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  الشركة الوطنية للبتروكيماويات

  )بتروكيم(
 
  
  

  م٣١/١٢/٢٠١٢
  

  



 

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  المحترمين               الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة مساهمو
  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 

  

أعضاء مجلس إدارة الشركة، أن أقدم لكم التقرير السنوي ، واسم زمالئي باسمييسرني 
  .م٣١/١٢/٢٠١٢للسنة المالية المنتهية في 

الشركة ( اعمال الفحص والتشغيل التدريجي لوحدات مشروع ،م٢٠١٢لقد شهد عام 
 حصول بدون بدوره الى بداية التشغيل التجاري للمشروع أدى ، والذي)السعودية للبوليمرات

، وهو  توقف إلصالح بعض المشاكل الفنية لمشروعومع أن ا. ميدانيةأو ية حوادث بشرأية 
أن  ، إالم ٢٠١٢خالل العام  تسبب في الخسائر التي انعكست على نتائج بتروكيم ما

  .م١٩/١/٢٠١٣المشروع عاود االنتاج بشكل تدريجي بتاريخ 
أو الركود االقتصادي بالنمو تتأثر بشكل مباشر ان صناعة البتروكيماويات وتجدر االشارة 
، مما يؤثر على خرتذبذب بين الحين واآلمينعكس على االسعار بشكل  العالمي، وهو ما

  .النتائج المالية لهذه الصناعة
اعمال مشروعها، ورفع نسبة سعودة  في جميع سالمةال معايير اخيراً تعمل الشركة على

ا الكبير لقطاع صناعة موظفيها، وفي الختام نشكر حكومة خادم الحرمين على دعمه
  .البتروكيماويات

  

  .وباهللا التوفيق
 رئيس مجلس اإلدارة   

حمد بن سعود السياري  
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  :الشركة نشاط: أوالً 

في تنميـة وتطـوير وإقامـة     )بتروكيم(الشركة الوطنية للبتروكيماويات  يتمثل نشاط
ت البتروكيماويـة والغـاز والبتـرول والصـناعا     وتشغيل وإدارة وصيانة المصانع

. البتروكيماويـة ومشـتقاتها  نتجات مفي المواد والوتجارة الجملة والتجزئة  ،األخرى
تها االحالي على استثمارها في شـرك  وتقتصر ممارسة بتروكيم لهذا النشاط في الوقت

تنـتج   والتيوشركة بوليمرات الخليج للتوزيع،  ،شركة السعودية للبوليمراتالالتابعة، 
    .الصناعيةل في مصانعها في مدينة الجبي ماويةمنتجات بتروكيوتوزع 

  

 ً   :)الشركة السعودية للبوليمرات(مشروع الشركة  :ثانيا

ذات  وهـي شـركة   ،للشـركة  األولالمشـروع   ،الشركة السعودية للبوليمراتتمثل 
سـجل  التحمـل  و ،سعودي ن ريـالمليو) ٤,٨٠٠(ولية محدودة يبلغ رأسمالها ؤمس
هــ  ٢٩/١١/١٤٢٨الجبيل بتاريخ  مدينة منصادر  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦تجاري رقم ال
  .)م٩/١٢/٢٠٠٧الموافق لـ (

يقـوم بإنتـاج    و ،للكيماويات العربية مشاركة شركة شيفرون فيليبسبالمشروع  طور
  : المواد التالية

  الطاقة التصميمية 
 ألف طن سنوياً

 المادة

1,165   ايثلين

550   ثلين عالي الكثافةيبولي ا

550   الكثافة الخطيثلين منخفضيبولي ا

100   هكسين

400   بولي بروبلين

100   GPPS بولي ستايرين

100   HIPS بولي ستايرين 
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م تم فحص و تجربة جميـع وحـدات المشـروع، وفـي تـاريخ      ٢٠١٢خالل عام 
وبدء االنتاج والبيع بكميـات   مجمعالبدء تشغيل  عن بتروكيم م، أعلنت٢٣/٦/٢٠١٢

، ولكـن    م تم اإلعالن عن التشغيل التجـاري ١/١٠/٢٠١٢غير تجارية، وفي تاريخ 
توقف المصنع بسبب بعض المشاكل الفنية، وهو ما تسبب في  ١٠/١١/٢٠١٢بتاريخ 

واستمر هذا التوقف  م ،٢٠١٢خالل العام  الخسائر التي انعكست على نتائج بتروكيم
 .م١٩/١/٢٠١٣االنتاج بشكل تدريجي بتاريخ  إلى أن عاود المشروع

 

  :م، على النحو التالي٢٠١٢زيع  الجغرافي لمبيعات الشركة خالل عام وكان التو

 

 
 

 

بالمشروع، وكذلك نسـب كبـار    بتروكيمكما يوضح الرسم البياني أدناة نسبة ملكية 
  .بتروكيمالمساهمين في 

  

4%

83%

13%

داخل المملكة

أسيا

أوربا
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 :  الشركة السعودية للبوليمرات مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات و 

  

  
  
  

  
  
  

  

 ،"شركة بوليمرات الخلـيج للتوزيـع  "بإسم  ،دبيشركة في المنطقة الحرة بس تم تأسي
وقد تم تأسيس الشـركة  ،  خارج المملكة شركةالمنتجات  وتوزيع بيع فقط علىتعمل 

مليـون درهـم    ٢، برأس مال م، كشركة ذات مسؤولية محدودة١٥/٢/٢٠١١بتاريخ 
ركة شـيفرون فيليـبس   لش% ٣٥لشركة بتروكيم، و% ٦٥ بنسبة ، ومملوكةإماراتي
  . العربية

   

 ً   :النتائج المالية للشركة :ثالثا

  : م٢١٢٠المالية  للسنةملخص لنتائج أعمال الشركة  -أ

ارجي ع الخ ر المراج ح تقري دة ،يوض ة الموح وائم المالي ي  الق ة ف رة المنتھي للفت

ات م٣١/١٢/٢٠١٢ ج بيان تم دم ث ي ركات  ، حي ة الش عودية (التابع ركة الس الش

ول عيمراتللب يج للتوزي وليمرات الخل ركة ب ل )، وش ة ب،  بالكام بة والمملوك % ٦٥نس

   .لبتروكيم

 المؤسسة العامة للتقاعد
١٦,٢%  

للتأميناتالمؤسسة العامة
١٦,٢%  

الجمهور
١٧,٦%  

المجموعة السعودية
٥٠%

%٣٥شيفرون فيليبس العربية  %٦٥بتروكيم   

 الشركة السعودية للبوليمرات
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  قائمة المركز المالي
  )بماليين الرياالت(قائمة المركز المالي   2012 2011 2010  2009  2008

 الموجودات          
 :موجودات متداولة          

1,548.5  3,276.1  2,115.1 1,822.8 1,083.2  وجودات المتداولةالم إجمالي

2,224.4 11,304.9 16,204.4 18,174.3 19,303.4   إجمالي الموجدات غير المتداولة

3,772.9   14,581.0   18,319.5  19,997  20,386.6   إجمـالي الموجــودات

  :المطلوبات وحقوق المساھمين        

 إجمالي المطلوبات المتداولة  1,083.8  48.2  72.3 54.0  0.5

  إجمالي المطلوبات غير المتداولة       13,671.8 13,632.9 11,855.9 9,678.1 1,554.6

 إجمـالي المطــلوبات  14,755.6  13,681.1 11,928.2 9,732.1  1,555.1

  مجموع حقوق الملكية  5,631.0  6,316 6,391.3 4,848.9 2,217.8

 قوق المساھمين إجمالي المطلوبات وح  20,386.6  19,997 18,319.5  14,581     3,772.9

 

 الدخـل قائمة
 )بماليين الرياالت(قـائمة الدخـل   2012  2011  2010 2009  2008

- - - - 857.9   المبيعات

- - - - (1,336.7)   تكلفة المبيعات

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

(1.8) (9.2) (14.2) (47.1) (203.4)    عمومية وإداريةو بيع مصاريف

(1.8) (9.2) (14.2) (47.1) (682.3)   من العمليات الرئيسية) الخسارة(الربح 

46.6 16.0 11.5 - 50.8  إيرادات أخرى

- - - 10.8 7.5  إيرادات من ودائع بنكية 

- - - (21.9)  أعباء مالية

(24.8) (14.2) - - -   إطفاء مصاريف التأسيس

(0.4) (0.4) - - -   فروق تحويل عملة

(1.8) (1.4) - - -   مصاريف تمويل

17.8 (9.2) (2.7) (36.3) (646.0)
قبل حقوق الملكية غير ) الخسارة(الربح 

  المسيطرة والزكاة

- 1.7 1.2 12.0 221.4
حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي 

  خسائر الشركات التابعة  ) ربح(

17.8 (7.5) (1.5) (24.3) (424.6)   اة الشرعيةقبل الزك )خسارة(ربح صافي 

0 (53.1) (41.1) (39.8) (39.0)  الزكاة الشرعية

17.8 (60.6) (42.6) (64.1) (463.5)   السنه) خسارة(صافي ربح 

0.08 (0.19) (0.09) (0.13) (0.97)   السھم الواحد باللایر) خسارة(ربحية 
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  :للشركة المستقبلية توقعاتال_ ب
، بحيث نتوقع انتظام م٢٠١٣عام  خالل فضلإيرادات اتحقيق تتوقع الشركة أن  

 ،والذي سوف ينعكس إيجابياً على نتائج الشركة عمليات االنتاج والبيع بشكل افضل،
التوقعات المستقبلية الخاصة بأسعار منتجات مشروع الشركة في بوفيما يتعلق 

دة بعإلرتباطها األسواق العالمية، فمن الصعب التنبؤ بها في الوقت الحالي وذلك 
 تشير توقعات بعض المكاتب االستشاريةعوامل إقتصادية، ولكن بصفة عامة، 

م، مع تحسن طفيف ٢٠١٣ عام متذبذبه في تبقى األسعار سوف  الى أن المتخصصة
  .مدفوع بتحسن اإلقتصاد العالمي

  

 ً  :المحتملة المخاطر: رابعا

   :لتاليكا هاويمكن تصنيف تؤثر على نتائج الشركة قد ةمحتملمخاطر  هناك
  :بتروكيم بعمليات المتعلقة المخاطر )١

دات  الذي يحتوي مستوى األداء التشغيلي و ١-١ ات والمع د من التقني على العدي
  .والتوقف لألعطال تتعرض قدوالتي 

اطر ٢-١ د مخ واد توري ية الم يم( األساس تيفاء ،)اللق روط واس ة ش د اتفاقي  توري
 .السعودية ارامكو شركة مع اللقيم

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

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

ى منتجات الشركة،  )٣ وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب عل
 .قد ينعكس على أسعار المنتجاتالذي و
ع منتجات  المخاطر المتعلقة بقوانين مكافحة اإلغراق )٤ ا بي تم فيھ ي ي في االسواق الت

 .الشركة
المخاطر البيئية والمالزمة للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليھا من  )٥

  .غرامات وتكاليف
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ً خامس   :رباحاأل توزيع سياسة : ا

ام األ حسب ركةالنظ ركة ال، ساسي للش اح الش وزع أرب ع ت د خصم جمي نوية بع صافية الس
  :المصروفات العمومية، والتكاليف األخرى على الوجه التالي

ة % ١٠يجنب  -١ ة العام امي، ويجوز للجمعي ـي نظ وين إحتياطـ اح الصافية لتك ن األرب م
 .العادية وقف التجنيب متى ما بلغ اإلحتياطي المذكور نصف رأس المال

را -٢ ى إقت اء عل ة بن ة العادي ة العام ب للجمعي س اإلدارة أن تجن اح % ٥ح مجل ن األرب م
  .غراض معينةأالصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي وتخصيصه لغرض أو 

 . من رأس المال المدفوع%) ٥(يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساھمين تعادل  -٣
اقي ،  من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة%) ١٠(يخصص بعد ما تقدم  -٤ وزع الب وي

 .على المساھمين كحصة إضافية من األرباح بعد ذلك

ال يوجد لديها رصيد من م، ف٢٠١٢بدأت التشغيل في نهاية عام الشركة الى أن نظراً 
 عـن العـام المـالي     لألربـاح توزيعات  أيةهناك تكون وبالتالي لن ، األرباح المبقاة

 .م٢٠١٢

 

ً سادس    :قروض الشركة :  ا

 الشركة السعودية للبوليمراتولكن مشروعها  ،مباشرة أية قروض بتروكيمتقترض  لم
  :على النحو التالي قد اقترض

  )بماليين الرياالت( قيمة القروض القائمة

مدة القرض 
  **)سنة(

 المبالغ
  المسددة

اإلجمالي رصيد ال
المسحوب في 

  العام نھاية

المسحوب 
 خالل العام

 رصيد ال
المسحوب في 
  بداية العام

قيمة إجمالي 
  القرض

  المقرضة الجھة

 صندوق التنمية الصناعي السعودي 1,200 1,078 122  1,200 0  7

  صندوق االستثمارات العامة  3,000 3,000 0  3,000 0  7.5

  *بنوك تجارية محلية وأجنبية  9,258 9,258 0  9,258 0  11

  اإلجمالي  13,458 13,336 122  13,458 0  

  .ية والباقي بنوك دوليةمحل امنه ٧ :بنك ٢١يندرج تحت البنوك التجارية  *
   .م٢٠١٣عام من  ابتداًءتسديد جميع القروض  سوف يبدأ**
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 ً   :إدارة الشركة :  سابعا

  :اإلدارة عضوية مجلس. أ
معـالي  أعضاء، وهم ثمانية من  مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماوياتيتكون  

نائـب  ( األستاذ سليمان محمد المنديل، )رئيس المجلس ( د السيارياألستاذ حمد سعو
األستاذ  األستاذ فراج منصور أبوثنين،  األستاذ عبداهللا محمد الفايز،، )رئيس المجلس

األستاذ هيثم محمـد  ، )ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد(عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 
ممـثال للمؤسسـة العامـة للتأمينـات     (محمد عبـداهللا الحقبـاني    األستاذالحميدي، 
وتنتهـي دورة   ،)العضو المنتدب(واألستاذ عبدالرحمن صالح السماعيل ، )االجتماعية

 .م١٠/٤/٢٠١٣تاريخ بأعضاء مجلس االدارة الحالية 
  

   : أعضاء مجلس إدارة بتروكيم
 الصفة المنصب االسم

  غير تنفيذي   مجلس اإلدارة رئيس  حمد سعود السياري

  غير تنفيذي  مجلس اإلدارة  رئيسنائب  محمد المنديل سليمان

  مستقل  عضو مجلس إدارة  عبدهللا محمد الفايز

  مستقل  عضو مجلس إدارة  فراج منصور ابوثنين

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

  لمستق عضو مجلس إدارة ھيثم محمد الحميدي

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

  تنفيذي  العضو المنتدب   عبدالرحمن صالح السماعيل

  :أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
 عضوية مجالس إدارة شركات المساھمة 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
.)شركة مغلقة(الشركة الرائدة لالستثمار  عضو مجلس إدارة
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   :اجتماعات مجلس اإلدارة. ب
، وكان م٢٠١٢اجتماعات خالل العام المالي  خمس عقد مجلس إدارة الشركة
   :حضور األعضاء كما يلي

 اســم العضــو
م ٢٠١٢الجتماعات في عام تواريخ ا  

 اإلجمالي
١٠/٤  ٢٤/٧  ١٩/٩  ١٥/١٢  

٤من  ٤      حمد سعود السياري  
٤من  ٤     سليمان محمد المنديل  

٤من  ٤     عبدهللا محمد الفايز  

٤من  ٤      فراج منصور ابوثنين  

٤من  ٤     عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس  

٤من  ٤      ديھيثم محمد الحمي  
٤من  ٤      محمد عبدهللا الحقباني  

٤من  ٤      عبدالرحمن صالح السماعيل  
  

 

  :عضاء مجلس اإلدارةأل المدفوعة مكافآتالتعاب واأل .ج

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين

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

 .إليھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 
 األجمالى

 1,723,128 1,573,128 0 150,000 الرواتب واألجور
 1,486,375 599,875 774,500 112,000 البدالت

 643,929 643,929 0 0 المكافآت السنوية
أو طط التحفيزية الخ

أى تعويضات أو 
 مزايا عينية اخرى

0 0 0 0 

 3,853,432 2,816,932 774,500 262,000 اإلجمالي

فراج منصور ابوثنين

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

.عضو مجلس إدارة شركة بوان

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

محمد عبدهللا الحقباني
.بنك الجزيرةعضو مجلس إدارة 

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



 

٩ 
 

  

ـ  ٢٠٠,٠٠٠مبلغ الـ قرر مجلس إدارة بتروكيم التنازل عن  لكـل عضـو،   ال ـري
والموافق عليها من قبل الجمعيـة   ،الموصى بها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآتو

  .م٢٠١١ركة عن عام العمومية للش
 

   :ملكية أعضاء مجلس اإلدارة. د
  :زوجاتهم وأوالدهم القصر أسهم األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة، بما فيها

 اســم العضــو

م٣١/١٢/٢٠١٢م٣١/١٢/٢٠١١  

كات  ممتل نسبة التغير
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلھا

كات ممتل
ةشخصي  

الشركات التي 
 يمثلھا

  %100  -  100,000  -  50,000  )الرئيس(ري حمد السيا

   المنديل سليمان
  )نائب الرئيس(

1000 240,000,000 1000  240,000,000 -  

  - -  2000 - 2000 عبدهللا الفايز

  -  -  225,000  -  225,000  ثنينابو فراج

  الخميس عبدالعزيز
"للتقاعد العامة للمؤسسة ممثال"

- 78,000,000 -  78,000,000    

  - -  1000  -  1000  ميديالح ھيثم

  الحقباني محمد
 العامة للمؤسسة ممثال"

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

  السماعيل عبدالرحمن
  )العضو المنتدب(

1000  -  1000  - -  

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

  ملكية كبار التنفيذيين .هـ
  :زوجاتهم وأوالدهم القصر أسهم ، بما فيهالكبار التنفيذيين سهم المملوكةاأل

 ســم اال
م٣١/١٢/٢٠١٢م٣١/١٢/٢٠١١  

نسبة 
 ممتالكات شخصيه ممتالكات  شخصيه التغير

    1,809  -  علي عبدهللا البقمي

  - - -  الھاجريناصر تركي 

  .التنفيذيينتنوه الشركة أنه ال توجد أي أدوات دين لكبار : مالحظة



 

١٠ 

 

  :لجان مجلس اإلدارة .و
  :لجنة المراجعة

  .م ٢٠١٢ خالل العام المالي اتاجتماعخمس  عقدت اللجنة
  :تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي

 دراسة السياسة المحاسبية للشركة. 

 التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي. 

 ادها ونشرهادراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتم.  
   التحقق من كفاية تصميم األنشطة الرقابية في الشركة وفاعلية تصميمها بطريقـة

 .مناسبة

   تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مراقبة ومواجهـة
 .تلك المخاطر

 ودراسة خطة عمـل المراجعـة    تهالتحقق من استقالليتعيين المراجع الداخلي و
 .في الشركةالداخلية 

 

، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم أعضاء أربعةوتتكون لجنة المراجعة من 
 :للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة، وهم كما يلي

  

  ).رئيس اللجنة(محمد عبداهللا الحقباني  .١
  .إبراهيم عبداهللا الدايل .٢
  .خالد سالم الرويس .٣
  .عقل مناور الضميري .٤

  

  :نفيذيةاللجنة الت

  .م ٢٠١٢ المالي خالل العام لھا ي اجتماعأ التنفيذيةعقد اللجنة ت لم



 

١١ 

 

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

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

  . نيابة عن المجلسإجتماعتھا التقرير وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في 
يجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارين مستقلين للقيام بدراسات  .٣

 . متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مھامھا، وتحديد أتعابھم

  

  :جنةأعضاء الل
  )رئيس اللجنة(حمد سعود السياري  .١

  .سليمان محمد المنديل .٢

  .عبدالرحمن الخميس عبدالعزيز .٣

  .عبدالرحمن صالح السماعيل .٤
 

  

  :لجنة الترشيحات والمكافآت

  .م ٢٠١٢ خالل العام المالي نياجتماع عقدت اللجنة
  :على ما يلي ترشيحات والمكافآتتشتمل مھام لجنة ال

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

المھارات المناسبة  تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من .٢
مجلس  لعضوية لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة

 اإلدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس
  .اإلدارة



 

١٢ 

 

تقوم اللجنة بمراجعة ھيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي  .٣
  .إجراؤھا يمكن

 تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما .٤
  .صلحة الشركةيتفق مع م

وعدم وجود أي تعارض  التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، .٥
  .مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

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

  

  :ضاء اللجنةأع
  ).نةجرئيس الل(فراج منصور ابوثنين  .١

  .ھيثم محمد الحميدي .٢

  .محمد عبدهللا الحقباني .٣

 

  
  :لجنة المسؤولية اإلجتماعية

  م ٢٠١٢خالل العام  واحد اجتماع عقدت اللجنة

  :على ما يلي المسؤولية اإلجتماعيةتشتمل مھام لجنة 

  .للشركة اإلجتماعية المساھمة ومعايير أسس تطوير .١

 اإلجتماعية بالمسؤولية اإلحساس تعميق في تساھم التي البرامج ومتابعة تطوير .٢

 .وموظفيھا للشركة

 نحو إجتماعية مسؤولية وبرامج ومبادرات سياسات تبني في الشركة دور تفعيل .٣

 سمعة وتعزيز دعم بھدف ككل والمجتمع والبيئة ومورديھا وعمالئھا مساھميھا

 .الشركة



 

١٣ 

 

 اإلجتماعية المساھمة ميزانية بخصوص الشركة رةإدا لمجلس توصيات رفع .٤

  .السنوية للشركة

  

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

  .سليمان محمد المنديل .٢

  .عبدهللا محمد الفايز .٣

  
 

 ً   :النظاميةبيان المستحقات :  تاسعا

 
  :االلتزام بلوائح حوكمة الشركات :عاشراً 

م، الالئحـة االسترشـادية   ١٢/١١/٢٠٠٦أصدر مجلس هيئة السوق الماليـة بتـاريخ   
ذه الالئحة على القواعد والمعايير المنظمة ألداء مل هتلحوكمة الشركات المساهمة، وتش

  :بإقرار اللوائح التاليةوقد قامت الشركة، الشركات المساهمة، 
اإلعتماد تاريخ  

 من إعتمادها تم
 الجمعية

 من إعتمادها تم
 رقم االئحة المجلس

م١١/١٠/٢٠٠٩     ١ الئحة تنظيم العمل
م١٥/١١/٢٠٠٩    الئحة حقوق المساهمين ٢ 

  قواعد اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية ٣

 )لایر(المستحقة  نوع المدفوعات  )لایر( المسددة

نات االجتماعيةالتأمي 343,295 28,677

ضرائب االستقطاع 0 18,169

الزكاة 39,156,101 38,966,585

تأشيراتالتجارية والغرفة الرسوم  18,180 0



 

١٤ 

 

  الئحة مهام ومسؤوليات مجلس االدارة ٤
  الداخلية المراجعة عمل ميثاق ٥

م١٩/١/٢٠١٠    الئحة تنظيم تعارض المصالح ٦
  الئحة االفصاح والشفافية ٧

م٢٢/٣/٢٠١٠    العامة الصالحيات الئحة  ٨ 
م٢٠/٤/٢٠١٠   أعضاء لجنة الترشيحات  قواعد اختيار

والمكافآت
٩

 قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ١٠
 لعضوية في اسياسات ومعايير وإجراءات 

مجلس اإلدارة 
١١

م٢٧/١٢/٢٠١١    المصالح أصحاب مع العالقة تنظيم الئحة ١٢
 
ة حوكمة حكام االسترشادية الواردة في الئحاأليوضح الجدول التالي المتبقي من و

  : الشركات

 
   :افصاحات عامة : أحد عشر

 

  مصلحة له فـي فئـة األسـهم ذات     ةيقم أي شخص أو جهة بإبالغ الشركة بأيلم
 .م٢٠١٢األحقية في التصويت خالل العام المالي 

 

   لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقـوق
خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل، أو حقوق مشابهة خالل العـام  

 .م٢٠١٢ المالي

  التطبيق  المتطلبات الواردة بالالئحة

تعتمد الشركة نظام التصويت العادي حسب نظام الشركات   اعتماد أسلوب التصويت التراكمي  
كما انه ال يتضمن النظام  .الصادر من وزارة التجارة

   .األساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي



 

١٥ 

 

 نقـل  المحاسـبية،  ريللمعـاي  وفقاً تطلب، والذي للمشروع، التجاري التشغيل بدء 
 ترتب مما تشغيلية، مصروفات إلى مالية رأس مصروفات من الشركة مصاريف

 رسـملتها  يتم كان التي التشغيلية المصاريف بجميع الدخل قائمة تحميل بدء عليه
ـ  اللقـيم،  تكاليف بند ومنها السابق، في  ، وبـدء إحتسـاب  المـوظفين  اليفوتك
 .طفاءاتواإل ستهالكاتاإل

 أدت إلـى إيقـاف    بدورها والتي الوحدات، بعض في فنية مشاكل المشروع واجه
 لعمـل  م١٩/١/٢٠١٣الى تاريخ  م١٠/١١/٢٠١٢ مناإلنتاج في جميع الوحدات 

إستمرت حتـى  حيث أن التوقف ، ومنآ بشكل الوحدات لتلك الالزمة االصالحات
 ببـاقي  مقارنـة  الربع الرابع خسائر ارتفاعنتج عن ذلك فقد ،  م٢٠١٢ عامنهاية 

  .السنة المالية
 

  :الرقابة الداخلية إجراءاتنتائج المراجعة السنوية لفاعلية 
موضوعي ومستقل، وذلـك بغـرض    واستشاريالمراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي 

الداخلية الشركة في تحقيـق  إضافة قيمة وتحسين عمليات الشركة، وتساعد المراجعة 
منتظم لتقويم وتحسين فاعلية الرقابة، والعمليات التـي ينطـوي    أساسأهدافها بتوفير 

هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية العديد مـن عمليـات   . عليها األداء الرقابي للشركة
،  األداءالمراجعة الدورية والخاصة والتي كان من شأنها التأكد مـن دقـة وفعاليـة    

والنهائيـة وتنسـيق أعمـال     األوليةالمساهمة في مراجعة القوائم المالية  إلى افةإض
  .الجهات الرقابية الخارجية

 

ج المراجعة المقدمة له من مجلس اإلدارة على تقرير لجنة المراجعة عن نتائ وقد اطلع
 .جوهريةمالحظات الداخلي، ولم يتبين له وجود أية  المدقق
 



 

١٦ 

 

  :ينيوكبار التنفيذاإلدارة مجلس  اتإقرار :عشراثنا

  : يقر مجلس اإلدارة أنه
  . تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .١
  . انه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطهأ .٢
أو الـرئيس التنفيـذي أو    ال توجد أية مصلحة جوهرية ألعضاء مجلـس اإلدارة  .٣

 . الشركة في عقود نيالمدير المالي أو كبار التنفيذي

 .ن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعاليةأب .٤
 

  :للشركة العاديةغير  التوصيات للجمعية العامة : عشرثالث 

  :بالموافقة على ما يلي للشركةالعادية غير يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة 
 .م٣١/١٢/٢٠١٢لمنتهي في للعام المالي ا تقرير مراقب الحساباتوالقوائم المالية  .١

 .م٣١/١٢/٢٠١٢تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠١٢إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  .٣

لمراجعـة القـوائم    ،من قبل لجنة المراجعة الموصى بهتعيين مراجع الحسابات  .٤
 .، وتحديد أتعابهم٢٠١٣ المالية للسنة المالية

يجوز : "إضافة الفقرة التالية إلى المادة السادسة عشر في النظام األساسي للشركة .٥
للشركة إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتـداول داخـل المملكـة    

و  ،العربية السعودية أو خارجها وذلك وفقاً لألنظمة والقوانين واللوائح المرعيـة 
موجب قرار منها، أن تفـوض مجلـس اإلدارة   ، بللشركةللجمعية العامة العادية 

سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء في جـزء أو  
عدة أجزاء أو من خالل سلسلة من اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثـر ينشـئه   



 

١٧ 

 

خر، يحدد فيه األوقات والمبالغ والشروط التي يراهـا،  مجلس اإلدارة من وقت آل
 "ذ جميع اإلجراءات الالزمة إلصدارهاوله حق اتخا

سلطة إصدار أدوات الدين هذه بمـا فيهـا    ،ض مجلس اإلدارةيالموافقة على تفو .٦
السندات أو الصكوك سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خـالل سلسـلة مـن    

خر، يحـدد  اإلصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس اإلدارة من وقت آل
والشروط التي يراها، وله حق اتخـاذ جميـع اإلجـراءات    فيه األوقات والمبالغ 
 .الالزمة إلصدارها

في الئحة  ةإضافة الفقرة التالية إلى مهام لجنة المراجعة تحت المادة الخامسة عشر .٧
متابعـة  ": (قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم"

خارج نطاق أعمال المراجعة التي أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل 
 ).يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة

إدارة الشـركة لدورتـه القادمـة، والتـي تبـدأ فـي       مجلـس   أعضاءانتخاب  .٨
   .م١١/٤/٢٠١٣

  

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بخالص الشكر إلـى حكومـة خـادم الحـرمين     
الرشيدة، على دعمها المتواصـل  الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

        .لقطاع الصناعة

  ،وباهللا التوفيق  
      
  مجلس اإلدارة                     


