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 م.2020ديسمبر  31على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .1

 م.2020ديسمبر  31على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .2

 م.2020ديسمبر  31على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .3

 م.2020ديسمبر  31على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  الموافقة .4

 

جعة للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المرا (KPMGكي بي ام جي ) شركة على تعيين مراجع الحسابات الموافقة .5

م والربع األول 2021لمجلس اإلدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 م وتحديد أتعابه.2023م والربع األول لعام 2022والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 

 

( من المادة الحادية والسبعون من 1العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ) على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية الموافقة .6

نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك 

 رة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصاد

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم قاسم  الموافقة .7

باشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير م

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 17،378،945م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020بما في ذلك النقص في البترول المسال خالل عام 

 

ورياكي على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ ن الموافقة .8

تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري، األستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خالل عام 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 92،261م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020

 

التي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم قاسم على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية و لموافقةا .9

البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 17،166،549م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020مكررة وبتروكيماوية خالل عام 

 



 

 

 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ نورياكي  الموافقة .10

تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري، األستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية 

 ( المبلغ بآالف الرياالت 3،633،912تفضيلية بمبلغ ) م دون شروط2020خالل عام 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم قاسم  الموافقة .11

يها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة ف

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 188،553م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020خالل عام 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ نورياكي  الموافقة .12

ألستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن أعباء تمويلية خالل عام تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري، ا

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 77،762م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020

 

اسم على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم ق الموافقة .13

البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خالل 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 20،693م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020عام 

 

يماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ نورياكي على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للك الموافقة .14

م 2020تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري ، األستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خالل عام 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 278دون شروط تفضيلية بمبلغ )

 

بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم قاسم  على األعمال والعقود التي تمت الموافقة .15

البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف 

 لمبلغ بآالف الرياالت. ( ا28،712م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020موظفين معارين خالل عام 

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ نورياكي  الموافقة .16

تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري، األستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تكاليف موظفين معارين 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 33،051م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020ل عام خال

 

على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ إبراهيم قاسم  الموافقة .17

مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات البوعينين، األستاذ ناصر بن دمشق المهاشير، األستاذ سليمان عامر البرقان 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 83،660م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خالل عام 



 

 

 

 

 

 

نورياكي على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة األستاذ  الموافقة .18

تاكشيتا، األستاذ تاكاشي شيقيموري، األستاذ سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. 2،277م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2020أخرى محملة، بالصافي خالل عام 

 

( لاير سعودي، كمكافأة 1,050,000عضو وهم ثالث أعضاء وإجمالي )( لاير سعودي لكل 350,000على صرف مبلغ ) الموافقة .19

 م.2020ديسمبر  31ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 

 

ً وكبيراً لإلداريين الموافقة .20  على توصية مجلس اإلدارة بتعيين المهندس عثمان بن علي الغامدي، عضواً تنفيذي بمجلس اإلدارة ورئيسا

م، إلكمال دورة المجلس حتى 2021يناير 1هـ الموافق 1442جمادى األولى  17التنفيذين وعضواً بلجنة التسويق، من تاريخ تعيينه في 

 م، خلفاً للمهندس ناصر بن دمشق المهاشير.2021نوفمبر  2في  تاريخ انتهاء الدورة الحالية

     

 

 


