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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيمبسم اهلل الرحمن الرحيم

يســرني باسمي، واســم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشــركة، أن أقدم لكم يســرني باسمي، واســم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشــركة، أن أقدم لكم 
التقرير الســنوي للسنة المالية المنتهية في التقرير الســنوي للسنة المالية المنتهية في 3131//1212//20192019م، والذي يســــتعرض م، والذي يســــتعرض 

أهم اإلنجــازات التــي حققتهــا الشركة خـالل العــام أهم اإلنجــازات التــي حققتهــا الشركة خـالل العــام 20192019م.م.

لقد شــهد عام لقد شــهد عام 20192019م انخفاضًا في أســعار المنتجات البتروكيماوية بشــكل م انخفاضًا في أســعار المنتجات البتروكيماوية بشــكل 
حــاد، وخاصــة فــي النصــف الثاني مــن هذا العــام، والــذي كان ســببًا رئيســيًا حــاد، وخاصــة فــي النصــف الثاني مــن هذا العــام، والــذي كان ســببًا رئيســيًا 
فــي انخفاض نتائج الشــركة ، إال أن مشــروع الشــركة )الشــركة الســعودية فــي انخفاض نتائج الشــركة ، إال أن مشــروع الشــركة )الشــركة الســعودية 
للبوليمرات(، حافظ على كفاءة إنتاجه ومستوى أدائه حيث حقق أعلى كمية للبوليمرات(، حافظ على كفاءة إنتاجه ومستوى أدائه حيث حقق أعلى كمية 
إنتاج ســنوي خالل هذا العام، ومنذ تأسيس المشروع، كما تمكن المشروع إنتاج ســنوي خالل هذا العام، ومنذ تأسيس المشروع، كما تمكن المشروع 
من تشغيل المصنع بكل أمن وسالمة خالل عام من تشغيل المصنع بكل أمن وسالمة خالل عام 20192019م بدون حدوث إصابات م بدون حدوث إصابات 

خطيرة تذكر، وهلل الحمد.  خطيرة تذكر، وهلل الحمد.  

هذا وســوف تســتمر الشــركة فــي تحســين خطــط األداء، وتعزيــز الكفاءة هذا وســوف تســتمر الشــركة فــي تحســين خطــط األداء، وتعزيــز الكفاءة 
اإلنتاجية، وتطوير القدرات، بإذن اهلل، مما سوف يسهم في دفع عجلة النمو، اإلنتاجية، وتطوير القدرات، بإذن اهلل، مما سوف يسهم في دفع عجلة النمو، 
وتحقيق أكبر عائد لمســاهمي الشــركة، بالرغم من التحديات التي تواجهها وتحقيق أكبر عائد لمســاهمي الشــركة، بالرغم من التحديات التي تواجهها 
مختلف أســواق البتروكيماويات في المنطقة بســبب المنافســة العالمية، مختلف أســواق البتروكيماويات في المنطقة بســبب المنافســة العالمية، 

وزيادة الطاقات اإلنتاجية، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.وزيادة الطاقات اإلنتاجية، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائية.

في الختام، أود أن أتقدم أصالًة عن نفســي، ونيابــة عن أعضاء مجلس اإلدارة، في الختام، أود أن أتقدم أصالًة عن نفســي، ونيابــة عن أعضاء مجلس اإلدارة، 
بخالص الشــكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بخالص الشــكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بــن عبدالعزيز ولولي عهده األمين األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز  - بــن عبدالعزيز ولولي عهده األمين األمير محمد بن ســلمان بن عبدالعزيز  - 
حفظهما اهلل - وإلى حكومتنا الرشــيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة حفظهما اهلل - وإلى حكومتنا الرشــيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة 

في المملكة العربية السعودية.في المملكة العربية السعودية.

وباهلل التوفيق.وباهلل التوفيق.

رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

حمد بن سعود  السياري                                                                                               حمد بن سعود  السياري                                                                                               

  

5 التقرير السنوي 2019



أواًل: نشاط الشركة:

تأسست الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( كشركة مساهمة سعودية مسجلة يف 
مدينة الرياض باململكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 8 
ربيع األول 1429هـ )املوافق 16 مارس 2008م(، ويقع مقر عملها مبدينة الرياض، ويبلغ 
رأس مالها )4.800( مليون ريال سعودي. ويتمثل نشاط الشركة يف تنمية وتطوير وإقامة 
وتشغيل وإدارة وصيانة املصانع البتروكيماوية والغاز والبترول والصناعات األخرى، وجتارة 
اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات البتروكيماوية ومشتقاتها. وتقتصر ممارسة الشركة 
السعودية  الشركة  التابعة:  استثمارها يف شركاتها  على  احلالي  الوقت  النشاط يف  لهذا 
تقوم  والتي  للتوزيع،  بوليمرات اخلليج  بتروكيماوية، وشركة  تنتج مواد  والتي  للبوليمرات 

بتوزيع تلك املنتجات.  

ثانيًا: الشركات التابعة:
 الشركة السعودية للبوليمرات:أ. 

ذات  مختلطة  شركة  وهي  للشركة،  األول  املشروع  للبوليمرات،  السعودية  الشركة  متثل 
مسؤولية محدودة، يبلغ رأسمالها )4،800( مليون ريـال سعودي، وحتمل السجل التجاري رقم 
2055008886 صادر من مدينة اجلبيل بتاريخ 1428/11/29هـ )املوافق 2007/12/9م(، 
بإنتاج وبيع اإليثلني ،  ويقع املشروع يف مدينة اجلبيل الصناعية، ويتمثل نشاط املشروع 
والبروبلني، والهيكسني، والبولي إيثلني عالي ومنخفض الكثافة، والبولي بروبلني، والبولي 
ستايرين، ومتتلك الشركة 65% من املشروع. واجلزء املتبقي، والبالغ 35% مملوك من قبل 
شركة شيفرون فيليبس العربية للكيماويات. وقد بدأ إنتاج املشروع يف الربع األخير من 

عام 2012م، ويتم اإلنتاج بالطاقات التالية:
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الطاقة التصميمية
)ألف طن سنوياً( املادة

1.220 إيثلني

440 بروبلني

100 هكسني -1

1.100 بولي إيثلني 

400 بولي بروبلني

100 بولي ستايرين  

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السعودية للبوليمرات خالل عام 2019م مبلغ )6,759( مليون 
ريال، مقارنة مببلغ )8,378( مليون ريال للعام 2018م، هذا وقد حققت الشركة السعودية 
للبوليمرات أرباحاً صافية بلغت )874( مليون ريال خالل عام 2019م، مقارنة بصايف أرباح 
بأن معدل الطاقة اإلنتاجية خالل عام  للعام 2018م، علماً  بلغت )1,571(  مليون ريال 

2019م بلغ حوالي %98.

خارج  املبيعات  أما  اململكة،  داخل  منتجاتها  بتسويق  للبوليمرات  السعودية  الشركة  تقوم 
اململكة، فتتم بواسطة »شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع«، كما تقدم شركة شيفرون فيليبس 
التسويق جلميع  خدمات  طريق  عن  التسويقي،  الدعم   ،)CPCIS( إنترناشونال  كيميكال 
منتجات الشركة عاملياً، بناًء على اتفاقية البيع املبرمة بني شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع 

 .)CPCIS(و

مالحظة: وافق الشركاء خالل العام 2019م، على تخفيض رأس مال الشركة السعودية 
للبوليمرات )SPCo( من )4,800( مليون ريال سعودي إلى )1,406( مليون ريال سعودي، 
وذلك لعدم احلاجة، علماً بأن هذا التخفيض يعتمد على موافقة اجلهات املختصة، والتي 
يتوقع أن تتم خالل العام 2020م، وسوف يُعاد هذا التخفيض للشركاء وفقاً لتوفر السيولة 
النقدية لدى الشركة خالل السنوات القادمة، وستبلغ حصة بتروكيم من هذا التخفيض 

مبلغ )2,206( مليون ريال.
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 شركة بوليمرات الخليج للتوزيع:	. 

شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع مملوكة بنفس نسبة ملكية الشركة السعودية للبوليمرات 
العربية للكيماويات(، وهي شركة  )65% لشركة بتروكيم، و35% لشركة شيفرون فيليبس 
مسجلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وتقع باملنطقة احلرة يف مطار دبي، وينحصر 
نشاطها يف تخزين وبيع وتوزيع منتجات الشركة السعودية للبوليمرات حول العالم، وقد مت 
تأسيس الشركة بتاريخ 2011/2/15م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال )2(  مليون 
درهم إماراتي. وبلغ إجمالي مبيعات شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع خالل عام  2019م 
مبلغ )6,060( مليون ريال، مقارنة مببلغ )7,326( مليون ريال لعام 2018م، وحققت صايف 
أرباح بلغ )140( مليون ريال لعام 2019م، مقارنة بصايف أرباح بلغت )116( مليون ريال لعام 
2018م. وكان التوزيع  اجلغرايف ملبيعات الشركتني خالل عام 2019م، على النحو التالي: 
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%55 آسيا   

%25 أوروبا وأفريقيا   

%20 داخل المملكة والشرق األوسط   

كما يوضح الهيكل التنظيمي أدناه نسبة ملكية بتروكيم بالشركات التابعة، وكذلك 
نسب كبار المساهمين في بتروكيم.

% 13.68

% 35 % 65

المؤسسة العامة
 للتقاعد

شيفرون فيليبس
 العربية للكيماويات

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات )بتروكيم(

% 11.3

الشركة السعودية 
للبوليمرات

المؤسسة العامة
 للتأمينات اإلجتماعية

% 25

شركة بوليمرات الخليج 
للتوزيع

الجمهور

% 50

المجموعة السعودية
 لالستثمار الصناعي
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ثالثًا: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية:

تشكل صناعة البتروكيماويات يف اململكة عنصراً حيوياً لالقتصاد السعودي، لذلك تهدف 
اململكة إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية إلنتاج مواد كيميائية تخصصية ومنتجات نهائية، هذا 
األمر ال يقتصر فقط على حتقيق النمو يف صادرات اململكة غير النفطية، بل كذلك سيخلق 
قاعدة لتصنيع املنتجات عالية القيمة، والتي ستخلق فرصاً وظيفية للمواطنني السعوديني.

خالل عام 2019م شهد سوق البولي إيثلني و البولي بروبلني، وهما أهم منتجني للشركة، 
استمراراً انخفاض األسعار بسبب زيادة الطاقات اإلنتاجية املعروضة للسوق والقادمة من 
إنتاج مشاريع أمريكية جديدة نتيجة استخدام الغاز الصخري، كما أن احلرب التجارية بني 
الصني وأمريكا سرعت من وتيرة انخفاض األسعار، وتشير توقعات املكاتب االستشارية 
إلى أن هذا االنخفاض سيستمر لفترة طويلة، وذلك حني تتوازن الطاقات اإلنتاجية مع 

طلب السوق، لذلك يتوقع أن تواجه هذه الصناعة حتديات كبيرة خالل الفترة القادمة.

رابعًا: التوقعات المستقبلية للشركة:

2020م  العام  خالل  الشركة  منتجات  على  الطلب  كمية  انخفاض  استمرار  املتوقع  ومن 
وأمريكا،  الصني  بني  التجارية  واحلرب  جديدة،  إنتاجية  طاقات  دخول  استمرار  بسبب 
باإلضافة إلى األثر السلبي الناجت عن انتشار مرض فيروس كورونا خالل هذا العام، لذلك 
يصعب التنبؤ بنتائج الشركة املستقبلية، وسوف تستمر الشركة بالعمل على انتظام عمليات 
التالي  اجلدول  ويوضح  التحديات،  لهذه  السلبي  األثر  لتخفيف  والبيع  واإلنتاج  التشغيل 

أسعار منتجات الشركة األساسية للثالث سنوات املاضية:

2017 2018 2019
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خامسًا: النتائج المالية للشركة: 
ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنة المالية 2019م: أ. 

يف  املنتهية  للفترة  واملدققة  املوحدة  املالية  القوائم  اخلارجي،  املراجع  تقرير  يوضح 
2019/12/31م، حيث يتم توحيد بيانات الشركات التابعة )الشركة السعودية للبوليمرات، 

وشركة بوليمرات اخلليج للتوزيع( بالكامل ، واململوكة بنسبة 65% لبتروكيم.

قائمة المركز المالي

املعايير احمللية املعايير الدولية قائمة املركز املالي )مباليني 
2015الرياالت( 2016 2017 2018 2019

املوجودات

5.183 5.032 5.428 5.871 4.632 إجمالي املوجودات املتداولة 

17.178 17.042 16.185 15.148 14.384 إجمالي املوجودات غير املتداولة

22.361 22.074 21.613 21.019 19.016 إجمـالي املوجــودات

املطلوبات وحقوق املساهمني:

2.253 2.548 2.693 3.891 2.539 إجمالي املطلوبات املتداولة

11.808 10.514 9.085 5.739 4.227 إجمالي املطلوبات غير املتداولة

14.061 13.062 11.778 9.630 6.766 إجمـالي املطــلوبات

8.300 9.012 9.834 11.389 12.250 مجموع حقوق امللكية

22.361 22.074 21.613 21.019 19.016 إجمالي املطلوبات وحقوق 
املساهمني 

11 التقرير السنوي 2019



قائمة الدخـل

املعايير احمللية املعايير الدولية قائمة املركز املالي )مباليني 
2015الرياالت( 2016 2017 2018 2019

7.304 6.066 7.363 8.930 7.435 املبيعات**

)4.822( )4.469( )5.100( )6.245( )5.559( تكلفة املبيعات

2.482 1.597 2.264 2.685 1.876 إجمالي الربح )اخلسارة(

)469( )381( )420( )472( )422( بيع وتسويق

)250( )212( )217( )205( )175( عمومية وإدارية 

1.763 1.004 1.626 2.008 1.279 الربح )اخلسارة( من العمليات 
الرئيسية

4 17 157 232 98 إيرادات أخرى

)156( )193( )274( )309( )221( أعباء مالية

1.611 828 1.509 1.931 1.156 الربح )اخلسارة( قبل حقوق 
امللكية غير املسيطرة والزكاة 

)579( )305( )408( )535( )344( حصة حقوق امللكية غير املسيطرة 
يف صايف دخل الشركات التابعة  

1.032 523 1.101 1.396 812 صايف ربح )خسارة( قبل الزكاة 
الشرعية 

)125( )116( )213( )231( )138( الزكاة الشرعية وضريبة الدخل*

907 407 888 1.165 674 صايف ربح )خسارة( السنة

1.89 0.85 1.85 2.43 1.41 ربحية )خسارة( السهم الواحد 
بالريال

*   بسبب تطبيق املعايير احملاسبية الدولية تظهر ضريبة الدخل واحململة على الشريك 
     األجنبي ضمن بند »الزكاة الشرعية وضريبة الدخل«.

** مت استبعاد املبيعات املشتركة بني الشركة السعودية للبوليمرات وشركة بوليمرات
     اخلليج للتوزيع من إجمالي املبيعات وتكلفة املبيعات.
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:	. 

نسبة التغير التغييرات 
-/+ 2018 2019 البنود

 ) ماليني الرياالت (

%17- 1.495- 8.930 7.435 املبيعات / اإليرادات

%11- 686- 6.245 5.559 تكلفة املبيعات / اإليرادات

%30- 809- 2.685 1.876 إجمالي الربح

%12- 80- 677 597 مصروفات تشغيلية - 
أخرى

%36- 729- 2.008 1.279 الربح )اخلسارة( التشغيلي

%42 491- 1.165 674 صايف الربح

تعود أسباب انخفاض صايف أرباح الشركة خالل العام 2019م، مقارنة مع العام املاضي 
بشكل جوهري إلى انخفاض األسعار العاملية ملنتجات الشركة.

واملقدمة  املشروع،  يف  املستخدمة  األساسية  اللقيم  ألسعار  السماح  فترة  النتهاء  ونظرا 
من قبل شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية(، واملعلن عنه على موقع تداول 
بتاريخ 24 فبراير 2016م، فقد مت تغيير سعر مادة امليثان يف 6 نوفمبر 2018م، ومادة 
بالسعر  لتصبح  البروبان يف 1 سبتمبر 2019م،  اإليثان يف 12 أغسطس 2019م، ومادة 

السائد يف اململكة، واملقدم جلميع املنتجني احملليني.

السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:	. 

عن  الشركة  يف  املطبقة  واملعايير  احملاسبية  املالية  السياسات  يف  اختالف  أي  يوجد  ال 
معايير احملاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبني القانونني، واعتباًرا من 1 يناير 
2019م، هذا وقد قامت الشركة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16 بدون أي 

تأثير جوهري على القوائم املالية.
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سادسًا: سياسة توزيع األرباح:

والتكاليف  العمومية  املصروفات  بعد خصم جميع  السنوية  الصافية  الشركة  أرباح  توزع 
األخرى على الوجه اآلتي:

للشركة، . 1 النظامي  االحتياطي  لتكوين  األرباح  من صايف   )%10( باملائة  يجنب عشرة 
ويجوز أن تقرر اجلمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 

)30%( من رأس املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن جتنب النسبة التي تراها . 2
مالئمة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض 

معينة. 

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق . 3
مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املساهمني. 

يوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على املساهمني بنسبة ال تقل عن خمسة باملائة )%5( . 4
من رأس املال املدفوع.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباحاً مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع . 5
سنوي بقرار من مجلس اإلدارة إذا سمح وضع الشركة املالي وتوافرت السيولة لديها 

وفقاً للضوابط واإلجراءات التي تضعها اجلهة املختصة.

األرباح الموزعة خالل عام 2019م عن عام 2018م هي كالتالي:

7 أبريل 2019م تاريخ األحقية

16 أبريل 2019م تاريخ التوزيع

240 مليون ريال إجمالي املبلغ املوزع

480 مليون سهم عدد األسهم املستحقة لألرباح

نصف ريال  الربح املوزع للسهم

%5 النسبة

240 مليون ريال اإلجمالي
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وقد حققت الشركة أرباحًا صافية خالل السنوات السابقة على النحو التالي:

إن صناعة البتروكيماويات صناعة متذبذبة، بحكم تغير أسعار املنتجات العاملية، بحيث 
يصعب التنبؤ بأرباح الشركة  للسنوات القادمة، مما يتطلب مراجعة سياسة توزيع األرباح 

بشكل دوري ، ويوضح اجلدول التالي رصيد األرباح املبقاة:

الرصيد ) بآالف الرياالت( البيـــــان

2.592.311 رصيد األرباح )خسائر( املبقاة يف 2019/1/1م

674.470 صايف األرباح يف 2019/12/31م

)67.447( احملول لالحتياطي النظامي بنسبة %10

)26.657( بنود الدخل الشامل آلخر السنة

)240.000( توزيعات أرباح عن عام 2018م

2.932.677 األرباح )خسائر( املبقاة يف 2019/12/31م

)240.000( التوزيعات النقدية املقترحة عن عام 2019م.

2.692.677 رصيد األرباح )خسائر( املبقاة بعد التوزيعات 
املقترحة
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سابعًا:  قروض الشركة والشركات التابعة:

 الصكوك:أ. 

أكملت الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( عملية سداد كامل الصكوك، يف شهر 
يونيو 2019م، والتي كانت مصدرة يف يونيو 2014م، بقيمة )1.200( مليون ريال سعودي، 
وملدة خمس سنوات، وبعائد على الصكوك قدره سايبور)ستة أشهر( + 1.7%، وكان الهدف 
السابقة،  لألعوام  بتروكيم  لشركة  التشغيلية  املصاريف  تغطية  هو  الصكوك  إصدار  من 

وكذلك لتمويل احتياجات مشروعها.

قروض مشروع  بتروكيم )الشركة السعودية للبوليمرات( على 	. 
النحو التالي:

قيمة القروض القائمة )بماليين الرياالت(

مدة القرض 
)سنة(**

رصيد نهاية 
العام

املبالغ 
املسددة 

خالل العام
الرصيد  
بداية العام

إجمالي 
قيمة 
القرض

اجلهة املقرضة

7 100 200 300 1.200 صندوق التنمية 
الصناعي السعودي

7.5 392 513 905 3.000 صندوق االستثمارات 
العامة

11 4.157 870 5.027 9.258 بنوك جتارية محلية 
وأجنبية*

4.649 1.583 6.232 13.458 اإلجمالي

*   يندرج حتت البنوك التجارية )19( بنكاً: )9( منها محلية والباقي بنوك دولية.
**  بدأ تسديد القروض خالل عام 2013م.
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ثامنًا: حوكمة الشركة:

بتاريخ 7 أبريل 2019م وافقت اجلمعية العمومية على حتديث الئحة احلوكمة اخلاصة 
بالشركة، لتتماشى مع الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية، مبا 
فيها سياسات ومعايير وإجراءات العضوية يف مجلس اإلدارة، والئحة عمل جلنة املراجعة، 
التعديل  بعد  النهائية  النسخة  توزيع  والترشيحات، حيث مت  املكافآت  والئحة عمل جلنة 
على املساهمني قبل وأثناء انعقاد اجلمعية، ومت أخذ موافقتهم على التعديالت، هذا وتعمل 
الشركة بشكل مستمر على  مراجعة الئحة احلوكمة اخلاصة بالشركة، لغرض التأكد من 

استيفاء جميع متطلبات الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية.

تاسعًا : أحكام الئحة حوكمة الشركات الغير مطبقة وأسبا	 ذلك:

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق 
املالية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيق نص املادة/الفقرة رقم املادة / الفقرة

استرشادية، وسوف تدرس 
الشركة مستقباًل العمل بهذه 

املادة. 

الوسائل التي اعتمد عليها 
مجلس اإلدارة في تقييم أدائه 

وأداء لجانه وأعضائه، والجهة 
الخارجية التي قامت بالتقييم 

وعالقتها بالشركة.

املادة احلادية واألربعون

استرشادية، تقوم حالياً جلنة 
املراجعة بتقييم املخاطر عن 

طريق تكليف املراجع الداخلي 
املعني من قبلها )من جهة 
خارجية( بدراسة مخاطر 
الشركة، كما أن الشركات 

التابعة تعمل على إرسال تقارير 
دورية إلى الشركة عن املراجعة 

الداخلية التي تقوم بها. 

جلنة إدارة املخاطر الفصل اخلامس
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عاشراً :  أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

 أعضاء مجلس اإلدارة:أ. 

يتكون مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات من ثمانية أعضاء، مت انتخابهم بتاريخ 
2019/4/7م يف اجتماع اجلمعية العامة غير العادية ملدة ثالث سنوات، وبدأت عضويتهم 

يف تاريخ 2019/4/11م وتنتهي بتاريخ 2022/4/10م.

املؤهالت الوظائف السابقة 
واخلبرات الوظائف احلالية االسم

ماجستير يف االقتصاد 
من جامعة ماريالند 

)الواليات املتحدة 
األمريكية( 1971 م

محافظ مؤسسة النقد 
العربي السعودي »ساما 

)1979-2009م(«
مدير عام صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي )1974 – 
1979م( 

أمني عام لصندوق 
االستثمارات العامة 

)1974-1973م(

- حمد سعود السياري

بكالوريوس اقتصاد من 
جامعة غرب واشنطن 

)الواليات املتحدة( 
1974م

برنامج التدريب 
االئتماني )بنك تشيس 

مانهاتن( 1975م

مدير عام بنك الرياض 
)1992 - 1995 م(
وكيل وزارة املالية، 

وأمني عام صندوق 
االستثمارات العامة 

)1980 - 1992م(
مدير التسويق يف 

صندوق التنمية 
الصناعية )1974 - 

1980م(

العضو املنتدب لشركة 
املجموعة السعودية 

لالستثمار الصناعي 
)1995 م - حتى 

تاريخه(

سليمان محمد املنديل

بكالوريوس هندسة 
كهربائية )جامعة امللك 

سعود( 1982م
ماجستير هندسة نووية 

)جامعة امللك سعود( 
1995م

دكتوراة هندسة نووية 
)جامعة أريزونا( 

1996م

أستاذ باحث مساعد 
مبدينة امللك عبدالعزيز 
للعلوم والتقنية )1996 

)2006 -
باحث مبدينة امللك 

عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية )1985 – 

)1996
باحث باملركز الوطني 

للعلوم والتكنولوجيا 
)1985 - 1982(

رجل أعمال و مؤسس 
مشارك ومساهم 

رئيس يف شركة أرقام 
االستثمارية )2006 - 

حتى تاريخه(

رشيد راشد عوين*
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بكالوريس محاسبة 
)جامعة امللك 

عبدالعزيز( 1992م
ماجستير محاسبة 

)جامعة امللك 
عبدالعزيز( 2008م

شهادة إدارة مخاطر 
)املعهد الدولي 

للمراجعني الداخليني( 
2010م

شهادة فاحص احتيال 
)اجلمعية الدولية 

لفاحصي االحتيال( 
2012م

مستشار ومشرف عام 
على اإلدارة العامة 
للمراجعة الداخلية 

واملتابعة - وزارة 
اخلدمة املدنية )2015 

- 2016م(
مدير إدارة املراجعة 
الداخلية - املؤسسة 
العامة لتحلية املياة 

املاحلة )1993 - 
2015م(

مساعد احملافظ 
للشؤون املالية - 

املؤسسة العامة للتقاعد 
)2017 - حتى تاريخه(

خالد محمد العريفي*

بكالوريس هندسة 
كهربائية )جامعة امللك 
فهد للبترول واملعادن( 

1988م
ماجستير هندسة 

كهربائية )جامعة رايس 
- الواليات املتحدة 
األمريكية( 1991م

ماجستير إدارة 
أعمال )جامعة مايت 

- الواليات املتحدة 
األمريكية( 2006م

العضو املنتدب لشركة 
الوديان العقارية 

السعودية )2018 – 
2019م(

الرئيس التنفيذي 
للشركة السعودية 

للكهرباء )2014 - 
2018م(

أرامكو السعودية يف 
عدة مناصب تشغيلية 
وتنفيذية داخل اململكة 

وخارجها )1984 - 
2014م(

زياد محمد الشيحة*

بكالوريس إدارة أعمال 
)جامعة بوسطن( 

2001م
ماجستير اقتصاد 
)جامعة بوسطن( 

2006م
ماجستير إدارة أعمال 

)جامعة بوسطن( 
2006م

نائب الرئيس التنفيذي 
- مؤسسة امللك 

عبداهلل اإلنسانية 
)2017 - 2014(

مدير محافظ استثمار 
- ماسك )2012 – 

)2014
مدير محافظ استثمار 

- أرامكو السعودية 
)2012 - 2001(

الرئيس التنفيذي - 
شركة االستثمارات 

الرائدة )2017 - حتى 
تاريخه(

عبداللطيف علي 
السيف*

بكالوريوس يف اإلدارة 
املالية – جامعة امللك 

سعود 1994م
ماجستير يف االقتصاد 

– جامعة ساوثرن 
إلينوي 1997م

مدير املشاريع – 
املجموعة السعودية 

لالستثمار الصناعي 
)2004 -2008م(

مدير عام – شركة 
احللول املترابطة 

للتقنية )2002 
-2004م(

مدير البرامج 
االستثمارية – املعهد 

املصريف )مؤسسة 
النقد( )1994 - 

2002م(

العضو املنتدب – 
الشركة الوطنية 

للبتروكيماويات من 
)2008م -حتى تاريخه(

عبدالرحمن صالح 
السماعيل
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بكالوريوس هندسة 
معادن )جامعة 

واشنطن( 1974م
برنامج التدريب 

االئتماني )بنك تشيس 
مانهاتن( 1977م
برنامج التنمية 

الصناعية- كامبريدج 
– ماساشيوسيس 
)الواليات املتحدة( 

1978م

مدير عام الشركة 
السعودية للنقل 

اجلماعي )2000 - 
2006م(

مدير اللجنة السعودية 
األمريكية املشتركة 
للتعاون االقتصادي 
)1986 - 2000م(

مساعد املدير العام 
)البنك السعودي 

االسباني( )1981 - 
1986م(

مدير قسم التسويق 
)صندوق التنمية 

الصناعية السعودي( 
)1975 - 1981م(

مساعد مشرف أعمال 
الصيانة البحرية 

)شركة الزيت العربية 
احملدودة( )1974 - 

1975م(

عبداهلل محمد 
الفايز**

بكالوريوس إدارة 
صناعية من جامعة 

ملواكي )الواليات 
املتحدة( 1981م
برنامج التدريب 

االئتماني )بنك تشيس 
مانهاتن( 1983م

نائب الرئيس األعلى 
لالستثمار واملالية - 

شركة التصنيع الوطنية 
)1999 - 2008م(
مدير اإلقراض - 

صندوق التنمية 
الصناعية السعودي 

)1982 - 1999م(

فراج منصور أبوثنني**

بكالوريوس يف علوم 
االقتصاد - جامعة 
ساوثرن ميثوديست 

1987م
ماجستير يف إدارة 
األعمال - جامعة 

داالس 1989م

مسؤول عن االستثمار 
العاملي )بنك الرياض( 

)1992 -1993م(
مدير حافظة سندات 

الدخل الثابت )مؤسسة 
النقد العربي السعودي( 

)1990 - 1992م(

املدير التنفيذي 
للتسويق واملبيعات 

يف الشركة السعودية 
للعدد واألدوات )ساكو( 
)1993 -حتى تاريخه(

هيثم محمد 
احلميدي**

بكالوريوس يف علوم 
احلاسب - جامعة امللك 

عبدالعزيز – 1989م
ماجستير يف علوم 
احلاسب - جامعة 

نيوأورلينز - الواليات 
املتحدة – 1996م

ماجستير يف إدارة 
املشاريع - جامعة 

جورج واشنطن 
- الواليات املتحدة - 

2004م

- مدير عام تقنية 
املعلومات - هيئة 

السوق املالية، من  
2007 إلى  2012م.
- مدير إدارة مكتب 
البرامج واملشاريع – 

تداول، من 2004 إلى 
2006م.

- مدير إدارة 
التطبيقات واألنظمة 
اآللية – معادن، من 
2002 إلى 2004م.

- عضو هيئة تدريس 
- معهد اإلدارة العامة، 
من 1995 إلى 2001م.

من  2012م حتى 
تاريخه - وكيل وزارة 

اخلدمة املدنية لتقنية 
املعلومات باسم عبداهلل الشايف**

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.     **    انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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أعضاء اللجان:	. 

املؤهالت الوظائف السابقة 
واخلبرات

الوظائف 
احلالية االسم

1( جلنة املراجعة:

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبداهلل محمد 
الفايز**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير إياد عبدالرحمن 
احلسني

بكالوريوس 
محاسبة من 
جامعة امللك 
سعود - عام 

1984م .
شهادة الزمالة 
األمريكية يف 

احملاسبة - عام 
1990م.

مستشار تنفيذي أعلى شركة معادن 
)من 2018م  - 2020م(

نائب الرئيس لوحدة الفوسفات 
واملعادن الصناعية – شركة معادن 

)من 2016م – 2018م(
نائب الرئيس للمالية – شركة معادن 

)2012 – 2016م(
مدير تنفيذي للتخطيط – شركة 

معادن )2008 – 2012م(
مدير اخلزينة – شركة معادن 

)2002 – 2008م(
مدير إدارة التمويل – شركة سابك 

)1996 – 2002م(
مراقب العمليات املصرفية – 

مؤسسة النقد )1984 – 1996م(

- خالد سالم الرويس

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبداللطيف علي 
السيف*

2( جلنة الترشيحات واملكافآت:

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير رشيد راشد عوين*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير زياد محمد الشيحة*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبداللطيف علي 
السيف*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير فراج منصور أبوثنني**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير هيثم محمداحلميدي**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير باسم عبداهلل الشايف**

21 التقرير السنوي 2019



3( اللجنة التنفيذية:

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبدالرحمن صالح 
السماعيل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير خالد محمد العريفي*

4( جلنة املسؤولية االجتماعية:

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير حمد سعود السياري

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير سليمان محمد املنديل

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبداهلل محمد 
الفايز**

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير إياد عبدالرحمن 
احلسني

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبدالرحمن صالح 
السماعيل*

5( جلنة احلوكمة:

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير رشيد راشد عوين*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير زياد محمد الشيحة*

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير خالد محمد العريفي*

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.        ** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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اإلدارة التنفيذية:	. 

املؤهالت الوظائف السابقة 
واخلبرات الوظائف احلالية االسم

ذكر يف البند عاشراً فقرة أ من هذا التقرير عبدالرحمن صالح 
السماعيل

درجة البكالوريوس 
يف  قسم اإلحصاء من 

كلية العلوم جامعة امللك 
سعود 1994م

تقلد األستاذ فهد 
الذيبان عدة مناصب 
يف شركة سابك وهي 

كالتالي:
مدير املبيعات اإلقليمي 

يف آسيا )2013 – 
2016م(

مدير عام املبيعات يف 
الشرق األوسط )2010 

-2011م(
مدير مبيعات مادة 
امليثانول )2007 – 

2010م(
مدير منتج األولفيني 

)2006 – 2007م(

مدير عام التسويق 
– الشركة الوطنية 

للبتروكيماويات 
)2011م – حتى 

تاريخه(

فهد عبداهلل الذيبان

درجة البكالوريوس يف 
الهندسة الكيميائية 

من جامعة امللك سعود 
1997م

شهادة دبلوم عالي يف 
التصميم والصناعة 
واإلدارة من جامعة 

كامبردج باململكة 
املتحدة 1998م

شهادة املاجستير  يف 
التسويق الدولي من 

جامعة ستراثكاليد يف 
اسكتلندا 2004 م

مدير تطوير األعمال 
يف املجموعة السعودية 
لالستثمار الصناعي  

)2008 – 2009م(
كما عمل يف عدة 

مناصب يف صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي وهي كالتالي:  
كبير املستشارين 

التسويقيني )2006 – 
2008م(  

مستشار تسويق )2003 
– 2006م( 

مستشار فني ) 2002 
– 2003م( 

مساعد محلل فني 
)1997 – 1998م( 

مدير املشاريع ، 
وسكرتير مجلس 
اإلدارة - الشركة 

الوطنية للبتروكيماويات 
)2009م – وحتى 

تاريخه(

علي عبداهلل البقمي
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حاصل على شهادة 
بكالوريوس يف 

احملاسبة، جامعة امللك 
سعود 2004م

حاصل على شهادة 
ماجستير يف إدارة 

األعمال تخصص إدارة 
مالية - 2010م، جامعة 

أوكالهوما سيتي 
، الواليات املتحدة 

األمريكية.

لدى األستاذ مرزوق 
الشمري 10 سنوات 
خبرة يف مجال عمل 

احملاسبة واإلدارة 
املالية، حيث بدأ 

العمل كمحاسب يف 
عام 2004م، وانضم 
لفريق عمل اإلدارة 

املالية للشركة الوطنية 
للبتروكيماويات 

)بتروكيم( يف عام 
2011 م وحاليا 

يتقلد منصب رئيس 
احلسابات.

رئيس حسابات الشركة 
الوطنية للبتروكيماويات 

)بتروكيم( )2011م – 
حتى تاريخه(

مرزوق مبارك الشمري

حاصل على شهادة 
بكالوريوس لغة 

إجنليزية – كلية اللغات 
والترجمة – جامعة 

اإلمام محمد بن سعود 
اإلسالمية 2003م.

حاصل على دبلوم عالي 
إدارة موارد بشرية – 

جامعة اليمامة 2007م.

لدى األستاذ سعود 
أبوحيمد 15 سنة 

خبرة يف مجال املوارد 
البشرية، حيث بدأ 

العمل كمراجع يف عام 
2004م، ثم مراجع 

أول يف العام 2006م، 
وانضم لفريق عمل 

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات 

)بتروكيم( يف عام 
2008م.

مدير املوارد البشرية 
– الشركة الوطنية 

للبتروكيماويات 
)2009م – حتى 

تاريخه(

سعود محمد أبوحيمد
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الحادي عشــر: أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التي يكون 
عضو مجلس إدارة الشــركة عضواً في مجلس إدارتها الحالية والســابقة 

أو من مديريها.

الكيان 
القانوني

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

أسماء الشركات 
التي كان فيها 

سابقاً عضوا يف 
مجلس اإلدارة او 

مديراً تنفيذياً

الكيان 
القانوني

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

أسماء الشركات 
التي يكون 

عضو مجلس 
اإلدارة عضواً يف 
مجالس إدارتها 
احلالية أو من 

مديريها 

االسم

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

رئيس مجلس 
اإلدارة يف مؤسسة 

النقد العربي 
السعودي

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

رئيس مجلس 
إدارة المجموعة 

السعودية لالستثمار 
الصناعي

حمد 
سعود 

السياري

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

عضو يف املجلس 
االقتصادي األعلى

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة شيفرون 
فيليبس السعودية 

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

عضو يف مجلس 
إدارة صندوق 

االستثمارات العامة 
يف اململكة

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة الجبيل 
شيفرون فيليبس 

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

مدير عام صندوق 
التنمية الصناعية 

السعودي

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

الشركة السعودية 
للبوليمرات

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

مدير عام بنك 
الرياض

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة المجموعة 

السعودية لالستثمار 
الصناعي

سليمان 
محمد 
املنديل

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة شيفرون 
فيليبس السعودية 

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة الجبيل 
شيفرون فيليبس 

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

الشركة السعودية 
للبوليمرات

ذات 
مسؤولية 
محدودة

خارج 
اململكة

شركة بوليمرات 
اخلليج للتوزيع
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مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

عضو في شركة 
الجوف للتنمية 

الزراعية 

رشيد راشد 
مساهمة عوين*

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو في شركة 
اتحاد مصانع 

األسالك
ذات 

مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

عضو في شركة 
أرقام االستثمارية

داخل 
اململكة

عضو يف مجلس 
إدارة اجلمعية 

السعودية 
للمراجعني 
الداخليني

مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

عضو في مجلس 
إدارة الشركة 

السعودية الوطنية 
للنقل البحري 

خالد محمد 
العريفي*

داخل 
اململكة

عضو يف املعهد 
الدولي للمراجعني 

الداخليني
مساهمة 

مقفلة
داخل 
اململكة

عضو في شركة 
رزا العقارية 

مساهمة 
مقفلة

داخل 
اململكة

عضو يف جمعية 
فاحص االحتيال

عضو 
يف هيئة 
تطوير 
مدينة 

الرياض

داخل 
اململكة

عضو يف شركة 
الوديان

مساهمة 
مقفلة

داخل 
اململكة

عضو في شركة 
بيكسا 

زياد محمد 
الشيحة*

داخل 
اململكة عضو يف هيئة مدن مساهمة 

مقفلة
داخل 
اململكة

عضو في هيئة 
الربط الخليجي 

داخل 
اململكة

عضو يف الهيئة 
اإلستثمارية لسوق 

املال

داخل 
اململكة

عضو يف كلية 
اإلدارة - جامعة 

األمير سلطان

مساهمة 
مقفلة

داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
شركة إتش إس 
بي سي العربية 

السعودية

مساهمة 
مقفلة

داخل 
اململكة

عضو في شركة 
االستثمارات الرائدة 

عبداللطيف 
علي 

السيف*

شركة 
ذات 

مسئولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة الرؤية 
املشتركة احملدودة

شركة ذات 
مسؤولية  

محدودة
داخل 
اململكة

شركة وصاية 
العالمية لإلستثمار

مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

عضو في 
مصرف الراجحي

مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

عضو يف أسمنت 
العربية 
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شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
البنك األول

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو في مجموعة 
سامبا المالية

إياد 
عبدالرحمن 

احلسني
شركة 

مساهمة 
مدرجة

داخل 
اململكة

رئيس مجلس 
الشركة الوطنية 

للرعاية الطبية

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

الشركة السعودية 
للبوليمرات

شركة 
ذات 

مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

عضو مجلس 
الرقابة املالية 

بالشركة السعودية 
للطوب الرملي

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة المجموعة 

السعودية لالستثمار 
الصناعي

عبدالرحمن 
صالح 

السماعيل

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة شيفرون 
فيليبس السعودية 

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

شركة اجلبيل 
شيفرون فيليبس 

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

الشركة السعودية 
للبوليمرات

ذات 
مسؤولية 
محدودة

خارج 
اململكة

شركة بوليمرات 
اخلليج للتوزيع

مؤسسة 
غير 

ربحية
داخل 
اململكة

املعهد العالي 
لصناعة 

البالستيك

مساهمة 
مغلقة

داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
شركة االستثمارات 

الرائدة

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
شركة التعاونية 

للتأمين.

عبداهلل 
محمد 

الفايز**

مساهمة 
مقفلة البحرين

عضو مجلس إدارة 
الشركة املتحدة 

للتأمني
ذات 

مسؤولية 
محدودة

البحرين بحرين ليمو

ذات 
مسؤولية 
محدودة

البحرين
شركة النقل 

السعودية 
البحرينية
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شركة 
مغلقة إسبانيا

الشركة السعودية 
االسبانية للتجارة 

اخلارجية

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

مدير عام الشركة 
السعودية للنقل 

اجلماعي

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

صندوق التنمية 
الصناعي السعودية

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
شركة بوان

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة مجموعة 
أسترا الصناعية

فراج 
منصور 

أبوثنني**

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
الشركة السعودية  

للنقل البحري

شركة 
مساهمة 

مغلقة
داخل 
اململكة

شركة املعمر 
ألنظمة املعلومات

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

نائب الرئيس 
شركة التصنيع 

الوطنية

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة الشركة 

السعودية للعدد 
واألدوات

هيثم محمد 
احلميدي**

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

عضو شركة رنا 
لالستثمار

شركة 
مساهمة 

مدرجة
داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة شركة ثوب 

األصيل

مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

عضو مجلس إدارة 
اخلطوط اجلوية 
العربية السعودية

ذات 
مسؤولية 
محدودة

داخل 
اململكة

الشركة السعودية 
للبوليمرات

باسم 
عبداهلل 

الشايف**

هيئة 
حكومية

داخل 
اململكة

عضو مجلس 
إدارة معهد اإلدارة 

العامة
مؤسسة 
حكومية

داخل 
اململكة

عضو برنامج 
التعامالت 

االلكترونية 
احلكومية "يّسر"

عضو معهد إدارة 
املشاريع األمريكي 

"PMI"

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.        ** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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الثاني عشر:  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:

أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام 2019 م

الصفة املنصب االسم

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة حمد سعود السياري

غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة  سليمان محمد املنديل

مستقل عضو مجلس إدارة رشيد راشد عوين*

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة 
العامة للتقاعد" خالد محمد العريفي*

مستقل عضو مجلس إدارة زياد محمد الشيحة*

مستقل عضو مجلس إدارة عبداللطيف علي السيف*

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية" إياد عبدالرحمن احلسني

تنفيذي العضو املنتدب  عبدالرحمن صالح السماعيل

مستقل عضو مجلس إدارة عبداهلل محمد الفايز**

مستقل عضو مجلس إدارة فراج منصور أبوثنني**

مستقل عضو مجلس إدارة هيثم محمد احلميدي**

غير تنفيذي عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة 
العامة للتقاعد" باسم عبداهلل الشايف**

* بدأت عضويتهم يف 2019/4/11م.        ** انتهت عضويتهم يف 2019/4/10م
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الثالث عشــر:  اختصاصات اللجان ومهامهــا وأعضائها وعدد اجتماعاتها 
مع بيان بتواريخ انعقادها والحضور لألعضاء:

لجنة المراجعة:أ. 
تشتمل لجنة المراجعة على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:  

دراسة السياسات احملاسبية للشركة. 	

التوصية باختيار مراجع احلسابات اخلارجي، والتحقق من استقالليته ودراسة خطة  	
عمله.

دراسة القوائم املالية السنوية والربعية قبل اعتمادها من املجلس ونشرها. 	

بطريقة  	 وفاعلية تصميمها  الشركة  الرقابية يف  األنشطة  كفاية تصميم  من  التحقق 
مناسبة.

تقومي فاعلية تقدير الشركة للمخاطر املهمة واحملتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك  	
املخاطر.

تعيني املراجع الداخلي والتحقق من استقالليته ودراسة خطة عمل املراجعة الداخلية  	
التصحيحية  اإلجراءات  تنفيذ  ومتابعة  الداخلي  املراجع  تقارير  ودراسة  الشركة،  يف 

للملحوظات الواردة فيها.

متابعة تقارير املراجع الداخلي يف الشركات التابعة، ومناقشتها، ومتابعة خطة تنفيذ  	
توصيات املراجعة الداخلية.
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تتكون جلنة املراجعة من ثالثة أعضاء، لديهم جميعاً خبرات عملية ومهنية تؤهلهم للمشاركة 

الفاعلة يف أعمال جلنة املراجعة، وهم كما يلي:

اإلجمالي

عقدت جلنة املراجعة خمسة اجتماعات 
خالل العام املالي 2019 م

طبيعة 
العضوية اســم العضــو

 27
أكتوبر

 28
يوليو

 23
أبريل

 25
فبراير

 22
يناير

5 من 5     
رئيس / 
عضو***

إياد عبدالرحمن 
احلسني 1

5 من 5      عضو خالد سالم 
الرويس 2

3 من 5    - - عضو عبداللطيف علي 
السيف* 3

2 من 5 - - -  
رئيس 
اللجنة

عبدهللا محمد 
الفايز** 4

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م  *  بدأت عضويته يف 2019/4/11م. 

*** مت اختياره رئيساً للجنة املراجعة يف اجتماعها األول بتاريخ 2019/4/23م
 

 اللجنة التنفيذية:	. 
تشتمل اللجنة التنفيذية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:  

لها من مجلس اإلدارة يف . 1 املوكلة  التنفيذية األعمال  اللجنة  تشمل مهام ومسؤوليات 

إدارة وتوجيه أعمال وشؤون الشركة، وكذلك إعداد ومراجعة جدول أعمال اجتماعات 

مجلس اإلدارة ومراجعة امليزانية التقديرية السنوية.

يجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها، برفع تقرير ملجلس إدارة الشركة، ويتضمن . 2

التقرير وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة يف االجتماع. 

بدراسات . 3 للقيام  مستقلني  مبستشارين  احلاجة  دعت  كلما  االستعانة  للجنة  يجوز 

متخصصة تساعد اللجنة على تنفيذ مهامها، وحتديد أتعابهم. 

ثالثة  من  وتكونت  م،   2019 املالي  العام  خالل  واحداً  اجتماعاً  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

أعضاء، وهم كما يلي:
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اإلجمالي

عقدت اللجنة التنفيذية اجتماعاً واحداً 
خالل العام املالي 2019 م

طبيعة 
العضوية اســم العضــو

1 ديسمبر

1 من 1  رئيس 
اللجنة

حمد سعود 
السياري 1

1 من 1  عضو سليمان محمد 
المنديل 2

1 من 1  عضو خالد محمد 
العريفي* 3

1 من 1  عضو
عبدالرحمن 

صالح 
السماعيل

4

* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.
 

لجنة الترشيحات والمكافآت:	. 
تشتمل لجنة الترشيحات والمكافآت على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:  

تقوم اللجنة بالتوصية بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة، ويجب على اللجنة مراعاة . 1
عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بأي جرمية مخلة بالشرف واألمانة.

تقوم اللجنة بعمل املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية . 2
مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، 

مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخصيصه من العضو ألعمال مجلس اإلدارة.

تقوم اللجنة مبراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات يف شأن التغييرات التي . 3
ميكن إجراؤها.

تقوم اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة يف مجلس اإلدارة، واقتراح معاجلتها مبا . 4
يتفق مع مصلحة الشركة.

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، وعدم وجود أي تعارض مصالح . 5
إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
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وضع سياسات واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفيذيني، واالستعانة . 6
مبعايير ترتبط باألداء يف حتديد تلك املكافآت.

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة . 7
منها.

املنبثقة عنه وكبار . 8 التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
التنفيذيني بالشركة وفقاً للسياسة املعتمدة.

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني خالل العام املالي 2019 م.

اإلجمالي

عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت 
اجتماعني خالل العام املالي 2019 م

طبيعة 
العضوية اســم العضــو

24 ديسمبر 31 يناير

1 من 2 -  رئيس 
اللجنة

رشيد راشد 
عوين* 1

1 من 2 -  عضو زياد محمد 
الشيحة* 2

1 من 2 -  عضو عبداللطيف 
علي السيف* 3

1 من 2  - رئيس 
اللجنة

فراج منصور 
أبوثنين** 4

1 من 2  - عضو هيثم محمد 
الحميدي** 5

1 من 2  - عضو باسم عبدهللا 
الشافي** 6

* بدأت عضويته يف 2019/4/11م.          ** انتهت عضويته يف 2019/4/10م
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لجنة المسؤولية االجتماعية:د. 
تشتمل لجنة المسؤولية االجتماعية على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:

تطوير أسس ومعايير املساهمة االجتماعية للشركة.. 1

تطوير ومتابعة البرامج التي تسهم يف تعميق اإلحساس باملسؤولية االجتماعية للشركة . 2
وموظفيها.

نحو . 3 اجتماعية  مسؤولية  وبرامج  ومبادرات  سياسات  تبني  يف  الشركة  دور  تفعيل 
مساهميها وعمالئها ومورديها والبيئة واملجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز سمعة الشركة.

رفع توصيات ملجلس إدارة الشركة بخصوص ميزانية املساهمة االجتماعية السنوية . 4
للشركة.

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية اجتماعاً واحداً خالل العام املالي 2019 م.

اإلجمالي

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية 
اجتماعاً واحداً خالل العام املالي 2019 م

طبيعة 
العضوية اســم العضــو

24 ديسمبر 

1 من 1  رئيس 
اللجنة

حمد سعود 
السياري 1

1 من 1  عضو سليمان محمد 
المنديل 2

1 من 1  عضو
عبدالرحمن 

صالح 
السماعيل*

3

1 من 1  عضو
إياد 

عبدالرحمن 
الحسين

4

0 من 1 - عضو عبدهللا محمد 
الفايز** 5

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م * بدأت عضويته يف 2019/4/11م.  
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لجنة الحوكمة هـ. 
تشتمل لجنة الحوكمة على االختصاصات والمسؤوليات والمهام التالية:  

مراجعة قواعد احلوكمة وحتديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات.. 1

مراجعة لوائح احلوكمة الصادرة من قبل هيئة السوق املالية، والتأكد من مطابقة لوائح . 2
الشركة لها.

إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دورياً على التطورات يف مجال حوكمة الشركات وأفضل . 3
املمارسات.

متابعة إعداد تقرير مجلس اإلدارة مبا يتفق مع القواعد املنظمة لهيئة السوق املالية.. 4

االطالع على لوائح احلوكمة بالشركات التابعة ، والقرارات الصادرة عن إدارة احلوكمة . 5
يف الشركات التابعة للتأكد من : 

شموليتها و اتباعها ألفضل املمارسات العاملية و حتديثها باستمرار حسب احلاجة. 	

وجود نظام متبع إلظهار مدى االلتزام و ماذا ستعمل الشركة و الشركات التابعة    	
يف حالة وجود حيود عن ذلك االلتزام؟

الرفع ملجلس اإلدارة بذلك مع صورة للجنة املراجعة. 	

عقدت جلنة احلوكمة اجتماعني خالل العام املالي 2019 م.

اإلجمالي

عقدت جلنة املسؤولية االجتماعية 
اجتماعني خالل العام املالي 2019 م

طبيعة 
العضوية اســم العضــو

24 ديسمبر 4 سبتمبر

2 من 2   رئيس 
اللجنة

زياد محمد 
الشيحة 1

2 من 2   عضو رشيد راشد 
عوين 2

2 من 2   عضو خالد محمد 
العريفي 3
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الرابع عشــر: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وأعضاء 
اللجان:

سياسة المكافآت:أ. 

تراعي جلنة الترشيحات واملكافآت بشكل سنوي عدم اإلخالل بأحكام نظام الشركات . 1
ونظام السوق املالية ولوائحهما التنفيذية.

تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت باملراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى . 2
فعاليتها يف حتقيق األهداف املرجوة منها.

املنبثقة عنه وكبار . 3 التوصية ملجلس اإلدارة مبكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 
التنفيذيني بالشركة.

تقدم املكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية على إجناح الشركة . 4
وتنميتها على املدى الطويل، كأن تربط اجلزء املتغير من املكافآت باألداء على املدى 

الطويل.

بشاغلها، . 5 املنوطة  واملسؤوليات  واملهام  الوظيفة،  مستوى  على  بناًء  املكافآت  حتدد 
واملؤهالت العلمية، واخلبرات العملية، واملهارات، ومستوى األداء.

بناًء على معلومات غير . 6 تقررت  أنها  تبني  إذا  أو استردادها  املكافآت  إيقاف صرف 
دقيقة قدمها عضو يف مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وذلك ملنع استغالل الوضع 

الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:	. 
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أوالً : األعضاء املستقلو ن

18 18 9 9 رشيد راشد 
عوين*

18 18 9 9 زياد الشيحة*

21 21 12 9 عبداللطيف 
السيف*

212 212 6 6 200 عبداهلل 
الفايز**

209 209 3 6 200 فراج أبو 
ثنني**

206 206 3 3 200 هيثم 
احلميدي**

ثانياً : األعضاء غير التنفيذيني

221 221 6 15 200 حمد 
السياري

221 221 6 15 200 سليمان 
املنديل

18 18 9 9 خالد محمد 
العريفي*

226 226 18 15 193 إياد احلسني

206 206 3 3 200 باسم 
الشايف**

ثالثاً : األعضاء التنفيذيون

221 221 6 15 200 عبدالرحمن 
السماعيل

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م * بدأت عضويته يف 2019/4/11م.  
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مكافآت كبار التنفيذيين:	. 
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مكافآت أعضاء اللجان:د. 

املجموع
بدل 

حضور 
جلسات

املكافآت الثابتة 
)عدا بدل حضور 

اجللسات( عضوية اللجان األعضاء
)ألف ريال(

206 6 200
اللجنة التنفيذية

لجنة المسؤولية 
االجتماعية

حمد السياري

206 6 200
اللجنة التنفيذية

لجنة المسؤولية 
االجتماعية

سليمان املنديل

154 9 145
لجنة المكافآت 

والترشيحات
لجنة الحوكمة

رشيد عوين*

154 9 145 اللجنة التنفيذية 
جلنة احلوكمة خالد العريفي*

154 9 145
جلنة املكافآت 

والترشيحات
جلنة احلوكمة

زياد الشيحة*

157 12 145 حلنة املراجعة
جلنة املكافآت   عبداللطيف السيف*

206 6 200
اللجنة التنفيذية
جلنة املسؤولية 

االجتماعية
عبدالرحمن السماعيل
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314 18 296
جلنة املسؤولية 

االجتماعية
جلنة املراجعة

إياد احلسني

115 15 100 جلنة املراجعة خالد الرويس

161 6 155
جلنة املسؤولية 

االجتماعية
جلنة املراجعة 

عبداهلل الفايز**

58 3 55 جلنة املكافآت 
والترشيحات فراج أبو ثنني**

58 3 55 جلنة املكافآت 
والترشيحات هيثم احلميدي**

58 3 55 جلنة املكافآت 
والترشيحات باسم الشايف**

الخامس عشر: العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت:

ما هو مقرر يف سياسة  واللجان ضمن  املجلس  املمنوحة ألعضاء  املكافآت  تعتبر جميع 
املكافآت، وال يوجد أي انحرافات.

السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية:

لم ترد للشركة أي عقوبة أو جزاء من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية خالل عام 
2019م.

السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

املراجعة الداخلية هي نشاط تأكيدي واستشاري موضوعي ومستقل، وذلك بغرض إضافة 
الشركة يف حتقيق أهدافها  الداخلية  املراجعة  الشركة، وتساعد  قيمة وحتسني عمليات 
بتوفير أساس منتظم لتقومي وحتسني فاعلية الرقابة، والعمليات التي ينطوي عليها األداء 
الرقابي للشركة. هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية العديد من عمليات املراجعة الدورية 
إلى املساهمة يف  التأكد من دقة وفعالية األداء، إضافة  واخلاصة والتي كان من شأنها 

مراجعة القوائم املالية األولية والنهائية وتنسيق أعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.

وقد اطلع مجلس اإلدارة على تقرير جلنة املراجعة عن نتائج املراجعة املقدمة له من املدقق 
الداخلي، ولم يتبني له وجود أية مالحظات جوهرية.
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الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة:

أوصت جلنة املراجعة باجتماعها يف تاريخ 2019/4/23م بتجديد تعيني مكتب طالل أبو 
غزالة كمراجع داخلي لعام 2019م.

التاسع عشر: مساهمات الشركة االجتماعية:

خالل عام 2019م قامت الشركة بدعم البرامج االجتماعية التالية: 

دعمت الشركة جمعية رعاية الطفولة لبرنامج توعية األسرة واملجتمع، والذي خصص  	
حوالي )61( دورة حلوالي )2000( متدربة من البالغني املؤثرين يف حياة الطفل ودورات 

تدريبية لألطفال.

دعمت الشركة جمعية بنيان اخليرية النسائية للتنمية األسرية لتغطية برامج دورات لغة  	
إجنليزية ومهارات تقنية املعلومات وإدارة املوارد البشرية، حيث يقدر عدد املستفيدات 

من هذه البرامج حوالي )120( متدربة.

عملية  	 وهي  اجلبائر(،  )تصنيع  برنامج  يف  املعوقني  األطفال  جمعية  الشركة  دعمت 
دقيقة بحيث يجب أن تكون اجلبيرة مالئمة لنوع اإلعاقة وحجم الطفل، وتتغير مع 
تغير منو الطفل.  كما دعمت الشركة مركز التأهيل الشامل وذلك يف احتفالهم باليوم 
العاملي لذوي اإلعاقة لعام 2019م، وذلك للتوعية بضرورة دمج ذوي اإلعاقة يف كل 

جوانب احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية يف املجتمع.

دعمت الشركة جمعية سند لتغطية تكاليف فصل سند التعليمي يف مستشفى امللك  	
بالسرطان،  املرضى  األطفال  ملساعدة  يهدف  والذي  لألطفال،  التخصصي  عبداهلل 
املنقطعني عن الدراسة واملتأخرين دراسياً خالل فترة تنوميهم وإقامتهم باملستشفى، 
والكوادر  التعليمية  الوسائل  بكافة  وتزويدها  العلمي  التحصيل  يف  أقرانهم  ملواكبة 

البشرية، حيث يقدر عدد املستفيدين بحوالي )1000( طفل.

دعمت الشركة اجلمعية اخليرية لذوي االحتياجات اخلاصة باجلبيل الصناعية )إرادة(  	
يف برنامج غرفة التكامل احلسي، والذي يساعد األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 

على التواصل وتنمية قدراتهم.

كما سوف تعمل الشركة يف األعوام القادمة – بإذن اهلل - على االستمرار يف البحث عن 
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البرامج املتميزة التي حتمل أهدافاً سامية، مع التركيز على دعم برامج تعليمية يف الصحة 
والسالمة، ودعم األيتام واألسر الفقيرة يف مجال التعليم والتدريب، وتشجيع املؤسسات 
التعليمية والتدريبية، وتثقيف وتدريب وتوظيف السعوديني )ذكوراً وإناثاً(، كما أن الشركة 
الشركة،  املدعومة من قبل  التدريبية  الدورة  تقييم مدى فعالية وجدية  على  دائماً  تعمل 
وفريق العمل املشارك، لكي يتسنى للشركة اتخاذ قرار االستمرار يف الدعم أو البحث عن 

برامج أخرى.

العشرون: تواريخ انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 
2019م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين:

عقدت الشركة اجتماعاً واحداً للجمعية العامة للمساهمني خالل عام 2019م

حضور اجتماع اجلمعية األول )جمعية 
عامة عادية(

7 أبريل 2019م
 أعضاء مجلس اإلدارة

 حمد سعود السياري 1

 سليمان محمد املنديل 2

 عبدهللا محمد الفايز 3

 فراج منصور أبوثنني 4

 هيثم محمد الحميدي 5

- إياد عبدالرحمن احلسني 6

- باسم عبدهللا الشافي 7

 عبدالرحمن صالح السماعيل 8

الحادي والعشرون: المخاطر المحتملة:

هناك مخاطر محتملة قد تؤثر على نتائج الشركة وميكن تصنيفها كالتالي:

املخاطر املتعلقة بالعمليات:. 1

مستوى األداء التشغيلي، والذي يحتوي على العديد من التقنيات واملعدات  والتي قد  	
تتعرض لألعطال والتوقف.
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مع  	 اللقيم  توريد  اتفاقية  واستيفاء شروط  )اللقيم(،  األساسية  املواد  توريد  مخاطر 
شركة أرامكو السعودية.

مخاطر تغير أسعار املواد اخلام. 	

األخطار املتعلقة بأسعار الفائدة.  	

املخاطر املتعلقة بالسوق:. 2

املنافسة العالية والتي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب. 	

أسعار النفط اخلام. 	
الشركة، . 3 منتجات  على  الطلب  انخفاض  يف  يؤثر  قد  والذي  العاملي  االقتصاد  وضع 

والذي قد ينعكس على أسعار املنتجات.
املخاطر املتعلقة بقوانني مكافحة اإلغراق يف األسواق التي يتم فيها بيع منتجات الشركة.. 4
املخاطر  البيئية  واملالزمة  للصناعات البتروكيماوية كالتلوث وما يترتب عليها من غرامات . 5

وتكاليف.

الثاني والعشرون: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في 
التصويت أو أدوات دين الشركة )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 

التنفيذيين وأقاربهم( وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 
2019م:

من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:أ. 

نسبة التغيير صايف التغيير عدد األسهم 
نهاية العام

عدد األسهم 
بداية العام

اسم من تعود 
له املصلحة تسلسل

- - 240.000.000 240.000.000
املجموعة 
السعودية 

لالستثمار 
الصناعي

1

%15.7- 12.302.916 - 65.697.084 78.000.000 املؤسسة العامة 
للتقاعد 2

%30.4- 23.760.000 - 54,240.000 78.000.000
املؤسسة العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

3

42



 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة: 	. 

ر: األسهم اململوكة ألعضاء مجلس اإلدارة، مبا فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم الُقصَّ

نسبة 
التغير

2019/12/31م 2019/1/1م
اســم 
أقاربهمالعضــو أدوات 

الدين
عدد 
األسهم أقاربهم أدوات 

الدين عدد األسهم

- - - 100.000 - - 100.000 حمد السياري 
)الرئيس(

- - - 1.000 - - 1.000
سليمان 
املنديل 
)نائب 

الرئيس(
- - - 4.000.000 - - 4.000.000 رشيد عوين*

- - - - - - -

خالد 
العريفي*
»ممثال 

للمؤسسة 
العامة 

للتقاعد«
- - - - - - - زياد الشيحة*

- - - - - - - عبداللطيف 
السيف*

- - - - - - -

إياد احلسني
 »ممثال 

للمؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية«

- - - 1.000 - - 1.000
عبدالرحمن 

السماعيل
)العضو 
املنتدب(

- - - 2.000 - - 2.000 عبداهلل 
الفايز**

13.000 - - 25.000 فراج 
أبوثنني**

- - - 1.000 - - 1.000 هيثم 
احلميدي**

- - - - - - -

باسم 
الشايف** 

»ممثال 
للمؤسسة 

العامة 
للتقاعد«

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م * بدأت عضويته يف 2019/4/11م.  
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ملكية كبار التنفيذيين:	. 

ر: األسهم اململوكة لكبار التنفيذيني، مبا فيها أسهم زوجاتهم وأوالدهم الُقصَّ

نسبة التغير
2019/12/31م 2019/1/1م

أدوات االســم
الدين

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

عدد 
األسهم

%100- - - - 20.000 فهد عبداهلل الذيبان

- - - - - علي عبداهلل البقمي

- - - - - مرزوق مبارك الشمري

- - - - - سعود محمد ابوحيمد

الثالث والعشرون: اجتماعات مجلس اإلدارة:

حضور  وكان  2019م،  املالي  العام  خالل  اجتماعات  خمسة  الشركة  إدارة  مجلس  عقد 
األعضاء كما يلي:

اإلجمالي
تواريخ االجتماعات يف عام 2019 م

24 اســم العضــو
ديسمبر

 24
سبتمبر 8 أبريل 7 أبريل  26

فبراير
5 من 5      حمد سعود السياري

5 من 5      سليمان محمد املنديل

3 من 5    - - رشيد عوين*

3 من 5    - - خالد العريفي*

3 من 5    - - زياد الشيحة*

3 من 5    - - عبداللطيف السيف*

5 من 5      إياد عبدالرحمن احلسني

5 من 5     
عبدالرحمن صالح 

السماعيل
2 من 5 - - -   عبداهلل محمد الفايز**

2 من 5 - - -   فراج منصور أبوثنني**

1 من 5 - - -  - هيثم محمد احلميدي**

1 من 5 - - - -  باسم عبداهلل الشايف**

** انتهت عضويته يف 2019/4/10م * بدأت عضويته يف 2019/4/11م.  
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الرابع والعشرون: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك 
الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب تاريخ الطلب طلبات الشركة لسجل 
املساهمني

إجراءات الشركة 2019/2/5م 1
إجراءات الشركة )تسجيل اجلمعية( 2019/4/2م 2

لغرض ملف األرباح 2019/4/9م 3
إجراءات الشركة 2019/11/10م 4

الخامس والعشرون : تعامالت مع أطراف ذات عالقة:

مت خالل العام 2019م إجراء تعامالت مع أطراف ذات عالقة، وجاءت على النحو التالي:

قيمة التعامالت القائمة )بآالف الرياالت(

مدتها وقيمتها نوع الصفقة نوع عالقة 
الشركة

اسم الطرف 
ذي العالقة

تقوم املجموعة السعودية بتقدمي العديد 
من اخلدمات املساندة لبتروكيم وقد بلغ 
إجمالي التعامالت مع شركة املجموعة 

خالل العام 2019م مبلغ 760 الف ريال، 
كما استثمرت املجموعة السعودية يف 

الصكوك املصدرة من قبل بتروكيم خالل 
عام 2014م، مبقدار 130 مليون ريال والتي 

مت سدادها خالل عام 2019م.

خدمات 
مشتركة مقدمة

شركة املجموعة 
السعودية 

كمساهم رئيسي 
يف بتروكيم

شركة املجموعة 
السعودية 

لالستثمار 
الصناعي

السادس والعشرون : بيان المستحقات النظامية:

األسباب وصف موجز املستحقة 
)ريال( املسددة )ريال( نوع املدفوعات

زكاة الشركة 
التابعة عن عام 

2018م
0 30.055.788 الزكاة

0 0 ضرائب 
االستقطاع

املستحق عن شهر 
ديسمبر 2019م 51.336 602.458 التأمينات 

االجتماعية

0 15.710
رسوم الغرفة 

التجارية 
والتأشيرات

0 35.611 رسوم مكتب العمل
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السابع والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

يقر مجلس اإلدارة:

أن سجالت احلسابات أعدت بالشكل الصحيح. . 1

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونُّفذ بفعالية.. 2

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.. 3

ال توجد أية مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير . 4
املالي أو كبار التنفيذيني يف عقود الشركة. 

الثامن والعشرون:  إفصاحات عامة:

لم يقم أي شخص أو جهة بإبالغ الشركة بأية مصلحة له يف فئة األسهم ذات األحقية  	
يف التصويت خالل العام املالي 2019م.

لم تقم الشركة بإصدار أو منح أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أي حقوق خيار،  	
أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق حتويل، أو حقوق مشابهة خالل العام املالي 2019م.

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطيات ملصلحة موظفي الشركة. 	

ال توجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة. 	

احلرمني  خادم  حكومة  إلى  والتقدير  الشكر  بخالص  اإلدارة  مجلس  يتقدم  اخلتام  ويف 
الشريفني الرشيدة، على دعمها املتواصل لقطاع الصناعة. 

وباهلل التوفيق، 
مجلس اإلدارة
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