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تشـهد دولتكم حراكًا تنمويًا شـاماًل ومسـتدامًا مسـتهدفة تطوير 
القطاعـات الواعـدة والجديدة ودعم المحتوى المحلي، وتسـهيل 
بيئـة األعمـال، وتمكيـن المواطن وإشـراك القطاع الخاص بشـكل 

أكبـر وزيـادة فاعليـة التنفيـذ لتحقيق المزيـد من النجاح

خادم الحرمين الشريفين

حفظــه هللا
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صاحب السمو الملكي األمير

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
حفظــه هللا

طموحنــا أن نبنــي وطنــًا أكثــر ازدهــارًا، يجــد فيــه كل مواطــن 
مــا يتمنــاه، فمســتقبل وطننــا الــذي نبنيــه معــًا لــن نقبــل إال أن 

نجعلــه فــي مقدمــة دول العالــم 
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رئيـــس مجلـــس اإلدارة
المهندس/ خليل إبراهيـم الوطبـان

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

السادة مساهمو شركة المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي المحترمون..

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد:

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

31/12/2022م.

لــم يشــهد عــام 2022م نمــوًا اقتصاديــًا كبيــرًا، وال تــزال الكثيــر 
ــة  ــن، فــي مرحل ــل الصي ــرى، مث ــة الكب مــن األســواق العالمي
ــا، والتــي أثــرت بشــكل رئيســي  التعافــي مــن جائحــة كورون
علــى مســتوى نمــو الطلــب علــى المنتجــات البتروكيماويــة، 
التــي  والتحديــات  الفائــدة،  أســعار  ارتفــاع  ســاهم   كمــا 
شــهدتها ساســل اإلمــداد ، فــي تقلبــات كبيــرة فــي أســعار 
ففــي  2022م،  العــام  خــال  البتروكيماويــة  المنتجــات 
النصــف األول مــن نفــس العــام كانــت األســعار مرتفعــة، 
ا فــي أســعار معظــم  ومــن ثــم شــهد الســوق انخفاًضــا حــادًّ
المــواد خــال النصــف الثانــي، والــذي كان ســببًا رئيســيًا 
ــي  ــام 2022م، وف ــركة لع ــال الش ــج أعم ــاض نتائ ــي انخف ف
نفــس الوقــت لــم نشــهد انخفاًضــا كبيــًرا فــي تكاليــف اللقيم، 
ــرة علــى  أو تكاليــف الشــحن، وكلهــا أدت إلــى ضغــوط كبي
صناعــة البتروكيماويــات، كمــا أن مشــروع الشــركة )الشــركة 
الســعودية للبوليمــرات(، أجــرى صيانــة دوريــة مجدولــة لقرابة 
الشــهرين خــال الربــع الرابــع مــن هــذا العــام، والتــي تتــم كل 
ــر بشــكل جوهــري علــى نتائــج  ســت ســنوات، وهــذا أيًضــا أث
ــركة  ــات، إال أن الش ــذه التحدي ــن كل ه ــم م ــركة، وبالرغ الش

ــال.  ــون ري ــغ 277 ملي ــا بمبل حققــت أرباًح

وخــال عــام 2022م، أبرمــت المجموعــة الســعودية صفقــة 
اســتحواذ علــى الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيم(، 
حيــث رأى مجلــس المجموعــة الســعودية وبتروكيــم أن هــذه 

ــة  ــل لمواجه ــع أفض ــي وض ــركتين ف ــتجعل الش ــة س الصفق
التطــورات والتحديــات الحاليــة والمســتقبلية فــي قطــاع 
البتروكيماويــات، لكــي تتكــون شــركة رائــدة ومتكاملــة 
تتمتــع بخطــة عمــل قويــة ومجموعــة منتجــات متنوعــة تقلــل 

ــات. ــات المرتبطــة بقطــاع البتروكيماوي ــر التقلب مــن أث

كمــا تــم خال عــام 2022م، اعتمــاد مجلــس إدارة المجموعة 
ــع  ــادة وتنوي ــى زي ــدف إل ــدة ته ــتراتيجية جدي ــعودية الس الس
ــك باالســتمرار فــي  المحفظــة االســتثمارية للمجموعــة، وذل
الدخــول  إلــى  باإلضافــة  البتروكيماويــة،  مشــاريعها  نمــو 
والتقنيــات  االســتدامة  علــى  قائمــة  جديــدة  بقطاعــات 
الحديثــة، وذلــك مــن خــال تكويــن شــراكات اســتراتيجية مــع 
ــة  ــة المملك ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــدة، وبم ــة رائ ــركات عالمي ش
2030م، مــن أجــل تعظيــم العائــد لمســاهمي الشــركة، مــع 
ــل  ــاهمين، وتعم ــاح للمس ــع أرب ــتمرار بتوزي ــى االس ــل عل العم
فــرص  عــدة  دراســة  علــى  الســعودية  المجموعــة  حاليــًا 

ــدة. جدي

وستســتمر الشــركة بالعمــل علــى تحقيــق أهدافهــا بتعظيــم 
باألمــن والســامة فــي  العائــد لمســاهميها، واالهتمــام 
منشــآتها، وتحســين أداء المشــاريع المــدارة بصــورة مشــتركة، 
المــوارد  قــدرات  وتطويــر  اإلنتاجيــة،  الكفــاءة  ورفــع 
أســواق  فــي  المســتمرة  التحديــات  ومواجهــة  البشــرية، 

البتروكيماويــات.

وفــي الختــام؛ أود أن أتقــدم -أصالــًة عــن نفســي، ونيابــًة عــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة- بخالــص الشــكر والتقديــر إلــى مقــام 
خــادم الحرميــن الشــريفين وحكومتــه الرشــيدة؛ لدعمهمــا 

ــاهلل التوفيــق. المتواصــل لقطــاع الصناعــة، وب
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أعضاء مجلس اإلدارة

المهندس
خليل إبراهيم الوطبان

رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ 
 نبيل عبداهلل المبارك

نائب رئيس مجلس اإلدارة

معالي األستاذ
سليمان عبدالرحمن القويز

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ 
فراج منصور أبوثنين
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور
سعد صالح الرويتع
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور 
 عبدالرحمن سليمان الراجحي

عضو مجلس اإلدارة

المهندس
زياد محمد الشيحة
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
عادل عبدالعزيز القريشي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
فهد عبدالرحمن المعيكل

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ
إياد عبدالرحمن الحسين

عضو مجلس اإلدارة
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وصف لنشاط الشركة:. 	

التأسيس: 111

تأسســت شــركة المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي كشــركة مســاهمة عامــة ســعودية، مقرهــا فــي مدينــة الريــاض 
ــرار وزارة  ــب ق ــر 1996م، بموج ــخ 1 يناي ــم 1010139946 بتاري ــاري رق ــجل التج ــجلة بالس ــعودية، مس ــة الس ــة العربي بالمملك
ــال ســعودي، وقــد نمــا رأس مــال  ــون ري ــد إنشــائها )550( ملي ــرأس مــال عن ــر 1995م، وب ــخ 23 نوفمب التجــارة رقــم 291 بتاري
الشــركة عــن طريــق رســملة األربــاح، واكتتابــات حقــوق أولويــة، ورفــع رأس المــال؛ بحيــث إن رأس مــال الشــركة يبلــغ اليــوم 

ــال. ــون ري )7,548( ملي
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نشاط الشركة: 211

يتمثل نشاط المجموعة السعودية بحسب نظامها األساس باالستثمار في اآلتي:

9
الصناعات التحويلية.

10
أنشطة الدعم الستخراج 

النفط والغاز الطبيعي.

11
أعمال التشييد المتعلقة بمشاريع 

الهندسة المدنية األخرى.

1
صنع المنتجات 

النفطية المكررة.

2
ُصنع المواد الكيميائية 

األساسية.

3
صنع المنتجات الكيميائية 
األخرى غير المصنفة في 

موضع آخر.

4
بيع أنواع الوقود الصلبة 

والسائلة والغازية وما 
يتصل بها من منتجات 

بالجملة.

5
صنع اللدائن والمطاط التركيبي 

في أشكالها األولية.

6
تعدين المعادن 

الكيميائية ومعادن 
األسمدة.

7
تعدين ركازات الفلزات 

غير الحديدية األخرى.

8
صنع البطاريات 

والمراكم.

وتقتصــر ممارســة الشــركة فــي الوقــت الحالــي على اســتثمارها في شــركاتها المدارة بصــورة مشــتركة إلنتــاج البتروكيماويات 
التاليــة: السايكلوهكســان، ســتايرين، المركبــات العطريــة، بروبليــن، بولــي إيثليــن، بولــي بروبليــن، وهكســين1-. وهــذه المنتجــات 
ــا اليوميــة، وتحــرص المجموعــة الســعودية علــى التــزام  تســتخدم فــي صناعــة العديــد مــن المنتجــات التــي تدخــل فــي حياتن

شــركاتها التابعــة بأعلــى معاييــر الجــودة فــي اإلنتــاج والمحافظــة علــى البيئــة، وســامة موظفيهــا والمجتمعــات.

هيكل ملكية المجموعة السعودية وشركاتها التابعة: 311

ــورة  ــدارة بص ــاريعها الم ــي مش ــي ف ــتثمار الصناع ــعودية لاس ــة الس ــة المجموع ــبة ملكي ــاه نس ــي أدن ــم البيان ــح الرس يوض
مشــتركة والتابعــة بنهايــة العــام 2022م، وكذلــك نســب كبــار المســاهمين فــي المجموعــة:

الجمهور
%8111

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

%1819

الشركة السعودية للبوليمرات 
)SPCo(

شركة بوليمرات الخليج 
للتوزيع 
)GPDC(

الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات )بتروكيم (

المجموعة السعودية 
لالستثمان الصناعي

شركة شيفرون فيلبس 
العربية للبتروكيماويات 

شركة الجبيل
 شيفرون فيلبس 

)JCP(

شركة أروماتكس للتوزيع 
)ADCo(

%50 %50

%50 %50

%50 %50

%35

%35

%65

%65 %	00

شركة شيفرون فيلبس 
السعودية 

)SCP(

ماحظة: 

فــي شــهر أبريــل 2022م، أكملــت المجموعــة الســعودية صفقــة االســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة فــي بتروكيــم غيــر 
المملوكــة مــن قبــل المجموعــة الســعودية والبالــغ عددهــا مائتيــن وأربعيــن مليــون )240,000,000( ســهم عــادي، والتــي 

تمثــل نســبة )50%( مــن رأس مــال بتروكيــم.
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وصف ألنشطة الشركات التابعة، وتأثيرها على نتائج المجموعة   411
السعودية لعام 2022م:

الشركات التابعة
شركة شيفرون فيليبس 

السعودية
شركة الجبيل 

شيفرون فيليبس
شركة أروماتكس 

للتوزيع
الشركة السعودية 

للبوليمرات
شركة بوليمرات 

الخليج للتوزيع

نسبة الملكية
50% المجموعة 

السعودية
50% شركة شيفرون 

فيليبس العربية

50% المجموعة 
السعودية

50% شركة 
شيفرون فيليبس 

العربية

50% المجموعة 
السعودية

50% شركة شيفرون 
فيليبس العربية

65% المجموعة 
السعودية عن طريق 

بتروكيم
35% شركة شيفرون 

فيليبس العربية

65% المجموعة 
السعودية عن طريق 

بتروكيم
35% شركة شيفرون 

فيليبس العربية

19962003202020072011سنة التأسيس

شركة ذات مسؤولية كيان الشركة
محدودة

شركة ذات 
مسؤولية محدودة

شركة ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ذات مسؤولية 
محدودة

شركة ذات مسؤولية 
محدودة

دبيالجبيلدبيالجبيلالجبيلمقر الشركة

100 ألف درهم 483 مليون ريال243 مليون ريالراس المال
2 مليون درهم 1,406 مليون ريالاماراتي

اماراتي

نشاط الشركة

إنتاج أنواع الوقود 
السائل، صناعة 

الكيماويات العضوية، 
إنتاج الغازات األولية، 

إنتاج أنواع الوقود 
الغازية

إنتاج أنواع الوقود 
السائل، صناعة 

الكيماويات 
العضوية، صناعة 

البروبلين

تجارة البتروكيماويات 
)بيع وتوزيع منتجات 

شيفرون فيليبس 
السعودية وشركة 

الجبيل شيفرون 
فيليبس خارج 

المملكة(

صناعة العناصر 
الكيميائية

صناعة الباستيك في 
أشكالها األولية

الصناعة التحويلية
إنتاج زيوت اإلنارة

صناعة البروبلين
صناعة البولي أثيلين

بيع وتخزين 
البوليمرات 

والمنومورز في 
جميع أنحاء العالم

بداية التوزيع في عام 2008م2000مبداية اإلنتاج
بداية التوزيع في عام 2012م2020

2012م

الطاقة اإلنتاجية
)ألف طن بالسنة(

البنزين 835 
السيكلوهكسان 290 

المركبات العطرية 780 
ستايرين 730 
بروبلين 150 

توزيع منتجات 
السيكلوهكسان 

والستايرين

بولي إيثلين 1,100 
بولي بروبلين 400

هكسين 100
بروبلين 40 

توزيع منتجات 
البولي ايثلين، البولي 
بروبلين، الهكسين1-، 

والبروبلين

نتائج عام 2022م

-88%-97%98%معدل التشغيل

6,1526,7764,6176,5996,717المبيعات السنوية

التوزيع الجغرافي 
للمبيعات

داخل المملكة %22	 
آسيا %22	 
الشرق األوسط %25	 
أوروبا وإفريقيا %31	 

داخل المملكة %8	 
آسيا %48	 
الشرق األوسط %10	 
أوروبا وإفريقيا %34	 

8951214)278(756صافي الدخل

حصة المجموعة 
4435139)156(416من صافي األرباح

أسعار منتجات الشركات التابعة 511
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تعــد المشــاريع الثاثــة )شــيفرون فيليبــس الســعودية، والجبيــل شــيفرون فيليبــس، والشــركة الســعودية للبوليمــرات( مكملــة 
ــا  ا، منهــا مــا ُيســتخدم داخليًّ لبعضهــا البعــض؛ حيــث تنتــج منتجــات مختلفــة بطاقــة إجماليــة تصــل إلــى 6,400 ألــف طــن ســنويًّ

ا: ــا 3,700 ألــف طــن ســنويًّ ــا ودوليًّ إلنتــاج منتجــات ذات قيمــة مضافــة؛ حيــث تبلــغ الكميــات المتاحــة للبيــع محليًّ

المركبات العطرية
 780 ألف طن

الجازولين 
الطبيعي

الجازولين 
الطبيعي

إيثان

بروبان

شركة شيفرون فيليبس 
السعودية

شركة الجبيل شيفرون 
فيليبس

الشركة السعودية 
للبوليمرات

بولي إيثلين
 1,100 ألف طن

السايكلوهكسان 
290 ألف طن

البنزين 835 ألف طن

إيثلين 230 ألف طن

إيثلين 1,220 ألف طن

بروبلين 440 ألف طن

هكسين 1
 100 ألف طن

ستايرين 
730 ألف طن

بولي بروبلين
 400 ألف طن

بروبلين
 150 ألف طن

بروبلين
 40 ألف طن
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صناعة البتروكيماويات:. 2
ــا لاقتصــاد الســعودي غيــر النفطــي؛ لذلــك تهــدف المملكــة إلــى  تشــكل صناعــة البتروكيماويــات فــي المملكــة عنصــًرا حيويًّ
زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لمــواد كيميائيــة تخصصيــة ومنتجــات نهائيــة. إن هــذا األمــر لــن يقتصــر علــى تحقيــق النمــو فــي صادرات 
المملكــة غيــر النفطيــة، بــل ســيخلق أيًضــا قاعــدة لتصنيــع منتجــات عاليــة القيمــة ذات عائــد أكبــر، باإلضافــة إلــى خلــق فــرص 

وظيفيــة للمواطنيــن الســعوديين.

إسهام الشركة في صناعة البتروكيماويات ومكانتها بالسوق  112
السعودي

تفخــر المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي، باعتبارهــا 
المملوكــة  البتروكيماويــات  أولــى شــركات  واحــدة مــن 
للقطــاع الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وهدفهــا 
ــن  ــات م ــة البتروكيماوي ــي صناع ــتثمار ف ــو االس ــي ه الرئيس
أجــل مســتقبل أفضــل لمســاهميها، وعمائهــا والمملكــة 
ككل. ويتــم ذلــك عــن طريــق االســتفادة مــن الشــراكات 
ــق  ــن طري ــا ع ــم، وأيض ــاء العال ــف أنح ــن مختل ــتراتيجية م االس
ــتغال  ــة واس ــة الطبيعي ــوارد المملك ــل لم ــتخدام األمث االس
ــزة التنافســية المتوفــرة. وقــد تــم إدراج أســهم الشــركة  المي
فــي الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( فــي 15 فبرايــر 
2004م، وتعتبــر المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي 
ــر  ــة وتطوي ــال تنمي ــي مج ــدة ف ــركات الرائ ــن الش ــدة م واح
القاعــدة الصناعيــة فــي المملكــة، وعلــى األخــص الصناعــات 
أكبــر  مــن  الســعودية  المجموعــة  وتعتبــر  البتروكيماويــة، 
الشــركات البتروكيماويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ضمــن  ومــن   – االفتراضيــة  الســوقية  القيمــة  حيــث  مــن 

أكبــر الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا – بقيمــة ســوقية افتراضيــة تبلــغ 30,4 مليــار ريــال 
ــة  ــي طاق ــمبر 2022 وإجمال ــي 31 ديس ــا ف ــعودي كم س
إنتاجيــة مجّمعــة افتراضيــة تبلــغ 6,3 مليــون طــن ســنوًيا 
ــة  ــت المجموع ــا أسس ــمبر 2022م. كم ــي 31 ديس ــا ف كم
ــي  ــل ف ــكة تتمث ــة متماس ــدة قوي ــها قاع ــعودية لنفس الس
ــي  ــية ف ــرة تنافس ــريك ذي خب ــع ش ــتراتيجي م ــا االس تحالفه
قدراتهــا  بذلــك  معــززة  البتروكيماويــات،  صناعــة  مجــال 
تعتبــر  حيــث  المجــال؛  هــذا  فــي  واالســتثمارية،  الفنيــة 
شــركة شــيفرون فيليبــس العربيــة للبتروكيماويــات حليفــًا 
اســتراتيجيا مــع المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي. 
الصناعــي  لاســتثمار  الســعودية  المجموعــة  وتهــدف 
إلــى تعزيــز مجمعهــا الصناعــي الحالــي إلنتــاج المنتجــات 
العطريــة والهيدروكربونيــة؛ مــن خــال االســتمرار فــي توســع 
االســتثمار فــي مجــال صناعــة البتروكيماويــات، إضافــًة إلــى 
تعزيــز اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي نفــس مجــال الصناعة.

التحديات والتوقعات لسوق البتروكيماويات: 212

شــهد قطــاع صناعــة البتروكيماويــات علــى الصعيــد العالمــي بشــكل عــام وفــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل خــاص، 
ــة؛ نظــرًا لعــدة عوامــل مــن بينهــا التحــوالت فــي أساســيات االقتصــاد الكلــي  ــة الماضي ــًرا خــال الســنوات القليل تطــوًرا كبي
وتطــور أســعار الســلع وتحــول االســتثمارات فــي الطاقــة اإلنتاجيــة اإلقليميــة واإلصاحــات فــي السياســات العامــة، ضمــن 
ــي يمكــن أن  ــه والت ــة ب ــى الجهــات العامل ــات عل ــات تحدي عوامــل أخــرى. وتفــرض آخــر التطــورات فــي قطــاع البتروكيماوي

تعرقــل األداء، وَتُحــد مــن إمكانــات النمــو، وتشــمل هــذه التحديــات علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

ــي  	 ــدة، والت ــات المتح ــي الوالي ــري ف ــط الصخ ــرة النف طف
ُصوحبــت بتوســع فــي إنتــاج وعــرض غــاز اإليثــان وانخفــاض 
ــاء  ــى بن ــعر إل ــي الس ــاض ف ــذا االنخف ــا أدى ه ــعره، مم س
ــن ُمصنعــي  ــرة، وزاد حــدة التنافســية بي ــاج كبي طاقــات إنت

ــم.  ــع أنحــاء العال البوليمــرات فــي جمي

ــرق  	 ــمال ش ــة ش ــي منطق ــرات ف ــاض واردات البوليم انخف
آســيا وهــي مــن أكبــر الوجهــات لصــادرات البوليمــرات مــن 
المملكــة –بســبب ارتفــاع االكتفــاء الذاتــي؛ حيــث ارتفعــت 

ــو  ــدل نم ــة بمع ــي المنطق ــن ف ــة لإليثيلي ــة اإلنتاجي الطاق
بينمــا   ،2015-2021 بيــن   %4.9 يبلــغ  مركــب  ســنوي 
الشــرق  بمنطقــة  لإليثيليــن  اإلنتاجيــة  الطاقــة  ارتفعــت 
ــي  ــغ 1.8% ف ــب يبل ــنوي مرك ــو س ــدل نم ــط بمع األوس

ــا. ــرة ذاته الفت

ــاع  	 ــلبي بارتف ــا الس ــا وتأثيره ــى أوكراني ــية عل ــرب الروس الح
ــي.  ــم العالم ــادة التضخ ــا وزي ــي أوروب ــة ف ــعار الطاق أس

وعلــى الرغــم مــن تلــك التحديــات، إال أن الزيــادة فــي حجــم ســكان العالــم، وزيــادة القــدرة الشــرائية للفــرد فــي كثيــر مــن دول 
ــد  ــي تعتم ــم، الت ــول العال ــتهاكية ح ــات االس ــى المنتج ــب عل ــاع الطل ــى ارتف ــد، أدى إل ــن والهن ــي الصي ــا ف ــم، خصوًص العال
علــى المــواد البتروكيماويــة فــي تصنيعهــا؛ حيــث أصبحــت الــدول فــي منطقــة الخليــج العربــي مــن أكبــر المصدريــن للصيــن، 
ــع أن يشــهد العقــد القــادم زيــادة كبيــرة فــي الطاقــة اإلنتاجيــة  وذلــك بســبب طاقاتهــا اإلنتاجيــة، وموقعهــا الجغرافــي، ويتوقَّ
ــن، كمــا أن  ــن األمريكيي ــم للمنتجي ــرة ورخيصــة مــن اللقي ــرت طفــرة الغــاز الصخــري إمــدادات كبي ــث وفَّ ــات؛ حي للبتروكيماوي
نتهــا مــن اســتخدام الفحــم فــي سلســلتها إلمــداد البتروكيماويــات؛  لذلــك ال تــزال هنــاك  الصيــن نجحــت فــي تطويــر تقنيــة مكَّ
تحديــات كبيــرة أمــام المصنعيــن فــي منطقــة الخليــج للحفــاظ علــى مكانتهــم فــي الصناعــات البتروكيماويــة. كمــا أن الصناعــة 

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

ــة أدى إلــى  ــا فــي أســعار المنتجــات البتروكيماوي وفيمــا يخــص األســعار فقــد شــهد النصــف األول مــن عــام 2022م ارتفاًع
تحســن نتائــج الشــركات البتروكيماويــة، ولكــن مــا لبــث أن بــدأ باالنخفــاض وبشــكل حــاد فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2022م 
والــذي تســبب للشــركات البتروكيماويــة فــي انخفــاض نتائجهــا، نتيجــة لذلــك قــد يصعــب التنبــؤ بنتائــج الشــركة المســتقبلية، 
ــات  ــام عملي ــى انتظ ــل عل ــركة بالعم ــتمر الش ــوف تس ــذا وس ــارعة، ه ــة المتس ــرات االقتصادي ــعار والتأثي ــذب األس ــبب تذب بس

ــر الســلبي لهــذه التحديــات. ــاج، والبيــع لتخفيــف األث التشــغيل واإلنت



2425

المخاطر المتعلقة باألعمال الرئيسية للشركة. 3
تعمــل المجموعــة ومشــاريعها علــى إدارة عملياتهــا التشــغيلية للمصانــع، وإدارة المخاطــر ومراقبــة األداء، وتهــدف إلــى تنميــة 
حقــوق مســاهميها، وتعزيــز قــدرات الشــركة التنافســية فــي مختلــف األســواق. وتقــوم الشــركة وشــركاتها المــدارة بصــورة 
ــي تســاهم فــي رفــع مســتوى الوعــي  ــة الت ــك المخاطــر وعمــل اإلجــراءات الوقائي مشــتركة بالمتابعــة المســتمرة إلدارة تل

والحــد مــن تأثيرهــا. ومــن ضمــن المخاطــر التــي قــد تؤثــر علــى الشــركة فــي صناعاتهــا الرئيســية مــا يلــي:

المخاطر المرتبطة باألعمال الرئيسية للشركات التابعة: 113

مخاطــر توريــد المــواد الخــام )اللقيــم( وأســعارها التــي  	
ــي  ــتركة ف ــورة مش ــدارة بص ــركات الم ــا الش ــد عليه تعتم
ــتركة  ــورة مش ــدارة بص ــركات الم ــورد الش ــث ت ــاج، حي اإلنت
العربيــة  الزيــت  شــركة  مــن  رئيســي  بشــكل  اللقيــم 
ــعار  ــة ألس ــعار مماثل ــعودية( بأس ــو الس ــعودية )أرامك الس
تغيــر  وأي  الســعودية،  فــي  البتروكيماويــات  شــركات 
ــركة.  ــة الش ــى ربحي ــيؤثر عل ــم س ــعر اللقي ــي س ــل ف يحص
وتشــكل نســبة تركــز متطلبــات المــواد الخــام مــن أرامكــو 
الســعودية مــا يقــارب 100%  وبموجــب اتفاقيــات توريــد 
ــت  ــركة الزي ــإن ش ــا، ف ــا حالًي ــول به ــام المعم ــواد الخ الم
ملزمــة  غيــر  الســعودية(  )أرامكــو  الســعودية  العربيــة 
بتوريــد المــواد الخــام المتفــق عليهــا أو توفيــر بديــل، لذلــك، 
فضــًا عــن أنهــا غيــر مســؤولة عــن أي خســارة قــد تحــدث 
بســبب إخفاقهــا فــي تســليم المــواد وفًقــا لاتفاقيــة. 
بصــورة  المــدارة  الشــركات  فــإذا خســرت  عليــه،  وبنــاء 
)أرامكــو  العربيــة  الســعودية  الزيــت  شــركة  مشــتركة 
ــركة  ــزت ش ــام، أو إذا عج ــواد الخ ــورد للم ــعودية( كم الس
الزيــت الســعودية العربيــة )أرامكــو الســعودية( أو أصبحــت 
غيــر راغبــة فــي تزويــد الشــركة الســعودية للبوليمــرات 
ــا  ــت تزويده ــة أو رفض ــات المطلوب ــام بالكمي ــواد الخ بالم
ــة أو  ــات المنتج ــي الكمي ــص ف ــة لنق ــات، نتيج ــأي كمي ب
لمشــاكل تشــغيلية فــي أي مــن مرافقهــا اإلنتاجيــة، فإنها 
قــد تتعــرض الشــركات المــدارة بصــورة النقطاعــات مؤقتة 
فــي اإلمــدادات ربمــا تجبرهــا على إغــاق منشــآتها. إضافة 
إلــى ذلــك، فــإن الشــركات المــدارة بصــورة مشــتركة 
يمكــن أن تتعــرض لتأخيــرات جوهريــة فــي بحثهــا للحصــول 
ــا.  ــة تجارًي ــروط مجدي ــبة بش ــة مناس ــام بديل ــواد خ ــى م عل
وإذا تحققــت أي واحــدة مــن هــذه المخاطــر؛ فــإن أعمــال 

ــري. ــكل جوه ــلًبا بش ــتتأثر س ــعودية س ــة الس المجموع

مخاطــر مســتوى األداء التشــغيلي؛ نظــًرا إلــى أن المشــاريع  	
تحتــوي علــى العديــد مــن التقنيــات والمعــدات، والتــي 
بطبيعتهــا قــد تتعــرض لألعطــال والتوقــف مــن حيــن آلخــر، 
ــي  ــات. وف ــك التوقف ــة لتل ــاج نتيج ــة اإلنت ــر كمي ــد تتأث فق

ســبيل الحــد مــن مخاطــر هــذه التوقفــات ُتطبــق الشــركات 
الشــاملة  االعتماديــة  برنامــج  بصــورة مشــتركة  المــدارة 
ــر العالميــة فــي  لجميــع وحداتهــا، والعمــل بأعلــى المعايي

ــك الوحــدات بشــكل مســتمر. ــة تل صيان

يتضمــن نشــاط الشــركات المــدارة بصــورة مشــتركة تصنيــع  	
المنتجــات البتروكيماويــة وتســويقها، ومــن هــذه المــواد 
مــا هــو خطــر أو قابــل لاشــتعال، كالحــال فــي أي أنشــطة 
تتضمــن التعامــل مــع مــواد خطــرة، وللحــد مــن هــذه 
المــدارة بصــورة مشــتركة  الشــركات  تتولــى  المخاطــر 
تدريــب العامليــن بشــكل مســتمر فــي جميــع مجــاالت 
ــق أعلــى معاييــر الســامة  الســامة وحمايــة البيئــة، وتطبَّ

ــا. ــة عالميًّ المطبق

ــال  	 ــى أعم ــران عل ــا تأثي ــي له ــدة والت ــعار الفائ ــر أس مخاط
المجموعــة؛ حيــث يؤثــر اســتمرار انخفاضهــا ســلًبا علــى 
وعمليــات  اإلســامية  والمرابحــات  البنكيــة  الودائــع 
التابعــة،  ترتبــط بهــا الشــركات  التــي  القائمــة  التحــوط 
ــى  ــلًبا عل ــر س ــدة يؤث ــعار الفائ ــاع أس ــإن ارتف ــل ف وبالمقاب
أعمــال المجموعــة وشــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة؛ 
ــدة تــؤدي إلــى رفــع تكلفــة  حيــث إن ارتفــاع أســعار الفائ
بصــورة  المــدارة  الشــركات  فــي  القائمــة  القــروض 

مشــتركة.

اســتقرار  	 لعــدم  المصاحبــة  البشــرية  المــوارد  مخاطــر 
أداء  تطــور  علــى  ذلــك  وتأثيــر  الســعودية،  الكفــاءات 
الشــركة واســتمرارها. ولتافــي هــذه المخاطــر تقــوم 
بإعــداد  بصــورة مشــتركة  المــدارة  الشــركة وشــركاتها 
البرامــج المناســبة التــي تســاعد علــى جــذب واســتقرار 
الموظفيــن الســعوديين، والعمــل علــى تقليــل معــدل 

دورانهــم.

البتروكيماويــة  	 للصناعــات  المازمــة  البيئيــة  لمخاطــر 
-كالتلــوث- ومــا يترتــب عليهــا مــن غرامــات وتكاليــف، 
وللحــد مــن المخاطــر البيئيــة تلتــزم الشــركات المــدارة 
بصــورة مشــتركة بمبــادئ االســتدامة، وذلــك باســتخدامها 
ــا،  المــواد األقــل ضــرًرا علــى البيئــة، والمســموح بهــا عالميًّ
ــر  ــي ال تض ــة الت ــرق الصحيح ــات بالط ــن النفاي ــص م والتخل
ــة والمجتمــع، عــن طريــق مختصيــن فــي هــذا المجــال. بالبيئ

فــي  	 اإلغــراق  مكافحــة  بقوانيــن  المتعلقــة  المخاطــر 
األســواق التــي تبــاع فيهــا منتجــات الشــركات التابعــة، 
ــات  ــل الممارس ــق أفض ــى تطبي ــركة عل ــل الش ــث تعم حي
ــاون  ــى التع ــة إل ــا، باإلضاف ــع منتجاته ــي توزي ــة ف العالمي
الجانــب  لتمثيــل  الرســمية  الجهــات  مــع  والتنســيق 
ــا  ــع ضده ــد ُترف ــي ق ــراق الت ــا اإلغ ــي قضاي ــعودي ف الس

بالخــارج.

محدودية اإليرادات من العمليات التشغيلية: 213

المجموعــة هــي شــركة قابضــة ليــس لهــا عمليــات تشــغيلية أو مصــدر دخــل أو أصــول خاصــة بهــا بخــاف 1( حصصهــا فــي 
ملكيــة شــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة والمتمثلــة فــي الشــركات التاليــة: الشــركة الســعودية شــيفرون فيليبــس، شــركة 
ــركة  ــم(، وش ــق بتروكي ــن طري ــرات )ع ــعودية للبوليم ــركة الس ــع، والش ــس للتوزي ــركة أروماتك ــس، ش ــيفرون فيليب ــل ش الجبي
بوليمــرات الخليــج للتوزيــع )عــن طريــق بتروكيــم( ، و 2( اســتثماراتها فــي المرابحــات اإلســامية، لذلــك فــإن التدفقــات النقديــة 
للمجموعــة الســعودية ومقدرتهــا علــى توزيعــات األربــاح لمســاهميها تعتمــد علــى توزيعــات األربــاح أو التحويــات األخــرى مــن 

شركاتها التابعة. 

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع: 313

المخاطر المرتبطة بالمنافسة 	

تعمــل المجموعــة وشــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة فــي 
قطــاع صناعــي ذي درجــة عاليــة مــن المنافســة؛ حيــث تتأثــر 
بشــكل كبيــر بمســتوى العــرض والطلــب؛ إذ تعمــل الشــركات 
المــدارة بصــورة مشــتركة علــى تســويق وبيــع منتجاتهــا فــي 
مختلــف األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، وتوســيع 
ــا  ــا أنه ــويق، كم ــات التس ــال اتفاقي ــن خ ــا م ــدة عمائه قاع
ــل  ــة. وتعم ــات البتروكيماوي ــعار المنتج ــات أس ــة لتقلب معرض
الشــركات التابعــة علــى الحــّد مــن هــذه التأثيــرات مــن خــال 
ــدر  ــف ق ــض التكالي ــا، وتخفي ــا عالميًّ ــل لمنتجاته ــع األمث التوزي

االســتطاعة، وزيــادة الكميــات المنتجــة والمباعــة.

المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير. 	

إن تغّيــر المتطلبــات القانونيــة أو التنظيميــة القائمــة فــي 
االتحــاد  )مثــل  اإلقليميــة  التجاريــة  التكتــات  أو  الــدول 
ــل  ــي تعم ــي( الت ــاون الخليج ــس التع ــدول مجل ــي ل الجمرك
فيهــا الشــركات التابعــة للمجموعــة الســعودية، أو فــرض 
متطلبــات جديــدة فيمــا يتعلــق باالســتيراد والتصديــر، بمــا 
فــي ذلــك رســوم مكافحــة اإلغــراق والتعريفــات الجمركيــة، 
ســيؤثر علــى الوضــع التنافســي للمنتجــات المصنعــة مــن قبل 
الشــركات المــدارة بصــورة مشــتركة للمجموعــة أو قــد يحــول 
دون بيــع هــذه المنتجــات فــي بعــض الــدول ذات الصلــة 

ــعودية. ــة الس ــال المجموع ــى أعم ــلًبا عل ــر س ــد يؤث ــا ق مم

المخاطر المتعلقة بتغير العرض والطلب على المنتجات. 	

شــهدت أســواق منتجــات الشــركات المــدارة بصورة مشــتركة 
فتــرات متعاقبــة، حــدث فــي بعضهــا انكمــاش للعــرض ممــا 
ــرات  ــا فت ــح، تلته ــش الرب ــعار وهوام ــادة األس ــي زي ــبب ف تس
شــهدت انتعاًشــا فــي الطاقــة اإلنتاجيــة، ممــا نتــج عنــه 
فائــض فــي العــرض وانخفــاض فــي األســعار وهوامــش 
علــى  للطلــب  المســتقبلي  النمــو  فــإن  وعليــه،  األربــاح. 
ــون  ــد ال يك ــتركة ق ــورة مش ــدارة بص ــركات الم ــات الش منتج
ــة،  ــض فــي الطاقــة اإلنتاجي ــر حــدوث فائ ــف أث ــا لتخفي كافًي
ــرة أطــول أو ربمــا  ــدوم لفت ال ســيما أن هــذه الظــروف قــد ت
تتفاقــم أكثــر نتيجــة إضافــات متوقعــة أو غيــر متوقعــة فــي 
أخــرى. ونتيجــة  أحــداث  بســبب أي  أو  اإلنتاجيــة  الطاقــة 
لذلــك، فــإن مســتويات اإلنتــاج للشــركات المــدارة بصــورة 
مشــتركة ومبيعــات المنتجــات وهوامــش الربــح قــد تتأثــر 
ــتويات  ــض مس ــى خف ــدوره إل ــؤدي ب ــا ي ــرة مم ــة كبي بدرج
ــدوره علــى الوضــع  ــر ب أدائهــا المالــي بشــكل عــام ممــا يؤث

المالــي للمجموعــة الســعودية.

المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام. 	

يرتبــط ســعر معظــم منتجــات الشــركات المــدارة بصــورة 
مشــتركة للمجموعــة بســعر اللقيــم. وعليــه، فــإن األســعار 
ــر علــى أســعار  ــر بشــكل كبي ــة للنفــط ومشــتقاته تؤث العالمي
يجعــل  الــذي  األمــر  األخــرى  البتروكيماويــة  المنتجــات 
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أســعارها متذبذبــة ومتقلبــة بشــكل كبيــر نتيجــة للعديــد مــن 
ــد  ــه ق ــرًا ألن ــة. ونظ ــط العالمي ــواق النف ــي أس ــرات ف المتغي
ــعار  ــى أس ــر عل ــي تؤث ــل الت ــى العوام ــيطرة عل ــب الس يصع
النفــط ومشــتقاته فــإن أي انخفــاض فــي أســعار النفــط 
الخــام يمكــن أن يؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا وجوهرًيــا علــى نتائــج 
الشــركات المــدارة بصــورة مشــتركة للمجموعــة الســعودية 
ووضعهــا المالــي وســيولتها، ويشــمل ذلــك مقدرتهــا علــى 
ــر  تمويــل النفقــات الرأســمالية المخططــة، وبالتالــي قــد يؤث

ســلبًا علــى المجموعــة الســعودية ونتائجهــا الماليــة.

ومنتجــات  	 اللقيــم  أســعار  بتقلــب  المتعلقــة  المخاطــر 
الشــركة.

ال يوجــد مــا يضمــن أن أســعار المــواد الخــام والمنتجــات 
ســتظل علــى مســتوياتها الحاليــة، إذ قــد تتأثــر أســعار اللقيــم 
بعــدد مــن العوامــل الخارجــة عــن ســيطرة المجموعــة أو أي 
مــن شــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة، والتــي قــد تشــمل 
األوضــاع  فــي  الحصر-التغيــرات  ال  المثــال  ســبيل  -علــى 
ــب والسياســات  ــة فــي المملكــة والعــرض والطل االقتصادي
االقتصاديــة التــي تنتهجهــا الحكومــة، واألوضــاع االقتصاديــة 
ــط  ــي ترتب ــة الت ــة أو المعاهــدات الدولي ــة أو اإلقليمي العالمي
بهــا المملكــة حاليــًا أو التــي يمكــن أن تصبــح طرفــًا فيهــا في 
ــر أســعار  ــه ال يوجــد مــا يضمــن عــدم تغي المســتقبل. كمــا أن
المــواد الخــام وكذلــك ال يوجــد مــا يضمــن عــدم تأثيرهــا 
ــة المجموعــة الســعودية، وفــي حــال تحقــق أي  ــى ربحي عل
ممــا ســبق، فقــد يؤثــر ذلــك بشــكل ســلبي وجوهــري علــى 
المالــي ونتائــج  الســعودية ووضعهــا  المجموعــة  أعمــال 

ــا. أعماله

واالقتصــاد  	 المملكــة  باقتصــاد  المرتبطــة  المخاطــر 
. لمــي لعا ا

تمــارس المجموعــة وشــركاتها المــدارة بصورة مشــتركة الجزء 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف ــن عملياته ــب م األغل
ــال  ــإن أعم ــي ف ــا، وبالتال ــم فيه ــب مصالحه ــز أغل ــا تترك كم
ونتائــج  بصــورة مشــتركة  المــدارة  المجموعــة وشــركاتها 
عملياتهــم ونتائجهــم الماليــة قــد تتأثــر بشــكل عــام، وتســتمر 
واالقتصاديــة  والسياســة  الماليــة  بالظــروف  التأثــر  فــي 
العامــة الســائدة )بيــن فتــرة وأخــرى( فــي المملكــة بشــكل 

ــام. ــكل ع ــط بش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــاص أو ف خ

التــي  لتلــك  مماثلــة  لمخاطــر  األســواق  هــذه  وتتعــرض 
تتعــرض لهــا األســواق األخــرى المتقدمــة والناميــة بمــا فــي 
ــرة،  ــة والسياســية المؤث ــة واالقتصادي ذلــك المخاطــر القانوني
انتشــار  نتيجــة  حــدث  )كمــا  واألمــراض  األوبئــة  وانتشــار 
فيــروس كوفيــد 19(. وعلــى الرغــم مــن أن المملكــة العربيــة 
الســعودية تســعى إلــى تنويــع اقتصادهــا ورفــع الدعــم 
الحكومــي وتقليــل اعتمادهــا علــى النفــط؛ إال أن قطــاع 
ــًرا  ــر تأثي ــزال هــو القطــاع المهيمــن واألكث النفــط والغــاز ال ي
علــى االقتصــاد الســعودي. وعليــه، ففــي حــال حــدوث أي 
ــة  ــة للمنتجــات الهيدروكربوني انخفــاض فــي األســعار العالمي
فــإن ذلــك ســيؤثر ســلًبا علــى اقتصــاد المملكــة العربيــة 
الســعودية والــذي بــدوره قــد يؤثــر بشــكل ســلبي علــى 
أعمــال المجموعــة الســعودية ومركزهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا.

المخاطر المتعلقة بساسل اإلمداد. 	

مخاطــر توقــف الماحــة فــي الخليــج العربــي أو مضيــق 
هرمــز؛ نظــًرا لوجــود مشــاريع الشــركة على الســاحل الشــرقي 
مــن المملكــة، واعتمادهــا علــى تصديــر منتجاتهــا عبــر موانئ 
تقــع علــى الخليــج العربــي، ونتيجــة ألي أحــداث سياســية 
ــدرة  ــق ق ــد تعي ــي ق ــج العرب ــي الخلي ــدث ف ــكرية تح أو عس

ــة. ــارج المملك ــا لخ ــر منتجاته ــى تصدي ــركة عل ــاريع الش مش

وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة، والتوقعات . 	
المستقبلية ألعمال الشركة:

صفقة استحواذ المجموعة السعودية على الشركة الوطنية  114
للبتروكيماويات )بتروكيم(.

وافقــت  9/9/1443هـــ  الموافــق  10/4/2022م  بتاريــخ 
الســعودية  للمجموعــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
لاســتثمار الصناعــي والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 
الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم( علــى صفقــة اســتحواذ 
المجموعــة الســعودية علــى جميــع األســهم المصــدرة فــي 
ــعودية  ــة الس ــل المجموع ــن قب ــة م ــر المملوك ــم غي بتروكي
والبالــغ عددهــا مائتيــن وأربعيــن مليــون )240,000,000( 
ريــاالت   )10( عشــرة  تبلــغ  اســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم 
ــن  ــبة )50%( م ــل نس ــي تمث ــد، والت ــهم الواح ــعودية للس س
رأس مــال بتروكيــم مــن خــال عــرض مبادلــة أوراق ماليــة 
بيــن  االتفــاق  تــم  حيــث  العــرض،  محــل  األســهم  لجميــع 
المجموعــة الســعودية وبتروكيــم علــى معامــل المبادلــة 
والبالــغ 1.27 ســهم فــي المجموعــة مقابــل كل ســهم فــي 
ــركتين.  ــن الش ــث بي ــاوض والتباح ــد التف ــك بع ــم، وذل بتروكي
وخــال مرحلــة التفــاوض علــى معامــل المبادلــة، قامــت 
كّل مــن المجموعــة الســعودية وبتروكيــم بأخــذ مشــورة 
مستشــاريهم، باإلضافــة إلــى مراجعــة تقاريــر العنايــة المهنيــة 
الازمــة الخاصــة بأعمــال الشــركتين، وبنــاء علــى ذلــك حصــل 

مســاهمو بتروكيــم المقيــدون بســجل المســاهمين لبتروكيــم 
علــى  الجمعيــة  انعقــاد  بعــد  تــداول  فتــرة  ثانــي  بنهايــة 
)1,27( ســهم فــي المجموعــة الســعودية مقابــل كل ســهم 
يملكونــه فــي بتروكيــم، وذلــك مقابــل قيــام المجموعــة 
الســعودية بإصــدار ثاثمائــة وأربعــة ماييــن وثمانمائــة ألــف 
ــغ  عشــرة  )304,800,000( ســهم عــادي بقيمــة اســمية تبل
)10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد لصالــح مســاهمين 
بتروكيــم البائعيــن مــن خــال زيــادة رأس مالهــا المدفــوع 
ــارات وخمســمائة مليــون )4,500,000,000(  مــن أربعــة ملي
ــة  ــمائة وثماني ــارات وخمس ــبعة ملي ــى س ــعودي إل ــال س ري
وأربعــون مليــون )7,548,000,000( ريــال ســعودي، وزيــادة 
ســهم  مليــون  وخمســين  أربعمائــة  مــن  أســهمها  عــدد 
)450,000,000(  إلــى ســبعمائة وأربعــة وخمســين  مليــون 
وثمانمائــة ألــف )754,800,000( ســهم، والتــي تمثــل زيــادة 
بنســبة )67,733%( فــي رأس المــال المجموعــة الســعودية. 
بعــد نفــاذ قــرار الجمعيــة أصبحــت بتروكيــم شــركة مســاهمة 
المجموعــة  قبــل  مــن  بالكامــل  مملوكــة  مدرجــة  غيــر 

الســعودية.

اعتماد استراتيجية جديدة للمجموعة السعودية. 214

الســعودية  المجموعــة  شــركة  إدارة  مجلــس  اعتمــاد 
ــدة للمجموعــة تهــدف  لاســتثمار الصناعــي اســتراتيجية جدي
إلــى زيــادة وتنويــع محفظــة المجموعــة الحاليــة، وذلــك 
باالســتمرار فــي نمــو مشــاريعها البتروكيماويــة، باإلضافــة 
بقطاعــات  جديــدة  صناعيــة  باســتثمارات  الدخــول  إلــى 
ــات  ــل التقني ــة مث ــات الحديث ــى االســتدامة والتقني قائمــة عل

ــة، وتقنيــات التحــول للطاقــة النظيفــة، والهيدروجيــن،  الحيوي
وذلــك مــن خــال تكويــن شــراكات اســتراتيجية مــع شــركات 
ــك  ــة 2030م، وذل ــة المملك ــع رؤي ــق م ــا يتواف ــة، بم عالمي
ــد لمســاهمي الشــركة، مــع العمــل  ــم العائ مــن أجــل تعظي
علــى االســتمرار بتوزيــع أربــاح للمســاهمين، وتعمــل حاليــًا 

المجموعــة علــى دراســة عــدة فــرص اســتثمارية جديــدة.
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الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات. 314

أعلنــت المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي بتاريــخ 
8/9/2022م فــي موقــع تــداول عــن عــزم مشــروعها المــدار 
بصــورة مشــتركة )الشــركة الســعودية للبوليمــرات( علــى 
ــارًا  التوقــف ألعمــال الصيانــة الدوريــة المجدولــة، وذلــك اعتب
مــن يــوم الســبت 2022-10-1م، ولمــدة 58 يومــًا، مــع 
ــبقت  ــث س ــة؛ حي ــاريع المجموع ــي مش ــال باق ــتمرار أعم اس
ــس  ــر مجل ــي تقري ــدول ف ــف المج ــذا التوق ــى ه ــارة إل اإلش

ــذا  ــل ه ــر أن مث ــر بالذك ــام 2021م. جدي ــة لع إدارة المجموع
إلــى ســت ســنوات، وهــذا  يحــدث كل خمــس  التوقــف 
ى النخفــاض نتائــج المجموعــة الماليــة للربــع  التوقــف أدَّ
الرابــع مــن عــام 2022م بحيــث كانــت النتائــج فــي الربــع 
ــع  ــة م ــال بالمقارن ــون ري ــي )294( ملي ــارة بحوال ــع خس الراب
الربــع الســابق مــن نفــس العــام بأربــاح 55 مليــون ريــال وأربــاح 

ــابق. ــام الس ــن الع ــل م ــع المماث ــال للرب ــون ري 122 ملي

التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة. 414

فــي بدايــة العــام 2023م، حــدث توقــف مؤقــت وغيــر 
مجــدول ألحــد مشــاريع المجموعــة الســعودية )الشــركة 
تقنيــة  مشــكلة  بســبب  وذلــك  للبوليمــرات(،  الســعودية 
ــى  ــات عل ــت إدارة العملي ــن، وعمل ــد اإليثلي ــدة تبري ــي وح ف
الوحــدات،  التدريجــي لجميــع  التشــغيل  إصاحهــا وإعــادة 
والمعــدات،  الموظفيــن  ســامة  علــى  يحافــظ  وبشــكل 
ــة مــدة )37( يــوم، ومــن المتوقــع  واســتمرت أعمــال الصيان
ــام  ــن الع ــع األول م ــج الرب ــى نتائ ــي عل ــر المال ــون األث أن يك

2023م مبلــغ وقــدرة )230( مليــون ريــال.

ــرر  ــن المق ــة، فم ــة القادم ــات المجدول ــص التوقف ــا يخ وفيم
ــركات  ــن الش ــركتين م ــة لش ــة مجدول ــاك صيان ــون هن أن يك
المــدارة بصــورة مشــتركة فــي الربــع األول من عــام 2024م، 
ومشــروع  فيليبــس  شــيفرون  الســعودية  شــركة  وهمــا 
شــركة الجبيــل شــيفرون فيليبــس، وهــذا بــدوره ســوف يؤثــر 
ــع، ولكــن  ــك الرب ــج المجموعــة الســعودية فــي ذل علــى نتائ
ــج الشــركة  ــؤ بنتائ ــًا التنب ــذب األســعار يصعــب حالي بســبب تذب
المســتقبلية. وفيمــا يخــص األســعار العالميــة والمحليــة حيــث 
تعتبــر المؤثــر الرئيســي فــي نتائــج الشــركة، فمازالــت األســعار 
ــف األول  ــتمر للنص ــع أن تس ــاد ومتوق ــكل ح ــة وبش منخفض

ــام 2023م.  ــن ع م

النتائج المالية للشركة:. 5

ملخص لنتائج أعمال الشركة للسنوات المالية 2018م – 2022م: 115

يوضح الجدول اآلتي نتائج أعمال الشركة للسنوات الخمس الماضية:

20222021202020192018)قائمة المركز المالي( بماليين الرياالت

1,7815,8387,060 2,3523,574الموجودات المتداولة 

8,7028,7379,38516,39717,345الموجودات غير المتداولة

11,05412,31011,16622,23524,405 إجمالي الموجودات

3473976763,0004,243المطلوبات المتداولة

2020194,2675,747 المطلوبات غير المتداولة

3674176947,2679,990إجمالي المطلوبات

10,68711,89310,47214,96814,415إجمالي حقوق الملكية

11,05412,31011,16622,23524,405إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
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202020192018*2021*2022قائمة الدخل )بماليين الرياالت(

7,6568,930--المبيعات *

)6,247()5,773(--تكلفة المبيعات*

1,8832,683--إجمالي الربح 

4941,906253274311حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة*

)702()616()52()69()72(المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع*

-----خسائر استثمار مشروع مدار بصورة مشتركة

4221,8372011,5412,310ربح التشغيل*

)304()113(451020إيرادات )تكاليف( تمويل

14252-1-دخل آخر، بالصافي

4671,8482211,4422,258الدخل )الخسارة( قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة

)259()158()14()30()74(الزكاة وضريبة الدخل

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

2771,13692606865صافي الربح

0,412.530.21.351.92ربحية السهم الواحد بالريال

*ماحظة:

- بــدًءا مــن الربــع الثالــث للعــام 2021، توقفــت شــركة )بتروكيــم( عــن طريقــة التوحيــد الكامــل لقوائمهــا الماليــة مــع الشــركة 
الســعودية للبوليمــرات، وشــركة بوليمــرات الخليــج للتوزيــع، وعــرض اســتثماراتها فيهــا وفًقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة، وقيــام 
)بتروكيــم( بتغييــر طريقــة توحيدهــا لقوائمهــا مــع شــركاتها المــدارة بصــورة مشــتركة أدى لتغييــر المجموعــة طريقــة عرضهــا 
لقوائمهــا الماليــة أيًضــا، وتــم عــرض قوائــم العــام المالــي 2021م وأرقــام المقارنــة للعــام المالــي 2020م بطريقــة حقــوق 

الملكيــة، ومــا ســبقها مــن األعــوام بطريقــة التوحيــد الكامــل كمــا نشــرت ســابًقا.

ــي  ــدرة ف ــهم المص ــع األس ــى جمي ــتحواذ عل ــة اس ــت صفق ــل 2022م أبرم ــخ 10 أبري ــعودية بتاري ــة الس ــا أن المجموع - كم
ــون )240,000,000( ســهم،  ــن ملي ــن وأربعي ــغ عددهــا مائتي ــل المجموعــة الســعودية والبال ــر المملوكــة مــن قب ــم غي بتروكي
والتــي تمثــل نســبة )50%( مــن رأس مــال بتروكيــم، وذلــك مقابــل قيــام المجموعــة الســعودية بإصــدار ثاثمائــة وأربعــة ماييــن 
ــح  ــد لصال ــهم الواح ــعودية للس ــاالت س ــرة )10( ري ــغ  عش ــمية تبل ــة اس ــادي بقيم ــهم ع ــف )304,800,000( س ــة أل وثمانمائ
مســاهمين بتروكيــم مــن خــال زيــادة رأس مالهــا المدفــوع مــن أربعــة مليــارات وخمســمائة مليــون )4,500,000,000( ريــال 
ــرار  ــاذ ق ــد نف ــعودي. بع ــال س ــون )7,548,000,000( ري ــون ملي ــة وأربع ــمائة وثماني ــارات وخمس ــبعة ملي ــى س ــعودي إل س

ــر مدرجــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المجموعــة الســعودية.  ــة أصبحــت بتروكيــم شــركة مســاهمة غي الجمعي

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 215

نسبة التغير %التغييرات +/-20222021البنود )بماليين الرياالت(

)74%()1,412(4941,906حصة الشركة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة

4%3)69()72(المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع

)77%()1,415(837,	22	الربح التشغيلي

)76%()859(36	,	277صافي الربح

تعود أسباب انخفاض صافي أرباح الشركة خال العام 2022م، مقارنة مع العام الماضي إلى التالي: 
1( انخفاض هامش الربح بسبب ارتفاع أسعار اللقيم وانخفاض أسعار بيع للعام 2022 م.

2( أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع الشركة السعودية للبوليمرات خال العام 2022م.
3( ارتفاع الزكاة نتيجة عكس مخصص زكاة في العام السابق 2021م.

السياسات المالية المحاسبية وتطبيق المعايير: 315

أعــدت القوائــم الماليــة الســنوية الموحــدة للشــركة، وفًقــا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى 
المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وال يوجــد أي اختــاف فــي السياســات الماليــة المحاســبية والمعايير 

المطبقــة فــي الشــركة.

سياسة توزيع األرباح:. 6
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية، والتكاليف األخرى على الوجه التالي:

1

3

2

4

يجنب عشرة بالمائة )10%( من األرباح الصافية لتكوين 
احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا 

التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ثاثين بالمائة )30%( من 
رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك 
بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة، أو يكفل توزيع أرباح ثابتة 

قدر اإلمكان على المساهمين.

للجمعية العامة العادية -بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة - أن 
ب النسبة التي تراها مائمة من األرباح الصافية، لتكوين  تجنِّ

احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

من الباقي بعد ذلك توزع األرباح على المساهمين بنسبة ال 
تقل عن خمسة بالمائة )5%( من رأس المال المدفوع

كمــا يجــوز أن تــوزع الشــركة أرباًحــا مرحليــة علــى مســاهميها بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي، بقــرار مــن مجلــس اإلدارة، 
إذا ســمح وضــع الشــركة المالــي وتوفــرت الســيولة لديهــا وفًقــا للضوابــط واإلجــراءات التــي تضعهــا الجهــة المختصــة. 
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ــن  ــة م ــات النقدي ــإن التوزيع ــة، ف ــه التنفيذي ــن الئحت ــادة )63( م ــل والم ــة الدخ ــام ضريب ــن نظ ــادة )68( م ــكام الم ــب أح حس
ــبة %5 ــتقطاع بنس ــة االس ــة لضريب ــابتهم البنكي ــي حس ــا ف ــا أو قيده ــد تحويله ــع عن ــاهمين تخض ــركة للمس الش

هــذا، وقــد قــرر مجلــس إدارة المجموعــة الســعودية لاســتثمار الصناعــي توزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام المالــي 2022م حســب 
مــا يلــي:

قرار مجلس فترة األرباح
اإلدارة

تاريخ 
إجمالي المبلغ تاريخ التوزيعاالستحقاق

الموزع
عدد األسهم 

المستحقة
الربح الموزع 

النسبةللسهم

النصف األول – 
2022م

566.1 مليون 21/07/2022م30/6/2022م14/4/2022م
ريال

754.8 مليون 
7.5%0.75 ريالسهم

النصف الثاني 
2022-م

566.1 مليون 22/12/2022م8/12/2022م4/12/2022
ريال

754.8 مليون 
7.5%0.75 ريالسهم

ــال، وحصــة الســهم الواحــد مبلــغ  ــاح عــن العــام 2022م، مبلــغ 1,132 مليــون ري وبهــذا يكــون إجمالــي مــا تــم توزيعــه كأرب
ريــال واحــد ونصــف، وبنســبة 15% إلــى القيمــة االســمية للســهم، وكانــت توزيعــات األربــاح النقديــة خــال الســنوات الماضيــة 

علــى النحــو التالــي:

2013
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225 225
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وقد حققت الشركة أرباًحا صافية خال السنوات السابقة على النحو التالي:

2013
-
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مايين الرياالت صافي الدخل

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

714

933
727

499

1004 865
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92

1136

277

ــعار  ــك أس ــم، وكذل ــف اللقي ــعار تكالي ــر أس ــم تغي ــك بحك ــة، وذل ــة متذبذب ــات صناع ــة البتروكيماوي ــروف أن صناع ــن المع وم
ــا، بحيــث يصعــب التنبــؤ بأربــاح الشــركة للســنوات القادمــة، ممــا يتطلــب مراجعــة سياســة توزيــع األربــاح  المنتجــات النهائيــة عالميًّ
ــت  ــا تحقق ــاهمين، كلم ــنوية للمس ــات الس ــو التوزيع ــتمرارية ونم ــق اس ــى تحقي ــدف إل ــركة ته ــأن الش ــا ب ــكل دوري، علًم بش

ــاح: القــدرة علــى ذلــك، ويوضــح الجــدول التالــي رصيــد األرب

2022البيـــــان

1,809رصيد األرباح المبقاة في 1/1/2022م

)1,698(توزيعات أرباح عن العام 2022م

277صافي األرباح في 31/12/2022م

98الدخل الشامل اآلخر للسنة

)28(المحول لالحتياطي النظامي بنسبة %10

458األرباح المبقاة المتراكمة في 31/12/2022م
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القروض وأدوات الدين:. 7
التابعــة الشــركة الوطنيــة  لــدى مشــروع شــركتها  ، بينمــا  ال توجــد أي قــروض مباشــرة علــى المجموعــة الســعودية 
للبتروكيماويــات )بتروكيــم( قــروض قائمــة علــى مشــروعها الشــركة الســعودية للبوليمــرات؛  حيــث قامــت الشــركة الســعودية 
للبوليمــرات بتوقيــع اتفاقيــات إعــادة تمويــل مــع كل مــن: البنــك األهلــي الســعودي وبنــك الريــاض، بإجمالــي 3000 مليــون 
ريــال، لمــدة أربــع ســنوات تســدد بشــكل نصــف ســنوي، تبــدأ مــن يونيــو 2020م وتنتهــي فــي ديســمبر 2023م، ويحمــل ســعر 
ــى ٪0.9 ومضمــون بســند رئيســي،  ــور(، باإلضافــة إل ــدن )اليب ــوك فــي لن ــن البن ــدة بي ــى أســاس معــدل ســعر الفائ ــدة عل فائ

ــاالت(: ــن الري ــه خــال عــام 2022م )بمايي يــن وحركت ــن معلومــات القــرض وأدوات الدَّ ــي يبي والجــدول التال

رصيد بداية العامقيمة القرضالجهة المقرضة
المبالغ المسددة 

خالل العام
مدة القرض )سنة(*رصيد نهاية العام

1,5007503753754بنك الرياض

البنك األهلي 
1,5007503753754السعودي

3,0001,500750750اإلجمالي

* بدأ السداد منتصف عام 2020م.

ــل إنشــاء  ــي قب ــى القــرض األصل ــت عل ــة فــإن الشــركة الســعودية للبوليمــرات والمــدارة بصــورة مشــتركة حصل )وللمعلومي
المشــروع، والــذي ترتــب عليــه العديــد مــن الشــروط، ومــن أهــم تلــك الشــروط احتجــاز مبالــغ نقديــة كضمــان لتســديد القــرض، 
ــر مــن القــرض؛  فقــد رأت الشــركة  ــة، وســداد الجــزء األكب ونظــرًا النتظــام أعمــال الشــركة التشــغيلية، وتحســن قدرتهــا المالي
إعــادة تمويــل القــرض األصلــي للحصــول علــى شــروط تمويليــة أفضــل؛ حيــث اســتطاعت الشــركة اســتخدام المبالــغ المحتجــزة 
ــل  ــة التموي ــي قيم ــض إجمال ــك بتخفي ــاهم ذل ــي، وس ــرض األصل ــة الق ــن قيم ــزء م ــداد ج ــال لس ــون ري ــة )1,762( ملي والبالغ
الجديــد، كمــا أن إعــادة التمويــل تهــدف إلــى تخفيــف القيــود علــى توزيعــات الشــركة الســعودية للبوليمــرات مســتقبًا، علمــًا 
بــأن ذلــك ال يترتــب عليــه بالضــرورة توزيعــات أربــاح إضافيــة مــن بالمجموعــة لمســاهميها فــي المــدى القريــب، وبلــغ القــرض 
األصلــي )13,458( مليــون ريــال، مقــدم مــن صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي، وصنــدوق االســتثمارات العامــة، و19 بنــكًا 
ــة  ــرض أن ينتهــي ســداد كامــل القــرض فــي نهاي ــدأ التســديد فــي عــام 2013م، وكان مــن المفت ــة، وب ــًا، 9 منهــا محلي تجاري

2023م، وتــم تســوية القــرض األصلــي خــال الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م(.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في . 8
التصويت أو أدوات َدْين الشركة )عدا أعضاء مجلس إدارة 

الشركة وكبار التنفيذيين وأقاربهم(، وأي تغيير في تلك 
الحقوق خالل السنة المالية 2022م:

اســم من تعود له المصلحة
نهاية العامبداية العام

نسبة التغييرصافي التغيير
عدد األسهمعدد األسهم

529.6%22,275,000140,260,835117,985,835المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

67.7%450,000,000754,800,000304,800,00عدد أسهم المجموعة السعودية

-13.63%18.58%4.95%نسبة التملك 

ماحظــة: قامــت المجموعــة الســعودية بتاريــخ 10 أبريــل 2022م باالســتحواذ علــى جميــع األســهم المصــدرة فــي بتروكيــم 
غيــر المملوكــة ِمــن ِقَبــل المجموعــة الســعودية والبالــغ عددهــا مائتيــن وأربعيــن مليــون )240,000,000( ســهم، والتــي تمثــل 
نســبة )50%( مــن رأس مــال بتروكيــم، وذلــك مقابــل قيــام المجموعــة الســعودية بإصــدار ثاثمائــة وأربعــة ماييــن وثمانمائــة 
ألــف )304,800,000( ســهم عــادي لصالــح مســاهمي بتروكيــم. بعــد نفــاذ قــرار الجمعيــة أصبحــت بتروكيــم شــركة مســاهمة 

غيــر مدرجــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المجموعــة الســعودية.
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إدارة الشركة:. 	

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه: 119

يتولــى إدارة المجموعــة مجلــس إدارة مؤلــف مــن عشــرة أعضــاء، بتاريــخ 10/4/2022م، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة علــى زيــادة عــدد أعضــاء المجلــس مــن 9 أعضــاء إلــى 10 أعضــاء، وذلــك نتيجــة الســتحواذ المجموعــة الســعودية علــى 
ــأن ينتقــل عضــو واحــد مــن  الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات )بتروكيــم(؛  حيــث كان ذلــك أحــد شــروط صفقــة االســتحواذ ب
شــركة بتروكيــم إلــى المجموعــة، كمــا أن المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة قامــت بتغييــر ممثلهــا فــي مجلــس إدارة 
المجموعــة الســعودية بترشــيح األســتاذ/ إيــاد الحســين )عضــو مجلــس إدارة بتروكيــم الســابق( بــداًل مــن األســتاذ/ ثامــر الحمــود، 

وذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ إتمــام صفقــة اســتحواذ المجموعــة الســعودية علــى بتروكيــم )10/4/2022م(. 

والجديــر بالذكــر أن الــدورة الحاليــة المنتخبــة بتاريــخ 21/4/2021م، بــدأت عضويتهــم فــي تاريــخ 1/7/2021م، وتنتهــي دورة 
ــا للتعريفــات بائحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن  المجلــس الحالــي فــي 30/6/2024م، ويجــري تصنيــف األعضــاء وفًق

هيئــة الســوق الماليــة علــى النحــو التالــي:

الصفةالمنصباســم العضــوم

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

غير تنفيذي)نائب الرئيس(األستاذ نبيل عبداهلل المبارك 2

غير تنفيذي*عضو مجلس إدارةمعالي األستاذ سليمان عبد الرحمن القويز 3

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةالدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي4

مستقلعضو مجلس إدارةاألستاذ فراج منصور أبو ثنين5

مستقلعضو مجلس إدارةالدكتور سعد صالح الرويتع6

غير تنفيذيعضو مجلس إدارةاألستاذ عادل عبد العزيز القريشي7

مستقلعضو مجلس إدارةالمهندس زياد محمد الشيحة8

عضو مجلس إدارةاألستاذ إياد عبدالرحمن الحسين9
غير تنفيذي)ممثًا عن المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(

مستقلعضو مجلس إدارةاألستاذ فهد عبدالرحمن المعيكل10

ــر  ــخ 1 أكتوب * أكمــل معالــي األســتاذ ســليمان القويــز تســع ســنوات فــي عضويــة مجلــس إدارة المجموعــة الســعودية بتاري
ــر تنفيــذي. 2022م، وبنــاء عليــه تحــول تصنيــف عضويتــه مــن مســتقل إلــى عضــو غي

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية،  219
ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس اإلدارة )واللجان المنبثقة من المجلس(:

خليل إبراهيم الوطبان – رئيس مجلس اإلدارة – رئيس اللجنة التنفيذية

متقاعد.الوظيفة الحالية

بكالوريوس هندسة ميكانيكية.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية. )2018 – 2022م(. 	
نائـــب الرئيـــس لاســـتراتيجية والتخطيـــط فـــي شـــركة التعديـــن العربيـــة الســـعودية وشـــركاتها  	

التابعـــة. )2009-2018(.
رئيس لشركة ألفا لتطوير المشاريع. )2007 - 2009(. 	
نائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه. )2004-2007(. 	
ـــة.  	 ـــركاتها التابع ـــابك( وش ـــية )س ـــات األساس ـــعودية للصناع ـــركة الس ـــي الش ـــي ف ـــدرج الوظيف الت

.)2004 - 1987(

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

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التحليات المالية.الوظيفة الحالية

المؤهات
ماجستير إدارة المعلومات واإلدارة المالية.

بكالوريوس محاسبة.

الوظائف السابقة والخبرات
المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة سمة للتصنيف االئتماني )تصنيف( )2015 - 2022(. 	
المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة السعودية للمعلومات االئتمانية )سمة( )2004 - 2017(. 	
التدرج الوظيفي في البنك المركزي السعودي. )1992-2003(. 	

سليمان عبد الرحمن القويز – عضو مجلس إدارة - عضو اللجنة التنفيذية

متقاعد.الوظيفة الحالية

المؤهات
تأهيل مهني في اإلدارة المالية للشركات وإدارة العمليات البنكية.

بكالوريوس إدارة أعمال.

الوظائف السابقة والخبرات
محافظ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. )2013 - 2021( 	
عدة مناصب إدارية في البنك السعودي األمريكي وبنك الرياض )1981 - 2013( 	

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

رجل أعمال.الوظيفة الحالية

المؤهات
 دكتوراه في المحاسبة.
ماجستير في المحاسبة.

بكالوريوس في المحاسبة.

خبرات ومناصب متعددة في إدارة شركة سليمان عبد العزيز الراجحي القابضة، ومؤسسة  	الوظائف السابقة والخبرات
سليمان الراجحي الخيرية، وإدارة الشركة الوطنية لنظم المعلومات.
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أعضاء مجلس اإلدارة )واللجان المنبثقة من المجلس(:

فراج منصور أبو ثنين – عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

متقاعد.الوظيفة الحالية

المؤهات
بكالوريوس في اإلدارة الصناعية.

برنامج تشيس منهاتن لائتمان والتحليل المالي.

نائب الرئيس األعلى لاستثمار والمالية في شركة التصنيع الوطنية. )2008-1999(. 	الوظائف السابقة والخبرات
مدير قسم إقراض في صندوق التنمية الصناعية السعودي. )1982-1999(. 	

سعد صالح الرويتع – عضو مجلس إدارة – رئيس لجنة المراجعة – رئيس لجنة الحوكمة

وكيل جامعة األمير سلطان للشؤون اإلدارية والمالية.الوظيفة الحالية

المؤهات
دكتوراه في المحاسبة.
ماجستير في المحاسبة.

بكالوريوس في المحاسبة.

رئيس قسم المحاسبة بجامعة الملك سعود، وشغل مناصب وعضويات بمجالس اإلدارة ولجان  	الوظائف السابقة والخبرات
المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.

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

رجل أعمال.الوظيفة الحالية

بكالوريوس اإلدارة الصناعية.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات

العضو المنتدب للشركة العربية المتحدة للسيارات )1995 - 2000(. 	
عمل في عدة مناصب في بنك سامبا )1991 - 1994(. 	
شــغل مناصــب وعضويــات فــي مجالس اإلدارة فــي شــركات ومؤسســات حكومية.  	

.)2022 - 2000(

زياد محمد الشيحة – عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير “سرك”.الوظيفة الحالية

المؤهات
ماجستير إدارة أعمال.

ماجستير هندسة كهربائية.
بكالوريوس هندسة كهربائية.

أعضاء مجلس اإلدارة )واللجان المنبثقة من المجلس(:

الوظائف السابقة والخبرات

العضو المنتدب لشركة الوديان العقارية السعودية )2018 – 2019م(. 	
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء )2014 - 2018م(. 	
أرامكــو الســعودية فــي عــدة مناصــب تشــغيلية وتنفيذيــة داخــل المملكــة وخارجهــا  	

)1984 - 2014م(.

إياد عبدالرحمن الحسين – عضو مجلس إدارة - عضو لجنة الحوكمة

مساعد المحافظ للشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.الوظيفة الحالية

المؤهات
ماجستير في التجارة والعلوم المالية. 

بكالوريوس محاسبة. 

الوظائف السابقة والخبرات

ــة  	 ــات االجتماعيـ ــة للتأمينـ ــة العامـ ــة - المؤسسـ ــة واإلداريـ ــؤون الماليـ ــظ للشـ ــاعد المحافـ مسـ
2021م(.  -  2014(

مدير عام الشؤون المالية - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )2009 - 2013م(. 	
مدير عام الرقابة المالية - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )2007 - 2009م(. 	
مراقب مالي - المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية )2000 - 2007م(. 	

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

الرئيس التنفيذي إدارة شركة المصافي العربية السعودية )ساركو( )2013 - 2022(.الوظيفة الحالية

بكالوريوس االقتصاد واإلدارة.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات
نائب مدير مكتب شركة إسمنت المنطقة الجنوبية جدة )2004-2012(. 	
الحرس الوطني للقطاع الغربي في قسم المناقصات. 2003م. 	

أعضاء اللجان )من خارج المجلس(:

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

مستشار مالي وإداري.الوظيفة الحالية

المؤهات
بكالوريوس العلوم اإلدارية – قسم محاسبة.

.CPA الزمالة األمريكية

الوظائف السابقة والخبرات
المدير المالي في شركة اإللكترونيات المتقدمة )2018 - 2022(. 	
التدرج الوظيفي بعدة مناصب في شركة اإللكترونيات المتقدمة )1984 - 2018(. 	
شغل العديد من عضويات لجان المراجعة في شركات ومؤسسات حكومية.  	
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اإلدارة التنفيذية:

عبد الرحمن صالح السماعيل

الرئيس التنفيذي في المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

المؤهات
ماجستير في االقتصاد. 

بكالوريوس في اإلدارة المالية. 

الوظائف السابقة والخبرات

العضو المنتدب – الشركة الوطنية للبتروكيماويات من )2008م - 2020م(. 	
مدير المشاريع – المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي )2004 - 2008م(. 	
مدير عام – شركة الحلول المترابطة للتقنية )2002 - 2004م(. 	
مدير البرامج االستثمارية – المعهد المصرفي )مؤسسة النقد( )1994 - 2002م(. 	

فهد عبداهلل الذيبان

مدير إدارة العمليات – المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

بكالوريوس في اإلحصاء.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات

الرئيس التنفيذي المكلف – الشركة الوطنية للبتروكيماويات )2021م – 2022م(. 	
مدير عام التسويق – الشركة الوطنية للبتروكيماويات )2011م – 2020م(. 	
مدير عام شركة بوليمرات الخليج )2011م - 2020م(. 	
وكذلك عمل األستاذ فهد الذيبان في عدة مناصب أثناء عمله في شركة سابك: 	
مدير عام شركة سابك تركيا )2010م - 2011م(. 	
مدير أعمال منتج الميثانول )2007م – 2010م(. 	
مدير إقليمي في شركة سابك آسيا باسيفك – سنغافورا )2003م – 2006م(. 	

حازم مروان أبو سويرح

مدير مالي أول - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

بكالوريوس اقتصاد وعلوم إدارية.المؤهات

الوظائف السابقة والخبرات

رئيس حسابات – الشركة الوطنية للبتروكيماويات )2009م - 2010م(. 	
رئيس حسابات – شركة انمائية لاستثمار والتطوير العقاري والسياحي )2005م - 2009م(. 	
رئيس حسابات _ شركة تنمية العقار والسياحة - توريسكو )2001م - 2005م(. 	
مراجع حسابات _ الربيش محاسبون ومراجعون قانونيون )1999م – 2001م(. 	

علي عبداهلل البقمي

مدير االلتزام، وسكرتير مجلس اإلدارة - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

المؤهات
شهادة الماجستير في التسويق الدولي. 

شهادة دبلوم عالي في التصميم والصناعة واإلدارة.
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.

الوظائف السابقة والخبرات

مدير المشاريع، وسكرتير مجلس اإلدارة - الشركة الوطنية للبتروكيماويات )2009م – 2022م(. 	
مدير تطوير األعمال في المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي )2008م – 2009م(. 	
ــة  	 ــة الصناعيـ ــدوق التنميـ ــي صنـ ــب فـ ــدة مناصـ ــي عـ ــي فـ ــي البقمـ ــتاذ علـ ــل األسـ ــا عمـ كمـ

2008م(.   - )1997م  الســـعودي 

محمد علي الدغيش

مدير المشاريع - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي.الوظيفة الحالية

المؤهات
ماجستير في اإلدارة الهندسية. 

بكالوريوس هندسة بترول.

الوظائف السابقة والخبرات
مدير المشاريع - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي. )2017م حتى االن(. 	
أمين سر المجلس – المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي )2011م – 2022م(.  	
محلل المشاريع - المجموعة السعودية لاستثمار الصناعي. )2010م - 2016م(. 	

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس  319
اإلدارة عضًوا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

عضوية المجالس السابقةعضوية المجالس الحالية

اسم الشركة
داخل/خارج 

المملكة
الكيان القانونيداخل/خارج المملكةاسم الشركةالكيان القانوني

المهندس خليل إبراهيم الوطبان )رئيس مجلس اإلدارة(

الشركة السعودية 
االستثمارية إلعادة التدوير 

“سرك”
ذات مسؤولية داخل المملكة

محدودة

شركة األعمال البحرية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللخدمات البيئية

محدودة

الشركة الوطنية 
مساهمة مقفلةداخل المملكةللبتروكيماويات )بتروكيم(

الشركة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللبوليمرات

محدودة

شركة شيفرون فيليبس 
ذات مسؤولية داخل المملكةالسعودية

محدودة

شركة الجبيل شيفرون 
ذات مسؤولية داخل المملكةفيليبس

محدودة
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عضوية المجالس السابقةعضوية المجالس الحالية

 vاسم الشركة
داخل/خارج 

المملكة
الكيان القانونيداخل/خارج المملكةاسم الشركةالكيان القانوني

األستاذ نبيل عبداهلل المبارك )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

شركة بحر العرب ألنظمة 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالمعلومات

مؤسسة حكوميةداخل المملكةبنك التنمية االجتماعية

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة ليندو

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة التحليات المالية
محدودة

مساهمة مغلقةداخل المملكةمجموعة المرشد القابضة

مساهمة مغلقةداخل المملكةشركة المرشد للمقاوالت

الشركة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللبوليمرات

محدودة

شركة شيفرون فيليبس 
ذات مسؤولية داخل المملكةالسعودية

محدودة

شركة الجبيل شيفرون 
ذات مسؤولية داخل المملكةفيليبس

محدودة

معالي األستاذ سليمان عبد الرحمن القويز

شركة اتحاد االتصاالت 
شركة حصانة مساهمة مدرجةداخل المملكة)موبايلي(

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةلاستثمار

شركة التعدين العربية 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودية )معادن(

الشركة السعودية 
للصناعات الزجاجية 

)زجاج(
مساهمة مدرجةداخل المملكة

الشركة الوطنية مساهمة مدرجةداخل المملكةمجلس البنك البريطاني
مساهمة مدرجةداخل المملكةللتصنيع )تصنيع(

شركة رويال آند سن مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة المنجم لألغذية
مساهمة غير مدرجةخارج المملكةللتأمين

شركة باالكروك العربية 
شركة آجل للخدمات مساهمة مغلقةداخل المملكةالسعودية

مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالمالية

شركة ماستر كارد 
مساهمة غير مدرجةخارج المملكةالعالمية

عضوية المجالس السابقةعضوية المجالس الحالية

 vاسم الشركة
داخل/خارج 

المملكة
الكيان القانونيداخل/خارج المملكةاسم الشركةالكيان القانوني

الدكتور عبد الرحمن سليمان الراجحي

مساهمة غير داخل المملكةمجموعة الراجحي إخوان
مدرجة

الشركة التعليمية 
مساهمة غير مدرجةداخل المملكةالمتطورة

مجموعة شركات مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة اإلسمنت السعودية
مساهمه مقفلةخارج المملكةدواجن الوطنية

مساهمة غير داخل المملكةشركة سيوب العربية
مدرجة

أوقاف سليمان بن 
غير ربحيةداخل المملكةعبد العزيز الراجحي

الشركة الوطنية لنظم 
مساهمة غير داخل المملكةالمعلومات المحدودة

مدرجة

مؤسسة تعليميةداخل المملكةجامعة سليمان الراجحي

سليمان بن عبد العزيز 
غير ربحيةداخل المملكةالراجحي الخيرية

كلية الطب جامعة الملك 
مؤسسة تعليميةداخل المملكةسعود

مؤسسة سليمان الراجحي 
غير ربحيةداخل المملكةللتمويل التنموي

الجمعية الوطنية للخدمات 
غير ربحيةداخل المملكةاالجتماعية )أجواد(

غير ربحيةداخل المملكةالمؤسسات األهلية 

األستاذ فراج منصور أبو ثنين

مساهمة مدرجةداخل المملكةمجموعة استرا الصناعية
الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات 

بتروكيم
مساهمة مغلقةداخل المملكة

مساهمة مدرجةداخل المملكةالمعمر ألنظمة المعلومات
الشركة الوطنية 
السعودية للنقل 

البحري
مساهمة مغلقةداخل المملكة

شركة الراجحي للبناء 
ذات مسؤولية داخل المملكةوالتعمير

مساهمة مغلقةداخل المملكةشركة بوانمحدودة

مساهمة مقفلةداخل المملكةالجزيرة كابيتال
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عضوية المجالس السابقةعضوية المجالس الحالية

 vاسم الشركة
داخل/خارج 

المملكة
الكيان القانونيداخل/خارج المملكةاسم الشركةالكيان القانوني

الدكتور سعد صالح الرويتع

الشركة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةإلعادة التدوير

محدودة

البنك األهلي 
مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودي

الشركة السعودية 
مساهمة مدرجةداخل المملكةللطباعة والتغليف

مساهمة مغلقةداخل المملكةصندوق رنا لاستثمار

مؤسسة حكوميةداخل المملكةتطوير وسط الرياض

مساهمة مقفلةداخل المملكةشركة الوديان

األستاذ عادل عبد العزيز القريشي

ذات مسؤولية داخل المملكةالشركة المتحدة للسيارات
ذات مسؤولية داخل المملكةشركة الصباح للتجارةمحدودة

محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األنظمة المتقدمة
محدودة

شركة علي زيد 
ذات مسؤولية داخل المملكةالقريشي وإخوانه

محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة القريشي
محدودة

الشركة العربية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللسيارات

محدودة

الشركة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللبوليمرات

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة رنا لاستثمارمحدودة
محدودة

شركة شيفرون فيليبس 
ذات مسؤولية داخل المملكةالسعودية

حكوميةداخل المملكةالهيئة العليا للسياحةمحدودة

شركة الجبيل شيفرون 
ذات مسؤولية داخل المملكةفيليبس

محدودة

المهندس زياد محمد الشيحة

عضو استشاري مجموعة 
عضو في هيئة الربط مساهمة مقفلةداخل المملكةأركاد

مساهمة مقفلةداخل المملكةالخليجي

رئيس مجلس إدارة أركاد 
عضو في شركة مساهمة مقفلةداخل المملكةعبر البحار

مساهمة مقفلةداخل المملكةبيكسا

رئيس مجلس إدارة 
ستراتيجيك مايندز 

كوربوريشن
عضو في شركة مساهمة مقفلةداخل المملكة

مساهمة مقفلةداخل المملكةالوديان

شركة األعمال البحرية 
)SAIL( ذات مسؤولية داخل المملكةللخدمات البيئية

محدودة
عضو في هيئة 

داخل المملكةتطوير مدينة الرياض

شركة إدارة خدمات البيئة 
)GEMS( ذات مسؤولية داخل المملكةالعالمية

داخل المملكةعضو في هيئة مدنمحدودة

عضوية المجالس السابقةعضوية المجالس الحالية

 vاسم الشركة
داخل/خارج 

المملكة
الكيان القانونيداخل/خارج المملكةاسم الشركةالكيان القانوني

عضو في الهيئة 
االستثمارية لسوق 

المال
داخل المملكة

عضو في كلية 
اإلدارة - جامعة 

األمير سلطان
داخل المملكة

األستاذ إياد عبدالرحمن الحسين

الشركة السعودية 
ذات مسؤولية داخل المملكةللبوليمرات

محدودة
عضو في مجموعة 

شركة مساهمة داخل المملكةسامبا المالية
مدرجة

شركة بوليمرات الخليج 
ذات مسؤولية خارج المملكةللتوزيع

محدودة
عضو مجلس إدارة 

شركة مساهمة داخل المملكةالبنك األول
مدرجة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة أروماتكس للتوزيع
محدودة

رئيس مجلس الشركة 
الوطنية للرعاية 

الطبية
شركة مساهمة داخل المملكة

مدرجة

عضو مجلس الرقابة 
المالية بالشركة 

السعودية للطوب 
الرملي

شركة ذات مسئولية داخل المملكة
محدودة

األستاذ فهد عبدالرحمن المعيكل

شركة المصافي العربية 
---مساهمة مدرجةداخل المملكةالسعودية

ذات مسؤولية داخل المملكةالشركة العربية للصهاريج
محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة سدو لاستثمار
محدودة
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ملكية أعضاء مجلس اإلدارة: 419

ــة  	 ــركة )المجموع ــهم الش ــي أس ــر ف ــم القص ــم وأوالده ــس اإلدارة وزوجاته ــاء مجل ــود ألعض ــة تع ــف ألي مصلح وص
ــام 2022م: ــال الع ــعودية( خ الس

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

----------------خليل إبراهيم الوطبان

100%5,00010,0005,000نبيل عبداهلل المبارك

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

0%38,19338,1930عبد الرحمن سليمان الراجحي

----------------فراج منصور أبو ثنين

----------------سعد صالح الرويتع

0%40,00040,0000عادل عبد العزيز القريشي

--------زياد محمد الشيحة

0%2,0002,000---إياد عبدالرحمن الحسين

100%5501,100550فهد عبدالرحمن المعيكل

علًما بأنه ال يوجد أي أدوات َدْين ألعضاء المجلس في الشركة أو شركاتها التابعة.

ملكية كبار التنفيذيين: 519

وصــف ألي مصلحــة تعــود لكبــار التنفيذييــن وزوجاتهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم الشــركة )المجموعــة الســعودية(  	
خــال العــام 2022م:

نسبة التغييرصافي التغييرنهاية العامبداية العاماســم من تعود له المصلحة

125%1,0002,2501,250عبد الرحمن صالح السماعيل*

----------------حازم مروان أبو سويرح

----------------محمد علي الدغيش

علًما بأنه ال يوجد أي أدوات دين لكبار التنفيذيين في الشركة أو شركاتها التابعة.
التغير بسبب دمج أسهمه المملوكة في المجموعة وبتروكيم.  	

اجتماعات مجلس اإلدارة: 619

عقد مجلس إدارة الشركة ستة اجتماعات خال العام المالي 2022م، وكان حضور األعضاء كما يلي:

اســم العضــو
 15

مارس
 31

مارس
 10
أبريل

14
 أبريل

 20
سبتمبر

 4
ديسمبر

خليل إبراهيم الوطبان

نبيل عبداهلل المبارك

سليمان عبد الرحمن القويز

عبد الرحمن سليمان الراجحي

فراج منصور أبو ثنين

سعد صالح الرويتع

عادل عبد العزيز القريشي

---زياد محمد الشيحة*

---إياد عبدالرحمن الحسين*

فهد عبدالرحمن المعيكل

----ثامر عبداهلل الحمود**

ماحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.
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لجان مجلس اإلدارة:. 0	

لجنة المراجعة: 1110

تشتمل مهام لجنة المراجعة على ما يلي:

ومراقبــة  	 للشــركة،  المحاســبية  السياســة  دراســة 
والقوائــم  التقاريــر  ســامة  مــن  والتحقــق  أعمالهــا، 
ــح  ــة واللوائ ــركة باألنظم ــزام الش ــا، والت ــة ونزاهته المالي

العاقــة. ذات  والسياســات 

ــار مراجعــي الحســابات الخارجييــن، وعزلهــم  	 ــة باختي التوصي
وتحديــد أتعابهــم وتقييم أدائهــم، والتحقق من اســتقالهم، 

ومراجعــة نطــاق عملهــم، وشــروط التعاقــد معهــم.

دراســة القوائــم الماليــة الســنوية واألوليــة قبــل اعتمادها  	
ونشرها.

التحقــق مــن كفايــة تصميــم األنشــطة الرقابيــة فــي  	
ــة تصميمهــا بطريقــة مناســبة، والتحقــق  الشــركة وفاعلي
خطــة  واعتمــاد  الداخلــي،  المراجــع  اســتقالية  مــن 
عمــل المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة، وتقييــم أدائهــا، 
ودراســة تقاريرهــا، ومتابعــة تنفيــذ اإلجــراءات التصحيحيــة 

ــا. ــواردة فيه ــات ال للملحوظ

المهمــة  	 للمخاطــر  الشــركة  تقديــر  فاعليــة  تقويــم 
والمحتملــة، وكيفيــة مراقبــة تلــك المخاطــر ومواجهتهــا.

وتتكــون لجنــة المراجعــة مــن ثاثــة أعضــاء، لديهــم جميعــًا خبــرات عمليــة ومهنيــة تؤهلهــم للمشــاركة الفاعلــة فــي أعمــال 
لجنــة المراجعــة؛ حيــث عقــدت اللجنــة خمســة اجتماعــات خــال العــام 2021م، وكان حضــور أعضــاء اللجنــة علــى النحــو التالــي:

2 نوفمبر3 أغسطس9 مايو9 مارس26 ينايرصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس سعد صالح الرويتع1

عضوعبد الرحمن سليمان الراجحي2

عضوخالد عبد اهلل الخويطر3

أعمال لجنة المراجعة خالل العام 2022م:

عقــدت لجنــة المراجعــة بالشــركة خمســة اجتماعــات خــال العــام المالــي 2021م، وقــد تركــزت مواضيــع تلــك االجتماعــات 
التــي تمــت مناقشــتها علــى مــا يلــي:

1

5

3

7

2

6

4

ــع األول  ــع ســنوية للرب ــة الرب ــة األولي ــم المالي مناقشــة القوائ
2022م،  المالــي  العــام  مــن  والرابــع  والثالــث  والثانــي 
والقوائــم الماليــة المدققــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
تمهيــدا  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة  ورفــع  31/12/2022م، 

العتمادهــا.

التأكيــد علــى تقويــم فاعليــة تقديــر الشــركة للمخاطــر المحتملة 
وكيفيــة مراقبــة ومواجهــة تلــك المخاطر.

 اعتمــاد خطــة المراجعــة الداخليــة للعــام المالــي 2023م 
بشــأنها. الماحظــات  وتقديــم 

مراجعــة العــروض المقدمــة مــن مكاتــب مراجعــي الحســابات 
الخارجييــن ودراســتها.

االطــاع ومناقشــة تقاريــر المراجــع الداخلــي وفــق خطــة 
ــول  ــات وحل ــع مقترح ــة ووض ــن اللجن ــدة م ــة المعتم المراجع
هــذه  فــي  المذكــورة  للماحظــات  تصحيحيــة  وإجــراءات 

التقاريــر.

ــن  ــد م ــي والتأك ــابات الخارج ــع الحس ــل مراج ــير عم ــة س متابع
اســتقاليته وعــدم وجــود أي معوقــات تؤثــر علــى ســير عملــه.

المــدارة  الشــركات  الداخلــي فــي  المراجــع  تقاريــر  متابعــة 
بصــورة مشــتركة، ومناقشــتها، ومتابعــة خطــة تنفيــذ توصيــات 

المراجعــة الداخليــة.
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اللجنة التنفيذية واالستثمار: 2110

تشتمل مهام اللجنة التنفيذية على ما يلي:

1

5

7

9

3

2

6

8

4

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

يجــوز للجنــة االســتعانة بمستشــارين مســتقلين، كلمــا دعــت 
الحاجــة، للقيــام بدراســات متخصصــة تســاعد اللجنــة علــى تنفيــذ 

ــد أتعابهــا. مهامهــا، وتحدي

تحديــد األولويــات الخاصــة بعــروض االســتثمارات المقترحــة 
ودراســة  الجاذبــة،  االســتثمارية  الفــرص  وتحديــد  وترتيبهــا، 

جدواهــا قبــل عرضهــا علــى المجلــس.

المســؤولية  ولجنــة  المخاطــر،  لجنــة  بمهــام  اللجنــة  قيــام 
عيــة. جتما اال

البحــث عــن الفــرص االســتثمارية فــي المجــاالت المحــددة، 
ــاريع  ــي المش ــع ف ــتحواذ، والتوس ــاج أو االس ــا االندم ــا فيه بم

القائمــة.

مهامهــا،  أداء  ســبيل  فــي  االســتثمار،  دراســة  للجنــة  يحــق 
ذات  األخــرى  األطــراف  مــع  المبدئــي  والبحــث  التواصــل 
ــى  ــي عل ــزام قانون ــك أي الت ــى ذل ــب عل ــة، دون أن يترت العاق

أخــذ موافقــة مجلــس اإلدارة. بعــد  الشــركة إال 

 صاحيــة التعاقــد مــع االستشــاريين والخبــراء وصــرف أتعابهــم 
ا، ومــا زاد عــن ذلــك  فــي حــدود ميزانيــة 500 ألــف ريــال ســنويًّ

يســتلزم موافقــة مجلــس اإلدارة.

المركــز  قائمــة  علــى  المقترحــة  االســتثمارات  أثــر  مراجعــة 
ــوب،  ــل المطل ــك: التموي ــن ذل ــن ضم ــة، وم ــي للمجموع المال

وتقييــم األثــر علــى نســب الســيولة والمديونيــة.

إعــداد اســتراتيجية االســتثمار والمبــادئ التوجيهيــة والسياســات 
ــة  ــة الداخلي ــتثمار الممكن ــاالت االس ــراح مج ــا، واقت ــة به الخاص

والخارجيــة.

وعقدت اللجنة سبعة اجتماعات خال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

اســم العضــوم
صفة 

العضوية
 9

فبراير
 31

مارس
21

 يونيو
 13

سبتمبر
 1

نوفمبر
 22

نوفمبر
 27

ديسمبر

رئيس خليل إبراهيم الوطبان1

عضوسليمان عبد الرحمن القويز2

عضونبيل عبد اهلل المبارك3

وكانــت أهــم المواضيــع التــي تمــت مناقشــتها خــال االجتماعــات هــي دراســة اســتراتيجية الشــركة، والفــرص االســتثمارية المســتقبلية، 
ــي 2022م،  ــام المال ــة للع ــة التقديري ــام، والموازن ــدة للع ــة المعتم ــا بالموازن ــي 2022م، ومقارنته ــام المال ــة للع ــات الفعلي والمصروف

ودراســة برامــج المســؤولية االجتماعيــة.

لجنة الترشيحات والمكافآت: 3110
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بالمهام التالية:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

علــى  ويجــب  اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة  بالترشــيح  التوصيــة 
ــأي  ــه ب ــبقت إدانت ــخص س ــيح أي ش ــدم ترش ــاة ع ــة مراع اللجن

جريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة.

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

ــتقلين،  ــاء المس ــتقالية األعض ــن اس ــنوي م ــكل س ــد بش التأك
ــو  ــون العض ــال ك ــح ح ــي المصال ــارض ف ــود أي تع ــدم وج وع

ــرى. ــركة أخ ــس إدارة ش ــة مجل ــغل عضوي يش

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غيــر 
التنفيذييــن. المســتقلين وكبــار  التنفيذييــن واألعضــاء 

تقــوم اللجنــة بالمراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم 
مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة منهــا.

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

الــازم تخصيصــه مــن العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.

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

وضــع سياســات واضحــة لمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، 
وكبــار التنفيذييــن، واالســتعانة بمعاييــر ترتبــط بــاألداء فــي 

تحديــد تلــك المكافــآت.

ــام  ــكام نظ ــال بأح ــدم اإلخ ــنوي ع ــكل س ــة بش ــي اللجن تراع
الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهمــا التنفيذيــة.

التوصيــة بمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة 
عنــه، وكبــار التنفيذييــن والموظفيــن بالشــركة، وفًقــا للسياســة 

المعتمــدة.
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وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات خال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

3 أغسطس9 مايو9 مارس26 ينايرصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس اللجنةفراج منصور أبو ثنين1

عضو اللجنةعادل عبدالعزيز القريشي2

عضو اللجنةفهد عبدالرحمن المعيكل3

-عضو اللجنةزياد محمد الشيحة*4
---عضو اللجنةثامر عبداهلل الحمود**5

ماحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.
** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

ــارض  ــدوث تع ــدم ح ــتقلين وع ــاء المس ــتقالية األعض ــن اس ــد م ــي التأك ــتها ه ــت مناقش ــي تم ــع الت ــم المواضي ــت أه وكان
ــة  ــركة الوطني ــي الش ــال موظف ــى انتق ــراف عل ــركة، واإلش ــي الش ــأة موظف ــددة لمكاف ــر المح ــة المعايي ــح، ودراس للمصال
للبتروكيماويــات )بتروكيــم( إلــى المجموعــة الســعودية بعــد صفقــة االســتحواذ، ودراســة ســلم الرواتــب والهيــكل التنظيمــي 

ــد. الجدي

لجنة الحوكمة: 4110
تضطلع اللجنة باألهداف والمسؤوليات التالية التي تتعلق بقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة:

1

3

2
ــق قواعــد الئحــة الحوكمــة،  ــزام الشــركة بتطبي التأكــد مــن الت
وبيــان اختصاصــات مجلــس اإلدارة واللجــان، وتطويــر كفاءتهــا 

لتعزيــز آليــات اتخــاذ القــرار فــي الشــركة.

ــم  ــل قي ــي تمث ــي الت ــر قواعــد الســلوك المهن مراجعــة وتطوي
ــا  ــة بم ــراءات الداخلي ــات واإلج ــن السياس ــا م ــركة، وغيره الش

ــات. ــل الممارس ــق أفض ــركة لتطبي ــة الش ــي حاج يلب

الحوكمــة،  مجــال  فــي  التطــورات  علــى  المجلــس  إطــاع 
اللجنــة. إليهــا  تتوصــل  التــي  بالتقاريــر والتوصيــات  وتزويــده 

عقدت اللجنة اجتماًعا واحًدا خال العام 2022م، وكان حضور أعضاء اللجنة على النحو التالي:

29 ديسمبرصفة العضويةاســم العضــوم

رئيس اللجنةسعد صالح الرويتع1

عضو اللجنةفهد عبدالرحمن المعيكل2

عضو اللجنةإياد عبدالرحمن الحسين*3

-عضو اللجنةثامر عبداهلل الحمود**4

ماحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.
** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

وكانت أهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي تقييم التقرير السنوي لعام 2021م لشركة المجموعة السعودية.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، وكبار . 		
التنفيذيين:

سياسة المكافآت: 1111

1

3

2

4

تقــدم المكافــآت بغــرض حــث أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
المــدى  علــى  وتنميتهــا  الشــركة  إنجــاح  علــى  التنفيذيــة 
الطويــل، كأن تربــط الجــزء المتغيــر مــن المكافــآت بــاألداء علــى 

ــل. ــدى الطوي الم

تحــدد المكافــآت بنــاًء علــى مســتوى الوظيفــة، والمهــام 
العلميــة،  والمؤهــات  بشــاغلها،  المنوطــة  والمســؤوليات 

األداء. ومســتوى  والمهــارات،  العمليــة،  والخبــرات 

العموميــة،  الجمعيــة  مــن  المكافــآت  سياســة  اعتمــاد  تــم 
ــر العامــة للمكافــآت،  وهــي تناقــش بشــكل تفصيلــي  المعايي
والمعاييــر الخاصــة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، والمعاييــر 
الخاصــة بمكافــآت أعضــاء اللجــان، والمعاييــر الخاصــة بمكافآت 
اإلدارة التنفيذيــة، وطريقــة الصــرف لتلــك المكافــآت،  وحــاالت 

ــض واالســترداد. ــة بالتعوي الحســم والمطالب

ن أنها تقررت  يتم إيقاف صرف المكافآت أو استردادها إذا تبيَّ
مها عضو في مجلس اإلدارة  بناًء على معلومات غير دقيقة قدَّ

أو اإلدارة التنفيذية، وذلك لمن استغل الوضع الوظيفي 
للحصول على مكافآت غير مستحقة.

تــم صــرف جميــع األتعــاب والمكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان وكبــار التنفيذييــن بنــاًء علــى السياســة المتبعــة 
لــدى الشــركة، وبتوصيــة لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، واعُتمــدت مــن مجلــس اإلدارة، وال يوجــد أي انحرافــات عــن السياســة.



5455

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 2111

المكافآت المتغيرة )ألف ريال(المكافآت الثابتة )ألف ريال(
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أواًل: األعضاء المستقلون

فراج منصور أبو 
2001812230230ثنين

سعد صالح 
2001818236236الرويتع

زياد محمد 
14399161161الشيحة*

فهد عبدالرحمن 
2001815233233المعيكل

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

خليل إبراهيم 
2001821239239الوطبان

سليمان عبد 
2001821239239الرحمن القويز

نبيل عبد اهلل 
2001821239239المبارك

عبد الرحمن 
سليمان 
الراجحي

2001815233233

عادل عبدالعزيز 
2001812230230القريشي

إياد عبدالرحمن 
14393155155الحسين*

ثامر عبداهلل 
57936969الحمود**

ماحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.

** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

مكافآت أعضاء اللجان: 3111

اللجانالعضو
المكافآت الثابتة

 )ألف ريال(
مجموع بدل الحضور 

)ألف ريال(
المجموع

 )ألف ريال(

20021221التنفيذية واالستثمارخليل إبراهيم الوطبان

التنفيذية واالستثمارسليمان عبد الرحمن القويز
20021221لجنة االندماج

20021221اللجنة التنفيذية واالستثمارنبيل عبد اهلل المبارك

لجنة الترشيحات والمكافآتفراج منصور أبو ثنين
20012212لجنة االندماج

لجنة المراجعةعبد الرحمن سليمان الراجحي
30015315لجنة االندماج

لجنة المراجعةسعد صالح الرويتع
30018318لجنة الحوكمة

20012212لجنة الترشيحات والمكافآتعادل عبدالعزيز القريشي

1439152لجنة الترشيحات والمكافآتزياد محمد الشيحة*

1433146لجنة الحوكمةإياد عبدالرحمن الحسين*

لجنة الترشيحات والمكافآتفهد عبدالرحمن المعيكل
20012212لجنة الحوكمة

لجنة الترشيحات والمكافآتثامر عبداهلل الحمود**
57360لجنة الحوكمة

10015115لجنة المراجعةخالد محمد الخويطر***

2,2431622,405المجموع )ألف ريال(

ماحظة: * بدأت العضوية في تاريخ 11/4/2022م.
** انتهت العضوية في تاريخ 10/4/2022م.

*** عضو لجنة المراجعة من خارج المجلس.

رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين: 4111

المكافآت المتغيرة )ألف ريال(المكافآت الثابتة )ألف ريال(
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التنفيذيين
5,4882,2427,7301,8501,8501,14010,720
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مساهمات الشركة االجتماعية:. 2	
ســاهمت الشــركة خــال العــام 2022م، وبالتعــاون مــع الجمعيــات الخيريــة لدعــم البرامــج التــي تصــّب فــي مصلحــة المجتمــع، 
حيــث بلــغ إجمالــي الدعــم للعــام 2022م مبلغــًا قــدره 1,500 ألــف ريــال تقريًبــا، وتحــرص الشــركة علــى االســتمرار فــي البحــث 
ــز علــى دعــم برامــج تعليميــة فــي الصحــة والســامة، ودعــم  ــا ســامية، مــع التركي ــزة التــي تحمــل أهداًف عــن البرامــج المتمي
ــرة فــي مجــال التعليــم والتدريــب، وتشــجيع المؤسســات التعليميــة والتدريبيــة، كمــا أن الشــركة تعمــل  ــام واألســر الفقي األيت
ــق العمــل المشــارك، لكــي  ــل الشــركة، وفري ــن ِقَب ــة المدعومــة ِم ــدورة التدريبي ــة ال ــة وجدي ــم مــدى فعالي ــى تقيي ــا عل دائًم

ى للشــركة اتخــاذ قــرار االســتمرار فــي الدعــم أو البحــث عــن برامــج أخــرى. يتســنَّ

بيان المدفوعات النظامية المستحقة:. 3	
ال توجد على الشركة أي قروض أو مديونيات واجبة الدفع سوى المدفوعات التالية:

البيان
2022

بيان األسبابوصف موجز لها
المستحقالمسدد

تدفع عند تقديم اإلقرار الزكوي للعام المستحق يمثل زكاة العام 2022م.44,213,31030,256,335الزكاة
2022م.

المستحق عن شهر ديسمبر 2022م، اشتراكات التأمينات535,58440,101التأمينات االجتماعية
وسدد في يناير 2023م.

تكاليف تأشيرات 
رسوم تجديد إقامات، وتأشيرات 64,4750وجوازات

الخروج والعودة.

رسوم تجديد تصاريح عمل.35,0000رسوم مكتب العمل

تعامالت مع أطراف ذات عالقة:. 		
تمت خال العام 2022م تعامات مع أطراف ذات عاقة على أسس تجارية، وجاءت على النحو التالي:

نوع الصفقة / مدتها / قيمتهانوع عالقته بالشركةالطرف ذو العالقة

الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
شركة تابعة)بتروكيم(

بلغت التعامات المالية بين المجموعة السعودية لاستثمار 
الصناعي وبين الشركة الوطنية للبتروكيماويات )بتروكيم( 

خال العام 180 ألف ريال، تمثل خدمات وتعامات مشتركة، 
وبدون شروط تفضيلية.

الشركة الوطنية للبتروكيماويات 
)بتروكيم(

استحواذ المجموعة السعودية على 
شركة بتروكيم

وافقــت  هـــ   9/9/1443 الموافــق  10/4/2022م  بتاريــخ 
الســعودية  للمجموعــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة 
لاســتثمار الصناعــي والجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 
ــتحواذ  ــة اس ــى صفق ــم( عل ــات )بتروكي ــة للبتروكيماوي الوطني
ــع األســهم المصــدرة فــي  ــى جمي المجموعــة الســعودية عل
بتروكيــم غيــر المملوكــة مــن قبــل المجموعــة الســعودية، 
وكان لعــدد مــن أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة الســعودية 
مصلحــة فــي صفقــة االســتحواذ؛ حيــث قــام كل مــن األســتاذ/ 
عبــداهلل  بــن  ثامــر  الوطبــان واألســتاذ/  إبراهيــم  بــن  خليــل 
الحمــود )بصفتهمــا ممثليــن للمؤسســة العامــة للتأمينــات 
الســعودية،  المجموعــة  إدارة  مجلــس  فــي  االجتماعيــة 
ــركتين  ــا الش ــي كلت ــك ف ــات تمتل ــة للتأمين ــة العام والمؤسس
“بتروكيــم والمجموعــة الســعودية”( باإلفصــاح عــن مصلحتهــم 
فــي صفقــة االســتحواذ لمجلــس إدارة المجموعــة الســعودية، 
ــك عــن المشــاركة فــي التصويــت علــى  ــر ذل وقــد امتنعــوا إث
قــرار مجلــس إدارة المجموعــة الســعودية الصــادر بالموافقــة 
ــم اإلعــان للجمهــور عــن  ــذ. كمــا ت ــة التنفي ــرام اتفاقي علــى إب
ذلــك، وقــام المراجــع الخارجــي بتــاوة تقريــره حــول هــذه 

ــة. ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي ــاء اجتم ــة أثن المصلح

الئحة حوكمة الشركة:. 5	
ــع  ــى م ــركة، لتتماش ــة بالش ــة الخاص ــة الحوكم ــث الئح ــى تحدي ــة عل ــة العمومي ــت الجمعي ــل 2020م وافق ــخ 15 أبري بتاري
الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة؛ حيــث تــم توزيــع النســخة النهائيــة بعــد التعديــل علــى 
المســاهمين قبــل وأثنــاء انعقــاد الجمعيــة، وتــم أخــذ موافقتهــم علــى التعديــات، هــذا وتعمــل الشــركة بشــكل مســتمر علــى 
مراجعــة الئحــة الحوكمــة الخاصــة بالشــركة، لغــرض التأكــد مــن اســتيفاء جميــع متطلبــات الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة 

مــن هيئــة الســوق الماليــة.

الجديــر بالذكــر بــأن وزارة التجــارة الســعودية وهيئــة الســوق الماليــة أعلنــت عــن مشــروع اللوائــح التنفيذيــة لنظــام الشــركات 
ــا  ــة به ــة الخاص ــة الحوكم ــل الئح ــى تعدي ــركة عل ــل الش ــوف تعم ــر 2023م، وس ــخ 19 يناي ــذًا بتاري ــح ناف ــث أصب ــد؛ حي الجدي

ــدة. ــح الجدي ــات اللوائ ــة العامــة القادمــة ألخــذ الموافقــة عليهــا تماشــيا مــع متطلب ورفعهــا للجمعي

ويوضح الجدول التالي المتبقي من أحكام الئحة حوكمة الشركات التي لم تطبق، أو ال تنطبق: 
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أسباب عدم التطبيقنص المادة/الفقرةرقم المادة/الفقرة

المادة الحادية واألربعون
التقييم - اآلليات الازمة لتقييم أداء 

المجلس وأعضائه ولجانه واإلدارة 
التنفيذية.

استرشادية، سوف تدرس الشركة تطبيق أفضل الممارسات 
لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة منها.

تشكيل لجنة إدارة المخاطرالمادة السبعون
استرشادية، تقوم اللجنة التنفيذية بمهام لجنة إدارة المخاطر، 

وذلك باالطاع على تقارير إدارة المخاطر في الشركات 
التابعة.

الجمعيات العامة للمساهمين خالل عام 2022م:. 6	
ــا واحــًدا للجمعيــة العامــة للمســاهمين خــال عــام 2022م، وكانــت جمعيــة عامــة غيــر عاديــة، عــن  عقــدت الشــركة اجتماًع

طريــق اســتخدام الوســائل التقنيــة الحديثــة، وبحضــور أعضــاء مجلــس اإلدارة التاليــة أســماؤهم:

10 أبريل 2022ماســم العضــو

خليل إبراهيم الوطبان

نبيل عبداهلل المبارك

سليمان عبد الرحمن القويز

عبد الرحمن سليمان الراجحي

فراج منصور أبو ثنين

سعد صالح الرويتع

عادل عبد العزيز القريشي

ثامر عبداهلل الحمود

فهد عبدالرحمن المعيكل

وكانت أهم القرارات التي وافقت عليها الجمعية العامة غير العادية هي:

الموافقــة علــى تقريــر مراجــع الحســابات والقوائــم المالية  	
وتقريــر مجلس اإلدارة لعــام 2021م

برايــس ووتــر هــاوس  	 الموافقــة علــى تعييــن مكتــب 
لفحــص ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للربــع الثانــي 
ــي 2022م،  ــام المال ــن الع ــنوي م ــع والس ــث والراب والثال
ــه. ــد أتعاب ــي 2023م، وتحدي ــام المال ــن الع ــع األول م والرب

الموافقــة علــى تعديــل 6 مــواد فــي النظــام األساســي  	
للشــركة.

المجموعــة  	 مــال  رأس  زيــادة  علــى  الموافقــة 
ــى  ــعودي إل ــال س ــن )4,500,000,000( ري ــعودية م الس
إصــدار  خــال  مــن  ســعودي،  ريــال   )7,548,000,000(

تبلــغ  اســمية  بقيمــة  عــادي  ســهم   )304,800,000(
عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد )وُيشــار لهــا 
بعبــارة “زيــادة رأس المــال”( لغــرض االســتحواذ علــى كامــل 
األســهم المصــدرة فــي الشــركة الوطنيــة للبتروكيماويــات 
)المشــار إليهــا فيمــا يلــي بكلمــة “بتروكيم”( غيــر المملوكة 
مــن قبــل المجموعــة الســعودية، وذلــك بموجــب أحــكام 
ــادرة  ــتحواذ الص ــاج واالس ــة االندم ــن الئح ــادة )26( م الم
عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة مــن خــال إصــدار 
)1.27( ســهم فــي المجموعــة الســعودية مقابــل كل 
ــروط  ــًا لش ــك وفق ــة”( وذل ــم )“الصفق ــي بتروكي ــهم ف س
وأحــكام اتفاقيــة التنفيــذ المتعلقــة بالصفقــة المبرمــة 
21-3- بتاريــخ  وبتروكيــم  الســعودية  المجموعــة  بيــن 
ــذ”(. ــة التنفي ــق 2021-10-27م( )“اتفاقي 1443هـــ )المواف

سجل المساهمين:. 7	
ُطلبت السجات لمساهمي الشركة من موقع تداوالتي على النحو التالي:

أسباب الطلبتاريخ الطلبعدد طلبات 

إجراءات الشركة.03/01/2022م1

إجراءات الشركة.23/01/2022م2

إجراءات الشركة.23/03/2022م3

الجمعية العامة.05/04/2022م4

إجراءات الشركة.07/04/2022م5

الجمعية العامة.10/04/2022م6

إجراءات الشركة.14/04/2022م7

ملف األرباح.18/04/2022م8

ملف األرباح.04/07/2022م9

إجراءات الشركة.05/10/2022م10

إجراءات الشركة.09/10/2022م11

ملف األرباح.12/12/2022م12
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إجراءات عامة:. 8	

توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة: 1118

تــم تكويــن وحــدة إدارة المراجعــة الداخليــة، وتعييــن مراجــع داخلــي بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة باجتماعهــا فــي تاريــخ 
26/7/2020م، كمــا اعتمــدت لجنــة المراجعــة خطــة عمــل المراجــع الداخلــي لعــام 2022م.

العقوبات والجزاءات من الجهات اإلشرافية والتنظيمية: 2118

ــة  ــن أي جه ــة أو م ــن الهيئ ــركة م ــى الش ــروض عل ــي مف ــد احتياط ــرازي، أو قي ــر احت ــزاء، أو تدبي ــة، أو ج ــدر أي عقوب ــم تص ل
إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة خــال العــام 2022م.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات  3118
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

ــع الماحظــات  ــي، المــادة الرابعــة )التواصــل مــع المســاهمين(، فــإن جمي ــاب الثان حســب الئحــة حوكمــة الشــركة فــي الب
والمقترحــات والشــكاوى توّجــه مــن أصحــاب المصالــح التــي تــرد إلــى الشــركة إلــى أميــن ســر مجلــس اإلدارة، والــذي يقــوم 
ــزم حيالهــا، وعلــى رئيــس مجلــس  بتدوينهــا فــي ســجل خــاص، ومــن ثــم ترفــع إلــى مجلــس اإلدارة لمناقشــتها واتخــاذ مــا يل

ــة أعضــاء المجلــس. اإلدارة والرئيــس التنفيــذي إطــاع ومناقشــة آراء المســاهمين مــع بقي

سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية: 4118

ــًا  ــاص وفق ــجل خ ــة بس ــس واإلدارة التنفيذي ــاء المجل ــن أعض ــكل م ــاح ل ــات اإلفص ــم عملي ــى تنظي ــركة عل ــل إدارة الش تعم
لإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب نظــام الشــركات ونظــام الســوق الماليــة ولوائحهــا التنفيذيــة، ونشــر هــذا الســجل فــي موقــع 

الشــركة.

ملخص الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات . 		
:)ESG(

نحــن فــي شــركة المجموعــة الســعودية والشــركات التابعــة 
البيئيــة واالجتماعيــة  الممارســات  بتضميــن  لهــا فخــورون 
وحوكمــة الشــركات فــي عمــق ثقافــة أعمالنــا؛ حيــث تكمــن 
ــعى  ــا، ونس ــا وقيمن ــم أهدافن ــي صمي ــات ف ــذه الممارس ه
خــال  مــن  المســتويات  جميــع  علــى  لدمجهــا  جاهديــن 
ــا بمــا يتماشــى  البحــث المســتمر عــن طــرق لتحســين عملياتن

ــة. ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــؤولياتنا االجتماعي ــع مس م

ــة أو  ــا الفصلي ــن نتائجن ــس م ــاح ال ينعك ــن أن النج ــا نؤم كم
الســنوية واألداء المالــي فقــط، بــل يتطلــب بــذل أقصــى 
جهــد ممكــن لتحقيــق النتائــج المثلــى ومســاهمتنا فــي 
ــه. ونســعى إلــى تحقيــق  البيئــة والمجتمــع الــذي نعمــل في
التــوازن المثالــي فــي أهــداف وتطلعــات أصحــاب المصلحــة، 
ســواء كانــوا عمــاء، أو مورديــن، أو مســاهمين، أو الهيئــات 

ــام. ــكل ع ــع بش ــة، أو المجتم التنظيمي

البيئة: 1119

لاســتدامة  اســتراتيجية  وضــع  علــى  المجموعــة  تعمــل 
ــد  ــركة، وق ــداف للش ــق واأله ــط الطري ــع خرائ ــة، ووض البيئي
أحرزنــا تقدًمــا جيــًدا خــال الســنوات الســابقة، ونواصــل تركيــز 

ــي،  ــا البيئ ــي أدائن ــينات ف ــن التحس ــد م ــى المزي ــا عل جهودن
والبحــث عــن المزيــد مــن فــرص االســتثمار فــي مشــاريع أكثــر 

ــتدامة. اس

الممارسات االجتماعية: 2119

موظفي الشركة: 112119

يلعــب موظفــو الشــركة دورًا رئيســيًا فــي نجاحهــا، لذلــك 
آمنــة  عمــل  بيئــة  توفيــر  إلــى  جاهــدة  الشــركة  تســعى 
ومحفــزة لموظفيهــا؛ حتــى يتمكنــوا مــن الوصــول إلــى 
ــدة،  ــب الجي ــذب المواه ــل ج ــن أج ــة. وم ــم الكامن إمكاناته
ــن  ــة ع ــارية المؤهل ــب االستش ــع المكات ــركات م ــل الش تعم

إيجــاد الكفــاءات الجيــدة؛ حيــث تتبــع سياســة اختيــار الموظف 
المناســب لــكل وظيفــة، كمــا تعمــل علــى تطويــر موظفيهــا 
ــل  ــي أفض ــم ف ــة لتدريبه ــة الفرص ــال إتاح ــن خ ــا م وإداراته
المعاهــد التدريبيــة. كمــا تجــري الشــركة ســنويا تقييمــًا لــألداء 

ــم. ــارى جهده ــذل قص ــى ب ــم عل ــا لتحفيزه لموظفيه

االستثمار المجتمعي والتنمية االجتماعية واالقتصادية 212119

ــم  ــك دع ــي ذل ــا ف ــة، بم ــرق متنوع ــة بط ــذه القضي ــي ه ــاهم ف ــع، وتس ــة المجتم ــى خدم ــل عل ــركة تعم ــت الش ــا كان لطالم
ــاع  ــة لاضط ــات الخيري ــة والجمعي ــد التدريبي ــن المعاه ــد م ــم العدي ــم دع ــك، ت ــى ذل ــاوة عل ــاء COVID-19، وع ــة وب مكافح
بمبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، ويظــل التركيــز األساســي علــى التنفيــذ الســليم لإلنفــاق علــى البرامــج المختــارة، 
والتركيــز علــى تدريــب األفــراد علــى المهــارات والمعرفــة التــي ستســاعدهم فــي العثــور علــى وظائــف كريمــة تبنــي فيهــم 

االعتمــاد علــى النفــس واالســتقال.
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حوكمة الشركات: 3119

ــع أصحــاب  ــة والشــفافية مــع جمي ــة للشــركات، وتحافــظ علــى العدال ــع المجموعــة الســعودية ممارســات حوكمــة قوي تتب
ــادئ  ــى المب ــا إل ــة بحوكمتن ــداف المتعلق ــز واأله ــاالت التركي ــتند مج ــا، وتس ــرارات أعماله ــع ق ــي جمي ــا، وف ــة لديه المصلح

ــة: ــية التالي األساس

التفاعــل مــع جميــع أصحــاب المصلحــة لــدى الشــركة بمــا  	
فــي ذلــك العمــاء والموظفــون والمجتمعــات.

حوكمة قوية وشفافة. 	

تهيئة بيئة تشجع على الثقة واالبتكار والنمو المستدام. 	

»عدم التســامح مطلقا” مع الفســاد والرشــوة والممارســات  	
غيــر األخاقيــة، ووضع إجــراءات إباغ ســليمة.

ــات  ــب متطلب ــا حس ــكل دوري وتحديثه ــا بش ــم مراجعته ــي تت ــات الت ــة بالسياس ــعودية مدعوم ــة الس ــكل إدارة المجموع هي
الجهــات التشــريعية، ممــا يســاعد علــى إدارة مخاطــر التشــغيل والتنظيــم والســمعة، بفعاليــة وكفــاءة، ومــن ضمــن اإلجــراءات 

التــي اتخــذت لتحقيــق أفضــل معاييــر إدارة الشــركات واالمتثــال الكامــل للمتطلبــات التنظيميــة مــا يلــي:

دور المجلــس فــي كفــاءة إدارة الشــركات – كلــف مجلس  	
بمتابعــة  الحوكمــة  لجنــة  الســعودية  المجموعــة  إدارة 
أي تحديــث ألنظمــة ومتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة 
ــة. ــة والدولي ــواق المحلي ــي األس ــات ف ــل الممارس وأفض

ــر حوكمــة الشــركات  	 فــي العــام 2022 ولتحســين معايي
- عينــت المجموعــة الســعودية مستشــارًا لتحديــث وثيقــة 
حوكمــة الشــركة، وتــم مناقشــة تقريــر الخبيــر االستشــاري 

مــع لجنــة الحوكمــة لعمــل أي تعديــات ضروريــة.

فــي مطلــع عــام 2023م عملــت هيئــة الســوق الماليــة مع  	
وزارة التجــارة علــى تحديــث نظــام الشــركات، حيــث وضعــت 
المجموعــة الســعودية خطــة عمــل لتحديــث مســتندات 
الحوكمــة لديهــا ليتــم مناقشــتها مــع لجنــة الحوكمــة 
ــة  ــى الجمعي ــا إل ــدًا لرفعه ــس؛ تمهي ــى المجل ــا عل وعرضه

ــا. ــة عليه ــذ الموافق ــة ألخ العمومي

تعمــل المجموعــة الســعودية علــى ترتيــب دورات تثقيفيــة  	
وإدارة  بحوكمــة  يتعلــق  فيمــا  االدارة  ألعضــاء مجلــس 

مجلــس اإلدارة.

وســوف تعمــل المجموعــة الســعودية علــى التزامهــا تجــاه الهــدف المتمثــل فــي بنــاء منظومــة تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى 
الجوانــب الثاثــة - البيئــة واالجتماعيــة والحوكمــة، مــع التفانــي المطلــق والعمــل الجــاد لموظفيهــا والدعــم المســتمر مــن 
جميــع أصحــاب المصلحــة اآلخريــن لديهــا، والتزامهــا بتقديــم قيمــة طويلــة األجــل ألصحــاب المصلحــة وتتطلــع إلــى تحقيــق 

العديــد مــن االنجــازات فــي الســنوات القادمــة.

إفصاحات عامة:. 20
لــم يقــم أي شــخص أو جهــة بإبــاغ الشــركة بــأي مصلحــة لــه 
فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت خــال العــام 

2022م. المالي 

ــة  	 ــل، أو أوراق مالي ــة للتحوي ــن قابل ال يوجــد أي أدوات دي
ــابهة  ــوق مش ــاب، أو حق ــق اكتت ــرات ح ــة، أو مذك تعاقدي

ــة. أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــال الســنة المالي

ــب أدوات  	 ــاب بموج ــل أو اكتت ــوق تحوي ــد أي حق ال توج
ديــن قابلــة للتحويــل، أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات 
حــق اكتتــاب، أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا الشــركة أو 

منحتهــا.

ال يوجــد أي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة  	
ألّي أدوات ديــن قابلــة لاســترداد، وقيمــة األوراق الماليــة 
المتبقيــة، مــع التمييــز بيــن األوراق الماليــة المدرجــة التــي 

اشــترتها الشــركة وتلــك التــي اشــترتها شــركاتها التابعــة.

ال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازَل بموجبــه أحــد أعضــاء  	
مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي 

ــآت. مكاف

أحــد  	 بموجبــه  تنــازَل  اتفــاق  أو  ترتيبــات  أي  يوجــد  ال 
األربــاح. فــي  حقــوق  أي  عــن  الشــركة  مســاهمي 

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

الداخلــي.

لــم تقــم الشــركة بــأّي اســتثمارات لمصلحــة موظفــي  	
الشــركة.

انتبــاه حتــى  	 ورد فــي تقريــر المراجــع الخارجــي لفــت 
30/06/2022م، وأشــار المراجــع الخارجــي فــي القوائــم 
الماليــة للربــع األول لعــام 2022م إلــى تغييــر الشــركة 
عــرض  طريقــة  )بتروكيــم(  للبتروكيماويــات  الوطنيــة 
ــام 2021،  ــث للع ــع الثال ــن الرب ــدًءا م ــة،  ب ــا المالي قوائمه
وتوقفهــا عــن طريقــة التوحيــد الكامــل لقوائمهــا الماليــة 
ــرات  ــركة بوليم ــرات، وش ــعودية للبوليم ــركة الس ــع الش م
ــا لطريقــة  ــع، وعــرض اســتثماراتها فيهــا وفًق الخليــج للتوزي
الماليــة  البنــود  تظهــر  لــم  ولذلــك  الملكيــة،  حقــوق 
)مبيعــات وإجمالــي الربــح( للشــركات المســتثمر بهــا فــي 
قائمــة الربــح أو الخســارة لبتروكيــم، وبنــاًء علــى ذلــك، 
ولكــون المجموعــة تقــوم بتوحيــد قوائمهــا مــع بتروكيــم 
ــا  ــة توحيده ــر طريق ــم بتغيي ــام بتروكي ــًا، وقي ــدًا كام توحي
ــتركة أدى  ــورة مش ــدارة بص ــركاتها الم ــع ش ــا م لقوائمه
لتغييــر المجموعــة طريقــة عرضهــا لقوائمهــا الماليــة أيًضــا، 
ولذلــك لــم تظهــر البنــود الماليــة )مبيعــات وإجمالــي 
ــم  ــر ل ــذا التغيي ــارة، وه ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــح( ف الرب
يؤثــر بــأي شــكل علــى حقــوق ملكيــة مســاهمي شــركة 
علــى  والعائــد  األربــاح  صافــي  علــى  وال  المجموعــة، 

ــهم. الس

ــل  	 ــابات قب ــع الحس ــر مراج ــس اإلدارة بتغيي ــوِص مجل ــم ي ل
ــن مــن أجلهــا. ــرة المعي انتهــاء الفت

ــظ  	 ــهم محتف ــة أو أس ــهم للخزين ــركة أّي أس ــدر الش ــم تص ل
بهــا.
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية:. 	2
واستشــاري  تأكيــدي  نشــاط  هــي  الداخليــة  المراجعــة 
موضوعــي ومســتقل؛ وذلــك بغــرض إضافــة قيمــة وتحســين 
الشــركة  الداخليــة  المراجعــة  وتســاعد  الشــركة.  عمليــات 
لتقويــم  منتظــم  أســاس  بتوفيــر  أهدافهــا،  تحقيــق  فــي 
ــا  ــوي عليه ــي ينط ــات الت ــة، والعملي ــة الرقاب ــين فاعلي وتحس
المراجعــة  نفــذت  وقــد  هــذا،  للشــركة.  الرقابــي  األداء 
ــة والخاصــة  ــات المراجعــة الدوري ــد مــن عملي ــة العدي الداخلي
ــة  ــة الرقاب ــة أنظم ــن فعالي ــد م ــأنها التأك ــن ش ــي كان م الت
ــى المســاهمة فــي  ــة وســامة تطبيقهــا، إضافــًة إل الداخلي

مراجعــة القوائــم الماليــة األوليــة والنهائيــة وتنســيق أعمــال 
اإلدارة  مجلــس  لــع  اطَّ وقــد  الخارجيــة،  الرقابيــة  الجهــات 
علــى تقريــر لجنــة المراجعــة بخصــوص تقاريــر نتائــج المراجعــة 
للعــام 2022م، المقدمــة لهــا مــن المراجــع الداخلــي، ولــم 
يتبيــن لهــا وجــود أي ماحظــات جوهريــة، كمــا تبيــن أن 
ــن  ــد م ــليم. وللمزي ــكل س ــير بش ــي يس ــة الداخل ــام الرقاب نظ
ــع  ــي الموق ــة ف ــة المراجع ــر لجن ــر تقري ــم نش ــات ت المعلوم

الكترونــي للشــركة.

إقرارات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:. 22
يقر مجلس اإلدارة بما يلي:

1

3

2

4

ت بالشكل الصحيح. إن سجات الحسابات ُأِعدَّ

إنــه ال يوجــد أي شــك ُيذكــر فــي قــدرة الشــركة علــى مواصلــة 
 . نشاطها

ــذ  إن نظــام الرقابــة الداخليــة ُأِعــدَّ علــى أســس ســليمة وُنفِّ
بفاعليــة.

إنه ال توجد أي مصلحة جوهرية ألعضاء مجلس اإلدارة، أو 
الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو كبار التنفيذيين في 

عقود الشركة، سوى ما تم اإلفصاح عنه في بند التعامات 
مع أطراف ذات عاقة في هذا التقرير.

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

وباهلل التوفيق.  

مجلس اإلدارة
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