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 ةــــدمـقم

مانول)السادة/مسا ات المیثانول ( مائ ة    المحترمین    همي شر

اته، ر م ورحمة هللا و   السالم عل
  

م بتقرره السنو  مانول) أن یتقدم إل ات المیثانول ( مائ ة  حول نشا  سر مجلس إدارة شر
ة خالل العام المالي  ة وأب م٢٠١٦الشر اترز ونتائجها المال   .  االنجازات والتحد

ة بتارخ ما یتضم ة المنته ة المدققة للسنة المال  م٣١/١٢/٢٠١٦ن التقرر السنو القوائم المال
ات السادة/ ما في ذلك تقرر مراجعي الحسا ة،  ز المالي والدخل والتدفقات النقد س  وقوائم المر برا

رو و  و  .PWCتر هاوس 
 
 
   

    اإلدارةرئيس مجلس            

  
  ن علي الصانع   بعبد هللا               
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ة و  -١ ةالرؤ   االستراتیج
مانول في خطتها  ةترتكز  ة المتخصصة االستراتیج ائ م من  على تعزز موقعها الراد في مجال المنتجات الك

ة واستكشاف أمشتقات المیثانول والمشتقات من مصادر  ر أعمالها الحال فاق استثمارة جدیدة آخر من خالل تطو
اتأكثر قدرًة على ا ماو ات والبترو ماو حث عن  ، المتخصصة الستدامة في مجال الك ة وال شراكات إستراتیج

ات المتطورة إلنتاج مزج من المنتجات  داخل وخارج المملكة فضًال عن الدخول في شراكات مع أصحاب التقن
مة المضافة. ة المتخصصة ذات الق ل   التحو

نت ، وفي هذا الصدد ة في تحدید أتم ة وجه النمو الشر ما في ذلك االستخدامات المبتكرة للمواد الخام المطلو
ة المتخصصةالب ائ م ر منتجاتها دیلة للمواد الك مانول في تطو اسة  ل مستمر ، وهذا یوضح س مة ءلمواش

ة  ة الوطن ومتنا الرشیدةتبنتها  التي  ٢٠٣٠الرؤ ة لقطاع والتي تهدف إلى تحقی االستخدام األمثل للمواد ا ح ألول
ة ذات الق ل ع المنتجات التحو ات في تصن ماو مانول البترو ما واصلت  جراء المزد إلجهودها مة المضافة. 

امن الدراسات حول زادة منتجاتها وتنو  ة  ،ضافة الى ماسباإلو . ع أسواقها وسبل نقل التكنولوج ف الشر تع
س   ي، وٕانتاج منتجات جدیدة قائمة على المیثانول وغیرها من المشتقات.على إیجاد طرق جدیدة لتعزز التكامل الع

ة وتتبن ة والبیئ أعلى المعاییر الفن ات  مانول في سعیها لتنفیذ هذه االستراتیج ة  يوتلتزم  "المیثاق العالمي للرعا
افة أصحاب المصلحة المسئولة" بهدف تحقی آ عد هللا على قدرات معتمدًة  داخل وخارج المملكةمال وتطلعات 

ة ألفراد  ة االجتماع ة في تحقی الرفاه ة موظفیها وواضعًة نصب عینیها تعزز مسئولیتها االجتماع واحتراف
   المجتمع المحلي.

ات والمستج واجهت ،م٢٠١٦وخالل عام  ة العدید من التحد ان مالشر  أسعارالحاد في  االنخفاضن أبرزها دات 
م لغاز المیثان من  أسعار وٕارتفاعالنفط  أسعار بتذبذب ات متاثرةً المنتج دوالر لكل  ١٬٢٥ دوالر إلى ٠٬٧٥اللق

ة ملیون وحدة ة أإعادة ترتیب مما تحتم معه  اإلضافة الى زادة أسعار الكهراء  ،حرارة برطان ات الشر ولو
ة حة و في الرح االنخفاضنها معالجة اتخاذ تدابیر من شأو  ة من تجاوز هذه تى تتالسیولة النقد ن الشر المرحلة م

زها المالي ة وتعزز مر وفي هذا الصدد بدأ مجلس اإلدارة بتطبی برنامج ترشید  ،ومواصلة برامجها االستراتیج
  على أسعار الطاقة. النفقات وذلك لمواجهة الزادات التي طرأت مؤخراً 
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ة -٢   نشاط الشر
ة في مجاالت إنتاج وتسو منتجا ة وتجارة تشمل سائل تعمل الشر ة ذات استخدامات صناع ماو ت بترو

ارافورمالدهاید، محسنات  ْز الیورا فورمالدهید، راتنجات الفورمالدهید (سائل و مسحوق)، ال الفورمالدهید المائي، ُمَرّ
م األساسي لتلك ا اإلضافة إلى إنتاج اللق میثیل الفورمامید، والبنتا أرثرتول،  لمواد وهو المیثانول الخرسانة، دا

قارب من تسعمائة  ة ما  ة للشر ة اإلجمال ة األف حیث تبلغ الطاقة اإلنتاج عمائة وأرعون (وثمان ) ٩٠٨٬٧٤٠وس
ًا. م الجدول التالي (جدول رقم  طن متر سنو قدِّ ة:١و ة لمنتجات الشر ًال للطاقة اإلنتاج   ) تفص

  ١جدول رقم 
ة واالنجلیزا العر   ةسم المنتج 

  
ة الطاقة   االستخدام   اإلنتاج

( الطن المتر )  
ز  ممنتج ( AF – 37,  UFC- 85 ) فورمالدهایدالمر  ٣٠٠٬٠٠٠  /لق
م  Methanol میثانول  ٢٣١٬٠٠٠  لق

  ١٦٣٬٠٢٠  منتج  SNF   محسنات الخرسانة
 ٦٠٬٠٠٠  منتج  DMF ثاني میثایل الفورمامید

م/منتج DMA ثاني میثایل امین  ٥٠٬٠٠٠  لق
م CO أكسید الكرون  أول  ٣٣٬٠٠٠  لق

ث  ٢٠٬٠٠٠  منتج  Mono-Penta تولر البنتا أر
 ١٣٬٢٠٠  منتج  UF-, MF-, & MUF-Resins راتنجات الفورمالدهاید

م Acetaldehyde أسیتالدهاید  ١٢٬٠٠٠  لق
 ١٢٬٠٠٠  منتج  Sodium Formate صودیوم فورمیت

سامین  ٩٬٥٧٠  منتج HMT اله
ارافورمالدهاید  ٤٬٩٥٠  منتج ARAP. ال
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ة -٣    النتائج المال
ع ذلك من انخفاض أسعار المیثانول  سبب تذبذب أسعار البترول وما ت ة تـأثرًا شدیدًا  ة للشر تـأثرت الهوامش الرح

ع منتجاتها مثل األسواق الم ة بب ة التي تقوم الشر س التزامن مع احتدام المنافسة في المناط الرئ ة، والهند، ومشتقاته  حل
ة  ة. وسعت الشر ة من أجل الحفا على حصتها السوق م خصومات إضاف ة لتقد الشر ا، مما حدا  والصین، وشرق آس

اعة أو زادتها ( ما عدا محسنات الخرسانة ة الم قاء على الكم ل دؤوب على تعوض ذلك من خالل اإل ) للحفا  ش
ض تكالیف االنت ة وتخف ة خالل العام المالي على حصتها السوق ما حققت الشر متها حوالي  ٢٠١٦اج.  عات بلغت ق مب

مبلغ  ٥٩٤٬٩٣ انخفاض قدره ٢٠١٥ملیون رال في عام  ٧٣٣٬٣٢ملیون رال مقارنًة  ة  ١٣٨٬٤م  ملیون رال أ بنس
ة فروقات سعرة مع  %١٩ ة مخصص لتغط ذلك تم خالل العام تسو عات. و أحد مورد سبب انخفاض أسعار المب

ارافورمالدهاید . حر مصنع ال ة الخاصة  ة التأمین مة المطال ة إلى جانب قید ق   الشر
ة لعام  ما ٢٠١٦ونتیجًة لذلك، فقد تأثرت المؤشرات المال م وسجلت انخفاضا ملموسًا ومستمرًا خالل العامین الماضیین 

  یوضح ذلك الجدول التالي: 
  ٢٠١٢ ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  أهم النسب

  ٢٬١٦ ١٬٥٠  ٠٬٩٨  ٠٬٦٤  ٢٬١٦  (%) ةنسبة السيول

  ٢٣٬٦٢ ٢٤٬٦٩  ٢١٬٢٩  ٢٬٥٦  ٢٬٥٥  اهلامش اإلمجايل  (%)
  ٩٬٩٣  ٨٬٢٥  ٣٬٦٤ ١٩٬٠٨- ١٨٬٩٧- هامش صايف الربح (%)

  ١٣٬٠٢ ١٣٬٣٥  ٨٬٠٤ ١٤٬٠٧-  ١٦٬١٩-  هامش الربح التشغيلي (%)
  ٣٬١٣ ٢٬٥٨  ١٬٢٢ ٥٬٤٢-  ٤٬٥٩-  العائد على األصول (%)
  ٥٬٨١ ٤٬٥٥  ٩٬٩٩٢٬٠٩- ٨٬٧٨-  العائد على حقوق املسامهني

  ٠٬٨٥ ٠٬٧٦  ٠٬٧٢  ٠٬٨٥ ٠٫٩١  حلقوق امللكية نسبــة الديـــــون
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ل رقم  ل التالي ( ش مثل الش ل اساسي نتیجة إلنخفاض األسعار:١ما  ش عات  مة المب   ) تأثر ق
  

  
  

ل مقارنًة مببلغ  ١٥٬١ حوايل ٢٠١٦ لعامبلغ الربح اإلمجايل كما  ل  ١٨٬٧٨ مليون ر للعام املايل مليون ر
خنفاض م ٢٠١٥ ل  ٣٬٦٣حوايل أي  الربح اإلمجايل  مما أدى إىل اخنفاض نسبة ، % ١٩وبنسبة قدرها  مليون ر

  .األسعار والكميات املباعهوذلك بسبب اخنفاض  %٢٬٥م ليبلغ حوايل ٢٠١٥و م ٢٠١٦ ي لعام
  

 ٢٠١٥ ،٢٠١٤، ٢٠١٣، ٢٠١٢لألعوام حتليًال للمبيعات وتكلفة اإلنتاج ) ٣(جدول رقم التايل  وميثل اجلدول
  على التوايل : م٢٠١٦و 

  ٣جدول رقم 

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٦  البند/ العام
  ٩٢١  ٨٧٤  ٨٨٥  ٧٣٣  ٥٩٥  اإليرادات

  ٧٠٣  ٦٥٨ ٧٠١ ٦٩٤ ٥٨٠ تكلفة املبيعات
  ١٢٦  ١٤٤  ١٥١  ١٧٩  ١٢٨  تكاليف أخرى
  ٩١  ٧٢  ٣٢  )١٣٩(  )١١٣(  الربح الصايف

  
التشغيلية لعام  خلسائر، إذ بلغت ام ٢٠١٦خالل العام املايل  خسائروبناًء على ما تقدم، فقد سجلت النتائج املالية 

ل )١٠٣٬٢) مقارنًة بـ (٩٦٬٢( م٢٠١٦ خنفاض قدره  م٢٠١٥لعام  مليون ر ل ٦٬٩وذلك  لعام  مليون ر
ويف هذا الصدد، فقد وجه جملس اإلدارة اإلدارة التنفيذية بوضع خطط قصرية  %٦٫٧ أي بنسبة حوايل م٢٠١٦
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ومتوسطة وطويلة املدى لتحسني النتائج وجتاوز هذه املرحلة ، ومت اعتماد اخلطط التالية اليت ترتكز على احملاور 
  التالية:
ا احملافظة على حصة الشركة السوقية و  ) أ(  فضل األسعار بيأخذ مجيع التدابري اليت من شأ ا  ع كامل منتجا

ئن  و استمرار احملافظة على جودة املنتجات وااللتزام بربامج السالمة واحملافظة على البيئة و التواصل مع ز
 الشركة واحلرص على رضاهم  . 

 حتفيز موظفي الشركة وإشراكهم يف صياغة خطط وبرامج الشركة واملسامهة يف دعمها. ) ب( 
 ة االنتاجية .الكفاءالنفقات وحتسني ترشيد  ) ج( 
ا. ) د(    إعادة هيكلة وجدولة قروض الشركة والتقيد بكافة التزاما
إعادة تقييم اسرتاتيجية الشركة احلالية ووضع خطط حتسن من اداء الشركة على املدى البعيد وتعزز  ) ه( 

 . االستدامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

١٠ 
م٢٠١٦ اإلدارة  تقریر مجلس 

 

عات والتسو  -٤   المب
ا جل سعار تنافسية لتحقيق أقصى قدر من اإليرادات. وسجل بذلت الشركة جهودًا مكثفة لبيع منتجا ميع عمالئها داخل وخارج اململكة 

دة كبرية بلغت  م يف الوقت الذي شهدت فيه املبيعات ٢٠١٥يف عام  %٦٢٬٦مقارنًة بـ  %٧١٬٣متوسط صادرات الشركة يف هذا العام ز
ومت تصدير معظم املنتجات إىل الدول األسيوية وعلى وجه اخلصوص العام. يف هذا  %٢٨٬٧م إىل ٢٠١٥يف عام  %٣٧٬٤احمللية اخنفاضاً من 

يوان، كور اجلنوبية،و اهلند،  كستان،بنغالديش، و  و   وكذلك إىل دول منطقة الشرق األوسط. و
ت نتيجًة لتدين أسعار النفط اخلام خالل  ة قطاع اإلنشاءات م األمر الذي انعكس سلبًا على أنشط٢٠١٦وقد واجه السوق احمللي صعو

ا املستخدمة يف هذا القطاع.  ململكة والذي بدورة كان له األثر األكرب يف اخنفاض مبيعات الشركة لتدين أسعار منتجا
أللف طن لكمية (   م٢٠١٦خالل عام  )التوزيع اجلغرايف 
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ةاأصول و  -٥   لتزامات الشر
صوهلا لعام  ٢٬٤٦وايل م ح٢٠١٦بلغ إمجايل  أصول الشركة خالل العام املايل  ل مقارنًة  مليار  ٢٬٥٩م واليت بلغت ٢٠١٥مليار ر

ل. ومت متويل هذه األصول كالتايل:   ر
ل (  ١٬٢٨حقوق الشركاء واليت بلغت  -أ ل مليار ١٬٤٠مليار ر  م ).٢٠١٥يف  ر

ل ( ١٬١٧٤وحساب الدائنني واليت بلغت ىف جمملها حوايل مزيج من القروض  -ب ل يف  ١٬١٨٢مليار ر مليار ر
  م ).  ٢٠١٥

ت الشركة وحقوق املسامهني خالل اخلمس سنوات األخرية)  ٤(جدول رقم وميثل اجلدول التايل    :حتليالً جملموع أصول ومطلو
٢٠١٥  ٢٠١٤ ٣٢٠١ ٢٠١٢ ٢٠١٦ الت)البيان  (مباليني الر

 األصول ٢,٤٥٩.٣ ٢,٥٨٢.٣ ٢,٦٤٩.٥ ٢,٧٥٧.٢ ٢,٩٢٤.٢

 اإللتزامات  ١,١٧٤.٦ ١,١٨٢.٨ ١,١٠٨.٣ ١,١٧٣.٩ ١,٣٥١.٠
 حقوق املسامهني ١,٢٨٤.٧ ١,٣٩٩.٥ ١,٥٤١.٣ ١,٥٨٣.٢ ١,٥٧٣.٢

٢,٤٥٩.٣ ٢,٥٨٢.٣ ٢,٦٤٩.٥ ٢,٧٥٧.٢ ٢,٩٢٤.٢ 
 اإللتزامات 

 وحقوق املسامهني

اية عام الشركة من القروض الطويلة األجل بلغت مديونية  ل ( ١٬٠٢١م حوايل ٢٠١٦حىت  ل يف مل ١٬٠٤١مليار ر يار ر
ل ( ٢٬٤٦مقابل صايف أصول قدره  م )٢٠١٥ ل يف  ٢٬٥٩مليار ر م)، وتشمل املديونية إضافًة إىل حساب ٢٠١٥مليار ر

  الدائنني قروضًا بنكية خمتلفة اآلجال وفقًا لنظام املراحبة، وقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك حسب اجلدول التايل
  :)٥(جدول رقم 

  ٢٠١٦يف بداية يناير  الرصيد
الت)   (مباليني الر

اية  املسدد خالل السنة  إعاداة تبويب  الرصيد يف 
   م٢٠١٦ ديسمرب 

  ٠٬٠٠  )٢٠( )٣٠٩(  ٣٢٩  قصرية األجلرأس املال املتداول قروض 

  ٩٥  ٠٬٠٠  )٢٢٨(  ٣٢٣  استحقاق جاري قصري األجل 

  ١٫٠٢٢  ٢٠  ٥٣٧  ٣٩٠  قروض طويلة األجل 

  ٢٢  ٠٬٠٠  ٠٬٠٠  ١٥  سددقسط القرض غري امل

  لمليون  ٦٠٠مت توقيع اتفاقيات قروض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي للحصول على قروض مببلغ سعودي  ر
. يتم حتميل األتعاب اإلدارية ٢٠١٠ يونيو حبلول لكامل بهالتمويل توسعة وإنشاء مرافق اإلنتاج للشركة واليت مت سح

 . ن قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي مبوجب اتفاقيات القروضالسنوية واملدفوعة مقدما م
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  ت على احلفاظ الشركة من القروض تسهيالت تعهداتتتطلب ح األر  بتوزيعات الشروع وعدم حمددة مالية مستو
 يف كما  كةالشر  موجودات على نھوالنفقات الرأمسالية السنوية فوق حدود معينة وامور اخرى حمددة. ان القرض مضمون بر

ل ل األجل طويلة للقروض الدفرتية القيم رھ. تظ٢٠١٦ديسمرب  ٣١  .السعودير

  عادة ٢٠١٦ديسمرب  ٣١ يف املنتهيةخالل السنة  إعادة اتفاقيات من وانتهتجل األ طويل قرض هيكلة، قامت الشركة 
 حاليا متتد واليت اھب اخلاصة املراجعة سدادال جداول على يعتمد القرض استحقاق إمجايل إن. املقرضة املؤسسة مع اهليكلة
  .٢٠٢٠حىت  ٢٠١٧ من السنوات مدى على

ي املؤسسة العربية املصرفية وبنك ھ، أبرمت الشركة اتفاقية مع جمموعة من البنوك و٢٠٠٧ديسمرب  ٣١ يف املنتهيةل السنة خال
ض وجمموعة سامبا املالية والبنك السعودية ا  ليهما يشار) (ساب( الربيطاين السعودي والبنك التجاري ياألهل والبنك ولنديهلالر

التوسعة. حتمل  ملشاريع العامل املال رأس وتسهيالت املراحبة يالتسهوت التمويل لتقدمي") املراحبة تسهيالت مشاركي" بـ جمتمعني
 ذهھ تظهر. يهعل متفق امشوه سايبور على أساساً  تعتمد واليت السائدة السوق أسعار أساس على مالية نفقات القروض هذه

ل ل القروض  . السعودير

ت على احلفاظ الشركة من القروض تسهيالت تعهداتتتطلب  ح بتوزيعات الشروع وعدم حمددة مالية مستو  والنفقات األر
ل األجل طويلة للقروض الدفرتية تظهر القيمالية السنوية فوق حدود معينة وامور اخرى حمددة. الرأمس  .لسعوديا لر

عادة ٢٠١٦ديسمرب  ٣١ يف املنتهيةخالل السنة   إعادة اتفاقيات من وانتهت األجل طويلة قروضها هيكلة، قامت الشركة 
 على حاليا متتد واليت القرض يعتمد على جداول السداد املراجعة اخلاصة ا استحقاق إمجايل إن. املقرضة املؤسسات مع اهليكلة
  .٢٠٢٢ حىت ٢٠١٨ من السنوات مدى

  اء حوالي ة إلى حقوق الشر ة المدیون ة عام  ٠٬٨٥:١بلغت نس ا مقارنًة بنس  ٠٬٩١:١ م والتي بلغت٢٠١٥تقر

 ة    المدفوعات النظام

ة العام المالي ة حتى نها ة المستحقة على الشر اة الشرع ما بلغ ٣٬٦٤م حوالي ٢٠١٦بلغت الز  ملیون رال. 
ة  اإلضافة  ٩٬٤٤م مبلغ ٢٠١٦خالل العام لتي تم سدادها واالمستح للتأمینات اإلجتماع  ، ملیون رال سعود

ة الكهراء الى    ملیون رال سعود ٢٣٬٥مستحقات شر
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  التشغیلإلنتـــــاج و ا -٦

   ة في عام  ٧٩١٬١ألف طن متر مقارنًة بــــــــ  ٧٧٦٬٣٩ م حوالي٢٠١٦بلغ اإلنتاج الفعلي لمصانع الشر
انخفاض قدره ٢٠١٥ألف طن متر في  ِّل هذا اإلنتاج حوالي  % ١٬٨٦م  ش ًا، و من  % ٨٥٬٨تقر

ة  ة السنو ة،الطاقة اإلنتاج أن  لمصانع الشر ة جهود علمًا  قد تأثرت  زادة إنتاجها خالل هذا العاملالشر
اطؤ عام في االقتصاد العالمي، وعلى وجه الخصوص  سي إلنخفاض الطلب  في ظل ت ل رئ ش ًا  سل

ود الذ عمَّ قطاع اإلنشاءات.  واستمرارًا لمواصلة تأث الر ة من محسنات الخرسانة  رت منتجات الشر
ة خالل العام  ة وتعزز وضعها التنافسي، حققت إدارة الشر ة إلى تنفیذ خططها االستراتیج جهودها الرام

قها للخطوات اإلی٢٠١٦المالي  ة:م العدید من اإلنجازات الملموسة من خالل تطب ة التال   جاب
   یزها على سالمة وصحة وأمن مصانعها وعمالئها ة مسؤولة، تر ة رعا ارها شر اعت مانول،  واصلت 

ة  ٍل عام. وحققت الشر ش انت  ٦وموظفیها عالوًة على المجتمع  ما  ة ف ملیون ساعة عمل بدون إصا
 مؤشرات السالمة خالل العام وف األهداف الموضوعة.

  فاءة أدت الجهود ا ة و انة الوقائ رامج الص ة في تنفیذ العدید من خطط و لحثیثة التي بذلتها الشر
. العام الساب ة المسجلة مقارنًة  ة المعدات إلى تراجع ملحو في األخطاء الفن  واعتماد

   شأن ترشید استهالك المواد الخام دون المساس بجودة المنتج من ة بتمدید عملها الجار  قامت الشر
قة لمواصفات الجودة.خ ة والحد من انتاج المواد غیر المطا ات التشغیل ط العمل  الل تحسین ض

   ة برنامجًا طموحًا ة، تبنت الشر ة الحال ات االقتصاد ة أعمالها ومصالحها ضد أخطار االضطرا لحما
ان متوقعًا حق البرنامج نجا ما  حًا ملموسًا مما لخفض التكالیف وتعزز الكفاءة تحت اسم "وافر"، و

ًا. ٢٠١٧جعل استمراره خالل عام   م أمرًا بدیه
   ز السعود لكفاءة الطاقة والتي تهدف إلى ة لكفاءة الطاقة وفقًا لمعاییر وأنظمة المر تسیر خطة الشر

قها خالل عام  توقع تطب فاءة الطاقة، قدمًا على النحو المخطط لها، و  م.٢٠١٩لترشید االستهالك ورفع 
 مصانعها حیث ت فاءة الطاقة  اغة الخطوات والتدابیر الواجب اتخاذها لتحسین  ة ص ستهدف خطة الشر

حلول عام  ة أداء م وذلك من خالل ٢٠١٩لبلوغ الهدف المنشود   المیثانولمصانع رصد ومراق
مصنع الم فاءة الطاقة المتعلقة  انات  م ب یثانول والفورمالدهاید ومحسنات الخرسانة، حیث تم جمع وتقد

مانول الدخول  ة  شر ص لفر العمل  ز السعود لكفاءة الطاقة  ومن المنتظر ان یتم الترخ الى المر
ز خالل المرحلة المقبلة .  تروني للمر  على الموقع اإلل
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   ةالشامل ةلجودا - ٧
   ،ات رضا العمالء ة جودة المواد الخام، والمو  تكفلفي إطار سعیها لضمان أعلى مستو طة، والمنتجات التامة الشر اد الوس

ع الصنع ة على. في مختلف مراحل التصن فر عمل عالي الكفاءة والتدرب، ومختبرات مصممة وف  ما تعتمد الشر
ات التطور  اتأعلى مستو ة متطل اجات عمالئها لتلب ة في الوقت واحت الدعم التقني الالزم واالستشارة الفن دهم  ، وتزو

عتمد علیها في توفیر وتورد  ولقد  المناسب. ة  ارها شر اعت ة  ة إثر جهودها في هذا المجال سمعة عالم نالت الشر
ة الجودة.  منتجات عال

   ة من إدخال الشر ر المنتجات  المین لقد قام فر تطو ة جدیدة من راتنجات مسحوق م ، بجانب العمل فورمالدهایدالنوع
ر نوع ة من تطو عاثات. في المراحل النهائ مة االن  ة من الراتنجات عد

ة البیئةالسالمو  األمن - ٨   ة وحما

ة المسئولة ة بنجاح ا:  شهادة الرعا ة المسئولة خالل عام تطبی في  ستمرت الشر ات شهادة الرعا م، وذلك وفقًا ٢٠١٦متطل
  لمعاییر اجراءات التدقی الداخلي والخارجي.

ة في جهودها لتط :االمتثال البیئي عاثات الغازات في الشر ة برامج ان ة، ومراق بی نظام إدارة المخاطر البیئ
عاثات المتسرة ةحیث ت ،الهواء، واالن نت الشر ات   من فضلها م تحقی االمتثال البیئي وفقًا لمعاییر ومتطل
ع . ن ة للجبیل و     الهیئة الملك
ات  :إجراءات السالمة في العمل ان حول مستو تب تم إجراء استب ثقافة السالمة القائمة على السلوك من قبل م

ة  ١٥٠تم تدرب ،  وم ٢٠١٦استشار متخصص خالل الرع األول من عام  ع اإلدارات الفن موظفًا من جم
ة وقد أكملوا الدورات بنجاح خالل عام  ان لها أثر إیجابي في تحقی أهداف معدالت ٢٠١٦والتشغیل م والتي 

ة  .السالمة المهن

ة في مجال البیئة والصحة والسالمة واألمنالدو  ة والتوعو ب ة للموظفین  تتم  :رات التدر إقامة محاضرات توعو
ة تم اإلعداد لها، حیث  متحول نظام إدارة البیئة والصحة والسالمة واألمن من خالل عدة دورات تدرب  ٢٨٨ ٌأق

ع  ة على رأس العمل لجم اإلضافة لحمالت توعو ة  مجموع یزد حلقة تدرب مانول وموظفي المقاولین  موظفي 
ة.١٠٠٠٠عن  عشرة األف (    ) ساعة تدرب

ة من ات ساعات عمل آمنة وخال ات هادرة لوقت العمل ٢٠١٦فضل هللا تمیز عام   :اإلصا م بخلوه من أ إصا
مانول والمقا ات لموظفي    ولین. حیث تم تسجیل أكثر من ستة مالیین ساعة عمل آمنة بدون إصا

ة للحاالت الطارئة ة للحاالت الطارئة، فقد تم إجراء  :التأهب لالستجا ة وجاهزة فر االستجا لضمان فعال
ة للحاالت الطارئة متضمنًا سیناروهات طوارئ مختلفة. وقد أجرت جماعة لجنة الجبیل  ٩ تمارن لالستجا

مانول تمرنًا في شهر مار  التعاون مع  م للطوارئ (جماعة)  ة تقدیر "ممتاز" حسب تقی س حیث أحرزت الشر
مجمع الفورمالدهاید، وقد تم تدرب وٕاضافة   افحة االحرائ  (جماعة). وتم إضافة أرعة أنظمة إنذار وم
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افحة الحرائ  ١٠عشرة( ات من المستو األول في م ة للحاالت الطارئة في تدر ) أعضاء جدد لفر االستجا
 .لثوالتي یجرها طرف ثا

ر النظام االمني  من خالل  :تطو
١- . ًا بدًال من الیدو ح آل ر نظام تصارح الدخول والخروج للمواد والزوار واص  تم تطو
ح مواكب للتطور التقني.  -٢   تم تحدیث النظام األمني في مصنع المیثانول واص

شر -٩   ةالموارد ال
ة ة عام  موظفاً  ٤٨٥ بلغ إجمالي عدد الموظفین في الشر ة السعودة في القو العاملة، م٢٠١٦بنها  إلىهذا العام  حیث وصلت نس

ة العام  %٤٧ ــمقارنًة ب %٤٩ ة، فقد حافظت . م٢٠١٥بنها ات الشر وحیث أن تحقی نسب توطین مرتفعة هو أحد أهم استراتیج
فها ضمن ة على تصن التیني حسب برنامج نطاقات للتوطین في وزارة العمل الشر  .النطاق ال

  كما يلي:م  ٢٠١٦هم الربامج واملبادرات خالل عام كن تلخيص أومي
  :ات خالل عامي اعادة تشكيل اهليكل التنظيمي عض التحد ة واجهت  غیرها من ٢٠١٦م و ٢٠١٥حیث أن الشر م 

جزء من برنامج ترشید النفقات، اطؤ االقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط، و سبب ت ات  ماو ات قطاع البترو  شر
عض القطاعات واألقسام والوظائف، مما نتج عنه  یله من خالل دمج  مي واعادة تش ل التنظ مراجعة اله ة  قامت الشر

ة    . %١٠خفض القو العاملة بنس
  :افحة الحرائ الربامج التدريبية ة الطارئة وم ة على مهارات االستجا ة في تأهیل وتدرب القو العاملة الفن استمرت الشر

ات في صناعة  وذلك ار أن السالمة من أهم المتطل فاءة وجاهزة أعضاء الفر على اعت اتبهدف ضمان  ماو  .البترو
ة العام وقد  انة بنها في لوظائف التشغیل والص م 2016بلغ عدد الموظفین السعودیین المدرجین ضمن برنامج التأهیل الوظ
ر م 53 ة داخل مصانع موظفًا، حیث یهدف هذا البرنامج الى تطو غرض تأهیلهم لمناصب اشراف عرفة ومهارات الموظفین 

ة  ة وفقًا لالطار الزمني المخصص لذلك فقد بلغ مجموع البرامج التدرب ه ، تشمل  ١٧الشر ًا خارج الشر برنامجًا تدرب
ة  ر المهارات االدارة والسلو ر المعرفة والمهارات الف ٥برامج تطو رامج تطو ة برنامج، و ر  336و  12ن برنامج تطو

ه.حیث بلغ مجموع ساعات التدرب  ة داخل الشر معدل  ١٦٠٤٧المعرفة والمهارات الفن ًا  ٣٣ساعة  ة سنو ساعة تدرب
 .موظف ٤٧٧لكل موظف، ومجموع المتدرین 

  مج التدريب التعاوين ة ، فقد شا :بر ة في تأهیل الكوادر الوطن ة الشر مانول في برنامج التدرب استمرارًا الستراتیج ت  ر
ات سوق العمل ة متطل ة بهدف تأهیل حدیثي التخرج لمواك ة السعود ة داخل المملكة العر م  .التعاوني مع عدة جهات تعل

  :مج متلك املنازل ة العام  ٢١وصل عدد الموظفین السعودیین المستفیدین من برنامج تملك المنازل إلى بر موظف بنها
في م. وت٢٠١٦ ة من أجل دعم االستقرار الوظ ف ة الى استفادة أكبر عدد من موظفیها من هذه المیزة الوظ هدف الشر

ة السعودیین.  واالجتماعي لموظفي الشر
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مح -١٠   اتالشر ةو

ام الواردة  ة في توافقًا مع األح ة السعود ات في المملكة العر مة الشر ة الالصادرة عن مجلس هیئة السوق المو الئحة حو
ة ، م١٢/١١/٢٠٠٦هــ المواف ٢١/١٠/١٤٢١تارخ و  ٢٠٠٦-٢١٢-١موجب القرار رقم  بتارخ قام مجلس إدارة الشر

ة الصادرة بتارخ  بإقرار م٢٤/٠٦/٢٠١٣ مة الشر الت الئحة حو والتي جاءت متوافقة مع الئحة م ٣٠/٠٦/٢٠٠٩تعد
ة  ات الصادرة عن هیئة السوق المال مة الشر ة  ستثناءاوذلك حو ام اآلت   :األح

اب عدم التطبی  نص المادة  رقم المادة   أس

فقرة  ٦
  ب 

اع یجب " ت ات أسلوب التصوت التراكمي عند التصو
ار ة العامة  اإلدارةأعضاء مجلس  الخت   ."في الجمع

ة  مةال یتضمن النظام األساسي للشر  أو الئحة الحو
ة الشر ت التراكملأ تطبی  الخاصة  علمًا   ،يلتصو

مة التي أنه سیتم  تعدیل تلك الفقرة في الئحة الحو
ت التراكمي في  ًا لتطبی التصو یجر إعدادها حال
ات والئحة  ار مجلس اإلدارة وفقًا لنظام الشر إخت

ة .  مة الصادرة عن هیئة السوق المال   الحو
یجب على المستثمرن من األشخاص ذو الصفة "  فقرة د ٦

ارة ة عن غیرهم ا االعت ا الن مثل  –لذین یتصرفون 
استهم في  - االستثمارصنادی  اإلفصاح عن س

ة  تهم الفعلي في تقاررهم السنو ت وتصو التصو
ة التعامل مع أ تضارب  ف ذلك اإلفصاح عن  و
جوهر للمصالح قد یؤثر على ممارسة الحقوق 

ة الخاصة    ."استثماراتهماألساس

ة لم تتل   األشخاص ذو الصفة من أ الشر
ارة استهم في  ةأ االعت ة تفصح عن س تقارر سنو
ت.   التصو

فقرة  ١٢
  ط

ارة  ح  –"ال یجوز للشخص ذ الصفة االعت الذ 
ة تعیین ممثلین له في مجلس  حسب نظام الشر له 

ار األعضاء اآلخرن  -اإلدارة  التصوت على اخت
  في مجلس اإلدارة".

ة.هذه الفقرة لم یت   ضمنها النظام األساسي للشر
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ة -١١ أعمال الشر   المخاطر المتعلقة 
عض  ما یلي  ة المدققة، ف ة والمدرجة ضمن القوائم المال إضافًة إلى المخاطر العامة التي تتعرض لها الشر

ة ه الشر القطاع الذ تعمل    : المخاطر الخاصة 
ه أن  أسعار النفط: مما ال تذبذب -١ ًا على أسعار منتجات  أثر م٢٠١٦خالل عام  النفطأسعار  تذبذبشك ف سل

ة ،  س ة الرئ ًا علىالشر ة الرع الثالث من عام أسعار المیثانول  مما أثر سل وهو ما نأخذه  م ٢٠١٦حتى نها
ة وقو العرض والطلب. ار في دراسة أسعار منتجات الشر  عین االعت

شأن زادة أسعار الطاقة، ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٨لس الوزراء الصادر بتارخ إشارًة إلى قرار مج: زادة أسعار الطاقة -٢ م 
ة خالل العام المالي  ًا على نتائج الشر  ٠٬٧٥م ، حیث ارتفع سعر غاز المیثان من ٢٠١٦أثر هذا القرار سل

ي الى  ة. وفي هذا الصدد، وجه مجلس اإل  ١٬٢٥دوالر أمر ي لكل ملیون وحدة حرارة برطان  دارةدوالر أمر
ة ببذل المزد من الجهود للتعامل مع هذه المتغییرات والعمل على تحسین الكفاءة اإل من خالل تطبی نتاج

ادرات الخالقترشید اإلبرنامج    .  ومواجهة تلك الزادات داءجل تحسین األأبداع من واإل ةنفاق وتعزز روح الم
ات ال تذبذب أسعار المواد الخام: تسبب -٣ سبب عدم مفاجئة التذبذ ة  ًا على الشر في أسعار المواد الخام عبئًا مال

عات المبرمة مع العمالء عندما تكون األسواق  عض عقود المب ة على تحمیل فروق األسعار على  قدرة الشر
لة األجل أو إن  عقود طو ة تحرص على عدم التقید  قة، لذا فإن الشر ان إجراء توقعات دق اإلم س  ة ول متقل

ن إ عأم   .دراج بند "فروق األسعار" في عقود الب
عمدون إلى إغراق  -٤ عض المنافسین  ل إیجابي للمنافسة، إال أن هناك  ش ة  المنافسة وتدهور األسعار: تنظر الشر

ة ل مخالفة قانون ش قواعد السوق مما  س له عالقة  ل ل ش ض األسعار  ة األسواق من خالل تخف  .وأخالق
اتخاذ  ة  ة منتجاتها، وتقوم الشر ة ضد هذه الممارسات لحما ة المناس س ما اإلجراءات القانون تسعى إلى تأس

یز على الجودة وتوفیر  ة عند عمالئها من خالل التر مة تنافس أسعار وشرو  المنتجاتق في الوقت المناسب و
ة.  تنافس

ة من منتج محسن -٥ عات الشر االنفاق العام في  SNFات الخرسانه إنخفاض االنفاق في قطاع االنشاءات: تتأثر مب
 قطاع االنشاءات .

أسعار المیثانول . -٦ ة  ا أسعار منتجات الشر ة على مشتقات صنف واحد وهو المیثانول وارت یز منتجات الشر  تر
ةلعقوا -١٢  ات والجزاءات المفروضة على الشر

فرض غرامة على قامت وزارة العمل والشئو  م ٢٤/١١/٢٠١٦هــ المواف ٢٤/٠٢/١٤٣٨بتارخ  ة  ن االجتماع
ة مقدارها ستون الف ( سبب  ٦٠٬٠٠٠الشر ة في وظائف مقصورة  شغل) رال سعود وذلك  عمالة غیر سعود

ح الوضع وفقًا على السعودیین ة ألنظمة، وقد تم تصح   . وزارة العمل والشئون االجتماع
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عض أعضاء مجلس  ذو العالقة رافطالعقود مع األ -١٣   مصلحة فیها اإلدارةوهي ذات العقود التي ل
ة في تبني مبدأ اإلفصاح عن العقود  اسة الشر ًا مع س اشرة ألحد أعضاء مجلس تماش اشرة أو غیر م التي فیها مصلحه م

ة صفقات أبرمت مع  اإلضافة إلى أ م ١٧/٠٤/٢٠١٢خ بتار اإلدارةقر أعضاء مجلس األطراف ذات العالقة فقد أإدارتها 
ة التي نصت علیها المادة المصالحالئحة تعارض  المرسوم  ٦٩، وذلك وفقًا لإلجراءات النظام ات الصادر  من نظام الشر
ات الصادرة عن مجلس هیئة السوق  ١٨هـ، والمادة  ٢٢/٠٣/١٣٨٥وتارخ  ٦الملكي رقم م/ مة الشر من الئحة حو

موجب القرار رقم  ة  ذلك الفقرة  ٢١/١٠/١٤٢٧وتارخ  ٢٠٠٦-٢١٢-١المال من قواعد  ٤١ب من المادة  /١٠هـ، و
موجب القرار رقم  ة  هـ ٢٠/٠٨/١٤٢٥وتارخ  ٢٠٠٤- ١١-٣التسجیل واإلدارج الصادرة عن مجلس هیئة السوق المال

التها  ارًا وتعد اراً النافذة إعت العقود التي   م.١٠/٠٤/٢٠١٢من  اعت ان  ما یلي ب اشرة فیها مص تعودوف لحة غیر م
عتمت وفقًا والتي  اإلدارةألعضاء مجلس    :م ٢٠١٦خالل عام  ةالشر ةلمعاییر الشراء المت

ة        أسم الشر
  اصحاب المصلحة)   اإلدارة(أعضاء مجلس  

عة الصفقة خ  طب ال السعود  التار الر مة    الق

انو   ة یوسف بن أحمد    شر
مثلها في مجلس اإلدارة    و

ـــانو االستاذ/ - ١ ز    بـــــدر بن عبد العز

ار د قطع غ   *م٢٢/١٠/٢٠١٥  تور
  م٢٠/٠٣/٢٠١٦

٢٣٬٧٠٠  
١٥٣٬٨٣١  

ة ماو د مواد    *٢٩/٠١/٢٠١٥  تور
٠٥/٠٤/٢٠١٦  

٣٩٩٬٢٥٢  
٦٣٠٬٠٠٠  

ة فاتا شر   لزامل للم
ز الزامل  -١  سطام بن عبد العز
   عادل بن صالح الغصاب  -٢

د وحدات تكییف   ٢٢٬٩٠٠  *١٩/٠٨/٢٠١٥  تور
  

ة  د شر   الزامل للتبر
ز الزامل  -١  سطام بن عبد العز
    عادل بن صالح الغصاب  -٢

فات انة وحدات الم    *م١٥/٠٧/٢٠١٥  ص
  م٢٤/٨/٢٠١٦
  م١٩/١٠/٢٠١٦
  م٢٣/١٠/٢٠١٦
  م٠٨/١١/٢٠١٦
  م٢٠/١١/٢٠١٦
  م١٢/١٢/٢٠١٦

٤١١٬٢١٢  
٣١٤٬٩١١  
٣٣٬٨٦٧  
٦٢٬٦٨٠  
١١٬٣٧٨  
٥٬٤٨٨  
١٣٬٠٠٨  

ضة   مجموعة الزامل القا
ز الزامل سط -١  ام بن عبد العز

  عادل بن صالح الغصاب  -٢

ار د قطع غ   ١٬٠٤٠  م ١٤/٠٤/٢٠١٦  تور

ال سعود٢,٠٨٣٬٢٦٧  االجمـــــــــالي   ر
ان حیث م٢٠١٥عض العقود المبرمة في عام * طة بها تمت و الفواتیر  أن تم إدراجها في الب ات المرت العام  خاللالعمل

انه سی م٢٠١٦المالي  ة العامة ، علمًا  افة التعامالت مع االطراف ذات العالقة على الجمع والترخص  إلقرارهاتم عرض 
عة . لألنظمةبها لعام قادم وفقًا    المت
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ة  -١٤ ة الدول   IFRSتطبی المعاییر المحاسب

  ًة رقم ( إشارة م هیئة السوق المال شأن إ٢٥/٠٣/٢٠١٤) وتارخ ٤/٢٩٧٨إلى تعم ةم  ات المدرجة  لزام بإعداد الشر
ارًا من الرع األ ة اعت ة ٢٠١٧ول من عام قوائمها المال ة المعتمدة من الهیئة السعود ة الدول م وفقًا لمعاییر المحاس

ة عدد ة ًا من الخطوات اإلللمحاسبین القانونیین، فقد اتخذت الشر ات المعاییر المحاسب ة بهدف التواف مع متطل یجاب
ة وذلك  عتمادها من قبل مجلس لنطاق عمل محدد وخطة فعاله تم ا  ) وفقاً E&Y( أرنست أند یونغ السادة / بتعیینالدول

ة بتا ةتطبی ام  بهدف ١٥/١٢/٢٠١٥رخ إدارة الشر ة الدول ة  . لمعاییر المحاسب م هیئة السوق المال ووفقًا  لتعم
ة على موقع تداول بتارخ ٢١/٨/٢٠١٦بتارخ  قًا  م عن٣٠/٠٨/٢٠١٦م فقد أعلنت الشر ة معدة ط توفر قوائم مال

ة  ة الدول ة ٢٠١٦لرع األول من عام وا ٢٠١٥عن العام المالي  (IFRS) للمعاییر المحاس م إلى جانب القوائم المال
ة لل ة الصادرة عن الهیئة السعود قًا للمعاییر المحاسب ، وهذه القوائم محاسبین القانونیین لنفس الفتراتالتي تم إعدادها ط

حت ارًا من  أص ة ٠٤/٠٩/٢٠١٦متوفرة إعت تروني للشر    www.chemanol.comم على الموقع األل
  س وتر هاوس ة بتعیین السادة برا ة ٢٠١٦مراجع خارجي لعام  PWCقامت الشر قًا لمعاییر الهیئة السعود م ط

ة للعام المالي للعام المالي  لمراجعة القوائمللمحاسبین القانونیین  ات م ٢٠١٦المال ة لمتطل ومراجعة مد استعداد الشر
ة لعام  ة وٕاصدار القوائم المال ة الدول ة٢٠١٦التحول لمعاییر المحاس ة الدول . وسیتم إصدار م حسب المعاییر المحاسب

ة من الرع األول لع ة بدا ة الدول ة حسب المعاییر المحاس  م.٢٠١٧ام القوائم المال
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  اإلدارةجلس م -١٥
یل مجلس  -أ    ئهأعضا وتصنیف اإلدارةتش

ة ١٧إلى المادة  استناداً  ة  اإلدارةیتألف مجلس  ،من النظام األساسي للشر ة العامة العاد من تسعة أعضاء تعینهم الجمع
وات من تارخ صدور القرار الوزار فقد عینه المساهمون لمدة خمس سن، إدارةأول مجلس  استثناءلمدة ثالث سنوات 

ة مساهمةبإعال ة إلى شر تم إنتخاب  حیث(الدورة االولى )، م ١٣/١١/٢٠١٢ استمر في مهمته حتىوالذ  ن تحول الشر
ة) (الساب  اإلدارةمجلس  ة بدءً لمدة ثالث الدورة الثان الد أثناء م ١١/١١/٢٠١٥م وحتى ١٢/١١/٢٠١٢ا من سنوات م

ةا ة بتارخ ا نعقاد الجمع ة بتارخ وخالل ا ،م١٦/٠٦/٢٠١٢لعامة للشر ة العامة العاد تم م ١٠/٠٥/٢٠١٥جتماع الجمع
ة ا ) (دورة المجلس الثالثة الحالي اإلدارةانتخاب مجلس  الد ارًا من تارخ ولمدة ثالث سنوات م م وحتى ١٢/١١/٢٠١٥عت

بین الجم ١١/١١/٢٠١٨ ا نوالدو ة اإلدارةأعضاء مجلس  نالتال ة والمنقض اإلضافة إلى  في دورته الحال فهم  وتصن
ل  ة  ات المساهمة األمعضو ة خنهم في الشر ة السعود   :ر داخل وخارج المملكة العر

ة العضو م ات المساهمة األخر  فئة العضو ة في الشر  العضو
ة ة السعود   داخل/خارج المملكة العر

  عبد هللا علي الصانع ١
س مجلس   )  دارةاإل(رئ

 ال یوجــــــــــــــد عضو مستقل 

  سطام عبد العزز الزامل  ٢
س مجلس  ة عضو غیر تنفیذ )  اإلدارة(نائب رئ ة الصناعات الكهرائ  شر

ـــانو ٣  عضوغیر تنفیذ بـــدر عبد العزز 
ـــــانو -١ ة یوسف بن أحمد   شر
ة  -٢ انو اللوجست ة بي د بي   شر
ة حرس للصناعات  -٣  شر

 دـــــال یوج            غیر تنفیذعضو  عادل صالح الغصاب  ٤
 الیوجد         مستقلعضو  عبد السالم مزروع المزروع  ٥

 عضو مستقل حمد محمد حمد المانع ٦

  بنك الدوحة (مساهمة عامة قطرة) -١
ة المالحة القطرة (مساهمة عامة قطرة) -٢   شر
ة القطرة العامة للتأمین -٣ وٕاعادة  التأمین(مساهمة عامة  الشر

 قطرة)
غ  ٧ ات مستقلعضو  سامي عبد العزز الصو ماو ة المتقدمة للبترو   شر
  ال یوجـــــــــد  عضو مستقل  محمد فرحان النــــــادر   ٨
  دـــــــال یوج  عضو مستقل  اسر عبد الرحمن اللحیدان   ٩

ة مجلس اإلدارة لظروفه الخاصة وذلك بتار ستقالتهاقد تقدم األستاذ/ سامي محمد جالل أن علمًا  خ من عضو
قبول االستقالة المقدمة واتخذ، م١٢/٠٢/٢٠١٦ / األستاذن م بتعیی٠٦/٠٣/٢٠١٦وأوصى بتارخ  مجلس اإلدارة قراره 

ة في أول إجتماع لها. توصیتهوع وقرر عرض عبد السالم مزروع المزر  ة العامة العاد   على الجمع
تارخ  ة في ٠٥/٠٦/٢٠١٦و ة العامة العاد / عبد السالم مزروع المزروع األستاذعلى تعیین  اجتماعهام وافقت الجمع
  .المستقیل مجلس اإلدارة الستكمال مدة سلفهعضوًا 
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  وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم  الحالي والساب اإلدارةصف أل مصلحة تعود ألعضاء مجلس و
ة  ة ونس  م ٦٢٠١خالل عام  التغیرأو أدوات دین الشر

  
ة  نس

 التغیر %

  
صافي 
 التغیر

ة العام ة العام نها    بدا
عدد األسهم غیر  اسم من تعود له المصلحة

ة  اشرة ( المملو الم
ار )  للشخص اإلعت

عدد 
األسهم 
اشرة   الم

عدد األسهم غیر 
ة  اشرة ( المملو الم
 ( ار للشخص اإلعت

عدد 
األسهم 

اشرة   الم
 عبد هللا علي الصانع  ١٠٥٤   ال یوجد      ١٠٥٤ ال یوجد ال یوجد  یوجدال 

ز  الزامل ال یوجد     ٤٣٢٬٧٩٥    ال یوجد ١٠٢٬٠٠٠  ٣٣٢٫٧٩٣  %٧٦٫٦  سطام عبد العز
 عادل صالح الغصاب   ال یوجد  ٤٣٢٬٧٩٥    ال یوجد ١٠٢٬٠٠٠ ٣٣٢٫٧٩٣ %٧٦٫٦
غ   ١٠٠٠ ال یوجد       ١٠٠٠ ال یوجد ال یوجد ال یوجد ز الصو  سامي عبد العز
 *سامي محمد یوسف جالل ال یوجد ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ ال یوجد ٦٬٠٣٠٬٠٠٠ ال یوجد ال یوجد
 حمد محمد حمد المانع ٦٠٣٠ ال یوجد     ٦٠٣٠ ال یوجد ال یوجد  ال یوجد
انو  ال یوجد ٧٬٠٤٢٬٥٠٠  ال یوجد ٧٬٠٤٢٬٥٠٠ ال یوجد  ال یوجد ز   بدر بن عبد العز

   محمد فرحان النادر  ١٠٠٠   ال یوجد     ١٠٠٠  ال یوجد  ال یوجد   وجدال ی
  اسر عبد الرحمن اللحیدان   ٢٤٢٦   ال یوجد      ٢٤٢٦  ال یوجد  ال یوجد  ال یوجد
  عبد السالم مزروع المزروع   ١٠٠٠  الیوجد      ١٠٠٠  الیوجد  الیوجد  الیوجد

 

  ة ألزواج ة مص تكنلم  ،صرالقوالدهم أأو  اإلدارةعضاء مجلس أ النس ة ألحة في أسهم أو لهم أ دوات دین الشر
  .م٢٠١٦خالل العام المالي 

ة التغیر -ج ة ونس ار التنفیذین وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دین الشر  وصف أل مصلحة تعود لك
ما  م٢٠١٦خالل العام المالي  ان التالي،  الب  :هو موضح 

ة  نس
 %التغیر

ة العام  صافي التغیر ة العام األسهم في نها  االسم بدا
  عدد األسهم أدوات الدین عدد األسهم أدوات الدین

 *سعود عبد هللا الصانع  الیوجد  ال توجد الیوجد ال توجد ال یوجد ال توجد
  محمد أحمد الصفد   ٣٠٥٤  التوجد   ٣٠٥٤  التوجد   التوجد   التوجد
مان العبید  الیوجد  جدالیو   الیوجد  الیوجد  الیوجد   الیوجد   خالد سل
  أسامه سعید عبد الفتاح  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد  الیوجد
              

  ة بن تم تعیین المهندس / سعود ًا للشر سًا تنفیذ اراً عبد هللا الصانع رئ  .م ١٠/٠٧/٢٠١٦من  اعت
ة مصلح تعودال #  ر أ ار التنفیذیین أو أوالدهم الُقصَّ ة خالل العام المالي ألزواج  ة في أسهم أو أدوات دین الشر

 .م٢٠١٦
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  م ٢٠١٦خالل العام المالي الحضور  سجلو  اإلدارةجتماعات مجلس ا -د
ان التالي موعد انعقاد ، جتماعاتا) ٩( تسعة م عدد٢٠١٦خالل العام المالي  اإلدارةعقد السادة أعضاء مجلس  وضح الب و

ل الغیر ضاء الحاضرن و واألعالحالي  اإلدارةجتماعات مجلس ا   : على حده  جتماعاحاضرن في 
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   اإلدارةللجان المنبثقة عن مجلس ا - ه
ًا من  عة تنفیذ خططها  اإلدارةفي التنسی مع  اإلدارةمجلس سع ة ومتا ة في تسییر أمور الشر ةالتنفیذ قام  فقد االستراتیج

یل ثالث لجان منبثقة عن مجلس  اإل اإلدارةبتش ة ولجنة المراجعة  حات وهي اللجنة التنفیذ ضافة إلى لجنة الترش
افآ اللجان المنبثقة عن  اجتماعاتضرورة عرض محاضر  اإلدارةجلس أوصى موفي سبیل التواصل الفعال فقد  .توالم

ة في  المهامالمجلس وذلك للتع اجتماعاتمجلس إدارة الشر ام تلك اللجان  لة رف على مد ق ما یلي ، لیهاإ المو وف
  لكل لجنة: وصف موجز

ةاللجنة  -أوًال    التنفیذ
 ة مهام اللجنة التنفیذ -أ

عة  -١ ة المال أوضاعمتا ةالشر ق ة والتسو استها التشغیل   .ة وس
ط  -٢ ات التخط ة مراجعة إجراءات وعمل ة . التنسیاإلستراتیجي للشر س التنفیذ للشر  مع الرئ
ات و ال -٣ فها من قبل مجلس التي خر األمهام الواج  .اإلدارةیتم تكل
ة مدة عملتستمر  ل دورة م) ٣( ثالث اللجنة التنفیذ أ اإلدارةن دورات مجلس سنوات تبدأ من تارخ بدء  ، وال یجوز 

ة ألكثر من مدة دورة  ة اللجنة التنفیذ ة بتارخ  مجلسالحال من األحوال أن تمتد عضو یل اللجنة التنفیذ انه تم تش ، علمًا 
  م .١٥/١١/٢٠١٥

 ة وعدد إجتماعاتها خالل  أعضاء   م ٢٠١٦العام المالي اللجنة التنفیذ
  
ة  األسم  م   م٢٠١٦اإلجتماعات المنعقدة خالل عام عدد   صفة العضو

ــانو  ١ ز  س  بـــــدر بن عبد العز     الـــرئ
  

  إجتماعات  ٦
  عضو  عبد هللا بن علي الصانع  ٢
ز الزامل  ٣   عضو  سطام عبد العز
غ   ٤ ز الصو   عضو   سامي عبد العز
  عضو   اسر عبد الرحمن اللحیدان   ٥
خ   عضو   عبد السالم مزروع المزروع   ٦   م ١٩/١٢/٢٠١٦أنضم بتار
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ًا   لجنة المراجعة -ثان
  

  أوال : تعرف بلجنة المراجعة 
ل لجنة المراجعة بتارخ     م   من السادة االتي أسماءهم :   2015/     11/    15تم تش

سًا )  ستاذ/ محمد فرحان نادر        اال -١  ( رئ
 (عضوًا )   االستاذ/ سطام عبد العزز الزامل  -٢
 ) (عضواً   ستاذ/ عادل صالح الغصاب     اال - ٣

مانول ، و اإلشراف على إدارة المراجعة  أعمال المراجعة الخاصة  ما یتعل  امل ف أداء دورها  تقوم لجنة المراجعة 
ة الداخ ة ونظام الرقا انات المال ة للجنة المراجعة هي مراجعة ورصد الب مانول ، وتعتبر المهمة األساس ة  ة الداخل ل

ما تختص لجنة  ة فاعلیتهم.  ة، ومراق ات الشر ة بتعیین مراقب حسا ة ونظام إدارة المخاطر، وٕاصدار التوص للشر
ة في  ة الداخل ة وأنظمة الرقا ة، والتحق من سالمة ونزاهة التقارر والقوائم المال ة على أعمال الشر المراق المراجعة 

صفة خاصة المهمات الت ة، وتشمل  ةالشر   -:ال
  ة قبــــــــــــل عرضــــــــــــها علــــــــــــى مجلــــــــــــس اإلدارة وٕابــــــــــــداء الــــــــــــرأ الفنــــــــــــي ــــــــــــة للشــــــــــــر دراســــــــــــة ومراجعــــــــــــة القــــــــــــوائم المال

ة في شأنها .  والتوص
 . الها ات وٕابداء الرأ ح قدمها مراجع الحسا  دراسة ومراجعة التقارر و المالحظات التي 
 ة وٕاعــــــــ ــــــــة، فــــــــي الشــــــــر ــــــــة الداخل ــــــــر مدراســــــــة ومراجعــــــــة نظــــــــام الرقا مــــــــد  تــــــــوب عــــــــن رأیهــــــــا فــــــــي شــــــــأنداد تقر

ــــــــه مــــــــن أعمــــــــال أخــــــــر تــــــــدخل فــــــــيً  نطــــــــاق اختصاصــــــــها، وعلــــــــى مجلــــــــس  ــــــــة هــــــــذا النظــــــــام وعمــــــــا قامــــــــت  فا
ــــــــة  س قبــــــــل موعــــــــد انعقــــــــاد الجمع ــــــــرئ ة ال ــــــــز الشــــــــر ــــــــر فــــــــي مر ــــــــة مــــــــن هــــــــذا التقر اف اإلدارة أن یــــــــودع نســــــــخا 

ــــــــل مــــــــن رغــــــــب مــــــــن المســــــــاهمین بنســــــــخة  ــــــــد  ــــــــل، لتزو ــــــــى األق ــــــــام عل عشــــــــرة أ ــــــــر العامــــــــة  ــــــــى التقر ــــــــه، وُتل من
ة    .أثناء انعقاد الجمع

  ة للتحقــــــــــ مــــــــــن مــــــــــد فاعلیتهــــــــــا فــــــــــي أداء ــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــر ــــــــــى إدارة المراجعــــــــــة الداخل ــــــــــة و اإلشــــــــــراف عل الرقا
   األعمال والمهمات المنوطة بها.

 ة للمالحظات الواردة فیها ح عة تنفیذ اإلجراءات التصح ة ومتا   . دراسة تقارر المراجعة الداخل
 ـــــــــــه، والتأكـــــــــــد مـــــــــــن اســـــــــــتقاللیته، التوصـــــــــــ ات وعزلـــــــــــه وتحدیـــــــــــد أتعا ة لمجلـــــــــــس اإلدارة بتعیـــــــــــین مراجـــــــــــع الحســـــــــــا

   ومراجعة نطاق عمله وشرو التعاقد معه.
  مـــــــــــه أعمـــــــــــال تخـــــــــــرج عـــــــــــن ة،ً  والتحقـــــــــــ مـــــــــــن عـــــــــــدم تقد ات الشـــــــــــر دراســـــــــــة ومراجعـــــــــــة خطـــــــــــة مراجـــــــــــع حســـــــــــا

  . نطاق أعمال المراجعة، واعتماد أ عمل خارج نطاق المراجعة
 عة ما تم في شأنهاد ة ومتا ات مالحظاته على القوائم المال  .راسة تقارر مراجع الحسا
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  ة لمجلـــــــــــــس اإلدارة فـــــــــــــي ة وٕابـــــــــــــداء الـــــــــــــرأ والتوصـــــــــــــ عـــــــــــــة فـــــــــــــي الشـــــــــــــر ة المت اســـــــــــــات المحاســـــــــــــب دارســـــــــــــة الس
 شأنها.

 .شأنها ة اإلجراءات االلزمة  ة والتحق من اتخاذ الشر  مراجعة نتائج تقارر الجهات الرقاب
ل عــــــــــــام ، للجنــــــــــــة المراجعــــــــــــة فــــــــــــي ســــــــــــبیل أداء مهماتهــــــــــــا حــــــــــــ التحــــــــــــر عــــــــــــن أ أمــــــــــــر یــــــــــــدخل ضــــــــــــمن و  شــــــــــــ

ــــــــــــه مجلــــــــــــس اإلدارة علــــــــــــى وجــــــــــــه التحدیــــــــــــد. وحــــــــــــ اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى ســــــــــــجالت  طل مهماتهــــــــــــا، أو أ موضــــــــــــوع 
ــــــــــــــــة أو  ــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أعضــــــــــــــــاء مجلــــــــــــــــس اإلدارة أو اإلدارة التنفیذ ضــــــــــــــــاح أو ب ة ووثائقهــــــــــــــــا، وطلــــــــــــــــب أ إ الشــــــــــــــــر

غـــــــــــر  ة  ـــــــــــة مـــــــــــوظفي الشـــــــــــر المشـــــــــــورة القانون ض التحـــــــــــر و اإلستفســـــــــــار عـــــــــــن أ معلومـــــــــــات. وحـــــــــــ االســـــــــــتعانة 
ـــــــــة فـــــــــي أداء مهامهـــــــــا والتحقـــــــــ مـــــــــن  ـــــــــة جهـــــــــة إستشـــــــــارةً  لمســـــــــاعدة اللجن ـــــــــة أو أ ـــــــــة جهـــــــــة خارج ـــــــــة مـــــــــن أ والفن
س لجنــــــــــة المراجعــــــــــة  ــــــــــالغ رئــــــــــ ة إ مــــــــــا یجــــــــــب علــــــــــى إدارة الشــــــــــر ــــــــــة.  أ خلــــــــــل یتعلــــــــــ بــــــــــإدارة المراجعــــــــــة الداخل

ال أو تجاوز وفقا لمد خطورته .أ خلل أ   و احت
ات  ــــــــــة ومراقــــــــــب الحســــــــــا ــــــــــون لكــــــــــل مــــــــــن مــــــــــدیر المراجعــــــــــة الداخل ة عمــــــــــل لجنــــــــــة المراجعــــــــــة  ولضــــــــــمان اســــــــــتقالل

ط.  اشر مع لجنة المراجعة دون وس   التعامل والتواصل الم

  م٢٠١٦ثانیا : جدول اجتماعات لجنة المراجعة خالل عام 
  عادل صالح الغصاب   سطام عبد العزز الزامل   حان نادر  محمد فر    تارخ االجتماع   رقم 

        م١٦/٠١/٢٠١٦  ١
      م٠٩/٠٢/٢٠١٦  ٢
     م٠٢/٠٣/٢٠١٦  ٣
     م٠٤/٠٤/٢٠١٦  ٤
     م١٣/٠٤/٢٠١٦  ٥
     م٢٤/٠٤/٢٠١٦  ٦
     م٢٥/٠٧/٢٠١٦  ٧
     م١٣/١٠/٢٠١٦  ٨
     م٢٩/١١/٢٠١٦  ٩

     م٢١/١٢/٢٠١٦ ١٠
     م٢٩/١٢/٢٠١٦ ١١

  
  

  ثالثا : نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة إجراءات الرقابة الداخلیة 
  

  -بما أن الوظائف األساسیة لمجلس اإلدارة تشتمل على :
  ـــــــــارر ـــــــــك األنظمـــــــــة ذات الصـــــــــلة بإعـــــــــداد التق مـــــــــا فـــــــــي ذل ة  ـــــــــة والمحاســـــــــب التأكـــــــــد مـــــــــن ســـــــــالمة األنظمـــــــــة المال

ة .   المال



  

٢٦ 
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 ــــــــــة إلدارة المخــــــــــاطر مــــــــــن خــــــــــالل تحدیــــــــــد التصــــــــــور العــــــــــام عــــــــــن المخــــــــــاطر التأكــــــــــد مــــــــــ ن تطبیــــــــــ أنظمــــــــــة رقاب
ة . شفاف مانول وطرحها    التي قد تواجه 

 . مانول ة في  ة الداخل ة إلجراءات الرقا ة لفاعل   المراجعة السنو
ــــــــــة  ــــــــــأن تكــــــــــون المراجعــــــــــة الداخل طــــــــــةً  بلجنــــــــــة المراجعــــــــــة  -فــــــــــإن مجلــــــــــس اإلدارة یلتــــــــــزم  ــــــــــات  -المرت إحــــــــــد اآلل

ر ممارســـــــــــات العمـــــــــــل  ة مـــــــــــن أجـــــــــــل تطـــــــــــو ـــــــــــى مســـــــــــتو الشـــــــــــر ـــــــــــة األداء عل ط وتحســـــــــــین ومراق الضـــــــــــرورة لضـــــــــــ
ة تشتمل على ة التي تم إسنادها للمراجعة الداخل س مة بها. لذلك فإن اإلختصاصات الرئ   -: والحو

  م  - من خالل لجنة المراجعة -مساعدة مجلس اإلدارة ة وتأمین مصالح    .انولفي حما
  ـــــــــــة أن ع التـــــــــــي تشـــــــــــعر المراجعـــــــــــة الداخل ـــــــــــات المراجعـــــــــــة والمواضـــــــــــ س التنفیـــــــــــذ بنتـــــــــــائج ومرئ إحاطـــــــــــة الـــــــــــرئ

م نسخ من التقارر ذات الصلة للجنة المراجعة . ة، وتقد    فیها مصلحة محتملة للشر
  افـــــــــة ـــــــــة  ة لضـــــــــمان تغط ـــــــــة المراجعـــــــــة حـــــــــول نطـــــــــاق المراجعـــــــــة الســـــــــنو س التنفیـــــــــذ ولجن ـــــــــرئ اإلتفـــــــــاق مـــــــــع ال

مانولا   لمخاطر المحتملة على 
 مانول ال إدارة المخاطر داخل    إحاطة لجنة المراجعة ح
 م ات تجارا ً مساعدة إدارة  م العمل فاءتهاونانول في تقی ضمن فاعلیتها و ما  ا    . وع
 .مانول أو لجنة المراجعة   التحقی في المسائل المحددة المرفوعة إلیها من إدارة 
 مــــــــــــــانول وغیــــــــــــــرهم لرفــــــــــــــع مالحظــــــــــــــاتهم حــــــــــــــول المســــــــــــــائل ذات خلــــــــــــــ قنــــــــــــــوات للتواصــــــــــــــ ل مــــــــــــــع مــــــــــــــوظفي 

  .األختصاص على أسس من السرة التامة
ـــــــــــة وٕادارة  ــــــــــة الداخل ــــــــــة إجــــــــــراءات الرقا فا ـــــــــــة و ات مختلفــــــــــة لتأكیــــــــــد فاعل وممــــــــــا ســــــــــب یتضــــــــــح أن هنـــــــــــاك مســــــــــتو

ـــــــــــة المراجعـــــــــــة تشـــــــــــرف علـــــــــــى المراجعـــــــــــة  مـــــــــــانول. فلجن لالمخـــــــــــاطر  شـــــــــــ مـــــــــــانول  ـــــــــــة  اشـــــــــــر، الداخل وٕادارة  ً م
مـــــــــا یـــــــــوفر ـــــــــة الـــــــــداخلي  ـــــــــة نظـــــــــام الرقا ـــــــــة وفاعل فا فحـــــــــص مـــــــــد  ـــــــــا  م مســـــــــتمر  المراجعـــــــــة تقـــــــــوم دور لهـــــــــا تقـــــــــو

فایتـــــــــه  ات مـــــــــن عـــــــــن مـــــــــد  نـــــــــاء علـــــــــى مـــــــــا یـــــــــرده مـــــــــن تقـــــــــارر وتوصـــــــــ وفاعلیتـــــــــه. لـــــــــذلك فـــــــــإن مجلـــــــــس اإلدارة و
د أنه٢٠١٦لجنة المراجعة ووفقا لخطط العمل التي تمت ، خالل عام    -: م یؤ

  مــــــــا ــــــــه ف قتضــــــــي اإلفصــــــــاح عن ــــــــا  ــــــــاك قصــــــــورا جوهر ــــــــد أن هن عتق ــــــــة أمــــــــور تجعلــــــــه  اهــــــــه أ ــــــــت انت ــــــــم یلف ل
ـــــــــة ـــــــــارر المال ـــــــــه صـــــــــلة بإعـــــــــداد التق ة ومـــــــــا ل ـــــــــة والمحاســـــــــب أن أنظمـــــــــة و ، یخـــــــــص ســـــــــالمة األنظمـــــــــة المال

ـــــــــة وتُ  فعال ـــــــــة تعمـــــــــل  مـــــــــانول الرقاب ـــــــــن مـــــــــن وضـــــــــع تصـــــــــور عـــــــــام عـــــــــن المخـــــــــاطر التـــــــــي قـــــــــد تواجـــــــــه  م
حدث خ ستدعي اإلفصاح عنه٢٠١٦رق جوهر لها خالل عام ولم      .م 

  ــــــــــة للجنــــــــــة المراجعــــــــــة قــــــــــد تــــــــــم أخــــــــــذ ات التــــــــــي رفعتهــــــــــا المراجعــــــــــة الداخل ــــــــــع المالحظــــــــــات والتوصــــــــــ أن جم
مها ة لها أو تقو ح ال اإلجراءات التصح  .التدابیر االزمة ح
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حات  -ثالثًا  افآتلجنة الترش   والم
  

ات لجنة الترش -أ افآتحات مهام  ومسئول   :  والم
ة في  ة العامة العاد مهام ومعاییر لجنة م ٢٧/٠٤/٢٠١٣المواف هــ ١٧/٠٦/١٤٣٤جتماعها المنعقد بتارخ اأقرت الجمع

افا حات والم   :اآلتيت وهي آلترش
ة لمجلس  -١ ح أ اإلدارةالتوص اسات والمعاییر المعتمدة مع مراعاة عدم ترش ة المجلس وفقا للس ح لعضو  الترش

الشرف واألمانةشخص سب  . إدانته بجرمة مخلة 
ة مجلس  -٢ ة لعضو ة من المهارات المناس اجات المطلو ة لالحت  وٕاعداد وصف للقدرات اإلدارةالمراجعة السنو

ة مجلس  ة لعضو   .  اإلدارةوالمؤهالت المطلو
ل مجلس  -٣ ات  اإلدارةمراجعة ه ن إجراؤ ورفع التوص م  ها.شأن التغییرات التي 
ة.اإلدارةتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس  -٤ ما یتف مع مصلحة الشر  ، واقتراح معالجتها 
ة األعضاء المستقلین،  -٥ ل سنو من استقالل ش ان العضو إالتأكد  ن وجد، وعدم وجود أ تعارض مصالح اذا 

. ة أخر ة مجلس إدارة شر  شغل عضو
افآت أعضاء م -٦ اسات واضحة لتعوضات وم راعي عند وضع تلك  اإلدارةجلس وضع س ار التنفیذیین، و و

األداء. ط  اسات استخدام معاییر ترت   الس
م اعتماد -٧ اسات واللوائح المتعلقة  ة الس ي الشر ضات منسو   .آفات وتعو
اإلضافة إلى إمداد مجلس  -٨ المقترحات المتعلقة  اإلدارةتكون اللجنة مسئولة عن مراجعة قواعد السلوك المعني 

ة . ات النظام   بتغییر تلك القواعد أو تعدیلها لكي تتماشى مع المتطل
شأنه  -٩ م تقرر  ار التنفیذین وتقد م الذاتي لك فحص التقی ل منتظم  ش  . اإلدارةمجلس  إلىتقوم اللجنة 

  
  
  

افآت وعدد إجتماعتها خالل  أعضاء   -ب حات والم  م ٢٠١٦العام لجنة الترش
  

ة  األسم  م   م٢٠١٦اإلجتماعات المنعقدة خالل عام عدد   صفة العضو
س  عادل صالح الغصاب     ١     الـــرئ

  عضو  اسر عبد الرحمن اللحیدان    ٢  ) ستة إجتماعات٦( 

  عضو  محمد فرحان النادر    ٣



  

٢٨ 
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   اإلدارةإقرارات مجلس  -١٦

 : ما یلي اإلدارةقر مجلس  .١
ح   -أ ل الصح الش ات أعدت   . أن سجالت الحسا
ةأن نظام الرقا  -ب فاعل مه ونفذ   . ة أعد على أسس سل
ر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطهأنه ال یوجد  -ج  .  أ شك یذ

هال  .٢ ة طرفًا ف انت الشر ه مصلحة جوهرة  یوجد أ عقد  انت توجد ف س التنفیذ أو لو س لرئ ة   اإلدارةرئ  المال
ار التنفیذین   . منهمأأو أل شخص ذ عالقة أو ألحد 

اشرة ألحد أعضاء مجلس ت ال .٣ انت فیها مصلحة م ة أعمال أو عقود تمت و    .اإلدارةوجد أ
ة أل عضو من أعضاء مجلس ال ت .٤  .اإلدارةوجد قروض من الشر
ةأ .٥ ة للشر ه دون تحفظ على القوائم المال  .ن الُمراجع الخارجي أبد رأ
ة خالل العام المالي ن للم  .٦ ل أو ام ٢٠١٦لشر ل أو اوراق أ حقوق تحو موجب أدوات دین قابلة للتحو كتتاب 

رات ح اكتتابما ة او مذ ة تعاقد  ، أو حقوق مشابهة تم إصدارها أو منحها .ل
ة في التصوت تعود ألشخاص مصلحة في فئة األسهم ذات األ ةوجد أت ال .٧ موجب أحق ة بتلك الحقوق  بلغوا الشر

امن قواعد التسجیل واإلدارج ٤٥دة الما ة تلتالي لم ، و ة تغییرات خالل السنة المال ة حقوق طرأ علیها أ كن هناك أ
 . األخیرة

ة أل أدوات دین قابلة إاو شراء أو استرداد لم یوجد أ  .٨  .م ٢٠١٦خالل العام المالي لالسترداد لغاء من جانب الشر
ة خالل العام المالي  .٩ لأبإصدار أ م ٢٠١٦لم تقم الشر ة  دوات دین قابلة للتحو ة تعاقد رات  أووأ أوراق مال مذ

ن هناك  أوح اكتتاب  التالي لم  ه أحقوق مشابهة و ة. عوض حصلت عل  الشر
ون أل أشخاص مصلحة فیها ةجد أتو  ال .١٠ ت  ة في التصو  .أسهم ذات أحق
ة تال   .١١ اطاتأو إستثمارات وجد أ  .لمصلحة موظفي المصدرإنشاؤها تم  احت
ة أست ال     .١٢ عة، حیث أنه الوجد أ ات تا ة أدوات دین صادرة لشر ات ت هم أو أ مائ ة  عة لشر ات تا ة شر وجد أ

ة. ة السعود  المیثانول سواء داخل أو خارج المملكة العر
ات أو تلم      .١٣ ة ترتی موجبه اتاتفاقتم أ ار التنفیذیین عن أ  المصدر أحد أعضاء مجلس إدارة اتنازل  أو أحد 

 .عوضو تأراتب 
ات أو اتفاقأتم تلم  .١٤ موجبه اتة ترتی  .ة حقوق في األراحأحد مساهمي المصدر عن أ اتنازل 

 
 



  

٢٩ 
م٢٠١٦ اإلدارة  تقریر مجلس 

 

ضات -١٧ افآت والتعو  الم
  

افآت حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة استنادًا إلى المادة  ة بدفع مصارف وم من النظام األساسي ٢٣تقوم الشر
ة بدفع رو  ما تقوم الشر ة،  ار التنفیذیین حسب العقود الموقعة معهم. للشر ضات لك افآت وتعو   اتب وم

افآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة ما یلي تفاصیل الرواتب والم انه تم ٢٠١٦الحالي والساب خالل عام  وف م ، علمًا 
ة بتار  ة العامة لمساهمي الشر عد إقرار الجمع افأت أعضاء امجلس اإلدارة الساب  م ٠٥/٠٦/٢٠١٦خ صرف م

افأت أعضاء المجلس الحالي والساب    : لم
افأت حسب  اسم عضو مجلس اإلدارة   الم

  النظام األساسي
  بدالت الحضور

  )المجلس واللجان(إجتماعات 
  اإلجمالي  مصارف انتقاالت

  عبد هللا محمد المزروعي
ة حتى    م ١١/١١/٢٠١٥العضو

  ١٧٢٬٧٧٧  الیوجد  الیوجد  ١٧٢٬٧٧٧

  هللا الزامل خالد عبد 
ة حتى    م١١/١١/٢٠١٥العضو

  ١٧٢٬٧٧٧  الیوجد  الیوجد  ١٧٢٬٧٧٧

  أدیب عبد هللا الزامل 
ة حتى    م١١/١١/٢٠١٥العضو

  ١٧٢٬٧٧٧  الیوجد  الیوجد  ١٧٢٬٧٧٧

انو    مشعل علي 
ة حتى    م١١/١١/٢٠١٥العضو

  ١٧٢٬٧٧٧  الیوجد  الیوجد  ١٧٢٬٧٧٧

سي   عبد المحسن النف
ة حتى    م١١/١١/٢٠١٥العضو

  ١٧٢٬٧٧٧  الیوجد  الیوجد  ١٧٢٬٧٧٧

  * سامي محمد جالل
تمت الموافقة على االستقالة بتارخ  

  م ١٢/٠٢/٢٠١٦

  ٢٠٠٬٠٠٠  الیوجد  الیوجد  ٢٠٠٬٠٠٠

  ٢٠٦٬٠٠٠  الیوجد  ٦٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  حمد محمد المانع 
انو    ٢٢٧٬٠٠٠  الیوجد  ٢٧٬٠٠٠  ٢٠٠٬٠٠٠  بدر عبد العزز 
اإلضافة الى  ٢٠٠٬٠٠٠  عبد هللا علي الصانع 

مقابل إستشارات  ٢٠٠٬٠٠٠
   إدارة

 ٤٣٣٬٠٠٠  الیوجد  ٣٣٬٠٠٠

  ٩٩٬٢٩٧  ١٢٬٠٧٤  ٦٠٬٠٠٠  ٢٧٬٢٢٢  محمد فرحان نادر
  ٨١٬٢٢٢  الیوجد  ٥٤٬٠٠٠  ٢٧٬٢٢٢  سطام عبد العزز الزامل
  ٨٤٬٢٢٢  الیوجد  ٥٧٬٠٠٠  ٢٧٬٢٢٢  عادل صالح الغصاب 

غ   ٦٠٬٢٢٢  الیوجد  ٣٣٬٠٠٠  ٢٧٬٢٢٢  سامي عبد العزز الصو
  ٩٢٬٣٢٧  ١٧٬١٠٥  ٤٨٬٠٠٠  ٢٧٬٢٢٢  اسر عبد الرحمن اللحیدان 
  ١١٬٩٤٧  ٥٬٩٤٧  ٦٬٠٠٠  الیوجد  عبد السالم مزروع المزروع 

 
 



  

٣٠ 
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 افآت ار التنفیذیین خالل عام  الم ضات التي تم صرفها  لك س التنفیذ ، المدیر٢٠١٦والتعو  م متضمنة الرئ
ر  المالي ، نائب س لشئون التشغیل وس اإلضافة الى مستحقالرئ س تیر مجلس اإلدارة  ة الخدمة للرئ ات نها

  الساب التنفیذ
  
  
  
  
  
  
  

ع األراح -١٨ ة في توز اسة الشر   س
  

شأن توزع  ة  اسة الشر ة٤٢إلى المادة ( األراحتستند س ة  األراححیث توزع ، ) من النظام األساسي للشر الصاف
ة ة للشر   : على النحو التالي السنو

 المائة من %١٠جنب (ت ن  األراح) عشرة  ة لتكو اطي النظاميالصاف ة جوز للجمو ، االحت ة العامة العاد ع
ًا لنصف رأس المال ور مبلغًا مساو اطي المذ  .وقف هذا التجنیب متى بلغ االحت

 ة العا ةیجوز للجمع ناًء على اقتراح مجلس  ،مة العاد ة معینة من ، اإلدارةو ة  األراحأن تجنب نس الصاف
صه لغرض أو أغراض معینة. جوز تخص اطي اتفاقي و ن احت   لتكو

 اق    .على المساهمین األراحي صافي یوزع 
ة العامة قد أقرت في ا أن الجمع م عدم توزع ٠٥/٠٦/٢٠١٦هـــ الموافــ  ٢٩/٠٨/١٤٣٧جتماعها المنعقد بتارخ علمًا 

ة عن العام المالي أ ة المالي وتعزز خططها  ٢٠١٥راح  نقد ز الشر ةم وذلك دعمًا لمر   . االستراتیج

ة مجلس  ةلل اإلدارةتوص   سادة مساهمي الشر
ة على السادة مساهمي ١٢/٠٣/٢٠١٧بتارخ  اإلدارةأصدر مجلس  عدم توزع أراح نقد ة  ة العامة للشر ة للجمع م توص

ة عن العام المالي  ةم وذلك لتعزز ٢٠١٦الشر ز المالي للشر ة العامة  .المر ة على الجمع على أن تعرض تلك التوص
ة والتي  ة من الجهات ذات العالقة تحدیدها سیتمللشر   . الحقًا فور الحصول على الموافقات النظام

  
  
  

ان  التنفیذیینأعضاء مجلس اإلدارة  ار التنفیذیین الب

 ٢,٥١٦,٢٢٤ الرواتب

 ال یوجد أعضاء مجلس إدارة تنفیذیین 
 ٧٣٨,٩٢٣ البدالت

ة افآت السنو  ١,١٥٢,٥٨٨ الم
 ٤,٤٠٧٬٧٣٥ اإلجمالي 
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