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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات
المحترمون

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:
يسرني بإسمي ،واسم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة ،أن اقدم لكم التقرير السنوي
للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م ،والذي يســتعرض أهم اإلنجــازات التــي حققتهــا
الشركة خـالل العــام 2018م.
لقد شهد عام 2018م تحقيق العديد من األرقام القياسية للشركة ،وذلك بفضل من اهلل ،ثم
استمرار تحسن أداء العمل في مشروع الشركة (الشركة السعودية للبوليمرات) ،وتجاوز
القدرة التصميمية للعديد من الوحدات ،كما شهد الربعان الثاني والثالث من هذا العام
تحسنًا ملحوظًا في أسعار منتجات الشركة.
لقد تمكن مشروع الشركة من تحقيق أعلى إنتاج سنوي منذ بداية اإلنتاج والذي انعكس
على نتائج الشركة ،وتحقيق أعلى صافي ربح لشركة بتروكيم منذ انطالقها ليبلغ في
عام 2018م )1,165( ،مليون ريال ،مقارنة بمبلغ ()888مليون ريال لعام 2017م ،كما تمكن
المشروع من تشغيل المصنع بكل أمن وسالمة خالل عام 2018م بدون حدوث إصابات
خطيرة تذكر وهلل الحمد.
هذا وسوف تستمر الشركة في تحسين خطط األداء ،وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية ،وتطوير
القدرات ،بإذن اهلل ،مما سوف يسهم في دفع عجلة النمو ،وتحقيق أكبر عائد لمساهمي
الشركة ،بالرغم من التحديات التي تواجهها مختلف أسواق البتروكيماويات في المنطقة
بسبب المنافسة العالمية ،وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.
كما ســوف تعمل الشركة خــال األعـــوام القادمة بــإذن اهلل على بحث وتقييم فرص
النمو المتاحة محليًا وعالميًا ،وفي نفس الوقت العمل على زيادة التوزيعات النقدية
للمساهمين.
ً
أصالة عن نفسي ،ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة ،بخالص الشكر
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
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أو ًال :نشاط الشركة:
تأسســت الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات (بتروكيــم)
كشــركة مســاهمة ســعودية مســجلة يف مدينــة الريــاض
باململكــة العربيــة الســعودية ،بالســجل التجــاري رقــم
 1010246363وتاريــخ  8ربيــع األول 1429هـــ (املوافــق
 16مــارس 2008م) ،ويقــع مقــر عملهــا مبدينــة الريــاض،
ويبلــغ رأس مالهــا ( )4,800مليــون ريــال ســعودي .ويتمثل
نشــاط الشــركة يف تنميــة وتطويــر وإقامــة وتشــغيل
وإدارة وصيانــة املصانــع البتروكيماويــة والغــاز والبتــرول

والصناعــات األخــرى ،وجتــارة اجلملــة والتجزئــة يف
املــواد واملنتجــات البتروكيماويــة ومشــتقاتها .وتقتصــر
ممارســة الشــركة لهــذا النشــاط يف الوقــت احلالــي علــى
اســتثمارها يف شــركاتها التابعــة :الشــركة الســعودية
للبوليمــرات والتــي تنتــج مــواد بتروكيماويــة ،وشــركة
بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع ،والتــي تقــوم بتوزيــع تلــك
املنتجــات.

ثانيًا :الشركات التابعة:
.أ الشركة السعودية للبوليمرات:
متثــل الشــركة الســعودية للبوليمــرات ،املشــروع األول
للشــركة ،وهــي شــركة مختلطــة ذات مســؤولية محــدودة
يبلــغ رأســمالها ( )4,800مليــون ريـــال ســعودي ،وحتمــل
الســجل التجــاري رقــم  2055008886صــادر مــن
مدينــة اجلبيــل بتاريــخ 1428/11/29هـــ (املوافــق لـــ
2007/12/9م) ،ويقــع املشــروع يف مدينــة اجلبيــل
الصناعيــة ،ويتمثــل نشــاط املشــروع بإنتــاج وبيــع اإليثلــن

والبروبلــن والهيكســن والبولــي إيثلــن عالــي ومنخفــض
الكثافــة والبولــي بروبلــن والبولــي ســتايرين ،ومتتلــك
الشــركة  %65مــن املشــروع .واجلــزء املتبقــي ،والبالــغ
 %35مملــوك مــن قبــل شــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة
للكيماويــات .وقــد بــدأ إنتــاج املشــروع يف الربــع األخيــر
مــن عــام 2012م ،ويتــم اإلنتــاج بالطاقــات التاليــة:

الطاقة التصميمية
(ألف طن سنويًا)

المادة
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إيثلني

1,220

بروبلني

440

هكسني 1-

100

بولي إيثلني

1,100

بولي بروبلني

400

بولي ستايرين

100

وبلــغ إجمالــي مبيعــات الشــركة الســعودية للبوليمــرات
خــال عــام 2018م مبلــغ  8,378مليــون ريــال ،مقارنــة
مببلــغ  7,053مليــون ريــال للعــام 2017م ،هــذا وقــد
حققــت الشــركة الســعودية للبوليمــرات أرباح ـاً صافيــة
بلغــت  1,٥٧١مليــون ريــال خــال عــام 2018م ،مقارنــة
بصــايف أربــاح بلغــت  1,226مليــون ريــال للعــام 2017م،
علم ـاً بــأن معــدل الطاقــة اإلنتاجيــة خــال عــام 2018م
بلــغ حوالــي . %98

تقــوم الشــركة الســعودية للبوليمــرات بتســويق منتجاتهــا
داخــل اململكــة ،أمــا املبيعــات خارج اململكة ،فتتم بواســطة
«شــركة بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع» ،كمــا تقــدم شــركة
شــيفرون فيليبــس كيميــكال إنترناشــونال (،)CPCIS
الدعــم التســويقي ،عــن طريــق خدمــات التســويق جلميــع
منتجــات الشــركة عامليـاً ،بنــا ًء علــى اتفاقيــة البيــع املبرمة
بــن شــركة بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع و(.)CPCIS

.ب شركة بوليمرات الخليج للتوزيع:
شــركة بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع مملوكــة بنفــس نســبة
ملكيــة الشــركة الســعودية للبوليمــرات ( %65لشــركة
بتروكيــم ،و %35لشــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة
للكيماويــات) ،وهــي شــركة مســجلة يف دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،وتقــع باملنطقــة احلــرة يف مطــار دبــي،
وينحصــر نشــاطها يف تخزيــن وبيــع وتوزيــع منتجــات
الشــركة الســعودية للبوليمــرات حــول العالــم ،وقــد مت
تأســيس الشــركة بتاريــخ 2011/2/15م ،كشــركة ذات

مســؤولية محــدودة ،بــرأس مــال  2مليــون درهــم إماراتــي.
وبلــغ إجمالــي مبيعــات شــركة بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع
خــال عــام 2018م مبلــغ  7,326مليــون ريــال ،مقارنــة
مببلــغ  6,164مليــون ريــال لعــام 2017م ،وحققــت صــايف
أربــاح بلــغ  116مليــون ريــال لعــام 2018م ،مقارنــة بصايف
أربــاح بلــغ  148مليــون ريــال لعــام 2017م.

وكان التوزيع الجغرافي لمبيعات الشركتين خالل عام 2018م ،على النحو التالي:

آسيا
أوروبا وأفريقيا
داخل المملكة والشرق األوسط
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كمــا يوضــح الهيــكل التنظيمــي أدنــاه نســبة ملكيــة بتروكيــم بالشــركات التابعة،
وكذلــك نســب كبــار المســاهمين فــي بتروكيم.

المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

الجمهور

المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية

المؤسسة العامة
للتقاعد

50 %

16.64 %

16.25 %

17.11 %

الشركة الوطنية
للبتروكيماويات (بتروكيم)

شيفرون فيليبس
العربية للكيماويات

65 %

35 %

شركة بوليمرات الخليج
للتوزيع

الشركة السعودية
للبوليمرات

ثالثًا :صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:
تشــكل صناعــة البتروكيماويــات يف اململكــة عنصــراً
حيوي ـاً لالقتصــاد الســعودي ،لذلــك تهــدف اململكــة إلــى
زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة إلنتــاج مــواد كيميائية تخصصية
ومنتجــات نهائيــة ،هــذا األمــر ال يقتصــر فقــط علــى
حتقيــق النمــو يف صــادرات اململكــة غيــر النفطيــة ،بــل
كذلــك ســيخلق قاعــدة لتصنيــع املنتجــات عاليــة القيمــة
والتــي ســتخلق فرص ـاً وظيفيــة للمواطنــن الســعوديني.
وفيمــا يخــص الطلــب ،فــإن الزيــادة يف حجــم ســكان
العالــم وزيــادة القــدرة الشــرائية للفــرد يف كثيــر مــن دول
العالــم ،خصوصـاً الصــن والهنــد ،أدى إلى ارتفاع الطلب
علــى اســتهالك البتروكيماويــات حــول العالــم ،وحيــث أن
الصــن تعتبــر حاليــاً أكبــر مســتهلك للبتروكيماويــات
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يف العالــم ونتيجــة لضخامــة الطاقــة اإلنتاجيــة للــدول
اخلليجيــة يف إنتــاج اإليثلــن ،وكذلــك قربهــا مــن آســيا
أصبحــت املنطقــة املــورد الرئيســي إلــى الصــن.
ويتوقــع أن يشــهد العقــد القــادم زيــادة كبيــرة يف
الطاقــة اإلنتاجيــة للبتروكيماويــات ،حيــث وفــرت طفــرة
الغــاز الصخــري إمــدادات كبيــرة ورخيصــة مــن اللقيــم
للمنتجــن األمريكيــن ،كمــا أن الصــن جنحــت يف تطويــر
تقنيــة مكنتهــا مــن اســتخدام الفحــم يف سلســلتها إلمــداد
البتروكيماويــات ،لذلــك ال يــزال هنــاك حتديــات كبيــرة
أمــام املصنعــن يف منطقــة اخلليــج للمحافظــة علــى
تنافســيتهم.

رابعًا :التوقعات المستقبلية للشركة:
ســوف تســتمر الشــركة الســعودية للبوليمــرات خــال
عــام 2019م ،بخططهــا لتحســن األداء ورفــع مســتوى
الكفــاءة والطاقــة اإلنتاجيــة ،لكنــه مــن الصعــب التنبــؤ
بنتائــج الشــركة خــال عــام 2019م والســنوات التاليــة،

وذلــك بســبب تذبــذب أســعار املنتجــات البتروكيماويــة
حســب العــرض والطلــب ،وكذلــك تذبــذب أســعار النفــط
العاملــي ،ويوضــح اجلــدول التالــي أســعار منتجــات
الشــركة االساســية للثــاث ســنوات املاضيــة:

امــا بالنســبة لفتــرة الســماح ألســعار اللقيــم األساســية
املســتخدمة يف املشــروع ،واملقدمــة مــن قبــل شــركة
الزيــت العربيــة الســعودية (أرامكــو الســعودية) ،واملعلــن
عنــه علــى موقــع تــداول بتاريــخ  24فبرايــر 2016م ،فإنــه
مت تغيــر ســعر مــادة امليثــان يف  6نوفمبــر 2018م ،ليصبــح

بالســعر الســائد يف اململكــة ،واملقــدم جلميــع املنتجــن
بهــا ،امــا مــادة اإليثــان فســيتم انتهــاء فتــرة الســماح يف
 12أغســطس 2019م ،ومــادة البروبــان يف  1ســبتمبر
2019م ،هــذا ويتوقــع أن يظهــر األثــر املالــي لتغييــر
أســعار اللقيــم يف النصــف الثانــي مــن عــام 2019م.

خامسًا :النتائج المالية للشركة:
.أملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2018م:
فيمــا يلــي ،القوائــم املاليــة املوحــدة واملدققــة للفتــرة
املنتهيــة يف 2018/12/31م ،حيــث يتــم توحيــد بيانــات
الشــركات التابعــة (الشــركة الســعودية للبوليمــرات،

وشــركة بوليمــرات اخلليــج للتوزيــع) بالكامــل  ،واململوكــة
بنســبة  %65لبتروكيــم.

11

قائمة المركز المالي
قائمة المركز المالي (بماليين
الرياالت)

المعايير السعودية

المعايير الدولية

2018

2017

2016

2015

2014

املوجودات
إجمالي املوجودات املتداولة

5,871

5,428

5,032

5,183

4,162

إجمالي املوجودات غير املتداولة

15,148

16,185

17,042

17,178

17,835

إجمـالي املوجــودات

21,019

21,613

22,074

22,361

21,997

املطلوبات وحقوق املساهمني:
إجمالي املطلوبات املتداولة

3,891

2,693

2,548

2,253

1,994

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

5,739

9,085

10,514

11,808

13,189

إجمـالي املطــلوبات

9,630

11,77٩

13,062

14,061

15,183

مجموع حقوق امللكية

11,389

9,834

9,012

8,300

6,814

21,019

21,613

22,074

22,361

21,997

إجمالي املطلوبات وحقوق املساهمني

12

قائمة الدخـل
قـائمة الدخـل (بماليين الرياالت)

المعايير السعودية

المعايير الدولية

٢٠١٨

2017

2016

2015

2014

املبيعات*

8,930

7,٣٦٤

6,066

7,304

7,859

تكلفة املبيعات

()5,100( )6,245

()4,469

()4,822

()5,560

إجمالي الربح

2,685

2,264

1,597

2,482

2,299

بيع وتسويق

()472

()420

()381

()469

()493

عمومية وإدارية

()205

()217

()212

()250

()301

الربح من العمليات الرئيسية

2,008

1,626

1,004

1,763

1,505

إيرادات أخرى

232

157

17

4

3

أعباء مالية

()309

()274

()193

()156

()174

1,931

1,509

828

1,611

1,334

()535

()408

()305

()579

()485

صايف ربح قبل الزكاة الشرعية

1,396

1,101

523

1,032

849

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل**

()231

()213

()116

()125

()75

صايف ربح السنة

1,165

888

407

907

774

ربحية السهم الواحد بالريال

2.43

1.85

0.85

1.89

1.61

الربح قبل حقوق امللكية غير املسيطرة
والزكاة
حصة حقوق امللكية غير املسيطرة يف
صايف دخل الشركات التابعة

** بســبب تطبيــق املعاييــر احملاســبية الدوليــة تظهــر
ضريبــة الدخــل واحململــة علــى الشــريك األجنبــي
ضمــن بنــد «الــزكاة الشــرعية وضريبــة الدخــل».

* مت اســتبعاد املبيعــات املشــتركة بــن الشــركة
الســعودية للبوليمــرات وشــركة بوليمــرات اخلليــج
للتوزيــع مــن إجمالــي املبيعــات وتكلفــة املبيعــات.
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.بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:
البنود ( ماليين الرياالت )

2017

2018

التغييرات
-/+

نسبة التغير

املبيعات  /اإليرادات

8,930

7,364

1,٥٦6

%21

تكلفة املبيعات  /اإليرادات

6,245

5,100

1,145

%22

إجمالي الربح

2,685

2,264

421

%19

إيرادات تشغيلية أخرى

0

0

0

0

مصروفات تشغيلية  -أخرى

677

637

40

%6

الربح التشغيلي

2,008

1,626

382

%23

صايف الربح

1,165

888

277

%31

تعود أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة خالل العام 2018م ،مقارنة مع العام الماضي إلى
األسباب التالية:
 ١)١حتســن أداء خطــوط إنتــاج الشــركة التابعــة
خــال العــام 2018م الــذي أدى إلــى زيــادة
الطاقــات اإلنتاجيــة ،وحتســن كميــة املبيعــات.
٢)٢حتســن أســعار منتجــات الشــركة التابعــة ،خــال
عــام 2018م.

سادسًا :سياسة توزيع األرباح:

)  ٣التوقــف املؤقــت والغيــر مجــدول ملصنــع
الشــركة التابعــة يف شــهر مايــو 2017م ملــدة
 14يوم ـاً واملعلــن عنــه يف موقــع تــداول بتاريــخ
2017 /5 /11م..

حســب النظــام األساســي للشــركة ،تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع املصروفــات العموميــة،
والتكاليــف األخــرى علــى الوجــه التالــي:
١)١يجنــب عشــرة باملائــة ( )%10مــن األربــاح
مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي
الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ،ويجــوز
وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة.
للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب
٣)٣للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن
متــى بلــغ االحتياطــي املذكــور ثالثــن باملائــة
احتياطيــات أخــرى ،وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق
( )%30مــن رأس املــال املدفــوع.
مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة
٢)٢للجمعيــة العامــة العاديــة ،بنــاء علــى اقتــراح
قــدر اإلمــكان علــى املســاهمني .وللجمعيــة
مجلــس اإلدارة ،أن جتنــب خمســة باملائــة ()%5
العامــة أيضــاً أن تقتطــع مــن صــايف األربــاح
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مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي
الشــركة أو ملعاونــة مــا يكــون قائمــاً مــن هــذه
املؤسســات.
٤)٤يــوزع مــن الباقــي بعــد ذلــك أربــاح علــى
املســاهمني بنســبة ال تقــل عــن خمســة باملائــة
( )%5مــن رأس املــال املدفــوع.

٥)٥مــع مراعــاة األحــكام املقــررة يف املــادة الثانيــة
والعشــرين ( )22مــن النظــام األساســي ،واملــادة
السادســة والســبعني ( )76مــن نظــام الشــركات،
يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة عشــرة باملائــة
( )%10مــن الباقــي ملكافــأة مجلــس اإلدارة علــى
أن يكــون اســتحقاق هــذه املكافــأة متناســباً مــع
عــدد اجللســات التــي يحضرهــا العضــو.

كمــا يجــوز أن تــوزع الشــركة أرباحـاً مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي ،بقــرار مــن مجلــس
اإلدارة ،إذا ســمح وضــع الشــركة املالــي وتوفــرت الســيولة لديهــا وفق ـاً للضوابــط واإلجــراءات التــي تضعهــا اجلهــة
املختصــة.

األرباح الموزعة خالل عام 2018م عن عام 2017م هي كالتالي:
 16أبريل 2018م

تاريخ األحقية

تاريخ التوزيع

 29أبريل 2018م

إجمالي املبلغ املوزع

 240مليون ريال

عدد األسهم املستحقة لألرباح

 480مليون سهم

الربح املوزع للسهم

نصف ريال

النسبة

%5

اإلجمالي

 240مليون ريال
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وقد حققت الشركة أرباحًا صافية خالل السنوات السابقة على النحو التالي:

إن صناعــة البتروكيماويــات صناعــة متذبذبــة ،بحكــم تغيــر أســعار املنتجــات العامليــة ،بحيــث يصعــب التنبــؤ بأربــاح
الشــركة للســنوات القادمــة ،ممــا يتطلــب مراجعــة سياســة توزيــع األربــاح بشــكل دوري  ،ويوضــح اجلــدول التالــي
رصيــد األربــاح املبقــاة:
البيـــــان
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الرصيد ( بأالف الرياالت)

رصيد األرباح (خسائر) املبقاة يف 2018/1/1م

1,765,169

صايف األرباح يف 2018/12/31م

1,165,382

احملول لالحتياطي النظامي بنسبة %10

()116,٥٣٨

بنود الدخل الشامل آلخر السنة

18,298

توزيعات أرباح عن عام 2017م

()240,000

األرباح (خسائر) املبقاة يف 2018/١٢/31م

2,592,311

التوزيعات النقدية املقترحة عن عام 2018م.

()240,000

رصيد األرباح (خسائر) املبقاة بعد التوزيعات املقترحة

2,352,311

سابعًا :قروض الشركة والشركات التابعة:
.أالصكوك:
أكملــت الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات (بتروكيــم)
عمليــة إصــدار صكــوك ،متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة
اإلســامية ،يف شــهر يونيــو 2014م ،بقيمــة 1.200
مليــون ريــال ســعودي ،وملــدة خمــس ســنوات ،وبعائــد
علــى الصكــوك قــدره سايبور(ســتة أشــهر) ،%1.7 +
والهــدف مــن إصــدار الصكــوك هــو تغطيــة املصاريــف
التشــغيلية لشــركة بتروكيــم لألعــوام القادمــة ،وكذلــك
لتمويــل احتياجــات مشــروعها ،وقــد قامــت ك ٌل مــن

شــركة الريــاض املاليــة ،ودويتشــه لــأوراق املاليــة بــدور
املديريــن لهــذا اإلصــدار ،وخــال عــام 2018م متكنــت
الشــركة مــن إعــادة شــراء  122صــكاً مــن بعــض حملــة
الصكــوك ،بقيمــة  122مليــون ريــال ســعودي وتبقــى مــن
قيمــة الصكــوك  1,078مليــون ريــال مــن أصــل 1,200
مليــون ريــال ،والتــي ســوف يتــم تســديدها بالكامــل يف
شــهر يونيــو 2019م.

.بقروض مشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات) على النحو التالي:
قيمة القروض القائمة (بماليين الرياالت)
الجهة المقرضة

إجمالي
قيمة
القرض

الرصيد
بداية العام

المبالغ
المسددة خالل
العام

رصيد
نهاية
العام

مدة القرض
(سنة)**

صندوق التنمية الصناعي
السعودي

1,200

490

190

300

7

صندوق االستثمارات العامة

3,000

1,432

527

905

7,5

بنوك جتارية محلية وأجنبية*

9,258

6,084

1,057

5,027

11

اإلجمالي

8,006 13,458

1,774

6,232

* يندرج حتت البنوك التجارية  19بنكاً 9 :منها محلية

** بدأ تسديد القروض خالل عام 2013م.

والباقي بنوك دولية.
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ثامنًا :حوكمة الشركة :
بتاريــخ  16أبريــل 2018م وافقــت اجلمعيــة العموميــة
علــى حتديــث الئحــة احلوكمــة اخلاصــة بالشــركة،
لتتماشــى مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة
عــن مجلــس هيئــة الســوق املاليــة ،مبــا فيهــا سياســات
ومعاييــر وإجــراءات العضويــة يف مجلــس اإلدارة ،والئحــة
عمــل جلنــة املراجعــة ،والئحــة عمــل جلنــة املكافــآت
والترشــيحات ،وحتديــث سياســة مكافــآت أعضــاء

مجلــس اإلدارة واللجــان واإلدارة التنفيذيــة ،حيــث مت
توزيــع النســخة النهائيــة بعــد التعديــل علــى املســاهمني
قبــل وأثنــاء انعقــاد اجلمعيــة ،ومت أخــذ موافقتهــم علــى
التعديــات ،هــذا وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى
مراجعــة الئحــة احلوكمــة اخلاصــة بالشــركة ،لغــرض
التأكــد مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات الئحــة حوكمــة
الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق املاليــة.

تاسعًا  :أحكام الئحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسباب ذلك :

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية ،باستثناء األحكام
الواردة أدناه:
رقم المادة  /الفقرة

نص المادة/الفقرة

املادة احلادية واألربعون

الوسائل التي اعتمد عليها
مجلس اإلدارة يف تقييم أدائه
وأداء جلانه وأعضائه ،واجلهة
اخلارجية التي قامت بالتقييم
وعالقتها بالشركة.

املادة السادسة والسبعون تكوين وحدة أو إدارة املراجعة
الداخلية

املادة اخلامسة والتسعون جلنة حوكمة للشركة

الفصل اخلامس
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جلنة إدارة املخاطر

أسباب عدم التطبيق

استرشادية ،وسوف تدرس الشركة مستقب ً
ال
العمل بهذه املادة.
استرشادية ،مع العلم بأن جلنة املراجعة تقوم
بتعيني مكتب خارجي متخصص للقيام بأعمال
املراجعة الداخلية ،وتقدمي تقاريره إلى جلنة
املراجعة.
استرشادية ،وسوف تدرس الشركة مستقب ً
ال
العمل بهذه املادة.
استرشادية ،تقوم حالياً جلنة املراجعة بتقييم
املخاطر عن طريق تكليف املراجع الداخلي املعني
من قبلها (من جهة خارجية) بدراسة مخاطر
الشركة ،كما أن الشركات التابعة تعمل على إرسال
تقارير دورية إلى الشركة عن املراجعة الداخلية
التي تقوم بها.

عاشــرًا  :أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة ،وأعضــاء اللجــان ،واإلدارة التنفيذيــة،
ووظائفهــم الحاليــة والســابقة ومؤهالتهــم وخبراتهــم :
.أ عضاء مجلس اإلدارة :
يتكــون مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات
مــن ثمانيــة أعضــاء ،مت انتخابهــم يف تاريــخ 2016/4/5م
يف اجتمــاع اجلمعيــة العامــة العاديــة ملــدة ثــاث ســنوات،
الوظائف
الحالية

االسم

حمد سعود
السياري

سليمان محمد
املنديل

عبداهلل محمد
الفايز

وبــدأت عضويتهــم يف تاريــخ 2016/4/11م وتنتهــي
بتاريــخ 2019/4/10م.

الوظائف السابقة والخبرات

المؤهالت

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي
ساما (2009-1979م)
ماجستير يف االقتصاد من
مدير عام صندوق التنمية الصناعية
جامعة ماريالند (الواليات
السعودي (1979 – 1974م)
املتحدة األمريكية) 1971م
أمني عام لصندوق االستثمارات العامة
(197٤-197٣م)

-

العضو
املنتدب
لشركة
مدير عام بنك الرياض ( 1995 - 1992م)
املجموعة
وكيل وزارة املالية ،وأمني عام صندوق
السعودية
االستثمارات العامة (1992 - 1980م)
لالستثمار
مدير التسويق يف صندوق التنمية
الصناعي
الصناعية (1980 - 1974م)
(1995م -
حتى تاريخه)

-

مدير عام الشركة السعودية للنقل
اجلماعي (2006 - 2000م)
مدير اللجنة السعودية األمريكية
املشتركة للتعاون االقتصادي (- 1986
2000م)
مساعد املدير العام (البنك السعودي
االسباني) (1986 - 1981م)
مدير قسم التسويق (صندوق التنمية
الصناعية السعودي) (1981 - 1975م)
مساعد مشرف أعمال الصيانة البحرية
(شركة الزيت العربية احملدودة) (1974
1975 -م)

بكالوريوس اقتصاد من جامعة
غرب واشنطن (الواليات
املتحدة) 1974م
برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1975م

بكالوريوس هندسة معادن
(جامعة واشنطن) 1974م
برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1977م
برنامج التنمية الصناعية-
كامبريدج – ماساشيوسيس
(الواليات املتحدة) 1978م
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فراج منصور
أبوثنني

هيثم محمد
احلميدي

رياض عتيبي
الزهراني*

إياد
عبدالرحمن
احلسني*

20

-

املدير
التنفيذي
للتسويق
واملبيعات
يف الشركة
السعودية
للعدد
واألدوات
(ساكو)
(- 1993حتى
تاريخه)

نائب الرئيس األعلى لالستثمار واملالية
 شركة التصنيع الوطنية (- 19992008م)
مدير االقراض  -صندوق التنمية
الصناعية السعودي (1999 - 1982م)

بكالوريوس إدارة صناعية
من جامعة ملواكي (الواليات
املتحدة) 1981م
برنامج التدريب االئتماني (بنك
تشيس مانهاتن) 1983م

بكالوريوس يف علوم األقتصاد
مسئول عن اإلستثمار العاملي (بنك
 جامعة ساوثرن ميثوديستالرياض) (1993- 1992م)
1987م
مدير حافظة سندات الدخل الثابت
(مؤسسة النقد العربي السعودي) ( 1990ماجستير يف إدارة األعمال -
جامعة داالس 1989م
1992 -م)

من 1993م حتى تاريخه ،تقلد عدة
مناصب يف بنك الرياض ،وهي:
نائب الرئيس التنفيذي العمليات 3
نائب الرئيس سنوات
رئيس خدمات مصرفية األفراد 3
التنفيذي
بكالوريوس يف احملاسبة من
سنوات
ملصرفية
جامعة امللك سعود بالرياض،
رئيس خدمات مصرفية االلكترونية 6
األفراد يف
1993م
بنك الرياض سنوات
مدير مشروع اخلدمات املصرفية عبر
(2004م –
حتى تاريخه) اإلنترنت سنتان
مراقب مالي خلدمات مصرفية األفراد
 3سنوات
محلل مالي  4سنوات
مساعد
احملافظ
مدير عام الشؤون املالية  -املؤسسة
للشؤون املالية
العامة للتأمينات االجتماعية (- 2009
بكالوريوس محاسبة (جامعة
واإلدارية
2013م)
امللك سعود) 2000م.
 املؤسسةمدير عام الرقابة املالية  -املؤسسة
ماجستير يف التجارة والعلوم
العامة
العامة للتأمينات االجتماعية (- 2007
املالية (جامعة أدليد  -استراليا)
للتأمينات
2009م)
2007م
االجتماعية
مراقب مالي  -املؤسسة العامة
(2014م -
للتأمينات االجتماعية (2007 - 2000م)
حتى تاريخه)

باسم عبداهلل
الشايف

بكالوريوس يف علوم احلاسب
 مدير عام تقنية املعلومات  -هيئة جامعة امللك عبدالعزيز –من 2012م
السوق املالية ،من  2007إلى 2012م.
1989م
حتى تاريخه
 مدير إدارة مكتب البرامج واملشاريع –ماجستير يف علوم احلاسب -
 وكيل وزارةتداول ،من  2004إلى 2006م.
جامعة نيوأورلينز  -الواليات
اخلدمة
 مدير إدارة التطبيقات واألنظمة اآلليةاملتحدة – 1996م
املدنية لتقنية
– معادن ،من  2002إلى 2004م.
ماجستير يف إدارة املشاريع
املعلومات
 عضو هيئة تدريس  -معهد اإلدارة جامعة جورج واشنطن -العامة ،من  1995إلى 2001م.
الواليات املتحدة 2004 -م

العضو املنتدب مدير املشاريع – املجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي (2008- 2004م)
– الشركة
مدير عام – شركة احللول املترابطة
الوطنية
عبدالرحمن
للبتروكيماويات للتقنية (2004- 2002م)
صالح السماعيل
من (2008م
مدير البرامج االستثمارية – املعهد
حتى تاريخه) املصريف (مؤسسة النقد) (- 19942002م)

* *مالحظــة :يف مطلــع عــام 2018م ،اســتلمت
الشــركة خطابـاً مــن املؤسســة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة ،واملتضمــن تعيــن األســتاذ  /إيــاد
عبــد الرحمــن احلســن ،ممثـ ً
ا عــن املؤسســة يف
مجلــس إدارة بتروكيــم ،بــدالً مــن األســتاذ /رياض
عتيبــي الزهرانــي ،اعتبــاراً مــن 2018-1-14م ،

بكالوريوس يف اإلدارة املالية –
جامعة امللك سعود 1994م
ماجستير يف االقتصاد –
جامعة ساوثرن إلينوي 1997م

لذلــك أوصــت جلنــة الترشــيحات واملكافــآت
إلــى مجلــس اإلدارة باملصادقــة علــى التعيــن،
و وافــق مجلــس اإلدارة علــى ذلــك بتاريــخ -11
2018-1م ،ومت عــرض التعيــن علــى اجلمعيــة
العامــة بتاريــخ 2018 -4-16م ومتــت املوافقــة عليــه.

.أ أعضاء اللجان :
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.بأعضاء اللجان :
الوظائف الحالية

االسم

الوظائف السابقة والخبرات

المؤهالت

 )1جلنة املراجعة:
عبداهلل محمد الفايز

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

إياد عبدالرحمن احلسني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

خالد سالم الرويس

مستشار تنفيذي
أعلى شركة معادن
(من 2018م – حتى
تاريخة)

نائب الرئيس لوحدة
الفوسفات واملعادن الصناعية
– شركة معادن (من 2016م –
2018م)
نائب الرئيس للمالية – شركة
معادن (2016 – 2012م)
مدير تنفيذي للتخطيط
– شركة معادن (– 2008
2012م)
مدير اخلزينة – شركة معادن
(2008 – 2002م)
مدير إدارة التمويل – شركة
سابك (2002 – 1996م)
مراقب العمليات املصرفية
– مؤسسة النقد (– 1984
1996م)

 )2لجنة الترشيحات والمكافآت:

فراج منصور أبوثنني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

هيثم محمد احلميدي

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

باسم عبداهلل الشايف

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )3اللجنة التنفيذية:

حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبدالرحمن صالح
السماعيل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

 )4لجنة المسؤولية االجتماعية:
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حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

عبداهلل محمد الفايز

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

إياد عبدالرحمن احلسني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير

بكالوريوس محاسبة
من جامعة امللك
سعود  -عام 1984م .
شهادة الزمالة
األمريكية يف
احملاسبة  -عام
1990م.

.جاإلدارة التنفيذية :
االسم

عبدالرحمن صالح
السماعيل

الوظائف الحالية

الوظائف السابقة والخبرات

المؤهالت

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير
تقلد األستاذ فهد الذيبان عدة
مناصب يف شركة سابك وهي كتالي:
مدير املبيعات اإلقليمي يف أسيا
(2016 – 2013م)
درجة البكالوريوس يف قسم
مدير عام املبيعات يف الشرق األوسط
اإلحصاء من كلية العلوم
(2011- 2010م)
جامعة امللك سعود 1994م
مدير مبيعات مادة امليثانول (2007
– 2010م)
مدير منتج األولفيني (– 2006
2007م)

فهد عبداهلل
الذيبان

مدير عام
التسويق –
الشركة الوطنية
للبتروكيماويات
(2011م – حتى
تاريخه)

علي عبداهلل
البقمي

درجة البكالوريوس يف
مدير تطوير األعمال يف املجموعة
الهندسة الكيميائية من
السعودية لالستثمار الصناعي
جامعة امللك سعود 1997م
(2009 – 2008م)
مدير املشاريع
شهادة دبلوم عالي يف
كما عمل األستاذ على البقمي يف
 ،وسكرتير
التصميم والصناعة واإلدارة
مجلس اإلدارة  -عدة مناصب يف صندوق التنمية
من جامعة كامبردج باململكة
الشركة الوطنية الصناعية السعودي وهي كتالي:
كبير املستشارين التسويقيني ( 2006املتحدة 1998م
للبتروكيماويات
شهادة املاجستير يف
(2009م – وحتى – 2008م)
مستشار تسويق (2006 – 2003م) التسويق الدولي من جامعة
تاريخه)
ستراثكاليد يف اسكتلندا
مستشار فني ( 2003 – 2002م)
مساعد محلل فني (1998 – 1997م) 2004م

مرزوق مبارك
الشمري

رئيس حسابات
الشركة الوطنية
للبتروكيماويات
(بتروكيم)
(2011م – حتى
تاريخه)

حاصل على شهادة
لدى األستاذ مرزوق الشمري 9
بكالوريوس يف احملاسبة،
سنوات خبرة يف مجال عمل احملاسبة جامعة امللك سعود 2004م
واإلدارة املالية ،حيث بدأ العمل
حاصل على شهادة
كمحاسب يف عام 2004م ،وأنظم
ماجستير يف إدارة األعمال
لفريق عمل اإلدارة املالية للشركة
تخصص إدارة مالية -
الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)
2010م ،جامعة أوكالهوما
يف عام 2011م وحاليا يتقلد منصب سيتي ،الواليات املتحدة
رئيس احلسابات.
األمريكية.
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الحادي عشر :أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس
إدارة الشركة عضوًا في مجلس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

االسم

الكيان
القانوني

رئيس مجلس
االدارة يف مؤسسة
النقد العربي
السعودي.

داخل
المملكة/
خارج
المملكة

الكيان
القانوني

رئيس مجلس إدارة
املجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

شركة شيفرون
فيليبس السعودية

داخل
اململكة

ذات
مسؤولية
محدودة

شركة اجلبيل
شيفرون فيليبس

داخل
اململكة

ذات
مسؤولية
محدودة

عضو يف مجلس
داخل مؤسسة
ادارة صندوق
االستثمارات العامة اململكة حكومية
يف اململكة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

ذات
مسؤولية
محدودة

مدير عام صندوق
التنمية الصناعية
السعودي

داخل مؤسسة
اململكة حكومية

عضو مجلس إدارة
املجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

وكيل وزارة املالية،
وأمني عام صندوق
االستثمارات العامة

داخل مؤسسة
اململكة حكومية

شركة شيفرون
فيليبس السعودية

داخل
اململكة

مدير عام بنك
الرياض

سليمان
شركة اجلبيل
محمد املنديل
شيفرون فيليبس

شركة
داخل
مساهمة
اململكة
مدرجة

داخل
اململكة

حمد سعود
السياري
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أسماء الشركات
عضو
التي يكون
داخل
مجلس اإلدارة عضوًا المملكة/
خارج
في مجالس إدارتها
المملكة
الحالية أو من
مديريها

أسماء الشركات
التي كان فيها
سابقًا عضوًا في
مجلس اإلدارة او
مديرًا تنفيذيًا

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

شركة بوليمرات
اخلليج للتوزيع

خارج
اململكة

ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة

داخل مؤسسة
اململكة حكومية

داخل مؤسسة
عضو يف املجلس
االقتصادي األعلى .اململكة حكومية

عضو مجلس إدارة
شركة التعاونية
للتأمني.

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

عضو مجلس إدارة
شركة االستثمارات
الرائدة
عضو مجلس إدارة
الشركة املتحدة
للتأمني
بحرين ليمو

عبداهلل
محمد الفايز

شركة النقل
السعودية البحرينية

عضو مجلس إدارة
مجموعة أسترا
الصناعية
فراج منصور شركة املعمر ألنظمة
أبوثنني
املعلومات

هيثم محمد
احلميدي

داخل
اململكة
داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة
الشركة السعودية
للعدد واألدوات

داخل
اململكة

عضو شركة رنا
لالستثمار

داخل
اململكة

عضو مجلس إدارة
شركة ثوب األصيل

داخل
اململكة

شركة
مساهمة
مدرجة

شركة
مساهمة
مغلقة

شركة
مساهمة
مدرجة
ذات
مسؤولية
محدودة

داخل مساهمة
اململكة مغلقة
مساهمة
مقفلة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة

الشركة السعودية
شركة مغلقة
االسبانية للتجارة
اخلارجية
شركة
مدير عام الشركة
داخل
مساهمة
السعودية للنقل
اململكة
مدرجة
اجلماعي
داخل مؤسسة
صندوق التنمية
الصناعي السعودية اململكة حكومية
شركة
عضو مجلس إدارة داخل
مساهمة
اململكة
شركة بوان
مدرجة

شركة
عضو مجلس إدارة
داخل
مساهمة
الشركة السعودية
اململكة
مدرجة
للنقل البحري
شركة
نائب الرئيس شركة داخل
مساهمة
اململكة
التصنيع الوطنية
مدرجة

شركة
مساهمة
مدرجة
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إياد
عبدالرحمن
احلسني

رئيس مجلس إدارة
الشركة الوطنية
للرعاية الطبية

داخل
اململكة

عضو يف مجموعة
سامبا املالية

داخل
اململكة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

شركة شيفرون
فيليبس السعودية

داخل
اململكة

شركة اجلبيل
شيفرون فيليبس

داخل
اململكة

الشركة السعودية
للبوليمرات

داخل
اململكة

شركة بوليمرات
اخلليج للتوزيع

خارج
اململكة

باسم عبداهلل
الشايف
عضو برنامج
داخل
التعامالت
االلكترونية احلكومية اململكة
«يسر»
ّ
عضو مجلس إدارة
داخل
املجموعة السعودية
اململكة
لالستثمار الصناعي

عبدالرحمن
صالح
السماعيل

املعهد العالي لصناعة داخل
اململكة
البالستيك
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شركة
مساهمة
مدرجة
شركة
مساهمة
مدرجة

شركة
عضو مجلس إدارة داخل
مساهمة
اململكة
البنك األول
مدرجة

ذات
مسؤولية
محدودة

عضو مجلس إدارة
اخلطوط اجلوية
العربية
السعودية

داخل مؤسسة
اململكة حكومية

مؤسسة
حكومية

عضو مجلس إدارة
معهد
اإلدارة العامة

داخل هيئة
اململكة حكومية

شركة
مساهمة
مدرجة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة
ذات
مسؤولية
محدودة
مؤسسة
غير ربحية

الثاني عشر :تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه :
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام  2018م

المنصب

االسم

الصفة

حمد سعود السياري

رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

سليمان محمد املنديل

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عبداهلل محمد الفايز

عضو مجلس إدارة

مستقل

فراج منصور أبوثنني

عضو مجلس إدارة

مستقل

هيثم محمد احلميدي

عضو مجلس إدارة

مستقل

رياض عتيبي الزهراني

عضو مجلس إدارة “ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية”

غير تنفيذي

إياد عبدالرحمن احلسني

عضو مجلس إدارة “ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية”

باسم عبداهلل الشايف

عضو مجلس إدارة “ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد”

غير تنفيذي

عبدالرحمن صالح السماعيل

العضو املنتدب

تنفيذي

* *مالحظة :بتاريخ 2018-1-14م مت تعيني األســتاذ/
إيــاد عبــد الرحمــن احلســن ،بــدالً مــن األســتاذ/
ريــاض عتيبــي الزهرانــي ،ممثــ ً
ا عــن املؤسســة
العامــة للتأمينــات االجتماعيــة يف مجلــس إدارة

غير تنفيذي

بتروكيــم ،بنــاء علــى طلــب املؤسســة ومتــت املوافقــة
علــى هــذا التعيــن مــن قبــل اجلمعيــة العامــة بتاريــخ
2018 -4-16م.
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الثالــث عشــر :اختصاصــات اللجــان ومهامهــا وأعضائهــا وعــدد اجتماعاتهــا مــع
بيــان بتواريــخ انعقادهــا والحضــور لألعضــاء:
.أ لجنة المراجعة:
تشتمل جلنة املراجعة على االختصاصات واملسؤوليات واملهام التالية:
●دراسة السياسات احملاسبية للشركة.

واحملتملــة وكيفيــة مراقبــة ومواجهــة تلــك املخاطــر.

●التوصيــة باختيــار مراجــع احلســابات اخلارجــي،
والتحقــق مــن اســتقالليته ودراســة خطــة عملــه.

●تعيــن املراجــع الداخلــي والتحقــق مــن اســتقالليته
ودراســة خطــة عمــل املراجعــة الداخليــة يف الشــركة،
ودراســة تقاريــر املراجــع الداخلــي ومتابعــة تنفيــذ
اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

●دراســة القوائــم املاليــة الســنوية والربعيــة قبــل
اعتمادهــا مــن املجلــس ونشــرها.
●التحقــق مــن كفايــة تصميــم األنشــطة الرقابيــة يف
الشــركة وفاعليــة تصميمهــا بطريقــة مناســبة.
●تقــومي فاعليــة تقديــر الشــركة للمخاطــر املهمــة

●متابعــة تقاريــر املراجــع الداخلــي يف الشــركات
التابعــة ،ومناقشــتها ،ومتابعــة خطــة تنفيــذ توصيــات
املراجعــة الداخليــة.

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء ،لديهم جميعًا خبرات عملية ومهنية تؤهلهم
للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة ،وهم كما يلي:

اســم العضــو

1

عبداهلل محمد الفايز

إياد عبدالرحمن
2
احلسني
3
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خالد سالم الرويس

طبيعة
العضوية

عقدت لجنة المراجعة أربعة اجتماعات
خالل العام المالي  2018م
اإلجمالي
25
فبراير

 29أبريل

 26يوليو  28أكتوبر

رئيس اللجنة

P

P

P

P

 4من 4

عضو

P

P

P

P

 4من 4

عضو

P

P

P

P

 4من 4

.ب اللجنة التنفيذية:
تشتمل اللجنة التنفيذية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:
١)١تقــوم اللجنــة التنفيذيــة بنفــس مهــام مجلــس
اإلدارة ،يف حــال عــدم القــدرة علــى عقــد
اجتمــاع مجلــس اإلدارة ألي ســبب كان.
٢)٢يجــب أن تقــوم اللجنــة بعــد كل اجتمــاع لهــا،
برفــع تقريــر ملجلــس إدارة الشــركة ،ويتضمــن
التقريــر وصفـاً لكافــة اإلجــراءات التــي اتخذتهــا

اللجنــة يف االجتمــاع.
٣)٣يجــوز للجنــة االســتعانة كلمــا دعــت احلاجــة
مبستشــارين مســتقلني للقيــام بدراســات
متخصصــة تســاعد اللجنــة علــى تنفيــذ مهامهــا،
وحتديــد أتعابهــم.

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعًا واحدًا خالل العام المالي  2018م ،وتكونت من ثالثة
أعضاء ،وهم كما يلي:
اســم العضــو

طبيعة العضوية

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعًا
واحدًا خالل العام المالي  2018م

اإلجمالي

 1ديسمبر

حمد سعود السياري

رئيس اللجنة

P

 1من 1

سليمان محمد املنديل

عضو

P

 1من 1

عبدالرحمن صالح السماعيل عضو

P

 1من 1
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.جلجنة الترشيحات والمكافآت :
تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:
١)١تقــوم اللجنــة بالتوصيــة بالترشــيح لعضويــة
مجلــس اإلدارة ،ويجــب علــى اللجنــة مراعــاة
عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بــأي
جرميــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.
٢)٢تقــوم اللجنــة بعمــل املراجعــة الســنوية
لالحتياجــات املطلوبــة مــن املهــارات املناســبة
لعضويــة مجلــس اإلدارة ،وإعــداد وصــف
للقــدرات واملؤهــات املطلوبــة لعضويــة مجلــس
اإلدارة ،مبــا يف ذلــك حتديــد الوقــت الــازم
تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.
٣)٣تقــوم اللجنــة مبراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة،
ورفــع التوصيــات يف شــأن التغييــرات التــي
ميكــن إجراؤهــا.
٤)٤تقــوم اللجنــة بتحديــد جوانــب الضعــف والقــوة
يف مجلــس اإلدارة ،واقتــراح معاجلتهــا مبــا يتفــق

مــع مصلحــة الشــركة.
٥)٥التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء
املســتقلني ،وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا
كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة
أخــرى.
٦)٦وضــع سياســات واضحــة ملكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،وكبــار التنفيذيــن ،واالســتعانة
مبعاييــر ترتبــط بــاألداء يف حتديــد تلــك
املكافــآت.
٧)٧املراجعــة الدوريــة لسياســة املكافــآت ،وتقييــم
مــدى فعاليتهــا يف حتقيــق األهــداف املتوخــاة
منهــا.
٨)٨التوصيــة ملجلــس اإلدارة مبكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه وكبــار
التنفيذيــن بالشــركة وفقــاً للسياســة املعتمــدة.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل العام المالي  2018م.

اســم العضــو
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طبيعة
العضوية

عقدت لجنة الترشيحات
والمكافآت اجتماعين خالل
العام المالي  2018م

اإلجمالي

 8مارس

 19ديسمبر

فراج منصور أبوثنني

رئيس اللجنة

P

P

 2من 2

هيثم محمد احلميدي

عضو

P

P

 2من 2

باسم عبداهلل الشايف

عضو

P

P

 2من 2

.دلجنة المسؤولية االجتماعية :
تشتمل لجنة المسؤولية االجتماعية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:
١)١تطويــر أســس ومعاييــر املســاهمة االجتماعيــة
للشــركة.
٢)٢تطويــر ومتابعــة البرامــج التــي تســاهم يف تعميــق
اإلحســاس باملســؤولية االجتماعيــة للشــركة
وموظفيهــا.
٣)٣تفعيل دور الشــركة يف تبني سياســات ومبادرات

وبرامــج مســؤولية اجتماعيــة نحــو مســاهميها
وعمالئهــا ومورديهــا والبيئــة واملجتمــع ككل،
بهــدف دعــم وتعزيــز ســمعة الشــركة.
٤)٤رفــع توصيــات ملجلــس إدارة الشــركة بخصــوص
ميزانيــة املســاهمة االجتماعيــة الســنوية
للشــركة.

عقدت لجنة المسؤولية االجتماعية اجتماعًا واحدًا خالل العام المالي  2018م

اســم العضــو

طبيعة
العضوية

عقدت لجنة المسؤولية االجتماعية اجتماعًا
واحدًا خالل العام المالي  2018م

اإلجمالي

 22أكتوبر

حمد سعود السياري

رئيس اللجنة

P

 1من 1

سليمان محمد املنديل

عضو

P

 1من 1

عبداهلل محمد الفايز

عضو

P

 1من 1

إياد عبدالرحمن
احلسني

عضو

P

 1من 1
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الرابع عشر :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،وأعضاء اللجان:
.أسياسة المكافآت:
١)١تراعــي جلنــة الترشــيحات واملكافــآت بشــكل
ســنوي عــدم اإلخــال بأحــكام نظــام الشــركات
ونظــام الســوق املاليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

وتنميتهــا علــى املــدى الطويــل ،كأن تربــط
اجلــزء املتغيــر مــن املكافــآت بــاألداء علــى املــدى
الطويــل.

٢)٢تقــوم جلنــة الترشــيحات واملكافــآت باملراجعــة
الدوريــة لسياســة املكافــآت ،وتقييــم مــدى
فعاليتهــا يف حتقيــق األهــداف املتوخــاة منهــا.

٥)٥حتــدد املكافــآت بنــا ًء علــى مســتوى الوظيفــة،
واملهــام واملســؤوليات املنوطــة بشــاغلها،
واملؤهــات العلميــة ،واخلبــرات العمليــة،
واملهــارات ،ومســتوى األداء.

٣)٣التوصيــة ملجلــس اإلدارة مبكافــآت أعضــاء
مجلــس اإلدارة واللجــان املنبثقــة عنــه وكبــار
التنفيذيــن بالشــركة.
٤)٤تقــدم املكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس
اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة علــى إجنــاح الشــركة
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٦)٦ايقــاف صــرف املكافــآت أو اســتردادها إذا تبــن
أنهــا تقــررت بنــا ًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة
قدمهــا عضــو يف مجلــس اإلدارة أو اإلدارة
التنفيذيــة ،وذلــك ملنع اســتغالل الوضع الوظيفي
للحصــول علــى مكافــآت غيــر مســتحقة.

.بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
المكافآت الثابتة (ألف ريال)

مبلغ معين

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

مكافأة األعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر
إن كان من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

مكافآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

المجموع

مكافاة نهاية الخدمة

المجموع الكلي

15

227

227

12

224

224

6

218

218

بدل المصروفات

أوالً  :األعضاء املستقلني
عبداهلل
12 200
الفايز
فراج أبو
12 200
ثنني
هيثم
12 200
احلميدي

المكافآت المتغيرة (ألف ريال)

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذين

حمد
السياري

12 200

12

224

224

سليمان
املنديل

12 200

12

224

224

200

-

-

200

200

-

12

15

27

12 200

12

224

رياض
الزهراني*
إياد
احلسني**

باسم
الشايف

-

-

27
224

ثالثا ً  :األعضاء التنفيذيين

عبدالرحمن
السماعيل

12 200

9

221

* *انتهــت عضويــة األســتاذ ريــاض الزهرانــي يف
2018 /1 /13م

221

** بدأت عضوية األستاذ إياد احلسني يف
2018/1/14م
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.جمكافآت كبار التنفيذيين:

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

مكافآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

المجموع

مكافأة نهاية الخدمة

1,714 4,٩٣٤

1,911

المجموع الكلي

 5من كبار
التنفيذين

1,209 3,725

197

مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس
إن وجدت

المكافآت الثابتة (ألف
ريال)

المكافآت المتغيرة (ألف ريال)

6,845

.دمكافآت أعضاء اللجان:

األعضاء

حمد السياري
سليمان املنديل
عبداهلل الفايز
فراج أبو ثنني
هيثم احلميدي
عبدالرحمن
السماعيل
باسم الشايف

إياد احلسني
خالد الرويس
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عضوية اللجان

اللجنة التنفيذية
جلنة املسؤولية االجتماعية
مجلس إدارة وجلان الشركة التابعة
اللجنة التنفيذية
جلنة املسؤولية االجتماعية
جلنة املسؤولية االجتماعية
جلنة املراجعة

المكافآت الثابتة
(عدا بدل حضور
الجلسات)

بدل حضور
جلسات

المجموع

(الف ريال)

200

12

212

200

27

227

200

15

215

جلنة املكافآت والترشيحات

200
200

12
6

212

اللجنة التنفيذية

200

24

224

جلنة املكافآت والترشيحات
مجلس إدارة وجلان الشركة التابعة

200

12

212

192

15

207

100

12

112

جلنة املكافآت والترشيحات

جلنة املسؤولية االجتماعية
جلنة املراجعة
جلنة املراجعة
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الخامس عشر :العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

تعتبر جميع املكافآت املمنوحة ألعضاء املجلس واللجان ضمن ما هو مقر يف سياسة املكافآت ،وال يوجد أي انحرافات.

السادس عشر :العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية:
لم ترد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عام 2018م.

السابع عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
املراجعــة الداخليــة هــي نشــاط تأكيــدي واستشــاري
موضوعــي ومســتقل ،وذلــك بغــرض إضافــة قيمــة
وحتســن عمليــات الشــركة ،وتســاعد املراجعــة الداخليــة
الشــركة يف حتقيــق أهدافهــا بتوفيــر أســاس منتظــم
لتقــومي وحتســن فاعليــة الرقابــة ،والعمليــات التــي
ينطــوي عليهــا األداء الرقابــي للشــركة .هــذا وقــد نفــذت

املراجعــة الداخليــة العديــد مــن عمليــات املراجعــة
الدوريــة واخلاصــة والتــي كان مــن شــأنها التأكــد مــن
دقــة وفعاليــة األداء ،إضافــة إلــى املســاهمة يف مراجعــة
القوائــم املاليــة األوليــة والنهائيــة وتنســيق أعمــال
اجلهــات الرقابيــة اخلارجيــة.

وقــد اطلــع مجلــس اإلدارة علــى تقريــر جلنــة املراجعــة عــن نتائــج املراجعــة املقدمــة لــه مــن املدقــق الداخلــي ،ولــم
يتبــن لــه وجــود أيــة مالحظــات جوهريــة.

الثامن عشر :توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:
أوصت جلنة املراجعة باجتماعها يف تاريخ 2018/2/25م بتجديد تعيني مكتب طالل أبو غزالة كمراجع داخلي لعام 2018م.
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التاسع عشر :مساهمات الشركة االجتماعية:
خالل عام 2018م قامت الشركة بدعم البرامج االجتماعية التالية:
●دعــم جمعيــة بنيــان لتغطيــة برنامــج دورات لغــة
إجنليزيــة لـــ  25متدربــاً ومتدربــة مت تدريبهــم يف
معهــد الفيصــل ،وكذلــك تدريــب  8متدربــات يف
برنامــج مســاعد طبيــب أســنان يف معهــد إرم ومدتــه
ســنة كاملــة.
●دعمــت الشــركة جمعيــة رعايــة الطفولــة عــن طريــق
برنامــج توعيــة األســرة واملجتمــع والــذي خصــص
حوالــي  23دورة لـــ  700متدربــة.
●دعمــت الشــركة جمعيــة األطفــال املعوقــن لتغطيــة
برنامــج (مبادرتــي التعليمــي والطبــي) لرعايــة
األطفــال املعوقــن وتأهيلهــم.
●دعمــت الشــركة جمعيــة ســند لدعــم األطفــال
املرضــى بالســرطان لتغطيــة برنامــج الدعــم املعنوي
لدعــم أســر األطفــال حيــث يقــدر عــدد املســتفيدين
بحوالــي  1,129طفــل يف أقســام األورام يف 6
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مستشــفيات يف مدينــة الريــاض و 3مستشــفيات يف
مدينــة جــدة.
●دعمــت الشــركة اجلمعيــة اخليرية لــذوي االحتياجات
اخلاصــة باجلبيــل الصناعيــة (إرادة) لشــراء حافلــة
نقــل طــاب اجلمعيــة وشــراء أجهــزة طبيــة.
كمــا ســوف تعمــل الشــركة يف األعــوام القادمــة – بــإذن
اهلل  -علــى االســتمرار يف البحــث عــن البرامــج املتميــزة
التــي حتمــل أهدافـاً ســامية مــع التركيــز علــى دعــم برامــج
تعليميــة يف الصحــة والســامة ،ودعــم األيتــام واألســر
الفقيــرة يف مجــال التعليــم والتدريب ،وتشــجيع املؤسســات
التعليميــة والتدريبيــة ،وتثقيــف وتدريــب وتوظيــف النســاء،
كمــا أن الشــركة تعمــل دائمــاً علــى تقييــم مــدى فعاليــة
وجديــة الــدورة التدريبــة املدعومــة مــن قبــل الشــركة،
وفريــق العمــل املشــارك ،لكــي يتســنى للشــركة اتخــاذ قــرار
االســتمرار يف الدعــم أو البحــث عــن برامــج أخــرى.

العشــرون :تواريــخ انعقــاد الجمعيــات العامة للمســاهمين خــال عام 2018م وأســماء
أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضرين:
عقدت الشركة اجتماعًا واحدًا للجمعية العامة للمساهمين خالل عام 2018م

أعضاء مجلس اإلدارة

حضور اجتماع الجمعية األول (جمعية عامة عادية)
 16أبريل 2018م

1

حمد سعود السياري

P

2

سليمان محمد املنديل

P

3

عبداهلل محمد الفايز

P

4

فراج منصور أبوثنني

P

5

هيثم محمد احلميدي

P

6

إياد عبدالرحمن احلسني

P

7

باسم عبداهلل الشايف

P

8

عبدالرحمن صالح السماعيل

P
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الحادي والعشرون :المخاطر المحتملة:
هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة ويمكن تصنيفها كالتالي:

١ .١املخاطر املتعلقة بالعمليات:

١.١.١مســتوى األداء التشــغيلي ،والــذي يحتــوي علــى
العديــد مــن التقنيــات واملعــدات والتــي قــد تتعــرض
لألعطــال والتوقــف.
٢.٢.١مخاطــر توريــد املــواد األساســية (اللقيــم)،

٢ .٢املخاطر املتعلقة بالسوق:

١.١.٢املنافســة العاليــة والتــي تتأثــر بهــا الشــركة مــن
حيــث العــرض والطلــب.

واســتيفاء شــروط اتفاقيــة توريــد اللقيــم مــع شــركة
أرامكــو الســعودية.
٣.٣.١مخاطر تغير أسعار املواد اخلام.
 ٤.٤.١األخطار املتعلقة بأسعار الفائدة.
٢.٢.٢أسعار النفط اخلام.

٣ .٣وضــع االقتصــاد العاملــي والــذي قــد يؤثــر يف انخفــاض الطلــب علــى منتجــات الشــركة،
والــذي قــد ينعكــس علــى أســعار املنتجــات.
٤ .٤املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة اإلغراق يف األسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.
٥ .٥املخاطر البيئية واملالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات
وتكاليف.
الثاني والعشرون :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت أو
أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم)
وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2018م:
.أمن غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:
تسلسل
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اسم من تعود له المصلحة

عدد األسهم
بداية العام

1

املجموعة السعودية لالستثمار
الصناعي

2

املؤسسة العامة للتقاعد

78,000,000

3

املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

78,000,000

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

عدد األسهم
نهاية العام

-

-

82,129,652

4,129,652

%5.29

78,000,000

-

-

240,000,000 240,000,000

.ب ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:
األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة ،بما فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم القصر:
٢٠١٨/١/١م
اســم العضــو

حمد السياري
(الرئيس)
سليمان املنديل
(نائب الرئيس)
عبداهلل الفايز
فراج أبوثنني
باسم الشايف
“ممثال للمؤسسة
العامة للتقاعد”
هيثم احلميدي
إياد احلسني
“ممثال للمؤسسة
العامة للتأمينات
االجتماعية”
عبدالرحمن السماعيل
(العضو املنتدب)

عدد األسهم

٢٠١٨/١٢/٣١م
أدوات
الدين

أقاربهم

عدد
األسهم

نسبة
أقاربهم التغير

أدوات
الدين

100,000

-

-

100,000

-

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

2,000

-

-

2,000

-

-

-

25,000

-

-

25,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,000

-

-

1,000

-

-

-

.جملكية كبار التنفيذيين:
األسهم المملوكة لكبار التنفيذيين ،بما فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم القصر:
٢٠١٨/١/١م
االســم

٢٠١٨/١٢/٣١م

عدد
األسهم

أدوات
الدين

عدد
األسهم

فهد عبداهلل الذيبان

23,000

-

20,000

علي عبداهلل البقمي

3,730

-

0

-

-

-

-

مرزوق مبارك الشمري

-

أدوات
الدين

نسبة
التغير

%13%100-
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الثالث والعشرون :اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقــد مجلــس إدارة الشــركة أربعــة اجتماعــات خــال العــام المالــي 2018م ،وكان حضــور
األعضــاء كمــا يلــي:
تواريخ االجتماعات في عام  2018م
اســم العضــو

اإلجمالي

 8مارس

 16أبريل

 22أكتوبر

19
ديسمبر

حمد سعود السياري

P

P

P

P

 4من 4

سليمان محمد املنديل

P

P

P

P

 4من 4

عبداهلل محمد الفايز

P

P

P

P

 4من 4

فراج منصور أبوثنني

P

P

P

P

 4من 4

هيثم محمد احلميدي

P

P

P

P

 4من 4

إياد عبدالرحمن احلسني

P

P

P

P

 4من 4

باسم عبداهلل الشايف

P

P

P

P

 4من 4

عبدالرحمن صالح
السماعيل

P

P

P

P

 4من 4

الرابــع والعشــرون :طلبــات الشــركة لســجل المســاهمين وتواريــخ تلــك الطلبــات
وأســبابها:
طلبات الشركة لسجل
المساهمين
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تاريخ الطلب

1

2018/4/16م

2

2018/4/16م

3

2018/4/18م

4

2018/12/19م

أسباب الطلب

لغرض التأكد من ملكية املساهمني عند انعقاد اجلمعية
العامة
لغرض ملف األرباح
لغرض احلصول على بيانات املساهمني املستحقني لألرباح
يوم انعقاد اجلمعية
لغرض إعداد التقرير السنوي

الخامس والعشرون  :تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
تم خالل العام 2018م تعامالت مع أطراف ذات عالقة ،وجاءت على النحو التالي:
قيمة التعامالت القائمة (بآالف الرياالت)
أسم الطرف ذي
العالقة

شركة املجموعة
السعودية لالستثمار
الصناعي

نوع عالقة
الشركة

شركة
املجموعة
السعودية
كمساهم
رئيسي يف
بتروكيم

نوع الصفقة

خدمات مشتركة
مقدمة

مدتها وقيمتها

تقوم املجموعة السعودية بتقدمي العديد من
اخلدمات املساندة لبتروكيم ،وقد بلغ إجمالي
التعامالت مع شركة املجموعة خالل العام
2018م مبلغ  409الف ريال ،ومدتها سنة.
كما استثمرت املجموعة السعودية يف الصكوك
املصدرة من قبل بتروكيم خالل عام 2014م،
مبقدار  130مليون ريال.

السادس والعشرون  :بيان المستحقات النظامية:
نوع المدفوعات

المسددة (ريال)

المستحقة
(ريال)

وصف موجز

األسباب

٠

مصاريف زكوية تخص
الشركة التابعة عن عام
2017م

-

0

0

-

التأمينات االجتماعية

569,147

48,350

رسوم الغرفة التجارية
والتأشيرات

املستحق عن رواتب شهر
ديسمبر 2018م

-

8,308

٠

-

رسوم مكتب العمل

27,016

٠

-

الزكاة

13,611,754

ضرائب االستقطاع
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السابع والعشرون :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجلس اإلدارة:
١)١أن ســجالت احلســابات أعــدت بالشــكل
ا لصحيــح .

٣)٣أنــه ال يوجــد أي شــك يذكــر يف قــدرة املصــدر
علــى مواصلــة نشــاطه.

٢)٢أن نظــام الرقابــة الداخليــة أعــد علــى أســس
ســليمة ونُفّــذ بفعاليــة.

٤)٤ال توجــد أيــة مصلحــة جوهريــة ألعضــاء مجلــس
اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو املديــر املالــي أو
كبــار التنفيذيــن يف عقــود الشــركة.

الثامن والعشرون :أفصاحات عامة:
●لــم يقــم أي شــخص أو جهــة بإبــاغ الشــركة بأيــة
مصلحــة لــه يف فئــة األســهم ذات األحقيــة يف
التصويــت خــال العــام املالــي 2018م.
●لــم تقــم الشــركة بإصــدار أو منــح أدوات ديــن
قابلــة للتحويــل إلــى أســهم ،أو أي حقــوق خيــار ،أو
مذكــرات حــق اكتتــاب ،أو حقــوق حتويــل ،أو حقــوق

مشــابهة خــال العــام املالــي 2018م.
●لــم تقــم الشــركة بــأي اســتثمارات أو احتياطيــات
ملصلحــة موظفــي الشــركة.
●ال توجــد أســهم خزينــة محتفــظ بهــا مــن قبــل
الشــركة.

ويف اخلتــام يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى حكومــة خــادم احلرمــن الشــريفني الرشــيدة ،علــى
دعمها املتواصل لقطاع الصناعة.

		
وباهلل التوفيق،
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مجلس اإلدارة

