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للسنة   السنوي  التقر�ر  لكم  أقدم  أن  الشر�ة،  إدارة  أعضاء مجلس  واسم زمالئي  �اسمي،  �سرني 

حققتهــا الشر�ة خـالل م، والذي �ســتعرض أهم اإلنجــازات التــي  ٣١/١٢/٢٠٢١المال�ة المنته�ة في  

 .م ٢٠٢١العــام 

م تحقیق العدید من األرقام الق�اس�ة للشر�ة، وذلك �فضل من هللا، ثم استمرار  ٢٠٢١لقد شهد عام  

تحسن أداء العمل في مشروع الشر�ة (الشر�ة السعود�ة للبول�مرات)، وتجاوز القدرة التصم�م�ة  

الر�عان   الوحدات، �ما شهد  والرا�عللعدید من  أسعار   الثالث  تحسنًا ملحوظًا في  العام  هذا  من 

  .ر�ةمنتجات الش

وذلك �سبب    ؛التأس�سمنذ بدا�ة  ق�مة مب�عات سنو�ة  لقد تمكن مشروع الشر�ة من تحقیق أعلى  

الحفاظ على مستو�ات عال�ة من الطاقة من  ارتفاع أسعار منتجات الشر�ة، وتمكن فر�ق العمل  

والذي انعكس على نتائج الشر�ة، وتحقیق أعلى صافي ر�ح لشر�ة بترو��م منذ انطالقها   ،اإلنتاج�ة

) ملیون ر�ال، �ما تمكن المشروع من تشغیل المصنع �كل أمن  ١٬٣٦٧م، (٢٠٢١لیبلغ في عام  

أما �خصوص عمل�ة    .م بدون حدوث إصا�ات خطیرة تذ�ر و� الحمد٢٠٢١وسالمة خالل عام  

افقة هیئة السوق المال�ة و�ت�قى انعقاد الجمع�ة فقد تم استالم مو   شر�ة المجموعةدراسة االندماج مع  

    .ت على الصفقةالعامة الغیر عاد�ة لتصو�
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هذا وسوف تستمر الشر�ة في تحسین خطط األداء، وتعز�ز الكفاءة اإلنتاج�ة، وتطو�ر القدرات،  

�إذن هللا، مما سوف �سهم في دفع عجلة النمو، وتحقیق عائد أكبر لمساهمي الشر�ة، والتغلب  

التي توا التحد�ات  �المنطقة �سبب جائحة �ورونا على  البترو��ماو�ات  جهها في مختلف أسواق 

 .والمنافسة العالم�ة، وز�ادة الطاقات اإلنتاج�ة، وتذبذب أسعار النفط وأسعار المنتجات النهائ�ة

 

الشكر   �خالص  اإلدارة،  ون�ا�ة عن أعضاء مجلس  نفسي،  أتقدم أصالًة عن  أن  أود  الختام  في 

ولولي   –حفظه هللا ورعاه    -حرمین الشر�فین الملك سلمان بن عبدالعز�ز  والتقدیر لمقام خادم ال 

حفظه هللا عبدالعز�ز  بن  سلمان  بن  محمد  األمیر  الملكي  السمو  األمین صاحب  و�لى    ،عهده 

 .لدعمها المتواصل لقطاع الصناعة في المملكة العر��ة السعود�ة ؛حكومتنا الرشیدة

 و�ا� التوفیق.

 رئ�س مجلس اإلدارة   
  حمد بن سعود الس�اري  
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 : الشركة نشاط: أوالً 
مســـاهمة ســـعود�ة مســـجلة في �شـــر�ة   الشـــر�ة الوطن�ة للبترو��ماو�ات (بترو��م)تأســـســـت 

ــجل التجاري رقم  ــعود�ة، �السـ وتار�خ   ١٠١٠٢٤٦٣٦٣مدینة الر�اض �المملكة العر��ة السـ
و�قع مقر عملها �مدینة الر�اض،   ،)م٢٠٠٨مارس   ١٦هـــــــ (الموافق ١٤٢٩ر��ع األول    ٨

في تنم�ة وتطو�ر الشــر�ة   �تمثل نشــاطو   .ســعودي ملیون ر�ال  )٤٬٨٠٠(  هارأس مالو�بلغ  
البترو��ماو�ة والغاز والبترول والصـــــــــناعات  و�قامة وتشـــــــــغیل و�دارة وصـــــــــ�انة المصـــــــــانع

البترو��ماو�ة ومشــــتقاتها. وتقتصــــر نتجات  مفي المواد والوتجارة الجملة والتجزئة   ،األخرى 
المدارة �صـورة  تها االحالي على اسـتثمارها في شـر� لهذا النشـاط في الوقت  الشـر�ةممارسـة 
وشــــــر�ة بول�مرات   ،والتي تنتج مواد بترو��ماو�ة  شــــــر�ة الســــــعود�ة للبول�مراتال  :مشــــــتر�ة

 .منتجاتال تلك ع�توز ب تقوم والتيالخل�ج للتوز�ع، 
  

  التنظ�مي لشر�ة بترو��م:اله�كل 
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 :المدارة بصورة مشتركةالشركات  ثانیاً:

 الشركة السعودیة للبولیمرات:  ) أ

ــعود�ة للبول�مراتتمثل   ــر�ة الســ ــروع    ،الشــ ــر�ة  األولالمشــ ــر�ة ،للشــ ول�ة ؤ ذات مســــ   وهي شــ
تجاري رقم الســـــجل التحمل و   ،ســـــعودي  ن ر�ــــــــــــــــــــال) ملیو ١٬٤٠٦(محدودة یبلغ رأســـــمالها  

بتــــار�خ    مــــدینــــة  صــــــــــــــــــادر من  ٢٠٥٥٠٠٨٨٨٦ لـ ٢٩/١١/١٤٢٨الجبیــــل  ه (الموافق 
ــروع في م)٩/١٢/٢٠٠٧ ــناع�ة،، و�قع المشــــ ــاط المشــــــروع  مدینة الجبیل الصــــ  و�تمثل نشــــ

ــین والبولي  یثلین عالي ومنخفض الكثافة والبولي إ�إنتاج و��ع اإلیثلین والبرو�لین واله�كســـــــ
وال�الغ   ،لجزء المت�قياو   .من المشــــــــروع  ٪٦٥�ة تمتلك الشــــــــر و   ،برو�لین والبولي ســــــــتایر�ن

بدأ إنتاج المشــــروع   وقد. للك�ماو�ات العر��ة  شــــر�ة شــــ�فرون فیلی�سمن قبل    مملوك  ٪٣٥
  �تم اإلنتاج �الطاقات التال�ة:و م، ٢٠١٢في الر�ع األخیر من عام 

 

 الطاقة التصم�م�ة 
 )ألف طن سنو�اً (

 المادة

 یثلینإ 1,220
 برو�لین 440
 ١- هكسین 100

 ثلین  یإبولي  1,100
 بولي برو�لین 400

ملیون   ٨٬٢٠١م مبلغ  ٢٠٢١  عام خالل  للبول�مرات  الســعود�ة الشــر�ة  مب�عات  إجمالي  بلغ
هذا وقد حققت الشـــــر�ة الســـــعود�ة    .م٢٠٢٠للعام   ر�ال ملیون   ٥٬٥٣٢  ر�ال، مقارنة �مبلغ

 صـــــافي، مقارنة �م٢٠٢١خالل عام   ر�الملیون    ١٬٧٦٣بلغت للبول�مرات أر�احًا صـــــاف�ة  
، علمـًا �أن معـدل الطـاقة اإلنـتاجـ�ة خالل عام م٢٠٢٠للعـام  ر�ال ملیون   ٢٥٩  بلغـتأر�اح  
 .٪٩٨حوالي بلغ م ٢٠٢١
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داخل المملكة، أما المب�عات خارج منتجاتها تقوم الشـــــــر�ة الســـــــعود�ة للبول�مرات بتســـــــو�ق 
�ما تقدم شـــر�ة شـــ�فرون فیلی�س    المملكة، فتتم بواســـطة "شـــر�ة بول�مرات الخل�ج للتوز�ع"،

ــونال   ــو�ق لجم�ع (CPCIS)ك�م�كال إنترناشــ ــو�قي، عن طر�ق خدمات التســ ، الدعم التســ
لى اتفاق�ة الب�ع المبرمة بین شر�ة بول�مرات الخل�ج للتوز�ع  عالم�ًا، بناًء عمنتجات الشر�ة  

 .(CPCIS)و

ــعود�ة  م، على ٢٠١٩وافق الشــــر�اء خالل العام   مالحظة: تخف�ض رأس مال الشــــر�ة الســ
ر�ــال   مالیین  )١٬٤٠٦(لى  إملیون ر�ــال ســــــــــــــعودي    )٤٬٨٠٠(من    )SPCo(  للبول�مرات

تخف�ض رأس المـال بـتار�خ  على  افقـت وزارة التجـارة  �مـا و   .ســــــــــــــعودي، وذـلك لعـدم الحـاجـة
وســــــــــــــوف ُ�عــاد هــذا  .  " تــداول" م، حیــث تم اإلعالن عن ذلــك في موقع  ٢٠٢١أبر�ــل    ٢٩

تبلغ  وسـ خالل السـنوات القادمة،    ةالتخف�ض للشـر�اء وفقًا لتوفر السـیولة النقد�ة لدى الشـر�
 .ر�ال مالیین) ٢٬٢٠٦(مبلغ  التخف�ض هذامن  بترو��محصة 
 یمرات الخلیج للتوزیع:شركة بول  )ب

بنفس نســــــ�ة ملك�ة الشــــــر�ة الســــــعود�ة للبول�مرات   بول�مرات الخل�ج للتوز�ع مملو�ة  شــــــر�ة
)، وهي شـــر�ة للك�ماو�اتلشـــر�ة شـــ�فرون فیلی�س العر��ة   ٪٣٥لشـــر�ة بترو��م، و  ٪٦٥(

و�نحصـر مسـجلة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، وتقع �المنطقة الحرة في مطار دبي، 
الســعود�ة للبول�مرات حول العالم، وقد تم    شــر�ةنشــاطها في تخز�ن و��ع وتوز�ع منتجات ال

 ٢م، �شـــــــر�ة ذات مســـــــؤول�ة محدودة، برأس مال ١٥/٢/٢٠١١تأســـــــ�س الشـــــــر�ة بتار�خ  
  عـام  خالل  شــــــــــــــر�ـة بول�مرات الخل�ج للتوز�ع  مب�عـات  إجمـالي  و�لغ  ي.ملیون درهم إمـارات

  ،م ٢٠٢٠لعـــام    ر�ـــال  ملیون   ٤٬٩٤٥ملیون ر�ـــال، مقـــارنـــة �مبلغ    ٧٬٥٨٣مبلغ  م  ٢٠٢١
 ١٤٧  م، مقارنة �صـافي أر�اح بلغ٢٠٢١ر�ال لعام ملیون   ٢٢٣لغ  ب أر�اح  صـافي وحققت
 .م٢٠٢٠لعام  ر�ال ملیون 

 :المدارة �صورة مشتر�ةالتوز�ع الجغرافي لمنتجات الشر�ات 
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 : م، على النحو التالي٢٠٢١لمب�عات خالل عام لكان التوز�ع  الجغرافي 

 

 :المدارة �صورة مشتر�ةملك�ة بترو��م في الشر�ات 

ــ�ة ملك�ة   هأدنا  التنظ�مي اله�كلیوضـــــح   ــتر�ة شـــــر�ات �ال  بترو��منســـ ،  المدارة �صـــــورة مشـــ
 .بترو��مو�ذلك نسب ��ار المساهمین في 

  

 

 

 

 

 
 

 ً  المستقبلیة:: صناعة البتروكیماویات والتحدیات ثالثا

ــمن قائمة أكبر  ــعود�ة ضــــ ــدر�ن للمواد الك�م�ائ�ة على   ١٠تعتبر المملكة العر��ة الســــ مصــــ

، و�خاصـــــة على ٢٠٣٠رئ�ســـــ�ًا لرؤ�ة   شـــــر�كاً   قطاع البترو��ماو�اتمســـــتوى العالم، و�عد 

صـعید مسـاهمته في تنو�ع مصـادر الدخل وتنشـ�ط االقتصـاد وتنو�ع اإلیرادات، �ما �سـاهم  

 المؤسسة العامة للتأمینات
 االجتماعیة

۱۹٬۳٥٪  

 الجمھور
۳۰٬٦٥٪  

لالستثمار الصناعي المجموعة السعودیة  
 ٥۰٪  

 

٪۳٥ للكیماویات شیفرون فیلیبس العربیة ٪٦٥ )بتروكیمالشركة الوطنیة للبتروكیماویات (   

 الشركة السعودیة للبولیمرات

20%

49%

31%
داخل المملكة والشرق األوسط

آسیا

أوروبا وأفریقیا

 شركة بولیمرات الخلیج للتوزیع
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ــ�ة  هذا القطاع  في تنم�ة الموارد ال�شــــر�ة إلى جانب التأهیل العالي للعمالة التي تصــــل نســ

مر�ز   إلى، �مـا أن هـذا القطـاع ـله دور مهم في تحوـ�ل المملكـة  ٪٧٠  إلىالســــــــــــــعودة فـ�ه  

 . فر�ق�ا، وآس�ا��ا، و و عالمي وملتقى تجاري للقارات الثالث: أور 

بن�ة تحت�ة قو�ة ة بتأســـــــــــ�س  دعم الدول إلى�عود ســـــــــــبب نجاح هذه الصـــــــــــناعة �المملكة  و 

والحصول على میزة نسب�ة جیدة بتوفیر اللق�م �أسعار تنافس�ة وجاذ�ة لالستثمار،   ومتنوعة

منافســـــــة على الصـــــــعید  قطاع البترو��ماو�ات فیها  شـــــــهدقد  الماضـــــــ�ة  غیر أن الســـــــنوات  

ــین   ــعار اللق�مقد تكون  العالمي بدخول منافسـ ــاف لدیهم    أسـ ــة �عد اكتشـ األقل عالم�ا وخاصـ

 تغییرات في توز�ع الحصص التسو�ق�ة حول العالم.  إلىالغاز الصخري، مما أدى 

ــتمر تأثیر ، م٢٠٢١خالل عام  و  ــة  جائحة �ورونااســ ــناعة البترو��ماو�ات وخاصــ على صــ

في  اً ملحوظ اً من هذا العام شــــهد ارتفاعوالرا�ع  على عمل�ات الشــــحن، إال أن الر�ع الثالث  

ــر�ة،أهم   ماالبولي برو�لین، وهو   البولي ایثلینعار أســــــــــ  ارتفاع  إلىوهذا أدى   منتجین للشــــــــ

ــر�ات البترو��ماو�ة هذا العام،  ــیین فإن نتائج الشـ ــاصـ العام نتائج  وحســـب توقعات االختصـ

الـناتج من زـ�ادة (�شــــــــــــــكـل �بیر ـ�ارتـفاع تكـال�ف الشــــــــــــــحن  تـتأثرم ســــــــــــــوف ٢٠٢٢الـقادم  

 التوقعـات  من  النـاتج  البترو��مـاو�ـة  المنتجـات  أســــــــــــــعـار  وانخفـاض،  )االحتراز�ـةاإلجراءات  

  .في نها�ة السنة البترول أسعار �انخفاض
 

 ً  :المستقبلیة للشركة توقعاتال: رابعا

ــعود�ة للبول�مرات) ســـــوف م٢٠٢٢وف�ما �خص عام  ــر�ة الســـ ــر�ة (الشـــ ــروع الشـــ ، فإن مشـــ

ــ�ــانــة الــدور�ــة   اً یومــ   ٥٥یتوقف لمــدة   في الر�ع الرا�ع من هــذا العــام إلجراء عمل�ــات الصــــــــــــ

 ســـــنوات، وهذا ســـــوف یؤثر على نتائج الشـــــر�ة �شـــــكل �بیر المجدولة والتي تتم �ل ســـــت
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 إلى، إشــارة خالل هذا العامصــعو�ة التنبؤ بزوال جائحة �ورونا حول العالم  إلى�اإلضــافة 

ــعب  ما ذ�ر فقد  ــر�ة  توقع  �صـ ــر�ة  نتائج الشـ ــتمر الشـ ــوف تسـ ــتقبل�ة، وسـ �العمل على المسـ

 .العواملاألثر السلبي لهذه  فلتخف� نتظام عمل�ات التشغیل واإلنتاج والب�عا

ســــنوات   الثخالل الثســــاســــ�ة  األالشــــر�ة   التالي أســــعار منتجات  الرســــم الب�انيو�وضــــح   

 الماض�ة:
  

 
 

  النتائج المالیة للشركة: :اً خامس

  :م۱۲۲۰المالیة  للسنةملخص لنتائج أعمال الشركة  -أ

تقر�ر ســـنوات الماضـــ�ة حســـب   خالل الخمسالجدول التالي نتائج أعمال الشـــر�ة یوضـــح  
   :المراجع الخارجي

 * قائمة المركز المالي
المعاییر 
 قائمة المركز المالي (بمالیین الریاالت)  المعاییر الدولیة المحلیة

۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ * ۲۰۲۱ *  
 الموجودات      

٥٬٤۲۸ ٥٬۸۷۱ ٤٬٦٦۰ ۳۸٦ ۲۸٥۲٬    الموجودات المتداولة إجمالي 
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 غیر المتداولة  الموجوداتإجمالي  ۷٬۱٥۰ ۸٬۰۹۱ ۱٤٬۳۸٤ ۱٥٬۱٤۸ ۱٦٬۱۸٥

 إجمـالي الموجــودات  ۹٬٤۳٥ ۸٬٤۷۷ ۱۹٬۰٤۳ ۲۱٬۰۱۹ ۲۱٬٦۱۳
 :المطلوبات وحقوق المساھمین      

 إجمالي المطلوبات المتداولة  ۲۹۷ ۳٥٤ ۲٬٥۳۹ ۳٬۸۹۱ ۲٬٦۹۳

 إجمالي المطلوبات غیر المتداولة       ۸ ۷ ٤٬۲٥٥ ٥٬۷۳۹ ۹٬۰۸٥

 إجمـالي المطــلوبات  ۳۰٥ ۳٦۱ ٦٬۷٦٦ ۹٬٦۳۰ ۱۱٬۷۷۸
 مجموع حقوق الملكیة  ۹٬۱۳۰ ۸٬۱۱٦ ۱۲٬۲٥۰ ۱۱٬۳۸۹ ۹٬۸۳٤

 إجمالي المطلوبات وحقوق المساھمین   ۹٬٤۳٥ ۸٬٤۷۷ ۱۹٬۰٤۳ ۲۱٬۰۱۹ ۲۱٬٦۱۳

 
 * الدخـل قائمة

المعاییر 
 قـائمة الدخـل (بمالیین الریاالت)  المعاییر الدولیة المحلیة

۲۰۱۷ ۱۰۱۸ ۲۰۱۹ ۲۰۲۰ * ۲۰۲۱ *  
 * المبیعات - - ۷٬٦٥٦ ۸٬۹۳۰ ۷٬۳٦۳

)٥٬۱۰۰ (  * تكلفة المبیعات - - ) ٥٬۷۷۲( ) ٦٬۲٤٥( 

 إجمالي الربح (الخسارة)  - - ۱٬۸۸۳ ۲٬٦۸٥ ۲٬۲٦٤

- - - ۲٦۸ ۱٬۳٦۸ 
الحصة في صافي ربح المشاریع المشتركة 
یتم المحاسبة عنھا باستخدام طریقة حقوق 

 الملكیة
)٤۲۰ (  مصاریف بیع وتسویق  - - ) ٤۲۲( ) ٤۷۲( 
)۲۱۷ (   مومیة وإداریةمصاریف ع )۳۱( )۲٥( ) ۱۷٥( ) ۲۰٥( 

 (الخسارة) من العملیات الرئیسیةالربح  ۱٬۳۳۷ ۲٤٤ ۱٬۲۸٦ ۲٬۰۰۸ ۱٬٦۲٦

من استثمارات نقدیة  إیرادات  ٦ ۱۰ ۹۸ ۲۳۲ ۱٥۷
 وإیرادات أخرى 

)۲۷٤ (  تكالیف تمویل  )۰٫۱( )۰٫۲( ) ۲۲۸( ) ۳۰۹( 

الربح (الخسارة) قبل حقوق الملكیة   ۱٬۳٤۲ ۲٥۳ ۱٬۱٥٦ ۱٫۹۳۱ ۱٬٥۰۹
   غیر المسیطرة والزكاة

)٤۰۸ ( حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة   - - ) ۳٤۱( ) ٥۳٥( 
 الشركات التابعة   دخل في صافي 

  قبل الزكاة الشرعیة  ربح (خسارة)صافي  ۱٬۳٤۲ ۲٥۳ ۸۱٥ ۱٬۳۹٦ ۱٬۱۰۱
)۲۱۳ (  *وضریبة الدخل*  الزكاة الشرعیة  ۲٥ )۳٥( ) ۱٤۱( ) ۲۳۱( 

 ة صافي ربح (خسارة) السن ۱٬۳٦۷ ۲۳۰ ٦۷٤ ۱٬۱٦٥ ۸۸۸
 ربحیة (خسارة) السھم الواحد باللایر ۲٬۸٥ ۰٫٤۸ ١.٤١ ٢.٤٣ ١.٨٥
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م �اسـتخدام طر�قة حقوق الملك�ة، حیث ٢٠٢٠م و  ٢٠٢١الدخل لعامي المر�ز المالي و قائمة تظهر أرقام قائمة  *
ــر�ة �التوحید مع  ــتر�ة، و�التالي ال تظهر  أال تقوم الشـ ــورة مشـ ــر�ات المدارة �صـ ــر�ات من  رقام أرقام الشـ   مب�عات الشـ

 ومطلو�ات الشر�ات المدارة �صورة مشتر�ة في قوائم بترو��م. وموجودات  وتكلفة مب�عات 
�ســبب تطبیق المعاییر المحاســب�ة الدول�ة تظهر ضــر��ة الدخل والمحملة على الشــر�ك األجنبي ضــمن بند "الز�اة **

م نت�جة لتطبیق  ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م وما قبلها، حیث ال تظهر في ســـــنتي  ٢٠١٩، لســـــنة "الشـــــرع�ة وضـــــر��ة الدخل
 وعدم التوحید مع قوائم الشر�ات المدارة �صورة مشتر�ة. حقوق الملك�ةطر�قة 

ــتر�ة بین الشـــــر�ة الســـــعود�ة للبول�مرات وشـــــر�ة بول�مرات الخل�ج للتوز�ع من إجمالي اتم   - ــت�عاد المب�عات المشـــ ســـ

 .المب�عات وتكلفة المب�عات 
  :الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة-ب

١٢٠٢ البنود ( مالیین الر�االت )  ٢٠٢٠  نس�ة التغیر التغیرات 

 - - - - المب�عات / اإلیرادات

 - - - - تكلفة المب�عات / اإلیرادات

 - - - - إجمالي الر�ح 

 %410 1,100 268 1,368 إیرادات تشغیل�ة أخرى 

أخرى  –مصروفات تشغیل�ة   31 25 6 24% 

التشغیلي (الخسارة) الر�ح  1,337 244 1,093 448% 

 %494 1,137 230 1,367 صافي الر�ح 

م، مقارنة مع العام الماضـــي ٢٠٢١أر�اح الشـــر�ة خالل العام صـــافي  ارتفاع  تعود أســـ�اب
  التالي: إلى
 .م٢٠٢٠م عن عام ٢٠٢١عام ارتفاع أسعار منتجات المشروع خالل  -
ــتــایر�ن - لى إم والــذي أدى  ٢٠٢٠في الر�ع الثــاني من عــام    إطفــاء وحــدة البولي ســــــــــــ

 ملیون ر�ال. ٢٥٤انخفاض نتائج بترو��م �حوالي 
ــار�ف الز�اة نت�جة ل - ملیون ر�ال  ٩٤عكس مخصــــــص الز�اة �إجمالي  انخفاض مصــــ

 م.٢٠٢١خالل الر�ع الثاني من عام 
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 معاییر: ال السیاسات المالیة المحاسبیة وتطبیق  .ج

السـیاسـات المالیة المحاسـبیة والمعاییر المطبقة في الشـركة عن ال یوجد أي اختالف في 
 .ینیمعاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانون

 رباح:األ توزیع سیاسة  :اً سادس
توزع أرباح الشـركة الصـافیة السـنویة بعد خصـم جمیع المصـروفات العمومیة والتكالیف 

 األخرى على الوجھ اآلتي: 
۱. ) بالمائة  عشرة  للشركة،  ٪۱۰یجنب  النظامي  االحتیاطي  لتكوین  األرباح  صافي  من   (

ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور 
 ) من رأس المال المدفوع. ۳۰٪(

للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب النسبة التي تراھا مالئمة  .۲
 من األرباح الصافیة لتكوین احتیاطي اتفاقي وتخصیصھ لغرض أو أغراض معینة.  

مصلحة للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق   .۳
 الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین.  

) من  ٪٥یوزع من الباقي بعد ذلك أرباح على المساھمین بنسبة ال تقل عن خمسة بالمائة ( .٤
 رأس المال المدفوع. 

ً كما یجوز أن توزع الشــركة أرباح  مرحلیة على مســاھمیھا بشــكل نصــف ســنوي أو ربع   ا
س اإلدارة إذا ـسمح وـضع الـشركة المالي وتوفرت الـسیولة لدیھا وفقاً ـسنوي بقرار من مجل

 .للضوابط واإلجراءات التي تضعھا الجھة المختصة
 

 تالي:الم ھي ك۲۰۲۰م عن عام ۲۰۲۱األرباح الموزعة خالل عام 

 م۲۰۲۱أبریل  ۲۰ تاریخ األحقیة 
 م  ۲۰۲۱مایو  ٥ التوزیع  تاریخ

 ملیون لایر  ۳٦۰ جمالي المبلغ الموزع إ
 ملیون سھم  ٤۸۰ عدد األسھم المستحقة لألرباح

 وسبعون ھللة  خمس للسھم الموزع  الربح
 ٪ ۷٫٥ النسبة

 ملیون لایر   ۳٦۰ اإلجمالي 
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 وقد حققت الشركة أرباحاً صافیة خالل السنوات السابقة على النحو التالي:

 
بحیث   العالمیة،  المنتجات  أسعار  تغیر  بحكم  متذبذبة،  البتروكیماویات صناعة  إن صناعة 

القادمة، مما یتطلب مراجعة سیاسة توزیع األرباح   للسنوات   یصعب التنبؤ بأرباح الشركة  
 :المبقاة الجدول التالي رصید األرباح ویوضح،  بشكل دوري

الریاالت) الفآب (الرصید  البیـــــان   
م ۱۲۲۰/ ۱/ ۱في   المبقاة (خسائر)  رصید األرباح   ٢٬٨٧٧٬٧٥٢ 

م ۱۲۲۰/ ۳۱/۱۲في   صافي األرباح  ١٬٣٦٦٬٨٠٢ 

٪ ۱۰المحول لالحتیاطي النظامي بنسبة    )١٣٦٬٦٨٠ (  

 ٦٬٨٨٤ بنود الدخل الشامل آلخر السنة 
۲۰۲۰توزیعات أرباح عن عام   )٣٦٠٬٠٠٠ (  

م ۱۲/۱۲۲۰/ ۳۱في   المبقاة (خسائر)  األرباح   ٣٬٧٥٤٬٧٥٨ 

م. ۱۲۲۰  عام   عن   المقترحة  النقدیة التوزیعات    - 

ات المقترحة بعد التوزیع   المبقاة (خسائر)  األرباح  رصید   ٣٬٧٥٤٬٧٥٨ 
 

 ً  :المدارة بصورة مشتركةوالشركات  قروض الشركة :سابعا
 

 على النحو التالي:) الشر�ة السعود�ة للبول�مرات( بترو��م مشروع قروض 
م، عن توق�ع  ٢٠٢٠مـارس    ٨أعلـنت الشــــــــــــــر�ـة الوطنـ�ة للبترو��مـاوـ�ات (بترو��م) بـتار�خ 

(الشـــر�ة الســـعود�ة للبول�مرات) اتفاق�ات إعادة تمو�ل مع   المدارة �صـــورة مشـــتر�ةشـــر�تها  
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ملیون ر�ال لمدة أر�ع    ٣٠٠٠، �مبلغ إجمالي  كل من مجموعة سام�ا المال�ة و�نك الر�اض
ــدد على  ــنوات تســ ــنوي، تبدأ من یونیو  أقســــ  ٨ســ ــف ســ ــكل نصــ م وتنتهي في ٢٠٢٠اط �شــ

  ســعر فائدة على أســاس معدل ســعر الفائدة بین البنوك في لندن و�حمل  م،٢٠٢٣د�ســمبر  
ــند رئ�ســـــي٠.٩  اً زائد  )یبور(ال المدارة �صـــــورة  (وللمعلوم�ة فإن الشـــــر�ة    ،٪ ومضـــــمون �ســـ

حصــلت على القرض األصــلي قبل إنشــاء المشــروع، والذي ترتب عل�ه العدید من   مشــتر�ة
الشــــــــروط، ومن أهم تلك الشــــــــروط احتجاز م�الغ نقد�ة �ضــــــــمان لتســــــــدید القرض، ونظرًا 
النتظام أعمال الشـر�ة التشـغیل�ة، وتحسـن قدرتها المال�ة، وسـداد الجزء األكبر من القرض، 

األصـلي للحصـول على شـروط تمو�ل�ة أفضـل، حیث  فقد رأت الشـر�ة إعادة تمو�ل القرض
) ملیون ر�ال لســـــداد جزء ١٬٧٦٢( وال�الغة  اســـــتطاعت الشـــــر�ة اســـــتخدام الم�الغ المحتجزة

ن أمن ق�مة القرض األصــــــــلي، وســــــــاهم ذلك بتخف�ض إجمالي ق�مة التمو�ل الجدید، �ما 
ــر�ة  ــتر�ة  المدارةإعادة التمو�ل تهدف إلى تخف�ف القیود على توز�عات الشــــــ ــورة مشــــــ  �صــــــ

أن ذلك ال یترتب عل�ه �الضــــــــرورة توز�عات أر�اح إضــــــــاف�ة من بترو��م  �مســــــــتقبًال، علمًا 
) ملیون ر�ال، مقدم من ١٣٬٤٥٨القرض األصـــــــلي (  ، و�لغفي المدى القر�بلمســـــــاهمیها 

 ٩بنكًا تجار�ًا،  ١٩صـندوق التنم�ة الصـناع�ة السـعودي، وصـندوق االسـتثمارات العامة، و
م، و�ان من المفترض أن ینتهي ســــــــــداد �امل ٢٠١٣، و�دأ التســــــــــدید في عام منها محل�ة

ــو�ة  ، و م٢٠٢٣القرض في نها�ة  ــلي تم تســــــ ــنة المنته�ة في القرض األصــــــ  ٣١خالل الســــــ
 .م)٢٠٢٠د�سمبر 

  
  (بمالیین الریاالت) قیمة القروض القائمة 

المدیونیة اإلجمالیة  
للشركة والشركات  

 المدارة بصورة مشتركة
المبلغ المتبقي 

 من القرض
 ةالمدفوعالمبالغ 

سداداً للقرض  
 خالل السنة

مبلغ أصل  مدة القرض 
 المانحة للقرض الجھة  القرض 

 بنك الریاض  ۱٬٥۰۰ سنوات  ٤ ۳۷٥ ۷٥۰ ۷٥۰

 البنك األھلي* ١٬٥٠٠ سنوات  ٤ ٣٧٥ ٧٥٠ ٧٥٠

 جمالياإل ٣٬٠٠٠  ٧٥٠ ١٬٥٠٠ ١٬٥٠٠

 سم البنك الجدید البنك األهلي.ا�عد عمل�ة الدمج بین بنك سام�ا و�نك األهلي أص�ح   •
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ً ثامن  : حوكمة الشركة:ا
الئحة الحو�مة الخاصــــــــــــة  تحدیثعلى وافقت الجمع�ة العموم�ة م ٢٠٢١أبر�ل    ٢٠بتار�خ  

، �ما عن مجلس هیئة السـوق المال�ة�الشـر�ة، لتتماشـى مع الئحة حو�مة الشـر�ات الصـادرة 
قبل حیث تم توز�ع النســخة النهائ�ة �عد التعدیل على المســاهمین   ،مجلس اإلدارةفیها الئحة  

هذا وتعمل الشــر�ة �شــكل مســتمر ،  أخذ موافقتهم على التعدیالتتم  أثناء انعقاد الجمع�ة، و و 
جم�ع متطل�ات   اســـت�فاء، لغرض التأكد من مراجعة الئحة الحو�مة الخاصـــة �الشـــر�ةعلى   

 الئحة حو�مة الشر�ات الصادرة من هیئة السوق المال�ة. 
 

ً تاسع  مطبقة وأسباب ذلك:الغیر : أحكام الئحة حوكمة الشركات  ا
حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق   ةجمیع األحكام الواردة في الئح   تطبق الشركة 

 المالیة، باستثناء األحكام الواردة أدناه: 

 أسباب عدم التطبیق  نص المادة/الفقرة رقم المادة / الفقرة

المادة الحادیة  
 واألربعون 

الوسائل التي اعتمد علیھا مجلس  
لجانھ  اإلدارة في تقییم أدائھ وأداء 

وأعضائھ، والجھة الخارجیة التي  
 قامت بالتقییم وعالقتھا بالشركة. 

مستقبالً  تدرس الشركة وسوف  استرشادیة،  
   العمل بھذه المادة. 

 لجنة إدارة المخاطر تشكیل  المادة السبعون

تقوم حالیاً لجنة المراجعة بتقییم  استرشادیة،  
المخاطر عن طریق تكلیف المراجع الداخلي  

  المعین من قبلھا بدراسة مخاطر الشركة،
كما یقوم المراجع الداخلي للشركة بمتابعة  

المدارة الشركات تقاریر المخاطر في 
 .  بصورة مشتركة

 

واإلدارة التنفیذیة، ووظائفھم  أـسماء أعـضاء مجلس اإلدارة، وأعـضاء اللجان،   :   اً عاـشر
 :الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم

 :اإلدارة مجلسأعضاء أ. 
للبتروكیماویاتیتكون    الوطنیة  الشركة  إدارة  في أعضاء،  ثمانیة  من    مجلس  انتخابھم  تم 

ا۷/٤/۲۰۱۹تاریخ   اجتماع  في  العامة  م  سنوات،  لمدة  العادیة  غیر  لجمعیة  وبدأت  ثالث 
 . م۱۰/٤/۲۰۲۲تاریخ بوتنتھي م ۱۱/٤/۲۰۱۹عضویتھم في تاریخ  
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الوظائف   االسم
 المؤھالت  الوظائف السابقة والخبرات الحالیة 

حمد سعود  
 - السیاري

 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما
 ")م۱۹۷۹-۲۰۰۹(

  التنمیة الصناعیة السعوديمدیر عام صندوق 
  )م۱۹۷۹  – ۱۹۷٤(

-۱۹۷٤أمین عام لصندوق االستثمارات العامة (
 ) م۱۹۷۳

ماجستیر في االقتصاد من جامعة 
ماریالند (الوالیات المتحدة 

 م  ۱۹۷۱األمریكیة) 

سلیمان محمد  
 - المندیل 

العضو المنتدب لشركة المجموعة السعودیة  
 ) م۲۰۲۰ – م  ۱۹۹٥لالستثمار الصناعي (

 م)  ۱۹۹٥ -  ۱۹۹۲مدیر عام بنك الریاض (
وكیل وزارة المالیة، وأمین عام صندوق 

 م) ۱۹۹۲ - ۱۹۸۰االستثمارات العامة (
مدیر التسویق في صندوق التنمیة الصناعیة  

 م) ۱۹۸۰ - ۱۹۷٤(

عة بكالوریوس اقتصاد من جام
غرب واشنطن (الوالیات 

 م ۱۹۷٤المتحدة) 
برنامج التدریب االئتماني (بنك  

 م ۱۹۷٥تشیس مانھاتن) 

 رشید راشد عوین 

رجل أعمال و  
مؤسس مشارك  

ومساھم رئیس في 
شركة أرقام  
  ۲۰۰٦االستثماریة (

 حتى تاریخھ)  -
 

أستاذ باحث مساعد بمدینة الملك عبدالعزیز 
 ) ۲۰۰٦ - ۱۹۹٦( للعلوم والتقنیة

 باحث بمدینة الملك عبدالعزیز للعلوم والتقنیة
)۱۹۸٥ –  ۱۹۹٦( 

باحث بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجیا  
)۱۹۸۲ - ۱۹۸٥ ( 

بكالوریوس ھندسة كھربائیة 
 م ۱۹۸۲(جامعة الملك سعود) 

ماجستیر ھندسة نوویة (جامعة 
 م ۱۹۹٥الملك سعود) 

ھندسة نوویة (جامعة  هدكتورا
 م ۱۹۹٦أریزونا) 

 خالد محمد العریفي 

المستشار المالي  
لمحافظ المؤسسة  

للتأمینات  العامة 
  ۲۰۲۱(االجتماعیة 

 ) تاریخھحتى  -
 

المؤسسة العامة   -مساعد المحافظ للشؤون المالیة 
 ) ۲۰۲۱  - ۲۰۱۷للتقاعد (

اإلدارة العامة   مستشار ومشرف عام على
وزارة الخدمة   -للمراجعة الداخلیة والمتابعة 

 م)۲۰۱٦ - ۲۰۱٥المدنیة (
المؤسسة العامة    -مدیر إدارة المراجعة الداخلیة 

 م) ۲۰۱٥ - ۱۹۹۳المالحة ( المیاهلتحلیة 

محاسبة (جامعة    سبكالوریو
 م ۱۹۹۲الملك عبدالعزیز) 

ماجستیر محاسبة (جامعة الملك 
 م ۲۰۰۸عبدالعزیز) 

شھادة إدارة مخاطر (المعھد 
الدولي للمراجعین الداخلیین)  

 م ۲۰۱۰
فاحص احتیال (الجمعیة شھادة 

الدولیة لفاحصي االحتیال) 
 م ۲۰۱۲

 زیاد محمد الشیحة 

الرئیس التنفیذي 
لشركة السعودیة ل

االستثماریة إلعادة 
"  سرك" التدویر 

حتى   – ۲۰۲۱(
 )تاریخھ

العضو المنتدب لشركة الودیان العقاریة السعودیة 
 م) ۲۰۱۹  – ۲۰۱۸(

الرئیس التنفیذي للشركة السعودیة للكھرباء 
 م) ۲۰۱۸ - ۲۰۱٤(

أرامكو السعودیة في عدة مناصب تشغیلیة 
 - ۱۹۸٤وتنفیذیة داخل المملكة وخارجھا (

 م) ۲۰۱٤

ھندسة كھربائیة  سبكالوریو
(جامعة الملك فھد للبترول  

 م ۱۹۸۸والمعادن) 
ماجستیر ھندسة كھربائیة (جامعة  

الوالیات المتحدة  -رایس 
 م ۱۹۹۱األمریكیة) 

ماجستیر إدارة أعمال (جامعة  
الوالیات المتحدة  -مایت 

 م ۲۰۰٦األمریكیة) 

عبداللطیف علي  
 السیف

 - العضو المنتدب
سبعین شركة 

  - ۲۰۲۱(لالستثمار 
 )تاریخھحتى 

 

شركة االستثمارات الرائدة   -الرئیس التنفیذي 
)۲۰۱۷ - ۲۰۲۱ ( 

مؤسسة الملك عبدهللا  -نائب الرئیس التنفیذي 
 )  ۲۰۱۷-۲۰۱٤( اإلنسانیة

 )۲۰۱٤ –  ۲۰۱۲( ماسك -مدیر محافظ استثمار 
  ۲۰۰۱أرامكو السعودیة ( - استثمارمدیر محافظ 

- ۲۰۱۲( 

إدارة أعمال (جامعة  سبكالوریو
 م ۲۰۰۱بوسطن) 

ماجستیر اقتصاد (جامعة 
 م ۲۰۰٦بوسطن) 

ماجستیر إدارة أعمال (جامعة  
 م ۲۰۰٦بوسطن) 
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إیاد عبدالرحمن  
 الحسین

مساعد المحافظ  
 -للشؤون المالیة 

المؤسسة العامة  
للتأمینات االجتماعیة 

حتى  - ۲۰۱٤(
 تاریخھ)

 

المؤسسة العامة   -مدیر عام الشؤون المالیة 
 م) ۲۰۱۳  - ۲۰۰۹للتأمینات االجتماعیة (

المؤسسة العامة   -مدیر عام الرقابة المالیة 
 م) ۲۰۰۹  - ۲۰۰۷للتأمینات االجتماعیة (

المؤسسة العامة للتأمینات   -مراقب مالي 
 م) ۲۰۰۷  - ۲۰۰۰االجتماعیة (

(جامعة  بكالوریوس محاسبة 
 .م۲۰۰۰الملك سعود) 

ماجستیر في التجارة والعلوم  
استرالیا)   -المالیة (جامعة أدلید 

 م ۲۰۰۷

عبدالرحمن صالح  
 السماعیل

 – الرئیس التنفیذي
المجموعة السعودیة  
لالستثمار الصناعي  

حتى   -م ۲۰۲۱(
 تاریخھ)

 

شركة الوطنیة  ال – العضو المنتدب
 ) م۲۰۲۰-م ۲۰۰۸(من للبتروكیماویات  
المجموعة السعودیة لالستثمار   –مدیر المشاریع 

 م) ۲۰۰۸- ۲۰۰٤الصناعي (
شركة الحلول المترابطة للتقنیة  –مدیر عام 

 م) ۲۰۰٤- ۲۰۰۲(
المعھد المصرفي   –برامج االستثماریة المدیر 

 م)۲۰۰۲  - ۱۹۹٤(مؤسسة النقد) (

  –رة المالیة س في اإلداوبكالوری
 م ۱۹۹٤جامعة الملك سعود 

جامعة   – االقتصادماجستیر في 
 م ۱۹۹۷ساوثرن إلینوي 

 

 :أعضاء اللجان. ب

 المؤھالت  الوظائف السابقة والخبرات الوظائف الحالیة  االسم

 لجنة المراجعة:  )١

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  إیاد عبدالرحمن الحسین 

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  عبداللطیف علي السیف 

   خالد سالم الرویس
 - (من خارج المجلس)

  –م ۲۰۱۸(من  شركة معادن علىأ مستشار تنفیذي
 م) ۲۰۲۰

  – والمعادن الصناعیة  لفوسفاتلوحدة انائب الرئیس 
 م) ۲۰۱۸ –م  ۲۰۱٦(من  شركة معادن

 ) م۲۰۱٦ –  ۲۰۱۲شركة معادن ( –نائب الرئیس للمالیة 
  –  ۲۰۰۸شركة معادن ( –مدیر تنفیذي للتخطیط 

 ) م۲۰۱۲
 ) م۲۰۰۸ –  ۲۰۰۲شركة معادن (  –مدیر الخزینة 

 ) م۲۰۰۲  – ۱۹۹٦شركة سابك ( –مدیر إدارة التمویل 
 ) م۱۹۹٦  – ۱۹۸٤مؤسسة النقد ( – الرقابة على البنوك

بكالوریوس محاسبة 
من جامعة الملك  

 م . ۱۹۸٤عام  -سعود 
شھادة الزمالة  
األمریكیة في  

عام   -المحاسبة 
 م. ۱۹۹۰

 لجنة الترش�حات والمكافآت: )۲
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  رشید راشد عوین 

التقریر ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا  زیاد محمد الشیحة   

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  عبداللطیف علي السیف 

 اللجنة التنفیذ�ة:  )۳
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  حمد سعود السیاري 

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  سلیمان محمد المندیل 
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عبدالرحمن صالح  
 السماعیل

البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر ذكر في   

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  خالد محمد العریفي 

 لجنة المسؤول�ة االجتماع�ة:  )٤
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  حمد سعود السیاري 

التقریر ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا  سلیمان محمد المندیل   

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  إیاد عبدالرحمن الحسین 
عبدالرحمن صالح  

 السماعیل
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر 

 ) لجنة الحو�مة: ٥
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  رشید راشد عوین 

البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر ذكر في  زیاد محمد الشیحة   

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  خالد محمد العریفي 

) لجنة الدمج:٦  
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  زیاد محمد الشیحة 

 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  إیاد عبدالرحمن الحسین 

 من ھذا التقریر  )أ (ذكر في البند عاشراً فقرة  عبداللطیف علي السیف 
 خالد سالم الرویس  

 من ھذا التقریر  (ب)فقرة البند عاشراً ذكر في  (من خارج المجلس)

 ) لجنة االستثمار ۷
 ذكر في البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر  زیاد محمد الشیحة 

 البند عاشراً فقرة (أ) من ھذا التقریر ذكر في  إیاد عبدالرحمن الحسین 

 من ھذا التقریر  )أ (ذكر في البند عاشراً فقرة  عبداللطیف علي السیف 

 من ھذا التقریر  (ج)ذكر في البند عاشراً فقرة  فھد عبدهللا الذیبان
 
 
 

 :اإلدارة التنفیذیة. ج

الوظائف   االسم
 المؤھالت  الوظائف السابقة والخبرات الحالیة 

 عبدهللا الذیبانفھد 
الرئیس التنفیذي 

الشركة   –المكلف 
الوطنیة 

للبتروكیماویات  

الشركة الوطنیة  –مدیر عام التسویق 
 م) ۲۰۲۰  –م ۲۰۱۱للبتروكیماویات (

- ۲۰۱۱مدیر عام شركة بولیمرات الخلیج (
۲۰۲۰( 

قسم    درجة البكالوریوس في
اإلحصاء من كلیة العلوم جامعة  

 م ۱۹۹٤الملك سعود 
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حتى   –م ۲۰۲۱(
 تاریخھ)

عدة مناصب  في   فھد الذیباناألستاذ  وكذلك عمل 
 شركة سابك:  أثناء عملھ في

 م) ۲۰۱۱-  ۲۰۱۰شركة سابك تركیا (عام مدیر 
 م) ۲۰۱۰ –  ۲۰۰۷مدیر أعمال منتج المیثانول (
 –سیا باسیفك آمدیر اقلیمي في شركة سابك 

 م)۲۰۰٦ –  ۲۰۰۳سنغافورا (

 علي عبدهللا البقمي 

، مدیر المشاریع 
وسكرتیر مجلس  

الشركة   -اإلدارة 
الوطنیة 

  للبتروكیماویات
وحتى   – م۲۰۰۹(

 تاریخھ)

المجموعة السعودیة  في مدیر تطویر األعمال 
 ) م۲۰۰۹  –  ۲۰۰۸لالستثمار الصناعي  (

عمل األستاذ على البقمي في عدة مناصب كما 
في صندوق التنمیة الصناعیة السعودي وھي 

 تالي:   الك
  –  ۲۰۰٦كبیر المستشارین التسویقیین (

 )   م۲۰۰۸
 )  م۲۰۰٦  – ۲۰۰۳مستشار تسویق (

 ) م۲۰۰۳ –  ۲۰۰۲مستشار فني ( 
 )  م۱۹۹۸  – ۱۹۹۷( فني مساعد محلل

درجة البكالوریوس في الھندسة  
الكیمیائیة من جامعة الملك سعود 

 م ۱۹۹۷
شھادة دبلوم عالي في التصمیم  
والصناعة واإلدارة من جامعة  

 م ۱۹۹۸كامبردج بالمملكة المتحدة 
شھادة الماجستیر  في التسویق 

الدولي من جامعة ستراثكالید في 
 م  ۲۰۰٤اسكتلندا 

مبارك  مرزوق  
 الشمري

  المدیر المالي
الشركة الوطنیة 
للبتروكیماویات  

  م۲۰۲۰(بتروكیم) (
 حتى تاریخھ) –

حدى  إأكثر من مرزوق الشمري األستاذ  لدى
خبرة في مجال عمل المحاسبة سنة  عشر

واإلدارة المالیة، حیث بدأ العمل كمحاسب في 
نظم لفریق عمل اإلدارة المالیة  ام، و ۲۰۰٤عام 

للشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) في 
 . المدیر الماليم وحالیا یتقلد منصب  ۲۰۱۱عام 

حاصل على شھادة بكالوریوس في 
  المحاسبة، جامعة الملك سعود

 م ۲۰۰٤
حاصل على شھادة ماجستیر في  

 -إدارة األعمال تخصص إدارة مالیة 
م ، جامعة أوكالھوما سیتي ،   ۲۰۱۰

 الوالیات المتحدة األمریكیة.

سعود محمد  
 بوحیمد أ

مدیر الموارد  
الشركة   –البشریة 
الوطنیة 

للبتروكیماویات  
حتى   –م ۲۰۰۸(

 تاریخھ)

سنة خبرة في    ۱٥ بوحیمدألدى األستاذ سعود 
في شركة  مجال الموارد البشریة، حیث بدأ العمل 

م، ثم  ۲۰۰٤جع في عام اكمرفینیل العربیة 
نظم لفریق عمل  ام، و ۲۰۰٦مراجع أول في العام  

الشركة الوطنیة للبتروكیماویات (بتروكیم) في 
 م. ۲۰۰۸عام 

حاصل على شھادة بكالوریوس لغة 
  –كلیة اللغات والترجمة  –إنجلیزیة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
 م. ۲۰۰۳اإلسالمیة 

حاصل على دبلوم عالي إدارة موارد  
 م.۲۰۰۷جامعة الیمامة  –بشریة 

 

التي یكون عضـو مجلس إدارة : أسـماء الشـركات داخل المملكة أو خارجھا  الحادي عشـر
 الشركة عضواً في مجلس إدارتھا الحالیة والسابقة أو من مدیریھا.

 

 االسم 

أسماء الشركات التي  
یكون عضو مجلس 
اإلدارة عضواً في  

مجالس إدارتھا الحالیة  
 أو من مدیریھا  

داخل 
المملكة/  
خارج  
 المملكة 

الكیان  
كان أسماء الشركات التي  القانوني 

  ا فيعضوفیھا سابقاً 
او مدیراً  مجلس اإلدارة 
 ً    تنفیذیا

داخل 
المملكة/  
خارج  
 المملكة 

الكیان  
 القانوني 

 السیاري  سعود  حمد

الشركة السعودیة 
 للبولیمرات

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

مجلس إدارة رئیس 
  لمجموعة السعودیةا

 لالستثمار الصناعي

داخل  
 المملكة

شركة 
 مساھمة
 مدرجة

شركة شیفرون فیلیبس     
 السعودیة 

داخل  
 المملكة

ذات 
مسؤولیة 

 محدودة

شركة الجبیل شیفرون    
 فیلیبس  

داخل  
 المملكة

ذات 
مسؤولیة 

 محدودة
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  في دارةاإل مجلس رئیس

  العربي النقد مؤسسة
 السعودي. 

داخل  
 المملكة

مؤسسة 
 حكومیة 

  المجلس  في عضو   
 األعلى.  االقتصادي

داخل  
 المملكة

مؤسسة 
 حكومیة 

   
  ادارة  عضو في مجلس

  االستثمارات صندوق
 المملكة في العامة

داخل  
 المملكة

مؤسسة 
 حكومیة 

مدیر عام صندوق التنمیة    
 الصناعیة السعودي 

داخل  
 المملكة

مؤسسة 
 حكومیة 

 سلیمان محمد المندیل 

الشركة السعودیة 
 للبولیمرات

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

عضو مجلس إدارة  
  لمجموعة السعودیةا

 لالستثمار الصناعي

داخل  
 المملكة

شركة 
 مساھمة
 مدرجة

شركة بولیمرات الخلیج  
 للتوزیع

خارج 
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

شركة شیفرون فیلیبس  
 السعودیة 

داخل  
 المملكة

ذات 
مسؤولیة 

 محدودة
شركة الجبیل شیفرون    

 فیلیبس  
داخل  

 المملكة
ذات 

مسؤولیة 
 محدودة

وكیل وزارة المالیة، وأمین     
االستثمارات عام صندوق 

 العامة

داخل  
 المملكة

مؤسسة 
 حكومیة 

 
داخل   مدیر عام بنك الریاض  

 المملكة
شركة 

 مساھمة
 مدرجة

 رشید راشد عوین 

عضو في شركة الجوف  
 للتنمیة الزراعیة  

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

   

عضو في شركة اتحاد  
 مصانع األسالك 

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

   

عضو في شركة أرقام  
 االستثماریة

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

   

 خالد محمد العریفي 

 ادارة مجلس عضو
 الجوف  شركة

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

عضو في شركة رزا  
 العقاریة 

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مقفلة

 
عضو في مجلس إدارة    

الجمعیة السعودیة  
 للمراجعین الداخلیین

داخل  
 المملكة

 

 
عضو في مجلس إدارة    

الشركة السعودیة الوطنیة 
 للنقل البحري 

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

 زیاد محمد الشیحة 

عضو استشاري  
 مجموعة أركاد

داخل  
 المملكة

عضو في ھیئة الربط   مساھمة مقفلة
 الخلیجي  

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مقفلة

إدارة  رئیس مجلس
األركان للھندسة عبر  

 البحار
 یطالیاإ

 مساھمة مقفلة
داخل   عضو في شركة بیكسا 

 المملكة

مساھمة 
 مقفلة

رئیس مجلس إدارة 
ستراتیجیك مایندز  

 كوربوریشن

داخل  
داخل   عضو في شركة الودیان  مساھمة مقفلة المملكة

 المملكة
مساھمة 

 مقفلة
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عضو في ھیئة تطویر    
 الریاضمدینة 

داخل  
 المملكة

 

داخل   عضو في ھیئة مدن    
 المملكة

 

 عضو في الھیئة   
 لسوق المال  االستثماریة

داخل  
 المملكة

 

  -عضو في كلیة اإلدارة    
 جامعة األمیر سلطان

داخل  
 المملكة

 

عبداللطیف علي  
 السیف

شركة سبعین عضو في 
 ر لالستثما

داخل  
شركة  عضو في  مساھمة مقفلة المملكة

  االستثمارات الرائدة
داخل  

 المملكة
مساھمة 

 مقفلة

شركة العثیم  عضو في 
 لالستثمار 

داخل  
 مساھمة مقفلة المملكة

شركة  عضو مجلس إدارة 
إتش إس بي سي العربیة  

 السعودیة

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مقفلة

شركة ریفا عضو في 
 لالستثمار 

داخل  
 المملكة

شركة ذات  
مسؤولیة 
 محدودة

شركة الرؤیة المشتركة 
 المحدودة

داخل  
 المملكة

شركة 
ذات 

مسؤولیة 
 محدودة

شركة النھدي  عضو في 
 الطبیة

داخل  
    مساھمة مقفلة المملكة

شركة وصایة  عضو في 
 العالمیة لالستثمار 

داخل  
 المملكة

شركة ذات  
مسؤولیة 
 محدودة

   

عضو في مصرف  
 الراجحي 

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

   

سمنت إعضو في  
 العربیة 

داخل  
 المملكة

مساھمة 
 مدرجة

   

شركة خدمات  عضو في 
نترنت  االتصاالت واإل
 العربیة (حلول)

داخل  
 مساھمة مقفلة المملكة

   

إیاد عبدالرحمن  
 الحسین

الشركة  عضو في  
 السعودیة للبولیمرات

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
عضو في مجموعة سامبا   محدودة

 المالیة 

داخل  
 المملكة

شركة 
مساھمة 
 مدرجة

 
عضو مجلس إدارة البنك    

 األول
داخل  

 المملكة
شركة 

مساھمة 
 مدرجة

الشركة  رئیس مجلس   
 الوطنیة للرعایة الطبیة 

داخل  
 المملكة

شركة 
مساھمة 
 مدرجة

عضو مجلس الرقابة     
المالیة بالشركة السعودیة  

 للطوب الرملي 

داخل  
 المملكة

شركة 
ذات 

مسئولیة  
 محدودة

عبدالرحمن صالح  
 السماعیل

شركة  عضو في 
شیفرون فیلیبس  

 السعودیة 

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

عضو مجلس إدارة  
المجموعة السعودیة  
 لالستثمار الصناعي

داخل  
 المملكة

شركة 
مساھمة 
 مدرجة

شركة الجبیل  عضو في 
 شیفرون فیلیبس  

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة
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 :تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ : الثاني عشر
 م  ٢٠٢٠خالل عام إدارة بترو��م مجلس  أعضاء

 الصفة  المنصب  االسم
 غیر تنفیذي  مجلس اإلدارة  رئیس حمد سعود السیاري 

 غیر تنفیذي  مجلس اإلدارة   رئیسنائب  سلیمان محمد المندیل 
 مستقل  عضو مجلس إدارة عوین رشید راشد 

 غیر تنفیذي  عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة العامة للتقاعد"  خالد محمد العریفي 
 مستقل  عضو مجلس إدارة زیاد محمد الشیحة 

 مستقل  عضو مجلس إدارة عبداللطیف علي السیف 

للتأمینات االجتماع�ة" عضو مجلس إدارة "ممثال للمؤسسة العامة  إیاد عبدالرحمن الحسین   غیر تنفیذي 

 تنفیذي غیر  عضو مجلس إدارة عبدالرحمن صالح السماعیل
  

مع بیان   اجتماعاتھاوأعضــــائھا وعدد   اللجان ومھامھا  اختصــــاصــــات : عشــــر الثالث
 :بتواریخ انعقادھا والحضور لألعضاء

 :لجنة المراجعة ) أ
 المراجعة على االختصاصات والمسؤول�ات والمهام التال�ة:    لجنة ملتتش

 المحاسبیة للشركة. اتدراسة السیاس -
 ، والتحقق من استقاللیتھ ودراسة خطة عملھ.التوصیة باختیار مراجع الحسابات الخارجي -
 ونشرھا.دارة مجلس اإلدراسة القوائم المالیة السنویة والربعیة قبل اعتمادھا من  -
 فایة تصمیم األنشطة الرقابیة في الشركة وفاعلیة تصمیمھا بطریقة مناسبة.التحقق من ك -
 تقویم فاعلیة تقدیر الشركة للمخاطر المھمة والمحتملة وكیفیة مراقبة ومواجھة تلك المخاطر. -
تقاللیتھ ودراـسة خطة عمل المراجعة الداخلیة في الـشركة - ، تعیین المراجع الداخلي والتحقق من اـس

 تقاریر المراجع الداخلي ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا.ودراسة 
، ومتابعة خطة  تھا، ومناقشـ المدارة بصـورة مشـتركةفي الشـركات  متابعة تقاریر المراجع الداخلي  -

 .تنفیذ توصیات المراجعة الداخلیة

الشركة  عضو في  
 السعودیة للبولیمرات

داخل  
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

   

شركة  عضو في 
بولیمرات الخلیج 

 للتوزیع

خارج 
 المملكة

ذات مسؤولیة 
 محدودة

   

المعھد العالي  عضو في  
 لصناعة البالستیك

داخل  
 المملكة

مؤسسة غیر 
 ربحیة
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من ثالثــة أعضـــــــــــــــاء، لــدیهم جم�عــًا خبرات عمل�ــة ومهن�ــة تؤهلهم  لجنــة المراجعــة  تتكون  
 في أعمال لجنة المراجعة، وهم �ما یلي:  الفعالةللمشار�ة 

 
طبیعة   اســم العضــو 

 العضویة 
م  ۲۰۲۱  خالل العام المالي اتاجتماعلجنة المراجعة تسعة عقدت   

  ۲۷ اإلجمالي
 ینایر 

٤  
 مارس 

۲۸  
 أبریل 

٤  
 أغسطس 

۷ 
 أكتوبر 

۱٤ 
 أكتوبر 

۱٥   
 أكتوبر 

۲۷ 
 أكتوبر 

۲۳  
 نوفمبر 

إیاد عبدالرحمن   ۱
۹من           ۹ رئیس   الحسین  

خالد سالم  ۲
۹من           ۹ عضو الرویس*   

عبداللطیف علي   ۳
۹من           ۹ عضو السیف  

  من خارج المجلس*
 

 م: ۱۲۲۰عمال لجنة المراجعة خالل العام أ
م، وقد تركزت مواضـــیع  ۲۰۲۱خالل العام المالي  اجتماعات  تســـعةعقدت لجنة المراجعة بالشـــركة 

 :على ما یلي  التي تمت مناقشتھا  تلك االجتماعات
العام المالي مناقشـــة القوائم المالیة األولیة الربع ســـنویة للربع األول والثاني والثالث والرابع من   -

م، ورفع التوصــــــیة  ۳۱/۱۲/۲۰۲۱للســــــنة الـمالـیة المنتھـیة في    الـمدقـقةم، والقوائم الـمالـیة ۲۰۲۱
 .لمجلس اإلدارة تمھیدا لرفعھا للجمعیة العامة للمساھمین العتمادھا

ــأنھا، ومن ثم اعتمادھا  ۲۰۲۱اعتماد خطة المراجعة الداخلیة للعام المالي  - م وتقدیم المالحظات بشـ
 .ة تطبیقھاومتابع

داخلي وفق خـطة المراجـعة المعتـمدة من اللجـنة ووضـــــع    االطالع - اریر المراجع اـل ــة تـق اقشـــ ومـن
 .ھذه التقاریر  للمالحظات المذكورة فيمقترحات وحلول وإجراءات تصحیحیة  

، ومناقشـتھا، ومتابعة خطة  المدارة بصـورة مشـتركةمتابعة تقاریر المراجع الداخلي في الشـركات   -
 .توصیات المراجعة الداخلیةتنفیذ  

 .تقویم فاعلیة تقدیر الشركة للمخاطر المحتملة وكیفیة مراقبة ومواجھة تلك المخاطر التأكید على  -
متابعة ـسیر عمل مراجع الحـسابات الخارجي والتأكد من اـستقاللیتھ وعدم وجود أي معوقات تؤثر   -

 على سیر عملھ.
 .حسابات الخارجیین ودراستھامراجعة العروض المقدمة من مكاتب مراجعي ال -
(الشـركة    المدارة بصـورة مشـتركةمحاسـبة االسـتثمارات في الشـركات   طریقةمناقشـة  دراسـة و تم   -

لى إالكامل    التوحید  طریقةمن   والتعدیل)،  للتوزیع بولیمرات الخلیجوشـركة    للبولیمرات  السـعودیة
 . الملكیةحقوق    طریقةمشتركة باستخدام   مشاریع  االستثمارات كاستثمارات في هالمحاسبة عن ھذ
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 :اللجنة التنفیذیة  )ب
 على االختصاصات والمسؤول�ات والمهام التال�ة:    اللجنة التنفیذ�ة مل تتش
تشمل مھام ومسؤولیات اللجنة التنفیذیة األعمال الموكلة لھا من مجلس اإلدارة في إدارة  .۱

 .أعمال وشؤون الشركةوتوجیھ 
یجب أن تقوم اللجنة بعد كل اجتماع لھا، برفع تقریر لمجلس إدارة الشركة، ویتضمن  .۲

 .  االجتماعالتقریر وصفاً لكافة اإلجراءات التي اتخذتھا اللجنة في 
یجوز للجنة االستعانة كلما دعت الحاجة بمستشارین مستقلین للقیام بدراسات متخصصة   .۳

 تعابھم.  تساعد اللجنة على تنفیذ مھامھا، وتحدید أ 

 أر�عــةمن    تتكونــ و   ،م  ٢٠٢١  خالل العــام المــالي  اً واحــد  اً اجتمــاعــ   التنفیــذ�ــةاللجنــة  عقــدت  
 وهم �ما یلي: ،أعضاء

 
طبیعة   اســم العضــو 

 العضویة 

ً اجتماع اللجنة التنفیذیةعقدت    ا
م ۱۲۲۰ الل العام المالي خ اً واحد  اإلجمالي 

   نوفمبر ۲۲
۱من   ۱ اللجنة رئیس  حمد سعود السیاري    
۱من   ۱ عضو سلیمان محمد المندیل    
۱من   ۱ عضو خالد محمد العریفي    
۱من   ۱ عضو عبدالرحمن صالح السماعیل   

 

ــتها ــ�ع التي تم مناقشـــــ ــروفات الفعل�ة للعام خالل االجتماع هي   و�انت أهم المواضـــــ المصـــــ
الموازنـــة التقـــدیر�ـــة للعـــام المـــالي ، و م، ومقـــارنتهـــا �ـــالموازنـــة المعتمـــدة للعـــام٢٠٢١المـــالي  
 .م٢٠٢٢

 لجنة الترشیحات والمكافآت: )ج
 على االختصاصات والمسؤول�ات والمهام التال�ة:     لجنة الترش�حات والمكافآتمل تتش
تقوم اللجنة بالتوصیة بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة، ویجب على اللجنة مراعاة عدم  .۱

 .مخلة بالشرف واألمانةبأي جریمة  ترشیح أي شخص سبقت إدانتھ
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المھارات المناسبة لعضویة  تقوم اللجنة بعمل المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من .۲
لعضویة مجلس اإلدارة،  مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة

 اإلدارة. بما في ذلك تحدید الوقت الالزم تخصیصھ من العضو ألعمال مجلس
اللجنة   .۳ التي تقوم  التغییرات  التوصیات في شأن  اإلدارة، ورفع  بمراجعة ھیكل مجلس 

 .إجراؤھا یمكن
یتفق  تقوم اللجنة بتحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما .٤

 .مع مصلحة الشركة
وعدم وجود أي تعارض مصالح  التأكد بشكل سنوي من استقاللیة األعضاء المستقلین، .٥

 .كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرىإذا 
وضع سیاسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وكبار التنفیذیین، واالستعانة  .٦

 .ترتبط باألداء في تحدید تلك المكافآت بمعاییر
 المتوخاة  األھداف  تحقیق  في  فعالیتھا  مدى  وتقییم   المكافآت،  لسیاسة  الدوریة  المراجعة .۷

 .منھا
 وكبار  عنھ  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  عضاءأ  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصیة .۸

ً  بالشركة  التنفیذیین  . المعتمدة للسیاسة وفقا

 م. ٢٠٢١ خالل العام المالي جتماع واحدالترش�حات والمكافآت ا عقدت لجنة
 

طبیعة   اســم العضــو 
 العضویة 

ً الترشیحات والمكافآت اجتماعلجنة عقدت    ا
م ۱۲۲۰ خالل العام المالي  اً واحد  اإلجمالي 

 دیسمبر ۲۱
۲من   ۲ رئیس اللجنة  رشید راشد عوین    
۲من   ۲ عضو زیاد محمد الشیحة    
۲من   ۲ عضو عبداللطیف علي السیف    
 

  حدوث  وعدم  المـستقلیناألعـضاء التأكد من اـستقاللیة  وكانت أھم المواـضیع التي تمت مناقـشتھا ھي  
 .الشركةالمعاییر المحددة لمكافأة موظفي   ، ودراسةلمصالحلتعارض  

 لجنة المسؤولیة االجتماعیة: د) 
 على االختصاصات والمسؤول�ات والمهام التال�ة: المسؤول�ة االجتماع�ةلجنة مل تتش
 .للشركة جتماعیةاال المساھمة  ومعاییر أسس تطویر .۱
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 للشركة   جتماعیةاال  بالمسؤولیة  اإلحساس  تعمیق  في  تساھم  التي  البرامج  ومتابعة  تطویر .۲

 .وموظفیھا

  نحو  جتماعیةا  مسؤولیة  وبرامج  ومبادرات  سیاسات  تبني  في  الشركة  دور  تفعیل .۳

  سمعة  وتعزیز  دعم   بھدف   ، ككل  والمجتمع  والبیئة   وموردیھا  وعمالئھا  مساھمیھا

 .الشركة

السنویة    جتماعیةاال  المساھمة  میزانیة  بخصوص  الشركة  إدارة  لمجلس  توصیات  رفع .٤

 .للشركة

 ً  م. ۲۰۲۱ خالل العام الماليواحداً  عقدت لجنة المسؤولیة االجتماعیة اجتماعا
 

طبیعة   اســم العضــو 
 العضویة 

لجنة المسؤولیة االجتماعیة  عقدت 
ً اجتماع م ۲۰۲۰ الل العام الماليخ اً واحد ا  اإلجمالي 

   دیسمبر  ۲۱
۱من   ۱ رئیس اللجنة  السیاري حمد سعود    
۱من   ۱ عضو سلیمان محمد المندیل    
عبدالرحمن صالح   

۱من   ۱ عضو السماعیل  

۱من   ۱ عضو إیاد عبدالرحمن الحسین    
 

ــتھا خالل االجتماع ھي متابعة البرامج الموافق على دعمھا   ــیع التي تمت مناقش وكانت أھم المواض
تـحدـید میزانـیة اـلدعم لبرامج المســـــؤولـیة االجتـماعـیة  من ـھذا التقریر) و   ۱۹(كـما ھو ـمذكور في بـند  

 .م۲۰۲۲للعام القادم 
 

 لجنة الحوكمةھـ) 
 على االختصاصات والمسؤولیات والمھام التالیة:      الحوكمةتشتمل لجنة 

 مراجعة قواعد الحوكمة وتحدیثھا وفقاً للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارسات. .۱

لوائح الحوكمة الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة، والتأكد من مطابقة مراجعة   .۲

 لوائح الشركة لھا.
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إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوریاً على التطورات في مجال حوكمة الشركات   .۳

 وأفضل الممارسات.

 متابعة إعداد تقریر مجلس اإلدارة بما یتفق مع القواعد المنظمة لھیئة السوق المالیة.  .٤

بالشركات  االطال .٥ الحوكمة  لوائح  على  مشتركةع  بصورة  والقرارات    المدارة   ،

 للتأكد من :   المدارة بصورة مشتركةالصادرة عن إدارة الحوكمة في الشركات 

العالمیة و تحدیثھا باستمرار حسب  − الممارسات  اتباعھا ألفضل  شمولیتھا و 
 الحاجة.

متبع   − نظام  ال   إلظھاروجود  ستعمل  وماذا  االلتزام  الشركات مدى  و  شركة 
 في حالة وجود حیود عن ذلك االلتزام؟  المدارة بصورة مشتركة

 الرفع لمجلس اإلدارة بذلك مع صورة للجنة المراجعة.  −

 م.  ٢٠٢١ خالل العام المالي اً واحد اُ اجتماع الحو�مةعقدت لجنة 
 

طبیعة   اســم العضــو 
 العضویة 

ً اجتماع الحوكملجنة عقدت    اً واحد ا
م ۱۲۲۰ الماليالل العام خ  اإلجمالي 

 نوفمبر  ۲٤

۲من   ۲ رئیس اللجنة  زیاد محمد الشیحة    
۲من   ۲ عضو رشید راشد عوین    

۲من   ۲ عضو خالد محمد العریفي    

م لشر�ة ٢٠٢٠التقر�ر السنوي لعام  تقی�م  أهم المواض�ع التي تمت مناقشتها هي    و�انت
 بترو��م. 

 

 الدمجلجنة و) 
بتاریخ  وافق   اجتماعھ  في  اإلدارة  االندماج  ۱۲/۱۰/۲۰۲۰مجلس  لجنة  تشكیل  على  م، 

للبتروكیماویات الوطنیة  الشركة  بین  المحتملة  االندماج  صفقة  المجموعة و  لدراسة 
ً اجتماع  ۲۰، وإكمال الخطوات المطلوبة، كما عقدت اللجنة  لالستثمار الصناعيالسعودیة    ا

 وحضورھم على النحو التالي: م، وكان أعضاء اللجنة۲۰۲۱خالل العام 
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 األعضاء   
زیاد محمد    

 الشیحة
إیاد عبدالرحمن  

 الحسین
عبداللطیف علي  

 السیف
خالد سالم 
 الرویس* 

 عضو عضو عضو رئیس  تاریخ االجتماع   
    ** ینایر   ٦ ۱
    ** فبرایر   ٤ ۲
     فبرایر   ۹ ۳
     فبرایر  ۱٦ ٤
     فبرایر  ۲۲ ٥
     مارس  ۱٤ ٦
     أبریل  ۱۲ ۷
     أبریل  ۲۷ ۸
     مارس  ۲٤ ۹

     یونیو  ۷ ۱۰
     یونیو  ۲۱ ۱۱
     یولیو  ٥ ۱۲
     یولیو  ۲۷ ۱۳
     أغسطس  ٤ ۱٤
     أغسطس ۱۷ ۱٥
     أغسطس ۲۲ ۱٦
     سبتمبر  ۱ ۱۷
     سبتمبر  ٥ ۱۸
     سبتمبر  ۹ ۱۹
     سبتمبر  ۳۰ ۲۰

۲۰من  ۲۰ المجموع  ۱۸من  ۱۸  ۱۸من  ۱۸  ۱۸من  ۱۸   
 *من خارج المجلس 

 . ي** اجتماع رئیس لجنة الدمج مع رئیس لجنة دمج المجموعة مع المستشار االستراتیج
 

التي تمت مناقشتھا ھي دارسة فوائد  وكانت   الدمج مع المجموعة أھم المواضیع  عملیة 
لكل العادلة  القیمة  مناقشة  وكذلك  المطلوبة  الخطوات  ومعرفة  مع    تاالسعودیة  الشركتین 

 المستشار المالي.
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 ز) لجنة االستثمار: 
الستثمار  ام، على تشكیل لجنة  ۲٤/۱۲/۲۰۲۰وافق مجلس اإلدارة في اجتماعھ بتاریخ  

م،  ۲۰۲۱خالل العام    اتاجتماع   سبعة، كما عقدت اللجنة  استثمارات الشركة الحالیةلدراسة  
 وكان أعضاء اللجنة وحضورھم على النحو التالي:

طبیعة   اســم العضــو 
 العضویة 

الل العام خ اتاجتماع  االستثمار سبعةلجنة عقدت 
 اإلجمالي م  ۲۰۲۱ المالي

۲۰ 
 ینایر 

٥ 
 أبریل

۳۱ 
 مایو

٦ 
 یونیو 

۲٤ 
 یونیو 

۱٤ 
 سبتمبر

۹ 
 نوفمبر 

رئیس   زیاد الشیحة 
۷من         ۷ اللجنة  

عبداللطیف  
۷من         ۷ عضو السیف  

۷من         ۷ عضو یاد الحسینإ  
۷من         ۷ عضو فھد الذیبان   

 

دراسة فرصتین استثمار�تین، وحضور ورشة  أهم المواض�ع التي تمت مناقشتها هي    و�انت
 عمل.

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفیذیة، وأعضاء اللجان:عشر:  الرابع

 : سیاسة المكافآت ) أ
والمكافآت  تراعي .۱ الترشیحات  الشركات ونظام  بشكل سنوي عدم اإلخالل    لجنة  نظام  بأحكام 

 . السوق المالیة ولوائحھما التنفیذیة

  في   فعالیتھا  مدى  وتقییم  المكافآت،  لسیاسة  الدوریة  بالمراجعة   لجنة الترشیحات والمكافآتتقوم   .۲

 .منھا المتوخاة األھداف تحقیق

  التنفیذیین   وكبار  عنھ  المنبثقة   واللجان  اإلدارة  مجلس   عضاء أ  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصیة .۳

 .بالشركة

نجاح الشركة وتنمیتھا إتقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة على   .٤

 على المدى الطویل، كأن تربط الجزء المتغیر من المكافآت باألداء على المدى الطویل. 

على مستوى الوظیفة، والمھام والمسؤولیات المنوطة بشاغلھا، والمؤھالت   تحدد المكافآت بناءً  .٥

 یة، والخبرات العملیة، والمھارات، ومستوى األداء.العلم
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دمھا  قعلى معلومات غیر دقیقة    نھا تقررت بناءً أیقاف صرف المكافآت أو استردادھا إذا تبین  إ .٦

استغالل الوضع الوظیفي للحصول    عوذلك لمن   ،و اإلدارة التنفیذیة أعضو في مجلس اإلدارة  

 مستحقة.على مكافآت غیر  
 

   :مجلس اإلدارةمكافآت أعضاء  )ب
 

 

  :ینالتنفیذی  كبارمكافآت   )ج

 

 لف لایر) أ(  المكافآت المتغیرة لف لایر) أ ( المكافآت الثابتة 

كاف
م

أ
مة 

خد
 ال

ایة
 نھ

ة
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ال
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األ
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ھم  
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تم  

 (ی
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الم

ة) 
قیم

 ال
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دخ
ا

 

وع 
جم

الم
 

خمسة من ��ار 
 التنفیذین 

۲٬۹۲۸ ۱٬۱۸٤٬ - ٤۱۱۲ ۱٬۸۷۲  ۲٦٦ ۲٥٤  ۲٬۳۹۲   ٦٬٥۰٤ 

 

 

 لف لایر) أالمكافآت المتغیرة ( لف لایر) أ المكافآت الثابتة (
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 أوالً : األعضاء المستقلین
  ۲۲۱        ۲۲۱    ٦ ۱٥ ۲۰۰ رشید راشد عوین

  ۳۰۲        ۳۰۲    ۸۷ ۱٥ ۲۰۰ زیاد الشیحة 
  ۳۲۰        ۳۲۰    ۱۰٥ ۱٥ ۲۰۰ عبداللطیف السیف 

 ن یثانیاً : األعضاء غیر التنفیذی 
  ۲۲۱        ۲۲۱    ٦ ۱٥ ۲۰۰ حمد السیاري 

  ۱۹۸        ۱۹۸    ٦ ۱۲ ۱۸۰ سلیمان المندیل
  ۲۲۱        ۲۲۱    ٦ ۱٥ ۲۰۰ خالد محمد العریفي 

  ۳۲۰        ۳۲۰    ۱۰٥ ۱٥ ۲۰۰ إیاد الحسین

 ثالثاً : األعضاء التنفیذیین 

  ۲۲۱        ۲۲۱    ٦ ۱٥ ۲۰۰ السماعیل  عبدالرحمن
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  :مكافآت أعضاء اللجان  )د

 عضویة اللجان  األعضاء
المكافآت الثابتة (عدا  
 بدل حضور الجلسات)

بدل حضور  
 المجموع  جلسات 

 لف لایر) أ(
 اللجنة التنفیذیة حمد السیاري

 االجتماعیةلجنة المسؤولیة 
۲۰۰ ٦ ۲۰٦ 

 اللجنة التنفیذیة سلیمان المندیل
 لجنة المسؤولیة االجتماعیة

۲۰۰ ٦ ۲۰٦ 

 لجنة المكافآت والترشیحات  رشید عوین
 لجنة الحوكمة

۲۰۰ ٦ ۲۰٦ 

 اللجنة التنفیذیة  خالد العریفي
 لجنة الحوكمة

۲۰۰ ٦ ۲۰٦ 

 زیاد الشیحة

 لجنة المكافآت والترشیحات 
 الحوكمةلجنة 

 لجنة الدمج
 لجنة االستثمار

۲۰۰ ۸۷ ۲۸۷ 

 عبداللطیف السیف

 لحنة المراجعة
 لجنة المكافآت والترشیحات 

 لجنة الدمج
 لجنة االستثمار

۳۰۰ ۱۰٤ ٥۰٥ 

 لجنة المسؤولیة االجتماعیة إیاد الحسین
 لجنة المراجعة

 لجنة الدمج
 لجنة االستثمار

۳۰۰ ۱۰٤ ٥۰٥ 

 اللجنة التنفیذیة السماعیلعبدالرحمن  
 لجنة المسؤولیة االجتماعیة

۲۰۰ ٦ ۲۰٦ 

 لجنة المراجعة *خالد الرویس
 لجنة الدمج

۱۰۰ ۸۱ ۱۸۱ 

 ۲۱ ۲۱ - لجنة االستثمار فھد الذیبان**
 من خارج المجلس *

 من خارج المجلس (عضو تنفیذي) **
 

 :المكافآتالعالقة بین المكافآت الممنوحة وسیاسة الخامس عشر: 
في ســیاســة    رمقر  وما ھت الممنوحة ألعضــاء المجلس واللجان ضــمن آتعتبر جمیع المكاف

 .عن السیاسة ت، وال یوجد أي انحرافاتآالمكاف
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 عشر: العقوبات والجزاءات من الجھات اإلشرافیة والتنظیمیة: السادس

قضــائ�ة خالل عام ترد للشــر�ة أي عقو�ة أو جزاء من أي جهة إشــراف�ة أو تنظ�م�ة أو لم  
 م.٢٠٢١
 الرقابة الداخلیة: إجراءاتنتائج المراجعة السنویة لفاعلیة عشر:  السابع

موضــوعي ومســتقل، وذلك �غرض إضــافة   واســتشــاري المراجعة الداخل�ة هي نشــاط تأكیدي  
ق�مة وتحســـــــین عمل�ات الشـــــــر�ة، وتســـــــاعد المراجعة الداخل�ة الشـــــــر�ة في تحقیق أهدافها 

ــین فاعل�ة الرقا�ة، والعمل�ات التي ینطوي علیها األداء   أســــــاسبتوفیر   منتظم لتقو�م وتحســــ
مراجعـة اـلدورـ�ة  الرقـابي للشــــــــــــــر�ـة. هـذا وقـد نفـذت المراجعـة اـلداخلـ�ة العـدـید من عملـ�ات ال

ــة والتي �ان  ــأنها التأكد من دقة وفعال�ة والخاصــ ــافة، األداءمن شــ ــاهمة في  إلى إضــ المســ
 والنهائ�ة وتنسیق أعمال الجهات الرقاب�ة الخارج�ة. األول�ةمراجعة القوائم المال�ة 

 

  م٢٠٢١للعـــام    اإلدارة على تقر�ر لجنـــة المراجعـــة عن نتـــائج المراجعـــة  مجلس وقـــد اطلع
، �مـا تبین أن وجود أي مالحظـات جوهرـ�ة  اـلداخلي، ولم یتبین ـله  المراجعالمقـدمـة ـله من  

 .وهو خاضع للتطو�ر والتحسین �شكل مستمر، نظام الرقا�ة الداخل�ة �سیر �شكل سل�م
 

 عشر: توصیة لجنة المراجعة بتعیین مراجع داخلي في الشركة: الثامن

تم تكو�ن وحـدة إدارة المراجعـة الـداخل�ـة، وتعیین مراجع داخلي بنـاًء على توصــــــــــــــ�ـة لجنـة 
�مــا اعتمــدت لجنــة المراجعــة خطــة عمــل ،  م١/٣/٢٠٢٠�ــاجتمــاعهــا في تــار�خ  المراجعــة  

 .م٢٠٢١لعام المراجع الداخلي 
 :لشركة االجتماعیةعشر: مساھمات ا التاسع

 التال�ة:  البرامج االجتماع�ة  بدعمم قامت الشر�ة ٢٠٢١عام  خالل
استجا�ة للدعوة الكر�مة ضمن الحملة الوطن�ة للعمل الخیري (إحسان) في شهر رمضان   −

 ملیون ر�ال عبر منصة إحسان.   غ الم�ارك فقد تبرعت الشر�ة �مبل
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وهي عمل�ة   تطو�ر ورشة الج�ائرفي برنامج  ذوي اإلعاقة  دعمت الشر�ة جمع�ة األطفال   −

دق�قة �حیث �جب أن تكون الجبیرة مالئمة لنوع اإلعاقة وحجم الطفل وتتغیر مع تغیر 

 طفل. ٣٠٠٠و�ان عدد المستفیدین حوالي  نمو الطفل.

 للتدر�ب والتعل�م لألسر المحتاجة. قدمت الشر�ة دورات للغة اإلنجلیز�ة عبر معهد الخل�ج   −

م وذلك للتوع�ة �ضرورة ٢٠٢١لعام  رعت الشر�ة حفل الیوم العالمي لذوي اإلعاقة  �ما     −

 دمج ذوي اإلعاقة في �ل جوانب الح�اة الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة في المجتمع.

للطعام (إطعام) في برنامج مشروع تكافل إطعام خالل   دعمت الشر�ة الجمع�ة الخیر�ة −

الھدف من دعم الشركة ، و�ان  توفیر الغذاء اآلمن والمستدام لألسر ذوي الدخل المحدود
 . أسرة  لمدة سنة ۳۱ھو كفالة 

على االسـتمرار في ال�حث عن   -�إذن هللا   –  كما سـوف تعمل الشـر�ة في األعوام القادمة
ــام�ة مع التر�یز على دعم    اً البرامج المتمیزة التي تحمل أهداف ــحة سـ برامج تعل�م�ة في الصـ

ــر الفقیرة في مجال التعل�م والتدر�بو ، والســــالمة ــات ، و دعم األیتام واألســ ــســ تشــــج�ع المؤســ
�ما أن الشــــر�ة  ،ناث)�الســــعودیین (ذ�ور و تثق�ف وتدر�ب وتوظ�ف  و ،  التعل�م�ة والتدر�ب�ة
وفر�ق  المدعومة من قبل الشر�ة،  تقی�م مدى فعال�ة وجد�ة الدورة التدر��ةتعمل دائمًا على  

امج اتخاذ قرار االسـتمرار في الدعم أو ال�حث عن بر   للشـر�ة  ، لكي یتسـنىالعمل المشـارك
 .ى أخر 

ــرونال  ــاھمین خالل عام عشـ ــماء م ۱۲۲۰: تواریخ انعقاد الجمعیات العامة للمسـ وأسـ
 أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین:

، عن طریق م۲۰۲۱للجمعیة العامة للمســـاھمین خالل عام   اً واحد  اً عقدت الشـــركة اجتماع
 استخدام الوسائل التقنیة الحدیثة.

 اإلدارة عضاء مجلس أ  
 اجتماع الجمع�ة األول (جمع�ة عامة عاد�ة) حضور 

 م ٢٠٢١أبر�ل   ٢٠

  حمد سعود الس�اري  ۱
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  سل�مان محمد المندیل  ۲

  رشید راشد عو�ن ۳

  خالد محمد العر�في  ٤

  ز�اد محمد الش�حة  ٥

  عبداللط�ف علي الس�ف ٦

  إ�اد عبدالرحمن الحسین ۷

  عبدالرحمن صالح السماعیل ۸

 

 :المحتملة المخاطر: عشرونوال الحادي
و�مكن  المدارة �صــورة مشــتر�ةوشــر�اتها   تؤثر على نتائج الشــر�ة  قد ةمحتملمخاطر    هناك

  :�التالي هاتصن�ف

ــركة،  )۱ ــاد العالمي والذي قد یؤثر في انخفاض الطلب على منتجات الشـ ــع االقتصـ وضـ
 .قد ینعكس على أسعار المنتجاتالذي و

 :عملیاتالب  المتعلقة  المخاطر )۲
العدید من التقنیات والمعدات  والتي  مستوى األداء التشغیلي، والذي یحتوي على   ۲-۱

 .والتوقف  لألعطال تتعرض قد
  مع   اللقیم   تورید  اتفاقیة  شروط  واستیفاء  ،) اللقیم(  األساسیة  المواد   تورید  مخاطر ۲-۲

 السعودیة. أرامكو شركة
 الخام. المواد أسعار تغیر مخاطر ۲-۳
 :بالسوق  المتعلقة  المخاطر )۳

 .الشركة من حیث العرض والطلبالعالیة والتي تتأثر بھا المنافسة  ۳-۱
 .الخام النفط أسعار ۳-۲
  الفائدة. بأسعار المتعلقة  األخطار )٤
ة اإلغراق )٥ افـح ة بقوانین مـك اطر المتعلـق ات ألفي ا المـخ ا بیع منتـج ســـــواق التي یتم فیـھ

 الشركة.
المـخاطر البیئـیة والمالزـمة للصــــــناـعات البتروكیـماوـیة ـكالتلوث وـما یترـتب علیـھا من  )٦

 وتكالیف.غرامات 
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ــروال  انيالث ــویتونعش ــھم ذات األحقیة في التص ــلحة في فئة األس ــف ألي مص أو   : وص

(عدا أعضــاء مجلس إدارة الشــركة وكبار التنفیذیین وأقاربھم) وأي   أدوات دین الشــركة
 م:۱۲۲۰تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة 

 

 التنفیذیین وأقاربھم:من غیر أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار  ) أ

 سم من تعود له المصلحة ا تسلسل
عدد األسهم 
 بدا�ة العام

عدد األسهم 
 نها�ة العام

صافي  
 التغییر 

نس�ة  
 التغییر 

 -  -  ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٤٠٬٠٠٠٬٠٠٠ المجموعة السعود�ة لالستثمار الصناعي ١

 ٪ ١٢١ ٦٥٬٦٩٧٬٠٨٤ ١١٩٬٩٣٧٬٠٨٤ ٥٤٬٢٤٠٬٠٠٠ المؤسسة العامة للتأمینات االجتماع�ة ٢
 

  ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة:  )ب
 زوجاتهم وأوالدهم القصر: أسهم ألعضاء مجلس اإلدارة، �ما فیهااألسهم المملو�ة 

 اســم العضــو 
م ۱/۱/۱۲۲۰ م ۳۱/۱۲/۱۲۲۰     

نسبة  
 أقاربھم  أدوات الدین عدد األسھم أقاربھم  أدوات الدین عدد األسھم التغیر 

حمد السیاري  
 - - - ۱۰۰٬۰۰۰ - - ۱۰۰٬۰۰۰ (الرئیس) 

  المندیل سلیمان
 - - - ۱٬۰۰۰ - - ۱٬۰۰۰ (نائب الرئیس) 

 - - - ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ - - ٤٬۰۰۰٬۰۰۰ رشید عوین 
 خالد العریفي 

 العامة للمؤسسة ممثال" 
 " للتقاعد

- - - - - - - 

 - - - - - - - زیاد الشیحة 

 - - - - - - - عبداللطیف السیف 
 إیاد الحسین 

 للمؤسسة ممثال"  
  للتأمینات العامة

 "االجتماعیة
- - - - - - - 

 السماعیل  عبدالرحمن
 - - - ۱٬۰۰۰ - - ۱٬۰۰۰ (العضو المنتدب) 
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 ملكیة كبار التنفیذیین:  )ج
  القصر: زوجاتهم وأوالدهم أسهم ، �ما فیهالك�ار التنفیذیین األسهم المملو�ة

 ســم اال
م ۱۲۲۰/ ۱/ ۱ م ۱۲۲۰/ ۳۱/۱۲  نسبة   

 أدوات الدین عدد األسھم أدوات الدین عدد األسھم التغیر

 - - - - - فھد عبدهللا الذیبان

 - - - - - علي عبدهللا البقمي 

 - - - - - مرزوق مبارك الشمري 

 - - - - - سعود محمد ابوحیمد 
 

 اجتماعات مجلس اإلدارة:  :ونعشروال الثالث
حضــــــور   م، و�ان٢٠٢١اجتماعات خالل العام المالي    خمســــــة عقد مجلس إدارة الشــــــر�ة

 األعضاء �ما یلي: 

 اســم العضــو 
م ۱۲۰۲تواریخ االجتماعات في عام   

 اإلجمالي
 دیسمبر ۲۱ سبتمبر ۲۱ أبریل ۲۰ مارس ۹ فبرایر  ۲۸

٥من  ٥      حمد سعود السیاري   
٥من  ٤ -     سلیمان محمد المندیل   

٥من  ٥      رشید عوین   

٥من  ٥      خالد العریفي   

٥من  ٥      زیاد الشیحة   

٥من  ٥      عبداللطیف السیف   

٥من  ٥      إیاد عبدالرحمن الحسین   

٥من  ٥      عبدالرحمن صالح السماعیل  
 

 : طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا:ونعشروال الرابع

طلبات الشركة لسجل  
 أسباب الطلب  تاریخ الطلب  المساھمین 

 إجراءات الشركة م ۷/۲/۲۰۲۱ ۱

 الجمعیة م ۲۰۲۱/٤/۲۰ ۲
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 ملف أرباح م ۲۰۲۱/٤/۲۲ ۳
 ملف أرباح م ۲۰۲۱/٤/۲۷ ٤
 إجراءات الشركة م ۲۰۲۱/٦/٦ ٥
 إجراءات الشركة م ۷/۲۰۲۱/٥ ٦
 إجراءات الشركة م ۱۱/۲۰۲۱/۱٤ ۷

 
 ذات عالقة:تعامالت مع أطراف :  عشرونوال الخامس

 :التالي النحو على وجاءت ،م تعامالت مع أطراف ذات عالقة٢٠٢١ العام خالل تم
 الریاالت)  آالف(ب القائمة تعامالتقیمة ال

نوع   مدتھا وقیمتھا 
 يذ سم الطرفا الشركة نوع عالقة  الصفقة 

 العالقة

تقوم المجموعة السعودیة بتقدیم العدید من الخدمات  
المساندة لبتروكیم وقد بلغ إجمالي التعامالت مع  

م مبلغ  ۲۰۲۱المجموعة السعودیة خالل عام العام  
 لایر.  الف آخمسة ملیون و

خدمات 
مشتركة  

 مقدمة

شركة المجموعة  
السعودیة كمساھم  

 بتروكیم رئیسي في 

شركة المجموعة  
السعودیة لالستثمار  

 الصناعي

 
 
  :النظامیةبیان المستحقات :  عشرونوال دسساال

 

 

 

المستحقة   وصف موجز األسباب 
 نوع المدفوعات  (لایر)  المسددة (لایر) 

ألعوام   سددةمزكاة  
 الزكاة  ۳٤٬۲۱۲٬۰۰۰  سابقة 

 ضرائب االستقطاع    
المستحق عن شھر   

 التأمینات االجتماعیة  ٥٦٦٬۳٥۲ ٤۳٬٥۹۱ م ۲۰۲۱دیسمبر  

تجاریة  الغرفة الرسوم  ۳٬٤۲۰   
تأشیراتالو  

 رسوم مكتب العمل  ۲۷٬٥۰۰   
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 :اإلدارة وكبار التنفیذیینإقرارات مجلس  :عشرونوال السابع
 �قر مجلس اإلدارة: 

 �الشكل الصح�ح.  أعدت سجالت الحسا�اتأن  .١
 �فعال�ة.وُنّفذ  على أسس سل�مةأن نظام الرقا�ة الداخل�ة أعد  .٢
 .على مواصلة نشاطه المصدر قدرة في أنه ال یوجد أي شك یذ�ر .٣
أو الرئ�س التنفیذي أو المدیر   ال توجد أي مصـــــــلحة جوهر�ة ألعضـــــــاء مجلس اإلدارة .٤

 في عقود الشر�ة.  المالي أو ��ار التنفیذیین
 

 :ستراتیجیة والتشغیلیة التي تمتاالملخص بأبرز القرارات الثامن والعشرون:  
أبرـ�ل   ١٥في موقع ـتداول بـتار�خ   الشــــــــــــــر�ـة الوطنـ�ة للبترو��مـاوـ�ات (بترو��م)أعلـنت  •

لدمج أعمال شــــــــــــر�ة   دراســــــــــــة الجدوى االقتصــــــــــــاد�ة المبدئ�ة  م أنها انتهت من٢٠٢١
الشــــــــــــر�ة الوطن�ة مع    ("المجموعة") المجموعة الســــــــــــعود�ة لالســــــــــــتثمار الصــــــــــــناعي

و�ات ("بترو��م") والتي بناًء علیها قررت بترو��م والمجموعة البدء بدراســـات  للبترو��ما
العنا�ة المهن�ة الالزمة والتفاوض على أحكام الصـــــــــــــفقة المحتملة وشـــــــــــــروطها وت�ادل  

ــأن هذا وقد قامت بترو��م بتعیین شــــــر�ة جي أي . المعلومات ف�ما بینهما في هذا الشــــ
ــر� ــار مالي، وتعیین شــ ــتشــ ــ�خ والحق�اني محامون بي �ابیتال �مســ ة أبو ح�مد وآل الشــ

 .ومستشارون قانونیون �مستشار قانوني ف�ما یتعلق �الصفقة المحتملة
أبرـ�ل   ٢٩في موقع ـتداول بـتار�خ   الشــــــــــــــر�ـة الوطنـ�ة للبترو��مـاوـ�ات (بترو��م)أعلـنت  •

م، تخف�ض رأس مـال الشــــــــــــــر�ـة الســــــــــــــعودـ�ة  ٢٠٢١أبرـ�ل  ٢٩أـنه تم بـتار�خ  م ٢٠٢١
، من ٪٦٥)، والمملو�ة لها بنســ�ة  المدارة �صــورة مشــتر�ةحدى الشــر�ات  للبول�مرات (إ

ملیون ر�ال ســـــــعودي، وذلك لعدم الحاجة.   ١٬٤٠٦لى إملیون ر�ال ســـــــعودي    ٤٬٨٠٠
المدارة وســـــوف ُ�عاد هذا التخف�ض للشـــــر�اء وفقًا لتوفر الســـــیولة النقد�ة لدى الشـــــر�ة 

 خالل السنوات القادمة. �صورة مشتر�ة
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ــر�أعلنت   • ــبتمبر    ٢٨في موقع تداول بتار�خ    ة الوطن�ة للبترو��ماو�ات (بترو��م)الشــ ســ
�شــــــــــــــأن موافقـة مجلس إدارة بترو��م على بـدء المنـاقشــــــــــــــات مع المجموعـة م،  ٢٠٢١

الســــعود�ة لالســــتثمار الصــــناعي ("المجموعة الســــعود�ة") لدراســــة الجدوى االقتصــــاد�ة  
مذ�رة تفاهم غیر ه تم توق�ع  أن�خصــوص دمج أعمال الشــر�تین ("الصــفقة المحتملة")، 

ملزمة ("مذ�رة التفاهم") مع المجموعة الســــــــــعود�ة ف�ما یتعلق �معامل م�ادلة األســــــــــهم 
 وه�كل تنفیذ الصفقة المحتملة.

أكتو�ر  ٢٧في موقع تداول بتار�خ    الشـــــــــــر�ة الوطن�ة للبترو��ماو�ات (بترو��م)أعلنت   •
تــــار�خ عن إبرامهــــا اتفــــاق�ــــة تنفیــــذ ملزمــــة مع  م،  ٢٠٢١ المجموعــــة الســــــــــــــعود�ــــة في 

ــ (الموافق  ٢١/٠٣/١٤٤٣ م) ("اتفــاق�ــة التنفیــذ")، والتي اتفقــت ٢٧/١٠/٢٠٢١هــــــــــــــــــــــــــ
الشـــــــــــــر�تان �موجبها على اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ الصـــــــــــــفقة وذلك وفًقا ألحكام 

) من الئحة االندماج واالســـــــــــتحواذ وقواعد طرح األوراق المال�ة وااللتزامات ٢٦المادة (
رة الصـادرتین عن مجلس هیئة السـوق المال�ة، ووفق عدد من الشـروط واألحكام المسـتم

  المنصوص علیها في اتفاق�ة التنفیذ.

 : تقریر االستدامة التاسع والعشرون: 
والشـــــر�ات بتضـــــمین االســـــتدامة في عمق ثقافة شـــــر�تنا   ون فخور   بترو��منحن في شـــــر�ة  

صــم�م أهدافنا وق�منا ونســعى جاهدین  تكمن االســتدامة في، حیث  المدارة �صــورة مشــتر�ة
ــین   ــتمر عن طرق لتحســــ ــتو�ات من خالل ال�حث المســــ ــتدامة على جم�ع المســــ لدمج االســــ

 عمل�اتنا �ما یتماشى مع مسؤول�اتنا االجتماع�ة واالقتصاد�ة والبیئ�ة.
(الشـر�ة السـعود�ة    المدارة �صـورة مشـتر�ةشـر�ة التحدد سـ�اسـة التمیز التشـغیلي الخاصـة �

التي تدعم أداء التمیز التشــغیلي القوي. ُتدعم هذه الســ�اســة للبول�مرات) االلتزام واألولو�ات 
من خالل نظام إدارة التمیز التشـغیلي الشـامل إلرشـادنا أثناء تضـمین جوانب االسـتدامة في 

ین، والصــحة، إجراءاتنا الیوم�ة. إن تر�یزنا األســاســي هو الوصــول األمثل لســالمة الموظف
ــتهالك الموارد، مع تقلیل تأثیرنا على البیئة إلى  وســـالمة العمل�ات، ونوع�ة المنتجات، واسـ



 

38 

 

نعمل �اســـــتمرار على الحد من �ما  الحد األدنى عن طر�ق الحد من االن�عاثات والنفا�ات.
  جم�ع المخاطر التي لها عالقة �منتجاتنا طوال دورة ح�اتها ولتخف�ف المخاطر التشــــــغیل�ة
من خالل تطبیق عمل�ة إدارة المخاطر لدینا المضـــــــــمنة في نظام إدارة التمیز التشـــــــــغیلي.  
عالوة على ذلـك، نلتزم �ضــــــــــــــمـان امتثـال عمل�ـاتنـا وأنشــــــــــــــطتنـا التجـار�ـة للقوانین واللوائح  

والتي تقودنا في أعمالنا الســعود�ة للبول�مرات  المعمول بها. هذا ما تعن�ه االســتدامة لشــر�ة 
  ن لنكون شر�ة مسؤولة.ونسعى جاهدی

أن تكون أقصى قدر من الكفاءة و تحقق    لكي  ةجاهد  المدارة �صورة مشتر�ةشر�تنا  تسعى  

نفا�ات الیتم تخز�ن    ، �ماللنفا�ات الخطرة وغیر الخطرة والخاملة   هابیئً�ا في إدارت مسؤولة  

ي مواقع  للتخلص منها �الشكل المناسب وف  اً الخطرة مؤقًتا في منطقة تخز�ن مصممة هندس�

تقلیل و�عادة استخدام تدو�ر العدید من مجاري �ما یتم    ،یوًما  ٩٠مصرح بها في غضون  

 النفا�ات الصناع�ة.
 

الثالثون: اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضــائھ بمقترحات المســاھمین 
 وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا:

ــاهمین)   (التواصـــل معالمادة الرا�عة  ،الثانيحســـب الئحة حو�مة الشـــر�ة في ال�اب   ،  المسـ
لى إمن أصـــــحاب المصـــــالح التي ترد  توجه جم�ع المالحظات والمقترحات والشـــــكاوى  فإن 

والذي �قوم بتدو�نها في ســــجل خاص ومن ثم ترفع   ،لى أمین ســــر مجلس اإلدارةإالشــــر�ة 
ــتها واتخاذ  مجلس اإلدارة والرئ�س   على رئ�س، و ح�الها  مما یلز إلى مجلس اإلدارة لمناقشـــــــــــ

 راء المساهمین مع �ق�ة أعضاء المجلس.آالتنفیذي إطالع ومناقشة 
 

  :عامةفصاحات إ : الثالثونالحادي و
شـــــــــخص أو جهة �إبالغ الشـــــــــر�ة �أي مصـــــــــلحة له في فئة األســـــــــهم ذات لم �قم أي   •

 .م٢٠٢١األحق�ة في التصو�ت خالل العام المالي 
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لم تقم الشــــــــر�ة �إصــــــــدار أو منح أدوات دین قابلة للتحو�ل إلى أســــــــهم، أو أي حقوق  •
ــابهــة خالل العــام   خ�ــار، أو مــذ�رات حق اكتتــاب، أو حقوق تحو�ــل، أو حقوق مشـــــــــــــ

 .م٢٠٢١المالي  
 احت�اط�ات لمصلحة موظفي الشر�ة.أو  استثماراتلم تقم الشر�ة �أي  •
 ال توجد أسهم خز�نة محتفظ بها من قبل الشر�ة. •

 

إلى حكومــة خــادم الحرمین   ر والتقــدیروفي الختــام یتقــدم مجلس اإلدارة �خــالص الشــــــــــــــك
  الشر�فین الرشیدة، على دعمها المتواصل لقطاع الصناعة.

   

 .و�ا� التوفیق 
   

 مجلس اإلدارة                


