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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات              

المحترمون

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته:

يس��رني باسمي، واس��م زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة، أن أقدم لكم التقرير 
السنوي للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

بصفة عامة ش��هد عام 2015م تقلبات حادة في أس��عار المنتج��ات، وذلك نتيجة 
تذبذب أس��عار النفط العالمية، إال أن الش��ركة اس��تفادت من انخفاض أس��عار اللقيم 
المرتبطة بأس��عار النفط، خصوصاً خالل الربعين الثان��ي والثالث من هذا العام، كما 
ش��هد مش��روع بتروكيم )الش��ركة الس��عودية للبوليمرات(، ارتفاعاً في كفاءة اإلنتاج، 
وتحس��ن مس��توى األداء، هذا وق��د حققت الش��ركة ارتفاعاً بمقدار األرب��اح بحوالي 
17% حي��ث ارتفع��ت من 774 مليون ري��ال في عام 2014م إل��ى 906 مليون ريال 
ف��ي عام 2015م، كما أن مش��روع الش��ركة خالل عام 2015م، أكم��ل بنجاح كافة 
متطلب��ات التمويل مع مقرضي المش��روع المحليين والدوليين، لكي يصبح مس��ئوالً 
عن الوفاء بالتزاماته المالية باستخدام عائداته من عملياته التشغيلية، بدون الحاجة 
إلى ضمانات المالك. ومع أن المؤش��رات االقتصادية تشير إلى بقاء أسعار النفط عند 
مس��تويات منخفضة، إال أنه من المؤمل أن يتحسن الطلب على منتجاتنا، ومن ثم 

تبدأ األسعار بالتحسن تدريجياً.
في الختام أود أن أتقدم اصالًة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، بخالص 
الش��كر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الش��ريفين - حفظه الله - وإلى حكومته 

الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وبالله التوفيق.
رئيس مجلس اإلدارة   
حمد بن سعود السياري  
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حمد سعود السياري
رئيس مجلس اإلدارة

عبدالرحمن صالح السماعيل
العضو المنتدب

سليمان محمد المنديل
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رياض عتيبي الزهراني
عضو مجلس اإلدارة

)ممثالً للمؤسسة العامة 
للتأمينات اإلجتماعية(

عبدالله محمد الفايز
عضو مجلس اإلدارة

هيثم محمد الحميدي
عضو مجلس اإلدارة

فراج منصور أبو ثنين
عضو مجلس اإلدارة

عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
عضو مجلس اإلدارة

)ممثالً للمؤسسة العامة للتقاعد(



8

أواًل: نشاط الشركة
تاأ�ش�ش���ت ال�شرك���ة الوطني���ة للبرتوكيماوي���ات )برتوكي���م( 

بتاري���خ 8 ربيع الأول 1429ه� )املوافق 16 مار�س 2008م(، 

ك�شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف مدينة الريا�س باململكة 

العربي���ة ال�شعودية، بال�شجل التج���اري رقم 1010246363 

وتاري���خ 8 ربيع الأول 1429ه� )املوافق 16 مار�س 2008م(، 

ويقع مقر عملها مبدينة الريا�س، ويبلغ راأ�س مالها 4.800 

مليون ريال �شعودي، ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف تنمية وتطوير 

واإقام���ة وت�شغي���ل واإدارة و�شيان���ة امل�شان���ع البرتوكيماوية 

والغ���از والب���رتول وال�شناع���ات الأخ���رى، وجت���ارة اجلملة 

والتجزئة يف امل���واد واملنتجات البرتوكيماوي���ة وم�شتقاتها. 

وتقت�شر ممار�ش���ة ال�شركة لهذا الن�شاط يف الوقت احلايل 

عل���ى ا�شتثماره���ا يف �شركاته���ا التابعة: ال�شرك���ة ال�شعودية 

للبوليمرات والتي تنتج مواد برتوكيماوية، و�شركة بوليمرات 

اخلليج للتوزيع، والتي تقوم بتوزيع تلك املنتجات.    

 ثانيًا: مشروع الشركة
)الشركة السعودية للبوليمرات(:

متثل ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات، امل�شروع الأول لل�شركة، 

وه���ي �شركة خمتلطة ذات م�شوؤولية حمدودة يبلغ راأ�شمالها 

)4.800( ملي���ون ري�ال �شعودي، وحتم���ل ال�شجل التجاري 

رق���م 2055008886 �ش���ادر م���ن مدين���ة اجلبي���ل بتاري���خ 

1428/11/29ه )املوافق ل� 2007/12/9م(، ويقع امل�شروع 

يف مدين���ة اجلبي���ل ال�شناعي���ة، ومتتلك ال�شرك���ة 65% من 
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امل�شروع. واجلزء املتبقي، والبالغ 35% مملوك من قبل �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للكيماويات، وقد بداأ اإنتاج امل�شروع 

يف الربع الأخري من عام 2012م، ويقوم باإنتاج املواد التالية:  

 
الطاقة التصميمية  ألف طن سنويًا المادة

1.220 اإيثلني
440 بروبلني
100 هك�شني-1

1.100 بويل اإيثلني 
400 بويل بروبلني
100 GPPS  بولي ستايرين

100 HIPS   بولي ستايرين

وبل���غ اإجم���ايل مبيعات ال�شركة ال�شعودية للبوليم���رات خالل عام 2015م مبلغ 6.546 مليون ري���ال، مقارنة مببلغ 7.225 

ملي���ون ري���ال للعام 2014م، هذا وقد حققت ال�شركة ال�شعودية للبوليم���رات اأرباحًا �شافية بلغت 1.430 مليون ريال خالل 

عام 2015م، مقارنة ب�شايف اأرباح بلغت 1.178 مليون ريال للعام 2014م.

وكان التوزيع  اجلغرايف ملبيعات ال�شركة خالل عام 2015م، على النحو التايل: 

داخل المملكة    

أوروبا وأفريقيا

57%آسيا

%34

%9 
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كما يو�شح الر�شم البياين اأدناه ن�شبة ملكية برتوكيم بامل�شروع، وكذلك ن�شب كبار امل�شاهمني يف برتوكيم.

 م�شاهمو ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات وال�شركة ال�شعودية للبوليمرات :

املجموعة 
ال�شعودية 

لال�شتثمار ال�شناعي
%50 

اجلمهور
%17.6

املوؤ�ش�شة العامة 
للتاأمينات

االجتماعية
%16.2

املوؤ�ش�شة 
العامة

 للتقاعد
%16.2

برتوكيم
%65 

�شيفرون 
فيليب�س
 العربية

%35 

ال�شركة 
ال�شعودية 
للبوليمرات

تقوم ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات بت�شويق املنتجات داخل 
اململك���ة، اأما املبيعات خارج اململك���ة، فتتم بوا�شطة »�شركة 
بوليم���رات اخللي���ج للتوزي���ع«، كما تق���دم �شرك���ة �شيفرون 
فيليب�س كيميكال اإنرتنا�شونال )CPCIS(، الدعم الت�شويقي، 
عن طريق خدمات الت�شويق جلميع منتجات ال�شركة عامليًا، 
بناًء على اتفاقية البيع املربمة بني �شركة بوليمرات اخلليج 
للتوزي���ع و)CPCIS(. �شرك���ة بوليم���رات اخللي���ج للتوزي���ع 
مملوك���ة بنف�س ن�شبة ملكية ال�شرك���ة ال�شعودية للبوليمرات 
)65% ل�شرك���ة برتوكي���م، و35% ل�شرك���ة �شيف���رون فيليب�س 
العربي���ة للبرتوكيماوي���ات(، وه���ي �شركة م�شجل���ة يف دولة 

الإم���ارات العربية املتحدة، وتق���ع باملنطقة احلرة يف مطار 
دب���ي، وينح�شر ن�شاطه���ا يف تخزين وبي���ع وتوزيع منتجات 
ال�شرك���ة ال�شعودية للبوليمرات حول العامل، وقد مت تاأ�شي�س 
ال�شرك���ة بتاري���خ 2011/2/15م، ك�شرك���ة ذات م�شوؤولي���ة 
حم���دودة، براأ�س مال 2 مليون درهم اإماراتي. وبلغ اإجمايل 
مبيعات �شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع خالل عام  2015م 
مبلغ 6.456 مليون ريال، مقارنة مببلغ 6.792 مليون ريال 
لع���ام 2014م، وحقق���ت �ش���ايف اأرباح بل���غ 200 مليون ريال 
 لعام 2015م، مقارنة ب�ش���ايف اأرباح بلغت 160 مليون ريال 

لعام 2014م.
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ثالثًا: النتائج المالية للشركة:  
ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2015م:  أ. 

يو�ش���ح تقري���ر املراج���ع اخلارجي، القوائم املالي���ة املوحدة للفرتة املنتهي���ة يف 2015/12/31م، حيث يت���م توحيد بيانات 
ال�ش���ركات التابع���ة )ال�شركة ال�شعودي���ة للبوليمرات، و�شركة بوليمرات اخللي���ج للتوزيع( بالكام���ل ، واململوكة بن�شبة %65 

لبرتوكيم. 
قائمة المركز المالي

2011 2012 2013 2014 2015 قائمة املركز املايل )مباليني الرياالت(

املوجودات

1.822.8 1.083.2 2.534.3 4.269.5 5.245.3 اإجمايل املوجودات املتداولة

18.174.3 19.303.4 18.471.4 17.783.7 17.114.9 اإجمايل املوجودات غري املتداولة

19.997 20.386.6 21.005.7 22.053.2 22.360.2 اإجم�ايل املوج��ودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني:

48.2 1.083.8 2.329.7 2.102.3 2.252.5 اإجمايل املطلوبات املتداولة

13.632.9 13.671.8 13.121.3 13.137.0 11.807.8 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

13.681.1 14.755.6 15.451.0 15.239.3 14.060.3 اإجم�ايل املط��لوبات

6.316 5.631.0 5.554.7 6.813.9 8.299.9 جمموع حقوق امللكية

19.997 20.386.6 21.005.7 22.053.2 22.360.2 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�شاهمني 
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قائمة الدخـل

2011 2012 2013 2014 2015 قـائمة الدخـل )مباليني الرياالت(

- 857.9  4.436.7 7.858.5 7.304.2 املبيعات

- )1.336.7( )3.710.2( )5.559.5( )4.822.4( تكلفة املبيعات

- )478.9(  726.5 2.299.1 2.481.8 اإجمايل الربح )اخل�سارة(

- )52.9( )310.6( )492.6( )467.7( بيع وت�شويق

)47.1( )150.5( )250.5( )300.9( )251.5( عمومية واإدارية 

)47.1( )682.3(        165.4 1.505.6 1.762.6 الربح )اخل�سارة( من العمليات الرئي�سية

10.8 50.8    -                 2.8 4.3 اإيرادات اأخرى

- )14.45( )203.4(      )174.1( )155.5( اأعباء مالية

- -    -                 - - اإطفاء م�شاريف التاأ�شي�س

- -    -                 - - فروق حتويل عملة

- -    -                 - - م�شاريف متويل

)36.3( )646.0( )38.0(        1.334.3 1.611.4 الربـــح )اخل�ســـارة( قبـــل حقـــوق امللكية غـــر امل�سيطرة 
والزكاة

12.0 221.4 10.2           )484.8( )579.2( ح�ش���ة حق���وق امللكي���ة غ���ري امل�شيط���رة يف �ش���ايف دخل 
ال�شركات التابعة  

)24.3( )424.6( )27.8(        849.5 1.032.2 �سايف ربح )خ�سارة( قبل الزكاة ال�سرعية

)39.8( )39.0( )38.3(        )75.1( )125.3( الزكاة ال�شرعية

)64.1( )463.5( )66.1(        774.5 906.9 �سايف ربح )خ�سارة( ال�سنة

)0.13( )0.97( )0.14( 1.61 1.89 ربحية )خ�سارة( ال�سهم الواحد بالريال

مت ا�شتبع���اد املبيعات امل�شرتكة بني ال�شرك���ة ال�شعودية للبوليمرات و�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع م���ن اإجمايل املبيعات وتكلفة املبيعات، 
لغر�س توحيد القوائم املالية.
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:	. 

ن�سبة التغرالتغيرات +/-20152014البنود ) ماليني الرياالت (

8%2.481.82.299.1182.7اإجمايل الربح

17%1.762.61.505.6257الربح الت�شغيلي

17%906.9774.5132.4�شايف الربح

تعود اأ�شباب ارتفاع اأرباح ال�شركة خالل العام 2015م، مقارنة مع العام املا�شي اإلى الأ�شباب التالية:

اإنتظام عملي���ات الت�شغيل مل�شروع ال�شرك���ة ال�شعودية ( 1

للبوليم���رات، وزي���ادة كمي���ة الإنتاج بن�شب���ة 13% عن 

العام املا�شي.

حت�ش���ن الهام�س الربحي ع���ن الع���ام املا�شي، وذلك ( 2

بانخفا����س متو�ش���ط �شعر اللقي���م بن�شب���ة اأكرب، من 

انخفا�س متو�شط اأ�شعار املنتجات النهائية.

يف ع���ام 2014م واج���ه م�ش���روع ال�شرك���ة ال�شعودي���ة ( 3

للبوليم���رات م�شكلة واحدة فقط، وه���ي توقف موؤقت 

وغ���ري جم���دول للم�شنع يف ي���وم الأربع���اء 12 مار�س 

2014م، وا�شتم���ر ملدة 10 اأيام، علمًا باأن هذا التوقف 

اأثّر على نتائج ال�شركة للربع الأول، مببلغ قدره حوايل 

)30( مليون ري�ال.
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خطة تطبيق معايير المحاسبة  ج. 
IFRS  الدولية

للمحا�شب���ني  ال�شعودي���ة  الهيئ���ة  اأق���رت  2013م،  خ���الل 

القانونيني تطبي���ق معايري املحا�شب���ة الدولية )IFRS( على 

القوائم املالية املعدة عن فرتات مالية تبداأ 2017/1/1م، 

حي���ث اأع���ّدت ال�شركة خط���ة لتطبيق تلك املعاي���ري الدولية 

كالتايل:

قام���ت ال�شرك���ة، بالتع���اون م���ع م�شت�ش���ار حما�شب���ي ( 1

خارج���ي، بالب���دء يف عم���ل خط���ة لتطبي���ق معاي���ري 

املحا�شب���ة الدولية لبرتوكيم و�شركاته���ا التابعة، لكي 

يتم اإع���داد القوائم املالية بناًء عل���ى املعايري الدولية 

.IFRS

�شيك���ون اإ�ش���دار القوائ���م املالي���ة بناًء عل���ى املعايري ( 2

الدولية IFRS خالل العام 2016م داخليًا، وذلك للعام 

2015م، وب�ش���كل ربعي و�شنوي للع���ام 2016م، وذلك 

متهي���دًا لإع���داد اأرق���ام املقارنة عند اإع���داد القوائم 

املدققة يف عام 2017م.

وبذلك �شيكون لدى ال�شركات التابعة وبرتوكيم خالل ( 3

عام 2017م اأرقام املقارن���ة املطلوبة لإ�شدار القوائم 

املالية با�شتخدام املعايري الدولية IFRS ب�شكل ر�شمي.

د_  التوقعات المستقبلية للشركة:

�ش���وف ت�شتم���ر ال�شرك���ة ال�شعودية للبوليم���رات خالل عام 

2016م، بخططه���ا لتح�ش���ني الأداء ورفع م�شت���وى الكفاءة 

والطاقة الإنتاجية، لكنه من ال�شعب التنبوؤ بنتائج ال�شركة 

خ���الل 2016م وال�شنوات التالية، حي���ث �شهدت نهاية عام 

2015م، انخفا�ش���ًا يف اأ�شع���ار املنتج���ات البرتوكيماوي���ة، 

متاأثرة باأ�شعار النفط العاملي، وانخفا�س النمو القت�شادي 

العامل���ي ومن املتوقع اأن ي�شتمر خالل عالم 2016م، والذي 

بدوره �شوف يوؤثر على نتائج ال�شركة.

كم���ا اأن ق���رار جمل�س ال���وزراء ال�شادر يف ي���وم الثنني 17 

ربيع الأول لعام 1437ه�� املوافق 28 دي�شمرب لعام 2015م، 

قرارًا بزيادة اأ�شعار الطاق���ة، وتعرفة ا�شتهالك الكهرباء، 

اأن يك���ون لذلك اأثر مايل �شلبي بح���وايل 40 اإلى 50 مليون 

ري���ال، على النتائج املالية للعام 2016م، كما هو معلن عنه 

يف موق���ع ال�ش���وق )تداول( بتاري���خ 2016/1/7م،  على اأن 

الأث���ر امل���ايل الفعلي �شيعتمد عل���ى اأ�شعار اللقي���م ال�شائدة 

يف ذل���ك الوقت، و�شوف توا�ش���ل ال�شركة جهودها لتح�شني 

كفاءته���ا الت�شغيلية وبراجمها لتقليل التكلفة للحد من هذا 

الأثر على ربحية ال�شركة. 
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رابعًا: المخاطر المحتملة:

هناك خماطر حمتملة قد توؤثر على نتائج ال�شركة وميكن ت�شنيفها كالتايل: 

املخاطر املتعلقة بالعمليات:( 1
م�شتوى الأداء الت�شغيلي، والذي يحتوي على 1-1  

العدي���د م���ن التقني���ات واملع���دات  والتي قد 
تتعر�س للأعطال والتوقف.

خماطر توري���د املواد الأ�شا�شي���ة )اللقيم(، 1-2  
وا�شتيف���اء �شروط اتفاقية توري���د اللقيم مع 

�شركة اأرامكو ال�شعودية.
خماطر تغري اأ�شعار املواد اخلام.1-3  
الأخطار املتعلقة باأ�شعار الفائدة.1-4  

املخاطر املتعلقة بال�شوق:( 2
املناف�ش���ة العالية والتي تتاأثر به���ا ال�شركة من 2-1  

حيث العر�س والطلب.
اأ�شعار النفط اخلام.2-2  

و�ش���ع القت�شاد العاملي والذي ق���د يوؤثر يف انخفا�س ( 3
الطل���ب على منتجات ال�شركة، والذي قد ينعك�س على 

اأ�شعار املنتجات.
املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة الإغراق يف الأ�شواق ( 4

التي يتم فيها بيع منتجات ال�شركة.
املخاطر البيئي���ة واملالزمة لل�شناعات البرتوكيماوية ( 5

كالتلوث وما يرتتب عليها من غرامات وتكاليف.
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خامسًا : سياسة توزيع األرباح:
ح�شب النظام الأ�شا�شي لل�شركة، توزع اأرباح ال�شركة ال�شافية ال�شنوية بعد خ�شم جميع امل�شروفات العمومية، والتكاليف 

الأخرى على الوجه التايل:

يجن���ب 10% من الأرباح ال�شافي���ة لتكوين احتياط��ي ( 1

نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنيب 

متى ما بلغ الحتياطي املذكور ن�شف راأ�س املال.

للجمعي���ة العام���ة العادي���ة، بناًء على اق���رتاح جمل�س ( 2

الإدارة، اأن جتن���ب 5% م���ن الأرب���اح ال�شافية لتكوين 

احتياط���ي اتفاق���ي وتخ�شي�ش���ه لغر����س اأو اأغرا�س 

معينة. 

ي���وزع من الباق���ي بعد ذلك دفع���ة اأول���ى للم�شاهمني ( 3

تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع. 

يخ�ش����س بعد ما تق���دم )10%( من الباق���ي ملكافاأة ( 4

اأع�شاء جمل����س الإدارة ، ويوزع الباقي بعد ذلك على 

امل�شاهمني كح�شة اإ�شافية من الأرباح.

م���ع اأن ع���ام 2015م، كان عام���ًا جيدًا لل�شرك���ة، حيث �شهد 

حتقيق اأرقام���ًا قيا�شية يف الأنتاج واملبيع���ات، وحتقيق اأرباح 

مميزة، ونظرًا اإلى اأن التوزيعات النقدية من امل�شروع لزالت 

حم���دودة، وذل���ك لوجود قي���ود مرتبط���ة باتفاقي���ات متويل 

امل�ش���روع، ويف ظل انخفا����س �شعر النف���ط وانخفا�س اأ�شعار 

منتج���ات ال�شرك���ة، فلن تكون هن���اك توزيع���ات لالأرباح عن 

العام املايل  2015م، ويو�شح اجلدول التايل ر�شيد الأرباح:

الر�سيد )باآالف الرياالت(البيـــــان

84.133ر�شيد الأرباح )خ�شائر( املبقاة يف 2015/1/1م

906.888�شايف الأرباح يف 2015/12/31م

90.689املحول لالحتياطي النظامي بن�شبة %10

900.332الأرباح )خ�شائر( املبقاة املرتاكمة يف 2015/12/31م
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سادسًا :  قروض الشركة:
ال�شكوك: ( 1

اأكمل���ت ال�شرك���ة الوطني���ة للبرتوكيماوي���ات )برتوكي���م( 

عملي���ة اإ�ش���دار �شك���وك، متوافق���ة م���ع اأح���كام ال�شريع���ة 

الإ�شالمي���ة، يف �شهر يونيو 2014م، بقيم���ة 1.200 مليون 

ري���ال �شعودي، وملدة خم�س �شن���وات، وبعائد على ال�شكوك 

ق���دره �شايبور)�شتة اأ�شه���ر( + 1.7%، والهدف من اإ�شدار 

ال�شكوك هو تغطي���ة امل�شاريف الت�شغيلية ل�شركة برتوكيم 

لالأع���وام القادم���ة، وكذلك لتمويل احتياج���ات م�شروعها، 

وقد قامت كٌل من �شركة الريا�س املالية، ودويت�شه للأوراق 

املالية بدور املديرين لهذا الإ�شدار.

قرو�س م�شروع  برتوكيم )ال�شركة ال�شعودية للبوليمرات( على النحو التايل:( 2
قيمة القروض القائمة )بماليين الرياالت( 

مدة القر�ض 
)�سنة( **

ر�سيد نهاية 
العام

املبالغ امل�سددة 
خالل العام

امل�سحوب خالل 
العام 

الر�سيد  بداية 
العام

اإجمايل قيمة 
القر�ض اجلهة املقر�سة

7 850 170 0 1.020 1.200 �شن���دوق التنمي���ة ال�شناعي 
ال�شعودي

7.5 2.310 420 0 2.730 3.000 �شندوق ال�شتثمارات العامة

11 7.662 555 0 8.218 9.258 بنوك جتارية محلية وأجنبية*

11.968 925 0 12.893 13.458 االإجمايل

*	 يندرج حتت البنوك التجارية 18 بنكًا: 7 منها حملية والباقي بنوك دولية.
بداأ ت�شديد القرو�س خالل عام 2013م.     * *
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سابعًا :  إدارة الشركة:
عضوية مجلس اإلدارة:أ. 

 يتك���ون جمل����س اإدارة ال�شرك���ة الوطنية للبرتوكيماويات من ثماني���ة اأع�شاء، وتنتهي دورة اأع�ش���اء جمل�س الإدارة احلالية 

بتاريخ 2016/4/10م.
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام 2015 م

ال�سفةع�سوية جمال�ض اإدارة �سركات امل�ساهمة االأخرىاال�سم

 غري تنفيذيرئي�س جمل�س الإدارةحمد �شعود ال�شياري

 غري تنفيذينائب رئي�س جمل�س الإدارة �شليمان حممد املنديل

م�شتقلع�شو جمل�س اإدارةعبداهلل حممد الفايز

م�شتقلع�شو جمل�س اإدارةفراج من�شور اأبوثنني

غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة "ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد"عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

م�شتقلع�شو جمل�س اإدارةهيثم حممد احلميدي

غري تنفيذيع�شو جمل�س اإدارة "ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتاأمينات الجتماعية"ريا�س عتيبي الزهراين

الع�شو املنتدب الع�شو املنتدب عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل

أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:

ع�سوية جمال�ض اإدارة �سركات امل�ساهمة االأخرىاال�سم

رئي�س جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي.حمد �شعود ال�شياري

ع�شو جمل�س اإدارة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي.�شليمان حممد املنديل

عبداهلل حممد الفايز
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة التعاونية للتاأمني.

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة الرائدة لال�شتثمار )�شركة مغلقة(.

فراج من�شور اأبوثنني
ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية  للنقل البحري.

ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة اأ�شرتا ال�شناعية.
ع�شو جمل�س اإدارة �شركة بوان.

ع�شو جمل�س اإدارة البنك ال�شعودي لالإ�شتثمار .عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س
ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية العاملية للبرتوكيماويات )�شبكيم(.

ع�شو جمل�س اإدارة ال�شركة ال�شعودية للعدد والأدوات.هيثم حممد احلميدي
ع�شو �شركة رنا لالإ�شتثمار.
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اجتماعات مجلس اإلدارة:  	. 

عقد جمل�س اإدارة ال�شركة اأربعة اجتماعات خالل العام املايل 2015م، وكان ح�شور الأع�شاء كما يلي:  

ا�ســم الع�ســو
تواريخ االجتماعات يف عام 2015 م

االإجمايل
2/194/1210/2712/16

4 من 4حمد �شعود ال�شياري

4 من 4�شليمان حممد املنديل

4 من 4عبداهلل حممد الفايز

4 من 4فراج من�شور اأبوثنني

3 من O4عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

4 من 4هيثم حممد احلميدي

4 من 4ريا�س عتيبي الزهراين

4 من 4عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل

األتعا	 والمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة: ج. 

اأع�ساء املجل�ض البيان
التنفيذيني

اأع�ساء املجل�ض 
غر التنفيذيني 

وامل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى 
املكافاآت والتعوي�سات من ال�سركة ، ي�ساف 

اإليهم الرئي�ض التنفيذي واملدير املايل .
االإجمالى

002.080.3082.080.308الرواتب والأجور

218.0001.547.000782.9682.547.968البدلت

001.464.0241.464.024املكافاآت ال�شنوية
اأي  اأو  التحفيزي���ة  اخلطط 
تعوي�ش���ات اأو مزاي���ا عينية 

اأخرى
0000

218.0001.547.0004.327.3006.092.300االإجمايل
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة: د. 

االأ�سهم اململوكة الأع�ساء جمل�ض االإدارة، مبا فيها اأ�سهم زوجاتهم واأوالدهم الق�سر:

ا�ش��م الع�ش��و
ن�شبة 2015/12/31م2014/12/31م

التغري 
2015/12/31م

ممتلكات  
�شخ�شية

ال�شركات التي 
ميثلها

ممتلكات 
�شخ�شية

ال�شركات التي 
ميثلها

--100.000-100.000حمد �شعود ال�شياري )الرئي�س(
�شليمان حممد املنديل 

--1000-1000)نائب الرئي�س(

--2000-2000عبداهلل حممد الفايز

-82.2%-25.000-141.000فراج من�شور اأبوثنني
عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س
-78.000.000-78.000.000-»ممثال للموؤ�ش�شة العامة للتقاعد«

--1000-1000هيثم حممد احلميدي
ريا�س عتيبي الزهراين

 »ممث���ال للموؤ�ش�ش���ة العام���ة للتاأمين���ات 
الجتماعية«

-78.000.000-78.000.000-

عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل
--1000-1000)الع�شو املنتدب(

مالحظة: تنوه ال�شركة باأنه ل توجد اأي اأدوات دين لأع�شاء جمل�س الإدارة.
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ملكية كبار التنفيذيين هـ. 

االأ�سهم اململوكة لكبار التنفيذيني، مبا فيها اأ�سهم زوجاتهم واأوالدهم الق�سر: 

ن�سبة التغر2015/12/31م2014/12/31ماال�ســم 

ممتلكات �شخ�شيةممتلكات  �شخ�شية

13%3.2963.730علي عبداهلل البقمي

---تركي نا�شر الهاجري

مالحظة: تنوه ال�شركة باأنه ل توجد اأي اأدوات دين لكبار التنفيذيني.

لجان مجلس اإلدارة: و. 

لجنة المراجعة:
عقدت اللجنة خم�شة اجتماعات خالل العام املايل 2015 م.

ت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي:

l .درا�شة ال�شيا�شة املحا�شبية لل�شركة

l .التو�شية باختيار مراجع احل�شابات اخلارجي

l  درا�شة القوائ���م املالية ال�شنوية والأولية قبل اعتمادها

ون�شرها.

l  التحق���ق م���ن كفاي���ة ت�شمي���م الأن�شط���ة الرقابية يف

ال�شركة وفاعلية ت�شميمها بطريقة منا�شبة.

l  تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة

وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.

l  تعي���ني املراج���ع الداخل���ي والتحق���ق م���ن ا�شتقالليته

ودرا�شة خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة.

l  تعيني مراج���ع داخلي يف ال�ش���ركات التابعة، ومناق�شة

التقاري���ر ال�شادرة منه، ومتابعة خطة تنفيذ تو�شيات 

املراجعة الداخلية. 
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وتتك���ون جلنة املراجعة م���ن ثالثة اأع�ش���اء، لديهم جميعًا 

خ���ربات عملية ومهنية توؤهلهم للم�شاركة الفاعلة يف اأعمال 

جلنة املراجعة، وهم كما يلي:

عبداهلل حممد الفايز )رئي�س اللجنة(.( 1

خالد �شامل الروي�س.( 2

ريا�س عتيبي الزهراين.( 3

اللجنة التنفيذية:
عق���دت اللجن���ة التنفيذي���ة اجتماع���ني خالل الع���ام املايل 

2015 م.

 وت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

تق���وم اللجنة التنفيذية بنف�س مهام جمل�س الإدارة، يف ( 1

حال عدم القدرة على عقد اجتماع جمل�س الإدارة لأي 

�شبب كان.

يج���ب اأن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير ( 2

ملجل����س اإدارة ال�شركة، ويت�شم���ن التقرير و�شفًا لكافة 

الإجراءات التي اتخذته���ا اللجنة يف اجتماعاتها نيابة 

عن املجل�س. 

يج���وز للجنة ال�شتعانة كلما دعت احلاجة مب�شت�شارين ( 3

م�شتقلني للقيام بدرا�ش���ات متخ�ش�شة ت�شاعد اللجنة 

على تنفيذ مهامها، وحتديد اأتعابهم.  

اأع�ساء اللجنة:

حمد �شعود ال�شياري )رئي�س اللجنة(.( 1
�شليمان حممد املنديل.( 2
عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س.( 3
عبدالرحمن �شالح ال�شماعيل.( 4
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
عقدت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت اجتماعا واحدًا خالل العام املايل 2015 م.

ت�شتمل مهام جلنة الرت�شيحات واملكافاآت على ما يلي:

تق���وم اللجن���ة بالتو�شي���ة بالرت�شي���ح لع�شوية جمل�س ( 1

الإدارة، ويج���ب على اللجنة مراع���اة عدم تر�شيح اأي 

�شخ����س �شبق���ت اإدانته ب���اأي جرمية خمل���ة بال�شرف 

والأمانة.

تقوم اللجن���ة بعمل املراجع���ة ال�شنوي���ة لالحتياجات ( 2

املطلوب���ة م���ن امله���ارات املنا�شب���ة لع�شوي���ة جمل����س 

الإدارة، واإع���داد و�شف للق���درات واملوؤهالت املطلوبة 

لع�شوية جمل����س الإدارة، مبا يف ذل���ك حتديد الوقت 

الالزم تخ�شي�شه من الع�شو لأعمال جمل�س الإدارة.

تق���وم اللجنة مبراجعة هي���كل جمل����س الإدارة، ورفع ( 3

التو�شيات يف �شاأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.

تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�س ( 4

الإدارة، واق���رتاح معاجلته���ا مب���ا يتفق م���ع م�شلحة 

ال�شركة.

الأع�ش���اء ( 5 ا�شتقاللي���ة  م���ن  �شن���وي  ب�ش���كل  التاأك���د 

امل�شتقل���ني، وعدم وجود اأي تعار����س م�شالح اإذا كان 

الع�شو ي�شغل ع�شوية جمل�س اإدارة �شركة اأخرى.

و�ش���ع �شيا�ش���ات وا�شح���ة ملكاف���اآت اأع�ش���اء جمل�س ( 6

الإدارة، وكبار التنفيذيني، وال�شتعانة مبعايري ترتبط 

بالأداء يف حتديد تلك املكافاآت.
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اأع�ساء اللجنة:

فراج من�شور اأبوثنني )رئي�س اللجنة(.( 1

هيثم حممد احلميدي.( 2

ريا�س عتيبي الزهراين.( 3

لجنة المسؤولية االجتماعية:
عق���دت جلنة امل�شوؤولية الجتماعي���ة اجتماعا واحدًا خالل 

العام املايل 2015 م.

ت�شتمل مهام جلنة امل�شوؤولية الجتماعية على ما يلي:

تطوير اأ�ش�س ومعايري امل�شاهمة الجتماعية لل�شركة.( 1

تطوي���ر ومتابع���ة الربام���ج الت���ي ت�شاه���م يف تعمي���ق ( 2

الإح�شا�س بامل�شوؤولية الجتماعية لل�شركة وموظفيها.

تفعي���ل دور ال�شرك���ة يف تبن���ي �شيا�ش���ات ومب���ادرات ( 3

وبرامج م�شوؤولية اجتماعية نحو م�شاهميها وعمالئها 

ومورديها والبيئ���ة واملجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز 

�شمعة ال�شركة.

رفع تو�شيات ملجل�س اإدارة ال�شركة بخ�شو�س ميزانية ( 4

امل�شاهمة الجتماعية ال�شنوية لل�شركة.

اأع�ساء اللجنة:

حمد �شعود ال�شياري )رئي�س اللجنة(.( 1

�شليمان حممد املنديل.( 2

عبداهلل حممد الفايز.( 3

ثامنًا : بيان المستحقات النظامية:  
امل�ستحقة )ريال( امل�سددة )ريال( نوع املدفوعات

45.199 521.149 التاأمينات الجتماعية

0 0 �شرائب ال�شتقطاع

125.301.109 61.483 الزكاة

0 12.655 ر�شوم الغرفة التجارية والتاأ�شريات
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تاسعًا: تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
مت خالل العام 2015م تعامالت مع اأطراف ذات عالقة، وجاءت على النحو التايل:
قيمة التعامالت القائمة )بآالف الرياالت(

مالحظات
مبلغ املعاملة

طبيعة املعاملة العالقة اإ�سم الطرف ذي 
2014العالقة 2015

- عمولت ال�شمان البنكي 
ناجتة عن التزام املجموعة 

ب�شمانات جتاه مقر�شي 
م�شروع برتوكيم .

- تقوم املجموعة ال�شعودية 
بتقدمي العديد من اخلدمات 

امل�شاندة لبرتوكيم، ويف 
املقابل تقوم برتوكيم ب�شداد 
تلك الأتعاب ب�شكل م�شتمر، 

نتيجة لذلك ل يوجد عقد 
حمدد املدة والقيمة بني 

ال�شركتني.

1.397 698 عمولت �شمان بنكي  حمملة

م�شاهم  
رئي�س

�شركة املجموعة 
ال�شعودية لال�شتثمار 

ال�شناعي*

116 0 عمولت متويل حمملة

1.092 1.092 خدمات م�شرتكة مقدمة

)25.018( 0 متويل م�شتلم )م�شدد(

130.000 0 ا�شتثمارات يف ال�شكوك

يعك�س التعاملت امل�شرتكة 
يف ال�شركات التابعة، وحيث 
اأن برتوكيم تعمل على دمج 

نتائجها ب�شكل كامل مع 
�شركاتها التابعة، فلذلك 
تظهر تلك التعامالت يف 

قوائم برتوكيم.  

0 )65.625( مدفوعات قر�س م�شاند  �شريك يف 
�شركة تابعة

�شريك غري م�شيطر 
)317.708(يف �شركات تابعة )293.258( اأتعاب ت�شويق

290.843 174.709 مبيعات

جهة منت�شبه 
حملية

�شركة �شيفرون 
فيليب�س ال�شعودية

)61.234( )38.616( م�شرتيات

)159.559( )382.476( تكلفة مبيعات - خدمات 
متقدمة

)126.514( )116.377( م�شروفات عمومية واإدارية- 
خدمات متقدمة

181.248 94.215 مبيعات جهة منت�شبه 
حملية

�شركة اجلبيل 
)1.357.410(�شيفرون فيليب�س )858.198( م�شرتيات

)142.425( )157.654( م�شروفات عمومية واإدارية- 
خدمات مقدمة جهة منت�شبه 

اأجنبية

�شركة �شيفرون 
فيليب�س كيميكال 

اإنرتنا�شونال �شليز 
)317.708(اإنك )293.258( اتعاب ت�شويقية

مالحظ���ة : للتو�شي���ح هناك ع�شوان ي�ش���رتكان يف جمل�س اإدارة كًل من �شركة املجموع���ة و�شركة برتوكيم وهما معايل   *
الأ�شتاذ حمد ال�شياري، و�شعادة الأ�شتاذ �شليمان املنديل، كما تنوه ال�شركة باأنهما لي�شا ع�شوين ممثلني عن املجموعة 

ال�شعودية، ول ي�شوتان يف التعامالت املذكورة يف اجلدول اأعاله.
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عاشراً: االلتزام بلوائح حوكمة الشركات:
اأ�ش���در جمل�س هيئة ال�شوق املالي���ة بتاريخ 2006/11/12م، الالئحة ال�شرت�شادية حلوكم���ة ال�شركات امل�شاهمة، وت�شتمل 

هذه الالئحة على القواعد واملعايري املنظمة لأداء ال�شركات امل�شاهمة، وقد قامت ال�شركة، باإقرار اللوائح التالية:

تاريخ االعتماد مت اعتمادها من اجلمعية مت اعتمادها من املجل�ض الالئحة رقم

2009/10/11م  لئحة تنظيم العمل 1

2009/11/15م

 لئحة حقوق امل�شاهمني 2

 قواعد اختيار اأع�شاء اللجنة التنفيذية 3

 لئحة مهام وم�شوؤوليات جمل�س الدارة 4

 ميثاق عمل املراجعة الداخلية 5

2010/1/19م
 لئحة تنظيم تعار�س امل�شالح 6

 لئحة الإف�شاح وال�شفافية 7

2010/3/22م  لئحة ال�شالحيات العامة 8

2010/4/20م

 قواعد اختيار اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 9

 قواعد اختيار اأع�شاء جلنة املراجعة 10


 �شيا�شات ومعايري واإجراءات الع�شوية 

يف جمل�س الإدارة  11

2011/12/27م  لئحة تنظيم العالقة مع اأ�شحاب امل�شالح 12
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ال�سركة تطبق جميع االأحكام الواردة يف الئحة حوكمة ال�سركات فيما عدا:  

�سبب عدم التطبيقاملتطلبات الواردة بالالئحة

اعتماد اأ�شلوب الت�شويت الرتاكمي  
تعتم���د ال�شركة نظام الت�شويت العادي ح�شب نظام ال�شركات ال�شادر من وزارة 
التج���ارة، كما اأن النظام الأ�شا�شي لل�شركة ل يت�شم���ن العمل بطريقة الت�شويت 

الرتاكمي. 
التق��اري���ر  عل���ى  ب��الط���الع  ال�ش���������رك�����ة  تق���وم  اأن 
ال�ش���������نوي��ة للم�شتثمرين من الأ�شخا�س ذوي ال�شفة 
العتبارية الذي���ن يت�شرفون بالنياب���ة عن غريهم – 
مثل �شناديق ال�شتثمار - للتعرف على �ش�يا�ش�اتهم يف 
الت�ش�وي���ت وت�ش�ويتهم الفعلي وعن كيفية تعاملهم مع 

اأي ت�شارب جوهري يف امل�شالح.

ل يوجد يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة ما مينح اأي �شفة اعتبارية يف حق احل�شول 
عل���ى مقع���د يف املجل�س، لذل���ك ل يوجد ما يخ���ول لل�شركة من���ع الأ�شخا�س ذوي 
ال�شفة العتبارية من حتديد ت�شويتهم، او الطالع على �شيا�شتهم يف الت�شويت. 

التزام ال�شخ����س ذي ال�شفة العتبارية الذي يحق له 
بح�ش���ب نظام ال�ش���ركات تعيني ممثلني ل���ه يف جمل�س 
الإدارة بعدم الت�شويت على اختيار الأع�شاء الآخرين 

يف جمل�س الدارة.

لينطب���ق ه���ذا احلكم عل���ى ال�شركة لعدم وجود ن����س بالنظ���ام الأ�شا�شي مينح 
اجلهات العتبارية حق تعيني ممثلني لها باملجل�س.

بتاري���خ 2014/4/28م وافق���ت اجلمعي���ة العمومية عل���ى اعتماد نظام حوكمة خا����س بال�شركة، عن طري���ق �شم اللوائح، 

املطلوبة من قبل الهيئة، والتي �شبق اإقرارها يف لئحة واحدة، وذلك متا�شيًا مع متطلبات قرار جمل��س هيئ�ة ال�ش�وق امل�الية 

رقم )2012/40/3م( وتاريخ 1434/2/17ه� املواف�ق 2012/12/30م.

حادي عشر:  إفصاحات عامة:  
l  مل يق���م اأي �شخ����س اأو جه���ة باإب���الغ ال�شرك���ة باأي���ة

م�شلحة له يف فئة الأ�شهم ذات الأحقية يف الت�شويت 

خالل العام املايل 2015م.

l  مل تق���م ال�شرك���ة باإ�ش���دار اأو منح اأدوات دي���ن قابلة

للتحويل اإل���ى اأ�شهم، اأو اأي حقوق خي���ار، اأو مذكرات 

حق اكتتاب، اأو حقوق حتويل، اأو حقوق م�شابهة خالل 

العام املايل 2015م.

l  اأعلن���ت ال�شركة بتاريخ 1-4-2015م، يف موقع تداول

اأن م�شروعها )ال�شرك���ة ال�شعودية للبوليمرات( اأكمل 

بنج���اح كافة متطلبات التمويل املح���ددة يف اتفاقيات 

التموي���ل م���ع مقر�شي امل�ش���روع املحلي���ني والدوليني، 

بحي���ث ي�شبح امل�شروع م�شئوًل ع���ن الوفاء بالتزاماته 

املالي���ة با�شتخدام عائدات���ه من عمليات���ه الت�شغيلية، 

بدون احلاجة ل�شمانات املالك، وبناًء على ذلك تلغى 

تل���ك ال�شمانات، مع العلم باأنه ل يرتتب على ذلك اأي 

اأثر مايل على نتائج برتوكيم.
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l  بتاري���خ 1437/1/27 ه� املواف���ق 2015/11/9م قرر

جمل�س ال���وزراء املوافقة على تعديل بع�س مواد نظام 

ال�شركات، ومتا�شيًا مع ذلك �شوف تعمل ال�شركة على 

تعديل نظامها فيما يتوافق مع التعديل اجلديد.

l  اأ�شدر جمل����س الوزراء يف يوم الإثن���ني 17 ربيع الأول

لعام 1437ه�� املوافق 28 دي�شمرب لعام 2015م، قرارًا 

بزيادة اأ�شع���ار الطاقة، وتعرف���ة ا�شتهالك الكهرباء، 

حي���ث تتوقع ال�شركة اأن يكون الأثر املايل املرتتب على 

ذل���ك بحوايل 40 اإل���ى 50 مليون ريال، عل���ى النتائج 

املالي���ة للع���ام 2016م، كما  ه���و معلن عن���ه يف موقع 

ال�ش���وق )تداول( بتاريخ 2016/1/7م،  على اأن الأثر 

املايل الفعلي �شيعتمد عل���ى اأ�شعار اللقيم ال�شائدة يف 

ذلك الوقت، و�شوف توا�شل ال�شركة جهودها لتح�شني 

كفاءتها الت�شغيلية وبراجمها لتقليل التكلفة للحد من 

هذا الأثر على ربحية ال�شركة.

نتائج املراجعة ال�سنوية لفاعلية اإجراءات الرقابة 
الداخلية:

املراجعة الداخلية هي ن�شاط تاأكيدي وا�شت�شاري مو�شوعي 

وم�شتق���ل، وذل���ك بغر�س اإ�شاف���ة قيمة وحت�ش���ني عمليات 

ال�شرك���ة، وت�شاعد املراجع���ة الداخلي���ة ال�شركة يف حتقيق 

اأهدافه���ا بتوف���ري اأ�شا�س منتظ���م لتقومي وحت�ش���ني فاعلية 

الرقاب���ة، والعملي���ات الت���ي ينط���وي عليه���ا الأداء الرقابي 

لل�شرك���ة. ه���ذا وقد نف���ذت املراجعة الداخلي���ة العديد من 

عملي���ات املراجعة الدورية واخلا�ش���ة والتي كان من �شاأنها 

التاأك���د م���ن دقة وفعالي���ة الأداء، اإ�شافة اإل���ى امل�شاهمة يف 

مراجع���ة القوائم املالي���ة الأولية والنهائي���ة وتن�شيق اأعمال 

اجلهات الرقابية اخلارجية.

وق���د اطلع جمل����س الإدارة على تقرير جلن���ة املراجعة عن 

نتائ���ج املراجعة املقدمة له من املدق���ق الداخلي، ومل يتبني 

له وجود اأية مالحظات جوهرية.

ثاني عشر: إقرارات مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين:
يقر جمل�ض االإدارة اأنه: 

اأن �شجالت احل�شابات اأعدت بال�شكل ال�شحيح. ( 1

اأن نظ���ام الرقاب���ة الداخلية اأعد على اأ�ش����س �شليمة وُنّفذ ( 2

بفعالية.

اأنه ل يوج���د اأي �شك يذكر يف قدرة امل�شدر على موا�شلة ( 3

ن�شاطه.

ل توج���د اأية م�شلحة جوهري���ة لأع�شاء جمل�س الإدارة اأو ( 4

الرئي����س التنفيذي اأو املدير امل���ايل اأو كبار التنفيذيني يف 

عقود ال�شركة. 
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ثالث عشر:  التوصيات للجمعية العامة العادية للشركة:
يو�شي جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية لل�شركة باملوافقة على ما يلي:

القوائم املالية وتقرير مراقب احل�شابات للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.( 1

تقرير جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2015/12/31م.( 2

اإبراء ذمة جمل�س الإدارة عن العام املايل املنتهي يف 2015/12/31م. ( 3

تعي���ني مراجع احل�شاب���ات املو�شى به من قبل جلنة املراجعة، ملراجع���ة القوائم املالية لل�شنة املالية ( 4

2016م، وحتديد اأتعابه.

التعامالت املالية التي متت خالل العام املنتهي يف 2015/12/31م، مع �شركة املجموعة ال�شعودية ( 5

لال�شتثم���ار ال�شناع���ي باعتبارها معامالت مع اأط���راف ذات عالقة، والرتخي����س بها لعام قادم، 

وذل���ك ب�شفة املجموعة ال�شعودية لال�شتثمار ال�شناعي م�شاهمًا رئي�شيًا يف برتوكيم. كما اأن هناك  

ع�ش���وان ي�شرتكان يف جمل�س اإدارة كًل من �شرك���ة املجموعة و�شركة برتوكيم، وهما معايل الأ�شتاذ 

حمد �شعود ال�شياري، و�شعادة الأ�شتاذ �شليمان حممد املنديل، ب�شفتهم ال�شخ�شية.

ويف اخلتـــام يتقـــدم جمل�ـــض االإدارة بخال�ـــض ال�سكر اإلى حكومـــة خادم احلرمني ال�سريفـــني الر�سيدة، 
على دعمها املتوا�سل لقطاع ال�سناعة. 

وباهلل التوفيق،
مجلس اإلدارة




