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1 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

تقرير مجلس اإلدارة
للجمعية العامة غيرالعادية السابع

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م

مساهمينا الكرام:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

يســر مجلــس إدارة الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء الشــركة ونتائــج أعمالهــا للعــام 
المالــي المنتهــي فــي2016/12/31م مصحوبــا بالقوائــم الماليــة المدققــه، ومتضمنــا أهــم نتائــج األعمــال والتطــورات واإلنجــازات التــي تحققــت بفضــل 
اللــه ثــم بفضــل جهــود العامليــن وبتوجيهــات رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لإلرتقــاء بمســتوى أدائهــا ومكانتهــا وقدراتهــا، وتحقيــق تطلعــات 

مســاهميها وكافــة عمالئهــا كمايلــي:

1( النشاط الرئيسي للشركة  :

ــويقه  ــن وتس ــي بروبلي ــن والبول ــاج البروبلي ــن إنت ــث يتضم ــات ، حي ــل البتروكيماوي ــة وتحوي ــال صناع ــي مج ــي ف ــركة الرئيس ــاط الش ــل نش يتمث
وبيعــه محليــا مــن قبــل الشــركة، وعالميــا مــن خــالل مســوقين عالمييــن.  الجــدول التالــي يبيــن كميــات اإلنتــاج والمبيعــات لمنتــج الشــركة 

ــام 2015م : ــة بع ــام 2016م ، مقارن ــن  لع ــي بروبلي ــو البول ــي وه الرئيس

االف األطنان المترية  

المنتج
المبيعاتاإلنتاج

٢٠١٥م٢٠١٦م٢٠١٥م٢٠١٦م
61٤5٧٩6155٨3البولي بروبلين

وصف نشاط الشركات التابعة لـ المتقدمة  :

)أ( الشركة المتقدمة لإلستثمار العالمي :

هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة ويتمثــل نشــاطها باإلســتثمار فــي المشــاريع الصناعيــة بما فــي ذلك المشــاريع المتعلقــة بالصناعات 
البتروكيماويــة والكيماويــة األساســية منهــا أو التحويليــة داخــل و خــارج المملكــة العربيــة الســعودية، وقد تأسســت الشــركة في أغســطس 2012م. 
وقــد اشــتملت نتائــج الربــع األول مــن عــام 2016م علــى أربــاح قدرهــا 16 مليــون ريــال نتجــت عــن بيــع مــا نســبته 5٪ مــن أســهم الشــركة المتقدمــة 
لإلســتثمارالعالمي لشــركة بــي آي ســي الكويتيــة. وخــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2016م بــدأ التشــغيل التجــاري للمشــروع المشــترك ومــن ثــّم بــدأ 
ظهــور األثــر المالــي لإلســتثمار فــي هــذا المشــروع، حيــث بلغــت األربــاح المحققــة منــه بنهايــة عــام 2016م مــا مجموعــه )٤٧,2( مليــون ريــال ســعودي.

)ب( الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة :

هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة ويتمثــل نشــاطها فــي إنتــاج مــادة البولــي ســيليكون ومشــتقاتها والتــي تتضمــن الخاليــا الضوئيــة 
واأللــواح الضوئيــة ، وقــد تأسســت الشــركة فــي مــارس 2012م ولــم تســجل لديهــا أي موجــودات أو مطلوبــات أخــرى أوأي عمليــات بمــا فــي ذلــك أي 

التزامــات محتملــة للفتــرة المنتهيــة فــي 2016/12/31م وبالتالــي ال يوجــد أي تأثيــر فــي حجــم أعمــال الشــركة خــالل العــام المالــي 2016م.

)ج( الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ويتمثــل نشــاطها فــي االســتثمار وتجــارة وتســويق المنتجــات البتروكيماويــة والكيماويــة ، وهــي مســجلة 
فــي لوكســمبورغ فــي فبرايــر 201٤م باســتثمار بنســبة 100٪ مــن قبــل الشــركة المتقدمــة لإلســتثمارالعالمي ، وتــم ايــداع مبلــغ مســاهمة رأس المــال 
خــالل عــام 201٤م فــي حســاب الشــركة البنكــي ولــم تســجل لديهــا أي موجــودات أو مطلوبــات أخــرى أو أي عمليــات بمــا فــي ذلــك أي التزامــات 

محتملــة للفتــرة المنتهيــة فــي 2016/12/31م وبالتالــي ال يوجــد أي تأثيــر فــي حجــم أعمــال الشــركة خــالل العــام المالــي 2016م.



التميز
Excellence

العناية بالعمالء
Customer Care

التطوير المستمر 
Continuous Improvement

روح الفريق
Team Spirit

الشفافية
TransparencyO

ur
 V

al
ue

s

التميز
Excellence

العناية بالعمالء
Customer Care

التطوير المستمر 
Continuous Improvement

روح الفريق
Team Spirit

الشفافية
TransparencyO

ur
 V

al
ue

s

2 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

2( وصف خطط وقرارات الشركة المهمة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها: 

)أ(    زيادة رأس مال الشركة :

تــم عقــد إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الســادس وذلــك يــوم 2٨ يوليــو 2016م لمناقشــة توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة، 
حيــث تمــت موافقــة المســاهمين باألغلبيــة الالزمــة علــى رفــع رأس مــال الشــركة مــن واحــد مليــار وســتمائة وتســعة وثالثيــن مليــون وتســعمائة 
وخمســين ألــف )1.63٩.٩50.000( ريــال ســعودي إلــى واحــد مليــار وتســعمائة وســبعة وســتين مليــون وتســعمائة وأربعيــن ألــف )1.٩6٧.٩٤0.000( ريــال 
ســعودي بنســبة تبلــغ 20٪، وذلــك عــن طريــق منــح واحــد )1( ســهم مجانــي لــكل خمســة )5( أســهم لمســاهمي الشــركة. وكان الهــدف مــن هــذه 

الزيــادة فــي رأســمال الشــركة هــو مالءمــة رأســمال الشــركة ألصولهــا ودعــم خططهــا االســتثمارية المســتقبلية. 

)ب(   الخطط والتوقعات المستقبلية :
تعمــل الشــركة وفــق الخطــط االســتراتيجية المرســومة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ســواء فــي إدارة عملياتهــا التشــغيلية للمصانــع القائمــة حاليــًا 
أو فــي تقييــم ودراســة بعــض المجــاالت والفــرص المتاحــة للتوســعات المســتقبلية التــي مــن شــأنها تنميــة حقــوق مســاهميها واإلســهام فــي 
تنميــة االقتصــاد الوطنــي للمملكــة. وفيمــا يلــي نقــدم وصفــًا للمشــاريع والتوقعــات المســتقبلية التــي ســيكون لهــا تأثيــر علــى أداء الشــركة 

خــالل العــام 201٧م وهــي كالتالــي :

)1(   المشروع المشترك بين الشركة المتقدمة للبتروكيماويات و شركة إس كي غاز الكورية وشركة صناعة الكيماويات البترولية 
الكويتية إلنشاء مصنع إلنتاج البروبلين بجمهورية كوريا الجنوبية:

باإلشــارة إلــى مشــروع مصنــع إنتــاج البروبليــن بجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة بطاقــة تصميميــة تبلــغ 600.000 طــن متــري فــي الســنة، فقــد تــم فــي 1٩ 
ينايــر 2016م دخــول شــركة صناعــة الكيماويــات البتروليــة والمعروفــة إختصــارًا بإســم )بــي آي ســي PIC(، وهــي شــركة كويتيــة مملوكــة بنســبة ٪100  
لمؤسســة البتــرول الكويتيــة )وهــي شــركة النفــط الوطنيــة لدولــة الكويــت( كمســتثمر ثالــث فــي شــركة إس كــي أدفانســد المحــدودة )المشــروع 
المشــترك( مــن خــالل تملكهــا 25٪ مــن إجمالــي أســهم المشــروع المشــترك، وتــم االتفــاق علــى أن تبيــع الشــركة المتقدمــة لالســتثمار العالمــي 
5٪  مــن األســهم اإلجماليــة فــي المشــروع المشــترك. وأصبحــت الملكيــة الجديــدة ألســهم المشــروع المشــترك بنســبة ٤5٪  لشــركة إس كــي غــاز 
المحــدودة و30٪ للشــركة المتقدمــة لالســتثمار العالمــي )إحــدى الشــركات التابعــة للمتقدمــة( و25٪ لشــركة بــي آي ســي الكويتيــة. وقــد اشــتملت 
نتائــج الربــع األول مــن عــام 2016م علــى أربــاح قدرهــا 16 مليــون ريــال نتجــت عــن بيــع مــا نســبته 5٪ مــن أســهم الشــركة لشــركة بــي آي ســي الكويتيــة. 
وخــالل الربــع الثانــي مــن عــام 2016م بــدأ التشــغيل التجــاري للمشــروع المشــترك ومــن ثــّم بــدأ ظهــور األثــر المالــي لالســتثمار فــي هــذا المشــروع، 

حيــث بلغــت األربــاح المحققــة منــه بنهايــة عــام 2016م مــا مجموعــه )٤٧,2( مليــون ريــال ســعودي.
ومن المتوقع أن يستمر هذا األثر المالي اإليجابي لالستثمار في هذا المشروع خالل عام 201٧م وفقًا ألسعار السوق السائدة.  

 
)2(    استحواذ الشركة المتقدمة للبتروكيماويات والشركة التابعة لها على حصة إستراتيجية من أسهم شركة التصنيع الوطنية: 

قامــت الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات والشــركة التابعــة لهــا الشــركة المتقدمــة لإلســتثمار العالمــي بشــراء حصــص إســتراتيجية فــي 
ــي مــن المــوارد  ــل ذات رأســمال شــركة التصنيــع الوطنيــة مــن خــالل سلســلة صفقــات علــى مــدى فتــرة زمنيــة امتــدت ألكثــر مــن ســنة وبتموي
الداخليــة للشــركة، حيــث بلغــت التكلفــة اإلجماليــة لألســهم المشــتراة حتــى شــهر ديســمبر 2016م  )٤62.٩( مليــون ريــال وهــي تمثــل مــا يقــرب مــن 

6٪ مــن رأس مــال شــركة التصنيــع الوطنيــة بمجمــوع أســهم يبلــغ عددهــا ٤0.010.000 ســهم.

)ج(   مخاطرالشركة في المشاريع واإلستثمارات المذكورة أعاله :
تتمثــل المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة فــي المشــاريع والفــرص االســتثمارية المذكــورة أعــاله هــي نفــس المخاطــر التــي تواجــه 

الصناعــات البتروكيماويــة والمتمثلــة فــي اآلتــي:

1- التغير في أسعار المواد الخام و الطاقه.
2- تعمل الشركة على بيع منتجها في أسواق تنافسية تخضع لقوى العرض والطلب مما يعرض الشركة الى المخاطر التنافسية.

3- اإلنكماش والركود في االقتصاد العالمي والذى يؤثر بدوره فى خفض الطلب على مبيعات الشركة.

3( المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها: 
تتــم عمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل مســتمر علــى المســتوى االســتراتيجي والتشــغيلي حيــث تتــم متابعــة اإلجــراءات ذات العالقــة بشــكل دوري 

ومســتمر مــن أجــل التعامــل معهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتدابيــر الوقائيــة لمنــع أو تقليــل هــذه  المخاطــر.
ويقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة مســتمرة لسياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر لضمــان تنفيــذ السياســات والبرامــج المعتمــدة وذلــك 
للحــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تواجــه الشــركة. كذلــك تقــوم  اإلدارة العليــا بالشــركة بالتأكــد مــن أن عمليــات إد ارة المخاطــر واألنظمــة 

المتبعــة تعمــل بكفــاءة علــى جميــع المســتويات فــي الشــركة.
إن الشــركة المتقدمــة - كباقــي الشــركات الصناعيــة - قــد تتعــرض وحداتهــا التشــغيلية أحيانــًا إلــى بعــض التوقفــات، وللحــد مــن مخاطــر هــذه 
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التوقفــات تطبــق الشــركة برنامــج االعتماديــة الشــاملة لجميــع وحداتهــا، إلــى جانــب قيامهــا بالتأميــن الشــامل علــى جميــع أصولهــا وأعمالهــا. 
وتقــوم الشــركة بالمتابعــة المســتمرة إلدارة تلــك المخاطــر وعمــل اإلجــراءات الوقائيــة التــي تســهم فــي رفــع مســتوى الوعــي والحــد مــن تأثيرهــا .
وفيمــا يخــص مخاطــر التمويــل والمتعلقــة بميزانيــة الشــركة الســنوية واســتثماراتها، فــإن الشــركة تحــرص دائمــا أن تحتفــظ بالمرونــة الكافيــة 
أثنــاء إدارة نفقاتهــا واســتثماراتها وفــق مبالــغ التمويــل المتاحــة والتــي يتــم تدبيرهــا مــن عــدة خيــارات تشــمل التدفقــات النقديــة مــن العمليــات 

والصكــوك المصــدرة وكذلــك القــروض البنكيــة.
كذلــك فــإن الشــركة المتقدمــة بوصفهــا إحــدى الشــركات البتروكيماويــة معرضــة لتقلبــات أســعار المنتجــات البتروكيماويــة، وتعمــل علــى الحــد 
مــن هــذه التأثيــرات مــن خــالل تخفيــض التكاليــف، وتحســين مســتويات إعتماديــة مصانعهــا لضمــان إســتمرارية عمليــات االنتــاج والبيــع بصــورة 

 . طبيعية

4( نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة :

تتمتــع الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات بمركــز مالــى قــوى ومؤشــرات ماليــة إيجابيــة تســاعد علــى النمــو المســتمر بــإذن اللــه ، وتعزيــز مكانتها 
فــى األســواق المحليــة والعالميــة ، ويوضــح الجــدول والرســم البيانــي التالييــن نتائــج األعمــال للســنوات الماليــة الخمــس األخيرة:

المبلغ بماليين الرياالت

األرباح الصافيةالمبيعاتحقوق المساهمينمجموع الخصوممجموع األصولالعام
313.2551.2122.0٤32.٤٧232٨ ديسمبر 2012
313.223٩6٩2.25٤2.٧٨655٧ ديسمبر 2013
313.٨2٨1.٤512.3٧٧3.036٧51 ديسمبر 2014
313.٨٨61.3٧٧2.50٩2.3٧٧٧13 ديسمبر 2015
31٤.3٩21.3633.02٩2.13٩٧31 ديسمبر 2016
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5( التوزيع الجغرافي لإليرادات : 

يبين الرسم البياني التالي اجمالي توزيع مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية :

مبيعات الشركة حسب المناطق الجغرافية

26.67%26.67%26.67% اسيا والمحيط الهادي

الصين

أوروبا

26.19%26.19%

4.23%4.23%

شبه القارة الهندية

السوق المحلية

17.20%17.20%
1.44%1.44%

%13.72%13.72تركيا

%6.46%6.46دول أخرى

%4.09%4.09افريقيا
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6 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

6( إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بآالف الرياالت

نسبة التغييرالتغيرات +/-عام ٢٠١٥م عام ٢٠١٦م  البيان
)3.33٪( )26.02٩(٧5٨.05٩٧٨٤.151الربح االجمالي

)3.٨1٪( ) 2٨.305(٧1٤.210٧٤2.515الدخل من العمليات الرئيسية
2.٤٧٪٧30.660٧13.0251٧.635صافي الدخل

انخفــض الربــح اإلجمالــي لعــام 2016م بشــكل طفيــف مقارنــة بعــام 2015م ، بينمــا ارتفــع صافــي الربــح بســبب حصــة أربــاح بمبلــغ ٤٧.2 مليــون ريــال 
ســعودي مــن االســتثمار فــي أســهم شــركة إس كــي أدفانســد المحــدودة بعــد التشــغيل التجــاري مــن أبريــل 2016 م. وكذلــك أربــاح قدرهــا 16 مليــون 

ريــال مــن بيــع مــا نســبته 5٪ مــن أســهم شــركة إس كــي أدفانســد المحــدودة والمعلــن عنــه فــي وقــت ســابق.

7( إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة وخطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية:

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2016 م طبقــًا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

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

)IFRS( خطة التنفيذ لمعايير المحاسبة الدولية للقوائم المالية

ــق  ــروع تطبي ــذ مش ــى تنفي ــر 2012 م عل ــخ 1٨ فبراي ــدة بتاري ــتها المنعق ــي جلس ــن )SOCPA( ف ــبين القانونيي ــعودية للمحاس ــة الس ــت الهيئ وافق
معاييــر المحاســبة الدوليــة )IFRS(  حيــث يجــب علــى الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة البــدء فــي تطبيــق ذلــك علــى القوائــم الماليــة ابتــداًء 

مــن 1 ينايــر201٧ م ومابعــده.
وبنــاء علــى الخطــة المعتمــدة مــن قبــل شــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات )المتقدمــة(،  نــورد لكــم مســتجدات خطــة التحــول لتطبيــق معاييــر 

المحاســبة الدوليــة )IFRS( فيمــا يلــي:
1.   تــم إعــداد الخطــة اإلنتقاليــة ويتــم تنفيــذ تحويــل القوائــم الماليــة وفقــًا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة حيــث تــم اإلنتهــاء مــن مرحلــة التشــخيص 

)المرحلــه األولــى( ومرحلــة تحليــل األثــر) المرحلــة الثانيــة( .
ــذ  ــوم بتنفي ــركة ليق ــن الش ــرة م ــل وذو خب ــي مؤه ــق داخل ــود فري ــك لوج ــة، وذل ــذه المهم ــام به ــي للقي ــار خارج ــة مستش ــن المتقدم ــم تعي 2.   ل
خطــة التحــول المحاســبية . وتــم اســتعراض التعديــالت الناتجــة مــن عمليــة التحويــل للقوائــم الماليــة االفتتاحيــة كمــا فــي ينايــر 2016 م مــن قبــل 

المدققيــن الخارجييــن وذلــك لضمــان االســتعداد فــي الوقــت المناســب .
3.   وافــق مجلــس االدارة علــى تحديــث السياســات المحاســبية فــي اعــداد القوائــم الماليــة وذلــك لتتوافــق مــع معاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي 

ســوف تطبــق ابتــداَء مــن 1 ينايــر 201٧ م.
٤.    تــم اعــداد ومراجعــة القوائــم الماليــة اإلفتتاحيــة الموحــدة كمــا فــي ينايــر 2016م مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن وفقــا لمعاييــر المحاســبة 

الدوليــة.
5.   اســتعدت ادارة المتقدمــة فــي تحضيــر القوائــم الماليــة الموحــدة للربــع األول مــن عــام 2016 م وللســنة الماليــة المنتهيــة فــي ديســيمبر 2016 م 

وفقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي مــن المتوقــع عرضهــا بحــد أقصــى فــي  خــالل الربــع األول مــن عــام 201٧ م. 
6.   ال توجــد آثــار جوهريــة علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة نتيجــة تطبيــق المعاييــر الدوليــة للقوائــم الماليــة. وقــد كان للتحــول للمعاييــر 
الدوليــة أثــر علــى طريقــة القيــاس واالعتــراف والعــرض واالفصــاح لبنــود معينــة مثــل مخصصــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن بتطبيــق طريقــة 
التقويــم اإلكتــواري، وتجزئــة المكونــات الرئيســية لألصــول الثابتــة وتقديــر العمــر اإلفتراضــي لهــا، وتحميــل المصروفــات اإلداريــة التــي ســبق 

رســملتها واإلعتــراف بخســائر ناجمــة عــن إســتثمارات متاحــة للبيــع عنــد تطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة.
٧.   باالضافة الى ذلك فقد قدمت الشركة دورات تدريبيه عديدة الى موظفي اإلدارة المالية في مجال معايير المحاسبة الدولية .

٨.   حتــى نهايــة العــام المالــي 2016م  ، لــم تواجــه المتقدمــة صعوبــات كبيــره فــي عمليــة االنتقــال الــى تنفيــذ معاييــر المحاســبة الدوليــة، وتجــري 
خطــة التحــول بشــكل ســلس فــي تطبيــق تحويــل القوائــم الماليــة وفقــا لمعاييرالمحاســبة الدوليــة بــدءا مــن الربــع األول مــن عــام 201٧ م.
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8( الشركات التابعة :
فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

)أ( الشركة المتقدمة لإلستثمار العالمي :
رأس مال الشركة : 1 مليون ريال سعودي.

نسبة"المتقدمة" فيها ٩5٪.
يتمثــل نشــاطها فــي االســتثمار فــي المشــاريع الصناعيــة بمــا فــي ذلــك المشــاريع المتعلقــة بالصناعــات البتروكيماويــة والكيماويــة األساســية 

منهــا أو التحويليــة داخــل وخــارج المملكــة العربيــة الســعودية. 
مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية.

مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية.

)ب( الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  :
رأس مال الشركة : 1 مليون ريال سعودي.

نسبة"المتقدمة" فيها ٩5٪.
يتمثل نشاطها فيها إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن الخاليا الضوئية واأللواح الضوئية.

مكان العمليات الرئيسي : المملكة العربية السعودية.
مكان التأسيس: المملكة العربية السعودية.

)ج( الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة:
رأس مال الشركة : 100 ألف دوالر أمريكي )حوالي 3٧5 ألف ريال سعودي (.

مملوكة للشركة المتقدمة لإلستثمار العالمي بنسبة ٪100 . 
يتمثل نشاطها في االستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية و الكيماوية. 

مكان العمليات الرئيسي : تزاول الشركة نشاطها في قارات أوروبا وأمريكا وآسيا.
مكان التأسيس: لوكسمبورغ.

9( األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :
التوجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.

10( سياسة الشركة في  توزيع األرباح : 
إن قرار توزيع األرباح من صالحية الجمعية العامة بناء على توصية مجلس إدارة الشركة، وهذا يعتمد وبشكل رئيسي على:

1. مقدار األرباح الصافية المحققة فى كل عام.
2. حجم اإلنفاق المتوقع على المشاريع اإلستثمارية المستقبلية.  

3. التدفقات النقدية المتوقعة.
 وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بإعتمــاد توزيــع أربــاح نقديــة عــن الربــع الرابــع لعــام 2016 م قدرهــا ) 13٧.٨( مليــون ريــال ســعودي بواقــع )0.٧0( ريــال للســهم 
ــع ) ٨5.2 (  ــال بواق ــون ري ــو ) 511.٧ ( ملي ــي 31 / 12 /2016م ه ــي ف ــام المنته ــن الع ــا ع ــيتم توزيعه ــي س ــة والت ــاح النقدي ــي األرب ــح إجمال ــد ليصب الواح
للســهم الواحــد ، وتتلخــص السياســة العامــة لتوزيــع األربــاح بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف االخــرى والمخصصــات بمــا 

فيهــا الــزكاة الشــرعية والمخصصــات واإلحتياطيــات األخــرى علــى النحــو التالــي :
•   يجنــب )10٪( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة أن توقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي 

المذكــور نصــف رأس المــال .
•    للجمعيــة العامــة العاديــة ، بنــاء علــى اقتــراح مجلــس االدارة، أن تجنــب نســبة معينــة مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 

وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة .
•   يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )5٪( على األقل من رأس المال المدفوع .

•   بعــد كل مــا تقــدم، يتــم تخصيــص مــا ال تزيــد نســبته علــى 10٪ مــن الباقــي لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة مــع مراعــاة األنظمــة والتعليمــات 
الصــادرة مــن وزارة التجــارة يهــذا الشــأن، ويــوزع الباقــي بعــد ذلــك علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة فــي األربــاح.

11( مصالح األشخاص في أسهم الشركة :

ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2016 م أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي أشخاص.
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12( المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

نســبة ملكيــة أعضــاء مجلــس االدارة وكبــار التنفيذييــن بمــا فيهــا أســهم زوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي الشــركة وأدوات الديــن وأي تغييــر فــي 
تلــك المصلحــة خــالل العــام المالــي 2016م:

الصفةأسماء األعضاء وكبار التنفيذيين
  ٢٠١٦/١٢/3١م٢٠١٦/١/١م

نسبة التغيرصافي التغير
أدوات عدد األسهم

أدوات عدد األسهمالدين
الدين

20.8 %5.302.2826.407.7721.105.490رئيس مجلس االدارةخـليفة بن عبداللطيف المـلحـم
20 %1.1601.392232عضو مجلس االدارةعبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم

20 %1,0001.200200عضو مجلس االدارةسامي بن عبدالعزيز الصويغ
14.7 %803.279921.303118,024عضو مجلس االدارةوليد بن محمد الجــعــفــري

20 %16,00019.2003,200عضو مجلس االدارةخالد بن عبدالرحمن العمران
20 %1,0001.200200عضو مجلس االدارةياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق
20 %1,0001.200200عضو مجلس االدارةهاني بن عبدالعزيز التركيت

0 %000عضو مجلس االدارةسلطان بن محمد السليمان

عضو مجلس االدارة والرئيس عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي
0 %000التنفيذي

0 %000مدير عام سلسلة اإلمداداتأحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
0 %000مدير عام الشؤون الفنيةفهــد بن ســالم المطــرفي

0 %000مدير عام الشؤون االداريةممدوح بن حابس الشـــمري
0 %000مدير عام التشغيلعلي بن مـبـارك الشــهراني

ــاد  ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــاهمين بنهاي ــجل المس ــدون بس ــاهمون المقي ــا المس ــة يملكه ــهم قائم ــل كل )5(  أس ــي مقاب ــهم مجان ــح س ــم من •      ت
ــو 2016م. ــي 2٨ يولي ــادس ف ــة الس ــر العادي ــة غي ــة العام الجمعي

13( المديونية االجمالية على الشركة :
لقد تم اإلفصاح عنها فى البيانات المالية المدققة لعام 2016م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات والمعلومات 

المتعلقة بها خالل العام المالي 2016م: 
المبلغ بماليين الرياالت

الجهات المانحة 
للقرض

الغرض من 
 قيمة  أصلمدة السدادتاريخ القرضالقرض

القرض
المسحوب خالل 

عام ٢٠١٦م
المسدد خالل 

عام ٢٠١٦ م
الرصيد كما في 

٢٠١٦/١٢/3١م

أغراض الشركة صكوك اسالمية
1.0001.000 5سنوات201٤/11/1٧مالعامة

تسهيالت 
اسالمية ائتمانية 

من بنك محلي

تمويل مشروع 
اسكان 

موظفي الشركة 
)المرحلة األولى(

120٤050 5سنوات2013/03/٤م

14( وصف ألدوات الدين القابلة للتحويل ألسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أومذكرات االكتتاب :
ــركة أو  ــا الش ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق إكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــهم أو أوراق مالي ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــن قابل ــة أدوات دي ــد أي ال توج

منحتهــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2016/12/31م.

15( وصف حقوق التحويل واإلكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية :
ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حقــوق اكتتــاب أوأي 

حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2016م. 
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16( وصف ألدوات الدين القابلة لإلسترداد :
ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.

 17(  إجتماعات مجلس اإلدارة :

عقــد مجلــس اإلدارة 5 إجتماعــات خــالل عــام 2016م باإلضافــة إلــى جمعيتيــن عموميتيــن، ويبحــث المجلــس فــي إجتماعاتــه الموضوعــات المدرجــة 
فــي جــدول أعمــال موثــق ومحــدد وفقــا لصالحياتــه ، وكان حضوراالجتماعــات كالتالــي:

اجتماعات المجلس خالل عام  2016مم
إجمالي
الحضور األولاإلسم

٢٠١٦/3/٠١م
الثاني

٢٠١٦/4/٢٦م
الثالث

٢٠١٦/٥/١7م
الرابع

٢٠١٦/١٠/٠4م
الخامس

٢٠١٦/١١/٢٢م

5      خـليفة بن عبداللطيف المـلحـم١
4عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم٢
4سامي بن عبدالعزيز الصويغ3
5وليد بن محمد الجــعــفــري4
4خالد بن عبدالرحمن العمران٥
3ياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق٦
4هاني بن عبدالعزيز التركيت7
2سلطان بن محمد الســليمان*8
2عبدالله بن مقبل القرعاوي* 9
2سرينـيفــــاس فيــــمبـــراال**١٠
2مازن بن محـمد السـعـــيـد**١١

* تم انتخابه لعضوية المجلس ابتداء من 1 اكتوبر 2016م.
** تم انتهاء عضويته في مجلس اإلدارة في 30 سبتمبر 2016م.

18( الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العالقة :
ال توجد خالل عام 2016 م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي عالقة.

19( المصالح في عقود الشركة :
ال توجــد خــالل عــام 2016 م أيــة عقــود كانــت الشــركة طرفــًا فيهــا وكان فيهــا مصلحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو للرئيــس التنفيــذي أو للمســؤول 

المالــي أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم.

20( التنازالت عن الرواتب والتعويضات واألرباح :
ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويضات.

21( تنازالت المساهمين عن الحقوق في األرباح :
ال توجد خالل عام 2016 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.

22( المدفوعات النظامية المستحقة :
تــم دفــع مبلــغ )3.101.1٩0( ريــال ســعودي إلــى مصلحــة الــزكاة والدخــل والــذي يمثــل مــا نســبته 5٪ أو15٪ )وذلــك حســب طبيعــة الخدمــة المقدمــة( مــن 
مدفوعــات الشــركة إلــى المورديــن األجانــب خــالل العــام 2016م، كمــا تــم دفــع مبلــغ وقــدره )21.33٩.2٧٨( ريــال كــزكاة وضرائــب عــن العــام 2015م، كمــا 
بلغــت الــزكاة والضرائــب المســتحقة علــى الشــركة عــن عــام 2016م مبلــغ وقــدره )21.٨25.0٧٤( ريــال فــي حيــن بلغــت مدفوعــات اشــتراكات التأمينــات 

االجتماعيــة مبلــغ قــدره )10.٤٧2.525( ريال.

23( البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :
حرصــا مــن الشــركة واهتمامهــا بالعنصــر البشــري والــذي يعتبــر أغلــى مواردهــا حيــث يعتبرالمحورالرئيــس فــي نجاحاتهــا المتواصلــة فــإن الشــركة 

قامــت بوضــع البرامــج التحفيزيــة التاليــة : 

الحضور   عدم الحضور  
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أ( برنامج تملك األسهم لموظفي الشركة 
قامــت الشــركة بشــراء عــدد 1.500.000 ســھمًا مــن أســهم الشــركة  لبرنامــج تملــك األســهم لموظفــي الشــركة وقــد تــم تمویــل تكلفــة ھــذه األســھم 

مــن قبــل الشــركة بالكامــل ووضــع اإلجــراءات النظاميــة لهــذا البرنامــج .

ب( برنامج  االدخار
 بــادرت الشــركة إلــى إيجــاد نظــام للتوفيــر واالدخــار )اختيــاري ( وذلــك لتحفيــز موظفــي الشــركة وضمــان مســتقبل أفضــل لهــم، حيــث تقــوم الشــركة 
بإســتقطاع جــزء مــن الراتــب بنــاء علــى رغبــة الموظــف وذلــك إلســتثماره لمصلحــة الموظــف المشــترك فــي البرنامــج  وتختــار الشــركة مجــاالت 
مناســبة الســتثمار أمــوال البرنامــج وفقــًا لشــروط االســتثمار االســالمية ، كمــا يتــم احتســاب اســتحقاق الموظــف لمســاهمة الشــركة وفــق أســس 
وضعتهــا الشــركة تبــدأ مــن 10٪ عنــد اكتمــال الســنة األولــى لالشــتراك و تصــل إلــى 100٪ عنــد اكتمــال الســنة العاشــرة لالشــتراك وتحســب مســتحقات 

الموظــف مــن هــذه المســاهمة فــي حالــة انتهــاء االشــتراك وفــق الضوابــط النظاميــة. 

ج( برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين
فيمــا يتعلــق ببرنامــج تمليــك الوحــدات الســكنية للموظفيــن الســعوديين فقــد أكملــت الشــركة المرحلــة األولــى مــن المشــروع والمتضمنــة 
بنــاء 116 فيــال ســكنية وتهيئــة البنيــة التحتيــة و الطــرق واإلنــارة والتشــجير علــى قطعــة األرض التــي حصلــت عليهــا الشــركة مــن الهيئــة الملكيــة 
بالجبيــل فــي حــي جلمــودة بمدينــة الجبيــل الصناعيــة إلقامــة المشــروع عليهــا وتــم تســليم الوحــدات الســكنية للموظفيــن الســعوديين فــي 

النصــف االول مــن عــام 2016م بعــد أن إكتملــت االجــراءات الالزمــة وتــّم الحصــول علــى موافقــة الجهــات المختصــة.  
أمــا بالنســبة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع والمتضمنــة بنــاء 10٤ فيــال ســكنية علــى قطعــة أرض أخــرى مقابلــة للقطعــة األولــى فــي نفــس 

حــي جلمــودة بمدينــة الجبيــل الصناعيــة، فقــد بلغــت نســبة إنجــاز عمليــات التنفيــذ بنهايــة عــام 2016م حوالــي ٤5٪. 

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

بناًء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر باألتى:
•   أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.

•   أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
•   أنه ال يوجد أى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

25( المعلومات الواجب اإلفصاح عنها بموجب الئحة حوكمة الشركات : 

تــم اعتمــاد نظــام الحوكمــة الخــاص بالشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات بعــد موافقــة مســاهمي الشــركة خــالل الجمعيــة العامــة التــي عقــدت 
بتاريــخ ٩ مــارس 2010م ، وتقــوم الشــركة بتطبيــق الغالبيــة العظمــى مــن األحــكام الــواردة فــى الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق 

الماليــة فــى المملكــة.

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

سبب عدم التطبيقالمتطلبات الواردة في الالئحةالفقرةالمادة

اإلطالع على التقارير السنوية للمستثمرين من األشخاص ذوي د6
الصفة االعتبارية.

يرتبط هذا بسياسات خاصة وباشخاص قد اليكون أفصح عنها 
بشكل علني مما يترتب صعوبة التطبيق.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من اجل هـ10
حمايتهم وحفظ حقوقهم.

لم تنشأ للشركة حاجة لوضع سياسات  مكتوبة لهذا الغرض في 
الوقت الراهن وحيث تكفل العقود ذلك.

ط12
إلتزام الشخص ذي الصفة االعتبارية الذي يحق له بحسب نظام 

الشركة تعيين ممثلين له في مجلس االدارة بعدم التصويت على 
اختيار األعضاء االخرين في مجلس اإلدارة.

الينطبق هذا الحكم على الشركة لعدم وجود نص بالنظام 
األساسي يمنح الجهات اإلعتبارية حق تعيين ممثلين لها 

بالمجلس.
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11 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

ب( عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:
يتشــكل مجلــس اإلدارة مــن تســعة أعضــاء وفيمــا يلــي بيــان بأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة وعضويتهــم فــي الشــركات المســاهمة 

األخــرى :

الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس إدارتهااالسم
بنك الجزيرة ، شركة اسمنت االبيض السعودي. خــليفة بن عبداللطيف الملحـم

شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير، شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني.  عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم

شركة كيمائيات الميثانول ) كيمانول (.سامي بن عبدالعزيز الصويغ

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

شركة خالد وعبدالعزيزعبدالرحمن العمران، شركة فنادق الدمام .خالد بن عبدالرحمن العمران

شركة سويكورب. ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق

شركة دانة غاز - االمارات العربية المتحدة. هاني بن عبدالعزيز التركيت
بنك وربة – الكويت.

اليوجد.سلطان بن محمد السليمان

اليوجد. عبدالله بن مقبل القرعاوي

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

تصنيف العضويةالصفةاالسم
عضو غير تنفيذيرئيس مجلس االدارةخليفة بن عبداللطيف الملحم

عضو مستقلعضو محلس االدارةعبدالعزيز بن عبدالله الملحم
عضو مستقلعضو محلس االدارةسامي بن عبدالعزيز الصويغ

عضو مستقلعضو محلس االدارةوليد بن محمد الجعفري
عضو مستقلعضو مدلس االدارةخالد بن عبدالرحمن العمران

عضو مستقلعضو محلس االدارةياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق
عضو مستقلعضو محلس االدارةهاني بن عبدالعزيز التركيت

عضو غير تنفيذيعضو محلس االدارةسلطان بن محمد السليمان
عضو تنفيذيعضو محلس االدارةعبدالله بن مقبل القرعاوي

د(  لجان مجلس األدارة
إعتمــد مجلــس اإلدارة اللوائــح التنظيميــة لــكل مــن: لجنــة الترشــيحات والمكافــات، ولجنــة المراجعــة، واللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة اإلســتثمار، 
وبينــت اللوائــح تشــكيل كل مــن هــذه اللجــان ومــدة عضويتهــا ومهامهــا وصالحياتهــا وأســلوب عملهــا وإجتماعاتهــا ، ونصــت علــى إلتزامــات 

أعضائهــا ومكافاتهــم . وتتكــون اللجــان علــى النحــو التالــي:

لجنة الترشيحات والمكافآت:

شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خالل عام 2016م وتتألف من أربعة أعضاء هم : 

الصفةاالسم
رئيس اللجنةخليفة بن عبداللطيف الملحم

عضوعبدالعزيز بن عبدالله الملحم
عضووليد بن محمد الجعفري

عضوعبدالله بن مقبل القرعاوي*
  

* تم تعيين األستاذ/ عبدالله بن مقبل القرعاوي للدورة الجديدة بدءًا من تاريخ 2016/10/1م.
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12 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

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

1- التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبق 
إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

2- المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة 
لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم أن يخصصــه العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة. 

3- مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. 
٤- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .

5- التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة 
شــركة أخــرى.

6- وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن ، ويراعــى عنــد وضــع تلــك السياســات اســتخدام معاييــر 
ترتبــط بــاألداء.

لجنة المراجعة 
ــخ  ــي تاري ــت ف ــي انته ــابقة والت ــدورة الس ــالل ال ــك خ ــام 2016م وذل ــي ع ــات ف ــة 3 اجتماع ــدت اللجن ــة وقدعق ــة المراجع ــس اإلدارة لجن ــكل مجل ش

2016/0٩/30م وتتألــف مــن ثالثــة أعضــاء ســابقين هــم : 

الصفةاالسم
رئيس اللجنةعبدالعزيز بن عبدالله الملحم
عضوخالد بن عبدالرحمن العمران

عضوسرينيفاس فيمبراال
                    

علمــا بــأن مجلــس االدارة قــد أصدرخــالل إجتماعــه األول بعــد إنتهــاء الــدورة الســابقة بأنــه ســوف يتــم عــرض المرشــحين لرئاســة وعضويــة لجنــة 
المراجعــة ليتــم التصويــت عليهــم فــي أول اجتمــاع قــادم للجمعيــة العامــة للشــركة وذلــك تنفيــذًا للمــادة )101( مــن نظــام الشــركات الجديــد.

وتشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:
• اقتراح مراجع الحسابات الخارجي.

• مراجعة التقاریرالمالية ربع السنویة والسنوية المدققة.
• تحدید نطاق عمل المراجعة السنویة.

•مراجعة إجراءات الرقابة الداخلیة ورفع التوصیات إلى مجلس اإلدارة بشأن ما یمكن تحسینھا.

اللجنة التنفيذية:
شكل مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية وقدعقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 2016م وتتألف من خمسة أعضاء هم: 

الصفةاالسم
رئيس اللجنةخليفة بن عبداللطيف الملحم

عضووليد بن محمد الجعفري
عضوسامي بن عبدالعزيز الصويغ

عضوعبدالعزيز بن عبدالله الملحم*
عضوعبدالله بن مقبل القرعاوي*

* تــم تعييــن كاًل األســتاذ/ عبداللــه بــن مقبــل القرعــاوي واألســتاذ / عبدالعزيــز بــن عبداللــه الملحــم  بــداًل مــن األســتاذ / مــازن بــن محمــد الســعيد 
واألســتاذ / سرينيـــفاس فيمبــراال للــدورة الجديــدة بــدءًا مــن تاريــخ 2016/10/1م.

وتتلخــص مهــام اللجنــة فــي اتخــاذ القــرارات المناســبة حيــال المواضيــع التــي التملــك اإلدارة التنفيذيــة صالحيــة البــت فيهــا أو الموافقــة عليهــا 
حســب جــدول الصالحيــات المعتمــد بالشــركة، كمــا تقــوم بدراســة المواضيــع المحالــة إليهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بغــرض دراســتها 

مــن كافــة الجوانــب والتوصيــة لمجلــس إدارة الشــركة برأيهــا تمهيــدا إلتخــاذ القــرار المناســب مــن قبــل المجلــس.

لجنة اإلستثمار:
شكل مجلس اإلدارة لجنة اإلستثمار، وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 2016م وتتألف من ثالثة أعضاء هم:
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الصفةاالسم
رئيس اللجنةخليفة بن عبداللطيف الملحم

عضووليد بن محمد الجعفري
عضوسلطان بن محمد السليمان*

* تم تعيين الدكتور/ سلطان بن محمد السليمان بداًل من األستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الملحم  للدورة الجديدة بدءًا من تاريخ 2016/10/1م.
وتشتمل مهام اللجنة على اآلتي:

-   إتخــاذ القــرارات المتعلقــة باإلســتثمار فــي إطــار سياســة اإلســتثمار وخطــة توزيــع مخصصــات األصــول المعتمــدة مــن المجلــس وذلــك بهــدف 
تحقيــق أعلــى معــدالت للعائــدات اإلســتثمارية طبقــًا ألنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ذات العالقــة ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية وتوجيهــات 

ــتثمارية. ــر االس ــإدارة المخاط ــة ب ــس اإلدارة المتعلق مجل
-   إختيار وتعيين مديري صناديق اإلستثمار وتخصيص مبلغ االستثمار لكل منهم حسبما تراه اللجنة مناسبًا.

-   اإلشراف على األنشطة اإلستثمارية وإتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة.
-   رصد نتائج اإلستثمارات واستعراضها للتحقق من مدى تطابقها مع األهداف االستثمارية للشركة.

-   إعداد التقارير الدورية حول النتائج الكلية للعمليات اإلستثمارية ورفع التوصيات للمجلس بغرض إتخاذ 
القرارات الالزمة.

هـ( مكافّات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
ــس  ــم الرئي ــاف اليه ــن يض ــار التنفيذيي ــن كب ــة م ــس اإلدارة وخمس ــاء مجل ــة ألعض ــات المدفوع ــآت والتعويض ــن المكاف ــل ع ــي تفاصي ــا يل فيم

ــي: ــر المال ــذي والمدي التنفي

أعضاء مجلس اإلدارةالبيان
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا 

أعلى المكافات والتعويضات يضاف اليهم 
الرئيس التنفيذي والمدير المالى

6.٨05.63٧ال يوجدالرواتب والتعويضات
٤16.٤5٩2.65٤.٤63البدالت

1.٨00.0006.261.3٤٧المكافات الدورية السنوية
ال يوجدال يوجدالخطط التحفيزية

ال يوجدال يوجدالتعويضات والمزايا العينية

2.216.45915.721.447اإلجمالي

و(  العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة
اليوجــد أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أومــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أوقضائيــة أخــرى خــالل عــام 

2016م.  

ز ( نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
تقــوم لجنــة المراجعــة والمكونــة مــن ثالثــة أعضــاء بدراســة التقاريــر الدوريــة عــن تقييــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن حيــث التنظيــم والتطبيــق، 
هــذا وقــد تــم تنفيــذ العديــد مــن عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة والتــي كان مــن شــأنها التأكــد مــن دقــة وفعاليــة األداء والجــودة، إضافــة الــى 
المســاهمة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة وإعتمادهــا بنــاًء علــى التفويــض الممنــوح لهــا مــن مجلــس اإلدارة وتنســيق أعمــال الجهــات 
الرقابيــة الخارجيــة. وقــد اطلعــت لجنــة المراجعــة علــى التقاريــر، ولــم يتبيــن لهــا وجــود أيــة أمــور جوهريــة، كمــا تبيــن أن نظــام الرقابــة الداخلــي 
يســير بشــكل آمــن وســليم ، أخــذا فــي االعتبــار أن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســالمة أنظمتــه وفاعليــة تطبيقــه – ال يمكــن 

أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــًا عــن ذلــك.

 26( تقرير المحاسب القانوني للشركة :
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة العاشــرة المنعقــدة بتاريــخ 2016/03/01م علــى تعييــن مكتــب إرنســت آنــد يونــق كمراجــع خارجــي لحســابات 
الشــركة للعــام المالــي 2016م كمحاســب قانونــي للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2016/12/31م ولــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي 

ــنوية. ــة الس ــم المالي ــى القوائ ــات عل ــركة أي تحفظ للش

27( توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :
لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة بإستبداله منذ إعتماده في الجمعية العامة العادية العاشرة.
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الخاتمة:

يتقــدم رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة شــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات بخالــص الشــكر والتقديــر لحكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين لمــا توليــه 
ــد هــذه البــالد مــن واســع نعمــه، ونخــص بالشــكر كل مــن وزارة التجــارة واإلســتثمار،  ــه عزوجــل أن يزي مــن دعــم للصناعــة الوطنيــة، ويدعــو الل
ووزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة، وشــركة الزيــت العربيــة الســعودية ) ارامكــو الســعودية( ، وهيئــة الســوق الماليــة ، وصنــدوق التنميــة 

الصناعيــة الســعودي ، والهيئــة الملكيــة بالجبيــل وينبــع ، وكافــة القطاعــات الحكوميــة واألهليــة األخــرى ، علــى دعمهــم وتعاونهــم الدائــم . 
كمــا يشــكر المجلــس المســاهمين الكــرام علــى دعمهــم وثقتهــم الغاليــة وكافــة العامليــن بالشــركة علــى جهودهــم المخلصــة وحرصهــم علــى 

اســتمرار تقدمهــا وإزدهارهــا.
 بعد هذا اإلستعراض فإن مجلس اإلدارة يعرض على الجمعية العامة غير العادية السابع الموقر جدول األعمال التالي:

1.     التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2.    التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م.
3.   التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسيمبر 2016م. 

٤.    التصويــت علــى توزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن الربــع الرابــع لعــام 2016م بواقــع )13٧.٨( مليــون ريــال تمثــل نســبة )٧٪( مــــن رأس المــال 
باإلضافــة إلــى مــا تــم توزيعــه مــن األربــاح بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة عــن األربــاع الثالثــة الســابقة بواقــع )3٧3.٩( مليــون ريــال تمثــل نســبة 
)21.5٪( مــن رأس المــال ليصبــح إجمالــي مــا تــم توزيعــه عــن الســنة الماليــة المنتهيــة  فــي 2016/12/31م هــو )511.٧( مليــون ريــال تمثــل نســبة )5.٪2٨( 
مــن رأس المــال. وتكــون أحقيــة األربــاح للربــع الرابــع فقــط للمســاهمين المقيديــن بســجالت تــداول بنهايــة يــوم إنعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة الســابع.
5.     التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة مرحليــة علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة 201٧م، مــع تحديــد تواريــخ األحقيــة 

والدفــع وفقــا للضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة عــن هيئة الســوق المالية.
6.     التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بصــرف مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع )200.000( ريــال لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م.
٧.    التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

٨.    التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بشــأن إختيــار مراجــع الحســابات الخارجــي لمراجعــة القوائــم الماليــة ربــع الســنوية والســنوية للشــركة 
وتحديــد أتعابــه للعــام المالــي 201٧م.

٩.    التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
10.     التصويــت علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا وإجــراءات وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا بنــاًء علــى إقتــراح مجلــس اإلدارة 

وذلــك إعتبــارًا مــن تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة العامــة ولمــدة ثــالث ســنوات ميالديــة، علمــًا بــأن المرشــحين هــم :
أ ( عبدالعزيز بن عبدالله الملحم ) عضو مجلس إدارة مستقل ( 

ب( سلطان بن محمد السليمان ) عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (
ج ( هشام الناصر )من غير أعضاء مجلس اإلدارة (  

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, 


