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

تقرير مجلس اإلدارة
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م

مساهمينا الكرام:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،

يســر مجلــس إدارة الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات أن يقــدم للمســاهمين الكــرام التقريــر الســنوي عــن أداء الشــركة ونتائــج أعمالهــا للعــام 
المالــي المنتهــي فــي2017/12/31م مصحوبــا بالقوائــم الماليــة المدققــه، ومتضمنــا أهــم نتائــج األعمــال والتطــورات واإلنجــازات التــي تحققــت بفضــل 
اللــه ثــم بفضــل جهــود العامليــن وبتوجيهــات رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة لإلرتقــاء بمســتوى أدائهــا ومكانتهــا وقدراتهــا، وتحقيــق تطلعــات 

مســاهميها وكافــة عمالئهــا كمايلــي:

1( ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطَبق وأسباب ذلك:

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

رقم المادة 
/  الفقرة

أسباب عدم التطبيقنص المادة /  الفقرة

يتنافــى مــع االســتقالل الــالزم توافــره فــي عضــو مجلــس اإلدارة أن يكــون قــد 20/ج/10

أمضــى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة أو منفصلــة فــي عضويــة مجلــس إدارة 

الشــركة.

هذه الفقرة استرشادية.

تقــوم لجنــة المكافــآت والترشــيحات بالتحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل 

جميــع األعضــاء بمــا فيهــم أي عضــو أمضــى مــا يزيــد علــى تســع ســنوات متصلــة 

ــد(. ــركة )ان وج ــس إدارة الش ــة مجل ــي عضوي ــة ف أو منفصل

يعقــد مجلــس اإلدارة أربعــة اجتماعــات فــي الســنة علــى األقــل، بمــا ال يقــل عــن 32/ب

ــة أشــهر. اجتمــاع واحــد كل ثالث

هذه الفقرة استرشادية.

تتعــارض هــذه الفقــرة مــع مــا ورد فــي المــادة )22( مــن النظــام األساســي للشــركة 

والتــي تنــص علــى » يجتمــع المجلــس مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة”.

هذه الفقرة استرشادية. تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين السر38

يتم تعيين أمين السر وفقًا لنص المادة )21( من النظام األساسي للشركة.

هذه الفقرة استرشادية.تدريب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية39

هذه الفقرة استرشادية.تقييم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 41

تقوم لجنة المكافآت والترشيحات باستخدام بعض الوسائل في تقييمهم.

هذه الفقرات استرشادية.تشكيل لجنة إدارة المخاطر70

تقــوم إدارة الشــركة بمراجعــة مســتمرة لسياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة 

مــن  للحــد  وذلــك  المعتمــدة  والبرامــج  السياســات  تنفيــذ  لضمــان  المخاطــر 

المخاطــر التــي يمكــن أن تواجــه الشــركة. كذلــك تقــوم  اإلدارة العليــا بالشــركة 

بالتأكــد مــن أن عمليــات إدارة المخاطــر واألنظمــة المتبعــة تعمــل بكفــاءة علــى 

جميــع المســتويات فــي الشــركة

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر71

اجتماعات لجنة إدارة المخاطر72

هذه الفقرات استرشادية.تكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية76

تقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة التقاريــر الدوريــة عــن تقييــم إجــراءات الرقابــة 

تــم تنفيــذ العديــد مــن  الداخليــة مــن حيــث التنظيــم والتطبيــق، هــذا وقــد 

عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة والتــي كان مــن شــأنها التأكــد مــن دقــة 

وفعاليــة األداء والجــودة، إضافــة الــى المســاهمة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة 

اإلدارة  مجلــس  مــن  لهــا  الممنــوح  التفويــض  علــى  بنــاًء  وإعتمادهــا  األوليــة 

الخارجيــة. الرقابيــة  الجهــات  أعمــال  وتنســيق 

خطة المراجعة الداخلية 77

تقرير المراجعة الداخلية78

هذه الفقرة استرشادية.تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح83

يكفــل النظــام األساســي للشــركة والسياســات واللوائــح المعتمــدة مــن الجمعيــة 

العامــة ومجلــس اإلدارة واألنظمــة واللوائــح ذات العالقــة حمايــة وحفــظ حقــوق 

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

هذه الفقرة استرشادية.تحفيز العاملين85

تعتمد الشركة ضمن سياساتها العديد من برامج تطوير وتحفيز العاملين.

هذه الفقرة استرشادية.المسؤولية اإلجتماعية 87

ــة فــي الكثيــر مــن الجوانــب االجتماعيــة كمــا  تقــوم الشــركة بالمســاهمة الفعال

يتضــح فــي البنــد رقــم )13( مــن هــذا التقريــر.
مبادرات العمل االجتماعي88

أن يتضمــن الموقــع اإللكترونــي للشــركة جميــع المعلومــات المطلــوب اإلفصاح 3/89

عنهــا، وأي بيانــات أو معلومــات أخــرى ُتنشــر مــن خــالل وســائل اإلفصــاح األخــرى.

هذه الفقرة استرشادية.

تقــوم الشــركة بنشــر أي معلومــات وبيانــات مطلــوب اإلفصــاح عنهــا حســب 

األنظمــة واللوائــح بالطريقــة التــي تحددهــا هيئــة الســوق الماليــة. 

هذه الفقرة استرشادية.تشكيل لجنة حوكمة الشركات95

تقــوم الشــركة بتطويــر قواعــد حوكمــة الشــركات ومراقبــة تطبيقهــا والتحقــق 

مــن فعاليتهــا وتعديلهــا عنــد الحاجــة.

 2( أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة 
ومؤهالتهم وخبراتهم:

أ( أعضاء مجلس اإلدارة

الخبراتالمؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
خـليفة بن عبـداللطيف 1

الملحم
رئيس مؤسسة خليفة 

عبداللطيف الملحم 
المحدودة

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

المشاريع الصناعية والتجارية ، إدارة بكالوريوس إدارة األعمال
قطاع البنوك والخدمات المصرفية

عبدالعزيز بن عبدالله 2
المـلحم

المدير االقليمي للبنك 
السعودي الفرنسي

المدير االقليمي البنك 
السعودي الهولندي

قطاع البنوك والخدمات بكالوريوس إدارة أعمال
المصرفية

)سابك( رئيس الشركة متقاعدسامي بن عبدالعزيزالصويغ3
السعودية للبتروكيماويات 

)صدف(

مجال البتروكيماوياتبكالوريوس إدارة صناعية

رئيس مجلس االدارة وليد بن محمد الجعــفـري4
والعضو المنتدب لشركة 

الدواء للخدمات الطبية

مدير عام وعضو مجلس 
إدارة شركة مقاوالت الخليج 
للشحن والتفريغ المحدودة 

الخدمات الطبية – مجال بكالوريوس تجارة - أقتصاد
المقاوالت واالستثمار – مجال 

االغذية

خالد بن عبدالرحمن 5
العمران

رئيس مجلس ادارة 
شركة خالد و عبدالعزيز 

العمران

نائب رئيس اللجنة 
السياحية للغرفة التجارية 

الصناعية للمنطقة 
الشرقية

الصناعة – السياحة – التجارة – بكالوريوس إدارة األعمال
األستثمار العقاري

قطاع البنوك والخدمات بكالوريوس إدارة األعمالبنك الرياضشركة دار التمليك ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق6
المصرفية، القطاع العقاري

بكالوريوس هندسة وزير النفط لدولة الكويتمتقاعدهاني بن عبدالعزيزالتركيت7
كيميائية

مؤسسة البترول الوطنية 
الكويتية، عدة شركات صناعية 

سلطان بن محمد 8
السليمان

مدير إدارة المشاريع 
العقارية في مؤسسة 
التأمينات اإلجتماعية

مؤسسة التأمينات 
اإلجتماعية

بكالوريوس  هندسة 
ميكانيكية- ماجستير 

هندسة ميكانيكية-ماجستير 
إدارة األعمال- دكتوراه إدارة 

المشاريع

إدارة المشاريع العقارية

نائب رئيس مجلس عبدالله بن مقبل القرعاوي9
االدارة والرئيس التنفيذي 

للشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات

)سابك( نائب الرئيس - 
التصنيع لمنطقة الجبيل 

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

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

ب( أعضاء اللجان

الخبراتالمؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
خــليفة بن عبـداللطيف 

الملحم
رئيس مؤسسة خليفة 

عبداللطيف الملحم 
المحدودة

صندوق التنمية الصناعية 
السعودي

المشاريع الصناعية والتجارية ، إدارة بكالوريوس إدارة األعمال
قطاع البنوك والخدمات المصرفية

عبدالعزيز بن عبدالله 
الملحـم

المدير االقليمي البنك 
السعودي الفرنسي

المدير االقليمي البنك 
السعودي الهولندي

قطاع البنوك والخدمات بكالوريوس إدارة أعمال
المصرفية

)سابك( رئيس الشركة متقاعدسامي بن عبدالعزيز الصويغ
السعودية للبتروكيماويات 

)صدف(

مجال البتروكيماوياتبكالوريوس إدارة صناعية

رئيس مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري
والعضو المنتدب لشركة 

الدواء للخدمات الطبية

مدير عام وعضو مجلس 
إدارة شركة مقاوالت الخليج 
للشحن والتفريغ المحدودة 

الخدمات الطبية – مجال بكالوريوس تجارة - أقتصاد
المقاوالت واالستثمار – مجال 

االغذية

مدير إدارة المشاريع سلطان بن محمد السليمان
العقارية في مؤسسة 
التأمينات اإلجتماعية

مؤسسة التأمينات 
اإلجتماعية

بكالوريوس  هندسة 
ميكانيكية- ماجستير 

هندسة ميكانيكية-
ماجستير إدارة األعمال- 
دكتوراه إدارة المشاريع

إدارة المشاريع العقارية

نائب رئيس مجلس  عبدالله بن مقبل القرعاوي
االدارة والرئيس التنفيذي 

للشركة المتقدمة 
للبتروكيماويات

)سابك( نائب الرئيس 
للتصنيع لمنطقة الجبيل

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

مجال البتروكيماويات

المستشار المالي للرئيس متقاعدعبدالله عبدالرحمن بوعلي
التنفيذي في شركة مرافق 
الكهرباء والمياه بالجبيل 

وينبع )مرافق( 

الشركة السعودية للصناعات بكالوريوس إدارة صناعية
األساسية )سابك( 92 سنة ، شركة 
مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل 

وينبع )مرافق(

ج( اإلدارة التنفيذية 

الخبراتالمؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم
نائب رئيس مجلسعبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

االدارة والرئيس التنفيذي
 للشركة المتقدمة 

للبتروكيماويات

)سابك( نائب الرئيس 
للتصنيع لمنطقة الجبيل

بكالوريوس هندسة 
مجال البتروكيماويات )سابك(كيميائية

)سابك( مدير عام التصنيعمديرعام سلسلة اإلمداداتأحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
 والتميز

بكالوريوس هندسة 
مجال البتروكيماويات )سابك(ميكانيكية

)سابك( مدير اإلقتصادمديرعام الشؤون الفنيةفهــد بن ســالم المطــرفي
 والتخطيط - )ابن زهر(

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

- ماجستير إدارة االعمال
 للمدراء التنفيذيين

مجال البتروكيماويات )سابك(

)سابك( مدير التشغيل مديرعام الشؤون االداريةممدوح بن حابس الشـــمري
بكالوريوس هندسة – )المتحدة(

كيميائية -
ماجستير علوم بيئية

مجال البتروكيماويات )سابك(

)سابك( مدير عملياتمديرعام التشغيلعلي بن مـبـارك الشــهراني
- خبرة 20 عام في مجال ثانوية عامة  التشغيل - )المتحدة(

البتروكيماويات )سابك(
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3( أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في 
مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

اسم 
العضو 

أسماء الشركات  التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس اداراتها
 الحالية أو من مديريها 

داخل 
المملكة/ 

خارج 
المملكة 

الكيان  القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمةغير 
مدرجة / ذات 

مسؤولية 
محدودة 

أسماء الشركات  التي يكون 
عضو مجلس اإلدارة 

عضوا في مجالس اداراتها
 السابقة أو من مديريها

داخل 
المملكة/ 

خارج 
المملكة

الكيان  القانوني 
)مساهمة مدرجة/ 

مساهمةغير مدرجة 
/ ذات مسؤولية 

محدودة

خــليفة بن  
عبـداللطيف

  المـلحـم

بنك الجزيرة 

االتفاق للحديد

االسمنت االبيض

الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري

شركة الجزيرة للخدمات المساندة 

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمةغير مدرجة

مساهمةغير مدرجة

مساهمة مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

البنك السعودي البريطاني

البنك السعودي االسباني

شركة نماء للكيماويات

داخل المملكة

خارج المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

عبدالعزيز 
بن عبدالله 

 المــلحـم

شركة السعودي الفرنسي للتمويل والتأجير

الشركة العالمية لتقنية منع التآكل

البنك السعودي الفرنسي )مدير أقليمي(

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجة

شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني

شركة المشروعات السياحية )شمس(

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

سامي بن 
عبدالعزيز
  الصويغ

الشركة السعودية للحديدمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة كيمانول

 والصلب )حديد(  )رئيس الشركة(

الشركة السعودية األوروبية  للبتروكيماويات

)ابن زهر( )رئيس الشركة(

الشركة العربية للبتروكيماويات  )بتروكيميا(

 )رئيس الشركة(

الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(

)رئيس الشركة(

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة 

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

وليد بن 
محمد

 الجــعــفــري

الشركة السعودية المتحدة للتأمين )والء(

الشركة الخليجية للتعمير العقاري

شركة سياحة العالمية

شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة

---

خالد بن 
عبدالرحمن 

العمران

دار واعمار لالستثمار والتطوير العقاري

شركة خالدوعبدالعزيزعبدالرحمن العمران

شركة فنادق الدمام

شركة االستثمار كابيتال

شركة الراشد والعمران

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة 

تضامنية

مساهمة مقفلة

ذات مسؤولية محدودة 

مساهمة مقفلة
---

ياسر بن 
عبدالعزيز
 أبوعتيق

شركة سويكورب )عضو مجلس ادارة(

شركة جدة للتنمية و التطوير العمران

)عضو مجلس ادارة(

شركة أم القرى للتنمية و االعمار

شركة دار التمليك )الرئيس التنفيذي(

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة غير مدرجة

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة جبل عمر
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هاني بن 
عبدالعزيز
 التركيت

شركة دانة غاز

بنك وربة

خارج المملكة

خارج المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

بنك بوبيان

شركة هوكست

خارج المملكة

خارج المملكة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

سلطان 
بن محمد 
السليمان

---
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة البتروكيماويات المتحدة

عبدالله 
بن مقبل 
القرعاوي

-
--

شركة الرازي )رئيس الشركة(

شركة غاز )رئيس الشركة(

شركة المتحدة )رئيس الشركة(

شركة سابك )نائب رئيس(

شركة ينساب )عضو مجلس إدارة(

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

ذات مسؤولية محدودة

مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة

4( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي -عضو 
مجلس إدارة غير تنفيذي- عضو مجلس إدارة مستقل:

تصنيف العضويةاسم العضو 
)تنفيذي / غير تنفيذي / مستقل ( 

عضو غير تنفيذى خــليفة بن عبـداللطيف المـلحـم
عضو مستقل  عبدالعزيز بن عبدالله المــلحـم

عضو مستقلسامي بن عبدالعزيز الصويغ
عضو مستقلوليد بن محمد الجــعــفــري

عضو مستقلخالد بن عبدالرحمن العمران
عضو مستقل ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق

عضو مستقل هاني بن عبدالعزيز التركيت
عضو غير تنفيذىسلطان بن محمد السليمان
عضو  تنفيذى  عبدالله بن مقبل القرعاوي

5( اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين-  علمًا 
بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يعمــل رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي للشــركة علــى إطــالع أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى آراء أو مقترحــات أو ملحوظــات المســاهمين 
حيــال الشــركة وأدائهــا ومناقشــتها معهــم، كمــا يقــوم رئيــس المجلــس أيضــًا بإحاطــة وإيصــال آراء المســاهمين الــى مجلــس اإلدارة أثنــاء عقــد 

اجتماعــات المجلــس دون حضــور أي عضــو تنفيــذي اذا دعــت الحاجــة لذلــك.

6( وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة 
المكافآت، واللجنة التنفيذية، ولجنة اإلستثمار مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد 

اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع: 

إعتمــد مجلــس اإلدارة والجمعيــة العامــة اللوائــح والسياســات التنظيميــة لــكل مــن: لجنــة الترشــيحات والمكافــات، ولجنــة المراجعــة، واللجنــة 
التنفيذيــة، ولجنــة اإلســتثمار، وأوضحــت هــذه اللوائــح والسياســات تشــكيل كل لجنــة مــن حيــث مــدة عضويــة أعضائهــا ومهامهــا وصالحياتهــا 

وأســلوب عملهــا وإجتماعاتهــا، وتتكــون اللجــان علــى النحــو التالــي:
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لجنة الترشيحات والمكافآت:
شكل مجلس اإلدارة لجنة الترشيحات والمكافآت وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2017م وتتألف من أربعة أعضاء هم : 

x    عدم الحضور ü   الحضور
طبيعةاإلسم

العضوية
عدد اإلجتماعات

 االجتماع األول
2017/3/07م

االجتماع الثاني
2017/5/16م

االجتماع  الثالث
2017/11/14م

üüüرئيس اللجنةوليد بن محمد الجعفري       1

üüüعضوعبدالعزيز بن عبدالله الملحم                    2

üüüعضوخليفة بن عبداللطيف الملحم                 3

üüxعضو*عبدالله بن مقبل القرعاوي4

* تم استثناء األستاذ/ عبدالله بن مقبل القرعاوي من عضوية اللجنة وذلك تماشيًا مع أنظمة هيئة السوق المالية األخيرة.

وتختص اللجنة بالمهام التالية:

ــرارات إذا . 1 ــذ الق ــأنها أو أن تتخ ــرار بش ــاذ الق ــس إلتخ ــى المجل ــا إل ــع توصياته ــس اإلدارة، وترف ــن مجل ــا م ــال إليه ــي تح ــات الت ــة الموضوع دراس
ــك. فــوض إليهــا المجلــس ذل

للجنــة اإلســتعانة بمــن تــراه مــن الخبــراء والمختصيــن مــن داخــل الشــركة أو مــن خارجهــا فــي حــدود صالحياتهــا، علــى أن يضَمــن ذلــك فــي . 2
محضــر اجتمــاع اللجنــة، مــع ذكــر اســم الخبيــر وعالقتــه بالشــركة أو اإلدارة التنفيذيــة.

إعــداد سياســة واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس واإلدارة التنفيذيــة  ورفعهــا إلــى مجلــس اإلدارة . 3
ــا،  ــاح عيه ــاألداء، واإلفص ــط ب ــر ترتب ــاع معايي ــة اتب ــك السياس ــي تل ــى ف ــى أن يراع ــة، عل ــة العام ــن الجمعي ــا م ــدًا إلعتماده ــا تمهي ــر فيه للنظ

والتحقــق مــن تيفيذهــا.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.. 4
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق األهداف المتوخاة منها.. 5
التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنها  وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة.. 6
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.. 7
التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح أعضــاء فيــه وإعــادة ترشــيحهم وفقــًا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة، مــع مراعــاة عــدم ترشــيح أي . 8

ــة. ــة باألمان ــة مخل ــه بجريم ــبقت إدانت ــخص س ش
إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.. 9
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.. 10
المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.. 11
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.. 12
التحقــق بشــكل ســنوي مــن اســتقالل األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة . 13

شــركة أخــرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.. 14
وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.. 15
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.. 16

لجنة المراجعة 
شكل مجلس اإلدارة لجنة المراجعة وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات في عام 2017م وتتألف من أربعة أعضاء هم: 

x    عدم الحضور ü   الحضور
طبيعةاإلسم

العضوية
عدد اإلجتماعات

االجتماع األول 
2017/03/07م

 االجتماع الثاني 
2017/05/16م

االجتماع الثالث
2017/10/04م

االجتماع الرابع
2017/12/05م

üüüüرئيس اللجنةعبدالعزيز بن عبدالله الملحم                    1

üüüüعضوسلطان بن محمد السليمان2

xxxxعضووليد بن محمد الجعفري*                3
xxxxعضوعبدالله بن عبدالرحمن بوعلي*4
xxxxعضوهشام بن حسن الناصر*5
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* تــم انتخــاب كاًل مــن األســتاذ/ وليــد بــن محمــد الجعفــري واألســتاذ / عبداللــه بــن عبدالرحمــن بوعلــي كعضويــن فــي لجنــة المراجعــة بــداًل مــن 

العضــو المســتقيل األســتاذ / هشــام بــن حســن الناصــر وذلــك بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 2017/12/28م.

ــا،  ــة فيه ــة الداخلي ــة الرقاب ــة وأنظم ــم المالي ــر والقوائ ــة التقاري ــالمة ونزاه ــن س ــق م ــركة والتحق ــال الش ــة أعم ــة بمراقب ــة المراجع ــص لجن تخت
ــي: ــا يل ــة م ــة خاص ــة بصف ــام اللجن ــمل مه وتش

1.     التقارير المالية:

دراســة القوائــم الماليــة األوليــة والســنوية للشــركة قبــل عرضهــا علــى مجلــس اإلدارة وإبــداء رأيهــا والتوصيــة فــي شــأنها، لضمــان نزاهتهــا 	 

وعدالتهــا وشــفافيتها.

إبــداء الــرأي الفنــي – بنــاًء عــل طلــب مجلــس اإلدارة – فيمــا إذا كان تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة للشــركة عادلــة ومتوازنــة ومفهومــة 	 

وتتضمــن المعلومــات التــي تتيــح للمســاهمين والمســتثمرين تقييــم المركــز المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.

دراسة أي مسائل مهّمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.	 

البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.	 

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.	 

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.	 

2.     المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.	 

دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.	 

الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة المراجــع الداخلــي وإدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة للتحقــق مــن توافــر المــوارد الالزمــة وفعاليتهــا 	 

فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بهــا.  وإذا لــم يكــن للشــركة مراجــع داخلــي، فعلــى اللجنــة تقديــم توصيتهــا إلــى المجلــس بشــأن مــدى 

الحاجــة إلــى تعيينــه.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.	 

3.     مراجع الحسابات:

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، بعــد التحقــق مــن اســتقاللهم ومراجعــة 	 

نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم.

التحقــق مــن اســتقالل مراجــع الحســابات وموضوعيتــه وعدالتــه، ومــدى فعاليــة أعمــال المراجعــة، مــع األخــذ فــي االعتبــار القواعــد والمعاييــر 	 

ذات الصلــة.

مراجعــة خطــة مراجــع حســابات الشــركة وأعمالــه، والتحقــق مــن عــدم تقديمــه أعمــااًل فنيــة أو إداريــة تخــرج عــن نطــاق أعمــال المراجعــة، 	 

وإبداء مرئياتها حيال ذلك. 

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.	 

دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتِخذ بشأنها.	 

4.     ضمان االلتزام:

مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.	 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.	 

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.	 

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة، وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.	 
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8 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

اللجنة التنفيذية:
شكل مجلس اإلدارة اللجنة التنفيذية وقد عقدت اللجنة اجتماع واحد خالل عام 2017م وتتألف من خمسة أعضاء هم: 

x    عدم الحضور ü   الحضور
طبيعةاإلسم

العضوية
عدد اإلجتماعات

 االجتماع األول
2017/11/14م

üرئيس اللجنةخليفة بن عبداللطيف الملحــــــم       1

üعضووليد بن محمد الجعفري                 2

üعضوسامي بن عبدالعزيز الصويغ3

üعضوعبدالعزيز بن عبدالله الملحم                  4

üعضوعبدالله بن مقبل القرعاوي5

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

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

لجنة اإلستثمار:

شكل مجلس اإلدارة لجنة اإلستثمار، ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل عام 2017م وتتألف من ثالثة أعضاء هم:
طبيعةاإلسم

العضوية
رئيس اللجنةخليفة بن عبداللطيف الملحــــــم       1
عضووليد بن محمد الجعفري                 2
عضوسلطان بن محمد السليمان3

وتشتمل مهام اللجنة على اآلتي:
إتخــاذ القــرارات المتعلقــة باإلســتثمار فــي إطــار سياســة اإلســتثمار وخطــة توزيــع مخصصــات األصــول المعتمــدة مــن المجلــس وذلــك بهــدف 	 

تحقيــق أعلــى معــدالت للعائــدات اإلســتثمارية طبقــًا ألنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ذات العالقــة ومبــادئ الشــريعة اإلســالمية وتوجيهــات 
مجلــس اإلدارة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر االســتثمارية.

إختيار وتعيين مديري صناديق اإلستثمار وتخصيص مبلغ االستثمار لكل منهم حسبما تراه اللجنة مناسبًا.	 
اإلشراف على األنشطة اإلستثمارية وإتخاذ القرارات التصحيحية الالزمة.	 
رصد نتائج اإلستثمارات واستعراضها للتحقق من مدى تطابقها مع األهداف االستثمارية للشركة.	 
إعداد التقارير الدورية حول النتائج الكلية للعمليات اإلستثمارية ورفع التوصيات للمجلس بغرض إتخاذ القرارات الالزمة.	 

7( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه، والجهة 
الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة، إن وجدت:

خــالل عــام 2017 م لــم يتــم تطبيــق اي وســيلة اعتمــاد اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه مــن أي جهــة خارجيــة 
حيــث هــذا الينطبــق علــى الشــركة فــي الوقــت الراهــن. 

8( اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وفقًا لما هو منصوص عليه في 
المادة الثالثة والتسعين من الئحة حوكمة الشركات:

أ( سياسة مكافآت أعضاء المجلس واإلدارة التنفيذية في الشركة:
تــم اإلفصــاح عــن سياســة المكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه واإلدارة التنفيذيــة فــي اإلعــالن المنشــور علــى موقــع تــداول 
بتاريــخ 18 ديســمبر 2017 م الخــاص بدعــوة مســاهمي الشــركة لحضــور الجمعيــة العامــة العاديــة الحاديــة عشــرة للشــركة وتمــت الموافقــة عليهــا 

مــن قبــل الجمعيــة المنعقــدة بتاريــخ 28 ديســمبر 2017م .

ب( مكافّات وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة :
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أوال : األعضاء المستقلين

-  265,500 -  200,000 - - -  200,000  -  65,500 - - -  عبدالعزيز بن عبدالله المــلحـم 1,500  24,000  40,000 

-  235,000 -  200,000 - - -  200,000  -  35,000 - - -   سامي بن عبدالعزيز الصويغ 4,500  24,000  6,500 

-  255,500 -  200,000 - - -  200,000  -  55,500 -  10,000 -   وليد بن محمد الجــعــفــري 1,500  24,000  20,000 

-  225,500 -  200,000 - - -  200,000  -  25,500 - - - -   خالد بن عبدالرحمن العمران 1,500  24,000 

 13,280  228,500 -  200,000 - - -  200,000  -  28,500 - - - -   ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيق 4,500  24,000 

 22,622  230,000 -  200,000 - - -  200,000  -  30,000 - - - -   هاني بن عبدالعزيز التركيت 6,000  24,000 

-  150,000 -  150,000 - - -  150,000  - - - - - - - -   سرينيفـاس فيمبراال*

-  150,000 -  150,000 - - -  150,000  - - - - - - - -   مازن بن محـمد السـعـــيـد*

 35,902  1,740,000 -  1,500,000 - - -  1,500,000  -  240,000 - - - - المجموع  19,500  144,000 

 ثالثا : األعضاء غير التنفيذيين

-  245,500 -  200,000 - - -  200,000  -  45,500 - - -   خــليفة بن عبـداللطيف  1,500  24,000  20,000 
المـلحـم

 8,080  100,000 -  50,000 - - -  50,000  -  50,000 - - -    سلطان بن محمد السليمان 6,000  24,000  20,000 

 345,500  250,000  250,000  -  95,500 - - - المجموع  7,500  48,000  40,000 

 ثالثا : األعضاء التنفيذيين

-  95,000 -  50,000  - - -  50,000  -  45,000 - - -   عبدالله بن مقبل القرعاوي 4,500  24,000  16,500 

-  95,000 -  50,000  - - -  50,000  -  45,000 - - - المجموع  4,500  24,000  16,500 

* تــم انتهــاء عضويتهمــا فــي مجلــس اإلدارة فــي 30 ســبتمبر 2016م حيــث أنهمــا يســتحقا مكافــأة مجلــس االدارة لعــام 2016م وقــد تــم دفعهــا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 

الســابع فــي 07 مــارس 2017م علــى أســاس 9 شــهور لعملهمــا كعضويــن فــي مجلــس ادارة.

ج( مكافّات وتعويضات كبارالتنفيذيين
فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين :
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 16,697,089  95,000  3,119,508  3,385,134  657,422  2,727,712  10,097,447  2,968,646  7,128,801 

خمسة من كبار 
التنفيذيين من 
بينهم الرئيس 

التنفيذي 
ويضاف اليهم 

المدير المالى

 المجموع   7,128,801  2,968,646  10,097,447  2,727,712  657,422  3,385,134  3,119,508  95,000  16,697,089 

* خــالل هــذه  الســنة تــم حصــول خمســة مــن كبــار التنفيذييــن باالضافــة الــى المديــر المالــي علــى أســهم فــي الشــركة ضمــن برنامــج تملــك االســهم والمعتمــد مــن قبــل مجلــس االدارة بنــاًء 

علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة .  وقــد تــم تحويــل هــذه األســهم الــى حســابات الموظفيــن بســعر الشــراء.
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10 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

د( مكافّات وتعويضات أعضاء اللجان:
فيما يلي تفاصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء اللجان:

المجموع  بدل حضور الجلسات المكافات الثابتة
)عدا بدل حضور الجلسات(

 أعضاء لجنة المراجعة
  عبدالعزيز بن عبدالله المــلحـم -  20,000  20,000 
  سلطان بن محمد السليمان -  20,000  20,000 

  وليد بن محمد الجعفري                  -  -  - 
 عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي -  -  - 

المجموع  -  40,000  40,000 
 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافات 

  وليد بن محمد الجعفري                  -  15,000  15,000 
  خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم        -  15,000  15,000 
  عبدالعزيز بن عبدالله الملحم                     -  15,000  15,000 
  عبدالله بن مقبل القرعاوي -  10,000  10,000 

المجموع  -  55,000  55,000 
 أعضاء اللجنة التنفيذية 

  خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم        -  5,000  5,000 
  وليد بن محمد الجعفري                  -  5,000  5,000 
  سامي بن عبدالعزيز الصويغ 1,500  5,000  6,500 
  عبدالعزيز بن عبدالله الملحم                   -  5,000  5,000 
 عبدالله بن مقبل القرعاوي 1,500  5,000  6,500 
المجموع  3,000  25,000  28,000 

 أعضاء لجنة اإلستثمار  
  خليفة بن عبداللطيف الملحــــــم        -  -  - 
  وليد بن محمد الجعفري                  -  -  - 
  سلطان بن محمد السليمان -  -  - 
المجموع  -  -  - 

9( أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من 
أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل 

عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل: 

اليوجــد أي عقوبــة أو جــزاء مفــروض علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أومــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أوقضائيــة أخــرى خــالل العــام 
المالــي 2017م.  

10( نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة 
المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

تقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة التقاريــر الدوريــة عــن تقييــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة مــن حيــث التنظيــم والتطبيــق، هــذا وقــد تــم تنفيــذ العديــد 
مــن عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة والتــي كان مــن شــأنها التأكــد مــن دقــة وفعاليــة األداء والجــودة، إضافــة الــى المســاهمة فــي مراجعــة 
ــى التفويــض الممنــوح لهــا مــن مجلــس اإلدارة وتنســيق أعمــال الجهــات الرقابيــة الخارجيــة. وقــد  ــاًء عل ــم الماليــة األوليــة وإعتمادهــا بن القوائ
اطلعــت لجنــة المراجعــة علــى التقاريــر، ولــم يتبيــن لهــا وجــود أيــة أمــور جوهريــة، كمــا تبيــن أن نظــام الرقابــة الداخلــي يســير بشــكل آمــن وســليم،  
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11 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

11( توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم 
وجوده: 

لــم تصــدر أي توصيــة مــن لجنــة المراجعــة بشــأن مــدى الحاجــة إلــى تعييــن مراجــع داخلــي وذلــك لوجــود فريــق المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة 
يقــوم بإطــالع لجنــة المراجعــة بصفــة دوريــة علــى مســؤولياته وصالحياتــه االداريــة والمهــام المنوطــة بــه.

12( توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض 
المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 

تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:

لــم يكــن هنــاك أي توصيــات للجنــة المراجعــة  تتعــارض مــع قــرارات مجلــس اإلدارة بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه 
وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

13(  مساهمة الشركة االجتماعية :

ــام  ــا واالهتم ــاء به ــى الوف ــعى ال ــي تس ــات الت ــات والواجب ــن األولوي ــة ضم ــج المجتمعي ــم البرام ــات دع ــة للبتروكيماوي ــركة المتقدم ــت الش جعل
ــات  ــن القطاع ــع، وم ــرد والمجتم ــى الف ــدة عل ــة والفائ ــبات ذات القيم ــات والمناس ــة الفعالي ــج ورعاي ــطة والبرام ــم األنش ــي دع ــاهم ف ــا يس ــكل م ب

ــطتها: ــم أنش ــة بدع ــركة المتقدم ــاهمت الش ــي س ــة الت المجتمعي
الجمعيات الخيرية.. 1
جمعيات التأهيل واالعاقة.. 2
قطاع الصحة والبيئة.. 3
قطاع التعليم.. 4
البرامج التوعوية.. 5
الدفاع المدني.. 6
إدارة المرور.. 7
قطاع الدعوة واإلرشاد.. 8

وقامــت الشــركة بأنشــاء لجنــة الرعايــة المســئولة تتفــرع منهــا خمســة )5( لجــان فرعيــة مســئوليتها تنفيــذ برامــج توعويــة ذات قيمــة للمجتمــع ، 
ســواء لموظفــي الشــركة او للمجتمــع فــي محافظــة الجبيــل أو المنطقــة، باإلضافــة الــى اشــراك موظفــي الشــركة المتطوعيــن فــي تنفيــذ البرامــج 

ايمانــا منهــا برســالة العمــل التطوعــي.

المساهمة في
حملة الملك سلمان

لدعم الشعب
السوري

دعم فعاليات
اليوم الوطني

لمدرسة الرياض
اإلبتدائية بالجبيل

دعم لنادي الصم
بالمنطقة الشرقية

دعم جمعية
تحفيظ القرآن

بالجبيل

إنجازات المتقدمة
في خدمة المجتمع

لعام ٢٠١٧

دعم مدرسة
اإلمام عاصم 

لتحفيظ القرآن
بالجبيل

مشروع
السلة الغذائية
جمعية وهج

بالجبيل

برنامج
القيادة اآلمنة

لموظفي الشركة

البرنامج التوعوي
ألسر الموظفين

والمجتمع بالجبيل حملة
التبرع بالدم

مشروع
افطار صائم

مركز الدعوة وتوعية
الجاليات بالجبيل

مشروع
السلة

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

14( بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء 
أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات:

x    عدم الحضور ü   الحضور
سجل الحضوراالسم 

اجتماع الجمعية األول
2017/03/07م 

اجتماع الجمعية الثاني
2017/12/28م 

üxخليفة بن عبداللطيف الملحــم1
üxعبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم2
xxسامي بن عبدالعزيز الصويغ3
üü                 وليد بن محمد الجعـفــــــري4

xxخالد بن عبدالرحمن العمران5
xxياسر بن عبدالعزيز أبوعتيـق6
xxهاني بن عبدالعزيز التركـيت7
xxسلطان بن محمد الســليمان8
üüعبدالله بن مقبل القرعاوي9

15(  النشاط الرئيسي للشركة  :

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

ــام 2017م : ــن  لع بروبلي

النسبةايرادات  النشاط )بماليين الرياالت( النشاط 

100٪ 2.384البولي بروبلين

وصف نشاط الشركات التابعة لـ«المتقدمة”  :

)أ( الشركة المتقدمة لإلستثمار العالمي :
هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة تأسســت الشــركة فــي أغســطس 2012م، ويتمثــل نشــاطها باإلســتثمار فــي المشــاريع الصناعيــة بمــا 
فــي ذلــك المشــاريع المتعلقــة بالصناعــات البتروكيماويــة والكيماويــة األساســية منهــا أو التحويليــة داخــل و خــارج المملكــة العربيــة الســعودية 
، علمــا بــأن الشــركة ليــس لديهــا أي ايــرادات محققــة خــالل العــام 2017م حيــث أن  الشــركة لديهــا فقــط اســتثمارات صناعيــة لــدى شــركة اس كــي 
ادفانســد المحــدودة وذلــك لكونهــا شــريك فــي الشــركة حيــث بلغــت األربــاح المحققــة منــه بنهايــة عــام 2017م مــا مجموعــه )47,6( مليــون ريــال 

ســعودي.

)ب( الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة  :
هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة تأسســت الشــركة فــي مــارس 2012م، ويتمثــل نشــاطها في إنتــاج مادة البولي ســيليكون ومشــتقاتها 
والتــي تتضمــن الخاليــا الضوئيــة واأللــواح الضوئيــة، ولــم تســجل لديهــا أي موجــودات أو مطلوبــات أو أي عمليــات بمــا فــي ذلــك أي التزامــات 

محتملــة للفتــرة المنتهيــة فــي 2017/12/31م وبالتالــي ال يوجــد أي تأثيــر فــي حجــم أعمــال الشــركة خــالل العــام المالــي 2017م.

)ج( الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة :
هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة ويتمثــل نشــاطها فــي االســتثمار فــي انتــاج وتســويق المنتجــات البتروكيماويــة والكيماويــة، وهــي مســجلة 
فــي لوكســمبورغ فــي فبرايــر 2014م باســتثمار بنســبة 100٪ مــن قبــل الشــركة المتقدمــة لإلســتثمارالعالمي، وتــم ايــداع مبلــغ مســاهمة رأس المــال 
خــالل عــام 2014م فــي حســاب الشــركة البنكــي ولــم تســجل لديهــا أي موجــودات أو مطلوبــات أو أي عمليــات بمــا فــي ذلــك أي التزامــات محتملــة 

للفتــرة المنتهيــة فــي 2017/12/31م وبالتالــي ال يوجــد أي تأثيــر فــي حجــم أعمــال الشــركة خــالل العــام المالــي 2017م.
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16( وصف ألهم خطط وقرارات الشركة وتوقعاتها المستقبلية ومخاطرها: 

الصيانة الدورية الشاملة لمجمع الشركة:
تنــوه” المتقدمــة” الــى مســاھمیھا بأنــه وبحســب خطتھــا لعــام 2018 م ســيكون ھنــاك توقــف مجــدول لــكال مصنعــي الشــركة خــالل الربــع االول 
مــن عــام 2018م  بمشــيئة اللــه تعالــى وذلــك لعمــل الصيانــة الدوريــة الالزمــة بمافــي ذلــك تغييــر مــادة المحفــز الــذي مــن شــأنه رفــع اعتماديــة وكفــاءة 

أداء وحــدات التشــغيل. 

 الخطط والتوقعات المستقبلية :
تعمــل الشــركة وفــق الخطــط االســتراتيجية المرســومة مــن قبــل مجلــس اإلدارة ســواء فــي إدارة عملياتهــا التشــغيلية للمصانــع القائمــة حاليــًا 
أو فــي تقييــم ودراســة بعــض المجــاالت والفــرص المتاحــة للتوســعات المســتقبلية التــي مــن شــأنها تنميــة حقــوق مســاهميها واإلســهام فــي 
ــي  ــام 2018م، وه ــالل الع ــركة خ ــال الش ــتقبلية ألعم ــات المس ــاريع والتوقع ــًا للمش ــدم وصف ــي نق ــا يل ــة. وفيم ــي للمملك ــاد الوطن ــة االقتص تنمي

كالتالــي :

1(  توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات لمذكرة تتضمن المالمح الرئيسية التفاقية تطوير مشروع صناعة تحويلية لمعالجة الـ 
)Pygas( والـ )Pyoil( في المملكة العربية السعودية:

ــح  ــن المالم ــهر تتضم ــتة أش ــا س ــرة مدته ــع مذك ــر 2017م بتوقي ــهر نوفمب ــن ش ــر م ــع عش ــي الراب ــات ف ــة للبتروكيماوي ــركة المتقدم ــت الش قام
الرئيســية التفاقيــة تطويــر مشــروع صناعــة تحويليــة لمعالجــة الـــ )Pygas( والـــ )Pyoil( فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة الثانيــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية مــع الشــركة العالميــة للصناعــات التحويليــة ) GDI(،  وتقــدر التكلفــة اإلجماليــة الحاليــة للمشــروع بحوالــي خمســمائة وثمانيــن 
)580( مليــون دوالر أمريكــي )2.17 مليــار ريــال ســعودي(. وســيتم تمويــل المشــروع بنســبة 30٪ مــن المســاهمين و 70٪ عــن طريــق القــروض. ومــن 
المخطــط لــه أن ينتــج المشــروع مــا يزيــد عــن اثنتــي عشــرة مــادة كيميائيــة متخصصــة بمــا فــي ذلــك راتينجــات هيدروكربونيــة والمذيبــات العطرية 
وزيــوت التنظيــف الممتــازة والنافثليــن ومنتجــات أخــرى يتــم إنتاجهــا للمــرة األولــى فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا. ومــن المتوقــع 
أن تتــراوح حصــة الشــركة المتقدمــة فــي المشــروع مــن 30٪ إلــى 40٪ مــن رأســمال المشــروع وذلــك مــن خــالل الشــركة المتقدمــة لإلســتثمار العالمــي 

)AGIC(، والتــي تملكهــا المتقدمــة بنســبة ٪95.
وتبلــغ الطاقــة اإلنتاجيــة اإلجماليــة للمشــروع حوالــي 300 ألــف طــن ســنويًا ومــن المخطــط أن يبــدأ تشــغيله فــي النصــف األول مــن عــام 
المتقدمــة. الشــركة  مســاهمي  أســهم  قيمــة  تحســين  فــي  تشــغيله  بعــد  للمشــروع  الماليــة  الفوائــد  تســهم  أن  المتوقــع  ومــن   2021م. 

2( توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن اتفاقية تسويق طويلة األجل لبيع منتجاتها مع شركة فينمار العالمية المحدودة 
األمريكية  : 

منتجــات  لبيــع  األجــل  طويلــة  تســويق  اتفاقيــة  بتوقيــع  2017م  نوفمبــر   29 بتاريــخ  للبتروكيماويــات  المتقدمــة  الشــركة  قامــت 
أفضــل،  تعاقديــة  بشــروط  وذلــك  بروبليــن  البولــي  منتــج  لبيــع  األمريكيــة  المحــدودة  العالميــة  فينمــار  شــركة  مــع  الشــركة 
2019م  للعــام  متــري  طــن   175.000( ســنوات  خمــس  ولمــدة  2019م  عــام  ينايــر  شــهر  مــن  األول  اليــوم  مــن  اعتبــارًا  مفعولهــا  ليســري 
2018م.  ديســمبر   31 فــي  الحاليــة  التســويق  اتفاقيــة  انتهــاء  بعــد  وذلــك  2023م(  إلــى  2020م  مــن  لألعــوام  ســنويًا  متــري   و144.000طــن 
 وسيكون لتوقيع هذه االتفاقية أثر على النتائج المالية للشركة لألعوام من 2019م إلى 2023م وذلك وفقًا لألسعار السائدة في السوق في ذلك الوقت.

3( توقيع الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن اتفاقية بخصوص تمديد اتفاقية المبيعات قصيرة األمد لتوريد البروبيلين مع 
شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات )ساتورب( :

أخــرى  لمــدة  التوريــد  تمديــد  إلتفاقيــة  تعديــاًل  ســاتورب  شــركة  مــع  بالتوقيــع  للبتروكيماويــات  المتقدمــة  الشــركة  قامــت 
مــن  البروبيليــن  كميــة  زيــادة  علــى  المذكــور  التعديــل  فــي  االتفــاق  تــم  كمــا   ، 2023م  يوليــو   31 وحتــى  2019م  ينايــر   1 مــن  تبــدأ 
2018م. ينايــر   1 مــن  إعتبــارًا  وذلــك   )٪15 بنســبة  ينقــص  أو  يزيــد  )بمــا  ســنويًا  متــري  طــن  ألــف   100 إلــى  ســنويًا  متــري  طــن  ألــف   80 
علمــا بــأن هــذا التوريــد لمــادة البروبيليــن مــن المصــدر الخارجــي للمــدة اإلضافيــة سيســهم فــي زيــادة إيــرادات وربحيــة الشــركة. وســيكون لتوقيــع 
التعديــل المذكــور أعــاله أثــر علــى النتائــج الماليــة لألعــوام مــن 2018م إلــى 2023م بنــاًء علــى األســعار الســائدة لمادتــي البروبيليــن والبولــي بروبيليــن 

خــالل تلــك األعــوام.
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17( المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجهها الشركة وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها: 

تتــم عمليــة تقويــم المخاطــر بشــكل مســتمر علــى المســتوى االســتراتيجي والتشــغيلي حيــث تتــم متابعــة اإلجــراءات ذات العالقــة بشــكل دوري 
ومســتمر مــن أجــل التعامــل معهــا واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة والتدابيــر الوقائيــة لمنــع أو تقليــل هــذه  المخاطــر.

ويقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة مســتمرة لسياســات الشــركة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر لضمــان تنفيــذ السياســات والبرامــج المعتمــدة وذلــك 
للحــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تواجــه الشــركة. كذلــك تقــوم  اإلدارة العليــا بالشــركة بالتأكــد مــن أن عمليــات إدارة المخاطر واألنظمــة المتبعة 

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

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

 . طبيعية

18( نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة :

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

)أ( نتائج األعمال للسنوات الخمس األخيرة:  

المبلغ بماليين الرياالت

2013م2014م 2015م 2016م2017مالبيان

2.3842.1392.3773.0362.785االيرادات 

1.6461.3811.5932.2552.174تكاليف االيرادات

738758784781611مجمل الربح 

631731713751557صافي الربح
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)ب( األصول والخصوم للسنوات الخمس األخيرة:  

المبلغ بماليين الرياالت

2013م2014م 2015م 2016م2017مالبيان

1.2411.0614531.234972األصول المتداولة 

3.3113.3613.4332.5942.251األصول غير المتداولة

4.5524.4223.8863.8283.223اجمالي األصول  

337294283327485الخصوم المتداولة

1.1021.0921.0941.124483الخصوم غير المتداولة

1.4391.3861.3771.451968اجمالي الخصوم 
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19( التوزيع الجغرافي للمبيعات : 

يبين التحليل الجغرافي التالي اجمالي ايرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حسب المناطق الجغرافية :

التحليل الجغرافي الجمالي ايرادات الشركة المتقدمة للبتروكيماويات )بماليين الرياالت(

اجمالي السنة
االيرادات 

اسيا والمحيط تركيا الصين
الهادئ

شبه القارة 
الهندية 

السوق أفريقيا أوروبا 
المحلية 

المجموع دول أخرى 

20172.3843224175274781181771651802.384م  

أمــا باالنســبة للشــركة المتقدمــة للطاقــة المتجــددة والشــركة المتقدمــة القابضــة العالميــة المحــدودة فــال توجــد أي احصائية اليرادات الشــركتين 
ــدى  ــة ل ــك لعــدم وجــود أي أعمــال للشــركتين خــالل العــام 2017م، بينمــا الشــركة المتقدمــة لالســتثمار العالمــي فلديهــا اســتثمارات صناعي وذل

شــركة اس كــي ادفانســد المحــدودة وذلــك لكونهــا شــريك فــي الشــركة واســتثمارها محصــور فــي جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة .
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16 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

20( إيضاح للنتائج التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة :

المبلغ بآالف الرياالت
نسبة التغييرالتغيرات +/-عام 2016م   عام 2017م   البيان

11.46٪2.384.5372.139.372245.165المبيعات /اإليرادات 
 )28.53٪( )365.500()1.280.914()1.646.414(تكلفة المبيعات /اإليرادات

)14.02٪( )120.335(738.123858.458مجمل الربح  
20.52٪32.22026.7355.485ايرادات تشغيلية - أخرى

9.11٪11.877)130.337( )118.460(مصروفات تشغيلية - أخرى
)14.90٪(619.663728.121108.458الربح )الخسارة( التشغيلي

يعــود الســبب الرئيســي النخفــاض مجمــل األربــاح إلــى الزيــادة الجوهريــة فــي تكلفــة اللقيــم )حيــث زادت التكلفــة اإلجماليــة لغــاز البروبــان بنســبة 
38.24٪ كمــا زادت تكلفــة البروبليــن مــن مصــادر خــارج الشــركة بنســبة 69.62٪ مقارنــة بالعــام الماضــي( بالرغــم مــن الزيــادة فــي العائــدات والناتجــة 
مــن بيــع المنتجــات النهائيــة )حيــث بلغــت نســبة الزيــادة 11.46٪ مقارنــة بعــام 2016م(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه نظــرًا لقــرب انتهــاء العمــر االفتراضــي 

للمــادة المحفــزة فــي مصنــع البروبليــن فــإن الكفــاءة االنتاجيــة تتراجــع ممــا قــد تنتــج عنــه أيضــًا زيــادة هامشــية فــي تكلفــة اإلنتــاج.

21( إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة:

ــي المعتمــدة فــي  ــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017 م وفقــا للمعاييرالدوليــة للتقريرالمال ــم الماليــة للشــركة خــالل العــام المال ــم إعــداد القوائ ت
ــعودية. ــة الس ــة العربي المملك

22( الشركات التابعة :

فيما يلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات:

نسبة رأس مالها    اسم الشركة التابعة 
ملكية 
الشركة 
فيها    

الدولة المحل نشاطها الرئيس
الرئيس 

لعملياتها 

الدولة محل 
التأسيس

الشركة المتقدمة 
لإلستثمار العالمي

1 مليون ريال 
سعودي

االستثمار في المشاريع الصناعية بما في ذلك المشاريع ٪95
المتعلقة بالصناعات البتروكيماوية والكيماوية 

األساسية منها أو التحويلية داخل وخارج المملكة 
العربية السعودية.

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الشركة المتقدمة 
للطاقة المتجددة

1 مليون ريال 
سعودي

إنتاج مادة البولي سيليكون ومشتقاتها والتي تتضمن ٪95
الخاليا الضوئية واأللواح الضوئية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الشركة المتقدمة 
القابضة العالمية 

المحدودة

 375 ألف ريال 
سعودي 

االستثمار وتجارة وتسويق المنتجات البتروكيماوية و ٪100
الكيماوية

تزاول الشركة 
نشاطها في قارات 

أوروبا وأمريكا 
وآسيا

لوكسمبورغ

23( األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة :

التوجد شركة تابعة للشركة المتقدمة للبتروكيماويات قد أصدرت أسهم أو أدوات دين.
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17 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
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24( سياسة الشركة في  توزيع األرباح : 

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية وفقًا لما نص عليه النظام األساسي للشركة وسياسة توزيع األرباح، وذلك على الوجه اآلتي:
يجنــب )10٪( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا التجنيــب متــى بلــغ . 1

االحتياطــي المذكــور )30٪( مــن رأس المــال المدفــوع.
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة أن تجنــب نســبة معينــة  مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي يخصــص . 2

لغــرض أو أغــراض معينــة طبقــًا لمــا تقــرره الجمعيــة العامــة العاديــة.
للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر . 3

اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة 
أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى من األرباح  على المساهمين تمثل )5٪( من رأسمال الشركة المدفوع.. 4
ــى 4 مــن هــذه المــادة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي تحددهــا الجمعيــة العامــة . 5 ــوزع مــن باقــي مــا تقــدم ذكــره فــي الفقــرات مــن 1 إل ي

ــام. ــذا النظ ــن ه ــادة )20( م ــًا للم ــة وفق العادي

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

نسب األرباح المقترح توزيعها في نسب األرباح التي تم توزيعها خالل السنة
نهاية السنة 

اجمالي األرباح 
2017/10/26م    2017/07/20م    2017/04/20م    

28٪7٪7٪7٪7٪النسبة 
551 مليون 137.8 مليون 137.8 مليون 137.8 مليون 137.8 مليون االجمالي

25( مصالح األشخاص في أسهم الشركة :

ال يوجد خالل العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2017 م أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت ألي أشخاص.

26 )المصالح والحقوق ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :

أ( نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة بما فيهم أقربائهم في الشركة المتقدمة للبتروكيماويات وأدوات الدين وأي تغيير في 
تلك المصلحة خالل العام المالي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي التغير الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء أعضاء مجلس 
أدوات اإلدارة

الدين 
عدد األسهم  أدوات 

الدين 
عدد األسهم 

)٪7.92( )808.770( --------- 9.405.916 --------- 10.214.686 رئيس مجلس االدارة خـليفة بن عبداللطيف 
المـلحـم

٪0 0 --------- 1.422 --------- 1.422 عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبدالله 
المـلحـم

٪0 0 --------- 1.200 --------- 1.200 عضو مجلس االدارة سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪2.99 27.663 --------- 953.212 --------- 925.549 عضو مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري

٪0 0 --------- 19.200 --------- 19.200 عضو مجلس االدارة خالد بن عبدالرحمن العمران 

٪0 0 --------- 1.200 --------- 1.200 عضو مجلس االدارة ياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق
٪0 0 --------- 1.200 --------- 1.200 عضو مجلس االدارة هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سلطان بن محمد السليمان

٪1817 114.144 --------- 120.427 --------- 6.283 نائب رئيس مجلس 
االدارة 

عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

*تــم اضافــة االســهم المملوكــة ألقربــاء أعضــاء مجلــس االدارة لهــذا العــام 2017م لــكل عضــو عوضــا عمــا كان معمــول بــه فــي الســابق مــن اضافــة أســهمهم وأســهم زوجاتهــم وأوالدهــم 

القصــر فقــط.
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18 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
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نســبة ملكيــة كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي الشــركة المتقدمــة للبتروكيماويــات وأدوات الديــن وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة خــالل العــام 
ــي 2017م: المال

نسبة 
التغير

صافي التغير الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء كبار التنفيذيين
أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

٪1817 114.144 --------- 120.427 --------- 6.283 نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

٪100 0 --------- 139 --------- 0 مديرعام سلسلة اإلمدادات أحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون الفنية فهــد بن ســالم المطــرفي
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون االدارية   ممدوح بن حابس الشـــمري

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام التشغيل علي بن مـبـارك الشــهراني

*تــم اضافــة االســهم المملوكــة لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم لهــذا العــام 2017م لــكل عضــو عوضــا عمــا كان معمــول بــه فــي الســابق مــن اضافــة أســهمهم وأســهم زوجاتهــم وأوالدهــم 

القصــر فقــط.

ب( نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة لإلستثمارالعالمي وأدوات الدين وأي تغيير في تلك 
المصلحة خالل العام المالي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات 

الدين 
عدد األسهم 

٪0 0 --------- 500 --------- 500 رئيس مجلس االدارة خـليفة بن عبداللطيف المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة خالد بن عبدالرحمن العمران 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة ياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سلطان بن محمد السليمان
٪0 0 --------- 0 --------- 0 نائب رئيس

 مجلس االدارة
عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

نســبة ملكيــة كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي الشــركة المتقدمــة لإلســتثمارالعالمي وأدوات الديــن وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة خــالل العــام 
المالــي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء كبار التنفيذيين
أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام سلسلة اإلمدادات أحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون الفنية فهــد بن ســالم المطــرفي
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون االدارية   ممدوح بن حابس الشـــمري

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام التشغيل علي بن مـبـارك الشــهراني
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19 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

ج( نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدين وأي تغيير في تلك 
المصلحة خالل العام المالي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات 

الدين 
عدد األسهم 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 رئيس مجلس االدارة خـليفة بن عبداللطيف المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة خالد بن عبدالرحمن العمران 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة ياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سلطان بن محمد السليمان
٪0 0 --------- 500 --------- 500 نائب رئيس

 مجلس االدارة 
عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

نســبة ملكيــة كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي الشــركة المتقدمــة للطاقــة المتجــددة وأدوات الديــن وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة خــالل العــام 
المالــي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء كبار التنفيذيين
أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

٪0 0 --------- 500 --------- 500 نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام سلسلة اإلمدادات أحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون الفنية فهــد بن ســالم المطــرفي
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون االدارية   ممدوح بن حابس الشـــمري

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام التشغيل علي بن مـبـارك الشــهراني

د( نسبة ملكية أعضاء مجلس االدارة وأقربائهم في الشركة المتقدمة القابضة العالمية المحدودة وأدوات الدين وأي تغيير 
في تلك المصلحة خالل العام المالي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء أعضاء مجلس اإلدارة
أدوات الدين  عدد األسهم  أدوات 

الدين 
عدد األسهم 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 رئيس مجلس االدارة خـليفة بن عبداللطيف المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سامي بن عبدالعزيز الصويغ
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة وليد بن محمد الجــعــفــري
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة خالد بن عبدالرحمن العمران 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة ياسر بن عبدالعزيز أبوعـتيق
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة هاني بن عبدالعزيز التركيت
٪0 0 --------- 0 --------- 0 عضو مجلس االدارة سلطان بن محمد السليمان
٪0 0 --------- 0 --------- 0 نائب رئيس

 مجلس االدارة 
عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي
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20 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

نســبة ملكيــة كبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي الشــركة المتقدمــة القابضــة العالميــة المحــدودة وأدوات الديــن وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة 
خــالل العــام المالــي 2017م:

نسبة 
التغير

صافي 
التغير

الصفة          بداية العام           نهاية العام أسماء كبار التنفيذيين
أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

أدوات 
الدين 

عدد 
األسهم 

٪0 0 --------- 0 --------- 0 نائب رئيس مجلس االدارة 
والرئيس التنفيذي

عبدالله بن مقبل الــقـرعـاوي

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام سلسلة اإلمدادات أحمد بن ابـراهيم بوهـــزاع
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون الفنية فهــد بن ســالم المطــرفي
٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام الشؤون االدارية   ممدوح بن حابس الشـــمري

٪0 0 --------- 0 --------- 0 مديرعام التشغيل علي بن مـبـارك الشــهراني

27( المديونية االجمالية على الشركة وشركاتها التابعة  :

لقد تم اإلفصاح عنها فى البيانات المالية المدققة لعام 2017م وفيما يلي تفاصيل اجمالي القروض مع اجمالي التسديدات
والمعلومات المتعلقة بها خالل العام المالي 2017م:

المبلغ بماليين الرياالت

اسم الجهة  تسلسل 
المانحة للقرض 

المبالغ المدفوعة مدة القرضمبلغ أصل القرض 
سدادا للقرض خالل 

السنة 

المبلغ المتبقي 
من القرض 

المديونية 
االجمالية للشركة 

1.0001.000------5 سنوات1.000صكوك اسالمية1

تسهيالت اسالمية 2
ائتمانية من بنك 

محلي

5401010 سنوات120

أمــا بالنســبة للشــركة المتقدمــة لإلســتثمارالعالمي والشــركة المتقدمــة للطاقــة المتجــددة والشــركة المتقدمــة القابضــة العالميــة المحــدودة 
فــال يوجــد عليهــا أيــة التزامــات أو قــروض قــد حصلــت عليهــا مــن قبــل أي جهــة تمويليــة خــالل العــام 2017م .

28( وصف ألدوات الدين القابلة للتحويل ألسهم وأي أوراق مالية تعاقدية أومذكرات االكتتاب :

ــركة أو  ــا الش ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب أو حق ــق إكتت ــرات ح ــة أو مذك ــة تعاقدي ــهم أو أوراق مالي ــى أس ــل إل ــة للتحوي ــن قابل ــة أدوات دي ــد أي ال توج
منحتهــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2017/12/31م.

29( وصف حقوق التحويل واإلكتتاب وأي أوراق مالية تعاقدية :

ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو إكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حقــوق اكتتــاب أوأي 
حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2017م. 

30( وصف ألدوات الدين القابلة لإلسترداد :

ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لإلسترداد.

 31(  إجتماعات مجلس اإلدارة :

عقــد مجلــس اإلدارة 4 إجتماعــات خــالل عــام 2017م ، ويبحــث المجلــس فــي إجتماعاتــه الموضوعــات المدرجــة فــي جــدول أعمــال موثــق ومحــدد 
ــي: ــه ، وكان حضوراالجتماعــات كالتال وفقــا لصالحيات
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21 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

x    عدم الحضور ü   الحضور

اجتماعات المجلس خالل عام 7102 مم
إجمالي
الحضور

االجتماع األولاإلسم
2017/03/07م

االجتماع الثاني
2017/05/16م

االجتماع الثالث
2017/10/04م

االجتماع الرابع
2017/12/05م

üüü       ü4خليفة بن عبداللطيف الملحــم1

üüüü4عبدالعزيز بن عبدالله المـلحـم2

üü üü4سامي بن عبدالعزيز الصويغ3

üüüü4وليد بن محمد الجعـفــــــري4

üü üü4خالد بن عبدالرحمن العمران5

üüüü4ياسر بن عبدالعزيز أبوعتيـق6

üüüü4هاني بن عبدالعزيز التركـيت7

üüüü4سلطان بن محمد الســليمان8

üüüü4عبدالله بن مقبل القرعاوي9

32( طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:

أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

اجراءات الشركات2017/01/31م 1

اجراءات الشركات2017/02/28م2

الجمعية العامة2017/03/07م 3

ملف أرباح2017/03/07م4

اجراءات الشركات2017/03/30م5

ملف أرباح2017/03/30م6

اجراءات الشركات2017/04/30م7

اجراءات الشركات2017/06/04م8

اجراءات الشركات2017/07/03م9

ملف أرباح2017/07/03م10

اجراءات الشركات2017/09/10م11

اجراءات الشركات2017/10/03م12

ملف أرباح2017/10/15م13

اجراءات الشركات2017/11/05م14

اجراءات الشركات2017/12/04م15

الجمعية العامة2017/12/28م16

33( الصفقات بين الشركة وأطراف ذوي العالقة :

ال توجد خالل عام 2017 م أية صفقات بين الشركة ومع أي شخص ذي عالقة.
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22 تقريــر مجلــس اإلدارة للجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة الســابع 
عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ 

34( المصالح في عقود الشركة :

ال توجــد خــالل عــام 2017 م أيــة عقــود كانــت الشــركة طرفــًا فيهــا وكان فيهــا مصلحــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو كبــار التنفيذييــن أو ألي شــخص 
ذي عالقــة بــأي منهــم.

35( التنازالت عن المكافات :

ال توجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل تم بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافات.

36( تنازالت المساهمين عن الحقوق في األرباح :

ال توجد خالل عام 2017 م أية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في األرباح.

37( المدفوعات النظامية المستحقة :

بيان األسبابوصف موجز لها2017البيان

المستحق حتىالمسدد
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

الزاميةزكاة الشركة 21.328.29022.133.852الزكاة

الزاميةضريبة الشركة2.349.382956.142الضريبة

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

الزاميةسداد اشتراكات للمؤسسة10.637.363959.061

تكاليف تأشيرات 
وجوازات

سداد رسوم تأشيرات وجوازات -58.290
موظفين

الزامية

الزاميةسداد رسوم اقامات موظفين -9.600رسوم مكتب العمل

38( البرامج التحفيزية لموظفي الشركة :

حرصــا مــن الشــركة واهتمامهــا بالعنصــر البشــري والــذي يعتبــر أغلــى مواردهــا حيــث بعــد توفيــق اللــه الســبب الرئيــس فــي نجاحاتهــا المتواصلــة 
فــإن الشــركة قامــت بوضــع البرامــج التحفيزيــة التاليــة : 

أ( برنامج تملك األسهم لموظفي الشركة 
قامــت الشــركة خــالل عــام 2017م بالتعــاون مــع شــركة الريــاض الماليــة بتوزيــع كميــة مــن األســهم للموظفيــن المســتحقين فــي البرنامــج والذيــن 
ممــن أكملــوا بنجــاح المــدة المتفــق عليهــا حســب شــروط ّاليــة البرنامــج حيــث قامــت الشــركة خــالل مــدة البرنامــج منــذ بدايتــه بتوزيــع عــدد 
981.248 ســهم بعــد اضافــة أســهم المنــح مــن خــالل زيــادات راس المــال فــي المحفظــة الخاصــة للموظفيــن . وســوف تســتمر الشــركة بتطبيــق 
البرنامــج التحفيــزي للموظفيــن لإلبقــاء عليهــم وضمــان اســتمرارية أدائهــم بأفضــل مســتوياته وتعزيــزه وبــذل أقصــى جهودهــم لخدمــة الشــركة 

وتحقيــق أهدافهــا المنشــودة.

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

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



التميز
Excellence

العناية بالعمالء
Customer Care

التطوير المستمر 
Continuous Improvement

روح الفريق
Team Spirit

الشفافية
TransparencyO

ur
 V

al
ue

s

التميز
Excellence

العناية بالعمالء
Customer Care

التطوير المستمر 
Continuous Improvement

روح الفريق
Team Spirit

الشفافية
TransparencyO

ur
 V

al
ue

s

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

ج( برنامج تملك المنازل للموظفين السعوديين
يهــدف البرنامــج إلــى إتاحــة الفرصــة للموظفيــن الســعوديين العامليــن لديهــا والذيــن تنطبــق عليهــم شــروط النظــام المتــالك وحــدات ســكنية، 
وذلــك فــي إطــار السياســة المعتمــدة لتأميــن االســتقرار والراحــة لموظفيهــا وتحفيزهــم مــن أجــل االســتمرار والعمــل فــي خدمــة الشــركة حيــث 

تــم االنتهــاء مــن توزيــع منــازل المرحلــة االولــى مــن المشــروع وبعــدد وحــدات 116 وحــدة.
أمــا بالنســبة لتنفيــذ المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع والمتضمنــة بنــاء 104 فيــال ســكنية علــى قطعــة أرض أخــرى مقابلــة للقطعــة األولــى فــي نفــس 

حــي جلمــودة بمدينــة الجبيــل الصناعيــة ، فقــد بلغــت نســبة إنجــاز عمليــات التنفيــذ بنهايــة عــام 2017م حوالــي ٪86.

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

بناًء على تقرير مراجع الحسابات ونتائج ومعطيات السوق الحالية والمؤشرات المستقبلية نقر باألتى:
أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.	 
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.	 
أنه ال يوجد أى شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.	 

 40( تقرير المحاسب القانوني للشركة :

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الســابع المنعقــدة بتاريــخ 2017/03/07م علــى تعييــن مكتــب إرنســت آنــد يونــق كمراجــع خارجــي لحســابات 
الشــركة للعــام المالــي 2017م كمحاســب قانونــي للشــركة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 2017/12/31م ولــم يتضمــن تقريــر المحاســب القانونــي 

للشــركة أي تحفظــات علــى القوائــم الماليــة الســنوية.

41( توصية المجلس بشأن المحاسب القانوني للشركة :

لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة بإستبداله منذ إعتماده في الجمعية العامة غير العادية السابع.

42( أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم :

ال توجد خالل عام 2017 م أية أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

الخاتمة:

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

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

اســتمرار تقدمهــا وإزدهارهــا.
 


