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 تقرير مجلس اإلدارة
 خامسالعادية الغير للجمعية العامة 

 م1031ديسمبر  13عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهى في 
 م1034 فبراير 12هـ الموافق 3412 ثانيربيع ال 12الثالثاء في يوم والمنعقدة 

 
 مساهمينا الكرام:

 
 وبركاته، هللا ورحمة عليكم السالم

 ونتائج الشركة أداء عن السنوي التقرير الكرام للمساهمين يقدم المتقدمة للبتروكيماويات أن الشركة إدارة مجلس يسر

ومتضمنا أهم نتائج األعمال  ،مصحوبا بالقوائم المالية المدققهم 13/31/1031المنتهي في المالي للعام أعمالها

جيهات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة   جهود العاملين وبتو بفضل ثم هللا بفضل تحققت التيوالتطورات واإلنجازات 

 عمالئها كمايلي: وكافة مساهميها تطلعات وتحقيق وقدراتها، ومكانتها أدائها بمستوى لإلرتقاء

 

  لشركةل الرئيسينشاط ال( 1

 

إنتاج البروبلين والبولي  حيث يتضمن في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات، الرئيسي يتمثل نشاط الشركة 

، الجدول التالي يبين كميات وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة ، وعالميا من خالل مسوقين عالميينبروبلين 

 م :1031م، مقارنة بعام 1031لعام   البولي بروبليناإلنتاج والمبيعات لمنتج الشركة الرئيسي وهو 

 

 
 المنتج

 االف األطنان المترية

 المبيعات اإلنتاج

 م1011 م1013 م1011 م1013

 494 213 493 213 البولي بروبلين

 

 ":وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة

 

 : الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  ( أ)

والتي تتضمن ومشتقاتها  كونيسيل البولي مادة إنتاجي ف نشاطهايتمثل هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة و

لديها أي موجودات أو  لم تسجلو م1031 مارس فيالشركة سست قد تأو ، الخاليا الضوئية واأللواح الضوئية

 عمال الشركةفي حجم أ تأثيرأي  يوجد ال وبالتالي م13/31/1031فترة المنتهية في عمليات لل أي مطلوبات أو

 .م1031خالل العام المالي 

  

 : العالمي لإلستثمار المتقدمة الشركة ( ب)

 المشاريع ذلك في بما الصناعية المشاريع في االستثمارب نشاطهاهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل 

 المتجددة بالطاقة المتعلقة الصناعات كذلكو التحويلية وأ منها األساسية الكيماوية و البتروكيماوية بالصناعات المتعلقة

في وقد تأسست الشركة  ،السعودية العربية المملكة خارج و داخل الصناعية المشاريع وامتالك تشغيل و وإنشاء ,
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م 13/31/1031لم تسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات للفترة المنتهية في وم 1031أغسطس 

 م.1031يوجد أي تأثير في حجم أعمال الشركة خالل العام المالي  وبالتالي ال

 

 :رهاومخاطالمستقبلية  الشركة مشاريعوخطط  وصف )2
 

 خططال: 

للمصانع عملياتها التشغيلية سواء في إدارة مجلس اإلدارة المرسومة من قبل  الخطط االستراتيجيةوفق  تعمل الشركة

حقوق  للتوسعات المستقبلية التي من شأنها تنميةالمجاالت والفرص المتاحة  بعض دراسةو القائمة حاليا أو في تقييم

 . للمملكة االقتصاد الوطني تنمية في إلسهاموا مساهميها

 مخاطرال: 

 تتركز األعمال الرئيسية للشركة فى الصناعات البتروكيماوية والتى قد تتأثر بالمخاطر التالية:

 التغير في أسعار المواد الخام. -3

تعمل الشركة على بيع ما تنتجه في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى  -1

 المخاطر التنافسية.

االقتصاد العالمي والذى يؤثر بدوره فى خفض الطلب على مبيعات الشركة وبالتالي  اإلنكماش والركود في -1

 .إنخفاض أسعار المنتجات

 

 المستقبليةمشاريع ال : 

 

الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وشركة أرامكو توتال بين  اتفاقية مبيعات قصيرة األمد لتوريد البروبيلين ( أ)

 )ساتورب(: للتكرير و البتروكيماويات

 

الشركة المتقدمة بين  م1031 أغسطس 3بتاريخ  كمية اإلمدادات من البروبيلين زيادةتم بحمد هللا توقيع اتفاقية 

 ألف طن متري سنويا 10لتوريد  ”ساتورب“للبتروكيماويات وشركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات 

يونيو  9الطرفين بتاريخ  اإلتفاقية المبرمة مسبقا بينحسب وذلك  ألف طن متري سنويا 20 باإلضافة الى توريد

وفي طور هذه االتفاقية فقد تم تعديل المدة من ، ألف طن متري سنويا 40توريده  ماسيتم إجماليليصبح  م 1031

وسيتم تزويد . م1034في الربع االول من عام ومن المتوقع أن يبدأ التوريد ثالثة سنوات الى خمس سنوات 

(. وهذا االتفاق سوف يوفر إمدادات 3( إلى الجبيل )1عبر خط أنابيب من الجبيل ) ”ساتورب“من قبل  البروبيلين

والذي سيسهم في زيادة اإلنتاج من مادة البولي بروبيلين، و بالتالي زيادة  ”المتقدمة“إضافية من البروبيلين إلى 

لكال الطرفين و في إطار االتفاقية النظر في إمكانية  االيرادات نتيجة بيع مادة البولي بروبيلين اإلضافية. كما يمكن

 .توريد كميات إضافية لمدد أطول من البروبيلين في المستقبل

 

 :شركة فنمار للمشاريع المحدودةو الشركة المتقدمة للبتروكيماوياتبين  وليةاألتفاهم المذكرة  ( ب)

 

شركة مع م 1031فبراير  4 بتاريخالشركة المتقدمة للبتروكيماويات )المتقدمة( تم بحمد هللا توقيع مذكرة تفاهم بين 

بهدف األمريكية  الواليات المتحدةمقرها مشتركة لتأسيس شركة جديدة وذلك فنمار للمشاريع المحدودة األمريكية 

هذه المذكرة ساريه  سويا إلستكشاف وتقيم الفرص المستقبلية للنمو في مجال البتروكيماويات. وستكونمشاركة ال

 .( سنوات من تاريخ التوقيع1لمدة )
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 ( نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس االخيرة3

تتمتع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بمركز مالى قوى ومؤشرات مالية إيجابية تساعد على النمو المستمر بإذن 

نتائج األعمال  يينالتال والرسم البياني ويوضح الجدولوالعالمية ،  وتعزيز مكانتها فى األسواق المحلية، هللا 

 للسنوات المالية الخمس األخيرة:
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 نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة

2009 2010 2011 2012 2013

 المبلغ بماليين الرياالت

 العام
مجموع 

 األصول

مجموع 

 الخصوم

حقوق 

 المساهمين
 األرباح الصافية المبيعات

 313 3.403 3.030 3.341 1.434 1009ديسمبر  13

 114 1.013 3.433 3.221 1.102 1030ديسمبر  13

 231 1.393 1.014 3.123 1.140 1033ديسمبر  13

 114 1.431 1.041 3.131 1.122 1031ديسمبر  13

 223 1.342 1.124 933 1.112 1031ديسمبر  13
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  التحليل الجغرافي لإليرادات( 4

 : يبين الرسم البياني التالي اجمالي مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية

 

 :السابقة السنة بنتائج مقارنة التشغيلية للنتائج إيضاح( 5

 الرياالت آالفالمبلغ ب

 نسبة التغيير -التغيرات +/ م   1011عام  م   1013عام  البيان

 ٪ 24.1 114.920 140.200 033.420 الربح االجمالي 
 ٪ 01.12 139.304 140.403 202.202 الدخل من العمليات الرئيسية 

 ٪09.02 114.014 114.113 220.403 صافي الدخل

 

في  سعار المنتجأ ارتفاعالى م 1031 قارنة بالعام السابقم م1031في النتائج المالية للعام  اإلرتفاعيعود سبب 

 أسعار اللقيم . ت باالضافة الى انخفاضكمية المبيعاوزيادة االسواق 

 

 المحاسبة معايير عن اختالف ألي ( إيضاح6

 

 المتعارف المحاسبة لمعايير طبقا   م 1031 ديسمبر 13 في المنتهي المالي العام خالل للشركة المالية القوائم إعداد تم

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة السعودية المملكة العربية في عليها

 

 التابعة الشركات( 7

 للبتروكيماويات:قدمة ائمة بالشركات التابعة للشركة المتفيما يلي ق

 أفريقيا
4.36% 

 اسيا والمحيط الهادى
19.89% 

 الصين
38.85% 

 أوروبا
5.44% 

 شبه القارة الهندية
 السوق المحلية 11.73%

 تركيا 5.45%
13.48%  

 دول أخرى
0.89% 

 مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية
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 :  الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة)أ( 

 مليون لاير سعودي. 3رأس مال الشركة : 

 .٪92نسبة" المتقدمة" فيها 

 .والتي تتضمن الخاليا الضوئية واأللواح الضوئيةومشتقاتها  كونيسيل البولي مادة إنتاجيتمثل نشاطها فيها 

 العربية السعودية: المملكة  مكان العمليات الرئيسي

 المملكة العربية السعودية مكان التأسيس:

 

 : العالمي لإلستثمار المتقدمة الشركة)ب( 

 
 مليون لاير سعودي 3رأس مال الشركة : 

 .٪92نسبة "المتقدمة" فيها 

 و البتروكيماوية بالصناعات المتعلقة المشاريع ذلك في بما الصناعية المشاريع في الستثمارا يتمثل نشاطها في

 وامتالك تشغيل و إنشاء و,  المتجددة بالطاقة المتعلقة الصناعات كذلكو التحويلية وأ منها األساسية الكيماوية

  .السعودية العربية المملكة خارج و داخل الصناعية المشاريع

 : المملكة العربية السعودية مكان العمليات الرئيسي

 السعوديةالمملكة العربية  مكان التأسيس:

 :تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات ( األسهم8

 أدوات دين. سهم أوللشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أصدرت أ تابعةكة التوجد شر

 :الشركة في  توزيع األرباح ( سياسة9

يعتمد وبشكل إن قرار توزيع األرباح من صالحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وهذا 

 :رئيسي على

 .مقدار األرباح الصافية المحققة فى كل عام . 3

   .حجم اإلنفاق المتوقع على المشاريع اإلستثمارية المستقبلية. 1

 .التدفقات النقدية المتوقعة. 1

مليون ( 104.99م قدرها )  1031عن النصف الثاني لعام توزيع أرباح نقدية باعتماد مجلس االدارة  وصىأوقد  

تم توزيعها عن العام المنتهي سييصبح إجمالي األرباح النقدية والتي ل ( لاير للسهم الواحد3.12بواقع ) لاير سعودي

وتتلخص السياسة العامة  ( للسهم الواحد, 1.12( مليون لاير بواقع )  104.99م هو ) 1031/ 31/  13في 

لتكاليف االخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية لتوزيع األرباح بعد خصم جميع المصروفات العمومية وا

 والمخصصات واالحتياطيات األخرى على النحو التالي :

 ( 30يجنب٪) التجنيب هذا توقف أن العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من 

 . المال رأس نصف االحتياطي المذكور بلغ متى

  لتكوين نسبة معينة من األرباح الصافية العادية ، بناء على اقتراح مجلس االدارة، أن تجنبللجمعية العامة 

 . معينة أغراض لغرض أو اتفاقي وتخصيصه احتياطي

 المدفوع  المال رأس األقل من على (٪2عن ) تقل ال للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي يوزع. 
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 من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة 30على  تهنسبال تزيد ما يص تخصيتم  ،بعد كل ماتقدم ٪

األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة يهذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة 

 اضافية في األرباح.

 الشركة أسهم في األشخاص ( مصالح10

 التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أية م 1031ديسمبر 13 في المنتهي المالي العام خالل يوجد ال

 .أشخاص ألي

 أسهم الشركة في التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح) 11

وأدوات  في الشركة بما فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم القصر نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين

 م:1031ك المصلحة خالل العام المالي وأي تغيير في تل الدين

 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين الصفة م1/1/1013           م31/11/1013        صافي التغير نسبة التغير

   عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين   

 خــليفة بن عبــد اللطيف المـلحـم رئيس مجلس االدارة 2.393.112 --------- 2.413.112 --------- (100.000) %(0.1)

 عبدالعزيز بن عبدهللا المـــلحـــم عضو مجلس االدارة 3.300 --------- 3.300 --------- 0 0%

 سامي بن عبدالعزيز الصويغ عضو مجلس االدارة 0 --------- 3.000 --------- 3.000 300%

 وليد بن محمد الجــعــفــري عضو مجلس االدارة 309.000 --------- 309.000 --------- 0 0%

 سرينــــيفــــاس فيــــــمبـراال عضو مجلس االدارة 0 --------- 3.000 --------- 3.000 300%

 خالد بن عبدالرحمن العمران عضو مجلس االدارة 0 --------- 30.000 --------- 30.000 300%

 هاني بن عبدالعزيز التريـــكت عضو مجلس االدارة 0 --------- 3.000 --------- 3.000 300%

 عبدالعزيز أبوعــــــتيقبن ياسر  عضو مجلس االدارة 0 --------- 3.000 --------- 3.000 300%

 الســـــــعـــيدمازن بن محــــمد  عضو مجلس االدارة 332 --------- 091.332 --------- 091.000 190.000%

0%  عبدهللا بن مقبل الــقـــــرعــاوي الرئيس التنفيذي 0 --------- 0 --------- 0 

0%  نائب الرئيس للشؤون 0 --------- 0 --------- 0 

 الفنية
 إريـــــــــــــــك ليــــــــــز

0%  مديرعام الشؤون المالية 332 --------- 332 --------- 0 

 واإلدارية
 بن فرحـــــــــان العــــتيـبي  خالد

0%  أحمد بن ابــــــراهيم بوهـــــــزاع مديرعام الشؤون الفنية 0 --------- 0 --------- 0 

0%  فهــــد بن ســـالم المطــــــرفي مديرعام التسويق 0 --------- 0 --------- 0 

0%  بن حابس الشـــــــــمريممدوح  مديرعام التشغيل 0 --------- 0 --------- 0 
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 الشركة ىالمديونية االجمالية عل (11

وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي  م1031 لقد تم اإلفصاح عنها فى البيانات المالية المدققة لعام

 م: 1031خالل العام المالي  والمعلومات المتعلقة بها التسديدات

 المبلغ بماليين الرياالت 

الجهات المانحة 
 للقرض 

قيمة   مدة السداد تاريخ القرض  الغرض من القرض 
صل أ

 القرض 

المسحوب 
خالل عام 

 م1013

المسدد 
خالل عام 

 م 1013

كما في الرصيد 
 م31/11/1013

من  مرابحة قرض
 بنوك محلية

تمويل انشاء مصنعي 
 الشركة

 200 312 ------ 3.312 سنوات 30 م11/02/1003

اسالمية تسهيالت 
ائتمانية من بنك 

 محلي

  تمويل مشروع اسكان

 موظفي الشركة

 )المرحلة األولى(

 40 ------ 40 100 سنوات 2 م4/01/1031

تسهيالت اسالمية 

ائتمانية من بنك 

 محلي

 

 المال رأس تمويل

 العامل )قرض دوار( 

 م30/30/1031

 

أشهر   1كل 

أو حسب 

 التجديد

 

343.2 

 

 

------ 343.2 

 

------ 

 

 االكتتاب ومذكراتأ تعاقدية مالية أوراق وأي ألسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات ( وصف13

 مشابهة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو تعاقدية مالية أوراق أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات أية توجد ال

 .م13/31/1031 في المنتهية السنة المالية خالل منحتها أو الشركة أصدرتها

 

 تعاقدية مالية أوراق وأي واإلكتتاب التحويل حقوق ( وصف14

  مذكراتأو وراق مالية تعاقديةأ أو أسهم إلى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب إكتتاب أو تحويل حقوق أي توجد ال

  .م1031 عام الشركة خالل منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق اكتتاب أوأي حقوق

 

 لإلسترداد القابلة الدين ألدوات ( وصف15

 .لإلسترداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي يوجد ال
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 (  إجتماعات مجلس اإلدارة16 

في  المجلس ، ويبحث عاديتين جمعيتين عامتين باإلضافة إلى م 1031 إجتماعات خالل عام 4عقد مجلس اإلدارة 

وكان حضوراالجتماعات للدورات  لصالحياته، وفقا ومحدد موثق أعمال جدول في المدرجة الموضوعات إجتماعاته

 كالتالي:

       -------  الينطبق   الحضور  عدم  الحضور 

  م 1013اجتماعات المجلس خالل عام   م
 إجمالي
 الحضور

 األول اإلسم 
 م16/1/1013

 الثاني
 م19/5/1013

 الثالث
 م1/10/1013

 الرابع
 م14/11/1013

        4 خــليفة بن عبــد اللطيف المـلحـم 3

 x   --------- --------- 3 **عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان 1

    --------- --------- 1 **عبدالرحمن بن علي القــرعـاوي 1

     --------- --------- 1 ** أحمد بن سلــــيـمـان الـراجحـي 4

     --------- --------- 1 **ســلـــيــمان الـــروافخالـد بن  2

 x x   x 3 محمد الجعفري بن  وليد 0

        4 عبدهللا الملحمبن  عبدالعزيز 3

  x --------- --------- 3 **ناصر المعمربن  خالد  4

 x   --------- --------- 3 **عبدهللا الراشدبن  عبدالعزيز 9

   1 ------------------------- *الصويغ عبدالعزيز بن سامي 30

 x  3 --------------------------     *فيمبراال سرينيفاس 33

   1 ------------------------- *العمران عبدالرحمن بن خالد 31

   1 -------------------------- *هاني بن عبدالعزيز التريكت 31

   1  -------------------------- *عبدالعزيز أبوعتيق بن ياسر 34

 x  3 -------------------------- *مازن بن محمد السعيد  32

 

 .م1031 سبتمبر 10 في اإلدارة مجلس عضويته في انتهاءتم ** 

 .م1031 اكتوبر  3ابتداء من  المجلس لعضوية انتخابه تم* 

 

 عالقةال ويذ صفقات بين الشركة وأطراف( ال17

 .عالقة يذ شخص ومع أي الشركة صفقات بين أية م 1031 عام خالل توجد ال

 

 الشركة عقود في ( المصالح18

 للرئيس أو اإلدارة مجلس ألعضاء مصلحة فيها كانو فيها طرفا   الشركة كانت عقود أية م 1031 عام خالل توجد ال

 .منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي للمسؤول أو التنفيذي
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 واألرباح والتعويضات الرواتب عن ( التنازالت19

 أي عن التنفيذيين كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد تنازل بموجبه تم تنازل إتفاق أو ترتيبات أي توجد ال

 .تعويضات أو راتب

 األرباح في الحقوق عن المساهمين ( تنازالت10

 .األرباح في حقوقه عن المساهمين من أي بموجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات أية م 1031 عام خالل توجد ال

 

 المدفوعات النظامية المستحقة( 11

من مدفوعات  32٪ و ٪2( لاير سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل يمثل ما نسبته 3.324.444تم دفع مبلغ )

لاير كزكاة وضرائب  (4.392.101)م، كما تم دفع مبلغ وقدرة 1031الشركة إلى الموردين األجانب خالل العام 

( لاير في 32.230.010)م مبلغ وقدره  1031 م، كما بلغت الزكاة المستحقة على الشركة عن عام1031عن العام

 لاير.( 3.442.001) حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات االجتماعية مبلغ قدره 

 

 الشركة لموظفي التحفيزية ( البرامج11

المحور الرئيس في نجاحاتها أغلى مواردها حيث يعتبر والذي يعتبرحرصا من الشركة واهتمامها بالعنصر البشري 

  التالية : التحفيزية المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج

  برنامج تملك األسهم لموظفي الشركة أ(

 الشركة قبل من األسهم هذه تكلفة تمويل تمقد و جالبرنام لهذا سهما   3.200.000 عددقامت الشركة بتخصيص 

 . الجراءات النظامية لهذا البرنامجضع اوو بالكامل

 

 ب( برنامج  االدخار

 

والذي يهدف الى تحقيق االستقرار  الموظفين لتحفيز ) اختياري( واالدخار للتوفير نظام إيجاد إلى الشركة بادرت 

 لمصلحة إلستثمارة الراتب من جزء بإستقطاع الشركة تقوم حيثالوظيفي لمنسوبيها وضمان مستقبل أفضل لهم ،

لشروط االستثمار  وفقا   البرنامج أموال الستثمار مناسبة الشركة مجاالت وتختار البرنامج في المشترك الموظف

 عند ٪30 من تبدأ الشركة وضعتها أسس وفق الشركة لمساهمة استحقاق الموظف احتساب يتم كما ، االسالمية

 الموظف مستحقات وتحسب لالشتراك السنة العاشرة اكتمال عند ٪300 إلى تصل و لالشتراك األولى السنة اكتمال

  .النظامية الضوابط وفق االشتراك انتهاء حالة في المساهمة هذه من

 

 السعوديين للموظفينجـ( برنامج تملك المنازل 

السعوديين فقد حصلت الشركة من الهيئة الملكية بالجبيل على فيما يتعلق ببرنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين 

قطعة أرض في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية إلقامة المشروع عليها والذي يشتمل على بناء الفلل وتهيئة 

ة الخنيني البنية التحتية والطرق واإلنارة والتشجير. وقد تم توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة األولى من المشروع مع شرك

فيال سكنية. وبالفعل بدأت الشركة المذكورة عمليات التنفيذ والتي  334م والمتضمنة بناء 4/1/1031 بتاريخ العالمية

 ( شهرا  من تاريخ توقيع االتفاقية.14من المقرر أن تكتمل خالل مدة أقصاها ثمانية وثالثين )
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م تم توقيع اتفاقية إلحاقية مع شركة الخنيني العالمية لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع 2/4/1031وبتاريخ 

فيال سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة األولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل  301والمتضمنة بناء 

ية من المشروع خالل مدة أقصاها ثمانية الصناعية. ومن المقرر أيضا  أن تكتمل عملية تنفيذ هذه المرحلة الثان

 ( شهرا  من تاريخ توقيع االتفاقية اإللحاقية. 14وثالثين )

 

 نشاطها مواصلة على الشركة وقدرة الداخلية المراجعة ونظام المحاسبية ( السجالت13

ومعطيات السوق الحالية إستنادا على المعلومات التى توفرت لدينا ، وبناء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج 

 والمؤشرات المستقبلية نقر باألتى:

 . أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح 

 . أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية 

 . أنه ال يوجد أى شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 

 

  جب الئحة حوكمة الشركاتبمو المعلومات الواجب األفصاح عنها( 14
 

خالل الجمعية العامة بعد موافقة مساهمي الشركة تم اعتماد نظام الحوكمة الخاص بالشركة المتقدمة للبتروكيماويات 

، وتقوم الشركة بتطبيق الغالبية العظمى من األحكام الواردة فى الئحة حوكمة م 1030مارس  9 التي عقدت بتاريخ

 .السوق المالية فى المملكة الشركات الصادرة عن هيئة

 :تطبق لم التي الالئحة حكامأ  )أ

 :التطبيق عدم اسباب بيان مع اآلن حتى الشركة في تطبق لم التي الالئحة أحكام أدناه الجدول يوضح

 التطبيقسبب عدم  المتطلبات الواردة في الالئحة الفقرة المادة

الختيار اعضاء مجلس االدارة حسب النظام التصويت  التراكمي. التصويت أسلوب اعتماد ب 0

األساسي للشركة يتم وفق األسلوب المتوافق مع نظام 

 الشركات.

 السنوية التقارير على اإلطالع د 0

 الصفة ذوي األشخاص للمستثمرين من

 االعتبارية.

يرتبط هذا بسياسات خاصة وباشخاص قد اليكون أفصح عنها 

 التطبيق.بشكل علني مما يترتب صعوبة 

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع  هــ 30

أصحاب المصالح من اجل حمايتهم 

 وحفظ حقوقهم. 

لم تنشأ للشركة حاجة لوضع سياسات  مكتوبة لهذا الغرض في 

 الوقت الراهن وحيث تكفل العقود ذلك.

التزام الشخص ذي الصفة االعتبارية  ط 31

الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين 

ممثلين له في مجلس االدارة بعدم 

التصويت على اختيار األعضاء االخرين 

 في مجلس االدارة.

الينطبق هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام 

األساسي يمنح الجهات اإلعتبارية حق تعيين ممثلين لها 

 بالمجلس.
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 األخرى: المساهمة الشركات في اإلدارة مجلس أعضاء عضوية ب(

 في الشركة وعضويتهم في اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي وفيما يتشكل مجلس اإلدارة من تسعة أعضاء

 :األخرى  المساهمة الشركات

 

 االسم الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس أدارتها

المـلحـم خــليفة بن عبــد اللطيف  شركة اسمنت االبيض السعوديبنك الجزيرة ،  

 بدالعزيز بن عبدهللا المـــلحـــمع   شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

 الصويغ عبدالعزيز بن سامي اليوجد

 وليد بن محمد الجــعــفــري الشركة  الخليجية للتعمير العقاري، شركة والء للتأمين  التعاوني،شركة سياحة العالمية.

 فيمبراال سرينيفاس   الحديدية. للصناعات االتفاق شركة

شركة ، شركة الراشد والعمران المحدودة، شركة خالد وعبدالعزيز عبدالرحمن العمران
شركة المشروعات ، الشركة العربية للصناعات المحدودة،فنادق الدمام المحدودة

 .السياحية

 العمران عبدالرحمن بن خالد

 هاني بن عبدالعزيز التريكت  اليوجد

 ياسر عبدالعزيز محمد أبوعتيق  اليوجد

 مازن بن محمد السعيد .شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة

 

 عضويتهم: وتصنيف اإلدارة مجلس تكوينج( 

 :الشركة في وتصنيف عضويتهم اإلدارة مجلس أعضاء بأسماء بيان يلي وفيما

 

 تصنيف العضوية الصفة االسم

المـلحـم خــليفة بن عبــد اللطيف   عضو غير تنفيذى رئيس مجلس االدارة 

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبدهللا المـــلحـــم 

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة الصويغ عبدالعزيز بن سامي 

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري

مستقلعضو  عضو مجلس االدارة براالــــــفيم يفاســـسرين   

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة العمران عبدالرحمن بن خالد

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة هاني بن عبدالعزيز التريكت 

 عضو غير تنفيذى عضو مجلس االدارة أبوعتيقياسر عبدالعزيز  

 عضو مستقل عضو مجلس االدارة مازن بن محمد السعيد
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 لجان مجلس األدارة  د(

، ة التنفيذية اللجنو مراجعة ،، ولجنة الة الترشيحات والمكافاتلجناللوائح التنظيمية لكل من: إعتمد مجلس اإلدارة 

وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصالحياتها وأسلوب عملها وإجتماعاتها ، ونصت 

 على النحو التالي:. وتتكون اللجان  ومكافاتهمعلى إلتزامات أعضائها 

 

 ت:آلجنة الترشيحات والمكاف

 ثالثةمن وتتألف م 1031خالل عام  اجتماعات 1اللجنة وقدعقدت ت آالترشيحات والمكاف لجنة اإلدارة مجلس شكل

 : هم  عضاءأ

 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم       

 عضو                    **عبدهللا الملحم بن عبدالعزيز 

 عضو محمد الجعفري                  بن وليد

                  

 .م3/30/1031 بتاريخ الــرواف سليمان بن خالد/  األستاذ من بدال   الملحم بدهللاع بن عبدالعزيز/ األستاذ تعيين تم** 

 

 تحقيق مهامها، ومنها :ويشمل نطاق عمل اللجنة القيام بكل األعمال التي تمكنها من 

التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا  للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي  -3

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  -1

والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال مجلس 

 اإلدارة. 

 ن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأ -1

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة . -4

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  -2

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

عند وضع تلك  سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعىوضع  -0

 .السياسات استخدام معاير ترتبط باألداء
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 لجنة المراجعة 

 : هم  عضاءأ ثالثةمن وتتألف م 1031اجتماعات خالل عام  4اللجنة المراجعة وقدعقدت  لجنة اإلدارة مجلس شكل

 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة عبدهللا الملحم                    بن عبدالعزيز 

 عضو **العمران عبدالرحمن بن خالد

 عضو **مبراالـــفي فاســــسريني

                     

عبد الرحمن /  األستاذ من فيمبراال بدال   سرينيفاسواالستاذ /  العمران  عبدالرحمن بن األستاذ/ خالد من كال تعيين تم** 

 م.3/30/1031 بتاريخخالد ناصر المعمر   واألستاذ /بن على القرعاوي 

 

 يلي: ما على المراجعة لجنة مهام وتشتمل

 الخارجي. الحسابات مراجع اقتراح •

 المدققة. والسنوية السنوية المالية ربعالتقارير مراجعة •

 السنوية. المراجعة عمل نطاق تحديد •

 تحسينها. يمكن ما بشأن اإلدارة مجلس إلى التوصيات ورفع الداخلية الرقابة إجراءات مراجعة•

 

 اللجنة التنفيذية:

 هم:  عضاءأخمسة من وتتألف م 1031اجتماعات خالل عام  2 اللجنةوقدعقدت نفيذية الت اإلدارة اللجنة مجلس شكل

 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم       

 عضو             محمد الجعفري    بن وليد

 عضو **الصويغ عبدالعزيز بن سامي

 عضو **مازن بن محمد السعيد

 عضو **براالـــــفيم فاســــــسريني

                  

  فيمبراال سرينيفاس واالستاذ /  مازن بن محمد السعيد/ واألستاذ  الصويغ عبدالعزيز بن سامي/  األستاذ كال من تعيين تم** 

عبدهللا بن  عبدالعزيز/ واألستاذـرواف لخالد بن سليمان ا/ واألستاذعبد الرحمن بن على القرعاوي / األستاذ من بدال  

 .م3/30/1031 بتاريخالراشد 

 

فيها أو  في اتخاذ القرارات المناسبة حيال المواضيع التي التملك اإلدارة التنفيذية صالحية البتمهام اللجنة وتتلخص 

دراسة المواضيع المحالة اليها من قبل مجلس الموافقة عليها حسب جدول الصالحيات المعتمد بالشركة ،كما تقوم ب

لمجلس ادارة الشركة برأيها تمهيدا إلتخاذ القرار  ةوالتوصيبغرض دراستها من كافة الجوانب ادارة الشركة 

 المناسب من قبل المجلس.
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 وكبارالتنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة هـ( مكافات وتعويضات 

 فيهم بما التنفيذيين كبار من وخمسة اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعويضات المكافآت عن تفاصيل يلي فيما

 :المالي والمدير التنفيذي الرئيس

 

 البيان

أعضاء 

المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين/المستقلين

التنفيذيين ممن خمسة من كبار 

على المكافات والتعويضات تلقوا أ

المدير التنفيذي يضاف اليهم 

 والمدير المالى

 0.111.044 ال يوجد ال يوجد الرواتب والتعويضات

 1.194.233 420.011 ال يوجد البدالت

 0.339.029 3.400.000 ال يوجد المكافات الدورية السنوية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الخطط التحفيزية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد التعويضات والمزايا العينية

 14.807.810 1.156.633 ال يوجد االجمالي

 

 

 ةالشرك على المفروضة والجزاءات العقوبات  )و

شرافية أو تنظيمية اليوجد أي عقوبة او جزاء مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أومن أي جهة ا

   م.1031خالل عام أوقضائية اخرى 

 

 الداخلية الرقابة إجراءات لفاعلية السنوية المراجعة نتائج ) ز

 حيث من الداخلية الرقابة اجراءات تقييم عن الدورية التقارير بدراسة ثالثة أعضاء من والمكونة المراجعة لجنة تقوم

 من التأكد شأنها من كان والتي والخاصة الدورية جعةاالمر عمليات من العديد تم تنفيذ وقد هذا ،التطبيق والتنظيم 

 الجهات أعمال وتنسيق والنهائية وليةاأل المالية القوائم جعةامر في المساهمة الى ضافةإ ، والجودة داءاأل وفعالية دقة

 ان تبين كما جوهرية، أمور أية وجود لها يتبين ولم ، تقاريرال على جعةاالمر لجنة اطلعت وقد .الخارجية الرقابية

 مدى عن النظر بغض داخلية رقابة نظام أي أن االعتبار في بشكل امن وسليم، أخذا يسير الداخلي الرقابة نظام

 .ذلك عن مطلقا   تأكيدا   يوفر أن يمكن ال – تطبيقه وفاعلية أنظمته سالمة

 

 للشركة القانوني المحاسب ( تقرير15 

برايس واترهاوس كوبر  مكتب تعيين على م10/01/1031بتاريخ  المنعقدة ةالسادس العادية ةعامال ةجمعيال وافقت

 للشركة القانوني المحاسب تقرير يتضمن م ولم13/31/1031العام المالي المنتهي في  عن للشركة كمحاسب قانوني

 .المالية السنوية القوائم على تحفظات أي

 

 

 

 



 
 

 
15 

 

 

 للشركة القانوني المحاسب بشأن المجلس ( توصية16

 .السادس العادية العامة الجمعية من إعتماده منذ بإستبداله اإلدارة مجلس من توصية أية تصدر لم

 الخاتمة:

دارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات بخالص الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين إيتقدم رئيس وأعضاء مجلس 

نعمه , ونخص  واسع هذه البالد منالشريفين لما توليه من دعم للصناعة الوطنية , ويدعو هللا عز وجل أن يزيد 

بالشكر كل من وزارة التجارة والصناعة , ووزارة البترول والثروة المعدنية , وشركة الزيت العربية السعودية ) 

ارامكو السعودية ( , وهيئة السوق المالية , وصندوق التنمية الصناعية السعودي, والهيئة الملكية بالجبيل وينبع , 

 الحكومية واألهلية األخرى , على دعمهم وتعاونهم الدائم . وكافة القطاعات 

وكافة العاملين بالشركة جهودهم المخلصة وحرصهم  كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية

 .على استمرار تقدمها وإزدهارها

الموقر جدول األعمال  خامسالعادية الغيرمعية العامة هذا األستعراض فإن المجلس اإلدارة يعرض على الج بعد 

 التالي:

 م .1031ديسمبر  13الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -3

 م .1031ديسمبر 13الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في  -1

( 104.99م قدرها )1031اد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام الموافقة على توصية مجلس اإلدارة بإعتم -1

( مــن رأس المال، على أن تكون أحقية تلك ٪31.2( لاير للسهم الواحد حيث تمثل )3.12مليون لاير بواقع )

والتي سيتم  األرباح للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي األرباح

 ( لاير للسهم الواحد .1.12( مليون لاير بواقع )104.49هو ) م13/31/1031توزيعها عن العام المنتهي في 

( لاير لكل عضو من 100.000توصية مجلس اإلدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بواقع ) الموافقة على -4

 م .1031ديسمبر  13أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 م .1031ديسمبر  13إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  -2

الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية  -0

 م .1034والسنوية للشركة  وتحديد أتعابه للعام المالي 

 العضاء مجلس االداره. اجراءات بدل حضور اجتماعات عملى موافقة علال -3

( من النظام االساسي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات والمتعلقة بالمشاركة 4اجراء تعديل للمادة )موافقة على ال -4

 واالندماج حسب الصيغة المرفقة.

 

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,, 

 


