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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة مساهمو الشركة الوطنية للبتروكيماويات              المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته:

يســرني باسمي، واسم زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشــركة، أن أضــع بـيـن أيديكــم التقرير 
الســنوي للســنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، والذي يســــتعرض أهم اإلنجــازات التــي 

حققتهــا الشركة خـالل العــام 2017م.

خالل عام 2017م  حافظت ســوق المنتجات البتروكيماوية العالمية على مستوى أسعارها، 
مع ارتفاع ملحوظ لمستويات أسعار البترول، واستمرار ارتفاع الطلب على منتجات الشركة. 

لقــد حققت الشــركة في عــام 2017م أرباحــًا قدرها 888 مليــون ريال، مقارنــة بمبلغ 397 
مليون  ريال لعام 2016م، ويعود ذلك إلى ســببين أساســيين وهما حدوث التوقف المجدول 
ألعمــال الصيانــة الدورية خالل عام 2016م، وإلى تحســن أداء خطوط اإلنتــاج وزيادة الطاقات 

اإلنتاجية خالل عام 2017م.

هذا وتعمل الشــركة على استمرار تحسين األداء وتعزيز الكفاءة اإلنتاجية وتطوير القدرات، 
والــذي بدوره ســوف يعمل، بإذن اهلل، علــى دفع عجلة النمو وتحقيق أكبر عائد لمســاهمي 
الشــركة، بالرغم من التحديات التي تواجهها مختلف أســواق البتروكيماويات في المنطقة 
بســبب المنافســة العالمية، وتذبذب أســعار النفط وأســعار المنتجات النهائيــة، واألحداث 
السياســية فــي المنطقة، والتــي أثرت على مختلــف القطاعات االقتصادية، بمــا فيها قطاع 

البتروكيماويات.

هذا وتولي الشــركة جل اهتمامها في بناء العنصر البشــري القادر على الرقي في األداء، حيث 
تعمــل علــى تطويــر وتدريب عناصــر وطنية تقوم بــدور الريادة فــي أعمالهــا، وقد تمكنت 
الشــركة وشــركاتها التابعة من توطين نســب عالية من الوظائف ونسعى جاهدين لزيادة 

هذه النسب لما يعود بالفائدة على االقتصاد الوطني بشكل عام. 

في الختام أود أن أتقدم أصالًة عن نفســي، ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، بخالص الشــكر 
والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - حفظه اهلل - وإلى حكومته الرشيدة، لدعمها 

المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية.

وباهلل التوفيق.
رئيس مجلس اإلدارة   

حمد بن سعود السياري  
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أواًل: نشاط الشركة
تاأ�س�س���ت ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( ك�سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف 
مدين���ة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية، بال�سجل التجاري رقم 1010246363 وتاريخ 8 
ربي���ع الأول 1429ه� )املوافق 16 مار����ض 2008م(، ويقع مقر عملها مبدينة الريا�ض، ويبلغ 
راأ����ض مالها 4٫800 مليون ريال �شع���ودي. ويتمثل ن�شاط �ل�شرك���ة يف تنمية وتطوير و�إقامة 
وت�شغي���ل و�إد�رة و�شيان���ة �مل�شان���ع �لبرتوكيماوية و�لغ���از و�لبرتول و�ل�شناع���ات �لأخرى، 
وجت���ارة �جلملة و�لتجزئة يف �ملو�د و�ملنتجات �لبرتوكيماوية وم�شتقاتها. وتقت�شر ممار�شة 
�ل�شرك���ة له���ذ� �لن�ش���اط يف �لوقت �حلايل عل���ى ��شتثماره���ا يف �شركاتها �لتابع���ة: �ل�شركة 
ال�سعودي���ة للبوليم���رات والتي تنتج م���واد برتوكيماوية، و�سركة بوليم���رات اخلليج للتوزيع، 

و�لتي تقوم بتوزيع تلك �ملنتجات.  

ثانيًا: الشركات التابعة
الشركة السعودية للبوليمراتأ. 

متث���ل �ل�شرك���ة �ل�شعودية للبوليم���ر�ت، �مل�ش���روع �لأول لل�شركة، وهي �شرك���ة خمتلطة ذ�ت 
م�شوؤولي���ة حم���دودة يبل���غ ر�أ�شماله���ا )4٫800( ملي���ون ري����ال �شع���ودي، وحتم���ل �ل�شج���ل 
التجاري رق���م 2055008886 �شادر م���ن مدينة �جلبيل بتاري���خ 1428/11/29ه )املوافق 
ل���� 2007/12/9م(، ويق���ع �مل�ش���روع يف مدينة �جلبي���ل �ل�شناعية، ويتمث���ل ن�شاط �مل�شروع 
باإنتاج وبيع و�لإيثلني و�لربوبيلني و�لهيك�شني و�لبويل �إيثلني عايل ومنخف�ض �لكثافة و�لبويل 
بروبيل���ني و�لب���ويل �شتايرين، ومتتلك �ل�شرك���ة 65% من �مل�شروع. و�جل���زء �ملتبقي، و�لبالغ 
35% ممل���وك من قبل �شركة �شيفرون فيليب�ض �لعربي���ة للكيماويات. وقد بد�أ �إنتاج �مل�شروع 

يف �لربع �لأخري من عام 2012م، ويقوم باإنتاج �ملو�د �لتالية: 
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�لطاقة �لت�شميمية  )�ألف طن �شنويًا( �ملادة
1٫220 �إيثلني

440 بروبلني

100 هك�سني -1

1٫100 بويل �إيثلني 

400 بويل بروبلني

100 GPPS  بويل �ستايرين

100 HIPS   بويل �ستايرين

وبل���غ �إجم���ايل مبيعات �ل�شركة �ل�شعودية للبوليم���ر�ت خالل عام 2017م مبلغ 7٫053 مليون ري���ال، مقارنة مببلغ 5٫440 
ملي���ون ري���ال للعام 2016م، هذ� وقد حققت �ل�شركة �ل�شعودية للبوليم���ر�ت �أرباحًا �شافية بلغت 1٫226 مليون ريال خالل 

عام 2017م، مقارنة ب�شايف �أرباح بلغت 523 مليون ريال للعام 2016م.
تق���وم �ل�شرك���ة �ل�شعودية للبوليم���ر�ت بت�شويق �ملنتجات د�خل �ململك���ة، �أما �ملبيعات خارج �ململك���ة، فتتم بو��شطة “�سركة 
بوليم���رات اخلليج للتوزيع”، كم���ا تقدم �شركة �شيفرون فيليب����ض كيميكال �إنرتنا�شون���ال )CPCIS(، �لدعم �لت�شويقي، عن 
طري���ق خدم���ات �لت�شوي���ق جلميع منتج���ات �ل�شركة عامليًا، بن���اًء على �تفاقية �لبي���ع �ملربمة بني �شرك���ة بوليمر�ت �خلليج 

 .)CPCIS(للتوزيع و
 شركة بوليمرات الخليج للتوزيعب. 

�شرك���ة بوليم���ر�ت �خلليج للتوزيع مملوكة بنف�ض ن�شبة ملكية �ل�شركة �ل�شعودي���ة للبوليمر�ت )65% ل�شركة برتوكيم، و%35 
ل�شركة �شيفرون فيليب�ض �لعربية للكيماويات(، وهي �شركة م�شجلة يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتقع باملنطقة �حلرة 
يف مطار دبي، وينح�شر ن�شاطها يف تخزين وبيع وتوزيع منتجات �ل�شركة �ل�شعودية للبوليمر�ت حول �لعامل، وقد مت تاأ�شي�ض 
ال�سرك���ة بتاريخ 2011/2/15م، ك�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة، بر�أ�ض مال 2 مليون درهم �إمار�تي. وبلغ �إجمايل مبيعات 
�سرك���ة بوليم���رات اخللي���ج للتوزيع خالل ع���ام  2017م مبلغ 6٫164 مليون ري���ال، مقارنة مببل���غ 5٫114 مليون ريال لعام 
2016م، وحققت �شايف �أرباح بلغ 148 مليون ريال لعام 2017م، مقارنة ب�شايف �أرباح بلغت 125 مليون ريال لعام 2016م.

وكان �لتوزيع  �جلغر�يف ملبيعات �ل�شركتني خالل عام 2017م، على �لنحو �لتايل: 

آسيا  %50

أوروبا وأفريقيا  %33

50%داخل المملكة والشرق األوسط  %17
%33

%17
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كما يو�سح �لهيكل �لتنظيمي �أدناه ن�سبة ملكية برتوكيم بال�سركات �لتابعة، وكذلك ن�سب كبار �مل�ساهمني يف برتوكيم:

الشركة 
السعودية 
للبوليمرات

شركة 
بوليمرات 

الخليج 
للتوزيع

المجموعة 
السعودية 
لالستثمار 

الصناعي

%50 

بتروكيم

%65

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
اإلجتماعبة

%16.2

المؤسسة 
العامة 
للتقاعد

%16.2

شيفرون 
فيليبس 

العربية

%35

الجمهور

%17.6

ثالثًا: صناعة البتروكيماويات والتحديات المستقبلية
ت�ش���كل �شناع���ة �لبرتوكيماوي���ات يف �ململك���ة عن�شرً� حيوي���ًا لالقت�شاد �ل�شعودي غ���ري �لنفطي، لذلك ته���دف �ململكة �إلى 
زي���ادة �لطاق���ة �لإنتاجية لإنتاج مو�د كيميائي���ة تخ�ش�شية ومنتجات نهائية، هذ� �لأم���ر ل يقت�شر فقط على حتقيق �لنمو 
يف �ش���ادر�ت �ململكة غري �لنفطية، ب���ل كذلك �شيخلق قاعدة لت�شنيع �ملنتجات عالية �لقيم���ة و�لتي �شتخلق فر�شًا وظيفية 

للمو�طنني �ل�شعوديني.
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وفيما يخ�ض �لطلب، فاإن �لزيادة يف حجم �شكان �لعامل وزيادة �لقدرة �ل�شر�ئية للفرد يف كثري من دول �لعامل، خ�شو�شًا 
�ل�ش���ني و�لهن���د، �أدى �إلى �رتفاع �لطلب على �ملنتجات �ل�شتهالكية حول �لعامل،  �لت���ي تعتمد على �ملو�د �لبرتوكيماوية يف 
ت�شنيعها، حيث ��شبحت �لدول يف منطقة �خلليج �لعربي �ملورد �لرئي�شي لل�شني، وذلك ب�شبب طاقاتها �لنتاجية، وقربها 

من �آ�شيا. 
ويتوقع �أن ي�شهد �لعقد �لقادم زيادة كبرية يف �لطاقة �لإنتاجية للبرتوكيماويات، حيث وفرت طفرة �لغاز �ل�شخري �إمد�د�ت 
كب���رية ورخي�شة م���ن �للقيم للمنتجني �لأمريكيني، كما �أن �ل�شني جنحت يف تطوير تقنية مكنتها من ��شتخد�م �لفحم يف 
�شل�شلته���ا لإم���د�د �لبرتوكيماويات، لذلك ل يز�ل هناك حتديات كبرية �أم���ام �مل�شنعني يف منطقة �خلليج للمحافظة على 

تناف�شيتهم.

رابعًا: التوقعات المستقبلية للشركة
�ش���وف ت�شتمر �ل�شركة �ل�شعودي���ة للبوليمر�ت خالل عام 2018م، بخططها لتح�ش���ني �لأد�ء ورفع م�شتوى �لكفاءة و�لطاقة 
�لإنتاجية، لكنه من �ل�شعب �لتنبوؤ بنتائج �ل�شركة خالل عام 2018م و�ل�شنو�ت �لتالية، وذلك ب�شبب تذبذب �أ�شعار �ملنتجات 
�لبرتوكيماوية ح�شب �لعر�ض و�لطلب وكذلك تذبذب �أ�شعار �لنفط �لعاملي، ويو�شح �جلدول �لتايل �أ�شعار منتجات �ل�شركة 

�لرئي�شية للثالث �شنو�ت �ملا�شية:
2015 2016 2017

   بويل بروبلني            بويل �إيثلني

1500
1400
1300
1200
1100
1000

900
800
700

Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec   Jan   Feb   Mar   Apr   May   Jun   Jul   Aug   Sep   Oct   Nov   Dec

طن
  /

الر 
دو

وبخ�شو����ض �لأث���ر �ملايل لزيادة �أ�شعار �لطاقة على ربحية �ل�شركة، فاإن �ل�شركة �أعلنت على موقع تد�ول بتاريخ 24 فرب�ير 
2016م �أنه���ا ��شتلم���ت خطابًا من �شركة �لزيت �لعربية �ل�شعودية )�أر�مكو �ل�شعودي���ة( يوؤكد باأن �ل�شركة �لتابعة )�ل�شركة 
�ل�شعودي���ة للبوليمر�ت( �شتبقى خا�شع���ة لالأ�شعار �ل�شابقة )مادة �مليثان حتى تاريخ 6 نوفمرب 2018م، ومادة �لإيثان حتى 
تاريخ 12 �أغ�شط�ض 2019م، ومادة �لربوبان حتى 1 �شبتمرب 2019م(، و�أن �لأثر �ملايل �شوف يكون من زيادة �أ�شعار �لطاقة 

�لأخرى، مثل �لكهرباء و�ملاء، و�ملو�د �لأولية من �ل�شركات �ملجاورة.

الــتقرير
السنوي
2 0 1 7 11



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

يو�ش���ح تقرير �ملر�ج���ع �خلارجي، �لقو�ئم �ملالية �ملوح���دة و�ملدققة للفرتة �ملنتهي���ة يف 2017/12/31م، حيث يتم توحيد 
بيان���ات �ل�ش���ركات �لتابعة )�ل�شركة �ل�شعودية للبوليم���ر�ت، و�شركة بوليمر�ت �خلليج للتوزي���ع( بالكامل، و�ململوكة بن�شبة 

65% لبرتوكيم. 
قائمة المركز المالي

�ملعايري �ل�شعودية �ملعايري �لدولية
قائمة �ملركز �ملايل )مباليني �لريالت(

2013 2014 2015 2016 2016 2017

�ملوجود�ت

2٫534 4٫162 5٫183 5٫032 5٫252 5٫716 �إجمايل �ملوجود�ت �ملتد�ولة 

18٫472 17٫835 17٫178 17٫042 17٫008 16٫185 �إجمايل �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

21٫006 21٫997 22٫361 22٫074 22٫260 21٫901 �إجمـايل �ملوجــود�ت

�ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني:

2٫330 1٫994 2٫253 2٫548 2٫548 2٫662 �إجمايل �ملطلوبات �ملتد�ولة

13٫121 13٫189 11٫808 10٫514 10٫698 9٫085 �إجمايل �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

15٫451 15٫183 14٫061 13٫062 13٫246 11٫747 �إجمـايل �ملطــلوبات

5٫555 6٫814 8٫300 9٫012 9٫014 10٫154 جمموع حقوق �مللكية

21٫006 21٫997 22٫361 22٫074 22٫260 21٫901 �إجمايل �ملطلوبات وحقوق �مل�ساهمني 
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قائمة الدخـل

�ملعايري �ل�شعودية �ملعايري �لدولية
ق�ائمة �لدخ�ل )مباليني �لريالت(

2013 2014 2015 2016 2016 2017

 4٫437 7٫859 7٫304 6٫066 6٫067 7٫363 املبيعات

)3٫710( )5٫560( )4٫822( )4٫469( )4٫458( )5٫100( تكلفة �ملبيعات

 727 2٫299 2٫482 1٫597 1٫609 2٫264 �إجمايل �لربح )�خل�سارة(

)311( )493( )469( )381( )378( )420( بيع وت�سويق

)251( )301( )250( )212( )215( )217( عمومية واإدارية 

       165 1٫505 1٫763 1٫004 1٫016 1٫626 �لربح )�خل�سارة( من �لعمليات �لرئي�سية

   - 3 4 17 20 157 اإيرادات اأخرى

)203( )174( )156( )193( )258( )274( اأعباء مالية

)38( 1٫334 1٫611 828 778 1٫509 �لربح )�خل�سارة( قبل حقوق �مللكية غري 
�مل�سيطرة و�لزكاة

10 )485( )579( )305( )200( )408( ح�شة حقوق �مللكية غري �مل�شيطرة يف �شايف دخل 
ال�سركات التابعة  

)28( 849 1٫032 523 578 1٫101 �سايف ربح )خ�سارة( قبل �لزكاة �ل�سرعية

)38( )75( )125( )116( )181( )213( �لزكاة �ل�شرعية  و�شريبة �لدخل*

)66( 774 907 407 397 888 �سايف ربح )خ�سارة( �ل�سنة

)0٫14( 1٫61 1٫89 0٫85 0٫83 1٫85 ربحية )خ�سارة( �ل�سهم �لو�حد بالريال

مت ��شتبع���اد �ملبيع���ات �مل�شرتكة بني �ل�شرك���ة �ل�شعودية للبوليمر�ت و�شركة بوليمر�ت �خللي���ج للتوزيع من �إجمايل �ملبيعات 
وتكلفة �ملبيعات.

ب�شب���ب تطبي���ق �ملعاي���ر �ملحا�شبية �لدولي���ة تظهر �شريبة �لدخ���ل و�ملحملة على �ل�شريك �لأجنب���ي �شمن بند »�ل���زكاة �ل�شرعية و�شريبة   *
�لدخل«.

الــتقرير
السنوي
2 0 1 7 13



ر�سم بياين يو�سح �سايف �أرباح برتوكيم للخم�سة �أعو�م �ل�سابقة:
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة ب. 

ن�شبة �لتغري�لتغيري�ت +/-20172016�لبنود ) ماليني �لريالت (

21%7٫3646٫0671٫297�ملبيعات / �الإير�د�ت

14%643)4،458()5٫100(تكلفة �ملبيعات / �الإير�د�ت

41%2٫2641٫609655�إجمايل �لربح

7%63759344م�سروفات ت�سغيلية - �أخرى

60%1٫6261٫016610�لربح )�خل�سارة( �لت�سغيلي

124%888397491�سايف �لربح

تعود �أ�سباب  �إرتفاع �سايف �أرباح �ل�سركة خالل �لعام 2017م، مقارنة مع �لعام �ملا�سي �إلى �الأ�سباب �لتالية: 

 �لتوقف �ملجدول لأعمال �ل�شيانة �لدورية �لعام �ملا�شي من 1 اأكتوبر 2016م وملدة 60 يومًا. ( 1
حت�شن �أد�ء خطوط �لإنتاج خالل �لن�شف �لثاين من �لعام 2017م �لذي �أدى �إلى زيادة �لطاقات �لإنتاجية.( 2
حت�شن �أ�شعار بع�ض منتجات �ل�شركة �لتابعة. ( 3
تخفي�ض خم�ش�ض �لزكاة مبقد�ر 65 مليون ريال، خالل �لربع �لر�بع من عام 2017م.( 4

ال
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ن 
يو
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سادسًا: سياسة توزيع األرباح
ح�ســـب �لنظـــام �الأ�سا�ســـي لل�سركـــة، تـــوزع �أربـــاح �ل�سركـــة �ل�سافيـــة �ل�سنوية بعـــد خ�سم جميـــع �مل�سروفـــات �لعمومية، 

و�لتكاليف �الأخرى على �لوجه �لتايل:

يجنب ع�شرة باملائة )10%( من �لأرباح �ل�شافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� ( 1
�لتجنيب متى بلغ �لحتياطي �ملذكور ثالثني باملائة )30%( من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع.

للجمعية �لعامة �لعادية، بناء على �قرت�ح جمل�ض �لإد�رة، �أن جتنب خم�شة باملائة )5%( من �لأرباح �ل�شافية لتكوين ( 2
�حتياطي �تفاقي وتخ�شي�شه لغر�ض �أو �أغر��ض معينة. 

للجمعية �لعامة �لعادية �أن تقرر تكوين �حتياطيات �أخرى، وذلك بالقدر �لذي يحقق م�شلحة �ل�شركة �أو يكفل توزيع ( 3
�أرب���اح ثابتة قدر �لإمكان على �مل�شاهمني. وللجمعية �لعامة �أي�شًا �أن تقتطع من �شايف �لأرباح مبالغ لإن�شاء موؤ�ش�شات 

�جتماعية لعاملي �ل�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائمًا من هذه �ملوؤ�ش�شات.
يوزع من �لباقي بعد ذلك �أرباح على �مل�شاهمني بن�شبة ل تقل عن خم�شة باملائة )5%( من ر�أ�ض �ملال �ملدفوع.( 4
م���ع مر�عاة �لأحكام �ملق���ررة يف �ملادة �حلادية و�لع�شري���ن )21( من �لنظام �لأ�شا�شي، و�مل���ادة �ل�شاد�شة و�ل�شبعني ( 5

)76( من نظام �ل�شركات، يخ�ش�ض بعد ما تقدم ن�شبة ع�شرة باملائة )10%( من �لباقي ملكافاأة جمل�ض �لإد�رة على 
�أن يكون ��شتحقاق هذه �ملكافاأة متنا�شبًا مع عدد �جلل�شات �لتي يح�شرها �لع�شو. 

كما يجوز �أن توزع �ل�شركة �أرباحًا مرحلية على م�شاهميها ب�شكل ن�شف �شنوي، �أو ربع �شنوي بقر�ر من جمل�ض �لإد�رة، �إذ� 
�شمح و�شع �ل�شركة �ملايل وتوفرت �ل�شيولة لديها وفقًا لل�شو�بط و�لإجر�ء�ت �لتي ت�شعها �جلهة �ملخت�شة.

�الأرباح �ملوزعة خالل عام 2017م عن عام 2016م هي كالتايل:

17 اأبريل 2017متاريخ الأحقية

5%�لن�سبة

240 مليون ريال�الإجمايل

الــتقرير
السنوي
2 0 1 7 15



�إن �سناعـــة �لبرتوكيماويـــات �سناعة متذبذبة، بحكم تغري �أ�سعار �ملنتجات �لعاملية، بحيث ي�سعب �لتنبوؤ باأرباح �ل�سركة  
لل�سنو�ت �لقادمة، مما يتطلب مر�جعة �سيا�سة توزيع �الأرباح ب�سكل دوري، ويو�سح �جلدول �لتايل ر�سيد �الأرباح:

�لر�شيد ) باألف �لريالت(�لبي�����ان

1٫215٫356ر�شيد �لأرباح )خ�شائر( �ملبقاة يف 2017/1/1م

888٫303�شايف �لأرباح يف 2017/12/31م

)88٫830(�ملحول لالحتياطي �لنظامي بن�شبة %10

)9٫600(بنود الدخل ال�سامل لخر ال�سنة

)240٫000(توزيعات �أرباح عن عام 2016م

1٫765٫169�لأرباح )�خل�شائر( �ملبقلة يف 2017/12/31م

)240٫000(�لتوزيعات �لنقدية �ملقرتحة عن عام 2017م

1٫525٫169ر�شيد �لأرباح )خ�شائر( �ملبقاة بعد �لتوزيعات �ملقرتحة

سابعًا: قروض الشركة والشركات التابعة
الصكوكأ. 

�أكمل���ت �ل�شرك���ة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكي���م( عملية �إ�شد�ر �شكوك، متو�فقة مع �أح���كام �ل�شريعة �لإ�شالمية، يف 
�شه���ر يونيو 2014م، بقيم���ة 1٫200 مليون ريال �شعودي، ومل���دة خم�ض �شنو�ت، وبعائد على �ل�شك���وك قدره �شايبور)�شتة 
اأ�سهر( + 1٫7%، و�لهدف من �إ�شد�ر �ل�شكوك هو تغطية �مل�شاريف �لت�شغيلية ل�شركة برتوكيم، وكذلك لتمويل �حتياجات 

م�شروعها، وقد قامت كٌل من �شركة �لريا�ض �ملالية، ودويت�شه لالأور�ق �ملالية بدور �ملديرين لهذ� �لإ�شد�ر.
قروض مشروع  بتروكيم )الشركة السعودية للبوليمرات( على النحو التالي ب. 

قيمة القروض القائمة )بماليين الرياالت( 

مدة �لقر�ض 
)�سنة(*

ر�شيد نهاية 
العام

�ملبالغ �مل�شددة 
خالل العام

�لر�شيد  بد�ية 
العام

�إجمايل قيمة 
القر�ض �جلهة �ملقر�شة

7 490 180 670 1٫200 �سندوق �لتنمية �ل�سناعي �ل�سعودي

7٫5 1٫432 458 1٫890 3٫000 �سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة

11 6٫084 882 6٫966 9٫258 بنوك جتارية حملية و�أجنبية**

8٫006 1٫520 9٫526 13٫458 �الإجمايل

* بداأ ت�سديد القرو�ض خالل عام 2013م.
**يندرج حتت �لبنوك �لتجارية 18 بنكًا: 7 منها حملية و�لباقي بنوك دولية. 
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ثامنًا: حوكمة الشركة
بتاريخ 17 اأبريل 2017م و�فقت �جلمعية �لعمومية على تعديل لئحة �حلوكمة �خلا�شة بال�شركة، لتتما�شى مع لئحة حوكمة 
�ل�ش���ركات �ل�شادرة عن جمل�ض هيئة �ل�شوق �ملالية رق���م )8-16-2017( وتاريخ 1438/5/16ه� املوافق 2017/2/13م، 
مبا فيها �شيا�شات ومعايري و�إجر�ء�ت �لع�شوية يف جمل�ض �لإد�رة، ولئحة عمل جلنة �ملر�جعة، مبا فيها �شو�بط و�إجر�ء�ت 
عم���ل �للجن���ة، ومهامها، وقو�ع���د �ختيار �أع�شائه���ا، وكيفية تر�شيحه���م، ومدة ع�شويته���م، ولئحة عمل جلن���ة �ملكافاآت 
و�لرت�شيح���ات، ه���ذ� وتعمل �ل�شرك���ة ب�شكل م�شتمر عل���ى  مر�جعة لئحة �حلوكم���ة �خلا�شة بال�شركة، لغر����ض �لتاأكد من 

��شتيفاء جميع متطلبات لئحة حوكمة �ل�شركات �ل�شادرة من هيئة �ل�شوق �ملالية. 

تاسعًا : أحكام الئحة حوكمة الشركات الغير مطبقة و أسباب ذلك
تطبـــق �ل�سركـــة جميـــع �الأحكام �لو�ردة يف الئحة حوكمة �ل�ســـركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملاليـــة، با�ستثناء �الأحكام 

�لو�ردة �أدناه:

اأ�سباب عدم التطبيقن�ض �ملادة/�لفقرةرقم �ملادة / �لفقرة

�ملادة �لع�سرون - فقرة 10
من عو�ر�ض �ل�شتقالل �أن يكون �لع�شو قد �أم�شى ما 
يزيد على ت�شع �شنو�ت مت�شلة �أو منف�شلة يف ع�شوية 

جمل�ض �إد�رة �ل�شركة
مادة ��شرت�شادية

�ملادة �لتا�سعة و�لثالثون
�إعد�د بر�مج ودور�ت تدريبية لأع�شاء جمل�ض �لإد�رة 

لغر�ض تنمية مهاراتهم ومعارفهم يف املجالت ذات 
�لعالقة باأن�شطة �ل�شركة.

وقعت �ل�شركة يف �شهر دي�شمرب 2017م مع �أحد �ملر�كز 
�ل�شعودية للتدريب لتقدمي دور�ت تدريبة لأع�شاء جمل�ض 

�لإد�رة، ويتوقع �أن تعقد تلك �لدور�ت خالل عام 2018م. 

�ملادة �حلادية و�الأربعون
�لو�شائل �لتي �عتمد عليها جمل�ض �لإد�رة يف تقييم �أد�ئه 

و�أد�ء جلانه و�أع�شائه، و�جلهة �خلارجية �لتي قامت 
بالتقييم وعالقتها بال�شركة.

��شرت�شادية، تدر�ض �ل�شركة حاليًا �لعمل على �إيجاد 
�أف�شل �ملمار�شات لتقييم �أد�ء �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة 

و�للجان �ملنبثقة منها. 

تكوين وحدة �أو �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية�ملادة �ل�ساد�سة و�ل�سبعون 
��شرت�شادية، مع �لعلم باأن جلنة �ملر�جعة تقوم بتعيني 

مكتب خارجي متخ�ش�ض للقيام باأعمال �ملر�جعة 
�لد�خلية، وتقدمي تقاريره �إلى جلنة �ملر�جعة.

�ملادة �لت�سعون – فقرة خم�سة
�لإجر�ء�ت �لتي �تخذها جمل�ض �لإد�رة لإحاطة �أع�شائه 
- بخا�شة غري �لتنفيذين – علمًا مبقرتحات �مل�شاهمني 

وملحوظاتهم حيال �ل�شركة و�أد�ئها.

مت �إعد�د �آلية و��شحة لإحاطة جميع �لأع�شاء عن 
مقرتحات �مل�شاهمني، و�شوف يتم ت�شمينها يف لئحة 

حقوق �مل�شاهمني و�عتمادها يف �جتماع �جلمعية �لقادم.  

��شرت�شادية، ويعمل جمل�ض �د�رة  �ل�شركة ب�شكل م�شتمر جلنة حوكمة لل�شركة�ملادة �خلام�سة و�لت�سعون
يف متابعة تطبيق �ل�شركة لكافة لو�ئح �حلوكمة.

�لباب �لر�بع
جلنة �إد�رة �ملخاطر�لف�سل �خلام�س

��شرت�شادية، تقوم حاليًا جلنة �ملر�جعة بتقييم �ملخاطر 
عن طريق تكليف �ملر�جع �لد�خلي �ملعني من قبلها 

)من جهة خارجية( بدر��شة خماطر �ل�شركة، كما �أن 
�ل�شركات �لتابعة تعمل على �إر�شال تقارير دورية �إلى 

�ل�شركة عن �ملر�جعة �لد�خلية �لتي تقوم بها. 

الــتقرير
السنوي
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عاشــراً : أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة، وأعضــاء اللجــان، واإلدارة التنفيذية، 
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم

أعضاء مجلس اإلدارة:أ. 
 يتك���ون جمل�ض �إد�رة �ل�شركة �لوطني���ة للبرتوكيماويات من ثمانية �أع�شاء، مت �نتخابهم يف تاريخ 2016/4/5م يف �جتماع 

�جلمعية �لعامة �لعادية ملدة ثالث �شنو�ت، وبد�أت ع�شويتهم يف تاريخ 2016/4/11م وتنتهي بتاريخ 2019/4/10م.

�ملوؤهالت�لوظائف �ل�شابقة و�خلرب�ت�لوظائف �حلاليةال�سم

-حمد �سعود �ل�سياري

حمافظ موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي »�شاما
”)2009-1979(

مدير عام �شندوق �لتنمية �ل�شناعية �ل�شعودي
 )1979 – 1974(

�أمني عام ل�شندوق �ل�شتثمار�ت �لعامة )1973-1974(

ماج�شتري يف �لقت�شاد من 
جامعة ماريالند )�لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية( 1971 م

�سليمان حممد �ملنديل

�لع�شو �ملنتدب ل�شركة 
املجموعة ال�سعودية 

لال�شتثمار �ل�شناعي 
)1995 - حتى تاريخه(

مدير عام بنك �لريا�ض )1992 - 1995 م(
وكيل وز�رة �ملالية، و�أمني عام �شندوق �ل�شتثمار�ت 

العامة )1980 - 1992م(
مدير �لت�شويق يف �شندوق �لتنمية �ل�شناعية

)1974 - 1980م(

بكالوريو�ض �قت�شاد من جامعة 
غرب و��شنطن )�لوليات 

�ملتحدة( 1974م
برنامج �لتدريب �لئتماين 

)بنك ت�شي�ض مانهاتن( 1975م

-عبد�هلل حممد �لفايز

مدير عام �ل�شركة �ل�شعودية للنقل �جلماعي
)2000 - 2006م(

مدير �للجنة �ل�شعودية �لأمريكية �مل�شرتكة للتعاون 
القت�سادي )1986 - 2000م(

م�شاعد �ملدير �لعام )�لبنك �ل�شعودي �ل�شباين(
)1981 - 1986م(

مدير ق�شم �لت�شويق )�شندوق �لتنمية �ل�شناعية 
ال�سعودي( )1975 - 1981م(

م�شاعد م�شرف �أعمال �ل�شيانة �لبحرية
)�شركة �لزيت �لعربية �ملحدودة( )1974 - 1975م(

بكالوريو�ض هند�شة معادن
)جامعة و��شنطن( 1974م
برنامج �لتدريب �لئتماين

)بنك ت�شي�ض مانهاتن( 1977م
برنامج �لتنمية �ل�شناعية- 

كامربيدج – ما�سا�سيو�سي�ض 
)�لوليات �ملتحدة( 1978م

-فر�ج من�سور �أبوثنني

نائب �لرئي�ض �لعلى لال�شتثمار و�ملالية - �شركة �لت�شنيع 
الوطنية )1999 - 2008م(

مدير �لقر��ض - �شندوق �لتنمية �ل�شناعية �ل�شعودي 
)1982 - 1999م(

بكالوريو�ض �إد�رة �شناعية 
من جامعة ملو�كي )�لوليات 

�ملتحدة( 1981م
برنامج �لتدريب �لئتماين

)بنك ت�شي�ض مانهاتن( 1983م

هيثم حممد �حلميدي

�ملدير �لتنفيذي للت�شويق 
واملبيعات يف ال�سركة 

ال�سعودية للعدد والأدوات 
)�ساكو()1993 -حتى 

تاريخه(

م�شئول عن �لإ�شتثمار �لعاملي )بنك �لريا�ض(
)1992 -1993م(

مدير حافظة �شند�ت �لدخل �لثابت
)موؤ�ش�شة �لنقد �لعربي �ل�شعودي()1990 - 1992م(

بكالوريو�ض يف علوم الأقت�ساد 
- جامعة �شاوثرن ميثودي�شت 

1987م
ماج�شتري يف �إد�رة �لأعمال - 

جامعة د�ل�ض 1989م
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�ملوؤهالت�لوظائف �ل�شابقة و�خلرب�ت�لوظائف �حلاليةال�سم

ريا�س عتيبي �لزهر�ين

نائب �لرئي�ض �لتنفيذي 
مل�شرفية �لأفر�د يف بنك 
الريا�ض )2004 – حتى 

تاريخه(

من 1993 حتى تاريخه، تقلد عدة منا�شب يف بنك 
الريا�ض، وهي: 

نائب �لرئي�ض �لتنفيذي �لعمليات 3 �سنوات
رئي�ض خدمات م�شرفية �لأفر�د 3 �سنوات

رئي�ض خدمات م�شرفية �للكرتونية 6 �سنوات 
مدير م�شروع �خلدمات �مل�شرفية عرب �لإنرتنت �شنتني

 مر�قب مايل خلدمات م�شرفية �لأفر�د 3 �سنوات
حملل مايل 4 �سنوات

بكالوريو�ض يف �ملحا�شبة من 
جامعة �مللك �شعود بالريا�ض، 

1993م

با�سم عبد�هلل �ل�سايف

من  2012 حتى تاريخه - 
وكيل وز�رة �خلدمة �ملدنية 

لتقنية املعلومات

- مدير عام تقنية �ملعلومات - هيئة �ل�شوق �ملالية، من  
2007 �إلى  2012م.

- مدير �إد�رة مكتب �لرب�مج و�مل�شاريع – تد�ول، من 
2004 �إلى 2006م.

- مدير �إد�رة �لتطبيقات و�لأنظمة �لآلية – معادن، من 
2002 �إلى 2004م.

- ع�شو هيئة تدري�ض - معهد �لإد�رة �لعامة، من 1995 
�إلى 2001م.

بكالوريو�ض يف علوم �حلا�شب - 
جامعة �مللك عبد�لعزيز 1989م

ماج�شتري يف علوم �حلا�شب - 
جامعة نيو�أورلينز - �لوليات 

�ملتحدة  1996م
ماج�شتري يف �إد�رة �مل�شاريع 
- جامعة جورج و��شنطن - 

�لوليات �ملتحدة  2004م

عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل

�لع�شو �ملنتدب – ال�سركة 
الوطنية للبرتوكيماويات 
)2008م -حتى تاريخه(

مدير امل�ساريع – �ملجموعة �ل�شعودية لال�شتثمار 
ال�سناعي )2004 -2008م(

مدير عام – �شركة �حللول �ملرت�بطة للتقنية )2002 
-2004م(

مدير بر�مج �ل�شتثمارية – �ملعهد �مل�شريف )موؤ�ش�شة 
النقد( )1994 - 2002م(

بكالوريو�ض يف �لإد�رة �ملالية – 
جامعة �مللك �شعود 1994م
ماج�شتري يف �لقت�شاد – 

جامعة �شاوثرن �إلينوي 1997م

مالحظ���ة: يف مطل���ع ع���ام 2018م، ��شتلمت �ل�شركة خطابًا من �ملوؤ�ش�ش���ة �لعامة للتاأمينات �لجتماعي���ة، و�ملت�شمن تعيني 
�لأ�شت���اذ / �إي���اد عبد �لرحم���ن �حل�شني، ممثاًل عن �ملوؤ�ش�ش���ة يف جمل�ض �إد�رة برتوكيم، بدًل م���ن �لأ�شتاذ/ ريا�ض عتيبي 
�لزه���ر�ين، �عتب���ارً� م���ن 14-1-2018م، لذلك �أو�شت جلنة �لرت�شيح���ات و�ملكافاآت �إلى جمل����ض �لإد�رة بامل�شادقة على 
�لتعي���ني، و و�ف���ق جمل�ض �لإد�رة على ذل���ك بتاريخ 11-1-2018م، لكي يتم عر�ض �لتعيني عل���ى �جلمعية �لعامة �لقادمة، 
كما مت �لإعالن عن هذ� �لتعيني يف موقع تد�ول بتاريخ 11-1-2018م، كما مت تعيني �لأ�شتاذ �إياد ع�شوً� يف جلنة �ملر�جعة  

بدًل من �لأ�شتاذ ريا�ض.

الــتقرير
السنوي
2 0 1 7 19



أعضاء اللجان:ب. 
�ملوؤهالت�لوظائف �ل�شابقة و�خلرب�ت�لوظائف �حلاليةال�سم

1( جلنة �ملر�جعة:

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرعبد�هلل حممد �لفايز

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرريا�س عتيبي �لزهر�ين

خالد �سامل �لروي�س

نائب �لرئي�ض لوحدة �لفو�شفات 
و�ملعادن �ل�شناعية – �سركة 

معادن )من 2016م
وحتى تاريخه(

نائب �لرئي�ض للمالية – �شركة مع معادن
)2016 – 2012(

مدير تنفيذي للتخطيط – �شركة معادن
)2012 – 2008(

مدير �خلزينة – �شركة معادن
)2008 – 2002(

مدير �إد�رة �لتمويل – �شركة �شابك
)2002 – 1996(

مر�قب �لعمليات �مل�شرفية – موؤ�ش�شة �لنقد
)1996 – 1984(

بكالوريو�ض حما�شبة من جامعة �مللك 
�سعود - عام 1984م .

�شهادة �لزمالة �لأمريكية يف 
�ملحا�شبة - عام 1990م.

2( جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت:

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرفر�ج من�سور �أبوثنني

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرهيثم حممد �حلميدي

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرريا�س عتيبي �لزهر�ين

3( �للجنة �لتنفيذية:

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرحمد �سعود �ل�سياري

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقرير�سليمان حممد �ملنديل

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل

4( جلنة �مل�سوؤولية �الجتماعية:

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرحمد �سعود �ل�سياري

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقرير�سليمان حممد �ملنديل

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرعبد�هلل حممد �لفايز

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريربا�سم عبد�هلل �ل�سايف
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اإلدارة التنفيذية:ج. 
�ملوؤهالت�لوظائف �ل�شابقة و�خلرب�ت�لوظائف �حلاليةال�سم

ذكر يف �لبند عا�شرً� فقرة )�أ( من هذ� �لتقريرعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل

فهد عبد�هلل �لذيبان
مدير عام الت�سويق – ال�سركة 

 الوطنية للبرتوكيماويات
)2011 – حتى تاريخه(

تقلد �لأ�شتاذ فهد �لذيبان عدة منا�شب يف 
�شركة �شابك وهي كتايل:

مدير عام �ملبيعات يف �ل�شرق �لأو�شط
)2011- 2010(

مدير مبيعات مادة �مليثانول )2007 – 2010(
مدير منتج �لأولفيني )2006 – 2007(

مدير املبيعات الإقليمي يف اأ�سيا
)2016 – 2013(

درجة �لبكالوريو�ض يف  ق�شم 
�لإح�شاء من كلية �لعلوم جامعة 

�مللك �شعود 1994م

علي عبد�هلل �لبقمي

مدير �مل�شاريع، و�شكرتري 
جمل�ض �لإد�رة - �ل�شركة 

 الوطنية للبرتوكيماويات
)2009 – وحتى تاريخه(

عمل �لأ�شتاذ على �لبقمي يف عدة منا�شب 
يف �شندوق �لتنمية �ل�شناعية �ل�شعودي وهي 

كالتايل:  
م�شاعد حملل فني )1997 – 1998( 

م�ست�سار فني ) 2002 – 2003( 
م�ست�سار ت�سويق )2003 – 2006( 

 كبري �مل�شت�شارين �لت�شويقيني
  )2008 – 2006(

كما عمل يف �ملجموعة �ل�شعودية لال�شتثمار 
 ال�سناعي كمدير تطوير الأعمال -

)2009 – 2008(

درجة �لبكالوريو�ض يف �لهند�شة 
�لكيميائية من جامعة �مللك �شعود 

1997م
�شهادة دبلوم عايل يف �لت�شميم 

و�ل�شناعة و�لإد�رة من جامعة 
كامربدج باململكة �ملتحدة 1998م

�شهادة �ملاج�شتري  يف �لت�شويق 
�لدويل من جامعة �شرت�ثكاليد يف 

ا�سكتلندا 2004م

مرزوق مبارك �ل�سمري
رئي�ض ح�شابات �ل�شركة �لوطنية 

للبرتوكيماويات )برتوكيم(  
)2011 - وحتى تاريخه(. 

لدى �لأ�شتاذ مرزوق �ل�شمري 9 �شنو�ت خربة 
يف جمال عمل �ملحا�شبة و�لإد�رة �ملالية، حيث 
بد�أ �لعمل كمحا�شب يف عام 2004م، و�ن�شم 

لفريق عمل �لإد�رة �ملالية لل�شركة �لوطنية 
للبرتوكيماويات )برتوكيم( يف عام 2011م 

وحاليا يتقلد من�شب رئي�ض �حل�شابات.

حا�شل على �شهادة ماج�شتري يف 
�إد�رة �لأعمال تخ�ش�ض �إد�رة مالية 
- 2010م، جامعة �أوكالهوما �شيتي، 
اأوكالهوما �سيتي – �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية.
حا�شل على �شهادة بكالوريو�ض يف 
�ملحا�شبة – 2004م، جامعة �مللك 
�سعود، الريا�ض – اململكة العربية 

�ل�شعودية.

الــتقرير
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الحادي عشــر: أســماء الشــركات داخل المملكــة أو خارجها التــي يكون عضو 
مجلــس إدارة الشــركة عضــواً فــي مجلــس إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو من 

مديريها

ال�سم

اأ�سماء ال�سركات 
�لتي يكون ع�شو 

جمل�ض �لإد�رة ع�شوً� 
يف جمال�ض �إد�رتها 

�حلالية �أو من مديريها 

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

�لكيان 
�لقانوين

�أ�شماء �ل�شركات �لتي يكون 
ع�شو جمل�ض �لإد�رة ع�شوً� 
يف جمال�ض �إد�رتها �ل�شابقة 

�أو من مديريها 

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

�لكيان 
�لقانوين

حمد �سعود �ل�سياري

رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
املجموعة ال�سعودية 

لال�شتثمار �ل�شناعي

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

رئي�ض جمل�ض �لد�رة يف موؤ�ش�شة 
�لنقد �لعربي �ل�شعودي.

داخل 
موؤ�ش�شة حكوميةاململكة

ع�شو يف �ملجل�ض �لقت�شادي 
�لأعلى.

داخل 
موؤ�ش�شة حكوميةاململكة

ع�شو يف جمل�ض �د�رة �شندوق 
�ل�شتثمار�ت �لعامة يف �ململكة

داخل 
موؤ�ش�شة حكوميةاململكة

مدير عام �شندوق �لتنمية 
ال�سناعية ال�سعودي

داخل 
موؤ�ش�شة حكوميةاململكة

�سليمان حممد 
�ملنديل

ع�شو جمل�ض �إد�رة 
املجموعة ال�سعودية 

لال�شتثمار �ل�شناعي

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

وكيل وز�رة �ملالية، و�أمني عام 
�شندوق �ل�شتثمار�ت �لعامة

داخل 
موؤ�ش�شة حكوميةاململكة

داخل مدير عام بنك �لريا�ض
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

عبد�هلل حممد 
�لفايز

ع�شو جمل�ض �إد�رة �شركة 
�لتعاونية للتاأمني.

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

ع�شو جمل�ض �إد�رة �شركة 
�ل�شتثمار�ت �لر�ئدة

داخل 
م�ساهمة مغلقةاململكة

ع�شو جمل�ض �إد�رة �ل�شركة 
م�شاهمة مقفلة�لبحرين�ملتحدة للتاأمني

ذ�ت م�شوؤولية �لبحرينبحرين ليمو
حمدودة

�سركة النقل ال�سعودية 
ذ�ت م�شوؤولية �لبحرين�لبحرينية

حمدودة

�ل�شركة �ل�شعودية �ل�شبانية 
�سركة مغلقة�إ�شبانياللتجارة �خلارجية

مدير عام ال�سركة ال�سعودية 
للنقل �جلماعي

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة
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ال�سم

اأ�سماء ال�سركات 
�لتي يكون ع�شو 

جمل�ض �لإد�رة ع�شوً� 
يف جمال�ض �إد�رتها 

�حلالية �أو من مديريها 

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

�لكيان 
�لقانوين

�أ�شماء �ل�شركات �لتي يكون 
ع�شو جمل�ض �لإد�رة ع�شوً� 
يف جمال�ض �إد�رتها �ل�شابقة 

�أو من مديريها 

داخل 
اململكة/ 

خارج 
اململكة

�لكيان 
�لقانوين

فر�ج من�سور �أبوثنني

ع�شو جمل�ض �إد�رة 
جمموعة �أ�شرت� �ل�شناعية.

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
داخل ع�شو جمل�ض �إد�رة �شركة بو�نمدرجة

اململكة
�سركة م�ساهمة 

مدرجة
ع�شو جمل�ض �إد�رة �شركة 
�ل�شعودية للنقل �لبحري.

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

نائب �لرئي�ض �شركة �لت�شنيع 
الوطنية

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

هيثم حممد 
�حلميدي

ع�شو جمل�ض �إد�رة �ل�شركة 
�ل�شعودية للعدد و�لأدو�ت.

داخل 
اململكة

�سركة م�ساهمة 
مدرجة

ع�شو �شركة رنا 
لال�شتثمار.

داخل 
اململكة

ذ�ت م�شوؤولية 
حمدودة

الثاني عشر: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه
أعضاء مجلس إدارة بتروكيم خالل عام 2017 م

�ل�شفة�ملن�شبال�سم

غري تنفيذيرئي�ض جمل�ض �لإد�رةحمد �سعود �ل�سياري

غري تنفيذينائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �سليمان حممد �ملنديل

م�ستقلع�شو جمل�ض �إد�رةعبد�هلل حممد �لفايز

م�ستقلع�شو جمل�ض �إد�رةفر�ج من�سور �أبوثنني

م�ستقلع�شو جمل�ض �إد�رةهيثم حممد �حلميدي

غري تنفيذيع�شو جمل�ض �إد�رة »ممثال للموؤ�ش�شة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية«ريا�س عتيبي �لزهر�ين

غري تنفيذيع�شو جمل�ض �إد�رة »ممثال للموؤ�ش�شة �لعامة للتقاعد«با�سم عبد�هلل �ل�سايف

تنفيذي�لع�شو �ملنتدب عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل

الــتقرير
السنوي
2 0 1 7 23



الثالث عشر: اختصاصات اللجان ومهامها وأعضائها وعدد اجتماعاتها مع بيان 
بتواريخ انعقادها والحضور لألعضاء

لجنة المراجعة:أ. 
ت�ستمل جلنة �ملر�جعة على �الخت�سا�سات و�مل�سوؤوليات و�ملهام �لتالية:   

l .در��شة �ل�شيا�شة �ملحا�شبية لل�شركة
l .لتو�شية باختيار مر�جع �حل�شابات �خلارجي، و�لتحقق من ��شتقالليته ودر��شة خطة عمله�
l .در��شة �لقو�ئم �ملالية �ل�شنوية و�لربعية قبل �عتمادها من �ملجل�ض ون�شرها
l .لتحقق من كفاية ت�شميم �لأن�شطة �لرقابية يف �ل�شركة وفاعلية ت�شميمها بطريقة منا�شبة�
l .تقومي فاعلية تقدير �ل�شركة للمخاطر �ملهمة و�ملحتملة وكيفية مر�قبة ومو�جهة تلك �ملخاطر
l  تعي���ني �ملر�جع �لد�خلي و�لتحق���ق من ��شتقالليته ودر��شة خط���ة عمل �ملر�جعة �لد�خلي���ة يف �ل�شركة، ودر��شة

تقارير �ملر�جع �لد�خلي ومتابعة تنفيذ �لإجر�ء�ت �لت�شحيحية للمالحظات �لو�ردة فيها.
l  تعي���ني مر�ج���ع د�خلي يف �ل�ش���ركات �لتابع���ة، ومناق�شة �لتقارير �ل�ش���ادرة منه، ومتابعة خط���ة تنفيذ تو�شيات

�ملر�جعة �لد�خلية. 
تتكـــون جلنـــة �ملر�جعة مـــن ثالثة �أع�ساء، لديهـــم جميعاً خرب�ت عملية ومهنيـــة توؤهلهم للم�ساركـــة �لفاعلة يف �أعمال 

جلنة �ملر�جعة، وهم كما يلي:

طبيعة ��ش��م �لع�ش��و
�لع�شوية

عقدت جلنة �ملر�جعة خم�شة �جتماعات خالل �لعام �ملايل 2017 م
�لإجمايل

31 اأكتوبر8 �أغ�شط�ض9 مايو8 مار�ض18 يناير

5 من PPPPP5رئي�ض �للجنةعبد�هلل حممد �لفايز1

5 من PPPPP5ع�شوريا�س عتيبي �لزهر�ين2

4 من PPPOP5ع�شوخالد �سامل �لروي�س3

 اللجنة التنفيذية:ب. 
ت�ستمل �للجنة �لتنفيذية على �الخت�سا�سات و�مل�سوؤوليات و�ملهام �لتالية:   

تقوم �للجنة �لتنفيذية بنف�ض مهام جمل�ض �لإد�رة، يف حال عدم �لقدرة على عقد �جتماع جمل�ض �لإد�رة لأي �شبب كان.( 1
يجب �أن تقوم �للجنة بعد كل �جتماع لها، برفع تقرير ملجل�ض �إد�رة �ل�شركة، ويت�شمن �لتقرير و�شفًا لكافة �لإجر�ء�ت ( 2

�لتي �تخذتها �للجنة يف �جتماعاتها نيابة عن �ملجل�ض. 
يج���وز للجنة �ل�شتعانة كلم���ا دعت �حلاجة مب�شت�شارين م�شتقل���ني للقيام بدر��شات متخ�ش�ش���ة ت�شاعد �للجنة على ( 3

تنفيذ مهامها، وحتديد �أتعابهم. 

24



عقدت �للجنة �لتنفيذية �جتماعاً و�حد�ً خالل �لعام �ملايل 2017م، وتكونت من ثالثة �أع�ساء، وهم كما يلي:

طبيعة ��ش��م �لع�ش��و
�لع�شوية

عقدت �للجنة �لتنفيذية �جتماعًا و�حدً� خالل �لعام �ملايل 2017م
�لإجمايل

22 مايو 

1 من P1رئي�ض �للجنةحمد �سعود �ل�سياري1

1 من P1ع�شو�سليمان حممد �ملنديل2

1 من P1ع�شوعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل3

 لجنة الترشيحات والمكافآت:ج. 
ت�ستمل جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت على �الخت�سا�سات و�مل�سوؤوليات و�ملهام �لتالية:   

تق���وم �للجنة بالتو�شية بالرت�شيح لع�شوية جمل�ض �لإد�رة، ويجب على �للجنة مر�عاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ض �شبقت ( 1
�إد�نته باأي جرمية خملة بال�شرف و�لأمانة.

تق���وم �للجنة بعمل �ملر�جع���ة �ل�شنوية لالحتياجات �ملطلوبة م���ن �ملهار�ت �ملنا�شبة لع�شوية جمل����ض �لإد�رة، و�إعد�د ( 2
و�شف للقدر�ت و�ملوؤهالت �ملطلوبة لع�شوية جمل�ض �لإد�رة، مبا يف ذلك حتديد �لوقت �لالزم تخ�شي�شه من �لع�شو 

لأعمال جمل�ض �لإد�رة.
تقوم �للجنة مبر�جعة هيكل جمل�ض �لإد�رة، ورفع �لتو�شيات يف �شاأن �لتغيري�ت �لتي ميكن �إجر�وؤها.( 3
تقوم �للجنة بتحديد جو�نب �ل�شعف و�لقوة يف جمل�ض �لإد�رة، و�قرت�ح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة �ل�شركة.( 4
�لتاأكد ب�شكل �شنوي من ��شتقاللية �لأع�شاء �مل�شتقلني، وعدم وجود �أي تعار�ض م�شالح �إذ� كان �لع�شو ي�شغل ع�شوية ( 5

جمل�ض �إد�رة �شركة �أخرى.
و�ش���ع �شيا�ش���ات و��شحة ملكافاآت �أع�ش���اء جمل�ض �لإد�رة، وكب���ار �لتنفيذيني، و�ل�شتعانة مبعاي���ري ترتبط بالأد�ء يف ( 6

حتديد تلك �ملكافاآت.
�ملر�جعة �لدورية ل�شيا�شة �ملكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق �لأهد�ف �ملتوخاة منها.( 7
�لتو�شية ملجل�ض �لإد�رة مبكافاآت �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه وكبار �لتنفيذيني بال�شركة وفقًا لل�شيا�شة ( 8

�ملعتمدة.

الــتقرير
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عقدت جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت �جتماعني خالل �لعام �ملايل 2017 م.

طبيعة ��ش��م �لع�ش��و
�لع�شوية

عقدت جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت �جتماعني خالل �لعام �ملايل 2017م
�لإجمايل

10 دي�شمرب23 نوفمرب

2 من PP2رئي�ض �للجنةفر�ج من�سور �أبوثنني

2 من PP2ع�شوهيثم حممد �حلميدي

2 من PP2ع�شوريا�س عتيبي �لزهر�ين

 لجنة المسؤولية االجتماعية:د. 
ت�ستمل جلنة �مل�سوؤولية �الجتماعية على �الخت�سا�سات و�مل�سوؤوليات و�ملهام �لتالية:

تطوير �أ�ش�ض ومعايري �مل�شاهمة �لجتماعية لل�شركة.( 1
تطوير ومتابعة �لرب�مج �لتي ت�شاهم يف تعميق �لإح�شا�ض بامل�شوؤولية �لجتماعية لل�شركة وموظفيها.( 2
تفعي���ل دور �ل�شرك���ة يف تبني �شيا�شات ومب���ادر�ت وبر�مج م�شوؤولي���ة �جتماعية نحو م�شاهميه���ا وعمالئها ومورديها ( 3

و�لبيئة و�ملجتمع ككل، بهدف دعم وتعزيز �شمعة �ل�شركة.
رفع تو�شيات ملجل�ض �إد�رة �ل�شركة بخ�شو�ض ميز�نية �مل�شاهمة �لجتماعية �ل�شنوية لل�شركة.( 4

عقدت جلنة �مل�سوؤولية �الجتماعية �جتماعا و�حد�ً خالل �لعام �ملايل 2017 م.

طبيعة ��ش��م �لع�ش��و
�لع�شوية

عقدت جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعية �جتماعًا و�حدً� خالل �لعام �ملايل 2017م
�لإجمايل

22 مايو 

1 من P1رئي�ض �للجنةحمد �سعود �ل�سياري

1 من P1ع�شو�سليمان حممد �ملنديل

1 من P1ع�شوعبد�هلل حممد �لفايز

0 من O1ع�شوبا�سم عبد�هلل �ل�سايف
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الرابع عشر:مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، وأعضاء اللجان
سياسة المكافآت:أ. 

تر�عي جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت ب�شكل �شنوي عدم �لإخالل باأحكام نظام �ل�شركات ونظام �ل�شوق �ملالية ولو�ئحهما ( 1
�لتنفيذية.

تق���وم جلن���ة �لرت�شيحات و�ملكافاآت باملر�جع���ة �لدورية ل�شيا�شة �ملكافاآت، وتقييم م���دى فعاليتها يف حتقيق �لأهد�ف ( 2
�ملتوخاة منها.

�لتو�شية ملجل�ض �لإد�رة مبكافاآت �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه وكبار �لتنفيذيني بال�شركة.( 3
تقدم �ملكافاآت بغر�ض حث �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية على �إجناح �ل�شركة وتنميتها على �ملدى �لطويل، ( 4

كاأن تربط �جلزء �ملتغري من �ملكافاآت بالأد�ء على �ملدى �لطويل.
حت���دد �ملكافاآت بن���اء على م�شتوى �لوظيف���ة، و�ملهام و�مل�شوؤوليات �ملنوط���ة ب�شاغلها، و�ملوؤه���الت �لعلمية، و�خلرب�ت ( 5

�لعملية، و�ملهار�ت، وم�شتوى �لأد�ء.
�يق���اف �ش���رف �ملكافاآت �أو ��شرتد�دها �إذ� تبني �أنه���ا تقررت بناء على معلومات غري دقيق���ة قدمها ع�شو يف جمل�ض ( 6

�لإد�رة �أو �لإد�رة �لتنفيذية، وذلك ملنع ��شتغالل �لو�شع �لوظيفي للح�شول على مكافاآت غري م�شتحقة.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: ب. 

�ملكافاآت �ملتغرية )�ألف ريال(�ملكافاآت �لثابتة )�ألف ريال(
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�أواًل : �الأع�ساء �مل�ستقلني

121830200200230عبد�هلل �لفايز
12618200200218فر�ج �أبو ثنني

12618200200218هيثم �حلميدي
ثانياً : �الأع�ساء غري �لتنفيذيني

12618200200218حمد �ل�سياري
12618200200218�سليمان �ملنديل

122133200200233ريا�س �لزهر�ين

565656--عبد�لعزيز �خلمي�س*

9144144153-9با�سم �ل�سايف **

ثالثاً : �الأع�ساء �لتنفيذيني

12315200200215عبد�لرحمن �ل�سماعيل

*�إنتهت ع�شوية �لأ�شتاذ عبد�لعزيز �خلمي�ض يف 2016/4/10م.
**بد�أت ع�شوية �لأ�شتاذ با�شم �ل�شايف يف 2016/4/11م. 
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 مكافآت كبار التنفيذيين: ج. 

�ملكافاآت �ملتغرية )�ألف ريال(�ملكافاآت �لثابتة )�ألف ريال(
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43٫3181٫1064٫4241٫106801٫18505٫610 من كبار �لتنفيذين

 مكافآت أعضاء اللجان: د. 

جلان �ل�شركة�لأع�شاء

�ملكافاآت �لثابتة )عد� 
بدل ح�شور �جلل�شات(

بدل ح�شور 
املجموعجل�شات

)�ألف ريال(

�للجنة �لتنفيذيةحمد �ل�سياري
2006206جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعية

�للجنة �لتنفيذية�سليمان �ملنديل
2006206جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعية

جلنة �ملر�جعةعبد�هلل �لفايز
20018218جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعية

جلنة �ملر�جعةريا�س  �لزهر�ين
20021221جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعية

2006206جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآتفر�ج �أبو ثنني

2006206جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآتهيثم �حلميدي

2003203�للجنة �لتنفيذيةعبد�لرحمن �ل�سماعيل

1000100جلنة �مل�شوؤولية �لجتماعيةبا�سم �ل�سايف

10012112جلنة �ملر�جعةخالد �لروي�س
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الخامس عشر: العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت
تعترب جميع �ملكافاآت �ملمنوحة لأع�شاء �ملجل�ض و�للجان �شمن ما هو مقر يف �شيا�شة �ملكافاآت، ول يوجد �أي �نحر�فات.

السادس عشر: العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية
مل ترد لل�شركة �أي عقوبة �أو جز�ء من �أي جهة �إ�شر�فية �أو تنظيمية �أو ق�شائية خالل عام 2017م.

السابع عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية
�ملر�جعة �لد�خلية هي ن�شاط تاأكيدي و��شت�شاري مو�شوعي وم�شتقل، وذلك بغر�ض �إ�شافة قيمة وحت�شني عمليات �ل�شركة، 
وت�شاع���د �ملر�جعة �لد�خلية �ل�شركة يف حتقيق �أهد�فها بتوفري �أ�شا�ض منتظ���م لتقومي وحت�شني فاعلية �لرقابة، و�لعمليات 
�لت���ي ينط���وي عليه���ا �لأد�ء �لرقابي لل�شركة. ه���ذ� وقد نفذت �ملر�جع���ة �لد�خلية �لعدي���د من عملي���ات �ملر�جعة �لدورية 
و�خلا�ش���ة و�لت���ي كان من �شاأنها �لتاأكد م���ن دقة وفعالية �لأد�ء، �إ�شاف���ة �إلى �مل�شاهمة يف مر�جعة �لقو�ئ���م �ملالية �لأولية 

و�لنهائية وتن�شيق �أعمال �جلهات �لرقابية �خلارجية.
وق���د �طل���ع جمل�ض �لإد�رة على تقرير جلنة �ملر�جعة عن نتائج �ملر�جعة �ملقدمة له من �ملدقق �لد�خلي، ومل يتبني له وجود 

�أية مالحظات جوهرية.

الثامن عشر: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة
�أو�شت جلنة �ملر�جعة باجتماعها يف تاريخ 2017/3/8م بتجديد تعيني مكتب طالل �أبو غز�لة كمر�جع د�خلي لعام 2017م.

التاسع عشر: مساهمات الشركة االجتماعية
خالل عام 2017م قامت �ل�سركة بدعم �لرب�مج �الجتماعية �لتالية: 

l  دع���م جمعي���ة بنيان مببل���غ 450 �ألف ريال لتغطي���ة برنامج تدريب لأكرث م���ن 40 متدربًا ومتدرب���ة يف جمال �مل�شاعد
�ل�شحي وبرنامج �ل�شكرتارية و�للغة �لإجنليزية. 

l  كم���ا �شاهم���ت �ل�شرك���ة جلمعية رعاي���ة �لطفولة مببلغ 400 �أل���ف ريال لدعم بر�م���ج تثقيف �لأم و�لطف���ل لكي تتوفر
لالأطفال بيئة �أ�شرية و�جتماعية �شحية ت�شاند �لنمو �لبدين و�لنف�شي �ل�شليم للطفل ويتلخ�ض �لربنامج بتدريب �أكرث 

من 60 �أمًا.
l  كم���ا دعمت �ل�شركة جمعي���ة �لإعاقة �حلركية بتمويل �شر�ء �شيارة خا�شة مع �لر�فع���ة وتعديلها لتتمكن من نقل ذوي

�لحتياجات �خلا�شة و�مل�شتفيدين من �جلمعية. 
كم���ا �ش���وف تعم���ل �ل�شركة يف �لأعو�م �لقادم���ة - باإذن �هلل -على �ل�شتم���ر�ر يف �لبحث عن �لرب�م���ج �ملتميزة �لتي حتمل 
�أهد�ف���ًا �شامي���ة مع �لرتكيز على دعم بر�مج تعليمية يف �ل�شحة و�ل�شالمة، ودعم �لأيتام و�لأ�شر �لفقرية يف جمال �لتعليم 
و�لتدري���ب، وت�شجيع �ملوؤ�ش�شات �لتعليمي���ة و�لتدريبية، وتثقيف وتدريب وتوظيف �لن�شاء، كم���ا �أن �ل�شركة تعمل د�ئمًا على 
تقيي���م م���دى فعالية وجدية �لدورة �لتدريبة �ملدعومة من قبل �ل�شركة، وفري���ق �لعمل �مل�شارك، لكي يت�شنى لل�شركة �تخاذ 

قر�ر �ل�شتمر�ر يف �لدعم �أو �لبحث عن بر�مج �أخرى.  
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العشــرون: تواريــخ انعقاد الجمعيــات العامة للمســاهمين خالل عــام 2017م 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين

عقدت �ل�سركة �جتماعاً و�حد�ً للجمعية �لعامة للم�ساهمني خالل عام 2017م

�جتماع �جلمعية �لأول )جمعية عامة غري عادية(ال�سم
17 اأبريل 2017م

Pحمد �سعود �ل�سياري1

P�سليمان حممد �ملنديل2

Pعبد�هلل حممد �لفايز3

Pفر�ج من�سور �أبوثنني4

Pهيثم حممد �حلميدي5

Pريا�س عتيبي �لزهر�ين6

Pبا�سم عبد�هلل �ل�سايف7

Pعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل8

الحادي والعشرون: قرارات الشركة المهمة
بن���اًء على قر�ر�ت �للج���ان �لبتد�ئية و�ل�شتئنافية على �عرت��شات �ل�شركة �لزكوي���ة لل�شنو�ت من 2010م وحتى 2013م، 
و��شتن���اد� �إل���ى ر�أي �مل�شت�شار �لزكوي لل�شركة وكذلك �ملر�جع �خلارجي، ق���رر جمل�ض �إد�رة برتوكيم،  يف �جتماعه �ملنعقد 

بتاريخ 2017/10/9م، تخفي�ض خم�ش�ض �لزكاة مبقد�ر 65 مليون ريال.

الثاني والعشرون: المخاطر المحتملة
هناك خماطر حمتملة قد توؤثر على نتائج �ل�سركة وميكن ت�سنيفها كالتايل: 

المخاطر المتعلقة بالعمليات:أ. 
م�شتوى �لأد�ء �لت�شغيلي، و�لذي يحتوي على �لعديد من �لتقنيات و�ملعد�ت  و�لتي قد تتعر�ض لالأعطال و�لتوقف.1-1  
خماطر توريد �ملو�د �لأ�شا�شية )�للقيم(، و��شتيفاء �شروط �تفاقية توريد �للقيم مع �شركة �أر�مكو �ل�شعودية.1-2  
خماطر تغري �أ�شعار �ملو�د �خلام.1-3  
�لأخطار �ملتعلقة باأ�شعار �لفائدة.1-4  

المخاطر المتعلقة بالسوق:ب. 
�ملناف�شة �لعالية و�لتي تتاأثر بها �ل�شركة من حيث �لعر�ض و�لطلب.1-1  
�أ�شعار �لنفط �خلام.1-2  
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وضع االقتصاد العالمي والذي قد يؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشركة، ج.   
والذي قد ينعكس على أسعار المنتجات:

�ملخاطر �ملتعلقة بقو�نني مكافحة �لإغر�ق يف �لأ�شو�ق �لتي يتم فيها بيع منتجات �ل�شركة.1-1  
�ملخاطر �لبيئية و�ملالزمة لل�شناعات �لبرتوكيماوية كالتلوث وما يرتتب عليها من غر�مات وتكاليف.1-2  

الثالــث والعشــرون: االختالفات عن معايير المحاســبة المعتمــدة من الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين

بتاري���خ 2014/2/11م، �أق���رت �لهيئ���ة �ل�شعودية للمحا�شب���ني �لقانونيني تطبي���ق معايري �ملحا�شبية �لدولي���ة )IFRS( على 
�لقو�ئ���م �ملالية �ملعدة ع���ن �لفرت�ت �ملالية �لتي تبد�أ من 2017/1/1م، حيث قامت �ل�شركة بعمل جميع �خلطو�ت �لالزمة 

للتحول وهي تطبق حاليًا معايري �ملحا�شبة �لدولية )IFRS( ب�شكل كامل. 

الرابع والعشرون: وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 
أو أدوات ديــن الشــركة )عدا أعضــاء مجلس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيين 

وأقاربهم( وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2017م
من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم:أ. 

�شايف عدد �لأ�شهم نهاية �لعامعدد الأ�سهم بداية العام��شم من تعود له �مل�شلحةت�سل�سل
�لتغيري

ن�شبة 
�لتغيري

--78٫000٫00078٫000٫000�ملوؤ�س�سة �لعامة للتقاعد1

--78٫000٫00078٫000٫000�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية2

 ملكية أعضاء مجلس اإلدارة: ب. 
�الأ�سهم �ململوكة الأع�ساء جمل�س �الإد�رة، مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم �لق�سر:

��ش��م �لع�ش��و
2017/12/31م2016/12/31م

ن�شبة �لتغري
�أدو�ت �لدينعدد الأ�سهم�أدو�ت �لدينعدد الأ�سهم

--100٫000-100٫000حمد �ل�سياري )�لرئي�س(

�سليمان �ملنديل 
--1٫000-1٫000)نائب �لرئي�س(

--2٫000-2٫000عبد�هلل �لفايز

--25٫000-25٫000فر�ج �أبوثنني

با�سم �ل�سايف 
للتقاعد” �لعامة  للموؤ�س�سة  -----“ممثال 

--1٫000-1٫000هيثم �حلميدي

ريا�س �لزهر�ين
�الجتماعية” للتاأمينات  �لعامة  للموؤ�س�سة  -----“ممثال 

عبد�لرحمن �ل�سماعيل
--1٫000-1٫000)�لع�سو �ملنتدب(
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 ملكية كبار التنفيذيين:ج. 
�الأ�سهم �ململوكة لكبار �لتنفيذيني، مبا فيها �أ�سهم زوجاتهم و�أوالدهم �لق�سر: 

ال�س��م 
2017/12/31م2016/12/31م

ن�شبة �لتغري
�أدو�ت �لدينعدد الأ�سهم�أدو�ت �لدينعدد الأ�سهم

--3٫730-3٫730علي عبد�هلل �لبقمي

-----مرزوق مبارك �ل�سمري

الخامس والعشرون: اجتماعات مجلس اإلدارة 
عقد جمل�س �إد�رة �ل�سركة �أربعة �جتماعات خالل �لعام �ملايل 2017م، وكان ح�سور �الأع�ساء كما يلي: 

��ش��م �لع�ش��و
تو�ريخ �لجتماعات يف عام 2017 م

�لإجمايل
10 دي�شمرب9 اأكتوبر17 اأبريل13 مار�ض

4 من PPPP4حمد �سعود �ل�سياري

4 من PPPP4�سليمان حممد �ملنديل

4 من PPPP4عبد�هلل حممد �لفايز

4 من PPPP4فر�ج من�سور �أبوثنني

4 من PPPP4هيثم حممد �حلميدي

4 من PPPP4ريا�س عتيبي �لزهر�ين

3 من PPOP4با�سم عبد�هلل �ل�سايف

4 من PPPP4عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل

الســادس والعشــرون: طلبــات الشــركة لســجل المســاهمين وتواريــخ تلك 
الطلبات وأسبابها

�أ�شباب �لطلبتاريخ �لطلبطلبات �ل�شركة ل�شجل �مل�شاهمني

لغر�ض �مل�شادقة على عدد �أ�شهم �مل�شاهمني بنهاية �لعام �ملايل 2017م، عند �لطلب. 2017/1/11م1

لغر�ض �لتاأكد من ملكية �مل�شاهمني عند �إنعقاد �جلمعية �لعامة.2017/4/16م2

لغر�ض �حل�شول على بيانات �مل�شاهمني �مل�شتحقني لالأرباح يوم �نعقاد �جلمعية.2017/4/18م3
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السابع والعشرون : تعامالت مع أطراف ذات عالقة
مت خالل العام 2017م تعامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة، وجاءت على �لنحو �لتايل:

قيمة التعامالت القائمة )بآالف الرياالت(

مدتها وقيمتها نوع �ل�شفقة نوع عالقة �ل�شركة ��شم �لطرف ذو �لعالقة

تقوم �ملجموعة �ل�شعودية بتقدمي �لعديد من �خلدمات 
�مل�شاندة لبرتوكيم، وقد بلغ �إجمايل �لتعامالت مع �شركة 

املجموعة خالل العام 2017م مبلغ 3،287 �ألف ريال، ومدتها 
�شنة.

كما ��شتثمرت �ملجموعة �ل�شعودية يف �ل�شكوك �مل�شدرة من 
قبل برتوكيم خالل عام 2014م، مبقدار 130 مليون ريال.

خدمات م�سرتكة 
مقدمة

�سركة املجموعة ال�سعودية 
كم�شاهم رئي�شي يف برتوكيم 
)كما �أن معايل �لأ�شتاذ حمد 
�ل�شياري ير�أ�ض جمل�ض �إد�رة 

برتوكيم ونائبه �لأ�شتاذ �شليمان 
املنديل(

�سركة املجموعة ال�سعودية 
لال�شتثمار �ل�شناعي 

)يرت�أ�ض جمل�ض �إد�رتها معايل 
�لأ�شتاذ حمد �ل�شياري، و�لع�شو 

�ملنتدب �لأ�شتاذ �شليمان �ملنديل، 
و�شفة ع�شويتهم �شخ�شية(

الثامن والعشرون : بيان المستحقات النظامية 
و�شف موجز �مل�شتحقة )ريال( �مل�شددة )ريال( نوع �ملدفوعات

م�شاريف زكوية تخ�ض �شنة 2010 0 267٫194 �لزكاة

�شريبة �أ�شتقطاع م�شتحقه على خدمات مقدمة من 
موردين خارجيني 7٫204 0 �سر�ئب �ال�ستقطاع

�لأ�شتقطاع �مل�شتحق عن رو�تب �شهر دي�شمرب 2017 41٫054 538٫890 �لتاأمينات �الجتماعية

0 53٫030 ر�سوم �لغرفة �لتجارية و�لتاأ�سري�ت

0 0 ر�سوم مكتب �لعمل
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التاسع والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يقر جمل�س �الإد�رة: 

�أن �شجالت �حل�شابات �أعدت بال�شكل �ل�شحيح. ( 1
�أن نظام �لرقابة �لد�خلية �أعد على �أ�ش�ض �شليمة وُنّفذ بفعالية.( 2
�أنه ل يوجد �أي �شك يذكر يف قدرة �مل�شدر على مو��شلة ن�شاطه.( 3
ل توجد �أية م�شلحة جوهرية لأع�شاء جمل�ض �لإد�رة �أو �لرئي�ض �لتنفيذي �أو �ملدير �ملايل �أو كبار �لتنفيذيني يف عقود ( 4

�ل�شركة. 

الثالثون: إفصاحات عامة 
l  مل يقم �أي �شخ�ض �أو جهة باإبالغ �ل�شركة باأية م�شلحة له يف فئة �لأ�شهم ذ�ت �لأحقية يف �لت�شويت خالل �لعام

�ملايل 2017م.
l  ،مل تقم �ل�شركة باإ�شد�ر �أو منح �أدو�ت دين قابلة للتحويل �إلى �أ�شهم، �أو �أي حقوق خيار، �أو مذكر�ت حق �كتتاب

�أو حقوق حتويل، �أو حقوق م�شابهة خالل �لعام �ملايل 2017م.
l .مل تقم �ل�شركة باأي ��شرتد�د �أو �شر�ء �أو �إلغاء لأي �أدو�ت دين قابلة لال�شرتد�د
l .مل تقم �ل�شركة باأي ��شتثمار�ت �أو �حتياطيات مل�شلحة موظفي �ل�شركة
l .ل توجد �أ�شهم خزينة حمتفظ بها من قبل �ل�شركة
l  اأعلن���ت ال�سرك���ة بتاري���خ 17-5-2017م، يف موق���ع ت���د�ول عن توقف موؤق���ت وغري جمدول مل�شنعه���ا )�ل�شركة

�ل�شعودي���ة للبوليم���ر�ت(، مل���دة 15 يومًا )من 10 �إل���ى 26 مايو 2017م(، وذلك ب�شبب �نقط���اع مفاجئ، وبدون 
�شاب���ق �نذ�ر، لإمد�د مادة �لنيرتوجني من خارج �ل�شركة، و�لذي ب���دوره �أدى �إلى توقف لوحد�ت �مل�شنع، وعند 
مع���اودة ت�شغي���ل وحد�ت �مل�شن���ع، ورفع طاقات �لإنت���اج، مت �كت�شاف بع�ض �مل�شاكل �لفني���ة �لناجتة من �لتوقف 
�ملفاج���ئ لتل���ك �لوحد�ت، و�لذي تطلب مع���اودة �إيقاف جميع �لوح���د�ت �ملنتجة حفاظًا عل���ى �شالمة �ملوظفني 

و�ملعد�ت.
ويف �خلت���ام يتقدم جمل����ض �لإد�رة بخال�ض �ل�شكر و�لتقدير �إلى حكومة خادم �حلرم���ني �ل�شريفني �لر�شيدة، على دعمها 

�ملتو��شل لقطاع �ل�شناعة. 
  

وباهلل التوفيق،  

مجلس اإلدارة
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