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الشركة المتقدمة للبتروكیماویات 
١٠٩٩ص ب 
 ٣١٩٥٢الخبر 

المملكة العربیة السعودیة 

، تحیة طیبة وبعد

تقریر إجراءات متفق علیھا

ا معكم   ذ اإلجراءات المتفق علیـھ ا بتنفـی د قمـن ا والمؤرخ في    والمبیـنة أدـناهلـق یـنایر    ٢٥في خـطاب االرتـباط الـخاص بـن
غرض  ألـسھمھا لـشركة مـساھمة ـسعودیة ("الـشركة")    –  الـشركة المتقدمة للبتروكیماویاتبـشراء  یتعلق  ، فیما  م٢٠٢٢
خطة الشركة.  مؤھلین لالستفادة من  لموظفین محددین    ز طویلة األجلفالحواخطة  

ة   ات ذات العالـق دـم دولي للـخ ار اـل للمعـی اً  ا وفـق اطـن اء في ارتـب ا ـج ذ ـم ا بتنفـی د قمـن ات) "٤٤٠٠(رقم  لـق اـط ذارتـب تنفـی
.  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة مالیة"فیما یتعلق بمعلومات  علیھامتفقإجراءات

قواعد    -لفصل األول  للمالءة المالیة وفقاً  تحقیق متطلبات افي  لقد قمنا بتنفیذ اإلجراءات التالیة من أجل مساعدتكم  
من "القواعد واإلجراءات التنظیمیة الصادرة بموجب قانون الشركات    ٣عشر نقطة    الثانیةإعادة شراء األسھم المادة  

  المتعلق بالشركات المساھمة المدرجة" الصادر عن ھیئة أسواق المال.  

اإلجراءات المنفذة: 

  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠تتضمن المعلومات المالیة للمجموعة كما في  ة والتيءالمال الحصول على قائمة-
  ٢٠٢٢دیسمبر   ٣١ و  ٢٠٢١دیسمبر   ٣١ كما فيومعلومات الموازنة المعدة من قبل ادارة المجموعة 

. ١ملحق   –  ("الموازنة الموحدة")

مطابقة المعلومات المالیة للمجموعة الواردة في القائمة مع المعلومات المالیة األولیة الموحدة الموجزة  -
("المعلومات المالیة األولیة "). كما   ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة اشھر والتسعة اشھر المتنھیتین في  

الموازنة الموحدة المنفصلة والمعدة من   قمنا بمطابقة معلومات الموازنة الموحدة المعروضة في القائمة مع
قبل ادارة المجموعة. 

اعادة احتساب قیمة أسھم الخزینة المقترح وفحص مبلغ أسھم الخزینة بحیث ال یتجاوز قیمة األرباح المبقاة  -
كما ھو مذكور في المعلومات المالیة األولیة.  

-١ -

٢٠٥١٠٥٨٧٩٢ التجاري:   رقم السجل
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