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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة مساهمي شركة المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

المحترمين

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،
يس��رني باس��مي ،واس��م زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة ،أن أقدم لكم التقرير الس��نوي عن أداء ش��ركة
المجموع��ة الس��عودية لالس��تثمار الصناعي ،والش��ركة التابعة لها والش��ركات المدارة بصورة مش��تركة ،ونتائج
األعمال للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.
شهد عام 2019م تحقيق أرباح بلغت  606مليون ريال ،مقارنة بأرباح بلغت  865مليون ريال للعام 2018م ،ويعود سبب
ذلك إلى انخفاض في أس��عار المنتجات للش��ركات المدارة بصورة مشتركة ،باإلضافة إلى توقف مشروع الشركة
(شركة شيفرون فيليبس السعودية  )SCPألعمال الصيانة الدورية المجدولة خالل الربع الرابع من العام 2019م.
ً
أرباحا صافية قدرها
ومن ناحية أخرى بلغت حصة الش��ركة من نتائج الش��ركة الوطني��ة للبتروكيماويات (بتروكي��م)
 336مليون ريال للعام 2019م ،مقارنة بأرباح قدرها  582مليون ريال للعام 2018م ،ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار
المنتجات.
وستس��تمر الش��ركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها ،واالهتمام باألمن والسالمة في
منش��آتها ،وتحس��ين أداء المش��اريع التابعة ،ورفع الكفاءة اإلنتاجية ،وتطوير قدرات الموارد البشرية ،ومواجهة
التحديات في أس��واق البتروكيماويات والتي يصاحبها التذبذب في أس��عار المنتج��ات واللقيم ،حيث تتأثر بحركة
أس��عار النفط الخام ،كما س��وف تسعى الشركة للحفاظ على نس��بة التوزيعات لمساهميها ،والبحث عن الفرص
ً
ً
عالميا.
محليا أو
االستثمارية الممكنة في مجال اختصاصها ،سواء
ً
ً
ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الش��كر والتقدير إلى مقام
أصالة عن نفس��ي
وفي الختام أود أن أتقدم
خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ،لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس اإلدارة
حمـد بن سعود السيـاري
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ً
أوال :صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات
ت�شكل �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة عن�صر ًا حيوي ًا لالقت�صاد ال�سعودي غري النفطي ،لذلك تهدف اململكة �إلى
زيادة الطاقة الإنتاجية ملواد كيميائية تخ�ص�صية ومنتجات نهائية ،هذا الأمر ال يقت�صر فقط على حتقيق النمو يف
�صادرات اململكة غري النفطية ،بل �سيخلق �أي�ض ًا قاعدة لت�صنيع املنتجات عالية القيمة والتي �ستخلق فر�ص ًا وظيفية
للمواطنني ال�سعوديني.
وفيم ��ا يخ�ص الطلب ،ف�إن الزي ��ادة يف حجم �سكان العامل وزيادة القدرة ال�شرائي ��ة للفرد يف كثري من دول العامل،
خ�صو�ص� � ًا ال�صني والهند ،ي�ؤدي �إلى ارتفاع الطلب على املنتجات اال�ستهالكية حول العامل ،والتي تعتمد على املواد
البرتوكيماوي ��ة يف ت�صنيعها ،حي ��ث �أ�صبحت الدول يف منطقة اخلليج العربي املورد الرئي�سي لل�صني ،وذلك ب�سبب
طاقاتها الإنتاجية ،وقربها من �آ�سيا.
ويتوقع �أن ي�شهد العقد القادم زيادة كبرية يف الطاقة الإنتاجية للبرتوكيماويات ،حيث وفرت طفرة الغاز ال�صخري
�إم ��دادات كب�ي�رة ورخي�صة م ��ن اللقيم للمنتجني الأمريكي�ي�ن ،كما �أن ال�صني جنحت يف تطوي ��ر تقنية مكنتها من
ا�ستخ ��دام الفح ��م يف �سل�سلتها لإم ��داد البرتوكيماويات ،لذلك ال ت ��زال هناك حتديات كبرية �أم ��ام امل�صنعني يف
منطقة اخلليج للحفاظ على مكانتهم يف ال�صناعات البرتوكيماوية.
وب�ش ��كل عام �أظهر �سوق املنتج ��ات البرتوكيماوية خالل عام 2019م انخفا�ض ًا يف كميات الطلب ،وكذلك يف �أ�سعار
املنتج ��ات ،ودخول طاقات �إنتاجية جديدة من �أمريكا ،مع تباط�ؤ الو�ضع االقت�صاد العاملي والعالقات التجارية بني
ال�صني و�أمريكا ونتائجها.
وم ��ن املتوقع ا�ستم ��رار انخفا�ض كمية الطل ��ب على منتجات ال�شركة خ�ل�ال العام 2020م ب�سب ��ب ا�ستمرار دخول
طاق ��ات �إنتاجية جدي ��دة ،والعالقات التجارية بني ال�صني و�أمري ��كا ونتائجها ،بالإ�ضافة �إل ��ى الأثر ال�سلبي الناجت
عن انت�شار مر�ض فريو�س كورونا خالل هذا العام 2020م ،لذلك ي�صعب التنب�ؤ بنتائج ال�شركة امل�ستقبلية ،و�سوف
ت�ستمر ال�شركة بالعمل على انتظام عمليات الت�شغيل والإنتاج والبيع لتخفيف الأثر ال�سلبي لهذه التحديات.

ويو�ضح الر�سم البياين التايل �أ�سعار املنتجات ،للثالث �سنوات املا�ضية
المركبات العطرية
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ً
ثانيا :تكوين ونشاط الشركة
ت�أ�س�س ��ت �شركة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي مبوجب قرار وزارة التجارة رقم  291وتاريخ  29جمادى
الآخ ��رة 1416هـ (املوافق  23نوفمرب 1995م) ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية مقرها مدينة الريا�ض باململكة
العربي ��ة ال�سعودية ،بال�سج ��ل التجاري رقم  1010139946وتاريخ � 10شعبان 1416ه� �ـ (املوافق  1يناير 1996م)،
ويبل ��غ ر�أ�س ماله ��ا ( )4.500مليون ري ��ال ،مق�سم ًا �إلى ( )450ملي ��ون �سهم ،بقيمة ا�سمي ��ة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد ،ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف اال�ستثمار يف ال�صناعات البرتوكيماوية.

ً
ثالثا :مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة

يو�ض ��ح الر�سم البي ��اين �أدناه ن�سبة ملكية املجموع ��ة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناع ��ي يف م�شاريعها املدارة ب�صورة
م�شرتكة والتابعة بنهاية العام 2019م ،وكذلك ن�سب كبار امل�ساهمني يف املجموعة:
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

%8.96

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

%4.18

املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات

%50

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات
(برتوكيم)

اجلمهور

%86.86

%50

�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س

�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية

()JCP

()SCP

وتقت�صر �أعمال املجموعة ال�سعودية يف العام 2019م ،على ا�ستثمارها يف ال�شركات التالية ،وهي
ا�سم ال�شركة

ر�أ�س مالها*

ن�سبة
امللكية

�شيفرون فيليب�س ال�سعودية ( – )SCPب�صورة م�شرتكة

655

%50

اجلبيل �شيفرون فيليب�س ( - )JCPب�صورة م�شرتكة

1.477

%50

الوطنية للبرتوكيماويات – برتوكيم  -تابعة

4.800

%50

*مليون ريال

ن�شاطها
الرئي�س
ت�صنيع وبيع
املنتجات
البرتوكيماوية

بلد الت�أ�سي�س
والعمليات
اململكة العربية
ال�سعودية
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1 .1شركة شيفرون فيليبس السعودية ()SCP

ه ��ي �شرك ��ة ذات م�س�ؤولي ��ة حم ��دودة ،يف مدين ��ة اجلبي ��ل باململك ��ة العربي ��ة ال�سعودي ��ة ،بال�سجل التج ��اري رقم
 2055003839وتاري ��خ � 22صفر 1417ه� �ـ (املوافق  8يوليو 1996م) ،ويبلغ ر�أ�س ماله ��ا  655مليون ريال ،مملوكة
منا�صف ��ة بني املجموع ��ة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب� ��س العربية للبرتوكيماويات وبن�سبة
 %50ل ��كل منهم ��ا ،ويقع امل�شروع يف مدينة اجلبي ��ل ال�صناعية ،وبد�أ الإنتاج يف ع ��ام 2000م ،وينتج مواد البنزين،
وال�سايكلوهك�سان ،واملركبات العطرية.
بلغ �إجمايل مبيعات ال�شركة  4.051مليون ريال يف عام 2019م ،مقارنة مببلغ  5.023مليون ريال يف عام 2018م،
ه ��ذا وقد حققت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودي ��ة �أرباح ًا بلغت  293مليون ريال لعام 2019م ،مقارنة مببلغ 310
مليون ريال لعام 2018م ،وفيما يلي التق�سيم اجلغرايف لإيرادات ال�شركة لعام 2019م:
شركة شيفرون فيليبس السعودية SCP

%19
دول الخليج

%50

المملكة العربية السعودية

%31

أوروبا

ويو�ض ��ح الر�سم البي ��اين التايل مقارنة �أ�سعار منتجات �شركة �شيفرون فيليب� ��س ال�سعودية منذ بداية عام 2018م،
وحتى نهاية عام 2019م:
المركبات العطرية
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مالحظة� :أكملت �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ( )SCPبتاريخ 2020/01/09م ،الإجراءات النظامية لتخفي�ض
ر�أ�س املال ،وذلك لعدم احلاجة له ،المتالك ال�شركة احتياطيات مالية كافية ،والقدرة على االقرتا�ض عند احلاجة،
حيث مت خف�ض ر�أ�س مال �شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية من ( )655مليون ريال �إلى ( )244مليون ريال ،و�سوف
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10

ُيع ��اد هذا التخفي�ض لل�شركاء وفق ًا لتوفر ال�سيولة النقدية ل ��دى ال�شركة خالل ال�سنوات القادمة ،حيث تبلغ ح�صة
املجموعة ال�سعودية من ذلك التخفي�ض مبلغ ( )206مليون ريال.
2 .2شركة الجبيل شيفرون فيليبس ()JCP

هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التجاري رقم 2055005901
وتاري ��خ  25جم ��ادى الآخرة 1424ه� �ـ (املوافق � 23أغ�سط� ��س 2003م) ،ويبلغ ر�أ�س ماله ��ا ( )1.477مليون ريال،
مملوك ��ة منا�صفة بني املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيف ��رون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات
وبن�سبة  %50لكل منهما ،ويقع امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،وبد�أ الإنتاج يف عام 2008م ،حيث ينتج مادتي
ال�ستايرين ،والربوبلني.
وكان �إجم ��ايل مبيع ��ات ال�شرك ��ة  5.504مليون ري ��ال يف ع ��ام 2019م ،مقارنة مببلغ  6.214ملي ��ون ريال يف عام
2018م ،وحقق ��ت ال�شرك ��ة �أرباح ًا بلغت  286مليون ريال لعام 2019م ،مقارنة ب�أرباح قدرها  336مليون ريال لعام
2018م ،وفيما يلي التق�سيم اجلغرايف لإيرادات ال�شركة لعام 2019م:
شركة الجبيل شيفرون فيليبس JCP

%16
آسيا

%57

المملكة العربية السعودية

%28

أوروبا

ويو�ضح الر�سم البياين التايل مقارنة �أ�سعار منتجات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س منذ عام 2018م ،وحتى نهاية
عام 2019م:
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مالحظ ��ة� :أكملت �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س ( )JCPبتاري ��خ 2020/01/09م ،الإجراءات النظامية لتخفي�ض
ر�أ� ��س امل ��ال ،وذل ��ك لعدم احلاجة ل ��ه ،المتالك ال�شرك ��ة احتياطيات مالية كافي ��ة ،والقدرة عل ��ى االقرتا�ض عند
احلاجة ،حيث مت خف�ض ر�أ�س مال �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س من ( )1.478مليون ريال �إلى ( ،)484و�سوف
ُيع ��اد هذا التخفي�ض لل�شركاء وفق ًا لتوفر ال�سيولة النقدية ل ��دى ال�شركة خالل ال�سنوات القادمة ،حيث تبلغ ح�صة
املجموعة ال�سعودية من ذلك التخفي�ض ( )497مليون ريال.
كما بلغ معدل الت�شغيل للم�شاريع املدارة ب�صورة م�شرتكة ن�سبة  ،%95للعام 2019م.
3 .3الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم

ه ��ي �شرك ��ة م�ساهمة عامة �سعودية ،ومقره ��ا مدينة الريا�ض باململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،بال�سجل التجاري رقم
 1010246363وتاريخ  8ربيع الأول 1429هـ (املوافق  16مار�س  ،)2008ويبلغ ر�أ�س مالها ( )4.800مليون ريال،
مق�سم� � ًا �إلى ( )480مليون �سه ��م ،بقيمة ا�سمية ( )10ريال لل�سهم الواحد ،ومتتل ��ك املجموعة ال�سعودية  %50من
�أ�سه ��م ال�شرك ��ة الوطني ��ة للبرتوكيماويات (برتوكي ��م) ،ويتمثل ن�شاطه ��ا يف تنمية وتطوير و�إقام ��ة وت�شغيل و�إدارة
و�صيان ��ة امل�صانع البرتوكيماوية والغاز والبرتول وال�صناعات الأخرى وجتارة اجلملة والتجزئة يف املواد واملنتجات
البرتوكيماوي ��ة وم�شتقاتها ،وبلغ �إجم ��ايل مبيعات برتوكيم  7.435مليون ريال لعام 2019م ،مقارنة مببلغ 8.930
مليون ريال لعام 2018م ،وحققت ال�شركة �أرباح ًا بلغت  674مليون ريال لعام 2019م ،مقارنة ب�أرباح بلغت 1.165
ملي ��ون ري ��ال لعام 2018م ،كما يو�ض ��ح الر�سم البي ��اين �أدناه ن�سبة ملكي ��ة برتوكيم بامل�شروع ،وكذل ��ك ن�سب كبار
امل�ساهمني يف برتوكيم:
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي

%50

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

اجلمهور

%25.02

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

%13.68

%11.3

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات برتوكيم

�شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات

ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات

�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع

%65

%35

GPDC

SPCo

وتقت�صر �أعمال برتوكيم على ا�ستثمارها يف �شركاتها التابعة ،وهي
ا�سم ال�شركة
ال�سعودية للبوليمرات
( - )SPCoتابعة
بوليمرات اخلليج للتوزيع
( - )GPDCتابعة

ن�شاطها الرئي�س

ر�أ�س مالها

ن�سبة امللكية

 4.800مليون ريال

%65

ت�صنيع وبيع منتجات البوليمرات

 2مليون درهم
�إماراتي

%65

بيع وتخزين منتجات ال�شركة
ال�سعودية للبوليمرات ()SPCo

بلد الت�أ�سي�س
والعمليات
اململكة العربية
ال�سعودية
الإمارات العربية
املتحدة

11
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z zالشركة السعودية للبوليمرات ()SPCo

هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التجاري رقم 2055008886
وتاري ��خ  29ذو القع ��دة 1428ه� �ـ (املوافق  9دي�سم�ب�ر  ،)2007ويبلغ ر�أ� ��س مالها ( )4.800ملي ��ون ريال ،ومتتلك
ال�شرك ��ة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)  ،%65ومتتلك �شركة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات ،%35
ويقع امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،وبد�أ الإنتاج يف عام 2012م ،حيث ينتج املواد بالطاقات التالية:
املادة
�إيثلني
بروبلني
بويل �إيثلني
بويل بروبلني
بويل �ستايرين
هك�سني1-

كمية الإنتاج (�ألف طن)
1.220
440
1.100
400
100
100

مالحظ ��ة :وافق ال�شركاء خالل العام 2019م ،عل ��ى تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ( )SPCoمن
( )4.800ملي ��ون ريال �سعودي �إلى ( )1.406مليون ريال �سعودي ،وذلك لعدم احلاجة ،علم ًا ب�أن هذا التخفي�ض
يعتمد على موافقة اجلهات املخت�صة ،والتي يتوقع �أن تتم خالل العام 2020م ،و�سوف ُيعاد هذا التخفي�ض لل�شركاء
وفق� � ًا لتوفر ال�سيولة النقدية لدى ال�شركة خالل ال�سنوات القادمة ،و�ستبلغ ح�صة برتوكيم من هذا التخفي�ض مبلغ
( )2.206مليون ريال.
كما بلغ معدل الت�شغيل مل�شروع ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات ن�سبة  ،%98للعام 2019م.
z zشركة بوليمرات الخليج للتوزيع ()GPDC

ه ��ي �شرك ��ة ذات م�س�ؤولية حم ��دودة ،يف املنطقة احلرة مبطار دب ��ي ،بالإمارات العربية املتح ��دة ،ت�أ�س�ست يف عام
2011م ،وبر�أ�س مال ( )2مليون درهم �إماراتي ،ومتتلك ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)  ،%65ومتتلك
�شرك ��ة �شيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات  ،%35وتقوم ال�شركة بت�سويق املنتجات خارج اململكة ،بالتعاون مع
�شرك ��ة �شيفرون فيليب�س كيميكال �إنرتنا�شيونال ( ،)CPCISوالتي تقدم الدعم الت�سويقي عن طريق خدمات الت�سويق
والبي ��ع جلميع منتج ��ات ال�شركة عاملي ًا ،وذلك بنا ًء على اتفاقية البيع املربمة ب�ي�ن �شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع
و( ،)CPCISوينح�صر ن�شاطها يف تخزين وبيع وتوزيع البوليمرات خارج اململكة ،واملنتجة من قبل ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات.

وجاء التوزيع اجلغرايف لإيرادات ال�شركتني خالل عام 2019م ،على النحو التايل
داخل المملكة والشرق األوسط

%20

آسيا
أوروبا وأفريقيا

%55

%25

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

4 .4تكامل المشاريع

تعت�ب�ر امل�شاريع الثالثة (�شيفرون فيليب�س ال�سعودية ،واجلبيل �شيف ��رون فيليب�س ،وال�شركة ال�سعودية للبوليمرات)
مكمل ��ة لبع�ضه ��ا البع�ض ،حي ��ث تنتج منتجات خمتلفة بطاق ��ة �إجمالية ت�صل �إلى  6.4مليون ط ��ن �سنوي ًا ،منها ما
ي�ستخ ��دم داخلي� � ًا لإنتاج منتجات ذات قيم ��ة م�ضافة ،حيث تبلغ الكمي ��ات املتاحة للبيع حملي� � ًا ودولي ًا  3.7مليون
طن �سنوي ًا وفيما يلي تفا�صيل هذه الكميات:
املركبات العطرية
�ألف طن

اجلازولني الطبيعي

780

ال�سايكلوهك�سان
�ألف طن

290

�ستايرين
�ألف طن

730

�شركة �شيفرون فيليب�س
ال�سعودية

البنزين
طن

835

ايثلني
�ألف طن

230

اجلازولني الطبيعي

�شركة اجلبيل �شيفرون
فيليب�س

بروبلني
�ألف طن

150

بويل �ستايرين
�ألف طن

100

بويل ايثلني
�ألف طن

1.100

هك�سني1-
�ألف طن

ايثلني
�ألف طن

1.220

100

بويل بروبلني
�ألف طن

400

بروبلني
�ألف طن

40

�إيثان
بروبان
بروبلني
�ألف طن

440

ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات
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ً
رابعا :المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة
تعم ��ل املجموعة وم�شاريعها على �إدارة عملياتها الت�شغيلية للم�صان ��ع ،و�إدارة املخاطر ومراقبة الأداء والتي تهدف
�إل ��ى تنمية حق ��وق م�ساهميها وتعزيز ق ��درا ت ال�شركة التناف�سي ��ة يف خمتلف الأ�سواق ،وتق ��وم ال�شركة و�شركاتها
التابع ��ة باملتابعة امل�ستمرة لإدارة تلك املخاطر وعم ��ل الإجراءات الوقائية التي ت�سهم يف رفع م�ستوى الوعي واحلد
من ت�أثريها ،ومن املخاطر التي ت�ؤثر على ال�شركة يف �صناعاتها الرئي�سية ما يلي:
z

z

z

z

z

zخماط ��ر توريد امل ��واد الأ�سا�سي ��ة (اللقيم) و�أ�سعاره ��ا التي تعتمد عليه ��ا م�شاريع ال�شرك ��ة يف الإنتاج ،حيث
حت�صل ال�شركات التابعة على اللقيم من املورد الرئي�س (�أرامكو ال�سعودية) ب�أ�سعار مماثلة لأ�سعار ال�شركات
البرتوكيماوية يف ال�سعودية ،و�أي تغيري يح�صل يف �سعر اللقيم �سي�ؤثر على ربحية ال�شركة.
zو�ض ��ع االقت�ص ��اد العاملي والذي ينعك�س عل ��ى �أ�سعار املنتجات ،وق ��د ي�ؤثر يف الطلب عل ��ى منتجات ال�شركات
التابع ��ة ،وبالتايل على املبيعات والإي ��رادات ،ف�ض ًال عن التكلفة املتوقعة ل َّلقيم ،لذلك تقوم ال�شركة و�شركاتها
التابعة وب�شكل م�ستمر مبراقبة حالة ال�سوق وظروف العر�ض والطلب و�أ�سعار ال�صرف من �أجل و�ضع اخلطط
والتنب�ؤ ب�أي ركود حمتمل.
zالتناف�سي ��ة العالي ��ة يف الأ�سواق والتي تت�أثر بها ال�شركات التابعة من حي ��ث العر�ض والطلب ،وتعمل ال�شركات
التابعة على ت�سويق وبيع منتجاتها يف خمتلف الأ�سواق املحلية والإقليمية والعاملية ،وتو�سيع قاعدة عمالئها من
خ�ل�ال اتفاقيات الت�سويق ،كما �أنه ��ا معر�ضة لتقلبات �أ�سعار املنتجات البرتوكيماوية ،وتعمل ال�شركات التابعة
على احلد من هذه الت�أثريات من خالل تخفي�ض التكاليف ،وزيادة الكميات املنتجة واملباعة.
zخماط ��ر م�ستوى الأداء الت�شغيلي والتي حتتوي على العدي ��د من التقنيات واملعدات التي قد تتعر�ض للأعطال
والتوق ��ف م ��ن حني لآخر ،وتتعر�ض ال�شركات التابع ��ة يف وحداتها الت�شغيلية �إلى بع� ��ض التوقفات ،وللحد من
خماطر هذه التوقفات ُتطبق ال�شركات التابعة برنامج االعتمادية ال�شاملة جلميع وحداتها� ،إلى جانب قيامها
بالت�أمني الالزم على �أ�صولها.
zيت�ضم ��ن ن�ش ��اط ال�شركات التابع ��ة ت�صنيع وت�سويق املنتج ��ات البرتوكيماوية ،ومن هذه امل ��واد ما هو خطر �أو
قاب ��ل لال�شتع ��ال ،وكم ��ا هو احل ��ال يف �أي �أن�شطة تت�ضمن التعام ��ل مع مواد خطرة ،وللحد م ��ن هذه املخاطر
تتولى ال�شركات التابعة تدريب العاملني ب�شكل م�ستمر يف جميع جماالت ال�سالمة وحماية البيئة ،وتطبق �أعلى
معايري امللتزم بها عاملي ًا.

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

z

z

z

z

zخماط ��ر �أ�سعار الفائ ��دة والتي لها ت�أثريان عل ��ى �أعمال ال�شركة ،حي ��ث ي�ؤثر ا�ستم ��رار انخفا�ضها �سلب ًا على
الودائ ��ع البنكية واملرابحات وعملي ��ات التحوط القائمة التي ترتبط بها ال�شركات التابعة ،ولكن ارتفاع �أ�سعار
الفائدة يوثر �سلب ًا كذلك ،حيث يرفع تكلفة القرو�ض القائمة يف ال�شركات التابعة.
zخماط ��ر املوارد الب�شري ��ة التي ت�صاحب عدم ا�ستقرار الكفاءات ال�سعودية يف تط ��ور وا�ستمرار �أداء ال�شركة،
وتق ��وم ال�شركة و�شركاتها التابع ��ة ب�إعداد الربامج املنا�سبة التي ت�ساعد عل ��ى ا�ستقرار املوظفني ال�سعوديني،
والعمل على تقليل معدل دورانهم.
zاملخاط ��ر البيئية املالزمة لل�صناعات البرتوكيماوية كالتلوث وم ��ا يرتتب عليها من غرامات وتكاليف ،وللحد
م ��ن املخاط ��ر البيئية تلتزم ال�شركات التابعة مببادئ اال�ستدامة با�ستخدامه ��ا املواد الأقل �ضرر ًا على البيئة،
وامل�ستخدم ��ة عاملي� � ًا ،والتخل�ص من النفايات بالط ��رق ال�صحيحة التي ال ت�ضر بالبيئ ��ة واملجتمع ،عن طريق
خمت�صني يف هذا املجال.
zاملخاط ��ر املتعلق ��ة بقوانني مكافحة الإغراق يف الأ�س ��واق التي يتم فيها بيع منتجات ال�ش ��ركات التابعة ،حيث
تعم ��ل ال�شركة وبالتعاون مع اللجن ��ة ال�سعودية مل�صنعي البرتوكيماويات ،وهي جه ��ة خا�صة تتولى الدفاع عن
م�صال ��ح قط ��اع البرتوكيماوي ��ات ،والتن�سيق بني ال�ش ��ركات واجلهات احلكومية لتمثي ��ل اجلانب ال�سعودي يف
ق�ضايا الإغراق التي ترفع �ضدها باخلارج.

ً
خامسا :النتائج المالية للشركة
 .أملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2015م – 2019م

يو�ضح اجلدول التايل نتائج �أعمال ال�شركة للخم�س ال�سنوات املا�ضية
قائمة المركز المالي

ال�سيا�سة املحا�سبية املطبقة

SOCPA

IFRS

2019

2018

2017

2016

2015

املوجودات املتداولة

5.810

7.060

6.365

5.501

5.392

املوجودات غري املتداولة

21.205 21.060 18.658 17.327 16.397

�إجمايل املوجودات

26.534 26.561 25.023 24.387 22.207

(قائمة املركز املايل) مباليني الرياالت

املطلوبات املتداولة

3.000

4.225

3.066

2.681

املطلوبات غري املتداولة

4.239

5.747

8.957

11.678 10.384

�إجمايل املطلوبات

7.239

9.972

14.046 13.065 12.023

�إجمايل حقوق امللكية

12.488 13.496 13.000 14.415 14.968

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

22.207

24.387

25.023

26.561

2.368

26.534
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قـائمة الدخـل
IFRS

ال�سيا�سة املحا�سبية املطبقة

SOCPA

(قائمة الدخل) مباليني الرياالت

2019

2018

2017

2016

2015

املبيعات

7.435

8.930

7.364

6.066

7.304

تكلفة املبيعات

()4.822( )4.469( )5.100( )6.247( )5.559
2.683

2.264

1.597

2.482

�إجمايل الربح

1.876

311

609

339

318

امل�صاريف العمومية والإدارية وم�صاريف البيع والتوزيع

()616

()702

()662

()608

()732

خ�سائر ا�ستثمار م�شروع مدار ب�صورة م�شرتكة

-

-

()41

-

-

الدخل (اخل�سارة) من العمليات الرئي�سية

1.534

2.292

2.170

1.328

2.068

تكاليف متويل

()219

()304

()269

()188

()152

دخل �آخر ،بال�صايف
الدخل (اخل�سارة) قبل حقوق امللكية غري امل�سيطرة
والزكاة
الزكاة و�ضريبة الدخل
ح�صة حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف �صايف
�أرباح(خ�سارة) ال�شركات التابعة
�صايف الدخل

130

252

208

21

6

1.445

2.240

2.109

1.161

1.922

()158

()259

()253

()153

()163

()681

()852( )1.116

()509

()1.032

606

865

1.004

499

727

ربحية ال�سهم الواحد بالريال

1.35

1.92

2.23

1.11

1.62

ح�صة ال�شركة يف �أرباح امل�شاريع املدارة ب�صورة م�شرتكة 274

 .بالفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة

البنود (ماليني الرياالت)

2019

2018

التغيريات  -/+ن�سبة التغري %

املبيعات/الإيرادات

7.435

8.930

()1.495

()%17

تكلفة املبيعات/الإيرادات

()5.559

()6.247

()688

()٪11

�إجمايل الربح

1.876

2.683

()807

()%30

311

()37

()%12

امل�صاريف العمومية والإدارية وم�صاريف البيع والتوزيع

()616

()702

()86

()%12

الربح الت�شغيلي

1.534

2.292

()758

()%33

�صايف الربح

606

865

()259

()%30

ح�صة ال�شركة يف �أرباح امل�شاريع املدارة ب�صورة م�شرتكة 274

الـتقرير
السنوي
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يعود �سبب انخفا�ض �صايف الربح �إلى:
1.1انخفا� ��ض ح�ص ��ة املجموعة يف �أرب ��اح امل�شاريع املدارة ب�ص ��ورة م�شرتكة (�شركة �شيف ��رون فيليب�س ال�سعودية
 ،SCPو�شرك ��ة اجلبيل �شيف ��رون فيليب�س  ،)JCPللعام 2019م مقارن ًة بالعام 2018م ،نتيجة انخفا�ض �أ�سعار
املنتج ��ات ،بالإ�ضاف ��ة �إلى �أعمال ال�صيانة الدوري ��ة املجدولة مل�شروع  SCPالتي متت خ�ل�ال الربع الرابع من
العام 2019م.
2.2انخفا� ��ض ح�صة املجموع ��ة يف �أرباح ال�شركة الوطني ��ة للبرتوكيماويات (برتوكيم) ،نتيج ��ة انخفا�ض �أ�سعار
املنتجات.
3.3انخفا�ض االيرادات الأخرى.
 .جالسياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير

ال يوج ��د �أي اخت�ل�اف يف ال�سيا�سات املالي ��ة املحا�سبية واملعايري املطبقة يف ال�شركة ع ��ن معايري املحا�سبة املعتمدة
م ��ن الهيئة ال�سعودية للمحا�سب�ي�ن القانونني ،واعتبا ًرا من  1يناير  2019م ،قام ��ت ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )16بدون �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية.

ً
سادسا :سياسة توزيع األرباح

ت ��وزع �أرب ��اح ال�شركة ال�صافية ال�سنوية بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية ،والتكاليف الأخرى مبا فيها الزكاة
على الوجه التايل:
1.1يجن ��ب ع�شرة باملائ ��ة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظام ��ي ،ويجوز للجمعية العامة العادية
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثني باملائة ( )%30من ر�أ�س املال املدفوع.
2.2للجمعي ��ة العامة العادية بناء على اقرتاح جمل� ��س الإدارة �أن جتنب خم�سة باملائة ( )%5من الأرباح ال�صافية
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
3.3للجمعية العامة العادية �أن تقرر تكوين احتياطيات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق م�صلحة ال�شركة �أو يكفل
توزي ��ع �أرباح ثابتة قدر الإمكان على امل�ساهم�ي�ن .وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح مبالغ
لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم ًا من هذه امل�ؤ�س�سات.
4.4يوزع من الباقي بعد ذلك �أرباح على امل�ساهمني بن�سبة ال تقل عن خم�سة باملائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
5.5م ��ع مراعاة الأحكام املقررة يف املادة الثانية والع�شرين ( )22م ��ن نظام ال�شركة الأ�سا�سي ،واملادة ال�ساد�سة
وال�سبع�ي�ن ( )76م ��ن نظام ال�شركات ،يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�ش ��رة باملائة ( )%10من الباقي ملكاف�أة
جمل�س الإدارة ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا مع عدد اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو.
كم ��ا يجوز �أن ت ��وزع ال�شركة �أرباح ًا مرحلية عل ��ى م�ساهميها ب�شكل ن�صف �سنوي �أو رب ��ع �سنوي ،بقرار من جمل�س
الإدارة� ،إذا �سم ��ح و�ض ��ع ال�شركة امل ��ايل وتوافرت ال�سيولة لديه ��ا وفق ًا لل�ضوابط والإج ��راءات التي ت�ضعها اجلهة
املخت�صة ،وبعد احل�صول على تفوي�ض من اجلمعية العامة.
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وقرر جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي توزيع �أرباح نقدية عن العام املايل 2019م ح�سب ما يلي:
الن�صف الأول
2019/04/08م
2019/06/30م
2019/07/11م
 337.5مليون ريال
 450مليون �سهم
 0.75ريال
%7.5

فرتة الأرباح للعام 2019م
تاريخ قرار جمل�س الإدارة
تاريخ اال�ستحقاق
تاريخ التوزيع
�إجمايل املبلغ املوزع
عدد الأ�سهم امل�ستحقة للأرباح
الربح املوزع لل�سهم
ن�سبة التوزيع �إلى القيمة اال�سمية

الن�صف الثاين
2019/12/20م
2019/12/31م
2020/01/12م
 337.5مليون ريال
 450مليون �سهم
 0.75ريال
%7.5

وبه ��ذا يكون �إجمايل ما مت توزيعه ك�أرباح عن العام 2019م ،مبلغ ( )675مليون ريال ،وح�صة ال�سهم الواحد مبلغ
( )1.5ريال ،وبن�سبة � %15إلى القيمة اال�سمية لل�سهم.

وكانت توزيعات الأرباح النقدية خالل ال�سنوات املا�ضية على النحو التايل
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الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

وكم ��ا هو معروف ف�إن �صناع ��ة البرتوكيماويات �صناعة متذبذبة ،وذلك بحكم تغ�ي�ر �أ�سعار تكاليف اللقيم وكذلك
�أ�سعار املنتجات العاملية ،بحيث ي�صعب التنب�ؤ ب�أرباح ال�شركة لل�سنوات القادمة ،مما يتطلب مراجعة �سيا�سة توزيع
الأرباح ب�شكل دوري ،علم ًا ب�أن ال�شركة تهدف �إلى ا�ستمرارية ومنو التوزيعات ال�سنوية للم�ساهمني ،متى ما حتققت
القدرة على ذلك ،ويو�ضح اجلدول التايل ر�صيد الأرباح:
الر�صيد (ماليني الرياالت)
1.562
()337.5
()337.5
606
()35
()61
1.397

البيـــــان
ر�صيد الأرباح املبقاة يف 2019/1/1م
توزيعات �أرباح عن الن�صف الأول من العام 2019م
توزيعات �أرباح مقرتحة عن الن�صف الثاين من العام 2019م
�صايف الأرباح يف 2019/12/31م
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
املحول لالحتياطي النظامي بن�سبة %10
الأرباح املبقاة املرتاكمة يف 2019/12/31م

ً
سابعا :القروض وأدوات الدين
ال توجد �أي قرو�ض مبا�شرة على املجموعة ال�سعودية ،وكذلك �شركاتها املدارة ب�صورة م�شرتكة ،ولكن لدى م�شروع
�شركته ��ا التابعة ال�شرك ��ة الوطنية للبرتوكيماوي ��ات (برتوكيم) قرو� ��ض قائمة على م�شروعه ��ا ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات ،واجلدول التايل يبني معلومات القر�ض و�أدوات الدين وحركتها خالل عام 2019م:
1 .1الشركة السعودية للبوليمرات (بماليين الرياالت)

اجلهة املقر�ضة

قيمة
القر�ض

ر�صيد بداية
العام

املبالغ امل�سددة
خالل العام

ر�صيد نهاية
العام

مدة القر�ض
(�سنة)*

�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي

1.200

300

200

100

7

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.000

905

513

392

7.5

بنوك جتارية حملية و�أجنبية

9.258

5.027

870

4.157

11

الإجمايل

13.458

6.232

1.583

4.649

* بد�أ ال�سداد خالل عام 2013م.
2 .2الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم)

اجلهة املقر�ضة
�صكوك �إ�سالمية
الإجمايل

قيمة
القر�ض
1.200
1.200

ر�صيد بداية
العام
1.078
1.078

املبالغ امل�سددة
خالل العام
1.078
1.078

ر�صيد نهاية
العام
-

مدة القر�ض
(�سنة)
5
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�أكملت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) عملية �إ�صدار �صكوك ،متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
يف �شه ��ر يوني ��و 2014م ،بقيم ��ة ( )1.200ملي ��ون ريال �سع ��ودي ،وملدة خم�س �سن ��وات ،وكان اله ��دف من �إ�صدار
ال�صك ��وك هو تغطية امل�صاريف الت�شغيلي ��ة ل�شركة برتوكيم ،وكذلك لتمويل احتياج ��ات م�شروعها ،كما ا�ستثمرت
املجموعة ال�سعودية يف ال�صكوك امل�صدرة من قبل برتوكيم خالل عام 2014م ،مبقدار ( )130مليون ريال ،حيث
قامت برتوكيم بت�سديدها بالكامل بتاريخ 2019/06/23م.

ً
ثامنا :وص��ف ألي مصلحة في فئة األس��هم ذات األحقية في
التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة
وكبار التنفيذيي��ن وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق خالل
السنة المالية 2019م
ا�ســم من تعود له امل�صلحة
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

بداية العام
عدد الأ�سهم
54.204.298
26.106.496

نهاية العام
عدد الأ�سهم
40.323.465
18.813.857

�صايف التغيري
13.880.833
7.292.639

ن�سبة التغيري
(%)26
(%)28

ً
تاسعا :إدارة الشركة
 .أعضوية مجلس اإلدارة

يتول ��ى �إدارة ال�شرك ��ة جمل� ��س �إدارة م�ؤلف من ت�سع ��ة �أع�ضاء ،مت انتخابه ��م يف تاري ��خ 2018/4/17م يف اجتماع
اجلمعي ��ة العام ��ة العادية لثالث �سنوات ،وب ��د�أت ع�ضويتهم يف تاريخ 2018/7/1م ،وتنته ��ي دورة املجل�س احلايل
يف 2021/6/30م ،ويت ��م ت�صني ��ف الأع�ض ��اء وفق ًا للتعريفات ال ��واردة باملادة الأولى من الئح ��ة حوكمة ال�شركات
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية على النحو التايل:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ا�ســم الع�ضــو
معايل الأ�ستاذ حمد �سعود ال�سياري (رئي�س جمل�س الإدارة)
معايل الأ�ستاذ �سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئي�س جمل�س الإدارة) (ممثال عن امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات االجتماعية)
الأ�ستاذ �سليمان حممد املنديل (الع�ضو املنتدب)
الدكتور عبد الرحمن �سليمان الراجحي
الأ�ستاذ �صالح عيد احل�صيني
الأ�ستاذ �سعد علي الكثريي (ممثال عن امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد)
املهند�س عبدالعزيز �صالح العنرب
الأ�ستاذ عادل عبدالعزيز القري�شي
الأ�ستاذ عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

ال�صفة
غري تنفيذي
غري تنفيذي
تنفيذي
م�ستقل
م�ستقل
غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي
غري تنفيذي

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

ً
عضوا في
 .بأسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة
مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها
z

zع�ضوية املجال�س احلالية:

اال�سم
حمد ال�سياري

�سليمان القويز

�سليمان املنديل

عبدالرحمن
الراجحى

�صالح احل�صيني
�سعد الكثريي

ع�ضوية املجال�س احلالية
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
�شركة احتاد االت�صاالت (موبايلي)
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
�شركة ح�صانة لال�ستثمار
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع

داخل/خارج اململكة

الكيان القانوين
م�ساهمة مدرجة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة

م�ساهمة مدرجة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة

داخل اململكة

داخل اململكة

ال�شركة التعليمية املتطورة
جمموعة الراجحي �إخوان
�شركة الإ�سمنت ال�سعودية
�شركة �سيوب العربية
ال�شركة الوطنية لنظم املعلومات املحدودة
جامعة �سليمان الراجحي
داخل اململكة
�سليمان بن عبد العزيز الراجحي اخلريية
كلية الطب جامعة امللك �سعود
م�ؤ�س�سة �سليمان الراجحي للتمويل التنموي
اجلمعية الوطنية للخدمات االجتماعية (�أجواد)
امل�ؤ�س�سات االهلية
م�ؤ�س�سة متكني
�أوقاف مزنه بنت حممد الراجحي
داخل اململكة
الأول لال�ستثمار
داخل اململكة
م�صرف الإمناء حتى تاريخ 2019/5/20م

عبدالعزيز العنرب

ال�شركة العقارية ال�سعودية
مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة
�شركة عقاالت

داخل اململكة
داخل اململكة

عادل القري�شي

الهيئة العليا لل�سياحة
ال�شركة املتحدة لل�سيارات
�شركة الأنظمة املتقدمة
�شركة القري�شي

داخل اململكة

م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ؤ�س�سة تعليمية
غري ربحية
م�ؤ�س�سة تعليمية
غري ربحية
غري ربحية
غري ربحية
غري ربحية
غري ربحية
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
جمعية غري ربحية
ذات م�س�ؤولية حمدودة
حكومية
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
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اال�سم

ع�ضوية املجال�س احلالية

داخل/خارج اململكة

الكيان القانوين

عبدالرحمن
ال�سماعيل

ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
�شركة بوليمرات اخلليج للتوزيع
املعهد العايل ل�صناعة البال�ستيك

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
خارج اململكة
داخل اململكة

م�ساهمة مدرجة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
م�ؤ�س�سة غري ربحية

z

zع�ضوية املجال�س ال�سابقة:
اال�سم

حمد ال�سياري

�سليمان القويز

ع�ضوية املجال�س ال�سابقة
عدد كبري من ال�شركات ممث ًال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

�سعد الكثريي
عبدالعزيز العنرب

عادل القري�شي
عبدالرحمن ال�سماعيل

داخل وخارج اململكة م�ساهمة مدرجة وغري
مدرجة

ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الزجاجية (زجاج) داخل اململكة
داخل اململكة
ال�شركة الوطنية للت�صنيع (ت�صنيع)
خارج اململكة
�شركة رويال �آند �سن للت�أمني
داخل اململكة
�شركة �آجل للخدمات املالية
خارج اململكة
�شركة ما�سرت كارد العاملية

عدد كبري من ال�شركات ممث ًال ل�صندوق
�سليمان املنديل
اال�ستثمارات العامة
ال�شركة التعليمية املتطورة
عبدالرحمن الراجحى جمموعة �شركات دواجن الوطنية
�صالح احل�صيني

داخل/خارج اململكة

�شركة �سابك
�شركة برتومني
�شركة ابن بيطار
�شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن
�شركة االحتاد للت�أمني التعاوين
م�صرف الإمناء حتى تاريخ 2019/5/20م
�شركة الأ�سمدة العربية ال�سعودية �سافكو
�شركة �أ�سمنت اجلنوب
ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية
ال�شركة ال�سعودية للنقل اجلماعي
�شركة ال�صباح للتجارة
�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه
ال�شركة العربية لل�سيارات
�شركة رنا لال�ستثمار
-

الكيان القانوين

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة

داخل وخارج اململكة م�ساهمة مدرجة وغري
مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
داخل اململكة
م�ساهمه مقفلة
خارج اململكة
داخل اململكة

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة مدرجة

داخل اململكة

م�ساهمة مدرجة

داخل اململكة

داخل اململكة
-

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة
-

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

 .جاجتماعات مجلس اإلدارة

عقد جمل�س �إدارة ال�شركة �أربعة اجتماعات خالل العام املايل 2019م ،وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:
ا�ســم الع�ضــو

خالل عام 2019م
 27فرباير

� 8أبريل

� 25سبتمرب

 22دي�سمرب

حمد �سعود ال�سياري









�سليمان عبدالرحمن القويز









�سليمان حممد املنديل









عبد الرحمن �سليمان الراجحي









�صالح عيد احل�صيني









�سعد علي الكثريي









عبدالعزيز �صالح العنرب









عادل عبدالعزيز القري�شي









عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل









 .دملكية أعضاء مجلس اإلدارة
z

الق�ص ��ر يف �أ�سهم ال�شركة (املجموعة
zو�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تعود لأع�ضاء جمل�س الإدارة وزوجاتهم و�أوالدهم َّ
ال�سعودية) خالل العام 2019م:

ا�ســم من تعود له امل�صلحة

بداية العام

نهاية العام

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

حمد �سعود ال�سياري

200.000

200.000

0

%0

�سليمان عبدالرحمن القويز

----

----

----

----

�سليمان حممد املنديل

406.500

406.500

0

%0

عبد الرحمن �سليمان الراجحي

38.193

38.193

0

%0

�صالح عيد احل�صيني

1.000

1.000

0

%0

�سعد علي الكثريي

----

----

----

----

عبدالعزيز �صالح العنرب

70.000

80.000

10.000

%14

عادل عبدالعزيز القري�شي

40.000

40.000

0

%0

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

1.000

1.000

0

%0

23

24

z

الق�صر يف �أ�سه ��م ال�شركة التابعة
zو�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تعود لأع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة وزوجاتهم و�أوالده ��م َّ
(برتوكيم) خالل العام 2019م:

ا�ســم من تعود له امل�صلحة

بداية العام

نهاية العام

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

حمد �سعود ال�سياري

100.000

100.000

0

%0

�سليمان عبدالرحمن القويز

----

----

----

----

�سليمان حممد املنديل

1.000

1.000

0

%0

عبد الرحمن �سليمان الراجحي

----

----

----

----

�صالح عيد احل�صيني

----

----

----

----

�سعد علي الكثريي

----

----

----

----

عبدالعزيز �صالح العنرب

110,000

----

110,000

٪100

عادل عبدالعزيز القري�شي

----

----

----

----

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

1000

1000

0

%0

مالحظة :ال يوجد �أي �أدوات دين لأع�ضاء املجل�س يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
هـ .ملكية كبار التنفيذيين
z

الق�ص ��ر يف �أ�سهم ال�شرك ��ة (املجموعة
zو�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تع ��ود لكب ��ار التنفيذيني وزوجاته ��م و�أوالده ��م َّ
ال�سعودية) خالل العام 2019م:

ا�ســم من تعود له امل�صلحة

بداية العام

نهاية العام

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

�سليمان حممد املنديل

406.500

406.500

0

%0

حازم مروان �أبو �سويرح

----

----

----

----

حممد علي الدغي�ش

----

----

----

----

z

الق�صر يف �أ�سهم ال�شرك ��ة التابعة ال�شركة
zو�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تعود لكب ��ار التنفيذيني وزوجاتهم و�أوالده ��م َّ
الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) خالل العام 2019م:
بداية العام

نهاية العام

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

ا�ســم من تعود له امل�صلحة
�سليمان حممد املنديل

1.000

1.000

0

%0

حازم مروان �أبو �سويرح

----

----

----

----

حممد علي الدغي�ش

----

----

----

----

مالحظة :ال يوجد �أي �أدوات دين لكبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

و .لجان مجلس اإلدارة
لجنة المراجعة

ت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي:
z zدرا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة.
z zمراقبة �أعمال ال�شركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية.
z zالتو�صي ��ة باختيار مراجعي احل�سابات اخلارجيني ،وعزلهم وحتديد �أتعابهم وتقييم �أدائهم ،بعد التحقق من
ا�ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم.
z zدرا�سة القوائم املالية ال�سنوية والأولية قبل اعتمادها ون�شرها.
z zالتحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
z zدرا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
z zتقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
z zتعيني املراجعني الداخليني والتحقق من ا�ستقالليتهم واعتماد خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة.
z zتقييم �أداء املراجعة الداخلية.
z zالتحقق من التزام ال�شركة بالأنظمة واللوائح وال�سيا�سات والتعليمات ذات العالقة.
وتتك ��ون جلنة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء ،لديهم جميع ًا خربات عملية ومهنية ت�ؤهلهم للم�شاركة الفاعلة يف �أعمال
جلنة املراجعة ،حيث عقدت اللجنة خم�سة اجتماعات خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو
التايل:
خالل عام 2019م

�صفة
الع�ضوية

 28يناير

 25فرباير

� 29أبريل

 26يوليو

� 24أكتوبر

1

�سعد علي الكثريي

رئي�س











2

خالد عبداهلل اخلويطر

ع�ضو











3

�سعد �صالح الرويتع

ع�ضو











ا�ســم الع�ضــو

25

26

اللجنة التنفيذية

ت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:
z

zت�شم ��ل مه ��ام وم�س�ؤوليات اللجن ��ة التنفيذية الأعمال املوكلة لها م ��ن جمل� ��س الإدارة يف �إدارة وتوجيه �أعمال
و�ش�ؤون ال�شركة ،وقد قرر املجل�س �إيكال مهمة مراجعة امليزانية التقديرية للجنة التنفيذية.

z

zتقوم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقرير ملجل�س �إدارة ال�شركة ،ويت�ضمن التقرير و�صف ًا لكافة الإجراءات
التي اتخذتها اللجنة يف االجتماع.

z zيج ��وز للجنة اال�ستعانة كلما دعت احلاجة مب�ست�شاري ��ن م�ستقلني للقيام بدرا�سات متخ�ص�صة ت�ساعد اللجنة
على تنفيذ مهامها ،وحتديد �أتعابها.
وعقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

خالل عام 2019م
 17دي�سمرب

1

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س اللجنة



2

�سليمان حممد املنديل

ع�ضو اللجنة



3

عادل عبدالعزيز القري�شي

ع�ضو اللجنة



4

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

ع�ضو اللجنة



لجنة الترشيحات

تقوم جلنة الرت�شيحات باملهام التالية:
z

zالتو�صي ��ة بالرت�شي ��ح لع�ضوية جمل� ��س الإدارة ،مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق ��ت �إدانته ب�أي جرمية
خملة بال�شرف والأمانة.

z

zعم ��ل املراجعة ال�سنوية لالحتياج ��ات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل� ��س الإدارة ،و�إعداد و�صف
للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من الع�ضو
لأعمال جمل�س الإدارة.

z

zمراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.

z

zحتدي ��د جوان ��ب ال�ضعف والق ��وة يف جمل� ��س الإدارة ،واقرتاح معاجلته ��ا عند احلاجة مبا يتف ��ق مع م�صلحة
ال�شركة.

z

zالت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل
ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

وعقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو
1
2
3

�صفة الع�ضوية

عبدالرحمن �سليمان الراجحي رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
�سعد علي الكثريي
ع�ضو اللجنة
عبدالعزيز �صالح العنرب

خالل عام 2019م
 22دي�سمرب




لجنة المكافآت

تقوم جلنة املكاف�آت باملهام التالية:
z zو�ض ��ع �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وكبار التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعايري ترتبط بالأداء
يف حتديد تلك املكاف�آت.
z zو�ضع و�صف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني والأع�ضاء امل�ستقلني وكبار التنفيذيني.
z zتراعي اللجنة ب�شكل �سنوي عدم الإخالل ب�أحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
z zاملراجعة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املرجوة منها.
z zالتو�صية ملجل�س الإدارة مبكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة وفق ًا
لل�سيا�سة املعتمدة.
وعقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:

1
2
3

ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

خالل عام 2019م
 22دي�سمرب

�صالح عيد احل�صيني
عبدالعزيز �صالح العنرب
عادل عبدالعزيز القري�شي

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة





27

28

لجنة المسؤولية االجتماعية

ت�ضطلع اللجنة بالأهداف وامل�س�ؤوليات التالية التي تتعلق بخطط امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة:
z zتطوير �أ�س�س ومعايري امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة.
z zتطوير ومتابعة الربامج التي ت�سهم يف تعميق الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها.
z zتفعيل دور ال�شركة يف تبني �سيا�سات ومبادرات وبرامج م�س�ؤولية اجتماعية نحو م�ساهميها وعمالئها ومورديها
والبيئة واملجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز �سمعة ال�شركة.
z zرفع تو�صيات ملجل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص ميزانية امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة ال�سنوية.
عقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

خالل عام 2019م
 22دي�سمرب

1

�سليمان عبدالرحمن القويز

رئي�س اللجنة



2

�سليمان حممد املنديل

ع�ضو اللجنة



3

عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل

ع�ضو اللجنة



لجنة الحوكمة

ت�ضطلع اللجنة بالأهداف وامل�س�ؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد احلوكمة اخلا�صة بال�شركة:
z zالت�أكد من التزام ال�شركة بتطبيق قواعد الئحة احلوكمة.
z zبيان اخت�صا�صات جمل�س الإدارة واللجان وتطوير كفاءاتها لتعزيز �آليات اتخاذ القرار يف ال�شركة.
�z zإط�ل�اع املجل� ��س على التطورات يف جمال احلوكم ��ة ،وتزويد املجل�س بالتقارير والتو�صي ��ات التي تتو�صل �إليها
اللجنة.
z zمراجع ��ة وتطوير قواعد ال�سلوك املهني التي متثل قيم ال�شركة ،وغريها من ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية
مبا يلبي حاجة ال�شركة لتطبيق �أف�ضل املمار�سات.
عقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2019م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو
1
2
3

�صفة الع�ضوية

رئي�س اللجنة
عادل عبدالعزيز القري�شي
عبدالرحمن �سليمان الراجحي ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة
�صالح عيد احل�صيني

خالل عام 2019م
 22دي�سمرب




الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

 .هأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية
والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (واللجان املنبثقة من املجل�س)
1.1حمد �سعود ال�سياري – رئي�س جمل�س الإدارة – رئي�س اللجنة التنفيذية
متقاعد.
الوظيفة احلالية
ماج�ستري يف االقت�صاد – جامعة ماري الند.
امل�ؤهالت
حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وله منا�صب وخربات متعددة يف �صندوق التنمية
الوظائف ال�سابقة واخلربات
ال�صناعية و�صندوق اال�ستثمارات العامة ومعهد الإدارة العامة.
�2.2سليمان عبدالرحمن القويز  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة – رئي�س امل�س�ؤولية االجتماعية
حمافظ امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية.
الوظيفة احلالية
ت�أهيل مهني يف الإدارة املالية لل�شركات و�إدارة لعمليات البنكية.
امل�ؤهالت
بكالوريو�س �إدارة �أعمال.
الرئي�س التنفيذي امل�ساعد لقطاعات الأفراد وال�شركات واخلزينة واال�ستثمار  -بنك
الوظائف ال�سابقة واخلربات
الريا�ض ،وله منا�صب وخربات متعددة يف بنك الريا�ض وبنك �سامبا.
�3.3سليمان حممد املنديل – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو اللجنة التنفيذية – ع�ضو جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
الع�ضو املنتدب يف املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.
الوظيفة احلالية
برنامج التدريب االئتماين بنك ت�شي�س مانهاتن.
امل�ؤهالت
بكالوريو�س يف االقت�صاد.
مدير عام بنك الريا�ض ،وله منا�صب وخربات متعددة يف بنك الريا�ض ،ووزارة املالية،
الوظائف ال�سابقة واخلربات
و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
4.4عبد الرحمن �سليمان الراجحي – ع�ضو جمل�س �إدارة – رئي�س جلنة الرت�شيحات – ع�ضو جلنة احلوكمة
رجل �أعمال.
الوظيفة احلالية
دكتوراه يف املحا�سبة.
امل�ؤهالت
منا�صب وخربات متعددة يف �إدارة �شركة �سليمان عبدالعزيز الراجحي القاب�ضة ،وم�ؤ�س�سة
الوظائف ال�سابقة واخلربات
�سليمان الراجحي اخلريية ،و�إدارة ال�شركة الوطنية لنظم املعلومات.
�5.5صالح عيد احل�صيني – ع�ضو جمل�س �إدارة – رئي�س جلنة املكاف�آت – ع�ضو جلنة احلوكمة
ممثل اململكة الدائم يف منظمة التجارة العاملية.
الوظيفة احلالية
ماج�ستري علوم اقت�صاد.
امل�ؤهالت
منا�صب وخربات متعددة يف جمل�س ال�شورى ،ووزارة التجارة واال�ستثمار ،والدار ال�سعودية
الوظائف ال�سابقة واخلربات
للخدمات اال�ست�شارية ،و�صندوق النقد الدويل.
�6.6سعد علي الكثريي – ع�ضو جمل�س �إدارة – رئي�س جلنة املراجعة  -ع�ضو جلنة الرت�شيحات
م�ست�شار مايل .
الوظيفة احلالية
ماج�ستري حما�سبة
امل�ؤهالت
الوظائف ال�سابقة واخلربات منا�صب وخربات متعددة يف ال�ش�ؤون املالية  -امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،ووزارة املالية.
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة (واللجان املنبثقة من املجل�س)
7.7عبدالعزيز �صالح العنرب– ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو جلنة الرت�شيحات – ع�ضو جلنة املكاف�آت
الوظيفة احلالية

رجل �أعمال.

بكالوريو�س – هند�سة مدنية.
امل�ؤهالت
الرئي�س التنفيذي بال�شركة ال�سعودية للفنادق (�شركة دور لل�ضيافة حاليا) ،ال�ش�ؤون الفنية
الوظائف ال�سابقة واخلربات ب�صندوق التنمية العقارية ،الع�ضو املنتدب بجريدة الوطن ،وامل�شرف على امل�شاريع مبركز
امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة.
8.8عادل عبدالعزيز زيد القري�ش ��ي – ع�ض ��و جمل�س �إدارة – ع�ض ��و اللجنة التنفيذية – ع�ض ��و جلنة املكاف�آت – رئي�س جلنة
احلوكمة
رجل �أعمال.
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت

بكالوريو�س الإدارة ال�صناعية.

الوظائف ال�سابقة واخلربات

الع�ضو املنتدب لل�شركة العربية املتحدة لل�سيارات ،والعمل لدى بنك �سامبا ،وله منا�صب
وع�ضويات يف جمال�س الإدارة يف �شركات وم�ؤ�س�سات حكومية.

9.9عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو اللجنة التنفيذية – ع�ضو جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
الوظيفة احلالية

الع�ضو املنتدب – ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات.

امل�ؤهالت

ماج�ستري يف االقت�صاد.

الوظائف ال�سابقة واخلربات

مدير امل�شاريع – املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،مدير عام – �شركة احللول
املرتابطة للتقنية ،مدير برامج اال�ستثمارية – املعهد امل�صريف.

�أع�ضاء اللجان (من خارج املجل�س)
1.1خالد حممد اخلويطر – ع�ضو من خارج املجل�س – ع�ضو جلنة املراجعة
الوظيفة احلالية

م�ست�شار مايل و�إداري.

امل�ؤهالت

بكالوريو�س علوم �إدارية  -حما�سبة اجتياز امتحان الزمالة الإمريكية CPA

الوظائف ال�سابقة واخلربات

املدير املايل يف �شركة الإلكرتونيات املتقدمة ،وله منا�صب وع�ضويات يف جلان املراجعة يف
�شركات وم�ؤ�س�سات حكومية.

�2.2سعد �صالح الرويتع – ع�ضو من خارج املجل�س – ع�ضو جلنة املراجعة
الوظيفة احلالية

وكيل جامعة الأمري �سلطان لل�ش�ؤون الإدارية واملالية.

امل�ؤهالت

دكتوراه يف املحا�سبة.

الوظائف ال�سابقة واخلربات

رئي�س ق�سم املحا�سبة بجامعة امللك �سعود ،وله منا�صب وع�ضويات يف جمال�س الإدارة وجلان
املراجعة يف �شركات وم�ؤ�س�سات حكومية.

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

الإدارة التنفيذية
�1.1سليمان حممد املنديل
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
اخلربات

الع�ضو املنتدب يف املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.
برنامج التدريب االئتماين بنك ت�شي�س مانهاتن.
بكالوريو�س يف االقت�صاد.
مدير عام بنك الريا�ض ،وله منا�صب وخربات متعددة يف بنك الريا�ض ،ووزارة املالية،
و�صندوق اال�ستثمارات العامة ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

2.2حازم مروان �أبو �سويرح
الوظيفة احلالية

مدير مايل  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

امل�ؤهالت

بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �إدارية.

الوظائف ال�سابقة واخلربات

رئي�س ح�سابات  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،وله منا�صب وخربات متعددة
يف جماالت التدقيق واملحا�سبة واملالية (الربي�ش حما�سبون قانونيون� ،شركة تنمية العقار
وال�سياحة� ،شركة �إمنائية لال�ستثمار والتطوير العقاري وال�سياحي)

3.3حممد علي الدغي�ش
الوظيفة احلالية

مدير امل�شاريع و�أمني �سر املجل�س  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي.

امل�ؤهالت

ماج�ستري يف الإدارة الهند�سية.

الوظائف ال�سابقة واخلربات

حملل امل�شاريع  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي ،وله منا�صب وخربات متعددة يف
املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وال�شركة العاملية للإلكرتونيات.

ً
عاشرا :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار
التنفيذيين
z zسياسة المكافآت

1.1تقدم املكاف�آت بغر�ض حث �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على �إجناح ال�شركة وتنميتها على املدى
الطويل ،ك�أن تربط اجلزء املتغري من املكاف�آت بالأداء على املدى الطويل.
2.2حتدد املكاف�آت بناء على م�ستوى الوظيفة ،واملهام وامل�س�ؤوليات املنوطة ب�شاغلها ،وامل�ؤهالت العلمية ،واخلربات
العملية ،واملهارات ،وم�ستوى الأداء.
3.3يت ��م �إيقاف �صرف املكاف� ��آت �أو ا�سرتدادها �إذا تبني �أنها تقررت بناء عل ��ى معلومات غري دقيقة قدمها ع�ضو
يف جمل� ��س الإدارة او الإدارة التنفيذي ��ة؛ وذل ��ك ملنع ا�ستغ�ل�ال الو�ضع الوظيفي للح�صول عل ��ى مكاف�آت غري
م�ستحقة.
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z zمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ معني*

مكاف�أة رئي�س املجل�س �أو الع�ضو املنتدب �أو �أمني
ال�سر �إن كان من الأع�ضاء
مكاف�أة الأعمال الفنية والإدارية واال�ست�شارية
مزايا عينية
جمموع بدل ح�ضور جل�سات اللجان

املجموع

بدل ح�ضور جل�سات املجل�س

مكاف�أة نهاية اخلدمة
املجموع
الأ�سهم املمنوحة
خطط حتفيزية طويلة الأجل
خطط حتفيزية ق�صرية الأجل
مكاف�آت دورية
ن�سبة من الأرباح

املجموع الكلي (�ألف ريال)

املكاف�آت الثابتة

بدل امل�صروفات

املكاف�آت املتغرية

�أو ًال :الأع�ضاء غري التنفيذيني
حمد ال�سياري

200

12

- - 3

-

215

- - - - - - -

215

-

�سليمان القويز

200

12

- - 3

-

215

- - - - - - -

215

-

عادل القري�شي

200

12

- - 9

-

221

- - - - - - -

221

-

�سعد الكثريي

200

- - 18 12

-

230

- - - - - - -

230

-

عبدالرحمن ال�سماعيل 200

- - 6

-

218

- - - - - - -

218

-

12

ثانياً :الأع�ضاء امل�ستقلون
عبدالرحمن الراجحي

200

12

- - 6

-

218

- - - - - - -

218

-

�صالح احل�صيني

200

12

- - 3

-

215

- - - - - - -

215

-

عبدالعزيز العنرب

200

12

-

-

218

- - - - - - -

218

-

6

ثالثاً :الأع�ضاء التنفيذيون
12

�سليمان املنديل

200

- - 6

-

218

املجموع (�ألف ريال)

- - 60 108 1.800

-

- 1.968 - - - - - - - 1.968

* متثل املكاف�آت عن العام املايل 2018م.

- - - - - - -

218

-

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

z zمكافآت أعضاء اللجان

امل�س�ؤولية االجتماعية

250

18

268

ع�ضو

200

6

206

ع�ضو

رئي�س 200

9

209

200

6

206

خالد اخلويطر*

ع�ضو

100

15

115

�سعد الرويتع*
املجموع (�ألف ريال)

ع�ضو

100

15

115

2.050

90

2.140

اللجنة التنفيذية

ع�ضو 200

3

203

جلنة املراجعة

ع�ضو 200

6

206

جلنه الرت�شيحات

ع�ضو

200

6

206

جلنه املكاف�آت

رئي�س

200

3

203

حمد ال�سياري

رئي�س

�سليمان القويز
�سليمان املنديل

ع�ضو
رئي�س

عبد الرحمن الراجحي

رئي�س

�صالح احل�صيني
رئي�س

�سعد الكثريي
عبدالعزيز العنرب

ع�ضو

عادل القري�شي

ع�ضو

عبدالرحمن ال�سماعيل

ع�ضو

*ع�ضو من خارج املجل�س.

ع�ضو

ع�ضو

جلنة احلوكمة

املكاف�آت الثابتة

جمموع بدل احل�ضور

200

3

203

الع�ضو

املجموع
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z zمكافآت كبار التنفيذيين

كبار التنفيذيني
3.438.510
1.347.713
4.786.223
866.013
866.013
200.000
5.852.236

البند
رواتب
بدالت
مزايا عينية
املجموع
مكاف�آت دورية
�أرباح
خطط حتفيزية ق�صرية الأجل
خطط حتفيزية طويلة الأجل
الأ�سهم املمنوحة
املجموع

املكاف�آت الثابتة

املكاف�آت املتغرية

مكاف�أة نهاية اخلدمة
جمموع مكاف�أة التنفيذيني عن املجل�س �إن وجدت
املجموع الكلي (ريال)

مت �ص ��رف جميع الأتعاب واملكاف� ��آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان وكب ��ار التنفيذيني بناء على ال�سيا�سة
املتبع ��ة لدى ال�شركة ،وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف� ��آت ،واعتمدت من جمل�س الإدارة ،وال يوجد �أي انحرافات
عن ال�سيا�سة.

الحادي عشر :مساهمات الشركة االجتماعية
من امل�ساهمات االجتماعية التي قامت بها ال�شركة للعام 2019م ،وبالتعاون مع اجلمعيات التالية:
الربنامج

اجلهة

املدة

1

جمعية بنيان اخلريية

برنامج اللغة الإجنليزية

� 3أ�شهر

2

جمعية رعاية الطفولة

توعية الأ�سرة واملجتمع

متعددة

3

جمعية �سند اخلريية

جتهيز ف�صول درا�سية لأطفال مر�ض ال�سرطان

-

4

جمعية الأطفال املعوقني

ت�صنيع اجلبائر

-

5

جمعية �إرادة

جتهيز غرف لأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة

-

وتعم ��ل ال�شركة على اال�ستم ��رار يف البحث عن الربامج املتميزة التي حتمل �أهداف� � ًا �سامية ،مع الرتكيز على دعم
برامج تعليمية يف ال�صحة وال�سالمة ،ودعم الأيتام والأ�سر الفقرية يف جمال التعليم والتدريب ،وت�شجيع امل�ؤ�س�سات
التعليمية والتدريبية ،وتثقيف وتدريب وتوظيف الن�ساء ،كما �أن ال�شركة تعمل دائم ًا على تقييم مدى فعالية وجدية
ال ��دورة التدريبة املدعومة من قبل ال�شركة ،وفريق العم ��ل امل�شارك ،لكي يت�سنى لل�شركة اتخاذ قرار اال�ستمرار يف
الدعم �أو البحث عن برامج �أخرى.

الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

الثاني عشر :بيان المدفوعات النظامية المستحقة
ال توجد على ال�شركة �أي قرو�ض �أو مديونيات واجبة الدفع �سوى املدفوعات التالية:
البيان
الزكاة
الت�أمينات االجتماعية

2019م
امل�سدد

و�صف موجز لها

امل�ستحق

عند االنتهاء من الإقرار
 31.170.859 32.055.459امل�ستحق ميثل زكاة العام 2019م.
الزكوي للعام 2019م.
24.773

ا�شرتاكات الت�أمينات

تكاليف ت�أ�شريات وجوزات 14.878

0

ر�سوم جتديد �إقامات ،وت�أ�شريات
اخلروج والعودة.

17.554

0

ر�سوم جتديد ت�صاريح عمل.

ر�سوم مكتب العمل

بيان الأ�سباب

267.328

امل�ستحق عن �شهر
دي�سمرب 2019م ،و�سدد
يف 2020م.

الثالث عشر :تعامالت مع أطراف ذات عالقة
متت خالل العام 2019م تعامالت مع �أطراف ذات عالقة على �أ�س�س جتارية ،وجاءت على النحو التايل:
الطرف ذو العالقة

ال�شركة الوطنية
للبرتوكيماويات (برتوكيم)

نوع عالقته بال�شركة

نوع ال�صفقة  /مدتها  /قيمتها

�شركة تابعة

متت بني املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي وال�شركة الوطنية
للبرتوكيماويات (برتوكيم) العديد من التعامالت املالية خالل
العام ،منها خدمات وتعامالت م�شرتكة ،وبدون �شروط تف�ضيلية،
وقد بلغ �إجمايل التعامالت مع �شركة برتوكيم خالل العام 2019م
مبلغ (� )760ألف ريال.

الرابع عشر :الئحة حوكمة الشركة
�أ�ص ��در جمل�س هيئة ال�سوق املالية الئحة حوكمة ال�شركات بتاريخ 2017/2/13م ،بناء على نظام ال�شركات ،و ُتبني
ه ��ذه الالئح ��ة القواعد واملعايري املنظمة لإدارة ال�ش ��ركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق ،م ��ن �أجل �ضمان االلتزام
ب�أف�ض ��ل ممار�س ��ات احلوكمة التي تكف ��ل حماية حقوق امل�ساهمني وحق ��وق �أ�صحاب امل�صالح ،وتع ��د هذه الالئحة
�إلزامي ��ة جلمي ��ع ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ،ما عدا بع�ض املواد الت ��ي ال زالت ا�سرت�شادية ،كما يجب على
ال�شرك ��ة االلت ��زام بالإف�ص ��اح يف تقرير جمل�س الإدارة عم ��ا مت تطبيقه من �أحكام هذه الالئح ��ة والأحكام التي مل
تطب ��ق و�أ�سب ��اب ذلك ،ه ��ذا وقد اعتمد جمل� ��س �إدارة ال�شركة الئح ��ة حوكمة خا�ص بال�شركة ،ع ��ن طريق حتديث
الالئح ��ة ال�سابق ��ة ،لتتما�شى مع الئح ��ة حوكمة ال�شركات ال�ص ��ادرة من هيئة ال�سوق املالي ��ة ،والتي مت �إقرارها يف
اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ 2018/4/17م.
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ويو�ضح اجلدول التايل املتبقي من �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات والتي مل تطبق� ،أو ال تنطبق:
رقم املادة/الفقرة

ن�ص املادة/الفقرة

�أ�سباب عدم التطبيق

التدريب  -الآليات الالزمة لتدريب �أداء
املادة التا�سعة والثالثون
املجل�س و�أع�ضائه وجلانه والإدارة التنفيذية� .سوف تعمل ال�شركة على تطبيق �أف�ضل املمار�سات
للتدريب وتقييم �أداء �أع�ضاء جمل�س الإدارة
واللجان املنبثقة منها.
التقييم  -الآليات الالزمة لتقييم �أداء
املادة احلادية والأربعون
املجل�س و�أع�ضائه وجلانه والإدارة التنفيذية.

الف�صل اخلام�س:
جلنة �إدارة املخاطر:
ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر
املادة ال�سبعون
املادة احلادية وال�سبعون اخت�صا�صات جلنة �إدارة املخاطر
املادة الثانية وال�سبعون اجتماعات جلنة �إدارة املخاطر

ا�سرت�شادية ،تعمل جلنة املراجعة على تقييم
املخاطر ،وذلك بتعيني جهة خارجية لدرا�سة
املخاطر املتعلقة ب�أعمال ال�شركة ،كما تعمل
ال�شركات التابعة على �إر�سال تقارير دورية �إلى
ال�شركة عن املراجعة الداخلية التي تقوم بها.

الخامس عشر :الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 2019م
عقدت ال�شركة اجتماع ًا واحد ًا للجمعية العامة للم�ساهمني خالل عام 2019م ،وكانت اجلمعية العامة غري عادية،
وبح�ضور �أع�ضاء جمل�س الإدارة التالية �أ�سما�ؤهم:
ا�ســم الع�ضــو

� 8أبريل 2019م

حمد �سعود ال�سياري



�سليمان عبدالرحمن القويز



�سليمان حممد املنديل



عبد الرحمن �سليمان الراجحي



�صالح عيد احل�صيني



�سعد علي الكثريي



عبدالعزيز �صالح العنرب



عادل عبدالعزيز القري�شي



عبدالرحمن �صالح ال�سماعيل



الـتقرير
السنوي
2 0 1 9م

السادس عشر :سجل المساهمين
مت طلب ال�سجالت مل�ساهمي ال�شركة من موقع تداوالتي على النحو التايل:
عدد طلبات

�أ�سباب الطلب

تاريخ الطلب

1

2019/01/02م

بيانات امل�ساهمني امل�ستحقني للأرباح.

2

2019/01/02م

�إجراءات ال�شركة

3

2019/03/04م

بيانات امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة.

4

2019/03/28م

�إجراءات ال�شركة

5

2019/07/02م

بيانات امل�ساهمني امل�ستحقني للأرباح.

6

2019/10/27م

�إجراءات ال�شركة

7

2019/11/06م

�إجراءات ال�شركة

السابع عشر :إفصاحات عامة
z

z

z
z
z
z
z
z

zعق ��دت ال�شرك ��ة جمعية غري عادي ��ة بتاريخ 2019/4/8م ،ومت فيه ��ا املوافقة على تعديل بع� ��ض مواد النظام
الأ�سا�س ��ي بال�شرك ��ة لتتما�ش ��ى مع تعدي�ل�ات نظام ال�ش ��ركات مبوجب القرار ال ��وزاري رق ��م ( )403وتاريخ
1439/07/24هـ ،وحتديث الئحة احلوكمة اخلا�صة بال�شركة.
�zأ�ص ��درت ال�شركة �ضمان ًا بنكي ًا ل�صالح الهيئة العامة لل ��زكاة والدخل بقيمة ( )24مليون ريال ،وذلك لتغطية
تظلمه ��ا �أم ��ام ديوان املظ ��امل �ضد قرار اللجن ��ة اال�ستئنافي ��ة يف الهيئة العام ��ة للزكاة والدخل ع ��ن الأعوام
2002م2003 ،م.
zال توج ��د �أي �أدوات دي ��ن قابل ��ة للتحوي ��ل �أو �أوراق مالي ��ة تعاقدية �أو مذك ��رات حق اكتتاب �أو حق ��وق م�شابهة
�أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
zال توجد �أي حقوق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دين قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق
اكتتاب� ،أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة.
zال يوجد �أي ا�سرتداد �أو �شراء �أو �إلغاء من جانب ال�شركة لأي �أدوات دين قابلة لال�سرتداد ،وقيمة الأوراق املالية
املتبقية ،مع التمييز بني الأوراق املالية املدرجة التي ا�شرتتها ال�شركة وتلك التي ا�شرتتها �شركاتها التابعة.
zال توج ��د �أي ترتيبات �أو اتف ��اق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شرك ��ة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن
�أي مكاف�آت.
zال توجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.
zمل ت�ص ��در �أي عقوب ��ة �أو جزاء �أو تدبري احرتازي �أو قيد احتياط ��ي مفرو�ض على ال�شركة من الهيئة �أو من �أي
جهة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية خالل العام 2019م.

37

38

z
z
z
z
z

zال يوج ��د �أي تعار� ��ض بني قرارات جلن ��ة املراجعة وجمل�س الإدارة ،ب�ش�أن تر�شيح مراج ��ع ح�سابات ال�شركة �أو
عزله وحتديد �أتعابه وتقييم �أدائه �أو تعيني املراجع الداخلي.
zمل تقم ال�شركة ب�أي ا�ستثمارات �أو احتياطات �أن�شئت مل�صلحة موظفي ال�شركة.
zمل يت�ضمن تقرير مراجع احل�سابات �أي حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية.
zمل يو�صي جمل�س الإدارة بتغيري مراجع احل�سابات قبل انتهاء الفرتة املعني من �أجلها.
zمل ت�صدر ال�شركة �أي �أ�سهم للخزينة وحمتفظ بها.

الثامن عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة
الداخلية
املراجع ��ة الداخلية ه ��ي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي وم�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة قيمة وحت�سني عمليات
ال�شرك ��ة ،وت�ساع ��د املراجعة الداخلي ��ة ال�شركة يف حتقيق �أهدافه ��ا بتوفري �أ�سا�س منتظم لتق ��ومي وحت�سني فاعلية
الرقابة ،والعمليات التي ينطوي عليها الأداء الرقابي لل�شركة ،هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية العديد من عمليات
املراجع ��ة الدوري ��ة واخلا�صة ،والتي كان من �ش�أنه ��ا الت�أكد من فعالية �أنظمة الرقاب ��ة الداخلية و�سالمة تطبيقها،
�إ�ضافة �إلى امل�ساهمة يف مراجعة القوائم املالية الأولية والنهائية وتن�سيق �أعمال اجلهات الرقابية اخلارجية.
وق ��د اطلع جمل�س الإدارة عل ��ى تقرير جلنة املراجعة بخ�صو�ص تقارير نتائج املراجع ��ة للعام 2019م ،املقدمة لها
م ��ن املراج ��ع الداخلي ،ومل يتبني لها وجود �أي مالحظات جوهرية ،كما ُتبني �أن نظام الرقابة الداخلي ي�سري ب�شكل
�سليم.

التاسع عشر :إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يقر جمل�س الإدارة ما يلي:

�1.1أن �سجالت احل�سابات �أُعدت بال�شكل ال�صحيح.
�2.2أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة و ُنفذ بفاعلية.
�3.3أنه ال يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
�4.4أنه ال توجد �أي م�صلحة جوهرية لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي �أو املدير املايل �أو كبار التنفيذيني
يف عقود ال�شركة� ،سوى ما مت الإف�صاح عنه يف بند تعامالت مع �أطراف ذات عالقة ،يف هذا التقرير.
ويف اخلت ��ام يتق ��دم جمل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إل ��ى مقام خادم احلرمني ال�شريف�ي�ن وحكومته الر�شيدة ،على
دعمها املتوا�صل لقطاع ال�صناعة وجميع القطاعات.
وبالله التوفيق،،،
مجلس اإلدارة

www.siig.com.sa
�ص ب  99833الريا�ض 11625
املـمـلـكـــة الـعـربـيــة الـ�سـعـوديــة
هاتف+966 )11( 279 2522:
فاك�س+966 )11( 279 2523:
info@siig.com.sa

