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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الصناع��ي         لالس��تثمار  الس��عودية  المجموع��ة  ش��ركة  مس��اهمو  الس��ادة 
المحترمون

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،،،

يسرني باس��مي، واس��م زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش��ركة، أن أقدم لكم 
التقرير الس��نوي عن أداء ش��ركة المجموعة السعودية لالس��تثمار الصناعي، 
والش��ركات التابع��ة له��ا، ونتائ��ج األعم��ال للع��ام المال��ي المنته��ي ف��ي 

2018/12/31م.

ش��هد عام 2018م تحقيق أرباح بلغت 865 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1,004 
ملي��ون ري��ال للعام 2017م، وكان س��بب االنخفاض توقف مش��روعي الش��ركة 
 )JCP شركة الجبيل شيفرون فيليبس ،SCP شركة شيفرون فيليبس السعودية(
ألعم��ال الصيانة الدورية المجدولة خالل العام 2018م، باإلضافة لالنخفاض الحاد 

ألسعار المنتجات في الشركات التابعة في الربع الرابع للعام 2018م.

ومن ناحية أخرى بلغت حصة الشركة من نتائج الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
)بتروكي��م( أرباح��ًا صافية قدرها 582 ملي��ون ريال للع��ام 2018م، مقارنة بأرباح 
قدره��ا 444 مليون ريال للعام 2017م، ويعود ذلك إلى تحس��ن أداء العمل في 
مشروع ش��ركة بتروكيم )الشركة الس��عودية للبوليمرات( حيث حقق المشروع 

أعلى إنتاج سنوي منذ بداية التشغيل. 

وستستمر الشركة بالعمل على تحقيق أهدافها بتعظيم العائد لمساهميها، 
واالهتمام باألمن والس��المة في منش��آتها، وتحسين أداء الش��ركات التابعة، 
ورف��ع الكفاءة اإلنتاجية، وتطوير قدرات الموارد البش��رية، ومواجهة التحديات 
في أس��واق البتروكيماويات والت��ي يصاحبها التذبذب في أس��عار المنتجات 
واللقي��م، حيث تتأثر بحركة أس��عار النفط الخام، كما س��وف تس��عى الش��ركة 
للحفاظ على نس��بة التوزيعات لمس��اهميها، والبحث عن الفرص االس��تثمارية 

الممكنة في مجال اختصاصها، سواًء محليًا أو عالميًا.

وفي الختام أود أن أتقدم أصالًة عن نفس��ي ونياب��ة عن أعضاء مجلس اإلدارة 
بخال��ص الش��كر والتقدير إل��ى مقام خ��ادم الحرمين الش��ريفين - حفظه الله - 

وحكومته الرشيدة، لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

وبالله التوفيق،،،

رئي���س مجل���س اإلدارة

حم�د بن سعود السي�اري
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أعضاء مجلس إدارة المجموعة السعودية
لالستثمار الصناعي

م عبدالعزیز بن صالح العنبرأ. سعد بن علي الكثيريأ. صالح بن عيد الحصيني

معالي األستاذ حمد بن سعود السياري ) الرئيس(

معالي األستاذ سليمان بن عبدالرحمن القويز
)نائب الرئيس(

د. عبدالرحمن بن سليمان الراجحي

أ. عبدالرحمن بن صالح السماعیلأ. عادل بن عبدالعزیز القریشي

أ. سليمان بن محمد المنديل
)العضو المنتدب(
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أواًل: صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات:
ت�س���كل �س���ناعة �لبرتوكيماويات يف �ململكة عن�سرً� حيويًا لالقت�ساد �ل�س���عودي غري �لنفطي، لذلك تهدف �ململكة �إلى 
زي���ادة �لطاقة �الإنتاجية ملو�د كيميائية تخ�س�س���ية ومنتجات نهائية، هذ� �الأمر ال يقت�س���ر فقط على حتقيق �لنمو يف 
�س���ادر�ت �ململكة غري �لنفطية، بل كذلك �سيخلق قاعدة لت�س���نيع �ملنتجات عالية �لقيمة و�لتي �ستخلق فر�سًا وظيفية 

للمو�طنني �ل�سعوديني.
وفيم���ا يخ����ص �لطل���ب، فاإن �لزيادة يف حجم �س���كان �لع���امل وزيادة �لقدرة �ل�س���ر�ئية للفرد يف كثري م���ن دول �لعامل، 
خ�سو�س���ًا �ل�س���ني و�لهن���د، �أدى �إلى �رتفاع �لطل���ب على �ملنتجات �ال�س���تهالكية حول �لعامل، و�لت���ي تعتمد على �ملو�د 
�لبرتوكيماوية يف ت�سنيعها حيث �أ�سبحت �لدول يف منطقة �خلليج �لعربي �ملورد �لرئي�ص لل�سني، وذلك ب�سبب طاقاتها 

�النتاجية، وقربها من �آ�سيا. 
ويتوقع �أن ي�س���هد �لعقد �لقادم زيادة كبرية يف �لطاقة �الإنتاجية للبرتوكيماويات، حيث وفرت طفرة �لغاز �ل�س���خري 
�إمد�د�ت كبرية ورخي�سة من �للقيم للمنتجني �الأمريكيني، كما �أن �ل�سني جنحت يف تطوير تقنية مكنتها من ��ستخد�م 
�لفحم يف �سل�س���لتها الإم���د�د �لبرتوكيماويات، لذلك ال ت���ز�ل هناك حتديات كبرية �أمام �مل�س���نعني يف منطقة �خلليج 

للمحافظة على مكانتهم يف �ل�سناعات �لبرتوكيماوية.
وب�س���كل عام �أظهر �س���وق �ملنتجات �لبرتوكيماوية خالل عام 2018م ��س���تقر�رً� يف عملية �لطلب، و�رتفاعًا يف �أ�س���عار 
�ملنتج���ات، مع �رتفاع �أ�س���عار �للقيم، و�لتي ��س���تمرت حتى بد�ية �لرب���ع �لر�بع للعام 2018م، وفيم���ا يتعلق بالتوقعات 
�مل�ستقبلية �خلا�سة باأ�سعار منتجات م�سروع �ل�سركة يف �الأ�سو�ق �لعاملية، فمن �ل�سعب �لتنبوؤ بها يف �لوقت �حلايل، وذلك 
الرتباطها بعدة عو�مل �قت�س���ادية، �أهمها �أ�س���عار �لنفط، �لتي بدورها توؤثر على �أ�سعار جميع �ملنتجات �لبرتوكيماوية، 
باالإ�سافة �إلى �أعمال �ل�سيانة �لدورية �ملجدولة مل�ساريع �ل�سركة، ولذلك �سوف تكر�ص �ملجموعة جهودها يف م�ساريعها 

لتحقيق �إير�د�ت �أف�سل يف عام 2019م، من خالل �نتظام عمليات �لت�سغيل و�الإنتاج و�لبيع.
ويو�سح �جلدول �لتايل �أ�سعار �ملنتجات، للثالث �سنو�ت �ملا�سية:
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وقود المركبات  البروبلين  السايكلوهكسان  الستايرين 

ثانيًا: تكوين ونشاط الشركة:
تاأ�س�س���ت �سرك���ة �ملجموعة �ل�سعودي���ة لال�ستثمار �ل�سناعي مبوجب ق���ر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�سناع���ة رقم 291 وتاريخ 
29 جم���ادى �لثاين 1416ه� )�ملو�فق 23 نوفمرب 1995م(، وهي �سرك���ة م�ساهمة عامة �سعودية مقرها مدينة �لريا�ص 
باململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سجل �لتجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10 �سعبان 1416ه� )�ملو�فق 1 يناير 1996م(، 
ويبل���غ ر�أ����ص مالها 4،500 مليون ري���ال، مق�سمًا �إلى 450 مليون �سه���م، بقيمة �أ�سميه 10 ريال لل�سه���م �لو�حد، ويتمثل 
ن�ص���اط ال�صركة يف تنمية وتطوير القاعدة ال�صناعية يف اململكة وعلى االأخ�ص ال�صناعات البرتوكيماوية وفتح جماالت 
ت�سديره���ا �إلى �الأ�سو�ق �خلارجية و�إف�ساح �ملج���ال للقطاع �خلا�ص با�ستعمال منتجات �ل�سناعة �لبرتوكيماوية لتنمية 

�ل�سناعات �لتحويلية.

ثالثًا: مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة:
يو�سح �لر�سم �لبياين �أدناه ن�سبة ملكية �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي يف م�ساريعها �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة 

و�لتابعة بنهاية �لعام 2018م، وكذلك ن�سب كبار �مل�ساهمني يف �ملجموعة:

املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي
%50

�صركة �صيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات 
%50

�صركة �صيفرون فيليب�س ال�صعودية
)SCP(

�صركة اجلبيل �صيفرون فيليب�س
)JCP(

اجلمهور
%82.16

املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية
%5.80

املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد
%12.04

ال�صركة الوطنية للبرتوكيماويات 
)برتوكيم(

وتقت�سر �أعمال �ملجموعة �ل�سعودية بنهاية �لعام 2018م، على ��ستثمارها يف �سركاتها �لتالية، وهي:

بلد التاأ�صي�س والعملياتن�صاطها الرئي�سن�صبة امللكيةراأ�س مالها*ا�صم ال�صركة

50%655�سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية )SCP( – ب�سورة م�سرتكة
ت�سنيع وبيع �ملنتجات 

�لبرتوكيماوية
�ململكة �لعربية �ل�سعودية 50%1.477�جلبيل �سيفرون فيليب�ص )JCP( - ب�سورة م�سرتكة

50%4.800�لوطنية للبرتوكيماويات – برتوكيم - تابعة

*مليون ريال

2017
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ثانيًا: تكوين ونشاط الشركة:
تاأ�س�س���ت �سرك���ة �ملجموعة �ل�سعودي���ة لال�ستثمار �ل�سناعي مبوجب ق���ر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�سناع���ة رقم 291 وتاريخ 
29 جم���ادى �لثاين 1416ه� )�ملو�فق 23 نوفمرب 1995م(، وهي �سرك���ة م�ساهمة عامة �سعودية مقرها مدينة �لريا�ص 
باململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سجل �لتجاري رقم 1010139946 وتاريخ 10 �سعبان 1416ه� )�ملو�فق 1 يناير 1996م(، 
ويبل���غ ر�أ����ص مالها 4،500 مليون ري���ال، مق�سمًا �إلى 450 مليون �سه���م، بقيمة �أ�سميه 10 ريال لل�سه���م �لو�حد، ويتمثل 
ن�ص���اط ال�صركة يف تنمية وتطوير القاعدة ال�صناعية يف اململكة وعلى االأخ�ص ال�صناعات البرتوكيماوية وفتح جماالت 
ت�سديره���ا �إلى �الأ�سو�ق �خلارجية و�إف�ساح �ملج���ال للقطاع �خلا�ص با�ستعمال منتجات �ل�سناعة �لبرتوكيماوية لتنمية 

�ل�سناعات �لتحويلية.

ثالثًا: مشاريع الشركة المدارة بصورة مشتركة والتابعة:
يو�سح �لر�سم �لبياين �أدناه ن�سبة ملكية �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي يف م�ساريعها �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة 

و�لتابعة بنهاية �لعام 2018م، وكذلك ن�سب كبار �مل�ساهمني يف �ملجموعة:

املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي
%50

�صركة �صيفرون فيليب�س العربية للبرتوكيماويات 
%50

�صركة �صيفرون فيليب�س ال�صعودية
)SCP(

�صركة اجلبيل �صيفرون فيليب�س
)JCP(

اجلمهور
%82.16

املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية
%5.80

املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد
%12.04

ال�صركة الوطنية للبرتوكيماويات 
)برتوكيم(

وتقت�سر �أعمال �ملجموعة �ل�سعودية بنهاية �لعام 2018م، على ��ستثمارها يف �سركاتها �لتالية، وهي:

بلد التاأ�صي�س والعملياتن�صاطها الرئي�سن�صبة امللكيةراأ�س مالها*ا�صم ال�صركة

50%655�سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية )SCP( – ب�سورة م�سرتكة
ت�سنيع وبيع �ملنتجات 

�لبرتوكيماوية
�ململكة �لعربية �ل�سعودية 50%1.477�جلبيل �سيفرون فيليب�ص )JCP( - ب�سورة م�سرتكة

50%4.800�لوطنية للبرتوكيماويات – برتوكيم - تابعة

*مليون ريال

2017
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1 . :)SCP( شركة شيفرون فيليبس السعودية 
هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، يف مدينة �جلبيل باململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سجل �لتجاري رقم 2055003839 
وتاريخ 22 �سفر 1417ه� )�ملو�فق 8 يوليو 1996م(، ويبلغ ر�أ�ص مالها 655 مليون ريال، مملوكة منا�سفة بني �ملجموعة 
�ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي و�سركة �سيفرون فيليب�ص �لعربية للبرتوكيماويات وبن�سبة 50% لكل منهما، ويقع �مل�سروع 

يف مدينة �جلبيل �ل�سناعية، وبد�أ �الإنتاج يف عام 2000م، وينتج مو�د �لبنزين، و�ل�سايكلوهك�سان، ووقود �ملركبات.

وبلغ �إجمايل مبيعات �ل�سركة 5،023 مليون ريال يف عام 2018م، مقارنة مببلغ 4،554 مليون ريال يف عام 2017م، هذ� 
وقد حققت �سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية �أرباحًا بلغت 310 مليون ريال لعام 2018م، مقارنة مببلغ 608 مليون ريال 

لعام 2017م، وفيما يلي �لتق�سيم �جلغر�يف الإير�د�ت �ل�سركة لعام 2018م:

SCP شركة شيفرون فيليبس السعودية 

دول الخليج  

المملكة العربية السعودية  

أوروبا   

%19

%34 %47

ويو�سح �لر�سم �لبياين �لتايل مقارنة �أ�سعار منتجات �سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية منذ بد�ية عام 2017م، وحتى 
نهاية عام 2018م:
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2 .:)JCP( شركة الجبيل شيفرون فيليبس
هي �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة، يف مدينة �جلبيل باململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سجل �لتجاري رقم 2055005901 
وتاري���خ 25 جم���ادى �الآخ���ر 1424ه� )�ملو�ف���ق 23 �أغ�سط�ص 2003م(، ويبل���غ ر�أ�ص مالها 1،477 ملي���ون ريال، مملوكة 
منا�سفة بني �ملجموع���ة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي و�سركة �سيفرون فيليب�ص �لعربية للبرتوكيماويات وبن�سبة %50 
ل���كل منهم���ا، ويقع �مل�سروع يف مدينة �جلبيل �ل�سناعي���ة، وبد�أ �الإنتاج يف عام 2008م، حيث ينت���ج مادتي �ل�ستايرين، 

و�لربوبلني.

وكان �إجم���ايل مبيع���ات �ل�سركة 6،214 مليون ريال يف عام 2018م، مقارن���ة مببلغ 5،799 مليون ريال يف عام 2017م، 
وحققت �ل�سركة �أرباحًا بلغت 336 مليون ريال لعام 2018م، مقارنة باأرباح قدرها 613 مليون ريال لعام 2017م، وفيما 

يلي �لتق�سيم �جلغر�يف الإير�د�ت �ل�سركة لعام 2018م:

JCP شركة الجبيل شيفرون فيليبس

آسيا  

المملكة العربية السعودية  

أوروبا   

%13
%26

%61

ويو�س���ح �لر�س���م �لبياين �لتايل مقارنة �أ�سعار منتجات �سركة �جلبيل �سيف���رون فيليب�ص منذ عام 2017م، وحتى نهاية 
عام 2018م: 
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كما بلغ معدل �لت�سغيل للم�ساريع �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة ن�سبة 97 %، للعام 2018 م.
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الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم:. 3
ه���ي �سرك���ة م�ساهمة عام���ة �سعودية، ومقره���ا مدينة �لريا����ص باململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة، بال�سج���ل �لتجاري رقم 
1010246363 وتاريخ 8 ربيع �الأول 1429ه� )�ملو�فق 16 مار�ص 2008م(، ويبلغ ر�أ�ص مالها 4،800 مليون ريال، مق�سمًا 
�إلى 480 مليون �سهم، بقيمة �إ�سمية 10 ريال لل�سهم �لو�حد، ومتتلك �ملجموعة �ل�سعودية 50% من �أ�سهم �ل�سركة �لوطنية 
للبرتوكيماوي���ات )برتوكيم(، ويتمثل ن�ساطها يف تنمية وتطوي���ر و�إقامة وت�سغيل و�إد�رة و�سيانة �مل�سانع �لبرتوكيماوية 
و�لغ���از و�لب���رتول و�ل�سناعات �الأخرى وجتارة �جلملة و�لتجزئ���ة يف �ملو�د و�ملنتجات �لبرتوكيماوي���ة وم�ستقاتها، وبلغ 
�إجم���ايل مبيع���ات برتوكيم 8،930 مليون ريال لع���ام 2018م، مقارنة مببلغ 7،364 مليون ري���ال لعام 2017م، وحققت 
�ل�سرك���ة �أرباح���ًا بلغت 1،165 مليون ريال لعام 2018م، مقارنة باأرباح بلغت 888 مليون ريال لعام 2017م، كما يو�سح 

�لر�سم �لبياين �أدناه ن�سبة ملكية برتوكيم بامل�سروع، وكذلك ن�سب كبار �مل�ساهمني يف برتوكيم:

�ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(
%65

�سركة �سيفرون فيليب�ص �لعربية للبرتوكيماويات 
%35

�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت
SPCo

�سركة بوليمر�ت �خلليج للتوزيع
GPDC

املوؤ�ص�صة العامة للتقاعد
%17.1

املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات االجتماعية 
%16.3

اجلمهور
%16.6

املجموعة ال�صعودية لال�صتثمار ال�صناعي 
%50

وتقت�سر �أعمال برتوكيم على ��ستثمارها يف �سركاتها �لتابعة، وهي: 

بلد التاأ�صي�س والعملياتن�صاطها الرئي�سن�صبة امللكية راأ�س مالهاا�صم ال�صركة 

�ململكة �لعربية �ل�سعوديةت�سنيع وبيع منتجات �لبوليمر�ت65% 4.800 مليون ريال�ل�سعودية للبوليمر�ت )SPCo( - تابعة

65%2 مليون درهم �إمار�تيبوليمر�ت �خلليج للتوزيع )GPDC( - تابعة
بيع وتخزين منتجات �ل�سركة 

)SPCo( ل�سعودية للبوليمر�ت�
�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
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4 .:)SPCo( الشركة السعودية للبوليمرات
هي �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة، يف مدينة �جلبيل باململكة �لعربية �ل�سعودية، بال�سجل �لتجاري رقم 2055008886 
وتاري���خ 29 ذو �لقع���دة 1428ه� )�ملو�فق 9 دي�س���مرب 2007م(، ويبلغ ر�أ�ص مالها 4،800 مليون ريال، ومتتلك �ل�س���ركة 
�لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( 65%، ومتتلك �سركة �سيفرون فيليب�ص �لعربية للبرتوكيماويات 35%، ويقع �مل�سروع 

يف مدينة �جلبيل �ل�سناعية، وبد�أ �الإنتاج يف عام 2012م، حيث ينتج �ملو�د بالطاقات �لتالية:

كمية االإنتاج )األف طن( املادة

1.220�إيثلني

440بروبلني

1.100بويل �إيثلني 

400بويل بروبلني 

100بويل �ستايرين 

100هك�سني-1

كما بلغ معدل �لت�سغيل مل�سروع �ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت ن�سبة 98 %، للعام 2018 م.

5 .:)GPDC( شركة بوليمرات الخليج للتوزيع
هي �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة، يف �ملنطقة �حلرة مبطار دبي، باالإمار�ت �لعربية �ملتحدة، تاأ�س�ست يف عام 2011م، 
وبر�أ����ص م���ال 2 ملي���ون درهم �إمار�ت���ي، ومتتلك �ل�سرك���ة �لوطنية للبرتوكيماوي���ات )برتوكي���م( 65%، ومتتلك �سركة 
�سيف���رون فيليب�ص �لعربي���ة للبرتوكيماويات 35%، وتقوم �ل�سرك���ة بت�سويق �ملنتجات خارج �ململك���ة، بالتعاون مع �سركة 
�سيف���رون فيليب�ص كيمي���كال �إنرتنا�سيونال )CPCIS(، و�لتي تقدم �لدعم �لت�سويقي ع���ن طريق خدمات �لت�سويق و�لبيع 
 ،)CPCIS(جلمي���ع منتج���ات �ل�سركة عامليًا، وذلك بناًء على �تفاقية �لبيع �ملربمة بني �سركة بوليمر�ت �خلليج للتوزيع و

وينح�سر ن�ساطها يف تخزين وبيع وتوزيع �لبوليمر�ت خارج �ململكة، و�ملنتجة من قبل �ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت.

وجاء �لتوزيع �جلغر�يف الإير�د�ت �ل�سركتني خالل عام 2018م، على �لنحو �لتايل:

داخل المملكة والشرق األوسط  

آسيا  

أوروبا وأفريقيا   

%30

%51

%19
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تكامل المشاريع:. 6
تعترب �مل�ساريع �لثالثة )�سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية، و�جلبيل �سيفرون فيليب�ص، و�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت( مكملة 
لبع�سه���ا �لبع����ص، حيث تنتج منتجات خمتلف���ة بطاقة �إجمالية ت�سل �إل���ى 6،400 �ألف طن �سنوي���ًا، منها ما ي�ستخدم 

د�خليًا الإنتاج منتجات ذ�ت قيمة م�سافة، حيث تبلغ �لكميات �ملتاحة للبيع حمليًا ودوليًا 3،700 �ألف طن �سنويًا:

�صركة �صيفرون فيليب�س اجلازولني الطبيعي
ال�صعودية

ال�صايكلوهك�صان
290 األف طن

ووقود املركبات
780 األف طن

البنزين
835 طن

بروبلني
150 األف طن

�صتايرين
�صركة اجلبيل �صيفرون اجلازولني الطبيعي730 األف طن

فيليب�س
ايثلني

230 األف طن

بويل �صتايرين
100 األف طن

بويل ايثلني
1,100 األف طن

هك�صني-1
100 األف طن

بويل بروبلني
400 األف طن

بروبلني
40 األف طن

ايثلني
1,220 األف طن

بروبلني
440 األف طن

اإيثان

بروبان

ال�صركة ال�صعودية 
للبوليمرات
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رابعًا: المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة:
تعم���ل �ملجموع���ة وم�ساريعه���ا على �إد�رة عملياته���ا �لت�سغيلية للم�سان���ع، و�إد�رة �ملخاطر ومر�قب���ة �الأد�ء و�لتي تهدف 
�إل���ى تنمية حقوق م�ساهميها وتعزيز قدر� ت �ل�سركة �لتناف�سي���ة يف خمتلف �الأ�سو�ق، وتقوم �ل�سركة و�سركاتها �لتابعة 
باملتابعة �مل�ستمرة الإد�رة تلك �ملخاطر وعمل �الإجر�ء�ت �لوقائية �لتي ت�ساهم يف رفع م�ستوى �لوعي و�حلد من تاأثريها، 

ومن �ملخاطر �لتي توؤثر على �ل�سركة يف �سناعاتها �لرئي�سية ما يلي:

خماط���ر توري���د �مل���و�د �الأ�سا�سي���ة )�للقي���م( و�أ�سعارها �لت���ي تعتمد عليه���ا م�ساري���ع �ل�سركة يف �الإنت���اج، حيث  �
حت�س���ل �ل�سركات �لتابعة على �للقي���م من �ملورد �لرئي�ص )�أر�مكو �ل�سعودية( باأ�سع���ار مماثلة الأ�سعار �ل�سركات 

�لبرتوكيماوية يف �ل�سعودية، و�أي تغيري يح�سل يف �سعر �للقيم �سيوؤثر على ربحية �ل�سركة.
و�سع �القت�ساد �لعاملي و�لذي ينعك�ص على �أ�سعار �ملنتجات، وقد يوؤثر يف �لطلب على منتجات �ل�سركات �لتابعة،  �

وبالت���ايل عل���ى �ملبيعات و�الإير�د�ت، ف�ساًل ع���ن �لتكلفة �ملتوقعة للقي���م، لذلك تقوم �ل�سرك���ة و�سركاتها �لتابعة 
وب�س���كل م�ستم���ر مبر�قبة حالة �ل�سوق وظروف �لعر�ص و�لطلب و�أ�سعار �ل�س���رف من �أجل و�سع �خلطط و�لتنبوؤ 

باأي ركود حمتمل. 
�لتناف�سي���ة �لعالي���ة يف �الأ�سو�ق و�لتي تتاأث���ر بها �ل�سركات �لتابعة م���ن حيث �لعر�ص و�لطل���ب، وتعمل �ل�سركات  �

�لتابع���ة على ت�سويق وبيع منتجاتها يف خمتلف �الأ�سو�ق �ملحلي���ة و�الإقليمية و�لعاملية، وتو�سيع قاعدة عمالئها من 
خالل �تفاقيات �لت�سويق، كما �أنها معر�سة لتقلبات �أ�سعار �ملنتجات �لبرتوكيماوية، وتعمل �ل�سركات �لتابعة على 

�حلد من هذه �لتاأثري�ت من خالل تخفي�ص �لتكاليف، وزيادة �لكميات �ملنتجة و�ملباعة.
خماط���ر م�ست���وى �الأد�ء �لت�سغيلي و�لتي حتتوي عل���ى �لعديد من �لتقنيات و�ملعد�ت و�لت���ي قد تتعر�ص لالأعطال  �

و�لتوق���ف من ح���ني الآخر، وتتعر�ص �ل�س���ركات �لتابع���ة يف وحد�تها �لت�سغيلي���ة �إلى بع�ص �لتوقف���ات، وللحد من 
خماط���ر ه���ذه �لتوقفات ُتطبق �ل�سركات �لتابعة برنامج �العتمادية �ل�سامل���ة جلميع وحد�تها، �إلى جانب قيامها 

بالتاأمني �لالزم على �أ�سولها.
يت�صم���ن ن�صاط ال�صركات التابع���ة على ت�صنيع وت�صويق املنتجات البرتوكيماوية، وم���ن هذه املواد ما هو خطر اأو  �

قاب���ل لال�ستع���ال، وكما هو �حلال يف �أي �أن�سطة تت�سمن �لتعامل مع م���و�د خطرة، وللحد من هذه �ملخاطر تتولى 
�ل�س���ركات �لتابع���ة تدريب �لعاملني ب�سكل م�ستمر يف جميع جماالت �ل�سالمة وحماية �لبيئة، وتطبق �أعلى معايري 

�ل�سالمة �ملطبقة عامليًا.
خماط���ر �أ�سعار �لفائدة: �إن تغري �أ�سعار �لفائدة لها تاأثري�ن على �أعمال �ل�سركة، حيث يوؤثر ��ستمر�ر �نخفا�سها  �

�صلبًا على الودائع البنكية واملرابحات ال�صلعية وعمليات التحوط القائمة التي ترتبط بها ال�صركات التابعة، ولكن 
�رتفاع �أ�سعار �لفائدة يوثر �سلبًا كذلك، حيث يرفع تكلفة �لقرو�ص �لقائمة يف �ل�سركات �لتابعة.

خماط���ر �ملو�رد �لب�سرية و�لت���ي ت�ساحب عدم ��ستقر�ر �لكف���اء�ت �ل�سعودية يف تطور و��ستم���ر�ر �أد�ء �ل�سركة،  �
وتق���وم �ل�سرك���ة و�سركاتها �لتابع���ة باإعد�د �لرب�مج �ملنا�سب���ة و�لتي ت�ساعد على ��ستق���ر�ر �ملوظفني �ل�سعوديني، 

و�لعمل على تقليل معدل دور�نهم. 
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�ملخاط���ر �لبيئي���ة و�ملالزمة لل�سناعات �لبرتوكيماوي���ة كالتلوث وما يرتتب عليها من غر�م���ات وتكاليف، وللحد  �
م���ن �ملخاطر �لبيئي���ة تلتزم �ل�سركات �لتابع���ة مببادئ �ال�ستد�م���ة با�ستخد�مها �ملو�د �الأقل �س���ررً� على �لبيئة، 
و�مل�ستخدم���ة عاملي���ًا، و�لتخل����ص م���ن �لنفايات بالط���رق �ل�سحيحة �لتي ال ت�س���ر بالبيئة و�ملجتم���ع، عن طريق 

خمت�سني يف هذ� �ملجال.
�ملخاط���ر �ملتعلقة بقو�نني مكافحة �الإغ���ر�ق يف �الأ�سو�ق �لتي يتم فيها بيع منتجات �ل�سركات �لتابعة، حيث تعمل  �

�ل�سرك���ة وبالتع���اون مع �للجنة �ل�سعودي���ة مل�سنعي �لبرتوكيماويات، وهي جهة خا�س���ة تتولى �لدفاع عن م�سالح 
قط���اع �لبرتوكيماويات، و�لتن�سيق بني �ل�سركات و�جلهات �حلكومية لتمثيل �جلانب �ل�سعودي يف ق�سايا �الإغر�ق 

�لتي ترفع �سدها باخلارج.

خامسًا: النتائج المالية للشركة:
ملخ�ص لنتائج اأعمال ال�سركة لل�سنوات املالية 2014م – 2018م:  اأ. 

يو�سح �جلدول �لتايل نتائج �أعمال �ل�سركة للخم�ص �ل�سنو�ت �ملا�سية:

قائمة المركز المالي:

IFRSSOCPAاملعايري املحا�صبية املطبقة
20182017201620152014)قائمة املركز املايل( مباليني الرياالت

7.0606.3655.5015.3924.933�ملوجود�ت �ملتد�ولة 
17.34518.65821.06021.20521.473�ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

24.40525.02326.56126.53426.406 اإجمايل املوجودات

4.2433.0662.6812.3682.219�ملطلوبات �ملتد�ولة
5.7478.95710.38411.67813.007 �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

9.99012.02313.06514.04615.226اإجمايل املطلوبات

14.41513.00013.49612.48811.180�إجمايل حقوق �مللكية
24.40525.02326.56126.53426.406اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

ق�ائمة الدخ�ل:

IFRSSOCPAاملعايري املحا�صبية املطبقة
20182017201620152014)قائمة الدخل( مباليني الرياالت

8.9307.3646.0667.3047.859�ملبيعات
)5.560()4.822()4.469()5.100()6.247(تكلفة �ملبيعات

2.6832.2641.5972.4822.299اإجمايل الربح )اخل�صارة(

329609339318605ح�سة �ل�سركة يف �أرباح �مل�ساريع �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة، �سايف
)807()732()608()662()702(�مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية و�لت�سويقية

---)41(-خ�سائر ��ستثمار م�سروع مد�ر ب�سورة م�سرتكة
2.3102.1701.3282.0682.097الدخل )اخل�صارة( من العمليات الرئي�صية
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IFRSSOCPAاملعايري املحا�صبية املطبقة
20182017201620152014)قائمة الدخل( مباليني الرياالت

)172()152()188()269()304(�أعباء مالية
2522082167)م�ساريف( �إير�د�ت �أخرى، �سايف

2.2582.1091.1611.9221.932الدخل )اخل�صارة( قبل حقوق امللكية غري امل�صيطرة والزكاة

)127()163()153()253()277(�لزكاة و�سريبة �لدخل
)872()1.032()509()852()1.116(ح�سة حقوق �مللكية غري �مل�سيطرة يف �سايف )�أرباح( خ�سارة �ل�سركات �لتابعة

8651.004499727933�صايف الدخل

1.922.231.111.622.07ربحية ال�صهم الواحد بالريال

الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة:  ب. 

ن�صبة التغري %التغيريات +/-20182017البنود )ماليني الرياالت(

8.9307.3641.56621�ملبيعات/�الإير�د�ت
1.14722)5.100()6.247(تكلفة �ملبيعات/�الإير�د�ت

2.6832.26441919اإجمايل الربح

)42()239(329568ح�سة �ل�سركة يف �أرباح �مل�ساريع �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة
406)662()702(�مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية وم�ساريف �لبيع و�لتوزيع

2.3102.1701406الربح الت�صغيلي

)14()139(8651.004�صايف الربح

يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى:

1 . ،SCP نخفا����ص ح�سة �ملجموع���ة يف �أرباح �مل�ساريع �ملد�رة ب�سورة م�سرتكة )�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية�
و�سرك���ة �جلبيل �سيفرون فيليب����ص JCP(، للعام 2018م مقارنًة بالعام 2017م، نتيج���ة �أعمال �ل�سيانة �لدورية 
�ملجدولة للم�سروعني �لتي متت خالل �لعام 2018م، باالإ�سافة �إلى �نخفا�ص �أ�سعار �ملنتجات خالل �لربع �لر�بع 

من �لعام 2018م.
بيع �ملجموعة حل�ستها يف )�سركة �لبرتوكيماويات �لتحويلية PCC( بقيمة 31 مليون ريال، يف  عام 2017م. . 2

مع �لعلم �أن ح�سة �ملجموعة يف �أرباح �ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(، قد �رتفعت يف �لعام 2018م لتبلغ 
582 مليون ريال مقابل 444 مليون ريال يف �لعام 2017م.

ال�سيا�سات املالية املحا�سبية وتطبيق املعايري: ج. 

ال يوج���د �أي �خت���الف يف �ل�سيا�سات �ملالي���ة �ملحا�سبية و�ملعايري �ملطبقة يف �ل�سركة ع���ن معايري �ملحا�سبة �ملعتمدة من 
�لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونني.
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سادسًا: سياسة توزيع األرباح:
توزع �أرباح �ل�سركة �ل�سافية �ل�سنوية بعد خ�سم جميع �مل�سروفات �لعمومية، و�لتكاليف �الأخرى مبا فيها �لزكاة على 

�لوجه �لتايل:

يجنب ع�سرة باملائة )10%( من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف . 1
هذ� �لتجنيب متى بلغ �الحتياطي �ملذكور ثالثني باملائة )30%( من ر�أ�ص �ملال �ملدفوع.

للجمعي���ة �لعام���ة �لعادية بن���اء على �قرت�ح جمل����ص �الإد�رة �أن جتنب خم�سة باملائة )5%( م���ن �الأرباح �ل�سافية . 2
لتكوين �حتياطي �تفاقي وتخ�سي�سه لغر�ص �أو �أغر��ص معينة. 

للجمعي���ة �لعامة �لعادية �أن تقرر تكوين �حتياطيات �أخرى، وذل���ك بالقدر �لذي يحقق م�سلحة �ل�سركة �أو يكفل . 3
توزي���ع �أرب���اح ثابتة قدر �الإم���كان على �مل�ساهمني. وللجمعي���ة �ملذكورة كذلك �أن تقتطع من �س���ايف �الأرباح مبالغ 

الإن�ساء موؤ�س�سات �جتماعية لعاملي �ل�سركة �أو ملعاونة ما يكون قائم من هذه �ملوؤ�س�سات.
يوزع من �لباقي بعد ذلك �أرباح على �مل�ساهمني بن�سبة ال تقل عن خم�سة باملائة )5%( من ر�أ�ص �ملال �ملدفوع.. 4
م���ع مر�ع���اة �الأحكام �ملق���ررة يف �ملادة �لثاني���ة �لع�سرون )22( من نظ���ام �ل�سركة �الأ�سا�سي، و�مل���ادة �ل�ساد�سة . 5

و�ل�سبع���ون )76( م���ن نظام �ل�س���ركات، يخ�س�ص بعد ما تقدم ن�سب���ة ع�سرة باملائة )10%( م���ن �لباقي ملكافاأة 
جمل�ص �الإد�رة، على �أن يكون ��ستحقاق هذه �ملكافاأة متنا�سبًا مع عدد �جلل�سات �لتي يح�سرها �لع�سو. 

كما يجوز �أن توزع �ل�سركة �أرباحًا مرحلية على م�ساهميها ب�سكل ن�سف �سنوي �أو ربع �سنوي، بقر�ر من جمل�ص �الإد�رة، 
�إذ� �سم���ح و�س���ع �ل�سركة �ملايل وتوفرت �ل�سيولة لديها وفقًا لل�سو�بط و�الإج���ر�ء�ت �لتي ت�سعها �جلهة �ملخت�سة، وبعد 

�حل�سول على تفوي�ص من �جلمعية �لعامة. 

وقرر جمل�ص �إد�رة �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي توزيع �أرباح نقدية عن �لعام �ملايل 2018م ح�سب ما يلي:

الن�صف الثاينالن�صف االأولفرتة االأرباح للعام 2018م

2018/10/25م2018/04/17متاريخ قر�ر جمل�ص �الإد�رة

2018/12/31م2018/06/30متاريخ �ال�ستحقاق

2019/01/13م2018/07/11متاريخ �لتوزيع

337.5 مليون ريال225 مليون ريال�إجمايل �ملبلغ �ملوزع

450 مليون �سهم450 مليون �سهمعدد �الأ�سهم �مل�ستحقة لالأرباح

0.75 ريال0.5 ريال�لربح �ملوزع لل�سهم

7.5%5%ن�سبة �لتوزيع �إلى �لقيمة �ال�سمية

وتك���ون �أحقية �الأرباح للم�ساهمني �ملالكني لالأ�سهم يوم �ال�ستحق���اق، و�ملقيدين يف �سجل م�ساهمي �ل�سركة لدى �سركة 
مركز �إيد�ع �الأور�ق �ملالية، ويتم �لتوزيع بالتحويل �ملبا�سر حل�سابات �مل�ساهمني �ملربوطة باملحافظ �ال�ستثمارية، وبهذ� 
يك���ون �إجمايل م���ا مت توزيعه كاأرباح عن �لع���ام 2018م، مبلغ 562.5 مليون ريال، وح�س���ة �ل�سهم �لو�حد مبلغ 1.25 

ريال، وبن�سبة 12.5% �إلى �لقيمة �ال�سمية لل�سهم.
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وقد حققت �ل�سركة �أرباحًا �سافية خالل �ل�سنو�ت �ل�سابقة على �لنحو �لتايل:
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وكانت توزيعات �الأرباح �لنقدية خالل �ل�سنو�ت �ملا�سية على �لنحو �لتايل:
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وكما هو معروف فاإن �سناعة �لبرتوكيماويات �سناعة متذبذبة، وذلك بحكم تغري �أ�سعار تكاليف �للقيم وكذلك �أ�سعار 
�ملنتج���ات �لعاملية، بحي���ث ي�سعب �لتنبوؤ باأرباح �ل�سركة لل�سنو�ت �لقادمة، مما يتطل���ب مر�جعة �سيا�سة توزيع �الأرباح 
ب�سكل دوري، علمًا باأن �ل�سركة تهدف �إلى ��ستمر�رية ومنو �لتوزيعات �ل�سنوية للم�ساهمني، متى ما حتققت �لقدرة على 

ذلك، ويو�سح �جلدول �لتايل ر�سيد �الأرباح:

الر�صيد )ماليني الرياالت(البيـــــان

1.314ر�سيد �الأرباح �ملبقاة يف 2018/1/1م

225توزيعات �أرباح عن �لن�سف �الأول من �لعام 2018م

338توزيعات �أرباح مقرتحة عن �لن�سف �لثاين من �لعام 2018م

865�سايف �الأرباح يف 2018/12/31م

32�لدخل �ل�سامل �الآخر لل�سنة

)87(�ملحول لالحتياطي �لنظامي بن�سبة %10

1.561�الأرباح �ملبقاة �ملرت�كمة يف 2018/12/31م
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سابعًا: القروض وأدوات الدين:
ال يوج���د �أي قرو����ص مبا�سرة على �ملجموع���ة �ل�سعودية، وكذلك �سركاتها �ملد�رة ب�س���ورة م�سرتكة، ولكن لدى م�سروع 
�سركته���ا �لتابع���ة �ل�سرك���ة �لوطني���ة للبرتوكيماويات )برتوكي���م( قرو�س���ًا قائمه عل���ى م�سروعها �ل�سرك���ة �ل�سعودية 

للبوليمر�ت، و�جلدول �لتايل يبني معلومات �لقر�ص و�أدو�ت �لدين وحركتها خالل عام 2018م:

ال�سركة ال�سعودية للبوليمرات )مباليني الرياالت(. 1

مدة القر�س )�صنة(*ر�صيد نهاية العاماملبالغ امل�صددة خالل العامر�صيد بداية العامقيمة القر�ساجلهة املقر�صة

1.2004901903007�سندوق �لتنمية �ل�سناعي �ل�سعودي

3.0001.4325279057.5�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة

9.2586.0841.0575.02711بنوك جتارية حملية و�أجنبية

13.4588.0061.7746.232�الإجمايل

* بد�أ �ل�سد�د خالل عام 2013م.

ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(:. 2

مدة القر�س )�صنة(ر�صيد نهاية العاماملبالغ امل�صددة خالل العامر�صيد بداية العامقيمة القر�ساجلهة املقر�صة

1.2001.2001221.0785�سكوك �إ�سالمية

1.2001.2001221.078�الإجمايل

�أكمل���ت �ل�سركة �لوطني���ة للبرتوكيماويات )برتوكيم( عملية �إ�سد�ر �سكوك، متو�فقة م���ع �أحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية، 
يف �سه���ر يوني���و 2014م، بقيمة 1،200 مليون ريال �سعودي، وملدة خم�ص �سن���و�ت، و�سوف ي�ستحق ت�سديدها بالكامل يف 
�سهر يونيو 2019م، وكان �لهدف من �إ�سد�ر �ل�سكوك هو تغطية �مل�ساريف �لت�سغيلية ل�سركة برتوكيم، وكذلك لتمويل 
�حتياج���ات م�سروعه���ا، وقد قام كٌل من �سركة �لريا�ص �ملالية، ودويت�سة ل���الأور�ق �ملالية بدور �ملديرين لهذ� �الإ�سد�ر، 
كما ��ستثمرت �ملجموعة �ل�سعودية يف �ل�سكوك �مل�سدرة من قبل برتوكيم خالل عام 2014م، مبقد�ر 130 مليون ريال.

ثامنًا: 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 2018م:

ا�صــم من تعود له امل�صلحة
نهاية العامبداية العام

ن�صبة التغيري�صايف التغيري
عدد �الأ�سهمعدد �الأ�سهم

6.7%50.795.57354.204.2983.408.725�ملوؤ�س�سة �لعامة للتقاعد

0%26.106.49626.106.4960�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية
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تاسعًا: إدارة الشركة:
ع�سوية جمل�ص االإدارة: اأ. 

يتول���ى �إد�رة �ل�سركة جمل�ص �إد�رة موؤلف م���ن ت�سعة �أع�ساء، مت �نتخابهم يف تاريخ 2018/4/17م يف �جتماع �جلمعية 
�لعامة �لعادية لثالث �سنو�ت، وبد�أت ع�سويتهم يف تاريخ 2018/7/1م، وتنتهي دورة �ملجل�ص �حلايل يف 2021/6/30م، 
ويت���م ت�سني���ف �الأع�ساء وفقًا للتعريفات �لو�ردة باملادة �الأولى من الئحة حوكم���ة �ل�سركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق 

�ملالية على �لنحو �لتايل:

ال�صفةا�صــم الع�صــوم

غري تنفيذيمعايل �الأ�ستاذ حمد �سعود �ل�سياري )رئي�ص جمل�ص �الإد�رة(1

غري تنفيذيمعايل �الأ�ستاذ �سليمان عبد�لرحمن �لقويز )نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة( )ممثال عن �ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية(2

تنفيذي�الأ�ستاذ �سليمان حممد �ملنديل )�لع�سو �ملنتدب(3

م�ستقل�لدكتور عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي4

م�ستقل�الأ�ستاذ �سالح عيد �حل�سيني5

غري تنفيذي�الأ�ستاذ �سعد علي �لكثريي )ممثال عن �ملوؤ�س�سة �لعامة للتقاعد(6

م�ستقل�ملهند�ص عبد�لعزيز �سالح �لعنرب7

غري تنفيذي�الأ�ستاذ عادل عبد�لعزيز �لقري�سي8

غري تنفيذي�الأ�ستاذ عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل9

قائمة �أ�سماء �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�لذين �نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م:

ال�صفةا�صــم الع�صــوم

غري تنفيذي�الأ�ستاذ حامت علي �جلفايل1

م�ستقل�ملهند�ص علي عبد�هلل �لنعيم2

غري تنفيذي�الأ�ستاذ �أحمد حممد عبيد بن زقر3
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اأ�سم��اء ال�س��ركات داخ��ل اململك��ة اأو خارجها التي يكون ع�س��و جمل�ص االإدارة ع�س��وًا يف جمال�ص  ب. 
اإدارتها احلالية وال�سابقة اأو من مديريها:

ع�صوية املجال�س احلالية: �
الكيان القانوينداخل/خارج اململكةع�صوية املجال�س احلاليةاال�صم

حمد �ل�سياري
�ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم( 

�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية 
�سركة �جلبيل �سيفرون فيليب�ص 

�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت
د�خل �ململكة

م�ساهمة مدرجة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�سليمان �لقويز
�سركة �حتاد �الت�ساالت )موبايلي(

�سركة �لتعدين �لعربية �ل�سعودية )معادن(
�سركة ح�سانة لال�ستثمار

د�خل �ململكة
م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة

م�ساهمة غري مدرجة

�سليمان �ملنديل

�ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(
�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية 

�سركة �جلبيل �سيفرون فيليب�ص 
�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت

�سركة بوليمر�ت �خلليج للتوزيع

د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
خارج �ململكة

م�ساهمة مدرجة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

عبد�لرحمن �لر�جحى
�ل�سركة �لتعليمية �ملتطورة
جمموعة �لر�جحي �إخو�ن
�سركة �الإ�سمنت �ل�سعودية

�سركة �سيوب �لعربية
د�خل �ململكة

م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة

م�ساهمة غري مدرجةد�خل �ململكة�الأول لال�ستثمار�سالح �حل�سيني
م�ساهمة مدرجةد�خل �ململكةم�سرف �الإمناء�سعد �لكثريي

عبد�لعزيز �لعنرب*
�ل�سركة �لعقارية �ل�سعودية

مركز �مللك �سلمان الأبحاث �الإعاقة
د�خل �ململكة
د�خل �ململكة

م�ساهمة مدرجة
جمعية غري ربحية

عادل �لقري�سي*

�لهيئة �لعليا لل�سياحة
�ل�سركة �ملتحدة لل�سيار�ت

�سركة �الأنظمة �ملتقدمة
�سركة �لقري�سي

د�خل �ململكة
حكومية

ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

عبد�لرحمن*
�ل�سماعيل

�ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات )برتوكيم(
�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية 

�سركة �جلبيل �سيفرون فيليب�ص 
�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت

�سركة بوليمر�ت �خلليج للتوزيع
�ملعهد �لعايل ل�سناعة �لبال�ستيك

د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
خارج �ململكة
د�خل �ململكة 

م�ساهمة مدرجة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

موؤ�س�سة غري ربحية

حامت �جلفايل**

�ل�سركة �لوطنية للتاأمني )�لوطنية(
�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية 

�سركة �جلبيل �سيفرون فيليب�ص 
�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت

د�خل �ململكة
م�ساهمة مدرجة

ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

علي �لنعيم**

�سركة فالكم للخدمات �ملالية
�ل�سركة �ل�سعودية للمخترب�ت �خلا�سة )مطابقة(

�سركة �ليمامة ملنتجات �لعو�زل
�سركة �ليمامة للطوب �الأحمر

د�خل �ململكة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمة غري مدرجة

�أحمد بن زقر**
�سركة �سيفرون فيليب�ص �ل�سعودية 

�سركة �جلبيل �سيفرون فيليب�ص 
�ل�سركة �ل�سعودية للبوليمر�ت

د�خل �ململكة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.               **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.
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ع�صوية املجال�س ال�صابقة: �
الكيان القانوينداخل/خارج اململكةع�صوية املجال�س ال�صابقةاال�صم

م�ساهمة مدرجة وغري مدرجةد�خل وخارج �ململكةعدد كبري من �ل�سركات ممثاًل ل�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامةحمد �ل�سياري

�سليمان �لقويز

�ل�سركة �ل�سعودية لل�سناعات �لزجاجية )زجاج(
�ل�سركة �لوطنية للت�سنيع )ت�سنيع( 

�سركة رويال �آند �سن للتاأمني
�سركة �آجل للخدمات �ملالية
�سركة ما�سرت كارد �لعاملية

د�خل �ململكة
د�خل �ململكة
خارج �ململكة
د�خل �ململكة
خارج �ململكة

م�ساهمة مدرجة
م�ساهمة مدرجة

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

م�ساهمة مدرجة وغري مدرجةد�خل وخارج �ململكةعدد كبري من �ل�سركات ممثاًل ل�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة�سليمان �ملنديل

�ل�سركة �لتعليمية �ملتطورةعبد�لرحمن �لر�جحى
جمموعة �سركات دو�جن �لوطنية 

د�خل �ململكة
خارج �ململكة

م�ساهمة غري مدرجة
م�ساهمه مقفلة

�سالح �حل�سيني

�سركة �سابك
�سركة برتومني

�سركة �بن بيطار
�صركة اخلطوط ال�صعودية لل�صحن

�سركة �الحتاد للتاأمني �لتعاوين

د�خل �ململكة

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

م�ساهمة مدرجة

---�سعد �لكثريي

عبد�لعزيز �لعنرب*

�سركة �الأ�سمدة �لعربية �ل�سعودية �سافكو
�سركة �أ�سمنت �جلنوب

�ل�سركة �ل�سعودية للفنادق و�ملناطق �ل�سياحية
�ل�سركة �ل�سعودية للنقل �جلماعي

د�خل �ململكة

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

عادل �لقري�سي*

�سركة �ل�سباح للتجارة
�سركة علي زيد �لقري�سي و�إخو�نه

�ل�سركة �لعربية لل�سيار�ت
�سركة رنا لال�ستثمار

د�خل �ململكة

ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

عبد�لرحمن*
�ل�سماعيل

---

م�ساهمة مدرجةد�خل �ململكة�سركة �الإ�سمنت �ل�سعوديةحامت �جلفايل**

علي �لنعيم**

موؤ�س�سة ج�سر �مللك فهد
�لهيئة �لعليا لتطوير منطقة �لريا�ص

�لهيئة �لعليا لتطوير منطقة حائل
�لهية �لعليا للم�ساحة �لع�سكرية

�ل�سركة �ل�سعودية لالأحما�ص �حليوية

د�خل �ململكة

حكومية
حكومية
حكومية
حكومية

م�ساهمة غري مدرجة

م�ساهمة غري مدرجةد�خل �ململكةجمموعة �سركات بن زقر�أحمد بن زقر**

* بد�أت ع�سويتهم يف 2108/7/1م.               **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.
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اجتماعات جمل�ص االإدارة: ج. 

عقد جمل�ص �إد�رة �ل�سركة خم�سة �جتماعات خالل �لعام �ملايل 2018م، وكان ح�سور �الأع�ساء كما يلي:

ا�صــم الع�صــو
خالل عام 2018م

20 دي�صمرب25 اأكتوبر3 يونيو17 اأبريل4 مار�س

حمد �سعود �ل�سياري

�سليمان عبد�لرحمن �لقويز

�سليمان حممد �ملنديل

عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي

�سالح عيد �حل�سيني

�سعد علي �لكثريي

--عبد�لعزيز �سالح �لعنرب*

--عادل عبد�لعزيز �لقري�سي*

--عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل*

---حامت علي �جلفايل**

---علي عبد�هلل �لنعيم**

---�أحمد حممد عبيد زقر**

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.               **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.

ملكية اأع�ساء جمل�ص االإدارة: د. 

و�س���ف الأي م�سلح���ة تعود الأع�ساء جمل����ص �الإد�رة وزوجاتهم و�أوالده���م �لق�سر يف �أ�سه���م �ل�سركة )�ملجموعة  �
�ل�سعودية( خالل �لعام 2018م:

ن�صبة التغيري�صايف التغيرينهاية العامبداية العاما�صــم من تعود له امل�صلحة

0%200.000200.0000حمد �سعود �ل�سياري 
----------------�سليمان عبد�لرحمن �لقويز

0%406.500406.5000�سليمان حممد �ملنديل 
0%38.19338.1930عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي

0%1.0001.0000�سالح عيد �حل�سيني
----------------�سعد علي �لكثريي

0%70.00070.0000عبد�لعزيز �سالح �لعنرب*

0%40.00040.0000عادل عبد�لعزيز �لقري�سي*

4900%201.000980عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل*

0%6.269.9946.269.9940حامت علي �جلفايل**

0%10.00010.0000علي عبد�هلل �لنعيم**

0%2.7002.7000�أحمد حممد عبيد زقر**

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.               **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.
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و�سف الأي م�سلحة تعود الأع�ساء جمل�ص �الإد�رة وزوجاتهم و�أوالدهم �لق�سر يف �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة )برتوكيم(  �
خالل �لعام 2018م:

ن�صبة التغيري�صايف التغيرينهاية العامبداية العاما�صــم من تعود له امل�صلحة

0%100.000100.0000حمد �سعود �ل�سياري 

----------------�سليمان عبد�لرحمن �لقويز

0%1.0001.0000�سليمان حممد �ملنديل 

----------------عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي

----------------�سالح عيد �حل�سيني

----------------�سعد علي �لكثريي

0%110.000110.0000عبد�لعزيز �سالح �لعنرب*

----------------عادل عبد�لعزيز �لقري�سي*

0%100010000عبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل*

----------------حامت علي �جلفايل**

----------------علي عبد�هلل �لنعيم**

----------------�أحمد حممد عبيد زقر**

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.               **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.

مالحظة: ال يوجد �أي �أدو�ت دين الأع�ساء �ملجل�ص يف �ل�سركة �أو �سركاتها �لتابعة.

ملكية كبار التنفيذيني:  ه�. 

و�سف الأي م�سلحة تعود لكبار �لتنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم �لق�سر يف �أ�سهم �ل�سركة )�ملجموعة �ل�سعودية(  �
خالل �لعام 2018م:

ن�صبة التغيري�صايف التغيرينهاية العامبداية العاما�صــم من تعود له امل�صلحة

0%406.500406.5000�سليمان حممد �ملنديل 

----------------حازم مرو�ن �أبو �سويرح

----------------حممد علي �لدغي�ص

و�سف الأي م�سلحة تعود لكبار �لتنفيذيني وزوجاتهم و�أوالدهم �لق�سر يف �أ�سهم �ل�سركة �لتابعة �ل�سركة �لوطنية  �
للبرتوكيماويات )برتوكيم( خالل �لعام 2018م:

ن�صبة التغيري�صايف التغيرينهاية العامبداية العاما�صــم من تعود له امل�صلحة

0%1.0001.0000�سليمان حممد �ملنديل 

----------------حازم مرو�ن �أبو �سويرح

----------------حممد علي �لدغي�ص

مالحظة: ال يوجد �أي �أدو�ت دين لكبار �لتنفيذيني يف �ل�سركة �أو �سركاتها �لتابعة.
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جلان جمل�ص االإدارة: و. 

لجنة المراجعة:

ت�ستمل مهام جلنة �ملر�جعة على ما يلي:

در��سة �ل�سيا�سة �ملحا�سبية لل�سركة. �
مر�قبة �أعمال �ل�سركة و�لتحقق من �سالمة ونز�هة �لتقارير و�لقو�ئم �ملالية. �
�لتو�سي���ة باختي���ار مر�ج���ع �حل�ساب���ات �خلارجي، وعزلهم وحتدي���د �أتعابه���م وتقييم �أد�ئهم، بع���د �لتحقق من  �

ا�صتقاللهم ومراجعة نطاق عملهم و�صروط التعاقد معهم.
در��سة �لقو�ئم �ملالية �ل�سنوية و�الأولية قبل �عتمادها ون�سرها. �
�لتحقق من كفاية ت�سميم �الأن�سطة �لرقابية يف �ل�سركة وفاعلية ت�سميمها بطريقة منا�سبة. �
در��سة تقارير �ملر�جعة �لد�خلية ومتابعة تنفيذ �الإجر�ء�ت �لت�سحيحية للملحوظات �لو�ردة فيها. �
تقومي فاعلية تقدير �ل�سركة للمخاطر �ملهمة و�ملحتملة وكيفية مر�قبة ومو�جهة تلك �ملخاطر. �
تعيني �ملر�جعني �لد�خليني و�لتحقق من ��ستقالليتهم و�عتماد خطة عمل �ملر�جعة �لد�خلية يف �ل�سركة.  �
تقييم �أد�ء �ملر�جعة �لد�خلية. �
�لتحقق من �لتز�م �ل�سركة باالأنظمة و�للو�ئح و�ل�سيا�سات و�لتعليمات ذ�ت �لعالقة. �

وتتكون جلنة �ملر�جعة من ثالثة �أع�ساء، لديهم جميعًا خرب�ت عملية ومهنية توؤهلهم للم�ساركة �لفاعلة يف �أعمال جلنة 
�ملر�جعة، حيث عقدت �للجنة خم�سة �جتماعات خالل �لعام 2018م، وكان ح�سور �أع�ساء �للجنة على �لنحو �لتايل:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

24 �أكتوبر26 يوليو29 �أبريل25 فرب�ير28 يناير
--رئي�ص�سالح عيد �حل�سيني*1
رئي�ص/ع�سو***�سعد علي �لكثريي**2

ع�سوخالد عبد�هلل �خلويطر**3

---ع�سو�سعد �سالح �لرويتع**4

* �نتهت ع�سويته يف 2018/6/30م.
** بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م، مت تعيينهم يف تاريخ 2018/4/17م يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية لثالث �سنو�ت.

*** مت �ختياره رئي�سًا للجنة �ملر�جعة يف �جتماعها �الأول بتاريخ 2018/7/26م.
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اللجنة التنفيذية:

ت�ستمل مهام �للجنة �لتنفيذية على ما يلي:

تق���وم �للجن���ة �لتنفيذية بنف�ص مهام جمل�ص �الإد�رة، يف حالة عدم �لقدرة عل���ى عقد �جتماع جمل�ص �الإد�رة الأي  �
�سبب كان.

تق���وم �للجنة بعد كل �جتماع له���ا، برفع تقرير ملجل�ص �إد�رة �ل�سركة، ويت�سم���ن �لتقرير و�سفًا لكافة �الإجر�ء�ت  �
�لتي �تخذتها �للجنة يف �الجتماع.

يجوز للجنة �ال�ستعانة كلما دعت �حلاجة مب�ست�سارين م�ستقلني للقيام بدر��سات متخ�س�سة ت�ساعد �للجنة على  �
تنفيذ مهامها، وحتديد �أتعابها.

وعقدت �للجنة �جتماعًا و�حدً� خالل �لعام 2018م، وكان ح�سور �أع�ساء �للجنة على �لنحو �لتايل:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

2 دي�سمرب
رئي�ص �للجنةحمد �سعود �ل�سياري1

ع�سو �للجنة�سليمان حممد �ملنديل*2

ع�سو �للجنةعادل عبد�لعزيز �لقري�سي*3

ع�سو �للجنةعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل*4

-ع�سو �للجنةحامت علي �جلفايل**5

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م، مت تعيينهم يف �جتماع جمل�ص �الإد�رة بتاريخ 2018/6/3م.
** �نتهت ع�سويته يف 2018/6/30م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت باملهام �لتالية:

�لتو�سية بالرت�سيح لع�سوية جمل�ص �الإد�رة، ويجب على �للجنة مر�عاة عدم تر�سيح �أي �سخ�ص �سبقت �إد�نته باأي  �
جرمية خملة بال�سرف و�الأمانة.

تقوم �للجنة بعمل �ملر�جعة �ل�سنوية لالحتياجات �ملطلوبة من �ملهار�ت �ملنا�سبة لع�سوية جمل�ص �الإد�رة، و�إعد�د  �
و�س���ف للقدر�ت و�ملوؤه���الت �ملطلوبة لع�سوية جمل�ص �الإد�رة، مبا يف ذلك حتدي���د �لوقت �لالزم تخ�سي�سه من 

�لع�سو الأعمال جمل�ص �الإد�رة.
تقوم �للجنة مبر�جعة هيكل جمل�ص �الإد�رة، ورفع �لتو�سيات يف �ساأن �لتغيري�ت �لتي ميكن �إجر�وؤها. �
تق���وم �للجن���ة بتحديد جو�ن���ب �ل�سعف و�لقوة يف جمل����ص �الإد�رة، و�قرت�ح معاجلتها عن���د �حلاجة مبا يتفق مع  �

م�سلحة �ل�سركة.
�لتاأك���د ب�سكل �سنوي م���ن ��ستقاللية �الأع�ساء �مل�ستقلني، وعدم وجود �أي تعار����ص م�سالح �إذ� كان �لع�سو ي�سغل  �

ع�سوية جمل�ص �إد�رة �سركة �أخرى.
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و�س���ع �سيا�سات و��سحة ملكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة، وكبار �لتنفيذيني، و�ال�ستعانة مبعايري ترتبط باالأد�ء يف  �
حتديد تلك �ملكافاآت.

و�سع و�سف وظيفي لالأع�ساء �لتنفيذيني و�الأع�ساء غري �لتنفيذيني و�الأع�ساء �مل�ستقلني وكبار �لتنفيذيني. �
تر�عي �للجنة ب�سكل �سنوي عدم �الإخالل باأحكام نظام �ل�سركات ونظام �ل�سوق �ملالية ولو�ئحهما �لتنفيذية. �
تقوم �للجنة باملر�جعة �لدورية ل�سيا�سة �ملكافاآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق �الأهد�ف �ملرجوة منها. �
�لتو�سي���ة ملجل�ص �الإد�رة مبكاف���اآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�للجان �ملنبثقة عنه وكب���ار �لتنفيذيني بال�سركة وفقًا  �

لل�سيا�سة �ملعتمدة.
وعقدت �للجنة �جتماعًا و�حدً� خالل �لعام 2018م، وكان ح�سور �أع�ساء �للجنة على �لنحو �لتايل:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

4 مار�ص

رئي�ص �للجنة�سليمان عبد�لرحمن �لقويز1

ع�سو �للجنةعلي عبد�هلل �لنعيم2

ع�سو �للجنة�أحمد حممد عبيد بن زقر3

و�نته���ت ع�سوي���ة جلن���ة �لرت�سيح���ات و�ملكاف���اآت يف 2018/6/30م، حيث ق���رر جمل����ص �الإد�رة يف �جتماع���ه بتاريخ 
2018/6/3م، لدورت���ه �جلدي���دة �لتي بد�أت يف 2018/7/1م، بت�سكيل جلنة للرت�سيح���ات، وجلنة للمكافاآت وقيام كل 

جلنة باملهام �ملناطة �إليها، وكان تعيني �أع�سائها و�جتماعاتهم خالل �لعام 2018م على �لنحو �لتايل: 

لجنة الترشيحات:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

20 دي�سمرب

رئي�ص �للجنةعبد�لرحمن �سليمان �لر�جحي1

ع�سو �للجنة�سعد علي �لكثريي2

ع�سو �للجنةعبد�لعزيز �سالح �لعنرب3

لجنة المكافآت:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

20 دي�سمرب

رئي�ص �للجنة�سالح عيد �حل�سيني1

ع�سو �للجنةعبد�لعزيز �سالح �لعنرب2

ع�سو �للجنةعادل عبد�لعزيز �لقري�سي3
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لجنة المسؤولية االجتماعية:

ت�سطلع �للجنة باالأهد�ف و�مل�سوؤوليات �لتالية �لتي تتعلق بخطط �مل�ساهمة �الجتماعية لل�سركة:

تطوير �أ�س�ص ومعايري �مل�ساهمة �الجتماعية لل�سركة. �
تطوير ومتابعة �لرب�مج �لتي ت�ساهم يف تعميق �الإح�سا�ص بامل�سوؤولية �الجتماعية لل�سركة وموظفيها. �
تفعي���ل دور �ل�سرك���ة يف تبني �سيا�سات ومبادر�ت وبر�مج م�سوؤولية �جتماعية نحو م�ساهميها وعمالئها ومورديها  �

و�لبيئة و�ملجتمع ككل بهدف دعم وتعزيز �سمعة �ل�سركة.
رفع تو�سيات ملجل�ص �إد�رة �ل�سركة بخ�سو�ص ميز�نية �مل�ساهمة �الجتماعية �ل�سنوية لل�سركة. �

حيث قرر جمل�ص �الإد�رة يف �جتماعه بتاريخ 2018/6/3م، لدورته �جلديدة �لتي تبد�أ يف 2018/7/1م، بت�سكيل جلنة 
�مل�سوؤولي���ة �الجتماعي���ة وتعي���ني �أع�سائها، وعقدت �للجنة �جتماع���ًا و�حدً� خالل �لع���ام 2018م، وكان ح�سور �أع�ساء 

�للجنة على �لنحو �لتايل:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

25 �أكتوبر
رئي�ص �للجنة�سليمان عبد�لرحمن �لقويز1

ع�سو �للجنة�سليمان حممد �ملنديل2

ع�سو �للجنةعبد�لرحمن �سالح �ل�سماعيل3

لجنة الحوكمة:

ت�سطلع �للجنة باالأهد�ف و�مل�سوؤوليات �لتالية �لتي تتعلق بقو�عد �حلوكمة �خلا�سة بال�سركة:

�لتاأكد من �لتز�م �ل�سركة بتطبيق قو�عد الئحة �حلوكمة. �
بيان �خت�سا�سات جمل�ص �الإد�رة و�للجان وتطوير كفاء�تها لتعزيز �آليات �تخاذ �لقر�ر يف �ل�سركة. �
�إطالع �ملجل�ص على �لتطور�ت يف جمال �حلوكمة، وتزويد �ملجل�ص بالتقارير و�لتو�سيات �لتي تتو�سل �إليها �للجنة. �
مر�جعة وتطوير قو�عد �ل�سلوك �ملهني �لتي متثل قيم �ل�سركة، وغريها من �ل�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �لد�خلية مبا  �

يلبي حاجة �ل�سركة لتطبيق �أف�سل �ملمار�سات.
حي���ث قرر جمل����ص �الإد�رة يف �جتماعه بتاري���خ 2018/6/3م، لدورته �جلديدة �لتي ب���د�أت يف 2018/7/1م، بت�سكيل 
جلنة �حلوكمة وتعيني �أع�سائها، وعقدت �للجنة �جتماعًا و�حدً� خالل �لعام 2018م، وكان ح�سور �أع�ساء �للجنة على 

�لنحو �لتايل:

�صفة الع�صويةا�صــم الع�صــوم
خالل عام 2018م

20 دي�سمرب
رئي�ص �للجنةعادل عبد�لعزيز �لقري�سي1

ع�سو �للجنةعبد�لرحمن �سليمان �لر�جحي2

ع�سو �للجنة�سالح عيد �حل�سيني3
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اأ�سم��اء اأع�س��اء جمل���ص االإدارة، واأع�س��اء اللج��ان، واالإدارة التنفيذي��ة، ووظائفه��م احلالي��ة  ز. 

وال�سابقة وموؤهالتهم وخرباتهم:

اأع�صاء جمل�س االإدارة )واللجان املنبثقة من املجل�س(:

حمد �سعود �ل�سياري – رئي�ص جمل�ص �الإد�رة – رئي�ص �للجنة �لتنفيذية. 1
متقاعد.�لوظيفة �حلالية

ماج�ستري يف �القت�ساد – جامعة ماري الند.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

حمافظ موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف �سندوق �لتنمية �ل�سناعية و�سندوق 
�ال�ستثمار�ت �لعامة ومعهد �الإد�رة �لعامة.

�سليمان عبد�لرحمن �لقويز - نائب رئي�ص جمل�ص �الإد�رة – رئي�ص �مل�سوؤولية �الجتماعية. 2
حمافظ �ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية.�لوظيفة �حلالية

�ملوؤهالت
تاأهيل مهني يف �الإد�رة �ملالية لل�سركات و�إد�رة �لعمليات �لبنكية.

بكالوريو�ص �إد�رة �أعمال.

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

�لرئي�ص �لتنفيذي �مل�ساعد عن قطاعات �الأفر�د و�ل�سركات و�خلزينة و�ال�ستثمار - بنك �لريا�ص، وله منا�سب وخرب�ت 
متعددة يف بنك �لريا�ص وبنك �سامبا.

�سليمان حممد �ملنديل – ع�سو جمل�ص �إد�رة – ع�سو �للجنة �لتنفيذية – ع�سو جلنة �مل�سوؤولية �الجتماعية. 3
�لع�سو �ملنتدب يف �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي.�لوظيفة �حلالية

�ملوؤهالت
برنامج �لتدريب �الئتماين بنك ت�سي�ص مانهاتن.

بكالوريو�ص يف �القت�ساد.

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

مدير عام بنك �لريا�ص، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف بنك �لريا�ص، ووز�رة �ملالية، و�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة، 
و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي.

عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي – ع�سو جمل�ص �إد�رة – رئي�ص جلنة �لرت�سيحات – ع�سو جلنة �حلوكمة. 4
رجل �أعمال.�لوظيفة �حلالية

دكتور�ه يف �ملحا�سبة.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

منا�سب وخرب�ت متعددة يف �إد�رة �سركة �سليمان عبد�لعزيز �لر�جحي �لقاب�سة، وموؤ�س�سة �سليمان �لر�جحي �خلريية، 
و�إد�رة �ل�سركة �لوطنية لنظم �ملعلومات.

�سالح عيد �حل�سيني – ع�سو جمل�ص �إد�رة – رئي�ص جلنة �ملكافاآت – ع�سو جلنة �حلوكمة. 5
ممثل �ململكة �لد�ئم يف منظمة �لتجارة �لعاملية.�لوظيفة �حلالية

ماج�ستري علوم �قت�ساد.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

منا�سب وخرب�ت متعددة يف جمل�ص �ل�سورى، ووز�رة �لتجارة و�ال�ستثمار، و�لد�ر �ل�سعودية للخدمات �ال�ست�سارية، 
و�سندوق �لنقد �لدويل.

�سعد علي �لكثريي – ع�سو جمل�ص �إد�رة – رئي�ص جلنة �ملر�جعة - ع�سو جلنة �لرت�سيحات. 6
م�ست�سار مايل - �ملوؤ�س�سة �لعامة للتقاعد.�لوظيفة �حلالية

ماج�ستري حما�سبة.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

منا�سب وخرب�ت متعددة يف �ل�سوؤون �ملالية - �ملوؤ�س�سة �لعامة للتقاعد، ووز�رة �ملالية.
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�ملكافاآت. 7 جلنة  – ع�سو  �لرت�سيحات  جلنة  – ع�سو  �إد�رة  جمل�ص  عبد�لعزيز �سالح �لعنرب * – ع�سو 
رجل �أعمال.�لوظيفة �حلالية

بكالوريو�ص – هند�سة مدنية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

�لرئي�ص �لتنفيذي بال�سركة �ل�سعودية للفنادق )�سركة دور لل�سيافة حاليا(، �ل�سئون �لفنية ب�سندوق �لتنمية �لعقارية، 
�لع�سو �ملنتدب بجريدة �لوطن، و�مل�سرف على �مل�ساريع مبركز �مللك �سلمان الأبحاث �الإعاقة.

ع���ادل عبد�لعزي���ز زيد �لقري�سي * – ع�سو جمل�ص �إد�رة – ع�سو �للجن���ة �لتنفيذية – ع�سو جلنة �ملكافاآت – . 8
رئي�ص جلنة �حلوكمة

رجل �أعمال.�لوظيفة �حلالية
بكالوريو�ص �الإد�رة �ل�سناعية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

�لع�سو �ملنتدب لل�سركة �لعربية �ملتحدة لل�سيار�ت، و�لعمل لدى بنك �سامبا، وله منا�سب وع�سويات يف جمال�ص �الإد�رة يف 
�سركات وموؤ�س�سات حكومية. 

عبد�لرحم���ن �سال���ح �ل�سماعي���ل * – ع�سو جمل����ص �إد�رة – ع�سو �للجن���ة �لتنفيذية – ع�سو جلن���ة �مل�سوؤولية . 9
�الجتماعية

�لع�سو �ملنتدب – �ل�سركة �لوطنية للبرتوكيماويات.�لوظيفة �حلالية

ماج�ستري يف �القت�ساد.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

مدير �مل�ساريع – �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي، مدير عام – �سركة �حللول �ملرت�بطة للتقنية، مدير بر�مج 
�ال�ستثمارية – �ملعهد �مل�سريف.

حامت علي �جلفايل ** – ع�سو جمل�ص �إد�رة – ع�سو �للجنة �لتنفيذية. 10
رجل �أعمال.�لوظيفة �حلالية

بكالوريو�ص يف �الإد�رة �لهند�سية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

منا�سب وخرب�ت متعددة يف �إد�رة �سركة �إبر�هيم �جلفايل و�إخو�نه و�ل�سركات �ملنبثقة منها.

علي عبد�هلل �لنعيم ** – ع�سو جمل�ص �إد�رة – ع�سو جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت. 11
متقاعد.�لوظيفة �حلالية

وكيل للطرق - وز�رة �لنقل.�لوظيفة �ل�سابقة

بكالوريو�ص هند�سة مدنية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

وكيل للتخطيط و�ملتابعة - وز�رة �لنقل، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف وز�رة �لنقل و�ملو��سالت.

�أحمد حممد عبيد بن زقر ** – ع�سو جمل�ص �إد�رة – ع�سو جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت. 12
نائب رئي�ص �سركة بن زقر.�لوظيفة �حلالية

بكالوريو�ص �إد�رة �أعمال وت�سويق.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

مدير �سنف �ملنتجات �لغذ�ئية �ملجمدة وق�سم �لتموين ب�سركة بن زقر، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف �إد�ر�ت �سركات 
بن زقر، و�سركة بريتي�ص �أمرييكان.

*بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.      **�نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م
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اأع�صاء اللجان )من خارج املجل�س(:

خالد حممد �خلويطر* – ع�سو من خارج �ملجل�ص – ع�سو جلنة �ملر�جعة. 1
�لرئي�ص �ملايل - �سركة �الإلكرتونيات �ملتقدمة.�لوظيفة �حلالية

بكالوريو�ص �لعلوم �الإد�رية – ق�سم حما�سبة.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

�ملدير �ملايل يف �سركة �الإلكرتونيات �ملتقدمة، وله منا�سب وع�سويات يف جلان �ملر�جعة يف �سركات وموؤ�س�سات حكومية.

�سعد �سالح �لرويتع* – ع�سو من خارج �ملجل�ص – ع�سو جلنة �ملر�جعة. 2
وكيل جامعة �الأمري �سلطان لل�سوؤون �الإد�رية و�ملالية.�لوظيفة �حلالية

دكتور�ه يف �ملحا�سبة.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

رئي�ص ق�سم �ملحا�سبة بجامعة �مللك �سعود، وله منا�سب وع�سويات يف جمال�ص �الإد�رة وجلان �ملر�جعة يف �سركات 
وموؤ�س�سات حكومية.

*بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م، مت تعيينهم يف تاريخ 2018/4/17م يف �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية لثالث �سنو�ت.

االإدارة التنفيذية:

�سليمان حممد �ملنديل. 1
�لع�سو �ملنتدب يف �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي.�لوظيفة �حلالية

�ملوؤهالت
برنامج �لتدريب �الئتماين بنك ت�سي�ص مانهاتن.

بكالوريو�ص يف �القت�ساد.

�خلرب�ت
مدير عام بنك �لريا�ص، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف بنك �لريا�ص، ووز�رة �ملالية، و�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة، 

و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي.

حازم مرو�ن �أبو �سويرح. 2
مدير مايل - �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي.�لوظيفة �حلالية

بكالوريو�ص �قت�ساد وعلوم �إد�رية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

رئي�ص ح�سابات - �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف جماالت �لتدقيق و�ملحا�سبة 
و�ملالية )�لربي�ص حما�سبون قانونيون، �سركة تنمية �لعقار و�ل�سياحة، �سركة �إمنائية لال�ستثمار و�لتطوير �لعقاري 

و�ل�سياحي، �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي(

حممد علي �لدغي�ص. 3
مدير �مل�ساريع و�أمني �سر �ملجل�ص - �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي.�لوظيفة �حلالية

ماج�ستري يف �الإد�رة �لهند�سية.�ملوؤهالت

�لوظائف �ل�سابقة 
و�خلرب�ت

حملل �مل�ساريع - �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار �ل�سناعي، وله منا�سب وخرب�ت متعددة يف �ملجموعة �ل�سعودية لال�ستثمار 
�ل�سناعي و�ل�سركة �لعاملية لالإلكرتونيات.
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عاشرًا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار 
التنفيذيين:

سياسة المكافآت:

تق���دم �ملكافاآت بغر�ص ح���ث �أع�ساء جمل����ص �الإد�رة و�الإد�رة �لتنفيذية على �إجناح �ل�سرك���ة وتنميتها على �ملدى . 1
�لطويل، كاأن تربط �جلزء �ملتغري من �ملكافاآت باالأد�ء على �ملدى �لطويل.

حت���دد �ملكافاآت بناء على م�ستوى �لوظيفة، و�ملهام و�مل�سوؤوليات �ملنوط���ة ب�ساغلها، و�ملوؤهالت �لعلمية، و�خلرب�ت . 2
�لعملية، و�ملهار�ت، وم�ستوى �الأد�ء.

يت���م �إيقاف �س���رف �ملكافاآت �أو ��سرتد�دها �إذ� تب���ني �نها تقررت بناء على معلومات غ���ري دقيقة قدمها ع�سو يف 3. 
جمل�ص �الإد�رة �و �الإد�رة �لتنفيذية؛ وذلك ملن ��ستغل �لو�سع �لوظيفي للح�سول على مكافاآت غري م�ستحقة.
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مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة: �
املكافاآت املتغريةاملكافاآت الثابتة
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�أواًل: �الأع�ساء غري �لتنفيذيني

-218-------218---200153حمد �ل�سياري

-221-------221---200156�سليمان �لقويز

-18-------18---99-عادل �لقري�سي*

-233-------233---2001518�سعد �لكثريي

-15-------15---96-عبد�لرحمن �ل�سماعيل*

-206-------206---20033حامت �جلفايل**

-206-------206---20033�أحمد بن زقر**

ثانيًا: �الأع�ساء �مل�ستقلني

-221-------221---200156عبد�لرحمن �لر�جحي

-227-------227---2001512�سالح �حل�سيني

-15-------15--96-عبد�لعزيز �لعنرب*

-206-------206---20033علي �لنعيم**

ثالثًا: �الأع�ساء �لتنفيذيني

-221-------221---200156�سليمان �ملنديل

-2.007-------2.007---1.80012681�ملجموع )�ألف ريال(

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.
** �نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.

*** متثل �ملكافاآت عن �لعام �ملايل 2017م.
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مكافاآت �أع�ساء �للجان: �

الع�صو
اللجنة 

التنفيذية

جلنة 

املراجعة

جلنه 

الرت�صيحات 

جلنه 

املكافاآت

امل�صوؤولية 

االجتماعية

جلنة 

احلوكمة

املكافاآت 

الثابتة

جمموع بدل 

احل�صور
املجموع

2003203رئي�صحمد �ل�سياري
2006206رئي�ص�سليمان �لقويز
2006206ع�سوع�سو�سليمان �ملنديل

2006206ع�سورئي�صعبد �لرحمن �لر�جحي
20012212ع�سورئي�ص�سالح �حل�سيني

25018268ع�سورئي�ص�سعد �لكثريي

1006106ع�سوع�سوعبد�لعزيز �لعنرب*

1009109رئي�صع�سوع�سوعادل �لقري�سي*

1006106ع�سوع�سوعبد�لرحمن �ل�سماعيل*

1000100ع�سوحامت �جلفايل**

1003103ع�سوعلي �لنعيم**

1003103ع�سو�أحمد بن زقر**

10315118ع�سوخالد �خلويطر***

50656ع�سو�سعد �لرويتع***
2003992102�ملجموع )�ألف ريال(

* بد�أت ع�سويتهم يف 2018/7/1م.          ** �نتهت ع�سويتهم يف 2018/6/30م.         *** ع�سو من خارج �ملجل�ص.

مكافاآت كبار �لتنفيذيني: �
كبار �لتنفيذيني�لبند

املكافاآت الثابتة

4.210.602رو�تب
455.462بدالت

-مز�يا عينية
4.666.064املجموع

املكافاآت املتغرية

1.091.961مكافاآت دورية
-�أرباح

139.376خطط حتفيزية ق�سرية �الأجل
275.511خطط حتفيزية طويلة �الأجل

-�الأ�سهم �ملمنوحة 
1.506.848املجموع

369.110مكافاأة نهاية اخلدمة

200.000جمموع مكافاأة التنفيذيني عن املجل�س اإن وجدت

6.742.022املجموع الكلي )ريال(

مت �سرف جميع �الأتعاب و�ملكافاآت الأع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�أع�ساء �للجان وكبار �لتنفيذيني بناء على �ل�سيا�سة �ملتبعة 
لدى �ل�سركة، وتو�سية جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآت، و�عتمدت من جمل�ص �الإد�رة، وال يوجد �أي �نحر�فات عن �ل�سيا�سة.
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الحادي عشر: مساهمات الشركة االجتماعية:
من �مل�ساهمات �الجتماعية �لتي قامت بها �ل�سركة للعام 2018م، وبالتعاون مع �جلمعيات �لتالية:

املدةالربنامجاجلهةم

3 �أ�سهربرنامج �للغة �الإجنليزيةجمعية بنيان �خلريية1
متعددةتوعية �الأ�سرة و�ملجتمعجمعية رعاية �لطفولة2
متعددةم�ساندة �أطفال مر�ص �ل�سرطان جمعية �سند �خلريية3
متعددةمبادرتي �لطبي و�لتعليميجمعية �الأطفال �ملعوقني4
�سر�ء �أجهزة عينية لذوي �الحتياجات �خلا�سةجمعية �إر�دة5

وتعم���ل �ل�سرك���ة على �ال�ستمر�ر يف �لبحث عن �لرب�مج �ملتميزة �لتي حتمل �أهد�فًا �سامية مع �لرتكيز على دعم بر�مج 
تعليمية يف �ل�سحة و�ل�سالمة، ودعم �الأيتام و�الأ�سر �لفقرية يف جمال �لتعليم و�لتدريب، وت�سجيع �ملوؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لتدريبي���ة، وتثقي���ف وتدريب وتوظي���ف �لن�ساء، كم���ا �أن �ل�سركة تعمل د�ئم���ًا على تقييم مدى فعالي���ة وجدية �لدورة 
�لتدريبي���ة �ملدعوم���ة من قبل �ل�سركة، وفريق �لعمل �مل�سارك، لكي يت�سن���ى لل�سركة �تخاذ قر�ر �ال�ستمر�ر يف �لدعم �أو 

�لبحث عن بر�مج �أخرى.

الثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
ال توجد على �ل�سركة �أي قرو�ص �أو مديونيات و�جبة �لدفع �سوى �ملدفوعات �لتالية:

البيان
2018

بيان االأ�صبابو�صف موجز لها
�مل�ستحق�مل�سدد

36.029.72039.518.358�لزكاة
�مل�ستحق ميثل زكاة �لعام 

2018م.
عند �النتهاء من �الإقر�ر 

�لزكوي للعام 2018م.

00�ل�سريبة

��سرت�كات �لتاأمينات 252.17721.014�لتاأمينات �الجتماعية
�مل�ستحق عن �سهر دي�سمرب 
2018م، و�سدد يف 2019م.

3.8050تكاليف �لتاأ�سري�ت و�جلو�ز�ت
ر�سوم جتديد �قامات، 

وتاأ�سري�ت �خلروج و�لعودة.

ر�سوم جتديد ت�ساريح عمل. 29.4580ر�سوم مكتب �لعمل
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الثالث عشر: تعامالت مع أطراف ذات عالقة:
متت خالل �لعام 2018م تعامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة على �أ�س�ص جتارية، وجاءت على �لنحو �لتايل:

نوع ال�صفقة / مدتها / قيمتهانوع عالقته بال�صركةالطرف ذو العالقة

�لكيماوية  �لعربية  �ل�سركة 
�ملحدودة )التك�ص( يرت�أ�ص 
�الأ�ستاذ  �إد�رته���ا  جمل����ص 

حامت علي �جلفايل

ع�سو جمل�ص �الإد�رة
حتى  �ل�سعودية(  )�ملجموعة 

تاريخ 2018/6/30م

قام���ت �سرك���ة �جلبيل �سيفرون فيليب����ص )�سركة تابعة للمجموعة( مبعام���الت وعقود جتارية 
وب���دون �صروط تف�صيلية ببيع منتج ال�صتايرين اإلى �صركة التك�ص، حيث بلغ اإجمايل التعامالت 
حت���ى نهاي���ة �لن�سف �الأول من �لع���ام 2018م، مبلغ 9 ملي���ون ريال، ويتم �لبي���ع ب�سعر �ل�سوق 
�الآ�سيوي ناق�سًا تكلفة �ل�سحن، وهو �سعر �ل�سوق �ملعتاد ملثل هذه �التفاقيات يف �ل�سوق �ملحلي، 
كم���ا �أن �ل�سرك���ة �لعربية �لكيماوية �ملح���دودة )التك�ص( حتملت تكلفة بن���اء خط �أنابيب لنقل 

�ملنتج من م�سنع �جلبيل �سيفرون فيليب�ص �إلى م�سنعها، ومدتها �سنة.

�ل�سركة �لوطنية 
للبرتوكيماويات 

)برتوكيم(
�سركة تابعة 

مت���ت ب���ني �ملجموع���ة �ل�سعودي���ة لال�ستثم���ار �ل�سناع���ي و�ل�سرك���ة �لوطني���ة للبرتوكيماويات 
)برتوكي���م( �لعدي���د من �لتعام���الت �ملالية خالل �لع���ام، منها خدمات وتعام���الت م�سرتكة، 
وب���دون �ص���روط تف�صيلية، وقد بلغ اإجمايل التعامالت مع �صرك���ة برتوكيم خالل العام 2018م 

مبلغ 409 �ألف ريال، ومدتها �سنة.
كما ��ستثمرت �ملجموعة �ل�سعودية يف �ل�سكوك �مل�سدرة من قبل برتوكيم خالل عام 2014م، 

مبقد�ر 130 مليون ريال.
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الرابع عشر: الئحة حوكمة الشركة:
�أ�س���در جمل����ص هيئة �ل�س���وق �ملالية الئحة حوكمة �ل�س���ركات بتاريخ 2017/2/13م، بناء على نظ���ام �ل�سركات، وُتبني 
هذه �لالئحة �لقو�عد و�ملعايري �ملنظمة الإد�رة �ل�سركات �مل�ساهمة �ملدرجة يف �ل�سوق، من �أجل �سمان �اللتز�م باأف�سل 
ممار�س���ات �حلوكم���ة �لتي تكفل حماية حقوق �مل�ساهمني وحقوق �أ�سحاب �مل�سال���ح، وتعد هذه �لالئحة الئحة �إلز�مية 
جلمي���ع �ل�س���ركات �ملدرجة يف �ل�سوق �ملالي���ة، ما عد� بع�ص �ملو�د و�لت���ي ال ز�لت ��سرت�سادية، كم���ا يجب على �ل�سركة 
�اللت���ز�م باالإف�ساح يف تقرير جمل����ص �الإد�رة عّما مت تطبيقه من �أحكام هذه �لالئحة و�الأحكام �لتي مل تطبق و�أ�سباب 
ذل���ك، ه���ذ� وقد �عتمد جمل����ص �إد�رة �ل�سركة الئح���ة حوكمة خا�ص بال�سرك���ة، عن طريق حتديث �لالئح���ة �ل�سابقة، 
لتتما�س���ى مع الئحة حوكم���ة �ل�سركات �ل�سادرة من هيئة �ل�سوق �ملالية، و�لت���ي مت �إقر�رها يف �جلمعية �لعامة لل�سركة 

بتاريخ 2018/4/17م.

ويو�سح �جلدول �لتايل �ملتبقي من �أحكام الئحة حوكمة �ل�سركات و�لتي مل تطبق، �أو ال تنطبق: 

اأ�صباب عدم التطبيقن�س املادة/الفقرةرقم املادة/الفقرة

�ملادة �لتا�سعة و�لثالثون 
�لتدري���ب - �الآلي���ات �لالزم���ة لتدري���ب �أد�ء 

تعم���ل �ل�سركة عل���ى تطبيق �أف�س���ل �ملمار�س���ات للتدريب وتقيي���م �أد�ء �أع�ساء �ملجل�ص و�أع�سائه وجلانه و�الإد�رة �لتنفيذية.
جمل�ص �الإد�رة و�للجان �ملنبثقة منها.

�ملادة �حلادية �الأربعون 
�لتقييم - �الآليات �لالزمة لتقييم �أد�ء �ملجل�ص 

و�أع�سائه وجلانه و�الإد�رة �لتنفيذية.
�لف�سل �خلام�ص:

�ملادة �ل�سبعون
�ملادة �حلادية و�ل�سبعون

�ملادة �لثانية و�ل�سبعون

جلنة �إد�رة �ملخاطر:
ت�سكيل جلنة �إد�رة �ملخاطر

�خت�سا�سات جلنة �إد�رة �ملخاطر
�جتماعات جلنة �إد�رة �ملخاطر

��سرت�سادي���ة، تعم���ل جلن���ة �ملر�جعة على تقيي���م �ملخاطر، وذل���ك بتعيني جهة 
خارجية لدر��سة �ملخاطر �ملتعلقة باأعمال �ل�سركة، كما تعمل �ل�سركات �لتابعة 

على �إر�سال تقارير دورية �إلى �ل�سركة عن �ملر�جعة �لد�خلية �لتي تقوم بها. 

�ملادة �ل�ساد�سة 
و�ل�سبعون 

تكوين وحدة �أو �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية
��سرت�سادية، مع �لعلم باأن جلنة �ملر�جعة تقوم بتعيني مكتب خارجي متخ�س�ص 

للقيام باأعمال �ملر�جعة �لد�خلية، وتقدمي تقاريره �إلى جلنة �ملر�جعة.

الخامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 2018م:
عقدت �ل�سركة �جتماعًا و�حدً� للجمعية �لعامة للم�ساهمني خالل عام 2018م، وكانت �جلمعية �لعامة عادية، وبح�سور 

�أع�ساء جمل�ص �الإد�رة �لتالية �أ�سمائهم:

17 اأبريل 2018ما�صــم الع�صــو

حمد �سعود �ل�سياري

�سليمان عبد�لرحمن �لقويز

حامت علي �جلفايل

عبد �لرحمن �سليمان �لر�جحي

�سالح عيد �حل�سيني

�سعد علي �لكثريي

علي عبد�هلل �لنعيم

�أحمد حممد عبيد زقر

�سليمان حممد �ملنديل



39

التقرير السنوي 2018

السادس عشر: سجل المساهمين:
مت طلب �ل�سجالت مل�ساهمي �ل�سركة من موقع تد�والتي على �لنحو �لتايل:

اأ�صباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات 

بيانات �مل�ساهمني �مل�ستحقني لالأرباح.2018/01/02م1

بيانات �مل�ساهمني حل�سور �جلمعية �لعامة.2018/04/02م2

بيانات �مل�ساهمني حل�سور �جلمعية �لعامة.2018/04/17م3

بيانات �مل�ساهمني �مل�ستحقني لالأرباح.2018/07/02م4

السابع عشر: إفصاحات عامة:
عقدت �ل�سركة جمعية عادية بتاريخ 2018/4/17م، ومت فيها �ملو�فقة على �ملو�فقة على حتديث الئحة �حلوكمة  �

�خلا�سة بال�سركة، مبا فيها �سيا�سات ومعايري و�إجر�ء�ت �لع�سوية يف جمل�ص �الإد�رة، والئحة عمل جلنة �ملكافاآت 
و�لرت�سيحات، و�سيا�سة مكافاآت �أع�ساء جمل�ص �الإد�رة و�للجان و�الإد�رة �لتنفيذية. 

ال يوجد �أي �أدو�ت دين قابلة للتحويل �أو �أور�ق مالية تعاقدية �أو مذكر�ت حق �كتتاب �أو حقوق م�سابهة �أ�سدرتها  �
�أو منحتها �ل�سركة خالل �ل�سنة �ملالية.

ال يوج���د �أي حق���وق حتويل �أو �كتتاب مبوج���ب �أدو�ت دين قابلة للتحويل �أو �أور�ق مالي���ة تعاقدية �أو مذكر�ت حق  �
�كتتاب، �أو حقوق م�سابهة �أ�سدرتها �أو منحتها �ل�سركة.

ال يوج���د �أي ��س���رتد�د �أو �سر�ء �أو �إلغاء من جانب �ل�سركة الأي �أدو�ت دين قابلة لال�سرتد�د، وقيمة �الأور�ق �ملالية  �
�ملتبقية، مع �لتمييز بني �الأور�ق �ملالية �ملدرجة �لتي ��سرتتها �ل�سركة وتلك �لتي ��سرتتها �سركاتها �لتابعة.

ال يوج���د �أي ترتيب���ات �أو �تفاق تنازل مبوجبه �أحد �أع�ساء جمل�ص �إد�رة �ل�سرك���ة �أو �أحد كبار �لتنفيذيني عن �أي  �
مكافاآت.

ال يوجد �أي ترتيبات �أو �تفاق تنازل مبوجبه �أحد م�ساهمي �ل�سركة عن �أي حقوق يف �الأرباح. �
مل ت�سدر �أي عقوبة �أو جز�ء �أو تدبري �حرت�زي �أو قيد �حتياطي مفرو�ص على �ل�سركة من �لهيئة �أو من �أي جهة  �

�إ�سر�فية �أو تنظيمية �أو ق�سائية خالل �لعام 2018م.
ال يوج���د �أي تعار�ص بني قر�ر�ت جلنة �ملر�جعة وجمل�ص �الإد�رة، ب�ساأن تر�سيح مر�جع ح�سابات �ل�سركة �أو عزله  �

وحتديد �أتعابه وتقييم �أد�ئه �أو تعيني �ملر�جع �لد�خلي.
مل تقم �ل�سركة باأي ��ستثمار�ت �أو �حتياطات �أن�سئت مل�سلحة موظفي �ل�سركة. �
مل يت�سمن تقرير مر�جع �حل�سابات �أي حتفظات على �لقو�ئم �ملالية �ل�سنوية. �
مل يو�ِص جمل�ص �الإد�رة بتغيري مر�جع �حل�سابات قبل �نتهاء �لفرتة �ملعني من �أجلها. �
مل ت�سدر �ل�سركة �أي �أ�سهم للخزينة وحمتفظ بها. �
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الثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة 
الداخلية:

املراجع���ة الداخلي���ة هي ن�صاط تاأكي���دي وا�صت�صاري مو�صوع���ي وم�صتقل، وذلك بغر�ص اإ�صافة قيم���ة وحت�صني عمليات 
�ل�سركة، وت�ساعد �ملر�جعة �لد�خلية �ل�سركة يف حتقيق �أهد�فها بتوفري �أ�سا�ص منتظم لتقومي وحت�سني فاعلية �لرقابة، 
و�لعملي���ات �لتي ينطوي عليها �الأد�ء �لرقاب���ي لل�سركة، هذ� وقد نفذت �ملر�جعة �لد�خلية �لعديد من عمليات �ملر�جعة 
�لدوري���ة و�خلا�س���ة و�لتي كان م���ن �ساأنها �لتاأكد م���ن فعالية �أنظمة �لرقاب���ة �لد�خلية و�سالمة تطبيقه���ا، �إ�سافة �إلى 

�مل�ساهمة يف مر�جعة �لقو�ئم �ملالية �الأولية و�لنهائية وتن�سيق �أعمال �جلهات �لرقابية �خلارجية.

وق���د �طلع جمل�ص �الإد�رة عل���ى تقرير جلنة �ملر�جعة بخ�سو�ص تقارير نتائج �ملر�جع���ة للعام 2018م، �ملقدمة لها من 
�ملر�جع �لد�خلي، ومل يتبني لها وجود �أي مالحظات جوهرية، كما ُتبني �أن نظام �لرقابة �لد�خلي ي�سري ب�سكل �سليم.

التاسع عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر جمل�ص �الإد�رة ما يلي: 

�أن �سجالت �حل�سابات �أُعدت بال�سكل �ل�سحيح.. 1

�أن نظام �لرقابة �لد�خلية �أعد على �أ�س�ص �سليمة وُنفذ بفاعلية.. 2

�أنه ال يوجد �أي �سك يذكر يف قدرة �ل�سركة على مو��سلة ن�ساطها. . 3

�أن���ه ال توجد �أي م�سلحة جوهرية الأع�ساء جمل����ص �الإد�رة �أو �لرئي�ص �لتنفيذي �أو �ملدير �ملايل �أو كبار �لتنفيذيني . 4
يف عقود �ل�سركة، �سوى ما مت �الإف�ساح عنه يف بند تعامالت مع �أطر�ف ذ�ت عالقة، يف هذ� �لتقرير.

ويف �خلت���ام يتق���دم جمل����ص �الإد�رة بخال�ص �ل�سكر �إل���ى مقام خادم �حلرم���ني �ل�سريفني - حفظ���ه �هلل -  وحكومته 
�لر�سيدة، على دعمها �ملتو��سل لقطاع �ل�سناعة وجميع �لقطاعات.

وباهلل التوفيق،،،   

مجلس اإلدارة
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