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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 بإس��مي ،واس��م زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة ،أن أقدم لكم التقرير السنوي
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.
ش��هد عام 2017م تحقيق أرباح قياس��ية بلغت  1.004مليون ريال ،وذلك نتيجة الرتفاع أس��عار
المنتجات في الشركات التابعة ،بالرغم من ارتفاع أسعار اللقيم ،وكذلك توقف مشروع الشركة
(ش��ركة ش��يفرون فيليبس الس��عودية  )SCPألعمال الصيانة الدورية خالل الربع الثاني من العام
2017م.
ومن ضمن األعمال األخرى ،فقد أتمت المجموعة إعداد خطة التحول إلى معايير المحاسبة
الدولي��ة ،ولم تواجه الش��ركة أي صعوبات تذكر ،وتم اعتماد السياس��ات المالية والمحاس��بية
من قبل مجلس إدارة الش��ركة ،وإعداد القوائم المالي��ة الموحدة للعام 2017م ،وفقا ً لمعايير
المحاسبة الدولية بنجاح خالل العام 2017م.
كم��ا تم خالل العام بيع حصة المجموعة من ش��ركة البتروكيماويات التحويلية ( ،)PCCوالتي
كانت تش��كل عبئا ً ماليا ً كبيرا ً على نتائج الشركة ،نتيج ًة للصعوبات والتحديات الكبيرة التي كانت
تواجهها تلك الصناعات ،نظرا ً للطاقات اإلنتاجية العالية ،وتنافسية المنتجات محليا ً وعالمياً.
وستس��تمر الش��ركة بالعمل لتحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمس��اهميها ،واالهتمام باألمن
والسالمة في منشآتها.
وفي الختام أود أن أتقدم أصال ًة عن نفس��ي ونيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة بخالص الش��كر
والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الش��ريفين وحكومته الرش��يدة ،لدعمها المتواصل لقطاع
الصناعة.
وبالله التوفيق،،،
رئيـــس مجلـــس اإلدارة
حمـد بن سعود السيـاري

أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

معالي األستاذ حمد بن سعود السياري ( الرئيس)

معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
(نائب الرئيس)

أ .حاتم بن علي الجفالي

أ .صالح بن عيد الحصيني

أ .أحمد بن محمد عبيد بن زقر

أ .سعد بن علي الكثيري

د .عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

م .علي بن عبداهلل النعيم

أ .سليمان بن محمد المنديل (العضو المنتدب)
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أو ً
ال :صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات:
ت�شكل �صناعة البرتوكيماويات يف اململكة عن�صر ًا حيوي ًا لالقت�صاد ال�سعودي غري النفطي ،لذلك تهدف اململكة
اىل زي ��ادة الطاق ��ة الإنتاجية لإنتاج مواد كيميائية تخ�ص�صية ومنتجات نهائية .هذا الأمر ال يقت�صر فقط على
حتقي ��ق النمو يف �ص ��ادرات اململكة غري النفطية ،بل كذلك �سيخلق قاعدة لت�صنيع املنتجات عالية القيمة والتي
�ستخلق فر�ص ًا وظيفية للمواطنني ال�سعوديني.
وفيما يخ�ص الطلب ،ف�إن الزيادة يف حجم �سكان العامل وزيادة القدرة ال�شرائية للفرد يف كثري من دول العامل،
خ�صو�ص ًا ال�صني والهند� ،أدى �إىل ارتفاع الطلب على املنتجات اال�ستهالكية حول العامل ،التي تعتمد على املواد
البرتوكيماوية يف ت�صنيعها حيث ا�صبحت الدول يف منطقة اخلليج العربي املورد الرئي�سي لل�صني ،وذلك ب�سبب
طاقاتها االنتاجية ،وقربها من �آ�سيا.
ويتوق ��ع �أن ي�شه ��د العق ��د القادم زيادة كب�ي�رة يف الطاقة الإنتاجي ��ة للبرتوكيماويات ،حيث وف ��رت طفرة الغاز
ال�صخ ��ري �إمدادات كبرية ورخي�صة من اللقيم للمنتجني الأمريكي�ي�ن ،كما �أن ال�صني جنحت يف تطوير تقنية
مكنته ��ا من ا�ستخ ��دام الفحم يف �سل�سلتها لإم ��داد البرتوكيماويات ،لذلك ال يزال هن ��اك حتديات كبرية امام
امل�صنعني يف منطقة اخلليج للمحافظة على مكانتهم يف ال�صناعات البرتوكيماوية.
وب�ش ��كل عام �أظهر �سوق املنتجات البرتوكيماوية خالل عام 2017م ا�ستقرار ًا يف عملية الطلب ،وارتفاع ال ب�أ�س
ب ��ه يف �أ�سع ��ار املنتجات ،مع ارتفاع �أ�سع ��ار اللقيم ،وفيما يتعلق بالتوقعات امل�ستقبلي ��ة اخلا�صة ب�أ�سعار منتجات
م�ش ��روع ال�شرك ��ة يف الأ�سواق العاملية ،فمن ال�صعب التنب ؤ� بها يف الوق ��ت احلايل ،وذلك الرتباطها بعدة عوامل
اقت�صادي ��ة� ،أهمه ��ا �أ�سعار النفط ،التي ت�ؤثر عل ��ى �أ�سعار جميع املنتجات البرتوكيماوي ��ة ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال
ال�صيانة الدورية املجدولة مل�شاريع ال�شركة خالل الربع الأول من العام 2018م ،ولذلك �سوف تكر�س املجموعة
جهوده ��ا يف م�شاريعها لتحقي ��ق �إيرادات �أف�ضل يف ع ��ام 2018م ،من خالل انتظام عملي ��ات الت�شغيل والإنتاج
والبيع يف م�شاريعها.
ويو�ضح اجلدول التايل �أ�سعار منتجي ال�ستايرين وال�سايكلوهك�سان ،للثالث �سنوات املا�ضية:
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ثاني ًا :تكوين ونشاط الشركة:
ت�أ�س�س ��ت �شركة املجموعة ال�سعودي ��ة لال�ستثمار ال�صناعي مبوجب قرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم  291وتاريخ
 29جم ��ادى الث ��اين 1416هـ (املواف ��ق  23نوفمرب 1995م) ،وه ��ي �شركة م�ساهمة عامة �سعودي ��ة ،ومقرها مدينة
الريا� ��ض باململك ��ة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التج ��اري رقم  1010139946وتاريخ � 10شعب ��ان 1416هـ (املوافق
 1يناي ��ر 1996م) ،ويبل ��غ ر�أ�س ماله ��ا  4.500مليون ريال ،مق�سم� � ًا �إىل  450مليون �سهم ،بقيم ��ة �أ�سميه  10ريال
لل�سه ��م الواح ��د ،ويتمثل ن�شاط ال�شركة يف تنمية وتطوير القاعدة ال�صناعي ��ة يف اململكة وعلى الأخ�ص ال�صناعات
البرتوكيماوي ��ة وفتح جماالت ت�صديرها �إىل الأ�سواق اخلارجية و�إف�ساح املجال للقطاع اخلا�ص با�ستعمال منتجات
ال�صناع ��ة البرتوكيماوية لتنمي ��ة ال�صناعات التحويلية ،وذلك بعد احل�صول عل ��ى الرتاخي�ص الالزمة من جهات
االخت�صا�ص.
ثالث ًا :مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة:
يو�ض ��ح الر�سم البياين �أدن ��اه ن�سبة ملكية املجموعة ال�سعودي ��ة لال�ستثمار ال�صناع ��ي يف م�شاريعها املدارة ب�صورة
م�شرتكة والتابعة بنهاية العام 2017م ،وكذلك ن�سب كبار امل�ساهمني يف املجموعة:
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وتقت�صر �أعمال املجموعة ال�سعودية على ا�ستثمارها يف �شركاتها التالية ،وهي:

ا�سم ال�شركة

�شيفرون فيليب�س ال�سعودية ( – )SCPب�صورة م�شرتكة
اجلبيل �شيفرون فيليب�س ( - )JCPب�صورة م�شرتكة
الوطنية للبرتوكيماويات – برتوكيم  -تابعة

ن�سبة ن�شاطها الرئي�س بلد الت�أ�سي�س
ر�أ�س مالها* امللكية
والعمليات
655

%50

1.477

%50

4.800

%50

ت�صنيع وبيع
املنتجات
البرتوكيماوية

اململكة العربية
ال�سعودية

*مليون ريال
 -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 ،وتنتج مواد البنزين،
وال�سايكلوهك�سان ،ووقود املركبات.
وكان �إجم ��ايل مبيع ��ات ال�شرك ��ة  4.554مليون ري ��ال يف ع ��ام 2017م ،مقارنة مببلغ  3.892ملي ��ون ريال يف عام
2016م ،ه ��ذا وق ��د حققت �شركة �شيفرون فيليب� ��س ال�سعودية �أرباح ًا بلغت  608مليون ري ��ال لعام 2017م ،مقارنة
مببلغ  447مليون ريال لعام 2016م ،وفيما يلي التق�سيم اجلغرايف لإيرادات ال�شركة لعام 2017م:

 10التقرير السنوي

2017م

ويو�ض ��ح الر�سم البي ��اين التايل مقارنة �أ�سعار منتجات �شركة �شيفرون فيليب� ��س ال�سعودية منذ بداية عام 2016م،
وحتى نهاية عام 2017م:
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 -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 الآخر 1424هـ (املوافق � 23أغ�سط�س 2003م) ،ويبلغ ر�أ�س مالها  1.477مليون 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 ،ويق ��ع امل�شروع يف مدين ��ة اجلبيل ال�صناعي ��ة ،وبد أ� الإنت ��اج يف عام 2008م ،حي ��ث ينتج مادتي
ال�ستايرين ،والربوبلني.
وكان �إجم ��ايل مبيع ��ات ال�شرك ��ة  5.799مليون ري ��ال يف ع ��ام 2017م ،مقارنة مببلغ  4.940ملي ��ون ريال يف عام
2016م ،وحقق ��ت ال�شرك ��ة �أرباح ًا بلغت  613مليون ريال لعام 2017م ،مقارنة ب�أرباح قدرها  606مليون ريال لعام
2016م ،وفيما يلي التق�سيم اجلغرايف لإيرادات ال�شركة لعام 2016م:

ويو�ض ��ح الر�س ��م البياين التايل مقارنة �أ�سعار منتج ��ات �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب� ��س منذ عام 2016م ،وحتى
نهاية عام 2017م:
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -بتروكيم (شركة مساهمة عامة):

-3
ه ��ي �شرك ��ة م�ساهمة عامة �سعودية ،ومقره ��ا مدينة الريا�ض باململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة ،بال�سجل التجاري رقم
 1010246363وتاري ��خ  8ربي ��ع الأول 1429ه� �ـ (املوافق  16مار�س  ،)2008ويبلغ ر�أ� ��س مالها  4.800مليون ريال،
مق�سم� � ًا �إىل  480ملي ��ون �سهم ،بقيمة �أ�سميه  10ريال لل�سهم الواحد ،ومتتل ��ك املجموعة ال�سعودية  %50من �أ�سهم
ال�شرك ��ة الوطني ��ة للبرتوكيماويات (برتوكيم) ،ويتمثل ن�شاطه ��ا يف تنمية وتطوير و�إقامة وت�شغي ��ل و�إدارة و�صيانة
امل�صان ��ع البرتوكيماوي ��ة والغ ��از والب�ت�رول وال�صناع ��ات الأخرى وجت ��ارة اجلمل ��ة والتجزئة يف امل ��واد واملنتجات
البرتوكيماوي ��ة وم�شتقاتها ،وبلغ �إجم ��ايل مبيعات برتوكيم  7.364مليون ريال لعام 2017م ،مقارنة مببلغ 6.067
ملي ��ون ريال لع ��ام 2016م ،وحققت ال�شركة �أرباح ًا بلغت  888مليون ريال لع ��ام 2017م ،مقارنة ب�أرباح بلغت 398
ملي ��ون ري ��ال لعام 2016م ،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:

وتقت�صر �أعمال برتوكيم على ا�ستثمارها يف �شركاتها التابعة ،وهي:
ن�سبة
امللكية

ن�شاطها الرئي�س

بلد الت�أ�سي�س
والعمليات

ا ل�سعو د ية للبو ليم ��ر ا ت  4.800مليون
ريال
( - )SPCoتابعة

%65

ت�صنيع وبيع منتجات
البوليمرات

اململكة العربية
ال�سعودية

 2مليون درهم

%65

ا�سم ال�شركة

بوليمرات اخللي ��ج للتوزيع
( - )GPDCتابعة

ر�أ�س مالها

�إماراتي

بيع وتخزين منتجات ال�شركة الإمارات العربية
املتحدة
ال�سعودية للبوليمرات ()SPCo

الشركة السعودية للبوليمرات (:)SPCo
هي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،يف مدينة اجلبيل باململكة العربية ال�سعودية ،بال�سجل التجاري رقم 2055008886
وتاري ��خ  29ذو القع ��دة 1428هـ (املوافق  9دي�سمرب  ،)2007ويبلغ ر�أ�س مالها  4.800مليون ريال ،ومتتلك ال�شركة
الوطني ��ة للبرتوكيماوي ��ات (برتوكيم)  ،%65ومتتل ��ك �شركة �شيفرون فيليب�س العربي ��ة للبرتوكيماويات  ،%35ويقع
امل�شروع يف مدينة اجلبيل ال�صناعية ،وبد�أ الإنتاج يف عام 2012م ،حيث ينتج املواد بالطاقات التالية:
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املادة
�إيثلني
بروبلني
بويل �إيثلني
بويل بروبلني
بويل �ستايرين
هك�سني1-

كمية الإنتاج (�ألف طن)
1.220
440
1.100
400
200
100

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع (:)GPDC
ه ��ي �شرك ��ة ذات م�سئولية حم ��دودة ،يف املنطقة احلرة مبطار دب ��ي ،بالإمارات العربية املتح ��دة ،ت�أ�س�ست يف عام
2011م ،وبر�أ� ��س مال  2ملي ��ون 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 2017م ،على النحو التايل:

 -4شركة البتروكيماويات التحويلية (:)PCC
ه ��ي �شرك ��ة ذات م�س�ؤولية حم ��دودة ،م�سجلة يف مدينة اجلبي ��ل باململكة العربية ال�سعودي ��ة بال�سجل التجاري رقم
 2055013878وتاري ��خ � 29شعب ��ان 1432ه� �ـ (املواف ��ق  30يولي ��و 2011م) ،كانت مملوكة منا�صف ��ة بني املجموعة
ال�سعودي ��ة لال�ستثمار ال�صناعي و�شركة �شيفرون فيليب�س العربي ��ة للبرتوكيماويات وبن�سبة  %50لكل منهما ،وذلك
التزام� � ًا ب�شروط تخ�صي� ��ص الغاز ال�صادر من وزارة الطاق ��ة وال�صناعة والرثوة املعدني ��ة ،حيث قامت املجموعة
ال�سعودي ��ة لال�ستثم ��ار ال�صناعي و�شريكتها �شركة �شيفرون فيليب�س العربي ��ة للبرتوكيماويات تنفيذ ع�شرة م�شاريع
حتويلي ��ة ،منه ��ا �أول م�شروع لإنتاج م ��ادة النايلون  6.6يف اململك ��ة ،وعدة م�شاريع حتويلي ��ة لت�صنيع عدة منتجات
لالحتياج ��ات اال�ستهالكية ،و�أقيم امل�شروع عل ��ى م�ساحة  510.000مرت مربع مبدينة اجلبي ��ل ال�صناعية الثانية،
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وبد�أ الت�شغيل للم�صانع التحويلية خالل العام 2014م ،كما بد�أ ت�شغيل م�صنع النايلون  ،6,6وم�صنع ت�شكيل النايلون
خ�ل�ال العام 2015م ،وكانت التقديرات والتوقعات لتلك امل�شاري ��ع ت�شري �إىل �صعوبة حتقيق هوام�ش ربحية ،وذلك
ب�سب ��ب طاقات الإنتاج العالي ��ة ،وتناف�سية املنتجات حملي ًا وعاملي ًا ،مع �ضعف وج ��ود م�ستهلكني للكميات املنتجة يف
املنطقة ،حيث كانت �شركة البرتوكيماويات التحويلية ت�شكل عبئ ًا مالي ًا كبري ًا على نتائج ال�شركة ،وقد قرر ال�شركاء
بيع امل�شروع للحد من ا�ستمرار اخل�سائر منه ،هذا وقد متت عملية بيع كامل ح�صة ال�شركة يف امل�شروع بتاريخ -18
2017-10م ،على طرف غري ذي عالقة ،وبلغت ح�صة ال�شركة من عملية البيع  31مليون ريال.

 -5تكامل 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 ،حيث تنت ��ج منتجات خمتلفة بطاقة �إجمالية ت�ص ��ل �إىل � 6.400ألف طن �سنوي ًا ،منها ما
ي�ستخدم داخلي ًا لإنتاج منتجات ذات قيمة م�ضافة ،حيث تبلغ الكميات املتاحة للبيع حملي ًا ودولي ًا � 3.800ألف طن
�سنوي ًا:
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رابع ًا :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
�إىل تنمي ��ة حق ��وق م�ساهميها وتعزيز ق ��درا ت ال�شركة التناف�سي ��ة يف خمتلف الأ�سواق ،وتق ��وم ال�شركة و�شركاتها
التابعة باملتابعة امل�ستمرة لإدارة تلك املخاطر وعمل الإجراءات الوقائية التي ت�ساهم يف رفع م�ستوى الوعي واحلد
من ت�أثريها ،ومن املخاطر التي ت�ؤثر على ال�شركة يف �صناعاتها الرئي�سية ما يلي:
 خماط ��ر توري ��د امل ��واد الأ�سا�سية (اللقي ��م) و�أ�سعارها 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.
 و�ض ��ع االقت�ص ��اد العاملي وال ��ذي ينعك�س على �أ�سعار املنتج ��ات ،وقد ي�ؤثر يف الطلب عل ��ى منتجات ال�شركات
التابع ��ة ،وبالتايل على املبيعات والإيرادات ،ف�ض ًال عن التكلفة املتوقعة للقيم ،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.
 التناف�سي ��ة العالية يف الأ�سواق والتي تت�أثر بها ال�ش ��ركات التابعة من حيث العر�ض والطلب ،وتعمل ال�شركات
التابع ��ة على ت�سويق وبيع منتجاتها يف خمتلف الأ�سواق املحلي ��ة والإقليمية والعاملية ،وتو�سيع قاعدة عمالئها
م ��ن خالل اتفاقي ��ات الت�سويق ،كما �أنها معر�ضة لتقلب ��ات �أ�سعار املنتجات البرتوكيماوي ��ة ،وتعمل ال�شركات
التابعة على احلد من هذه الت�أثريات من خالل تخفي�ض التكاليف ،وزيادة الكميات املنتجة واملباعة.
 خماطر م�ستوى الأداء الت�شغيلي والتي حتتوي على العديد من التقنيات واملعدات والتي قد تتعر�ض للأعطال
والتوق ��ف من حني لآخر ،وتتعر� ��ض ال�شركات التابعة يف وحداتها الت�شغيلي ��ة �إىل بع�ض التوقفات ،وللحد من
خماط ��ر هذه التوقف ��ات ُتطبق ال�شركات التابع ��ة برنامج االعتمادي ��ة ال�شاملة جلميع وحداته ��ا� ،إىل جانب
قيامها بالت�أمني الالزم على �أ�صولها.
 يت�ضم ��ن ن�شاط ال�شركات التابعة على ت�صنيع وت�سوي ��ق املنتجات البرتوكيماوية ،ومن هذه املواد ما هو خطر
�أو قاب ��ل لال�شتع ��ال ،وكما هو احلال يف �أي �أن�شطة تت�ضمن التعام ��ل مع مواد خطرة ،وللحد من هذه املخاطر
تت ��وىل ال�شركات التابع ��ة تدريب العاملني ب�شكل م�ستم ��ر يف جميع جماالت ال�سالمة وحماي ��ة البيئة ،وتطبق
�أعلى معايري ال�سالمة املطبقة عاملي ًا.
 خماطر �أ�سعار الفائدة� :إن تغري �أ�سعار الفائدة لها ت�أثريين على �أعمال ال�شركة ،حيث ي�ؤثر ا�ستمرار انخفا�ضها
�سلب� � ًا على الودائع البنكية واملرابحات ال�سلعية 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 ،وذلك
وفق �شروط االتفاقيات املربمة مع املقر�ضني.
 خماط ��ر املوارد الب�شرية والتي ت�صاحب عدم ا�ستقرار الكفاءات ال�سعودية يف تطور وا�ستمرار �أداء ال�شركة،
وتقوم ال�شرك ��ة و�شركاتها التابعة ب�إعداد الربامج املنا�سبة والتي ت�ساعد على ا�ستقرار املوظفني ال�سعوديني،
والعمل على تقليل معدل دورانهم.
 املخاطر البيئية واملالزمة لل�صناعات البرتوكيماوية كالتلوث وما يرتتب عليها من غرامات وتكاليف ،وللحد
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م ��ن املخاطر البيئية تلتزم ال�شركات التابعة مبب ��ادئ اال�ستدامة با�ستخدامها املواد الأقل �ضرر ًا على البيئة،
وامل�ستخدم ��ة عاملي� � ًا ،والتخل�ص من النفاي ��ات بالطرق ال�صحيحة التي ال ت�ض ��ر بالبيئة واملجتمع ،عن طريق
خمت�صني يف هذا املجال.
 املخاط ��ر املتعلقة بقوانني مكافحة الإغ ��راق يف الأ�سواق التي يتم فيها بيع منتج ��ات ال�شركات التابعة ،حيث
تعم ��ل ال�شرك ��ة وبالتعاون مع اللجنة ال�سعودية مل�صنعي البرتوكيماويات ،وه ��ي جهة خا�صة تتوىل الدفاع عن
م�صال ��ح قط ��اع البرتوكيماويات ،والتن�سيق بني ال�ش ��ركات واجلهات احلكومية لتمثي ��ل اجلانب ال�سعودي يف
ق�ضايا الإغراق التي ترفع �ضدها باخلارج.

خامس ًا :النتائج المالية للشركة:
أ-

ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2013م – 2017م:

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

(قائمة املركز املايل) مباليني الرياالت

2017

2016

2016

2015

2014

2013

املوجودات املتداولة

6.654

5.721

5.501

5.329

4.933

3.397

املوجودات غري املتداولة

18.658

19.481

21.060

21.205

21.473

21.977

�إجمايل املوجودات

25.312

25.202

26.561

26.534

26.406

25.374

املطلوبات املتداولة

3.035

2.681

2.681

2.368

2.219

2.426

املطلوبات غري املتداولة

8.957

10.569

10.384

11.678

13.007

13.122

�إجمايل املطلوبات

11.992

13.250

13.065

14.046

15.226

15.548

�إجمايل حقوق امللكية

13.320

11.952

13.496

12.488

11.180

9.826

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

25.312

25.202

26.561

26.534

26.406

25.374
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قـائمة الدخـل:

ال�سيا�سة املحا�سبية املطبقة
(قائمة الدخل) مباليني الرياالت
املبيعات
تكلفة املبيعات

SOCPA

IFRS
2017

2016

2016

2015

2014

2013

7.364

6.067

6.066

7.304

7.859

4.437

()3.710( )5.560( )4.822( )4.469( )4.458( )5.100

�إجمايل الربح (اخل�سارة)
ح�صة ال�شركة يف �أرباح امل�شاريع املدارة
ب�صورة م�شرتكة� ،صايف

2.264

1.609

1.597

2.482

2.299

727

609

86

339

318

605

880

امل�صاريف العمومية والإدارية والت�سويقية

()662

()608

()608

()732

()807

()572

خ�سائر ا�ستثمار م�شروع مدار ب�صورة
م�شرتكة
الدخل (اخل�سارة) من العمليات
الرئي�سية
�أعباء مالية

()41

()159

-

-

-

-

2.170

928

1.328

2.820

2.097

1.035

()269

()253

()188

()152

()172

()203

(م�صاريف) �إيرادات �أخرى� ،صايف

208

23

21

6

7

()58

الدخل (اخل�سارة)
قبل حقوق امللكية 2.109
غري امل�سيطرة والزكاة

698

1.161

1.922

1.932

774

()253

()217

()153

()163

()127

()103

()398

()509

()1.032

()872

43

83
0.18

499
1.11

727
1.62

933
2.07

714
1.59

الزكاة
ح�صة حقوق امللكية غري
امل�سيطرة يف �صايف ()852
(�أرباح) خ�سارة ال�شركات التابعة
�صايف الدخل
1.004
ربحية ال�سهم الواحد بالريال
2.23
ب-

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

البنود (ماليني الرياالت)
املبيعات/الإيرادات
تكلفة املبيعات/الإيرادات
�إجمايل الربح
�إيرادات ت�شغيلية – �آخرى
م�صروفات ت�شغيلية – �آخرى
الربح الت�شغيلي
�صايف الربح

2017

2016

التغيريات -/+

ن�سبة التغري %

7.364
()5.100
2.264
568
()662
2.170
1.004

6.067
()4.458
1.609
()73
()608
928
83

1.297
642
655
642
54
1.242
921

%21
%14
%41
%878
%9
%134
%1110

جميع الأرقام وفقاً للمعايري املحا�سبية الدولية IFRS
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يعود سبب ارتفاع صافي الربح والربح التشغيلي إلى:

.1
.2
.3

.4
.5
.6

1ارتف ��اع ح�ص ��ة املجموعة يف �أرباح امل�شاريع املدارة ب�صورة م�شرتكة �شرك ��ة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية ،SCP
و�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س  ،JCPوذلك ب�سبب ارتفاع �أ�سعار بيع منتجات تلك ال�شركات.
2انخفا�ض دفعات التمويل املقدمة من املجموعة ل�شركة البرتوكيماويات التحويلية  PCCوالتي بلغت  41مليون
ريال للعام 2017م ،مقابل  159مليون ريال للعام 2016م.
3توقف املجموعة عن ت�سجيل ح�صتها من اخل�سائر املرتاكمة يف ال�شركة البرتوكيماويات التحويلية  PCCوفق ًا
ملعاي�ي�ر املحا�سبة الدولي ��ة بعد ان جتاوزت اخل�سائر املرتاكمة ا�ستثمار املجموعة بها ،والتي بلغت  436مليون
ريال للعام 2016م.
4بيع املجموعة ل�شركة البرتوكيماويات التحويلية  PCCبقيمة  31مليون ريال.
5ارتف ��اع ح�ص ��ة املجموعة يف �أرباح ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكي ��م) لتبلغ  444مليون ريال للعام
2017م ،مقابل  199مليون ريال للعام 2016م.
6ارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب ارتفاع إجمالي الربح إلى:

ارتفاع �إجمايل ربح ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم).
ج -

السياسات المالية المحاسبية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية (:)IFRS

�أق ��رت الهيئة ال�سعودي ��ة للمحا�سبني القانونني تطبيق معايري املحا�سبة الدولي ��ة ( )IFRSعلى القوائم املالية املعدة
ع ��ن الف�ت�رات املالية والتي بد�أت يف العام 2017م ،حيث �أعدت ال�شرك ��ة خطة لتطبيق تلك املعايري الدولية ،جاءت
على النحو التايل:
1 .1التعاون مع م�ست�شار حما�سبي خارجي للبدء يف عمل خطة لتطبيق معايري املحا�سبة الدولية لل�شركة و�شركاتها
التابعة ،لكي يتم �إعداد القوائم املالية بنا ًء على املعايري الدولية (.)IFRS
2 .2مت االنتهاء من �إعداد خطة التحول اىل معايري املحا�سبة الدولية ،ومل تواجه ال�شركة �أي �صعوبات تذكر ،ومت
اعتماد ال�سيا�سات املالية واملحا�سبية من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة.
3 .مت �إعداد القوائم املالية املوحدة للعام 2017م ،وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية.
متثل ��ت الآث ��ار اجلوهرية عند تطبيق معايري املحا�سبة الدولية مبلغ انخفا�ض ر�صي ��د الأرباح املبقاة عند االنتقال
للعمل مبعايري املحا�سبة الدولية يف بداية العام 2017م ،وجاءت موزعة على النحو التايل:
 انخفا�ض ا�ستثمار املجموعة يف �شركة البرتوكيماويات التحويلية ( )PCCبقيمة  1.513مليون ريال.
 انخفا�ض ا�ستثمارها يف ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) بقيمة  25مليون ريال.
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سادس ًا :سياسة توزيع األرباح:
توزع �أرباح 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 باملائة ( )%10من الأرباح ال�صافية لتكوي ��ن احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور ثالثني باملائة ( )%30من ر�أ�س املال املدفوع.
2 .2للجمعي ��ة العام ��ة 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 .3للجمعي ��ة العام ��ة العادية �أن تقرر تكوين احتياطي ��ات �أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحق ��ق م�صلحة ال�شركة �أو
يكف ��ل توزيع �أرباح ثابتة ق ��در الإمكان على امل�ساهمني .وللجمعية املذكورة كذلك �أن تقتطع من �صايف الأرباح
مبالغ لإن�شاء م�ؤ�س�سات اجتماعية لعاملي ال�شركة �أو ملعاونة ما يكون قائم 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 مراع ��اة الأحكام املقررة يف املادة الثانية الع�شرون ( )22من نظ ��ام ال�شركة الأ�سا�سي ،واملادة ال�ساد�سة
وال�سبع ��ون ( )76من نظ ��ام ال�شركات ،يخ�ص�ص بعد ما تقدم ن�سبة ع�شرة 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 مرحلي ��ة على م�ساهميها ب�ش ��كل ن�صف �سنوي �أو ربع �سن ��وي ،بقرار من جمل�س
الإدارة� ،إذا �سم ��ح و�ض ��ع ال�شرك ��ة املايل وتوف ��رت ال�سيولة لديها وفق� � ًا لل�ضوابط والإجراءات الت ��ي ت�ضعها اجلهة
املخت�صة ،وبعد احل�صول على تفوي�ض من اجلمعية العامة.
وقرر جمل�س �إدارة املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي يف اجتماعه بتاريخ 2017/10/8م ،توزيع �أرباح نقدية
ع ��ن العام املايل 2017م ،ح�ص ��ة ال�سهم الواحد ن�صف ريال ،ون�سبة التوزيع من القيمة الأ�سمية لل�سهم  ،%5وتكون
�أحقي ��ة الأرباح للم�ساهمني املالكني للأ�سهم يوم اال�ستحقاق وهو ي ��وم الأحد 2017/12/31م ،واملقيدين يف �سجل
م�ساهم ��ي ال�شركة لدى �شركة مرك ��ز �إيداع الأوراق املالية ،وبد أ� توزيع �أرب ��اح امل�ساهمني يف تاريخ 2018/1/11م،
بالتحويل املبا�شر حل�سابات امل�ساهمني املربوطة باملحافظ اال�ستثمارية.
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وقد حققت الشركة أرباح ًا صافية خالل السنوات السابقة على النحو التالي

وكانت توزيعات األرباح النقدية عن السنوات الماضية على النحو التالي:

وكم ��ا هو معروف ف�إن �صناعة البرتوكيماويات �صناعة متذبذبة ،وذلك بحكم تغري �أ�سعار املنتجات العاملية ،بحيث
ي�صع ��ب التنب�ؤ ب�أرباح ال�شركة لل�سنوات القادمة ،مما يتطلب مراجعة �سيا�سة توزيع الأرباح ب�شكل دوري ،علم ًا ب�أن
ال�شرك ��ة ته ��دف �إىل ا�ستمرارية ومنو التوزيع ��ات ال�سنوية للم�ساهمني ،متى ما حتققت الق ��درة على ذلك ،ويو�ضح
اجلدول التايل ر�صيد الأرباح:
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الر�صيد (ماليني الرياالت)

البيـــــان

868
()225
()225
1.004
()8
()100
1.314

ر�صيد الأرباح املبقاة يف 2017/1/1م
توزيعات �أرباح عن عام 2016م
توزيعات �أرباح عن عام 2017م
�صايف الأرباح يف 2017/12/31م
الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
املحول لالحتياطي النظامي بن�سبة %10
الأرباح املبقاة املرتاكمة يف 2017/12/31م

سابع ًا :القروض وأدوات الدين:

ال يوجد �أي قرو�ض مبا�شرة على املجموعة ال�سعودية ،وكذلك �شركاتها املدارة ب�صورة م�شرتكة ،ولكن لدى م�شروع
�شركته ��ا التابع ��ة ال�شركة الوطني ��ة للبرتوكيماويات (برتوكيم) قرو�ض� � ًا قائمه على م�شروعه ��ا ال�شركة ال�سعودية
للبوليمرات ،واجلدول التايل يبني معلومات القر�ض و�أدوات الدين وحركتها خالل عام 2017م:
 .1الشركة السعودية للبوليمرات (بماليين الرياالت)

اجلهة املقر�ضة

قيمة
القر�ض

ر�صيد
بداية
العام

املبالغ
امل�سددة
خالل العام

ر�صيد مدة القر�ض
نهاية (�سنة)*
العام

�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي

1.200

670

180

490

7

�صندوق اال�ستثمارات العامة

3.000

1.890

458

1.432

7.5

بنوك جتارية حملية و�أجنبية

9.258

6.966

882

6.084

11

الإجمايل
* بد أ� ال�سداد خالل عام 2013م.

13.458

9.526

1.520

8.006

 .2الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم):

�أكملت ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) عملية �إ�صدار �صكوك ،متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية،
يف �شهر يونيو 2014م ،بقيمة  1.200مليون ريال �سعودي ،وملدة خم�س �سنوات ،وبعائد على ال�صكوك قدرة �سايبور
(�ست ��ة �أ�شهر)  ،%1.7 +والهدف من �إ�ص ��دار ال�صكوك هو تغطية امل�صاريف الت�شغيلي ��ة ل�شركة برتوكيم ،وكذلك
لتموي ��ل احتياجات م�شروعها ،وقد قام ك ٌل م ��ن �شركة الريا�ض املالية ،ودويت�شة للأوراق املالية بدور املديرين لهذا
الإ�ص ��دار ،كم ��ا ا�ستثمرت املجموعة ال�سعودية يف ال�صكوك امل�صدرة م ��ن قبل برتوكيم خالل عام 2014م ،مبقدار
 130مليون ريال.
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ثامن ًا :وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في
التصويت أو أدوات دين الشركة (عدا أعضاء مجلس إدارة
الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم) وأي تغيير في تلك الحقوق
خالل السنة المالية 2017م:
بداية العام
عدد الأ�سهم
48.057.001
26.106.496

ا�ســم من تعود له امل�صلحة
امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

نهاية العام
عدد الأ�سهم
50.795.573
26.106.496

�صايف التغيري
2.738.572
0

ن�سبة
التغيري
%5.6
%0

تاسع ًا :إدارة الشركة:
أ -عضوية مجلس اإلدارة:

يت ��وىل �إدارة ال�شرك ��ة جمل� ��س �إدارة م�ؤل ��ف م ��ن ت�سعة �أع�ض ��اء ،مت انتخابه ��م يف تاري ��خ 2015/4/8م يف اجتماع
اجلمعي ��ة العام ��ة العادية لثالث �سنوات ،وب ��د�أت ع�ضويتهم يف تاريخ 2015/7/1م ،وتنته ��ي دورة املجل�س احلايل
يف 2018/6/30م ،ويت ��م ت�صني ��ف الأع�ض ��اء وفق ًا للتعريفات ال ��واردة باملادة الأوىل من الئح ��ة حوكمة ال�شركات
ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو

م

ال�صفة

1

معايل الأ�ستاذ حمد �سعود ال�سياري (رئي�س جمل�س الإدارة)

غري تنفيذي

2
3

معايل الأ�ستاذ �سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئي�س جمل�س الإدارة)
(ممثال عن امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية)
الأ�ستاذ حامت علي اجلفايل

غري تنفيذي

4

الدكتور عبد الرحمن �سليمان الراجحي

م�ستقل

5

الأ�ستاذ �صالح عيد احل�صيني

م�ستقل

6

الأ�ستاذ �سعد علي الكثريي (ممثال عن امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد)

7

املهند�س علي عبداهلل النعيم

8

الأ�ستاذ �أحمد حممد عبيد بن زقر

9

الأ�ستاذ �سليمان حممد املنديل (الع�ضو املنتدب)

غري تنفيذي

غري تنفيذي
م�ستقل
غري تنفيذي
تنفيذي
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ب -أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضواً في مجالس
إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

•ع�ضوية املجال�س احلالية:

اال�سم

ع�ضوية املجال�س احلالية

حمد ال�سياري

�سليمان القويز

حامت اجلفايل

عبدالرحمن
الراجحى
�صالح احل�صيني
�سعد الكثريي
علي النعيم

�أحمد بن زقر

�سليمان املنديل
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ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم)
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شركة احتاد االت�صاالت (موبايلي)
�شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)
�شركة ح�صانة لال�ستثمار
ال�شركة الوطنية للت�أمني (الوطنية)
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
ال�شركة التعليمية املتطورة
جمموعة الراجحي �إخوان
�شركة الإ�سمنت ال�سعودية
�شركة �سيوب العربية
الأول لال�ستثمار
م�صرف الإمناء
�شركة فالكم للخدمات املالية
ال�شركة ال�سعودية للمختربات اخلا�صة
(مطابقة)
�شركة اليمامة ملنتجات العوازل
�شركة اليمامة للطوب الأحمر
�شركة �شيفرون فيليب�س ال�سعودية
�شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س
ال�شركة ال�سعودية للبوليمرات
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

2017م

داخل/خارج
اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة

داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة
داخل اململكة

داخل اململكة

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

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

حامت اجلفايل
�شركة الإ�سمنت ال�سعودية
ال�شركة التعليمية املتطورة
عبدالرحمن الراجحى جمموعة �شركات دواجن الوطنية
�شركة �سابك
�شركة برتومني
�شركة ابن بيطار
�صالح احل�صيني �شركة اخلطوط ال�سعودية لل�شحن
�شركة االحتاد للت�أمني التعاوين
�سعد الكثريي
علي النعيم
�أحمد بن زقر
�سليمان املنديل


داخل/خارج
اململكة

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

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمه مقفلة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة مدرجة

-

-

داخل اململكة

-

م�ؤ�س�سة ج�سر امللك فهد
الهيئة العليا لتطوير منطقة الريا�ض
الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل
الهيئة العليا للم�ساحة الع�سكرية
ال�شركة ال�سعودية للأحما�ض احليوية

الكيان القانوين

حكومية
حكومية
حكومية
حكومية
م�ساهمة غري مدرجة

داخل اململكة

م�ساهمة غري مدرجة
داخل اململكة
داخل وخارج اململكة م�ساهمة مدرجة وغري
مدرجة

جمموعة �شركات بن زقر
ً
عدد كبري من ال�شركات ممثال ل�صندوق
اال�ستثمارات العامة

ج-اجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد جمل�س �إدارة ال�شركة خم�سة اجتماعات خالل العام املايل 2017م ،وكان ح�ضور الأع�ضاء كما يلي:

ا�ســم الع�ضــو
حمد �سعود ال�سياري
�سليمان عبدالرحمن القويز
حامت علي اجلفايل
عبد الرحمن �سليمان الراجحي
�صالح عيد احل�صيني
�سعد علي الكثريي
علي عبداهلل النعيم
�أحمد حممد عبيد زقر
�سليمان حممد املنديل

 16يناير
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د -ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

 و�ص ��ف لأي م�صلحة تع ��ود لأع�ضاء جمل� ��س الإدارة و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سه ��م ال�شركة (املجموعة
ال�سعودية) خالل العام 2017م على النحو التايل:
بداية العام
عدد الأ�سهم
200.000

نهاية العام
عدد الأ�سهم
200.000

0

�سليمان عبدالرحمن القويز

----

----

0

%0

حامت علي اجلفايل

9.332.418

6.269.994

3.062.424

(%)33

عبد الرحمن �سليمان الراجحي

38.193

38.193

0

%0

�صالح عيد احل�صيني

1.000

1.000

0

%0

�سعد علي الكثريي

----

----

0

%0

علي عبداهلل النعيم

10.000

10.000

0

%0

�أحمد حممد عبيد زقر

2.700

2.700

0

%0

�سليمان حممد املنديل

406.500

406.500

0

%0

ا�ســم من تعود له امل�صلحة
حمد �سعود ال�سياري

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري
%0

 و�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تع ��ود لأع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة و�أزواجه ��م و�أوالدهم الق�ص ��ر يف �أ�سهم ال�شرك ��ة التابعة
(برتوكيم) خالل العام 2017م على النحو التايل:
بداية العام
عدد الأ�سهم
100.000

نهاية العام
عدد الأ�سهم
100.000

0

�سليمان عبدالرحمن القويز

----

----

0

%0

حامت علي اجلفايل

----

----

0

%0

عبد الرحمن �سليمان الراجحي

----

----

0

%0

�صالح عيد احل�صيني

----

----

0

%0

�سعد علي الكثريي

----

----

0

%0

علي عبداهلل النعيم

----

----

0

%0

�أحمد حممد عبيد زقر

----

----

0

%0

�سليمان حممد املنديل

1.000

1.000

0

%0

ا�ســم من تعود له امل�صلحة
حمد �سعود ال�سياري

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري
%0

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

 و�صف لأي م�صلحة تعود لكبار التنفيذيني و�أزواجهم و�أوالدهم الق�صر يف �أ�سهم ال�شركة (املجموعة ال�سعودية)
خالل العام 2017م.
ا�ســم من تعود له امل�صلحة
�سليمان حممد املنديل
حازم مروان �أبو �سويرح
حممد علي الدغي�ش

بداية العام
عدد الأ�سهم
406.500
-------

نهاية العام
عدد الأ�سهم
406.500
-------

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

0
0
0

%0
%0
%0

 و�ص ��ف لأي م�صلح ��ة تعود لكب ��ار التنفيذيني و�أزواجه ��م و�أوالدهم الق�ص ��ر يف �أ�سهم ال�شرك ��ة التابعة ال�شركة
الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) خالل العام 2017م.
ا�ســم من تعود له امل�صلحة
�سليمان حممد املنديل
حازم مروان �أبو �سويرح
حممد علي الدغي�ش

بداية العام
عدد الأ�سهم
1.000
-------

نهاية العام
عدد الأ�سهم
1.000
-------

�صايف التغيري

ن�سبة التغيري

0
0
0

%0
%0
%0

مالحظة :ال يوجد �أي �أدوات دين لكبار التنفيذيني يف ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
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و -لجان مجلس اإلدارة:

لجنة المراجعة:
ت�شتمل مهام جلنة املراجعة على ما يلي:
 درا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية لل�شركة.
 مراقبة �أعمال ال�شركة والتحقق من �سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية.
 التو�صي ��ة باختي ��ار مراجع احل�سابات اخلارج ��ي ،وعزلهم وحتديد اتعابه ��م وتقييم �أدائهم ،بع ��د التحقق من
ا�ستقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�شروط التعاقد معهم ،والتحقق من ا�ستقالل مراجع احل�سابات.
 درا�سة القوائم املالية ال�سنوية والأولية قبل اعتمادها ون�شرها.
 التحقق من كفاية ت�صميم الأن�شطة الرقابية يف ال�شركة وفاعلية ت�صميمها بطريقة منا�سبة.
 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 تقومي فاعلية تقدير ال�شركة للمخاطر املهمة واملحتملة وكيفية مراقبة ومواجهة تلك املخاطر.
 تعيني املراجعني الداخليني والتحقق من ا�ستقالليتهم واعتماد خطة عمل املراجعة الداخلية يف ال�شركة.
 تقييم �أداء املراجعة الداخلية.
 التحقق 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
جلن ��ة املراجع ��ة ،حيث وعق ��دت اللجنة خم�سة اجتماعات خالل الع ��ام 2017م ،وكان ح�ض ��ور �أع�ضاء اللجنة على
النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو
1
2
3

�صالح عيد احل�صيني
�سعد علي الكثريي
خالد عبداهلل ال�صليع

�صفة
الع�ضوية
رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة

 17يناير




خالل عام 2017م
 7مار�س  11مايو � 8أغ�سط�س � 29أكتوبر













مالحظة� :أ�صدر جمل�س الإدارة يف اجتماعه املُنعقد يوم اخلمي�س 2017/12/21م ،قرار تعيني الأ�ستاذ خالد حممد
اخلويط ��ر ع�ض ��و ًا يف جلنة املراجعة ،وذلك بعد ا�ستقالة الأ�ستاذ خال ��د ال�صليع (ع�ضو جلنة املراجعة ال�سابق) يف
2017/11/5م ،نظر ًا لتعيينه ع�ضو ًا يف جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق املالية ،ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،وعر�ض
ذلك القرار على اجلمعية العامة القادمة.

اللجنة التنفيذية:
ت�شتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:
 تق ��وم اللجن ��ة التنفيذية بنف�س مهام جمل�س الإدارة ،يف حالة عدم القدرة على عقد اجتماع جمل�س الإدارة لأي
�سبب كان.
 تق ��وم اللجنة بعد كل اجتماع لها ،برفع تقري ��ر ملجل�س �إدارة ال�شركة ،ويت�ضمن التقرير و�صف ًا لكافة الإجراءات
التي اتخذتها اللجنة يف االجتماع.
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 يج ��وز للجنة اال�ستعانة كلما دع ��ت احلاجة مب�ست�شارين م�ستقلني للقيام بدرا�س ��ات متخ�ص�صة ت�ساعد اللجنة
على تنفيذ مهامها ،وحتديد �أتعابها.
وعقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2017م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

خالل عام 2017م
 10دي�سمرب

حمد �سعود ال�سياري

رئي�س اللجنة



حامت علي اجلفايل

ع�ضو اللجنة



�سليمان حممد املنديل

ع�ضو اللجنة



لجنة الترشيحات والمكافآت:
تقوم جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت باملهام التالية:

 التو�صي ��ة بالرت�شيح لع�ضوية جمل�س الإدارة ،ويج ��ب على اللجنة مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبقت �إدانته
ب�أي جرمية خملة بال�شرف والأمانة.
 تقوم اللجنة بعمل املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،و�إعداد
و�ص ��ف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوب ��ة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الالزم تخ�صي�صه من
الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
 تقوم اللجنة مبراجعة هيكل جمل�س الإدارة ،ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
 تقوم اللجنة بتحديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
 الت�أك ��د ب�شكل �سنوي م ��ن 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.
 و�ض ��ع �سيا�سات وا�ضحة ملكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وكب ��ار التنفيذيني ،واال�ستعانة مبعايري ترتبط بالأداء
يف حتديد تلك املكاف�آت.
 و�ضع و�صف وظيفي للأع�ضاء التنفيذيني والأع�ضاء غري التنفيذيني والأع�ضاء امل�ستقلني وكبار التنفيذيني.
 تراعي اللجنة ب�شكل �سنوي عدم الإخالل ب�أحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
 تقوم اللجنة باملراجعة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها.
 وعقدت اللجنة اجتماعني خالل العام 2017م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:

1
2
3

ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

�سليمان عبدالرحمن القويز
علي عبداهلل النعيم
�أحمد حممد عبيد بن زقر

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة

خالل عام 2017م
 21دي�سمرب
 14نوفمرب
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لجنة المسؤولية االجتماعية:
ت�ضطلع اللجنة بالأهداف وامل�س�ؤوليات التالية التي تتعلق بخطط امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة:
 تطوير �أ�س�س ومعايري امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة.
 تطوير ومتابعة الربامج التي ت�ساهم يف تعميق الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة وموظفيها.
 تفعيل 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.
 رفع تو�صيات ملجل�س �إدارة ال�شركة بخ�صو�ص ميزانية امل�ساهمة االجتماعية لل�شركة ال�سنوية.
وعقدت اللجنة اجتماع ًا واحد ًا خالل العام 2017م ،وكان ح�ضور �أع�ضاء اللجنة على النحو التايل:
1
2
3


ا�ســم الع�ضــو

�صفة الع�ضوية

عبدالرحمن �سليمان الراجحي
�صالح عيد احل�صيني
�سليمان حممد املنديل

رئي�س اللجنة
ع�ضو اللجنة
ع�ضو اللجنة

خالل عام 2017م
� 8أكتوبر




ز -أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ،وأعضاء اللجان ،واإلدارة التنفيذية ،ووظائفهم الحالية
والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

�أع�ضاء جمل�س الإدارة (واللجان املنبثقة من املجل�س):
.1حمد �سعود ال�سياري – رئي�س جمل�س الإدارة – رئي�س اللجنة التنفيذية
متقاعد
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
ماج�ستري يف االقت�صاد – جامعة ماري الند
حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وله منا�صب وخربات متعددة يف �صندوق التنمية ال�صناعية و�صندوق
الوظائف ال�سابقة واخلربات
اال�ستثمارات العامة ومعهد الإدارة العامة
�.2سليمان عبدالرحمن القويز  -نائب رئي�س جمل�س الإدارة – رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
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 عن قطاعات الأفراد وال�شركات واخلزينة واال�ستثمار  -بنك الريا�ض ،وله منا�صب
الوظائف ال�سابقة واخلربات
وخربات متعددة يف بنك الريا�ض وبنك �سامبا.
.3حامت علي اجلفايل – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو اللجنة التنفيذية
رجل �أعمال
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
بكالوريو�س يف الإدارة الهند�سية
منا�صب وخربات متعددة يف �إدارة �شركة �إبراهيم اجلفايل و�إخوانه وال�شركات املنبثقة منها.
الوظائف ال�سابقة واخلربات
 .4عبد الرحمن �سليمان الراجحي – ع�ضو جمل�س �إدارة – رئي�س جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
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 �سليمان الراجحي
الوظائف ال�سابقة واخلربات
اخلريية ،و�إدارة ال�شركة الوطنية لنظم املعلومات.
�.5صالح عيد احل�صيني – ع�ضو جمل�س �إدارة – رئي�س جلنة املراجعة – ع�ضو جلنة امل�س�ؤولية االجتماعية
ممثل اململكة الدائم يف منظمة التجارة العاملية
الوظيفة احلالية
ماج�ستري علوم اقت�صاد
امل�ؤهالت
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منا�صب وخربات متعددة يف جمل�س ال�شورى ،ووزارة التجارة واال�ستثمار ،والدار ال�سعودية للخدمات
الوظائف ال�سابقة واخلربات
اال�ست�شارية ،و�صندوق النقد الدويل.
�.6سعد علي الكثريي – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو جلنة املراجعة
م�ست�شار مايل  -امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
ماج�ستري حما�سبة
منا�صب وخربات متعددة يف ال�ش�ؤون املالية  -امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد ،ووزارة املالية.
الوظائف ال�سابقة واخلربات
.7علي عبداهلل النعيم – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
الوظيفة احلالية
وكيل للطرق  -وزارة النقل
الوظيفة ال�سابقة
بكالوريو�س هند�سة مدنية
امل�ؤهالت
وكيل للتخطيط واملتابعة  -وزارة النقل ،وله منا�صب وخربات متعددة يف وزارة النقل واملوا�صالت
الوظائف ال�سابقة واخلربات
�.8أحمد حممد عبيد بن زقر – ع�ضو جمل�س �إدارة – ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
نائب رئي�س �شركة بن زقر
الوظيفة احلالية
بكالوريو�س �إدارة �أعمال وت�سويق
امل�ؤهالت
مدير �صنف املنتجات الغذائية املجمدة وق�سم التموين ب�شركة بن زقر ،وله منا�صب وخربات متعددة يف
الوظائف ال�سابقة واخلربات
�إدارات �شركات بن زقر ،و�شركة بريتي�ش �أمرييكان.
�.9سليمان 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 ،و�صندوق اال�ستثمارات
الوظائف ال�سابقة واخلربات
العامة ،و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

�أع�ضاء اللجان (من خارج املجل�س):

.1خالد حممد ال�صليع – ع�ضو من خارج املجل�س – ع�ضو جلنة املراجعة
ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة ال�سوق املالية
الوظيفة احلالية
بكالوريو�س العلوم الإدارية – ق�سم حما�سبة
امل�ؤهالت
الرئي�س التنفيذي للمراجعة الداخلية ب�شركة االت�صاالت ،وله منا�صب وخربات متعددة يف �شركة االت�صاالت
الوظائف ال�سابقة واخلربات
و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

الإدارة التنفيذية:
�.1سليمان حممد املنديل
الوظيفة احلالية

امل�ؤهالت
اخلربات
.2حازم مروان �أبو �سويرح
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
الوظائف ال�سابقة واخلربات
 .3حممد علي الدغي�ش
الوظيفة احلالية
امل�ؤهالت
الوظائف ال�سابقة واخلربات

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.
مدير مايل  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
بكالوريو�س اقت�صاد وعلوم �إدارية
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 ،املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي)
مدير امل�شاريع و�أمني �سر املجل�س  -املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
ماج�ستري يف الإدارة الهند�سية
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.
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عاشراً :مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:
• �سيا�سة املكاف�آت:
1 .1تراعي اللجنة ب�شكل �سنوي عدم الإخالل ب�أحكام نظام ال�شركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحهما التنفيذية.
2 .2تقوم اللجنة باملراجعة الدورية ل�سيا�سة املكاف�آت ،وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق الأهداف املتوخاة منها.
3 .3التو�صية ملجل�س الإدارة مبكاف�آت اع�ضاء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وكبار التنفيذيني بال�شركة وفق ًا
لل�سيا�سة املعتمدة.
4 .4تقدم املكاف�آت بغر�ض حث �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية على اجناح ال�شركة وتنميتها على املدى
الطويل ،ك�أن تربط اجلزء املتغري من املكاف�آت بالأداء على املدى الطويل.
5 .5حت ��دد املكاف� ��آت بناء على م�ست ��وى الوظيف ��ة ،وامله ��ام وامل�س�ؤوليات املنوط ��ة ب�شاغلها ،وامل ؤ�ه�ل�ات العلمية،
واخلربات العملية ،واملهارات ،وم�ستوى الأداء.
�6 .6إيق ��اف �ص ��رف املكاف� ��آت �أو ا�سرتدادها �إذا تب�ي�ن انها تقررت بناء عل ��ى معلومات غري دقيق ��ة قدمها ع�ضو
يف جمل� ��س الإدارة او الإدارة التنفيذي ��ة؛ وذل ��ك ملن ا�ستغ�ل�ال الو�ضع الوظيفي للح�ص ��ول على مكاف�آت غري
م�ستحقة.
• مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
املكاف�آت املتغرية

املكاف�آت الثابتة
مبلغ معني

6 15 200
�سليمان املنديل
املجموع (�ألف ريال) 51 114 1.800

-

-

-

- 221
- 1.965

-

-

-

-

-

 - 221- 1.965 -

بدل ح�ضور جل�سات املجل�س

200
200

9
12

6
6

-

-

-

215
218

-

-

-

-

-

-

-

215
218

-

جمموع بدل ح�ضور جل�سات اللجان

مزايا عينية

مكاف�أة الأعمال الفنية والإدارية
واال�ست�شارية

مكاف�أة رئي�س املجل�س �أو الع�ضو املنتدب
�أو �أمني ال�سر �إن كان من الأع�ضاء

املجموع

200

15

3

-

-

-

218

-

-

-

-

-

-

-

218

-

�أو ًال :الأع�ضاء غري التنفيذيني

حمد ال�سياري
�سليمان القويز
حامت اجلفايل
�سعد الكثريي
�أحمد بن زقر

200
200
200
200
200

ثاني ًا :الأع�ضاء امل�ستقلني
عبدالرحمن
الراجحي
�صالح احل�صيني
علي النعيم

ثالث ًا :الأع�ضاء التنفيذيني
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املجموع
الأ�سهم املمنوحة
خطط حتفيزية طويلة الأجل
خطط حتفيزية ق�صرية الأجل
مكاف�آت دورية
ن�سبة من الأرباح

مكاف�أة نهاية الخدمة

املجموع الكلي (�ألف ريال)

بدل امل�صروفات

3 15
6 15
3 9
15 15
3 9

-

-

-

218
221
212
230
212

-

-

-

-

-

-

-

218
221
212
230
212

-

• مكاف�آت �أع�ضاء اللجان:
الع�ضو
حمد ال�سياري
�سليمان القويز
حامت اجلفايل
عبد الرحمن الراجحي
�صالح احل�صيني
�سعد الكثريي
علي النعيم
�أحمد بن زقر
�سليمان املنديل
خالد ال�صليع

جلنه
جلنة
املكاف�آت جمموع
جلنة
اللجنة
املراجعة الرت�شيحات امل�س�ؤولية
الثابتة بدل
التنفيذية
واملكاف�آت
االجتماعية
احل�ضور
رئي�س

رئي�س
ع�ضو

رئي�س
ع�ضو

رئي�س
ع�ضو

ع�ضو
ع�ضو

ع�ضو

ع�ضو
املجموع (�ألف ريال)

ع�ضو

3
6
3
3
6
15
6
3
6
15
66

200
200
200
200
200
200
200
200
200
85
1.885

املجموع
203
206
203
203
206
215
206
203
206
100
1.951

ع�ضو من خارج املجل�س

• مكاف�آت كبار التنفيذيني:
البند
املكاف�آت الثابتة

املكاف�آت املتغرية

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

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

كبار التنفيذيني
4.182.498
327.756
-

4.510.254
1.376.705
-

78.625
60.081
-

1.515.411

220.390
200.000
6.446.055

مت �صرف جميع الأتعاب واملكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء اللجان وكبار التنفيذيني بناء على ال�سيا�سة املتبعة 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 2017م ،وبالتعاون مع اجلمعيات التالية:
 -1جمعية بنيان اخلريية :برنامج امل�ساعد ال�صحي وبرنامج ال�سكرتارية واللغة الإجنليزية
حيث يتلخ�ص الربنامج بتدريب  40متدربة.
 -2جمعية رعاية الطفولة :برنامج تثقيف الأم والطفل حيث يتلخ�ص الربنامج بتدريب � 63سيدة.
 -3جمعية الإعاقة احلركية :جتهيز و�سيلة نقل لذوي االحتياجات اخلا�صة تخدم امل�ستفيدين من اجلمعية.

التقرير السنوي

2017م 33

وتعم ��ل ال�شرك ��ة على اال�ستمرار يف البحث عن الربامج املتميزة التي حتم ��ل �أهداف �سامية مع الرتكيز على دعم برامج تعليمية يف
ال�صح ��ة وال�سالم ��ة ،ودعم الأيتام والأ�سر الفق�ي�رة يف جمال التعليم والتدريب ،وت�شجيع امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية والتدريبية ،وتثقيف
وتدري ��ب وتوظي ��ف الن�ساء ،كم ��ا �أن ال�شركة تعمل دائم ًا على تقييم مدى فعالية وجدية ال ��دورة التدريبة املدعومة من قبل ال�شركة،
وفريق العمل امل�شارك ،لكي يت�سنى لل�شركة اتخاذ قرار اال�ستمرار يف الدعم �أو البحث عن برامج �أخرى.

الثاني عشر :بيان المدفوعات النظامية المستحقة:

ال توجد على ال�شركة �أي قرو�ض �أو مديونيات واجبة الدفع �سوى املدفوعات التالية:
2017
بيان الأ�سباب
و�صف موجز لها
البيان
امل�ستحق
امل�سدد
عند االنتهاء من الإقرار
 39.518.358 22.368.782امل�ستحق ميثل زكاة العام
الزكاة
الزكوي للعام 2017م.
2017م.
�ضريبة ا�ستقطاع على توزيعات
251.418
0
ال�ضريبة
�أرباح مل�ساهمني غري مقيمني.
امل�ستحق عن �شهر دي�سمرب
ا�شرتاكات الت�أمينات.
20.376
الت�أمينات االجتماعية 195.758
2017م ،و�سدد يف 2018م.
تكاليف ت�أ�شريات
وجوزات

31.629

0

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

ر�سوم مكتب العمل

450

0

ر�سوم جتديد ت�صاريح عمل.

الثالث عشر :تعامالت مع أطراف ذات عالقة:

متت خالل العام 2017م تعامالت مع �أطراف ذات عالقة على �أ�س�س جتارية ،وجاءت على النحو التايل:
نوع ال�صفقة  /مدتها  /قيمتها
نوع عالقته بال�شركة
الطرف ذو العالقة
قامت �شركة اجلبيل �شيفرون فيليب�س (�شركة تابعة
للمجموعة) مبعامالت وعقود جتارية وبدون �شروط
تف�ضيلية ببيع منتج ال�ستايرين �إىل �شركة التك�س ،حيث
ال�شركة العربية الكيماوية
بلغ �إجمايل التعامالت خالل العام 2017م ،مبلغ 36.5
املحدودة (التك�س) يرت�أ�س
ع�ضو جمل�س الإدارة
مليون ريال ،ويتم البيع ب�سعر ال�سوق الآ�سيوي ناق�ص ًا تكلفة
جمل�س �إدارتها الأ�ستاذ حامت علي (املجموعة ال�سعودية) ال�شحن ،وهو �سعر ال�سوق املعتاد ملثل هذه االتفاقيات يف
اجلفايل
ال�سوق املحلي ،كما �أن ال�شركة العربية الكيماوية املحدودة
(التك�س) حتملت تكلفة بناء خط �أنابيب لنقل املنتج من
م�صنع اجلبيل �شيفرون فيليب�س �إىل م�صنعها ،ومدتها
�سنة.
متت بني املجموعة ال�سعودية لال�ستثمار ال�صناعي
وال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات (برتوكيم) العديد من
ال�شركة الوطنية للبرتوكيماويات
رئي�س جمل�س الإدارة
التعامالت املالية خالل العام ،منها خدمات وتعامالت
(برتوكيم) ،يرت�أ�س جمل�س
حمد
أ�ستاذ
ل
ا
(معايل
م�شرتكة ،وبدون �شروط تف�ضيلية ،وقد بلغ �إجمايل
حمد
�إدارتها معايل الأ�ستاذ
ال�سياري)
الع�ضو املنتدب (الأ�ستاذ التعامالت مع �شركة برتوكيم خالل العام 2017م مبلغ
ال�سياري ،ونائب رئي�س املجل�س
و�صفة �سليمان املنديل) باملجموعة  3.2مليون ريال ،ومدتها �سنة.
الأ�ستاذ �سليمان املنديل،
كما ا�ستثمرت املجموعة ال�سعودية يف ال�صكوك امل�صدرة
ع�ضويتهم �شخ�صية
ال�سعودية
من قبل برتوكيم خالل عام 2014م ،مبقدار  130مليون
ريال.
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الرابع عشر :الئحة حوكمة الشركة:

�أ�ص ��در جمل� ��س هيئة ال�سوق املالية الئحة حوكم ��ة ال�شركات بتاريخ 2017/2/13م ،بناء على نظ ��ام ال�شركات ،وتُبني هذه الالئحة
القواع ��د واملعايري املنظمة لإدارة ال�شركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق ،من �أجل �ضمان االلتزام ب�أف�ضل ممار�سات احلوكمة التي
تكف ��ل حماية حق ��وق امل�ساهمني وحقوق �أ�صحاب امل�صالح ،وتعد ه ��ذه الالئحة الئحة �إلزامية جلميع ال�ش ��ركات املدرجة يف ال�سوق
املالي ��ة ،م ��ا عدا بع�ض املواد والتي ال زال ��ت ا�سرت�شادية ،كما يجب على ال�شركة االلتزام بالإف�ص ��اح يف تقرير جمل�س الإدارة ما مت
تطبيق ��ه م ��ن �أحكام هذه الالئحة والأحكام التي مل تطبق و�أ�سباب ذلك ،هذا وقد اعتمد جمل�س �إدارة ال�شركة الئحة حوكمة خا�ص
بال�شرك ��ة ،ع ��ن طريق حتديث الالئحة ال�سابقة ،لتتما�شى مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�ص ��ادر من هيئة ال�سوق املالية ،والتي �سبق
�إقرارها يف اجلمعية العامة لل�شركة بتاريخ 2017/4/18م.
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

املادة الع�شرون ()10

من عوار�ض ا�ستقالل الع�ضو امل�ستقل� :أن
�سنوات
يكون قد �أم�ضى ما يزيد على ت�سع
ا�سرت�شادية.
مت�صلة �أو منف�صلة يف ع�ضوية جمل�س
�إدارة ال�شركة.

املادة التا�سعة والثالثون

التدريب  -الآليات الالزمة لتدريب
�أداء املجل�س و�أع�ضائه وجلانه والإدارة
التنفيذية.

املادة احلادية واالربعون

التقييم  -الآليات الالزمة لتقييم �أداء
املجل�س و�أع�ضائه وجلانه والإدارة
التنفيذية.

ا�سرت�شادية ،وتدر�س ال�شركة حالي ًا �إيجاد
�أف�ضل املمار�سات للتدريب وتقييم �أداء �أع�ضاء
جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة منها.

املادة احلادية واخلم�سون (ب) �أن يكون رئي�س جلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت من الأع�ضاء امل�ستقلني.

�سوف تعمل ال�شركة على تطبيق هذه املادة
مع ت�شكيل جمل�س الإدارة اجلديد خالل العام
2018م.

الف�صل اخلام�س:
املادة ال�سبعون
املادة الواحد وال�سبعون
املادة الثانية وال�سبعون

جلنة �إدارة املخاطر:
ت�شكيل جلنة �إدارة املخاطر
اخت�صا�صات جلنة �إدارة املخاطر
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 �إىل
ال�شركة عن املراجعة الداخلية التي تقوم بها.

املادة ال�ساد�سة وال�سبعون

تكوين وحدة �أو �إدارة املراجعة الداخلية

ا�سرت�شادية ،مع العلم ب�أن جلنة املراجعة تقوم
بتعيني مكتب خارجي متخ�ص�ص للقيام ب�أعمال
املراجعة الداخلية ،وتقدمي تقاريره �إىل جلنة
املراجعة.

املادة الت�سعون ()5

الإجراءات التي اتخذها جمل�س
الإدارة لإحاطة �أع�ضائه  -بخا�صة غري
التنفيذين-علم ًا مبقرتحات امل�ساهمني
وملحوظاتهم حيال ال�شركة و�أدائها

مت �إعداد �أليه وا�ضحة لإحاطة جميع الأع�ضاء
عن مقرتحات امل�ساهمني ،و�سوف يتم ت�ضمينها
�إىل الئحة حقوق امل�ساهمني واعتمادها يف
اجتماع اجلمعية القادمة.

املادة اخلام�سة والت�سعون

ت�شكيل جلنة حوكمة ال�شركات

ا�سرت�شادية ،تقوم ال�شركة بتطوير قواعد
حوكمة ال�شركات ومراقبة تطبيقها والتحقق
من فعاليتها وتعديلها عند احلاجة.
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الخامس عشر :الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 2017م:

عقدت ال�شركة اجتماع ًا واحد ًا للجمعية العامة للم�ساهمني خالل عام 2017م ،وكانت اجلمعية العامة غري عادية ،وبح�ضور �أع�ضاء
جمل�س الإدارة التالية �أ�سمائهم:
� 18أبريل 2017م

ا�ســم الع�ضــو
حمد �سعود ال�سياري
�سليمان عبدالرحمن القويز
حامت علي اجلفايل
عبد الرحمن �سليمان الراجحي
�صالح عيد احل�صيني
�سعد علي الكثريي
علي عبداهلل النعيم
�أحمد حممد عبيد زقر
�سليمان حممد املنديل











السادس عشر :سجل المساهمين:

مت طلب ال�سجالت مل�ساهمي ال�شركة من موقع تداوالتي على النحو التايل:
تاريخ الطلب
2017/12/31م
2017/10/3م
2017/4/19م
2017/4/17م
2017/3/26م
2017/2/14م
2017/2/13م

عدد طلبات
1
2
3
4
5
6
7

السابع عشر :إفصاحات عامة:







�أ�سباب الطلب
بيانات امل�ساهمني امل�ستحقني للأرباح نهاية العام 2017م.
م�صادقة على عدد �أ�سهم امل�ساهمني.
بيانات امل�ساهمني امل�ستحقني للأرباح يوم انعقاد اجلمعية.
بيانات امل�ساهمني حل�ضور اجلمعية العامة.
م�صادقة على عدد �أ�سهم امل�ساهمني.
م�صادقة على عدد �أ�سهم امل�ساهمني.
م�صادقة على عدد �أ�سهم امل�ساهمني.

عق ��دت ال�شرك ��ة جمعية غري عادية بتاريخ 2017/4/18م ،ومت فيها املوافقة على تعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة وذلك مبا
يتفق مع نظام ال�شركات اجلديد ،والنموذج ال�صادر بالقرار الوزاري رقم ( )18379وتاريخ 1437/6/1هـ.
�أ�صدرت ال�شركة �ضمان ًا بنكي ًا ل�صالح الهيئة العامة للزكاة والدخل بقيمة  24مليون ريال ،وذلك لتغطية تظلمها �أمام ديوان
املظامل �ضد قرار اللجنة اال�ستئنافية يف الهيئة العامة للزكاة والدخل عن الأعوام 2002م2003 ،م.
ال يوج ��د �أي �أدوات دي ��ن قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حق اكتتاب �أو حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها
ال�شركة خالل ال�سنة املالية.
ال يوج ��د �أي حق ��وق حتويل �أو اكتتاب مبوجب �أدوات دي ��ن قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدي ��ة �أو مذكرات حق اكتتاب� ،أو
حقوق م�شابهة �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة.
ال 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.

 36التقرير السنوي

2017م










ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أحد كبار التنفيذيني عن �أي مكاف�آت.
ال يوجد �أي ترتيبات �أو اتفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق يف الأرباح.
مل ت�صدر �أي عقوبة �أو جزاء �أو تدبري احرتازي �أو قيد احتياطي مفرو�ض على ال�شركة من الهيئة �أو من �أي جهة �إ�شرافية �أو
تنظيمية �أو ق�ضائية خالل العام 2017م.
ال يوج ��د �أي تعار� ��ض بني قرارات جلنة املراجع ��ة وجمل�س الإدارة ،ب�ش�أن تر�شيح مراجع ح�ساب ��ات ال�شركة �أو عزله وحتديد
�أتعابه وتقييم �أدائه �أو تعيني املراجع الداخلي.
مل تقم ال�شركة ب�أي ا�ستثمارات �أو احتياطات �أن�شئت مل�صلحة موظفي ال�شركة.
مل يت�ضمن تقرير مراجع احل�سابات �أي حتفظات على القوائم املالية ال�سنوية.
مل يو�صي جمل�س الإدارة بتغيري مراجع احل�سابات قبل انتهاء الفرتة املعني من �أجلها.
مل ت�صدر ال�شركة �أي �أ�سهم للخزينة وحمتفظ بها.

الثامن عشر :نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:

املراجعة الداخلية هي ن�شاط ت�أكيدي وا�ست�شاري مو�ضوعي وم�ستقل ،وذلك بغر�ض �إ�ضافة قيمة وحت�سني عمليات ال�شركة ،وت�ساعد
املراجع ��ة الداخلية ال�شركة يف حتقيق �أهدافها بتوفري �أ�سا�س منتظم لتقومي وحت�سني فاعلية الرقابة ،والعمليات التي ينطوي عليها
الأداء الرقاب ��ي لل�شرك ��ة ،هذا وقد نفذت املراجعة الداخلي ��ة العديد من عمليات املراجعة الدورية واخلا�ص ��ة والتي كان من �ش�أنها
الت أ�ك ��د م ��ن دقة وفعالية الأداء� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف مراجعة القوائم املالي ��ة الأولية والنهائية وتن�سيق �أعمال اجلهات الرقابية
اخلارجية.
وق ��د �أطل ��ع جمل�س الإدارة على تقرير جلنة املراجعة بخ�صو�ص تقارير نتائ ��ج املراجعة املقدمة لها من املراجع الداخلي ،ومل يتبني
لها وجود �أي مالحظات جوهرية ،كما تُبني �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 أ�عدت 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�شاطه.
 4 .4أ�ن ��ه ال توج ��د �أي م�صلحة جوهرية لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفي ��ذي �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 يتقدم جمل�س الإدارة بخال�ص ال�شكر �إىل مقام خ ��ادم احلرمني ال�شريفني وحكومته الر�شيدة ،على دعمها املتوا�صل
لقطاع ال�صناعة وجميع القطاعات.
وباهلل التوفيق،،،

جمل�س الإدارة
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