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مالئي أع�اء م�ل� إدارة ال���ة، أن أق�م ل�� ال�ق��� ال���� لل��ة س�ي، واس� ز ا� ���ني
 م.٣١/١٢/٢٠١٦ال�ال�ة ال���ه�ة في 

ول��ها شه�ت اس�ق�ارًا  ،�ق�� أسعار ال����ات ال���و���او�ة م��ف�ة  م،٢٠١٦خالل عام 
ع�� تل� ال�����ات و��ل� أسعار ال���ول، واس���ت ن��ة ال��� االق��اد� العال�ي 

  �ف�ة.م�
�ع� أن�اع �اإلضافة إلى ارتفاع أسعار  ال�اقة اما على ال����� ال��لي فق� ارتفع� أسعار

في  م��وع ال���ة (ال���ة ال�ع�د�ة لل��ل���ات) شه���ا اللق�� ال�ي ت���ردها ال���ة. 
خالل  اً ی�م ٦٠ل��ة  تاس��� ال�ي ص�انة دور�ة م��ولة م�� ان�ائه، و أول  م٢٠١٦عام 

في ر���ة ال���ة ح�� حقق� ال���ة في  ه�ه الع�امل أث�ت  ، و�ل م� العام �ا�عال��ع ال
م، ٢٠١٥ر�ال لعام  مالی��  ٩٠٧مقارنة ���لغ  ،ر�المالی��  ٤٠٧م أر�احاً ق�رها ٢٠١٦عام 

إال أنه م� ال��مل أن ی���� ال�ل� على م���ات�ا، ��ا أنه م� ال���قع أن ی���� أداء 
  . م٢٠١٧ام م��وع ال���ة خالل  ع
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ت���� ی��� لل��اه��� ال��ام ال�عي ال���� وال��اب�ة على اس���ار خ�� اإلدارة إن م�ل� 
على  ، �إذن هللا،ال�� ب�وره س�ف �ع�لو اإلن�اج�ة وت���� الق�رات،  ءةاألداء وتع��� ال�فا

  .دفع ع�لة ال��� وت�ق�� أك�� عائ� ل��اه�ي ال���ة
��ال� ال���  ،ون�ا�ة ع� أع�اء م�ل� اإلدارة ،ع� نف�ي صالةً افي ال��ام أود أن أتق�م 

�ع�ها لال�ش��ة، ح��م�ه و�لى  -حف�ه هللا  - خادم ال��م�� ال���ف�� وال�ق�ی� إلى مقام
 في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة. ال���اصل لق�اع ال��اعة

  
  

  ال��ف��. �ا�و 
 رئ�� م�ل� اإلدارة   
ح�� ب� سع�د ال��ار�   
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  :الشركة نشاط: أوالً 
هـ (ال��اف� ١٤٢٩ر��ع األول  ٨ار�خ ب� ال���ة ال����ة لل���و���او�ات (ب��و���)تأس�� 

م�اه�ة سع�د�ة م��لة في م�ی�ة ال��اض �ال��ل�ة الع���ة ، ����ة )م٢٠٠٨مارس  ١٦
هـ (ال��اف� ١٤٢٩ر��ع األول  ٨وتار�خ  ١٠١٠٢٤٦٣٦٣ال�ع�د�ة، �ال��ل ال��ار� رق� 

مل��ن  ٤٬٨٠٠ هارأس مالو�قع مق� ع�لها ���ی�ة ال��اض، و��لغ  ،)م٢٠٠٨مارس  ١٦
في ت���ة وت���� و�قامة وت�ـــــغ�ل و�دارة وصـــــ�انة ال�ـــــ��ة  ����ل ن�ـــــا�و  .ســـــع�د� ر�ال

في وت�ارة ال��لة وال���ئة  ،ال���و���او�ة والغاز وال���ول وال�ــــ�اعات األخ��  ال��ــــانع
له�ا ال��ــــــا� في  ال�ــــــ��ةا. وتق��ــــــ� م�ارســــــة ال���و���او�ة وم�ــــــ�قاته���ات �ال��اد وال

وال�ي ت��ج  ���ة ال�ع�د�ة لل��ل���اتال :تها ال�ا�عةاال�الي على اس���ارها في ش�� ال�ق�
    .����اتال تل� ع���ز ب تق�م وال�يوش��ة ب�ل���ات ال�ل�ج لل��ز�ع،  ،م�اد ب��و���او�ة

  

  :)الشركة السعودیة للبولیمراتمشروع الشركة ( ثانیاً:

ذات  م��ل�ة وهي شـــــ��ة ،لل�ـــــ��ة األولال��ـــــ�وع  ،ال�ـــــ��ة ال�ـــــع�د�ة لل��ل���اتت��ل 
ـــــــــــال) مل�� ٤,٨٠٠(ول�ة م��ودة ی�لغ رأس�الها � م� ��ار� ال��ل الت��ل و  ،سع�د� ن ر�ـ

ه (ال��اف� لـ ٢٩/١١/١٤٢٨ال���ــل ب�ــار�خ  مــ�ی�ــة صـــــــــــــــادر م� ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦رق� 
م�  %٦٥ت��ل� ال�ـــ��ة و ال���ل ال�ـــ�اع�ة، م�ی�ة ، و�قع ال��ـــ�وع في م)٩/١٢/٢٠٠٧

 الع���ة شـــــ��ة شـــــ�ف�ون ف�ل���م� ق�ل  م�ل�ك %٣٥وال�الغ  ،ل��ء ال���قياو  .ال��ـــــ�وع
�ق�م �إن�ـاج و م، ٢٠١٢ب�أ إن�ـاج ال��ـــــــــــــ�وع في ال��ع األخ�� م� عام  وق�. لل���ـاو�ات

  ال��اد ال�ال�ة: 
  ال�اقة ال������ة
 ألف �� س���اً 

 ال�ادة

 �ل��یإ 1,220
  ب�و�ل�� 440
 ١- ه���� 100



 

٣ 
 

 �ل�� یإب�لي  1,100
  ب�لي ب�و�ل�� 400
 GPPS ب�لي س�ای���  100
 HIPS ب�لي س�ای���   100

 ٥,٤٤٠م م�لغ ٢٠١٦ عام خالل لل��ل���ات ال�ـــــــــــــع�د�ة ال�ـــــــــــــ��ة م��عات إج�الي و�لغ
قق� ال�ـــــــــــــ��ة ه�ا وق� ح ،م٢٠١٥للعام  ر�ال مل��ن  ٦,٥٤٦ مل��ن ر�ال، مقارنة ���لغ

، مقارنة م٢٠١٦خالل عام  ر�المل��ن  ٧٤٦بلغ� ال�ــــــع�د�ة لل��ل���ات أر�احًا صــــــاف�ة 
 .م٢٠١٥للعام  ر�ال مل��ن  ١,٤٣١ بلغ�أر�اح  �افي�

  ال��� ال�الي: م، على٢٠١٦ال�غ�افي ل���عات ال���ة خالل عام و�ان ال��ز�ع  

�ال��ــــــــ�وع، و��ل� ن�ــــــــ� ��ار  ب��و���ن�ــــــــ�ة مل��ة  هك�ا ی�ضــــــــح ال�ســــــــ� ال��اني أدنا
  .ب��و���ال��اه��� في 

 :  ال���ة ال�ع�د�ة لل��ل���اتم�اه�� ال���ة ال����ة لل���و���او�ات و  

  
  
  

  

16%

52%

32% داخل المملكة
آسیا
اأوروبا وأفریقی

 المؤسسة العامة للتقاعد
١٦٫٢%  

 المؤسسة العامة للتأمینات
 اإلجتماعیة

١٦٫٢%  

 الجمھور
١٧٫٦%  

لالستثمار الصناعي المجموعة السعودیة  
 ٥٠%  

 

%٣٥شیفرون فیلیبس العربیة  %٦٥بتروكیم    

 الشركة السعودیة للبولیمرات



 

٤ 
 

تق�م ال�ـــــ��ة ال�ـــــع�د�ة لل��ل���ات ب��ـــــ��� ال����ات داخل ال��ل�ة، أما ال���عات خارج 
��ا تق�م شـــ��ة شـــ�ف�ون ف�ل���  ،ب�اســـ�ة "شـــ��ة ب�ل���ات ال�ل�ج لل��ز�ع"ال��ل�ة، ف��� 

خ�مات ال��ــــ��� ل���ع ، ال�ع� ال��ــــ��قي، ع� ���� (CPCIS)ك����ال إن��ناشــــ�نال 
ب�� ش��ة ب�ل���ات ال�ل�ج لل��ز�ع  ةتفاق�ة ال��ع ال���مالى م���ات ال���ة عال��ًا، ب�اًء ع

��ة ال�ع�د�ة ب�ف� ن��ة مل��ة ال� . ش��ة ب�ل���ات ال�ل�ج لل��ز�ع م�ل��ة(CPCIS)و
)، لل���او�ات ل�ـــ��ة شـــ�ف�ون ف�ل��� الع���ة %٣٥ل�ـــ��ة ب��و���، و %٦٥لل��ل���ات (

في م�ار ال���قة ال��ة �وتقع  ،ال����ة دولة اإلمارات الع���ة في م�ــــــــــ�لةوهي شــــــــــ��ة 
 ال�ــــــع�د�ة لل��ل���ات �ــــــ��ةالم���ات  وت�ز�ع ��عو  ت���� فين�ــــــا�ها ، و����ــــــ� دبي

م، ��ـــــــــ��ة ذات م�ـــــــــ�ول�ة ١٥/٢/٢٠١١ب�ار�خ ت� تأســـــــــ�� ال�ـــــــــ��ة  وق�، ح�ل العال�
شــــــ��ة ب�ل���ات ال�ل�ج  م��عات إج�الي و�لغ .يإماراتمل��ن دره�  ٢، ب�أس مال م��ودة
 ر�ال مل��ن  ٦,٤٥٦مل��ن ر�ال، مقارنة ���لغ  ٥,١١٤م�لغ م ٢٠١٦  عام خالل لل��ز�ع
م، مقارنة ��ــــافي ٢٠١٦ل لعام ر�امل��ن  ١٢٥ لغب أر�اح صــــافي وحقق� ،م٢٠١٥لعام 
  .م٢٠١٥لعام  ر�ال مل��ن  ٢٠٠ بلغ� أر�اح

  

 ً   النتائج المالیة للشركة: :ثالثا

  : م٦١٢٠المالیة  للسنةالشركة ملخص لنتائج أعمال  -أ

للف��ة ال���ه�ـــة في  وال�ـــ�ققـــة الق�ائ� ال�ـــال�ـــة ال��حـــ�ة ،ی�ضـــــــــــــح تق��� ال��اجع ال�ـــارجي
، ال�ا�عة (ال���ة ال�ع�د�ة لل��ل���اتال���ات  �اناتبت�ح�� ، ح�� ی�� م٣١/١٢/٢٠١٦

   .ل���و��� %���٦٥ة وال��ل��ة ب،  �ال�امل )وش��ة ب�ل���ات ال�ل�ج لل��ز�ع
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  قائمة المركز المالي

  قائمة المركز المالي (بمالیین الریاالت) 2016  2015 2014 2013  2012
 الموجودات          

   الموجودات المتداولة إجمالي  5,032.0  5,182.4 4,269.5 2,534.3 1,083.2

  غیر المتداولة الموجوداتإجمالي   17,041.8 17,178.2 17,783.7 18,471.4 19,303.4

  إجمـالي الموجــودات  22,073.8 22,360.6 22,005.7 21,005.7 20,386.6
  :المطلوبات وحقوق المساھمین      

 إجمالي المطلوبات المتداولة  2,547.5 2,252.8 2,102.3 2,329.7  1,083.8

  إجمالي المطلوبات غیر المتداولة      10,514.2 11,807.8 13,137 13,121.3  13,671.8

 إجمـالي المطــلوبات  13,061.7 14,060.6 15,239.3 15,451.0  14,755.6
  مجموع حقوق الملكیة  9,012.1 8,300.0 6,813.9 5,554.7  5,631.0

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین   22,073.8 22,360.6 22,053.2 21,005.7  20,386.6

 الدخـل قائمة
 قـائمة الدخـل (بمالیین الریاالت) 2016  2015  2014  2013  2012

  المبیعات  6,066.5 7,304.1  7,858.5  4,436.7 857.9
  تكلفة المبیعات  (4,469.1) (4,822.4)  (5,559.5) (3,710.2)   (1,336.7)

  إجمالي الربح (الخسارة)  1,597.4 2,481.7  2,299.1  726.5         (478.9)
  بیع وتسویق  (381.0) (468.7)  (492.6) (310.6) (52.9)

   مومیة وإداریةع  (212.2) (250.4)  (300.9) (250.5) (150.5)

  الربح (الخسارة) من العملیات الرئیسیة  1,004.2 1,762.6  1,505.6       165.4 (682.3)
 إیرادات أخرى  17.1 4.3  2.8   -                 50.8

 أعباء مالیة  (192.7) (155.5)  (174.1) (203.4)      (14.45)

  إطفاء مصاریف التأسیس  - -  -   -                 -
  فروق تحویل عملة  - -  -   -                 -
  مصاریف تمویل  - -  -   -                 -

الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكیة غیر   828.6 1,611.4  1,334.3 (38)        (646)
  المسیطرة والزكاة

حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في   (305.3) (579.2)  (484.8) 10.2           221.4
  الشركات التابعة  دخل صافي 

  ل الزكاة الشرعیةقب ربح (خسارة)صافي   523.3 1,032.2  849.5 (27.8)        (424.6)
 الزكاة الشرعیة  (116.4) (125.3)  (75.1) (38.3)        (39.0)

  ةصافي ربح (خسارة) السن  406.9 906.9  774.5 (66.1)        (463.5)
  ربحیة (خسارة) السھم الواحد باللایر  0.85 1.89  1.61 (0.14) (0.97)
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لل��ل���ات وشـــ��ة ب�ل���ات ال�ل�ج ســـ��عاد ال���عات ال��ـــ���ة ب�� ال�ـــ��ة ال�ـــع�د�ة ات� 
 لل��ز�ع م� إج�الي ال���عات وت�لفة ال���عات.

 
 الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة:-ب

-+/ ال�غ���ات 2015 2016 ال���د ( مالی�� ال��االت ) ال�غ�� ن��ة   

 (%35.6) (884.4) 2,481.8 1,597.4 إج�الي ال��ح

�ح ال��غ�ليال�   1,004.2 1,762.6 (758.4) (43%) 

 (%55.1) (500) 906.9 406.9 صافي ال��ح

م، مقارنة مع العام ال�اضــي إلى ٢٠١٦أر�اح ال�ــ��ة خالل العام  ان�فاض تع�د أســ�اب 
   :األس�اب ال�ال�ة

 المباعة. متوسط أسعار المنتجات  انخفاض  )١
 زیادة أسعار الطاقة. )٢
 بتدأاالتوقف المجدول لصیانة المصنع والذي عن الناتج وعة الكمیات المبا انخفاض  )٣

 نوفمبر. ٢٩أكتوبر حتى  ١من 
 

  IFRSتطبیق معاییر المحاسبة الدولیة  مراحل -ج
ة یین تطبیق معاییر المحاسبیم، أقرت الھیئة السعودیة للمحاسبین القانون١١/٢/٢٠١٤بتاریخ 

قامت م، حیث ١/١/٢٠١٧ترات مالیة تبدأ ) على القوائم المالیة المعدة عن فIFRSالدولیة (

  لتطبیق تلك المعاییر الدولیة: الشركة بعمل الخطوات التالیة

 ستشار محاسبي خارجيمم قامت بتروكیم وشركاتھا التابعة بالتوقیع مع ٢٠١٦في مطلع  .١
، وبدأ العمل على إعداد القوائم المالیة باستخدام المعاییر المحاسبة )إرنست ویونغ مكتب(

م، وذلك لعمل المقارنة عند إعداد قوائم ٢٠١٦م و ٢٠١٥) للعام IFRSولیة (الد
 .م٢٠١٧
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تم تشكیل فریق داخلي مسؤول عن خطة التحول وتنفیذھا لتطبیق معاییر المحاسبة  .٢
 .الدولیة

مع معاییر المحاسبة الدولیة من قبل المتوافقة المحاسبیة المالیة و اعتماد السیاسات تم  .٣
 م.٢٠١٦دیسمبر  ٢٠یخ مجلس اإلدارة بتار

القوائم المالیة الموحدة األولى المتوافقة من إعداد  االنتھاءتم م ٢٠١٧ ینایر ٢٦بتاریخ  .٤
 .م٢٠١٥الدولیة عن العام المحاسبة مع معاییر 

من إعداد القوائم المالیة الموحدة األولى المتوافقة  االنتھاءتم م ٢٠١٧فبرایر  ٢٧بتاریخ  .٥
 م.٢٠١٦لعام  األول والثاني لربع ایة عن الدولالمحاسبة مع معاییر 

ینایر  ١كما في  ،للقوائم المالیةوتتمثل اآلثار الجوھریة على األرصدة االفتتاحیة  .٦
ملیون لایر سوف ینعكس على تخفیض رصید األرباح  ٣١٨قدره جمالي إبمبلغ  ،م٢٠١٦

  :د المتأثرةوفیما یلي البنوالمعاییر المحاسبیة الدولیة، المبقاة بناء على تطبیق 

. )ال���ة ال�ع�د�ة لل��ل���ات( ق�ض ال��ان� ال�ق�م لل���ة ال�ا�عةلل الفعل�ة ق��ةالان�فاض   -أ 
ن���ة اح��اب مع�ل  ح�� ت��ل (خ�ائ�) غ�� م�ققة مل��ن ر�ال) ٢٨٣(ق��ة ال�أث� تق�ر بـ 

  ال��� على الق�وض.
 (ال���ة ال�ع�د�ة لل��ل���ات)، ةب��و��� في ال���ات ال�ا�ع اس���اراتق��ة  ان�فاض -ب 

. (ق��ة ال�أث� تق�ر بـ نها�ة ال��مة والق�وض ال�ق�مة لل���ف��م���  اح��اب���� إعادة 
 مل��ن ر�ال) ٣٥

 
 

  :للشركة المستقبلیة توقعاتال _ د

ل����� األداء ����ها  ،م���٢٠١٧ة ال�ع�د�ة لل��ل���ات خالل عام الس�ف ت���� 
ل��ه م� ال�ع� ال���� ب��ائج ال���ة خالل وال�اقة اإلن�اج�ة،  ال�فاءةرفع م���� و 

سعار ال����ات أفي  اً ان�فاض م،٢٠١٦ عامال�ال�ة، ح�� شه� م وال���ات ٢٠١٧
وال�� ، ن�فاض ال��� االق��اد� العال�ياو  �أسعار ال�ف� العال�ي، ةم�أث� ، ال���و���او�ة

  .ب�وره س�ف ی�ث� على ن�ائج ال���ة



 

٨ 
 

فإن ال���ة ذ��ت في ال�اقة على ر���ة ال���ة، سعار أث� ال�الي ل��ادة ����ص األو 
خ�ا�ًا م� ش��ة ال���  أنها اس�ل�� م٢٠١٦ف��ای�  ٢٤إعالنها على م�قع ت�اول ب�ار�خ 

الع���ة ال�ع�د�ة (أرام�� ال�ع�د�ة) ی��� �أن ال���ة ال�ا�عة (ال���ة ال�ع�د�ة 
م، ٢٠١٨ن�ف���  �٦ا�قة لغاز ال���ان ح�ى تار�خ لل��ل���ات) س��قى خاضعة لألسعار ال

م، ٢٠١٩س�����  ١م، ومادة ال��و�ان ح�ى ٢٠١٩أغ���  ١٢وغاز اإلی�ان ح�ى تار�خ 
م�ل ال�ه��اء وال�اء،  خ��،م� ز�ادة أسعار ال�اقة األس�ف ���ن األث� ال�الي وأن 

  وال��اد األول�ة م� ال���ات ال��اورة.
  

 ً  :لةالمحتم المخاطر: رابعا
   :�ال�الي هاو���� ت���ف ت�ث� على ن�ائج ال���ة ق� ةم���لم�ا��  ه�اك

  :عملیاتالب المتعلقة المخاطر )١
والتي على العدید من التقنیات والمعدات  الذي یحتوي و ،مستوى األداء التشغیلي ١-١

  .والتوقف لألعطال تتعرض قد
 مع اللقیم تورید یةاتفاق ش��روط واس��تیفاء ،)اللقیم( األس��اس��یة المواد تورید مخاطر ١-٢

 .السعودیة رامكوأ شركة
  .الخام المواد أسعار تغیر مخاطر ١-٣
  .الفائدة بأسعار المتعلقة األخطار ١-٤

  :بالسوق المتعلقة المخاطر )٢
  .العالیة والتي تتأثر بھا الشركة من حیث العرض والطلب المنافسة ٢-١
  .الخام النفط أسعار ٢-٢

لطلب على منتجات الش�����ركة، وض�����ع االقتص�����اد العالمي والذي قد یؤثر في انخفاض ا )٣
 .قد ینعكس على أسعار المنتجاتالذي و

حة اإلغراق )٤ كاف قة بقوانین م جات ألفي ا المخاطر المتعل ھا بیع منت س�������واق التي یتم فی
 .الشركة

ناعات البتروكیماویة كالتلوث وما یترتب علیھا من  )٥ المخاطر البیئیة والمالزمة للص�������
  غرامات وتكالیف.

  



 

٩ 
 

ً خامس   رباح:األ توزیع سیاسة : ا
توزع أرباح الش���ركة الص���افیة الس���نویة بعد خص���م جمیع ، س���اس���ي للش���ركةالنظام األ حس���ب

  المصروفات العمومیة، والتكالیف األخرى على الوجھ التالي:
حتیاطـ�������ـ�������ي نظامي، ویجوز للجمعیة العامة امن األرباح الصافیة لتكوین  %١٠یجنب  -١

 كور نصف رأس المال.حتیاطي المذعادیة وقف التجنیب متى ما بلغ االال
من األرب��اح  %٥ب أن تجن�� ،قتراح مجلس اإلدارةعلى ا بن��اءً  ،لجمعی��ة الع��ام��ة الع��ادی��ةل -٢

  غراض معینة.أتفاقي وتخصیصھ لغرض أو الصافیة لتكوین احتیاطي ا
 ) من رأس المال المدفوع. %٥یوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمین تعادل ( -٣
ویوزع الباقي ،  من الباقي لمكافأة أعض���اء مجلس اإلدارة) %١٠یخص���ص بعد ما تقدم ( -٤

 بعد ذلك على المساھمین كحصة إضافیة من األرباح.
  

إن صناعة البتروكیماویات صناعة متذبذبة، بحكم تغیر أسعار المنتجات العالمیة، بحیث 

اح القادمة، مما یتطلب مراجعة سیاسة توزیع األرب للسنوات یصعب التنبؤ بأرباح الشركة 

 :الجدول التالي رصید األرباح ویوضح،  بشكل دوري
  

الریاالت) بأالف (الرصید  البیـــــان  

م١/١/٦٢٠١في  المبقاة (خسائر) رصید األرباح  900,332 

م٣١/١٢/٦٢٠١في  صافي األرباح  406,845 

%١٠المحول لالحتیاطي النظامي بنسبة   (40,685) 

م٣١/٢١/٦٢٠١ي ف المتراكمة المبقاة (خسائر) األرباح  1,266,492 

م.٢٠١٦ عام عن المقترحة النقدیة التوزیعات  240,000 

م.٢٠١٦ عام عن اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت  1,600 

بعد التوزیع المبقاةاألرباح  رصید  1,024,892 
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ً سادس    :قروض الشركة :  ا
  

 الصكوك: )١

أحكام صكوك، متوافقة مع  ارت (بتروكیم) عملیة إصدالشركة الوطنیة للبتروكیماویا تأكمل

لمدة خمس و، ملیون لایر سعودي ١٫٢٠٠بقیمة  ،م٢٠١٤في شھر یونیو الشریعة اإلسالمیة، 

 إصدار من والھدف ،%١٫٧سایبور(ستة أشھر) +  ه، وبعائد على الصكوك قدرسنوات

لتمویل  وكذلك القادمة، لألعوام بتروكیم لشركة لیةیالمصاریف التشغ ةتغطی ھو الصكوك

كٌل من شركة الریاض المالیة، ودویتشھ لألوراق المالیة  تقام وقد، مشروعھا حتیاجاتا

  بدور المدیرین لھذا اإلصدار.
  

  على النحو التالي:) الشركة السعودیة للبولیمرات( بتروكیم مشروع قروض  )٢

  (بمالیین الریاالت) قیمة القروض القائمة

مدة 
القرض 

  **(سنة)
رصید 

  نھایة العام
غ المسددة المبال

  خالل العام
المسحوب 
 خالل العام 

رصید  ال
  بدایة العام

إجمالي قیمة 
  الجھة المقرضة  القرض

  صندوق التنمیة الصناعي السعودي 1,200 850 0 180 670  7

  العامة االستثماراتصندوق   3,000  2,310 0  420 1,890  7.5

  *بنوك تجاریة محلیة وأجنبیة  9,258  7,662 0  696 6,966  11

  اإلجمالي  13,458 10,822 0  1,296 9,526  

  م�ل�ة وال�اقي ب��ك دول�ة. ام�ه ٧ :اً ب�� ١٨* ی��رج ت�� ال���ك ال��ار�ة 
   م.٢٠١٣عام  خاللالق�وض  ت��ی� أب�**
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 ً   إدارة الشركة: :  سابعا
  :اإلدارة أ. عضویة مجلس

تم انتخابھم في أعضاء، ثمانیة من  لشركة الوطنیة للبتروكیماویاتمجلس إدارة ایتكون  

وبدأت عضویتھم ثالث سنوات، لمدة لجمعیة العامة العادیة م في اجتماع ا٥/٤/٢٠١٦تاریخ 

ویتم تصنیف األعضاء على النحو ، م١٠/٤/٢٠١٩تاریخ بوتنتھي م ١١/٤/٢٠١٦في تاریخ 

  :التالي

  م ٢٠١٦عام  خاللإدارة ب��و��� أع�اء م�ل� 
  الصفة المنصب االسم

  غیر تنفیذي   مجلس اإلدارة رئیس  حمد سعود السیاري
  غیر تنفیذي  مجلس اإلدارة  رئیسنائب  سلیمان محمد المندیل

  مستقل  عضو مجلس إدارة  عبدهللا محمد الفایز
  مستقل  عضو مجلس إدارة  بوثنینأفراج منصور 

  قلمست عضو مجلس إدارة ھیثم محمد الحمیدي
 غیر تنفیذي عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة" ریاض عتیبي الزھراني

  غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد"  باسم عبدهللا الشافي
  تنفیذي  العضو المنتدب   عبدالرحمن صالح السماعیل

  

  أع�اء ال��ل� ال�ی� ل�یه� ع���ة في م�ال� إدارات ش��ات م�اه�ة أخ��:
شركات المساھمة األخرىالعضویة مجالس إدارة  االسم  

لالستثمار الصناعي. لمجموعة السعودیةامجلس إدارة رئیس   السیاري سعود حمد  

.لالستثمار الصناعي لمجموعة السعودیةاعضو مجلس إدارة  سلیمان محمد المندیل  

شركة التعاونیة للتأمین. عضو مجلس إدارة عبدهللا محمد الفایز  

بوثنینأفراج منصور   
الشركة السعودیة  للنقل البحري. عضو مجلس إدارة  
سترا الصناعیة.أمجموعة  عضو مجلس إدارة  

 عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس
البنك السعودي لإلستثمار .عضو مجلس إدارة   
(سبكیم). السعودیة العالمیة للبتروكیماویات لشركةاعضو مجلس إدارة   

 ھیثم محمد الحمیدي
 عضو مجلس إدارة الشركة السعودیة للعدد واألدوات.

 عضو شركة رنا لإلستثمار.
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  : اجتماعات مجلس اإلدارةب. 

ح�ــــــ�ر  ، و�انم٢٠١٦اج��اعات خالل العام ال�الي  خ��ــــــة عق� م�ل� إدارة ال�ــــــ��ة
  األع�اء ��ا یلي:

ـم العضــواسـ  
م ٢٠١٦تواریخ االجتماعات في عام   

 اإلجمالي
  أبریل ٥  فبرایر ٢٢

  قبل الجمعیة
  أبریل ٥

  دیسمبر ٢٠  أكتوبر ٣  بعد الجمعیة

٥من  ٥ P P P P P  حمد سعود السیاري  
٥من  ٥ P P P P P سلیمان محمد المندیل  

٥من  ٥ P P P P P عبدهللا محمد الفایز  
٥من  ٥ P P P P P  بوثنینأفراج منصور   

٣من  ٣ - - P P P *عبدالعزیز عبدالرحمن الخمیس  
٥من  ٥ P P P P P  ھیثم محمد الحمیدي  

٥من  ٥ P P P P P  ریاض عتیبي الزھراني  
٢من  ١ P × - - -  باسم عبدهللا الشافي**  

٥من  ٥ P P P P P  عبدالرحمن صالح السماعیل  
  م١٠/٤/٢٠١٦في  �ع���ة األس�اذ ع��الع��� ال���* إن�ه� 

  م١١/٤/٢٠١٦في  ع���ة األس�اذ �اس� ال�افي ب�أت **
 

  :عضاء مجلس اإلدارةأل المدفوعة مكافآتالتعاب واأل .ج

أعضاء المجلس  البیان
 التنفیذیین

أعضاء المجلس 
 غیر التنفیذیین
 والمستقلین

خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا أعلى 
، یضاف المكافآت والتعویضات من الشركة 

 إلیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي .
 جمالىإلا

 2,201,532 2,201,532   الرواتب واألجور
 2,603,465 820,909 1,561,556 221,000 البدالت

 1,181,409 1,181,409   المكافآت السنویة
الخطط التحفیزیة 
أو أي تعویضات 
أو مزایا عینیة 

 أخرى
    

 5,986,406 4,203,850 1,561,556 221,000 اإلجمالي
  

 



 

١٣ 

 

  د. ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة:

  زوجاته� وأوالده� الق��: أسه� ألع�اء م�ل� اإلدارة، ��ا ف�هااألسه� ال��ل��ة 

 اســم العضــو
م٣١/١٢/٥١٢٠ م٣١/١٢/٦١٢٠   

كات  ممتل نسبة التغیر
ةشخصی  

الشركات التي 
 یمثلھا

كات ممتل
ةشخصی  

الشركات التي 
 یمثلھا

 -  -  50,000  -  100,000  حمد السیاري (الرئیس)

   المندیل سلیمان
 - -  1,000 -  1,000  (نائب الرئیس)

 - -  2,000 -  2,000 عبدهللا الفایز

 -  -  25,000  -  25,000  ثنینأبو فراج

  *الخمیس عبدالعزیز
 -  78,000,000  -  78,000,000  - "للتقاعد العامة للمؤسسة ممثال"

  باسم الشافي **
         "للتقاعد العامة للمؤسسة ممثال"

 - -  1,000 -  1,000  الحمیدي ھیثم

  ***الزھراني ریاض
 العامة للمؤسسة ممثال" 

  "االجتماعیة للتأمینات
-  78,000,000 -  78,000,000 

- 

  السماعیل عبدالرحمن
 - -  000,,1 -  1,000  (العضو المنتدب)

. ج��ع األسه� م�ل��ة لل��س�ة العامة لل�قاع�، عل�ًا �أن األس�اذ ع��الع��� م١٠/٤/٢٠١٦* إن�ه� ع���ة األس�اذ ع��الع��� ال���� في 
  ال���� ال ��ل� أ� أسه� ��ف�ة ال����ة.
م. ج��ع األسه� م�ل��ة لل��س�ة العامة لل�قاع�، عل�ًا �أن األس�اذ �اس� ال�افي ال ��ل� ١١/٤/٢٠١٦** ب�أت ع���ة األس�اذ �اس� ال�افي في 

  ل����ة.أ� أسه� ��ف�ة ا
  ج��ع األسه� م�ل��ة لل��س�ة العامة لل�أم��ات اإلج��اع�ة، عل�ًا �أن األس�اذ ر�اض ال�ه�اني ال ��ل� أ� أسه� ��ف�ة ال����ة.  ***

   .دارةدی� ألع�اء م�ل� اإل أدوات أ� ت�ج� ال أنه�: ت��ه ال���ة مالح�ة
 

  ملكیة كبار التنفیذیین .ھـ

  الق��: زوجاته� وأوالده� أسه� ، ��ا ف�های��ل��ار ال��ف�� األسه� ال��ل��ة

 ســم اال
م٣١/١٢/٥١٢٠ م٣١/١٢/٦١٢٠  نسبة  

ةشخصیممتلكات   التغیر ةشخصیممتلكات    

  - 3,730  3,730  علي عبدهللا البقمي

  - - -  الھاجريناصر تركي 

  أنه ال ت�ج� أ� أدوات دی� ل��ار ال��ف��ی��.�مالح�ة: ت��ه ال���ة 
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  :س اإلدارةلجان مجل و.

  :لجنة المراجعة
  م. ٢٠١٦ خالل العام ال�الي اتاج��اع ةخ�� الل��ةعق�ت 

  ت���ل مهام ل��ة ال��اجعة على ما یلي:
 دراسة ال��اسة ال��اس��ة لل���ة. ·
 ال��ص�ة �اخ��ار م�اجع ال��ا�ات ال�ارجي. ·
  ون��ها.م� ال��ل� ق�ل اع��ادها  ال��ع�ةو دراسة الق�ائ� ال�ال�ة ال����ة  ·
ال��ق� م� �فا�ة ت�ــــــ��� األن�ــــــ�ة ال�قاب�ة في ال�ــــــ��ة وفاعل�ة ت�ــــــ���ها ����قة  ·

 م�اس�ة.
تق��� فاعل�ة تق�ی� ال�ـــــــــــــ��ة لل��ا�� ال�ه�ة وال����لة و��ف�ة م�اق�ة وم�اجهة تل�  ·

 ال��ا��.
ودراســـة خ�ة ع�ل ال��اجعة ال�اخل�ة  �هال��ق� م� اســـ�قالل�تع��� ال��اجع ال�اخلي و  ·

 في ال���ة.
ع��� م�اجع داخلي في ال�ـــــ��ات ال�ا�عة، وم�اق�ـــــة ال�قار�� ال�ـــــادرة م�ه، وم�ا�عة ت ·

  .خ�ة ت�ف�� ت�ص�ات ال��اجعة ال�اخل�ة
 

، لــ�یه� ج��عــًا خ��ات ع�ل�ــة ومه��ــة ت�هله� أع�ـــــــــــــــاءثالثــة وت���ن ل��ــة ال��اجعــة م� 
 لل��ار�ة الفاعلة في أع�ال ل��ة ال��اجعة، وه� ��ا یلي:

  

  (رئ�� الل��ة). الفای� ع��هللا م��� . ١
  .ر�اض ع���ي ال�ه�اني . ٢
  خال� سال� ال�و��. . ٣
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  :اللجنة التنفیذیة

  م. ٢٠١٦ خالل العام الماليجتماعین ا التنفیذیةاللجنة عقدت 
  :یلي ما على ال��ف���ة الل��ة مهام ت���لو  
اجتماع عدم القدرة على عقد  حالنفس مھام مجلس اإلدارة، في بتقوم اللجنة التنفیذیة  .١

  مجلس اإلدارة ألي سبب كان.
یجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لھا، برفع تقریر لمجلس إدارة الشركة، ویتضمن  .٢

  . نیابة عن المجلسجتماعاتھا االتقریر وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في 
اسات متخصصة یجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارین مستقلین للقیام بدر .٣

 تساعد اللجنة على تنفیذ مھامھا، وتحدید أتعابھم. 

  :أعضاء اللجنة
  .ح�� سع�د ال��ار� (رئ�� الل��ة) . ١
  سل��ان م��� ال���یل. . ٢
  ع��ال�ح�� صالح ال��اع�ل. . ٣

  

  لجنة الترشیحات والمكافآت:
  م. ٢٠١٦ ال�اليخالل العام  اً واح� اج��اعاال��ش��ات وال��افآت  ل��ةعق�ت 

  على ما یلي: ترشیحات والمكافآتمل مھام لجنة التشت
تقوم اللجنة بالتوصیة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة، ویجب على اللجنة مراعاة عدم  .١

  .بأي جریمة مخلة بالشرف واألمانة ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ
عضویة المھارات المناسبة ل تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من .٢

لعضویة مجلس اإلدارة،  مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة
  اإلدارة. بما في ذلك تحدید الوقت الالزم تخصیصھ من العضو ألعمال مجلس

تقوم اللجنة بمراجعة ھیكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصیات في شأن التغییرات التي  .٣
  .إجراؤھا یمكن

یتفق  انب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بماتقوم اللجنة بتحدید جو .٤
  .مع مصلحة الشركة
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وعدم وجود أي تعارض مصالح  التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، .٥
  .إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى

یین، واالستعانة وضع سیاسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفیذ .٦
  .ترتبط باألداء في تحدید تلك المكافآت بمعاییر

  أعضاء اللجنة:
  نة).جبوثنین (رئیس اللأفراج منصور  .١

  ھیثم محمد الحمیدي. .٢

  .ریاض عتیبي الزھراني .٣

  
  جتماعیة:لجنة المسؤولیة اال

  م. ٢٠١٦ خالل العام المالي جتماعا واحداً اجتماعیة لجنة المسؤولیة االعقدت 
  على ما یلي: جتماعیةالمسؤولیة االل مھام لجنة تشتم

  .للشركة جتماعیةاال المساھمة ومعاییر أسس تطویر .١

 للشركة جتماعیةاال بالمسؤولیة اإلحساس تعمیق في تساھم التي البرامج ومتابعة تطویر .٢

 .وموظفیھا

 نحو جتماعیةا مسؤولیة وبرامج ومبادرات سیاسات تبني في الشركة دور تفعیل .٣

 سمعة وتعزیز دعم بھدف ،ككل والمجتمع والبیئة وموردیھا وعمالئھا امساھمیھ

 .الشركة

السنویة  جتماعیةاال المساھمة میزانیة بخصوص الشركة إدارة لمجلس توصیات رفع .٤

 .للشركة

  أعضاء اللجنة:
  حمد سعود السیاري (رئیس اللجنة). .١

  سلیمان محمد المندیل. .٢
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  عبدهللا محمد الفایز. .٣

  لشافي.باسم عبدهللا ا .٤

 

مع جمعیة بالتعاون  ،بدعم أحد البرامج التثقیفیة األسریةم قامت الشركة ٢٠١٦عام  خالل
إلى تعلیم  ھذا المشروع یھدفو الفعالة النھضة الخیریة وھو برنامج مشروع الوالدیة

خالل مرحلة المراھقة في زمن یواجھ فیھ الوالدان  نأبنائھاألمھات مھارات التعامل مع 
من لدیھا أبناء ، وكانت الفئة المستھدفة التواصل مع األبناء وأسالیب توجیھھم تحدیات في
في كما سوف تعمل الشركة . اً أم ٤٠أكثر من  استھدافسنة، وتم  ١٥إلى  ١٣من عمر 

بما یتوافق مع توجیھات  االجتماعیة األنشطةاألعوام القادمة على تعزیز ورفع دعم 
 .ةاالجتماعیوتوصیات لجنة المسؤولیة 

 ً   :النظامیةبیان المستحقات :  ثامنا
  

  
  ذات عالقة:تعامالت مع أطراف تاسعاً: 

  :ال�الي ال��� على وجاءت ،مع أ��اف ذات عالقة م تعامالت٢٠١٦ العام لخال ت�
  الریاالت) فآال(ب القائمة تعامالتقیمة ال

 طبیعة  المعاملة مبلغ  مالحظات
 الطرف إسم  العالقة  المعاملة

 2016  2015  العالقة ذي
 عموالت -

 البنكي الضمان
698 - 

 
أعباء عموالت 
  ضمان بنكي

 مساھم
  رئیس 

شركة 
المجموعة 

 نوع المدفوعات  (لایر) المسددة المستحقة (لایر)

 التأمینات االجتماعیة 600,074 46,240

 ضرائب االستقطاع 0 0

 الزكاة 3,471,949 116,385,980

تأشیراتالتجاریة والغرفة الرسوم  24,447   
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 التزام عن ناتجة
 المجموعة
 تجاه بضمانات
 مشروع مقرضي
 . بتروكیم

  
 المجموعة تقوم -

 بتقدیم السعودیة
 من العدید

 المساندة الخدمات
 وفي لبتروكیم،

 تقوم المقابل
 بسداد بتروكیم

 األتعاب تلك
 مستمر، بشكل
 ال لذلك نتیجة
 محدد عقد یوجد
 بین والقیمة المدة

  .الشركتین

 
 
 
 
 
 
 

1,092 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1,092 
 
 
 
 

 مشتركة خدمات
  مقدمة
  
  
  

عودیة الس
لالستثمار 
  الصناعي*

التعامالت  یعكس
المشتركة في 

الشركات التابعة، 
وحیث أن 

بتروكیم تعمل 
على دمج نتائجھا 
بشكل كامل مع 
شركاتھا التابعة، 
فلذلك تظھر تلك 

 في التعامالت
  .بتروكیم قوائم

ت قرض مدفوعا 0  (65,625)
  مساند

شریك 
في 

شركة 
  تابعة

شریك غیر 
مسیطر في 
شركات 
  تابعة

  مبیعات 133,616 174,709

جھة 
منتسبة 
  محلیة

شركة 
شیفرون 
فیلیبس 
  السعودیة

  مشتریات  (23,693)  (38,618)

 –مبیعات  تكلفة )277,343( )282,476(
دعم خدمات 

  ومساندة
)116,377( 

 
)124,339( 

 
 -وإداریة عمومیة

دعم  خدمات
  ومساندة

  
  مبیعات 134,194 94,215
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)857,197(  
  

)910,009(  
  

  مشتریات
  

جھة 
منتسبة 
  محلیة

شركة الجبیل 
شیفرون 
  فیلیبس

 –تكلفة مبیعات  (71,025) 90,649)(
خدمات دعم 

  ومساندة

جھة 
منتسبة 
  أجنبیة

شركة 
شیفرون 
فیلیبس 
كیمیكال 

إنترناشونال 
  سیلز إنك

عمومیة واداریة   (165)  (357)
خدمات دعم  –

  ومساندة
 –بیع وتوزیع   (334)  (1,879)

خدمات دعم 
  ومساندة

  أتعاب تسویقیة )223,800( )293,258(

ش���ركة المجموعة ومن ش���ركة  ان یش���تركان في مجلس إدارة كلً ھناك عض���و لتوض���یحل*مالحظة : 
سیاري، و اھموبتروكیم  سلیمان المندیلعادة األسسمعالي األستاذ حمد ال شركة بأنھما تاذ  ، كما تنوه ال

في الجدول  ةن عن المجموعة الس����عودیة، وال یص����وتان في التعامالت المذكورلیس����ا عض����وین ممثلی
 .أعاله
  

 ً   االلتزام بلوائح حوكمة الشركات: :عاشرا
م، الالئ�ة االســـ��شـــاد�ة ل����ة ١٢/١١/٢٠٠٦أصـــ�ر م�ل� ه��ة ال�ـــ�ق ال�ال�ة ب�ار�خ 

�ل ه�ه الالئ�ة على الق�اع� وال�عای�� ال����ة ألداء ال�ــــ��ات �ال��ــــاه�ة، وت�ــــ ال�ــــ��ات
  :�إق�ار الل�ائح ال�ال�ةوق� قام� ال���ة، ال��اه�ة، 

ع��اداال تار�خ  ع��ادهاا ت� 
ال��ع�ة م�  

 ع��ادهاا ت�
ال��ل� م�  

 رق� الالئ�ة

م١١/١٠/٢٠٠٩   P ١ الئ�ة ت���� الع�ل 
م١٥/١١/٢٠٠٩   P ق�ق ال��اه���الئ�ة ح  ٢ 

 P ٣ ق�اع� اخ��ار أع�اء الل��ة ال��ف���ة 
 P ٤ الئ�ة مهام وم��ول�ات م�ل� االدارة 
 P ال�اخل�ة ال��اجعة ع�ل م��اق  ٥ 

م١٩/١/٢٠١٠   P ٦ الئ�ة ت���� تعارض ال��الح 
 P ف�اح وال�فاف�ةالئ�ة اإل  ٧ 
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م٢٢/٣/٢٠١٠   P العامة ال�الح�ات الئ�ة  ٨ 
م٢٠/٤/٠١٠٢  P  ٩ ق�اع� اخ��ار أع�اء ل��ة ال��ش��ات وال��افآت 

P  ١٠ ق�اع� اخ��ار أع�اء ل��ة ال��اجعة 
P   لع���ة في م�ل� اإلدارة اس�اسات ومعای�� و�ج�اءات  ١١ 

م٢٧/١٢/٢٠١١   P ال��الح أص�اب مع العالقة ت���� الئ�ة  ١٢ 

  
  : ف��ا ع�ا ة ال���اتفي الئ�ة ح���ال���ة ت��� ج��ع األح�ام ال�اردة 

 

  
ع��اد ن�ام ح���ة خاص �ال�ــــــ��ة، ا على  � ال��ع�ة الع��م�ةوافقم ٢٨/٤/٢٠١٤ب�ار�خ 

س�� إق�ارها في الئ�ة واح�ة، وذل�  ال�ي، ال��ل��ة م� ق�ل اله��ة، و الل�ائحع� ���� ض� 
م) وتار�خ ٣/٤٠/٢٠١٢ال�ة رق� (ــــــــــ�ق ال�ــــــــــة ال�ــــــــــه��� ــــــــــت�اش�ًا مع م��ل�ات ق�ار م�ل

  .م�٣٠/١٢/٢٠١٢ ـهـ ال��اف١٧/٢/١٤٣٤

  التطبیقسبب عدم   المتطلبات الواردة بالالئحة

تعتمد الشركة نظام التصویت العادي حسب نظام الشركات   اعتماد أسلوب التصویت التراكمي  
، كما أن النظام األساسي للشركة ال الصادر من وزارة التجارة

  یتضمن العمل بطریقة التصویت التراكمي. 
على ال�قــار�� ال�ـــــــــ���ــة  الع�الـــــــ��ــة بــاأن تق�م ال�ــ

 االع��ار�ةش�اص ذو� ال�فة األلل�������� م� 
م�ل ص�ادی�  –ال�ی� ی���ف�ن �ال��ا�ة ع� غ��ه� 

لل�ع�ف على سـ�اسـاته� في ال��ـ���  - س���اراال
وت�ـ���ه� الفعلي وع� ��ف�ة تعامله� مع أ� ت�ارب 

  .ج�ه�� في ال��الح

 ال��ام األساسي لل���ة ما ���ح أ� صفة اع��ار�ة ی�ج� في ال
ما ���ل  مقع� في ال��ل�، ل�ل� ال ی�ج�ح� ال���ل على  في
ت��ی� م�  االع��ار�ةش�اص ذو� ال�فة األل���ة م�ع ل

   ت����ه�، او اال�الع على س�اس�ه� في ال�����.

ال��ام ال��� ذ� ال�فة االع��ار�ة ال�� ��� له 
��ات تع��� م��ل�� له في م�ل� ن�ام ال� ����

خ��� م ال����� على اخ��ار األع�اء اآلدارة �ع�اإل
  في م�ل� االدارة.

�ال��ام  ی���� ه�ا ال��� على ال���ة لع�م وج�د ن� ال
ع��ار�ة ح� تع��� م��ل�� لها األساسي ���ح ال�هات اال

  �ال��ل�.



 

٢١ 

 

 
 

   :عامةفصاحات إ : عشر حادي
م�ل�ة له في ف�ة األسه� ذات األحق�ة  ةش�� أو جهة �إبالغ ال���ة �أ�ل� �ق� أ�  ·

 .م٢٠١٦في ال����� خالل العام ال�الي 
ل� تق� ال�ــــــــ��ة �إصــــــــ�ار أو م�ح أدوات دی� قابلة لل����ل إلى أســــــــه�، أو أ� حق�ق  ·

خ�ــار، أو مــ���ات ح� اك��ــاب، أو حق�ق ت���ــل، أو حق�ق م�ـــــــــــــــابهــة خالل العــام 
 .م٢٠١٦الي ال�

ها (ال�ـــــــــ��ة ، في م�قع ت�اول أن م�ـــــــــ�وعم٢٠١٦-١١-٢٩ال�ـــــــــ��ة ب�ار�خ أعل��  ·
أع�ال ال�ـــــ�انة  ب��اح ك�لأ، ل���و��� %٦٥وال��ل�ك ب��ـــــ�ة  ال�ـــــع�د�ة لل��ل���ات)

وال�ــ�ی�  ،م ٢٠١٦ن�ف���  �٢٩ وح�ى أك��� ١م�  أتاب�ــ� وال�ي ال��ــ�ولــةالــ�ور�ــة 
�ل أر�ع إلى خ��  لل�ــــــــ�انة ى ت�قف م��ول�ال��� أن م�ــــــــ�وع ال�ــــــــ��ة ���اج إل

 س��ات.
ــــــــــــــــ ٢٧/١/١٤٣٧ب�ار�خ  · ق�ر م�ل� ال�زراء ال��افقة على  م٩/١١/٢٠١٥ال��اف�  هـ

تع�یل �ع� م�اد ن�ام ال�ـــ��ات، وت�اشـــ�ًا مع ذل� ســـ�ف تع�ل ال�ـــ��ة على تع�یل 
 ن�امها ف��ا ی��اف� مع ال�ع�یل ال��ی�.

 

  ال�قا�ة ال�اخل�ة: �اءاتإجن�ائج ال��اجعة ال����ة لفاعل�ة 
م�ضــ�عي وم�ــ�قل، وذل� �غ�ض إضــافة  واســ��ــار� ال��اجعة ال�اخل�ة هي ن�ــا� تأك��� 

ق��ة وت��ـــــــ�� ع�ل�ات ال�ـــــــ��ة، وت�ـــــــاع� ال��اجعة ال�اخل�ة ال�ـــــــ��ة في ت�ق�� أه�افها 
م���� ل�ق��� وت��ــــــ�� فاعل�ة ال�قا�ة، والع�ل�ات ال�ي ی���� عل�ها األداء  أســــــاسب��ف�� 

ل�قابي لل�ـــــــــــــ��ة. ه�ا وق� نف�ت ال��اجعة ال�اخل�ة الع�ی� م� ع�ل�ات ال��اجعة ال�ور�ة ا
ال��ــــاه�ة في  إلى إضــــافة، األداءم� شــــأنها ال�أك� م� دقة وفعال�ة وال�اصــــة وال�ي �ان 
  وال�هائ�ة وت���� أع�ال ال�هات ال�قاب�ة ال�ارج�ة. األول�ةم�اجعة الق�ائ� ال�ال�ة 
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ج ال��اجعــة ال�قــ�مــة لــه م� دارة على تق��� ل��ــة ال��اجعــة ع� ن�ــائاإل م�ل� وقــ� ا�لع
 ج�ه��ة.مالح�ات وج�د أ�ة  ال�اخلي، ول� ی���� له ال��ق�

  :ینیوكبار التنفیذاإلدارة مجلس  اتإقرار :عشر ثاني
  �ق� م�ل� اإلدارة: 

 �ال��ل ال���ح.  أع�ت س�الت ال��ا�اتأن  . ١
 �فعال�ة.وُنّف�  أس� سل��ةأن ن�ام ال�قا�ة ال�اخل�ة أع� على  . ٢
  .على م�اصلة ن�ا�ه ال���ر ق�رة في أنه ال ی�ج� أ� ش� ی��� . ٣
أو ال�ئ�� ال��ف��� أو ال��ی�  ال ت�ج� أ�ة م�ـــــــل�ة ج�ه��ة ألع�ـــــــاء م�ل� اإلدارة . ٤

 في عق�د ال���ة.  ��ال�الي أو ��ار ال��ف��ی
 

  
م ال��م�� ال�ـــــــــــــ��ف�� وفي ال��ام ی�ق�م م�ل� اإلدارة ��ال� ال�ـــــــــــــ�� إلى ح��مة خاد

   ال�ش��ة، على دع�ها ال���اصل لق�اع ال��اعة.
      

  ،و�ا� ال��ف��  
      
  م�ل� اإلدارة                     


