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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  

  المحترمين            السادة مساھمو شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي
  

  وبعد،،، السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  

، واسم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية باسمييسرني 

  . م31/12/2012المنتھية في 

ً جيداً في قطاع الصناعات البتروكيماوية، حيث شھد محافظة المنتجات م، عام2012لقد كان عام  ا

متماسكة واستمرار الطلب العالمي لھا، بالرغم من بقاء األزمة المالية األوروبية على على أسعار 

   .وضعھا، وانخفاض النمو االقتصادي في الصين

ً في ارتفاعوتبين الشركة  مليون لایر في  539م إلى 2011مليون لایر في عام  529من  ھاأرباحا

مليون لایر، وبدونھا  )232(م والبالغة مع تحمل الشركة لحصتھا في خسائر بتروكي م،2012عام 

ستستمر ، ومليون لایر 771عند مستوى أرباح قدرھا ھا أفضل نتائج في تاريخلحققت الشركة 

الشركة بالعمل لتحقيق أھدافھا بتعظيم العائد لمساھميھا، ورفع نسبة السعودة في مشاريعھا، والعمل 

  .على االھتمام باألمن والسالمة في منشآتھا

الختام أود أن أتقدم أصالًة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة الموقرين بخالص الشكر وفي 

الرشيدة، وحكومته آل سعود  زعبد العزيخادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن  والتقدير إلى مقام

  .دعمھا المتواصل لقطاع الصناعةل

  وبا التوفيق ،،،

  س اإلدارةـــس مجلـــرئي

  بن سعود السيـاري حمـد
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  :الشركة نشاطتكوين و :أوالً 

بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم  الصناعي لالستثمارالسعودية  المجموعةشركة تأسست 

شركة مساھمة  ، وھي)1995نوفمبر  23الموافق (ھـ 1416جمادى الثاني  29وتاريخ  291

 1010139946بالسجل التجاري رقم  السعودية العربية المملكةب الرياض، فيسعودية مسجلة 

، مليون لایر 4,500برأس مال يبلغ و ،)1996 يناير 1الموافق (ھـ 1416 شعبان 10 تاريخو

وتطوير القاعدة الصناعية في المملكة وعلى األخص الصناعات  تنميةفي  الشركة نشاط يتمثلو

فساح المجال للقطاع الخاص للدخول إوفتح مجاالت تصديرھا إلى األسواق الخارجية و البتروكيماوية

 التراخيصفي صناعات أخرى باستعمال منتجات الصناعة البتروكيماوية وذلك بعد الحصول على 

  .حيث أن معظم إيرادات الشركة التشغيلية تأتي من ھذا النشاط، االختصاصالالزمة من جھات 

  

 ً   :الشركة مشاريع :ثانيا

  : شركة شيفرون فيليبس السعودية  -1

مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة  ھي شركة ذات مسؤولية محدودة شركة شيفرون فيليبس السعودية

 8الموافق (ھـ 1417صفر  22وتاريخ  2055003839العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 

مملوكة مناصفة بين المجموعة السعودية وھي  مليون لایر، 655برأس مال يبلغ ، و)م1998يوليو 

في  بدأت اإلنتاجلكل منھما، و% 50لالستثمار الصناعي وشركة شيفرون فيليبس العربية وبنسبة 

  .والسايكلوھكسان، ووقود المركبات مواد البنزين، م، وتنتج2000عام 

مليون  4,556م، مقارنة بمبلغ 2012مليون لایر في عام  4,933 وكان إجمالي مبيعات الشركة

ً صافية بلغت شيفرون فيليبس السعودية شركة  ھذا وقد حققت م،2011لایر للعام   1,294أرباحا

لجغرافي ام، وفيما يلي التقسيم 2011مليون لایر لعام  894م، مقارنة بمبلغ 2012مليون لایر لعام 

  :م2012لعام  إليرادات الشركة
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  ):عامة شركة مساھمة( بتروكيم -الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -3

ھي شركة مساھمة سعودية مسجلة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري 

، وبرأس مال )2008مارس  16الموافق (ھـ 1429ربيع األول  8وتاريخ  1010246363رقم 

مليون سھم من أسھم الشركة الوطنية  240تمتلك المجموعة السعودية مليون لایر، و 4,800يبلغ 

تتولى شركة حيث ، من أسھم شركة بتروكيم% 50، أي بما يعادل )بتروكيم(للبتروكيماويات 

لبعض بتروكيم المسئوليات المالية من قروض وضمانات، إال أن المجموعة تقوم بدور الضامن 

الشركة (من شركتھا التابعة  م2012خالل عام بتروكيم بلغ إجمالي مبيعات ، والتزامات بتروكيم

  .مليون لایر) 464( تمليون لایر، وحققت صافي خسائر بلغ 858 مبلغ) للبوليمرات السعودية

 :الشركة السعودية للبوليمرات -4

مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية، بالسجل ھي شركة ذات مسئولية محدودة 

يبلغ ، و)2007ديسمبر  9الموافق (ھـ 1428ذو القعدة  29وتاريخ  2055008886التجاري رقم 

مليون لایر، وھي المشروع الثالث للمجموعة السعودية لالستثمار الصناعي عن  4,800رأسمالھا 

، وتمتلك شركة شيفرون منھا% 65التي تمتلك ) بتروكيم(طريق الشركة الوطنية للبتروكيماويات 

المشروع يقوم ، والعربية بمشاركة شركة شيفرون فيليبس وُيطور المشروع، %35فيليبس العربية 

  :إنتاج المواد التاليةب

  )ألف طن(كمية اإلنتاج  المادة
  1,165  إيثلين

  550 بولي إيثلين عالي الكثافة
  550 بولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي

  400  بولي بروبلين 
  100  1-ھكسين

 GPPS 100 بولي ستايرين
 HIPS  100  بولي ستايرين

م، 23/6/2012م تم فحص و تجربة جميع وحدات المشروع، وفي تاريخ 2012خالل عام 

وبدء اإلنتاج والبيع بكميات غير تجارية، وفي تاريخ  مجمعالبدء تشغيل  عنأعلنت بتروكيم 

 م 10/11/2012توقف المشروع بتاريخ  ثم ،م تم اإلعالن عن التشغيل التجاري1/10/2012
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 :شركة البتروكيماويات التحويلية -5

 مليون 1,170برأس مال  ، شركة ذات مسؤولية محدودةتم تأسيس شركة البتروكيماويات التحويلية

، مسجلة في مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم لایر

التزاماً بشروط ، وذلك )م2011يوليو  30الموافق (ھـ 1433شعبان  29وتاريخ  2055013878

المجموعة السعودية لالستثمار  بدأتو، لصادر من وزارة البترول والثروة المعدنيةا تخصيص الغاز

العربية في تنفيذ عدد من المشاريع التحويلية، ومنھا أول  وشريكتھا شركة شيفرون فيليبس الصناعي

في المملكة، وستعتمد ھذه المشاريع بشكل رئيسي على المنتجات  6,6مادة النايلون  مشروع إلنتاج

 كمواد أولية، وستوفر تلك المشاريع الصناعية تنتج في المشاريع القائمة في مدينة الجبيل يالت

 بعض وحدات بدأتالمجاورة، ويتوقع أن  الدولمنتجات لعدد من االحتياجات االستھالكية في المملكة و

قدره  االستثمارات بمبلغالكلية لھذه  ةوتقدر التكلف م،2013 العامخالل  في المشروعنتاج اإل

  :وتتلخص منتجات الشركة في الجدول التالي .مناصفة فيھا الشريكان لایر، يساھم )مليون 2,000(

  

 الوصالت الكھربائية 6,6النايلون 

  أنابيب الري النايلون المركب

 الطبية والمستلزمات العبوات أنابيب البولي إيثلين

 أغطية العلب قطع الغيار الصغيرة للسيارات

 عبوات العناية الشخصية السيارات الداخليةقطع 

 

  :تكامل المشاريع -6

ألف  6,400 ثة، بطاقة إجمالية حيث تصل إلىإنتاج المشاريع الثال اكتمل م، 2012عام  خالل 

طن، منھا ما يستخدم داخلياً إلنتاج منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تبلغ الكميات المتاحة للبيع محلياً 

ً ألف  3,800ودولياً    :طن سنويا
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 ً   :المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة :ثالثا

 :تتأثر أعمال الشركة في صناعاتھا الرئيسية للبتروكيماويات بالمخاطر التالية

 أسعار المواد الخام التي تعتمد عليھا الشركة في اإلنتاج. 

 ارامكو شركة مع اللقيم توريد اتفاقية شروط واستيفاء ،)اللقيم( األساسية المواد توريد مخاطر.  

  وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، وذلك قد ينعكس

  . على أسعار المنتجات

سنة/ألف طن 780وقود المركبات   

سنة/طن ألف 290ن اسايكلوھكس  
 

سنة/ألف طن 730ستايرين   
 

سنة/ألف طن 150بروبلين   
 

   HIPS بولي ستايرين
 سنة/ألف طن100 

 

    GPPS بولي ستايرين
 سنة/ألف طن 100

 

 بولي ايثلين عالي الكثافة 
سنة/ألف طن 550  

 

  الخطي بولي ايثلين منخفض الكثافة
 سنة/ألف طن 550 

 

سنة/ ألف طن  100 1- ھكسين  
 

سنة/ألف طن 400بولي بروبلين   
 

سنة/ألف طن 45بروبلين   
 

سنة/طن ألف  835بنزين   

سنة/ألف طن 230يثلين إ  

سنة/ألف طن1,165يثلينإ

سنة/ألف طن445بروبلين

شيفرون فيليبس شركة 
 السعودية

الشركة السعودية 
 للبوليمرات

شركة الجبيل شيفرون 
 فيليبس

 الجازولين الطبيعي

 إيثان

 الجازولين الطبيعي
 

 بروبان
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  األسواق والتي تتأثر بھا الشركة من حيث العرض والطلبفي التنافسية العالية .  

  تتعرض قد والتي والمعدات التقنيات من العديد على تحتوي والتي يالتشغيل األداء مستوىمخاطر 

  .والتوقف لألعطال

  مخاطر الموارد البشرية والتي تصاحب عدم استقرار الكفاءات السعودية في تطور واستمرار أداء

  .الشركة

  المخاطر البيئية والمالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليھا من غرامات

  .وتكاليف

 الشركة منتجات بيع فيھا يتم التي األسواق في اإلغراق مكافحة بقوانين المتعلقة المخاطر.  

 ً  :النتائج المالية للشركة: رابعا

 : م2201 – م8200ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية   -أ 

  :يوضح الجدول التالي نتائج أعمال الشركة للخمس السنوات الماضية

  

  :*المركز الماليقائمة 

 2008 2009 2010 2011 2012 بماليين الرياالت) قائمة المركز المالي ( 

  3,319.4  5,401.7  4,598.6 4,601.3  3,739.9   الموجودات المتداولة

  5,329.6 14,297.4 19,075.7 21,067.0 22,496.5 غير المتداولة الموجودات

  8,649.0 19,699.1   23,674.3 25,668.3 26,236.4 إجمالي الموجودات 

  754.3  663.8  895.4  966.7 2,051.5   المتداولة المطلوبات

  2,697.5 11,070.6 13,064.2 14,728.1 14,577.7 المطلوبات غير المتداولة 

  3,451.8 11,734.4 13,959.6 15,694.8 16,629.2 المطلوبات إجمالي

  5,197.2  7,964.7  9,714.7  9,973.5  9,607.2  الملكية إجمالي حقوق

  8,649.0 19,699.1 23,674.3 25,668.3 26,236.4 المطلوبات وحقوق الملكية إجمالي
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  :*قـائمة الدخـل

  2008 2009 2010 2011 2012 بماليين الرياالت )قائمة الدخل(

 2,138.9 3,760.4 3,265.6 4,476.0 5,556.0 المبيعات

(1,985.7)(3,240.4)(2,621.6)(3,693.7)(5,036.2) تكلفة المبيعات

 153.2 520.0 644.0 782.3 519.8 إجمالي الربح

 (110.2) (154.2)  (143.4) (189.3) (366.0) المصاريف العمومية واإلدارية والتسويقية

 43.0 365.8 500.6 593.0  153.8 الربح التشغيلي

 (92.8) (40.5) (21.4) (20.7) (40.4) أعباء مالية

 108.0 38.7 21.1 19.8 64.2 إيرادات أخرى

 58.2 364.0 500.3 592.1 177.6 الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي خسارة 
 الشركات التابعة

453.1 43.7 14.0 32.0 - 

 58.2 396.0 514.3 635.8 630.7 الدخل قبل الزكاة

 (9.5) (90.0) (109.7) (107.3) (92.1) الزكاة

 48.7 306.0 404.6 528.5 538.6 صافي األرباح

 0.13 0.68 0.90 1.17 1.20 ربحية السھم الواحد باللایر

م عن العام السابق التأثر ببدء التشغيل التجاري لمشروع الشركة 2012يمثل الجزء األكبر في التغير لعام  *
  .السعودية للبوليمرات التابع لبتروكيم

  

  :الجوھرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة الفرو قات  -ب 

)ماليين الرياالت ( البنود  -+/ التغييرات 2011 2012  التغير نسبة   

)263( 782 520 إجمالي الربح  )34(%  

)439( 593 154 الربح التشغيلي  )74(%  

%1.9 10 529 539 صافي الربح  
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كان من المفترض أن تكون أرباح المجموعة لھذا العام تاريخية، ولكن بسبب تحمل المجموعة 

يتحقق ذلك، مما م، لم 2012مليون لایر لعام ) 232(لحصتھا في خسائر بتروكيم والتي بلغت 

انعكس سلباً وبشكل كبير على إجمالي الربح والربح التشغيلي للمجموعة مقارنة بالعام السابق، ولكن 

رغم ذلك وبسبب انتظام عمليات التشغيل في الشركات التابعة األخرى، وتحسن أسعار منتجاتھا 

  .ابقبشكل عام، استطاعت المجموعة تحقيق صافي ربح يفوق صافي ربح العام الس

  :المستقبلية التوقعات  -ج 

بعض االرتفاع في الطلب، وذلك نتيجة م 2012عام خالل سوق البتروكيماويات  ظھرأبشكل عام 

 بأسعار الخاصة المستقبلية بالتوقعات يتعلق إلى تحسن طفيف لوضع االقتصادي العالمي، وفيما

  وذلك الحالي الوقت في بھا التنبؤ الصعب فمن العالمية، األسواق في الشركة مشروع منتجات

 تشير توقعات بعض المكاتب االستشارية إلى أن عامة بصفة ولكن اقتصادية عوامل بعدة الرتباطھا

 عام خالل أفضل إيرادات م، كما تتوقع الشركة تحقيق2013 عام خالل متذبذبة تبقى  سوف األسعار

  .)الشركة السعودية للبوليمرات(الثالث والبيع في المشروع  اإلنتاج عمليات م، ناتج عن انتظام2013
  

 ً  :سياسة توزيع األرباح: خامسا

حسب النظام األساسي، توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، 

  :والتكاليف األخرى على الوجه التالي

   .مخصص الزكاة تجنيب -1

نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف من األرباح الصافية لتكوين احتياطي % 10يجنب  -2

 .التجنيب متى ما بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال

  .من رأس المال المدفوع%) 5(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل  -3

 .من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة%) 10(يخصص بعد ما تقدم  -4

  .المساھمين كحصة إضافية من األرباحويوزع الباقي بعد ذلك على  -5

  :على النحو التاليصافية أرباحاً  وقد حققت الشركة
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إلى ذلك، فإن النمو الذي تشھده استثمارات الشركة، قد يتطلب التمويل الذاتي، جزئياً أو كلياً،  إضافةً 

ً بأن الشركة تھدف إلى استمرارية ونمو التوزيعات السنوية  من تدفقات الشركة النقدية، علما

  :ويوضح الجدول التالي رصيد األرباحللمساھمين، متى ما تحققت القدرة على ذلك، 

  

ــــانالبيـ  
 الرصيد

)ماليين الرياالت(   
 1,174م1/1/2012في   المبقاة رصيد األرباح

 )450(م2011عن عام  توزيعات أرباح

 )1.8(م2011 عن توزيعات مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 539م31/12/2012في  صافي األرباح

 )53.9(%10المحول لالحتياطي النظامي بنسبة 

 1,207المتراكمة المبقاة األرباح

 )450(م2012 التوزيعات النقدية المقترحة عن عام

  )1.8(م2012عن عام  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  755المبقاة بعد التوزيع رصيد األرباح

 ً  :قروض الشركة: سادسا

 ال تقترض المجموعة أية قروض مباشرة، ولكن لدى شركاتھا التابعة قروض قائمه على النحو التالي

  :م2012 عام لقروض وحركتھا خاللاتبين معلومات و

  

)بماليين الرياالت(* الجبيل شيفرون فيليبسشركة 

 الجھة المقرضة
قيمة 
  القرض

رصيد 
  بداية العام

سحوبات 
 خالل العام

المبالغ المسددة 
  خالل العام

رصيد 
  نھاية العام

** مدة القرض
  )سنة(

 8 420 (150) 0 570 800 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 9 761 (169) 0 930 1,208  صندوق االستثمارات العامة

 10 797 (77) 0 874 1,016  بنوك تجارية محلية وأجنبية

   1,978  (396) 0 2,374  3,024  اإلجمالي

  %50في شركة الجبيل شيفرون فيليبس  تبلغ حصة المجموعة* 
  .م2009بدأ التسديد في عام ** 
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)بماليين الرياالت(* للبوليمرات سعوديةالشركة ال

 الجھة المقرضة
قيمة 
  القرض

رصيد 
  بداية العام

سحوبات 
 خالل العام

المبالغ المسددة 
  خالل العام

رصيد 
  نھاية العام

** مدة القرض
  )سنة(

 7 1,200 0 120 1,080 1,200 صندوق التنمية الصناعي السعودي

 7.5 3,000 0 0 3,000 3,000  صندوق االستثمارات العامة

 11 9,258 0  0 9,258 9,258  بنوك تجارية محلية وأجنبية

   13,458  0 120 13,45813,338  اإلجمالي

  %65، وتبلغ حصة بتروكيم في الشركة السعودية للبوليمرات %50تبلغ حصة المجموعة في بتروكيم * 
  .م2013سيبدأ التسديد لجميع القروض في عام ** 

 ً   :إدارة الشركة: سابعا

  :عضوية مجلس اإلدارة  -أ 

م في 8/4/2012تم انتخابھم في تاريخ يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، 

م، 1/7/2012وبدأت عضويتھم في تاريخ ثالث سنوات، لالعادية غير لجمعية العامة اجتماع ا

ً للتعريفات الواردة  ،م30/6/2015وتنتھي دورة المجلس الحالي في  ويتم تصنيف األعضاء وفقا

  :بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية على النحو التالي

 الصفة اســم العضــو

  غير تنفيذي  )الرئيس( األستاذ حمد بن سعود السياريمعالي 

  مستقل  األستاذ إبراھيم بن عبد العزيز الطوق

  غير تنفيذي  حاتم بن علي الجفالياألستاذ 

  مستقل  الدكتور عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

  مستقل  األستاذ صالح بن عيد الحصيني

  غير تنفيذي  )ممثال عن المؤسسة العامة للتقاعد(األستاذ سعد بن علي الكثيري 

  غير تنفيذي  )االجتماعيةللتأمينات ممثال عن المؤسسة العامة ( األستاذ أحمد بن محمد العمران

  غير تنفيذي  األستاذ أحمد بن محمد عبيد بن زقر

  تنفيذي  )العضو المنتدب(األستاذ سليمان بن محمد المنديل 
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  :أخرىأعضاء المجلس الذين لديھم عضوية في مجالس إدارات شركات مساھمة و

 عضوية مجالس إدارة شركات المساھمة األخرى االسم

)بتروكيم( للبتروكيماويات الوطنية الشركة إدارة مجلس رئيسالسياريحمد بن سعود 

) الوطنية(  للتأمين الوطنية الشركة إدارة مجلس رئيسحاتم بن علي الجفالي

بن سليمان الراجحى عبدالرحمن

المتطورة التعليمية الشركة إدارة مجلس رئيس
إخوان الراجحي مجموعة إدارة مجلس عضو

إدارة شركة األسمنت السعوديةعضو مجلس 
عضو مجلس إدارة شركة سيوب العربية

السعودية الكابالت شركة إدارة مجلس عضوصالح بن عيد الحصيني

اإلنماء مصرف إدارة مجلس عضوسعد بن علي الكثيري

سامبا مجموعة إدارة مجلس عضوأحمد بن محمد العمران

)بتروكيم(  للبتروكيماويات الوطنية الشركة إدارة مجلس رئيس نائبسليمان بن محمد المنديل

  :اجتماعات مجلس اإلدارة  -ب 

  :م، وكان حضور األعضاء كما يلي2012اجتماعات خالل العام المالي  أربععقد مجلس إدارة الشركة 

 اســم العضــو
 إجمالي  م2012خالل عام 

  ديسمبر 16 ديسمبر 17  يوليو 31 أبريل 8  الحضور

         1  *عبد العزيز بن زيد القريشي 

       3   **حمد بن سعود السياري

   X      2  إبراھيم بن عبد العزيز الطوق

        1  *محمد عبيد بن سعيد بن زقر

        1  *محمد بن عبد هللا الخراشي

   X  X   2  حاتم بن علي الجفالي

       X  3  عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

       3   **عيد الحصيني صالح بن 

       3   **سعد بن علي الكثيري

       3   **أحمد بن محمد العمران

       3   **أحمد بن محمد عبيد بن زقر

        1  *داوود بن سليمان القصيبي

        1  *يوسف بن عبد الرزاق المديھيم

         4  سليمان بن محمد المنديل
  م30/6/2012عضويتھم في  انتھت* 

  م8/4/2012تم انتخابھم في اجتماع الجمعية بتاريخ ** 
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  :وكبار التنفيذيين عضاء مجلس اإلدارةالمدفوعة أل مكافآتالتعاب واأل  -ج 

  البيان
أعضاء 
المجلس 
  التنفيذيين

  أعضاء
  المجلس 

  غير التنفيذيين 

خمس من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
والتعويضات، يضاف إليھم الرئيس المكافآت 

  التنفيذي والمدير المالي إن لم يكونا من ضمنھم
  اإلجمالي

 3,272,550 3,272,550 0 0  الرواتب واألجور

 825,927 439,927  352,000 34,000  البدالت

المكافآت الدورية 
 3,417,082 1,542,082  1,675,000 200,000  والسنوية

 أوأي تعويضات 
 2,125,014 2,125,014 0 0 مزايا عينية أخرى

 9,640,573 7,379,573  2,027,000 234,000  اإلجمالي

  .لكل منھم ھذا وقد قرر مجلس اإلدارة وضع سقف لمكافآت األعضاء قدره مائتي ألف لایر

  :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  -د 

المجموعة (ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم الشركة  وصف

  :م على النحو التالي2012خالل العام ) السعودية

من تعود له المصلحةاســم   
 نھاية العام بداية العام

 نسبة التغييرصافي التغيير
  عدد األسھم  عدد األسھم

  %100  50,000 100,000  50,000  )الرئيس( حمد بن سعود السياري

  %0  0  3,226,672  3,226,672  إبراھيم بن عبد العزيز الطوق

  %0  0  3,801,900  3,801,900  حاتم بن علي الجفالي

  %0  0 38,193  38,193  عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

  %0  0 1,000 1,000  صالح بن عيد الحصيني

  *سعد بن علي الكثيري
  )العامة للتقاعدالمؤسسة (

48,057,001  48,057,001  0  0%  

  **أحمد بن محمد العمران
  )أمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة للت(

6,390,162  9,951,432  3,561,270 55.7%  

  %0  0 2,700 2,700  أحمد بن محمد عبيد بن زقر

  %1.04  4,000 387,500 383,500  )العضو المنتدب( سليمان بن محمد المنديل
ال يملك أي أسھم بصفة شخصية سعد الكثيريجميع األسھم مملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، علماً بأن األستاذ   *  

ال يملك أي أسھم بصفة شخصية أحمد العمران، علماً بأن األستاذ للتأمينات االجتماعية جميع األسھم مملوكة للمؤسسة العامة** 

اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم الشركة وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس 

  :م على النحو التالي2012خالل العام ) بتروكيم(التابعة 
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من تعود له المصلحةاســم   
 نھاية العام بداية العام

 نسبة التغيير صافي التغيير
  عدد األسھم  عدد األسھم

  %100  50,000 100,000  50,000  )الرئيس( حمد بن سعود السياري

  %0  0  ----   ----   إبراھيم بن عبد العزيز الطوق

  %0  0  ----   ----   حاتم بن علي الجفالي

  %0  0  ----   ----   عبد الرحمن بن سليمان الراجحي

  %0  0  ----   ----   صالح بن عيد الحصيني

  %0  0  ----   ----   سعد بن علي الكثيري

  %0  0  173  173  أحمد بن محمد العمران

  %0  0  ----   ----   زقرأحمد بن محمد عبيد بن 

  %0  0 1,000  1,000 )العضو المنتدب( سليمان بن محمد المنديل

  .ال يوجد أي أدوات دين ألعضاء المجلس في الشركة أو شركاتھا التابعة :مالحظة

  

   :ملكية كبار التنفيذيين  -ه 

المجموعة ( وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم الشركة

  :م على النحو التالي2012خالل العام  )السعودية

  من تعود له المصلحةاســم 
 نھاية العام  بداية العام

  نسبة التغييرصافي التغيير
  عدد األسھم  عدد األسھم

 %0  0  ----   ----   حازم مروان أبو سويرح

 %0  0 ----   ----   محمد علي الدغيش

التابعة  التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم الشركةوصف ألي مصلحة تعود لكبار 

  :م على النحو التالي2012خالل العام  )بتروكيم(

 من تعود له المصلحةاســم 
 نھاية العام  بداية العام

  نسبة التغييرصافي التغيير
  عدد األسھم  عدد األسھم

 %0  0  ----   ----   حازم مروان أبو سويرح

 %0  0 ----   ----   الدغيشمحمد علي 

  .ال يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتھا التابعة :مالحظة
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  :لجان مجلس اإلدارة  -و 

  :لجنة المراجعة

  :تشتمل مھام لجنة المراجعة على ما يليم، و2012عقدت اللجنة ثالث اجتماعات خالل العام 

 دراسة السياسة المحاسبية للشركة. 

 باختيار مراجع الحسابات الخارجي التوصية. 

 دراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادھا ونشرھا. 

 التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمھا بطريقة مناسبة. 

 رتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المھمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجھة تلك المخاط. 

  خطة عمل المراجعة الداخلية في  واعتماد تھمالتحقق من استقالليوالمراجعين الداخليين تعيين

 .الشركة

ؤھلھم  ة ت ة ومھني رات عملي اً خب ديھم جميع تقلين، ل ة أعضاء مس ن ثالث ة م ة المراجع ون لجن وتتك

  :للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وھم كما يلي

 .)رئيس اللجنة( الراجحي عبد الرحمن بن سليمان  -1

  .)اللجنة عضو( يد الحصينيبن ع صالح  -2

  .)عضو اللجنة(سعد بن علي الكثيري   -3

  :اللجنة التنفيذية

تشتمل مھام اللجنة التنفيذية على ما ، وم2012لم تعقد اللجنة التنفيذية أي اجتماع خالل العام المالي 

  :يلي

  اإلدارة، في حالة عدم القدرة على عقد اجتماع مجلس نفس مھام مجلس بتقوم اللجنة التنفيذية

 .اإلدارة ألي سبب كان

  لكافة ً تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لھا، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن التقرير وصفا

 .اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في االجتماع
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  مستقلين للقيام بدراسات متخصصة تساعد  بمستشارينيجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة

  .اللجنة على تنفيذ مھامھا، وتحديد أتعابھا

  :أعضاء اللجنة

  .)رئيس اللجنة( حمد بن سعود السياري  -1

 .)عضو اللجنة(الطوق بن عبدالعزيز إبراھيم   -2

 .)عضو اللجنة(المنديل بن محمد سليمان   -3

  :لجنة الترشيحات والمكافآت

  :بالمھام التاليةلجنة الترشيحات والمكافآت م، وتقوم 2012 خالل العامعقدت اللجنة اجتماعين 

  تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم ترشيح أي

  .بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة شخص سبقت إدانته

 المھارات المناسبة لعضوية مجلس  نتقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة م

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك تحديد  اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة

  .اإلدارة الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس

 تقوم اللجنة بمراجعة ھيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن 

  .إجراؤھا

 يتفق مع  تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما

  .مصلحة الشركة

 ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين

  .العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

 إلدارة، وكبار التنفيذيين، واالستعانة بمعاييروضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس ا 

  .ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافآت
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  :أعضاء اللجنة

 .)اللجنة رئيس( إبراھيم بن عبدالعزيز الطوق  -1

 .)عضو اللجنة( أحمد بن محمد العمران  -2

 .)عضو اللجنة( أحمد بن محمد عبيد بن زقر  -3

  :مسؤولية االجتماعيةلجنة ال

تضطلع اللجنة باألھداف والمسؤوليات التالية التي م، و2012 اجتماع واحد خالل العامعقدت اللجنة 

  :تتعلق بخطط المساھمة االجتماعية للشركة

 تطوير أسس ومعايير المساھمة االجتماعية للشركة.  

 تطوير ومتابعة البرامج التي تساھم في تعميق اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية للشركة وموظفيھا.  

  تفعيل دور الشركة في تبني سياسات ومبادرات وبرامج مسؤولية اجتماعية نحو مساھميھا

  .وعمالئھا ومورديھا والبيئة والمجتمع ككل بھدف دعم وتعزيز سمعة الشركة

 رفع توصيات لمجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية المساھمة  االجتماعية للشركة السنوية. 

  :أعضاء اللجنة

 .)عضو اللجنة( حاتم بن علي الجفالي  -1

 .)عضو اللجنة( صالح بن عيد الحصيني  -2

 .)عضو اللجنة(المنديل بن محمد سليمان   -3

 ً   :بيان المدفوعات النظامية المستحقة: ثامنا

  :ال توجد على الشركة أية قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية

 المدفوعاتنوع  ما سدد خالل العام المستحق

 التأمينات االجتماعية 129,631 8,965

 ضرائب االستقطاع  957 -

 الزكاة  54,026,701 52,847,720

  الغرفة التجارية والتأشيرات  21,928  -
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 ً   :ذات عالقةتعامالت مع أطراف : تاسعا

  :التالي النحو على وجاءتم تعامالت مع أطراف ذات عالقة على أسس تجارية، 2012 العام خالل تم

 وصف الطرف ذو العالقة العالقة طبيعة المعاملة

شركة (قامت شركة الجبيل شيفرون فيليبس 
بمعامالت وعقود تجارية ) تابعة للمجموعة

، ويتم التكسببيع منتج الستايرين إلى شركة 
 .البيع بنفس الشروط التي تتم مع الغير

  عضو مجلس اإلدارة
 )المجموعة السعودية(

 العربية الكيماوية المحدودةالشركة 
يترأس مجلس إدارتھا  )التكس(

 األستاذ حاتم علي الجفالي

  :اإللتزام بلوائح حوكمة الشركات: عاشراً 

لحوكمة الشركات  م، الالئحة االسترشادية12/11/2006أصدر مجلس ھيئة السوق المالية بتاريخ 

المنظمة ألداء الشركات المساھمة، وقد قامت المساھمة، وتشتمل ھذه الالئحة على القواعد والمعايير 

  :الشركة، ممثلة بمجلس اإلدارة بإقرار اللوائح التالية

 م القائمة جھة االعتماد تاريخ االعتماد

 م5/2/2008

 1 قواعد اختيار اللجنة التنفيذية  مجلس اإلدارة

 2 الئحة اإلفصاح والشفافية  مجلس اإلدارة

 3  تنظيم العمل الئحة مجلس اإلدارة

 4  )ميثاق عمل المراجعة الداخلية ( خلية االئحة المراجعة الد مجلس اإلدارة

 5  الئحة تنظيم تعارض المصالح مجلس اإلدارة

 6  الئحة مھام ومسئوليات مجلس اإلدارة  مجلس اإلدارة

 م24/5/2008
 7  والمكافآتقواعد اختيار لجنة الترشيحات  الجمعية العمومية

 8  قواعد اختيار لجنة المراجعة الجمعية العمومية

 م23/5/2009
 9  الئحة حقوق المساھمين مجلس اإلدارة

10  الئحة الصالحيات العامة مجلس اإلدارة

11  الئحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس اإلدارة الجمعية العمومية م22/5/2010

12  الئحة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح مجلس اإلدارة م25/12/2011
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  : ويوضح الجدول التالي المتبقي من األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات

  :إفصاحات عامة :عشر حادي

  تتعلق بمبايعة بين مساھمين اثنين، وقد طلب بمنطقة مكة المكرمة، توجد قضية لدى ديوان المظالم

المجموعة بتعديل سجالت المدعي ضم شركة المجموعة السعودية إلى القضية، لغرض أن تقوم 

 .المساھمين لصالح المدعي

  على الشركة التزامات محتملة، وذلك فيما يتعلق بخطاب ضمان صادر من قبل بنك محلي لصالح

وزارة البترول والثروة المعدنية والخاصة بشركة البتروكيماويات التحويلية وبلغت قيمة الضمان 

 .مليون لایر 947

 بنكي ً ً لصالح مصلحة الزكاة والدخل بقيمة أصدرت الشركة ضمانا مليون لایر، وذلك لتغطية  24ا

 .م2003م، 2002استئنافھا ضد قرار اللجنة االبتدائية في مصلحة الزكاة والدخل عن األعوام 

  لم يقم أي شخص أو جھة بإبالغ الشركة بأية مصلحة له في فئة األسھم ذات األحقية في التصويت

 .م2012خالل العام المالي 

  لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم، أو أي حقوق خيار، أو مذكرات

 .م2012حق اكتتاب، أو حقوق مشابھة خالل العام المالي 

 حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات قابلة للتحويل خالل العام  لم تقم الشركة بإصدار أو منح

 .م2012

  عقوبات أو جزاءات أو قيود احتياطية من ھيئة السوق المالية أو من أي لم تتعرض الشركة ألي

 .م2012جھة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى خالل العام 

  ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل بموجبھا أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين

 .عن أي راتب أو تعويض

  التطبيق  المتطلبات الواردة بالالئحة

  اعتماد أسلوب التصويت التراكمي
تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات 

كما انه ال يتضمن النظام األساسي ، وزارة التجارةالصادر من 
  للشركة طريقة التصويت التراكمي
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 اتفاقيات تنازل بموجبھا أحد مساھمي الشركة عن حقوقه في األرباح ال يوجد أية ترتيبات أو.  

  :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية: عشر ثاني

المراجعة الداخلية ھي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة قيمة 

لشركة في تحقيق أھدافھا بتوفير أساس منتظم وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة الداخلية ا

ھذا وقد نفذت  ،لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليھا األداء الرقابي للشركة

المراجعة الداخلية العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنھا التأكد من دقة 

ساھمة في مراجعة القوائم المالية األولية والنھائية وتنسيق أعمال الم إضافة إلىوفعالية األداء، 

  .الجھات الرقابية الخارجية

تقارير نتائج المراجعة المقدمة لھا من  بخصوصجنة المراجعة مجلس اإلدارة على تقرير ل وقد أطلع

الداخلي، ولم يتبين لھا وجود أية أمور جوھرية، كما تبين أن نظام الرقابة الداخلي يسير  المراجع

  .بشكل سليم

  :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: عشر ثالث

  : يقر مجلس اإلدارة أنه

 .تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح -1

  .نشاطھاال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة  -2

ال توجد أية مصلحة جوھرية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو  -3

، سوى ما تم اإلفصاح عنه في بند تعامالت مع أطراف ذات كبار التنفيذيين في عقود الشركة

 .عالقة ، في ھذا التقرير

 .فعاليةتم إعداد نظام الرقابة الداخلية على أسس سليمة وتم تنفيذه ب -4

  :التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة :عشر رابع

  :يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على ما يلي
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 .م31/12/2012وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتھي في  القوائم المالية -1

 .م31/12/2012تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في  -2

 .م31/12/2012إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتھي في  -3

 .م، وتحديد أتعابه2013المالي  للعاممن قبل لجنة المراجعة،  المرشحتعيين مراجع الحسابات  -4

لكل  واحد مليون لایر، بواقع لایر) 450(توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مجموعھا  -5

 .)من رأس المال االسمي% 10نسبته أي ما (سھم 

إضافة الفقرة التالية إلى المادة الخامسة عشر في الئحة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة  -6

متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل :" ومدة عضويتھم وأسلوب عملھم للشركة

 "بأعمال المراجعة  خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم

والشركة العربية  )شركة تابعة(شركة الجبيل شيفرون فيليبس العقود واألعمال التي تمت بين  -7

س مجلس إدارتھا، عضو مجلس اإلدارة األستاذ حاتم علي الجفالي أالتي ير، الكيماوية المحدودة

 .، والترخيص بھا لعام قادمباعتبارھا معامالت مع أطراف ذات عالقة

خادم الحرمين الشريفين الملك عبدهللا بن  مقاملختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر إلى وفي ا

  .وجميع القطاعات الرشيدة، على دعمھا المتواصل لقطاع الصناعةوحكومته آل سعود  زعبد العزي

 وبا التوفيق،،،  

  مجلس اإلدارة              

  


