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 م.2021ديسمبر  31التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي المنتهي في  .1

 م.2021ديسمبر  31المالي المنتهي في لعام ليت على القوائم المالية المدققة التصو .2

 م.2021ديسمبر  31في عن العام المالي المنتهي التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة  .3

 م.2021ديسمبر  31في عن العام المالي المنتهي التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  .4

 

( من المادة الحادية والسبعون 1)التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة  .5

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

 ساهمة المدرجة.وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات الم

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة المهندس إبراهيم بن  .6

قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

( المبلغ بآالف 35,482,296م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021بما في ذلك النقص في البترول المسال خالل عام شراء بضائع 

 الرياالت. )مرفق(

 

نورياكي  السيدالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  .7

قيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتريات بضائع خالل عام تاكاشي شي السيدتاكيشيتا، 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(182,893م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021

 

لمهندس إبراهيم بن التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة ا .8

قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(35,718,493م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021منتجات مكررة وبتروكيماوية خالل عام 

 



 

 

Sensitivity: This content has been classified as Petro Rabigh: General Use 

نورياكي  السيدألعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على ا .9

تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بتروكيماوية  السيدتاكيشيتا، 

 )مرفق( .( المبلغ بآالف الرياالت8,218,070م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021خالل عام 

 

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة المهندس إبراهيم بن  .10

هي عبارة عن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، و

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(175,222م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021نفقات تمويلية خالل عام 

 

نورياكي  السيدالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  .11

ندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نفقات تمويلية خالل عام تاكاشي شيقيموري، المه السيدتاكيشيتا، 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(99,624م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021

 

م بن التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة المهندس إبراهي .12

قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(21,943م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021إيجارات خالل عام 

 

نورياكي  السيدة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشرك .13

م 2021سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إيجارات خالل عام  المهندستاكاشي شيقيموري،  السيدتاكشيتا، 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(265دون شروط تفضيلية بمبلغ )

 

العقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة المهندس إبراهيم بن التصويت على األعمال و .14

قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامدي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(21,499لية بمبلغ )م دون شروط تفضي2021تكاليف موظفين معارين خالل عام 

 

نورياكي  السيدالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  .15

كاليف موظفين معارين تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن ت السيدتاكيشيتا، 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(18,733م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021خالل عام 
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التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أرامكو السعودية والتي ألعضاء مجلس اإلدارة المهندس إبراهيم بن  .16

ي، المهندس سليمان بن عامر البرقان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن قاسم البوعينين، المهندس عثمان بن علي الغامد

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(493م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021خدمات ورسوم تكاليف أخرى محملة، بالصافي خالل عام 

 

نورياكي  السيدالتصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سوميتومو للكيماويات والتي ألعضاء مجلس اإلدارة  .17

تاكاشي شيقيموري، المهندس سيجي تاكيوتشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات ورسوم تكاليف  السيدتاكيشيتا، 

 ( المبلغ بآالف الرياالت. )مرفق(4,356م دون شروط تفضيلية بمبلغ )2021أخرى محملة، بالصافي خالل عام 

 

( 1,050,000( لاير سعودي ألعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وهم ثالث أعضاء وإجمالي )350,000التصويت على صرف مبلغ ) .18

 م.2021ديسمبر  31لاير سعودي، كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 

 

 :مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي التصويت على توصية .19

 :لاير سعودي 8,760,000,000 رأس المال قبل الزيادة. 

  ريـال سعودي 7,950,000,000زيادة رأس مال الشركة من خالل طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة. 

 :سعوديلاير   16,710,000,000 رأس المال بعد الزيادة . 

 :سهم  876,000,000 عدد األسهم قبل الزيادة 

 :سهم 1,671,000,000 عدد األسهم بعد الزيادة. 

 :رفع مالءة الشركة المالية وتخفيض معدالت االقتراض والتكاليف المتكبدة منها سبب زيادة رأس المال. 

 :سهم  795,000,000طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد  طريقة زيادة رأس المال. 

 :في حال الموافقة على البند، ستكون األحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  تاريخ األحقية

المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )مركز اإليداع( في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ 

 .انعقاد الجمعية العامة غير العادية

 ( 7تعديل المادة السابعة)( من النظام األساسي للشركة المتعلقة بـرأس المال )مرفق 

 

 (. )مرفق(التأسيس( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )1التصويت على تعديل المادة ) .20
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 (. )مرفق(زيادة رأس المال( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )15التصويت على تعديل المادة ) .21

 (بـ )المركز الشاغر في المجلس(. )مرفق( من نظام الشركة األساس، المتعلقة 19ويت على تعديل المادة )التص .22

 (. )مرفق(دعوة الجمعيات( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )33التصويت على تعديل المادة ) .23

 (. )مرفق(الجمعية العامة العاديةنصـاب ( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )35التصويت على تعديل المادة ) .24

 (. )مرفق(نصـاب الجمعية العامة غير العادية( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )36التصويت على تعديل المادة ) .25

 (. )مرفق(الوثائق المالية( من نظام الشركة األساس، المتعلقة بـ )45التصويت على تعديل المادة ) .26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


