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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي المحترمون..

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

يســرني باســمي، واســم زمائــي أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي عــن أداء شــركة 
المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي، والشــركات التابعــة لهــا، ونتائــج األعمــال للعــام المالــي المنتهــي 

فــي 2021/12/31م.

ــال  ــون ري ــاح بلغــت 92 ملي ــة بأرب ــال، مقارن ــون ري ــاح قياســية بلغــت 1,136 ملي ــق أرب شــهد عــام 2021م تحقي
للعــام 2020م، ويعــود ســبب ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار المنتجــات للشــركات المدارة بصورة مشــتركة، ومشــروع 
ــر علــى معظــم  الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم(؛ وذلــك نتيجــة تحســن االقتصــاد العالمــي، الــذي أثَّ

صناعــة البتروكيماويــات حــول العالــم.

كمــا وافــق المجلــس خــال العــام 2021م، علــى تقديــم عرضــه للشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( 
ــم( التــي ال تمتلكهــا المجموعــة الســعودية، وذلــك  ــع األســهم المصــدرة فــي )بتروكي لاســتحواذ علــى جمي
ــى  ــم(، وتعمــل المجموعــة عل ــدة فــي المجموعــة الســعودية لمســاهمي )بتروكي ــل إصــدار أســهم جدي مقاب
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الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة وفًقــا لألنظمــة واللوائــح ذات الصلــة وشــروط وأحــكام 
اتفاقيــة التنفيــذ، وتتوقــع الشــركتان إتمــام العمليــة خــال الربــع األول مــن عــام 2022م.

كمــا أنهــت المشــاريع المــدارة بصــورة مشــتركة )شــركة شــيفرون فيليبــس الســعودية - شــركة الجبيــل شــيفرون 
ــة،  ــدة الزمني ــن الم ــزة، ضم ــواد المحف ــد الم ــام 2021م، لتجدي ــال الع ــة خ ــة المجدول ــال الصيان ــس( أعم فيليب

والميزانيــة المحــددة لهــا مســبًقا، ولــم ينشــأ عــن أعمــال الصيانــة أي إصابــات ُتذكــر، أو تكاليــف إضافيــة.

وستســتمر الشــركة بالعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا بتعظيــم العائــد لمســاهميها، واالهتمــام باألمــن والســامة 
فــي منشــآتها، وتحســين أداء المشــاريع التابعــة، ورفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة، وتطويــر قــدرات المــوارد البشــرية، 

ومواجهــة التحديــات المســتمرة فــي أســواق البتروكيماويــات.

وفــي الختــام، أود أن أتقــدم -أصالــًة عــن نفســي، ونيابــًة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة- بخالــص الشــكر والتقديــر 
ــاهلل  ــة.. وب ــاع الصناع ــل لقط ــا المتواص ــيدة؛ لدعمهم ــه الرش ــريفين وحكومت ــن الش ــادم الحرمي ــام خ ــى مق إل

ــق. التوفي

رئيـــس مجلـــس اإلدارة
خليل إبراهيم الوطبان
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أعضاء مجلس اإلدارة 
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أواًل: صناعة البتروكيماويات – التحديات والتوقعات:
ــا لاقتصــاد الســعودي غيــر النفطــي، لذلــك تهــدف  تشــكل صناعــة البتروكيماويــات فــي المملكــة عنصــًرا حيويًّ
المملكــة إلــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لمــواد كيميائيــة تخصصيــة ومنتجــات نهائيــة. إن هــذا األمــر لــن يقتصــر 
ــة  ــع منتجــات عالي ــا قاعــدة لتصني ــل ســيخلق أيًض ــة، ب ــر النفطي علــى تحقيــق النمــو فــي صــادرات المملكــة غي

القيمــة ذات عائــد أكبــر، باإلضافــة إلــى خلــق فــرص وظيفيــة للمواطنيــن الســعوديين.

وفيمــا يخــص الطلــب؛ فــإن الزيــادة فــي حجــم ســكان العالــم، وزيــادة القــدرة الشــرائية للفــرد فــي كثيــر مــن 
دول العالــم، خصوًصــا الصيــن والهنــد، يــؤدي إلــى ارتفــاع الطلــب علــى المنتجــات االســتهاكية حــول العالــم، 
التــي تعتمــد علــى المــواد البتروكيماويــة فــي تصنيعهــا؛ حيــث أصبحــت الــدول فــي منطقــة الخليــج العربــي 

مــن أكبــر المصدريــن للصيــن؛ وذلــك بســبب طاقاتهــا اإلنتاجيــة، وموقعهــا الجغرافــي. 

ــع أن يشــهد العقــد القــادم زيــادة كبيــرة فــي الطاقــة اإلنتاجيــة للبتروكيماويــات؛ حيــث وفــرت طفــرة  ويتوقَّ
الغــاز الصخــري إمــدادات كبيــرة ورخيصــة مــن اللقيــم للمنتجيــن األمريكييــن، كمــا أن الصيــن نجحــت فــي تطويــر 
ــات  ــاك تحدي ــزال هن ــك ال ت ــات؛ لذل ــا مــن اســتخدام الفحــم فــي سلســلتها إلمــداد البتروكيماوي نته ــة مكَّ تقني
كبيــرة أمــام المصنعيــن فــي منطقــة الخليــج للحفــاظ علــى مكانتهــم فــي الصناعــات البتروكيماويــة. كمــا أن 

الصناعــة تواجــه تحدًيــا كبيــًرا مــن ناحيــة المحافظــة علــى البيئــة، وإعــادة تدويــر منتجاتهــا النهائيــة. 

وبشــكل عــام أظهــر ســوق المنتجــات البتروكيماويــة خــال عــام 2021م ارتفاًعــا فــي أســعار المنتجــات؛ وذلــك 
نتيجــة بدايــة تعافــي االقتصــاد العالمــي مــن تأثيــر جائحــة فايــروس كورونــا.

ــات  ــام عملي ــى انتظ ــل عل ــركة بالعم ــتمر الش ــوف تس ــذا وس ــتقبلية، ه ــركة المس ــج الش ــؤ بنتائ ــب التنب ويصع
ــات. ــذه التحدي ــلبي له ــر الس ــف األث ــع لتخفي ــاج والبي ــغيل واإلنت التش
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ثانًيا: تكوين الشركة ونشاطها:
تأسســت شــركة المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي بموجــب قــرار وزارة التجــارة رقــم 291 بتاريــخ 23 
نوفمبــر 1995م، وهــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية مقرهــا مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، 
مســجلة بالســجل التجــاري رقــم 1010139946 بتاريــخ 1 ينايــر 1996م، ويبلــغ رأس مالهــا 4,500 مليــون ريــال، 
ــل نشــاط الشــركة فــي  ــاالت للســهم الواحــد، ويتمث ــون ســهم، بقيمــة اســمية 10 ري ــى 450 ملي مقســًما إل

االســتثمار فــي الصناعــات البتروكيماويــة.

ثالًثا: مشاريع الشركة:
يوضــح الرســم البيانــي أدنــاه نســبة ملكيــة المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي فــي مشــاريعها المــدارة 

بصــورة مشــتركة والتابعــة بنهايــة العــام 2021م، وكذلــك نســب كبــار المســاهمين فــي المجموعــة:

لجمهور 86.86%

شركة شيفرون فيليبس العربية 
للبتروكيماويات

المجموعة السعودية لاستثمار 
الصناعي

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية  13.14%

شركة أروماتكس للتوزيع 
)ADCo(

شركة الجبيل شيفرون 
)JCP(  فيليبس

شركة شيفرون فيليبس 
)SCP(  السعودية

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات )بتروكيم(

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

وتقتصر أعمال المجموعة السعودية في العام 2021م، على استثمارها في الشركات التالية: 

نسبة رأس المال*اسم الشركة
بلد التأسيس والعملياتنشاطها الرئيسالملكية

الوطنيــة للبتروكيماويــات – بتروكيــم - 
االستثمار في الشركات %4,80050تابعة

المملكة العربية السعوديةالبتروكيماوية

 – )SCP( شــيفرون فيليبــس الســعودية
%24450مدارة بصورة مشتركة

المملكة العربية السعوديةتصنيع المنتجات البتروكيماوية
الجبيل شــيفرون فيليبس )JCP( - مدارة 

%48450بصورة مشتركة

أروماتكــس للتوزيــع )ADCo( - مــدارة 
المنطقة الحرة - اإلماراتتسويق المنتجات البتروكيماوية%0.10250بصورة مشتركة

*مليون ريال

16



1
 :)SCP( شركة شيفرون فيليبس السعودية

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تقــع فــي مدينــة الجبيــل بالمملكــة العربيــة الســعودية، مســجلة 
بالســجل التجــاري رقــم 2055003839 وتاريــخ 8 يوليــو 1996م، ويبلــغ رأس مالهــا 244 مليــون ريــال، مملوكة 
مناصفــة بيــن المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي وشــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات، 
وبنســبة %50 لــكل منهمــا، ويقــع المشــروع فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، وبــدأ اإلنتــاج فــي عــام 2000م، 

وينتــج مــواد البنزيــن، والسايكلوهكســان، والمركبــات العطريــة.

ــال  ــال فــي عــام 2021م، مقارنــة بمبلــغ 2,703 مليــون ري وبلــغ إجمالــي مبيعــات الشــركة 4,498 مليــون ري
فــي عــام 2020م، كمــا حققــت أرباًحــا قبــل احتســاب الضريبــة والــزكاة بلغــت 715 مليــون ريــال لعــام 2021م، 

مقارنــة بمبلــغ 33 مليــون ريــال لعــام 2020م.

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي مقارنــة أســعار منتجــات شــركة شــيفرون فيليبــس الســعودية منــذ بدايــة عــام 
2020م، وحتــى نهايــة عــام 2021م:
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:)JCP( شركة الجبيل شيفرون فيليبس

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تقــع فــي مدينــة الجبيــل بالمملكــة العربيــة الســعودية، بالســجل 
التجــاري رقــم 2055005901 وتاريــخ 23 أغســطس 2003م، ويبلــغ رأس مالهــا 484 مليــون ريــال، مملوكــة 
مناصفــة بيــن المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي وشــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات، 
وبنســبة %50 لــكل منهمــا، ويقــع المشــروع فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، وبــدأ اإلنتــاج فــي عــام 2008م؛ 

حيــث ينتــج المشــروع مادتــي الســتايرين، والبروبليــن.

وكان إجمالــي مبيعــات الشــركة 6,019 مليــون ريــال فــي عــام 2021م، مقارنــة بمبلــغ 3,877 مليــون ريــال 
فــي عــام 2020م، كمــا حققــت أرباًحــا قبــل احتســاب الضريبــة والــزكاة بلغــت 137 مليــون ريــال لعــام 2021م، 

مقارنــة بتحقيــق خســائر بلغــت )128( مليــون ريــال لعــام 2020م.

ويوضــح الرســم البيانــي التالــي مقارنــة أســعار منتجــات شــركة الجبيــل شــيفرون فيليبــس منــذ عــام 2020م، 
وحتــى نهايــة عــام 2021م: 
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ــة  ــك نتيج ــام 2021م، وذل ــبة %89، للع ــتركة نس ــورة مش ــدارة بص ــاريع الم ــغيل للمش ــدل التش ــغ مع ــا بل كم
ــام 2021م. ــال الع ــت خ ــي تم ــة الت ــات المجدول للتوقف
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3
 :)ADCo( شركة أروماتكس للتوزيع

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، فــي المنطقــة الحــرة بمطــار دبــي، باإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
ــة  ــن المجموع ــة بي ــة مناصف ــي، مملوك ــم إمارات ــف دره ــال 102 أل ــرأس م ــام 2020م، وب ــي ع ــت ف تأسس
الســعودية لاســتثمار الصناعــي وشــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات، وبنســبة %50 لــكل 
منهمــا، وتقــوم الشــركة بتســويق المنتجــات التــي تنتجهــا شــركة شــيفرون فيليبــس الســعودية )SCP(، وشــركة 
الجبيــل شــيفرون فيليبــس )JCP( خــارج المملكــة، بالتعــاون مــع شــركة شــيفرون فيليبــس كيميــكال، وينحصــر 
نشــاطها فــي تقديــم الدعــم التســويقي عــن طريــق خدمــات التســويق والبيــع لجميــع منتجــات الشــركة خــارج 
المملكــة. وكان إجمالــي مبيعــات الشــركة 4,237 مليــون ريــال فــي عــام 2021م، وحققــت الشــركة أرباًحــا 

ــام 2020م.  ــال لع ــون ري ــت 1,798 ملي بلغ

ــال  ــال فــي عــام 2021م، مقارنــة بمبلــغ 1,798 مليــون ري وبلــغ إجمالــي مبيعــات الشــركة 4,237 مليــون ري
فــي عــام 2020م، كمــا حققــت أرباًحــا قبــل احتســاب الضريبــة والــزكاة بلغــت 231 مليــون ريــال لعــام 2021م، 

مقارنــة بمبلــغ 54 مليــون ريــال لعــام 2020م.

وفيمــا يلــي التقســيم الجغرافــي إليــرادات الشــركات المــدارة بصــورة مشــتركة )SCP-JCP-ADCo( لعــام 
2021م:

30%
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المملكة العربية السعودية

أوروبا

دول الخليج
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4
الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم:

هــي شــركة مســاهمة عامــة ســعودية، ومقرهــا مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية، بالســجل 
ــًما  ــال، مقس ــون ري ــا 4,800 ملي ــغ رأس ماله ــارس 2008م، ويبل ــخ 16 م ــم 1010246363 وتاري ــاري رق التج
ــعودية 50%  ــة الس ــك المجموع ــد. وتمتل ــهم الواح ــاالت للس ــمية 10 ري ــة اس ــهم، بقيم ــون س ــى 480 ملي إل
ــل نشــاطها فــي االســتثمار فــي الصناعــات  ــم(. ويتمث ــات )بتروكي ــة للبتروكيماوي مــن أســهم الشــركة الوطني
البتروكيماويــة، وحققــت الشــركة أرباًحــا بلغــت 1,367 مليــون ريــال لعــام 2021م، مقارنــة بأربــاح بلغــت 230 
ــات  ــة للبتروكيماوي ــة الشــركة الوطني ــاه نســبة ملكي ــي أدن ــال لعــام 2020م. ويوضــح الرســم البيان ــون ري ملي

ــم: ــار المســاهمين فــي بتروكي ــك نســب كب ــة العــام 2021م، وكذل ــم فــي مشــاريعها التابعــة بنهاي بتروكي

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 24.98% الجمهور 25.02% المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي 50%

الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
)بتروكيم(

الشركة السعودية للبوليمرات 
SPCo

شركة شيفرون فيليبس العربية 
للبتروكيماويات

شركة بوليمرات الخليج للتوزيع 
GPDC

35% 35%65% 65%
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وتقتصر أعمال بتروكيم على استثمارها في شركاتها التابعة، وهي: 

بلد التأسيس نشاطها الرئيسنسبة الملكيةرأس مالهااسم الشركة
والعمليات

السعودية للبوليمرات )SPCo( – مدارة 
%65 1406 مليون ريالبصورة مشتركة

تصنيع وبيع 
المنتجات 

البتروكيماوية

المملكة العربية 
السعودية

 – )GPDC( بوليمرات الخليج للتوزيع
%65مليونا درهم إماراتيمدارة بصورة مشتركة

بيع وتوزيع 
المنتجات 

البتروكيماوية خارج 
المملكة

اإلمارات العربية المتحدة

:)SPCo( الشركة السعودية للبوليمرات  

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تقــع فــي مدينــة الجبيــل بالمملكة العربيــة الســعودية، بالســجل التجاري 
ــركة  ــك الش ــال، وتمتل ــون ري ــا 1,406 ملي ــغ رأس ماله ــمبر 2007م، ويبل ــخ 9 ديس ــم 2055008886 وتاري رق
الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( %65، وتمتلــك شــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات 35%، 
ويقــع المشــروع فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة، وبــدأ اإلنتــاج فــي عــام 2012م، حيــث ينتــج المــواد بالطاقــات 

التاليــة:

هكسين1-
100 ألف طن

بروبلين
440 ألف طن

إيثلين
1,220 ألف طن

بولي إيثلين 
1,100 ألف طن

بولي بروبلين 
400 ألف طن

 )SPCo( كمــا أنهــت الشــركة خــال العــام 2021م إجــراءات تخفيــض رأس مــال الشــركة الســعودية للبوليمــرات
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مــن )4,800( مليــون ريــال ســعودي إلــى )1,406( مليــون ريــال ســعودي؛ وذلــك لعــدم الحاجــة، وســوف ُيعــاد 
هــذا التخفيــض للشــركاء وفًقــا لتوفــر الســيولة النقديــة لــدى الشــركة خــال الســنوات القادمــة، وســتبلغ حصــة 

بتروكيــم مــن هــذا التخفيــض مبلــغ )2,206( ماييــن ريــال. 

كمــا بلــغ معــدل التشــغيل لمشــروع الشــركة الســعودية للبوليمــرات نســبة %97، للعــام 2021م، كمــا سيشــهد 
ــام 2022م،  ــن ع ــي م ــف الثان ــال النص ــدواًل خ ــا مج ــرات )SPCo( توقًف ــعودية للبوليم ــركة الس ــروع الش مش

للقيــام بأعمــال الصيانــة الدوريــة.

:)GPDC( شركة بوليمرات الخليج للتوزيع  

هــي شــركة ذات مســؤولية محــدودة، تقــع فــي المنطقــة الحــرة بمطار دبــي، باإلمــارات العربية المتحــدة. وقد 
تأسســت فــي عــام 2011م، بــرأس مــال مليوَنــي درهــم إماراتــي. وتمتلــك الشـــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات 
)بتروكيــم( %65، وتمتلــك شــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات %35. وتقــوم الشــركة بتســويق 
ــس  ــيفرون فيليب ــركة ش ــع ش ــاون م ــة، بالتع ــارج المملك ــرات )SPCo( خ ــعودية للبوليم ــركة الس ــات الش منتج
 .)CPCIS( ــن ــع وبي ــج للتوزي ــرات الخلي ــركة بوليم ــن ش ــة بي ــع المبرم ــة البي ــى اتفاقي ــاًء عل ــك بن ــكال، وذل كيمي
ــركة  ــل الش ــن ِقَب ــة م ــات المنتج ــن المنتج ــق تخزي ــن طري ــويقي ع ــم التس ــم الدع ــي تقدي ــاطها ف ــر نش وينحص

الســعودية للبوليمــرات، وبيعهــا وتوزيعهــا خــارج المملكــة. 

وجاء التوزيع الجغرافي إليرادات الشركتين خال عام 2021م، على النحو التالي:

55%

20%

25%

داخل المملكة والشرق االوسط

آسيا

أوروبا وأفريقيا
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5
تكامل المشاريع:

تعــد المشــاريع الثاثــة )شــيفرون فيليبــس الســعودية، والجبيــل شــيفرون فيليبــس، والشــركة الســعودية 
للبوليمــرات( مكملــة لبعضهــا البعــض؛ حيــث تنتــج منتجــات مختلفــة بطاقــة إجماليــة تصــل إلــى 6,400 ألــف 
ــا إلنتــاج منتجــات ذات قيمــة مضافــة؛ حيــث تبلــغ الكميــات المتاحــة للبيــع  ا، منهــا مــا ُيســتخدم داخليًّ طــن ســنويًّ

ا: ــا 3,700 ألــف طــن ســنويًّ ــا ودوليًّ محليًّ

الجازولين 
الطبيعي

المركبات العطرية 780 ألف طن

بروبلين 150 ألف طن

البنزين 835 ألف طنالسايكلوهكسان 290 ألف طن

شركةالجبيل شيفرون إيثلين 230 ألف طن
فيليبس

الجازولين 
الطبيعي

إيثان

بروبان

شركة  شيفرون فيليبس 
السعودية

بروبلين 440 ألف طن

إيثلين 1,220 ألف طن

بولي إيثلين 1,100 ألف طن

ستايرين 730 ألف طن

هكسين1- 100 ألف طن

بولي بروبلين 400 ألف طن

بروبلين 40 ألف طن

الشركة السعودية 
للبوليمرات
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رابًعا: المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة:
تعمــل المجموعــة ومشــاريعها علــى إدارة عملياتهــا التشــغيلية للمصانــع، وإدارة المخاطــر ومراقبــة األداء، 
وتهــدف إلــى تنميــة حقــوق مســاهميها، وتعزيــز قــدرات الشــركة التنافســية فــي مختلــف األســواق. وتقــوم 
الشــركة وشــركاتها التابعــة بالمتابعــة المســتمرة إلدارة تلــك المخاطــر وعمــل اإلجــراءات الوقائيــة التــي 
تســاهم فــي رفــع مســتوى الوعــي والحــد مــن تأثيرهــا. ومــن ضمــن المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الشــركة 

فــي صناعاتهــا الرئيســية مــا يلــي:

مخاطــر توريــد المــواد األساســية )اللقيــم( وأســعارها التــي تعتمــد عليهــا مشــاريع الشــركة فــي اإلنتــاج؛   
ــة  حيــث تحصــل الشــركات التابعــة علــى اللقيــم مــن المــورد الرئيــس )أرامكــو الســعودية( بأســعار مماثل
ألســعار الشــركات البتروكيماويــة فــي الســعودية، وأي تغييــر يحصــل فــي ســعر اللقيــم ســيؤثر علــى ربحيــة 

الشــركة.

وضــع االقتصــاد العالمــي الــذي ينعكــس علــى أســعار المنتجــات، وقــد يؤثــر فــي الطلــب علــى منتجــات   
الشــركات التابعــة، ومــن ثــم علــى المبيعــات واإليــرادات، فضــًا عــن التكلفــة المتوقعــة للقيــم المرتبــط 
أســعاره باألســعار العالميــة. لذلــك، تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل مســتمر بمتابعــة حالــة 
ــأي ركــود محتمــل.  ــؤ ب الســوق، وظــروف العــرض والطلــب، وأســعار الصــرف، مــن أجــل وضــع الخطــط والتنب

التنافســية العاليــة فــي األســواق التــي تتأثــر بهــا الشــركات التابعــة مــن حيــث العــرض والطلــب؛ إذ تعمــل   
الشــركات التابعــة علــى تســويق وبيــع منتجاتهــا فــي مختلــف األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، 
وتوســيع قاعــدة عمائهــا مــن خــال اتفاقيــات التســويق، كمــا أنهــا معرضــة لتقلبــات أســعار المنتجــات 
ــل  ــع األمث ــال التوزي ــن خ ــرات م ــذه التأثي ــن ه ــد م ــى الح ــة عل ــركات التابع ــل الش ــة. وتعم البتروكيماوي

ــات المنتجــة والمباعــة. ــادة الكمي ــا، وتخفيــض التكاليــف قــدر االســتطاعة، وزي لمنتجاتهــا عالميًّ

مخاطــر مســتوى األداء التشــغيلي؛ نظــًرا إلــى أن المشــاريع تحتــوي علــى العديد مــن التقنيــات والمعدات،   
والتــي بطبيعتهــا قــد تتعــرض لألعطــال والتوقــف مــن حيــن آلخــر؛ فقــد تتأثــر كميــة اإلنتــاج نتيجــة لتلــك 
التوقفــات. وفــي ســبيل الحــد مــن مخاطــر هــذه التوقفــات ُتطبــق الشــركات التابعــة برنامــج االعتماديــة 
الشــاملة لجميــع وحداتهــا، والعمــل بأعلــى المعاييــر العالميــة فــي صيانــة تلــك الوحــدات بشــكل مســتمر.

ــا  ــواد م ــذه الم ــن ه ــويقها، وم ــة وتس ــات البتروكيماوي ــع المنتج ــة تصني ــركات التابع ــاط الش ــن نش يتضم  
هــو خطــر أو قابــل لاشــتعال، كالحــال فــي أي أنشــطة تتضمــن التعامــل مــع مــواد خطــرة، وللحــد مــن 
هــذه المخاطــر تتولــى الشــركات التابعــة تدريــب العامليــن بشــكل مســتمر فــي جميــع مجــاالت الســامة 

ــا. ــر الســامة المطبقــة عالميًّ ــى معايي ــق أعل ــة، وتطبَّ ــة البيئ وحماي

ــر اســتمرار  ــث يؤث ــى أعمــال الشــركة؛ حي ــران عل ــدة لهــا تأثي ــر أســعار الفائ ــدة: إن تغي مخاطــر أســعار الفائ  
انخفاضهــا ســلًبا علــى الودائــع البنكيــة والمرابحــات اإلســامية وعمليــات التحــوط القائمــة التــي ترتبــط 
بهــا الشــركات التابعــة. كذلــك فــإن ارتفــاع أســعار الفائــدة يوثــر ســلًبا كذلــك؛ حيــث يرفــع تكلفــة القــروض 

القائمــة فــي الشــركات التابعــة.

ــك علــى تطــور أداء  ــر ذل ــة لعــدم اســتقرار الكفــاءات الســعودية، وتأثي مخاطــر المــوارد البشــرية المصاحب  
الشــركة واســتمرارها. ولتافــي هــذه المخاطــر تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بإعــداد البرامج المناســبة 

التــي تســاعد علــى جــذب واســتقرار الموظفيــن الســعوديين، والعمــل علــى تقليــل معــدل دورانهــم. 
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المخاطــر البيئيــة المازمــة للصناعــات البتروكيماويــة -كالتلــوث- ومــا يترتــب عليهــا مــن غرامــات وتكاليــف،   
ــواد  ــتخدامها الم ــك باس ــتدامة، وذل ــادئ االس ــة بمب ــركات التابع ــزم الش ــة تلت ــر البيئي ــن المخاط ــد م وللح
ــا، والتخلــص مــن النفايــات بالطــرق الصحيحــة التــي ال تضــر  األقــل ضــرًرا علــى البيئــة، والمســموح بهــا عالميًّ

بالبيئــة والمجتمــع، عــن طريــق مختصيــن فــي هــذا المجــال.

المخاطــر المتعلقــة بقوانيــن مكافحــة اإلغــراق فــي األســواق التــي تبــاع فيهــا منتجــات الشــركات التابعــة؛   
ــى  ــع منتجاتهــا، باإلضافــة إل ــة فــي توزي ــق أفضــل الممارســات العالمي ــى تطبي ــث تعمــل الشــركة عل حي
ــا اإلغــراق التــي ُترفــع  ــب الســعودي فــي قضاي ــل الجان التعــاون والتنســيق مــع الجهــات الرســمية لتمثي

ضدهــا بالخــارج.

ــروس  ــار في ــة انتش ــدث نتيج ــا ح ــي، كم ــاد العالم ــى االقتص ــك عل ــر ذل ــراض، وتأثي ــة واألم ــار األوبئ انتش  
ــة  ــة واالحترازي ــراءات الوقائي ــل اإلج ــق كام ــة بتطبي ــركاتها التابع ــركة وش ــوم الش ــث تق ــد 19؛ حي كوفي
لحمايــة الموظفيــن، والحــد مــن انتشــار الفيــروس، والتقيــد بالتعليمــات الصــادرة مــن وزارة الصحــة.

ــى  ــركة عل ــاريع الش ــود مش ــًرا لوج ــز؛ نظ ــق هرم ــي أو مضي ــج العرب ــي الخلي ــة ف ــف الماح ــر توق مخاط  
الســاحل الشــرقي مــن المملكــة، واعتمادهــا علــى تصديــر منتجاتهــا عبــر موانــئ تقــع علــى الخليــج 
العربــي، ونتيجــة ألي أحــداث سياســية أو عســكرية تحــدث فــي الخليــج العربــي قــد تعيــق قــدرة مشــاريع 

ــة. ــارج المملك ــا لخ ــر منتجاته ــى تصدي ــركة عل الش
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خامًسا: النتائج المالية للشركة:

ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2017م – 2021م: 

يوضح الجدول اآلتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

20212020201920182017)قائمة المركز المالي( بمايين الرياالت

1,7815,8387,0606,365 3,574الموجودات المتداولة 

8,7379,38516,39717,34518,658الموجودات غير المتداولة

12,31011,16622,23524,40525,023 إجمالي الموجودات

3976763,0004,2433,066المطلوبات المتداولة

20194,2675,7478,957 المطلوبات غير المتداولة

4176947,2679,99012,023إجمالي المطلوبات

11,89310,47214,96814,41513,000إجمالي حقوق الملكية

12,31011,16622,23524,40525,023إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

2020201920182017*2021*قائمة الدخل )بمايين الرياالت(

7,6568,9307,364-المبيعات *

)5,100()6,247()5,773(-تكلفة المبيعات*

1,8832,6832,264-إجمالي الربح 

حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة 
1,906253274311609مشتركة*

)662()702()616()52()69(المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع*

)41(---خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة

1,8372011,5412,3102,170ربح التشغيل*

)269()304()113(1020إيرادات )تكاليف( تمويل

14252208-1دخل آخر، بالصافي

الدخل )الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 
1,8482211,4422,2582,109والزكاة

)253()259()158()14()30(الزكاة وضريبة الدخل

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في صافي أرباح 
)852()1,116()678()115()682()خسارة( الشركات التابعة

1,136926068651,004صافي الربح

1.922.23 2.530.21.35ربحية السهم الواحد بالريال
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 

نسبة التغير %التغييرات +/-2020*2021*البنود )بمايين الرياالت(

653%1,9062531,653حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة

33%17)52()69(المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع

814%1,8372011,636الربح التشغيلي

1,135%1,136921,044صافي الربح

ــورة  ــدارة بص ــاريع الم ــاح المش ــي أرب ــة ف ــة المجموع ــاع حص ــى ارتف ــاح إل ــي األرب ــاع صاف ــبب ارتف ــود س ويع
ــام 2021 م. ــات للع ــع المنتج ــعار بي ــاع أس ــة ارتف ــتركة نتيج مش

*ماحظــة: بــدًءا مــن الربــع الثالــث للعــام 2021، توقفــت )بتروكيــم( عــن طريقــة التوحيــد الكامــل لقوائمهــا 
ــع، وعــرض اســتثماراتها فيهــا  ــج للتوزي ــة مــع الشــركة الســعودية للبوليمــرات، وشــركة بوليمــرات الخلي المالي
ــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، وقيــام )بتروكيــم( بتغييــر طريقــة توحيدهــا لقوائمهــا مــع شــركاتها المــدارة  وفًق
ــام  ــم الع ــرض قوائ ــم ع ــا، وت ــة أيًض ــا المالي ــا لقوائمه ــة طريقــة عرضه ــر المجموع بصــورة مشــتركة أدى لتغيي
المالــي 2021م وأرقــام المقارنــة للعــام المالــي 2020م بطريقــة حقــوق الملكيــة، وباقــي األعــوام بطريقــة 

التوحيــد الكامــل كمــا نشــرت ســابًقا

السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير:

أعــدت القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة للشــركة، وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، والمعاييــر 
ــاف فــي  ــن، وال يوجــد أي اخت ــة الســعودية للمحاســبين القانوني واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئ

ــركة. ــي الش ــة ف ــر المطبق ــبية والمعايي ــة المحاس ــات المالي السياس
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سادًسا: سياسة توزيع األرباح:
يــوزع صافــي أربــاح الشــركة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة، والتكاليــف األخــرى -ومنهــا 

الــزكاة- علــى الوجــه التالــي:

يجنــب عشــرة بالمائــة )%10( مــن األربــاح الصافيــة لتكويــن احتياطــي نظامــي، ويجــوز للجمعيــة العامــة   
ــال  ــن رأس الم ــة )%30( م ــن بالمائ ــور ثاثي ــي المذك ــغ االحتياط ــى بل ــب مت ــذا التجني ــف ه ــة وق العادي

المدفــوع.

ــب خمســة بالمائــة )%5( مــن  ــاًء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة- أن تجنِّ يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة -بن  
األربــاح الصافيــة، لتكويــن احتياطــي اتفاقــي وتخصيصــه لغــرض أو أغــراض معينــة. 

يحــق للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة   
الشــركة، أو يكفــل توزيــع أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن 
ــة مــا قــد  ــة لعاملــي الشــركة، أو لمعاون ــاح مبالــغ إلنشــاء مؤسســات اجتماعي تقتطــع مــن صافــي األرب

ــا مــن هــذه المؤسســات. يكــون قائًم

مــن خــال الباقــي بعــد ذلــك تــوزع أربــاح علــى المســاهمين بنســبة ال تقــل عــن خمســة بالمائــة )%5( مــن   
ــوع. ــال المدف رأس الم

مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة الثانيــة والعشــرين )22( مــن نظــام الشــركة األساســي،   
ــة  والمــادة السادســة والســبعين )76( مــن نظــام الشــركات، يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة عشــرة بالمائ
)%10( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة، علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســًبا مــع عــدد 

ــي يحضرهــا العضــو.  الجلســات الت

ــنوي،  ــع س ــنوي أو رب ــف س ــكل نص ــاهميها بش ــى مس ــة عل ــا مرحلي ــركة أرباًح ــوزع الش ــوز أن ت ــا يج كم  
ــط  ــا للضواب ــا وفًق ــيولة لديه ــرت الس ــي وتوف ــركة المال ــع الش ــمح وض ــس اإلدارة، إذا س ــن مجل ــرار م بق

واإلجــراءات التــي تضعهــا الجهــة المختصــة، وبعــد الحصــول علــى تفويــض مــن الجمعيــة العامــة. 
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هــذا، وقــد قــرر مجلــس إدارة المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي توزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام المالــي 
2021م حســب مــا يلــي:

النصف األول – 2021مفترة األرباح 

2021/06/03مقرار مجلس اإلدارة

2021/06/30متاريخ االستحقاق

2021/07/15متاريخ التوزيع

225 مليون ريالإجمالي المبلغ الموزع

450 مليون سهمعدد األسهم المستحقة

0.5 ريالالربح الموزع للسهم

%5النسبة

ــال، وحصــة الســهم  ــون ري ــغ 225 ملي ــاح عــن العــام 2021م، مبل ــم توزيعــه كأرب ــي مــا ت وبهــذا يكــون إجمال
الواحــد مبلــغ نصــف ريــال واحــد، وبنســبة %5 إلــى القيمــة االســمية للســهم، وكانــت توزيعــات األربــاح النقديــة 

خــال الســنوات الماضيــة علــى النحــو التالــي:
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وقد حققت الشركة أرباًحا صافية خال السنوات السابقة على النحو التالي:
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ومــن المعــروف أن صناعــة البتروكيماويــات صناعــة متذبذبــة؛ وذلــك بحكــم تغيــر أســعار تكاليــف اللقيــم، 
ــا  ــة، مم ــنوات القادم ــركة للس ــاح الش ــؤ بأرب ــب التنب ــث يصع ــا؛ بحي ــة عالميًّ ــات النهائي ــعار المنتج ــك أس وكذل
يتطلــب مراجعــة سياســة توزيــع األربــاح بشــكل دوري، علًمــا بــأن الشــركة تهــدف إلــى تحقيــق اســتمرارية ونمــو 
التوزيعــات الســنوية للمســاهمين، كلمــا تحققــت القــدرة علــى ذلــك، ويوضــح الجــدول التالــي رصيــد األربــاح:

الرصيد )مايين الرياالت(البيـــــان

1,005رصيد األرباح المبقاة 1/1/ 2021م

)225(توزيعات أرباح عن النصف األول من العام 2021م

136صافي األرباح في 12/31/ 2021م

6الدخل الشامل اآلخر للسنة

)114(المحول لاحتياطي النظامي بنسبة 10%

808األرباح المبقاة المتراكمة في 12/31/ 2021م

33



34



سابًعا: القروض وأدوات الدين:
ال توجــد أي قــروض مباشــرة علــى المجموعــة الســعودية، وكذلــك شــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة، بينمــا 
لــدى مشــروع شــركتها التابعــة الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( قــروض قائمــة علــى مشــروعها 
يــن وحركتــه خــال عــام  الشــركة الســعودية للبوليمــرات. والجــدول التالــي يبيــن معلومــات القــرض وأدوات الدَّ

2021م:

1
الشركة السعودية للبوليمرات )بماليين الرياالت(

قامــت الشــركة الســعودية للبوليمــرات بتوقيــع اتفاقيــات إعــادة تمويــل مــع كل مــن: مجموعــة ســامبا الماليــة 
وبنــك الريــاض، بإجمالــي 3000 مليــون ريــال، لمــدة أربــع ســنوات تســدد بشــكل نصــف ســنوي، تبــدأ مــن يونيــو 
2020م وتنتهــي فــي ديســمبر 2023م، ويحمــل ســعر فائــدة علــى أســاس معــدل ســعر الفائــدة بيــن البنــوك 
فــي لنــدن )اليبــور(، باإلضافــة إلــى ٪0.9 ومضمــون بســند رئيســي. والجــدول التالــي يبيــن معلومــات القــرض 

يــن وحركتــه خــال عــام 2021م: وأدوات الدَّ

رصيد بداية قيمة القرضالجهة المقرضة
العام

المبالغ 
المسددة 
خال العام

رصيد نهاية 
العام

مدة القرض 
)سنة(*

1,5001,1253757504بنك الرياض

1,5001,1253757504البنك األهلي السعودي

3,0002,2507501,500اإلجمالي

* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

ثامًنــا: وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت 
أو أدوات َدْيــن الشــركة )عــدا أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن 

وأقاربهــم(، وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــال الســنة الماليــة 2021م:
نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
عدد األسهمعدد األسهم

59,137,32259,137,322--
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تاسًعا: إدارة الشركة:

عضوية مجلس اإلدارة:

يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة مؤلــف مــن تســعة أعضــاء، تــم انتخابهــم بتاريــخ 2021/4/21م فــي اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة العاديــة لثــاث ســنوات، وبــدأت عضويتهــم فــي تاريــخ 2021/7/1م، وتنتهــي دورة المجلــس 
الحالــي فــي 2024/6/30م، ويجــري تصنيــف األعضــاء وفًقــا للتعريفــات الــواردة بالمــادة األولــى مــن الئحــة 

حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة علــى النحــو التالــي:

الصفةاســم العضــوم

المهندس خليل إبراهيم الوطبان )ممثًا عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية( )رئيس مجلس 1
غير تنفيذياإلدارة( 

غير تنفيذياألستاذ نبيل عبداهلل المبارك )نائب الرئيس(2

مستقلمعالي األستاذ سليمان عبد الرحمن القويز 3

غير تنفيذيالدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي4

مستقلاألستاذ فراج منصور أبو ثنين5

مستقلالدكتور سعد صالح الرويتع6

غير تنفيذياألستاذ عادل عبد العزيز القريشي7

غير تنفيذياألستاذ ثامر عبد اهلل الحمود )ممثًا عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(8

مستقلاألستاذ فهد عبدالرحمن المعيكل9
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أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس اإلدارة عضــًوا فــي مجالــس 
إدارتهــا الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا:

داخل/خارج عضوية المجالس الحالية
داخل/خارج عضوية المجالس السابقةالكيان القانونيالمملكة

الكيان القانونيالمملكة

خليل الوطبان

الشركة السعودية االستثمارية إلعادة 
التدوير »سرك«

ذات مسؤولية محدودداخل المملكة

نبيل المبارك

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة بحر العرب ألنظمة المعلومات

مؤسسة حكوميةداخل المملكةبنك التنمية االجتماعية

ذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة ليندو

سليمان القويز

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة حصانة لاستثمارمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اتحاد االتصاالت )موبايلي(

شركة التعدين العربية السعودية 
)معادن(

مساهمة مدرجةداخل المملكة
الشركة السعودية للصناعات الزجاجية 

)زجاج(
مساهمة مدرجةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية للتصنيع )تصنيع(مساهمة مدرجةداخل المملكةمجلس البنك البريطاني

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةشركة رويال آند سن للتأمينمساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المنجم لألغذية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة آجل للخدمات المالية

مساهمة غير مدرجةخارج المملكةشركة ماستر كارد العالمية

عبد الرحمن الراجحي

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة التعليمية المتطورةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةالشركة التعليمية المتطورة

مساهمه مقفلةخارج المملكةمجموعة شركات دواجن الوطنيةمساهمة غير مدرجةداخل المملكةمجموعة الراجحي إخوان

غير ربحيةداخل المملكةأوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحيمساهمة غير مدرجةداخل المملكةشركة اإلسمنت السعودية

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة سيوب العربية

الشركة الوطنية لنظم المعلومات 
المحدودة

مساهمة غير مدرجةداخل المملكة

مؤسسة تعليميةداخل المملكةجامعة سليمان الراجحي 

غير ربحيةداخل المملكةسليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية

مؤسسة تعليميةداخل المملكةكلية الطب جامعة الملك سعود

مؤسسة سليمان الراجحي للتمويل 
التنموي

غير ربحيةداخل المملكة

الجمعية الوطنية للخدمات 
االجتماعية )أجواد(

غير ربحيةداخل المملكة

غير ربحيةداخل المملكةالمؤسسات األهلية

غير ربحيةداخل المملكةمؤسسة تمكين
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داخل/خارج عضوية المجالس الحالية
داخل/خارج عضوية المجالس السابقةالكيان القانونيالمملكة

الكيان القانونيالمملكة

فراج أبو ثنين

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية للبتروكيماويات بتروكيممساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة استرا الصناعية

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة الوطنية السعودية للنقل البحريمساهمة مقفلةداخل المملكةالجزيرة كابيتال

مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة بوانمساهمة مدرجةداخل المملكةالمعمر ألنظمة المعلومات

سعد الرويتع

مساهمة مدرجةداخل المملكةالبنك األهلي التجاريمؤسسة حكوميةداخل المملكةتطوير وسط الرياض

مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية للطباعة والتغليف

مساهمة مغلقةداخل المملكةصندوق رنا لاستثمار

عادل القريشي

ذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة الصباح للتجارةحكوميةداخل المملكةالهيئة العليا للسياحة

ذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة علي زيد القريشي وإخوانهذات مسؤولية محدودداخل المملكةالشركة المتحدة للسيارات

ذات مسؤولية محدودداخل المملكةالشركة العربية للسياراتذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة األنظمة المتقدمة

ذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة رنا لاستثمارذات مسؤولية محدودداخل المملكةشركة القريشي

ثامر الحمود

---مساهمة مدرجةداخل المملكةالشركة السعودية للصناعات الدوائية 

فهد المعيكل

---مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المصافي العربية السعودية 

---ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالشركة العربية للصهاريج 
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اجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خال العام المالي 2021م، وكان حضور األعضاء كما يلي:

22 ديسمبر7 أكتوبر27 سبتمبر1 يوليو21 أبريل10 مارساســم العضــو

--خليل إبراهيم الوطبان*

--نبيل عبداهلل المبارك*

سليمان عبد الرحمن القويز

عبد الرحمن سليمان الراجحي

--فراج منصور أبو ثنين*

--سعد صالح الرويتع*

عادل عبد العزيز القريشي

ثامر عبداهلل الحمود

--فهد عبدالرحمن المعيكل*

----حمد سعود السياري**

----سليمان محمد المنديل**

----صالح عيد الحصيني**

----عبد العزيز صالح العنبر**

----عبد الرحمن صالح السماعيل**

مالحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

** انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م.
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة:

ــس اإلدارة وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة  وصــف ألي مصلحــة تعــود ألعضــاء مجل  
2021م: العــام  الســعودية( خــال  )المجموعــة 

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

----------------خليل إبراهيم الوطبان

%5,0005,00000نبيل عبداهلل المبارك

----------------سليمان عبد الرحمن القويز

%38,19338,19300عبد الرحمن سليمان الراجحي

----------------فراج منصور أبو ثنين

----------------سعد صالح الرويتع

%40,00040,00000عادل عبد العزيز القريشي

%17,50017,50000ثامر عبداهلل الحمود

%151500فهد عبدالرحمن المعيكل

ــس اإلدارة وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة  وصــف ألي مصلحــة تعــود ألعضــاء مجل  
التابعــة )بتروكيــم( خــال العــام 2021م:

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

----------------خليل إبراهيم الوطبان

----------------نبيل عبداهلل المبارك

----------------سليمان عبد الرحمن القويز

----------------عبد الرحمن سليمان الراجحي

----------------فراج منصور أبو ثنين

----------------سعد صالح الرويتع

----------------عادل عبد العزيز القريشي

----------------ثامر عبداهلل الحمود

----------------فهد عبدالرحمن المعيكل

علًما بأنه ال يوجد أي أدوات َدْين ألعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.
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هـ
ملكية كبار التنفيذيين: 

وصــف ألي مصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصر في أســهم الشــركة )المجموعة   
الســعودية( خــال العــام 2021م:

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

%1,0001,00000عبد الرحمن صالح السماعيل

----------------حازم مروان أبو سويرح

----------------محمد علي الدغيش

----------------فهد ناصر روزه

وصــف ألي مصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة التابعــة   
الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( خــال العــام 2021م:

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

%1,0001,00000عبد الرحمن صالح السماعيل

----------------حازم مروان أبو سويرح

----------------محمد علي الدغيش

----------------فهد ناصر روزه

علًما بأنه ال يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.
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لجان مجلس اإلدارة:
لجنة المراجعة:

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

دراســة السياســة المحاســبية للشــركة، ومراقبــة أعمالهــا، والتحقــق مــن ســامة التقاريــر والقوائــم الماليــة   
ــح والسياســات ذات العاقــة. ــزام الشــركة باألنظمــة واللوائ ونزاهتهــا، والت

التوصيــة باختيــار مراجعــي الحســابات الخارجييــن، وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم، والتحقــق مــن   
اســتقالهم، ومراجعــة نطــاق عملهــم، وشــروط التعاقــد معهــم.

دراسة القوائم المالية السنوية واألولية قبل اعتمادها ونشرها.  

التحقــق مــن كفايــة تصميــم األنشــطة الرقابيــة فــي الشــركة وفاعليــة تصميمهــا بطريقــة مناســبة،   
ــركة،  ــي الش ــة ف ــة الداخلي ــل المراجع ــة عم ــاد خط ــي، واعتم ــع الداخل ــتقالية المراج ــن اس ــق م والتحق
وتقييــم أدائهــا، ودراســة تقاريرهــا، ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة للملحوظــات الــواردة فيهــا.

تقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة، وكيفية مراقبة تلك المخاطر ومواجهتها.  

وتتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثاثــة أعضــاء، لديهــم جميًعــا خبــرات عمليــة ومهنيــة تؤهلهــم للمشــاركة الفاعلــة 
ــور  ــام 2021م، وكان حض ــال الع ــات خ ــة اجتماع ــة خمس ــدت اللجن ــث عق ــة؛ حي ــة المراجع ــال لجن ــي أعم ف

أعضــاء اللجنــة علــى النحــو التالــي:

27 أكتوبر4 أغسطس28 أبريل3 مارس27 ينايرصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس سعد صالح الرويتع1

عضوعبد الرحمن الراجحي2

عضوخالد عبد اهلل الخويطر3

مالحظــة: تــم إعــادة تعيينهــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ 2021/4/21م، وبــدأت العضويــة 
فــي تاريــخ 2021/7/1م.

اللجنة التنفيذية:
تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

األعمــال الموكلــة لهــا مــن مجلــس اإلدارة فــي إدارة وتوجيــه أعمــال وشــؤون الشــركة، والقيــام بمراجعة   
الميزانيــة التقديريــة.

قيام اللجنة بمهام لجنة المخاطر، ولجنة المسؤولية االجتماعية، ولجنة االستثمار.  

ــا لكافــة  ــر وصًف ــس إدارة الشــركة، ويتضمــن التقري ــر لمجل ــة بعــد كل اجتمــاع لهــا برفــع تقري ــام اللجن قي  
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اللجنــة فــي االجتمــاع.

يجــوز للجنــة االســتعانة بمستشــارين مســتقلين، كلمــا دعــت الحاجــة، للقيــام بدراســات متخصصــة تســاعد   
ــا. ــد أتعابه ــا، وتحدي ــذ مهامه ــى تنفي ــة عل اللجن
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وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

20 ديسمبر1 ديسمبر22 سبتمبر31 أغسطسصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس خليل إبراهيم الوطبان1

عضو سليمان عبد الرحمن القويز2

عضونبيل عبد اهلل المبارك3

مالحظة: بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

التوصيــة بالترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة، ويجــب علــى اللجنــة مراعــاة عــدم ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه   
بــأي جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

المراجعــة الســنوية لاحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة، وإعــداد وصــف   
للقــدرات والمؤهــات المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــازم تخصيصــه مــن 

ــس اإلدارة. العضــو ألعمــال مجل

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقتــراح معالجتهــا عنــد الحاجــة بمــا يتفــق مــع مصلحــة   
ــركة. الش

التأكــد بشــكل ســنوي مــن اســتقالية األعضــاء المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض فــي المصالــح حــال كــون   
العضــو يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.

وضــع سياســات واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وكبــار التنفيذييــن، واالســتعانة بمعاييــر ترتبــط   
بــاألداء فــي تحديــد تلــك المكافــآت.

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.  

ــا  ــة ولوائحهم ــوق المالي ــام الس ــركات ونظ ــام الش ــكام نظ ــال بأح ــدم اإلخ ــنوي ع ــكل س ــة بش ــي اللجن تراع  
التنفيذيــة.

ــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف  ــة لسياســة المكافــآت، وتقيي ــة بالمراجعــة الدوري تقــوم اللجن  
المرجــوة منهــا.

التوصيــة بمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه، وكبــار التنفيذييــن والموظفيــن   
المعتمــدة. للسياســة  وفًقــا  بالشــركة، 
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وعقدت اللجنة ثاثة اجتماعات خال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

19 ديسمبر16 فبراير12 ينايرصفة العضويةاســم العضــوم

--رئيس اللجنةفراج منصور أبو ثنين*1

--عضو اللجنةعادل عبدالعزيز القريشي*2

--عضو اللجنةفهد عبدالرحمن المعيكل*3

عضو اللجنةثامر عبداهلل الحمود*4

-رئيس اللجنةعبد الرحمن سليمان الراجحي**5

-عضو اللجنةعبد العزيز صالح العنبر**6

مالحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.
** انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م.

لجنة الحوكمة:

تضطلع اللجنة باألهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة:

التأكــد مــن التــزام الشــركة بتطبيــق قواعــد الئحــة الحوكمــة، وبيــان اختصاصــات مجلــس اإلدارة واللجــان،   
ــات اتخــاذ القــرار فــي الشــركة. ــز آلي ــر كفاءتهــا لتعزي وتطوي

ــل  ــي تتوص ــات الت ــر والتوصي ــده بالتقاري ــة، وتزوي ــال الحوكم ــي مج ــورات ف ــى التط ــس عل ــاع المجل إط  
إليهــا اللجنــة.

مراجعــة وتطويــر قواعــد الســلوك المهنــي التــي تمثــل قيــم الشــركة، وغيرهــا مــن السياســات واإلجــراءات   
الداخليــة بمــا يلبــي حاجــة الشــركة لتطبيــق أفضــل الممارســات.

عقدت اللجنة ثاثة اجتماعات خال العام 2020م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

15 ديسمبر7 مارسصفة العضويةاســم العضــوم

-رئيس اللجنةسعد صالح الرويتع*1

-عضو اللجنةفهد عبدالرحمن المعيكل*2

عضو اللجنةثامر عبداهلل الحمود3

-رئيس اللجنةسليمان عبدالرحمن القويز**4

-عضو اللجنةصالح عيد الحصيني**5

مالحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 2021/7/1م.
** انتهت العضوية في تاريخ 2021/6/30م
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لجنة االستثمار:

تقوم لجنة االستثمار بالمهام التالية: 

يحــق للجنــة دراســة االســتثمار، فــي ســبيل أداء مهامهــا، التواصــل والبحــث المبدئــي مــع األطــراف األخــرى ذات   
ــزام قانونــي علــى الشــركة إال بعــد أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة. العاقــة، دون أن يترتــب علــى ذلــك أي الت

إعــداد اســتراتيجية االســتثمار والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات الخاصــة بهــا، واقتــراح مجــاالت االســتثمار   
والخارجيــة. الداخليــة  الممكنــة 

البحــث عــن الفــرص االســتثمارية فــي المجــاالت المحــددة، بمــا فيهــا االندمــاج أو االســتحواذ، والتوســع فــي   
المشــاريع القائمــة.

االســتعانة بمــن تــراه مــن الخبــراء أو المختصيــن فــي دراســة الموضوعــات التــي تنــدرج ضمــن مهامهــا   
اإلدارة.  مجلــس  موافقــة  بعــد  وذلــك  ومســؤولياتها، 

ا، ومــا  صاحيــة التعاقــد مــع االستشــاريين والخبــراء وصــرف أتعابهــم فــي حــدود ميزانيــة 500 ألــف ريــال ســنويًّ  
ــس اإلدارة. ــة مجل ــتلزم موافق ــك يس ــن ذل زاد ع

ــة،  ــتثمارية الجاذب ــرص االس ــد الف ــا، وتحدي ــة وترتيبه ــتثمارات المقترح ــروض االس ــة بع ــات الخاص ــد األولوي تحدي  
ودراســة جدواهــا قبــل عرضهــا علــى المجلــس.

ــل  ــك: التموي ــن ذل ــن ضم ــة، وم ــي للمجموع ــز المال ــة المرك ــى قائم ــة عل ــتثمارات المقترح ــر االس ــة أث مراجع  
الســيولة والمديونيــة. األثــر علــى نســب  المطلــوب، وتقييــم 

وقد عقدت اللجنة اجتماعين خال العام 2021م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

15 مارس7 مارسصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس اللجنةصالح عيد الحصيني1

عضو اللجنةعبد العزيز صالح العنبر2

عضو اللجنةعبد الرحمن صالح السماعيل3

مالحظــة: انتهــت العضويــة فــي تاريــخ 2021/6/30م، كمــا وافــق مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه بتاريــخ 
2021/7/1م علــى قيــام اللجنــة التنفيذيــة بمهــام لجنــة االســتثمار.
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ــابقة  ــة والس ــم الحالي ــة، ووظائفه ــان، واإلدارة التنفيذي ــاء اللج ــس اإلدارة، وأعض ــاء مجل ــماء أعض أس
ــم: ــم وخبراته ومؤهالته

أعضاء مجلس اإلدارة )واللجان المنبثقة من المجلس(:

خليل إبراهيم الوطبان – رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة التنفيذية

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية.الوظيفة الحالية

بكالوريوس هندسة ميكانيكية.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات
نائب الرئيس لاســتراتيجية والتخطيط في شركة التعدين العربية السعودية وشركاتها التابعة - ورئيًسا 
لشــركة ألفا لتطوير المشــاريع - ونائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه 

- العمل في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وشركاتها التابعة.

نبيل عبداهلل المبارك - نائب رئيس مجلس اإلدارة – عضو اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي شركة تصنيفالوظيفة الحالية

ماجستير إدارة المعلومات واإلدارة المالية.المؤهات

المؤســس والرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف االئتماني )تصنيف( – المؤسس والرئيس التنفيذي الوظائف السابقة والخبرات
لشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( - البنك المركزي السعودي.

سليمان عبد الرحمن القويز – عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية – رئيس لجنة االندماج

متقاعدالوظيفة الحالية

تأهيل مهني في اإلدارة المالية للشركات وإدارة العمليات البنكية.المؤهات
بكالوريوس إدارة أعمال.

الرئيس التنفيذي المساعد لقطاعات األفراد والشركات والخزينة واالستثمار - بنك الرياض، وله مناصب الوظائف السابقة والخبرات
وخبرات متعددة في بنك الرياض وبنك سامبا.

عبد الرحمن سليمان الراجحي – عضو مجلس إدارة – عضو لجنة المراجعة – عضو لجنة االندماج

رجل أعمال.الوظيفة الحالية

دكتوراه في المحاسبة.المؤهات

خبرات ومناصب متعددة في إدارة شــركة ســليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسســة ســليمان الوظائف السابقة والخبرات
الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.

فراج منصور أبو ثنين – عضو مجلس إدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة االندماج

رجل أعمال.الوظيفة الحالية

بكالوريوس في اإلدارة الصناعية – برنامج تشيس منهاتن لائتمان والتحليل الماليالمؤهات
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نائب الرئيس األعلى لاســتثمار والمالية في شــركة التصنيع الوطنية – مدير قسم إقراض في صندوق الوظائف السابقة والخبرات
التنمية الصناعية السعودي. 

سعد صالح الرويتع – عضو من خارج المجلس – رئيس لجنة المراجعة – رئيس لجنة الحوكمة

وكيل جامعة األمير سلطان للشؤون اإلدارية والمالية.الوظيفة الحالية

دكتوراه في المحاسبة.المؤهات

رئيس قســم المحاســبة بجامعة الملك ســعود، وشــغل مناصــب وعضويــات بمجالــس اإلدارة ولجان الوظائف السابقة والخبرات
المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

عادل عبد العزيز القريشي – عضو مجلس إدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

رجل أعمال.الوظيفة الحالية

بكالوريوس اإلدارة الصناعية.المؤهات

العضو المنتدب للشــركة العربية المتحدة للسيارات- العمل لدى بنك سامبا، وشغل مناصب وعضويات الوظائف السابقة والخبرات
في مجالس اإلدارة في شركات ومؤسسات حكومية. 

ثامر عبد اهلل الحمود – عضو مجلس إدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة

المستشار القانوني العام – شركة االستثمارات الرائدة.الوظيفة الحالية

ماجستير قانون المالية واألوراق المالية – بكالوريوس قانون.المؤهات

مستشــار قانوني معار في نورتون روز فولبرايت – مدير وحدة قرارات وتعليمات مجلس هيئة الســوق الوظائف السابقة والخبرات
المالية – مستشار قانوني في هيئة الغذاء والدواء. 

فهد عبدالرحمن المعيكل – عضو مجلس إدارة – عضو لجنة الترشيحات والمكافآت - عضو لجنة الحوكمة

مدير إدارة شركة المصافي العربية السعودية )ساركو(الوظيفة الحالية

بكالوريوس االقتصاد واإلدارة.المؤهات

نائــب مديــر مكتــب شــركة المنطقــة الجنوبية جــدة – الحــرس الوطني للقطــاع الغربي في قســم الوظائف السابقة والخبرات
المناقصات.

أعضاء اللجان )من خارج المجلس(:

خالد محمد الخويطر – عضو من خارج المجلس – عضو لجنة المراجعة

مستشار مالي وإداري.الوظيفة الحالية

بكالوريوس العلوم اإلدارية – قسم محاسبة.المؤهات
CPA الزمالة األمريكية

المديــر المالــي في شــركة اإللكترونيات المتقدمة، وشــغل مناصب وعضويات بلجــان المراجعة في الوظائف السابقة والخبرات
شركات ومؤسسات حكومية.
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اإلدارة التنفيذية:

عبد الرحمن صالح السماعيل

الرئيس التنفيذي في المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

ماجستير في االقتصاد.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات
العضو المنتدب للشــركة الوطنية للبتروكيماويات » بتروكيم«، مدير المشاريع – المجموعة السعودية 
لاســتثمار الصناعي، مدير عام – شــركة الحلول المترابطة للتقنية، مدير البرامج االســتثمارية – المعهد 

المصرفي.

حازم مروان أبو سويرح

مدير مالي أول - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات
رئيس حســابات - المجموعة الســعودية لاستثمار الصناعي، وشغل مناصب وحائز على خبرات متعددة 
في مجاالت التدقيق والمحاسبة والمالية )الربيش محاسبون قانونيون، شركة تنمية العقار والسياحة، 

شركة إنمائية لاستثمار والتطوير العقاري والسياحي، المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي(.

محمد علي الدغيش

مدير المشاريع وأمين سر المجلس - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

ماجستير في اإلدارة الهندسية – بكالوريوس هندسة بترول.المؤهات

محلل المشاريع - المجموعة السعودية، وشغل مناصب وحاز خبرات متعددة في المجموعة السعودية الوظائف السابقة والخبرات
لاستثمار الصناعي والشركة العالمية لإللكترونيات.

فهد ناصر روزه

المراجع الداخلي للمجموعة.الوظيفة الحالية

بكالوريوس وماجستير محاسبة.المؤهات

مدير المراجعة الداخلية في شــركة كيان الســعودية للبتروكيماويات، مراجع داخلي أول في شــركة الوظائف السابقة والخبرات
إسمنت الجنوبية، مراقب مالي في الديوان العام للمحاسبة.
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عاشًرا: مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين:
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عاشرًا سياسة المكافآت:
ــة علــى إنجــاح الشــركة وتنميتهــا  تقــدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي  

علــى المــدى الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى المــدى الطويــل.

تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة، والمهــام والمســؤوليات المنوطــة بشــاغلها، والمؤهــات   
ــة، والمهــارات، ومســتوى األداء. ــرات العملي ــة، والخب العلمي

مهــا  ــن أنهــا تقــررت بنــاًء علــى معلومــات غيــر دقيقــة قدَّ يتــم إيقــاف صــرف المكافــآت أو اســتردادها إذا تبيَّ  
ــى  ــك لمــن اســتغل الوضــع الوظيفــي للحصــول عل ــة، وذل ــس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذي عضــو فــي مجل

ــر مســتحقة. مكافــآت غي

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت الثابتة

مجموع بدل حضور جلسات بدل حضور المجلسمبلغ معين
اللجان

المجموع الكلي 
)ألف ريال(

أواًل: األعضاء غير التنفيذيين

121224-خليل الوطبان*

121224-نبيل المبارك*

2001572287عبد الرحمن الراجحي

200153218عادل القريشي

2001515230ثامر الحمود

203-2003حمد السياري**

203-2003سليمان المنديل**

ثانًيا: األعضاء المستقلين

2001830248سليمان القويز

12315-فراج أبو ثنين*

121830-سعد الرويتع*

12618-فهد المعيكل*

200345248صالح الحصيني**

200348251عبد العزيز العنبر**

ثالًثا: األعضاء التنفيذيين

20036209عبد الرحمن السماعيل**

1,8001382702,208المجموع )ألف ريال(

مالحظة: * بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/7/1م.
**انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/6/30م.
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ــن الســر إن كان  ــذي، أو ألمي ــة، أو مكافــأة لرئيــس المجلــس، أو الرئيــس التنفي ــا عيني ــم صــرف أي مزاي ــم يت ول
مــن األعضــاء، أو مكافــأة عــن األعمــال الفنيــة واإلداريــة واالستشــارية، ولــم يتــم صــرف أي مكافــآت متغيــرة 
ســواًء نســبة مــن األربــاح، أو مكافــآت دوريــة، أو خطــط تحفيزيــة قصيــرة، أو طويلــة األجــل، أو أســهم منحــة، أو 

مكافــأة نهايــة الخدمــة، أو بــدل المصروفــات.

مكافآت أعضاء اللجان:

اللجانالعضو
المكافآت 

الثابتة )ألف 
ريال(

مجموع بدل الحضور 
)ألف ريال(

المجموع )ألف 
ريال(

2003203التنفيذيةحمد السياري*

20030230الحوكمة – التنفيذية- االندماجسليمان القويز

2003203 التنفيذيةسليمان المنديل*

الحوكمة – المراجعة – الترشيحات عبد الرحمن الراجحي
30072372والمكافآت- االندماج

الترشيحات والمكافآت – الحوكمة – صالح الحصيني*
20045245االستثمار- االندماج

20015215الترشيحات والمكافآت – الحوكمةثامر الحمود

الترشيحات والمكافآت – االستثمار- عبد العزيز العنبر*
20048248االندماج

الحوكمة – التنفيذية - الترشيحات عادل القريشي
2003203والمكافآت

2006206االستثمارعبد الرحمن السماعيل*

10012112التنفيذيةخليل الوطبان**

10012112التنفيذيةنبيل المبارك**

الحوكمــة- فراج أبو ثنين**  – والمكافــآت  الترشــيحات 
1003103االندماج

15018168الحوكمة – المراجعةسعد الرويتع**

1006106الترشيحات والمكافآت – الحوكمةفهد المعيكل**

10018118المراجعةخالد الخويطر***

2,5502942,844المجموع ).... ريال(

مالحظة: * انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/6/30م.
** بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2021/7/1م.

*** عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.
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رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين: 

كبار التنفيذيينالبند

المكافآت الثابتة

3,868,712رواتب

1,354,049بدالت

-مزايا عينية

5,222,761المجموع

المكافآت المتغيرة

-مكافآت دورية

-أرباح

1,162,850خطط تحفيزية قصيرة األجل

-خطط تحفيزية طويلة األجل

-األسهم الممنوحة 

6,385,611المجموع

726,043مكافأة نهاية الخدمة

-مجموع مكافآت التنفيذيين عن المجلس إن وجدت

7,111,654المجموع الكلي )ريال(

ــاًء علــى  ــار التنفيذييــن بن تــم صــرف جميــع األتعــاب والمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكب
السياســة المتبعــة لــدى الشــركة، وبتوصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، واعُتمــدت مــن مجلــس اإلدارة، وال 

يوجــد أي انحرافــات عــن السياســة.
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حادي عشر: مساهمات الشركة االجتماعية:
مــن المســاهمات االجتماعيــة التــي قامــت بهــا الشــركة للعــام 2021م، دعــم صنــدوق الوقــف الصحــي 
بإشــراف وزارة الصحــة، بمبلــغ مليوَنــي ريــال، لمكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد، والحــد مــن انتشــاره؛ حيــث 
يهــدف الصنــدوق إلــى المســاهمة فــي التنميــة الصحيــة فــي المملكــة، والمســاعدة فــي توفيــر احتياجــات 
المرضــى مــن أجهــزة وعــاج وتأهيــل، وإبــراز أهميــة الرعايــة الصحيــة، واإلســهام فــي تمويــل البرامــج الوقائيــة 
واألبحــاث الصحيــة، وتطبيــق اإلجــراءات الوقائيــة واالحترازيــة، كمــا ســاهمت الشــركة خــال العــام 2021م، 
وبالتعــاون مــع الجمعيــات التاليــة لدعــم البرامــج التــي تصــب فــي مصلحــة المجتمــع، حيــث بلــغ إجمالــي الدعــم 

للعــام 2020م مبلًغــا قــدره 1,500 ألــف ريــال تقريًبــا، وهــي كمــا يلــي:

البرنامجالجهةم

إحسانمبادرة إحسان1

ورشة الجبائرجمعية األطفال ذوي اإلعاقة2

تدريب 70 يتيًما )لغة إنجليزية- الحاسب اآللي- اإلدارة( في معهد الخليج جمعية كيان3
للتدريب والتعليم

برنامج إطعام الخيريالجمعية السعودية للطعام )إطعام(4

تجهيز قاعة اجتماعاتجمعية بنيان5

وتحــرص الشــركة علــى االســتمرار فــي البحــث عــن البرامــج المتميــزة التــي تحمــل أهداًفــا ســامية، مــع التركيــز 
علــى دعــم برامــج تعليميــة فــي الصحــة والســامة، ودعــم األيتام واألســر الفقيــرة في مجــال التعليــم والتدريب، 
وتشــجيع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، كمــا أن الشــركة تعمــل دائًمــا علــى تقييــم مــدى فعاليــة وجديــة 
ى للشــركة اتخــاذ قــرار  الــدورة التدريبيــة المدعومــة ِمــن ِقَبــل الشــركة، وفريــق العمــل المشــارك، لكــي يتســنَّ

االســتمرار فــي الدعــم أو البحــث عــن برامــج أخــرى.

ثاني عشر: بيان المدفوعات النظامية المستحقة:
ال توجد على الشركة أي قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية:

بيان األسبابوصف موجز لها2021البيان

المستحقالمسدد

المستحق يمثل زكاة العام 40,758,95544,213,310الزكاة
تدفع عند تقديم اإلقرار الزكوي للعام 2020م.2021م.

التأمينات 
المستحق عن شهر ديسمبر 2021م، وسدد في اشتراكات التأمينات 537,09943,120االجتماعية

يناير 2022م.

تكاليف تأشيرات 
رسوم تجديد إقامات، 12,0340وجوازات

وتأشيرات الخروج والعودة.

مكتــب  رســوم 
رسوم تجديد تصاريح عمل. 25,1970العمل
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ثالث عشر: تعامات مع أطراف ذات عاقة:
تمت خال العام 2021م تعامات مع أطراف ذات عاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مدتها / قيمتهانوع عاقته بالشركةالطرف ذو العاقة

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات 

)بتروكيم(
شركة تابعة 

تم العديد من التعامات المالية بين المجموعة الســعودية لاســتثمار الصناعي وبين 
الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيم( خــال العام، منها خدمــات وتعامات 
مشتركة، وبدون شروط تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعامات مع شركة بتروكيم خال 

العام 2021م مبلغ 670 ألف ريال.

رابع عشر: الئحة حوكمة الشركة:
أصــدر مجلــس هيئــة الســوق الماليــة الئحــة حوكمة الشــركات بتاريــخ 2017/2/13م، بنــاء على نظام الشــركات، 
ــر المنظمــة إلدارة الشــركات المســاهمة المدرجــة فــي الســوق، مــن  وُتبيــن هــذه الائحــة القواعــد والمعايي
أجــل ضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة التــي تكفــل حمايــة حقــوق المســاهمين وحقــوق أصحــاب 
المصالــح، وتعــد هــذه الائحــة الئحــة إلزاميــة لجميــع الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة، مــا عــدا بعــض 
ــس اإلدارة  ــر مجل ــي تقري ــاح ف ــزام باإلفص ــركة االلت ــى الش ــب عل ــا يج ــادية. كم ــت استرش ــي ال زال ــواد الت الم
ــد  ــد اعتم ــذا، وق ــك. ه ــباب ذل ــق وأس ــم تطب ــي ل ــكام الت ــة واألح ــذه الائح ــكام ه ــن أح ــه م ــم تطبيق ــا ت عم
مجلــس إدارة الشــركة الئحــة حوكمــة خاصــة بالشــركة، وذلــك عــن طريــق تحديــث الائحــة الســابقة، لتتماشــى 
مــع الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة مــن هيئــة الســوق الماليــة، التــي تــم إقرارهــا فــي الجمعيــة العامــة 

ــخ 2018/4/17م. للشــركة بتاري
ويوضح الجدول التالي المتبقي من أحكام الئحة حوكمة الشركات التي لم تطبق، أو ال تنطبق: 

أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرة

لتقييــم أداء المجلــس المادة الحادية واألربعون  - اآلليــات الازمــة  التقييــم 
وأعضائه ولجانه واإلدارة التنفيذية.

استرشــادية، ســوف تــدرس الشــركة تطبيــق أفضل 
الممارسات لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

المنبثقة منها.

الفصل الخامس:
المادة السبعون

المادة الحادية والسبعون
المادة الثانية والسبعون

لجنة إدارة المخاطر:
تشكيل لجنة إدارة المخاطر

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

استرشــادية، تقوم اللجنة التنفيذية بمهام لجنة إدارة 
المخاطــر، وذلك باالطاع على تقاريــر إدارة المخاطر 

في الشركات التابعة.
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خامس عشر: الجمعيات العامة للمساهمين خال عام 2021م:
عقــدت الشــركة اجتماًعــا واحــًدا للجمعيــة العامــة للمســاهمين خــال عــام 2021م، وكانــت الجمعيــة العامــة 

عاديــة، وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســماؤهم:

21 أبريل 2021ماســم العضــو

حمد سعود السياري

سليمان عبد الرحمن القويز

سليمان محمد المنديل

عبد الرحمن سليمان الراجحي

صالح عيد الحصيني

ثامر عبداهلل الحمود

عبد العزيز صالح العنبر

عادل عبد العزيز القريشي

عبد الرحمن صالح السماعيل

سادس عشر: سجل المساهمين:
ُطلبت السجات لمساهمي الشركة من موقع تداوالتي على النحو التالي:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات

بيانات المساهمين المستحقين لألرباح.2021/01/04م1

إجراءات الشركة.2021/01/04م2

إجراءات الشركة.2021/02/02م3

بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.2021/04/12م4

بيانات المساهمين لحضور الجمعية العامة.2021/04/21م5

بيانات المساهمين المستحقين لألرباح.2021/07/04م6

إجراءات الشركة.2021/08/25م7

إجراءات الشركة.2021/09/30م8

إجراءات الشركة.2021/11/09م9
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سابع عشر: إفصاحات عامة:
ــم(،  ــات )بتروكي ــة للبتروكيماوي ــر ملزمــة مــع الشــركة الوطني ــع مذكــرة تفاهــم غي قامــت الشــركة بتوقي  
فيمــا يتعلــق بمعامــل مبادلــة األســهم، علــى أن يكــون هيــكل تنفيــذ الصفقــة المحتملــة مــن خــال عــرض 
مبادلــة أســهم يقــدم مــن قبــل المجموعــة الســعودية لبتروكيــم، لغــرض االســتحواذ علــى جميــع األســهم 
المصــدرة فــي بتروكيــم، والتــي ال تملكهــا المجموعــة الســعودية، وذلــك مقابــل إصــدار أســهم جديــدة 
فــي المجموعــة الســعودية لمســاهمي بتروكيــم، ممــا ســينتج عنــه إلغــاء إدراج أســهم بتروكيــم بحيــث 

تصبــح شــركة مملوكــة بالكامــل للمجموعــة الســعودية.

عقــدت الشــركة جمعيــة عاديــة بتاريــخ 2021/4/1م، وتمــت الموافقــة فيهــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة،   
وتقريــر الفحــص والقوائــم الماليــة للعــام المالــي 2020م، وانتخــاب أعضــاء لمجلــس اإلدارة لدورتــه التــي 

تبــدأ فــي 2021/7/1م، ولمــدة ثــاث ســنوات، وتعييــن أعضــاء لجنــة المراجعــة.

وافــق مجلــس اإلدارة بالتمريــر بتاريــخ 2021/7/1م علــى تغييــر ممثــل المؤسســة للتأمينــات االجتماعيــة   
فــي مجلــس اإلدارة، وتعييــن األســتاذ خليــل بــن إبراهيــم الوطبــان )عضــو غيــر تنفيــذي(، بــداًل مــن 
األســتاذ بنــدر بــن ســليمان الغفيــص )عضــو غيــر تنفيــذي(، بنــاًء علــى خطــاب المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة، علــى أن يكــون ذلــك اعتبــاًرا مــن تاريــخ 2021/7/1م, علًمــا بــأن موافقــة المجلــس علــى هــذا 

ــة العامــة إلقــراره.  ــى أول اجتمــاع للجمعي ــن عل ــة، وســوف يعــرض هــذا التعيي ــن ال تعــد نهائي التعيي

ــاب أو حقــوق  ــة أو مذكــرات حــق اكتت ــة تعاقدي ــل أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ال يوجــد أي أدوات دي  
مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــال الســنة الماليــة.

ال يوجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو   
ــا. ــركة أو منحته ــا الش ــابهة أصدرته ــوق مش ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح مذك

ــة لاســترداد، وقيمــة  ــب الشــركة ألّي أدوات ديــن قابل ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جان  
األوراق الماليــة المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي اشــترتها الشــركة وتلــك التــي 

اشــترتها شــركاتها التابعــة.

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازَل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن   
ــآت. ــن أي مكاف ع

ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازَل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.  

لــم تصــدر أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفروًضــا علــى الشــركة مــن الهيئــة أو   
مــن أي جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة خــال العــام 2020م.

ال يوجــد أي تعــارض بيــن قــرارات لجنــة المراجعــة ومجلــس اإلدارة، بشــأن ترشــيح مراجــع حســابات الشــركة   
أو عزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

لم تقم الشركة بأي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.  

ــع  ــة للرب ــم المالي ــاه، وأشــار المراجــع الخارجــي فــي القوائ ــر المراجــع الخارجــي لفــت انتب ورد فــي تقري  
الثالــث 2021م إلــى تغييــر الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( طريقــة عــرض قوائمهــا الماليــة 
بــدًءا مــن الربــع الثالــث للعــام 2021، وتوقفهــا عــن طريقــة التوحيــد الكامــل لقوائمهــا المالية مع الشــركة 
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ــة  ــا لطريق ــا وفًق ــتثماراتها فيه ــرض اس ــع، وع ــج للتوزي ــرات الخلي ــركة بوليم ــرات، وش ــعودية للبوليم الس
حقــوق الملكيــة، ولذلــك لــم تظهــر البنــود الماليــة )مبيعــات وإجمالــي الربــح( للشــركات المســتثمر بهــا 
فــي قائمــة الربــح أو الخســارة لبتروكيــم، وبنــاًء علــى ذلــك، ولكــون المجموعــة تقــوم بتوحيــد قوائمهــا 
مــع بتروكيــم توحيــًدا كامــًا، وقيــام بتروكيــم بتغييــر طريقــة توحيدهــا لقوائمهــا مــع شــركاتها المــدارة 
بصــورة مشــتركة أدى لتغييــر المجموعــة طريقــة عرضهــا لقوائمهــا الماليــة أيًضــا، ولذلــك لــم تظهــر البنــود 
الماليــة )مبيعــات وإجمالــي الربــح( فــي قائمــة الربــح أو الخســارة، وهــذا التغييــر لــم يؤثــر بــأي شــكل علــى 

حقــوق ملكيــة مســاهمي شــركة المجموعــة، وال علــى صافــي األربــاح والعائــد علــى الســهم.

لم يوِص مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.  

لم تصدر الشركة أّي أسهم للخزينة أو أسهم محتفظ بها.  
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ثامن عشر: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:
المراجعــة الداخليــة هــي نشــاط تأكيــدي واستشــاري موضوعــي ومســتقل؛ وذلــك بغــرض إضافــة قيمــة 
وتحســين عمليــات الشــركة. وتســاعد المراجعــة الداخليــة الشــركة فــي تحقيــق أهدافهــا، بتوفيــر أســاس منتظــم 
لتقويــم وتحســين فاعليــة الرقابــة، والعمليــات التــي ينطــوي عليهــا األداء الرقابــي للشــركة. هــذا، وقــد نفــذت 
المراجعــة الداخليــة العديــد مــن عمليــات المراجعــة الدوريــة والخاصــة التــي كان مــن شــأنها التأكــد مــن فعاليــة 
أنظمــة الرقابــة الداخليــة وســامة تطبيقهــا، إضافــًة إلــى المســاهمة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة 
لــع مجلــس اإلدارة علــى تقريــر لجنــة المراجعــة  والنهائيــة وتنســيق أعمــال الجهــات الرقابيــة الخارجيــة، وقــد اطَّ
بخصــوص تقاريــر نتائــج المراجعــة للعــام 2021م، المقدمــة لهــا مــن المراجــع الداخلــي، ولــم يتبيــن لهــا وجــود 

أي ماحظــات جوهريــة، كمــا تبيــن أن نظــام الرقابــة الداخلــي يســير بشــكل ســليم.

تاسع عشر: إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
يقر مجلس اإلدارة بما يلي: 

ت بالشكل الصحيح. إن سجات الحسابات ُأِعدَّ  

ذ بفاعلية. إن نظام الرقابة الداخلية ُأِعدَّ على أسس سليمة وُنفِّ  

إنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.   

إنــه ال توجــد أي مصلحــة جوهريــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو الرئيــس التنفيــذي أو المديــر المالــي أو كبــار   
التنفيذييــن فــي عقــود الشــركة، ســوى مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي بنــد التعامــات مــع أطــراف ذات عاقــة 

فــي هــذا التقريــر.

وفــي الختــام، يتقــدم مجلــس اإلدارة بخالــص الشــكر إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين وحكومتــه الرشــيدة، 
علــى دعمهمــا المتواصــل لقطــاع الصناعــة وجميــع القطاعــات.

وباهلل التوفيق. 
مجلس اإلدارة
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