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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المحترمين

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

يس��رني باسمي ،واسم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة ،أن أضــع بـيـن أيديكــم التقرير
الس��نوي للس��نة المالية المنتهية في 2017/12/31م ،والذي يس��ــتعرض أهم اإلنجــازات التــي
حققتهــا الشركة خـالل العــام 2017م.
خالل عام 2017م حافظت س��وق المنتجات البتروكيماوية العالمية على مستوى أسعارها،
مع ارتفاع ملحوظ لمستويات أسعار البترول ،واستمرار ارتفاع الطلب على منتجات الشركة.
لق��د حققت الش��ركة في ع��ام 2017م أرباح�� ًا قدرها  888ملي��ون ريال ،مقارن��ة بمبلغ 397
مليون ريال لعام 2016م ،ويعود ذلك إلى س��ببين أساس��يين وهما حدوث التوقف المجدول
ألعم��ال الصيان��ة الدورية خالل عام 2016م ،وإلى تحس��ن أداء خطوط اإلنت��اج وزيادة الطاقات
اإلنتاجية خالل عام 2017م.
هذا وتعمل الش��ركة على استمرار تحسين األداء وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية وتطوير القدرات،
وال��ذي بدوره س��وف يعمل ،بإذن اهلل ،عل��ى دفع عجلة النمو وتحقيق أكبر عائد لمس��اهمي
الش��ركة ،بالرغم من التحديات التي تواجهها مختلف أس��واق البتروكيماويات في المنطقة
بس��بب المنافس��ة العالمية ،وتذبذب أس��عار النفط وأس��عار المنتجات النهائي��ة ،واألحداث
السياس��ية ف��ي المنطقة ،والت��ي أثرت على مختل��ف القطاعات االقتصادية ،بم��ا فيها قطاع
البتروكيماويات.
هذا وتولي الش��ركة جل اهتمامها في بناء العنصر البش��ري القادر على الرقي في األداء ،حيث
تعم��ل عل��ى تطوي��ر وتدريب عناص��ر وطنية تقوم ب��دور الريادة ف��ي أعماله��ا ،وقد تمكنت
الش��ركة وش��ركاتها التابعة من توطين نس��ب عالية من الوظائف ونسعى جاهدين لزيادة
هذه النسب لما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني بشكل عام.
ً
أصالة عن نفس��ي ،ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بخالص الش��كر
في الختام أود أن أتقدم
والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين  -حفظه اهلل  -وإلى حكومته الرشيدة ،لدعمها
المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.
وباهلل التوفيق.
رئيس مجلس اإلدارة
حمد بن سعود السياري
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حمد سعود السياري
رئيس مجلس اإلدارة

سليمان محمد المنديل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبداهلل محمد الفايز
عضو مجلس اإلدارة

فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس اإلدارة

هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

رياض عتيبي الزهراني
عضو مجلس اإلدارة
(ممث ً
ال للمؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية)

عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب

باسم عبداهلل الشافي
عضو مجلس اإلدارة
(ممث ً
ال للمؤسسة العامة للتقاعد)
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أو ً
ال :نشاط الشركة
ت�أ�س�س ��ت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) ك�شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف
مدين ��ة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التجاري رقم  1010246363وتاريخ 8
ربي ��ع الأول 1429هـ (املوافق  16مار� ��س 2008م) ،ويقع مقر عملها مبدينة الريا�ض ،ويبلغ
ر�أ� ��س مالها  4٫800مليون ريال �سع ��ودي .ويتمثل ن�شاط ال�شرك ��ة يف تنمية وتطوير و�إقامة
وت�شغي ��ل و�إدارة و�صيان ��ة امل�صان ��ع البرتوكيماوية والغ ��از والبرتول وال�صناع ��ات الأخرى،
وجت ��ارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها .وتقت�صر ممار�سة
ال�شرك ��ة له ��ذا الن�ش ��اط يف الوقت احلايل عل ��ى ا�ستثماره ��ا يف �شركاتها التابع ��ة :ال�شركة
ال�سعودي ��ة للبوليم ��رات والتي تنتج م ��واد برتوكيماوية ،و�شركة بوليم ��رات اخلليج للتوزيع،
والتي تقوم بتوزيع تلك املنتجات.
ثاني ًا :الشركات التابعة
.أالشركة السعودية للبوليمرات

متث ��ل ال�شرك ��ة ال�سعودية للبوليم ��رات ،امل�ش ��روع الأول لل�شركة ،وهي �شرك ��ة خمتلطة ذات
م�س�ؤولي ��ة حم ��دودة يبل ��غ ر�أ�سماله ��ا ( )4.800ملي ��ون ريـ ��ال �سع ��ودي ،وحتم ��ل ال�سج ��ل
التجاري رق ��م � 2055008886صادر م ��ن مدينة اجلبيل بتاري ��خ 1428/11/29ه (املوافق
ل� �ـ 2007/12/9م) ،ويق ��ع امل�ش ��روع يف مدينة اجلبي ��ل ال�صناعية ،ويتمث ��ل ن�شاط امل�شروع
ب�إنتاج وبيع والإيثلني والربوبيلني والهيك�سني والبويل �إيثلني عايل ومنخف�ض الكثافة والبويل
بروبيل�ي�ن والب ��ويل �ستايرين ،ومتتلك ال�شرك ��ة  %65من امل�شروع .واجل ��زء املتبقي ،والبالغ
 %35ممل ��وك من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س العربي ��ة للكيماويات .وقد بد�أ �إنتاج امل�شروع
يف الربع الأخري من عام 2012م ،ويقوم ب�إنتاج املواد التالية:

9

املادة

الطاقة الت�صميمية (�ألف طن �سنوي ًا)

�إيثلني

1٫220

بروبلني

440

هك�سني 1-

100

بويل �إيثلني

1٫100

بويل بروبلني

400

بويل �ستايرين

GPPS

100

بويل �ستايرين

HIPS

100

وبل ��غ �إجم ��ايل مبيعات ال�شركة ال�سعودية للبوليم ��رات خالل عام 2017م مبلغ  7٫053مليون ري ��ال ،مقارنة مببلغ 5٫440
ملي ��ون ري ��ال للعام 2016م ،هذا وقد حققت ال�شركة ال�سعودية للبوليم ��رات �أرباح ًا �صافية بلغت  1٫226مليون ريال خالل
عام 2017م ،مقارنة ب�صايف �أرباح بلغت  523مليون ريال للعام 2016م.
تق ��وم ال�شرك ��ة ال�سعودية للبوليم ��رات بت�سويق املنتجات داخل اململك ��ة� ،أما املبيعات خارج اململك ��ة ،فتتم بوا�سطة “�شركة
بوليم ��رات اخلليج للتوزيع” ،كم ��ا تقدم �شركة �شيفرون فيليب� ��س كيميكال �إنرتنا�شون ��ال ( ،)CPCISالدعم الت�سويقي ،عن
طري ��ق خدم ��ات الت�سوي ��ق جلميع منتج ��ات ال�شركة عاملي ًا ،بن ��ا ًء على اتفاقية البي ��ع املربمة بني �شرك ��ة بوليمرات اخلليج
للتوزيع و(.)CPCIS
.ب شركة بوليمرات الخليج للتوزيع

�شرك ��ة بوليم ��رات اخلليج للتوزيع مملوكة بنف�س ن�سبة ملكية ال�شركة ال�سعودي ��ة للبوليمرات ( %65ل�شركة برتوكيم ،و%35
ل�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للكيماويات) ،وهي �شركة م�سجلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ،وتقع باملنطقة احلرة
يف مطار دبي ،وينح�صر ن�شاطها يف تخزين وبيع وتوزيع منتجات ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات حول العامل ،وقد مت ت�أ�سي�س
ال�شرك ��ة بتاريخ 2011/2/15م ،ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،بر�أ�س مال  2مليون درهم �إماراتي .وبلغ �إجمايل مبيعات
�شرك ��ة بوليم ��رات اخللي ��ج للتوزيع خالل ع ��ام 2017م مبلغ  6٫164مليون ري ��ال ،مقارنة مببل ��غ  5.114مليون ريال لعام
2016م ،وحققت �صايف �أرباح بلغ  148مليون ريال لعام 2017م ،مقارنة ب�صايف �أرباح بلغت  125مليون ريال لعام 2016م.
وكان التوزيع اجلغرايف ملبيعات ال�شركتني خالل عام 2017م ،على النحو التايل:

آسيا %50
أوروبا وأفريقيا %33
داخل المملكة والشرق األوسط %17

%33
%17

%50
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كما يو�ضح الهيكل التنظيمي �أدناه ن�سبة ملكية برتوكيم بال�شركات التابعة ،وكذلك ن�سب كبار امل�ساهمني يف برتوكيم:
المجموعة
السعودية
لالستثمار
الصناعي

الجمهور

%17.6

%50

المؤسسة
العامة
للتأمينات
اإلجتماعبة

%16.2

%16.2

شيفرون
فيليبس
العربية

بتروكيم

%65

شركة
بوليمرات
الخليج
للتوزيع

المؤسسة
العامة
للتقاعد

%35

الشركة
السعودية
للبوليمرات

ثالث ًا :صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية
ت�ش ��كل �صناع ��ة البرتوكيماوي ��ات يف اململك ��ة عن�صر ًا حيوي� � ًا لالقت�صاد ال�سعودي غ�ي�ر النفطي ،لذلك ته ��دف اململكة �إلى
زي ��ادة الطاق ��ة الإنتاجية لإنتاج مواد كيميائي ��ة تخ�ص�صية ومنتجات نهائية ،هذا الأم ��ر ال يقت�صر فقط على حتقيق النمو
يف �ص ��ادرات اململكة غري النفطية ،ب ��ل كذلك �سيخلق قاعدة لت�صنيع املنتجات عالية القيم ��ة والتي �ستخلق فر�ص ًا وظيفية
للمواطنني ال�سعوديني.
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وفيما يخ�ص الطلب ،ف�إن الزيادة يف حجم �سكان العامل وزيادة القدرة ال�شرائية للفرد يف كثري من دول العامل ،خ�صو�ص ًا
ال�ص�ي�ن والهن ��د� ،أدى �إلى ارتفاع الطلب على املنتجات اال�ستهالكية حول العامل ،الت ��ي تعتمد على املواد البرتوكيماوية يف
ت�صنيعها ,حيث ا�صبحت الدول يف منطقة اخلليج العربي املورد الرئي�سي لل�صني ،وذلك ب�سبب طاقاتها االنتاجية ،وقربها
من �آ�سيا.
ويتوقع �أن ي�شهد العقد القادم زيادة كبرية يف الطاقة الإنتاجية للبرتوكيماويات ،حيث وفرت طفرة الغاز ال�صخري �إمدادات
كب�ي�رة ورخي�صة م ��ن اللقيم للمنتجني الأمريكيني ،كما �أن ال�صني جنحت يف تطوير تقنية مكنتها من ا�ستخدام الفحم يف
�سل�سلته ��ا لإم ��داد البرتوكيماويات ،لذلك ال يزال هناك حتديات كبرية �أم ��ام امل�صنعني يف منطقة اخلليج للمحافظة على
تناف�سيتهم.
رابع ًا :التوقعات المستقبلية للشركة
�س ��وف ت�ستمر ال�شركة ال�سعودي ��ة للبوليمرات خالل عام 2018م ،بخططها لتح�س�ي�ن الأداء ورفع م�ستوى الكفاءة والطاقة
الإنتاجية ،لكنه من ال�صعب التنب�ؤ بنتائج ال�شركة خالل عام 2018م وال�سنوات التالية ،وذلك ب�سبب تذبذب �أ�سعار املنتجات
البرتوكيماوية ح�سب العر�ض والطلب وكذلك تذبذب �أ�سعار النفط العاملي ،ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سعار منتجات ال�شركة
الرئي�سية للثالث �سنوات املا�ضية:
2017

2015

2016

بويل بروبلني

دوالر  /طن

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700

بويل �إيثلني

وبخ�صو� ��ص الأث ��ر املايل لزيادة �أ�سعار الطاقة على ربحية ال�شركة ،ف�إن ال�شركة �أعلنت على موقع تداول بتاريخ  24فرباير
2016م �أنه ��ا ا�ستلم ��ت خطاب ًا من �شركة الزيت العربية ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودي ��ة) ي�ؤكد ب�أن ال�شركة التابعة (ال�شركة
ال�سعودي ��ة للبوليمرات) �ستبقى خا�ضع ��ة للأ�سعار ال�سابقة (مادة امليثان حتى تاريخ  6نوفمرب 2018م ،ومادة الإيثان حتى
تاريخ � 12أغ�سط�س 2019م ،ومادة الربوبان حتى � 1سبتمرب 2019م) ،و�أن الأثر املايل �سوف يكون من زيادة �أ�سعار الطاقة
الأخرى ،مثل الكهرباء واملاء ،واملواد الأولية من ال�شركات املجاورة.
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خامس ًا :النتائج المالية للشركة
.أملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2017م

يو�ض ��ح تقرير املراج ��ع اخلارجي ،القوائم املالية املوح ��دة واملدققة للفرتة املنتهي ��ة يف 2017/12/31م ،حيث يتم توحيد
بيان ��ات ال�ش ��ركات التابعة (ال�شركة ال�سعودية للبوليم ��رات ،و�شركة بوليمرات اخلليج للتوزي ��ع) بالكامل ،واململوكة بن�سبة
 %65لبرتوكيم.
قائمة المركز المالي

قائمة املركز املايل (مباليني الرياالت)

املعايري الدولية
2016
2017

2016

املعايري ال�سعودية
2014
2015

2013

املوجودات
�إجمايل املوجودات املتداولة

5٫716

5٫252

5٫032

5٫183

4٫162

2٫534

�إجمايل املوجودات غري املتداولة

16٫185

17٫008

17٫042

17٫178

17٫835

18٫472

�إجمـايل املوجــودات

21٫901

22٫260

22٫074

22٫361

21٫997

21٫006

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني:
�إجمايل املطلوبات املتداولة

2٫662

2٫548

2٫548

2٫253

1٫994

2٫330

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

9٫085

10٫698

10٫514

11٫808

13٫189

13٫121

�إجمـايل املطــلوبات

11٫747

13٫246

13٫062

14٫061

15٫183

15٫451

جمموع حقوق امللكية

10٫154

9٫014

9٫012

8٫300

6٫814

5٫555

21٫901

22٫260

22٫074

22٫361

21٫997

21٫006

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

الــتقرير
السنوي
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قائمة الدخـل

قـائمة الدخـل (مباليني الرياالت)

املعايري الدولية
2016
2017

املعايري ال�سعودية
2014
2015

2016

2013

املبيعات

7٫363

6٫067

6٫066

7٫304

7٫859

4٫437

تكلفة املبيعات

()5٫100

()4٫458

()4٫469

()4٫822

()5٫560

()3٫710

�إجمايل الربح (اخل�سارة)

2٫264

1٫609

1٫597

2٫482

2٫299

727

بيع وت�سويق

()420

()378

()381

()469

()493

()311

عمومية و�إدارية

()217

()215

()212

()250

()301

()251

الربح (اخل�سارة) من العمليات الرئي�سية

1٫626

1٫016

1٫004

1٫763

1٫505

165

�إيرادات �أخرى

157

20

17

4

3

�أعباء مالية

()274

()258

()193

()156

()174

()203

الربح (اخل�سارة) قبل حقوق امللكية غري
امل�سيطرة والزكاة

1٫509

778

828

1٫611

1٫334

()38

()200

()305

()579

()485

10

�صايف ربح (خ�سارة) قبل الزكاة ال�شرعية

1٫101

578

523

1٫032

849

()28

الزكاة ال�شرعية و�ضريبة الدخل*

()213

()181

()116

()125

()75

()38

�صايف ربح (خ�سارة) ال�سنة

888

397

407

907

774

()66

ربحية (خ�سارة) ال�سهم الواحد بالريال

1.85

0.83

0.85

1.89

1.61

()0.14

ح�صة حقوق
امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف دخل ()408
ال�شركات التابعة

-

مت ا�ستبع ��اد املبيع ��ات امل�شرتكة بني ال�شرك ��ة ال�سعودية للبوليمرات و�شركة بوليمرات اخللي ��ج للتوزيع من �إجمايل املبيعات
وتكلفة املبيعات.
* ب�سب ��ب تطبي ��ق املعاي ��ر املحا�سبية الدولي ��ة تظهر �ضريبة الدخ ��ل واملحملة على ال�شريك الأجنب ��ي �ضمن بند «ال ��زكاة ال�شرعية و�ضريبة
الدخل».
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ر�سم بياين يو�ضح �صايف �أرباح برتوكيم للخم�سة �أعوام ال�سابقة:
1000
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800
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400

مليون ريال
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200
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0

2013
66-

200-

.بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
2017

البنود ( ماليني الرياالت )

2016

ن�سبة التغري

التغيريات -/+

املبيعات  /الإيرادات

7.364

6٫067

1.297

%21

تكلفة املبيعات  /الإيرادات

()5.100

()4,458

643

%14

�إجمايل الربح

2٫264

1٫609

655

%41

م�صروفات ت�شغيلية � -أخرى

637

593

44

%7

الربح (اخل�سارة) الت�شغيلي

1٫626

1٫016

610

%60

�صايف الربح

888

397

491

%124

تعود �أ�سباب �إرتفاع �صايف �أرباح ال�شركة خالل العام 2017م ،مقارنة مع العام املا�ضي �إلى الأ�سباب التالية:
 1)1التوقف املجدول لأعمال ال�صيانة الدورية العام املا�ضي من � 1أكتوبر 2016م وملدة  60يوم ًا.
2)2حت�سن �أداء خطوط الإنتاج خالل الن�صف الثاين من العام 2017م الذي �أدى �إلى زيادة الطاقات الإنتاجية.
3)3حت�سن �أ�سعار بع�ض منتجات ال�شركة التابعة.
4)4تخفي�ض خم�ص�ص الزكاة مبقدار  65مليون ريال ،خالل الربع الرابع من عام 2017م.

الــتقرير
السنوي
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سادس ًا :سياسة توزيع األرباح
ح�س���ب النظ���ام الأ�سا�س���ي لل�شرك���ة ،ت���وزع �أرب���اح ال�شرك���ة ال�صافي���ة ال�سنوية بع���د خ�صم جمي���ع امل�صروف���ات العمومية،
والتكاليف الأخرى على الوجه التايل:
1)1يجنب ع�شرة باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا
التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثني باملائة ( )%30من ر�أ�س املال املدفوع.
2)2للجمعية العامة العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن جتنب خم�سة باملائة ( )%5من الأرباح ال�صافية لتكوين
احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3)3للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل توزيع
�أرب ��اح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهمني .وللجمعية العامة �أي�ض ًا �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات
اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم ًا من هذه امل�ؤ�س�سات.
4)4يوزع من الباقي بعد ذلك �أرباح على امل�ساهمني بن�سبة ال تقل عن خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
5)5م ��ع مراعاة الأحكام املق ��ررة يف املادة احلادية والع�شري ��ن ( )21من النظام الأ�سا�سي ،وامل ��ادة ال�ساد�سة وال�سبعني
( )76من نظام ال�شركات ،يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�شرة باملائة ( )%10من الباقي ملكاف�أة جمل�س الإدارة على
�أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو.
كما يجوز �أن توزع ال�شركة �أرباح ًا مرحلية على م�ساهميها ب�شكل ن�صف �سنوي� ،أو ربع �سنوي بقرار من جمل�س الإدارة� ،إذا
�سمح و�ضع ال�شركة املايل وتوفرت ال�سيولة لديها وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات التي ت�ضعها اجلهة املخت�صة.
الأرباح املوزعة خالل عام 2017م عن عام 2016م هي كالتايل:
� 17أبريل 2017م

تاريخ الأحقية
الن�سبة

%5

الإجمايل

 240مليون ريال
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�إن �صناع���ة البرتوكيماوي���ات �صناعة متذبذبة ،بحكم تغري �أ�سعار املنتجات العاملية ،بحيث ي�صعب التنب�ؤ ب�أرباح ال�شركة
لل�سنوات القادمة ،مما يتطلب مراجعة �سيا�سة توزيع الأرباح ب�شكل دوري ،ويو�ضح اجلدول التايل ر�صيد الأرباح:
الر�صيد ( ب�أالف الرياالت)

البيـــــان
ر�صيد الأرباح (خ�سائر) املبقاة يف 2017/1/1م

1٫215.356

�صايف الأرباح يف 2017/12/31م

888.303

املحول لالحتياطي النظامي بن�سبة %10

()88.830

بنود الدخل ال�شامل الخر ال�سنة

()9٫600

توزيعات �أرباح عن عام 2016م

()240.000

الأرباح (اخل�سائر) املبقلة يف 2017/12/31م

1٫765٫169

التوزيعات النقدية املقرتحة عن عام 2017م

()240٫000

ر�صيد الأرباح (خ�سائر) املبقاة بعد التوزيعات املقرتحة

1٫525٫169

سابع ًا :قروض الشركة والشركات التابعة
.أالصكوك

�أكمل ��ت ال�شرك ��ة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكي ��م) عملية �إ�صدار �صكوك ،متوافقة مع �أح ��كام ال�شريعة الإ�سالمية ،يف
�شه ��ر يونيو 2014م ،بقيم ��ة  1.200مليون ريال �سعودي ،ومل ��دة خم�س �سنوات ،وبعائد على ال�صك ��وك قدره �سايبور(�ستة
�أ�شهر)  ،%1.7 +والهدف من �إ�صدار ال�صكوك هو تغطية امل�صاريف الت�شغيلية ل�شركة برتوكيم ،وكذلك لتمويل احتياجات
م�شروعها ،وقد قامت ك ٌل من �شركة الريا�ض املالية ،ودويت�شه للأوراق املالية بدور املديرين لهذا الإ�صدار.
.بقروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات) على النحو التالي
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)

اجلهة املقر�ضة

�إجمايل قيمة
القر�ض

الر�صيد بداية
العام

املبالغ امل�سددة
خالل العام

مدة القر�ض
(�سنة)*

ر�صيد نهاية
العام

�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي

1٫200

670

180

490

7

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3٫000

1٫890

458

1٫432

7٫5

بنوك جتارية حملية و�أجنبية**

9٫258

6٫966

882

6٫084

11

الإجمايل

13٫458

9٫526

1٫520

8٫006

* بد�أ ت�سديد القرو�ض خالل عام 2013م.
**يندرج حتت البنوك التجارية  18بنك ًا 7 :منها حملية والباقي بنوك دولية.

الــتقرير
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ثامن ًا :حوكمة الشركة
بتاريخ � 17أبريل 2017م وافقت اجلمعية العمومية على تعديل الئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة ،لتتما�شى مع الئحة حوكمة
ال�ش ��ركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية رق ��م ( )2017-16-8وتاريخ 1438/5/16هـ املوافق 2017/2/13م،
مبا فيها �سيا�سات ومعايري و�إجراءات الع�ضوية يف جمل�س الإدارة ،والئحة عمل جلنة املراجعة ،مبا فيها �ضوابط و�إجراءات
عم ��ل اللجن ��ة ،ومهامها ،وقواع ��د اختيار �أع�ضائه ��ا ،وكيفية تر�شيحه ��م ،ومدة ع�ضويته ��م ،والئحة عمل جلن ��ة املكاف�آت
والرت�شيح ��ات ،ه ��ذا وتعمل ال�شرك ��ة ب�شكل م�ستمر عل ��ى مراجعة الئحة احلوكم ��ة اخلا�صة بال�شركة ،لغر� ��ض الت�أكد من
ا�ستيفاء جميع متطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية.
تاسع ًا  :أحكام الئحة حوكمة الشركات الغير مطبقة و أسباب ذلك
تطب���ق ال�شرك���ة جمي���ع الأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�ش���ركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالي���ة ،با�ستثناء الأحكام
الواردة �أدناه:
رقم املادة  /الفقرة

ن�ص املادة/الفقرة

�أ�سباب عدم التطبيق

املادة الع�شرون  -فقرة 10

من عوار�ض اال�ستقالل �أن يكون الع�ضو قد �أم�ضى ما
يزيد على ت�سع �سنوات مت�صلة �أو منف�صلة يف ع�ضوية
جمل�س �إدارة ال�شركة

مادة ا�سرت�شادية

املادة التا�سعة والثالثون

�إعداد برامج ودورات تدريبية لأع�ضاء جمل�س الإدارة
لغر�ض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف املجاالت ذات
العالقة ب�أن�شطة ال�شركة.

وقعت ال�شركة يف �شهر دي�سمرب 2017م مع �أحد املراكز
ال�سعودية للتدريب لتقدمي دورات تدريبة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة ،ويتوقع �أن تعقد تلك الدورات خالل عام 2018م.

املادة احلادية والأربعون

الو�سائل التي اعتمد عليها جمل�س الإدارة يف تقييم �أدائه ا�سرت�شادية ،تدر�س ال�شركة حالي ًا العمل على �إيجاد
�أف�ضل املمار�سات لتقييم �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة
و�أداء جلانه و�أع�ضائه ،واجلهة اخلارجية التي قامت
واللجان املنبثقة منها.
بالتقييم وعالقتها بال�شركة.

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون

تكوين وحدة �أو �إدارة املراجعة الداخلية

ا�سرت�شادية ،مع العلم ب�أن جلنة املراجعة تقوم بتعيني
مكتب خارجي متخ�ص�ص للقيام ب�أعمال املراجعة
الداخلية ،وتقدمي تقاريره �إلى جلنة املراجعة.

املادة الت�سعون – فقرة خم�سة

الإجراءات التي اتخذها جمل�س الإدارة لإحاطة �أع�ضائه مت �إعداد �آلية وا�ضحة لإحاطة جميع الأع�ضاء عن
 بخا�صة غري التنفيذين – علم ًا مبقرتحات امل�ساهمني مقرتحات امل�ساهمني ،و�سوف يتم ت�ضمينها يف الئحةحقوق امل�ساهمني واعتمادها يف اجتماع اجلمعية القادم.
وملحوظاتهم حيال ال�شركة و�أدائها.

املادة اخلام�سة والت�سعون

جلنة حوكمة لل�شركة

ا�سرت�شادية ،ويعمل جمل�س ادارة ال�شركة ب�شكل م�ستمر
يف متابعة تطبيق ال�شركة لكافة لوائح احلوكمة.

الباب الرابع
الف�صل اخلام�س

جلنة �إدارة املخاطر

ا�سرت�شادية ،تقوم حالي ًا جلنة املراجعة بتقييم املخاطر
عن طريق تكليف املراجع الداخلي املعني من قبلها
(من جهة خارجية) بدرا�سة خماطر ال�شركة ،كما �أن
ال�شركات التابعة تعمل على �إر�سال تقارير دورية �إلى
ال�شركة عن املراجعة الداخلية التي تقوم بها.
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عاش��راً  :أس��ماء أعض��اء مجل��س اإلدارة ،وأعض��اء اللج��ان ،واإلدارة التنفيذية،
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم
.أأعضاء مجلس اإلدارة:

يتك ��ون جمل�س �إدارة ال�شركة الوطني ��ة للبرتوكيماويات من ثمانية �أع�ضاء ،مت انتخابهم يف تاريخ 2016/4/5م يف اجتماع
اجلمعية العامة العادية ملدة ثالث �سنوات ،وبد�أت ع�ضويتهم يف تاريخ 2016/4/11م وتنتهي بتاريخ 2019/4/10م.
اال�سم

الوظائف احلالية

الوظائف ال�سابقة واخلربات

-

حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي «�ساما
(”)2009-1979
مدير عام �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
()1979 – 1974
�أمني عام ل�صندوق اال�ستثمارات العامة ()1973-1974

ماج�ستري يف االقت�صاد من
جامعة ماريالند (الواليات
املتحدة الأمريكية)  1971م

مدير عام بنك الريا�ض ( 1995 - 1992م)
وكيل وزارة املالية ،و�أمني عام �صندوق اال�ستثمارات
العامة (1992 - 1980م)
مدير الت�سويق يف �صندوق التنمية ال�صناعية
(1980 - 1974م)

بكالوريو�س اقت�صاد من جامعة
غرب وا�شنطن (الواليات
املتحدة) 1974م
برنامج التدريب االئتماين
(بنك ت�شي�س مانهاتن) 1975م

عبداهلل حممد الفايز

-

مدير عام ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
(2006 - 2000م)
مدير اللجنة ال�سعودية الأمريكية امل�شرتكة للتعاون
االقت�صادي (2000 - 1986م)
م�ساعد املدير العام (البنك ال�سعودي اال�سباين)
(1986 - 1981م)
مدير ق�سم الت�سويق (�صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي) (1981 - 1975م)
م�ساعد م�شرف �أعمال ال�صيانة البحرية
(�شركة الزيت العربية املحدودة) (1975 - 1974م)

بكالوريو�س هند�سة معادن
(جامعة وا�شنطن) 1974م
برنامج التدريب االئتماين
(بنك ت�شي�س مانهاتن) 1977م
برنامج التنمية ال�صناعية-
كامربيدج – ما�سا�شيو�سي�س
(الواليات املتحدة) 1978م

فراج من�صور �أبوثنني

-

بكالوريو�س �إدارة �صناعية
نائب الرئي�س االعلى
لال�ستثمار واملالية � -شركة الت�صنيع من جامعة ملواكي (الواليات
2008م)
الوطنية
(�--1999صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي املتحدة) 1981م
االقرا�ض
مدير
برنامج التدريب االئتماين
1999م)
(1982
(بنك ت�شي�س مانهاتن) 1983م

حمد �سعود ال�سياري

�سليمان حممد املنديل

هيثم حممد احلميدي

الع�ضو املنتدب ل�شركة
املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي
( - 1995حتى تاريخه)

املدير التنفيذي للت�سويق
واملبيعات يف ال�شركة
ال�سعودية للعدد والأدوات
(�ساكو)(- 1993حتى
تاريخه)

م�سئول عن الإ�ستثمار العاملي (بنك الريا�ض)
(1993- 1992م)
مدير حافظة �سندات الدخل الثابت
(م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)(1992 - 1990م)

امل�ؤهالت

بكالوريو�س يف علوم الأقت�صاد
 جامعة �ساوثرن ميثودي�ست1987م
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال -
جامعة داال�س 1989م

الــتقرير
السنوي
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اال�سم

الوظائف احلالية

الوظائف ال�سابقة واخلربات
من  1993حتى تاريخه ،تقلد عدة منا�صب يف بنك
الريا�ض ،وهي:
نائب الرئي�س التنفيذي العمليات � 3سنوات
رئي�س خدمات م�صرفية الأفراد � 3سنوات
رئي�س خدمات م�صرفية االلكرتونية � 6سنوات
مدير م�شروع اخلدمات امل�صرفية عرب الإنرتنت �سنتني
مراقب مايل خلدمات م�صرفية الأفراد � 3سنوات
حملل مايل � 4سنوات

ريا�ض عتيبي الزهراين

نائب الرئي�س التنفيذي
مل�صرفية الأفراد يف بنك
الريا�ض ( – 2004حتى
تاريخه)

با�سم عبداهلل ال�شايف

 مدير عام تقنية املعلومات  -هيئة ال�سوق املالية ،من� 2007إلى 2012م.
من  2012حتى تاريخه  - -مدير �إدارة مكتب الربامج وامل�شاريع – تداول ،من
وكيل وزارة اخلدمة املدنية � 2004إلى 2006م.
 مدير �إدارة التطبيقات والأنظمة الآلية – معادن ،منلتقنية املعلومات
� 2002إلى 2004م.
 ع�ضو هيئة تدري�س  -معهد الإدارة العامة ،من 1995�إلى 2001م.

الع�ضو املنتدب – ال�شركة
الوطنية للبرتوكيماويات
عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل (2008م -حتى تاريخه)

مدير امل�شاريع – املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي (2008- 2004م)
مدير عام – �شركة احللول املرتابطة للتقنية (2002
2004م)مدير برامج اال�ستثمارية – املعهد امل�صريف (م�ؤ�س�سة
النقد) (2002 - 1994م)

امل�ؤهالت

بكالوريو�س يف املحا�سبة من
جامعة امللك �سعود بالريا�ض،
1993م

بكالوريو�س يف علوم احلا�سب -
جامعة امللك عبدالعزيز 1989م
ماج�ستري يف علوم احلا�سب -
جامعة نيو�أورلينز  -الواليات
املتحدة 1996م
ماج�ستري يف �إدارة امل�شاريع
 جامعة جورج وا�شنطن -الواليات املتحدة 2004م
بكالوريو�س يف الإدارة املالية –
جامعة امللك �سعود 1994م
ماج�ستري يف االقت�صاد –
جامعة �ساوثرن �إلينوي 1997م

مالحظ ��ة :يف مطل ��ع ع ��ام 2018م ،ا�ستلمت ال�شركة خطاب ًا من امل�ؤ�س�س ��ة العامة للت�أمينات االجتماعي ��ة ،واملت�ضمن تعيني
الأ�ست ��اذ � /إي ��اد عبد الرحم ��ن احل�سني ،ممث ًال عن امل�ؤ�س�س ��ة يف جمل�س �إدارة برتوكيم ،بد ًال م ��ن الأ�ستاذ /ريا�ض عتيبي
الزه ��راين ،اعتب ��ار ًا م ��ن 2018-1-14م ،لذلك �أو�صت جلنة الرت�شيح ��ات واملكاف�آت �إلى جمل� ��س الإدارة بامل�صادقة على
التعي�ي�ن ،و واف ��ق جمل�س الإدارة على ذل ��ك بتاريخ 2018-1-11م ،لكي يتم عر�ض التعيني عل ��ى اجلمعية العامة القادمة،
كما مت الإعالن عن هذا التعيني يف موقع تداول بتاريخ 2018-1-11م ,كما مت تعيني الأ�ستاذ �إياد ع�ضو ًا يف جلنة املراجعة
بد ًال من الأ�ستاذ ريا�ض.
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.بأعضاء اللجان:
اال�سم

الوظائف احلالية

الوظائف ال�سابقة واخلربات

امل�ؤهالت

 )1جلنة املراجعة:
عبداهلل حممد الفايز

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

ريا�ض عتيبي الزهراين

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

خالد �سامل الروي�س

نائب الرئي�س للمالية – �شركة مع معادن
()2016 – 2012
مدير تنفيذي للتخطيط – �شركة معادن
نائب الرئي�س لوحدة الفو�سفات ()2012 – 2008
مدير اخلزينة – �شركة معادن
واملعادن ال�صناعية – �شركة
()2008 – 2002
معادن (من 2016م
مدير �إدارة التمويل – �شركة �سابك
وحتى تاريخه)
()2002 – 1996
مراقب العمليات امل�صرفية – م�ؤ�س�سة النقد
()1996 – 1984

 )2جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت:
فراج من�صور �أبوثنني

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

هيثم حممد احلميدي

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

ريا�ض عتيبي الزهراين

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

 )3اللجنة التنفيذية:
حمد �سعود ال�سياري

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

�سليمان حممد املنديل

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير
 )4جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية:
حمد �سعود ال�سياري

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

�سليمان حممد املنديل

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

عبداهلل حممد الفايز

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

با�سم عبداهلل ال�شايف

ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك
�سعود  -عام 1984م .
�شهادة الزمالة الأمريكية يف
املحا�سبة  -عام 1990م.

الــتقرير
السنوي
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.جاإلدارة التنفيذية:
اال�سم

الوظائف احلالية

الوظائف ال�سابقة واخلربات

امل�ؤهالت

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل ذكر يف البند عا�شر ًا فقرة (�أ) من هذا التقرير

فهد عبداهلل الذيبان

مدير عام الت�سويق – ال�شركة
الوطنية للبرتوكيماويات
( – 2011حتى تاريخه)

تقلد الأ�ستاذ فهد الذيبان عدة منا�صب يف
�شركة �سابك وهي كتايل:
أو�سط
ل
ا
ال�شرق
مدير عام املبيعات يف
درجة البكالوريو�س يف ق�سم
()2011- 2010
مادة امليثانول ( )2010 – 2007الإح�صاء من كلية العلوم جامعة
مدير مبيعات
امللك �سعود 1994م
مدير منتج الأولفيني ()2007 – 2006
مدير املبيعات الإقليمي يف �أ�سيا
()2016 – 2013

علي عبداهلل البقمي

مدير امل�شاريع ،و�سكرتري
جمل�س الإدارة  -ال�شركة
الوطنية للبرتوكيماويات
( – 2009وحتى تاريخه)

عمل الأ�ستاذ على البقمي يف عدة منا�صب
يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وهي
كالتايل:
م�ساعد حملل فني ()1998 – 1997
م�ست�شار فني ( )2003 – 2002
م�ست�شار ت�سويق ()2006 – 2003
كبري امل�ست�شارين الت�سويقيني
()2008 – 2006
كما عمل يف املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار
ال�صناعي كمدير تطوير الأعمال -
()2009 – 2008

مرزوق مبارك ال�شمري

لدى الأ�ستاذ مرزوق ال�شمري � 9سنوات خربة
رئي�س ح�سابات ال�شركة الوطنية يف جمال عمل املحا�سبة والإدارة املالية ،حيث
بد�أ العمل كمحا�سب يف عام 2004م ،وان�ضم
للبرتوكيماويات (برتوكيم)
لفريق عمل الإدارة املالية لل�شركة الوطنية
( - 2011وحتى تاريخه).
للبرتوكيماويات (برتوكيم) يف عام 2011م
وحاليا يتقلد من�صب رئي�س احل�سابات.

درجة البكالوريو�س يف الهند�سة
الكيميائية من جامعة امللك �سعود
1997م
�شهادة دبلوم عايل يف الت�صميم
وال�صناعة والإدارة من جامعة
كامربدج باململكة املتحدة 1998م
�شهادة املاج�ستري يف الت�سويق
الدويل من جامعة �سرتاثكاليد يف
ا�سكتلندا 2004م
حا�صل على �شهادة ماج�ستري يف
�إدارة الأعمال تخ�ص�ص �إدارة مالية
 2010م ،جامعة �أوكالهوما �سيتي،�أوكالهوما �سيتي – الواليات املتحدة
الأمريكية.
حا�صل على �شهادة بكالوريو�س يف
املحا�سبة – 2004م ،جامعة امللك
�سعود ،الريا�ض – اململكة العربية
ال�سعودية.
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الحادي عش��ر :أس��ماء الش��ركات داخل المملك��ة أو خارجها الت��ي يكون عضو
مجل��س إدارة الش��ركة عض��واً ف��ي مجل��س إدارته��ا الحالي��ة والس��ابقة أو من
مديريها
اال�سم

�أ�سماء ال�شركات
داخل
التي يكون ع�ضو
ع�ضو ًا اململكة/
جمل�س الإدارة
خارج
إدارتها
يف جمال�س
من� مديريها اململكة
احلالية �أو
رئي�س جمل�س �إدارة
املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي

داخل
اململكة

الكيان
القانوين
�شركة م�ساهمة
مدرجة

حمد �سعود ال�سياري

�سليمان حممد
املنديل

عبداهلل حممد
الفايز

ع�ضو جمل�س �إدارة
املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي

داخل
اململكة

�شركة م�ساهمة
مدرجة

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
التعاونية للت�أمني.

داخل
اململكة

�شركة م�ساهمة
مدرجة

�أ�سماء ال�شركات التي يكون داخل
ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا اململكة/
يف جمال�س �إدارتها ال�سابقة خارج
اململكة
�أو من مديريها

الكيان
القانوين

رئي�س جمل�س االدارة يف م�ؤ�س�سة داخل
اململكة
النقد العربي ال�سعودي.

م�ؤ�س�سة حكومية

ع�ضو يف املجل�س االقت�صادي
الأعلى.

داخل
اململكة

م�ؤ�س�سة حكومية

ع�ضو يف جمل�س ادارة �صندوق
اال�ستثمارات العامة يف اململكة

داخل
اململكة

م�ؤ�س�سة حكومية

مدير عام �صندوق التنمية
ال�صناعية ال�سعودي

داخل
اململكة

م�ؤ�س�سة حكومية

وكيل وزارة املالية ،و�أمني عام
�صندوق اال�ستثمارات العامة

داخل
اململكة

م�ؤ�س�سة حكومية

مدير عام بنك الريا�ض

داخل
اململكة

�شركة م�ساهمة
مدرجة

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
اال�ستثمارات الرائدة

داخل
اململكة

م�ساهمة مغلقة

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة
املتحدة للت�أمني

البحرين

م�ساهمة مقفلة

بحرين ليمو

البحرين

ذات م�س�ؤولية
حمدودة

�شركة النقل ال�سعودية
البحرينية

البحرين

ذات م�س�ؤولية
حمدودة

ال�شركة ال�سعودية اال�سبانية
للتجارة اخلارجية

�إ�سبانيا

�شركة مغلقة

مدير عام ال�شركة ال�سعودية
للنقل اجلماعي

داخل
اململكة

�شركة م�ساهمة
مدرجة

الــتقرير
السنوي
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�أ�سماء ال�شركات
داخل
التي يكون ع�ضو
ع�ضو ًا اململكة/
جمل�س الإدارة
خارج
إدارتها
يف جمال�س
من� مديريها اململكة
احلالية �أو

اال�سم

داخل
ع�ضو جمل�س �إدارة
جمموعة �أ�سرتا ال�صناعية .اململكة

�أ�سماء ال�شركات التي يكون داخل
ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا اململكة/
يف جمال�س �إدارتها ال�سابقة خارج
اململكة
�أو من مديريها

الكيان
القانوين
�شركة م�ساهمة
مدرجة

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة
ال�سعودية للنقل البحري.
نائب الرئي�س �شركة الت�صنيع
الوطنية

فراج من�صور �أبوثنني

ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة داخل
ال�سعودية للعدد والأدوات .اململكة
داخل
ع�ضو �شركة رنا
اململكة
لال�ستثمار.

هيثم حممد
احلميدي

ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة بوان

داخل
اململكة
داخل
اململكة
داخل
اململكة

الكيان
القانوين
�شركة م�ساهمة
مدرجة
�شركة م�ساهمة
مدرجة
�شركة م�ساهمة
مدرجة

�شركة م�ساهمة
مدرجة
ذات م�س�ؤولية
حمدودة

الثاني عشر :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام  2017م

اال�سم

ال�صفة

املن�صب

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

�سليمان حممد املنديل

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

عبداهلل حممد الفايز

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

فراج من�صور �أبوثنني

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

هيثم حممد احلميدي

ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل

ريا�ض عتيبي الزهراين

ع�ضو جمل�س �إدارة «ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية»

غري تنفيذي

با�سم عبداهلل ال�شايف

ع�ضو جمل�س �إدارة «ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد»

غري تنفيذي

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

الع�ضو املنتدب

تنفيذي
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الثالث عشر :اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان
بتواريخ انعقادها والحضور لألعضاء
.ألجنة المراجعة:

ت�شتمل جلنة املراجعة على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات واملهام التالية:
l lدرا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة.
l lالتو�صية باختيار مراجع احل�سابات اخلارجي ،والتحقق من ا�ستقالليته ودرا�سة خطة عمله.
l lدرا�سة القوائم املالية ال�سنوية والربعية قبل اعتمادها من املجل�س ون�شرها.
l lالتحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
l lتقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
l lتعي�ي�ن املراجع الداخلي والتحق ��ق من ا�ستقالليته ودرا�سة خط ��ة عمل املراجعة الداخلي ��ة يف ال�شركة ،ودرا�سة
تقارير املراجع الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للمالحظات الواردة فيها.
l lتعي�ي�ن مراج ��ع داخلي يف ال�ش ��ركات التابع ��ة ،ومناق�شة التقارير ال�ص ��ادرة منه ،ومتابعة خط ��ة تنفيذ تو�صيات
املراجعة الداخلية.
تتك���ون جلن���ة املراجعة م���ن ثالثة �أع�ضاء ،لديه���م جميعاً خربات عملية ومهني���ة ت�ؤهلهم للم�شارك���ة الفاعلة يف �أعمال
جلنة املراجعة ،وهم كما يلي:
عقدت جلنة املراجعة خم�سة اجتماعات خالل العام املايل  2017م

طبيعة
الع�ضوية

 18يناير

 8مار�س

 9مايو

� 8أغ�سط�س

� 31أكتوبر

1

عبداهلل حممد الفايز

رئي�س اللجنة

P

P

P

P

P

 5من 5

2

ريا�ض عتيبي الزهراين

ع�ضو

P

P

P

P

P

 5من 5

3

خالد �سامل الروي�س

ع�ضو

P

P

P

O

P

 4من 5

ا�ســم الع�ضــو

الإجمايل

.ب اللجنة التنفيذية:

ت�شتمل اللجنة التنفيذية على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات واملهام التالية:
1)1تقوم اللجنة التنفيذية بنف�س مهام جمل�س الإدارة ،يف حال عدم القدرة على عقد اجتماع جمل�س الإدارة لأي �سبب كان.
2)2يجب �أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقرير ملجل�س �إدارة ال�شركة ،ويت�ضمن التقرير و�صف ًا لكافة الإجراءات
التي اتخذتها اللجنة يف اجتماعاتها نيابة عن املجل�س.
3)3يج ��وز للجنة اال�ستعانة كلم ��ا دعت احلاجة مب�ست�شارين م�ستقل�ي�ن للقيام بدرا�سات متخ�ص�ص ��ة ت�ساعد اللجنة على
تنفيذ مهامها ،وحتديد �أتعابهم.

الــتقرير
السنوي

2 0 1 7 25

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً خالل العام املايل 2017م ،وتكونت من ثالثة �أع�ضاء ،وهم كما يلي:
عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع ًا واحد ًا خالل العام املايل 2017م

طبيعة
الع�ضوية

 22مايو

1

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س اللجنة

P

 1من 1

2

�سليمان حممد املنديل

ع�ضو

P

 1من 1

3

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

ع�ضو

P

 1من 1

ا�ســم الع�ضــو

الإجمايل

.ج لجنة الترشيحات والمكافآت:

ت�شتمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات واملهام التالية:
1)1تق ��وم اللجنة بالتو�صية بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،ويجب على اللجنة مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبقت
�إدانته ب�أي جرمية خملة بال�شرف والأمانة.
2)2تق ��وم اللجنة بعمل املراجع ��ة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة م ��ن املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل� ��س الإدارة ،و�إعداد
و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو
لأعمال جمل�س الإدارة.
3)3تقوم اللجنة مبراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
4)4تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
5)5الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية
جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
6)6و�ض ��ع �سيا�س ��ات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ض ��اء جمل�س الإدارة ،وكب ��ار التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعاي�ي�ر ترتبط بالأداء يف
حتديد تلك املكاف�آت.
7)7املراجعة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها.
8)8التو�صية ملجل�س الإدارة مبكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة وفق ًا لل�سيا�سة
املعتمدة.
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عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت اجتماعني خالل العام املايل  2017م.
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت اجتماعني خالل العام املايل 2017م

طبيعة
الع�ضوية

 23نوفمرب

 10دي�سمرب

فراج من�صور �أبوثنني

رئي�س اللجنة

P

P

 2من 2

هيثم حممد احلميدي

ع�ضو

P

P

 2من 2

ريا�ض عتيبي الزهراين ع�ضو

P

P

 2من 2

ا�ســم الع�ضــو

الإجمايل

.د لجنة المسؤولية االجتماعية:

ت�شتمل جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات واملهام التالية:
1)1تطوير �أ�س�س ومعايري امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة.
2)2تطوير ومتابعة الربامج التي ت�ساهم يف تعميق الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها.
3)3تفعي ��ل دور ال�شرك ��ة يف تبني �سيا�سات ومب ��ادرات وبرامج م�س�ؤولي ��ة اجتماعية نحو م�ساهميه ��ا وعمالئها ومورديها
والبيئة واملجتمع ككل ،بهدف دعم وتعزيز �سمعة ال�شركة.
4)4رفع تو�صيات ملجل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص ميزانية امل�ساهمة االجتماعية ال�سنوية لل�شركة.
عقدت جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية اجتماعا واحداً خالل العام املايل  2017م.
عقدت جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية اجتماع ًا واحد ًا خالل العام املايل 2017م

طبيعة
الع�ضوية

 22مايو

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س اللجنة

P

 1من 1

�سليمان حممد املنديل

ع�ضو

P

 1من 1

عبداهلل حممد الفايز

ع�ضو

P

 1من 1

با�سم عبداهلل ال�شايف

ع�ضو

O

 0من 1

ا�ســم الع�ضــو

الإجمايل

الــتقرير
السنوي

2 0 1 7 27

الرابع عشر:مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،وأعضاء اللجان
.أسياسة المكافآت:

1)1تراعي جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ب�شكل �سنوي عدم الإخالل ب�أحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحهما
التنفيذية.
2)2تق ��وم جلن ��ة الرت�شيحات واملكاف�آت باملراجع ��ة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم م ��دى فعاليتها يف حتقيق الأهداف
املتوخاة منها.
3)3التو�صية ملجل�س الإدارة مبكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة.
4)4تقدم املكاف�آت بغر�ض حث �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على �إجناح ال�شركة وتنميتها على املدى الطويل،
ك�أن تربط اجلزء املتغري من املكاف�آت بالأداء على املدى الطويل.
5)5حت ��دد املكاف�آت بن ��اء على م�ستوى الوظيف ��ة ،واملهام وامل�س�ؤوليات املنوط ��ة ب�شاغلها ،وامل�ؤه�ل�ات العلمية ،واخلربات
العملية ،واملهارات ،وم�ستوى الأداء.
6)6ايق ��اف �ص ��رف املكاف�آت �أو ا�سرتدادها �إذا تبني �أنه ��ا تقررت بناء على معلومات غري دقيق ��ة قدمها ع�ضو يف جمل�س
الإدارة �أو الإدارة التنفيذية ،وذلك ملنع ا�ستغالل الو�ضع الوظيفي للح�صول على مكاف�آت غري م�ستحقة.
.بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

املكاف�آت الثابتة (�ألف ريال)

مبلغ معني

بدل ح�ضور جل�سات املجل�س

جمموع بدل ح�ضور جل�سات اللجان

مكاف�أة رئي�س املجل�س �أو الع�ضو املنتدب
�أو �أمني ال�سر �إن كان من الأع�ضاء
مكاف�أة الأعمال الفنية والإدارية
واال�ست�شارية
مزايا عينية

املجموع

ن�سبة من الأرباح

مكاف�آت دورية

خطط حتفيزية ق�صرية الأجل

خطط حتفيزية طويلة الأجل

الأ�سهم املمنوحة (يتم ادخال القيمة)

املجموع

مكافاة نهاية اخلدمة

املجموع الكلي

12
12
12

18
6
6

30
18
18

200
200
200

200
200
200

230
218
218

12
12
12

6
6
21

18
18
33

200
200
200

200
200
200

218
218
233

عبدالعزيز اخلمي�س*
با�سم ال�شايف **
ثالثاً  :الأع�ضاء التنفيذيني

-

-

56

56

56

9

-

9

144

144

153

عبدالرحمن ال�سماعيل

12

3

15

200

200

215

*�إنتهت ع�ضوية الأ�ستاذ عبدالعزيز اخلمي�س يف 2016/4/10م.
**بد�أت ع�ضوية الأ�ستاذ با�سم ال�شايف يف 2016/4/11م.

بدل امل�صروفات

�أو ًال  :الأع�ضاء امل�ستقلني
عبداهلل الفايز
فراج �أبو ثنني
هيثم احلميدي
ثانياً  :الأع�ضاء غري التنفيذيني
حمد ال�سياري
�سليمان املنديل
ريا�ض الزهراين

املكاف�آت املتغرية (�ألف ريال)
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.ج مكافآت كبار التنفيذيين:

رواتب

بدالت

مزايا عينية

املجموع

مكاف�آت دورية

�أرباح

خطط حتفيزية ق�صرية الأجل

خطط حتفيزية طويلة الأجل

الأ�سهم املمنوحة (يتم ادخال القيمة)

املجموع

مكاف�أة نهاية اخلدمة

80

املجموع الكلي

1.106 4.424

1٫185

0

جمموع مكاف�أة التنفيذيني عن املجل�س �إن وجدت

املكاف�آت الثابتة (�ألف ريال)

 4من كبار التنفيذين 1.106 3.318

املكاف�آت املتغرية (�ألف ريال)

5.610

.د مكافآت أعضاء اللجان:
جلان ال�شركة

الأع�ضاء

املكاف�آت الثابتة (عدا بدل ح�ضور
بدل ح�ضور اجلل�سات) جل�سات

املجموع

(�ألف ريال)

حمد ال�سياري

اللجنة التنفيذية
جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

200

6

206

�سليمان املنديل

اللجنة التنفيذية
جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

200

6

206

عبداهلل الفايز

جلنة املراجعة
جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

200

18

218

ريا�ض الزهراين

جلنة املراجعة
جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

200

21

221

فراج �أبو ثنني

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

200

6

206

هيثم احلميدي

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

200

6

206

200

3

203

با�سم ال�شايف

جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية

100

0

100

خالد الروي�س

جلنة املراجعة

100

12

112

عبدالرحمن ال�سماعيل اللجنة التنفيذية

الــتقرير
السنوي

2 0 1 7 29

الخامس عشر :العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
تعترب جميع املكاف�آت املمنوحة لأع�ضاء املجل�س واللجان �ضمن ما هو مقر يف �سيا�سة املكاف�آت ،وال يوجد �أي انحرافات.
السادس عشر :العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية
مل ترد لل�شركة �أي عقوبة �أو جزاء من �أي جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية خالل عام 2017م.
السابع عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
املراجعة الداخلية هي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي وم�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة قيمة وحت�سني عمليات ال�شركة،
وت�ساع ��د املراجعة الداخلية ال�شركة يف حتقيق �أهدافها بتوفري �أ�سا�س منتظ ��م لتقومي وحت�سني فاعلية الرقابة ،والعمليات
الت ��ي ينط ��وي عليه ��ا الأداء الرقابي لل�شركة .ه ��ذا وقد نفذت املراجع ��ة الداخلية العدي ��د من عملي ��ات املراجعة الدورية
واخلا�ص ��ة والت ��ي كان من �ش�أنها الت�أكد م ��ن دقة وفعالية الأداء� ،إ�ضاف ��ة �إلى امل�ساهمة يف مراجعة القوائ ��م املالية الأولية
والنهائية وتن�سيق �أعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.
وق ��د اطل ��ع جمل�س الإدارة على تقرير جلنة املراجعة عن نتائج املراجعة املقدمة له من املدقق الداخلي ،ومل يتبني له وجود
�أية مالحظات جوهرية.
الثامن عشر :توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة
�أو�صت جلنة املراجعة باجتماعها يف تاريخ 2017/3/8م بتجديد تعيني مكتب طالل �أبو غزالة كمراجع داخلي لعام 2017م.
التاسع عشر :مساهمات الشركة االجتماعية
خالل عام 2017م قامت ال�شركة بدعم الربامج االجتماعية التالية:
l lدع ��م جمعي ��ة بنيان مببل ��غ � 450ألف ريال لتغطي ��ة برنامج تدريب لأكرث م ��ن  40متدرب ًا ومتدرب ��ة يف جمال امل�ساعد
ال�صحي وبرنامج ال�سكرتارية واللغة الإجنليزية.
l lكم ��ا �ساهم ��ت ال�شرك ��ة جلمعية رعاي ��ة الطفولة مببلغ � 400أل ��ف ريال لدعم برام ��ج تثقيف الأم والطف ��ل لكي تتوفر
للأطفال بيئة �أ�سرية واجتماعية �صحية ت�ساند النمو البدين والنف�سي ال�سليم للطفل ويتلخ�ص الربنامج بتدريب �أكرث
من � 60أم ًا.
l lكم ��ا دعمت ال�شركة جمعي ��ة الإعاقة احلركية بتمويل �شراء �سيارة خا�صة مع الرافع ��ة وتعديلها لتتمكن من نقل ذوي
االحتياجات اخلا�صة وامل�ستفيدين من اجلمعية.
كم ��ا �س ��وف تعم ��ل ال�شركة يف الأعوام القادم ��ة  -ب�إذن اهلل -على اال�ستم ��رار يف البحث عن الربام ��ج املتميزة التي حتمل
�أهداف� � ًا �سامي ��ة مع الرتكيز على دعم برامج تعليمية يف ال�صحة وال�سالمة ،ودعم الأيتام والأ�سر الفقرية يف جمال التعليم
والتدري ��ب ،وت�شجيع امل�ؤ�س�سات التعليمي ��ة والتدريبية ،وتثقيف وتدريب وتوظيف الن�ساء ،كم ��ا �أن ال�شركة تعمل دائم ًا على
تقيي ��م م ��دى فعالية وجدية الدورة التدريبة املدعومة من قبل ال�شركة ،وفري ��ق العمل امل�شارك ،لكي يت�سنى لل�شركة اتخاذ
قرار اال�ستمرار يف الدعم �أو البحث عن برامج �أخرى.
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العش��رون :تواري��خ انعقاد الجمعي��ات العامة للمس��اهمين خالل ع��ام 2017م
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
عقدت ال�شركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للم�ساهمني خالل عام 2017م
اال�سم

اجتماع اجلمعية الأول (جمعية عامة غري عادية)
� 17أبريل 2017م

1

حمد �سعود ال�سياري

P

2

�سليمان حممد املنديل

P

3

عبداهلل حممد الفايز

P

4

فراج من�صور �أبوثنني

P

5

هيثم حممد احلميدي

P

6

ريا�ض عتيبي الزهراين

P

7

با�سم عبداهلل ال�شايف

P

8

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

P

الحادي والعشرون :قرارات الشركة المهمة
بن ��ا ًء على قرارات اللج ��ان االبتدائية واال�ستئنافية على اعرتا�ضات ال�شركة الزكوي ��ة لل�سنوات من 2010م وحتى 2013م،
وا�ستن ��ادا �إل ��ى ر�أي امل�ست�شار الزكوي لل�شركة وكذلك املراجع اخلارجي ،ق ��رر جمل�س �إدارة برتوكيم ،يف اجتماعه املنعقد
بتاريخ 2017/10/9م ،تخفي�ض خم�ص�ص الزكاة مبقدار  65مليون ريال.
الثاني والعشرون :المخاطر المحتملة
هناك خماطر حمتملة قد ت�ؤثر على نتائج ال�شركة وميكن ت�صنيفها كالتايل:
.أالمخاطر المتعلقة بالعمليات:

 111م�ستوى الأداء الت�شغيلي ،والذي يحتوي على العديد من التقنيات واملعدات والتي قد تتعر�ض للأعطال والتوقف.
 111خماطر توريد املواد الأ�سا�سية (اللقيم) ،وا�ستيفاء �شروط اتفاقية توريد اللقيم مع �شركة �أرامكو ال�سعودية.
 111خماطر تغري �أ�سعار املواد اخلام.
	111الأخطار املتعلقة ب�أ�سعار الفائدة.
.بالمخاطر المتعلقة بالسوق:

	111املناف�سة العالية والتي تت�أثر بها ال�شركة من حيث العر�ض والطلب.
� 111أ�سعار النفط اخلام.

الــتقرير
السنوي

2 0 1 7 31

.ج وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة،
والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات:

	111املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة الإغراق يف الأ�سواق التي يتم فيها بيع منتجات ال�شركة.
	111املخاطر البيئية واملالزمة لل�صناعات البرتوكيماوية كالتلوث وما يرتتب عليها من غرامات وتكاليف.
الثال��ث والعش��رون :االختالفات عن معايير المحاس��بة المعتم��دة من الهيئة
السعودية للمحاسبين القانونيين
بتاري ��خ 2014/2/11م� ،أق ��رت الهيئ ��ة ال�سعودية للمحا�سب�ي�ن القانونيني تطبي ��ق معايري املحا�سبية الدولي ��ة ( )IFRSعلى
القوائ ��م املالية املعدة ع ��ن الفرتات املالية التي تبد�أ من 2017/1/1م ،حيث قامت ال�شركة بعمل جميع اخلطوات الالزمة
للتحول وهي تطبق حالي ًا معايري املحا�سبة الدولية ( )IFRSب�شكل كامل.
الرابع والعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت
أو أدوات دي��ن الش��ركة (عدا أعض��اء مجلس إدارة الش��ركة وكب��ار التنفيذيين
وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2017م
.أمن غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:
عدد الأ�سهم بداية العام

عدد الأ�سهم نهاية العام

�صايف
التغيري

ن�سبة
التغيري

1

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

78٫000٫000

78٫000٫000

-

-

2

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

78٫000٫000

78٫000٫000

-

-

ا�سم من تعود له امل�صلحة

ت�سل�سل

.ب ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

الأ�سهم اململوكة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
ا�ســم الع�ضــو

2016/12/31م

2017/12/31م

ن�سبة التغري

عدد الأ�سهم

�أدوات الدين

عدد الأ�سهم

�أدوات الدين

100٫000

-

100٫000

-

-

�سليمان املنديل
(نائب الرئي�س)

1٫000

-

1٫000

-

-

عبداهلل الفايز

2٫000

-

2٫000

-

-

فراج �أبوثنني

25٫000

-

25٫000

-

-

-

-

-

-

-

1٫000

-

1٫000

-

-

-

-

-

-

-

1٫000

-

1٫000

-

-

حمد ال�سياري (الرئي�س)

با�سم ال�شايف
“ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للتقاعد”
هيثم احلميدي
ريا�ض الزهراين
“ممثال للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية”
عبدالرحمن ال�سماعيل
(الع�ضو املنتدب)
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.ج ملكية كبار التنفيذيين:

الأ�سهم اململوكة لكبار التنفيذيني ،مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم الق�صر:
اال�ســم
علي عبداهلل البقمي
مرزوق مبارك ال�شمري

2017/12/31م

2016/12/31م

ن�سبة التغري

عدد الأ�سهم

�أدوات الدين

عدد الأ�سهم

�أدوات الدين

3٫730

-

3٫730

-

-

-

-

-

-

-

الخامس والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �أربعة اجتماعات خالل العام املايل 2017م ،وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:
ا�ســم الع�ضــو

تواريخ االجتماعات يف عام  2017م

الإجمايل

 13مار�س

� 17أبريل

� 9أكتوبر

 10دي�سمرب

حمد �سعود ال�سياري

P

P

P

P

 4من 4

�سليمان حممد املنديل

P

P

P

P

 4من 4

عبداهلل حممد الفايز

P

P

P

P

 4من 4

فراج من�صور �أبوثنني

P

P

P

P

 4من 4

هيثم حممد احلميدي

P

P

P

P

 4من 4

ريا�ض عتيبي الزهراين

P

P

P

P

 4من 4

با�سم عبداهلل ال�شايف

P

P

O

P

 3من 4

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

P

P

P

P

 4من 4

الس��ادس والعش��رون :طلب��ات الش��ركة لس��جل المس��اهمين وتواري��خ تلك
الطلبات وأسبابها
طلبات ال�شركة ل�سجل امل�ساهمني

تاريخ الطلب

�أ�سباب الطلب

1

2017/1/11م لغر�ض امل�صادقة على عدد �أ�سهم امل�ساهمني بنهاية العام املايل 2017م ،عند الطلب.

2

2017/4/16م لغر�ض الت�أكد من ملكية امل�ساهمني عند �إنعقاد اجلمعية العامة.

3

2017/4/18م لغر�ض احل�صول على بيانات امل�ساهمني امل�ستحقني للأرباح يوم انعقاد اجلمعية.

الــتقرير
السنوي

2 0 1 7 33

السابع والعشرون  :تعامالت مع أطراف ذات عالقة

مت خالل العام 2017م تعامالت مع �أطراف ذات عالقة ،وجاءت على النحو التايل:
قيمة التعامالت القائمة (بآالف الرياالت)

ا�سم الطرف ذو العالقة
�شركة املجموعة ال�سعودية
لال�ستثمار ال�صناعي
(يرت�أ�س جمل�س �إدارتها معايل
الأ�ستاذ حمد ال�سياري ،والع�ضو
املنتدب الأ�ستاذ �سليمان املنديل،
و�صفة ع�ضويتهم �شخ�صية)

نوع ال�صفقة

نوع عالقة ال�شركة

مدتها وقيمتها

�شركة املجموعة ال�سعودية
خدمات م�شرتكة تقوم املجموعة ال�سعودية بتقدمي العديد من اخلدمات
برتوكيم
كم�ساهم رئي�سي يف
امل�ساندة لبرتوكيم ،وقد بلغ �إجمايل التعامالت مع �شركة
مقدمة
حمد
أ�ستاذ
(كما �أن معايل ال
املجموعة خالل العام 2017م مبلغ � 3،287ألف ريال ،ومدتها
إدارة
�
جمل�س
ال�سياري ير�أ�س
�سنة.
�سليمان
أ�ستاذ
ل
ا
برتوكيم ونائبه
كما ا�ستثمرت املجموعة ال�سعودية يف ال�صكوك امل�صدرة من
املنديل)
قبل برتوكيم خالل عام 2014م ،مبقدار  130مليون ريال.

الثامن والعشرون  :بيان المستحقات النظامية
نوع املدفوعات

امل�ستحقة (ريال)

امل�سددة (ريال)

و�صف موجز

الزكاة

267٫194

0

م�صاريف زكوية تخ�ص �سنة 2010

�ضرائب اال�ستقطاع

0

7٫204

�ضريبة �أ�ستقطاع م�ستحقه على خدمات مقدمة من
موردين خارجيني

الت�أمينات االجتماعية

538٫890

41٫054

الأ�ستقطاع امل�ستحق عن رواتب �شهر دي�سمرب 2017

ر�سوم الغرفة التجارية والت�أ�شريات 53٫030
ر�سوم مكتب العمل

0

0
0

34

التاسع والعشرون :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يقر جمل�س الإدارة:
�1)1أن �سجالت احل�سابات �أعدت بال�شكل ال�صحيح.
�2)2أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة و ُن ّفذ بفعالية.
�3)3أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة امل�صدر على موا�صلة ن�شاطه.
4)4ال توجد �أية م�صلحة جوهرية لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو كبار التنفيذيني يف عقود
ال�شركة.
الثالثون :إفصاحات عامة
l lمل يقم �أي �شخ�ص �أو جهة ب�إبالغ ال�شركة ب�أية م�صلحة له يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�صويت خالل العام
املايل 2017م.
l lمل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أو منح �أدوات دين قابلة للتحويل �إلى �أ�سهم� ،أو �أي حقوق خيار� ،أو مذكرات حق اكتتاب،
�أو حقوق حتويل� ،أو حقوق م�شابهة خالل العام املايل 2017م.
l lمل تقم ال�شركة ب�أي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد.
l lمل تقم ال�شركة ب�أي ا�ستثمارات �أو احتياطيات مل�صلحة موظفي ال�شركة.
l lال توجد �أ�سهم خزينة حمتفظ بها من قبل ال�شركة.
�l lأعلن ��ت ال�شرك ��ة بتاري ��خ 2017-5-17م ،يف موق ��ع ت ��داول عن توقف م�ؤق ��ت وغري جمدول مل�صنعه ��ا (ال�شركة
ال�سعودي ��ة للبوليم ��رات) ،مل ��دة  15يوم ًا (من � 10إل ��ى  26مايو 2017م) ،وذلك ب�سبب انقط ��اع مفاجئ ،وبدون
�ساب ��ق انذار ،لإمداد مادة النيرتوجني من خارج ال�شركة ،والذي ب ��دوره �أدى �إلى توقف لوحدات امل�صنع ،وعند
مع ��اودة ت�شغي ��ل وحدات امل�صن ��ع ،ورفع طاقات الإنت ��اج ،مت اكت�شاف بع�ض امل�شاكل الفني ��ة الناجتة من التوقف
املفاج ��ئ لتل ��ك الوحدات ،والذي تطلب مع ��اودة �إيقاف جميع الوح ��دات املنتجة حفاظ ًا عل ��ى �سالمة املوظفني
واملعدات.
ويف اخلت ��ام يتقدم جمل� ��س الإدارة بخال�ص ال�شكر والتقدير �إلى حكومة خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني الر�شيدة ،على دعمها
املتوا�صل لقطاع ال�صناعة.
		

وباهلل التوفيق،

مجلس اإلدارة

����ص ب  99833الريا����ض  11625اململك���ة العربية ال�سعودية
هات���ف +966 11 2192522 :فاك����س+966 11 2192523 :
الربيد الإلك�ت�روينinfo@petrochem.com.sa :
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