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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

ال�شادة/ م�شاهمو �شركة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي       املحرتمني
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد،،،

ي�ش���رين باإ�شم���ي، وا�شم زمالئي اأع�شاء جمل����س اإدارة ال�شركة، اأن اأقدم لك���م التقرير ال�شنوي لل�شنة 
املالية املنتهية يف 2015/12/31م.   

�شهد عام 2015م، انخفا�شًا حادًا الأ�شعار النفط ون�شبة منو االقت�شاد العاملي، والذي اثر على اأ�شعار 
منتجات ال�شركات التابعة، ونتائجها املالية.

وتبني نتائج ال�شركة انخفا�شًا يف اأرباحها من 933 مليون ريال يف عام 2014م اإلى 727 مليون ريال يف 
عام 2015م، وياأتي ذلك ب�شبب انخفا�س اأ�شعار املنتجات، وعمل ال�شيانة الدورية املجدولة للم�شاريع 
امل���دارة ب�شورة م�شرتك���ة )�شركة �شيفرون فيليب����س ال�شعودية، �شركة اجلبيل �شيف���رون فيليب�س( يف 
الرب���ع الراب���ع من الع���ام 2015م، اإال اأن ح�شة املجموع���ة يف نتائج ال�شركة الوطني���ة للبرتوكيماويات 
)برتوكيم(زادت بعد ا�شتكمال م�شاريعها التابعة وحت�شن اأعمالها، هذا وقد انتهت االأعمال االن�شائية 
مل�شروع ال�شركة الرابع )�شركة البرتوكيماويات التحويلية( الإنتاج النايلون 6.6 وال�شناعات التحويلية 
خ���الل الع���ام 2015م، ولكن تتوقع ال�شركة اأن تواجه حتديات يف مث���ل هذه ال�شناعات نظرًا للطاقات 

االإنتاجية العالية، وتناف�شية املنتجات عامليًا، و�شعوبة الت�شويق، وتدين هام�شية الربح. 

و�شت�شتمر ال�شركة بالعمل لتحقيق اأهدافها بتعظيم العائد مل�شاهميها، ورفع ن�شبة ال�شعودة يف 
م�شاريعها، واالهتمام باالأمن وال�شالمة يف من�شاآتها.

ويف اخلت���ام اأود اأن اأتق���دم اأ�شالًة ع���ن نف�شي ونيابة عن اأع�ش���اء جمل�س االإدارة 
املوقري���ن بخال����س ال�شكر والتقدير اإل���ى مقام خادم احلرم���ني ال�شريفني 

وحكومته الر�شيدة، لدعمها املتوا�شل لقطاع ال�شناعة.

وباهلل التوفيق،،،

رئيـــس مجلـــس اإلدارة

حمـد بن سعود السيـاري
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معالي األستاذ  حمد بن سعود السياري ) الرئيس(

د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحيأ. حاتم بن علي الجفاليمعالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز

م. علي بن عبداهلل النعيمأ. سعد بن علي الكثيريأ. صالح بن عيد الحصيني

أ. سليمان بن محمد المنديل )العضو المنتدب(أ. أحمد بن محمد عبيد بن زقر

أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية 
لالستثمار الصناعي
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أواًل: تكوين ونشاط الشركة:
تاأ�ش�شت �شركة املجموعة ال�شعودي���ة لال�شتثمار ال�شناعي مبوجب قرار وزارة التجارة وال�شناعة 
رق���م 291 وتاريخ 29 جم���ادى الثاين 1416ه� )املوافق 23 نوفمرب 1995م(، وهي �شركة م�شاهمة 
عام���ة �شعودي���ة، ومقره���ا مدينة الريا����س باململكة العربي���ة ال�شعودي���ة، بال�شج���ل التجاري رقم 
1010139946 وتاري���خ 10 �شعبان 1416ه� )املوافق 1 يناي���ر 1996م(، ويبلغ راأ�س مالها 4.500 
مليون ريال، ويتمثل ن�صاط ال�صركة يف تنمية وتطوير القاعدة ال�صناعية يف اململكة وعلى الأخ�ص 
ال�شناعات البرتوكيماوية وفتح جماالت ت�شديرها اإلى االأ�شواق اخلارجية واإف�شاح املجال للقطاع 
اخلا����س با�شتعمال منتج���ات ال�شناعة البرتوكيماوي���ة لتنمية ال�شناع���ات التحويلية، وذلك بعد 

احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من جهات االخت�شا�س.

ثانيًا: مشاريع الشركة:
1 . :)SCP(  شركة شيفرون فيليبس السعودية 

ه���ي �شرك���ة ذات م�شوؤولي���ة حم���دودة، يف مدين���ة اجلبي���ل باململكة العربي���ة ال�شعودي���ة، بال�شجل 
 التج���اري رق���م 2055003839 وتاري���خ 22 �شف���ر 1417ه���� )املواف���ق 8 يولي���و 1996م(، ويبل���غ 
راأ����س ماله���ا 655 مليون ري���ال، مملوكة منا�شفة ب���ني املجموعة ال�شعودية لال�شتثم���ار ال�شناعي 
و�شرك���ة �شيف���رون فيليب����س العربي���ة للبرتوكيماويات وبن�شب���ة 50% لكل منهما، ويق���ع امل�شروع يف 
 مدين���ة اجلبيل ال�شناعية، وبداأ االإنتاج يف ع���ام 2000م، وتنتج مواد البنزين، وال�شايكلوهك�شان، 

ووقود املركبات.
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وكان اإجم���ايل مبيع���ات ال�شركة 3.944 مليون ريال يف ع���ام 2015م، مقارنة مببلغ 6.285 مليون ريال يف عام 
2014م، هذا وقد حققت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية اأرباحًا �شافية بلغت 471 مليون ريال لعام 2015م، 

مقارنة مببلغ 1.089 مليون ريال لعام 2014م، وفيما يلي التق�شيم اجلغرايف الإيرادات ال�شركة لعام 2015م:

 :)SCP(  شركة شيفرون فيليبس السعودية

دول الخلیج

داخل المملكة

أوروبا

آسیا

	  
	  

%1

%24

%34

%41

ويو�شح الر�شم البياين التايل مقارنة اأ�شعار منتجات �شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية منذ بداية عام 2014م، 
وحتى نهاية عام 2015م:

äÉÑcôŸG Oƒbh¿É°ùµg ƒ∏µjÉ°ùdGøjõæÑdG
١٦٠٠

١٤٠٠

١٢٠٠

١٠٠٠

٨٠٠

٦٠٠

٤٠٠

١٢    ١١    ١٠      ٩      ٨      ٧      ٦       ٥     ٤       ٣      ٢      ١ ١٢    ١١    ١٠      ٩      ٨      ٧      ٦       ٥     ٤       ٣      ٢      ١

دوالر/طن

٢٠١٤ ٢٠١٥



التقرير السنوي  |   2015م10

2 .:)JCP(  شركة الجبيل شيفرون فيليبس

ه���ي �شرك���ة ذات م�شوؤولية حم���دودة، يف مدين���ة اجلبيل باململك���ة العربي���ة ال�شعودية، بال�شج���ل التجاري رقم 
2055005901 وتاري���خ 25 جم���ادى االآخر 1424ه� )املوافق 23 اأغ�شط����س 2003م(، ويبلغ راأ�س مالها 1.477 
ملي���ون ريال، مملوكة منا�شفة بني املجموعة ال�شعودية لال�شتثم���ار ال�شناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربية 
للبرتوكيماوي���ات وبن�شب���ة 50% ل���كل منهما، ويق���ع امل�شروع يف مدينة اجلبي���ل ال�شناعية، وب���داأ االإنتاج يف عام 

2008م، حيث تنتج مادتي ال�شتايرين، والربوبلني.

وكان اإجم���ايل مبيع���ات ال�شركة 4.589 مليون ريال يف ع���ام 2015م، مقارنة مببلغ 7.265 مليون ريال يف عام 
2014م، وحققت ال�شركة اأرباحًا �شافية بلغت 343 مليون ريال لعام 2015م، مقارنة باأرباح قدرها 130 مليون 

ريال لعام 2014م، وفيما يلي التق�شيم اجلغرايف الإيرادات ال�شركة لعام 2015م:

 :)JCP( شركة الجبيل شيفرون فيليبس

آسیا

داخل المملكة

أوروبا
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ويو�ش���ح الر�شم البياين التايل مقارنة اأ�شعار منتجات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س منذ عام 2014م، وحتى 
نهاية عام 2015م: 
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم )شركة مساهمة عامة(:	. 

ه���ي �شركة م�شاهمة عامة �شعودية، ومقره���ا مدينة الريا�س باململكة العربية ال�شعودية، بال�شجل التجاري رقم 
1010246363 وتاريخ 8 ربيع االأول 1429ه� )املوافق 16 مار�س 2008(، ويبلغ راأ�س مالها 4.800 مليون ريال، 
ومتتل���ك املجموعة ال�شعودية 50% من اأ�شهم ال�شركة الوطني���ة للبرتوكيماويات )برتوكيم(، ويتمثل ن�شاطها يف 
تنمي���ة وتطوير واإقامة وت�شغي���ل واإدارة و�شيانة امل�شان���ع البرتوكيماوية والغاز والب���رتول وال�شناعات االأخرى 
وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البرتوكيماوية وم�شتقاتها، وبلغ اإجمايل مبيعات برتوكيم 7.304 
مليون ريال لعام 2015م، مقارنة مببلغ 7.859 مليون ريال لعام 2014م، وحققت ال�شركة اأرباحًا �شافية بلغت 
907 مليون ريال لعام 2015م، مقارنة باأرباح بلغت 774 مليون ريال لعام 2014م، وتقت�شر اأعمال برتوكيم على 

ا�شتثمارها يف �شركتها التابعة، وهي:  

:)SPCo(  الشركة السعودية للبوليمرات

ه���ي �شرك���ة ذات م�شئولية حم���دودة، يف مدين���ة اجلبيل باململك���ة العربية ال�شعودي���ة، بال�شج���ل التجاري رقم 
2055008886 وتاري���خ 29 ذو القع���دة 1428ه� )املواف���ق 9 دي�شمرب 2007(، ويبلغ راأ����س مالها 4.800 مليون 
ري���ال، ومتتل���ك ال�شركة الوطني���ة للبرتوكيماويات )برتوكي���م( 65%، ومتتلك �شركة �شيف���رون فيليب�س العربية 

للبرتوكيماويات 35%، ويقام امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�شناعية، حيث ينتج املواد بالطاقات التالية:

كمية الإنتاج )األف طن( املادة
1.220اإيثلني

440بروبلني
1.100بويل اإيثلني 

400بويل بروبلني 
GPPS 100بويل �شتايرين
HIPS  100بويل �شتايرين

100هك�شان - 1
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ب���داأ الت�شغي���ل التجاري يف الربع الرابع من عام 2012م، وتقوم ال�شركة بت�شويق املنتجات داخل اململكة، ويتولى 
املبيع���ات اخلارجية �شرك���ة بوليمرات اخلليج للتوزيع )GPDC(، بالتعاون مع �شرك���ة �شيفرون فيليب�س كيميكال 
اإنرتنا�شيون���ال )CPCIS(، والت���ي تق���دم الدعم الت�شويقي عن طري���ق خدمات الت�شويق والبي���ع جلميع منتجات 
ال�شرك���ة عاملي���ًا، وذلك بناًء على اتفاقية البيع املربمة بني �شركة بوليم���رات اخلليج للتوزيع و)CPCIS(، كما اأن 
�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع )GPDC( مملوكة بن�شبة 65% ل�شركة برتوكيم، و35% ل�شركة �شيفرون فيليب�س 
العربي���ة للبرتوكيماويات، والتي تاأ�ش�ش���ت يف عام 2011م، ك�شركة ذات م�شوؤولية حم���دودة م�شجلة يف املنطقة 
احلرة مبطار دبي باالإمارات العربية املتحدة ومقرها دبي، ويبلغ راأ�س مالها 2 مليون درهم اإماراتي، وينح�شر 
ن�شاطها يف تخزين وبيع وتوزيع البوليمرات خارج اململكة، واملنتجة من قبل ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات. كما 
اأكملت ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات خالل العام 2015م وبنجاح كافة متطلبات التمويل املحددة يف اتفاقيات 
التموي���ل مع مقر�شي امل�شروع املحلي���ني والدوليني، بحيث ي�شبح امل�شروع م�شئواًل ع���ن الوفاء بالتزاماته املالية 
با�شتخ���دام عائداته من عمليات���ه الت�شغيلية، بدون احلاجة ل�شمانات املالك. وج���اء التوزيع اجلغرايف ملبيعات 

ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات خالل عام 2015م، على النحو التايل:

 :)SPCo( الشركة السعودية للبوليمرات

آسیا

أوروبا

داخل المملكة

	  
	  

%34 %57

%9
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كما يو�سح الر�سم البياين اأدناه ن�سبة ملكية برتوكيم بامل�سروع، وكذلك ن�سب كبار امل�ساهمني يف برتوكيم:

4 .:)PCC(  شركة البتروكيماويات التحويلية

ه���ي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم 
2055013878 وتاري���خ 29 �سعبان 1432ه���� )املوافق 30 يوليو 2011م(، ويبلغ راأ�س مالها 1.894 مليون ريال، 
مملوكة منا�سفة بني املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي و�سركة �سيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات 
وبن�سب���ة 50% لكل منهما، وذلك التزامًا ب�ص���روط تخ�صي�ص الغاز ال�صادر من وزارة البرتول والرثوة املعدنية، 
حيث قامت املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�سناعي و�سريكتها �سركة �سيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات 
تنفي���ذ ع�س���رة م�ساريع، منها اأول م�سروع لإنتاج مادة النايل���ون 6.6 يف اململكة، وعدة م�ساريع حتويلية لت�سنيع 
ع���دة منتج���ات لالحتياجات ال�ستهالكي���ة، ويقام امل�سروع عل���ى م�ساحة 510.000 مرت مرب���ع مبدينة اجلبيل 

ال�سناعية الثانية، وتتلخ�س منتجات ال�سركة وطاقاتها الإنتاجية يف اجلدول التايل:

65
35

%

%

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات (بتروكيم)

شركة شيفرون فيليبس
SPCoالعربية للبتروكيماويات

الشركة السعودية للبوليمرات

50
17.5
16.25
16.25%

%

%

%
المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

الجمهــــــــور

المؤسسة العامة للتأمينات

المؤسسة العامة للتقاعد
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املنتجاتالطاقة الإنتاجية )األف طن(امل�سنع

العوازل، االألياف، االإطارات، 50النايلون 6.6
اخلراطيم، املالب�س، احلقائب 20النايلون املركب

اأنابيب البنية التحتية واالإن�شاءات30اأنابيب البويل اإيثلني

اأنابيب الري وم�شتلزماتها30اأنابيب الري

مراوح الهواء، مرايا داخلية4قطع غيار ال�شيارات ال�شغرية 

اأغطية املحرك البال�شتيكية15قطع غيار ال�شيارات الداخلية

املو�شالت، الكيابل، املفاتيح10الو�شالت الكهربائية

احلاويات الطبية4التجهيزات الطبية

االأكيا�س البال�شتيكية5امل�شتلزمات الطبية ذات اال�شتخدام الواحد

العلب واأغطيتها 20العلب واأغطيتها

ب���داأ الت�شغي���ل للم�شانع التحويلية خالل الع���ام 2014م، كما بداأ ت�شغيل م�شنع النايل���ون 6.6، وم�شنع ت�شكيل 
النايلون خالل العام 2015م، وتقدر التكلفة الكلية لهذه اال�شتثمارات مببلغ قدره )3.250 مليون( ريال، ن�شفها 
ميث���ل ح�شة املجموع���ة، وت�شري التقديرات والتوقعات لتلك امل�شاريع اإل���ى �شعوبة حتقيق هوام�س ربحية جيدة، 
وذل���ك ب�شبب طاق���ات االإنتاج العالية، وتناف�شية املنتجات عامليًا و�شعوب���ة الت�شويق، مع �شعف وجود م�شتهلكني 
للكمي���ات املنتج���ة يف املنطق���ة، ولكن اإدارة امل�ش���روع ت�شعى لبناء قاع���دة اأ�شا�شية جيدة ملثل ه���ذه ال�شناعات، 
والعم���ل على ا�شتقطاب ال�ش���ركات العاملية يف هذه ال�شناعات، لتكوين �ش���راكات واتفاقيات بحيث تعود بالنفع 

على ا�شتثمارات ال�شركة. 

وكان اإجم���ايل مبيع���ات ال�شركة 23 مليون ريال يف ع���ام 2015م، مقارنة مببلغ 9 ملي���ون ريال يف عام 2014م، 
وحقق���ت ال�شرك���ة خ�شائ���ر بلغت 180 مليون ري���ال لعام 2015م، مقارن���ة بخ�شائر قدرها 56 ملي���ون ريال لعام 

2014م، وفيما يلي التق�شيم اجلغرايف الإيرادات ال�شركة لعام 2015م:

 :)PCC(  شركة البتروكيماويات التحويلية

خارج المملكة

داخل المملكة

	  
	  

%92

%8
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تكامل المشاريع:. 5

تعترب امل�شاريع الثالثة )�شيفرون فيليب�س ال�شعودية، واجلبيل �شيفرون فيليب�س، وال�شركة ال�شعودية للبوليمرات( 
مكمل���ة لبع�شه���ا البع�س، حي���ث تنتج منتجات خمتلف���ة بطاقة اإجمالي���ة ت�شل اإلى 6.400 األ���ف طن، منها ما 
ي�شتخدم داخليًا الإنتاج منتجات ذات قيمة م�شافة، حيث تبلغ الكميات املتاحة للبيع حمليًا ودوليًا 3.800 األف 

طن �شنويًا:

290
سايكلو هكسان

ألف طن/ سنة
835

بنزين

ألف طن/ سنة

الجازولين
الطبيعي

شركة شيفرون
فيليبس السعودية

الجازولين
الطبيعي

إيثان
الشركة

السعودية
للبوليمرات

بروبان

شركة الجبيل 
شيفرون فيليبس 

ألف طن/ سنة
780

وقود المركبات

ألف طن/ سنة
150

بروبلين

ألف طن/ سنة
730

ستايرين

ألف طن/ سنة

ألف طن/ سنة

100
HIPS بولي ستايرين

100
GPPS بولي ستايرين

ألف طن/ سنة
1100

بولي إيثلين

ألف طن/ سنة
100

هكسان- ١

ألف طن/ سنة
400

بولي بروبلين

ألف طن/ سنة
1.220

 إيثلين

 ألف طن/ سنة
440

بروبلين

ألف طن/ سنة
40

بروبلين

ألف طن/ سنة
230

إيثيلين
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ثالثًا: المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة:
تعم���ل املجموع���ة وم�شاريعها التابعة عل���ى اإدارة عملياتها الت�شغيلية للم�شان���ع، واإدارة املخاطر ومراقبة االأداء 
والتي تهدف اإلى تنمية حقول م�شاهميها وتعزيز قدرا ت ال�شركة التناف�شية يف خمتلف االأ�شواق، وتقوم ال�شركة 
و�شركاته���ا التابع���ة باملتابعة امل�شتمرة الإدارة تلك املخاطر وعمل االإجراءات الوقائية التي ت�شهم يف رفع م�شتوى 

الوعي واحلد من تاأثريها، ومن املخاطر التي تتاأثر ال�شركة يف �شناعاتها الرئي�شية ما يلي:

خماط���ر توري���د امل���واد االأ�شا�شي���ة )اللقي���م( واأ�شعارها التي تعتم���د عليه���ا م�شاريع ال�شرك���ة يف االإنتاج  �
حي���ث حت�ش���ل ال�ش���ركات التابعة عل���ى اللقيم من م���ورد رئي�شي واحد ه���و )اأرامكو ال�شعودي���ة( باأ�شعار 
 مماثل���ة الأ�شع���ار ال�ش���ركات البرتوكيماوي���ة يف ال�شعودي���ة، واأي تغي���ري يح�ش���ل يف �شع���ر اللقي���م �شيوؤثر 

على ربحية ال�شركة.
و�ش���ع االقت�شاد العاملي والذي ينعك�س على اأ�شعار املنتج���ات، وقد يوؤثر يف الطلب على منتجات ال�شركة،  �

وبالت���ايل عل���ى املبيعات واالإي���رادات، ف�شاًل عن التكلفة املتوقع���ة للقيم، لذلك تق���وم ال�شركة و�شركاتها 
التابعة وب�شكل م�شتمر على مراقبة حالة ال�شوق وظروف العر�س والطلب واأ�شعار ال�شرف من اأجل و�شع 

اخلطط والتنبوؤ باأي ركود حمتمل. 
التناف�شي���ة العالي���ة يف االأ�شواق والتي تتاأثر بها ال�شركة من حيث العر�س والطلب: تعمل ال�شركات التابعة  �

عل���ى ت�شويق وبيع منتجاته���ا يف خمتلف االأ�شواق املحلية واالإقليمية والعاملي���ة، وتو�شيع قاعدة زبائنها من 
خ���الل اتفاقيات الت�شوي���ق، كما اأنها معر�شة لتقلب���ات اأ�شعار املنتجات البرتوكيماوي���ة، وتعمل ال�شركات 

التابعة على احلد من هذه التاأثريات من خالل تخفي�س التكاليف، وزيادة الكميات املنتجة واملباعة.
خماط���ر م�شت���وى االأداء الت�شغيل���ي والتي حتت���وي على العديد م���ن التقنيات واملعدات والت���ي قد تتعر�س  �

لالأعط���ال والتوقف من ح���ني الآخر: تتعر�س ال�شركات التابعة يف وحداتها الت�شغيلية اإلى بع�س التوقفات، 
وللح���د من خماطر هذه التوقفات تطبق ال�شركة برنامج االعتمادية ال�شاملة جلميع وحداتها، اإلى جانب 

قيامها بالتاأمني الالزم.
يت�صم���ن ن�ص���اط ال�صركات التابعة على ت�صني���ع وت�صويق املنتجات البرتوكيماوية، وم���ن هذه املواد ما هو  �

خط���ر اأو قاب���ل لال�شتعال، وكما هو احلال يف اأية اأن�شطة تت�شمن التعامل مع مواد خطرة، وللحد من هذه 
املخاطر تتولى ال�شركات التابعة تدريب العاملني ب�شكل م�شتمر يف جميع جماالت ال�شالمة وحماية البيئة، 

وتطبق اأعلى معايري ال�شالمة عامليًا.
خماط���ر اأ�شعار الفائ���دة: اإن تغري اأ�شعار الفائدة له���ا تاأثريين على اأعمال ال�شرك���ة، حيث يوؤثر ا�شتمرار  �

انخفا�صه���ا �صلب���ًا على الودائ���ع البنكية واملرابحات ال�صلعي���ة وعمليات التحوط القائم���ة التي ترتبط بها 
ال�ش���ركات التابع���ة، ولكن ارتفاع اأ�شعار الفائدة يوؤثر �شلبًا كذلك، حي���ث يرفع تكلفة القرو�س القائمة يف 

ال�صركات التابعة، وذلك وفق �صروط التفاقيات املربمة مع املقر�صني.
خماط���ر امل���وارد الب�شرية والت���ي ت�شاحب عدم ا�شتق���رار الكف���اءات ال�شعودية يف تط���ور وا�شتمرار اأداء  �
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ال�شرك���ة: تقوم ال�شركة و�شركاتها التابعة باإع���داد الربامج املنا�شبة والتي ت�شاعد على ا�شتقرار املوظفني 
ال�شعوديني، والعمل على تقليل معدل دورانهم. 

املخاط���ر البيئية واملالزمة لل�شناع���ات البرتوكيماوية كالتلوث وما يرتتب عليه���ا من غرامات وتكاليف:  �
وللح���د من املخاطر البيئية، تلتزم ال�شركات التابعة مببادئ اال�شتدام���ة با�شتخدامها املواد االأقل �شررًا 
على البيئة، وامل�شتخدمة عامليًا، والتخل�س من النفايات بالطرق ال�شحيحة التي ال ت�شر بالبيئة واملجتمع، 

عن طريق خمت�شني يف هذا املجال.
املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة االإغراق يف االأ�شواق التي يتم فيها بيع منتجات ال�شركات التابعة: حيث  �

تعمل ال�شركة وبالتعاون مع اللجنة ال�شعودية مل�شنعي البرتوكيماويات، وهي جهة خا�شة تتولى الدفاع عن 
م�شالح قطاع البرتوكيماويات، والتن�شيق بني ال�شركات واجلهات احلكومية لتمثيل اجلانب ال�شعودي يف 

ق�شايا االإغراق التي ترفع �شدها باخلارج.

رابعًا: النتائج المالية للشركة:
ملخ�ص لنتائج اأعمال ال�سركة لل�سنوات املالية 2011م – 2015م:  	. 

يو�شح اجلدول التايل نتائج اأعمال ال�شركة للخم�س ال�شنوات املا�شية:

قائمة المركز المالي:

طريقة التوحيد التنا�سبيطريقة حقوق امللكيةال�سيا�سة املحا�سبية املطبقة

201520142013Ý 2012Ý 20122011)قائمة املركز املايل( مباليني الرياالت

5.3924.9333.3972.1183.7404.601املوجودات املتداولة 

21.14221.47321.97722.35022.49721.067املوجودات غري املتداولة

26.53426.40625.37424.46826.23725.668 اإجمايل املوجودات

2.3682.2192.4261.1892.052967املطلوبات املتداولة

11.67813.00713.12213.67214.57814.728 املطلوبات غري املتداولة

14.04615.22615.54814.86116.63015.695اإجمايل املطلوبات

12.48811.1809.8269.6079.6079.973اإجمايل حقوق امللكية

26.53426.40625.37424.46826.23726.668اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

مت عر�س نتائج العام 2012 با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وطريقة التوحيد التنا�شبي، وذلك لت�شهيل املقارنة   Ý
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قـائمة الدخـل:

طريقة التوحيد التنا�سبيطريقة حقوق امللكيةال�سيا�سة املحا�سبية املطبقة

201520142013Ý 2012Ý 20122011)قائمة الدخل( مباليني الرياالت

7.3047.8594.4378585.5564.476املبيعات

)3.694()5.036()1.337()3.710()5.560()4.822(تكلفة املبيعات

520782)479(2.4822.299727اإجمايل الربح )اخل�سارة(

ح�شة ال�شركة يف اأرباح امل�شاريع املدارة 
--318605880826ب�شورة م�شرتكة، �شايف

امل�شاريف العمومية واالإدارية 
)189()366()215()572()807()732(والت�شويقية

2.0682.0971.035132154593الدخل )اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية

)21()40()22()203()172()152(اأعباء مالية

686420)58(67اإيرادات )م�شاريف( اأخرى، �شايف

الدخل )اخل�سارة( قبل حقوق امللكية 
1.9221.932774178178592غري امل�سيطرة والزكاة

ح�شة حقوق امللكية غري امل�شيطرة 
يف �شايف )اأرباح( خ�شارة ال�شركات 

التابعة
)1.032()872(4345345344

8901.060817631631636الدخل قبل الزكاة

)107()92()92()103()127()163(الزكاة

727933714539539529�سايف الدخل

1.622.071.591.201.201.17ربحية ال�سهم الواحد بالريال

مت عر�س نتائج العام 2012 با�شتخدام طريقة حقوق امللكية وطريقة التوحيد التنا�شبي، وذلك لت�شهيل املقارنة.   Ý
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الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة:  	. 

ن�سبة التغري %التغيريات +/-20152014البنود )ماليني الرياالت(

7.9%2.4822.299182اإجمايل الربح

)1.4(%)29(2.0682.097الربح الت�شغيلي

)22(%)206(727933�شايف الربح

يعود �سبب انخفا�ص �سايف الربح والربح الت�سغيلي اإلى:

انخفا����س ح�شة ال�شرك���ة يف اأرباح امل�شاريع املدارة ب�ش���ورة م�شرتكة )�شركة �شيف���رون فيليب�س ال�شعودية   .1
و �شرك���ة اجلبيل �شيف���رون فيليب�س( خالل العام 2015م، والتي بلغت 408 ملي���ون ريال، مقابل 633 مليون 
ري���ال لعام 2014م، والناجت عن االنخفا�س احلاد يف اأ�شعار منتجات ال�شركة عامليًا نتيجة النخفا�س اأ�شعار 
النف���ط، وكذل���ك انخفا�س يف الكميات املباعة من منتجات تلك ال�ش���ركات ب�شبب التوقف الأعمال ال�شيانة 

الدورية، وجتديد املواد املحفزة، والتي جاءت فرتة التوقف على النحو التايل:

�شركة �شيفرون فيليب�س ال�شعودية )SCP( مدة التوقف 30 يوم، بدءًا من تاريخ 1-10-2015م. �
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س )JCP( مدة التوقف 37 يوم، بدءًا من تاريخ 1-10-2015م. �

ارتف���اع ح�شة املجموعة يف خ�شائر �شركة البرتوكيماوي���ات التحويلية )PCC( لت�شبح )90( مليون ريال يف   .2
خالل العام 2015م، مقابل )28( مليون ريال لعام 2014م، ويعود ذلك الى انتقال بع�س امل�شانع لعمليات 

الت�شغيل بعد اأن كانت م�شروعات حتت التنفيذ. 

ويعود �سبب ارتفاع اإجمايل الربح اإلى:

ارتف���اع ح�شة املجموعة يف نتائج ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(، فقد بلغت ح�شة املجموعة من 
االأرب���اح املتحقق���ة يف برتوكي���م لعام 2015م، ما قيمت���ه 453 مليون ريال كاأرباح، مقاب���ل 387 مليون ريال لعام 
2014م، ويع���ود ذلك ال���ى حت�شن هام�س الربح وزيادة يف الكميات املباع���ة، وانخفا�س تكاليف البيع والت�شويق 

والتكاليف العمومية واالإدارية يف ال�شركات التابعة لبرتوكيم.

 .	:)IFRS( التغيري يف ال�سيا�سات املالية املحا�سبية وتطبيق معايري املحا�سبة الدولية

خالل عام 2013م، اأقرت الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونني تطبيق معايري املحا�شبة الدولية )IFRS( على 
القوائ���م املالي���ة املعدة عن ف���رتات مالية تبداأ 2017/1/1م، حي���ث اأعدت ال�شركة خط���ة لتطبيق تلك املعايري 

الدولية، جاءت على النحو التايل:

التع���اون م���ع م�شت�ش���ار حما�شبي خارجي الب���دء يف عمل خطة لتطبي���ق معايري املحا�شب���ة الدولية لل�شركة . 1
.)IFRS( و�شركاتها التابعة، لكي يتم اإعداد القوائم املالية بناًء على املعايري الدولية
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اإ�شدار القوائم املالية بناًء على املعايري الدولية )IFRS( خالل العام 2016م داخليًا، وذلك للعام 2015م، . 2
وب�ش���كل ربعي و�شنوي للعام 2016م، وذل���ك متهيدًا الإعداد اأرقام املقارنة عند اإع���داد القوائم املدققة يف 

عام 2017م.

وبذلك �شيكون لدى ال�شركة وال�شركات التابعة خالل عام 2017م، اأرقام املقارنة املطلوبة الإ�شدار القوائم . 3
.)IFRS( املالية با�شتخدام املعايري الدولية

التوقعات امل�ستقبلية:	. 

ب�ش���كل ع���ام اأظهر �شوق املنتج���ات البرتوكيماوية خالل ع���ام 2015م ا�شتقرارًا يف عملي���ة الطلب والتي دعمها 
انخفا����س اأ�شع���ار املنتجات، وفيما يتعل���ق بالتوقعات امل�شتقبلي���ة اخلا�شة باأ�شعار منتج���ات م�شروع ال�شركة يف 
االأ�ش���واق العاملي���ة، فمن ال�شعب التنبوؤ به���ا يف الوقت احلايل وذلك الرتباطها بعدة عوام���ل اقت�شادية، اأهمها 
اأ�شع���ار النف���ط وال���ذي انخف�س انخفا�شًا ح���ادًا خالل العام 2015م، وب���دوره اأثر على اأ�شع���ار جميع املنتجات 
البرتوكيماوي���ة، وكذل���ك بع�س اأ�شع���ار اللقيم امل�شتخدم لعمليات االنت���اج، كما اأن تغيري اأ�شع���ار اللقيم وتعرفة 
ا�شته���الك الكهرب���اء، الذي �شدر بق���رار جمل�س ال���وزراء بتاريخ 1437/3/17ه�����، �شيكون له اأث���ر على نتائج 
ال�شركة، حيث تتوقع ال�شركة اأن يكون االأثر املايل الناجت من تعديل تلك االأ�شعار �شيرتاوح بني 140 و 180 مليون 
ريال �شنويًا، و�شيظهر تاأثري ذلك على نتائج ال�شركة خالل العام املايل 2016م، ولذلك �شوف تكر�س املجموعة 
جهوده���ا يف م�شاريعه���ا لتحقيق اإيرادات اأف�شل يف ع���ام 2016م، من خالل انتظام عملي���ات الت�شغيل واالإنتاج 

والبيع يف م�شاريعها.
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خامسًا: سياسة توزيع األرباح:
ح�شب النظام االأ�شا�شي لل�شركة، توزع اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية، 

والتكاليف االأخرى على الوجه التايل:

جتنيب خم�ش�س الزكاة.. 1

يجنب 10% من االأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب . 2

متى ما بلغ االحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�شاهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع. . 3

يخ�ش�س بعد ما تقدم )10%( من الباقي ملكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة.. 4

ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية من االأرباح.. 5

وقد حققت ال�شركة اأرباحًا �شافية خالل ال�شنوات ال�شابقة على النحو التايل:
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وكان توزيعات االأرباح النقدية، ومنح االأ�شهم على النحو التايل:

وكم���ا ه���و معروف فاإن �شناعة البرتوكيماوي���ات �شناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغري اأ�شع���ار املنتجات العاملية، 
بحيث ي�شعب التنبوؤ باأرباح ال�شركة لل�شنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة �شيا�شة توزيع االأرباح ب�شكل دوري، 
اإ�شافًة اإلى ذلك، فاإن �شركة البرتوكيماويات التحويلية الزالت حتتاج الى مزيد من الدعم من قبل ال�شريكني، 
وال���ذي �شوف يوؤث���ر على التدفقات النقدية لل�شرك���ة، علمًا باأن ال�شركة تهدف اإل���ى ا�شتمرارية ومنو التوزيعات 

ال�شنوية للم�شاهمني، متى ما حتققت القدرة على ذلك، ويو�شح اجلدول التايل ر�شيد االأرباح:

الر�سيد )ماليني الرياالت(البيـــــان

1.786ر�شيد االأرباح املبقاة يف 2015/1/1م

)450(توزيعات اأرباح عن عام 2014م

)1.8(توزيعات مكافاأة اأع�شاء جمل�س االإدارة عن 2014م

727�شايف االأرباح يف 2015/12/31م

)72.7(املحول لالحتياطي النظامي بن�شبة %10

1989االأرباح املبقاة املرتاكمة يف 2015/12/31م

وق���رر جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية لال�شتثم���ار ال�شناعي يف اجتماعه بتاريخ 14-5-1437ه� املوافق 23-
2-2016م، عدم التو�شية بتوزيع اأرباح نقدية عن العام املايل 2015م، وذلك لالأ�شباب التالية:

انخفا����س نتائ���ج ال�ش���ركات التابعة، ب�شبب انخفا����س اأ�شعار املنتج���ات، املرتبطة باأ�شع���ار النفط والو�شع   .1
االقت�شادي العاملي.

انخفا�س ال�شيولة النقدية لدى ال�شركة نظرًا اإلى انخفا�س توزيعات اأرباح ال�شركات التابعة.  .2
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بالرغ���م م���ن حتقيق كٍل م���ن �شركة اجلبيل �شيف���رون فيليب�س، و�شرك���ة برتوكيم اأرباح جي���دة خالل العام   .3
2015م، اإل اأنها مل تقم بتوزيعات على م�صاهميها، ب�صبب �صروط التمويل القائمة.

الت���زام املجموعة و�شريكها االأجنبي بدع���م �شركة البرتوكيماويات التحويلية، والتي الزالت تواجه �شعوبات   .4
يف حتقيق هوام�س ربحية جيدة، نظرًا اإلى التناف�شية العالية يف تلك ال�شناعات.

سادسًا: القروض وأدوات الدين:
ال تقرت����س املجموع���ة اأي قرو�س مبا�شرة، ولكن ل���دى �شركاتها التابعة قرو�شًا قائم���ه، واجلداول التالية تبني 

معلومات القرو�س وحركتها خالل عام 2015م:

�سركة اجلبيل �سيفرون فيليب�سÝ )مباليني الريالت(

قيمة القر�صاجلهة املقر�سة
ر�سيد بداية 

العام
املبالغ امل�سددة 

خالل العام
ر�سيد نهاية العام

مدة القر�ص 
 ÝÝ )سنة�(

�شندوق التنمية ال�شناعي 
800200130708ال�شعودي

�شندوق اال�شتثمارات 
1.2084231692549العامة

بنوك جتارية حملية 
1.01665612752910واأجنبية

3.0241.279426853االإجمايل
Ý  تبلغ ح�شة املجموعة يف �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س %50

ÝÝ بداأ الت�شديد خالل عام 2009م.

ال�سركة ال�سعودية للبوليمراتÝ )مباليني الريالت(

قيمة القر�صاجلهة املقر�سة
ر�سيد بداية 

العام
املبالغ امل�سددة 

خالل العام
ر�سيد نهاية العام

مدة القر�ص 
ÝÝ )سنة�(

�شندوق التنمية ال�شناعي 
1.2001.0201708507ال�شعودي

�شندوق اال�شتثمارات 
3.0003.7304202.3107.5العامة

بنوك جتارية حملية 
9.2588.2185567.66211واأجنبية

13.45811.9681.14610.822االإجمايل
Ý  تبلغ ح�شة املجموعة يف برتوكيم 50%، وتبلغ ح�شة برتوكيم يف ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات %65

ÝÝ بداأ الت�شديد خالل عام 2013م.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم(

الصكوك:

اأكملت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( عملية اإ�شدار �شكوك، متوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية، يف 
�شهر يونيو 2014م، بقيمة 1.200 مليون ريال �شعودي، وملدة خم�س �شنوات، وبعائد على ال�شكوك قدرة �شايبور 
)�شتة اأ�شهر( + 1.7%، والهدف من اإ�شدار ال�شكوك هو تغطية امل�شاريف الت�شغيلية ل�شركة برتوكيم لالأعوام 
القادمة، وكذلك لتمويل احتياجات م�شروعها، وقد قام كٌل من �شركة الريا�س املالية، ودويت�شه لالأوراق املالية 

بدور املديرين لهذا االإ�شدار.

سابعًا: إدارة الشركة:
ع�سوية جمل�ص االإدارة:	. 

يتول���ى اإدارة ال�شرك���ة جمل����س اإدارة موؤلف من ت�شع���ة اأع�شاء، مت انتخابهم يف تاري���خ 2015/4/8م يف اجتماع 
اجلمعية العامة العادية لثالث �شنوات، وبداأت ع�شويتهم يف تاريخ 2015/7/1م، وتنتهي دورة املجل�س احلايل 
يف 2018/6/30م، ويت���م ت�شني���ف االأع�شاء وفقًا للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة ال�شركات 

ال�شادرة عن هيئة ال�شوق املالية على النحو التايل:

ال�سفةا�ســم الع�ســو

غري تنفيذيمعايل االأ�شتاذ حمد بن �شعود ال�شياري )الرئي�س(

غري تنفيذياالأ�شتاذ حامت بن علي اجلفايل

م�شتقلالدكتور عبد الرحمن بن �شليمان الراجحي

غري تنفيذيمعايل االأ�شتاذ �شليمان بن عبدالرحمن القويز )ممثال عن املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية(

م�شتقلاالأ�شتاذ �شالح بن عيد احل�شيني

غري تنفيذياالأ�شتاذ �شعد بن علي الكثريي )ممثال عن املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد(

م�شتقلاملهند�س علي بن عبداهلل النعيم

غري تنفيذياالأ�شتاذ اأحمد بن حممد عبيد بن زقر

تنفيذياالأ�شتاذ �شليمان بن حممد املنديل )الع�شو املنتدب(
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واأع�ساء املجل�س الذين لديهم ع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة اأخرى:

ع�سوية جمال�ص اإدارة ال�سركات امل�ساهمة االأخرىاال�سم

رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(حمد بن �شعود ال�شياري

رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للتاأمني )الوطنية(حامت بن علي اجلفايل

عبدالرحمن بن �شليمان 
الراجحى

رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة التعليمية املتطورة
ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة الراجحي اإخوان
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة االإ�شمنت ال�شعودية

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة �شيوب العربية

�شليمان بن عبدالرحمن القويز
رئي�س جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي الفرن�شي

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة احتاد االت�شاالت )موبايلي(
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة التعدين العربية ال�شعودية )معادن(

رئي�س جمل�س اإدارة �شركة ح�شانة لال�شتثمار

ع�شو جمل�س اإدارة �شركة الكابالت ال�شعودية�شالح بن عيد احل�شيني

ع�شو جمل�س اإدارة م�شرف االإمناء�شعد بن علي الكثريي

نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(�شليمان بن حممد املنديل

اجتماعات جمل�ص االإدارة:	. 

عقد جمل�س اإدارة ال�شركة خم�شة اجتماعات خالل العام املايل 2015م، وكان ح�شور االأع�شاء كما يلي:

ا�ســم الع�ســو
اإجمايل خالل عام 2015م

احل�سور 13 دي�سمرب25 اأكتوبر1 يوليو8 اأبريل23 فرباير

5حمد بن �شعود ال�شياري
اإبراهيم بن عبد العزيز 

Ýالطوق---2

XX3حامت بن علي اجلفايل
عبد الرحمن بن �شليمان 

5الراجحي
�شليمان بن عبدالرحمن 

X4القويز

5�شالح بن عيد احل�شيني

5�شعد بن علي الكثريي

ÝÝعلي بن عبداهلل النعيم--X2

5اأحمد بن حممد عبيد بن زقر

5�شليمان بن حممد املنديل
Ý  انتهت الع�شوية يف 2015/6/30م.

ÝÝ بداأت الع�شوية يف 2015/7/1م.
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االأتعاب واملكافاآت املدفوعة الأع�ساء جمل�ص االإدارة وكبار التنفيذيني:	. 

البيان
اأع�ساء 
املجل�ص 

التنفيذيني

اأع�ساء 
املجل�ص غري 
التنفيذيني

خم�سه من كبار التنفيذيني 
ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�سات، ي�ساف اإليهم 
الرئي�ص لتنفيذي واملدير املايل 

اإن مل يكونا من �سمنهم

االإجمايل

004.001.6944.001.694الرواتب واالأجور

12.000165.000315.154492.154البدالت

250.0002.000.0001.613.9273.863.927املكافاآت الدورية وال�شنوية
اأي تعوي�شات اأو مزايا عينية 

0000اأخرى

262.0002.165.0005.930.7758.357.775االإجمايل

ملكية اأع�ساء جمل�ص االإدارة:	. 

و�شف الأي م�شلحة تعود الأع�شاء جمل�س االإدارة واأزواجهم واأوالدهم الق�شر يف اأ�شهم ال�شركة )املجموعة  �
ال�شعودية( خالل العام 2015م على النحو التايل:

ا�ســم من تعود له امل�سلحة
نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيري�سايف التغيري
عدد االأ�سهمعدد االأ�سهم

0%200.000200.0000حمد بن �شعود ال�شياري 

0%3.226.6723.226.6720اإبراهيم بن عبد العزيز الطوق^

146%3.801.9009.332.4185.530.518حامت بن علي اجلفايل

0%38.19338.1930عبد الرحمن بن �شليمان الراجحي
 Ýشليمان بن عبدالرحمن القويز� 

)املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات 
االجتماعية(

22.142.27226.106.4963.964.224%18

0%1.0001.0000�شالح بن عيد احل�شيني

 ÝÝشعد بن علي الكثريي� 
0%48.057.00148.057.0010)املوؤ�ش�شة العامة للتقاعد(

0%10.00010.0000علي بن عبداهلل النعيم^^

0%2.7002.7000اأحمد بن حممد عبيد بن زقر

0%406.500406.5000�شليمان بن حممد املنديل 
^       انتهت الع�شوية يف 2015/6/30م.

^^ بداأت الع�شوية يف 2015/7/1م.
Ý  جميع االأ�شهم مملوكة للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية، علمًا باأن معايل االأ�شتاذ �شليمان القويز ال ميلك اأي اأ�شهم ب�شفة �شخ�شية

ÝÝ جميع االأ�شهم مملوكة للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد، علمًا باأن االأ�شتاذ �شعد الكثريي ال ميلك اأي اأ�شهم ب�شفة �شخ�شية.
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و�ش���ف الأي م�شلحة تعود الأع�شاء جمل�س االإدارة واأزواجهم واأوالده���م الق�شر يف اأ�شهم ال�شركة التابعة  �
)برتوكيم( خالل العام 2015م على النحو التايل:

ا�ســم من تعود له امل�سلحة
نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيري�سايف التغيري
عدد االأ�سهمعدد االأ�سهم

0%100.000100.0000حمد بن �شعود ال�شياري )الرئي�س(

Ý0%0--------اإبراهيم بن عبد العزيز الطوق

0%0--------حامت بن علي اجلفايل

0%0--------عبد الرحمن بن �شليمان الراجحي

0%0--------�شليمان بن عبدالرحمن القويز

0%0--------�شالح بن عيد احل�شيني

0%0--------�شعد بن علي الكثريي

ÝÝ0%0--------علي بن عبداهلل النعيم

0%0--------اأحمد بن حممد عبيد بن زقر

0%1.0001.0000�شليمان بن حممد املنديل )الع�شو املنتدب(
^       انتهت الع�شوية يف 2015/6/30م.

^^ بداأت الع�شوية يف 2015/7/1م.

مالحظة: ال يوجد اأي اأدوات دين الأع�شاء املجل�س يف ال�شركة اأو �شركاتها التابعة.
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ملكية كبار التنفيذيني: 	. 

و�ش���ف الأي م�شلحة تعود لكب���ار التنفيذيني واأزواجه���م واأوالدهم الق�شر يف اأ�شه���م ال�شركة )املجموعة  �
ال�شعودية( خالل العام 2015م.

ا�ســم من تعود له امل�سلحة
نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيري�سايف التغيري
عدد االأ�سهمعدد االأ�سهم

0%0--------حازم مروان اأبو �شويرح

0%0--------حممد علي الدغي�س

و�شف الأي م�شلحة تعود لكبار التنفيذيني واأزواجهم واأوالدهم الق�شر يف اأ�شهم ال�شركة التابعة ال�شركة  �
الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( خالل العام 2015م.

ا�ســم من تعود له امل�سلحة
نهاية العامبداية العام

ن�سبة التغيري�سايف التغيري
عدد االأ�سهمعدد االأ�سهم

0%0--------حازم مروان اأبو �شويرح

0%0--------حممد علي الدغي�س

مالحظة: ال يوجد اأي اأدوات دين لكبار التنفيذيني يف ال�شركة اأو �شركاتها التابعة.

جلان جمل�ص االإدارة:	. 

لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة خم�شة اجتماعات خالل العام 2015م، وت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي:

درا�شة ال�شيا�شة املحا�شبية لل�شركة. �
التو�شية باختيار مراجع احل�شابات اخلارجي. �
درا�شة القوائم املالية ال�شنوية واالأولية قبل اعتمادها ون�شرها. �
التحقق من كفاية ت�شميم االأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�شميمها بطريقة منا�شبة. �
تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر. �
تعيني املراجعني الداخليني والتحقق من ا�شتقالليتهم واعتماد خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة. �
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وتتك���ون جلن���ة املراجعة من ثالثة اأع�شاء، لديه���م جميعًا خربات عملية ومهنية توؤهله���م للم�شاركة الفاعلة يف 
اأعمال جلنة املراجعة.

أعضاء اللجنة:

�شالح بن عيد احل�شيني )رئي�س اللجنة(.  -1
2-  �شعد بن علي الكثريي )ع�شو اللجنة(.

3-  خالد بن عبداهلل ال�شليع )ع�شو اللجنة(.

اللجنة التنفيذية:

مل تعقد اللجنة اأي اجتماع خالل العام املايل 2015م، وت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

تقوم اللجنة التنفيذية بنف�س مهام جمل�س االإدارة، يف حالة عدم القدرة على عقد اجتماع جمل�س االإدارة  �
الأي �شبب كان.

تق���وم اللجنة بع���د كل اجتماع له���ا، برفع تقرير ملجل����س اإدارة ال�شرك���ة، ويت�شمن التقري���ر و�شفًا لكافة  �
االإجراءات التي اتخذتها اللجنة يف االجتماع.

يج���وز للجنة اال�شتعان���ة كلما دعت احلاجة مب�شت�شاري���ن م�شتقلني للقيام بدرا�ش���ات متخ�ش�شة ت�شاعد  �
اللجنة على تنفيذ مهامها، وحتديد اأتعابهم.

أعضاء اللجنة:

حمد بن �شعود ال�شياري )رئي�س اللجنة(.  -1
2-  حامت بن علي اجلفايل )ع�شو اللجنة(.

3-  �شليمان بن حممد املنديل )ع�شو اللجنة(.
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لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة اجتماعني خالل العام 2015م، وتقوم جلنة الرت�شيحات واملكافاآت باملهام التالية:

تق���وم اللجن���ة بالتو�شية بالرت�شيح لع�شوية جمل����س االإدارة، ويجب على اللجنة مراع���اة عدم تر�شيح اأي  �
�شخ�س �شبقت اإدانته باأي جرمية خملة بال�شرف واالأمانة.

تقوم اللجنة بعمل املراجعة ال�شنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�شبة لع�شوية جمل�س االإدارة،  �
واإع���داد و�شف للقدرات واملوؤه���الت املطلوبة لع�شوية جمل�س االإدارة، مب���ا يف ذلك حتديد الوقت الالزم 

تخ�شي�شه من الع�شو الأعمال جمل�س االإدارة.
تقوم اللجنة مبراجعة هيكل جمل�س االإدارة، ورفع التو�شيات يف �شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
تق���وم اللجنة بتحديد جوان���ب ال�شعف والقوة يف جمل�س االإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة  �

ال�شركة.
التاأك���د ب�شكل �شنوي من ا�شتقاللي���ة االأع�شاء امل�شتقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�شالح اإذا كان الع�شو  �

ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى.
و�ش���ع �شيا�شات وا�شحة ملكافاآت اأع�ش���اء جمل�س االإدارة، وكبار التنفيذي���ني، واال�شتعانة مبعايري ترتبط  �

باالأداء يف حتديد تلك املكافاآت.

أعضاء اللجنة:

�شليمان بن عبدالرحمن القويز )رئي�س اللجنة(.  -1 
علي بن عبداهلل النعيم )ع�شو اللجنة(.  -2

3-  اأحمد بن حممد عبيد بن زقر )ع�شو اللجنة(.

لجنة المسؤولية االجتماعية:

عق���دت اللجنة اجتماعًا واحدًا خالل العام 2015م، وت�شطلع اللجنة باالأهداف وامل�شوؤوليات التالية التي تتعلق 
بخطط امل�شاهمة االجتماعية لل�شركة:

تطوير اأ�ش�س ومعايري امل�شاهمة االجتماعية لل�شركة. �
تطوير ومتابعة الربامج التي ت�شاهم يف تعميق االإح�شا�س بامل�شوؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها. �
تفعي���ل دور ال�شركة يف تبني �شيا�شات ومب���ادرات وبرامج م�شوؤولية اجتماعية نح���و م�شاهميها وعمالئها  �

ومورديها والبيئة واملجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز �شمعة ال�شركة.
رفع تو�شيات ملجل�س اإدارة ال�شركة بخ�شو�س ميزانية امل�شاهمة االجتماعية لل�شركة ال�شنوية. �
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أعضاء اللجنة:

عبدالرحمن بن �شليمان الراجحي )رئي�س اللجنة(.  -1
�شالح بن عيد احل�شيني )ع�شو اللجنة(.   -2
�شليمان بن حممد املنديل )ع�شو اللجنة(.  -3

وحت���ت رعاي���ة ال�شركة خالل الع���ام 2015م، وبالتعاون مع معهد االإدارة العامة، فقد مت���ت املوافقة على اإقامة 
برام���ج تدريبية وتعليمية، وور�س عمل متنوعة، للم�شتفي���دات من عدة جمعيات خريية، حيث قام معهد االإدارة 
العامة )الق�شم الن�شوي( بتدريب 285 متدربة من عدة جمعيات خريية، يف 14 دورة تدريبية يف جمال التطوير 

االإداري والوظيفي واللغة االإجنليزية واحلا�شب االآيل. 

ثامنًا: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
ال توجد على ال�شركة اأي قرو�س اأو مديونيات واجبة الدفع �شوى املدفوعات التالية:

امل�ستحق ما �سدد خالل العام نوع املدفوعات

11.678 140.136 التاأمينات االجتماعية

0 0 �شرائب اال�شتقطاع

43.852.199 39.881.988 الزكاة

0 27.147 الغرفة التجارية والتاأ�شريات
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تاسعًا: تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
متت خالل العام 2015م تعامالت مع اأطراف ذات عالقة على اأ�ش�س جتارية، وجاءت على النحو التايل:

طبيعة املعاملة العالقة و�سف الطرف ذو العالقة

قامت �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س )�شركة تابعة 
للمجموعة( مبعامالت وعقود جتارية وبدون �صروط تف�صيلية 

ببيع منتج ال�شتايرين اإلى �شركة التك�س، حيث بلغ اإجمايل 
التعامالت خالل العام 2015م مبلغ 31 مليون ريال، ويتم 

البيع ب�شعر ال�شوق االآ�شيوي ناق�شًا تكلفة ال�شحن، وهو �شعر 
ال�شوق املعتاد ملثل هذه االتفاقيات يف ال�شوق املحلي، كما اأن 
ال�شركة العربية الكيماوية املحدودة )التك�س( حتملت تكلفة 

بناء خط اأنابيب لنقل املنتج من م�شنع اجلبيل �شيفرون 
فيليب�س اإلى م�شنعها.

ع�شو جمل�س االإدارة
)املجموعة ال�شعودية(

ال�شركة العربية الكيماوية 
املحدودة )التك�س( يرتاأ�س 

جمل�س اإدارتها االأ�شتاذ حامت 
علي اجلفايل

متت بني املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي وال�شركة 
الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( العديد من التعامالت 

املالية خالل العام، منها خدمات وتعامالت م�شرتكة، واأخرى 
ناجتة عن التزام املجموعة ب�شمانات جتاه مقر�شي م�شروع 

برتوكيم، وبدون �صروط تف�صيلية، وقد بلغ اإجمايل التعامالت 
مع �شركة برتوكيم خالل العام 2015م مبلغ 1.8 مليون 

ريال.
كما ا�شتثمرت املجموعة ال�شعودية يف ال�شكوك امل�شدرة من 

قبل برتوكيم خالل عام 2014م، مبقدار 130 مليون ريال.

رئي�س جمل�س االإدارة
)معايل االأ�شتاذ حمد 

ال�شياري(
الع�شو املنتدب 

)االأ�شتاذ �شليمان 
املنديل(

باملجموعة ال�شعودية 

ال�شركة الوطنية 
للبرتوكيماويات )برتوكيم(، 
يرتاأ�س جمل�س اإدارتها معايل 

االأ�شتاذ حمد ال�شياري، ونائب 
رئي�س املجل�س االأ�شتاذ �شليمان 

املنديل، و�شفة ع�شويتهم 
�شخ�شية
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عاشراً: الئحة حوكمة الشركة:
اأ�شدر جمل�س هيئة ال�شوق املالية الئحة حوكمة ال�شركات بتاريخ 2006/11/12م، وُتبني هذه الالئحة القواعد 
واملعاي���ري املنظمة الإدارة ال�شركات امل�شاهم���ة املدرجة يف ال�شوق، من اأجل �شم���ان االلتزام باأف�شل ممار�شات 
احلوكم���ة التي تكفل حماية حقوق امل�شاهمني وحقوق اأ�شح���اب امل�شالح، وتعد هذه الالئحة الئحة ا�شرت�شادية 
جلمي���ع ال�ص���ركات املدرجة يف ال�صوق املالية م���ا مل ين�ص نظام اأو لئحة اأخرى اأو ق���رار من جمل�ص الهيئة على 
اإلزامي���ة بع����س ما ورد فيها من اأحكام، كما يجب على ال�شركة االلت���زام باالإف�شاح يف تقرير جمل�س االإدارة ما 
مت تطبيقه من اأحكام هذه الالئحة والأحكام التي مل تطبق واأ�صباب ذلك، ومن اأحكام هذه الالئحة التي قامت 

ال�شركة، ممثلة مبجل�س االإدارة باإقرارها ما يلي:

تاريخ االعتماد جهة االعتماد القائمة م

2008/2/5م

جمل�س االإدارة قواعد اختيار اللجنة التنفيذية  1

جمل�س االإدارة الئحة االإف�شاح وال�شفافية  2

جمل�س االإدارة الئحة تنظيم العمل  3

جمل�س االإدارة الئحة املراجعة الداخلية )ميثاق عمل املراجعة الداخلية(  4

جمل�س االإدارة الئحة تنظيم تعار�س امل�شالح  5

جمل�س االإدارة الئحة مهام وم�شئوليات جمل�س االإدارة  6

2008/5/24م
اجلمعية العمومية قواعد اختيار جلنة الرت�شيحات واملكافاآت  7

اجلمعية العمومية قواعد اختيار جلنة املراجعة  8

2009/5/23م
جمل�س االإدارة الئحة حقوق امل�شاهمني  9

جمل�س االإدارة الئحة ال�شالحيات العامة  10

2010/5/22م اجلمعية العمومية الئحة �شيا�شات ومعايري واإجراءات الع�شوية يف جمل�س 
االإدارة  11

2011/12/25م جمل�س االإدارة الئحة تنظيم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح  12
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ويو�صح اجلدول التايل املتبقي من اأحكام لئحة حوكمة ال�صركات والتي مل تطبق، اأو ل تنطبق:  

التطبيقاملتطلبات الواردة بالالئحة

املادة ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت
)ب( يجب اإتباع اأ�شلوب الت�شويت 

الرتاكمي عند الت�شويت لختيار اأع�شاء 
جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة.

تعتمد ال�شركة نظام الت�شويت العادي ح�شب نظام ال�شركات ال�شادر من 
وزارة التجارة، كما اأنه ل يت�شمن النظام الأ�شا�شي لل�شركة طريقة الت�شويت 

الرتاكمي.
)د( يجب على امل�شتثمرين من 

الأ�شخا�س ذوي ال�شفة العتبارية 
الذين يت�شرفون بالنيابة عن غريهم 

الإف�شاح عن �شيا�شاتهم يف الت�شويت 
وت�شويتهم الفعلي يف تقاريرهم 

ال�شنوية، وكذلك الإف�شاح عن كيفية 
التعامل مع اأي ت�شارب جوهري 

للم�شالح قد يوؤثر على ممار�شة احلقوق 
الأ�شا�شية اخلا�شة با�شتثماراتهم.

ل يوجد يف الن�شو�س النظامية ما يخول ال�شركة منع الأ�شخا�س ذوي ال�شفة 
العتبارية من حق الت�شويت عن الأ�شهم املقيدة يف ال�شجالت باأ�شمائهم.

املادة الثانية ع�سرة: تكوين جمل�س الإدارة
)ط( ل يجوز لل�صخ�ص ذي ال�صفة 

العتبارية -الذي يحق له بح�شب نظام 
ال�شركة تعيني ممثلني له يف جمل�س 

الإدارة -الت�شويت على اختيار الأع�شاء 
الآخرين يف جمل�س الإدارة.

ل ينطبق، لعدم وجود ما ين�س على ذلك يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة.

كم���ا اأ�شدر جمل����س هيئة ال�شوق املالية قرار رقم )3-40-2012( وتاري���خ 2012/12/30م، يلزم بو�صع نظام 
حوكم���ة خا�س بال�شركة، وبتاريخ 2013/6/22م، اعتمد جمل����س اإدارة ال�شركة نظام حوكمة خا�س بال�شركة، 
عن طريق �شم اللوائح، املطلوبة من قبل الهيئة، والتي �شبق اإقرارها يف لئحة واحدة، والتو�شية باإقرارها من 

قبل اجلمعية العامة، هذا وقد اأقرت اجلمعية العامة لل�شركة تلك الالئحة يف 2014/4/30م.  
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الحادي عشر: إفصاحات عامة:
عل���ى ال�شرك���ة التزام���ات حمتملة، وذلك فيما يتعلق بخط���اب �شمان �شادر من قب���ل بنك حملي ل�شالح  �

وزارة الب���رتول والرثوة املعدنية واخلا�س ب�شركة البرتوكيماوي���ات التحويلية مل�شروع النايلون، وتبلغ قيمة 
ال�شم���ان 375 ملي���ون ريال، كما اأفرجت وزارة البرتول والرثوة املعدنية خالل العام 2015م عن ال�شمان 
املتعل���ق بامل�شاريع التحويلية واخلا�س ب�شرك���ة البرتوكيماويات التحويلية للم�شاريع التحويلية، والذي كان 

قيمته 572 مليون ريال. 
اأ�ش���درت ال�شرك���ة �شمانًا بنكي���ًا ل�شالح م�شلحة ال���زكاة والدخل بقيمة 24 مليون ري���ال، وذلك لتغطية  �

ا�شتئنافها �شد قرار اللجنة االبتدائية يف م�شلحة الزكاة والدخل عن االأعوام 2002م، 2003م.
اأ�ش���درت ال�شرك���ة �شمانًا بنكي���ًا ل�شالح م�شلحة ال���زكاة والدخل بقيمة 11 مليون ري���ال، وذلك لتغطية  �

ا�شتئنافها �شد قرار اللجنة االبتدائية يف م�شلحة الزكاة والدخل عن االأعوام 2004م وحتى 2006م.
مل يقم اأي �صخ�ص اأو جهة باإبالغ ال�صركة باأي م�صلحة له يف فئة الأ�صهم ذات الأحقية يف الت�صويت خالل  �

العام املايل 2015م.
مل تق���م ال�صركة باإ�صدار اأو منح اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�صهم، اأو اأي حقوق خيار، اأو مذكرات حق  �

اكتتاب، اأو حقوق م�شابهة خالل العام املايل 2015م.
مل تقم ال�صركة باإ�صدار اأو منح حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات قابلة للتحويل خالل العام 2015م. �
مل تتعر�ص ال�صركة لأي عقوبات اأو جزاءات اأو قيود احتياطية من اأي جهة اإ�صرافية اأو تنظيمية اأو ق�صائية  �

خالل العام 2015م.
ال توج���د اأي ترتيبات اأو اتفاقيات تنازل مبوجبها اأحد اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو اأحد كبار التنفيذيني عن  �

اأي راتب اأو تعوي�س.
ال توجد اأي ترتيبات اأو اتفاقيات تنازل مبوجبها اأحد م�شاهمي ال�شركة عن حقوقه يف االأرباح. �
بتاريخ 1437/1/27ه� قرر جمل�س الوزراء املوافقة على نظام ال�شركات اجلديد، ومتا�شيًا مع ذلك �شوف  �

تعمل ال�شركة على تعديل نظامها فيما يتوافق مع التعديل اجلديد.
بتاري���خ 1437/3/17ه� ق���رر جمل�س الوزراء تعديل اأ�شعار منتجات الطاق���ة وتعرفة ا�شتهالك الكهرباء،  �

والذي مت االإ�شارة اإليه يف بند التوقعات امل�شقبلية، يف هذا التقرير.
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الثاني عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية:

املراجع���ة الداخلية ه���ي ن�صاط تاأكي���دي وا�صت�صاري مو�صوعي وم�صتق���ل، وذلك بغر�ص اإ�صاف���ة قيمة وحت�صني 
عمليات ال�شركة، وت�شاعد املراجعة الداخلية ال�شركة يف حتقيق اأهدافها بتوفري اأ�شا�س منتظم لتقومي وحت�شني 
فاعلي���ة الرقاب���ة، والعمليات الت���ي ينطوي عليه���ا االأداء الرقابي لل�شرك���ة، هذا وقد نف���ذت املراجعة الداخلية 
العديد من عمليات املراجعة الدورية واخلا�شة والتي كان من �شاأنها التاأكد من دقة وفعالية االأداء، اإ�شافة اإلى 

امل�شاهمة يف مراجعة القوائم املالية االأولية والنهائية وتن�شيق اأعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.

وق���د اأطلع جمل�س االإدارة على تقرير جلنة املراجعة بخ�شو�س تقاري���ر نتائج املراجعة املقدمة لها من املراجع 
الداخلي، ومل يتبني لها وجود اأي مالحظات جوهرية، كما تبني اأن نظام الرقابة الداخلي ي�صري ب�صكل �صليم.

الثالث عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجلس اإلدارة: 

اأن �شجالت احل�شابات اأُعدت بال�شكل ال�شحيح.. 1

اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة وُنفذ بفاعلية.. 2

اأنه ال يوجد اأي �شك يذكر يف قدرة امل�شدر على موا�شلة ن�شاطه. . 3

اأنه ال توجد اأي م�شلحة جوهرية الأع�شاء جمل�س االإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو املدير املايل اأو كبار التنفيذيني . 4
يف عقود ال�شركة، �شوى ما مت االإف�شاح عنه يف بند تعامالت مع اأطراف ذات عالقة، يف هذا التقرير.
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الرابع عشر: التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:
يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي:

القوائم املالية وتقرير مراجع احل�شابات للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.. 1

تقرير جمل�س االإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.. 2

اإبراء ذمة جمل�س االإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.. 3

تعيني مراجع احل�شابات املر�شح من قبل جلنة املراجعة، للعام املايل 2016م، وحتديد اأتعابه.. 4

االأعم���ال والعقود التي متت خالل العام املنته���ي يف 2015/12/31م، بني �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س . 5
)�شرك���ة تابعة( وال�شركة العربية الكيماوية املح���دودة )التك�س( التي يراأ�س جمل�س اإدارتها، ع�شو جمل�س 
االإدارة االأ�شت���اذ حامت اجلفايل باعتبارها معامالت مع اأط���راف ذات عالقة، والرتخي�س بها لعام قادم، 
حي���ث قام���ت �صركة اجلبيل �صيفرون فيليب�ص مبعامالت وعقود جتارية وب���دون �صروط تف�صيلية لبيع منتج 
ال�شتايري���ن اإلى �شركة )التك�س(، وبلغ اإجم���ايل التعامالت خالل العام 2015م مبلغ 31 مليون ريال، ويتم 
البي���ع ب�شع���ر ال�شوق االآ�شيوي ناق�شًا تكلفة ال�شحن، وهو �شعر ال�شوق املعتاد ملثل هذه االتفاقيات يف ال�شوق 

املحلي.

التعام���الت املالية التي متت خالل العام املنتهي يف 2015/12/31م، مع ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات . 6
)برتوكي���م( باعتباره���ا معام���الت مع اأط���راف ذات عالق���ة، والرتخي�س به���ا لعام ق���ادم، وذلك ب�شفة 
املجموع���ة ال�شعودي���ة لال�شتثمار ال�شناعي م�شاه���م رئي�س يف برتوكيم، وتبلغ ح�شته���ا 50%، حيث يراأ�س 
جمل����س اإدارة برتوكيم )معايل االأ�شتاذ حمد ال�شياري(، ونائب رئي�س املجل�س )االأ�شتاذ �شليمان املنديل( 
وب�شفته���م ال�شخ�شي���ة، ومتثل���ت التعامالت يف متويل وخدم���ات م�شرتكة وعموالت �شم���ان بنكي، وبدون 
�ص���روط تف�صيلية، وقد بل���غ اإجمايل التعامالت مع �صرك���ة برتوكيم خالل الع���ام 2015م مبلغ 1.8 مليون 
ري���ال، كم���ا ا�شتثمرت املجموع���ة ال�شعودية يف ال�شكوك امل�ش���درة من قبل برتوكيم خ���الل عام 2014م، 

مبقدار 130 مليون ريال. 

ويف اخلتام يتقدم جمل�س االإدارة بخال�س ال�شكر اإلى مقام خادم احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة، على 
دعمها املتوا�شل لقطاع ال�شناعة وجميع القطاعات.

وباهلل التوفيق،،،

مجلس اإلدارة




