومواصفات وتعليمات الهيئة العليا 
لألمن الصناعي المحدثة حســـب قوانين عام 2017م ، 
اســـتمرت الشركة في مسيرة مشاريع التطوير األمني 
لمواقع الشركة والذي كان له دور فعال في الحصول 
على رخص مصانع ومستودعات الشركة من قبل وزارة 

الداخلية.
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قطاع الدواء والخدمات الطبية
استمرت شركة سيتكو فارما في إستراتيجية 
التوسع االستراتيجي وزيادة النمو المالي 
وذلك عن طريـــق توقيع اتفاقيات توزيع 
في المملكة العربية السعودية مع عدة 
 Acino شـــركات عالمية حيث كان أهمها
Pharma وشركة GSK.  وعلى غرار تعزيز 
المرونة التشغيلية والكفاءة التنافسية، 
قامت الشركة في افتتاح مستودع جديد 

في المنطقة الشرقية.
كما شهدت شـــركة أجا فارما العديد من 
األنشطة من أجل تعزيز األعمال التجارية 
المحلية والخليجية وتحقيق التكامل في 
القطاع الدوائي بين شـــركاتنا حيث كان 
من أهمها إنتـــاج العديد مـــن المنتجات 
الطبية وتسجيل منتجات جديدة وحقوق 
التسويق لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.  
وبهدف تجسيد تطلعات الشركة والحاجة 
االستراتيجية للتوسع خارج المملكة العربية 
السعودية، قامت الشركة بتسجيل المصنع 
لدى وزارة الصحة في كل من دولة االمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين وتوقيع 

عدة اتفاقيات في تلك الدول.
كما أسهم تكامل الجهود وخبرة الشركة في 
تعزيز اسواق قطاع الدواء والمستلزمات 
الطبية في حصول الشـــركة الكيميائية 
لالســـتثمار التجاري على عـــدة وكاالت 
جديدة من األدوية  والمستلزمات الطبية 
والمكمالت الغذائية والذي ساهم في 
نمو إيرادات الشركة الكيميائية لالستثمار 
التجاري بحوالي %67 بالمقارنة مع إيرادات 

السنة المالية السابقة. 

االستراتيجية
تواصــل الشـــركة جهودهـــــا الطموحــة 
لتنفيــذ أهدافها االســـــتراتيجية، وذلــك 
عبــر استمرارية تحديث استراتيجية الشركة 
الخمسية لتتالءم مع المستجدات في عام 
٢٠١٩م بحيث تتضمن أولويات محددة تحت 
كل ركيزة من ركائز االستراتيجية لتحقيق 

تطلعات الشركة المستقبلية.  
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ثانيًا :الحوكمة والتطبيقات المتعلقة بها:
تعمل الشـــركة بموجـــب نظامها األساســـي ولوائح 
وسياسات وأدلة داخلية لحوكمة الشركة يتم تحديثها 
باســـتمرار وتتضمن جميع القواعد والمعايير المنظمة 
ألداء الشركة وأهمها الشفافية والمساواة وممارسة 
المســـاهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات 
التـــي تؤثر على قراراتهـــم االســـتثمارية، وقد تم آخر 
تحًديث واعتماد للنظام األساسي وبعض هذه اللوائح 
والسياسات -حسب مقتضى الحال- من مجلس اإلدارة 
بتاريخ 1440/12/03هـ الموافق 2019/08/04م ومن 
الجمعية العامة للشركة بتاريخ 1441/01/18هـ الموافق 
2019/09/17م، وُتطبق الشركة جميع األحكام الواردة 
في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
المالية -بناًء على نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم 
الملكي م/3 وتاريـــخ 1437/01/28هـ، المعًدلة بقرار 
مجلس هيئة السوق المالية رقم -3 -57 2019 وتاريخ 
1440/9/15هـ الموافق 2019/05/20م- بإســـتثناء 

األحكام الواردة أدناه:

رقم المادة: التاسعة والثالثون
الفقرة: التدريب

نص المادة: فقرة )2(: وضع اآلليات الالزمة لحصول كل 
من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على برامج 
ودورات تدريبية بشكل مستمر لغرض تنمية مهاراتهم 
ومعارفهم في المجاالت ذات العالقة بأنشطة الشركة.

أسباب عدم التطبيق: فقرة استرشادية

رقم المادة: الحادية األربعون
الفقرة: التقييم

نــص المادة: أ. يضع مجلـــس اإلدارة -بناًء على اقتراح 
لجنة الترشيحات-  اآلليات الالزمة لتقييم أداء المجلس 
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية سنويًا )حسب النص 

الوارد في المادة(. 
)ب – و(  )حسب النص الوارد في المادة(

أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية

رقم المادة: السبعون
)تشكيل لجنة إدارة المخاطر(

نص المادة: ُتشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة 
تسمى )لجنة إدارة المخاطر( )حسب النص الوارد في المادة(

أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية
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رقم المادة: الحادية والسبعون 
)اختصاصات لجنة إدارة المخاطر(

نص المادة: تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي:
الفقرات من )1( إلى )12( حسب النص الوارد في المادة

أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية
رقم المادة: المادة الثانية والسبعون

)اجتماعات لجنة إدارة المخاطر(
نص المادة: تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية مرة 
كل ستة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية

رقم المادة: السادسة والسبعون
)تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية(

نص المــادة: فقرة )3(: أن تحدد مكافآت مدير إدارة 
المراجعة الداخلية أو إدارة المراجعة بناًء على اقتراح 

لجنة المراجعة وفقًا   لسياسات الشركة.
أسباب عدم التطبيق: فقرة استرشادية

رقم المادة: الثامنة والسبعون
)تقرير المراجعة الداخلية(

نص المادة: فقـــرة )أ(: تعد إدارة المراجعة الداخلية 
تقريرًا مكتوبًا عن أعمالها وتقدمة إلى مجلس اإلدارة 
ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على األقل )حسب 

النص الوارد في المادة(.
فقرة )ج(: يحدد مجلـــس اإلدارة نطاق تقرير وحدة 
أو إدارة المراجعة الداخليـــة بناًء على توصية لجنة 
المراجعة الداخلية علـــى أن يتضمن التقرير بصورة 

خاصة ما يلي:
)3( تقييـــم أداء مجلـــس اإلدارة واإلدارة العليا في 
تطبيق نظام الرقابة الداخلية )حســـب النص الوارد 

في المادة(.
أسباب عدم التطبيق: فقرات استرشادية

رقم المادة: الخامسة والثمانون
)تحفيز العاملين(

نص المادة: يجوز للشركة أن تضع برامج لتطوير وتحفيز 
المشـــاركة واألداء للعاملين في الشركة ويجوز أن 

تتضمن هذه البرامج ما يلي: 
الفقرات )2( و )3( )حسب النص الوارد في المادة(.

أسباب عدم التطبيق: فقرات استرشادية

رقم المادة: السابعة والثمانون
)المسئولية االجتماعية(

نص المادة: تضع الجمعية العامة العادية بناًء على 
اقتراح من مجلس اإلدارة سياسة تكفل إقامة التوازن 
بين أهدافها واألهداف التي يصبو المجمتع لتحقيقها 
لغرض تطوير األوضاع االجتماعية واالقتصادية للمجتمع.

أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية

رقم المادة: الثامنة والثمانون
)مبادرات العمل االجتماعي(

نــص المادة: يضـــع مجلـــس اإلدارة البرامج ويحدد 
الوســـائل الالزمة لطرح مبادرات الشركة في مجال 

العمل االجتماعي ويشمل ذلك ما يلي: 
)1( وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه 
من مبادرات في العمـــل االجتماعي ومقارنة ذلك 

بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه.
أسباب عدم التطبيق: فقرة استرشادية

رقم المادة: التاسعة والثمانون
)سياسات االفصاح وإجراءاته(

نص المادة: الفقرة )3(: أن يتضمن الموقع اإللكتروني 
للشركة جميع المعلومات المطلوب االفصاح عنها 
,اي بيانات أو معلومات أخرى تنشر من خالل وسائل 

االفصاح اآلخري
أسباب عدم التطبيق: فقرة استرشادية

رقم المادة: الخامسة والتسعون
)تشكيل لجنة حوكمة الشركات(

نص المادة: في حال تشـــكيل مجلس اإلدارة لجنة 
مختصة بحوكمة الشـــركات فعليه أن يفوض إليها 
االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين 
من هـــذه الالئحة، وعلى هذه اللجنـــة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة وتزويد مجلس 
اإلدارة سنويًا على األقل بالتقارير والتوصيات التى 

تتوصل إليها.
أسباب عدم التطبيق: مادة استرشادية
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المهندس فهد صالح الجربوع   . 1
المؤهالت: بكالوريس هندسة كهربائية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن 1974م

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
   من عام 2002-2010: المدير العام للشركة الكيميائية السعودية وعضو مجلس المديرين للشركة 

السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكوفارما(.
  من عام 1992-1995: الرئيس التنفيذي لشركة خدمات نفط المحدودة.

  من عام 1989-1992: المدير العام لشركة اسمنت القصيم 
  من عام 1983 - 1989م المدير العام وعضو مجلس اإلدارة ومالك بشركة متسكو لالنشاءات المعدينة 

المحدودة.
  1976-1981: صندوق التنميه الصناعية السعودي –قسم القروض الكهربائية. 

  1974-1976: مساعد هيئة التدريس )معيد(

األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2
المؤهالت: بكالوريس ادارة اعمال سان جوزية الواليات المتحدة االمريكية 1983م  

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  30 سنه في المجال المصرفي. 

األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 3
المؤهالت: بكالوريس اداب جغرافيا 1403هـ.

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  من عام 1404هـ حتى 1414هـ في وزارة التعليم العالي.

  من عام 1414هـ حتى 1425هـ في الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. 
  عضو سابق في مجلس شركة زجاج 

  عضو سابق في مجلس ادارة ساسكو

األستاذ/ فواز بن محمد الفواز. 4
المؤهالت: بكالوريس المالية والمحاسبة جامعة الملك سعود 1983

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  من 2015/4/1م حتى تاريخه  نائب الرئيس التنفيذي للمالية – شركة التصنيع الوطنية

  من 2011/1/1م حتى 2015/03/31م نائب الرئيس للمالية ـ سابك المركز الرئيسي
  من 2005/1/1م حتى 2010/12/31م مدير عام المالية ـ سابك المركز الرئيسي

ــــ سابك المركز الرئيسي   من 2000/1/1 حتى 2004/12/31م مدير عام الخدمات المالية والمحاسبيةـ 
ـــ سابك للتسويق احدى شركات    من 1996/9/1م حتى 1999/12/31م مساعد نائب الرئيس للماليةـ 

سابك التابعة

ثالثًا: أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين:

وظائف أعضاء مجلس اإلدارة ومؤهالتهم وخبراتهم
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الدكتور/خالد بن محمد  الطويل . 5
المؤهالت: دكتوراة حاسب الي تكساس  اي اند ام 1994

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  من 2002 – صاحب فكرة ومؤسس شركة علم بالمملكة العربية السعودية 

OPM-MOI 2009-2010 مدير برنامج التعاون التقني مع الواليات المتحدة االمريكية  
  2000-2008 مدير عام مركز المعلومات الوطني

  1998-2000 عميد كلية علوم وهندسة الحساب االلي

االستاذ/محمد بن سعد الداود. 6
المؤهالت: بكالوريس محاسبة جامعة الملك سعود 1996م

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  اغسطس 2018 حتي تاريخه  مكتب محمد بن سعد بن عبدالعزيز بن داود لالستشارات الماليه واالداريه 

  مارس 2018 الى يونيو 2018 العضو المنتدب لشركة منافع لالستثمار 
  اغسطس 2014 الى مارس 2018 الرئيس التنفيذي لشركة محمد عبدالعزيز الراجحي واوالدة لألستثمار
   يوليو 2013 حتى اغسطس 2014 مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في البنك السعودي البريطاني

  فبراير 2004 حتى يوليو 2013 نائب مدير عام الخدمات المصرفية للشركات البنك العربي الوطني

األستاذ/ عبد الله بن زامل  الدريس. 7
المؤهالت: بكالوريس علوم جامعة الملك سعود 1396هـ

التخصص في التحاليل الطبية جامعة لندن 1978-1979م 
الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:

  1430هـ عضو مجلس الشورى الدورة الخامسة + رئيس لجنة الشؤون الصحية البيئية بالمجلس
  1419هـ  ـــ 1430هـ وكيل وزارة الصحة للمختبرات وبنوك الدم

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

األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد عابد. 8
المؤهالت: ماجستير ادارة اعمال جامعة بنتلي 2006م

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات:
  14 سنة ادارة االستثمارات والثروات في االسهم العامة وصناديق الملكية الخاصة

الدكتور/ محمد سعود البدر )المدير العام والعضو  المنتدب(. 9
المؤهالت: دكتوراة تعليم حاسب 1993م

الوظائف الحالية والسابقة والخبرات: 
  2010/2/1 حتى اآلن : العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة للشركة الكيميائية السعودية القابضة.

  من عام -2010 حتى 2020/02/01 : المدير العام للشركة الكيميائية السعودية.
   من عام 2008-2010: الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت المتكاملة.

  من عام 1997-2007: الرئيس التفيذي للشركة العالمية للتعليم والتدريب.
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تكوين اللجنة التنفيذية 

المؤهالت والخبراتالمنصباإلسم 

رئيس اللجنةالمهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

موضحة في عضوية 
مجلس اإلدارة

عضواألستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2

عضوالدكتور / محمد سعود البدر  . 3

عضواألستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز. 4

عضواألستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود. 5

تكوين لجنة المراجعة

الخبراتالمؤهالتالمنصب اإلسـم 

األستاذ/ فواز محمد . 1
الفواز 

رئيس 
اللجنة

موضحة في عضوية 
مجلس اإلدارة

موضحة في عضوية مجلس اإلدارة.

 األستاذ/ . 2
عضو عبدالوهاب أحمد عابد

موضحة في عضوية 
مجلس اإلدارة

موضحة في عضوية مجلس اإلدارة.

 األستاذ/. 3
صالح عبدالرحمن 

السماعيل
عضو 

ماجستير ادارة اعمال سانت 
إدوارد اوستن تكساس 

الواليات المتحدة االمريكية 
16/08/1980م

  1963م- 1981 معهد االدارة العامه 
)وظيفة محاسب ، مدير الشؤون 

المالية للموظفين ، رئيس قسم القبول 
والتسجيل ومدير عام البرامج الخاصة 

ومدير عام التخطيط والتطوير ، ومساعد 
مدير عام التدريب(

  1981م-2002 االمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي العربي - مدير عام 

الشؤون المالية واالدارية )وزير مفوض(

 األستاذ / . 4
عضو عبدالله حامد آل مهذل

  محاسب قانوني 
– والية فرجينيا – 
الواليات المتحدة 

األمريكية : 2008م 
- CPA-

  محاسب قانوني – 
الهيئة السعودية 

للمحاسبين 
القانونيين- 2016م 

 SOCPA
  المستوى األول –

شهادة محلل مالي 
CFAI معتمد: 2012م

 Management
 Acceleration

Program – جامعة 
 انسياد - فرنسا

2013 

  مستشار تنفيذي- رئيس مركز اإلستحقاق 
المحاسبي

  وزارة المالية 2018  حتى تاريخه 
 مدير تنفيذي – اإلدارة المالية

 نائب الرئيس للمالية المكلف
مدير اإلدارة المالية 

  شركة التصنيع وخدمات الطاقة
 2011م- 2017م

 مدير مالي 
 مدير التخطيط المالي

مدير اإلدارة المالية
  مجموعة عبداللطيف العيسى

 2008م- 2011م
 مدير إدارة الحسابات

محاسب مالي
  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  

2004م- 2008م
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تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت

المؤهالت والخبراتالمنصباإلسم 

رئيس اللجنة الحاليالدكتور/ خالد محمد الطويل* . 1

موضحة في عضوية 
مجلس اإلدارة

رئيس اللجنة السابقاألستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد**. 2

عضواألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 3

عضواألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس. 4

عضواألستاذ/ عبدالوهاب أحمد عابد***. 5

* عين رئيس للجنة بتاريخ 2019/12/29م 
**انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2019/12/29م

*** بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2019/12/29م

وظائف التنفيذيين ومؤهالتهم وخبراتهم

المؤهالتالوظيفة السابقةالوظيفة الحاليةاإلســـم
سنوات 

الخبرة

ثامر محمد . 1
المهيد 

نائب المدير 
العام

- مدير عام قطاع األغذية – شركة المراعي 
من عام  2016 حتى شهر 2 /2018

- مدير عام التخطيط الصناعي والسياسات و 
البحث 2015

- مدير عام استراتيجية األعمال 2012 - 2015
 GE 2009 - – مدير التخطيط و التحكم -

2012
- مدير مشروع – سابك 1995 - 2000

- بكالوريوس هندسة مدنية 
من جامعة الملك سعود

- ماجستير - النمسا

- ماجستير - امريكا

 25
سنة

وسام احمد لبد . 2
رئيس الشؤون 

المالية إبتداء من 
29/9/2019م

- رئيس الشؤون المالية لمجموعة المطلق 
- المراقب المالي لمجموعه الهوشان القابضة 

بكالوريوس ادارة اعمال 
جامعة الملك فيصل 

 23
سنة

ماجد أحمد . 3
المدير الماليقويدر

 - 2009-2013 مدير اإلدارة المالية،
  الشركة السعودية للطباعة والتغليف

 - 1995-2009 مدير تنفيذي
  في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز

- 1991 شهادة الزمالة 
اإلمريكية للمحاسبين 

القانونيين .

- 1981 شهادة البكالوريس 
محاسبة من الجامعة 

األردنية.

 36
سنه

خالد محمد . 4
البواردي

امين سر 
مجلس االدارة 

ومدير ادارة 
المخاطر وادارة 

مكافحة 
االحتيال 
الداخلي 

وادارة شؤون 
المساهمين  

هيئة السوق المالية – مدير وحدة المتابعة 
ادارة التحقيق

بكالوريوس ادارة اعمال من   
جامعة الملك سعود

 24
سنه

محمد عبدالله . 5
المزيني

مدير إدارة 
االستدامه  

مدير إدارة التسويق والمبيعات - الشركة 
الكيميائية السعودية

ماجستير في الهندسة 
الميكانيكية  من جامعة 

تيكساس في الباسو

 18
سنه

عبدالرحمن . 6
محمد 

المسيعيد

مدير وحدة 
اعمال المتفجرات 

العسكرية 

مدير إدارة التسويق بالشركة الكيميائية 
السعودية

ماجستير إدارة دولية
 23

سنه

صالح باطح . 7
العنزي

مدير ادارة 
سلسة االمداد 

مدير ادارة المبيعات بالشركة الكيميائية 
السعودية

ماجستير في الهندسة 
الكيميائية

 19
سنه
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عضوية مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
كما في 2019/12/31م

شركة غير مدرجةشركة مدرجةاإلســـم

اليوجدال يوجدالمهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

ال يوجداألستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد. 2

 الشركة السعودية لتمويل المساكن،
شركة العربي لتأجير المعدات الثقيلة )أهل(، 

شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب 
للخدمات الطبية القابضة

األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز . 3
ال يوجدشركة الجوف للتنمية الزراعيةاليمني

األستاذ/ فواز بن محمد بن فواز . 4
ال يوجدالفواز

شركة الخطوط السعودية للشحن والخدمات 
اللوجستية, شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات,
شركة رؤى المدينة القابضة

الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان . 5
الطويل 

ال يوجد
شركة ناقل

تسهيل الدولية
شركة الخبراء السعوديون للتدريب والتطوير

األستاذ/ محمد بن سعد بن . 6
عبدالعزيز الداود

شركة المتوسط والخليج 
للتأمين واعادة التأمين التعاوني 

)ميدغلف للتأمين (
الشركه العقاريه السعوديه

شركة دار التمليك, شركة الفا المالية, شركة 
محمد عبدالعزيز الراجحي واوالدة لإلستثمار, 

شركة المرطبات العالمية, شركة واحة 
االلياف الزجاجية, شركة منافع لإلستثمار, 

شركة مجموعة عبداللطيف العيسى 
القابضة

األستاذ/ عبد الله بن زامل بن . 7
ال يوجدال يوجدعبدالرحمن الدريس

األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن . 8
ال يوجدال يوجدعبدالوهاب عابد

 الدكتور / محمد سعود البدر. 9
شركة السويس العالمية للنتراتالشركة السعودية لصناعة الورق)المدير العام والعضو المنتدب(

تكوين وتصنيف األعضاء

) تنفيذي /غير تنفيذي /مستقل(المنصباإلسـم 

مستقلرئيس مجلس اإلدارة المهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

نائب رئيس مجلس األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2
مستقلاإلدارة 

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 3

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز. 4

مستقلعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل   . 5

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود. 6

غير تنفيذيعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس. 7

مستقلعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد. 8

الدكتور / محمد سعود البدر  )المدير العام والعضو . 9
تنفيذيعضو مجلس اإلدارةالمنتدب(
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إجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2019م

إجتمع مجلس اإلدارة  )6(  سته مرات خالل عام 2019م 
ويوضح الجدول التالي عدد مرات حضور كل عضو:-

اإلســـم
)1(

 /1/6
2019م

)21(
2/3

2019م

)3(
 3/27
2019م

)4(
 5/7

2019م

)5(
 9/19
2019م

)6(
12/25
2019م

اإلجمالي
نسبة 
الحضور

%6100المهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

X583%األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2

الدكتور/ خالد بن محمد بن . 3
%6100سليمان الطويل

األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز . 4
%6100اليمني

األستاذ/ فواز بن محمد بن . 5
%6100فواز الفواز

األستاذ/ محمد بن سعد بن . 6
%6100عبدالعزيز الداود

األستاذ/ عبد الله بن زامل بن . 7
%6100عبدالرحمن الدريس

األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد . 8
بن عبدالوهاب عابد

6100%

الدكتور / محمد سعود البدر  . 9
%6100)المدير العام والعضو المنتدب(

وصف مختصر للجان المتفرعة عن مجلس اإلدارة

خالل عام 2009م، وافقت الجمعية العامة على نظام حوكمة الشـــركة الكيميائية السعودية القابضة 
ولوائح الحوكمة الداخلية وقد تم وضع القواعد واآلليات التالية بإنشـــاء لجان مجلس اإلدارة الرئيسية 

ومهامها على النحو التالي :

اللجنة التنفيذية:
إختصاصاتها:

  مناقشة وإتخاذ القرارات في الموضوعات التي تتطلب قرارات عاجلة في األحداث الطارئة.
  إتخاذ القرارات التي تتطلبها أعمال الشركة الروتينية.

  التأكد من أن الخطط االستراتيجية للشركة قد ترجمت إلى أعمال وتصرفات فعلية تهدف إلى 
تحقيق مصلحة الشركة.

  مراجعة وإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة في المسائل االستراتيجية والتشغيلية للشركة.
  تباشر اللجنة التنفيذية جميع السلطات التي تقرها الجهات الرقابية والتنظيمية أو مجلس إدارة 

الشركة وتعاون المدير العام في حدود السلطات المقررة لها.

مدة عملها:
3 سنوات بدأت من تاريخ 2019/1/1م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية بتاريخ 2021/12/31م. 
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عدد االجتماعات:
عقدت اللجنة التنفيذية )8( إجتماعات خالل عام 2019م تفاصيلها كما يلي:- 

المنصباإلســـم
)1(

1/31
2019

)2(
3/20
2019

)3(
5/6

2019

)4(
5/18
2019

)5(
7/28
2019

)6(
11/11
2019

)7(
12/10
2019

)8(
12/16
االجمالي2019

 المهندس /. 1
فهد صالح 

الجربوع   

رئيس 
8اللجنة

 األستاذ /. 2
عبيد عبدالله 

الرشيد
8عضو

 الدكتور /. 3
محمد سعود 

البدر  
8عضو

 األستاذ/. 4
فواز بن محمد بن 

فواز الفواز
8عضو

 األستاذ/ . 5
محمد بن سعد 

بن عبدالعزيز 
الداود

8عضو 

لجنة المراجعة:
إختصاصاتها: 

تتمثل الوظيفة األساســـية للجنة المراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة في القيام بمهامه اإلشرافية 
بكفاءة وفعالية، وبصفة خاصة تعتبر اللجنة مسؤولة عن سالمة وكمال القوائم المالية السنوية والربع 
ســـنوية ورفع تقارير دورية لمجلس اإلدارة حول كفاءة سياســـات وإجراءات الرقابة الداخلية و التوصية 
بترشـــيح المراجعين الخارجيين. باالضافة الى دراســـة نظام الرقابة الداخلية وإبداء رأيها وتوصياتها في 

شانه وإعداد تقييم ومراجعة سنوية ألنشطة اللجنة وألعضائها متضمنة درجة إلتزام اللجنة بالئحتها. 

مدة عملها
3 سنوات بدأت من تاريخ 2019/1/1م وتنتهي بإنتهاء دورة المجلس الحالية في 2021/12/31م.

عدد اإلجتماعات:
عقدت لجنة المراجعة )6( إجتماعات خالل عام 2019م، تفاصيلها كما يلي:- 

المنصباإلســـم
)1(

3/3
2019م

)2(
3/26

2019م

)3(
5/6

2019م

)4(
8/6

2019م

)5(
10/1

2019م

)6(
10/31
2019م

اإلجمالي

 األستاذ/ . 1
فواز محمد الفواز 

)رئيس 
اللجنة(

6

 األستاذ / . 2
6عضوعبدالوهاب أحمد عابد

 األستاذ/ . 3
صالح عبدالرحمن 

السماعيل
X5عضو

 األستاذ / . 4
X5عضوعبدالله حامد آل مهذل
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لجنة الترشيحات والمكافأت:

اختصاصاتها
تعتبر لجنة الترشيحات والمكافآت من اللجان التي تؤسس لمستقبل الشركة، فهي تعنى ببناء العنصر 
البشري والحفاظ عليه وإعداد الخطط االستراتيجية لرفع أداء الشركة وتمكينها من امتالك مفاتيح النجاح، 
وتهتم هذه اللجنة بالتطوير اإلداري والعائد المالي للموظفين وبرامج التعاقب الوظيفي خصوصًا للموارد 
البشـــرية التي تحظى باهتمام خاص، وهذه اللجنة هي المرجع في دراسة وتحليل السوق ومستوى 
أداء الشـــركة مقارنة بمثيالتها، كما تســـاعد في عملية استقطاب اصحاب المواهب والقدرات المتميزة 
، وبإمكان هذه اللجنة أن تســـتعين بمكاتب الخبرة واالستشـــارات المختصة باالســـتبيانات وبالدراسات 
االستراتيجية في هذا المجال ووضع األطر الصالحة لتطبيق برامج تطويرية مهمة ألداء الشركة الحالي 

ووضع أسس متينة لبناء مستقبل ناجح.

مدة عملها: 
3 سنوات بدأت من تاريخ 2019/1/1م وتنتهي بانتهاء دورة المجلس الحالية في 2021/12/31م.

عدد االجتماعات: 
عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت  )2( إجتماعين خالل عام 2019م، تفاصيلها كما يلي:-

المنصباإلسم
)1(

10/15
2019م

)2(
12/30
2019م

اإلجمالي

2رئيس اللجنة الحاليالدكتور/ خالد محمد الطويل*. 1

X1رئيس اللجنة السابقاألستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد**. 2

2عضواألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 3

2عضواألستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس. 4

X1عضواألستاذ/ عبدالوهاب أحمد عابد***. 5

* عين رئيس للجنة بتاريخ 2019/12/29م 
** أنتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 2019/12/29م
*** بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 2019/12/29م

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين 
الشركة أو أي من شركاتها التابعة:

إسم من تعود له المصلحة
نسبة صافي نهاية العام 2019مبداية العام 2019م 

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
التغييرالتغييرالدين

33٪333---1,333---1,000المهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

33٪333---1,333---1.000األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2

33٪333---1,333---1,000األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 3

----------------األستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز. 4

----------------الدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل. 5

----------------األستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود. 6

----------------األستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس. 7

33٪166---666---500األستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد. 8

 الدكتور / محمد سعود البدر . 9
)89.9٪()917(---103---1,020)المدير العام والعضو المنتدب(
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التعويضات والمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

فيما يلي تفاصيل المصاريف والمكافآت المدفوعة والمستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان المجلس 
باإلضافة إلى الرواتب والمكافآت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين في الشركة عن العام المالي 

2019م:
مكافآت اعضاء مجلس االدارة: )آالف الرياالت السعودية(

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة

مة
خد

 ال
ية

ها
ت ن
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م

ي
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ت
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ين
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نو

مم
 ال

هم
س

اال

وع
جم

لم
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لي

تق
س

لم
ء ا

ضا
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-292---------292------2501824 المهندس/فهد صالح الجربوع

-286---------286------2501224األستاذ/عبيد عبدالله الرشيد

-310---------310------2501842األستاذ/فواز محمد الفواز

-274---------274------250186الدكتور/خالد محمد الطويل

-289--------289------2501524األستاذ/محمد سعد الداود

األستاذ/عبدالوهاب احمد 
283---------283------2501221عابد

1,734---------1,734------1,50093141المجموع

ن
يي

يذ
نف

الت
ير 

 غ
اء

ض
الع

ا

األستاذ/عبدالرحمن عبدالعزيز 
-274---------274------250186اليمني 

-274---------274------250186األستاذ/عبدالله زامل الدريس

-548--------548------5003612المجموع

ن
يي

يذ
نف

الت
ء 

ضا
الع

ا

-292--------292------2501824الدكتور/محمد سعود البدر

-292-------292------2501824المجموع

-2,574--------2,574------2,250147177المجموع الكلي
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تتكون مكافآة مجلس اإلدارة من مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات )مبلغ مقطوع 3,000 ريال عن 
كل جلســـة ( أو مزايا عينية أو نســـبة معينة من صافي االرباح، ويجوز الجمع بين أثنتين أو اكثر من هذه 
المزايا في حدود مانص علية نظام الشـــركات بحد أقصى )500,000( خمســـمائة ألف ريال سعودي 
لكل عضو وذلك وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وآلية تحديد هذه المكافآت تتم من خالل 
توصية مجلس اإلدارة إلعتمادها من قبل الجمعية العامة. وال يوجد أي إنحراف بين المكافآت الممنوحة 
ألعضـــاء مجلس اإلدارة وسياســـة المكافآت المعمول بها أو أية مزايا ماليـــة أو عينيه مقابل أي أعمال 
أو مناصب تنفيذية )بإســـتثناء المدير العام عضو مجلس اإلدارة التنفيذي حيث يوجد له عقد وظيفي 

منفصل( أو فنية أو إدارية أو إستشارية.  

مكافآت أعضاء اللجان:
        )آالف الرياالت السعودية(

المكافآت الثابتة االسم
)عدا بدل الحضور (

بدل حضور 
بدل المجموعجلسات

مصروفات

اعضاء اللجنة التنفيذية:

--10024124المهندس / فهد صالح الجربوع   

--10021121األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد 

--10024124الدكتور / محمد سعود البدر  

--9024114األستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز 

--10024124األستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود 

--490117607المجموع

اعضاء لجنة المراجعة:

--10018118األستاذ/ فواز محمد الفواز 

--10018118األستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد 

--10015115األستاذ/ صالح عبدالرحمن السماعيل

--10015115األستاذ / عبدالله حامد آل مهذل 

--40066466المجموع

اعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

--50353األستاذ/ عبيد عبدالله الرشيد 

--1006106الدكتور/خالد محمد الطويل 

--1006106األستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني 

--1006106األستاذ/ عبد الله بن زامل الدريس 

--50353األستاذ / عبدالوهاب أحمد عابد 

--40024424المجموع

التعويضات والمكافآت لكبار التنفيذيين:
  المكافآت الثابتة: تختص لجنة الترشـــيحات والمكافآت بتحديـــد مكافآت وامتيازات العضو المنتدب/

المدير العام ومدراء اإلدارات في الشـــركة و تشـــمل المكافات الثابتة أيضا رواتب بموجب عقود عمل 
وفقـــًا ألحكام نظام العمل الســـعودي ولوائحـــه التنفيذية واألنظمة ذات العالقة. و يتضمن ســـلم 
الرواتب والتعويضات للعاملين في الشـــركة؛ األجر األساســـي والبدالت الرئيســـية )السكن والنقل( 
والتأميـــن الطبي ومكافـــآة نهاية الخدمة والعديد من المزايا العينيـــة باإلضافة إلى التعويض على 

أساس األداء/مخططات الحوافز.
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  المكافآت المتغيرة: يجوز أن تتضمن األسهم الممنوحة، خطط تحفيزية طويلة األجل ، خطط تحفيزية 
قصيرة األجل، أرباح، مكافأت دورية.   

  تعويض المصاربف: يتم سداد مصاريف ونثريات السفر واإلقامة -المتعلقة بأداء المسؤوليات والتدريب- 
لكبار التنفيذيين وفقًا لسياسة االركاب  المعمول بها في الشركة. 

مكافآت كبار التنفيذيين بما فيهم المدير العام )عضو مجلس اإلدارة المنتدب( والمدير المالي:
)آالف الرياالت السعودية(  

البيـــــــــــــــــــــــــــــــان
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 

والتعويضات بما فيهم  المدير العام والمدير المالي

3,713الرواتب والتعويضات  

971المكافآت الدورية والسنوية    

1,080البدالت 

---الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل 
شهري أو سنوي

---

وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة 
أو أي من شركاتها التابعة:    

إسم من تعود له المصلحة

بداية العام 
2019م 

نهاية العام 
2019م

نسبةصافي

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

التغييرالتغيير

------------ثامر محمد المهيد / نائب المدير العام     . 1

------------وسام احمد لبد / رئيس الشؤون المالية. 2

------------ماجد أحمد قويدر / المدير المالي . 3

خالد محمد البورادي / امين سر مجلس االدارة ومدير . 4
ادارة المخاطر و ادارة االحتيال الداخلي و ادارة شؤون 

المساهمين  
------------

------------محمد عبدالله المزيني / مدير إدارة االستدامه  . 5

عبدالرحمن محمد المسيعيد / مدير وحدة اعمال المتفجرات . 6
------------العسكرية

------------صالح باطح العنزي / مدير ادارة سلسة االمداد. 7
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رابعًا: التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تولي الشـــركة الكيميائية الســـعودية القابضة مساهميها 
ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها 
خالل العام من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك 
إطالعهم بشكل مستمر عن طريق موقع تداول وموقع الشركة 
االلكتروني ووسائل االتصال األخرى على أية تطورات مهمة 
قد تطرأ ويكون لهـــا تأثير على وضعها المالي وأعمالها بما 
ال يؤثر على قدرتها التنافسية وفقًا لسياسة اإلفصاح التي 
تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة 
السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية 

السعودية.
تقوم الشركة بإحاطة أعضاء مجلس االدارة علمًا بمقترحات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وادائها وتزود ادارة 
عالقات المستثمرين بالشركة الكيميائية السعودية القابضة 
تقاريـــر لإلدارة العليا يتضمن تقرير عن المســـاهمين وحركة 
االسهم والمالحظات حول الشركة وادائها ، وتعرض االدارة 
التنفيذية على مجلس االدارة تقرير يحتوي على المعلومات 
الخاصة بنشاط المستثمرين ومايتعلق بسهم الشركة ، وتفصح 
الشركة عن كافة إستفسارات الجهات الرقابية والمساهمين 
الواردة في الجمعية العامة ، وال توجد مالحظات للمساهمين 

حيال الشركة عدى ما يسجل في محضر الجمعية العامة.

العقوبات والجزاءات والقيد اإلحتياطي:-
 لـــم يفرض على الشـــركة خالل عـــام 2019م أي عقوبة أو 
جزاء أو قيد إحتياطي  من أي جهة إشـــرافية أو تنظيمية أو 

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

  شرعت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة باإلجراءات 
الخاصة بتحديث التقويم الخاص بالمخاطر لجميع 
إدارات وأقسام الشركة والشركات الخمس التابعة، 
وبناًء على نتائـــج التقويم ُأعدت خطة المراجعة 
الداخلية لثالث ســـنوات )لألعوام 2016 و2017 
و2018( وذلك بناًء علـــى المخاطر وقد وافقت 
عليها لجنة المراجعة آنذاك، ووجهت أعمال المراجعة 
الداخلية إلى اإلنشطة و الوظائف ذات المخاطر 
العالية و العمل على رفع فاعلية وكفاءة األدوات 

الرقابية لجميع الشركات.

  نّفـــذت إدارة المراجعة الداخلية بناًء على الخطة 
المعتمدة لألعوام 2016 و 2017 و 2018 جميع 
مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشركة والشركات 

التابعة لها وهي كالتالي:
شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع . 1

إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري المحدودة . 2

وجميع إداراتها.
شركة أجا فارما – المصنع وجميع إداراتها.. 3
الشركة الكيميائية السعودية - إدارة المبيعات . 4

بجميع فروعها في المملكة.
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 5

)ســـيتكو فارما( - إدارة المناقصات والمبيعات 
الحكومية بجميع فروعها في المملكة.

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 6
)سيتكو فارما( - إدارة اإللتزام بالجودة.

الشركة الكيميائية السعودية - اإلدارة المالية.. 7
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 8

)سيتكو فارما( - اإلدارة المالية.
الشركة الكيميائية السعودية - إدارة اإلنتاج والمصانع . 9

)مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في 
جدة و مصنع   صالصل في المنطقة الشرقية(.

الشركة الكيميائية السعودية - إدارة األمن والسالمة . 10
)مصنع عطشانة في الرياض ، مصنع ذهبان في 
جدة و مصنع صالصل في المنطقة الشرقية(.

الشـــركة الكيميائية السعودية - إدارة سلسلة . 11
التموين واإلمداد.

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 12
)سيتكو فارما( – إدارة الموارد البشرية.

الشركة الكيميائية السعودية – إدارة الجودة.. 13
الشركة الكيميائية السعودية – إدارة الموارد البشرية. 14
شركة السويس العالمية للنترات - المصنع وجميع . 15

إداراتها الواقعة في جمهورية مصر العربية.
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 16

)سيتكو فارما( – إدارة التحصيل والمتابعة.
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 17

)سيتكو فارما( – إدارة المشتريات واإلمداد.
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 18

)سيتكو فارما( – إدارة التوزيع.
الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 19

)سيتكو فارما( – إدارةالمبيعات.

  كما نّفذت إدارة المراجعة الداخلية بناًء على الخطة 
الجديدة المعتمدة لألعوام 2019 و 2020 و 2021 
جميع مهام التدقيق الداخلي الخاصة بالشـــركة 
والشركات التابعة لها لعام 2019 وهي كالتالي:

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة . 1
)سيتكو فارما( - اإلدارة المالية.

الشركة الكيميائية السعودية المحدودة - اإلدارة المالية.. 2
الشركة الكيميائية السعودية القابضة – إدارة . 3

تقنية المعلومات.
الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري المحدودة . 4

وجميع إداراتها.
شركة أجا فارما – المصنع وجميع إداراتها.. 5

  تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل سنوي بالمساهمة 
في رفع مســـتوى وعي وإدراك جميع موظفي 
الشركة والشركات التابعة لها بالمخاطر المحيطة 
باألعمال من خالل القيام  بحمالت توعوية لألعوام 
2016 و 2017 و 2018 و 2019 وذلك بإرسال رسائل 
إلكترونية إسبوعية )باللغتين العربية واالنجليزية( 
لجميع مستخدمي األنظمة وذلك لحثهم على اإللتزام 
الكامل باألنظمة واإلجراءات الرقابية للوصول ألقل 

مستوى من المخاطر على األفراد والشركات.

  نسّق المراجع الداخلي بشكل كامل ومرضي وفّعال 
مع المراجع الخارجي. 
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لم يواجه المراجع الداخلـــي أية تحفظات أو قيود 
للوصول إلى أية معلومات أو وثائق أو سجالت، أو 
أصول للشـــركة  وال توجد أية مالحظات جوهرية 

لعملية المراجعة الداخلية.
هـــذا وعقدت لجنة المراجعة للشـــركة الكيميائية 
السعودية القابضة خالل عام 2019م )6( إجتماعات 
لتنفيذ المهام الموكلة إليها حسب الالئحة المعتمدة 
من الجمعية العامة و بما يتماشى مع الئحة حوكمة 

الشركات ومن أهمها ما يلي : 
  دراسة ومناقشة القوائم المالية الربعية و السنوية 
للعام 2019م للتأكد من صحتها و تماشيها مع 
السياسات المحاسبية المعتمدة والتوصية لمجلس 
اإلدارة بالموافقة على القوائم المالية المراجعة 

ورفعها للجمعية العامة للمصادقة عليها.
  الموافقـــة على خطة المراجعـــة الداخلية لعام 
2019م المبنيٍة على تقييم المخاطر بعد مناقشتها 

و متابعة تنفيذها.
  متابعة تنفيذ خطة المراجعة الداخلية لعام 2019م 
المعتمدة من اللجنة و مناقشة التقارير الدورية 
المقدمة من إدارة المراجعـــة الداخلية و متابعة 

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية.
  مراجعـــة تقييـــم العروض المقدمـــة من مكاتب 
مراجعي الحسابات والذين تم دعوتهم بموافقة 
اللجنة و التوصية للمجلس برفعها للجمعية العامة 
إلختيار مراجع خارجي لمراجعة حسابات الشركة 

من بين المرشحين.
  المتابعة مع اإلدارة التنفذية لتعزيز أعمال و أنشطة 

المخاطر و الحوكمة .

اإلستقاللية والصالحيات والمسؤوليات :- 
تقدم المراجعة الداخلية خدمات موضوعية مستقلة 
بهدف مســـاعدة مجلس اإلدارة ، ولجنة المراجعة ، 
واإلدارة التنفيذية في القيام بمسؤولياتهم على 
درجة عالية من الكفاءة والفاعلية وال تخضع ألي 
تأثير من قبل اإلدارة التنفيذية ، ولها كل الصالحيات 
للوصول الكامل غير المقيد ألي ســـجالت )يدوية 
أو الكترونية( وممتلكات ومنسوبي الشركة وذلك 

وفقًا لما يتطلبه أداء عملها. 

مسؤوليات المراجعة الداخلية: 
إعداد الخطة االستراتيجية لعمل المراجعة الداخلية. . 1
تنفيذ عمليات الفحص وفقًا للخطة السنوية. . 2
تقديم تقارير عن نتائج الفحص. . 3

تحديد المخاطـــر المالية والتشـــغيلية ، والتعاون . 4
مع اإلدارة لتوفير أدوات رقابية فعالة ، وبتكلفة 
مناسبة للحد من اآلثار المترتبة على هذه المخاطر 

واكتشافها فور وقوعها. 
التنســـيق بين اإلدارات المختلفة في الشـــركة . 5

والجهـــات الرقابيـــة الخارجية بمـــا فيها مراقب 
الحسابات الخارجي. 

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

نطاق  العمل :- 
تتبنى إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجًا 
منتظمًا لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما 
يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها. 
لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى 
كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة 
اإلدارة لغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشـــركة 
الداخلية توفر تأكيدًا معقواًل لتحقيق أهداف الشركة 

وقد شمل نطاق المراجعة الداخلية: 
التدقيق والفحص الدوري لجميع اإلدارات التي . 1

تعمل في الشركة خالل فترات مالئمة. 
إبالغ المســـؤولين في اإلدارات المختلفة التي . 2

تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة 
المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من إتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.

تقويم الخطط واإلجراءات التي يقدمها المسؤولون . 3
في اإلدارات المختلفـــة ذات العالقة لمعالجة 
المالحظـــات والتوصيات التـــي تضمنها تقرير 
المراجعة. وفي حال عدم كفاية اإلجراءات التي 
تم إتخاذها، تتم مناقشة األمر مع المسؤولين 
للتأكد من فعالية اإلجراءات المتخذة وكفايته. 

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة 
الداخلية في الشركة :-

بناء على ما ذكر أعاله وما قامت به إدارة المراجعة 
الداخلية من أعمال وفق الخطة المعتمدة من قبل 
لجنة المراجعة  في عام 2019م االطالع على تقرير 
المراجع الخارجي و دراسة المالحظات المقدمة لها 
من قبـــل المراجعة الداخلية و المراجع الخارجي لم 
يتبين للجنة وجود ضعف جوهري يتطلب اإلشارة 
اليه أو ُيعتقـــد معه وجود خلل في أنظمة الرقابة 
الداخلية وتوصي اللجنة بإستمرار الشركة في تطبيق 

إجراءات و سياسات الضبط الداخلي و تحديثها.
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سادسًا: برامج المسئولية اإلجتماعية:
تحرص الشركة الكيميائية السعودية القابضة 
على اداء مسؤولياتها االجتماعية ، وخالل عام 
2019م استمرت الشركة بالتعاون مع الجمعية 
الخيرية لرعاية األيتام )إنسان( أنشطتها وبرامجها 
التي تخدم هذه الفئة الغالية من أبناء الوطن.

كما حصلت المؤسسات التعليمية على جزء من 
الدعم من خالل تدريب و تطوير وصقل مواهب 

الشباب واعدادهم لسوق العمل .
وتهدف إدارة الشـــركة الكيميائية السعودية 
القابضة إلى االستمرار في تقصي احتياجات 
المحافظات ذات العالقة لرفع مستوى المبادرات 
وأواصر التعـــاون مع الجهات المعنية في كل 
محافظة عن طريق القنوات الرسمية والجمعيات 
االنسانية التي تعنى باأليتام وذوي االحتياجات 
الخاصة إلعطاء الفرص الكاملة لهم في التوظيف 
واالعانات وإدراجهم في البرامج التي تشارك 

بها الشركة.
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سابعًا: القوى العاملة والتدريب:
إن الشركة الكيميائية السعودية القابضة 
صـــرح صناعي هام من كبريات الشـــركات 
المتخصصة في العديد من المجاالت حيث 
تستشرف المستقبل وتعد له بكوادر وطنية 
ذات جاهزية ومقدرة على إدارة العمليات 

المختلفة.
وقد كان وما زال هدف إدارة الشركة رفع كفاءة 
الموظفين ودعمهم لمواصلة التعليم العام 
والعالي حيث حصل عدد من موظفي الشركة 
على شهادتي البكالوريوس والماجستير وهم 
على رأس العمل. ولدى إدارة الشركة تصور 
عام عن حاجة الشركة الحالية والمستقبلية 
لبرامج التدريب المتنوعة التي تساهم في 
رفع كفاءة الموظفين عمومًا  وبما يكفل 

تنفيذ خططها المستقبلية .
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ثامنًا: حقوق المساهمين والجمعية العامة:
إن النظام األساسي للشركة ولوائحها كفلت الحقوق 
العامة للمساهمين والتي منها جميع الحقوق المتصلة 
بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب 
من األرباح التي يتقـــرر توزيعها، والحق في الحصول 
على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق 
حضور جمعيات المساهمين، واالشتراك في مداوالتها 
والتصويت على قراراتها، وحق مراقبة أعمال مجلس 
اإلدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، 
وحق االستفسار وطلب معلومات بما ال يضر بمصالح 
الشركة وال يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه 

التنفيذية. 

 تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم 
على المعلومات:

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

تم توفير جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم ب. 
المساهمين والتي تمكنهم من ممارسة حقوقهم 
على أكمل وجه، بحيث تكـــون هذه المعلومات 
وافيـــة ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي 

المواعيد المحددة.  
أن الشركة تحرص على توفير المعلومات للمساهمين ج. 

دون تمييز بينهم.
بيان أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين للجمعيات:

   المنصب اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 
إجتماع 

2019/4/21م
سجل الحضور

إجتماع 
2019/9/17م
سجل الحضور

رئيس مجلس اإلدارةالمهندس / فهد صالح الجربوع   . 1

XXنائب رئيس مجلس االدارة األستاذ / عبيد عبدالله الرشيد. 2

Xعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ خالد بن محمد بن سليمان الطويل . 3

Xعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالرحمن عبدالعزيز اليمني. 4

Xعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ فواز بن محمد بن فواز الفواز. 5

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن سعد بن عبدالعزيز الداود. 6

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد الله بن زامل بن عبدالرحمن الدريس. 7

XXعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبدالوهاب بن أحمد بن عبدالوهاب عابد. 8

Xعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ محمد سعود البدر  )المدير العام والعضو المنتدب(. 9

أ. اإلجتماع
1. )الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون(

المنعقدة بتاريخ 2019/4/21م

سبب ونتيجة إنعقاد اإلجتماع
التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية . 1

المنتهية في 2018/12/31م .
التصويت على القوائم المالية للشـــركة للســـنة . 2

المالية المنتهية في 2018/12/31م. 
التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية . 3

المنتهية في 2018/12/31م.
التصويت على إبراء ذمـــة أعضاء مجلس اإلدارة . 4

عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
التصويت على قرار مجلس االدارة بما تم توزيعه من . 5

أرباح نقدية عن النصف األول من عام 2018 بمبلغ 
79,050,000 ريال بواقع )1.25(  ريال للسهم بنسبة 
12.5 %  من رأس المال،  ليكون إجمالي توزيعات األرباح 
عن العام المالي 2018م مبلغ 79,050,000 ريال. 

الموافقـــة على صـــرف مبلـــغ 1,800,000 ريال . 6
كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع 200,000 
ريال لكل عضو عن الســـنة المالية المنتهية في 

2018/12/31م.
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من . 7

بين المرشـــحين بناء على توصية لجنة المراجعة، 
وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية 
للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2019م   و 
الربع األول و الثاني لعام 2020م وتحديد أتعابه.

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح . 8
مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام 
المالي 2019م وتحديد تاريخ االستحقاق والتوزيع 
وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا 
لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة 
المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية 

واالستثمارية.
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2. )الجمعية العامة غيــر العادية المتضمنة زيادة 
رأس المال (  

المنعقدة بتاريخ  2019/09/17م 
سبب ونتيجة إنعقاد اإلجتماع

1/ التصويت على توصية مجلـــس االدارة بزيادة 
رأس مال الشـــركة عن طريق منح اسهم مجانية ( 

وفقا لما هو موضح أدناة:
  رأس مال الشركة قبل الزياده 632.4 مليون ريال، 
رأسمالها بعد الزيادة 843.2 مليون ريال ،بنسبة 

زيادة قدرها 33.33%.
  عدد اســـهم الشركة قبل الزيادة 63,240,000 
ســـهم ، وعدد أســـهمها بعد الزيادة ســـيكون 

84,320,000 سهم .
  تهدف الشـــركة من رفـــع رأس المال إلى دعم 
وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية 

للشركة.
  سيتم منح ســـهم واحد مقابل كل ثالثة اسهم 

مملوكة . 
  ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 

مبلغ 210,8 مليون ريال من االرباح المبقاة .
  سوف تكون أحقية الحصول على أسهم المنحة، 
للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى 
مركز اإليداع لألوراق المالية (إيداع)، وذلك بنهاية 
ثاني يوم تداول يلي يوم إنعقاد الجمعية العامة 

غير العادية للشركة .
  في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع 
الكســـور في محفظة واحـــدة ليتم بيعها في 
الســـوق خالل مدة - 30 يوما من تاريخ االنتهاء 

من   تخصيص األسهم الجديدة .
2/ التصويت على تعديل المـــادة)7( من النظام 
األساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، 
وذلك بما يتفق مع الزيادة المقترحة لرأس مال 
الشركة حال موافقة الجمعية على البند األول 

اعاله الخاص بزيادة رأس المال .
3/ التصويت على تعديـــل المادة )2( من النظام 

األساسي للشركة والمتعلقة باسم الشركة .
4/ التصويت علـــى تعديل المادة )3( من النظام 
األساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

5/ التصويت على تعديل المادة )19( من النظام األساسي 
للشركة والمتعلقة بصالحيات مجلس االدارة .

6/ التصويت على تعديل المادة )20( من لنظام 
األساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت اعضاء 

المجلس .
7/ التصويت على تعديل المادة )23( من النظام 
األساسي للشـــركة والمتعلقة بنصاب اجتماع 

المجلس .
8/ التصويت على تحديث الئحة لجنة المراجعة .

9/ التصويت على تحديث الئحة لجنة الترشيحات 
والمكافآت .

10/ التصويت على تحديث سياسة المكافآت.

)ب(   تؤكد الشركة بأنه لم يحدث أن تسلمت من 
المحاســـب القانوني للشـــركة طلبًا بانعقاد 
الجمعية العامة خالل الســـنة المنتهية في 
2019/12/31م ولم يتـــم انعقادها، وتؤكد 
الشركة كذلك بأنه لم يحدث أن تسلمت من 
مساهمين يملكون %5 أو أكثر من رأس مال 
الشـــركة طلبًا بانعقاد الجمعية العامة خالل 
السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م 

ولم يتم انعقادها. 

)ج(   1/  أعلنت الشركة عن موعد انعقاد الجمعيات 
العامة وأماكنها وجدول أعمالها قبل الموعد 

واحد وعشرون يومًا حسب النظام.
2/ نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة 
العادية الرابعة والعشـــرون )االجتماع األول 
والثاني( في موقع تداول بتاريخ 2019/03/31م  
وفي الصحيفة اليومية )الجزيرة( بعددها رقم 
16987 الصادرة بتاريـــخ 2019/04/02م ، 

صفحة رقم )9(.
3/ نشرت الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة 
غيـــر العاديـــة المتضمنة زيـــادة رأس المال 
)االجتماع األول والثاني( في موقع تداول 
بتاريخ 2019/08/26م  وفي الصحيفة اليومية 
)الجزيرة( بعددها رقم 17134 الصادرة بتاريخ 

2019/8/27م ، صفحة رقم )5(.
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)د(     أحيط المساهمون علمًا بالقواعد التي تحكم 
اجتماعات الجمعية العامة وإجراءات التصويت 
وذلك عبر الدعوة إلى الجمعية العامة وعن 
طريق توزيع إجراءات مكتوبة أثناء االجتماع.  
وتتاح الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة 

في اجتماعات الجمعية.

)هـ(  حرصت الشركة على تيسير مشاركة أكبر عدد 
من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة 
ومن ذلك اختيار الوقـــت والمكان حيث كان 

المكان المركز الرئيسي للشركة بالرياض.

)و(    لم يطلب المساهمون الذين يملكون %5 أو 
أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر 
على جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده. 

)و(    تمكن الشركة المساهمين من ممارسة حقهم 
في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول 
أعمال الجمعية وتوجيه أسئلة ألعضاء مجلس 

اإلدارة وللمحاسب القانوني. 

)ح(    جميع الموضوعات التي تعرض على الجمعية 
العامة تكون مصحوبة بمعلومات كافية تمكن 

المساهمين من اتخاذ القرار. 

)ط(   تمكن الشركة المساهمين من االطالع على 
محضر االجتماع  بمقر الشركة ويجري اإلعالن 
على موقع تداول بنتائج اإلجتماع فور إنتهاء 
الجمعية وتزود اإلدارة العامة للشركات بوزارة 
التجارة واإلستثمار وهيئة السوق المالية بنسخة 
من محضر إجتماع الجمعية العامة حسب النظام. 

تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة : 2019/09/17م.

حقوق التصويت :
)أ(  تلتزم الشركة بتوفير السبل لمساهميها لممارسة 

حقهم في التصويت وتيسير ذلك.

)ب(   تستخدم الشركة التصويت التراكمي إلختيار 
أعضـــاء مجلس اإلدارة الحالي في الجمعية 

العامة حسب النظام األساسي .
)ج(    تلتزم الشركة بالتحقق من أن وكاالت المساهمين 
لحضور إجتماع الجمعية العامة )والتي يجب 
أن تكون كتابية( كانت لمساهمين آخرين من 
غير أعضاء مجلس اإلدارة ومن غير موظفي 

الشركة.
)د(    ليس من إجراءات الشركة االطالع على التقارير 
السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 
االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غيرهم - 
مثل صناديق األستثمار – حيث تعتقد الشركة 
أن هذا اإلجراء يخص المستثمرين أنفسهم وال 
يقع ضمن دائرة مسؤوليات الشركة، كذلك فإن 
الشركة تعتبر من أكبر الشركات التي أسهمها 
حرة. علمًا أنه ال يوجد أي مساهم يمتلك أكثر 
من %5 من أســـهم الشركة من ذوي الصفة 
اإلعتبارية أو غير ذلك، كما ال يوجد في مجلس 

اإلدارة ممثل إلي جهة إعتبارية. 
 

حقوق المساهمين في أرباح األسهم:
إن سياسة الشركة في توزيع األرباح قد اطلع عليها 
مجلس اإلدارة ووافق عليها وأقرتها الجمعية العامة 

ويشار إليها بشكل سنوي في تقرير المجلس.

عدد طلبات الشــركة لسجل المساهمين خالل عام 
2019م وأسبابها:

عدد طلبات الشركة 
لسجل المساهمين

أسباب الطلبتاريخ الطلب

الجمعية العامة2019/04/07م1

الجمعية العامة2019/09/01م2

سياسة الشركة وإجراءات اإلفصاح:
وضعت الشركة سياسة لإلفصاح واجراءاته وأنظمته 
االشرافية بموجب نظام الحوكمة الذي اقرته الجمعية 

العامة.
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تاسعًا: المعلومات القطاعية: 
تتمثل قطاعات الشركة في إنتاج المتفجرات لالستخدامات المدنية والخدمات 
المتعلقة بها وتجارة األدوية والمستلزمات الطبية باإلضافة إلى إنتاج مادة 
نترات األمونيوم المسامية. إن قطاع إنتاج نترات األمونيوم المسامية يعتبر 

مكماًل لقطاع إنتاج المتفجرات لالستخدامات المدنية.

عاشرًا: نشاط الشركة والشركات التابعة:
الشركة الكيميائية السعودية القابضة

شركة مساهمة سعودية 
تأسست الشركة الكيميائية السعودية القابضة خالل عام 1972م  كأول 
شـــركة تعمل في مجال صناعة المتفجرات لالســـتخدامات المدنية في 
المملكة العربية السعودية وأصبحت موردًا رئيسيًا محليًا وإقليميًا للمتفجرات 
لالســـتخدامات المدنية في مختلف تطبيقات إزالة الصخور وشق الطرق 
واألنفـــاق والمناجم والتعدين واالستكشـــافات النفطية. يبلغ رأس مال 
الشـــركة 843.2 مليون ريال ســـعودي، وتم إدراجها في الســـوق المالي 

السعودي خالل عام 2001م.
تم موافقة الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2018/12/17م على نقل وتحويل 
 نشـــاط قطاع المتفجرات الى الشـــركة الكيميائية السعودية المحدودة

 ) شركة تابعة ( اعتبارًا من 2019/01/01م 

الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة 
سيتكو فارما

تأسســـت شركة ســـيتكو فارما خالل عام 1982م ويبلغ رأسمالها خمسة 
ماليين ريال سعودي، ويتركز نشاط الشركة، في توزيع األدوية بالمملكة 
العربية الســـعودية وتعتبر شركة سيتكو فارما من كبريات شركات توزيع 
األدويـــة وتحتل مركز الريادة في هذا المجـــال حيث أنها وكيلة لعدد من 
كبريات شـــركات صناعة األدوية العالمية وتعمل على توفير جزء كبير من 
األدوية العالمية التي تحتاجها جميع القطاعات الصحية بالمملكة وذلك 
بفضل شبكة التوزيع المنتشرة بجميع المناطق. وتعد شركة سيتكو فارما 
أكبر موزع وطني لألمصال واللقاحات واألدوية المبردة )مثل اإلنســـولين 

وهرمونات التخصيب( التي تتطلب شروطًا خاصة في النقل والتخزين.

شركة السويس العالمية للنترات 
سينكو

تأسست شركة سينكو خالل عام 2006م في جمهورية مصر العربية، ويتركز 
نشاطها في إنتاج مادة نترات األمونيوم المسامية منخفضة الكثافة وهي 
المادة الرئيسية التي تعتمد عليها مصانع الشركة الكيميائية السعودية 
المحدودة بالمملكة العربية الســـعودية إلنتاج المتفجرات لالستخدامات 
المدنية وتبلغ الطاقة اإلنتاجية الســـنوية لشـــركة سينكو 80,000 طن 

من مادة نترات األمونيوم المسامية منخفضة الكثافة. 
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أنهت شركة سينكو خالل عام 2009م كافة اإلنشاءات الخاصة بمصنعها وكذلك إجتازت 
إختبارات التشغيل األولية وحصلت على التراخيص الالزمة للتشغيل وبدأ اإلنتاج التجاري 
لشركة سينكو خالل الربع األول من عام 2010م. ويبلغ رأس مال الشركة المرخص به 
خمسون مليون دوالر أمريكي، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع خمسة ماليين 
دوالر أمريكي موزعة على 5,000 سهم تبلغ قيمة السهم الواحد 1,000 دوالر أمريكي 

، وهي شركة مساهمة مقفلة وغير مدرجة بالسوق المالية المصرية.

الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري المحدودة:
تأسســـت الشركة الكيميائية لالســـتثمار التجاري المحدودة خالل عام 2008م برأس 
مال قدره مليون ريال ســـعودي، ويتمثل نشـــاط الشركة بشـــكل أساسي في تجارة 
الجملة والتجزئة في األدوية والمواد الطبية واآلآلت والمعدات الطبية وإدارة وتشغيل 
الصيدليات األهلية والحكومية في المملكة العربية السعودية وبدأت الشركة الكيميائية 

لالستثمار التجاري نشاطها التجاري خالل عام 2013م. 

شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:
تأسست شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام 2012م، كشركة ذات مسئولية 
محدودة، في المملكة العربية الســـعودية، ويبلغ رأس مال الشـــركة 200 مليون ريال 
ســـعودي ويتمثل نشـــاط الشـــركة في إقامة وتملك مصانع األدوية والمستحضرات 
الطبية واللقاحات واألمصال والمستحضرات الصيدالنية المشعة والكواشف المعملية 
والوسائل التشخيصية واللوازم الطبية وإجراء وإدارة وتملك األبحاث الدوائية ومعامل 

التطوير واالستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المعدات الصناعية.

الشركة الكيميائية السعودية المحدودة:
تأسست الشركة الكيميائية السعودية المحدودة في المملكة العربية السعودية في 
نهاية عام 2011م ويبلغ رأس المال قدره 50 مليون ريال سعودي،  لتصنيع وبيع وشراء 
المتفجرات لالســـتخدامات المدنية والعسكرية والمنتجات المتعلقة بها أو التابعة لها، 
واســـتيراد المواد والمعدات الالزمة للتصنيع كما تخطط الشركة لدراسة وتطوير عدد 

من المشاريع المتعلقة بإنتاج مواد الطاقة لالستخدامات العسكرية.
تم نقل وتحويل نشـــاط قطاع المتفجرات من الشركة الكيميائية السعودية القابضة 
)شركة مساهمة سعودية( الى الشـــركة الكيميائية السعودية المحدودة اعتبارًا من 
2019/01/01م بعد موافقة الجمعية العامة  في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2018/12/17م.

وتملك الشركة ثالثة مصانع كبرى ومستودعات في كل من المنطقة الوسطى والمنطقة 
الشمالية والمنطقة الغربية، باإلضافة إلى مستودعات توزيع مركزية بالمنطقة الجنوبية 
والمنطقة الشرقية.  تمكنت الشركة من تزويد السوق المحلي بكافة المواد اإلساسية 
وملحقاتها من المتفجرات لإلستخدامات المدنية الالزمة ألعمال البنى التحتية والمشاريع 

اإلنشائية.

وجدير بالذكر  أن أعمال الشـــركة ال تنحصر في إنتاج المتفجرات لالستخدامات المدنية 
فقط بل تتسع لتشمل األغراض العسكرية.
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الحادي عشر: بيان بالشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة 
ونسبة ملكيتها فيها :

تتلخص نســـبة ملكية الشـــركة في الشـــركات التابعة بشكل مباشر وغير مباشـــر  كما في 31 ديسمبر 
2019م فيما يلي: 

إسم الشركة
رأس المال 

المدفوع
نسبة 

الملكية
نشاطها 
الرئيس

المقر الرئيسي 
لعملياتها

بلد 
التأسيس

الشركة السعودية العالمية 
للتجارة المحدودة )سيتكوفارما(

خمسة ماليين 
ريال سعودي

توزيع اإلدوية%99
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية

شركة السويس العالمية للنترات 
)سينكو( 

خمسة ماليين 
دوالر أمريكي

%100
إنتاج نترات 
األمونيوم 
المسامية

جمهورية مصر 
العربية

جمهورية مصر 
العربية

الشركة الكيميائية لإلستثمار 
التجاري المحدودة

 واحد مليون
ريال سعودي

%100

تجارة الجملة 
والتجزئة في 

األدوية والمواد 
والمعدات 

الطبية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة أجا للصناعات الدوائية 
المحدودة )أجا فارما(

 200 مليون
ريال سعودي

%100
إقامة وتملك 
مصانع األدوية

المملكة العربية 
السعودية 

المملكة العربية 
السعودية 

الشركة الكيميائية السعودية 
المحدودة

 50 مليون
ريال سعودي

%100

تصنيع وبيع 
المتفجرات 

المدنية 
والعسكرية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية 

الشركة الكيميائية السعودية القابضة

الشركة السعودية 
العالمية للتجارة 

المحدودة )المملكة 
العربية السعودية(

شركة السويس
العالمية للنترات
)جمهورية مصر 

العربية(

الشركة الكيميائية 
لإلستثمار التجاري 

المحدودة )المملكة 
العربية السعودية(

شركة أجا للصناعات
الدوائية المحدودة
)المملكة العربية 

السعودية(

الشركة الكيميائية
السعودية المحدودة

)المملكة العربية 
السعودية(
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الخطط االستراتيجية والتوسع في   الثاني عشر: 
النشاط واالستثمارات في شركات أخرى:

تنفيذًا للخطط اإلستراتيجية التي وضعها مجلس اإلدارة بهدف التوسع 
في النشـــاط وتنويع مصادر الدخل للشـــركة، شهد عام 2019م تحقيق 

عدة خطوات عملية منها:

نشاط المـتفجرات لالستخدامات المدنية. 1

بدأت الشركة الكيميائية السعودية القابضة بتطوير الخطط االستراتيجية . 1
المســـتقبلية عن طريق ورش عمل متواصلة  وذلك ســـعيًا  لتجديد الرؤية، 
والرسالة، واألهداف، واالســـتراتيجيات، وخطط العمل و استغالل الموارد 

والفرص المتاحة. 
تم االنتهاء من مشاريع مطابقة الشروط األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات . 2

والمفرقعات والئحته التنفيذيـــة ومواصفات الهيئة العليا لألمن الصناعي 
لكل من مستودعات الشـــركة في منطقة الصمان والزيمة وابها. وقد تم 

الحصول على رخصة التشغيل لمدة أربعة أعوام.
اســـتمرارًا للتوســـع الجغرافي للمســـتودعات والتوزيع في المملكة، أنهت . 3

الشركة الكيميائية السعودية توسعة مستودعاتها في منطقة أبها وذلك 
لرفع السعة التخزينية. كما تم االنتهاء من االلتزام بالشروط األمنية الالزمة 
لمطابقـــة متطلبات الالئحة التنفيذية للمتفجرات والمفرقعات والمعتمدة 

من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
بدأت الشركة خالل العام في مشروع مطابقة المتطلبات األمنية والفنية . 4

وفقـــًا لنظام المتفجرات والمفرقعات والئحته التنفيذية ومتطلبات الهيئة 
العليا لألمن الصناعي في مصنع الشركة في عطشانة وتم الحصول على 
رخصة التشـــغيل و التصنيع في بداية عام 2019م من قبل صاحب السمو 

الملكي وزير الداخلية.
بعد االنتهاء من مطابقة المتطلبات األمنية والفنية وفقًا لنظام المتفجرات . 5

والمفرقعات والئحته التنفيذيـــة ومواصفات الهيئة العليا لألمن الصناعي 
في مصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية، تم الحصول على تجديد 
رخصة تصنيع المتفجرات لمدة خمسة أعوام من قبل صاحب السمو الملكي 

وزير الداخلية.  
تم التشغيل التجاري لمصنع الشركة في منطقة الحدود الشمالية والذي . 6

اســـس سعيًا من الشركة لخدمة مشاريع التعدين وشركات األسمنت في 
المنطقه ومواكبة النمو السريع في استهالك المتفجرات التجارية في المنطقة.

سعيًا من الشركة الكيميائية السعودية المحدودة  لمواكبة التقنيات الحديثة . 7
للمتفجرات التجارية، بدأت بإنتاج المتفجرات المستحلبة السائبة لغرض استخدامها 
بشـــاحنات خاصة )Bulk( لخدمة شـــركات التعدين وشركات األسمنت في 
المملكة العربية السعودية. كما تم البدء في تجهيز الشاحنات المخصصة 
للمتفجرات الســـائبة وخطوط اإلنتاج الالزمة لذلك في مصنع الشركة في 

عطشانة. وقد أجرت الشركة التجارب الالزمة لهذا الغرض بنجاح .
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 نشاط األدوية. 2

شركة سيتكو فارما أ. 

في إطار برامج شركة سيتكو فارما التوسعية 
الدائمة في مجال اإلمداد والتوزيع والتسويق 
المشترك لكافة السلع الطبية والدوائية، استمرت 
جهود إدارة الشركة خالل عام 2019م في البحث 
عن وكاالت شركات أدوية عالمية جديدة إلدخالها 
سوق األدوية بالمملكة العربية السعودية مع 
المحافظة الجادة على وكاالت شركات األدوية 
الحالية وتم بالفعل خالل عام 2019م الحصول 

على وكاالت عالمية جديدة.

شركة أجا للصناعات الدوائية 	. 

وافق مجلس إدارة الشركة الكيميائية السعودية 
بتاريخ 23 جمادى األولى 1433هـ الموافق 15 
أبريل 2012م على استثمار مبلغ 230 مليون ريال 
إلقامة مصنع لألدوية والمستحضرات الطبية 
في المنطقة الصناعية بحائل. ويحتوي على 

أربعة خطوط إنتاج:
1/ أقراص وكبسوالت

2/ كريمات
3/ شراب
4/ حقن

قامت شـــركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع عقد 
إيجار مع هيئـــة المدن الصناعية ومناطق التقنية 
)مدن( يوم 1433/11/14هـ الموافق 2012/9/30م 
الستئجار قطعة أرض في المدينة الصناعية بحائل 
لمدة 20 ســـنة اعتبارًا من تاريـــخ 1433/9/13هـ 
الموافق 2012/8/1م إلنشـــاء مصنع شـــركة أجا 
للصناعات الدوائية وتبلغ مســـاحة قطعة األرض 

119.687 مترًا مربعًا.

وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية عقدًا مع إحدى 
شركات المقاوالت الوطنية بتاريخ 2013/6/18م 
إلنشاء مباني مصنع األدوية في المدينة الصناعية 
بمنطقة حائل والتي تمثل المرحلة األولى من مراحل 

بناء المشـــروع. تال ذلك توقيع عـــدة عقود أخرى 
ألعمال أخرى في المصنع ولشراء آالت ومعدات 
وغيرها. وقد تم اإلنتهاء من اإلنشـــاءات المدنية 

خالل الربع الثالث من عام 2014م. 

وفي ديسمبر 2016م حصل مصنع الشركة على 
ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية 
وشـــهادة ممارسة التصنيع الجيد GMP(( لتصنيع 
المنتجات الصلبة )األقراص والكبسوالت(، وقد تم 
البدء بالتشغيل التجريبي لخطوط اإلنتاج الخاصة 
باألقراص والكبســـوالت وتصنيع دفعات تجريبية 
لعـــدد من المنتجات بتاريـــخ 2018/05/21م كما 
تـــم البدء باالنتاج التجاري فى 16 /09/ 2018م. 
وفيما يخص خطوط إنتاج األدوية الســـائلة، فقد 
تـــم إختبارها وتجربتها حيث تم التدقيق عليها من 
قبل الهيئـــة العامة للغذاء والـــدواء بنجاح ومنح 
 المصنع التراخيص الالزمة لصناعة االشربة بتاريخ

 8 /01/ 2018م وترخيص صناعة الكريمات والمراهم 
بتاريخ 7 /01/ 2019 م.

وقد تقدمت الشركة للهيئة العامة للغذاء والدواء 
السعودية لتســـجيل المزيد من االدوية وإعتماد 
أســـعارها وتجري المتابعة مع الهيئة الستكمال 
تسجيل هذه األصناف التى وصلت المراحل االخيرة 
فى عملية التسجيل، ويقوم فريق تطوير المنتجات 
بعمل الالزم للتجهيز ولنقل التقنية وتصنيع هذه 

المنتجات فى مصنع الشركة.

تطوير األعمال:
قامت إدارة تطويـــر األعمال بتوقيع خمس عقود 
 Servier, Novartis,( تصنيع وتغليف لشركات عالمية
Lundbeck, Aspen and Abbott( بإجمالي عدد 
59 منتج. كما تم خالل عام 2019 توقيع أربعة عقود 
مع شركات أوروبية عالمية إلضافة منتجات طبية 

جديدة  على قائمة االدوية المسجلة. 

تعمل إدارة تطوير األعمال على رفع كفاءة إنتاجية 
المصنع بإضافة منتجات متعددة باإلضافة الى دراسة 
وتجهيز عقود لتشغيل خطوط الكبسوالت واألقراص، 

والكريمات واألشربة.
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االبحاث والتطوير:
تماشيًا مع توجهات الشركة بزيادة اإلعتماد الذاتي 
لتطوير أصنافها الخاصة ولكي تتمكن إدارة االبحاث 
والتطوير من القيام بالمهام المناطة بها بكفاءة، 
فقد تم البدء بتجهيز مختبرات خاصة بتطوير طرق 
التحليل وقد تم بالفعل تخصيص أماكن لهذه الغاية 
وشراء ما يلزم من أثاث لهذه المختبرات وشراء آالت 
التحليل الالزمة وستدخل الخدمة الفعلية قبل نهاية 

الربع االول من عام 2020م.

وتقوم اإلدارة حاليًا بتطوير واعداد الدراسات الالزمة 
لتقديم عدد من ملفات  المستحضرات للتسجيل 
لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية  ثم إلى غيرها 

من الهيئات المعتمدة.

الشؤون التنظيمية:

قامت إدارة الشؤون التنظيمية باالنتهاء من تسجيل 
عدد 42 مستحضرًا لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء 
لغاية نهاية عام 2019م كمـــا يوجد أكثر من 20 
مستحضرًا تحت التقييم من قبل الهيئة العامة للغذاء 
والدواء تتم متابعتها من ادارة الشؤون التنظيمية 
لالنتهاء من تســـجيلها تحت اسم الشركة. كما تم 
االنتهاء من تســـجيل الشـــركة في عدد من دول 
الخليج العربي كاإلمارات العربية المتحدة والبحرين 
واليمن وتقديم عدد من مستحضرات الشركة لدى 

الوكالء لهذه الدول إلتمام عملية التسجيل. 

قامت ادراه الشئون التنظيمية أيضا بتسجيل الشركة 
لدى مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وتقديم 
عدد 5 مســـتحضرات وجاري التنسيق مع مجلس 

الصحة لالنتهاء من تسجيلها.  

خطوط االنتاج:

تسير إدراة الشركة بخطى حثيثة إلستغالل خطوط 
اإلنتاج المسجلة وتعزيز قدراتها لإليفاء بمتطلبات 
الشركاء الحاليين واستيعاب الشركاء الجدد المحتملين. 

ولتحقيق ذلك تم التعاقد مع شركة أولمان االلمانية 
إلتمام خطوط التغليف األولي بخط تغليف ثانوي 
يتوقع اإلنتهاء من تركيبة وتشغيله مع بداية الربع 

الثالث من عام 2020م. وسيتم هذا العام تركيب 
خط إنتاج مع عداد لالقراص والكبسوالت للتعبئة 

األولية فى الربع االخير من عام 2020 م.

وقد بلغ عدد الوحدات المنتجة خالل عام 2019م 
مـــا يقارب 17 مليون وحـــدة مقارنة بما يقارب 6.5 
مليون وحدة عـــام  2018 تمركزت معظمها حول 
التغليف الثانوي ومن المقرر االنتقال إلى مراحل 
التغليف االولي والتصنيع الكامل خالل عام 2020 
واالعوام القادمة وذلك حســـب الجداول المتفق 

عليها مع الشركاء.

وفيما يخص خط انتـــاج الحقن المعقمة، فقد تم 
االنتهاء من الفحوصات االولية لالجهزة الرئيسية في 
موقع تصنيعها بنجاح ومن ثم السماح بشحنها. ومن 
المقرر ان تبدأ عمليات التركيب قبل نهاية الربع االول 
من عام 2020 ويترافق مع ذلك تركيب االنظمة 
المســـاندة مثل نظام الماء للحقن ونظام البخار 
للحقن وأنظمة ضبط وتنقية الهواء واالجهزة واآلالت 
االخرى الالزمة للتصنيع. ويتبعها عمليات التشغيل 
والفحص والتثبت حسب المتطلبات العالمية لهذا 
النوع المتخصص من اآلالت لضمان انتاج مستحضرات 
عالية الجودة والمأمونية ويتوقع االنتهاء من هذه 

االجراءات مع نهاية العام 2020.

الصادرات: 
قامت الشـــركة بتوقيع اتفاقيات توزيع لمنتجاتها 

مع شركات توزيع فى كل من:

1/ االمارات العربية المتحدة
2/ سلطنة عمان

3/ البحرين
4/ اليمن

وقريبًا سيتم التوقيع للكويت أيضًا خالل الربع األول 
من عام2020م .

ستقوم هذه الشركات بتسجيل شركة أجا للصناعات 
الدوائية والمصنع واألدوية والمنتجات فى االسواق 
المستهدفة، وتقوم بتوزيعها فى القطاعين الحكومى 

والخاص. 
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 نشاط نترات األمونيوم المسامية  . 3

إن الهدف من إنشاء شركة السويس العالمية للنترات 
)سينكو( هو إنتاج مادة نترات األمونيوم وهي المادة 
المتفجرات لالستخدامات  الالزمة إلنتاج  األساسية 
المدنية بالشركة الكيميائية السعودية المحدودة 
وذلك بداًل من إســـتيراد هذه المادة الخام من دول 
أوروبية، وقد عزز هذا المشروع قدرة الشركة الكيميائية 
السعودية على تأمين معظم إحتياجاتها من المواد 
الخام الرئيسية إلنتاج المتفجرات لالستخدامات المدنية 
التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها خالل األعوام 
القادمة إلستكمال مشاريع البنية التحتية بالمملكة 
كمشاريع الســـكك الحديدية والتعدين والتي من 
المتوقع أن تحتاج إلى كميات متزايدة من المتفجرات 

لالستخدامات المدنية خالل األعوام القادمة.

الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري:  . 4

يتمثل نشاط الشركة بشـــكل أساسي في تجارة 
الجملة و التجزئة في األجهزة والمستلزمات الطبية 
و األدوية و الفيتامينات و المكمالت الغدائية و مواد 
التجميل، واستمرارا لجهود إدارة الشركة في مواكبة 
احتياجات السوق السعود. تم خالل العام 2019 م 
التعاقد مع شركات منتجة لحليب األطفال لتوزيعها 
في السوق المحلي وذلك نظرا ألهميتها االستراتيجية، 
كماحصلت الشـــركة على عدة وكاالت جديدة في 
قطاع األدوية والمكمالت الغذائية وحققت زيادة في 
حجم المبيعات خالل عام 2019 م تزيد عن 100% 

مقارنة بمبيعات العام السابق 2018م.
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الثالث عشر: المخاطر المتوقعة:
تبذل الشـــركة أقصى مجهوداتها من أجل تحديد 
مخاطر التشغيل والتسويق والمخاطر األخرى التي 
قد تواجهها، ولتحقيق ذلك تقوم الشركة باستخدام 
قوائم اإلستقصاء المعدة من قبل خبراء متخصصين، 
وأيضًا من خالل مالحظـــات وتوصيات المراجعين 
الداخليين والخارجيين، وتعمل الشركة وفقًا للخطط 
االستراتيجية المقررة من قبل مجلس اإلدارة والتي 
تشمل عملياتها التشغيلية للمصانع ومكاتب التوزيع 
والمبيعات. وكذلك ما يتعلق بتقويم ودراسة فرص 
االستثمار والتوسعات المستقبلية التي من شأنها 
رفع العائد على إستثمارات وحقوق المساهمين.

 تتعرض أنشطة الشركة وشركاتها التابعة )»المجموعة«( 
لمجموعـــة متنوعة من المخاطـــر المالية ومخاطر 
الســـوق. ويركز برنامج إدارة المخاطر على تقلبات 
األســـواق المالية ويحاول التقليل مـــن التأثيرات 
السلبية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.

تتركز األعمال الرئيسية للشركة في صناعات الدواء 
والمستحضرات الطبية وفي مجال تصنيع المتفجرات 

المدنية التي قد تتأثر جميعها بالمخاطر التالية:
  التغيير في أسعار المواد األولية.

  تنافسية األسواق وقوى تخضع لقوى العرض 
والطلب

  االنكماش والركود في االقتصاد المحلي وخفض 
اإلنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية .
  إن أعمال الشركة في الخارج تعرضها إلى بعض 
المخاطر السياسية كفرض شروط على الشركة 
أو تغيير في سياسات الدولة التي تعمل فيها 
ومن الممكن أن يؤثر ذلك على ربحية الشـــركة 

مستقباًل.

مخاطر السوق
مخاطر الســـوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات 
المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. تشتمل 
مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر 
أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 
األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر 
أسعار السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر 

السوق، القروض والتمويل.

مخاطر أسعار العموالت
مخاطر أســـعار العموالت هي المخاطر المرتبطة 
بتأثير التقلبات في أسعار العموالت السائدة على 
قائمة المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. 
ال تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار عموالت جوهرية.

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية 
للتحوط من مخاطر أســـعار العموالت. ومع ذلك، 
تتم مراقبتها على أســـاس منتظم واتخاذ تدابير 
تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويالت تكون 
باألسعار المعروضة بين البنوك السعودية )سايبور( 
وعموالت ثابتة، وحيث أن التغيرات في أسعار السايبور 
ليست ذات أهمية نسبية فإنه لم يتم اإلفصاح عن 

تحليل حساسية أسعار العموالت.

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطـــر العمالت األجنبية هـــي مخاطر التغيرات 
والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير 
في أسعار صرف العمالت األجنبية. تعمل المجموعة 
محليـــًا ودوليا، ولديها بعـــض المعامالت بالدوالر 
األمريكي واليورو. تتعرض المجموعة لخطر محدود 
من التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن 
المجموعة تقوم بتوقيع العقود مع معظم الشركات 
األجنبية بالريال السعودي. تراقب إدارة المجموعة 
تقلبات أسعار العمالت األجنبية وتعتقد أن تعرض 

المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ليس هامًا.

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مستقبلية 
للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية ومع ذلك تتم 
مراقبتها على أساس منتظم ويتم اتخاذ التدابير 

التصحيحية إذا لزم األمر.

مخاطر األسعار
مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية 
نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه 
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية أو 
مصدرهـــا أو  عن عوامل تؤثر على جميع األدوات 
المالية المتداولة في السوق. ال تتعرض المجموعة 

لمخاطر أسعار جوهرية.
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مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة مالية 
في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبـد المجموعة خسارة 
مالية. إن مخاطر االئتمان للمجموعة تنتج بشـــكل أساسي 
من تعامالتها مع وزارة الصحة والوزارات األخرى ومؤسسات 
طبية حكومية اخرى باإلضافة الى بعض الشركات السعودية 
الكبرى والمعروفة. إن الوزارات والمؤسسات الطبية الحكومية 
االخرى هي جزء من حكومة المملكة العربية الســـعودية 
والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. 
تتمتع الشركات السعودية الكبرى المعروفة أيضا بتصنيف 
ائتماني عالي في السوق السعودي. يقتصر التعرض األقصى 
لمخاطر االئتمان المرتبطة باألدوات المالية للمجموعة على 
القيم الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة 

لتلك األدوات المالية.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة األرصدة غير المسددة، وعندما 
يكون مناسبا، تدرج حسابات الذمم المدينة التجارية بالصافي 
بعد طرح مخصص الخسائر. يودع النقد في بنوك ذات تصنيف 

ائتماني عالي.

التركيزات الزائدة لمخاطر االئتمان
تنشـــأ التركيزات عندما يشـــترك عدد من األطراف األخرى 
في أنشطة متشابهة، أو في أنشطة في نفس المنطقة 
الجغرافية، أو لها خصائص اقتصادية يمكن أن تتسبب في 
أن تتأثـــر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشـــكل 
مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو 
ظروف أخرى. تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء 

المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.
من أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سياسات وإجراءات 
المجموعة إرشادات محددة تركز على الحفاظ على محفظة 
متنوعة. تتم مراقبة تركيزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها 

وفقا لذلك.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على مقابلة 
التزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال استحقاقها. وتتمثل 
كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب 
قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة على أساس منتظم من 
خالل التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خالل التسهيالت 

االئتمانية للتأكد من تلبية أي التزامات مستقبلية.
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الرابــع عشــر: تأثيــر كل نشــاط على حجــم أعمال الشــركة 
والمبيعات الموحدة:

نشاط المتفجرات لالستخدامات المدنية  
بلغت مبيعات المتفجرات لالستخدامات المدنية 268 مليون ريال خالل عام 2019م 
مقارنة بــــ 251 مليون ريال لعام 2018م بزيادة قدرها 7%. لدى الشـــركة جميع 
االمكانيات لتوفير كافة إحتياجات المملكة من المتفجرات لالستخدامات المدنية من 
خالل مشاريع البنية التحتية وشق الطرق، وقطاع التعدين والمحاجر والمتفجرات 
الالزمة  للكشف عن مكامن البترول والغاز. وقد تميزت الشركة الكيميائية المحدودة 
بقدرتها على إنتـــاج كافة أنواع المتفجرات لالســـتخدامات المدنية الالزمة لهذه 
المجاالت المتعددة بأعلى مستويات الجودة العالمية التي تساندها االتفاقيات 

التقنية االستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذه الصناعة. 

نشاط األدوية والمستلزمات الطبية 
بلغت المبيعات السنوية لشركة سيتكو فارما من األدوية 2,57 مليار ريال عام 2019م 
، مقارنـــة بـ 2,62 مليار ريال لعام 2018م  بإنخفاض قدره 2%، وتؤكد مســـتويات 
مبيعات األدوية خالل الخمسة أعوام الماضية قدرة الشركة على المحافظة على 
حصة سوقية قياسية في سوق توزيع األدوية بالمملكة بفضل تمتعها بالقدرة 
على تلبية الطلب المحلي من األدوية العالمية وتوفيرها بسوق المملكة إلتزامًا 
منها كوكيل ألكبر شركات األدوية العالمية وإدارة أفضل شبكة للتوزيع والتخزين 
منتشرة في جميع مناطق المملكة ومصممة على أحدث األنظمة العالمية ومزودة 
باألجهزة المناســـبة لتوزيع كافة أنواع األدوية على مدار الساعة. كما استحوذت 
الشركة على حصة قياسية من مبيعات السوق لمستحضرات األمصال واللقاحات 
واألدوية المبردة والتي تتطلب شروط خاصة في النقل والتخزين والتي أكسبت 
الشركة مكانة خاصة، حيث أصبحت المورد األول لهذا النوع من المستحضرات في 
الســـوق المحلي، مما يؤكد محافظة الشـــركة على مكانة الريادة كأكبر موزعي 

األدوية في المملكة.
بلغـــت ايرادات شـــركة آجـــا للصناعـــات الدوائية عـــام 2019م مبلـــغ 45 مليون 
ريـــال ، مقارنـــة ب 34 مليون ريال لعـــام 2018م بزيادة قدرهـــا 32%. وقد بلغت 
 مبيعات شـــركة اجا إلى شـــركة ســـيتكو فارما 26مليون ريال خالل عام 2019م

)2018-21 مليون ريال( والتي استبعدت عند اعداد القوائم المالية الموحدة .

بلغت مبيعات نشاط المستلزمات الطبية والمواد األخرى 71 مليون ريال سعودي 
خالل عام 2019م مقارنة بـ 42 مليون ريال لعام 2018م بزيادة قدرها %67.

نشاط نترات األمونيوم المسامية
بلغت مبيعات شـــركة الســـويس العالمية للنترات )ســـينكو( خالل عام 2019م 
من نترات األمونيوم 75 مليون ريال ســـعودي مقارنة بـ 64 مليون ريال سعودي 
لعـــام 2018م بزيادة قدرها 17%. هذا وقد بلغت مبيعات شـــركة ســـينكو إلى 
 الشركة الكيميائية السعودية المحدودة خالل عام 2019م حوالي 56 مليون ريال
)2018 – 47 مليون ريال ( والتي استبعدت  عند إعداد القوائم المالية الموحدة.
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الخامس عشر: التحليل الجغرافي للمبيعات الموحدة

تتحقق مبيعات الشـــركة وشركاتها التابعة بشكل أساسي من نشاطاتها داخل المملكة العربية 
السعودية  على النحو التالي:- 

المنطقة

المبيعات )ألف ريال سعودي(

2018م2019م

النسبةالمبلغالنسبةالمبلغ

59.4%50.41,749,692%1,486,137المنطقة الوسطى

24.0%28.0708,695%826,359المنطقة الغربية

12.0%14.8354,301%436,972المنطقة الشرقية

3.0%3.889,062%111,669المنطقة الجنوبية

0.4%1.912,186%56,077المنطقة الشمالية

1.2%1.134,596%31,954المبيعات الخارجية )تصدير(

100%1002,948,532%2,949,168اإلجمالــــي

وفيما يلي رســـم بياني يوضح التحليل الجغرافي للمبيعـــات الموحدة المتحققة داخل المملكة 
العربية السعودية وخارجها لعام 2019م:

المبيعات

المنطقة 
الوسطى

%50.4

%100

المنطقة 
الغربية

%28.0

المنطقة 
الشرقية

%14.8

المنطقة 
الجنوبية

%3.8

المنطقة 
الشمالية 

%1.9

المبيعات 
الخارجية 

%1.1
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السادس عشــر: إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة وملخص النتائج المالية الموحدة

البيـــــــــــــــــان
التغيرات2018م2019م

نسبة التغيير )ألف ريال سعودي(

-2,949,1682,948,532636المبيعات              

)10%(28,782)2,519,988()2,491,206(تكلفة المبيعات  

6.9%457,962428,54429,418الربح اإلجمالي

14,7%)17,342()117,944()135,286(مصروفات بيع وتسويق

27,9%)33,546()120,165()153,711(مصروفات عمومية وإدارية

58,43%)37,978()6,500()44,478(مخصص الهبوط في قيمة  الذمم المدينة التجارية 

32,3%)59,448(124,487183,935الربح من األعمال الرئيسيه

38,1%)15,736()41,319()57,055(تكاليف التمويل

54,30%)1,466(270)1,196(إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

22%)5,910()26,893()32,803(مصروفات الزكاة وضريبة الدخل

52,4%613)1,169()556(حقوق األقلية 

)71,4%()81,947(32,877114,824صافي الربح للمساهمين

)32,86%()4,719(3,283)1,436(الدخل الشامل اآلخر للمساهمين

)73,4%()86,666(31,441118,107إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

سابع عشر: ملخص النتائج المالية الموحدة :
)أ( المبيعات الموحدة :-

بلغت المبيعات الصافية الموحدة للشركات التابعة للشركة الكيميائية السعودية القابضة  2,949 مليون 
ريال  للســـنة المالية المنتهية في 31 ديســـمبر 2019م وهي تقريبًا نفس مبيعات عام 2018م البالغة  

2,949 مليون ريال. 
ويوضح  الجدول التالي تطور المبيعات الموحدة خالل الخمسة أعوام الماضية:

المبيعات )القيمة باآلف الرياالت(

ال
 ري

ف
ــــ

ــــ
ألـ

الســــــــــــــنة

)	( األرباح الصافية  الموحدة :-
بلغـــت األرباح الصافية الموحدة لعام 2019م )33 مليون ريال( مقارنة بـ )115 مليون ريال( لعام 2018م 
وذلك بإنخفاض قدره 71%. يعود ســـبب االنخفاض في صافي الربح بشـــكل رئيسي إلى إيقاف رسمله 
تكاليف خطي انتاج في احدى الشركات التابعه )مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية ( لدخولها مرحله 
االنتاج وزياده مصاريف البيع و التســـويق و العموميه واإلدارية وكذلـــك تكاليف التمويل تبًعا لحصول 

الشركه على تسهيالت ائتمانية اضافيه و زياده مخصص الذمم المدينه التجارية والزكاة.
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صافي الربح )القيمة بآالف الرياالت(

الســــــــــــــنة

ال
 ري

ف
ــــ

ــــ
ألـ

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

2015م2016م2017م2018م2019مالبيـــــــــــــــــان

2,949,1682,948,5322,481,5692,146,0312,409,773المبيعات              

)1,916,780()1,740,810()2,086,064()2,519,988()2,491,206(تكلفة المبيعات  

457,962428,544395,505405,221492,993الربح اإلجمالي

)91,801()94,594()98,991()117,944()135,286(مصروفات بيع وتسويق

)102,527()108,488()101,302()120,165()153,711(مصروفات عمومية وإدارية

مخصص الهبوط في قيمة  الذمم 
المدينة التجارية

)44,478()6,500()6,160()5,001()15,596(

124,487183,935189,052197,138283,069الربح من األعمال الرئيسيه

مصروفات التمويل للمرابحات 
اإلسالمية

)57,055()41,319()24,302()24,804()9,689(

6,595)8,101(2702,159)1,196(إيرادات )مصروفات( أخرى، صافي

)28,012()25,539()23,811()26,893()32,803(الزكاة

)1,279()878()951()1,169()556(حقوق األقلية 

32,877114,824142,147137,816250,684صافي الربح للمساهمين

------3,283266)1,436(الدخل الشامل اآلخر للمساهمين

31,441118,107142,413137,816250,684إجمالي الدخل الشامل للمساهمين

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

2015م2016م2017م2018م2019مالمركز المالي

الموجودات:

3,513,4923,128,6952.629,5752.405,7012,431,142الموجودات المتداولة 

1,156,0221,029,309969,222915,805864,836الموجودات غير المتداولة 

4,669,5144,158,0043,598,7973,321,5063,295,978مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية:

2,933,5942,458,6701,969,8511,676,0981,643,708المطلوبات المتداولة

175,859170,638139,890125,60947,275المطلوبات غير المتداولة

3,109,4532,629,3082,109,7411,801,7071,690,983مجموع المطلوبات 
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2015م2016م2017م2018م2019مالمركز المالي

حقوق المساهمين :- 

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

319,488316,200316,200309,471295,689اإلحتياطي النظامي

340,000340,000340,000340,000300,000إحتياطي عام 

51,278233,925194,868232,328371,434أرباح مبقاة

1,553,9661,522,5251,483,4681,514,1991,599,523مجموع حقوق المساهمين

6,0956,1715,5885,6005,472حقوق األقلية

1,560,0611,528,6961,489,0561,519,7991,604,995مجموع حقوق الملكية 

4,669,5144,158,0043,598,7973,321,5063,295,978إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

)هـ( مجموع الموجودات )القيمة بآالف الرياالت(:

ال
 ري

ف
ــــ

ــــ
ألـ

الســــــــــــــنة
)و( مجموع المطلوبات )القيمة بآالف الرياالت(:

ال
 ري

ف
ــــ

ــــ
ألـ

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

ال
 ري

ف
ــــ

ــــ
ألـ

الســــــــــــــنة
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الثامن عشر: ربحية السهم:
ربحية السهم بالريال السعودي

2018 م 2019 م

1.36 ريال/سهم0.39 ريال /سهم
 

التاسع عشر: سياسة الشركة في توزيع األرباح:
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:-

يجنب )10%( من األرباح الصافيــة لتكوين االحتياطــي النظامــي للشركة . 1
ويجوز أن ُتقرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقف هذا التجنيــب متى بلــــغ 

االحتياطي المذكور )30%( من راس  المال.
للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن ُتجنب مبلغ . 2

مـــن صافي األرباح لتكوين احتياطي عام أو اتفاقي ُيخصص لمواجهة 
أي تأثيرات سلبية على الشركة مستقباًل.

للجمعية العامة العادية أن ُتقـــرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر . 3
الذي ُيحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على 
المســـاهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح 
مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون 

قائمًا من هذه المؤسسات.
يــوزع من الباقــي بعد ذلك على المساهميــن نسبة تمثل %5 )خمسة . 4

في المائة( من رأس مال الشركة المدفوع.
مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )20( من النظام األساسي للشركة . 5

والمادة )76( من نظام الشركات ُيخصــص بعد ما تقــدم نسبة ال تزيد 
عن 10% من الباقــي لمكافـأة مجلس اإلدارة على أن يكون استحقاق 

هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.   
يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي . 6

أو ربع سنوي شريطة أن ُتفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع 
أرباحًا مرحلية بموجب قرار ُيجدد ســـنويًا، وفقـــًا للضوابط التي تضعها 

الجهة الُمختصة. 

عشرون: تمويل اسالمي )مرابحات اسالمية(:
حصلت الشركة وشركاتها التابعة على تسهيالت بنكية من بنوك محلية وفقًا 
للصيغ اإلسالمية المتعارف عليها في عملية التمويل والتي تتضمن مرابحات 
إسالمية قصيرة األجل. ويتم تحميل المرابحات بالعمولة المتفق عليها في 
اتفاقية المرابحات. ويتلخص إجمالي هذه المرابحات قصيرة األجل فيما يلي:

)ألـف ريال( 

2018م2019مالبيـان

1,068,958882,225رصيد أول السنة 

1,542,3111,365,691إضافات

)1,178,958()1,299,508(السداد

1,311,7611,068,958رصيد نهاية السنة
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كما تتلخص المرابحات القائمة لكل شركة كما في 31 ديسمبر 2019م بما يلي :-

)أ( مرابحات الشركة الكيميائية السعودية القابضة:
مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية )ألف ريال(:-

مدة المرابحة
الرصيد 
المتبقي

المبلغ المسدد  أصل المرابحة 
إسم الجهة المانحة 

للقرض
البيان

ثالثة أشهر  23,750 ---  23,750 البنك األول مرابحة )1(

شهر واحد  7,500 ---  7,500
مجموعة سامبا 
المالية )سامبا(

مرابحة )2(

ثالثة أشهر  22,000 ---  22,000
مجموعة سامبا 
المالية )سامبا(

مرابحة )3(

شهر واحد  40,000 ---  40,000 بنك الخليج الدولي مرابحة )4(

شهر واحد  27,000 ---  27,000
البنك السعودي 

لالستثمار
مرابحة )5(

ثالثة أشهر  19,500 ---  19,500
البنك السعودي 

لالستثمار
مرابحة )6(

ثالثة أشهر  30,000 ---  30,000 بنك البالد  مرابحة )7(

ستة أشهر  36,200 ---  36,200 بنك البالد  مرابحة )8(

  205,950 ---  205,950 المجموع

)	( مرابحات الشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة )سيتكو فارما(:-
 مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية )ألف ريال(:  

مدة 
المرابحة 

الرصيد 
المتبقي

المبلغ 
المسدد

أصل 
المرابحة

إسم الجهة المانحة للقرض
رقم

المرابحة 

شهر واحد 110,000 --- 110,000 البنك األول مرابحة )1(

شهر واحد 188,618 --- 188,618 مجموعة سامبا المالية )سامبا( مرابحة )2(

شهر واحد 146,522 --- 146,522 البنك العربي الوطني مرابحة )3(

شهر واحد 114,078 --- 114,078 بنك الخليج الدولي مرابحة )4(

ستة أشهر 28,423 --- 28,423 بنك البالد مرابحة )5(

شهر واحد 132,170 --- 132,170 البنك األهلي التجاري مرابحة )6(

شهر واحد 143,082 --- 143,082 بنك أبوظبي األول مرابحة )7(

شهر واحد 82,951 --- 82,951 البنك السعودي الفرنسي مرابحة )8(

ستة أشهر 44,622 --- 44,622 مصرف اإلنماء مرابحة )9(

990,466 990,466 المجموع

)جـ(   مرابحات الشركة الكيميائية لألستثمار التجاري:- 
مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية )ألف ريال(:

مدة 
المرابحة

الرصيد 
المتبقي

المبلغ 
المسدد

 أصل المرابحة 
إسم الجهة 

المانحة للقرض
البيان

شهر واحد  21,915 ---  21,915 البنك األول مرابحة )1(

 21,915  -  21,915 المجموع
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)د( مرابحات شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة:- 
وقعت شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة خالل عام 2015م اتفاقية مرابحة إسالمية قصيرة األجل 
مع بنك الخليج الدولي بمبلغ 157,5 مليون ريال ســـعودي لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية للمصنع 

وهي مضمونة بالتنازل للبنك عن دفعات تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية )ألف ريال(:-

البيان
إسم الجهة 

المانحة للقرض
أصل 

المرابحة
المبلغ 
المسدد

الرصيد 
المتبقي

مدة 
المرابحة

43.241)111,759(155.000بنك الخليج الدوليمرابحة )1(
يتجدد الرصيد المتبقي 

بشكل شهري

ثالثة اشهر 8.674)788(9.462بنك الخليج الدوليمرابحة )2(

ثالثة اشهر 12.515-12.515بنك الخليج الدوليمرابحة )3(

ثالثة اشهر 20.000-20.000البنك األولمرابحة )4(

84.430)112.547(196.977المجموع

)هـ(   مرابحات الشركة الكيميائية السعودية المحدوده:- 
مرابحات إسالميه من البنوك التجارية المحلية )ألـف ريــال(:-

مدة 
المرابحة

الرصيد 
المتبقي

المبلغ 
المسدد

 أصل المرابحة 
إسم الجهة 

المانحة للقرض
البيان

ستة أشهر 9,000 --- 9,000 بنك البالد  مرابحة )1(

9,000  --- 9,000 المجموع
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الواحد والعشرون: تمويل صندوق 
التنمية الصناعية السعودي:

 قامت شركة أجا للصناعات الدوائية بتوقيع 
إتفاقية تمويل طويل األجل مع صندوق التنمية 
الصناعية السعودي بتاريخ 2016/2/2م، 
لغرض تمويل المصاريف الرأسمالية لمصنع 
الشركة الجديد بمدينة حائل بمبلغ 157.5 
مليون ريال سعودي.  وقد استلمت الشركة 
حتى نهاية عام  2019م جزء من التمويل 
يبلغ 118.6 مليون ريال سعودي )مطروحًا 
منه الرسوم اإلدارية(. سيتم سداد التمويل 
بعد فترة سماح على 16 دفعة نصف سنوية 
متتابعة تبدأ من 1441/10/15هـ الموافق 
2020/6/7م وآخر دفعة بتاريخ 1449/4/15هـ 
الموافق 2027/9/16م. تتضمن االتفاقية 
بعض التعهدات المالية وبضمان توقيع سند 
ألمر ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة 
التابعة. تم تقديم طلب تأجيل مدة الوفاء 
بالقرض لتبدا من 1442/10/15هـ بدال من 

1441/10/15هـ 
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الثاني والعشرون: تعامالت مع أطراف ذوي عالقة: 
كان لدى الشركة وبعض شركاتها التابعة خالل عام 
2019م معامالت مع أطراف ذوي عالقة وتشمل 

مدفوعات ومصروفات غير جوهرية

 تعارض مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
  ال توجد لدى الشـــركة أية عقود أو أية مصلحة 
جوهرية ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو العضو 
المنتدب أو المدير المالي أو كبار التنفيذين بالشركة 

أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
  لم يشـــترك أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
في عمل من شـــأنه منافســـة الشركة ، أو أتجر 

في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

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

منهم مع غيره.

المكافآت والتعويضات 
  لم يتنـــازل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  
كبار التنفيذيين بالشركة عن أي راتب أو تعويض.
  ال يوجـــد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد 

مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 
  ال يوجد أي إســـتثمارات أو إحتياطات أخرى تم 

إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

الثالثة والعشرون: بيان المدفوعات النظاميه:
فيمايلي بيان ببعض المدفوعات النظامية للشـــركة الكيميائية الســـعودية القابضة وشـــركاتها التابعة 

خالل عام 2019م:                                

2019مالبيان
بيان األسبا	 للمستحقوصف موجز لها

المستحقالمسدد

الهيئة العامة للزكاة 
والدخل

32،42527،174
الزكاة المستحقة على الشركة 

وشركاتها التابعة
تدفع بعد تقديم إقرار 

الزكاة السنوي

المؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية

18،3312،525
المبلغ المطلوب للمؤسسة العامه 
للتأمينات اإلجتماعية والذي يمثل 
حصة الموظفين وحصة الشركة 

تدفع في بداية الشهر 
التالي

تكاليف تأشيرات 
وجوازات

493-
رسوم تأشيرات وتجديد اإلقامات 

ونقل الكفاالت للموظفين 
---

---رسوم رخص العمل-2،452رسوم مكتب العمل

 صافي ضريبة القيمة المضافة 26،8022،387ضريبة القيمة المضافة 
تدفع قبل نهاية الشهر 

التالي

الربع والعشرون: مراجع الحسابات
وافقت الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 2019/04/21م 
على تعيين الســـادة/ مكتب بيكر تيلي كمراجع 
حســـابات خارجي للشركة للسنة المالية المنتهية 
في 2019/12/31م ، وكذلك فحص القوائم الربع 
سنوية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2019م 

و31 مارس 2020م و 30 يونيو 2020م.

الخامس والعشــرون: سجل السالمة 
واألمن الصناعي

تولي الشركة عناية فائقة ألمن وسالمة العاملين 
بها والمنشآت التابعة لها والمواد التي تقوم بإنتاجها 
وذلك بتطبيق أحدث المعايير الخاصة بالســـالمة 

وتقديم البرامج التدريبية لموظفيها في مجال األمن 
والسالمة ، ونتيجة ذلك وبفضل من الله، فإنه لم 
تســـجل خالل عام 2019م أيـــة إصابة عمل بالغة 
على الرغم من خطورة وحساسية المنتجات التي 
تقوم الشركة بإنتاجها ومناولتها. كما قامت الشركة 
بناًء على طلب من وزارة الداخلية بتنفيذ عدد من 
المشاريع لتحديث وتطوير منظومة األمن والسالمة 
في المصانع والمستودعات وذلك بهدف اإلمتثال 
التام لتعليمات الهيئة العليا لألمن الصناعي ، و كذلك 
تحقيق متطلبات الالئحة التنفيذية لنظام المتفجرات 
والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )38( 
بتاريخ 1428/4/28هـ . كما أن الشركة الكيميائية 
 )SAFEX( السعودية تعتبر عضوًا فعااًل في منظمة

العالمية للسالمة في التعامل مع المتفجرات. 
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السادس والعشرون: الجودة واالدارة 
البيئية:

تشمل استراتيجية الشركة إلى رفع القدرة التنافسية 
والمساهمة في رفع المستوى األدائي للشركة 
وارتقاء الخدمات المقدمة لعمالئها وتطوير آلية 
أداء األعمال، حصلت الشـــركة على شهادة االيزو 

9001 بنسختها األخيرة 2015.
وحرصًا من الشركة على االلتزام بنظام االدارة البيئية 
والوصول على إدارة الجودة الشـــاملة للبيئة من 
خـــالل الحد من   المخاطر البيئة، حصلت الشـــركة 
على شهادة االيزو 14001 بنسختها األخيرة 2015. 
وسعيًا من الشركة على توفير أماكن عمل صحية 
وأمنة وتقديم منظومة متكاملة للوقاية من أصابات 
العمل، حصلت الشركة على شهادة إدارة السالمة 
والصحة المهنية االيزو 45001 بنسختها المحدثة 

    .2018
 

السابع والعشرون: توزيعات األرباح:
وافق مجلس اإلدارة بتاريخ 2018/9/9م بناًء على 
توصية إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية  
للمساهمين  عن النصف األول من العام 2018م بمبلغ 
79,050,000 ريال سعودي بواقع )1.25 ريال/سهم(  
واحد وربع ريال سعودي للسهم الواحد، بما نسبته 
12.5% من رأس مال الشـــركة وكانت أحقية هذه 
األرباح للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة لدى 
)تداول( بنهاية تداول يوم 2018/12/2م وأودعت 
المبالغ بحسابات المساهمين يوم 2018/12/16م. 
هـــذا وتم الحصول على موافقة الجمعية العامة 

على هذا التوزيع بتاريخ 2019/04/21م . 

وافقت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2019/9/17م 
بنـــاًء على توصية مجلس االدارة بزيادة رأس مال 
الشركة عن طريق منح اسهم مجانية ، بنسبة زيادة 
قدرها 33.33% حيث تم زيادة عدد اسهم الشركة 
من 63,240,000 سهم ، الى 84,320,000 سهم 
.وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية 
القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة 
،حيث تم منح ســـهم واحد مقابل كل ثالثة اسهم 
مملوكة. ،وقد تمت الزيادة في رأس المال عن طريق 
رسملة مبلغ 210.8 مليون ريال من االرباح المبقاة 
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،وتم تجميع كسور األسهم   في محفظة واحدة وتم 
بيعها في السوق بتاريخ 2019/09/25م وعدد االسهم 
المباعة 1642 والمبلغ العائد من الكسور 43.677/20 
ريال ومتوسط سعرالبيع لكل سهم 26.60 ريال وتاريخ 

ايداع الكسور 2019/10/14م .   

الضوابــط  إقــرار  والعشــرون:  الثامــن   
الداخلية وإقرارات أخرى: 

يقر مجلس اإلدارة وإدارة الشركة:- 
  إن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح. 

  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أســـس ســـليمة 
ونفذ بفعالية.

  أنه ال يوجد أي شـــك يذكر في قدرة الشـــركة على 
مواصلة نشاطها. 

  أنه ال يوجد أي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة 
من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

  أنه ال يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة للشركات 
التابعة. 

  أنه ال يوجد أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية 
في التصويت تعود ألشـــخاص )عدا أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر( 
أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الثالثين 
مـــن قواعد التســـجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك 

الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 
  أنه ال يوجد أي مصلحة وحقوق خيار وحقوق أكتتاب 
تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين 
وزوجاتهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات الشركة 
أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة 

أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة. 
  أنه ال يوجد لدى الشركة أي أدوات دين قابلة للتحويل 
إلى أسهم وأي حقوق خيار أو مذكرات حق أكتتاب أو 
حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ولم تحصل 
الشركة على عوض مقابل ذلك خالل السنة المالية.
  أنـــه ال يوجـــد أي حقوق تحويـــل أو اكتتاب بموجب 
أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار 
أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشـــابهة أصدرتها 

أو منحتها الشركة. 
  أنه ال يوجد أي اســـترداد أو شراء أو إلغاء من جانب 
الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد أو أي أوراق 

مالية اشترتها الشركة أو شركاتها التابعة. 
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التاسع والعشرون: الخاتمـــــة
يختتم مجلس اإلدارة تقريره للجمعية العامة بالشـــكر الجزيل 
للسادة المساهمين على تلبية الدعوة بالحضور وعلى الثقة 
التي أولوها للمجلس ولقد كان عام 2019م عامًا مميزًا للشركة 
الكيميائية الســـعودية القابضة وشركاتها التابعة. كما نشكر 
كافة عمالء الشركة ومورديها والدوائر والمؤسسات الحكومية 
واألهلية على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ودعمهم المستمر، 
والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة 
للشركة وحرصهم على استمرار تقدم وازدهار الشركة الكيميائية 

السعودية القابضة وشركاتها التابعة. 

والله الموفق
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الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

وتقرير المراجع المستقل
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20192018

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديايضاحات

األصول

األصول غير المتداولة

5469,807469,807شهرة

63,2045,857أصول غير ملموسة

7466,672423,302ممتلكات وآالت ومعدات

7205,167130,343أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

-811,172أصول حق االستخدام

1,156,0221,029,309

األصول المتداولة

91,381,538878,918مخزون

101,988,1852,116,005ذمم مدينة تجارية

1251,93965,959مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى

1391,83067,813نقـد ونقد مماثل

3,513,4923,128,695

4,669,5144,158,004مجموع األصول

حقوق الملكية واإللتزامات

حقوق الملكية

1843,200632,400رأس المال

14319,488316,200احتياطي نظامي

15340,000340,000احتياطي عام

1551,278233,925أرباح مبقاة

1,553,9661,522,525حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

6,0956,171حقوق الملكية غير المسيطرة

1,560,0611,528,696مجموع حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة

16100,541109,558-1تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

-178,385إلتزامات إيجار

1866,93361,080إلتزام منافع الموظفين المحددة

175,859170,638

اإللتزامات المتداولة

-1610,000-1الجزء المتداول من تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

-171,543الجزء المتداول من إلتزامات إيجار

161,311,6441,068,958-2تمويل إسالمي قصير األجل

1,476,3991,254,155ذمم دائنة تجارية 

1513,30813,574توزيعات أرباح غير مدفوعة

1990,92192,182مصاريف مستحقة وإلتزامات أخرى

2029,77929,801-3زكاة وضريبة دخل مستحقة

2,933,5942,458,670

3,109,4532,629,308مجموع اإللتزامات

4,669,5144,158,004مجموع حقوق الملكية واإللتزامات

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزء ال يتجزأ من هذه االقوائم المالية الموحدة

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٩م
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20192018

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديايضاحات

212,949,1682,948,532إيرادات

)2,519,988()2,491,206(تكلفة اإليرادات

457,962428,544اجمالي الربح

)117,944()135,286(22مصاريف بيعية وتسويقية

)120,165()153,711(23مصاريف عمومية وإدارية

)6,500()44,478(10مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية

124,487183,935الربح التشغيلي

)41,319()57,055(24تكاليف تمويل

270)1,196(25)مصاريف(/إيرادات أخرى، بالصافي

66,236142,886الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)26,893()32,803(20-3مصروف الزكاة وضريبة الدخل

33,433115,993صافي ربح السنة

)الخسارة الشاملة األخرى(/الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقا ضمن الربح أو الخسارة:

3,297)1,418(18-1إعادة قياس التزام منافع الموظفين المحددة

32,015119,290مجموع الدخل الشامل للسنة

صافي ربح السنة العائد إلى:

32,877114,824مساهمي الشركة

5561,169حقوق الملكية غير المسيطرة

33,433115,993

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:

31,441118,107مساهمي الشركة

5741,183حقوق الملكية غير المسيطرة

32,015119,290

260.391.36ربح السهم األساسي والمخفض )بالريال السعودي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزء ال يتجزأ من هذه االقوائم المالية الموحدة

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة

احتياطي رأس المال
نظامي

احتياطي 
المجموعأرباح مبقاةعام

حقوق 
الملكية غير 
المسيطرة

مجموع 
حقوق 
المكلية

ألف ريال ايضاحات
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

ألف ريال 
سعودي

632,400316,200340,000194,8681,483,4685,5881,489,056كما في 1 يناير 2018

114,824114,8241,169115,993---صافي ربح السنة

3,2833,283143,297---18-1الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل 
118,107118,1071,183119,290---للسنة

)79,650()600()79,050()79,050(---15توزيعات أرباح

كما في 31 ديسمبر 
2018632,400316,200340,000233,9251,522,5256,1711,528,696

632,400316,200340,000233,9251,522,5256,1711,528,696كما في 1 يناير 2019

32,87732,87755633,433---صافي ربح السنة

الخسارة الشاملة 
)1,418(18)1,436()1,436(---18-1األخرى

مجموع الدخل الشامل 
31,44131,44157432,015---للسنة

التحويل إلى 
---)3,288(-3,288-االحتياطي النظامي

توزيعات أرباح شركة 
)650()650(-----تابعة

زيادة رأس المال عبر 
منح أسهم مجانية 

للمساهمين
1210,800--)210,800(---

كما في 31 ديسمبر 
2019843,200319,488340,00051,2781,553,9666,0951,560,061

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزء ال يتجزأ من هذه االقوائم المالية الموحدة

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغييرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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20192018

ألف ريال سعوديألف ريال سعودي

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

66,236142,886الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة

تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير 
المسيطرة لصافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2,8032,852إطفاءات

35,93429,886استهالكات

-1,686استهالك أصول حق االستخدام

)250(4,514خسائر/)أرباح( استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

-2,425شطب ممتلكات وآالت ومعدات

4,4001,400مخصص مخزون بطيء الحركة

44,4786,500مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية

6,9458,162مخصص التزام منافع الموظفين المحددة

57,05541,319تكاليف تمويل

)الزيادة(/النقص في األصول التشغيلية:

19,371)507,020(مخزون

)541,203(83,342ذمم مدينة تجارية

)15,985(13,130مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى

الزيادة/)النقص( في اإللتزامات التشغيلية:

222,244287,346ذمم دائنة تجارية 

15,201)1,739(مصاريف مستحقة وإلتزامات أخرى 

)2,515(36,433النقد المتوفر من/)المستخدم في( العمليات

)7,070()4,987(مدفوع عن التزام منافع الموظفين المحددة 

)22,599()32,825(زكاة وضريبة دخل مدفوعة

)39,174()53,117(تكاليف تمويل مدفوعة

)71,358()54,496(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)199()150(إضافات أصول غير ملموسة

)89,710()161,332(إضافات ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ

2651,544المتحصل من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)88,365()161,217(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

التقرير السنوي 2019   94 |



20192018

ألف ريال سعوديألف ريال سعودي

التدفقات النقدية من األنشطـة التمويلية

40,792-صافي التغير في تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

-)2,040(مدفوع عن إلتزامات إيجار

242,686186,733التغير في التمويل اإلسالمي قصير األجل 

)79,510()916(توزيعات أرباح مدفوعة )بما في ذلك لحقوق الملكية غير المسيطرة(

239,730148,015صافي النقد المتوفر من األنشطة التمويلية

)11,708(24,017صافي التغير في النقد والنقد المماثل

67,81379,521النقد والنقد المماثل في بداية السنة 

91,83067,813النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

معامالت غير نقدية:

-210,800زيادة رأس المال عبر منح أسهم مجانية للمساهمين

-11,968أصول حق اإلستخدام مقابل إلتزامات إيجار

-890أصول حق اإلستخدام مقابل إيجار مدفوع مقدما

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 33 جزء ال يتجزأ من هذه االقوائم المالية الموحدة

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م
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الوضع القانوني وطبيعة العمليات. 1
إن الشركة الكيميائية السعودية القابضة )»الشركة«( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في مدينة 
الرياض بالمملكة العربية السعودية بموجـب السجل التجـاري رقم 1010006161 الصــادر بالرياض بتاريخ 
12 صفـر 1392هـ الموافق 28 مارس 1972م. إن الشركة مدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(.

أوصى مجلس إدارة الشـــركة في اجتماعه المنعقد في 20 رجب 1440هـ الموافق 27 مارس 2019م 
للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشـــركة عبر منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة بواقع 
سهم واحد مقابل كل ثالثة أسهم مملوكة، وقد وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية المنعقد في 18 محرم 1441هـ الموافق 17 سبتمبر 2019م على هذه التوصية، وتم زيادة رأس مال 
الشركة عن طريق رسملة مبلغ 210.8 مليون ريال سعودي من األرباح المبقاة، ليصبح رأس مال الشركة 
كما في 31 ديســـمبر 2019 بمبلغ 843,200,000 ريال ســـعودي )31 ديسمبر 2018: 632,400,000 
ريال سعودي( مكون من 84,320,000 سهم )31 ديسمبر 2018: 63,240,000 سهم( بقيمة 10 ريال 

سعودي للسهم الواحد.

تم تغيير اإلسم التجاري للشركة ليصبح الشركة الكيميائية السعودية القابضة بدال من الشركة الكيميائية 
 السعودية بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 18 محرم 1441هـ الموافق

 17 سبتمبر 2019م، هذا وقد تم استكمال اإلجراءات النظامية المتعلقة بهذا التغيير.

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )مجتمعين » المجموعة«( بما يلي: �
إدارة الشـــركات التابعة أو المشـــاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيها الشركة وتوفير  �

الدعم الالزم لها.
تصنيع وبيع المتفجرات والمنتجات المتعلقة بها ألغراض االســـتعمال المدني والعسكري وتقديم  �

خدمات الدعم الفني للتفجير.
تصنيع ومزاولة تجارة الجملة والتجزئة في األدوية والمواد والمحاليل الطبية والمستحضرات الصيدلية  �

واألدوات والمعدات واآلالت الطبية والجراحية ولوازم المستشـــفيات والمراكز الطبية وقطع الغيار 
الخاصة بها والمنظفات والمواد الغذائية. 

تصنيع وإنتاج مادة نترات األمونيوم. �

إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو كما يلي: ص.ب 2665 الرياض 11461 المملكة العربية السعودية.

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة ولشركاتها التابعة التالية:

نسبة الملكية الفعلية كما بلد التأسيسالشركة التابعة
في 31 ديسمبر

20192018

99%99%المملكة العربية السعوديةالشركة السعودية العالمية للتجارة )سيتكو فارما(

100%100%جمهورية مصر العربيةشركة السويس العالمية للنترات )سينكو(

100%100%المملكة العربية السعوديةالشركة الكيميائية لالستثمار التجاري المحدودة

100%100%المملكة العربية السعوديةشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة )شركة آجا فارما(

100%100%المملكة العربية السعوديةالشركة الكيميائية السعودية المحدودة

أوصى مجلس إدارة الشركة بنقل نشاط قطاع المتفجرات من الشركـة الكيميائية السعودية القابضة إلى 
الشركة الكيميائية السعودية المحدودة )شركة تابعة( ابتداءا من 1 يناير 2019م. والذي تم الموافقة عليه 
من قبل الجمعية العامة في إجتماعها المنعقد بتاريخ 10 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 17 ديسمبر 2018م.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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تبني المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة. 2
المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة سارية المفعول للسنة الحالية 2-1

أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 61 »عقود اإليجار«أ- 

قامت المجموعة في الســـنة الحالية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 »عقود اإليجار« والذي 
يسري مفعوله للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019.

يقدم المعيار الدولي للتقرير المالي 16 متطلبات جديدة أو معدلة فيما يتعلق بمحاســـبة اإليجار،حيث 
يقدم تغييرات كبيرة في محاســـبة المســـتأجر عن طريق إزالة التمييز بين اإليجار التشغيلي والتمويلي 
ويتطلب االعتراف بأصل حق االســـتخدام وإلتزامات اإليجار عند بدء جميع عقود اإليجار، باســـتثناء عقود 
اإليجـــار قصيرة األجل وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل محـــل العقد ذا قيمة منخفضة عندما يتم 
اعتماد هذه اإلعفاءات. على عكس محاسبة المستأجر، ظلت متطلبات محاسبة المؤجر دون تغيير إلى 
حد كبير. ويرد وصف تفاصيل هذه المتطلبات الجديدة في اإليضاح 3. فيما يلي وصف تأثير تبني المعيار 

الدولي للتقرير المالي 16 على القوائم المالية الموحدة للمجموعة.

تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 16 للمجموعة هو 1 يناير 2019.

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 16 باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل، والتي:

تتطلب من المجموعة االعتراف بالتأثير التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 16 كتعديل  �
على الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة في تاريخ التطبيق األولي، و

ال تســـمح بإعادة عرض معلومات المقارنة، والتي تستمر المجموعة بعرضها بموجب المعيار الدولي  �
للمحاسبة 17 و تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 4.

تأثير التعريف الجديد لعقد اإليجار

اســـتفادت المجموعة من الوســـيلة العملية المتاحة عند التحول إلى المعيار الدولي للتقرير المالي 16 
بعـــدم إعـــادة تقييم ما إذا كان عقد ما هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وفًقا لذلك، سيســـتمر 
تطبيق تعريف عقد اإليجار وفًقا للمعيار الدولي للمحاسبة 17 و تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية 

للتقرير المالي 4 على عقود اإليجار التي تم إبرامها أو تغييرها قبل 1 يناير 2019.

يرتبط التغيير في تعريف عقد اإليجار بشـــكل رئيسي بمفهوم السيطرة. يحدد المعيار الدولي للتقرير 
المالي 16 ما إذا كان العقد يحتوي على عقد إيجار على أســـاس ما إذا كان للعميل الحق في التحكم 
في اســـتخدام أصل محـــدد لفترة زمنية مقابل بدل، في مقابل التركيز علـــى »المخاطر والمنافع« في 

المعيار الدولي للمحاسبة 17 و تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي 4.

تطبق المجموعة تعريف عقد اإليجار واإلرشادات ذات الصلة المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير 
المالي 16 على جميع عقود اإليجار المبرمة أو التي تم تغييرها في أو بعد 1 يناير 2019 )ســـواء كانت 
المجموعة مؤجرا أو مستأجرا في عقد اإليجار(، قامت المجموعة بتنفيذ مشروع استعداًدا للتطبيق األولي 
للمعيار الدولي للتقرير المالـــي 16 والذي أظهر أن التعريف الجديد في المعيار الدولي للتقرير المالي 

16 لن يغير بشكل كبير نطاق العقود التي تلبي تعريف عقد اإليجار للمجموعة.

التأثير على محاسبة المستأجر

يغير المعيـــار الدولي للتقرير المالي 16 كيفية قيام المجموعة بالمحاســـبة عن عقود اإليجار المصنفة 
سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار الدولي للمحاسبة 17، والتي لم يعترف بها سابقا 

بقائمة المركز المالي الموحدة وإنما كان يفصح عنها كارتباطات فقط.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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بتطبيـــق المعيـــار الدولي للتقرير المالي 16، لجميع عقود اإليجار )باســـتثناء ما هـــو مذكور أدناه( ، فإن 
المجموعة:

تعترف بأصول حق االستخدام وإلتزامات اإليجار في قائمة المركز المالي الموحدة، والذي يتم قياسه  �
مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المستقبلية، مع تعديل أصل حق االستخدام بمبلغ أي إيجار 

مدفوع مقدما أو مستحق الدفع،
تعترف بمصروف اســـتهالك أصول حق االستخدام ومصروف الفوائد على إلتزامات اإليجار في الربح  �

أو الخسارة،
تفصل المبلغ اإلجمالي للنقد المدفوع إلى أصل الدين )معروض ضمن األنشطة التمويلية( والفائدة  �

)معروضة ضمن األنشطة التمويلية( في قائمة التدفقات النقدية الموحدة.

يتم االعتراف بحوافز اإليجار )على سبيل المثال فترة اإليجار المجانية( كجزء من قياس أصول حق االستخدام 
وإلتزامـــات اإليجار في حين أنها أدت بموجب المعيار الدولي للمحاســـبة 17 إلى االعتراف بحافز اإليجار، 

والذي كان يتم إطفاؤه كخفض في مصاريف اإليجار على أساس القسط الثابت.

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 16، يتم اختبار أصول حق االســـتخدام لتحديد الهبوط في القيمة 
وفًقا للمعيار الدولي للمحاسبة 36.

بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل )مدة اإليجار 12 شهًرا أو أقل( وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل 
محـــل العقد ذا قيمة منخفضة )بما في ذلك األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشـــخصية واألشـــياء 
الصغيـــرة من أثاث المكاتب والهواتف(، فقد اختارت المجموعـــة االعتراف بمصاريف اإليجار في الربح أو 

الخسارة على أساس القسط الثابت على النحو المسموح به في المعيار الدولي للتقرير المالي 16.

استخدمت المجموعة الوسائل العملية التالية عند تطبيق طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل على عقود 
اإليجار المصنفة سابًقا على أنها عقود إيجار تشغيلي وفقا للمعيار الدولي للمحاسبة 17:

قامت المجموعة بتطبيق معدل خصم واحد على محفظة عقود اإليجار ذات الخصائص المتشـــابهة  �
إلى حد معقول.

اختارت المجموعة عدم االعتراف بأصول حق االستخدام وإلتزامات اإليجار للعقود التي تنتهي مددها  �
خالل 12 شهًرا من تاريخ التطبيق األولي.

األثر المالي للتطبيق األولي للمعيار الدولي للتقرير المالي 16

يبلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي للمستأجر المطبق على إلتزامات اإليجار المعترف بها 
في قائمة المركز المالي الموحدة في 1 يناير 2019 ما نسبته 5%.

 يوضح الجدول التالي ارتباطات اإليجار التشغيلي التي تم اإلفصاح عنها طبًقا للمعيار الدولي للمحاسبة 17 في
 31 ديسمبر 2018، مخصومة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ التطبيق األولي وإلتزامات 

اإليجار المعترف بها في قائمة المركز المالي الموحدة في تاريخ التطبيق األولي:

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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ألف ريال سعودي

16,661ارتباطات عقود اإليجار التشغيلي كما في 31 ديسمبر 2018

)5,135(عقود إيجار قصيرة األجل يعترف بها كمصروف على أساس القسط الثابت

11,526

)2,129(تأثير خصم المبلغ أعاله

9,397إلتزامات اإليجار كما في 1 يناير 2019

منها:

7,977إلتزامات إيجار غير متداولة

1,420إلتزامات إيجار متداولة

9,397

نتيجـــة لتبنـــي المعيار الدولي للتقرير المالي 16 في 1 ينايـــر 2019، قامت المجموعة باالعتراف بأصول 
حق االستخدام بمبلغ 10,287 ألف ريال سعودي وإلتزامات إيجار بمبلغ 9,397 ألف ريال سعودي وإلغاء 
االعتراف بإيجارات مدفوعة مقدما بمبلغ 890 ألف ريال ســـعودي. لم يكن هنالك أي تأثير على األرباح 

المبقاة كما في 1 يناير 2019.

المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة سارية المفعول للسنة الحالية	- 

قامت المجموعة في الســـنة الحالية بتطبيق عدًدا من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي 
وتفســـيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتي يســـري مفعولها للفترات السنوية التي تبدأ في أو 
بعد 1 يناير 2019. لم يكن لتبني هذه التعديالت أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة 

في هذه القوائم المالية الموحدة.

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 9: ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي، �
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 28: المصالح طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع  �

المشتركة،
دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2015 – 2017، �
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19: تعديالت الخطة، التقليص أو التسوية، و �
تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي رقم 23: الشكوك حول معالجات ضريبة الدخل. �

ملخص السياسات المحاسبية المهمة. 3
بيان االلتزام  3-1

تـــم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدوليـــة للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 
العربية السعودية والمعايير واالصدارات االخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 تتوافق السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المطبقة في إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في
31 ديســـمبر 2019 مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
31 ديســـمبر 2018 فيما عدا السياســـات المتبعة نتيجة لتبني المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة 

والمعدلة كما تم اإلفصاح عنه في اإليضاح 2.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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أسس اإلعداد 3-2
تم اعداد هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا التزام منافع الموظفين 
المحددة والذي ظهر بقيمة معاد قياسها باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة والتقييمات االكتوارية 
فـــي نهاية فتـــرة التقرير. إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمـــة العادلة للثمن المحدد المقدم 

مقابل تبادل السلع والخدمات.

ان القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد األصول، او دفعها لتحويل اي من اإللتزامات 
ضمن معامالت منتظمة بين المتعاملين بالســــوق في تـاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان الســـعر 
يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة او كان مقدرًا بفضل اسلوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي 
من األصول او اإللتزامات، تأخذ المجموعة بعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير األصول او اإللتزامات إذا 
اخذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير األصول او اإللتزامات في تاريخ القياس. 
يتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/او اإلفصاح في هذه القوائم المالية الموحدة على ذلك 
األســـاس، باستثناء القياسات التي تتشـــابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة، مثل صافي 
القيمة القابلة للتحقق في المعيار الدولي للمحاســـبة 2 أو مثل قيمة االســـتخدام في المعيار الدولي 

للمحاسبة 36.

إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض التقرير المالي، إلى ثالثة مستويات بناًء على 
مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياســـات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة 

العادلة بالكامل، وهي محددة كما يـلي:

المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق  �
النشطة

لألصول واإللتزامات المتطابقة في تاريخ القياس. �
المســـتوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المســـتقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي  �

تم إدراجها في
المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول واإللتزامات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. �
المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول واإللتزامات. �

تعرض المجموعة قائمة المركز المالي الموحدة على اساس غير متداول ومتداول.

أسس توحيد القوائم المالية والشهرة 3-3
أسس توحيد القوائم الماليةأ- 

تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة، القوائم المالية للشـــركة وللشركات التي تسيطر عليها والواردة 
في إيضاح رقم 1. تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:

القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها، �
نشوء حق للشركة أو اطالعها على العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها، و �
القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر. �

تقوم الشـــركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر بها أم ال، إذا ما كانت الحقائق 
والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله.
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عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في المنشأة المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، 
فيكون للشركة القدرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة 

عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.

تأخذ الشـــركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشـــركة حقوق 
التصويت في المنشـــأة المستثمر بها أم ال بشـــكل كاٍف لمنحها القدرة. تشمل تلك الحقائق والظروف 

ما يلي:

حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشـــركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت  �
اآلخرين،

حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى، �
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية اآلخرى، و �
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيه  �

األنشـــطة ذات الصلة وقـــت الحاجة التخاذ قرارات، بمـــا في ذلك كيفية التصويـــت في اجتماعات 
المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على تلك الشركة التابعة، بينما 
تتوقف تلك العملية عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجه الخصوص، يتم تضمين 
إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في الربح أو الخسارة من تاريخ 

حصول الشركة على السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الشركة على الشركة التـابعة.

إن الربح أو الخســـارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشـــامل اآلخر توزع على مساهمي الشركة وحقوق 
الملكية غير المسيطرة. مجموع الدخل الشامل للشركات التابعة يوزع على مساهمي الشركة وحقوق 

الملكية غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

حيثما لزم األمر، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية 
مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة.

يتم إستبعاد كافة األصول واإللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة 
بمعامالت ضمن المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

الشهرة	- 

يتم قياس الشـــهرة على أنها زيادة مبلغ البدل المحول، ومقدار أي حقوق غير مســـيطرة في الشـــركة 
المســـتحوذ عليها، والقيمة العادلة لحقوق الملكية المملوكة ســـابًقا في الشركة المستحوذ عليها )إن 
وجـــدت( على القيمة العادلة لصافي األصول الممكن تحديدها التـــي يتم الحصول عليها واإللتزامات 

المتحملة في تاريخ االستحواذ.

يتم إجراء اختبار الهبوط في قيمة الشهرة سنويا، على األقل، راجع السياسة 7-3.
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ترجمة العمالت األجنبية 3-4
العملة الوظيفية وعملة العرضأ- 

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة باأللف ريال ســـعودي، ما لم يذكر خالف ذلك. الريال السعودي 
هو العملة الوظيفية للمجموعة. إن العملة الوظيفية لجميع الشـــركات التابعة هي الريال الســـعودي 
باستثناء شركة سينكو المتواجدة في جمهورية مصر العربية والتي تستخدم الدوالر األمريكي، وحيث 
أن ســـعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الريال الســـعودي ثابت، فإنه ال ينتج عن عملية ترجمة القوائم 

المالية الخاصة بشركة سينكو أي فروقات ترجمة.

المعامالت واالرصدة بالعملة األجنبية	- 

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باســـتخدام أسعار الصرف السائدة في 
تواريخ المعامالت )سعر الصرف الفوري(. يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن 
تســـوية تلك المعامالت ومن إعادة قياس البنود النقدية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة في 

الربح أو الخسارة.

ال يتم إعادة تحويل البنود غير النقدية في نهاية كل ســـنة، وإنما يتم قياســـها بالتكلفة التاريخية )يتم 
تحويلها باســـتخدام أســـعار الصرف في تاريخ المعاملة(، باســـتثناء البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 

العادلة، والتي يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف في التاريخ الذي تم تحديد القيمة العادلة فيه.

الممتلكات واآلالت والمعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ 3-5
تدرج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحا منها االســـتهالك المتراكم و/أو خســـائر الهبوط 
في القيمة المتراكمة، إن وجدت. وتشـــمل هذه التكلفة تكلفة اســـتبدال أجزاء من الممتلكات واآلالت 
والمعدات وتكاليف االقتراض لمشـــاريع التشييد الطويلة األجل إذا اســـتوفيت معايير االعتراف. وعند 
الحاجة إلى استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات، تقوم المجموعة بإدراج 
هذه األجزاء كأصول فردية ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلكها وفقا لذلك. وبالمثل، عندما يتم إجراء 
فحص رئيســـي، يتم إثبات تكلفته في القيمة الدفترية لآلالت والمعدات كبديل إذا تم استيفاء معايير 
االعتراف. يتم إثبات جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح أو الخسارة عند تكبدها. يتم إدراج 
القيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إللغاء تشغيل األصل بعد استخدامه في تكلفة األصل المعني في 

حالة استيفاء معايير اثبات المخصص.

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول كما يلي:

عدد السنوات

20-33مباني وتكلفة البنية التحتية

10-33 )مدة اإليجار او العمر اإلنتاجي ايهما اقصر(تحسينات على المأجور

7-10أالت ومعدات

7-10أثاث ومفروشات وأدوات

4سيارات ومعدات النقل

يتـــم إلغاء االعتراف ببند من بنـــود الممتلكات واآلالت والمعدات عند اســـتبعاده أو عندما ال يتوقع أي 
منافع اقتصادية مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء 
االعتراف باألصول على أســـاس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، ويتم 

إدراجها في الربح او الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل.
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يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات في نهاية 
كل فترة تقرير مالي، مع المحاسبة عن تأثير أي تغييرات في التقديرات بأثر مستقبلي.

يتم إثبات األعمال الرأســـمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقصا خســـائر الهبوط فـــي القيمة المتراكمة، إن 
وجدت، وال يتم استهالكها حتى يتم استخدام األصل في العمليات التجارية.

األصول غير الملموسة 3-6
يتم قياس األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة 
مطروحا منها اإلطفاء المتراكم و/أو خسائر الهبوط في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم إطفاء األصول 
غير الملموسة بطريقة القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة. يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية 
وطرق إطفاء األصول غير الملموسة ذات األعمار المحددة في نهاية كل فترة تقرير مالي، مع المحاسبة 
عن تأثير أي تغييرات في التقديرات بأثر مستقبلي. تدرج األصول غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير 
المحددة المستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة مطروحا منها خسائر الهبوط في القيمة المتراكمة، 

إن وجدت.

يتـــم االعتراف بنفقات أنشـــطة البحث كمصـــروف في الفترة التي يتم تكبدها فيهـــا. عند تلبية بعض 
الشروط، يتم رسملة نفقات التطوير التي تؤدي إلى ظهور أصل غير ملموس مولد داخلًيا. عندما يتعذر 
االعتراف بأية أصول غير ملموســـة يتم توليدها داخلًيا، يتم إثبات نفقات التطوير في الربح أو الخســـارة 

في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

بعد االعتراف األولي،. تدرج األصول غير الملموسة المولدة داخليا بالتكلفة مطروحا منها اإلطفاء المتراكم 
وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة، إن وجدت، بنفس طريقة األصول غير الملموسة المستحوذ عليها 

بشكل منفصل. 

تقاس األصول غير الملموسة المستحوذ عليها من عملية اندماج األعمال والمقيدة بشكل منفصل عن 
الشهرة مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ )والتي يتم اعتبارها كتكلفتها( ويتم ادراجها الحًقا 
بالتكلفة مطروًحا منها االطفاء المتراكم وخسائر الهبوط في القيمة المتراكمة، إن وجدت، بنفس طريقة 

األصول غير الملموسة المستحوذ عليها بشكل منفصل.

يتم احتساب أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصول غير الملموسة على أساس الفرق بين 
صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل غير الملموس، ويتم إدراجها في الربح او الخسارة 

عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس.

الهبوط في قيمة األصول غير المالية 3-7
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير مالي بتقويم ما إذا كان يوجد مؤشـــر بأن األصول الملموسة 
و غير الملموســـة قد تعرضت لهبوط في القيمة. وفي حال وجود مثل هذا المؤشـــر، تقوم المجموعة 
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل. يتم إجراء اختبار الهبوط في قيمة الشهرة واألصول ذات األعمار 
اإلنتاجية غير المحددة ســـنويا أو عندما يوجد مؤشر أن هذه األصول قد تعرضت لهبوط في القيمة. إن 
القيمة القابلة لالسترداد لألصل تمثل القيمة العادلة لألصل أو وحدة توليد النقد ناقصًا تكاليف االستبعاد 
أوقيمة اســـتخدام األصل أيهما أكبر، ويتم تحديدها ألحد األصول الفردية إال في حال عدم قيام األصل 
بتوليد تدفقات نقدية داخلة تكون مســـتقلة بشكل رئيس عن تلك المولدة من اصول أو مجموعة من 
األصول األخرى. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو عندما تزيد قيمة وحدات توليد النقد عن القيمة 

القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى القيمة القابلة لالسترداد.

عند تقييم قيمة استخدام األصل، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية 
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وذلك باستخدام معدل خصم يعكس التقديرات الحالية في السوق للقيمة الزمنية لألموال وأي مخاطر 
معينة متعلقة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد، يتم أخذ المعامالت المتداولة 
في الســـوق حديثًا في االعتبار. في حال عدم توفر مثل تلك المعامالت، يتم اســـتخدام نموذج تقييم 
مناســـب. يتم دعم هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم وأسعار األسهم المتداولة في السوق 

للشركات المتداولة لدى العموم أو المؤشرات األخرى المتوفرة للقيمة العادلة.

تقوم المجموعة باحتساب الهبوط في القيمة لديها على أساس الموازنات التقديرية المفصلة والتوقعات 
المستقبلية التي يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل وحدة من وحدات توليد النقد لدى المجموعة التي 
يتم تخصيص األصـــول الفردية عليها. تغطي هذه الموازنات التقديريـــة والتوقعات بصورة عامة فترة 
خمس سنوات. يتم احتساب معدل النمو طويل األجل ويستخدم لتوقعات التدفقات النقدية المستقبلية 

بعد السنة الخامسة.

يتم عكس خســـارة الهبوط في القيمة المعترف بها ســـابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات 
المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر خسارة هبوط في القيمة. إن العكس 
مقيد بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية، القيمة 
الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي بعد االستهالك في حالة عدم االعتراف بخسارة هبوط 

في القيمة لألصل في السنوات السابقة. يتم االعتراف بهذا العكس في الربح او الخسارة.

ال يتم عكس الهبوط في القيمة المعترف بها سابقا للشهرة.

األدوات المالية 3-8
يتم إثبات األدوات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. إن األداة المالية 

هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة ما والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

األصول الماليةأ- 

تقـــوم المجموعة بتحديد تصنيف أصولها المالية عند االعتـــراف المبدئي. يعتمد التصنيف على نموذج 
أعمال المنشأة إلدارة األصول المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية.

التبويب1- 

يتم تصنيف األصول المالية ضمن فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياســـها الحقًا بالقيمة العادلة )إما من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو من خالل الربح أ- 
أو الخسارة(، أو

 تلك التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.ب- 

القياس2- 

عنـــد االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس األصول المالية بقيمتها العادلة زائدا تكاليف المعاملة 
المتعلقة مباشرة باالستحواذ على األصل المالي في حالة األصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة. تدرج تكاليف معاملة األصول المالية المقيدة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
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أداة الدين

يعتمـــد القياس الالحق ألدوات الدين على نموذج أعمال المجموعة إلدارة األصول وخصائص التدفقات 
النقدية لألصل. تقوم المجموعة بتبويب أدوات الدين بالتكلفة المطفأة بناء على ما يلي:

يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، أ- 

تؤدي الشـــروط التعاقدية إلى تواريخ محددة لتدفقات نقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين ب- 
وعمولة على أصل المبلغ القائم.

يتم احتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم أو التكاليف 
التي تعتبر جزء ال يتجزأ من معدل العموالت الفعلي.

أداة الملكية

إذا اختارت المجموعة عرض أرباح وخســـائر القيمة العادلة لالســـتثمارات في أدوات حقوق الملكية في 
الدخل الشـــامل اآلخر، ال توجد إعادة تصنيف الحقة ألرباح وخسائر القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من هذه االســـتثمارات في الربح او الخســـارة كإيرادات أخرى عندما يحق 
للمجموعة استالم الدفعات. ال توجد متطلبات هبوط في القيمة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألصول 
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كأرباح/)خسائر( أخرى في الربح أو الخسارة كما ينطبق.

إلغاء االعتراف باألصول المالية3- 

تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باألصول المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الســـتالم التدفقات 
النقديـــة، أو عندما تقوم بتحويل األصول والمخاطـــر والمزايا الهامة لملكية األصل إلى طرف آخر. إذا لم 
تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومزايا الملكية وتواصل السيطرة على األصل المحول، 
تقـــوم المجموعة بإثبات حصتها المحتفظ بها في باألصول واإللتزامـــات المرتبطة بها عن المبالغ التي 
قـــد تضطر لدفعها. إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي المحول، تســـتمر 

المجموعة في االعتراف باألصول المالية وتسجل أيضا تمويل مضمون مقابل العائدات المستلمة.

الهبوط في قيمة األصول المالية4- 

تقوم المجموعة بتطبيق نموذج الخســـارة االئتمانية المتوقعة لقياس وإثبات خســـارة التعرض لمخاطر 
االئتمان والهبوط في قيمة األصول المالية التي هي من أدوات الدين ويتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية.

إن الخسارة االئتمانية المتوقعة هي التقدير المرجح لخسائر االئتمان )أي القيمة الحالية لجميع النقص 
فـــي النقد( علـــى مدى العمر المتوقع لألصـــل المالي. إن النقص في النقد هو الفـــرق بين التدفقات 
النقدية المستحقة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها. إن نموذج الخسارة 
االئتمانية المتوقعة يأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت المدفوعات وبالتالي تنشأ خسائر االئتمان حتى لو 
كانت المجموعة تتوقع أن تســـتلم الدفعات بالكامل ولكن في موعد يتعدى موعد اســـتحقاق العقد. 
تتطلب طريقة الخسارة االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر االئتمان والتخلف عن السداد وتوقيت تحصيلها 
منذ االعتراف المبدئي. يتطلب ذلك االعتراف بالخســـائر االئتمانية المتوقعة في الربح أو الخسارة حتى 

بالنسبة للذمم المدينة التي تم إنشاؤها أو الحصول عليها حديثا.
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يتم قياس الهبوط في قيمة األصول المالية إما بخســـائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شـــهرا أو خســـائر 
ائتمانية متوقعة على مدى العمر، وذلك اعتمادا على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
منذ االعتراف المبدئي. تمثل الخســـائر االئتمانية المتوقعة خالل 12 شهرا الخسائر االئتمانية المتوقعة 
الناتجة عن أحداث التخلف عن الســـداد التي قد تكون ممكنة خالل 12 شـــهرا بعد تاريخ التقارير المالية. 
تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى العمر الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث 

التخلف المحتملة على مدى العمر المتوقع لألصل المالي.

إن مدة الذمم المدينة التجارية هي مدة قصيرة، عادة ما تكون أقل من 12 شهرا، وبالتالي فإن مخصص 
الهبوط في القيمة المقاس على أنه الخســـائر االئتمانية المتوقعـــة مدى الحياة ال تختلف عن قياس 
الخسائر االئتمانية المتوقعة لفترة 12 شهرا. تستخدم المجموعة الوسائل العملية للمعيار الدولي للتقرير 
المالـــي 9 لقياس مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية باســـتخدام مصفوفة المخصص 

بناء على أعمار الذمم المدينة.

تستخدم المجموعة معدالت الخسارة االئتمانية المستمدة من خبرات الخسارة االئتمانية التاريخية وتقوم 
بتعديلها لتعكس المعلومات عن الظـــروف الحالية والتوقعات المعقولة والتي يمكن إثباتها لألوضاع 
االقتصادية في المستقبل. وتختلف معدالت الخسارة االئتمانية باختالف اعمار المبالغ التي فات موعد 

استحقاقها وهي عادة أعلى لتلك المبالغ ذات االعمار األكبر.

االعتراف باإليراد5- 

إيرادات العموالت

بالنســـبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة واألصول المالية التي تحمل عموالت، يتم 
االعتراف بإيرادات العموالت باستخدام معدل العموالت الفعلي، وهو المعدل الذي يخصم المقبوضات 
النقدية المســـتقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع لـــألداة المالية أو لفترة أقصر، عند الحاجة، إلى 

صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.

عند هبوط قيمة القروض والذمم المدينة، تقوم المجموعة بتخفيض القيمة الدفترية إلي قيمتها القابلة 
لالســـترداد، وهي التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العموالت الفعلي األصلي 
لألداة، وتستمر في إلغاء الخصم كإيرادات عموالت. يتم االعتراف بإيرادات العموالت على األصول المالية 

التي هبطت قيمتها باستخدام معدل العموالت الفعلي األصلي.

ايرادات توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المســـتلمة من األدوات المالية في الربح او الخســـارة فقط عندما يثبت 
الحق في استالم الدفعات، ومن المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح إلى 

المجموعة، وإن مبلغ توزيعات األرباح يمكن قياسه بشكل موثوق.

اإللتزامات المالية	- 

تقوم المجموعة بتحديد تصنيف إلتزاماتها المالية عند االعتراف المبدئي.

التبويب1- 

يتم تصنيف اإللتزامات المالية ضمن فئات القياس التالية:

تلك التي يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أوأ- 

تلك التي يتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.ب- 
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القياس2- 

عند االعتراف المبدئي، تقوم المجموعة بقياس اإللتزامات المالية بقيمتها العادلة مطروحا منها تكاليف 
المعاملـــة المتعلقة مباشـــرة بإصدار اإللتزام المالي. يتم قياس اإللتزامات المالية التي ال يتم قياســـها 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )مثل القروض والذمم الدائنة التجارية( الحقا بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة معدل العموالت الفعلي.

إن طريقة معدل العموالت الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع مخصص 
العموالت على فترة العموالت الفعلية ذات الصلة. إن معدل العموالت الفعلي هو معدل خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل 
جزءا ال يتجزأ من معدل العموالت الفعلي وتكاليف المعاملة وأقساط أو خصومات أخرى( من خالل العمر 
المتوقع ألداة الدين أو فترة أقصر عندما يكون مناسًبا، إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف المبدئي.

إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية3- 

يتـــم إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عندمـــا يتم اإلعفاء من االلتزام المحدد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. 
عند اســـتبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشـــروط مختلفة أو بتعديل شروط اإللتزامات 
الحالية بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإلغاء لاللتزام األصلي وتحقق التزام جديد، 

ويتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الصلة في الربح او الخسارة.

مقاصة االدوات الماليةت- 

تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي الموحدة عندما 
يكون هناك حق قانوني ملزم لمقاصة المبالغ المعترف بها وهناك نية لتســـوية على أســـاس الصافي 
أو تحقيق األصول وتسوية اإللتزامات في آن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني القابل للتنفيذ مرهونا 
باألحداث المســـتقبلية ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في ســـياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف 

عن السداد أوإعسار أوإفالس المجموعة أو الطرف اآلخر.

نقد ونقد مماثل 3-9
يتضمن النقـــد والنقد المماثل النقدية بالصندوق واألرصـدة لدى البنوك واالســـتثمارات األخرى عالية 

السيولة والتي يكون تاريخ استحقاقها خالل ثالثة اشهر أو أقل من تاريخ شرائها.

المخزون 3-10
يتـــم إثبات المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتضمن التكلفة تكلفة المواد 
المباشـــرة، وعندما ينطبق، تكاليف العمالة المباشـــرة والتكاليف غير المباشـــرة التي تم تكبدها لجلب 
المخزون إلى موقعه وحالته الحالية. يتم تحديد التكاليف باســـتخدام طريقة المتوســـط المرجح. تمثل 
صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية مطروحا منه جميع تكاليف 

استكمال العملية والتكاليف التي سيتم تكبدها في التسويق والبيع والتوزيع.

الذمم المدينة التجارية 3-11
يتم قياس الذمم المدينة التجارية عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحًقا بالتكلفة 
المطفأة باســـتخدام طريقة معدل العموالت الفعلي، مطروحا منها مخصص الهبوط في القيمة. يتم 
إدراج التغيرات في مخصص الهبوط في القيمة في الربح او الخســـارة. عندما تكون الذمم المدينة غير 
قابلة للتحصيل، يتم شطبها. وعند استرداد اي مبالغ الحقا من المبالغ المشطوبة سابقًا تدرج في الربح 
او الخســـارة. فيما يتعلق بإحتســـاب مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجارية، راجع السياسة 

3--8أ4- وإيضاح4--1ث.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

107  | الكيميائية السعودية



إلتزام منافع الموظفين المحددة 3-12
يتم قياس تكلفة التزام منافع الموظفين المحددة باستخدام التقييم االكتواري وطريقة وحدة االئتمان 
المتوقعة. يتضمن التقييم االكتواري إجراء عدة افتراضات قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. 
تشـــتمل هذه االفتراضات على تحديد معدل الخصم، وزيادة الرواتب في المســـتقبل، واالستقالة قبل 
ســـن التقاعد العادي، ومعدالت الوفيات وغيرها. نظرا لصعوبة التقييم، واالفتراضات وطبيعتها طويلة 
األجل، فإن التزام منافع الموظفين المحددة شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة 
جميع االفتراضات في نهاية كل فترة تقرير مالي. إن المعيار األكثر عرضة للتغيير هو معدل الخصم. يتم 
تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات السوق في نهاية فترة التقرير المالي على سندات الشركات 

عالية الجودة.

المخصصات واإللتزامات المحتملة 3-13
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات حالية على المجموعة، قانونية أو استداللية، ناتجة عن أحداث 
سابقة، ومن المحتمل أن تدفق خارجي للموارد المتضمنة منافع اقتصادية سوف تكون ضرورية لتسوية 

االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام.

إن المبلـــغ المثبت كمخصص هو أفضل تقدير في نهاية فترة التقرير للبدل المطلوب لتســـوية االلتزام 
الحالي، مع األخذ بالحسبان المخاطر وحاالت عدم التيقن التي تحيط بااللتزام. عندما يتم قياس المخصص 
باســـتخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن مبلغ المخصص هو القيمة الحالية 

لهذه التدفقات النقدية )عندما يكون أثر القيمة الزمنية جوهريا(.

عندما تتوقع المجموعة أن بعض أو كل المخصصات سيتم استردادها من طرف ثالث، يتم إثبات المبالغ 
التي سيتم استردادها كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون استرداد هذه المبالغ مؤكد تقريبا ويمكن 

قياسها بشكل موثوق.

تكاليف التمويل 3-14
تتم رسملة تكاليف التمويل المتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل، والذي يتطلب إنشاؤه 
أو إنتاجه وقتًا طوياًل كي يكون جاهزًا للغرض الذي أنشئ من أجله أو بيعه، كجزء من تكلفة ذلك األصل 
المعني. يتم تحميل كافة تكاليف التمويل األخرى على المصاريف في الفترة التي تتكبد فيها. تتضمن 

تكاليف التمويل العمولة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المجموعة فيما يتعلق باالقتراض.

القروض 3-15
يتم قياس القروض عند االعتراف المبدئي )بما في ذلك التمويل اإلســـالمي وتمويل صندوق التنمية 
الصناعية السعودي( بالقيمة العادلة مطروحا منها تكاليف المعامالت المتعلقة بالقروض بشكل مباشر. 
ويتم تصنيفها كإلتزامـــات متداولة إال في حال حصول المجموعة على حق تأجيل االلتزام لمدة ال تقل 
عن 12 شهر بعد تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة، حينئذ، يتم إثبات تلك اإللتزامات بالتكلفة المطفأة 

باستخدام معدل العموالت الفعلي.

الذمم الدائنة التجارية والمستحقات 3-16
يتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن السلع أو الخدمات المستلمة، سواًء 

قدمت أم لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

يتم إثبات العموالت غير المكتسبة على مشتريات سلع األدوية كالتزامات  تحت بند عموالت غير مكتسبة، 
وذلك إلى حين بيع هذه السلع، حيث يتم حينها االعتراف بهذه العموالت كتخفيض لتكلفة اإليرادات.
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االيرادات 3-17
يتم قياس االيرادات بناًء على العوض المحدد في العقود مع العمالء بعد استبعاد المبالغ المحصلة نيابة 
عن الطرف الثالث. تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عنما تنتقل السيطرة على البضائع الى العمالء.

بيع السلع – غير سلع األدوية والسلع ذات الصلة

يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع عندما تنتقل الســـيطرة على البضائع الى العميل، وذلك عندما 
يتم تسليم البضائع أو عندما يكون لدى العميل حرية التصرف بالبضاعة وسعرها لبيعها وعندما اليكون 
هنالـــك اي التـــزام لم يتم الوفاء به من قبل المجموعة والذي مـــن الممكن ان يؤثر على قبول العميل 
للبضاعة. يحدث االســـتالم على أساس الشروط التعاقدية عندما تنتقل مخاطر التقادم والخسارة الى 
العميل او عند قبول العميل للبضاعة كما في عقد البيع أو انقضاء شروط القبول او ان المجموعة لديها 

دليل موضوعي ان كل مقاييس القبول قد تمت.

يتم قياس اإليراد بسعر المعاملة كما هو متفق عليه في عقد البيع بالصافي من ضريبة القيمة المضافة. 
يتم تعديل ســـعر المعاملة ألي عوض متغير على شكل اســـتحقاقات للشراء المستقبلي وحسومات 
وتخفيضات ورد المبالغ. تقوم المجموعة بتقدير العوض المتغير بالقيمة المتوقعة لتعديالت سعر المعاملة 
المحتملة. تدرج المجموعة في سعر المعاملة بعض من أو كامل مبلغ العوض المتغير المقدر فقط بالقدر 
الذي يكون فيه من المحتمل بدرجة عالية أال يحدث عكس مهم في مبلغ اإليراد المتراكم المثبت عندما 

يتم الحقا اتضاح عدم التأكد المرتبط بالعوض المتغير.

بيع السلع - األدوية والمنتجات ذات الصلة

يتضمن بيع األدوية والمنتجات ذات الصلة للمستشفيات والصيدليات. ال تقوم المجموعة بتحديد أسعار 
األدوية والمنتجات ذات الصلة المباعة حيث يتم تحديد أسعار شراء وبيع جميع األدوية والمنتجات ذات 
الصلة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء الســـعودية باســـتثناء البنود غير المســـعرة. يتم االعتراف 
باإليـــرادات على أنها صافي العمولة المكتســـبة عندما تكون المجموعة قـــد حددت أنها تعمل كوكيل 

وليس كأصيل فيما يتعلق بهذه المبيعات.

مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية 3-18
تشتمل مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة 
والتي ال تعتبر جزءًا من تكلفة اإليرادات.حين يلزم األمر، يتم إجراء التوزيع بين مصاريف البيع والتسويق 

والمصاريف العمومية واإلدارية، وتكلفة اإليرادات على أساس ثابت.

عقود اإليجار 3-19
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي 16 باستخدام طريقة التطبيق بأثر رجعي معدل وبالتالي 
لـــم يتم إعادة عرض المعلومـــات المقارنة بل تم عرضها وفقا للمعيار الدولي للمحاســـبة 17. فيما يلي 
السياسات المحاسبية بموجب كل من المعيار الدولي للتقرير المالي 16 والمعيار الدولي للمحاسبة 17:

السياسات المطبقة من 1 يناير 2019

المجموعة كمستأجر

تقـــوم المجموعـــة بتقييم ما إذا كان عقد ما هو عقد إيجار أو ينطوي علـــى عقد إيجار، عند بدء العقد. 
تعترف المجموعة بأصل حق االســـتخدام وإلتزامات اإليجار المقابلة فيمـــا يتعلق بجميع ترتيبات اإليجار 
فة على أنها عقود  التي تكون فيها المجموعة كمســـتأجر، باســـتثناء عقود اإليجار قصيرة األجل )المعرَّ
إيجار مدتها 12 شهًرا أو أقل( وعقود اإليجار التي يكون فيها األصل محل العقد ذا قيمة منخفضة )مثل 
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األجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الشـــخصية، واألشياء الصغيرة من أثاث المكاتب والهواتف(. بالنسبة 
لهذه العقود، تعترف المجموعة بدفعات اإليجار كمصاريف تشـــغيلية على أساس القسط الثابت على 
مـــدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أســـاس منتظم آخر أكثـــر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه 

استنفاذ المنافع االقتصادية من األصول المؤجرة.

يتم قياس التزام اإليجـــار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ بداية 
العقد، مخصومة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، 

يستخدم المستأجر معدل االقتراض اإلضافي الخاص به.

تشمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلي:

الدفعات الثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها(، مطروًحا منها أي حوافز إيجار مستحقة  �
التحصيل،

دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشـــر أو معدل، ويتم قياسها أوليا باستخدام المؤشر أو  �
المعدل في تاريخ بداية عقد اإليجار،

المبلغ المتوقع أن يدفعه المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية، �

سعر ممارسة خيارات الشراء، إذا كان المستأجر متأكدا بدرجة معقولة من ممارسة تلك الخيارات، و �

دفعات غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعكس ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار. �

يتم عرض التزام اإليجار كبند منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.

يتم قياس التزام اإليجار الحًقا عن طريق زيادة القيمة الدفترية لعكس الفائدة على التزام اإليجار )باستخدام 
معدل العموالت الفعلي( وعن طريق تقليل القيمة الدفترية لتعكس دفعات اإليجار التي تم أداؤها.

تقوم المجموعة بإعادة قياس التزام اإليجار )وإجراء تعديل مماثل ألصل حق االستخدام ذي الصلة( كلما:

تغيرت مدة عقد اإليجار أو كان هناك حدث أو تغير مهم في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم  �
ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم دفعات اإليجار 

المعاد حسابها باستخدام معدل خصم معاد حسابه.

تغيرت دفعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في الدفعات المتوقعة بموجب  �
ضمـــان القيمة المتبقية، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس التزام اإليجار عن طريق خصم دفعات 
اإليجار المعاد حســـابها باســـتخدام معدل خصم دون تغيير )ما لم تتغير دفعات اإليجار بسبب التغير 

في سعر الفائدة المتغيرة، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل خصم معاد حسابه(.

تم تعديل عقد اإليجار ولم تتم المحاســـبة عن هذا التعديل كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة  �
يتـــم إعادة قياس التزام اإليجار بناًء على مدة عقد اإليجـــار المعّدل عن طريق خصم دفعات اإليجار 

المعاد حسابها باستخدام معدل الخصم المعاد حسابه في تاريخ سريان التعديل.

لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل السنوات المعروضة.

تشـــتمل أصول حق االســـتخدام على مبلغ القياس األولي إللتزامات اإليجـــار المقابلة، ودفعات اإليجار 
التي تمت في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ناقصا أي حوافز إيجار مستلمة، باإلضافة إلى أي تكاليف 
مباشـــرة أولية. يتم قياس أصول حق االســـتخدام الحًقا بالتكلفة ناقًصا االســـتهالك المتراكم وخسائر 

الهبوط في القيمة.
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تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص مقابل تكاليف التزامها بتفكيك وإزالة أصل مؤجر، أو إعادة الموقع 

الذي يوجد فيه أو إعادة األصل نفســـه إلى الحالة المطلوبة وفقا ألحكام وشـــروط عقد اإليجار، ويتم 

قياس هذا المخصص وفًقا للمعيار الدولي للمحاســـبة 37. يتم إدراج مثل هذه التكاليف في أصل حق 

االستخدام ذي الصلة بقدر ما تتعلق بأصل حق االستخدام، ما لم يتم تكبد هذه التكاليف إلنتاج مخزون.

يتم اســـتهالك أصول حق االســـتخدام على مدة عقد اإليجار أوالعمر اإلنتاجي لألصل محل العقد، أيهما 

أقصر. إذا كان عقد اإليجار ينقل ملكية األصل محل العقد أو كانت تكلفة أصل حق االســـتخدام تعكس 

أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء، فإن استهالك أصل حق االستخدام ذات الصلة يتم على مدى 

العمر اإلنتاجي لألصل محل العقد. يبدأ االستهالك في بداية عقد اإليجار.

يتم عرض أصول حق االستخدام كبند  منفصل في قائمة المركز المالي الموحدة.

تطبق المجموعة المعيار الدولي للمحاسبة 36 لتحديد ما إذا كان أصل حق االستخدام قد تعرض لهبوط 

في القيمة، وتحسب أي خسارة هبوط في القيمة كما هو موضح في سياسة الهبوط في قيمة األصول 

غير المالية، راجع السياسة المحاسبية 7-3.

ال يتم تضمين اإليجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشـــر أو معدل في قياس التزام اإليجار وأصل 

حق االستخدام. يتم االعتراف بالمدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو 

الشرط الذي يؤدي إلى هذه الدفعات ويتم إدراجها في الربح أو الخسارة.

كوسيلة عملية، يسمح المعيار الدولي للتقرير المالي 16 للمستأجر بعدم فصل المكونات غير اإليجارية، 

وبداًل من ذلك يقوم بالمحاســـبة عن أي عقد إيجار والمكونات غير اإليجارية المرتبطة به كترتيب واحد. 

لم تســـتخدم المجموعة هذه الوسيلة العملية. بالنسبة للعقود التي تحتوي على مكون إيجاري واحد 

مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، تقوم المجموعة بتخصيص العوض الوارد في العقد لكل 

مكون إيجاري على أســـاس السعر التناسبي المســـتقل للمكون اإليجاري والسعر المستقل اإلجمالي 

للمكونات غير اإليجارية.

السياسات المطبقة قبل 1 يناير 2019

يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي عندما تنقل شروط عقد اإليجار كل مخاطر ومزايا الملكية 

إلى المستأجر. يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.

المجموعة كمستأجر

يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على الدخل على أساس القسط الثابت 

على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة ما لم يكن هناك أســـاس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني 

الذي يتم فيه اســـتنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. يتم االعتراف باإليجارات الطارئة الناشئة 

عن عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

في حالة تلقي حوافز إيجار للدخول في عقود إيجار تشـــغيلي، يتم االعتراف بهذه الحوافز كالتزام. يتم 

االعتراف بالمنافع اإلجمالية للحوافز على أنها تخفيض لمصاريف اإليجار على أســـاس القســـط الثابت 

على مدى فترة عقد اإليجار، ما لم يكن هناك أســـاس منتظم آخر أكثر تمثيال للنمط الزمني الذي يتم 

فيه استنفاذ المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.
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الزكاة والضرائب 3-20
تخضع الشركة والشركات السعودية التابعة للزكاة وفقًا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل. يتم إدراج 
مخصص الزكاة في الربح او الخسارة. تقدم الشركات التابعة إقراراتها الزكوية بشكل منفصل. يتم إثبات 

المبالغ اإلضافية التي تستحق، إن وجدت، عندما يتم تحديدها حين إنهاء الربوط النهائية.

تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن معامالت محددة مع أطراف 
غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وفقًا لمتطلبات نظام ضريبة الدخل السعودي.

ضريبة القيمة المضافة

يتم االعتراف بااليرادات والمصاريف واألصول بالصافي من ضريبة القيمة المضافة باستثناء إذا استحقت 
ضريبة القيمة المضافة على إقتناء أصول او خدمات ال يتم استردادها من الهيئة العامة للزكاة والدخل، 
وفي هذه الحالة يعترف بضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصول او جزء من بند المصاريف 
بحسب الحالة. تظهر الذمم المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية متضمنة مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

يتم إدراج صافي ضرائب القيمة المضافة الذي يمكن اســـترداده من أو دفعه إلى الهيئة العامة للزكاة 
والدخل ضمن األصول األخرى أو اإللتزامات األخرى في قائمة المركز المالي.

تخضع الشـــركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل في البالد التي تمارس فيها نشـــاطها. يتم إدراج هذه 
الضريبة، إن وجدت، في الربح او الخسارة.

يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة، والتي تنتج عن جميع الفروقات المؤقتة الجوهرية بين الدخل المحاسبي 
والدخل الضريبي، وذلك في الفترة التي تنشأ فيها تلك الفروقات، ويتم تعديلها عند عكس الفروقات 
المؤقتة المتعلقة بها. يتم إثبات أصول ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة بالخسائر المدورة إلى الحد الذي 
يحتمل عنده توفر دخل مســـتقبلي خاضع للضريبًة لمقابلة تلك الخســـائر الضريبية المدورة. يتم تحديد 
ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام شرائح الضريبة المطبقة كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة 
ويتوقع أن يتم تطبيقها عند تحقق أصول ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية إلتزامات ضريبة الدخل المؤجلة.

تأسست الشركة التابعة سينكو في جمهورية مصر العربية ضمن المنطقة الحرة وهي بالتالي معفية 
من ضريبة الدخل. الحقا في ســـنة 2008، تم إلغاء وضع الشـــركة في المنطقة الحرة ولكن الشـــركة 
رفعت دعوى قضائية إلعادة وضعها إلى المنطقة الحرة، حيث يعتقد مستشـــارو شركة سينكو أنه من 
المرجح إعادة وضعها إلى المنطقة الحرة، وبناء على ذلك، لم يتم إثبات ضريبة الدخل المؤجلة المتعلقة 

بشركة سينكو.

مدفوعات توزيعات األرباح  3-21
تعترف المجموعة بإلتزام مقابل التوزيعات النقدية على المســـاهمين عندما يتم اعتماد التوزيع ويصبح 
خارج تصرف المجموعة. وحســـب نظام الشركات، يتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل 

مجلس اإلدارة والحقًا من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

ربحية السهم 3-22
يتم احتساب ربح السهم بناء على صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على أساس المتوسط 
المرجح لعدد األســـهم القائمة خالل هذه الســـنة. إن الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساسي 

للسهم ألن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
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األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد في . 4
التقديرات

إن تطبيق السياسات المحاسبية المبينة في اإليضاح 3 يتطلب من المجموعة عمل أحكام )بخالف تلك 

التي تنطوي على تقديرات( والتي تؤثر بشـــكل هام على المبالغ المعترف بها، وعمل تقديرات ووضع 

افتراضـــات تتعلق بالقيم الدفترية لألصـــول واإللتزامات والتي ال يمكن الحصول عليها من مصادر أخرى 

واضحة. إن التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها تســـتند إلى الخبرة التاريخية  وعوامل أخرى ذات صلة. 

قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. يتم اثبات التغيرات التقديرات المحاسبية 

فـــي الفترة التي يتم فيها مراجعة التقدير إذا كانت التغيرات تؤثـــر فقط على تلك الفترة، أو في فترة 

المراجعة والفترات المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات 4-1
فيما يلي االفتراضات الرئيســـية المتعلقة بالمســـتقبل والمصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات 

في فترة التقرير والتي تتضمن مخاطر هامة للتســـبب بتعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول 

واإللتزامات خالل السنة المالية المقبلة:

اختبار الهبوط في قيمة األصول غير الماليةأ- 

يتم إجراء اختبار سنوي للهبوط في قيمة األصول غير محدودة األجل، بينما يتم إجراء اختبار الهبوط في 

القيمة  لألصول محدودة األجل إذا أشـــارت األحداث أو التغيـــرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية 

لألصل قد ال تكون قابلة لالسترداد.

إن اختبار الهبوط في القيمة هو مجال يتضمن تقديرات اإلدارة ويتطلب من بين أمور أخرى تقييما لتحديد 

ما إذا كان يمكن دعم القيمة الدفترية لألصول بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المســـتقبلية 

المستمدة من تلك األصول باستخدام توقعات التدفقات النقدية التي تم خصمها بمعدل مناسب. وعند 

احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، يجب وضع بعض االفتراضات فيما يتعلق 

بأمور غير مؤكدة بدرجة كبيرة بما في ذلك توقعات اإلدارة فيما يلي:

نمو األرباح قبل العموالت والضرائب واالســـتهالك واإلطفاء، محســـوبة على أنها أرباح تشـــغيلية أ- 

معدلة قبل االستهالك واإلطفاء،

 توقيت وحجم النفقات الرأسمالية المستقبلية،ب- 

 معدالت النمو طويلة األجل، وت- 

اختيار معدالت الخصم لتعكس المخاطر التي تنطوي عليها.ث- 

إن تغييـــر االفتراضات التي تختارها اإلدارة، وخاصة معدل الخصم وفرضيات معدل النمو المســـتخدمة 

في توقعات التدفقات النقدية، يمكن أن يؤثر بشـــكل كبير على تقييم الهبوط في القيمة للمجموعة 

وبالتالي النتائج.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
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تقدير العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية	- 

إن العمر اإلنتاجي المستخدم إلطفاء أو استهالك األصول غير الملموسة أو الممتلكات واآلالت والمعدات 

على التوالي يتعلق باألداء المستقبلي المتوقع لألصول المستحوذ عليها وحكم اإلدارة بناء على التقييم 

الفني للفترة التي سيتم استحقاق المنافع االقتصادية من األصل. يتم احتساب االستهالك الدوري بعد 

تقدير العمـــر اإلنتاجي المتوقع لألصل والقيمة المتبقية المتوقعة في نهاية عمره. إن القيمة المتبقية 

لألصل المتوقعة لها تأثير مباشر على االستهالك المحمل في الربح او الخسارة.

يتم تحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية ألصول المجموعة من قبل اإلدارة استنادا إلى التقييم الفني 

في وقت شراء األصل ومراجعته سنويا للتأكد من مالئمته. وتستند على الخبرة التاريخية مع حياة أصول 

مماثلة وكذلك توقع األحداث المستقبلية التي قد تؤثر على حياة االصول مثل التغيرات في التكنولوجيا.

مخصص الزكاةت- 

تتعلق الزكاة المســـتحقة الحالية للمجموعة بتقييم اإلدارة لمبلغ الزكاة المستحقة على الربوط الزكوية 

المفتوحـــة حيث ال يـــزال يتعين على المجموعة االتفـــاق مع الهيئة العامة للـــزكاة والدخل على مبالغ 

اإللتزامات النهائية. وبســـبب عدم التأكد المرتبط بهذه البنود الزكوية، فمن المحتمل أن تختلف النتيجة 

النهائية بشكل كبير عند اصدار الربوط النهائية من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل في فترات مستقبلية. 

احتسا	 مخصص الهبوط في قيمة الذمم المدينة التجاريةث- 

تستخدم المجموعة عند قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة معلومات مستقبلية معقولة ويمكن اثباتها، 

تستند إلى افتراضات للتغيرات المســـتقبلية لمختلف العوامل االقتصادية وكيفية تأثير هذه العوامل 

على بعضها البعض.

إن الخســـائر اإلئتمانية المتوقعة هي تقدير للخســـائر الناتجة عن التخلف عن السداد. يعتمد ذلك على 

الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات التي يتوقع المقرض استالمها، مع األخذ 

في االعتبـــار التدفقات النقدية من الضمانات والتحســـينات االئتمانية التي تشـــكل جزءا ال يتجزء من 

المبالغ المستحقة.

تشكل احتمالية التخلف عن السداد مدخال رئيسيا في قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة. ان احتمالية 

التخلف عن السداد هي تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل فترة زمنية معينة، والتي يعتمد احتسابها 

على بيانات تاريخية وإفتراضات وتوقعات للظروف المستقبلية.

معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الدفترية إللتزام منافع الموظفين المحددةج- 

يعتمد تحديد التزام منافع الموظفين المحددة على بعض االفتراضات، والتي تشمل اختيار معدل الخصم. 

يتم تحديد معدل الخصم بالرجوع إلى عائدات الســـوق في نهاية فترة التقرير على ســـندات الشركات 

عالية الجودة. يجب وضع افتراضات مهمة عند تحديد معايير السندات التي يجب تضمينها في المجتمع 

الذي يستمد منه منحنى العائد. تعتبر هذه اإلفتراضات مصدًرا رئيسًيا لعدم التأكد في التقديرات، حيث 

أن التغييرات الضئيلة نســـبًيا في اإلفتراضات المســـتخدمة قد يكون لها تأثير كبير على القوائم المالية 

الموحدة للمجموعة خالل الســـنة المالية المقبلة. تم تقديم مزيد مـــن المعلومات حول القيم الدفترية 

اللتزام منافع الموظفين المحددة وحساسية تلك المبالغ للتغيرات في معدل الخصم في إيضاح 18.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
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الشهرة. 5
نشأت الشهرة من االستحواذ على شركة سيتكو فارما. لم يتم إثبات أي خسائر هبوط في قيمة الشهرة 

منذ نشوئها. إن وحدة توليد النقد التي تتعلق بها الشهرة هي قطاع األدوية والمستلزمات الطبية.

يتم إجراء اختبار الهبوط في قيمة الشـــهرة ســـنويا أو عندما يوجد مؤشر أن الشهرة قد تعرضت لهبوط 
في القيمة.

تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لشركة سيتكو باعتبارها وحدة توليد نقد استنادا الى حساب قيمة 
االســـتخدام والتي تســـتخدم التدفقات النقدية المتوقعة باالعتماد علـــى موازنات مالية معتمدة من 

مجلس اإلدارة تغطي فترة خمس سنوات، و%12.3 كمعدل خصم سنوي )2018: 10%(.

تم اســـتقراء التدفقات النقدية بعد فترة الخمس ســـنوات باســـتخدام %2.0 كمعدل نمو سنوي ثابت 
)2018: %2.5(. تم تقدير معدل النمو الثابت من قبل مجلس اإلدارة استنادا إلى األداء التاريخي لشركة 

سيتكو وتوقعاته لتطور السوق.

لم ينتج عن اختبار الهبوط في قيمة الشهرة الذي أجرته إدارة المجموعة خالل السنة الحالية أي هبوط 
في قيمة الشهرة.

أصول غير ملموسة. 6
رسوم مفتاحية 
المجموعبرامج حاسب آليلعالمات تجارية

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعودي

التكلفة

15,00019,31724,317 يناير 2019

150150-إضافات

315,00019,46724,467 ديسمبر 2019

االطفاءات المتراكمة 

13,00015,46018,460 يناير 2019

1,0001,8032,803المحمل للسنة

314,00017,26321,263 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

311,0002,2043,204 ديسمبر 2019

التكلفة

15,00019,11824,118 يناير 2018

199199-إضافات

315,00019,31724,317 ديسمبر 2018

االطفاءات المتراكمة 

12,00013,60815,608 يناير 2018

1,0001,8522,852المحمل للسنة

313,00015,46018,460 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

312,0003,8575,857 ديسمبر 2018
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ممتلكات واالت ومعدات وأعمال رأسمالية تحت التنفيذ. 7

أراضي

مباني 
وتكلفة 

البنية 
التحتية

تحسينات 
على 

المأجور
أالت 

ومعدات

أثاث 
ومفروشات 

وأدوات

سيارات 
ومعدات 

المجموعنقل

أعمال 
رأسمالية 

تحت 
التنفيذ

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال
سعودي

التكلفة

115,869405,39132,973256,37922,72756,295789,634130,343 يناير 2019

15,1042,3732,80713,5422,1535,65041,629119,703إضافات

)4,545()1,725()1,379()29()254()63(--استبعادات

-)4,431()128()126()297()2,326()1,554(-مشطوب

)40,334(18,51215,8284,85432681440,334-تحويالت

3130,973424,72249,219274,22425,05161,252865,441205,167 ديسمبر 2019

االستهالكات المتراكمة

-166,03514,810127,76319,13838,586366,332-1 يناير 2019

-9,3552,54816,1431,5296,35935,934-المحمل للسنة

-)1,491()1,379()9()73()30(--استبعادات

-)2,006()128()92()292()860()634(-مشطوب

-174,75616,468143,54120,56643,438398,769-31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

30,973249,96632,751130,6834,48517,814466,672205,167كما في 31 ديسمبر 2019

أراضي

مباني 
وتكلفة 

البنية 
التحتية

تحسينات 
على 

المأجور
أالت 

ومعدات

أثاث 
ومفروشات 

وأدوات

سيارات 
ومعدات 

المجموعنقل

أعمال 
رأسمالية 

تحت 
التنفيذ

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال
سعودي

التكلفة

115,869240,43429,985191,81818,93651,707548,749284,547 يناير 2018

1,0201,5039,5951,1177,60920,84468,866-إضافات

-)3,029()3,021(-)8(---استبعادات

--------مشطوب

)223,070(223,070-163,9371,48554,9742,674-تحويالت

3115,869405,39132,973256,37922,72756,295789,634130,343 ديسمبر 2018

االستهالكات المتراكمة

-158,35513,282115,12517,35834,061338,181-1 يناير 2018

-7,6801,52812,6461,7806,25229,886-المحمل للسنة

-)1,735()1,727(-)8(---استبعادات

--------مشطوب

-166,03514,810127,76319,13838,586366,332-31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية

15,869239,35618,163128,6163,58917,709423,302130,343كما في 31 ديسمبر 2018

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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بلغت تكاليف التمويل المدرجة في تكلفة األصول المؤهلة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019  
مبلغ 4,172 الف ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 3,254 الف ريال سعودي(. راجع إيضاح 24. 

تتمثل االعمال الرأســـمالية تحت التنفيذ في التكاليف المتكبدة لبناء خطوط إنتاج االدوية في مدينة 
حائل الصناعية ومصنع المتفجرات الجديد في مدينة الرياض وجميع االعمال األخرى التي يتم تنفيذها 
لتتفق مـــع اللوائح األمنية. راجع إيضاح 28-2 بخصوص اإلرتباطات الرأســـمالية المتعلقة بهذه األعمال 

الرأسمالية تحت التنفيذ.

ان مصنع األدوية الخاص بالمجموعة بما فيه من مبنى واالت وسيارات وجميع األصول ذات الصلة رهنت 
لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي كضمان مقابل القرض ذي الصلة.

فيما يلي بيان بتوزيع مصروف االستهالكات:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

17,43815,760تكلفة اإليرادات

6,4915,651مصاريف بيعية وتسويقية )إيضاح 22(

12,0058,475مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 23(

35,93429,886

أصول حق االستخدام. 8

مستودعات أراضي
المجموعومكاتب

ألف ريال سعوديألف ريال سعوديألف ريال سعودي

التكلفة

110,16811910,287 يناير 2019

2,5712,571-إضافات

3110,1682,69012,858 ديسمبر 2019

االطفاءات المتراكمة 

---1 يناير 2019

1,1775091,686المحمل للسنة

311,1775091,686 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية

318,9912,18111,172 ديسمبر 2019

 تستأجر المجموعة العديد من قطع األراضي والمستودعات والمكاتب. تتراوح مدد هذه اإليجارات عموما ما بين
1 الى 20 سنة.

يرد تحليل استحقاقات إلتزامات اإليجار في اإليضاح 17.

المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:

2019

ألف ريال سعودي

1,686مصروف استهالك أصول حق االستخدام

478مصروف الفائدة على إلتزامات اإليجار )إيضاح 24(

5,873مصروف اإليجار – عقود إيجار قصيرة األجل

كما في 31 ديسمبر 2019، كان لدى المجموعة ارتباطات مقابل دفعات عقود ايجار قصيرة األجل بمبلغ 
6,359 ألف ريال سعودي.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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مخزون. 9
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

1,315,559818,058أدوية

46,40438,494مواد خام )نترات أمونيوم ومواد كيميائية أخرى(

16,69519,037بضاعة تامة الصنع )متفجرات ومستلزماتها(

5,9805,798قطع غيار غير معدة للبيع

1,384,638881,387

)2,469()3,100(مخصص مخزون بطيء الحركة

1,381,538878,918

ان حركة مخصص المخزون بطيء الحركة هي كما يلي:
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

12,4693,753 يناير

4,4001,400إضافات

)2,684()3,769(مشطوب

313,1002,469 ديسمبر

ذمم مدينة تجارية. 10
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

2,107,5492,191,014ذمم مدينة تجارية

)75,009()119,364(مخصص الهبوط في القيمة

1,988,1852,116,005

تتضمن الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديســـمبر 2019 أرصدة مســـتحقة من مؤسســـات حكومية 
ســـعودية بمبلغ 1,392 مليون ريال سعودي أي ما نسبته %70 من إجمالي الذمم المدينة التجارية )31 
ديســـمبر 2018: 1,570 مليون ريال ســـعودي أي ما نســـبته %74 من إجمالي الذمم المدينة التجارية(. 

تتمتع هذه المؤسسات بتصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. 
تتضمن اإليرادات للســـنة المنتهية في 31 ديســـمبر 2019 مبيعات لعميل واحد بمبلغ 768 مليون ريال 
سعودي أي ما نسبته %26 من اجمالي اإليرادات )31 ديسمبر 2018: 940 مليون ريال سعودي أي ما 

نسبته %32 من اجمالي اإليرادات(.
ان حركة مخصص الهبوط في القيمة هي كما يلي:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

175,00968,936 يناير

44,4786,500إضافات

)427()123(مشطوب

31119,36475,009 ديسمبر

إن تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية كما في 31 ديسمبر هو يلي:

اإلجمالي
حالية غير 
مستحقة

90 – 0
 يومًا

180-91
 يومًا

360-181
يومًا

أكثر من 360 
يوما

ألف ريال السعودي

20191,988,1851,244,869301,645111,67561,601268,395

20182,116,0051,073,224438,864448,95947,351107,607

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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 معامالت وارصدة مع أطراف ذات عالقة. 11
لدى المجموعة معامالت مع أطراف ذات عالقة، تشتمل على مدفوعات ومصاريف وتكاليف غير هامة 

فيما بين شركات المجموعة. 

تتضمن المعامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الســـنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مكافآت أعضاء 
مجلس اإلدارة بمبلــغ 3.34 مليون ريال ســـعودي ومصاريف بمبلغ 324 الف ريال ســـعودي )2018: 1.8 

مليون ريال سعودي ومبلغ 231 الف ريال سعودي على التوالي(. راجع إيضاح 23.

تعويضات ومنافع كبار التنفيذيين 11-1
فيما يلي بيان بتعويضات ومنافع ثالثة من كبار التنفيذيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

4,7194,517منافع قصيرة األجل

254222منافع طويلة األجل

4,9734,739

مطلو	 من طرف ذي عالقة 11-2
إن رصيد الطرف ذي العالقة كما في نهاية السنة الناتج عن المعامالت هو كما يلي:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

34-شركة الموارد التجارية المحدودة )إيضاح 12(

مصاريف مدفوعة مقدما وأصول أخرى. 12
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

23,79816,815ذمم مطلوبة من مصلحة الضرائب ــ مصر  

11,91632,784مدفوعات مقدما لموردين

4,8012,458رسوم تسجيل وتراخيص مؤجلة

4,6665,538سلف الموظفين وأخرى

4,2276,156مصاريف مدفوعة مقدما

34-مطلوب من طرف ذي عالقة )إيضاح 2-11(

2,5312,174أخرى 

51,93965,959

نقد ونقد مماثل. 13
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

91,06166,973نقد لدى البنوك

769840نقد في الصندوق

91,83067,813

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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إحتياطي نظامي. 14
بموجب أحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، والنظام األساسي للشركة، يجب على 
الشركة أن تجنب ٪10 من صافي ربح السنة إلى االحتياطي النظامي بحيث يمكن إيقاف هذا التجنيب 
عندما يبلغ االحتياطي النظامي %30 من رأس مال الشركة. وقد توقف التجنيب الى اإلحتياطي النظامي 
عندمـــا بلغ %50 من رأس مال الشـــركة كما أقرت الجمعية العامة خالل ســـنة 2017 قبل الزيادة التي 
حصلت خالل السنة، هذا وستستأنف الشركة تجنيب %10 من صافي ربح السنة حتى يبلغ االحتياطي 

%50 من رأس مال الشركة الحالي. إن هذا اإلحتياطي غير قابل حاليًا للتوزيع على المساهمين.

توزيعات األرباح واالحتياطي العام. 15
وافـــق مجلـــس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية مرحليـــة في االجتماع المنعقد بتاريخ 9 ســـبتمبر 2018 
عـــن النصف األول مـــن ســـنة 2018 بمبلغ اجمالي قـــدره 79,05 مليـــون ريال ســـعودي )بواقع 1,25 
ريال ســـعودي للســـهم الواحد( والتي تم دفعها بتاريخ 16 ديســـمبر 2018 للمســـاهمين المســـجلين 
فـــي دفاتـــر الشـــركة حتى نهايـــة تـــداول 2 ديســـمبر 2018 والتي تـــم الموافقـــة عليهـــا فيما بعد 
 مـــن قبـــل المســـاهمين عند انعقـــاد اجتمـــاع الجمعية العامـــة بتاريخ 16 شـــعبان 1440هــــ الموافق

21 إبريل 2019م.

 تتضمـــن قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديســـمبر 2019 توزيعات أربـــاح غير مدفوعة بمبلغ
13,308 ألف ريال ســـعودي )31 ديســـمبر 2018: 13,574 ألف ريال سعودي( عن سنوات سابقة لم يتم 

المطالبة بها من قبل المساهمين لتاريخه.

يتم تكوين االحتياطي العام بناًء على توصية مجلس االدارة وبموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية 
العامة.

التمويل. 16
تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي 16-1

وقعت احدى شركات المجموعة )شركة آجا فارما( اتفاقية تمويل طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية 
السعودي لغرض تمويل النفقات الرأسمالية لمصنع الشركة التابعة الجديد في حائل، بقيمة 157,5 مليون ريال 
سعودي، بلغ المستلم منها 118.56 مليون ريال سعودي حتى 31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 118,56 مليون 
ريال سعودي(. إن المبالغ المستلمة من الصندوق خفضت باألصل برسوم إدارية بمبلغ 11,8 مليون ريال سعودي، 
 وبالتالي فإن الرصيد يظهر بالصافي من تكلفة المعاملة المطفئة والبالغة 8 مليون ريال سعودي كما في 
31 ديسمبر 2019 )31 ديسمبر 2018: 9 مليون ريال سعودي(. يستحق اجمالي التمويل السداد بعد فترة 
سماح على ستة عشر قسط نصف سنوية متتالية بدءا من 15 شوال 1441هـ الموافق 7 يونيو2020م 
واخر دفعة بتاريخ 15 ربيع الثاني 1449هـ الموافق 16 ســـبتمبر 2027م. إن هذه التســـهيالت مضمونة 
بسند ألمر ورهن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة التابعة كما تتضمن االتفاقية بعض التعهدات المالية.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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تمويل إسالمي قصير األجل 16-2
تســـتخدم المجموعة التمويل اإلســـالمي لتمويل عملياتها التشغيلية. تحمل هذه التسهيالت تكاليف 
تمويل بأسعار السوق السائدة. إن هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر. تتضمن اتفاقيات التسهيالت 
بعض التعهدات المالية والتي تتطلب الحفاظ على مستوى بعض المؤشرات المالية وأمور أخرى، كما 
أن إحداها تتضمن تنازل مؤكد عن متحصالت تمويل صندوق التنمية الصناعية الســـعودي لصالح البنك 

المقرض. فيما يلي ملخصا بمعلومات التمويل اإلسالمي قصير األجل:

المبالغ المستخدمة على شكل

مسحوباتسقف التمويل

)إيضاح 2-28(
اعتمادات 
مستندية

)إيضاح 1-28(
خطابات ضمان

المبالغ غير 
المستخدمة

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

كما في 31 ديسمبر 2019

الشركة السعودية الكيميائية 
331,000205,95012,02025,34687,684القابضة

الشركة السعودية العالمية 
2,820,000990,466539,900195,2751,094,359للتجارة )سيتكو فارما(

الشركة الكيميائية لالستثمار 
20,943-65,00021,91522,142التجاري المحدودة

شركة أجا للصناعات الدوائية 
123,00084,31327,7331810,936المحدودة )شركة آجا فارما(

الشركة الكيميائية السعودية 
174,7229,000148574165,000المحدودة

3,513,7221,311,644601,943221,2131,378,922المجموع

المبالغ المستخدمة على شكل

مسحوباتسقف التمويل

)إيضاح 2-28(
اعتمادات 
مستندية

)إيضاح 1-28(
خطابات ضمان

المبالغ غير 
المستخدمة

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

الف ريال 
سعودي

كما في 31 ديسمبر 2018

الشركة السعودية الكيميائية 
230,000176,32066825,35727,655القابضة

الشركة السعودية العالمية 
1,900,000839,935365,483201,642492,940للتجارة )سيتكو فارما(

الشركة الكيميائية لالستثمار 
-----التجاري المحدودة

شركة أجا للصناعات الدوائية 
48,229-103,00052,7032,068المحدودة )شركة آجا فارما(

الشركة الكيميائية السعودية 
-----المحدودة

2,233,0001,068,958368,219226,999568,824المجموع

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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إلتزامات اإليجار. 17
2019

ألف ريال سعودي

19,397 يناير 2019

2,571إضافات

)2,040(مدفوع / محول إلى إلتزامات أخرى

319,928 ديسمبر 2019

منها:

8,385إلتزامات إيجار غير متداولة

1,543إلتزامات إيجار متداولة

9,928

فيما يلي تحليل استحقاقات إلتزامات اإليجار:

2019

الف ريال سعودي

2,040خالل سنة

5,945أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

4,311أكثر من خمس سنوات

12,296

)2,368(تكاليف تمويل مؤجلة

9,928

ال تواجه المجموعة مخاطر سيولة كبيرة فيما يتعلق بإلتزامات اإليجار. يتم متابعة إلتزامات اإليجار ضمن 
وظيفة خزانة المجموعة.

جميع إلتزامات اإليجار مقومة بالريال السعودي.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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إلتزام منافع الموظفين المحددة. 18
يتعيـــن على المجموعة دفع منافع ما بعد الخدمة لجميع الموظفين بموجب انظمة العمل الســـعودية 
عنـــد إنهاء خدمتهم. يتم قياس تكلفة التزام منافع الموظفين المحددة باســـتخدام التقييم االكتواري 

وطريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

تسوية القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحددة 18-1
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

161,08061,140 يناير

6,9458,162تكاليف الخدمة الحالية

2,4772,145تكاليف تمويل )إيضاح 24(

9,42210,307مجموع المحمل على الربح او الخسارة

)3,297(1,418خسائر/)أرباح( إكتوارية من إعادة القياس

)3,297(1,418مجموع المحمل على الدخل الشامل اآلخر

)7,070()4,987(المنافع المدفوعة خالل السنة

3166,93361,080 ديسمبر

االفتراضات االكتوارية الرئيسية 18-2
تم اســـتخدام االفتراضات االكتوارية الهامة التالية من قبل المجموعـــة لتقييم إلتزام منافع الموظفين 

المحددة:

20192018

%4.3 - %4.6%2.14 - %2.82معدل خصم التقييم

%3.8 - %5.2%2 - %3المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

تحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية 18-3
إن أثـــر التغيرات في االفتراضات االكتوارية على القيمـــة الحالية إللتزام منافع الموظفين المحددة هو 

كما يلي:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

معدل خصم التقييم

)3,543()3,297(-   زيادة بنسبة ٪1

3,7183,783-   انخفاض بنسبة ٪1

المعدل المتوقع للزيادة في مستوى الرواتب

4,0343,654-   زيادة بنسبة ٪1

)3,500()3,648(-   انخفاض بنسبة ٪1

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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مصاريف مستحقة وإلتزامات اخرى. 19
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

58,65056,250عموالت غير مكتسبة

18,47813,572منافع موظفين مستحقة

5,9772,886مصاريف مستحقة

77513,900مقبوضات مقدما من العمالء

7,0415,574إلتزامات أخرى

90,92192,182

زكاة وضريبة دخل مستحقة. 20
ان الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على المجموعة كما في 31 ديسمبر ملخصة كما يلي:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

8,4727,841مخصص الزكاة للشركة

21,30721,960مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة

29,77929,801

صافي ربح الشركة المعدل للسنة 20-1

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

31,441123,107الربح قبل الزكاة للشركة

8697,043مخصصات

32,310130,150صافي الربح المعدل للسنة )إيضاح 2-20(

مكونات الوعاء الزكوي 20-2
إن مكونات الوعاء الزكوي للشركة وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة والدخل تتكون بشكل أساسي من:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

1,522,5241,404,418حقوق المساهمين المعدلة كما في بداية السنة 

16,34342,205مخصصات كما في بداية السنة

32,310130,150صافي الربح المعدل للسنة )إيضاح 1-20(

)1,314,794()1,249,040(حسميات

322,137261,979وعاء الزكاة التقريبي للشركة

تحتسب الزكاة المستحقة بواقع ٪2,5 من الوعاء الزكوي أو صافي الربح المعدل للسنة، أيهما أعلى.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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حركة مخصص الزكاة والضريبة 20-3
حركة مخصص الزكاة للشركة

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

17,84110,218 يناير  

7,5205,000المخصص – السنة الحالية

)7,377()6,889(المدفوع 

318,4727,841 ديسمبر

حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل للشركات التابعة

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

121,96015,289 يناير

25,28321,893المخصص – السنة الحالية

)15,222()25,936(المدفوع 

3121,30721,960 ديسمبر

إجمالي حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

129,80125,507 يناير

32,80326,893المخصص – السنة الحالية

)22,599()32,825(المدفوع 

3129,77929,801 ديسمبر

وضع الربوط النهائية  20-4
قدمت الشركة وشركاتها التابعة، سيتكو فارما، الشركة الكيميائية لالستثمار التجاري، شركة أجا للصناعات 
الدوائية، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة إقراراتهم الزكوية وحصلت على شهادات الزكاة حتى 

سنة 2018. حصلت الشركة على آخر ربط زكوي نهائي حتى سنة 2004.

خالل الســـنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حصلت ســـيتكو فارما على ربط زكوي نهائي حتى سنة 
2017 والذي أسفر عن دفع مبلغ 8,843,217 ريال سعودي، في حين حصلت الشركة الكيميائية لالستثمار 

التجاري على ربط زكوي عن سنة 2017 فقط والذي أسفر عن دفع مبلغ 127,147 ريال سعودي.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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إيرادات. 21
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

2,984,9442,982,352بيع السلع

8,6399,505تقديم الخدمات

)43,325()44,415(خصومات

2,949,1682,948,532

مصاريف بيعية وتسويقية. 22
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

82,09872,148رواتب وأجور ومزايا أخرى

19,74218,294شحن وتوصيل

6,4915,651استهالكات )إيضاح 7(

4,7443,888تأمين

4,1573,485رحالت وإقامة

3,3243,830إيجار

2,6201,575منافع عامة

2,5592,239معارض ومؤتمرات

1,4801,101عينات

1,355517رسوم تسجيل واشتراكات

1,033652أنشطة ترويج ودعاية

1,0001,000إطفاءات أصول غير ملموسة

-148إطفاءات أصول حق االستخدام

4,5353,564أخرى

135,286117,944

مصاريف عمومية وادارية. 23
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

98,06781,672رواتب وأجور ومزايا أخرى

12,0058,475استهالكات )إيضاح 7(

7,2255,004عموالت اعتمادات مستندية وخطابات ضمان واخرى

3,6642,031مكافآت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 11(

4,7693,817رحالت وإقامة

4,3572,274أتعاب مهنية وقانونية

4,1742,030رسوم تسجيل واشتراكات

2,3263,828منافع عامة 

2,0721,563إصالح وصيانة

1,8031,852إطفاءات أصول غير ملموسة

1,6022,438إيجار

1,559143تأمين

-1,191إطفاءات أصول حق االستخدام

-1,143هبوط في قيمة دفعات مقدمة لموردين

7,7545,038أخرى

153,711120,165

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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تكاليف تمويل. 24
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

5,7651,162تكاليف تمويل متعلقة بتمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

-478تكاليف تمويل متعلقة بالتزامات اإليجار )إيضاح 8(

2,4772,145تكاليف تمويل متعلقة بالتزام منافع الموظفين المحددة )إيضاح 1-18(

52,50741,266تكاليف تمويل متعلقة بتمويل إسالمي قصير األجل

61,22744,573

)3,254()4,172(يحسم: تكاليف تمويل مدرجة في تكلفة األصول المؤهلة )إيضاح 7(

57,05541,319

)مصاريف(/إيرادات أخرى، بالصافي. 25
20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

)199(1,475أرباح/)خسائر( صرف عمالت اجنبية

250)4,514()خسائر(/أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

1,843219أخرى

)1,196(270

ربح السهم األساسي والمخفض. 26
يتم احتساب ربح السهم بناء على صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة على أساس المتوسط 
المرجح لعدد األســـهم القائمة خالل هذه الســـنة. إن الربح المخفض للسهم هو نفس الربح األساسي 

للسهم ألن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة مصدرة.

20192018

32,877114,824صافي ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة )ألف ريال سعودي(

84,32084,320المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف سهم(

0.391.36ربح السهم األساسي والمخفض )ريال سعودي(

كما هو مفصح عنه في إيضاح 1، تمت الزيادة في عدد األسهم عبر منح أسهم مجانية وتم رسملة مبلغ 
الزيادة في رأس مال الشركة من األرباح المبقاة، وحيث أن هذا الحدث لم يترتب عليه تغيير مقابل في 
الموارد، فقد تم تحديد المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة لسنة 2019 و سنة 2018 على أنه عدد 
األسهم الجديد بعد منح األسهم المجانية وذلك تماشيا مع المعيار الدولي للمحاسبة 33 “ربحية السهم”.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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فئات األصول المالية واإللتزامات المالية. 27
فيما يلي فئات األصول واإللتزامات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة:

20192018

الف ريال سعوديالف ريال سعودي

أصول مالية بالتكلفة المطفأة

1,988,1852,116,005ذمم مدينة تجارية

30,99524,561أصول أخرى

91,83067,813نقد ونقد مماثل

2,111,0102,208,379مجموع األصول المالية بالتكلفة المطفأة

إلتزامات مالية بالتكلفة المطفأة

110,541109,558تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

-9,928إلتزامات إيجار

1,311,6441,068,958تمويل إسالمي قصير األجل

1,476,3991,254,155ذمم دائنة تجارية

13,30813,574توزيعات أرباح غير مدفوعة

31,49622,032مصاريف مستحقة وإلتزامات أخرى *

2,953,3162,468,277مجموع اإللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة

* باستثناء العموالت غير المكتسبة والمقبوضات مقدما من العمالء.

لم تعـــرض المجموعة إفصاحات القيمة العادلة ألن القيم الدفترية لألصـــول وااللتزامات المالية تقارب 
بشكل معقول قيمها العادلة.

اإللتزامات المحتملة واالرتباطات. 28
إلتزامات محتملة 28-1

 لدى المجموعة خطابات ضمان بنكية قائمة كما في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 221 مليون ريال سعودي 
)31 ديسمبر 2018: 227 مليون ريال سعودي( تم اصدارها في سياق االعمال االعتيادية للمجموعة.

قامت شـــركة ســـينكو بتقديم اعتراض على مطالبة مصلحة الضرائب المصرية نتيجة الفحص الذي تم 
بشـــأن ضرائب الرواتب للســـنوات من 2006 الى 2012 والبالغـــة 8,263,006 جنيه مصري )تقريبا 1,8 
مليون ريال سعودي(. إن النتيجة النهائية غير مؤكدة ولم يتم ادراج مخصص في القوائم المالية لشركة 

سينكو أو في هذه القوائم المالية الموحدة.

ارتباطات تجارية ورأسمالية 28-2
لدى المجموعة اعتمادات مستنديه قائمة كما في 31 ديسمبر 2019 بمبلغ 602 مليون ريال سعودي 
)31 ديســـمبر 2018: 368 مليون ريال سعودي( وارتباطات رأسمالية قائمة كما في 31 ديسمبر 2019 
تتعلق بأعمال رأســـمالية تحت التنفيذ بقيمة 355 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2018: 158 مليون 

ريال سعودي(.

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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ارتباطات الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية 28-3
لدى المجموعة عقود ايجار تشغيلي مختلفة لمبانيها ومكاتبها ومصانعها ومخازنها تتراوح مدتها عموما 
ما بين 1 الى 20 سنة. بلغت مصاريف االيجار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ 7.5 مليون ريال 
سعودي تقريبا. كما في 31 ديسمبر 2018، كان لدى المجموعة ارتباطات مقابل الحد األدنى لدفعات 

االيجار التشغيلي المستقبلية الغير قابلة لإللغاء كما يلي:

2018

الف ريال سعودي

5,771خالل سنة

5,475أكثر من سنة واقل من خمس سنوات

5,415أكثر من خمس سنوات

16,661

المعلومات القطاعية. 29
يتم التقرير عن القطاعات التشغيلية بطريقة تتوافق مع التقرير الداخلي المقدم لمتخذ القرارات التشغيلية 
الرئيس. تقوم المجموعة بتقييم أداء القطاعات بناء على الربح أو الخسارة من العمليات. تتمثل عمليات 
المجموعة التشـــغيلية في قطاعات األعمال التالية: المتفجرات، األدوية والمســـتلزمات الطبية وإنتاج 
نترات األمونيوم. فيما يلي ملخصًا لبعض المعلومات المالية المختارة لقطاعات األعمال المذكورة أعاله. 
فيما عـــدا المعلومات المتعلقة بقطاع نترات األمونيوم المتواجد في جمهورية مصر العربية، فإن جميع 

المعلومات األخرى تتعلق بقطاعات أعمال داخل المملكة العربية السعودية.

قطاع المتفجرات
قطاع األدوية 

والمستلزمات الطبية
قطاع إنتاج نتـرات 

المجموعاألمونيوم

الف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعودي

كما في 31 ديسمبر 2019

988,5273,529,716151,2714,669,514أصول القطاع

353,0582,753,6512,7443,109,453إلتزامات القطاع

كما في 31 ديسمبر 2018

875,8503,176,837105,3174,158,004أصول القطاع

237,7542,376,99014,5642,629,308إلتزامات القطاع

الشركة الكيميائية السعودية القابضة
)شركة مساهمة سعودية(
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قطاع األدوية قطاع المتفجرات
والمستلزمات الطبية

قطاع إنتاج نتـرات 
المجموعاألمونيوم

الف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعودي

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

267,7112,688,67774,6833,031,071اإليرادات الخارجية

)81,903()56,384()25,519(-االيرادات بين القطاعات

267,7112,663,15818,2992,949,168صافي اإليرادات

)2,803(-)2,799()4(إطفاءات

)35,934()4,939()19,104()11,891(استهالكات

)1,686(-)1,023()663(استهالك أصول حق االستخدام

)44,478(-)37,166()7,312(الهبوط في قيمة الذمم المدينة

)2,832,252()8,672()2,613,530()210,050(المصاريف األخرى

4,68832,015)10,464(37,791الدخل الشامل للقطاع

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

251,3712,700,92764,4433,016,741اإليرادات الخارجية

)68,209()47,134()21,075(-االيرادات بين القطاعات

251,3712,679,85217,3092,948,532صافي اإليرادات

)2,852(-)2,782()70(إطفاءات

)29,886()4,867()15,363()9,656(استهالكات

----استهالك أصول حق االستخدام

)6,500(-)3,190()3,310(الهبوط في قيمة الذمم المدينة

)2,790,004()10,582()2,571,754()207,668(المصاريف األخرى

30,66786,7631,860119,290الدخل الشامل للقطاع

مخاطر األدوات المالية. 30
أهداف وسياسات إدارة المخاطر

تتعرض المجموعة لمخاطر مالية مختلفة بســـبب أنشـــطتها بما في ذلك: مخاطر السوق )بما في ذلك 
مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة 
المخاطر بشـــكل عام على إمكانية التنبؤ باألسواق المالية ويسعى إلى تقليل االثار السلبية المحتملة 

على األداء المالي للمجموعة.

إن اإلدارة العليا هي المســـؤولة عن إدارة المخاطـــر. تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز 
المالـــي الموحدة الذمم المدينة التجارية والمطلوب من طـــرف ذي عالقة واألصول المتداولة األخرى 
والنقد والنقد المماثل وتمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي والتزامات اإليجار والتمويل اإلسالمي 

قصير األجل والذمم الدائنة التجارية وتوزيعات األرباح غير المدفوعة واإللتزامات المتداولة االخرى.

فيما يلي أهم المخاطر المالية التي تتعرض لها المجموعة:
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مخاطر السوق

مخاطر الســـوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أســـعار الســـوق. تشتمل 
مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر 
األسعار األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم ومخاطر أسعار السلع. تتضمن األدوات المالية المتأثرة بمخاطر 

السوق، القروض والتمويل.

مخاطر أسعار العموالت

مخاطر أسعار العموالت هي المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار العموالت السائدة على قائمة 
المركز المالي للمجموعة وتدفقاتها النقدية. ال تتعرض المجموعة لمخاطر اسعار عموالت جوهرية.

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مســـتقبلية للتحوط من مخاطر أسعار العموالت. ومع ذلك، تتم 
مراقبتها على أســـاس منتظم واتخاذ تدابير تصحيحية عند الحاجة. إن جميع التمويالت تكون باألسعار 
المعروضة بين البنوك السعودية )سايبور( وعموالت ثابتة، وحيث أن التغيرات في أسعار السايبور ليست 

ذات أهمية نسبية فإنه لم يتم اإلفصاح عن تحليل حساسية أسعار العموالت.

مخاطر العمالت األجنبية

مخاطـــر العمالت األجنبية هي مخاطر التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في 
أسعار صرف العمالت األجنبية. تعمل المجموعة محليًا ودوليا، ولديها بعض المعامالت بالدوالر األمريكي 
واليورو. تتعرض المجموعة لخطر محدود من التغير في أسعار صرف العمالت األجنبية حيث أن المجموعة 
تقوم بتوقيع العقود مع معظم الشركات األجنبية بالريال السعودي. تراقب إدارة المجموعة تقلبات أسعار 

العمالت األجنبية وتعتقد أن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية ليس هامًا.

ال تدخل إدارة المجموعة في اتفاقيات مســـتقبلية للتحوط من مخاطر العمالت األجنبية ومع ذلك تتم 
مراقبتها على أساس منتظم ويتم اتخاذ التدابير التصحيحية إذا لزم األمر.

مخاطر األسعار

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت هذه 
التغيرات ناتجة عن عوامل خاصة باألداة المالية أو مصدرها أو  عن عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية 

المتداولة في السوق. ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار جوهرية.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان تتمثل في اخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبـد 
المجموعة خســـارة مالية. إن مخاطر االئتمان للمجموعة تنتج بشـــكل أساســـي من تعامالتها مع وزارة 
الصحة والوزارات األخرى ومؤسســـات طبية حكومية اخرى باإلضافة الى بعض الشـــركات الســـعودية 
الكبرى والمعروفة. إن الوزارات والمؤسســـات الطبية الحكومية االخرى هي جزء من حكومة المملكة 
العربية السعودية والتي لديها تصنيف ائتماني قوي في السوق السعودي. تتمتع الشركات السعودية 
الكبرى المعروفة أيضا بتصنيف ائتماني عالي في السوق السعودي. يقتصر التعرض األقصى لمخاطر 
االئتمـــان المرتبطة باألدوات المالية للمجموعـــة على القيم الدفترية المدرجة في قائمة المركز المالي 

الموحدة لتلك األدوات المالية.

تقوم إدارة المجموعة بمتابعة األرصدة غير المسددة، وعندما يكون مناسبا، تدرج حسابات الذمم المدينة 
التجارية بالصافي بعد طرح مخصص الهبوط في القيمة. يودع النقد في بنوك ذات تصنيف ائتماني عالي.
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التركيزات الزائدة لمخاطر االئتمان

تنشـــأ التركيزات عندما يشـــترك عدد من األطراف األخرى في أنشطة متشـــابهة، أو في أنشطة في 
نفس المنطقة الجغرافية، أو لها خصائص اقتصادية يمكن أن تتسبب في أن تتأثر قدرتها على الوفاء 
بإلتزاماتها التعاقدية بشـــكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياســـية أو ظروف أخرى. 
تشير التركيزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على صناعة معينة.

من أجل تجنب تركز المخاطر الزائدة، تتضمن سياســـات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة تركز على 
الحفاظ على محفظة متنوعة. تتم مراقبة تركيزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقا لذلك.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية حال 
استحقاقها. وتتمثل كذلك في عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار 
مخاطر السيولة على أساس منتظم من خالل التأكد من توفر أموال كافية متاحة من خالل التسهيالت 

االئتمانية للتأكد من تلبية أي إلتزامات مستقبلية.

قامت المجموعة بتقييم تركيز المخاطر فيما يتعلق بإعادة تمويل ديونها، واســـتنتجت أنها منخفضة. إن 
الوصـــول إلى مصادر التمويل متاح بصورة كافية، وهناك إمكانية إلعادة تجديد الديون التي تســـتحق 

خالل 12 شهرا مع المقرضين الحاليين.

يلخص الجدول أدناه استحقاق اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة للمجموعة المتعلقة باإللتزامات المالية:

أكثر من سنة واقل اقل من سنة
من خمس سنوات

أكثر من خمس 
اإلجماليسنوات

الف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعوديالف ريال سعودي

2019

10,00070,00038,559118,559تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

1,311,644--1,311,644تمويل إسالمي قصير األجل

1,476,399--1,476,399ذمم دائنة تجارية

13,308--13,308توزيعات أرباح غير مدفوعة

31,496--31,496مصاريف مستحقة وإلتزامات أخرى *

2,842,84770,00038,5592,951,406المجموع

2018

60,00058,559118,559-تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي

1,068,958--1,068,958تمويل إسالمي قصير األجل

1,254,155--1,254,155ذمم دائنة تجارية

13,574--13,574توزيعات أرباح غير مدفوعة

22,032--22,032مصاريف مستحقة وإلتزامات أخرى *

2,358,71960,00058,5592,477,278المجموع

* باستثناء العموالت غير المكتسبة والمقبوضات مقدما من العمالء.
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األحداث الالحقة. 31
إشاره لتفشي فيروس كورونا )COVID-19( الذي بدء مع مطلع عام ٢٠٢٠ في جمهوريه الصين الشعبيه 
وأخذ باإلنتشـــار سريعا في جميع أنحاء العالم مما تسبب في اضطرابات وتقلبات في األعمال التجارية 
واإلقتصادية، وتعتبر المجموعة ذلـــك حدثا الحقا ال يتطلب تعديال على هذه القوائم المالية الموحدة 
حيـــث انـــه من غير الممكن عمليا التنبـــؤ أو تحديد األثر المحتمل على نتائـــج المجموعة في تلك الفترة 

وسوف يتم تسجيل ذلك األثر إن وجد في نتائج المجموعة المالية خالل عام ٢٠٢٠.

ارقام المقارنة. 32
تم إعادة عرض بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية.

اعتماد القوائم المالية الموحدة. 33
 تم الموافقة على القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 1 شعبان 1441هـ الموافق

 25 مارس 2020م.
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