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 تقرير مجلس اإلدارة
 هعاشرالالعادية  عموميهللجمعية ال

 م2015ديسمبر  31عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهى في 
 م2016 مارس 1هـ الموافق 1437 جمادى األولى 21الثالثاءفي 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 والتطورات  ، مصحوبا بالقوائم المالية المدققهم 31/12/2015المنتهي في المالي للعام أعمالها

 بمستوى جهود العاملين وبتوجيهات رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة لإلرتقاء بفضل ثم هللا بفضل تحققت التيواإلنجازات 

 عمالئها كمايلي: وكافة مساهميها تطلعات وتحقيق وقدراتها، ومكانتها أدائها

 

 :  لشركةل الرئيسينشاط ال( 1

 

إنتاج البروبلين والبولي بروبلين  حيث يتضمن ، في مجال صناعة وتحويل البتروكيماويات الرئيسي الشركةيتمثل نشاط  

الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج والمبيعات   .وتسويقه وبيعه محليا من قبل الشركة ، وعالميا من خالل مسوقين عالميين

 م :2014، مقارنة بعام  م2015لعام   البولي بروبلينلمنتج الشركة الرئيسي وهو 

 

 
 المنتج

 االف األطنان المترية

 المبيعات اإلنتاج

 م2014 م2015 م2014 م2015

 565 583 561 579 البولي بروبلين

 

 :  "وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة

 

 : الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  (أ)

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

 أي لديها أي موجودات أو مطلوبات أو لم تسجلو م2012 مارس فيالشركة سست قد تأو ، الضوئية واأللواح الضوئية

 .م2015خالل العام المالي  عمال الشركةفي حجم أ تأثيرأي  يوجد ال وبالتالي م31/12/2015فترة المنتهية في عمليات لل

  

 : العالمي لإلستثمار المتقدمة الشركة (ب)

 المتعلقة عالمشاري ذلك في بما الصناعية المشاريع في االستثمارب هي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة ويتمثل نشاطها

د تأسست وق،  السعودية العربية المملكة خارج و داخل التحويلية وأ منها األساسية والكيماوية البتروكيماوية بالصناعات

في  %100باستثمار بنسبة م 2014خالل عام العالمي  لإلستثمار المتقدمة قامت الشركة .م 2012في أغسطس الشركة 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في لوكسمبورغ في  (AGHL)الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة 
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لم وفي حسابها البنكي  مساهمة رأس المال في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة مبلغيداع تم ا م .2014فبراير 

 م.2015خالل العام المالي تزامات محتملة بما في ذلك التسجل لديها أي موجودات أو مطلوبات أو أي عمليات 

 

شركة إس كي أدفانسد في  %35باستثمار بنسبة  العالمي لإلستثمار المتقدمة قامت الشركةأيضا م 2014وخالل عام 

 م 2014 في سبتمبروهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جمهورية كوريا الجنوبية  (SK Advanced) ةالمحدود

ويبلغ اجمالي  مادة البروبلين.إلنشاء مصنع إلنتاج  SK Gas)) شركة إس كي غاز المحدودةمع مشترك وذلك لمشروع 

مليون لاير سعودي(، ُدفع  470.62مليون دوالر أمريكي تقريبا ) 125.5المتعلق باالستثمار في الشركة الزميلة االلتزام 

، على أن يُدفع 2015ديسمبر  31مليون لاير سعودي( حتى  424.24مليون دوالر أمريكي ) 113.13منه مبلغ قدره 

مليون لاير سعودي( بنهاية الربع األول من عام  46.38مليون دوالر أمريكي ) 12.37المبلغ التقريبي المتبقي وقدره 

2016.  

 

  :رهاومخاطالمستقبلية  عاتهاالمهمة وتوق الشركة قراراتوخطط  وصف )2
 

 الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة: (أ)

كال مصنعي عمليات التشغيل في مجدول ل وقفب فقد قامت الشركة الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركةاستكماال لخطة 

استئناف عمليات التشغيل في مجمعها للبروبلين والبولي  وقد تم بنجاح .يوما 22ولمدة  م2015الشركة خالل شهر مارس 

على   يوالذي كان له األثر االيجاب المحددبروبلين بعد إكتمال كافة عمليات الصيانة العادية والوقائية الالزمة وفقاً للجدول 

 .تمادية وكفاءة التشغيل في كال المصنعيناالع

 

 :الخطط والتوقعات المستقبلية  (ب)

انع للمصعملياتها التشغيلية سواء في إدارة مجلس اإلدارة المرسومة من قبل  وفق الخطط االستراتيجية تعمل الشركة

حقوق  التي من شأنها تنميةللتوسعات المستقبلية المجاالت والفرص المتاحة  بعض دراسةو القائمة حاليا أو في تقييم

المستقبلية التي سيكون والتوقعات  . وفيما يلي نقدم وصفاً للمشاريعللمملكة االقتصاد الوطني تنمية في إلسهاموا مساهميها

 م وهي كالتالي :2016لها تأثير على أداء الشركة خالل العام 

 

إس كي غاز الكورية وشركة صناعة الكيماويات المشروع المشترك بين الشركة المتقدمة للبتروكيماويات و شركة  (1)

 البترولية الكويتية إلنشاء مصنع إلنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية:

طن متري في  600.000غ مصنع إنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية بطاقة تصميمية تبلالى مشروع شارة باإل

وعليه  م وذلك قبل شهر من الوقت المحدد. 2015اكتوبر  23الميكانيكيه في والذي تم االنتهاء فيه من األعمال  ،السنة

 م. 2016فمن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للمصنع في بداية الربع األول من عام 

 

دخول شركة صناعة الكيماويات البترولية والمعروفة إختصاراً بإسم )بي آي سي تم  2016يناير  19وبتاريخ كما أنه 

PIC لمؤسسة البترول الكويتية )وهي شركة الزيت الوطنية لدولة  %100(، وهي شركة مساهمة كويتية مملوكة بنسبة

من إجمالي  %25الكويت( كمستثمر ثالث في شركة إس كي أدفانسد المحدودة )المشروع المشترك( من خالل تملكها 

من األسهم اإلجمالية في  %5مة لالستثمار العالمي أسهم المشروع المشترك، وتم االتفاق على أن تبيع الشركة المتقد

لشركة إس كي غاز المحدودة  %45المشروع المشترك. وعليه ستكون الملكية الجديدة ألسهم المشروع المشترك بنسبة 

 لشركة بي آي سي الكويتية.  %25للشركة المتقدمة لالستثمار العالمي و %30و
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 اتفاقيات تسويق منتجات الشركة : (2)

لشركة مع ام اتفاقيات تسويق طويلة األجل لبيع منتجات 2015يناير  29الشركة المتقدمة للبتروكيماويات بتاريخ  توقع

طن متري سنوياً( وشركة دومو إنفستمنت قروب البلجيكية  150.000كل من شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية )

سنوات  لمدة عشروم 2019ليسري مفعولها اعتباراً من اليوم األول من شهر يناير عام   طن متري سنوياً( 100.000)

بعد انتهاء اتفاقيات التسويق الحالية. كما قامت الشركة أيضاً في نفس التاريخ بتوقيع اتفاقيات تسويق قصيرة األجل سارية 

ع كل من شركة متسوبيشي كوربوريشن اليابانية ( سنوات م4م ولمدة أربع )2015المفعول اعتباراً من األول من فبراير 

وشركة دومو كيميكالز إيشيا المحدودة )إحدى الشركات المملوكة لشركة دومو إنفستمنت قروب البلجيكية( وذلك لبيع 

طن متري سنوياً لكل منهما. وسيتم إنتاج هذه الكميات اإلضافية من  50.000كميات إضافية من البولي بروبلين بواقع 

اقيات وسيكون لتوقيع هذه األتف لي بروبلين من مادة البروبلين )كمنتج وسيط( التي يتم شراؤها من مصدر محلي. البو

 أثر على النتائج المالية للشركة خالل تلك السنوات وفقاً لألسعار السأئدة في السوق.

 

 : الشركة اع منتجات الطاقة على تكلفة منتجاتتأثير ارتف (3)

م بخصوص زيادة أسعار 2015-12-28هــ الموافق 1437-03-17الوزراء الصادر يوم االثنين إشارة إلى قرار مجلس 

 يادةزسيكون هناك  بانه هاومستثمري هامساهمي لعموم  قد أعلنت الشركة فإنالكهرباء، اقة وتعرفة استهالك منتجات الط

المتوقع أن يكون األثر المالي محدوداً بناًء على . أما بالنسبة لغاز اللقيم فمن %1.5تكاليف اإلنتاج بنسبة تبلغ حوالي  في

التوقعات الحالية للتسعير. على أن األثر المالي الفعلي سيعتمد على أسعار اللقيم السائدة في ذلك الوقت، وسينعكس األثر 

( جهودها م . وسوف تواصل الشركة )المتقدمة2016المالي المتوقع على ربحية الشركة بدًء من الربع األول من العام 

 .لتحسين كفاءتها التشغيلية وبرامجها لتقليل التكلفة للحد من هذا األثر على ربحية الشركة

 

 :مخاطرال (ج)

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

 .و الطاقه التغير في أسعار المواد الخام -1

تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر  في أسواق نتجهابيع معلى تعمل الشركة  -2

 التنافسية.

 .ض الطلب على مبيعات الشركةاإلنكماش والركود في االقتصاد العالمي والذى يؤثر بدوره فى خف -3
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 يرة :ال للسنوات المالية الخمس االخنتائج األعم( 3

 

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

نتائج األعمال للسنوات المالية  يينالتال والرسم البياني والعالمية ، ويوضح الجدول وتعزيز مكانتها فى األسواق المحلية

 الخمس األخيرة:
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مجموع األصول مجموع الخصوم حقوق المساهمين المبيعات األرباح الصافية
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نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة

2011 2012 2013 2014 2015

 الرياالتالمبلغ بماليين 

 العام
مجموع 

 األصول

مجموع 

 الخصوم

حقوق 

 المساهمين
 األرباح الصافية المبيعات

 513 2.791 2.028 1.351 3.380 2011ديسمبر  31

 328 2.472 2.043 1.212 3.255 2012ديسمبر  31

 557 2.786 2.254 969 3.223 2013ديسمبر  31

 751 3.036 2.377 1.451 3.830 2014ديسمبر  31

 713 2.377 2.509 1.377 3.886 2015ديسمبر  31
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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   2014عام  م   2015عام  البيان

 %0.44 3.417 780.734 784.151 الربح االجمالي 

 %1.01 7.401 735.114 742.515 الدخل من العمليات الرئيسية 

 (%5.05) (37.928) 750.953 713.025 صافي الدخل

 

كل بش ض صافي االرباحاانخف بينما يعودمن العام الماضي ،  الفترةبنفس مقارنة  م2015ت االرباح التشغيلية لعام داز

من االستثمارات  27.089.00  م كانت تتضمن مبلغ 2014في أرباح ان صا ىم ال 2014مقارنة بعام  م2015طفيف لعام 

 .المتاحة للبيع

 

 

 

 

 

أفريقيا

5.07%

اسيا والمحيط الهادي

22.37%

الصين

30.68%

أوروبا

4.65%

شبه القارة الهندية

17.41%
السوق المحلية

2.15%
تركيا

14.80%

دول أخرى

2.88%

مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية
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 :وخطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح( 6

 

 المتعارف المحاسبة لمعايير طبقاً  م 2015 ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام خالل للشركة المالية القوائم إعداد تم

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

 : من لجنة المراجعة وذلك بعد اعتمادها أدناه الخطةأما في شأن تطبيق معايير المحاسبة الدولية فقد قامت الشركة بوضع 

 

 (IFRS) خطة التنفيذ للمعايير الدولية للتقارير المالية

 

على تنفيذ ، 2012فبراير  18"( ، في جلستها المنعقدة بتاريخ SOCPAوافقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )"

"(. حيث يجب على على الشركات المدرجة في السوق المالي IFRSالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )" مشروع

 ومابعد ذلك. 2017يناير  1البدء بتطبيق ذلك على البيانات الماليه التي تبدأ من 

 

وذلك بالشكل  IFRSاد التقارير وقد اعتمدت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات خطة التحويل الى المعايير الدوليه العد

 الذي يتماشى مع الممارسات القياسيه:

 

 مرحلة التشخيص -المرحلة األولى 

  IFRSو SOCPAتحديد جميع الفجوات المحاسبيه بين • 

 تحديد االثر المترتب على النظم المعلوماتيه وخط سير العمل• 

 وضع نهج شامل للمشروع وخطط العمل والجدول الزمني• 

 

 تحليل األثر -حلة الثانية المر

 إعداد سيناريوهات و عمل محاكاة الختيار الخيارات المحاسبيه المناسبة • 

 حساب األثر على أساس المحاكاة أعاله• 

 IFRSتحديث السياسات واإلجراءات المحاسبية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية • 

 2016 يناير 1إعداد الميزانية االفتتاحية كما في • 

 إعداد جدول زمني وخطة تنفيذ إلجراء التغييرات الالزمة في نظم المعلومات• 

 

  IFRSالتحويل لمعايير التقارير المالية الدولية  -المرحلة الثالثة 

 م2017يناير  1لكي يتم العمل بهما ابتداء من   تطوير خطة ونظام العمل• 

 IFRSتكوين نظام محاسبة لالمتثال لمعايير التقارير المالية الدولية • 

 إجراء االختبارات الالزمة لكل عنصر من المعايير الدوليه والحرص على مطابقتها لضمان صحة المعلومات• 

    اعالم وتدريب جميع الموظفين الماليين وغير الماليين• 
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 : التابعة الشركات (7

 قدمة للبتروكيماويات:ائمة بالشركات التابعة للشركة المتفيما يلي ق

 :  الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة)أ( 

 مليون لاير سعودي. 1رأس مال الشركة : 

 .٪95نسبة" المتقدمة" فيها 

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

 .: المملكة العربية السعودية مكان العمليات الرئيسي

 .المملكة العربية السعودية مكان التأسيس:

 
 : العالمي لإلستثمار المتقدمة الشركة)ب( 

 
 .مليون لاير سعودي 1رأس مال الشركة : 

 .٪95نسبة "المتقدمة" فيها 

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

  .السعودية العربية المملكة خارج و داخل التحويلية وأ منها األساسية الكيماوية

 .: المملكة العربية السعودية مكان العمليات الرئيسي

 .المملكة العربية السعودية مكان التأسيس:

 

 :الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة)ج( 

 

 .ألف لاير سعودي ( 375دوالر أمريكي )حوالي  ألف 100رأس مال الشركة : 

  . ٪100نسبة ب العالمي لإلستثمار المتقدمة مملوكة للشركة

  .الكيماوية و البتروكيماوية منتجاتال وتجارة وتسويق الستثمارايتمثل نشاطها في 

 .وآسيا أوروبا وأمريكا قارات في تزاول الشركة نشاطهامكان العمليات الرئيسي : 

 .لوكسمبورغمكان التأسيس: 
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 : تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم( 8

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

 :  الشركة في  توزيع األرباح سياسة( 9

 

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

 :على

 .مقدار األرباح الصافية المحققة فى كل عام . 1

   .حجم اإلنفاق المتوقع على المشاريع اإلستثمارية المستقبلية. 2

 .التدفقات النقدية المتوقعة. 3

 ( مليون لاير سعودي123م قدرها )  2015لعام الربع الرابع عن توزيع أرباح نقدية باعتماد مجلس االدارة  وصىأوقد  

 12/  31تم توزيعها عن العام المنتهي في سييصبح إجمالي األرباح النقدية والتي ل ( لاير للسهم الواحد0.75بواقع )

العامة لتوزيع األرباح بعد خصم جميع وتتلخص السياسة ،  ( للسهم الواحد 3( مليون لاير بواقع )  492م هو ) 2015/

المصروفات العمومية والتكاليف االخرى والمخصصات بما فيها الزكاة الشرعية والمخصصات واالحتياطيات األخرى 

 على النحو التالي :

 ( 10يجنب٪) التجنيب هذا توقف أن العادية العامة للجمعية ويجوز نظامي احتياطي لتكوين الصافية األرباح من 

 . المال رأس نصف االحتياطي المذكور بلغ متى

 احتياطي لتكوين نسبة معينة من األرباح الصافية للجمعية العامة العادية ، بناء على اقتراح مجلس االدارة، أن تجنب 

 . معينة أغراض لغرض أو اتفاقي وتخصيصه

 المدفوع  المال رأس األقل من على (٪5عن ) تقل ال للمساهمين أولى دفعة ذلك بعد الباقي يوزع. 

 من الباقي لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة  ٪10على  تهنسبال تزيد ما يص تخصيتم  ،تقدم بعد كل ما

ية في ضافإاقي بعد ذلك على المساهمين كحصة ويوزع الب األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة يهذا الشأن ، 

 األرباح.

 

 

 : الشركة أسهم في األشخاص مصالح( 10

 ألي التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة أية م 2015ديسمبر 31 في المنتهي المالي العام خالل يوجد ال

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

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

 م:2015ك المصلحة خالل العام المالي تغيير في تل

 

 

 

 

 

 أسماء األعضاء وكبار التنفيذيين الصفة م1/1/2015           م31/12/2015        صافي التغير نسبة التغير

   عدد األسهم  أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات الدين   

 خــليفة بن عبــد اللطيف المـلحـم رئيس مجلس االدارة 5.302.282 --------- 5.493.269 --------- 190.987 3.6%

 عبدالعزيز بن عبدهللا المـــلحـــم عضو مجلس االدارة 1.160 --------- 1.160 --------- 0 0%

 سامي بن عبدالعزيز الصويغ االدارةعضو مجلس  1.000 --------- 1.000 --------- 0 0%

 وليد بن محمد الجــعــفــري عضو مجلس االدارة 803.279 --------- 767.150 --------- (36.129) (4.5%)

 سرينــــيفــــاس فيــــــمبـراال عضو مجلس االدارة 1.000 --------- 1.000 --------- 0 0%

 خالد بن عبدالرحمن العمران عضو مجلس االدارة 16.000 --------- 16.000 --------- 0 0%

 تيكعبدالعزيز التر هاني بن عضو مجلس االدارة 1.000 --------- 1.000 --------- 0 0%

 عبدالعزيز أبوعــــــتيقبن ياسر  عضو مجلس االدارة 1.000 --------- 1.000 --------- 0 0%

 مازن بن محــــمد الســـــــعـــيد عضو مجلس االدارة 15.175 --------- 1.175 --------- (14.000) (92.3%)

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

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

 الفنية
 إريـــــــــــــــك ليــــــــــز

 ـزاعابــــــراهيم بوهــأحمد بن  اتسلسلة اإلمدادمديرعام  0 --------- 0 --------- 0 0%

 فهــــد بن ســـالم المطــــــرفي مديرعام الشؤون الفنية 0 --------- 0 --------- 0 0%

 ممدوح بن حابس الشـــــــــمري الشؤون االدارية  مديرعام  0 --------- 0 --------- 0 0%

 ــــارك الشـــــهراني بن مــبـعلي  تشغيلمديرعام ال 0 --------- 0 --------- 0 0%
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 : الشركة ىالمديونية االجمالية عل (12

 وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات م2015 لقد تم اإلفصاح عنها فى البيانات المالية المدققة لعام

 م: 2015خالل العام المالي  والمعلومات المتعلقة بها

 المبلغ بماليين الرياالت 

الجهات المانحة 
 للقرض 

قيمة   مدة السداد تاريخ القرض  الغرض من القرض 
صل أ

 القرض 

المسحوب 
خالل عام 

 م2015

المسدد 
خالل عام 

 م 2015

كما في الرصيد 
 م31/12/2015

 صكوك اسالمية 

أغراض الشركة 

 العامة 

 1.000 ------ 1.000 1.000 سنوات 5 م17/11/2014

تسهيالت اسالمية 
ائتمانية من بنك 

 محلي

تمويل مشروع 

  اسكان

 موظفي الشركة

 )المرحلة األولى(

 90 30 ------ 120 سنوات 5 م4/30/1320

 

 : االكتتاب ومذكراتأ تعاقدية مالية أوراق وأي ألسهم للتحويل القابلة الدين ألدوات وصف( 13

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

 .م31/12/2015 في المنتهية السنة المالية خالل منحتها أو الشركة

 

 : تعاقدية مالية أوراق وأي واإلكتتاب التحويل حقوق وصف( 14

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

  .م2015 عام الشركة خالل منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق اكتتاب أوأي حقوق

 

 : لإلسترداد القابلة الدين ألدوات وصف( 15

 .لإلسترداد قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي يوجد ال
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 : إجتماعات مجلس اإلدارة(  16 

 

 في إجتماعاته المجلس ويبحث ، ة عادية عام ةجمعي باإلضافة إلى م 2015 إجتماعات خالل عام 4عقد مجلس اإلدارة 

 وكان حضوراالجتماعات كالتالي: ، لصالحياته وفقا ومحدد موثق أعمال جدول في المدرجة الموضوعات

       الحضور  عدم  الحضور 

  م 2015اجتماعات المجلس خالل عام   م
 إجمالي
 الحضور

 األول اإلسم 
 م10/3/2015

 الثاني
 م26/5/2015

 الثالث
 م10/9/2015

 الرابع
 م19/11/2015

 x            3 خــليفة بن عبــد اللطيف المـلحـم 1

         4 عبدالعزيز بن عبدهللا المـــلحـــم 2

         4 سامي بن عبدالعزيز الصويغ 3

 x   x    2 وليد بن محمد الجــعــفــري 4

       x 3 سرينــــيفــــاس فيــــــمبـراال 5

  x   3 خالد بن عبدالرحمن العمران 6

        4 تيكهاني بن عبدالعزيز التر 7

      x     3 عبدالعزيز أبوعــــــتيقبن ياسر  8

           4 مازن بن محــــمد الســـــــعـــيد 9

 

 : عالقةال ويذ صفقات بين الشركة وأطرافال( 17

 .عالقة يذ شخص ومع أي الشركة صفقات بين أية م 2015 عام خالل توجد ال

 

 : الشركة عقود في المصالح( 18

 للرئيس أو اإلدارة مجلس ألعضاء مصلحة فيها كانو فيها طرفاً  الشركة كانت عقود أية م 2015 عام خالل توجد ال

 .منهم بأي عالقة ذي شخص ألي أو المالي للمسؤول أو التنفيذي

 

 : 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 تنازالت( 20

 .األرباح في حقوقه عن المساهمين من أي بموجبه تنازل إتفاق أو ترتيبات أية م 2015 عام خالل توجد ال

 

 : المدفوعات النظامية المستحقة( 21

)وذلك حسب  15 ٪ وأ ٪5يمثل ما نسبته  والذي ( لاير سعودي إلى مصلحة الزكاة والدخل2.292.838تم دفع مبلغ )

 هم، كما تم دفع مبلغ وقدر2015من مدفوعات الشركة إلى الموردين األجانب خالل العام طبيعة الخدمة المقدمة( 

 المستحقة على الشركة عن عام والضرائب م، كما بلغت الزكاة2014( لاير كزكاة وضرائب عن العام22.759.363)

 لاير في حين بلغت مدفوعات اشتراكات التأمينات االجتماعية مبلغ قدره  (19.578.000ره )م مبلغ وقد 2015

 لاير.( 9.588.857)
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 : الشركة لموظفي التحفيزية البرامج( 22

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

  التالية : التحفيزية قامت بوضع البرامجالمتواصلة فإن الشركة 

  برنامج تملك األسهم لموظفي الشركة أ(

 تمويل تمقد و تملك األسهم لموظفي الشركة جبرنامل  من أسهم الشركة سهماً  1.500.000 عدد قامت الشركة بشراء

 . الجراءات النظامية لهذا البرنامجضع اوو بالكامل الشركة قبل من األسهم هذه تكلفة

 

 ب( برنامج  االدخار

 

 ضمان مستقبل أفضل لهم ،الشركة و موظفي لتحفيزوذلك  ) اختياري( واالدخار للتوفير نظام إيجاد إلى الشركة بادرت 

 في المشترك الموظف لمصلحة هإلستثماربناء على رغبة الموظف وذلك  الراتب من جزء بإستقطاع الشركة تقوم حيث

 احتساب يتم كما ، لشروط االستثمار االسالمية وفقاً  البرنامج أموال الستثمار مناسبة مجاالتالشركة  وتختار  البرنامج

 تصل و لالشتراك األولى السنة اكتمال عند ٪10 من تبدأ الشركة وضعتها أسس وفق الشركة لمساهمة استحقاق الموظف

 االشتراك انتهاء حالة في المساهمة هذه من الموظف مستحقات وتحسب لالشتراك السنة العاشرة اكتمال عند ٪100 إلى

  .النظامية الضوابط وفق

 

 السعوديين للموظفينجـ( برنامج تملك المنازل 

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

حتية تإلقامة المشروع عليها والذي يشتمل على بناء الفلل وتهيئة البنية الأرض في حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية 

من المرحلة األولى  %99م حوالي 2015حيث بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ بنهاية عام  والطرق واإلنارة والتشجير

ام خالل النصف االول من ع وسوف يتم تسليم الوحدات السكنية للموظفين فيال سكنية. 116والمتضمنة بناء  من المشروع

  الجهات المختصة.االجراءات الالزمة وموافقة من نتهاء االم بعد 2016

 

فيال سكنية على قطعة أرض أخرى مقابلة للقطعة  104لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة بناء  أما بالنسبة

  .%4بلغت نسبة إنجاز عمليات التنفيذ حوالي م 2015 عامبنهاية ، واألولى في نفس حي جلمودة بمدينة الجبيل الصناعية

 

 : نشاطها مواصلة على الشركة وقدرة الداخلية المراجعة ونظام المحاسبية السجالت( 23

 مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر باألتى: على تقرير ابناء

  الصحيح .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل 

 لية .عابف نفذلية أعد على أسس سليمة وأن نظام الرقابة الداخ 

  قدرة الشركة على مواصلة نشاطهفي أنه ال يوجد أى شك يذكر . 
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 24( المعلومات الواجب األفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات : 
 

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

، وتقوم الشركة بتطبيق الغالبية العظمى من األحكام الواردة فى الئحة حوكمة الشركات م 2010مارس  9 عقدت بتاريخ

 .الصادرة عن هيئة السوق المالية فى المملكة

 :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

التصويت الختيار اعضاء مجلس االدارة حسب النظام األساسي  التراكمي. التصويت أسلوب اعتماد ب 6

 الشركات.للشركة يتم وفق األسلوب المتوافق مع نظام 

 السنوية التقارير على اإلطالع د 6

 الصفة ذوي األشخاص للمستثمرين من

 االعتبارية.

يرتبط هذا بسياسات خاصة وباشخاص قد اليكون أفصح عنها 

 بشكل علني مما يترتب صعوبة التطبيق.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع  هــ 10

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 12

الذي يحق له بحسب نظام الشركة تعيين 

ممثلين له في مجلس االدارة بعدم 

التصويت على اختيار األعضاء االخرين 

 في مجلس االدارة.

هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام الينطبق 

األساسي يمنح الجهات اإلعتبارية حق تعيين ممثلين لها 

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

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

 :األخرى  المساهمة

 

 االسم الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس أدارتها

المـلحـم خــليفة بن عبــد اللطيف  شركة اسمنت االبيض السعودي بنك الجزيرة ،  

 المـــلحـــمبدالعزيز بن عبدهللا ع   شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

 الصويغ عبدالعزيز بن سامي شركة كيمائيات الميثانول ) كيمانول (

شركة سياحة  ، ، شركة والء للتأمين التعاوني الشركة  الخليجية للتعمير العقاري
 . شركة الدواء للخدمات الطبية ،العالمية

 وليد بن محمد الجــعــفــري

 فيمبراال سرينيفاس   .اليوجد

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

 العمران عبدالرحمن بن خالد

 تيكهاني بن عبدالعزيز التر  ة غاز , االمارات العربية المتحدةدان

 ياسر عبدالعزيز محمد أبوعتيق  اليوجد

 مازن بن محمد السعيد ) مساهمة مغلقه( , شركة السعيد القابضةعسير للتجارة والسياحة والصناعةشركة 

 

 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 تيكهاني بن عبدالعزيز التر 

 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 ة التنفيذياللجنو مراجعة ،، ولجنة ال ة الترشيحات والمكافاتلجناللوائح التنظيمية لكل من: إعتمد مجلس اإلدارة 

وبينت اللوائح تشكيل كل من هذه اللجان ومدة عضويتها ومهامها وصالحياتها وأسلوب عملها ولجنة اإلستثمار 

 . وتتكون اللجان على النحو التالي: ومكافاتهموإجتماعاتها ، ونصت على إلتزامات أعضائها 

 

 ت:آلجنة الترشيحات والمكاف

 عضاءأ ثالثةمن وتتألف م 2015خالل عام  اجتماعيناللجنة وقدعقدت ت آالترشيحات والمكاف لجنة اإلدارة مجلس شكل

 : هم 

 

 الصفة االسم

 رئيس اللجنة خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم       

 عضو عبدهللا الملحم                    بن عبدالعزيز 

 عضو محمد الجعفري                  بن وليد

                  

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

 

 المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أيالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير  -1

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات  -2

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

 اإلدارة. 

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  -3

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

وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم  -5

 مجلس إدارة شركة أخرى.

عند وضع تلك  وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ، ويراعى -6

 .السياسات استخدام معاير ترتبط باألداء
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 لجنة المراجعة 

 : هم  عضاءأ ثالثةمن وتتألف م 2015اجتماعات 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

                     

 

 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 2015اجتماعات خالل عام  4 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

                 

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

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

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

 المجلس.
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 لجنة االستثمار:

 م وتتألف من ثالثة أعضاء هم:2015إجتماعات خالل عام  4شكل مجلس اإلدارة لجنة االستثمار، وقد عقدت اللجنة 

 الصفة اإلسم

 رئيس اللجنة خليفه بن عبداللطيف الملحم

 عضو عبدالعزيز بن عبدهللا الملحم

 عضو وليد بن محمد الجعفري

 

 وتشتمل مهام اللجنة على اآلتي:

مدة من المعتإتخاذ القرارات المتعلقة باالستثمار في إطار سياسة االستثمار وخطة توزيع مخصصات األصول  -

المجلس وذلك بهدف تحقيق أعلى معدالت للعائدات االستثمارية طبقاً ألنظمة هيئة السوق المالية ذات العالقة 

 ومبادئ الشريعة اإلسالمية وتوجيهات مجلس اإلدارة المتعلقة بإدارة المخاطر االستثمارية.
 كل منهم حسبما تراه اللجنة مناسباً.إختيار وتعيين مديري صناديق االستثمار وتخصيص مبلغ االستثمار ل -
 اإلشراف على األنشطة اآلستثمارية واتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة. -
 رصد نتائج االستثمارات واستعراضها للتحقق من مدى تطابقها مع األهداف االستثمارية للشركة. -
التوصيات للمجلس بغرض إتخاذ إعداد التقارير الدورية حول النتائج الكلية للعمليات االستثمارية ورفع  -

 .القرارات الالزمة

 

 وكبارالتنفيذيينهـ( مكافات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة 

يضاف اليهم ن التنفيذيي 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

خمسة من كبار التنفيذيين ممن 

على المكافات والتعويضات تلقوا أ

التنفيذي  رئيساليضاف اليهم 

 والمدير المالى

 7.720.900 ال يوجد ال يوجد الرواتب والتعويضات

 2.702.482 597.917 ال يوجد البدالت

 6.935.461 1.800.000 ال يوجد السنويةالمكافات الدورية 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد الخطط التحفيزية

 180.000 270.000 ال يوجد والمزايا العينيةالتعويضات 

 17.538.843 2.667.917 ال يوجد االجمالي
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 ةالشرك على المفروضة والجزاءات العقوبات  )و

 

على الشركة  ون ألف لايرسبع( 70.000غرامة مالية مقدارها )م 06/05/2015بتاريخ فرضت هيئة السوق المالية 

لمخالفتها الفقرة )ب( من التعليمات العامة التي يجب على الشركات مراعاتها عند نشر إعالناتها، ،  المتقدمة للبتروكيماويات

في الوقت النظامي المحدد، عن لعدم إبالغ الشركة الهيئة والجمهور في موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول( 

التطور الذي طرأ على تطوٍر جوهري سبق اإلعالن عنه، المتمثل في السداد المبكر لقرض المرابحة الرئيسي بتاريخ 

اليوجد أي عقوبات أوجزاءات ة. ووقد تم دفعها للهيئ ،  م22/07/2007تاريخ م، والذي سبق اإلعالن عنه ب20/11/2014

 .أخرى سوى ماذكر انفا قضائية أو تنظيمية أو جهات إشرافيةاخرى من 

 

 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

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

اعتمادها بناءا على التفويض الممنوح و وليةاأل المالية القوائم جعةامر في المساهمة الى ضافةإ ، والجودة داءاأل وفعالية

 لها يتبين ولم ، تقاريرال على جعةاالمر لجنة اطلعت وقد .الخارجية الرقابية الجهات أعمال وتنسيق لها منمجلس االدارة

 رقابة نظام أي أن االعتبار في ، أخذا بشكل امن وسليم يسير الداخلي الرقابة نظام ان تبين كما ، جوهرية أمور أية وجود

 .ذلك عن مطلقاً  تأكيداً  يوفر أن يمكن ال – تطبيقه وفاعلية أنظمته سالمة مدى عن النظر بغض داخلية

 

 

 : للشركة القانوني المحاسب تقرير( 25 

 خارجي كمراجع يونق آند إرنست مكتب تعيين على م17/03/2015بتاريخ  المنعقدة التاسع العادية ةعامال ةجمعيال وافقت

 يتضمن م ولم31/12/2015العام المالي المنتهي في  عن للشركة كمحاسب قانوني.م2015 المالي للعام الشركة لحسابات

 .المالية السنوية القوائم على تحفظات أي للشركة القانوني المحاسب تقرير
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 : للشركة القانوني المحاسب بشأن المجلس توصية( 26

 .التاسع العادية ةعامال ةجمعيال من إعتماده منذ بإستبداله اإلدارة مجلس من توصية أية تصدر لم

 

 الخاتمة:

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

ونخص بالشكر كل من  ،نعمه  واسع ويدعو هللا عز وجل أن يزيد هذه البالد من ،لما توليه من دعم للصناعة الوطنية 

 ،وشركة الزيت العربية السعودية ) ارامكو السعودية (  ،ووزارة البترول والثروة المعدنية  ، وزارة التجارة والصناعة

الحكومية  وكافة القطاعات ،والهيئة الملكية بالجبيل وينبع  ، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة السوق المالية 

 على دعمهم وتعاونهم الدائم .  ،واألهلية األخرى 

وكافة العاملين بالشركة جهودهم المخلصة وحرصهم على  قتهم الغاليةكما يشكر المجلس المساهمين الكرام على دعمهم وث

 .استمرار تقدمها وإزدهارها

 الموقر جدول األعمال التالي: عاشرالعادية المعية العامة هذا األستعراض فإن المجلس اإلدارة يعرض على الج بعد 

 م.2015ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  .1

 م.2015ديسمبر 31المنتهية في  عن السنة المالية المالية التصويت على القوائم .2

 م. 2015ديسيمبر  31في  حسابات عن السنة المالية المنتهيةالتصويت على تقرير مراجع ال .3

( مــن %7.5)وبنسبة ( مليون لاير 123) بواقععن الربع الرابع  على المساهمينالتصويت على توزيع أرباح  .4

باإلضاااافة الى ماتم توزيعه من األرباح بناء على اقتراح مجلس اإلدارة عن األرباع الثالثة الساااابقة  رأس المال

السااانة المالية عن  من رأس المال ليصااابح اجمالي ماتم توزيعه ( %22.5)وبنسااابة  ( مليون لاير369بواقع )

األرباح  تكون أحقية( من رأس المال و%30)وبنسااااااابة ( مليون لاير 492م هو )31/12/2015في  المنتهية 

 .تداول يوم إنعقاد الجمعيةسجالت للربع الرابع للمساهمين المقيدين ب

( لاير لكل 200.000توصاااية مجلس اإلدارة بصااارف مكافأة أعضااااء مجلس اإلدارة بواقع ) التصاااويت على .5

 م.2015ديسمبر  31عضو من أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 

 م.2015ديسمبر  31التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .6

التصاااويت على توصاااية لجنة المراجعة بشاااأن إختيار مراجع الحساااابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع  .7

 م.2016وتحديد أتعابه للعام المالي   السنوية والسنوية للشركة

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ,,, 

 


