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 السنوي تقریر مجلس اإلدارة
 

 م2020دیسمبر  31في  يعمال الشركة للعام المالي المنتھعن أ
 
 

 مساھمینا الكرام:
 

 وبركاتھ، هللا ورحمة علیكم السالم
 عن السنوي التقریر الكرام للمساھمین یقدم أن ("المتقدمة / الشركة) المتقدمة للبتروكیماویات الشركة إدارة مجلس یسر
ومتضمنا  ،مصحوبا بالقوائم المالیة المدققھ م 2020دیسمبر 31 فيالمنتھي  المالي للعام أعمالھا ونتائج الشركة أداء

في ظل واإلدارة التنفیذیة جھود العاملین  بفضل ثم هللا بفضل تحققت التيأھم نتائج األعمال والتطورات واإلنجازات 
 وكافة مساھمیھا تطلعات وتحقیق وقدراتھا، ومكانتھا أدائھا بمستوى توجیھات رئیس وأعضاء مجلس اإلدارة لإلرتقاء

 یلي: كما، وذلك عمالئھا
 
 : وشركاتھا التابعة لشركةل الرئیسينشاط ال ) 1
 
إنتاج البروبلین والبولي بروبلین  حیث یتضمن البتروكیماویات،في مجال صناعة وتحویل الرئیسي  یتمثل نشاط الشركة 

من خالل مسوقین  وخارج المملكةمن قبل الشركة،  داخل المملكةوبیعھ  )البولي بروبلینالمنتج النھائي ( وتسویق
 : م2020لعام  البولي بروبلینمنتج الشركة الرئیسي وھو ایرادات الجدول التالي یبین  .عالمیین

 
 النسبة ایرادات  النشاط (بمالیین الریاالت)  النشاط 

 %100 2,231 البولي بروبلین
 

 :  "وصف نشاط الشركات التابعة لـ"المتقدمة
 

 : العالمي لإلستثمار المتقدمة الشركة(أ) 
م، ویتمثل نشاطھا 2012تأسست في أغسطس  ،ذات مسؤولیة محدودةھي شركة سعودیة، شركة شخص واحد 

 والصناعات الكیماویة و البتروكیماویة بالصناعات المتعلقة المشاریع ذلك في بما الصناعیة المشاریع في ستثماراإلب
 وخارج داخل الصناعیة المشاریع وامتالك وتشغیل وإنشاء المتجددة، بالطاقة المتعلقة والصناعات التحویلیة و األساسیة
ً ، السعودیة العربیة المملكة  لدیھا الشركةم حیث أن 2020ي ایرادات محققة خالل العام بأن الشركة لیس لدیھا أ علما

والتي تملك فیھا حصة أولسان في كوریا الجنوبیة، بمدینة شركة اس كي ادفانسد المحدودة  فيصناعیة  استثمارات فقط
 .سعودي لایر ملیون) 4,34( مجموعھ ما م2020 عام بنھایة امنھ المحققة األرباح بلغت حیث ، 30٪
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 : الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة (ب) 
 إنتاجم، ویتمثل نشاطھا في 2012تأسست في مارس  ،ذات مسؤولیة محدودةھي شركة سعودیة، شركة شخص واحد 

ومشتقاتھا والتي تتضمن الخالیا الضوئیة واأللواح الضوئیة، ولم تسجل لدیھا أي موجودات أو  كونیسیل البولي مادة
یوجد  وبالتالي ال .م 2020دیسمبر 31 فيما في ذلك أي التزامات محتملة للفترة المنتھیة في أو أي عملیات ب مطلوبات
 م.2020 أعمال الشركة خالل العام المالي في حجم لھا أي تأثیر

 
 

 : القابضة العالمیة المحدودة المتقدمة الشركة(ج) 
 ،والكیماویة البتروكیماویة منتجاتال في انتاج وتسویق الستثمارھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ویتمثل نشاطھا في ا

لإلستثمارالعالمي،  المتقدمة من قبل الشركة ٪100م باستثمار بنسبة 2014وھي مسجلة في لوكسمبورغ في فبرایر 
م في حساب الشركة البنكي ولم تسجل لدیھا أي موجودات أو 2014وتم ایداع مبلغ مساھمة رأس المال خالل عام 

یوجد أي  وبالتالي الم  2020دیسمبر 31 فيلة للفترة المنتھیة عملیات بما في ذلك أي التزامات محتم ت أو أيمطلوبا
 م.2020ال الشركة خالل العام المالي في حجم أعملھا تأثیر 

 
  :رھاالمستقبلیة ومخاط وتوقعاتھا الشركة قراراتوخطط  ألھم وصف )2
 

 الشركة:الصیانة الدوریة الشاملة لمجمع  )أ(
 لعمل الصیانة الدوریة الالزمة بما وذلكم 2021من عام  األولالربع خالل مصنعي الشركة مجدول لكال  توقف ھناك كونسی

  .أداء وحدات التشغیلوكفاءة  رفع اعتمادیةفي ذلك تغییر مادة المحفز الذي من شأنھ 
 

 (ب) الخطط والتوقعات المستقبلیة :
للمصانع عملیاتھا التشغیلیة سواء في إدارة مجلس اإلدارة المرسومة من قبل  االستراتیجیةوفق الخطط  تعمل الشركة

حقوق  تعظیمللتوسعات المستقبلیة التي من شأنھا المجاالت والفرص المتاحة  بعض دراسةو القائمة حالیاً أو في تقییم
توقعات المستقبلیة ألعمال وال وصفاً للمشاریع . وفیما یلي نقدمللمملكة االقتصاد الوطني تنمیة في إلسھاموا مساھمیھا

 ، وھي كالتالي :الشركة
 

قید شركة ( للصناعة لشركة المتقدمة للبولي أولیفیناتل إنتاج البروبیلین والبولي بروبیلینمجمع  مشروع .1
 :بمدینة الجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة )التأسیس

اتفاقیة شراكة   م2020 مارس 27بتاریخ  الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي (إحدى الشركات التابعة للمتقدمة) وقعت •
شركة إس كي غاز للبتروكیماویات الخاصة المحدودة (شركة تابعة لشركة إس كي غاز المحدودة) لتأسیس شركة مع 

إلنشاء وتشغیل مصنعي معالجة غاز البروبان للصناعة مساھمة مقفلة تحت مسمى الشركة المتقدمة للبولي أولیفینات 
) طن متري في 843,000بیلین) بطاقة تصمیمیة إلنتاج ((إلنتاج البروبیلین) ومعالجة البروبیلین (إلنتاج البولي برو
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) طن متري في السنة للبولي بروبیلین بمدینة الجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة 800,000السنة للبروبیلین، و(
دي، وسیتم ) ملیار لایر سعو6.75) ملیار دوالر أمریكي (1.8تقدر التكلفة اإلجمالیة للمشروع بحوالي (و .(المشروع)

عن طریق اإلقتراض من  من قبل شركة المشروع %)75%) من قیمة المشروع عن طریق الشریكین، و(25تمویل (
%) في شركة المشروع والتي ستقوم المتقدمة 85وستكون حصة الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي ( .جھات تمویلیة

 .%) في شركة المشروع15ویات الخاصة المحدودة (بتمویلھا، بینما ستكون حصة شركة إس كي غاز للبتروكیما

وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي قامت بتوقیع اتفاقیة استثماریة مشروطة مع الھیئة الملكیة 
). كما قامت الشركة 2بالجبیل لتخصیص قطعة أرض بمدینة الجبیل الصناعیة بمنطقة الصناعات األساسیة بالجبیل (

   إلستخدام تقنیة  (Lummus Technology LLC, USA)لمتقدمة لالستثمار العالمي بتوقیع اتفاقیة مع شركةا
(CATOFIN)   مع شركة وتوقیع اتفاقیتین مصنع معالجة غاز البروبانفي(Basell Poliolefine Italia )  

بطاقة تصمیمیة مصنع معالجة البروبیلین وحدتین بل (SPHERIZONE) وتقنیة (SPHERIPOL) إلستخدام تقنیة
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال اإلنشاء  .) طن متري في السنة لكل منھما. كما تم ایضاً اختیار استشاري ادارة المشروع400,000(

األثر المالي  دأیب. ومن المتوقع أن الطویلم وتورید غاز البروبان (اللقیم األساسي) من ارامكو السعودیة على المدى 2021في عام 
 .م2024لھذا االستثمار بعد بدایة التشغیل التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام 

مع شركة المذكورة أعاله شراكة الاتفاقیة تعدیل  م2020 اكتوبر 8بتاریخ وقعت الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي  •
بإضافة مصنع  لشركة إس كي غاز المحدودة)إس كي غاز للبتروكیماویات الخاصة المحدودة (شركة تابعة 

) طن في السنة، ویعد إدراج اآلیسوبروبانول جزًءا من اإلستراتیجیة 70.000لآلیسوبروبانول بطاقة استیعابیة تبلغ (
)، ویستخدم اآلیسوبروبانول في مجموعة 2030لتعزیز الصناعة التحویلیة بما یتماشى مع رؤیة المملكة (الوطنیة 

وبإضافة  .لتطبیقات بما في ذلك معقمات األیدي والتطبیقات الطبیة وصناعة اإللكترونیات وما إلى ذلكمتنوعة من ا
ملیون لایر سعودي)، تصبح التكلفة اإلجمالیة  300ملیون دوالر أمریكي ( 80 مصنع اآلیسوبروبانول بتكلفة تقدیریة

 7.05ملیار دوالر أمریكي ( 1.88وبروبانول) بحوالي للمشروع حالیًا (لمصانع البروبیلین، والبولي بروبیلین، واآلیس
%) المتبقیة سیتم تمویلھا 75%) عن طریق الشریكین، و(25سیتم تمویل المشروع بنسبة (وملیار لایر سعودي). 

%) 85(الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي من قبل شركة المشروع من خالل االقتراض من المقرضین. وستمتلك 
شركة المشروع والتي سیتم تمویلھا من قبل المتقدمة، بینما ستمتلك شركة إس كي غاز للبتروكیماویات  من األسھم في

من المتوقع أن یبدأ األثر المالي لھذا االستثمار بعد بدایة التشغیل و .%)15( الخاصة المحدودة النسبة المتبقیة البالغة
 .م2024 التجاري للمشروع بحلول النصف الثاني لعام

 

خطاب الموافقة  م2020 دیسمبر 3بتاریخ للصناعة  الشركة المتقدمة للبولي أولیفیناتوفیما یتعلق بالتمویل، وقعت  •
) ملیارات لایر 3المشروطة للحصول على قرض من صندوق التنمیة الصناعیة السعودي "الصندوق" بقیمة ثالثة (

) قسط بشكل نصف سنوي، تبدأ من 16على (یتم سداد ھذا القرض و  ھـ29/12/1446ویمكن سحبھ حتى  سعودي
 أولیفیناترھن جمیع األصول الثابتة للشركة المتقدمة للبولي مقابل  ھـ وعلى مدى ثماني سنوات 15/02/1448

 .للصناعة أولیفیناتإلى الصندوق باإلضافة إلى تقدیم ضمانات من المساھمین في الشركة المتقدمة للبولي للصناعة 
ومعالجة  ("PDH") لقرض المقدم من الصندوق لتمویل إنشاء مصانع معالجة غاز البروبانیستخدم ھذا اس كما 

) طن في السنة 800.000) طن في السنة من البروبیلین، و(843.000بطاقة تصمیمیة تبلغ ( ("PP") البروبیلین
ارة إلى أن اتفاقیة القرض وتجدر اإلش .من البولي بروبیلین في مدینة الجبیل الصناعیة بالمملكة العربیة السعودیة

الملزمة مع الصندوق سوف یتم توقیعھا بعد استكمال اإلجراءات والمتطلبات المنصوص علیھا من قبل الصندوق في 
  علماً بأنھ ال یوجد أطراف ذات عالقة في ھذا الشأن.الموافقة المشروطة للقرض. 
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بتوقیع اتفاقیات تسویق طویلة  م2020 دیسمبر 28بتاریخ  ستثمار العالميالشركة المتقدمة لال قامتإضافة لذلك،  •

متري سنویاً)، وشركة ترایكون للكیماویات طن  250.000األجل مع شركة فینمار العالمیة المحدودة األمریكیة (
طن  120.000سنویاً)، وشركة متسوبیشي كوربوریشن الیابانیة (طن متري  250.000الجافة المحدودة األمریكیة (

 ،("APOC")للصناعة  أولیفیناتالشركة المتقدمة للبولي بیع مادة البولي بروبیلین التي ستصنع من قبل ل نویاً)متري س
دیسمبر  31وحتى تاریخ  ("APOC") تبدأ ھذه االتفاقیات من تاریخ التشغیل التجاري للمشروع المشتركحیث س
ة ، ات بناًء على أسعار السوق السائدالمالیة لھذه السنوسیكون لتوقیع ھذه االتفاقیات أثر على النتائج كما  ،  م2028
ن ذوي المعرفة والخبرة عالمة فارقة لنجاح یطویل من ھؤالء المسوقالیعد تأمین االلتزام بالتسویق على المدى كما س

جیة ھذا المشروع المشترك، ویمثل الثقة في قدرات وخبرات المتقدمة، وسیساعد أیضاً في تحقیق الخطط اإلستراتی
بسبب الشروط التجاریة للصناعة  أولیفیناتطویلة المدى، وسیحسن من ربحیة المتقدمة والشركة المتقدمة للبولي 

 .العادلة والتنافسیة
 

وشركة بولي میري إلنشاء مصنع إلنتاج البولي المحدودة المشروع المشترك بین شركة إس كي أدفانسد  .2
 : بروبیلین بجمھوریة كوریا الجنوبیة

 
بولي میري المحدودة شركة إس كي أدفانسد المحدودة وشركة بین  الغرض من المشروع المشتركیتمثل 

)PolyMirae(  400إنشاء مصنع إلنتاج البولي بروبیلین في جمھوریة كوریا الجنوبیة بطاقة تصمیمیة مقدارھا ب 
شركة إس كي  من رأسمال ٪30ما یعادل  العالمي لالستثمار المتقدمةالشركة تمتلك حیث ، ألف طن متري في السنة

ملیون دوالر أمریكي والتي سیتم تمویلھا بنسبة  )420(وتقدر التكلفة اإلجمالیة للمشروع بحوالي أدفانسد المحدودة 
من  ٪49.99وسوف تمتلك شركة إس كي أدفانسد حصة تبلغ . من حقوق المساھمین ٪40عن طریق القروض و 60٪

 ).أولسان للبولي بروبیلین المحدودةشركة (رأسمال المشروع 
 

تقوم بتشغیل مصنع البروبیلین بجمھوریة كوریا الجنوبیة منذ المحدودة وتجدر اإلشارة إلى أن شركة إس كي أدفانسد 
ألف طن متري من البروبیلین سنویاً، بینما تقوم حالیاً شركة بولي میري  )600(م بطاقة تصمیمیة إلنتاج 2016عام 

بجمھوریة كوریا الجنوبیة ) Spheripol(خطوط إلنتاج البولي بروبیلین باستخدام تقنیة اإلسفیریبول  بتشغیل أربعة
ً  )700(بطاقة إجمالیة تبلغ   .ألف طن متري سنویا

 
من  ٪49.99لیس فقط في إمتالكھا لنسبة المحدودة وتتمثل أھمیة المشروع المشترك بالنسبة لشركة إس كي أدفانسد 

لكن أیضاً في ضمانھا لبیع منتجاتھا من البروبیلین في السوق المحلیة على المدى الطویل من خالل رأسمال المشروع و
على المحدودة من شركة إس كي أدفانسد ) كلقیم أساسي(سیتم تزوید المشروع بالبروبیلین  ھذا المشروع المشترك حیث

 .أساس المدى الطویل
 

 .م2021األول لعام  ربععملیات التشغیل في ال ومن المتوقع أن تبدأتسیر حسب الخطة فھي  ملیات التشییدعأما في شأن 
سیكون مصنع إنتاج البولي بروبیلین واحداً من أكبر المصانع من نوعھ في منطقة آسیا وسوف یستخدم تقنیة حیث 

 . اإلسفیریبول لشركة لیوندل باسل إحدى الشركات الصناعیة الرائدة
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بروبیلین المنتج من ھذا المصنع الجدید للعمالء المحلیین بجمھوریة كوریا الجنوبیة وكذلك سیتم  وسیتم بیع البولي

تصدیره إلى منطقة آسیا وبقیة أنحاء العالم الستخدامھ في قطع السیارت وعملیات التشكیل بالحقن والتشكیل بالنفخ 
 . ورقائق التغلیف

 
 
ة تتضمن المالمح الرئیسیة التفاقیة تطویر مشروع صناعة تحویلیة توقیع الشركة المتقدمة للبتروكیماویات لمذكر .3

 :في المملكة العربیة السعودیة) Pyoil(والـ ) Pygas(لمعالجة الـ 
 

م بشأن ھذا المشروع، الزالت المشاورات 2017إضافةً إلى ما تم اإلعالن عنھ بتقریر مجلس اإلدارة عن العام المالي 
للتوصل إلى قرار إستثماري مشترك، علماً بأنھ سیتم األعالن عن أي تطورات جوھریة في جاریة بین الطرفین سعیاً 

 .حینھا وفقاً لألنظمة واللوائح واجبة التطبیق
 

  :المعلومات المتعلقة بالمخاطر التي تواجھھا الشركة وسیاسة إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا )3
 
 العالقة ذات اإلجراءات متابعة تتم حیث والتشغیلي االستراتیجي المستوى على مستمر بشكل المخاطر تقویم عملیة تتم

 .المخاطر ھذه  تقلیل أو لمنع الوقائیة والتدابیر الالزمة اإلجراءات واتخاذ معھا التعامل أجل من ومستمر دوري بشكل

 والبرامج السیاسات تنفیذ ضمانل المخاطر بإدارة المتعلقة الشركة لسیاسات مستمرة بمراجعة اإلدارة مجلس ویقوم
 أن من بالتأكد بالشركة التنفیذیة اإلدارة تقوم  كذلك. الشركة تواجھ أن یمكن التي المخاطرمن  للحد وذلك المعتمدة
 .الشركة في المستویات جمیع على بكفاءة تعمل المتبعة واألنظمة المخاطر إدارة عملیات

ً  التشغیلیة وحداتھا تتعرض قد - الصناعیة الشركات كباقي -للبتروكیماویات  المتقدمة الشركة إن  بعض إلى أحیانا
 قیامھا جانب إلى وحداتھا، لجمیع الشاملة االعتمادیة برنامج الشركة تطبق التوقفات ھذه مخاطر من وللحد التوقفات،

 اإلجراءات وعمل المخاطر تلك إلدارة المستمرة بالمتابعة الشركة وتقوم .وأعمالھا أصولھا جمیع على الشامل بالتأمین
 . تأثیرھا من والحد الوعي مستوى رفع في تسھم التي الوقائیة

 تحتفظ أن دائما تحرص الشركة إنف ،واستثماراتھا السنویة الشركة بمیزانیة التمویل والمتعلقة مخاطر یخص وفیما
 تشمل خیارات عدة من تدبیرھا یتم والتي المتاحة التمویلصادرم وفق واستثماراتھا تھانفقا إدارة أثناء الكافیة بالمرونة
 .البنكیة لقروضاو العملیات من النقدیة التدفقات

اللقیم  أسعار لتقلبات معرضة البتروكیماویة الشركات إحدى بوصفھاللبتروكیماویات  المتقدمة الشركة فإن كذلك
 إعتمادیة مستویات وتحسین التكالیف، تخفیض خالل من التأثیرات ھذه من الحد على وتعمل البتروكیماویة، المنتجاتو

  .في المناطق ذات العائد األعلى والبیع االنتاج عملیات إستمراریة لضمان مصانعھا

ً  وھناك  البیانات حیث توجد ومراكز الحساسة األنظمة على اإللكترونیة الھجمات مثل مخاطر األمن السیبراني، أیضا
والھجمات االلكترونیة وذلك باختیارھا افضل التقنیات الحدیثة لرصد  لإلستجابة للحوادث وقائیة خطة الشركة لدى

الھجمات اإللكترونیة واالستجابة المبكرة لھا وكذلك خطط لإلستجابة للكوارث والتعافي منھا وخطط استمراریة االعمال، 
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لك تقوم الشركة ایضا بھذا الخصوص بتطبیق باالضافة الى توعیة موظفي الشركة في التعامل مع تلك االختراقات ، وكذ
والھیئھ العلیا لالمن الصناعي في حمایة امن الفضاء السیبراني  السیاسات المعتمدة من الھیئة الوطنیة لالمن السیبراني

  .للشركة

راضي الصینیة ثم في وانتشاره عبر األ )19-یدڤكورونا المستجد (كو یروسڤتسبب تفشي  م2020أوائل عام وفي 
حة العالمیة عن ھذا منظمة الصعالن وبإ .تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي على مستوى العالمفي  العالم أجمع

تقییًما  وأجرتسیاساتھا التشغلیة والمالیة والصحیة إلعادة النظر في  شركةإدارة ال، فقد اضطرت المرض كجائحة
الطلب على مداد وقیود السفر وأسعار ككل ومجاالت األعمال بما في ذلك سلسلة اإل شركةللتأثیر على عملیات ال
من و الالزمة. وعمل اإلجراءات الوقائیة تاثیرھذا الللحد من  وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة .المنتجات وما إلى ذلك

على  تمت المحافظةالجدیر بالذكر أنھ من خالل اعتماد جمیع التدابیر المطلوبة والمتابعة الدقیقة لمتطلبات العمل، 
 ً  .المصنع في مستویات التشغیل العادیة أثناء الوباء بما في ذلك المبیعات أیضا

 یرة :خنتائج األعمال للسنوات المالیة الخمس األ أصول الشركة وخصومھا و) 4
 

، تتمتع الشركة المتقدمة للبتروكیماویات بمركز مالى قوى ومؤشرات مالیة إیجابیة تساعد على النمو المستمر بإذن هللا
نتائج األعمال للسنوات المالیة  یینالتال والرسم البیاني األسواق المحلیة والعالمیة، ویوضح الجدول يوتعزیز مكانتھا ف
 : الخمس األخیرة

 
   :وات الخمس األخیرةنتائج األعمال للسن )أ(

 
 

 المبلغ بمالیین الریاالت 
 م2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البیان

 2,139 2,384 2,748 2,594 2,231 االیرادات 

 1,381 1,646 1,921 1,695 1,502 تكالیف االیرادات

 758 738 827 899 729 مجمل الربح 

 731 631 717 759 596 صافي الربح
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   :للسنوات الخمس األخیرةاألصول والخصوم  )ب(
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نتائج األعمال للسنوات الخمس األخیرة

االیرادات  تكالیف االیرادات مجمل الربح  صافي الربح

 المبلغ بمالیین الریاالت                      
 م 2016 م2017 م2018 م2019 م2020 البیان

 1,061 1,241 1,344 530 653 األصول المتداولة 

 3,331 3,311 3,353 3,273 3,305 األصول غیر المتداولة

 4,392 4,552 4,697 3,803 3,958 اجمالي األصول  

 294 337 1,370 328 397 الخصوم المتداولة

 1,069 1,102 103 124 142 الخصوم غیر المتداولة

 1,363 1,439 1,473 452 539 اجمالي الخصوم 
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 : مبیعات الجغرافي لل وزیعالت) 5
 

 : حسب المناطق الجغرافیةالمتقدمة للبتروكیماویات  الشركةایرادات التالي اجمالي التحلیل الجغرافي یبین 

 

لشركتین توجد أي ایرادات ل المحدودة فال العالمیة القابضة المتقدمة المتجددة والشركة لنسبة للشركة المتقدمة للطاقةأما با
م، بینما الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي فلدیھا استثمارات 2020لعدم وجود أي أعمال للشركتین خالل العام وذلك 

 %).30بما یمثل (صناعیة لدى شركة اس كي ادفانسد المحدودة وذلك لكونھا شریك في الشركة 
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األصول والخصوم للسنوات الخمس األخیرة

األصول المتداولة  األصول غیر المتداولة اجمالي األصول   الخصوم المتداولة الخصوم غیر المتداولة اجمالي الخصوم 

 المتقدمة للبتروكیماویات (بمالیین الریاالت) الشركةایرادات جمالي الالتحلیل الجغرافي 

اجمالي  السنة
اسیا والمحیط  تركیا  الصین االیرادات 

 الھادئ
شبھ القارة 

 الھندیة 
السوق  أفریقیا  أوروبا 

 المحلیة 
دول 

 أخرى 
 112 72 87 47 537 513 472 391 2,231 م2020
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 : السابقة السنة بنتائج مقارنة التشغیلیة للنتائج إیضاح) 6

 الریاالت آالفالمبلغ ب
 نسبة التغییر -التغیرات +/ م   2019عام  م   2020عام  البیان

 (13.99 %) )363,151( 2,594,508 2,231,354 المبیعات /اإلیرادات 
 %11.38 192,874 )1,695,009( )1,502,135( تكلفة المبیعات /اإلیرادات

 %)18.93(  )170,280(  899,499  729,219 مجمل الربح  
 %)43.42( )24,490(  56,394  31,904 أخرى -ایرادات تشغیلیة 

 %18.24  30,511 )167,276( )136,765( أخرى -مصروفات تشغیلیة 
 %)19.09( )139,769( 732,223 592,454 الربح (الخسارة) التشغیلي

 %)21.56( )163,719(  759,308 595,589 صافي الربح
 

 :، ویرجع السبب الرئیسي في ذلك لآلتي2019% مقارنة بعام 21.5بنسبة  2020صافي الربح لعام  ضانخف

 .% على التوالي2.1% و12.2انخفاض اسعار وكمیة المبیعات لمنتج البولي بروبیلین بنسبة  -

كوریا الجنوبیة) بنسبة انخفاض حصة األرباح من االستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمھوریة  -
 .2020% في عام 55.1

انخفاض صافي الربح المذكور أعاله على الرغم من االنخفاض في أسعار البروبان والبروبیلین المشترى من مصادر خارجیة  -
%، 6.5% على التوالي، واالنخفاض في استھالك البروبیلین المشترى من مصادر خارجیة بنسبة 10.7% و15.4بنسبة 

 %.86.1%، واالنخفاض في فوائد القروض بنسبة 21.9خفاض في المصروفات العامة واإلداریة بنسبة واالن
 
 

 :المحاسبة معاییر عن اختالف ألي إیضاح) 7
 

الدولیة للتقاریرالمالیة معاییرلل وفقا م 2020 دیسمبر 31 في المنتھي المالي العام خالل للشركة المالیة القوائم إعداد تم
 .السعودیة المملكة العربیة فيالمعتمدة 

 
 : التابعة الشركات )8

 فیما یلي قائمة بالشركات التابعة للشركة المتقدمة للبتروكیماویات:

نسبة ملكیة     رأس مالھا  اسم الشركة التابعة 
    الشركة فیھا 

الدولة المحل  نشاطھا الرئیس
 الرئیس لعملیاتھا 

الدولة محل 
 التأسیس

 المتقدمة الشركة
 العالمي لإلستثمار

ملیون لایر  1
 سعودي

 ذلك في بما الصناعیة المشاریع في الستثمارا 100٪
 البتروكیماویة بالصناعات المتعلقة المشاریع

 داخل التحویلیة وأ منھا األساسیة والكیماویة
 .السعودیة العربیة المملكة وخارج

المملكة العربیة 
 السعودیة

المملكة العربیة 
 السعودیة

 المتقدمة الشركة
 المتجددة للطاقة

ملیون لایر  1
 سعودي

ومشتقاتھا والتي  كونیسیل البولي مادة إنتاج 100٪
 تتضمن الخالیا الضوئیة واأللواح الضوئیة

 العربیة المملكة
 السعودیة

 العربیة المملكة
 السعودیة
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 المتقدمة الشركة
 العالمیة القابضة

 المحدودة

 ألف 375 
  سعودي لایر

 المنتجات وتسویق وتجارة االستثمار 100٪
 والكیماویة البتروكیماویة

 الشركة تزاول
 قارات في نشاطھا
 وأمریكا أوروبا
 وآسیا

 لوكسمبورغ

 
 

 : تابعة شركة لكل الصادرة الدین وأدوات األسھم) 9

 أدوات دین. سھم أوللشركة المتقدمة للبتروكیماویات قد أصدرت أتابعة كة التوجد شر

 :  الشركة في  توزیع األرباح سیاسة) 10
 

ً رباح الشركة الصافیة السنویة أتوزع  وذلك على  األرباح، توزیع وسیاسة للشركة األساسي النظام علیھ نص لما وفقا
 الوجھ اآلتي:

 العامة العادیة الجمعیة تقرر أن ویجوز للشركة النظامي االحتیاطي لتكوین األرباح صافي ) من٪10یجنب ( -1
 المدفوع. المال رأس من )٪30المذكور ( االحتیاطي بلغ متى التجنیب ھذا وقف

 لتكوین احتیاطي األرباح صافي من  تجنب نسبة معینة أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً  العادیة العامة للجمعیة  -2
 یخصص لغرض أو أغراض معینة طبقاً لما تقرره الجمعیة العامة العادیة. اتفاقي

 یكفل توزیع أو الشركة مصلحة یحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتیاطیات تكوین تقرر أن العادیة العامة للجمعیة -3
 إلنشاء األرباح مبالغ صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة المساھمین. وللجمعیة على اإلمكان قدر ثابتة أرباح

ً  یكون ما لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعیة مؤسسات  .المؤسسات ھذه من قائما
 الشركة رأسمال منعلى األقل  )٪5( تمثل المساھمین على ذلك دفعة أولى من األرباح  بعد الباقي من یوزع -4

 .المدفوع
ً  سنوي ربع أو سنوي نصف بشكل مساھمیھا على مرحلیة أرباح توزیع للشركة ویجوز  تضعھا التي للضوابط وفقا
 .المختصة الجھة

 
نسب األرباح المقترح توزیعھا  2020نسب األرباح التي تم توزیعھا خالل 

  2020في نھایة 
 الربع الرابع

اجمالي 
 األرباح

  (التوزیعات)
 م14/05/2020 

     الربع األول
  م23/07/2020

 الثاني الربع
  م09/11/2020

 الثالث الربع
٪6.5 النسبة   6.5٪  6.5٪ 6.5٪ 26٪ 

ملیون 140.7 االجمالي ملیون 140.7  ملیون 140.7   ملیون 562.8 ملیون 140.7 
 
 

 : الشركة أسھم في األشخاص مصالح) 11
 
 ألي التصویت في األحقیة ذات األسھم فئة في مصلحة أیة م 2020دیسمبر 31 في المنتھي المالي العام خالل یوجد ال

 .أشخاص
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 : أسھم الشركة في التنفیذیین وكبار اإلدارة مجلس ألعضاء والحقوق المصالح )12

وأي تغییر  المتقدمة للبتروكیماویات وأدوات الدین في الشركةبما فیھم أقربائھم نسبة ملكیة أعضاء مجلس االدارة أ) 
 م:2020في تلك المصلحة خالل العام المالي 

 

 

وأي تغییر في تلك المصلحة  وأدوات الدینالمتقدمة للبتروكیماویات  في الشركةوأقربائھم  نسبة ملكیة كبار التنفیذیین
 م:2020خالل العام المالي 

 مجلس اإلدارةعضاء أأسماء  الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

1.6% 147.525 --------- 9.142.24
 خـلیفة عبداللطیف المـلحـم رئیس مجلس االدارة 8.994.724 --------- 9

0% 0 --------- 1.041.49
مجلس  نائب رئیس 1.041.494 --------- 4

 االدارة
 محمد الجــعــفــريولید  

 عبدالعزیز عبدهللا المـلحـم عضو مجلس االدارة 1.564 --------- 1.578 --------- 14 1%

 عبدالعزیز الصویغسامي  عضو مجلس االدارة 1.320 --------- 8.761 --------- 7.441 564%

 سلطان محمد السلیمان عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0%

 محمد خلیفة الملحم عضو مجلس االدارة 25.140 --------- 40.284 --------- 15.144 60%

 عبدالعزیز عبدهللا الحبردي عضو مجلس االدارة 9.145 --------- 0 --------- 0 %)100(

 جوھربدر أسامة  عضو مجلس االدارة 11 --------- 11 --------- 0 0%

 الحكميعلي صدیق  مجلس االدارةعضو  0 --------- 0 --------- 0 0%
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وأي تغییر في تلك  وأدوات الدین المتقدمة لإلستثمارالعالمي في الشركةوأقربائھم نسبة ملكیة أعضاء مجلس االدارة  )ب
 :م2020خالل العام المالي المصلحة 

 

 التنفیذیینأسماء كبار  الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

0%  ســالم المطــرفيفھــد  الرئیس التنفیذي 0 --------- 0 --------- 0 

0%  ــمريعممدوح حابس ال نائب الرئیس للمشاریع 0 --------- 0 --------- 0 

 ـزاعراھیم بوھـــأحمد اب سلسلة اإلمداداتمدیرعام  152 --------- 53 --------- (99) %)65(

0%  0 --------- 0 --------- 0 
 تشغیل مدیرعام ال

 علي مـبـارك الشــھراني  

0%  0 --------- 
0 

--------- 
0 

 م الشؤون  الفنیةدیرعام
 عبدهللا عبداللطیف بوعائشة 

نطبقیال   محمد سلمان العتیبي مدیرعام الشؤون االداریة 0 --------- 10 --------- 0 

0%  باتریك جون تاونسند المدیر المالي  0 --------- 0 --------- 0 

 مجلس اإلدارةعضاء أأسماء  الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

 عبداللطیف المـلحـمخـلیفة  رئیس مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪ مجلس  نائب رئیس 0 --------- 0 --------- 0 
 االدارة

 محمد الجــعــفــري ولید 

 عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪  عبدالعزیز الصویغسامي  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  سلطان محمد السلیمان عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  محمد خلیفة الملحم عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  عبدالعزیز عبدهللا الحبردي عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  جوھربدر أسامة  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

 الحكميعلي صدیق  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪
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وأي تغییر في تلك المصلحة  وأدوات الدین المتقدمة لإلستثمارالعالمي الشركةفي وأقربائھم  نسبة ملكیة كبار التنفیذیین
 :م2020خالل العام المالي 

 

 

وأي تغییر في تلك  المتقدمة للطاقة المتجددة وأدوات الدین في الشركةوأقربائھم نسبة ملكیة أعضاء مجلس االدارة  )ج
 :م2020المصلحة خالل العام المالي 

 أسماء كبار التنفیذیین الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

0٪  ســالم المطــرفيفھــد  الرئیس التنفیذي 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ــمريعممدوح حابس ال نائب الرئیس للمشاریع 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ـزاعراھیم بوھـــأحمد اب سلسلة اإلمداداتمدیرعام  0 --------- 0 --------- 0 

0٪  تشغیل مدیرعام ال 0 --------- 0 --------- 0 
 علي مـبـارك الشــھراني 

0٪  م الشؤون الفنیةدیرعام 0 --------- 0 --------- 0 
 بو عائشةعبدهللا عبداللطیف  

0٪  محمد سلمان العتیبي مدیرعام الشؤون االداریة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  باتریك جون تاونسند المدیر المالي  0 --------- 0 --------- 0 

 مجلس اإلدارةعضاء أأسماء  الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

 عبداللطیف المـلحـمخـلیفة  رئیس مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪ مجلس  نائب رئیس 0 --------- 0 --------- 0 
 االدارة

 محمد الجــعــفــري ولید 

 عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪  عبدالعزیز الصویغسامي  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  سلطان محمد السلیمان عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  محمد خلیفة الملحم عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 
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وأي تغییر في تلك المصلحة  وأدوات الدین المتجددةالمتقدمة للطاقة  الشركةفي وأقربائھم  نسبة ملكیة كبار التنفیذیین
 :م2020خالل العام المالي 

 

وأي تغییر  المحدودة وأدوات الدین العالمیة القابضة المتقدمة الشركةفي وأقربائھم نسبة ملكیة أعضاء مجلس االدارة  )د
 :م2020المصلحة خالل العام المالي في تلك 

0٪  عبدالعزیز عبدهللا الحبردي عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  جوھربدر أسامة  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

 الحكميعلي صدیق  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

 أسماء كبار التنفیذیین الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

0٪  ســالم المطــرفيفھــد  الرئیس التنفیذي 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ــمريعممدوح حابس ال نائب الرئیس للمشاریع 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ـزاعراھیم بوھـــأحمد اب سلسلة اإلمداداتمدیرعام  0 --------- 0 --------- 0 

0٪  تشغیل مدیرعام ال 0 --------- 0 --------- 0 
 الشــھرانيعلي مـبـارك  

0٪  م الشؤون الفنیةدیرعام 0 --------- 0 --------- 0 
 بو عائشةعبدهللا عبداللطیف  

0٪  محمد سلمان العتیبي مدیرعام الشؤون االداریة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  باتریك جون تاونسند المدیر المالي  0 --------- 0 --------- 0 

 مجلس اإلدارةعضاء أأسماء  الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

 عبداللطیف المـلحـمخـلیفة  رئیس مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪ مجلس  نائب رئیس 0 --------- 0 --------- 0 
 االدارة

 محمد الجــعــفــري ولید 

 عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

0٪  عبدالعزیز الصویغسامي  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 
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وأي تغییر في تلك  وأدوات الدینالمحدودة  العالمیة القابضة المتقدمة الشركةفي وأقربائھم  نسبة ملكیة كبار التنفیذیین
 :م2020المصلحة خالل العام المالي 

 

 : وشركاتھا التابعة  الشركة ىالمدیونیة االجمالیة عل )13

 والمعلومات تسھیالتوفیما یلي تفاصیل اجمالي ال م2020 لقد تم اإلفصاح عنھا فى البیانات المالیة المدققة لعام
 :م2020 المالي العام خالل بالشركة المتقدمة للبتروكیماویات المتعلقة

0٪  سلطان محمد السلیمان عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  محمد خلیفة الملحم عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  عبدالعزیز عبدهللا الحبردي عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  جوھربدر أسامة  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 

 الحكميعلي صدیق  عضو مجلس االدارة 0 --------- 0 --------- 0 0٪

 أسماء كبار التنفیذیین الصفة بدایة العام            نھایة العام           صافي التغیر نسبة التغیر
 عدد األسھم  أدوات الدین  عدد األسھم  أدوات الدین 

0٪  ســالم المطــرفيفھــد  التنفیذيالرئیس  0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ــمريعممدوح حابس ال نائب الرئیس للمشاریع 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  ـزاعراھیم بوھـــأحمد اب سلسلة اإلمداداتمدیرعام  0 --------- 0 --------- 0 

0٪  تشغیل مدیرعام ال 0 --------- 0 --------- 0 
 علي مـبـارك الشــھراني 

0٪  م الشؤون الفنیةدیرعام 0 --------- 0 --------- 0 
 بوعائشةعبدهللا عبداللطیف  

0٪  محمد سلمان العتیبي مدیرعام الشؤون االداریة 0 --------- 0 --------- 0 

0٪  باتریك جون تاونسند المدیر المالي  0 --------- 0 --------- 0 

 المبلغ بمالیین الریاالت
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 العالمیة القابضة المتقدمة المتقدمة للطاقة المتجددة والشركة الشركةالمتقدمة لإلستثمارالعالمي و لشركةلأما بالنسبة 

 . م2020یة خالل العام تمویلأي جھة حصلت علیھا من قبل قد قروض  التزامات أو علیھا أیة المحدودة فال یوجد
 

 : االكتتاب ومذكراتأ تعاقدیة مالیة أوراق وأي ألسھم للتحویل القابلة الدین ألدوات وصف) 14
 
 مشابھة حقوق أو إكتتاب حق مذكرات أو تعاقدیة مالیة أوراق أو أسھم إلى للتحویل قابلة دین أدوات أیة توجد ال

 م.2020دیسمبر 31 في المنتھیة السنة المالیة خالل منحتھا أو الشركة أصدرتھا
 
 

 : تعاقدیة مالیة أوراق وأي واإلكتتاب التحویل حقوق وصف) 15
 
 مذكرات أو أوراق مالیة تعاقدیة أو أسھم إلى للتحویل قابلة دین أدوات بموجب إكتتاب أو تحویل حقوق أي توجد ال

  .م2020 عام الشركة خالل منحتھا أو أصدرتھا مشابھة حقوق اكتتاب أوأي حقوق
 

 : لإلسترداد القابلة الدین ألدوات وصف) 16
 
 .لإلسترداد قابلة دین أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو إسترداد أي یوجد ال

 
 : إجتماعات مجلس اإلدارة)  17 

 ومحدد موثق أعمال جدول في المدرجة الموضوعات لبحث م2020 خالل عام إجتماعات اربعة مجلس اإلدارةعقد 
 وكان حضوراالجتماعات كالتالي: ،لصالحیاتھ وفقا

 Χ   الحضور  عدم√  الحضور                                                                                     
  م 2020اجتماعات المجلس خالل عام  م

 إجمالي
 الحضور

 األول اإلسم 
 م31/3/2020

 الثاني
 م23/6/2020

 الثالث
 م29/9/2020

 الرابع
 م21/12/2020

 

اسم الجھة   ایضاح تسلسل 
المانحة 
 للقرض 

مبلغ أصل 
 القرض 

المبالغ المدفوعة  مدة القرض
سدادا للقرض 

 خالل السنة 

المبلغ المتبقي 
 من القرض 

المدیونیة االجمالیة 
 للشركة 

1 
تسھیالت 

 اسالمیة ائتمانیة
مجموعة 

 سامبا المالیة

 ------ ------ ------ سنوات 5 250

2 
تسھیالت 

 اسالمیة ائتمانیة
عدة جھات 
 مشتركة 

 ------ ------ ------ سنوات 5,5 1,500
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     4 خـلیفة عبداللطیف المـلحـم 1
     4 ولید  محمد الجــعــفــري 2
     4 عبدالعزیز عبدهللا المـلحـم 3
     4 سامي عبدالعزیز الصویغ 4
     4 سلطان محمد السلیمان 5
     4 محمد خلیفة الملـــحــــم 6

     4 الحبردي عبدالعزیزعبدهللا 7
     4 بدر أســـــامة جـــوھـــر 8
     4 علي صـــدیق  الحــكمـــي 9

 
 :وأسبابھا الطلبات تلك وتواریخ المساھمین لسجل الشركة طلبات) 18

 
 أسباب الطلب  تاریخ الطلب طلبات العدد 

 الشركات اجراءات م02/01/2020 1
 الشركات اجراءات م03/02/2020 2
 الشركات اجراءات م02/03/2020 3
 العامة الجمعیة م31/03/2020 4
 أرباح ملف م02/04/2020 5
 أرباح ملف م27/04/2020 6
 الشركات اجراءات م04/05/2020 7
 الشركات اجراءات م04/06/2020 8
 أرباح ملف م02/07/2020 9

 الشركات اجراءات م02/07/2020 10
 الشركات اجراءات م09/08/2020 11
 أرباح ملف م22/10/2020 12
 الشركات اجراءات م03/11/2020 13
 الشركات اجراءات م02/12/2020 14

 
 

 : العالقة ويذ وأطراف الشركة بین صفقاتال) 19
 

 القیمةإجمالي  مدة التعاقد طبیعة التعاقد الطرف ذو العالقة الجھة المتعاقدة 
شركة والء للتأمین 

 التعاوني
ركة والء للتأمین التعاوني. ش

حیث أن كل من السید خلیفة 
عبداللطیف عبد هللا الملحم 
والسید ولید محمد عبد هللا 
الجعفري عضوان في مجلس 
إدارة الشركتین (الشركة 
المتقدمة للبتروكیماویات 
وشركة والء للتأمین 

 التعاوني).

عدة تغطیات  تقدیم 
 تامینیة 

 م 2020اغسطس  2من 
 م 2021غسطس ا 2 حتى

 

لایر  9.532.870
 سعودي
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الشركة العربیة 
المتحدة للصیانة 

 والتجارة

الشركة العربیة المتحدة 
للصیانة والتجارة والتي 
یمتلك فیھا عضو مجلس 
اإلدارة/ سامي بن 
عبدالعزیز الصویغ ما 

% من رأس مال 14یمثل 
 الشركة.

 م01/01/2020من  تقدیم خدمات عمالیة
 م31/12/2020إلى 

لایر  9,811,940.59
 سعودي

 
 

 الشركة : عقود في المصالح) 20
 

 :لكل من )19وفقاً لما تم بیانھ في البند رقم (لح اتوجد مص
 

لكونھما  ركة والء للتأمین التعاونيش مع المبرمفي العقد  األستاذ/ خلیفة بن عبداللطیف الملحم واألستاذ/ ولید بن محمد الجعفري .1
 .)والء للتأمین التعاوني(الشركة المتقدمة للبتروكیماویات وشركة  الشركتینإدارة  في مجلس عضوان

ً في  الشركة العربیة المتحدة للصیانة والتجارةمع  المبرمفي العقد  سامي بن عبدالعزیز الصویغ األستاذ/ .2 لكونھ شریكا
 .الشركة المتعاقد معھا

 
تتبعھا الشركة مع  يوضاع والشروط التبنفس األ تمت، حیث شروطاً تفضیلیة تتضمن لم لتا الصفقتینعلماً بأن ك

 تعاقدین.موال نتعاملیمعموم ال
 
 

 المكافات : عن ) التنازالت21
 

 أي عن التنفیذیین كبار أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد تنازل بموجبھ تم تنازل إتفاق أو ترتیبات أي توجد ال
 .مكافات

 : األرباح في الحقوق عن المساھمین تنازالت) 22
 

 .األرباح في حقوقھ عن المساھمین من أي بموجبھ تنازل إتفاق أو ترتیبات أیة م 2020 عام خالل توجد ال
 

 : المدفوعات النظامیة المستحقة) 23

 األسباب بیان لھا موجز وصف 2020 البیان
 حتى المستحق المسدد 

 المالیة الفترة نھایة
 یسدد ولم السنویة

 الزامیة زكاة الشركة  27,768,121 21,834,975 الزكاة
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 الزامیة ضریبة الشركة 859,782 1,000,783 الضریبة
  العامة المؤسسة
 االجتماعیة للتأمینات

13,974,116 1,310,395 
 

 سداد اشتراكات للمؤسسة
 

 الزامیة

  تأشیرات تكالیف
 وجوازات

 تأشیراتسداد رسوم  - 572
 وجوازات موظفین

 الزامیة

استخراج رخص  رسوم
 العمل

201,196 
 

سداد رسوم اقامات  -
 موظفین 

 الزامیة

 

 : الشركة لموظفي التحفیزیة البرامج) 24

في نجاحاتھا  بعد توفیق هللا السبب الرئیسانھا والذي یعتبر أغلى مواردھا حیث  بموظفیھاحرصا من الشركة واھتمامھا 
 المتواصلة فإن الشركة قامت بوضع البرامج التحفیزیة التالیة : 

  برنامج تملك األسھم لموظفي الشركة أ)

وذلك  البرنامج لیةالمدة المتفق علیھا حسب شروط اّ  بنجاح أكملوالذین ا لموظفینلبرنامج تملك األسھم  المتقدمة تطبق
لإلبقاء علیھم وضمان  لموظفینل التحفیزي برنامجتستمر الشركة بتطبیق ال وسوف. المالیة الریاض شركة مع بالتعاون

 .المنشودة أھدافھا وتحقیق الشركة لخدمة جھودھم صىأق وبذل وتعزیزه مستویاتھ أفضلب أدائھم استمراریة

 ب) برنامج  االدخار
 

 ضمان مستقبل أفضل لھمالشركة و موظفي لتحفیزوذلك  ) اختیاري( واالدخار للتوفیر نظام إیجاد إلى الشركة بادرت
 الموظف لمصلحة هإلستثماربناء على رغبة الموظف وذلك  الراتب من جزء بإستقطاع الشركة تقوم حیث ،ولعوائلھم
ً  البرنامج أموال الستثمار مناسبة الشركة مجاالت وتختار البرنامج في المشترك  ، االستثمار االسالمیة لمتطلبات وفقا

 األولى السنة اكتمال عند ٪10 من تبدأ الشركة وضعتھا أسس وفق الشركة لمساھمة استحقاق الموظف احتساب یتم كما
 في المساھمة ھذه من الموظف مستحقات وتحسب لالشتراك السنة العاشرة اكتمال عند ٪100 إلى تصل و لالشتراك

  .السیاسة المعمول بھا وفق االشتراك انتھاء حالة
 

 السعودیین للموظفینج) برنامج تملك المنازل 

 المتالكالبرنامج  لشروط علیھم تنطبق والذین لدیھا العاملین السعودیین للموظفین الفرصة إتاحة إلى البرنامج یھدف
 والعمل االستمرار أجل من وتحفیزھم لموظفیھا والراحة االستقرار لتأمین ،المعتمدة السیاسة إطار ضمن وحدات سكنیة

في حي جلمودة بمدینة خالل مرحلتین من المشروع من  سكنیة فیال 220قامت الشركة ببناء  حیث خدمة الشركة في
 .السكنیة للموظفین السعودیین وحدات تسلیم ال وتم الجبیل الصناعیة
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 : نشاطھا مواصلة على الشركة وقدرة الداخلیة المراجعة ونظام المحاسبیة السجالت) 25

 :الشركة باآلتي قرتالمستقبلیة  على تقریر مراجع الحسابات ونتائج ومعطیات السوق الحالیة والمؤشرات بناءً 
 أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحیح. •
 علیة.ابف نفذأن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة و •
 .اقدرة الشركة على مواصلة نشاطھفي أنھ ال یوجد أى شك یذكر  •

 
 : للشركة القانوني المحاسب تقریر) 26

 
 یونق آند إرنست مكتب تعیین على م2020مارس31بتاریخ  المنعقدة ةعشر ةالرابع العادیة ةعامال ةجمعیال وافقت

 تحفظات أي للشركة القانوني المحاسب تقریر یتضمن ولمم 2020 المالي للعام الشركة لحسابات خارجي كمراجع
 .السنویةالمالیة  القوائم على

 
 : للشركة القانوني المحاسب بشأن المجلس توصیة) 27

 
 .ةعشرالرابعة  ة العادیةعامال ةجمعیال في إعتماده منذ بإستبدالھ اإلدارة مجلس من توصیة أیة تصدر لم

 
 ذلك: وأسباب یطَبق لم وما الشركات حوكمة الئحة أحكام من ُطبق ما) 28

 باستثناء المالیة، السوق ھیئة عن الصادرة الشركات حوكمة الئحة في الواردة األحكام جمیع الشركة تمتثل وتطبق
 :أدناه الواردة األحكام

 
 أسباب عدم التطبیق الفقرة  /نص المادة  الفقرة  /رقم المادة 
یعقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات في السنة على األقل، بما ال  ب/32

 یقل عن اجتماع واحد كل ثالثة أشھر.
 ھذه الفقرة استرشادیة.

) 22ما ورد في المادة (وفقاً لیجتمع المجلس 
 .من النظام األساسي للشركة

 ھذه الفقرة استرشادیة.  تحدید الشروط الواجب توافرھا في أمین السر 38
) 21یتم تعیین أمین السر وفقاً لنص المادة (

 من النظام األساسي للشركة.
 ھذه الفقرة استرشادیة. اإلدارة التنفیذیةتدریب أعضاء مجلس اإلدارة و 39
 ھذه الفقرة استرشادیة. تقییم أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة  41

تقوم لجنة المكافآت والترشیحات باستخدام 
 بعض الوسائل في تقییمھم.

 ھذه الفقرة استرشادیة. یجب أن یكون رئیس مجلس اإلدارة عضواً مستقالً  54
 ھذه الفقرات استرشادیة. لجنة إدارة المخاطرتشكیل  70

 مستمرة بمراجعةتقوم إدارة الشركة 
 المخاطر بإدارة المتعلقة الشركة لسیاسات

 المعتمدة والبرامج السیاسات تنفیذ ضمانل
 أن یمكن التي المخاطرمن  للحد وذلك
 العلیا اإلدارة تقوم  كذلك. الشركة تواجھ

 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر 71
 اجتماعات لجنة إدارة المخاطر 72
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 إدارة عملیات أن من بالتأكد بالشركة
 على بكفاءة تعمل المتبعة واألنظمة المخاطر

 الشركة في المستویات جمیع
 ھذه الفقرات استرشادیة. تكوین وحدة أو إدارة المراجعة الداخلیة 76

 التقاریر بفحص المراجعة لجنة تقوم
 الداخلیة الرقابة جراءاتإ تقییم عن الدوریة

 تم تنفیذ وقد ھذا ،والتطبیقالتنظیم  حیث من
 الدوریة جعةاالمر عملیات من العدید

 دقة من التأكد شأنھا من كان والتي والخاصة
 الى ضافةإ ،والجودة داءاأل وفعالیة

 ولیةاأل المالیة القوائم جعةامر في المساھمة
ا إعتمادھا بناًء على التفویض الممنوح لھو

 الجھات أعمال وتنسیق من مجلس اإلدارة
 .الخارجیة الرقابیة

 خطة المراجعة الداخلیة  77
 تقریر المراجعة الداخلیة 78

 ھذه الفقرة استرشادیة. تنظیم العالقة مع أصحاب المصالح 83
یكفل النظام األساسي للشركة والسیاسات 
واللوائح المعتمدة من الجمعیة العامة 

اإلدارة واألنظمة واللوائح ذات ومجلس 
العالقة حمایة وحفظ حقوق أصحاب 

 المصالح.
 ھذه الفقرة استرشادیة. تحفیز العاملین 85

تعتمد الشركة ضمن سیاساتھا العدید من 
 برامج تطویر وتحفیز العاملین.

 ھذه الفقرة استرشادیة. المسؤولیة اإلجتماعیة  87
الكثیر تقوم الشركة بالمساھمة الفعالة في 

من الجوانب االجتماعیة كما یتضح في البند 
 ) من ھذا التقریر.40رقم (

 مبادرات العمل االجتماعي 88

أن یتضمن الموقع اإللكتروني للشركة جمیع المعلومات المطلوب  89/3
اإلفصاح عنھا، وأي بیانات أو معلومات أخرى تُنشر من خالل 

 وسائل اإلفصاح األخرى.

 استرشادیة.ھذه الفقرة 
تقوم الشركة بنشر أي معلومات وبیانات 
مطلوب اإلفصاح عنھا حسب األنظمة 
واللوائح بالطریقة التي تحددھا ھیئة السوق 

 المالیة. 
 ھذه الفقرة استرشادیة. تشكیل لجنة حوكمة الشركات 95

وبالتنسیق مع  الشركةاإلدارة التنفیذیة بتقوم 
واعد تطویر قبالعمل على  لجنة المراجعة

حوكمة الشركات ومراقبة تطبیقھا والتحقق 
 من فعالیتھا وتعدیلھا عند الحاجة.

دارة إلاس مجلتقریر  يادة فمھذه ال يفصاح الوارد فیكون اإل ب/93
 .رافقةمووفقاً للجداول ال

تقدمت إدارة الشركة بطلب استثناء لدى 
ھیئة السوق المالیة وما زال الطلب تحت 

 الدراسة.
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 ومؤھالتھم الحالیة والسابقة ووظائفھم التنفیذیة، واإلدارة اللجان، وأعضاء اإلدارة، مجلس أعضاء أسماء  )29

 :وخبراتھم
 اإلدارة مجلس أعضاء )أ

 الخبرات المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم 
1 

 عبداللطیف المـلحـمخـلیفة 

 رئیس مؤسسة خلیفة
 المحدودة الملحم عبداللطیف

 

ة الصناعی التنمیة صندوق
عضو مجلس   -السعودي

البنك عدة إدارات (
، السعودي البریطاني

، البنك السعودي االسباني
 ،شركة والء للتأمین

الشركة الوطنیة السعودیة 
 )للنقل البحري

المشاریع الصناعیة  األعمال إدارة بكالوریوس
والتجاریة ، إدارة 

قطاع البنوك 
 المصرفیةوالخدمات 

 
2 

 محمد الجــعــفــري ولید 

 
 مجلس االدارة رئیس

 شركةوالعضو المنتدب ل
 الطبیة للخدمات الدواء

مدیر عام وعضو مجلس 
إدارة شركة مقاوالت 

الخلیج للشحن والتفریغ 
 المحدودة 

 –الخدمات الطبیة  أقتصاد -بكالوریوس تجارة 
مجال المقاوالت 

مجال  –واالستثمار 
 االغذیة

3 

 عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز

 لبنكالمدیر االقلیمي ل
 الفرنسي السعودي

 المدیر االقلیمي البنك
 الھولندي السعودي

قطاع البنوك  أعمال بكالوریوس إدارة
 والخدمات المصرفیة

4 
 عبدالعزیز الصویغسامي 

رئیس الشركة  )سابك( متقاعد
السعودیة للبتروكیماویات 

 (صدف)

 مجال البتروكیماویات صناعیة بكالوریوس إدارة

5 

 سلطان محمد السلیمان

المشاریع  مدیر ادارة
العامة  مؤسسةالالعقاریة في 

 اإلجتماعیة التأمینات

 التأمیناتالعامة  مؤسسةال
 اإلجتماعیة

 میكانیكیة ھندسة بكالوریوس 
 میكانیكیة ھندسة ماجستیر 

 األعمال ماجستیر إدارة
 المشاریع دكتوراه إدارة

ادارة المشاریع 
 العقاریة 
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6 
 محمد خلیفة الملحم

مدیر تطویر االعمال في 
مصنع منظومة المباني 

 للخرسانة

شركة  مھندس مدني في
الزیت العربیة السعودیة 

 )أرامكو(

المشاریع الصناعیة  بكالوریوس ھندسة مدنیة
 والتجاریة

7 

 عبدالعزیز عبدهللا الحبردي

رئیس الشركة العربیة  متقاعد
للبتروكیماویات 

 (بتروكیمیا)
 

 مجال البتروكیماویات باكالوریوس ھندسة میكانیكیة

8 

 جوھربدر أسامة 

شركة لالرئیس التنفیذي 
 األسمنت العربیة

شركة لالرئیس التنفیذي 
 أسمنت نجران

 صناعیة  بكالوریوس ھندسة
 ماجستیر إدارة ھندسیة  

 دكتوراة ھندسة صناعیة

 صناعةقطاع 
 األسمنت

 
9 

 الحكميعلي صدیق 

أمین عام مؤسسة الملك 
عبدهللا العالمیة لألعمال 

 اإلنسانیة

الرئیس التنفیذي لشركة 
 تطویر الخدمات التعلیمیة

 بكالوریوس علم نفس
ماجستیر علم النفس صناعي 

 والتنظیمي 
اتخاذ في دكتوراة علم نفس 

القرار وتخصص فرعي في 
 االدارة

تعلیم المجال 
 والتطویر والتدریب
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 اللجان أعضاء )ب
 الخبرات المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم

 عبداللطیف المـلحـمخـلیفة 

 رئیس مؤسسة خلیفة
 المحدودة الملحم عبداللطیف

 

ة الصناعی التنمیة صندوق
عضو مجلس   -السعودي

البنك عدة إدارات (
، السعودي البریطاني

، االسباني البنك السعودي
 ،شركة والء للتأمین

الشركة الوطنیة السعودیة 
 )للنقل البحري

المشاریع الصناعیة والتجاریة  األعمال إدارة بكالوریوس
، إدارة قطاع البنوك والخدمات 

 المصرفیة

 محمد الجــعــفــري ولید 

 
 مجلس االدارة رئیس

 شركةوالعضو المنتدب ل
 الطبیة للخدمات الدواء

مدیر عام وعضو مجلس 
إدارة شركة مقاوالت 

الخلیج للشحن والتفریغ 
 المحدودة 

 -بكالوریوس تجارة 
 أقتصاد

مجال  –الخدمات الطبیة 
مجال  –المقاوالت واالستثمار 

 االغذیة

 لبنكالمدیر االقلیمي ل عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز
 الفرنسي السعودي

 المدیر االقلیمي البنك
 يالھولند السعودي

قطاع البنوك والخدمات  أعمال بكالوریوس إدارة
 المصرفیة

 عبدالعزیز الصویغسامي 
رئیس الشركة  )سابك( متقاعد

السعودیة للبتروكیماویات 
 (صدف)

 مجال البتروكیماویات صناعیة بكالوریوس إدارة

 سلطان محمد السلیمان

مدیر ادارة المشاریع 
المؤسسة العامة العقاریة في 

 اإلجتماعیةالتأمینات 

المؤسسة العامة التأمینات 
 اإلجتماعیة

 ھندسة بكالوریوس 
 میكانیكیة

 میكانیكیة ھندسة ماجستیر 
 األعمال ماجستیر إدارة
 المشاریع دكتوراه إدارة

 ادارة المشاریع العقاریة 

 محمد خلیفة الملحم

 مدیر تطویر االعمال في 
مصنع منظومة المباني 

 للخرسانة
 

شركة  مھندس مدني في
الزیت العربیة السعودیة 

 )أرامكو(

 المشاریع الصناعیة والتجاریة بكالوریوس ھندسة مدنیة

 عبدالعزیز عبدهللا الحبردي

رئیس الشركة العربیة  متقاعد
للبتروكیماویات 

 (بتروكیمیا)
 

باكالوریوس ھندسة 
 میكانیكیة

 مجال البتروكیماویات
 
 
 

 للرئیس المالي المستشار متقاعد عبدهللا عبدالرحمن بوعلي
 مرافق شركة في التنفیذي

 للصناعات السعودیة الشركة صناعیة بكالوریوس إدارة
،  سنة 29) سابك( األساسیة
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 بالجبیل والمیاه الكھرباء
  )مرافق( وینبع

شركة مرافق الكھرباء والمیاه 
 .بالجبیل وینبع (مرافق)

 جوھربدر أسامة 

شركة لالرئیس التنفیذي 
 العربیةاألسمنت 

شركة لالرئیس التنفیذي 
 أسمنت نجران

 بكالوریوس ھندسة
 صناعیة 

 ماجستیر إدارة ھندسیة  
 دكتوراة ھندسة صناعیة

 قطاع صناعة األسمنت

 
 
 اإلدارة التنفیذیة  ج)

 
 الخبرات المؤھالت  الوظائف السابقة  الوظائف الحالیة  االسم

 ســالم المطــرفيفھــد 
 مدیر اإلقتصاد (سابك) الرئیس التنفیذي

 )(ابن زھر -والتخطیط  

 كیمیائیة بكالوریوس ھندسة
 ماجستیر إدارة االعمال -
 للمدراء التنفیذیین 

 
 سنة في مجال 25

 البتروكیماویات  

 (سابك) مدیر التشغیل  نائب الرئیس للمشاریع ــمريعممدوح حابس ال
 (المتحدة) –

 
 -كیمیائیة  بكالوریوس ھندسة

 علوم بیئیةماجستیر 

 
 سنة في مجال 25

 البتروكیماویات  

 اإلمدادات سلسلةمدیرعام  ـزاعراھیم بوھـــأحمد اب
 التصنیع مدیر عام (سابك)

 التمیزو 
 

  بكالوریوس ھندسة میكانیكیة
 مجالسنة في  35

 البتروكیماویات  

 علي مـبـارك الشــھراني
 تشغیل مدیرعام ال

 
 مدیر عملیات (سابك)

 )المتحدة( -التشغیل  

 
 ثانویة عامة 

 
 سنة في مجال  27

 البتروكیماویات  

 م الشؤون الفنیةدیرعام عبدهللا عبداللطیف بو عائشة
 

 تنفیذي  مدیر (سابك)
 )كیان السعودیة( - للصیانة 

 سنة في مجال 18 بكالوریوس ھندسة میكانیكیة
 البتروكیماویات  

 التصنیع الوطنیة) مدیر( االداریةمدیرعام الشؤون  محمد سلمان العتیبي
 عام الموارد البشریة 

 سنة في مجال 16 بكالوریوس ھندسة كومبیوتر
 البتروكیماویات  

 باتریك جون تاونسند

 –مدیر مجموعة الخزینة  المدیر المالي 

 معادن

 

  بكالوریوس ھندسة
 

 محاسب معتمد 

 
 مجال في عام  32

 تمویل المشاریع 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Classification: Internal Use 
 

26 

 
 
 
 
 

 إدارتھا مجالس في عضواً  الشركة إدارة مجلس عضو یكون التي خارجھا أو المملكة داخل الشركات أسماء) 03
 :مدیریھا من أو والسابقة الحالیة

 
 أسماء الشركات  التي یكون  اسم العضو 

 عضو مجلس اإلدارة 
 عضوا في مجالس اداراتھا

 الحالیة أو من مدیریھا  

داخل المملكة/ 
 خارج المملكة 

الكیان  القانوني 
(مساھمة مدرجة/ 

مساھمةغیر 
مدرجة / ذات 

 مسؤولیة محدودة 

 أسماء الشركات  التي یكون 
 عضو مجلس اإلدارة 

 عضوا في مجالس اداراتھا
 السابقة أو من مدیریھا 

داخل 
المملكة/ 
خارج 
 المملكة

الكیان  القانوني 
(مساھمة مدرجة/ 

مساھمةغیر مدرجة 
ذات مسؤولیة  /

 محدودة

خـلیفة 
عبداللطیف 

 المـلحـم

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 االسمنت االبیض

 للنقل البحري السعودیة الوطنیة الشركة

 شركة الجزیرة للخدمات المساندة 

 )والءشركة والء للتأمین التعاوني (

 بنك الجزیرة

 الشركة المتقدمة لالستثمار العالمي

  الشركة المتقدمة للطاقة المتجددة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات

 محدودة مسؤولیة ذات

 

 البنك السعودي البریطاني

 السعودي االسباني البنك

 للكیماویات نماء شركة

 االتفاق للحدید

 

 داخل المملكة

 خارج المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

ولید  محمد 
 الجــعــفــري

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 )والءشركة والء للتأمین التعاوني (

 شركة أسمنت المنطقة الشرقیة

 العقاري للتعمیر الخلیجیة الشركة

 العالمیة سیاحة شركة

 المحدودة الطبیة للخدمات الدواء شركة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات

                    

 

                     - 

                    

 

         -             

                    

 

          - 

 عبدالعزیز عبدهللا 
 المـلحـم

 

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 التآكل منع لتقنیة العالمیة الشركة

 سفینكو السعودي الفرنسيشركة 

 

 

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 

 

 مدرجة مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

 

 

 التعاوني للتأمین والخلیج المتوسط شركة

 شركة المشروعات السیاحیة (شمس)

 شركة السعودي الفرنسي للتمویل والتأجیر

 

 

 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 المملكةداخل 

 

 

 مدرجة مساھمة

 مساھمة مدرجة

 مدرجة مساھمة غیر
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 سامي عبدالعزیز
 الصویغ 

 

 

 

 الشركة المتقدمة للبتروكیماویات

 كیمانول شركة

 

 

 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

 

 

 

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 للحدید السعودیة الشركة

 (رئیس الشركة)  )حدید( والصلب 

 للبتروكیماویات  األوروبیة السعودیة الشركة

 (رئیس الشركة) )زھر ابن (

 )بتروكیمیا(  للبتروكیماویات العربیة الشركة

 (رئیس الشركة) 

 )صدف( للبتروكیماویات السعودیة الشركة

 (رئیس الشركة)

 داخل المملكة

 

 داخل المملكة

 

 داخل المملكة

 

 داخل المملكة

  محدودة مسؤولیة ذات

 

 محدودة مسؤولیة ذات

 

 محدودة مسؤولیة ذات

 

 محدودة مسؤولیة ذات

سلطان محمد 
 السلیمان

 

 

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 

 

 

 

 المملكة داخل

 

 

 

 مدرجة مساھمة

 

 

 

 المتحدة البتروكیماویات شركة

 

 

 

 داخل المملكة

 

 

 

 محدودة مسؤولیة ذات

محمد خلیفة 
 الملحم

 

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 االتفاق للحدیدشركة 

 شركة الجزیرة للخدمات المساندة (مھن)

 

 

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 داخل المملكة

 

 

 مدرجة مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

 مدرجة غیر مساھمة

                    

 

                     - 

                    

 

       -             

                    

 

           - 

 عبدالعزیز عبدهللا
 الحبردي 

 

 

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 

 

 

 

 المملكة داخل

 

 

 

 

 مدرجة مساھمة

 

 

 شركة كیان السعودیة للبتروكیماویات

 الشركة العربیة للبتروكیماویات

 )صدف( للبتروكیماویات السعودیة الشركة

 )شرقللبتروكیماویات ( شرقیةركة الالش

 

 المملكةداخل 

 داخل المملكة

 داخل المملكة

داخل 
 المملكة

 

 مدرجة مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات

 محدودة مسؤولیة ذات

 محدودة مسؤولیة ذات

 بدر أسامة جوھر

 

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 شركة منتجات صناعة األسمنت

 شركة أسمنت القطرانة

 

 

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 خارج المملكة

 

 

 مدرجة مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات

 مساھمة خاصة

                    

 

                     - 

                    

 

         -             

                    

 

           - 
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علي صدیق 
 الحكمي

 

 للبتروكیماویات المتقدمة الشركة

 مدینة المعرفة االقتصادیة 

 المتكاملة للتعلیم والتدریبشركة التمنیة 

 شركة مدارس رحاب المعرفة االھلیة المحدودة

 شركة نعم لالستثمار شركة شخص واحد

 

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 

 المملكة داخل

 

 مدرجة مساھمة

 مدرجة مساھمة

 محدودة مسؤولیة ذات
 محدودة مسؤولیة ذات

  

  محدودة مسؤولیة ذات

                    

 شركة العبیكان ریفردیب
 شركة كمبریدج العبیكان

     أضواء الریاض التعلیمیةشركة 

                    

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 المملكة داخل

 

                 

                    

 ذات مسئولیة محدودة م

 ذات مسئولیة محدودة م

 محدودة مسؤولیة ذات

            

 
 
 إدارة مجلس عضو -تنفیذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائھ وتصنیف اإلدارة مجلس تكوین) 31

 :مستقل إدارة مجلس عضو- تنفیذي غیر
 

 تصنیف العضویة العضو  سما
 (تنفیذي / غیر تنفیذي / مستقل ) 

 عضو غیر تنفیذى عبداللطیف المـلحـمخـلیفة 

 عضو غیر تنفیذى محمد الجــعــفــري ولید 

 عضو غیر تنفیذى عبدهللا المـلحـم عبدالعزیز

 عضو غیر تنفیذى عبدالعزیز الصویغسامي 

 عضو مستقل سلطان محمد السلیمان

 عضو غیر تنفیذى محمد خلیفة الملحم

 عضو مستقل عبدالعزیز عبدهللا الحبردي

 عضو مستقل جوھربدر أسامة 

مستقل عضو  الحكميعلي صدیق   

 
 
ً  - التنفیذیین غیر وبخاصة -ائھ أعض إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذھا التي اإلجراءات) 32  بمقترحات علما

 :وأدائھا الشركة حیال وملحوظاتھم المساھمین
 

 آراء أو مقترحات أواإلدارة على  ضاء مجلسأعیعمل رئیس مجلس اإلدارة والرئیس التنفیذي للشركة على إطالع 
ً  ، كما یقوم رئیس المجلس(ان وجدت) ھمومناقشتھا مع حیال الشركة وأدائھا ملحوظات المساھمین إحاطة وإیصال ب أیضا

 .اذا دعت الحاجة لذلك دون حضور أي عضو تنفیذي اجتماعات المجلس أثناء عقدالى مجلس اإلدارة آراء المساھمین 
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 لمكافآت،وا الترش���یحات ولجنة المراجعة، لجنة :مثل ومھامھا اللجان الختص���اص���ات مختص���ر وص���ف) 33

 وتواریخ اجتماعاتھا وعدد وأعضائھا ورؤسائھا اللجان أسماء ذكر مع، ولجنة االستثمار اللجنة التنفیذیةو
 : اجتماع لكل لألعضاء الحضور وبیانات انعقادھا

 
التنظیمیة لكل من: لجنة الترشیحات والمكافات، ولجنة والسیاسات اللوائح والجمعیة العامة  إعتمد مجلس اإلدارة

ة مدة عضویمن حیث  لجنةتشكیل كل والسیاسات اللوائح ھذه  أوضحتو، ولجنة االستثمار اللجنة التنفیذیةوالمراجعة، 
 ومھامھا وصالحیاتھا وأسلوب عملھا وإجتماعاتھا، وتتكون اللجان على النحو التالي: أعضائھا

 ت:آالمكافلجنة الترشیحات و
من وتتألف م 2020خالل عام اجتماعات  ةسبع اللجنةوقد عقدت ت آالترشیحات والمكاف لجنة اإلدارة مجلس شكل
 : ھم  عضاءأ اربعة

 Χ   الحضور  عدم√  الحضور 
 طبیعة اإلسم 

 العضویة
 عدد اإلجتماعات

 
 االجتماع األول 

 م2/1/2020
 االجتماع الثاني

 م24/3/2020
 الثالثاالجتماع 

 م22/6/2020
 االجتماع الرابع

 م23/6/2020
 الخامساالجتماع 

 م28/9/2020
االجتماع 
 السادس

 م18/11/2020
رئیس  سلطان محمد السلیمان 1

 اللجنة
      

خلیفة عبداللطیف  2
                  الملحم

       عضو

ولید محمد  3
 الجــعــفــري

       عضو

عبدالعزیز عبدهللا  4
 الملحم                    

       عضو

 
 

 :وتختص اللجنة بالمھام التالیة
 

دراسة الموضوعات التي تحال إلیھا من مجلس اإلدارة، وترفع توصیاتھا إلى المجلس إلتخاذ القرار بشأنھا أو  .1
 أن تتخذ القرارات إذا فوض إلیھا المجلس ذلك.

تراه من الخبراء والمختصین من داخل الشركة أو من خارجھا في حدود صالحیاتھا،  للجنة اإلستعانة بمن .2
 على أن یضَمن ذلك في محضر اجتماع اللجنة، مع ذكر اسم الخبیر وعالقتھ بالشركة أو اإلدارة التنفیذیة.

 ورفعھا  یذیةواإلدارة التنف المجلس عن المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس أعضاء لمكافآت واضحة سیاسة إعداد .3
 اتباع السیاسة تلك في یراعى على أن العامة، الجمعیة من إلعتمادھا تمھیداً  فیھا للنظر اإلدارة مجلس إلى

 .فیذھانت من والتحقق ھا،عن واإلفصاح باألداء، ترتبط معاییر
 ھذه عن انحراف جوھري أي وبیان بھا، المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح .4

 .السیاسة
 .منھا المتوخاة األھداف تحقیق في فعالیتھا مدى وتقییم المكافآت، لسیاسة الدوریة المراجعة .5
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ً  بالشركة وكبار التنفیذیین عنھا  المنبثقة واللجان مجلس اإلدارة أعضاء بمكافآت اإلدارة لمجلس التوصیة .6  وفقا
 .المعتمدة للسیاسة

 .التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس في للعضویة واضحة ومعاییر سیاسات اقتراح .7
ً  ترشیحھم وإعادة فیھ أعضاء بترشیح اإلدارة لمجلس التوصیة .8  مراعاة مع والمعاییر المعتمدة، للسیاسات وفقا

 .باألمانة مخلة بجریمة إدانتھ سبقت شخص أي ترشیح عدم
 .اإلدارة التنفیذیة وظائف وشغل مجلس اإلدارة لعضویة المطلوبة والمؤھالت للقدرات وصف إعداد .9

 .اإلدارة مجلس ألعمال تخصیصھ العضو ىعل یتعین الذي الوقت تحدید .10
اإلدارة  مجلس لعضویة المناسبة الخبرات أو المھارات من الالزمة لالحتیاجات السنویة المراجعة .11

 .التنفیذیة اإلدارة ووظائف
 التي یمكن التغییرات شأن في التوصیات وتقدیم التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ھیكل مراجعة .12

 .إجراؤھا
 إذا كان مصالح تعارض أي وجود وعدم المستقلین، األعضاء استقالل من سنوي بشكل التحقق .13

 أخرى. شركة مجلس إدارة عضویة یشغل العضو
وكبار  المستقلین واألعضاء التنفیذیین غیر واألعضاء التنفیذیین لألعضاء وظیفي وصف وضع .14

 .التنفیذیین
 .كبار التنفیذیین أو اإلدارة مجلس أعضاء أحد مركز شغور حال في الخاصة اإلجراءات وضع .15
تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتھا بما یتفق مع مصلحة  .16

 الشركة.
 

 لجنة المراجعة 
 عضاءأ أربعةمن وتتألف م 2020اجتماعات في عام  ةة خمساللجنعقدت  وقد ،المراجعة لجنةت الجمعیة العامة شكل
 :ھم

  
 Χ   الحضور  عدم√  الحضور 

 طبیعة اإلسم 
 العضویة

 عدد اإلجتماعات
 

االجتماع األول 
 م30/1/2020

االجتماع الثاني  
 م23/2/2020

 االجتماع الثالث
 م3/5/2020

 االجتماع الرابع
 م28/7/2020

 االجتماع الخامس
 م28/10/2020

      رئیس اللجنة بوعلي عبدالرحمن عبدهللا 1

      عضو عبدالعزیز عبدهللا الملحم                     2

      عضو السلیمان محمد سلطان 3

      عضو ولید محمد الجعفري               4

                
 الداخلیة الرقابة المالیة وأنظمة والقوائم التقاریر ونزاھة سالمة من والتحقق الشركة أعمال بمراقبة المراجعة لجنة تختص

 :یلي ما خاصة بصفة اللجنة مھام وتشمل فیھا،
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 :التقاریر المالیة -1

 في والتوصیة وإبداء رأیھا اإلدارة مجلس على عرضھا قبل للشركة والسنویة األولیة المالیة القوائم دراسة •
 .وشفافیتھا وعدالتھا نزاھتھا لضمان شأنھا،

 للشركة المالیة مجلس اإلدارة والقوائم تقریر كان إذا فیما – اإلدارة مجلس طلب عل بناءً  – الفني الرأي إبداء •
 للشركة المالي المركز تقییم للمساھمین والمستثمرین تتیح التي المعلومات وتتضمن ومفھومة ومتوازنة عادلة

 واستراتیجیتھا. عملھا ونموذج وأدائھا
 المالیة. التقاریر تتضمنھا مألوفة غیر أو مھّمة مسائل أي دراسة •
 أو الشركة في مسؤول االلتزام أو مھامھ یتولى من أو للشركة المالي المدیر یثیرھا مسائل أي في بدقة البحث •

 .الحسابات مراجع
 المالیة. التقاریر في الواردة الجوھریة المسائل في المحاسبیة التقدیرات من التحقق •
 شأنھا. في اإلدارة لمجلس والتوصیة الرأي وإبداء الشركة في المتبعة المحاسبیة السیاسات دراسة •

 :الداخلیة المراجعة -2

 .الشركة في المخاطر وإدارة والمالیة الداخلیة الرقابة نظم ومراجعة دراسة •
 .الواردة فیھا للملحوظات التصحیحیة اإلجراءات تنفیذ ومتابعة الداخلیة المراجعة تقاریر دراسة •
 توافر من للتحقق الشركة في الداخلیة المراجعة وإدارة الداخلي المراجع وأنشطة أداء على واإلشراف الرقابة •

 فعلى داخلي، مراجع للشركة یكن لم وإذا  .المنوطة بھا والمھام األعمال أداء في وفعالیتھا الالزمة الموارد
 .تعیینھ إلى الحاجة بشأن مدى المجلس إلى توصیتھا تقدیم اللجنة

 مكافآتھ. الداخلي واقتراح المراجع أو الداخلیة المراجعة إدارة أو وحدة مدیر بتعیین اإلدارة لمجلس التوصیة •

 :الحسابات مراجع -3

 من التحقق أدائھم، بعد وتقییم أتعابھم وتحدید وعزلھم الحسابات مراجعي بترشیح اإلدارة لمجلس التوصیة •
 .معھم التعاقد وشروط عملھم نطاق ومراجعة استقاللھم

 في األخذ مع أعمال المراجعة، فعالیة ومدى وعدالتھ، وموضوعیتھ الحسابات مراجع استقالل من التحقق •
 .الصلة ذات والمعاییر القواعد االعتبار

 عن تخرج إداریة أو فنیة تقدیمھ أعماالً  عدم من والتحقق وأعمالھ، الشركة حسابات مراجع خطة مراجعة •
  .ذلك حیال مرئیاتھا وإبداء المراجعة، أعمال نطاق

 .الشركة حسابات مراجع استفسارات عن اإلجابة •
 .بشأنھا اتِخذ ما ومتابعة المالیة القوائم على ومالحظاتھ الحسابات مراجع تقریر دراسة •

 :االلتزام ضمان -4

 .الالزمة بشأنھا اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتحقق الرقابیة الجھات تقاریر نتائج مراجعة •
 .العالقة ذات والتعلیمات والسیاسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق •
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 ذلك حیال وتقدیم مرئیاتھا العالقة، ذوي األطراف مع الشركة تجریھا أن المقترح والتعامالت العقود مراجعة •
 .اإلدارة مجلس إلى

 باإلجراءات وإبداء توصیاتھا اإلدارة، مجلس إلى بشأنھا إجراء اتخاذ ضرورة ترى مسائل من تراه ما رفع •
 .اتخاذھا یتعین التي

 

 اللجنة التنفیذیة:
 عضاءأخمسة من وتتألف م 2020خالل عام  اجتماعات تسعة اللجنةعقدت  وقدالتنفیذیة  اإلدارة اللجنة مجلس شكل
 ھم: 

 Χ   الحضور  عدم√  الحضور                                                    
 طبیعة اإلسم 

 العضویة
 عدد اإلجتماعات

 
االجتماع  

 األول
 م9/2/2020

االجتماع  
 الثاني

 م26/2/2020

 االجتماع الثالث
 م29/4/2020

 االجتماع الرابع
 م20/5/2020

االجتماع  
 الخامس

 م27/7/2020

االجتماع  
 السادس

 م9/9/2020

 االجتماع السابع
 م29/10/2020

 االجتماع الثامن
 م10/11/2020

االجتماع  
 التاسع

 م2/12/2020
خلیفة  1

عبداللطیف 
 الملحــــــم       

رئیس 
 اللجنة

x                 

عبدالعزیز  2
عبدهللا 

 الملحم                  

                   عضو

 سامي 3
 عبدالعزیز

 الصویغ

                   عضو

محمد  4
خلیفة 
 الملحم

                   عضو

عبدالعزیز  5
عبدهللا 

 الحبردي

                   عضو

 
 

المواضیع التي التملك اإلدارة التنفیذیة صالحیة أعمال المشروع و تتلخص مھام اللجنة في اتخاذ القرارات المناسبة حیال
لیھا من قبل إدراسة المواضیع المحالة المعتمد بالشركة، كما تقوم بالبت فیھا أو الموافقة علیھا حسب جدول الصالحیات 

لمجلس إدارة الشركة برأیھا تمھیدا إلتخاذ القرار  ةوالتوصیبغرض دراستھا من كافة الجوانب دارة الشركة إمجلس 
 المناسب من قبل المجلس.
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 لجنة اإلستثمار:

 م وتتألف من ثالثة أعضاء ھم:2020خالل عام اجتماع واحد شكل مجلس اإلدارة لجنة اإلستثمار، وقد عقدت اللجنة 

 طبیعة اإلسم 
 العضویة

 عدد اإلجتماعات
 

 األولاالجتماع  
 م4/11/2020

  رئیس اللجنة جوھربدر أسامة  1
  عضو ولید محمد الجعفري 2
   عضو عبدالعزیز عبدهللا الملحم                   3

 

 وتشتمل مھام اللجنة على اآلتي:

الموافقة على استثمار إجمالي األموال المخصصة من قبل مجلس اإلدارة لالستثمار، وذلك بغرض تعظیم  -
 عوائد الشركة بمخاطرة مقبولة.

االقتضاء بناًء على الخبرة، واألداء السابق، الموافقة على تعیین مدراء االستثماراو مدراء المحافظ حسب  -
 والتصنیف االئتماني، وتوصیة اإلدارة التنفیذیة.

التأكد من تنفیذ ھذه االستثمارات في إطار االمتثال الكامل للوائح ھیئة السوق المالیة بشأن استثمارات الكیانات  -
 المدرجة في المملكة العربیة السعودیة.

 االستثمارات متوافقة تماما مع الشریعة اإلسالمیة.التأكد من أن جمیع  -
 

االتفاق مع مجلس اإلدارة على الحد األقصى لمستوى المخاطر لكل فئة من فئات األصول وللمحفظة بشكل  -
 إجمالي.

 تلقي ومراجعة تقاریر أداء االستثمار الدوریة وتقدیم التوصیات لمجلس اإلدارة حسب االقتضاء. -
  

 
 
 التي الخارجیة والجھة لجانھ وأعض�ائھ، وأداء أدائھ تقییم في اإلدارة مجلس علیھا اعتمد التي الوس�ائل) 34

 :وجدت إن بالشركة، وعالقتھا بالتقییم قامت
 

والسیاسات االخرى ت آالترشیحات والمكافقامت الشركة بتطبیق االجراءات المنصوص علیھا في الئحة عمل لجنة 
 .تقییمللخارجیة م اي جھة 2020في عام  شركة ال ، ولم تعینذات العالقة

 
ً  التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعض��اء مكافآت عن اإلفص��اح) 35  المادة في علیھ منص��وص ھو لما وفقا

 :الشركات حوكمة الئحة من والتسعین الثالثة
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 :الشركة في التنفیذیة واإلدارة المجلس أعضاء مكافآت سیاسةأ) 
 

الخاص م 2019 سبتمبر 18تم اإلفصاح عن سیاسة المكافآت المحدثة في اإلعالن المنشور على موقع تداول بتاریخ 
 ت الموافقة علیھا من قبل الجمعیة.تمحیث  الثامنالعادیة  غیر الجمعیة العامةاجتماع  بإعالن نتائج

 ت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة) مكافاّ ب
 :اإلدارة مجلس ألعضاء المدفوعة والتعویضات المكافآت عن تفاصیل یلي فیما

  

 
 
 

 ت وتعویضات كبارالتنفیذیین) مكافاّ ج
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 لكبار التنفیذیین : المدفوعة والتعویضات المكافآت تفاصیل یلي فیما
 

سبعة من كبار التنفیذیین من بینھم الرئیس التنفیذي و المدیر 
 البیان  يالمال

 والتعویضاتالرواتب  7,010,364
 البدالت 2,577,320

 المكافات الدوریة السنویة 851,849
 الخطط التحفیزیة 2,004,794

 التعویضات والمزایا العینیة ال یوجد
 االجمالي 12,444,327

 
ّ د  اللجان:ت وتعویضات أعضاء ) مكافا

 اللجان: ألعضاء المدفوعة والتعویضات المكافآت تفاصیل یلي فیما
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 جھة أي من أو الھیئة من الشركة على مفروض احتیاطي قید أو احترازي تدبیر أو جزاء أو عقوبة أي) 36

 في وقوعھا وتفادي عالجھا وسبل لھا الموقعة والجھة المخالفة أسباب بیان مع قضائیة، أو تنظیمیة أو إشرافیة
  :المستقبل

 
الیوجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من ھیئة السوق المالیة أومن أي جھة إشرافیة أو تنظیمیة أوقضائیة 

 م.  2020 المالي عامالأخرى خالل 
 

 مدى في المراجعة لجنة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلیة الرقابة إجراءات لفعالیة السنویة المراجعة نتائج) 37
 :الشركة في الداخلیة الرقابة نظام كفایة

 
 وقد ھذا ،والتطبیقالتنظیم  حیث من الداخلیة الرقابة جراءاتإ تقییم عن الدوریة التقاریر بدراسة المراجعة لجنة تقوم

 ،والجودة داءاأل وفعالیة دقة من التأكد شأنھا من كان والتي والخاصة الدوریة جعةاالمر عملیات من العدید تم تنفیذ
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 إعتمادھا بناًء على التفویض الممنوح لھا من مجلس اإلدارةو ولیةاأل المالیة القوائم جعةامر في المساھمة الى ضافةإ
ضعف  أي وجود لھا یتبین ولم تقاریر،ال على جعةاالمر لجنة اطلعت وقد .الخارجیة الرقابیة الجھات أعمال وتنسیق

 مؤثر أو جوھري في أنظمة الرقابة الداخلیة للشركة.
 

 ه: وجود عدم حال في الشركة في داخلي مراجع تعیین إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصیة) 38
 

فریق المراجعة وذلك لوجود  داخلي مراجع تعیین إلى الحاجة مدى بشأنلم تصدر أي توصیة من لجنة المراجعة 
 وصالحیاتھ االداریة والمھام المنوطة بھ.لجنة المراجعة بصفة دوریة على مسؤولیاتھ  طالعبإیقوم الداخلیة في الشركة 

 
 األخذ المجلس رفض التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبین بینھا تعارض یوجد التي المراجعة لجنة توصیات) 39
 ومسوغات الداخلي، المراجع تعیین أو أدائھ وتقییم أتعابھ وتحدید وعزلھ الشركة حسابات مراجع تعیین بشأن بھا
 :بھا األخذ عدم وأسباب التوصیات، تلك

 
 الشركة حسابات مراجع تعیین بشأن اإلدارة مجلس قرارات مععارض تت  المراجعة جنةلل یكن ھناك أي توصیات لم

 .الداخلي المراجع تعیین أو أدائھ وتقییم أتعابھ وتحدید وعزلھ
 
 

 : االجتماعیةة الشركة مساھم  )40
 

البرامج المجتمعیة ضمن األولویات والواجبات التي تسعى الى الوفاء بھا جعلت الشركة المتقدمة للبتروكیماویات دعم 
واالھتمام بكل ما یساھم في دعم األنشطة والبرامج ورعایة الفعالیات والمناسبات ذات القیمة والفائدة على الفرد والمجتمع 

 . سواء داخل مدینة الجبیل او خارجھا

لجان فرعیة مسئولیتھا تنفیذ برامج توعویة ذات  خمستتفرع منھا ، والتي المسئولةوقامت الشركة بانشاء لجنة الرعایة 
، باالضافة الى اشراك موظفي الشركة تمع في محافظة الجبیل او المنطقةقیمة للمجتمع، سواء لموظفي الشركة او للمج

 المتطوعین في تنفیذ البرامج ایمانا منھا برسالة العمل التطوعي.

 لمجتمعیة التي ساھمت الشركة المتقدمة بدعم أنشطتھا:ومن القطاعات ا 

امج التوع�ة:  .1  ال�ب

 : ي
امج والمبادرات وذلك ع� النحو اآلىت كة بتنف�ذ العد�د من ال�ب  قامت ال�ش

ف برامج  - ي شملت التوع��ة بفايروس كورنا وطرق انتقاله وطرق الوقا�ة منه للموظفني
كة وخارجها، واليت  توع�ة داخل ال�ش

. وأ�هم  ف  والمقاولني
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نامج التوعوي الخاص بتعل�م محافظة الجب�ل والذي �ستهدف الطالب والطالبات - والطاقم  الرعا�ة الح��ة لل�ب

 االداري لمدارس ومكتب تعل�م الجب�ل. 

ف �ستهدف  - ي لمدة سنتني وع تدر�يب ي القطاعات الحكمالتكفل بم�ش
ي االستقبال �ف

لتدر�بهم وم�ة والقطاع الخاص وظ�ف
 .لتعامل مع فئة الصم والبكم اع� اساس�ات 

ي تنفذها جمع�ة محبة بالجب�ل الصناع�ة  -
ي ادعم برامج التوع�ة اال��ة اليت

ف والمتخصصة �ف ف الزوجني الصالح بني
ف و   .التعامل مع المراهقني

 

2.  : ف  مرا�ز الدعوة واالرشاد وافطار الصائمني

ي خالل جائة -
ح�ث تم ا�صال الوجبات ا� مقر  -كورونا   دعم مكاتب الدعوة بالجب�ل وتنف�ذ برنامج االفطار الرمضاىف

ة  . سكن العمال مبا�ش
 

 التعل�م:  .3

ف  100توف�ي  - إدارة ال�مال تعل�ميهم عن بعد خالل جائجة كورونا بالتعاون مع  -جهاز (تابلت ) للطالب المحتاجني
 .الهيئة المل��ة بالجب�لبتعل�م ال

ق�ة  �عيف  والذيبرنامج ع�ادة المتقدمة، تنف�ذ  - ي المدارس بالمنطقة ال�ش
و�ي ع�ادة  -بتوف�ي ع�ادة طب�ة متكاملة �ف

، جهاز التنفس الصنا�ي ، و السكر و  جهزة ق�اس الضغط، وأالجة ادو�ة، وثكر�ي متحركو  ،متكامل �شمل ��ر كشف
�عه ع� . والذي تم توز لحفظ المعدات وادوات االسعافات االول�ة ، وخزانةجميع احت�اجات االسعافات االول�ةو 
، والذي ينفذ حفر الباطن -ق��ة العل�ا  -النع��ة  -الجب�ل  -الدمام  -الخ�ب  -لظهران ، لتشمل: امدرسة ونادي �ي ) 34(
ي نها�ة  )50(سنوات ل�شمل  )3(مدة ل

 .باذن هللا 2022مدرسة �ف
 دعم سنوي �خصص للنقل المدر�ي بمدينة الجب�ل الصناع�ة. تقد�م  -

   

�ة  .4  وااليتام: الجمع�ات الخ�ي

كة )تنف�ذ  - سلة ) 1000(ا��� من تم توز�ــــع  ح�ث برنامج السلة الغذائ�ة بمشاركة ف��ق المتقدمة التطو�ي ( ف��ق ال�ش
رة ألوا� المحتاجة غذائ�ة لأل  �ة  � المت�ف ي االحساء والدمام والجب�ل وحفر الباطن بالتعاون مع الجمع�ة الخ�ي

�ف
 بالمنطقة. 

كة �شكل سنوي  -دعم برامج جمع�ة تحف�ظ القران ال���م بالجب�ل  - برعا�ة برامج الجمع�ة كرا�ي ح�ث تقوم ال�ش
 . ما�ي 

ق�ة تحت رعا�ة ك��مة من  - ق�ةصاحب السمو  المل�ي أتوقيع اتفاق�ة مع جمع�ة ال�طان بالمنطقة ال�ش  . م�ي ال�ش

 

 العنا�ة بيوت هللا:  .5

  والص�انة والتعق�م وغس�ل السجاد. ه�ل دورات الم�اە أتلتشمل برنامج العنا�ة ببيوت هللا تنف�ذ  -
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 برامج دعم ابناء شهداء الواجب :  .6

كة بتقد�م  - من الوظائف بالتعاون مع جمع�ة دعم ألبناء شهداء الواجب وذلك من خالل توف�ي العد�د قامت ال�ش
ي شهداء الواجب، 

بناء شهداء الواجب بالتعاون مع تعل�م رعا�ة برنامج التفوق العل�ي أل كة ال�ش  باإلضافة إ� تبيف
ق�ة.   المنطقة ال�ش

 

 : سباقات الفروس�ة .7

 رعا�ة عدد من سباقات م�دان الفروس�ة بم�دان الفروس�ة بمحافظة الجب�ل �شج�عا لهذە ال��اضة الع��قة.  -

 

 الصحة والبيئ�ة:  .8

 لدعم وزارة الصحة خالل جائة كورونا.  مادي لصندوق الوقف الص�ي المخصصالدعم التقد�م  -
 مادي للهيئة المل��ة بالجب�ل الدارة المحاجر الصح�ة بالجب�ل خالل جائحة كوروناالدعم التقد�م  -
مادي لجمع�ة ح�اة الطب�ة بالمدينة المنورة من أجل تنف�ذ برامج توع��ة وطب�ة داخل االح�اء الدعم التقد�م  -

ي ب
رة بالمدن�ة المنورة �ف  دا�ة جائحة كورونا. المت�ف

ي  مبادرة بيئةرعا�ة  -
ا�ة  اليت ي دائملمدرسة حراء االبتدائ�ة  معتنفذ بال�ش

تنف�ذ برامج التوع�ة ، و تشمل ا�شاء معرض بييئ
ي المدينة

ف المدارس �ف  �رامج العنا�ة بالبيئة. و  ،البيئ�ة بني
ي مبادرة نوع�ة تنفذها مدرسة ال��اض االبتدائ�ة بالجب�ل، رعا�ة  -

تبنتها ح�ث  �شاء ج�ل رق�ي مبدعإتهدف ا� واليت
كة بال�امل وع� مدى ثالث سنوات قادمة  . ال�ش

 

 جمع�ات التأه�ل واالعاقة:  .9

�ة للتقد�م الدعم المادي  - ي المنطقة خاصة مع ز�ادة الطلب � المحتاجةلأل  ه�فيتم جمع�ة ال�ب الخ�ي
الل خ �ف

امج  ي مركز التأه�ل الشاملجائحة كورونا ، كما ��ف جزء من الدعم ل�ب
ف �ف  . الصم والبكم المسجلني

 
 : رعا�ة الفعال�ات والمناسبات .10

ي  -
فيه�ة �ف امج المجتمع�ة وال�ت ي برعا�ة محافظ الجب�لمدينة الجب�ل، مثل دعم ال�ب

 . فعال�ات اليوم الوطيف
ق�ة�عمال برعا�ة برامج شباب األ  - ق�ةم�ي المنطقة أبرعا�ة ك��مة من سمو نائب  مارة المنطقة ال�ش  . ال�ش

 

ي لالرامل .11 ف الطيب  : التأمني

ق�ة - �ة ( ايتام ، ارامل ، ا� محتاجة ) داخل المنطقة ال�ش ي لمستف�دين جمع�ة كنف الخ�ي ف طيب ) 3لمدة ( توف�ي تامني
 . سنوات
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12.  : ي
 اليوم العال�ي للدفاع المدىف

ي شهر مارس 
ي �ف

ل�ات توع��ة لال�ة �شكل والذي قدم ف�ه فعا 2020دعم ورعا�ة فعال�ات اليوم العال�ي للدفاع المدىف
 عام. خاص والمجتمع �شكل 

 

 مجلس أعضاء وأسماء األخیرة المالیة السنة اللخ المنعقدة للمساھمین العامة الجمعیات بتواریخ بیان) 41
 :الجمعیات لھذه الحاضرین اإلدارة

 
 Χ   الحضور  عدم√  الحضور 

 

 
 

 الخاتمة:

دارة شركة المتقدمة للبتروكیماویات بخالص الشكر والتقدیر لحكومة خادم الحرمین إیتقدم رئیس وأعضاء مجلس 
شكر ونخص بال ،نعمھ واسع ویدعو هللا عزوجل أن یزید ھذه البالد من ،الشریفین لما تولیھ من دعم للصناعة الوطنیة

وشركة الزیت العربیة  ،والثروة المعدنیة الصناعة، وزارة الطاقة  وزارة ،ستثماراإلوزارة ، والتجارةكل من وزارة 
والھیئة الملكیة بالجبیل  ،وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي، وھیئة السوق المالیة ، )السعودیة ( ارامكو السعودیة

 على دعمھم وتعاونھم الدائم .  ،وكافة القطاعات الحكومیة واألھلیة األخرى ،وینبع

لمخلصة جھودھم اعلى وكافة العاملین بالشركة  كما یشكر المجلس المساھمین الكرام على دعمھم وثقتھم الغالیة
 .وإزدھارھا الشركة وحرصھم على استمرار تقدم
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