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 شركة نماء لمكيماويات
 )شركة مساهمة عامة سعودية(

 

 31/12/2015تقرير مجمس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 
 

في البدء يسعدني أن أتقدم بإسمي ونيابة عن زمالئي في مجمس إدارة شركة نماء لمكيماويات بأجزل الشكر وخالص التقدير 
لمسادة المساىمين عمى الثقة والدعم المستمر الذي ظموا يقدمونو ليذا المجمس خالل الفترة الفائتة ، وأنتيز ىذه الفرصة ألجدد 

جيد لالضطالع بمسئولياتو وأداء ميامو عمى النحو الذي يحقق المصمحة المشتركة لمساىمي  إلتزام المجمس ببذل ما يمزم من
بيذا التقرير السنوي الموجز  أتقدم لمسادة المساىمين الشركة عمى حد سواء. كما يسرني، نيابة عن المجمس، في ىذه العجالة أن

 م. 31/12/2015ى إل 1/1/2015عن نشاطات الشركة ونتائجيا المالية عن الفترة من 
 

 نماء شركة إستراتيجية 
 تتمثل االستراتيجية المعمنة لمشركة فيما يمي:

 .تعزيز كفاءة المشاريع القائمة من حيث القدرة اإلنتاجية والتنافسية 
 .تطوير مشاريع جديدة في قطاع الكيماويات والبتروكيماويات 
  يمبي طموحات الشركة ويحقق أىدافيا.بناء ىيكل تنظيمي فعال وتطوير نظم الموارد البشرية بما 
 .تعزيز ثقة كافة ذوي المصمحة في الشركة عبر تسويق انجازاتيا واآلفاق الرحبة الممتدة أماميا 

 
 نماء شركة نشاط 

قامة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات البتروكيماوية  يتمثل النشاط الرئيس لشركة نماء لمكيماويات في امتالك وا 
دارة المصانع التي تنشئيا وتقديم الدعم الفني والصيانة لمنشآت الشركة. كما يتيح ليا النظام األساسوال  يكيماوية وتشغيل وا 

 لمشركة ممارسة أنشطة أخرى مكممة لنشاطيا الرئيس.
 نماءشركة منتجات 

 

 إسم المنتج
الشركة 
 المنتجة

الطاقة اإلنتاجية 
 بالطن

 إستخدامات المنتج

  صناعة الطالء وبعض الصناعات األخرى 120.000 جنا اإليبوكسيمادة 
 مادة أولية إلنتاج اإليبوكسي  30.000 جنا مادة اإليبكموروىيدرين
 مادة ثانوية تستخدم في أعمال التنقيب عن البترول   45,000 جنا مادة كموريد الكالسيوم
)الصودا  مادة قمويات الكمور

  الكاوية
 مادة ثانوية تستخدم في صناعات عدة مثل اإليبكموروىيدرين   50,000 جنا

 ومادة وسيطة لعديد من الصناعات 
   مادة ثانوية ليا إستخدامات صناعية متعددة 33.000 جنا مادة حامض الييدروكموريك

  الصناعات  الكيماوية ، المنظفات ، الورق وصناعات أخرى 50.000 صودا مادة حبيبات الصودا 
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 الشركات التابعة:

 جدول  يوضح  مقر تأسيس الشركات التابعة ومحل عممياتها ووصف لنشاطها ورأسمالها ونسبة الممكية فيها

 إسم الشركة التابعة
ومحل  التأسيسمقر 

 عمميات الشركة
 النشاط

رأسمال 
 الشركة

 نسبة الممكية 

 % نماء لإلستثمار 5% نماء 95 مميون لاير  775 إنتاج مواد كيماوية وبتروكيماوية متعددة السعودية –الصناعيةالجبيل  شركة الجبيل لمصناعات الكيماوية )جنا( 
 % جنا 10% نماء 90 مميون لاير 50 إنتاج حبيبات الصودا الكاوية الجافة السعودية – الصناعية الجبيل الشركة العربية لمقمويات )صودا(
 % صودا  5% نماء 95 مميون لاير 1 االستثمار في المشاريع الصناعية والبترول والغاز السعودية –الصناعية الجبيل  شركة نماء لإلستثمار الصناعي 

 % نماء لإلستثمار99% نماء 1 ألف لاير  70 تسويق المنتجات الكيماوية سويسرادولة  –برن  شركة نماء أوروبا

 
 

 أخرى إستثمارات 

 إسم الشركة 
ومحل  مكان التأسيس

 عمميات الشركة
 ممكية نماء في الشركة النشاط

 %0.78 إنتاج مواد كيماوية السعودية –الصناعيةينبع  الشركة العربية لأللياف الصناعية )إبن رشد(
 %9 إنتاج مواد كيماوية  البحرين مممكة  الشركة الوطنية لمكيماويات ) ناسك(

 %0.35 إنتاج مواد كيماوية  السعودية –الصناعية  ينبع شركة ينبع الوطنية لمبتروكيماويات )ينساب(
 
 

 مشاريع قيد الدراسة
 

 1مشروع توسعة مصنع حصاد
 

 1في معرض سعي شركة نماء لمكيماويات الحثيث لتطوير مشاريعيا ومنتجاتيا ، تقوم الشركة بعمل توسعة لمشروع حصاد
% 30من مشروع توسعة مصنع حصاد إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية لوحدة اإليبكموروىيدرين ووحدة أليل الكحول بنسبة وتيدف 

 know-how. ىذا وقد إكتممت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية Catalystلمطاقة الحالية بإستخدام نوع حديث من المحفزات 
package ودراسة التكمفة التقديرية الخاصة بالمشروع. وقد قامت الشركة بشراء المحفز  كما اكتممت اليندسة األساسية لممشروع

ستخدامو بداية عام     وتسعى الشركة جيادة لتنفيذ ىذا المشروع . وأظير نتائج جيدة 2012وا 
 

  2مشروع حصاد 
 

مشروع كذلك من مشروعات المتوقع أن تعود بفائدة كبيرة لمشركة ومساىمييا والتي تخطط شركة نماء لمكيماويات  لتنفيذىا ىو 
دراستو بيدف تعزيز مكانة منتجات الشركة في األسواق العالمية عبر بناء قاعدة المنتجات لالشركة  والذي تتطمع 2حصاد

ألف  90نتاج إىذا المشروع  واليدف من .جديدة ومتنوعةإلنتاج منتجات  مجاالت جديدةاألولية لصناعات الشركة القائمة وفتح 
يبوكسي. ىذا، وقد ام المستخدمة في تصنيع مادة اإلوروىيدرين وىي إحدى المواد الخكميبطن متري في السنة من مادة اإل
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كما تم اكمال اليندسة األساسية لممشروع. وفي ذات السياق  know-how packageاكتممت الدراسة الخاصة بالمعرفة الفنية 
ير العمل حصمت الشركة عمى الموافقة  المشروطة لتخصيص األرض التي من المقرر ان يقام عمييا المشروع.  ويعتمد تقدم س

 عمى اإلنتياء من توسعة مصنع حصاد.  2في مشروع حصاد 
 

 مشروع االستحواذ
 

 الستحواذ عمى شركة أجنبية تنتج منتجات مكممة لمنتجات الشركةكما أن شركة نماء تقوم بدراسة مشروع آخر ىو مشروع ا
ت تبحث خيارات بديمة في منحى لتقييم كافة وقد قامت الشركة بأعمال التدقيق والفحص لشركة مقترحة وفي ذات الوق .الحالية

يعزز من زيادة مبيعات اإليبوكسي عبر زيادة  ىومشروع اإلستحواذ في حال نجاحو  واليدف من تطوير وتنفيذالفرص المتاحة. 
 استخداماتيا في صناعات متعددة. 

 

  أبرز تطورات
 

ستمرت شركة نماء بعون اهلل وفضمو م2015خالل عام  قدمًا في تنفيذ خطتيا السنوية المنبثقة عن اإلستراتيجية المعمنة  وا 
 لمشركة. وفيما يمي أبرز ما تحقق من الخطة خالل العام المنصرم:

 
 مشروع توسعة مصنع اإليبوكسي:  -1

المشاريع اإلستراتيجية لشركة نماء والذي تيدف  الذي يعتبر واحد من أىممشروع توسعة مصنع اإليبوكسي فيما يخص تنفيذ 
والذي ألف طن متري سنويًا  120ألف طن متري إلى  60نمن خاللو الى مضاعفة الطاقة االنتاجية  لمصنع اإليبوكسي من 

اإلقميمية موقف الشركة التنافسي في األسواق العالمية و ينعكس إيجابًا عمى تكمفة االنتاج وىامش الربحية ويعزز من  نأمل أن
وقد تم اإلنتياء من المشروع وبدء التشغيل التجريبي في م ، 2011. وقد بدأت الشركة في تنفيذ المشروع  مطمع عام والمحمية

  م.2014، وقد بدأ التشغيل التجاري ليذه التوسعة في الربع الثاني من عام 2013نياية عام 
 

 %:20توسعة مصنع قمويات الكمور بسعة إضافية  -2
قامت الشركة بعمل الدراسات الفنية ليذه التوسعة عن طريق كوادرىا الفنية والتشغيمية لإلستفادة من اليامش التشغيمي المتوفر. 

 % من الطاقة التصميمية. 120وتم إضافة المعدات الالزمة وتشغيميا لموصول إلى طاقة إنتاجية تعادل 
 
 وحدة معالجة المياه الرجيعة: -3

يقوم مشروع وحدة معالجة المياه الرجيعة عمى آلية إستخدام تقنية متقدمة تعمل عمى استخالص مادة الممح واعادة استخدامو في 
المصنع ىذا باإلضافة الى استخالص مادة كموريد الكالسيوم وتحويمو إلى منتج لمبيع. ومن المتوقع ليذا المشروع أن يخفض 

 حجم االنتاج من مادة كموريد الكالسيوم. تكاليف االنتاج ويسيم في زيادة 
 

رغمًا عن عدم نجاح الوحدة المتعاقد عمييا في الوصول لمنتيجة المرجوة. األمر الذي أدى إلي وال يزال العمل جاريًا في المشروع 
رساء العقد في عام    م.2016البحث عن تقنية أخرى أثبتت نجاحيا، ومن المتوقع اإلنتياء من تقييم التقنية وا 
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 الوحدات السكنية لموظفي الشركة:-4
  

فيال سكنية مستقمة لموظفييا السعوديين في إطار تعزيز قدرات الشركة  643تنفذ الشركة في الوقت الحاضر مشروع انشاء 
تم  التنافسية في سوق العمل وتوفير األمن الوظيفي لمكوادر الوطنية ، حيث تسير أعمال تنفيذ المشروع بشكل جيد جدا, وقد

االنتياء تقريبا من أعمال التطوير الثانوية والطرق الداخمية لممشروع وىي اآلن في بداية مرحمة التسميم لمسمطات والييئات 
فيال(, عمما أن  663الحكومية المعنية. كما تم االنتياء من كافة أعمال االنشاءات لكامل الفمل المتعاقد عمييا حاليا وعددىا) 

فيال( ىي اآلن تحت أعمال التجييزات  03أعمال التشطيبات. فيما الدفعة األولى من الفمل وعددىا ) معظم الفمل اآلن تحت
يخطط المقاول لمبدء في أعمال  الحكومية. حيث وغيرىا من الجيات إلستالم شيادات إكتمال التنفيذ من الييئة الممكيةالنيائية 

. عمما أنو من المفترض تعاقديا أن يتم االبتداء في أعمال 6363التسميم لمدفعة األولى مع نياية الربع األول من العام الجاري 
مميون من البنك  662وقد حصمت الشركة عمى قرض بمبمغ  (.6363-4تسميم الدفعة األولى لمفمل اعتبارا من شير )

 مميون لاير حتى تاريخو.  601عن  حوالي ليولندي لتمويل جزء من تكمفة المشروع. فيما تم تعميد/ دفع ماالسعودي ا
 

 المخاطر
 

بقطاع صناعة الكيماويات والبتروكيماويات.  -بالضرورة  -لبعض المخاطر التي ترتبط  الشركة، بحكم طبيعة نشاطياتتعرض  
 التالي: وتشمل ىذه المخاطر 

  رتفاع الطمب عمييا في سوق العمل مما يشكل منافسة قوية تصعب من قدرة الشركة  الكوادر المؤىمةالنقص في وا 
 عمى إستقطاب الكوادر المؤىمة.

    ارتفاع تكاليف االنتاج اثر الزيادة في اسعار منتجات الطاقة والكيرباء والذي سوف يؤثر سمبًا عمى ىامش ربحية
 الشركة.

 لشركة وتدني أسعارىا بسبب تراجع الطمب في السوق العالمي نتيجة لألزمات االقتصادية تراجع الطمب عمى منتجات ا
 العالمية. 

  .التغيير في أسعار المواد الخام الرئيسية وكذلك التغيير في أسعار الطاقة والكيرباء 

  التي تخضع لقوى العرض من المعموم أن الشركة تسوق منتجاتيا في األسواق العالمية ذات الطبيعة التنافسية القوية و
والطمب مما يعرض الشركة إلى مخاطر التنافس مع شركات كبيرة ، وال سيما بعد دخول الشركات الصينية في سوق 

 منتجاتنا. 

 عدم توفر السيولة من جيات اإلقراض والذي قد يؤدي بدوره إلى تأخر تمويل المشاريع المستقبمية لمشركة. 
 

 المعايير المحاسبية
م قد تم إعداد طبقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عمييا والصادرة عن 2015ديسمبر  31القوائم المالية لمسنة المنتيية في  إن

الييئة السعودية لممحاسبين القانونيين في المممكة العربية السعودية. في ذات السياق، تعمل الشركة في الوقت الحاضر عمى 
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عمى كافة   العداد التقارير الماليةIFRS حاسبين القانونيين  والذي قضى بتطبيق المعايير الدولية تنفيذ قرار الييئة السعودية لمم
 .  2017الشركات المدرجة اعتبارًا من يناير 

 

 تحديات العام المنصرم 
 وكانت ليا أثر سمبي عمى أداء الشركة ىي كالتالي: 6362واجيات الشركة تحديات في العام 

 

 6361عام نياية لمقمويات )صودا( في قد شب حريق وحدة تعبئة حبيبات الصودا الكاوية في مصنع الشركة العربية  / كان6
اإلعالن عن ذلك في موقع تداول. وتم إعادة التأىيل والشغيل لممصنع بكامل طاقتو اإلنتاجية مع بداية عام  وقد تم
 م. 6362

 17اقة وتعرفة إستيالك الكيرباء والذي صدر بموجب قرار مجمس الوزراء بتاريخ / تشكل الزيادة في زيادة أسعار منتجات الط2
م تحديًا لمشركة حيث يسيم ذلك في ارتفاع تكمفة التشغيل وبالتالي تكمفة 2015ديسمبر  28ىـ الموافق 1437ربيع األول 

لتمك الزيادة والمدى الزمني المتوقع االنتاج.  و قد سبق لمشركة أن أعمنت لمساىمييا عبر موقع تداول عن األثر المالي 
سينعكس  ، وأنو مميون لاير سعودي 12.5% ما يعادل 2.30إرتفاع تكاليف اإلنتاج بنسبة لظيوره حيث أوردت عن توقع 

 م . 2016عمى ربحية الشركة بدًءا من الربع األول من العام 
 

 مجمس اإلدارة
 2015 تشكيل المجمس وسجل حضور اإلجتماعات لمعام

 إسم العضو
فئة  
 العضوية

 عضوية  مجالس شركات أخرى

 تاريخ اإلجتماع

موع
مج
ال

 

22/2/
20

15
 

12/4/
20

15
 

2/9/
20

15
 

6/
12/

20
15

 

 سعود عبد العزيز القصيبي
 رئيس مجمس اإلدارة ()

غير 
 تنفيذي

جامعة األمير محمد بن فيد بن  /شركة القصيبي لممشاريع
 عبد العزيز

    4 

     4 - مستقل عبداهلل النعيمعدنان 
     4 شركة الجبيل المتكاممة لمتغميف / شركة عوازل مستقل محمد عبد العزيز البحر

 مستقل سميمان عبد اهلل العمرو
 – /شركة أميانتيت/ شركة االمثل الخدمات األرضيةشركة 

 شركة المخازن والمستودعات
    4 

     4 - مستقل خالد سميمان الرواف
     4 - مستقل عبد المحسن حسين العقيمي

     4 - مستقل يفيد راشد العتيب
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 2015خالل عام المدفوعة  نفقات أعضاء مجمس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
 

األعضاء  البيان
 التنفيذيين

األعضاء غير 
 التنفيذيين/المستقمين

خمسة من كبار التنفيذيين 
الرئيس التنفيذي )بما فييم 

 والمدير المالي(
  135148 9000 تعويضات بدل حضور جمسات

 1026882 708000 120000 البدالت
    المكافآت الدورية والسنوية

    الخطط التحفيزية
تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع بشكل شيري أو 

 3218376   سنوي)بما فييا الرواتب الشيرية(

 
 31/12/2015أعضاء المجمس وكبار التنفيذيين في الشركة كما في  ممكية

 ال توجد مصمحة أو حقوق لزوجات وأوالد أعضاء المجمس القصر  -1مالحظات:  
 أعضاء مجمس اإلدارة المذكورين أعاله لدورة جديدة لمدة ثالث سنوات في إجتماع الجمعية العمومية لمشركة بتاريخ  تم إنتخاب -2        

 م.12/4/2105ه الموافق 6/1436/ 23
 م 1/10/2015وذلك إعتبارًا من لمشركة تعيين الميندس / كمال محمد فطايرجي كرئيس تنفيذي الموافقة عمى  تتم -3

              

وصف ألي مصمحة تعود ألعضاء المجمس أو كبار التنفيذين وأزواجيم وأوالدىم القصر في اسيم أو أدوات دين الشركة أو الصكوك المصدرة 
 من الشركة أو أي من شركاتيا لتابعة

 إسم من تعود لو المصمحة م
العدد في بداية العام 

2015  
العدد في نياية العام 

2015 
صافي 
 التغيير

 نسبة التغيير
 الصكوك األسيم الصكوك األسيم

 %0 صفر - 1,000 - 1,000 األستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي 1
 %0 صفر - 1,890 - 1,890 األستاذ/ عبد المحسن حسين العقيمي 2
 %0 صفر - 1,519 - 1,519 الروافاألستاذ/ خالد سميمان  3
 %0 صفر - 2,920 - 2,920 األستاذ/ محمد عبد العزيز البحر 4
 %0 صفر - 2327 - 2327 األستاذ/ سميمان عبداهلل العمرو 5
 %601 6,013 - 7,013 - 1,000 الميندس/ فيد راشد العتيبي  6
 %0 صفر - 1,100 - 1,100 األستاذ/ عدنان عبد اهلل النعيم  7
 %0 صفر - - - صفر )الرئيس التنفيذي( / كمال محمد فطايرجيميندسال 8
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 المجان المشكمة من قبل المجمس
 

لمساعدة  بالشركة،سواء وفقًا لمتطمبات األنظمة أو عمى ضوء حاجة العمل  المتخصصة،قام المجمس بتكوين عدد من المجان 
 وىي عمى النحو التالي:  أكبر،المجمس في إدارة ميامو بفعالية 

 
 لجنة المراجعة

 
المالية وفقًا لمتطمبات نظام الشركة والئحة الحوكمة. وتختص لجنة المراجعة بمراجعة قام مجمس اإلدارة بتشكيل لجنة المراجعة 

القوائم المالية والتوصية بشأن المسائل المالية والمحاسبية لممجمس اإلدارة والتوصية بتعيين المراجع الخارجي واإلشراف عمى 
. في صيا وفقًا لمتعديالت التي اعتمدتيا الئحة الحوكمةكفاءة عمل المراجع الداخمي والمسائل األخرى المندرجة تحت اختصا

 2015فيما يمي تشكيل لجنة المراجعة وسجل حضور إجتماعاتيا خالل عام تم إختيار لجنة مراجعة جديدة، و  20/4/2015
 
 

 2015تشكيل لجنة المراجعة وسجل الحضور لمعام 
 

 
الصادر بتاريخ  2015/م د/3تم ترشيح األستاذ/ عدنان عبداهلل النعيم بداًل عن األستاذ/ خالد الرواف  بموجب القرار التمريري رقم  )*( 
 م.2015أبريل  20

  
 
 

 إسم العضو

 اإلجتماع تاريخ فئة العضوية

موع
مج
ال

 (5) 

 15/1/
20

15
 

18/2/
20

15
 م

15/4/
20

15
 م

12/7/
20

15
 م

14/
10/

20
15

 

   2    رئيسًا  عدنان عبداهلل النعيم األستاذ/ 
      5 عضواً  الدكتور / عادل عبدالعزيز بودي 

      2 عضواً  األستاذ/ نعيم فخري جيوس 

  الرئيس السابق  األستاذ/ خالد سميمان الرواف
     3 
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 المجنة التنفيذية

 

المجنة التنفيذية من أربعة أعضاء وتضطمع ببعض الميام التي يفوضيا إلييا المجمس من وقت آلخر وفقًا لحاجة الشركة  تتكون
م تم 2015وفي خالل عام ومتطمبات العمل. وتعقد المجنة التنفيذية إجتماعات دورية وترفع التوصيات الالزمة لمجمس اإلدارة. 

فيما يمي تشكيل م . و 20/4/2015م بتاريخ 2015/م د /4ار مجمس اإلدارة التمريري رقم إختيار لجنة تنفيذية جديدة بموجب قر 
 .   2015المجنة التنفيذية وسجل حضور إجتماعاتيا خالل العام 

 
 

 تشكيل المجنة التنفيذية 
 

 فئة  العضوية إسم العضو
 تاريخ اإلجتماع

 30/11/2015 8/2015/ 31 المجموع

   2 رئيس  األستاذ/ سعود عبد العزيز القصيبي 

   2 عضو األستاذ/ عبدالمحسن حسين العقيمي

   2 عضو ميندس / فيد راشد العتيبيال

   2 عضو عدنان عبد اهلل النعيماألستاذ/ 

 
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت
 

تم تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وفقُا لمتطمبات الئحة حوكمة الشركة المستندة عمى الئحة الحوكمة الصادرة عن ىيئة 
السوق المالية. وتضطمع لجنة الترشيحات والمكافآت بميام تقييم التزام ومساىمة األعضاء في عمل المجمس وتحديد مكافآت 

باإلضافة إلى مراجعة متطمبات الشركة فيما يخص الخبرات التي يجب توافرىا في  األعضاء عمى ضوء التقييم المشار إليو
م تم إختيار لجنة مكافآت 2015في خالل عام عضوية مجمس اإلدارة والتوصية بمتطمبات الترشيح لعضوية مجمس اإلدارة. 

لجنة  فيما يمي تشكيل م . و 20/4/2015م بتاريخ 2015/م د /2وترشيحات جديدة بموجب قرار مجمس اإلدارة التمريري رقم 
 .   2015وسجل حضور إجتماعاتيا خالل العام  الترشيحات والمكافآت
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 2015تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات وسجل الحضور لمعام 
 

 فئة  العضوية إسم العضو
 تاريخ اإلجتماع

 المجموع
12/4/2015 

 رئيساً  األستاذ/ سعود عبدالعزيز القصيبي 
 1 

 عضواً  األستاذ/ إحسان فريد عبد الجواد 
 1 

 عضواً  األستاذ/ عدنان عبد اهلل النعيم 
 1 

 
 
 

 الرقابة الداخمية
 

تمنح شركة نماء لمكيماويات الرقابة الداخمية أىمية قصوى في إطار سعييا إلى تحسين كفاءة وفعالية األداء وزيادة الربحية 
ومراعاة االنظمة التي تعمل من خالليا الشركة. وتقوم العناصر التي تستند عمييا الرقابة الداخمية في الشركة عمى بيئة الرقابة ، 

دارة المخاطر،  االتصال والمعمومات ، االجراءات الرقابية والمتابعة وغيرىا من آليات الرقابة واإلدارة الفاعمة.    تحميل وا 
 

وفي ىذا اإلطار وضعت إدارة الشركة السياسات واالجراءات التي توفر أساسًا معقوال لمرقابة الداخمية لمقابمة المخاطر المحتممة 
المختمفة. عمى مستوى الشركة ، وضعت االدارة عدة إجراءات تيدف الى  عمى مستوى الشركة ككل وعمى مستوى العمميات

توفير مناخ يسوده المسؤولية واالمانة اضافة الى توزيع السمطة والمسئولية وتبادل المعمومات وحماية انظمة المعمومات فضال 
جراءات مختمفة تنظم ادارة الموارد البشرية. اما عمى مس توى العمميات فقد وضعت ادارة الشركة عن تبنى الشركة لسياسات وا 

إجراءات مكتوبة لكل نشاط حسب مخاطر وأىداف النشاط. وتقوم لجنة المراجعة بتعضيد استقاللية المراجعة الداخمية بالشركة 
درت وأص 2015بالرقابة عمى أنشطتيا ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنيا. وقد نفذت المراجعة الداخمية خطة العمل لمعام 

التقارير الالزمة متضمنة التوصيات التي توصمت إلييا في سياق تحسين األداء. لم تظير اي مالحظات جوىرية عمى نظام 
 .2015الرقابة  الداخمية خالل عام 

 
 تقرير مراجع الحسابات

 
 بالصيغة التالية:   اً تحفظ 2015عمى  القوائم  المالية لمعام  ضمن تقرير المراجع الخارجيت  
االالت والمعدات.     ،. تشير ىذه النتائج الى ىبوط  في الممتمكات14. 2014و 2015سجمت المجموعة خسائر اجمالية  في "

د( تقوم الشركة بعممية فحص اليبوط لتحديد مدى االنخفاض في قيمة الموجودات )ان وجد(  9كما ىو موضح في االيضاح )
دار ىذه القوائم المالية.  وفي الوقت الراىن فان قيمة االنخفاض لم يحدد مقدارىا والذي لم يكتمل حتى تاريخ الموافقة عمىى اص

 "بعد كما لم يتم اجراء اي تعديالت في ىذه القوائم المالية.
 م.2015ولممزيد من التفصيل بشأن التحفظ يرجى مراجعة القوائم المالية لمشركة لمعام  
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 المدفوعات النظامية 

 كان تفصيميا عمى النحو التالي: 5,959,390مبمغ  2015ديسمبر  31النظامية المستحقو  كما في بمغ مجموع المدفوعات 

 البيان المبمغ

 مستحقات مصمحة الزكاة والدخل 5,622,354

 التأمينات االجتماعية 337,036

 
 

 أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها لمسنوات المالية الخمس األخيرة ) بماليين الرياالت(
 

2011 2012 2013 2014 2015 
 

 مجموع الموجودات  2407  2607  2833  2559  2392
 مجموع المطموبات   1310  1379  1444  1189  1010
 مجموع الموجودات الغير متداولة   2016  2040  2218  2178  1985
 موجودات متداولة  391  556  615  380  407
 مطموبات متداولة  496  386  441  301  232
 مبيعات  459  675  744  717  727
 إجمالي الربح (24) (16)  61  85  27
 )خسائر( تشغيمية أرباح (92) (102) (35)  4 (62)
 )صافي الربح ) الخسارة (74) (112) (44) (23) (247)
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 نتائج الفترة
 

البيانات الرئيسية التالية والتي يمكن االطالع عمييا بالتفصيل في اإليضاحات  2015تظير قائمة العمميات الموحدة لمعام 
 المرفقة بالقوائم المالية:

 
 البند الرياالت بآالف المبمغ

 مبيعات 459670
 تكمفة المبيعات (484616)

 وأخرى مالية إيرادات 51981
دارية عمومية مصاريف (95449)  وا 

 الزكاة (5622)

 الزكاة( مبالغ إستقطاع الربح  )بعد صافي (74036)
 
 

 2015النتائج التشغيمية المقارنة لعام 

 2014 2015 العام

 675 454 إجمالي المبيعات
 * تعزو الشركة اإلنخفاض في إجمالي المبيعات بشكل أساسي إلى إنخفاض الكميات المباعة مع إنخفاض أسعار البيع .

 
 األنشطة القطاعية 

 

 قطاع اإليبوكسي والمواد الوسيطة                                           قطاع الصودا الكاوية 

 
 
 
 

 بآالف الرياالت 2015 2014

 األرباح ) الخسائر (التشغيمية  (80100) (87,858)

 صافي الربح )الخسارة(  (117813) (123,717)

 بآالف الرياالت 2015 2014

 األرباح التشغيمية (933) (2,205)

 صافي الربح )الخسارة( 3625 (2,301)
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 القروض  
 

مميون لاير سعودي حسب التفصيل  1,133,238م مبمغ  31/12/2015بمغ إجمالي القروض القائمة في ذمة الشركة كما في 
 التالي:

 
إجمالي القروض القائمة 

 )بماليين الرياالت(
المسدد في 

2015 
قيمة 

 القرض)بماليين(
 الجية المانحة تاريخ المنح مدة القرض

 صندوق التنمية الصناعية السعودي 2010 سنوات 8 217     - 174.32
 صندوق التنمية الصناعية السعودي 2006 سنوات 9 482    - 416.96

  بنك الجزيرة 2011 سنوات 5  263    -  263
 طويل األجل(البنك اليولندي )قرض  2012 سنوات  6 117  23.40 81.90
 البنك اليولندي )قصيرة األجل( تسييالت بنكية  2012 شيور 6  175 102.94 72.06

 البنك اليولندي )قرض طويل األجل( 2013 سنوات  6  125 - 125
 اإلجمالي     126.34  1,133.24

 
 
 

 تحميل جغرافي إلجمالي مبيعات الشركة وشركاتها التابعة
 2015بالطن خالل 

 

 م 2015الجغرافي لمبيعات شركة صودا لعام  التوزيع

 

 أفريقيا
24104.773 

35% 

 استراليا
6701.25 

10% 

 أوروبا
332.5 

1% 

بقية دول 
 التعاون الخليجي

 11,559.79  
17% 

 السعودية
22445.33 

33% 

 بقية دول الشرق األوسط
2931 
4% 
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 النمسا
 335.87  

6% 

 بلجيكا
 119.92  

2% 

 الشيك
 120.92  

2% 
 فرنسا

 224.79  
4% 

Germany 
 1,989.79  

34% 

Italy 
 1,558.64  

27% 

Netherlands 
 51.48  

1% 

Poland 
 14.96  

0% 

Portugal 
 122.44  

2% 

 صربيا
 6.21  

0% 
 جنوب افريقيا

 32.00  
1% 

 أسبانيا
 74.55  

 سويسرا 1%
 24.48  

0% 

 بريطانيا
 1,150.66  

20% 

 
 

 م5102التوزيع الجغرافي إلجمالي مبيعات المواد الوسيطة لعام 

 
 
 

م5102التوزيع الجغرافي لمبيعات نماء ألمانيا لعام   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبيعات محلية
 39,617.40  

78% 

   اإلمارات العربية
 2,009.48  

4% 

بقية دول مجلس 
 التعاون الخليجي

 8,182.02  
16% 

 أسيا
 386.55  

1% 

بقية دول الشرق 
 األوسط

 19.20  
0% 

 أوروبا
 670.85  

1% 
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 م 2015اإليبوكسي لعام -رافي إلجمالي مبيعات جنا غالتوزيع الج
 

 
 
 

 توزيع األرباح سياسة
وفقًا لمنظام األساس لمشركة، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف األخرى عمى 

 النحو التالي:
% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز لمجمعية العامة العادية وقف ىذا التجنيب متى بمغ 10/  يجنب 1

 االحتياطي المذكور نصف رأس المال. ولمجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى.
 

 % من رأس المال المدفوع.5/  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى لممساىمين تعادل 2
 
لاير لكل  200,000وبحد أقصى قدره  دارةاإل%من الباقي لمكافأة أعضاء مجمس 10يتجاوز  تقدم بما ال / يخصص بعد ما3

لاير عن كل جمسة باإلضافة إلى المبيت وبدل  3000عضو إضافة إلى بدل حضور الجمسات التي يستحقيا العضو وقدره 
اإلنتقال لمعضو غير المقيم ويوزع الباقي بعد ذلك عمى المساىمين كحصة إضافية في األرباح وفقًا لما تقرره الجمعية أو 

 يرحل لألعوام التالية. 
 

 فع األرباح المقرر توزيعيا عمى المساىمين في المكان والمواعيد التي يحددىا مجمس اإلدارة.تد
تركز الشركة في الوقت الحاضر عمى تعزيز ربحية الشركة عن طريق استثمار األرباح المتحققة في المشروعات القائمة بحيث 

 ساىمين. يعزز ذلك عمى المدى البعيد من ربحية الشركة وبالتالي ربحية الم
 

 أسيا
 487.56  

1% 
 أستراليا

 19.20  
0% 

 أوروبا
 8,036.83  

25% 

دول مجلس 
 التعاون الخليجي

 4,901.07  
15% 

 السعودية
 14,881.89  

46% 

 الشرق األوسط وأفريقيا
 3,327.36  

10% 

 أمريكا الشمالية
 234.97  

1% 

 أمريكا الجنوبية
 567.96  

2% 
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 الحوكمة في شركة نماء

 
ظمت الشركة تعطي أىمية قصوى لتطبيق آليات الحوكمة وأدواتيا ضمانًا لإلدارة الفاعمة. وقد أصدر مجمس اإلدارة في 

الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة عمى ىدي الالئحة اإلسترشادية الصادرة عن ىيئة السوق المالية عالجت  5/12/2007
بإصدار السياسات المنبثقة عن الئحة الحوكمة والتي تعالج تعارض  بموجبيا عددًا من مسائل اإلدارة الرشيدة كما قامت

المصالح وتنظم العالقة مع أصحاب المصالح وقواعد السموك الميني باإلضافة إلى سياسة اإلفصاح والقواعد األخرى ذات 
ئحة الحوكمة التي أعمنت الصمة بالالئحة. وفي ذات اإلطار قامت الشركة بمراجعة وتعديل ميام المجان لتتوافق مع نصوص ال

الييئة الزاميتيا مؤخرًا. وقد قامت الشركة بتطبيق المتطمبات اإللزامية لالئحة الحوكمة عمى الحاالت التي نشأت خالل عام 
 م.2015

 
 تعارض المصالح

 

شكل مباشر أي حالة تعارض في المصالح ولم توجد أي مصمحة ، سواء ب 2015يؤكد مجمس اإلدارة بأنو لم تطرأ خالل عام 
نواب الرئيس التنفيذي أو المدير المالي لمشركة أو أي  أو غير مباشر ، ألي من أعضاء مجمس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو

 شخص مرتبط بأي منيم في العقود التي أبرمتيا الشركة.
 
 

 اتءالعقوبات والجزا
 

 م، لم تفرض عمى الشركة أية عقوبات أو جزاءات. 2015خالل العام  
 

 برنامج أسهم الموظفين
 

بطرح المزيد من األسيم لصالح الموظفين الذين لم يحق ليم االكتتاب خالل االكتتاب السابق.  2015قامت الشركة خالل عام 
إن برنامج أسيم الموظفين الذي اعتمدتو الشركة ييدف الى تمكين موظفي الشركة من تممك أسيم نماء نظير أقساط ميسرة. وقد 

البرنامج بعد الحصول عمى الموافقات النظامية من ىيئة السوق المالية. وتأتي ىذه الخطوة في إطار وعي الشركة تم تنفيذ 
 بأىمية األمن الوظيفي لقواىا العاممة باعتبارىا رأس المال البشري الذي ينبني عميو كافة خطط الشركة. 

 
 إيضاحات مستثناة

التسجيل واإلدراج وتمك األخرى قواعد  من الثالثة واألربعون  لم يحتو ىذا التقرير عمى بعض اإليضاحات المقررة بموجب 
المقررة بموجب الئحة الحوكمة الخاصة بالشركة. ويؤكد مجمس اإلدارة في ىذا السياق إن عدم إيراد مثل تمك اإليضاحات يعود 

 م. 2015ل عام لعدم انطباق حاالتيا عمى الشركة خال



  
 17من 17 صفحة

 
  

 
 

 اإلقرارات
 يقر مجمس اإلدارة:

 
 الحسابات أعدت بالشكل الصحيح /   بأن سجالت 1
 أن نظام الرقابة الداخمية أعد عمى أسس سميمة ونفذ بفعالية./   2
 أنو ال يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر عمى مواصمة نشاطو./   3
 

وختامًا يسـر مجمس اإلدارة أن يقدم شكرىـ لمسادة المساىمين عمى تجاوبيم واىتماميم ويتوجو بالنيابة عنيم بالشكر والتقدير  
ابن  سممانلمجيات والوزارات والييئات الحكومية عمى دعم مسـيرة الشركة في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الممك 

 .عبدالعزيز آل سعود حفظو اهلل
 
 

          
 سعود عبد العزيز القصيبي                                                                                         

 رئيس مجمس اإلدارة                           
 

 
 

 
 


