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سمي، واسم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقریر السنوي للسنة إب یسرني
  م.٣١/١٢/٢٠١٣المالیة المنتهیة في 

م، تماسكًا جیدًا في أسعار منتجات البتروكیماویات، ولكن على صعید ٢٠١٣لقد شهد عام 
مشروعها (الشركة السعودیة للبولیمرات) استمر في محاوالته معالجة عدد من فإن الشركة، 

المشاكل الفنیة التي واجهته، والتي فرضت عددًا من التوقفات غیر المجدولة، ولكن الصورة 
، وهي مستمرة في التحسن لغرض الوصول بطاقة اإلنتاج إلى حجمها التصمیمي. تحسنت تدریجیاً 

م انخفاضًا ملحوظًا في حجم الخسارة، مع تحقیق ارباح خالل الربع ٢٠١٣وتعكس األرقام للعام 
امل مراعیة عأعمالها ستستمر الشركة في جهودها إلدارة ، األخیر من هذا العامالثاني والربع 

  ، ورفع نسبة السعودة بین موظفیها، وتحقیق عوائد لمساهمیها.واألمانالسالمة 
في الختام أود أن أتقدم أصالًة عن نفسي ونیابة عن أعضاء مجلس اإلدارة الموقرین بخالص 

وحكومته سعود  آل زعبد العزیخادم الحرمین الشریفین الملك عبدهللا بن  الشكر والتقدیر إلى مقام
 .في المملكة لقطاع الصناعةدعمها المتواصل لالرشیدة، 

  
  

  التوفیق. باهللو 
 رئیس مجلس اإلدارة   

حمد بن سعود السیاري  
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  :الشركة نشاط: أوالً 

هـ ١٤٢٩ربیع األول  ٨اریخ بت الشــــــــــــركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم)تأســــــــــــســــــــــــت 
مســــــــاهمة ســــــــعودیة مســــــــجلة في مدینة الریاض ، كشــــــــركة )م٢٠٠٨مارس  ١٦(الموافق 
ویقع مقر عملها  ، ١٠١٠٢٤٦٣٦٣العربیة الســـــــــعودیة، بالســـــــــجل التجاري رقم بالمملكة 

 )بتروكیم(الشـــــــركة  یتمثل نشـــــــاطو ملیون لایر،  ٤،٨٠٠ هارأس مالبمدینة الریاض، ویبلغ 
البتروكیماویة والغاز والبترول  في تنمیة وتطویر وٕاقامة وتشـــغیل وٕادارة وصـــیانة المصـــانع

البتروكیمـــاویـــة نتجـــات مفي المواد والوتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة  ،والصـــــــــــــــنـــاعـــات األخرى
مارها في الحالي على اســتث ومشــتقاتها. وتقتصــر ممارســة بتروكیم لهذا النشــاط في الوقت

 والتي، وشــــركة بولیمرات الخلیج للتوزیع ،شــــركة الســــعودیة للبولیمراتال :تها التابعةاشــــرك
    .ماویةمنتجات بتروكیوتوزع تنتج 

  

 ً   :)الشركة السعودية للبوليمراتمشروع الشركة ( :ثانيا

ذات  ةمختلط وهي شــــركة ،للشــــركة األولالمشــــروع  ،الشــــركة الســــعودیة للبولیمراتتمثل 
ــــــــال) ملیو ٤,٨٠٠(ولیة محدودة یبلغ رأسمالها ؤ مس تجاري السجل التحمل و  ،سعودي ن ریـ

ه (الموافق لـ ٢٩/١١/١٤٢٨الجبیــل بتــاریخ  مــدینــة صـــــــــــــــادر من ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦رقم 
من  %٦٥تمتلك الشــركة و مدینة الجبیل الصــناعیة، ، ویقع المشــروع في م)٩/١٢/٢٠٠٧

 العربیة شــــــركة شــــــیفرون فیلیبسمن قبل  مملوك %٣٥والبالغ  ،لجزء المتبقياالمشــــــروع و 
یقوم بإنتاج و م، ٢٠١٢بــدأ إنتــاج المشـــــــــــــــروع في الربع األخیر من عام  وقــد ،للكیمــاویــات

  المواد التالیة: 
  الطاقة التصمیمیة 

 ألف طن سنویاً 
 المادة

1,165   یثلینإ

550   ثلین عالي الكثافةیإبولي 

550   ثلین منخفض الكثافة الخطيیإبولي 
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100   هكسین

400   بولي بروبلین

100   GPPS بولي ستایرین 

100   HIPS بولي ستایرین  

 ٤,٥٤٧ مبلغم ٢٠١٣ عام خالل للبولیمرات الســــــــعودیة الشــــــــركة مبیعات إجمالي وبلغ
 .لایر ملیون) ٤٥,٤( بلغت  خسائر صافي وحققت لایر، ملیون

 

  م، على النحو التالي:٢٠١٣وكان التوزیع  الجغرافي لمبیعات الشركة خالل عام 

 بالمشــــــــروع، وكذلك نســــــــب كبار بتروكیمنســــــــبة ملكیة  هكما یوضــــــــح الرســــــــم البیاني أدنا
  .بتروكیمالمساهمین في 

 :  الشركة السعودیة للبولیمراتمساهمو الشركة الوطنیة للبتروكیماویات و  

  
  
  

  

 المؤسسة العامة للتقاعد
١٦٫٢%  

المؤسسة العامة للتأمينات
١٦٫٢%  

الجمهور
١٧٫٦%  

لالستثمار الصناعيالمجموعة السعودية
 ٥٠%  

%٣٥شيفرون فيليبس العربية  %٦٥بتروكيم    

للبوليمراتالشركة السعودية   

4%

67%

29%

داخل المملكة

أسيا

أوروبا
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كمــا أن جمیع منتجات الشـــــــــــــــركة الســـــــــــــــعودیة للبولیمرات، والتي تباع خارج المملكة، تتم 
ودیة والمملوكة بنفس نســبة ملكیة الشــركة الســع بواســطة "شــركة بولیمرات الخلیج للتوزیع"،

لشــركة شیفرون فیلیبس العربیة)، وهي شركة  %٣٥لشــركة بتروكیم، و %٦٥للبولیمرات (
ینحصر ، و دبيفي مطار المنطقة الحرة بوتقع  ،المتحدة دولة اإلمارات العربیة في مسجلة
وقد تم  ،الســــــــــــــعودیة للبولیمرات شــــــــــــــركةالمنتجات  وتوزیع بیعو  تخزین فقط علىعملها 

 ٢، برأس مال م، كشــــــركة ذات مســــــؤولیة محدودة١٥/٢/٢٠١١بتاریخ تأســــــیس الشــــــركة 
 عام اللخ شـــــــــــركة بولیمرات الخلیج للتوزیع مبیعات إجمالي وبلغ .إماراتيملیون درهم 

  .لایر ملیون ١٦٢ بلغت  أرباح صافي وحققت لایر، ملیون ٣,٩٣٥ مبلغم ٢٠١٣
  

 ً    النتائج المالية للشركة: :ثالثا

  :  م٣١٢٠المالية  للسنةملخص لنتائج أعمال الشركة  -أ

، حیث م ٣١/١٢/٢٠١٣للفترة المنتهیة في  القوائم المالیة الموحدة ،یوضـــــــح تقریر المراجع الخارجي

 )ج للتوزیع، وشــــركة بولیمرات الخلیالتابعة (الشــــركة الســــعودیة للبولیمراتالشــــركات  بیاناتتوحید یتم 

   .لبتروكیم %٦٥نسبة والمملوكة ب،  بالكامل
  قائمة المركز المالي

قائمة المركز المالي (بماليين  2013  2012 2011 2010  2009
الرياالت)

 الموجودات          
 :موجودات متداولة       

3,276.1  2,115.1 1,822.8 1,083.2 2,548.3  الموجودات المتداولة إجمالي

11,304.9 16,204.4 18,174.3 19,303.4 18,457.4  غير المتداولة الموجوداتإجمالي 

14,581.0   18,319.5  19,997  20,386.6 21,005.7   إجمـالي الموجــودات

  :المطلوبات وحقوق المساهمين      

54.0 72.3  48.2  1,083.8  2,329.7  إجمالي المطلوبات المتداولة

9,678.1 11,855.9 13,632.9 13,671.8  13,121.3   إجمالي المطلوبات غير المتداولة     

9,732.1 11,928.2 13,681.1  14,755.6  15,451.0  إجمـالي المطــلوبات

4,848.9 6,391.3 6,316  5,631.0  5,554.7   مجموع حقوق الملكية

14,581  18,319.5 19,997  20,386.6  21,005.7  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
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 الدخـل قائمة
 قـائمة الدخـل (بماليين الرياالت)  2013  2012  2011  2010 2009

- - - 857.9   المبيعات 4,436.7

- - - (1,336.7)    (3,710.2)   المبيعاتتكلفة 

- - - (478.9)   إجمالي الربح (الخسارة) 726.5         

- - - (52.9) (310.6)   بيع وتوزيع

(9.2) (14.2) (47.1) (150.5) (250.5)    مومية وإداريةع

(9.2) (14.2) (47.1) (682.3)   الربح (الخسارة) من العمليات الرئيسية 165.4

16.0 11.5 - 50.8                  -  إيرادات أخرى 

- - 10.8 7.5                  -  إيرادات من ودائع بنكية  

- - (21.9)       (203.4)  أعباء مالية

(14.2) - - -                  -   إطفاء مصاريف التأسيس 

(0.4) - - -                  -   فروق تحويل عملة 

(1.4) - - -                  -   مصاريف تمويل 

(9.2) (2.7) (36.3) (646.0)         (38.0)
الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكية 

  غير المسيطرة والزكاة

1.7 1.2 12.0 221.4            10.2
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في 
  صافي (ربح) خسائر الشركات التابعة  

(7.5) (1.5) (24.3) (424.6)         (27.8)   قبل الزكاة الشرعية ربح (خسارة)صافي 

(53.1) (41.1) (39.8) (39.0)         (38.3)  الزكاة الشرعية

(60.6) (42.6) (64.1) (463.5)         (66.1)   ةصافي ربح (خسارة) السن

(0.13) (0.09) (0.13) (0.97) (0.14)   ربحية (خسارة) السهم الواحد باللایر

تم إســتبعاد المبیعات المشــتركة بین الشــركة الســعودیة للبولیمرات وشــركة بولیمرات الخلیج 
 للتوزیع من إجمالي المبیعات وتكلفة المبیعات، لغرض توحید القوائم المالیة.

 

 الفروقات الجوهریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة:ب_

-+/ التغییرات 2012 2013 البنود ( مالیین الریاالت ) التغیر نسبة   

  - 1,205.4(478.9) 726.5 إجمالي الربح

  - 847.7(682.3)  165.4 الربح التشغیلي

 85.73% 397.4(463.5)(66.1)   صافي الربح
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إلى  ،الســـابقة الســـنة ظهور الفروقات في النتائج التشـــغیلیة عن فيیعود الســـبب الرئیســـي 
تشـــــــــــــــغیلــه التجــاري بتــاریخ  بــدأمشـــــــــــــــروع الشـــــــــــــــركــة الســـــــــــــــعودیــة للبولیمرات كــان قــد أن 
، ٢٠١٢عام فقط للربع الرابع من هي  لتشـــــغیلل م أي أن الفترة المحســـــوبة١/١٠/٢٠١٢

م إلى تــاریخ ١٠/١١/٢٠١٢ تــاریخ منمجــدول غیر  اً واجــه توقفــقــد كمــا أن المشـــــــــــــــروع 
رتفاع اوالتي نتج عنها  وحداتلوجود بعض المشـــــــاكل الفنیة في بعض ال م١٩/١/٢٠١٣

  م.٢٠١٢في الخسائر لعام 
لى أدت إ بدورها والتي الوحدات، بعض في فنیة مشــاكل المشــروع واجهم ٢٠١٣في عام 

  لتواریخ التالیة:وفقًا لإیقاف اإلنتاج في جمیع الوحدات 
 م).٢٠١٣من عام  ايوم ١٨م (١٨/١/٢٠١٣لى تاريخ إ م٢٠١٢/ ١٠/١١من  -

 .)ايوم ٢٣م (٢٢/٧/٢٠١٣إلى تاريخ م ٣٠/٦/٢٠١٣ من -

 .)ايوم ١٣م (٤/١٠/٢٠١٣م إلى تاريخ ٢٢/٩/٢٠١٣من  -

ث وحی .وعودة اإلنتاج بشــــــكل طبیعي الوحدات، لتلك الالزمة صــــــالحاتاإل تم عملوقد 
قد ، فاالنتاج وحداتلختبارات ا، وكذلك عدة ةمجدولغیر  توقفاتشـــــــــهد  م٢٠١٣أن عام 

 . له اً كان متوقع ماعأرباح المشروع  نخفاضانتج عن ذلك 
 

  :للشركة المستقبلیة توقعاتال ج_ 
م على رفع مستوى اإلنتاج ٢٠١٤خالل عام  السعودیة للبولیمرات شركة سوف تعمل

سوف یعمل على تحقیق إیرادات أفضل، وفیما یتعلق  هوتحسین األداء، الذي بدور 
بالتوقعات المستقبلیة الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في األسواق العالمیة، فمن 

لكن بصفة قتصادیة، و ارتباطها بعدة عوامل تنبؤ بها في الوقت الحالي وذلك الالصعب ال
ف  األسعار سو  لى أنإ المتخصصة تشیر توقعات بعض المكاتب االستشاریةعامة، 

  قتصاد العالمي.م، مع تحسن طفیف مدفوع بتحسن اال٢٠١٤تبقى متذبذبة في عام 
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 ً  :المحتملة المخاطر: رابعا

   :كالتالي هاویمكن تصنیف تؤثر على نتائج الشركة قد ةمحتملمخاطر  هناك
  :عملياتالب المتعلقة المخاطر )١

غيلي و ١-١ توى األداء التش على العديد من التقنيات والمعدات  الذي يحتوي مس
  .والتوقف لألعطال تتعرض قدوالتي 

ية المواد توريد مخاطر ٢-١ اس تيفاء ،)اللقيم( األس روط واس  يدتور اتفاقية ش
 .السعودية رامكوأ شركة مع اللقيم

  .الخام المواد أسعار تغير مخاطر ٣-١
  .الفائدة بأسعار المتعلقة األخطار ٤-١

  :بالسوق المتعلقة المخاطر )٢
  .العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب المنافسة  ١-٢
  .الخام النفط أسعار ٢-٢

ركة،  )٣ وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الش
 .قد ينعكس على أسعار المنتجاتالذي و
واق التي يتم فيها بيع ألفي ا المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة اإلغراق )٤ منتجات س

 .الشركة
ناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من  )٥ المخاطر البيئية والمالزمة للص

  غرامات وتكاليف.

ً خامس   رباح:األ توزيع سياسة : ا

ب ركةالنظام األ حس ي للش اس م جميع ، س نوية بعد خص افية الس ركة الص توزع أرباح الش
  الوجه التالي:المصروفات العمومية، والتكاليف األخرى على 

ي نظامي، ويجوز للجمعية العامة امن األرباح الصافية لتكوين  %١٠يجنب  -١ ـ حتياطـ
 حتياطي المذكور نصف رأس المال.عادية وقف التجنيب متى ما بلغ االال

اءً ل -٢ ة بن ادي ة الع ام ة الع اح  %٥ب قتراح مجلس اإلدارة أن تجنعلى ا لجمعي من األرب
  غراض معينة.أوتخصيصه لغرض أو تفاقي الصافية لتكوين احتياطي ا

 ) من رأس المال المدفوع. %٥يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ( -٣
اء مجلس اإلدارة%١٠يخصص بعد ما تقدم ( -٤ ويوزع الباقي ،  ) من الباقي لمكافأة أعض

 بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.



 

٧ 
 

لدیها رصــــید من فلم یتكون م، ٢٠١٢بدأت التشــــغیل في نهایة عام الشــــركة لى أن إنظرًا 
 .م٢٠١٣ عن العام المالي  لألرباحتوزیعات  أیةهناك تكون وبالتالي لن ، األرباح المبقاة

 

ً سادس    :قروض الشركة :  ا

  :  م٢٠١٣خالل عام  القرض التاليحصلت بتروكیم على 
  (بماليين الرياالت) قيمة القروض القائمة

القرض مدة 
  (سنة)

 المبالغ
  المسددة

اإلجمالي رصيد ال
المسحوب في 

  العام نهاية

المسحوب 
 خالل العام

 رصيد ال
المسحوب في 
  بداية العام

قيمة إجمالي 
  القرض

  الجهة المقرضة

  بنك الرياض 600 0 600  600 0  2

  

  على النحو التالي: قد اقترض الشركة السعودیة للبولیمرات بتروكیم مشروع 

  (بماليين الرياالت) القروض القائمة قيمة
مدة 

القرض 
  **(سنة)

رصيد 
  نهاية العام

المبالغ المسددة 
  خالل العام

المسحوب 
 خالل العام

 رصيد ال
المسحوب في 
  بداية العام

قيمة إجمالي 
  القرض

  الجهة المقرضة

 صندوق التنمية الصناعي السعودي 1,200 1,200 0 50 1,150  7

  ستثمارات العامةصندوق اإل  3,000  3,000 0  30 2,970  7.5

  *بنوك تجارية محلية وأجنبية  9,258  9,258 0  485 8,773  11

  12,893   اإلجمالي  13,458 13,458 0  565

  محلیة والباقي بنوك دولیة. امنه ٧ :اً بنك ١٩یندرج تحت البنوك التجاریة  *
  م.٢٠١٣عام  خاللالقروض  تسدید أبد**

        

 ً   إدارة الشركة: :  سابعا

  :اإلدارة عضویة مجلسأ. 
دورة  وتنتهيأعضـــــــــــاء، ثمانیة من  مجلس إدارة الشـــــــــــركة الوطنیة للبتروكیماویاتیتكون  

 .م١٠/٤/٢٠١٦تاریخ بدارة الحالیة أعضاء مجلس اإل
  



 

٨ 
 

  م٢٠١٣إدارة بتروكیم خالل عام أعضاء مجلس 
 الصفة المنصب االسم

  غير تنفيذي   مجلس اإلدارة رئيس  حمد سعود السياري

  غير تنفيذي  مجلس اإلدارة  رئيسنائب  سليمان محمد المنديل

  مستقل  عضو مجلس إدارة  عبدهللا محمد الفايز

  مستقل  عضو مجلس إدارة  بوثنينأفراج منصور 

 غير تنفيذي العامة للتقاعد"عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

  مستقل عضو مجلس إدارة هيثم محمد الحميدي

 غير تنفيذيعضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية" محمد عبدهللا الحقباني

  تنفيذي  العضو المنتدب   عبدالرحمن صالح السماعيل

تیبي األســــتاذ ریاض عبتعیین أن المؤســــســــة العامة للتأمینات االجتماعیة قامت بكما ننوه 
(عضــو غیر تنفیذي) ممثًال لها في مجلس إدارة الشركة الوطنیة للبتروكیماویات الزهراني 

ارًا (عضــــــو غیر تنفیذي)، وذلك اعتبمحمد عبدهللا الحقباني (بتروكیم)، بدًال من األســــــتاذ 
  .م٢٠١٤-١-١من تاریخ 

  اء المجلس الذین لدیهم عضویة في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:أعض

  

 عضوية مجالس إدارة شركات المساهمة األخرى االسم

لالستثمار الصناعي. لمجموعة السعوديةامجلس إدارة رئيس   السياري سعود حمد

لالستثمار الصناعي. لمجموعة السعوديةاعضو مجلس إدارة  سليمان محمد المنديل

عبدهللا محمد الفايز
شركة التعاونية للتأمين. عضو مجلس إدارة
.الشركة الرائدة لالستثمار (شركة مغلقة) عضو مجلس إدارة

بوثنينأفراج منصور 

الشركة السعودية  للنقل البحري. عضو مجلس إدارة
مجموعة استرا الصناعية. عضو مجلس إدارة

.عضو مجلس إدارة شركة بوان

عبدالرحمن الخميسعبدالعزيز 
البنك السعودي لإلستثمار .عضو مجلس إدارة 
.لشركة السعودية العالمية للبتروكيماوياتاعضو مجلس إدارة 

محمد عبدهللا الحقباني
بنك الجزيرة.عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لألوراق المالية. (شركة مساهمة مغلقة)



 

٩ 
 

   :اجتماعات مجلس اإلدارةب. 
، وكان م٢٠١٣اجتماعات خالل العام المالي  ســـــــــــتة عقد مجلس إدارة الشـــــــــــركة
   حضور األعضاء كما یلي:

 اســم العضــو
م ٢٠١٣تواريخ االجتماعات في عام   

 اإلجمالي
٦/٤ ٢٠/٢  

 قبل الجمعية
٦/٤  

  ١١/١٢  ١٠/٩  ١٦/٦ بعد الجمعية

٦من  ٦        حمد سعود السياري  
٦من  ٦       المنديلسليمان محمد   

٦من  ٦       عبدهللا محمد الفايز  

٦من  ٦        بوثنينأفراج منصور   

عبدالعزيز عبدالرحمن 
الخميس

      ٦من  ٦  

٦من  ٦        هيثم محمد الحميدي  

٦من  ٦        محمد عبدهللا الحقباني  

٦من  ٦        السماعيلعبدالرحمن صالح   
  

  
 

  :عضاء مجلس اإلدارةأل المدفوعة مكافآتالتعاب و األ  .ج

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
أعضاء المجلس 
 غير التنفيذيين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 
المكافآت والتعويضات من الشركة ، يضاف 

 .إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
 جمالىإلا

 1,703,841 1,703,841 - - الرواتب واألجور

 2,490,921 662,921 1,610,000 218,000 البدالت

 326,567 326,567 - - المكافآت السنوية
الخطط التحفيزية 

تعويضات  يأأو 
أو مزايا عينية 

 خرىأ

- - 200,000 200,000 

 4,721,329 2,893,329 1,610,000 218,000 اإلجمالي
  

 

  
 



 

١٠ 

 

  ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة:د. 

  زوجاتهم وأوالدهم القصر: أسهم األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة، بما فیها

 اســم العضــو

م٣١/١٢/٣١٢٠م٣١/١٢/٢١٢٠  

كات  ممتل نسبة التغير
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلها

كات ممتل
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلها

 -  -  100,000  -  100,000  حمد السياري (الرئيس)

   المنديل سليمان
  (نائب الرئيس)

1000  - 1000  - 
- 

 - -  2000 -  2000 عبدهللا الفايز

 -  -  225,000  -  225,000  ثنينبوأ فراج

  الخميس عبدالعزيز
"للتقاعد العامة للمؤسسة ممثال"

-  78,000,000  -  78,000,000  - 

 - -  1000-  1000  الحميدي هيثم

  الحقباني محمد
 العامة للمؤسسة ممثال"

  "االجتماعية للتأمينات
-  78,000,000-  78,000,000 

- 

  السماعيل عبدالرحمن
  (العضو المنتدب)

1000  -1000  - 
- 

  مالحظة: تنوه الشركة أنه ال توجد أي أدوات دین ألعضاء مجلس االدارة.
 

  ملكیة كبار التنفیذیین .هـ
  زوجاتهم وأوالدهم القصر: أسهم ، بما فیهالكبار التنفیذیین األسهم المملوكة

 ســم اال
م٣١/١٢/٣١٢٠م٣١/١٢/٢١٢٠  

نسبة 
ةشخصيممتلكات   التغير ةشخصيممتلكات    

  %80  3,296  1,809  علي عبدهللا البقمي

  - - -  الهاجريناصر تركي 

  التنفیذیین.مالحظة: تنوه الشركة أنه ال توجد أي أدوات دین لكبار 

  :لجان مجلس اإلدارة و.
  :لجنة المراجعة

  م. ٢٠١٣ خالل العام المالي اتاجتماع ةخمس عقدت اللجنة



 

١١ 

 

  تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما یلي:
 .دراسة السیاسة المحاسبیة للشركة 

 .التوصیة باختیار مراجع الحسابات الخارجي 

  اعتمادها ونشرها.دراسة القوائم المالیة السنویة واألولیة قبل  
  التحقق من كفایة تصـــــمیم األنشـــــطة الرقابیة في الشـــــركة وفاعلیة تصـــــمیمها بطریقة

 مناسبة.

  تقویم فاعلیة تقدیر الشـــــــــــركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكیفیة مراقبة ومواجهة تلك
 المخاطر.

  ة ودراســة خطة عمل المراجعة الداخلی تهالتحقق من اســتقاللیتعیین المراجع الداخلي و
 في الشركة.

 

، لــدیهم جمیعــًا خبرات عملیــة ومهنیــة تؤهلهم أعضـــــــــــــــاءثالثــة وتتكون لجنــة المراجعــة من 
 للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما یلي:

  

  محمد عبدهللا الحقباني (رئیس اللجنة). .١
  .عبدهللا محمد الفایز .٢
  خالد سالم الرویس. .٣

الشـــــــــــــــركــة الوطنیــة للبتروكیمــاویــات (بتروكیم)، قرر مجلس إدارة م، ١٦/١/٢٠١٤بتــاریخ 
(ممثل المؤســـــــــــــــســـــــــــــــة العامة للتأمینات   الزهراني الموافقــة على تعیین االســـــــــــــــتــاذ ریــاض

، بدل من األســــــــــتاذ محمد الحقباني، وتم تعیین لجنة المراجعةفي عضــــــــــویة  اإلجتماعیة)
  للجنة.األستاذ عبدهللا الفایز رئیس 

  

  :اللجنة التنفيذية

  م. ٢٠١٣ المالي خالل العام لها ي اجتماعأ التنفيذيةعقد اللجنة ت لم



 

١٢ 

 

  :یلي ما على التنفیذیة اللجنة مهام تشتملو  
عدم القدرة على عقد اجتماع  حالنفس مهام مجلس اإلدارة، في بتقوم اللجنة التنفيذية  .١

  مجلس اإلدارة ألي سبب كان.
يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير لمجلس إدارة الشركة، ويتضمن  .٢

  . جلسنيابة عن المجتماعاتها إالتقرير وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة في 
يجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات متخصصة  .٣

 تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وتحديد أتعابهم. 

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

  سلیمان محمد المندیل. .٢

  عبدالرحمن الخمیس. عبدالعزیز .٣

  عبدالرحمن صالح السماعیل. .٤
  

  الترشيحات والمكافآت:لجنة 

  م. ٢٠١٣ خالل العام المالي نیاجتماع عقدت اللجنة
  على ما يلي: ترشيحات والمكافآتتشتمل مهام لجنة ال

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويجب على اللجنة مراعاة عدم  .١
  .بأي جريمة مخلة بالشرف واألمانة ترشيح أي شخص سبقت إدانته

المهارات المناسبة  اللجنة بعمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة منتقوم  .٢
لعضوية مجلس  لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة

  اإلدارة. اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس
ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي تقوم اللجنة بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة،  .٣

  .إجراؤها يمكن
 تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما .٤

  .يتفق مع مصلحة الشركة



 

١٣ 

 

وعدم وجود أي تعارض مصالح  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، .٥
  .ة شركة أخرىإذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدار

وضع سياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيين، واالستعانة  .٦
  .ترتبط باألداء في تحديد تلك المكافآت بمعايير

  أعضاء اللجنة:
  نة).جبوثنين (رئيس اللأفراج منصور  .١

  هيثم محمد الحميدي. .٢

  محمد عبدهللا الحقباني. .٣

  

الشـــــــــــــــركــة الوطنیــة للبتروكیمــاویــات (بتروكیم)، قرر مجلس إدارة م، ١٦/١/٢٠١٤بتــاریخ 
(ممثل المؤســـــــــــــــســـــــــــــــة العامة للتأمینات   الزهراني الموافقــة على تعیین االســـــــــــــــتــاذ ریــاض

  الترشیحات والمكافآت، بدل من األستاذ محمد الحقباني.لجنة في عضویة  اإلجتماعیة)
  

  جتماعية:لجنة المسؤولية اال

  م. ٢٠١٣ المالي خالل العام لها ي اجتماعجتماعية أاال لجنة المسؤوليةعقد ت لم
  على ما يلي: جتماعيةالمسؤولية االتشتمل مهام لجنة 

  .للشركة جتماعيةاال المساهمة ومعايير أسس تطوير .١

 تماعيةجاال بالمسؤولية اإلحساس تعميق في تساهم التي البرامج ومتابعة تطوير .٢

 .وموظفيها للشركة

 حون جتماعيةا مسؤولية وبرامج ومبادرات سياسات تبني في الشركة دور تفعيل .٣

 سمعة وتعزيز دعم بهدف ،ككل والمجتمع والبيئة ومورديها وعمالئها مساهميها

 .الشركة



 

١٤ 

 

 جتماعيةاال المساهمة ميزانية بخصوص الشركة إدارة لمجلس توصيات رفع .٤

  .للشركةالسنوية 

  أعضاء اللجنة:
  حمد سعود السياري (رئيس اللجنة). .١

  سليمان محمد المنديل. .٢

  عبدهللا محمد الفايز. .٣

  
 ً   :النظاميةبيان المستحقات :  ثامنا

  

  
  ذات عالقة:تعامالت مع أطراف تاسعاً: 

  :التالي النحو على وجاءت ،م تعامالت مع أطراف ذات عالقة٢٠١٣ العام خالل تم
وصف الطرف ذو العالقة العالقة طبيعة المعاملة

تمت بين الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
(بتروكيم) وشركة المجموعة السعودية لالستثمار 

العديد من التعامالت المالية خالل العام، الصناعي 
منها خدمات وتعامالت مشتركة، وأخرى ناتجة 
عن التزام المجموعة بضمانات تجاه مقرضي 

  مشروع بتروكيم .

  مساهم رئيس
شركة المجموعة 

ستثمار السعودية لال
  الصناعي 

 

  
  

 المستحقة (لایر) نوع المدفوعات  (لایر) المسددة

التأمينات االجتماعية 359,274 30,054

ضرائب االستقطاع 18,296 0

الزكاة 3,800,277 38,309,604

تأشيراتالتجارية والغرفة الرسوم  15,121 0



 

١٥ 

 

 ً   االلتزام بلوائح حوكمة الشركات: :عاشرا

م، الالئحة االســترشــادیة لحوكمة ١٢/١١/٢٠٠٦أصــدر مجلس هیئة الســوق المالیة بتاریخ 
مل هذه الالئحة على القواعد والمعاییر المنظمة ألداء الشـــركات تالشـــركات المســـاهمة، وتشـــ

  :بإقرار اللوائح التالیةوقد قامت الشركة، المساهمة، 
عتماداال تاریخ  

 من عتمادهاا  تم
 الجمعیة

 من عتمادهاا  تم
 المجلس

 رقم الالئحة

م١١/١٠/٢٠٠٩     ١ الئحة تنظیم العمل
م١٥/١١/٢٠٠٩    الئحة حقوق المساهمین ٢ 

  قواعد اختیار أعضاء اللجنة التنفیذیة ٣
  الئحة مهام ومسؤولیات مجلس االدارة ٤
  الداخلیة المراجعة عمل میثاق ٥

م١٩/١/٢٠١٠    المصالح الئحة تنظیم تعارض ٦
  الئحة االفصاح والشفافیة ٧

م٢٢/٣/٢٠١٠    العامة الصالحیات الئحة  ٨ 
م٢٠/٤/٢٠١٠    قواعد اختیار أعضاء لجنة الترشیحات

والمكافآت
٩

 قواعد اختیار أعضاء لجنة المراجعة ١٠
  لعضویة في اسیاسات ومعاییر وٕاجراءات

مجلس اإلدارة 
١١

م٢٧/١٢/٢٠١١    المصالح أصحاب مع العالقة تنظیم الئحة ١٢
 
  حكام االسترشادیة الواردة في الئحة حوكمة الشركات: األیوضح الجدول التالي المتبقي من و 

  

  التطبيق  المتطلبات الواردة بالالئحة

تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات   اعتماد أسلوب التصويت التراكمي  
 الالنظام األساسي للشركة كما أن  وزارة التجارة.الصادر من 

   طريقة التصويت التراكمي.يتضمن 



 

١٦ 

 

م قرر مجلس إدارة الشـــــــــــــــركــة الوطنیــة للبتروكیمــاویــات الموافقــة على ٢٢/٦/٢٠١٣بتــاریخ 
عتماد نظام حوكمة خاص بالشــــركة، عن طریق ضــــم اللوائح التي ســــبق إقرارها في الئحة ا 

م) ٣/٤٠/٢٠١٢هیئة الســــــوق المالیة رقم (واحدة، وذلك تماشــــــیًا مع متطلبات قرار مجلس 
جتماع احیث سوف یتم عرضه على م، ٣٠/١٢/٢٠١٢هـــــــــــــ الموافق ١٧/٢/١٤٣٤وتاریخ 

  عتمادها.ا ، و وافقة الجمعیةدم، لكي یتم أخذ مالجمعیة العامة القا
 

    :عامةفصاحات إ : حادى عشر

 مصــــــــلحة له في فئة األســــــــهم ذات  ةلم یقم أي شــــــــخص أو جهة بإبالغ الشــــــــركة بأی
 .م٢٠١٣األحقیة في التصویت خالل العام المالي 

 

  لم تقم الشـــــــركة بإصـــــــدار أو منح أدوات دین قابلة للتحویل إلى أســـــــهم، أو أي حقوق
خیــار، أو مــذكرات حق اكتتــاب، أو حقوق تحویــل، أو حقوق مشـــــــــــــــابهــة خالل العــام 

 .م٢٠١٣المالي 
 

  الرقابة الداخلیة: إجراءاتنتائج المراجعة السنویة لفاعلیة 
موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة  واســتشاريالمراجعة الداخلیة هي نشــاط تأكیدي 

قیمة وتحســــــین عملیات الشــــــركة، وتســــــاعد المراجعة الداخلیة الشــــــركة في تحقیق أهدافها 
منتظم لتقویم وتحســــین فاعلیة الرقابة، والعملیات التي ینطوي علیها األداء  أســــاسبتوفیر 

یة مراجعة الدور الرقــابي للشـــــــــــــــركــة. هذا وقد نفذت المراجعة الداخلیة العدید من عملیات ال
ي المســاهمة ف إلى إضــافة،  األداءوالخاصــة والتي كان من شــأنها التأكد من دقة وفعالیة 

  والنهائیة وتنسیق أعمال الجهات الرقابیة الخارجیة. األولیةمراجعة القوائم المالیة 
 

ج المراجعــة المقــدمــة لــه من مجلس اإلدارة على تقریر لجنــة المراجعــة عن نتــائ وقــد اطلع
 جوهریة.مالحظات الداخلي، ولم یتبین له وجود أیة  المدقق



 

١٧ 

 

 
  :ينيوكبار التنفيذاإلدارة مجلس  اتإقرار :عشر ثاني

  یقر مجلس اإلدارة أنه: 
  تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحیح.  .١
  . انه ال یوجد أي شك یذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهأ .٢
أو الرئیس التنفیذي أو المدیر  ألعضـــــاء مجلس اإلدارةال توجد أیة مصـــــلحة جوهریة  .٣

 في عقود الشركة.  نیالمالي أو كبار التنفیذی

 ن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفعالیة.أب .٤

  

  :للشركة العادية التوصيات للجمعية العامة : عشر ثالث

  بالموافقة على ما یلي: للشركةالعادیة یوصي مجلس اإلدارة الجمعیة العامة 
 .م٣١/١٢/٢٠١٣للعام المالي المنتهي في  تقریر مراقب الحساباتو القوائم المالیة  .١

 .م٣١/١٢/٢٠١٣تقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠١٣إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٣

یة لمراجعة القوائم المال ،قبل لجنة المراجعةمن  الموصــــى بهتعیین مراجع الحســــابات  .٤
 ، وتحدید أتعابه.م٢٠١٤ للسنة المالیة

ي فعن طریق ضــــم اللوائح التي ســــبق إقرارها  ،حوكمة الشــــركةخاصــــة بإقرار الئحة  .٥
 .الئحة واحدة

، مع شــــــــــــــركة م٣١/١٢/٢٠١٣ التعامالت المالیة التي تمت خالل العام المنتهي في .٦
باعتبارها معامالت مع أطراف ذات عالقة، ستثمار الصناعي المجموعة السعودیة لإل



 

١٨ 

 

 ســـــــتثمار الصـــــــناعيم، وذلك بصـــــــفة المجموعة الســـــــعودیة لإلوالترخیص بها لعام قاد
 مساهم رئیس في بتروكیم.

 
  

وفي الختام یتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشـــــكر إلى حكومة خادم الحرمین الشـــــریفین 
الرشــــــــــــــیدة، على دعمها المتواصــــــــــــــل لقطاع  الملك عبدهللا بن عبدالعزیز آل ســــــــــــــعود

        الصناعة.

  ،وباهلل التوفیق  
      
  مجلس اإلدارة                     


