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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات )بترورابغ(،

الّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

يسّرني نيابة عن مجلس إدارة وموظفي 
شركة بترورابغ أن أقدم لكم التقرير السنوي 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
ميالدية، وتقرير المراجع الخارجي والنتائج 

المالية المدققة لنفس الفترة.

المساهمين األعزاء،

لقد حققت شركة بترورابغ في عام 2017 
أعلى النتائج في تاريخها الحديث نسبيًا.

منذ عام مضى التزمنا جميعا بالتركيز على 
الربحية وجعلها المؤشر األساس لنجاح 

شركة بترورابغ. وبناًء عليه فإننا سعيدون 
لرؤية أن جميع الجهود في هذا االتجاه قد 
أتت ُأكلها. لقد تجاوزنا وهلل الحمد األهداف 
التي وضعناها ألنفسنا لعام 2017، وقفزت 

النتائج التشغيلية للشركة لما يفوق المليار 
و400 مليون ريال سعودي. وخالل السنة 

حققنا عدد من اإلنجازات المهّمة في مجاالت 
تتعلق بالموثوقية واألداء والتي سوف تكون 
أساس متين نبني عليه في المستقبل. لقد 
تّم إنجاز ذلك في خضّم مواجهة العديد من 

التحّديات، على رأسها بدء تشغيل جميع 
وحدات مشروع المرحلة الثانية، والصيانة 

المجدولة لوحدة معالجة زيت الغاز الفراغي، 
وبهذه المناسبة أوّد بأن أهنئ كل فرد 

بالنجاح الذي حققناه في هذه المجاالت. لقد 
أثبتنا أننا قادرون على تحقيق مستويات 
جديدة من اإلنجازات، كما وضعنا ألنفسنا 

مستويات تحٍد جديدة نطمح لها مستقبال.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهناها 
فإن الشركة شهدت تحسن مستمر في 
مجاالت السالمة وسجالت ساعات العمل 

المتواصلة دون حوادث تذكر، إضافة إلى 
تحسن في سجالت التشغيل كافة. وال 

يخفى على الجميع أن السالمة هي أساس ما 
نقوم به ولن نألوا جهدًا في االستمرار بها.

وبالنسبة إلى مشروع المرحلة الثانية 
فإن ّجل وحدات العمليات األساسية تم 

تشغيلها بطاقتها اإلجمالية في عام 2017م. 
إن المنتجات التي تنتجها الشركة حاليًا 
تقوم بتشكيل مستقبل صناعة انتاج 
البتروكيماويات في المنطقة وتشكل 

دافع اقتصادي قوي لالستثمار والتنمية في 
مجاالت متعددة، وهذا كله كما هو مشارًا 

إليه في رؤية 2030 سوف يعزز مقاومتنا 
لمتغيرات السوق.

وبالنسبة لعام 2018، فإن النتائج للثالث أرباع 
األخيرة من 2017، تؤكد لنا بأن الطريق الذي 

خططناه خالل السنة الماضية أنه هو المسار 
األمثل وسوف نستمر فيه.

إن الربحية وتعزيز القيمة المضافة سوف 
يكونا محور اهتمامنا معززة بالسالمة 

والموثوقية وفعالية أداء وحداتنا.

إن عام 2018، سوف لن يكون عامًا سهاًل 
حيث أن علينا إتمام اختبار موثوقية 

الممولين بنجاح األمر والذي سوف يمهد 
الطريق للتكامل التشغيلي الكامل بين 
المرحلة األولى والثانية وفي نفس الوقت 
فإن قوى السوق تشكل تحديًا كبيرًا في 

األسواق العالمية بيد أن التحدي األكبر هو 
تحقيق التوقعات والطموحات الجديدة التي 

وضعناها ألنفسنا.

وأخيرًا نيابة عن مجلس إدارة شركة بترورابغ 
أود أن اشكر جميع المساهمين لدعمهم 

وثقتهم المستمرة، كما اشكر جميع 
العاملين في شركة بترورابغ لعملهم 

الدؤوب خالل السنة.

رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالعزيز بن محمد القديمي
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 تقف السالمة خلف كل قرار وكل إجراٍء يتم اتخاذه في شركة بترورابغ، ومن هذا المنطلق كان من 
دواعي السرور والفخر أن سجلت الشركة في عام 2017م عددًا من التحسينات في هذا المجال، فقد 

سجلت الشركة 8.16 مليون ساعة عمل مستمرة دون حدوث إصابات تستقطع من ساعات العمل 
وذلك خالل الفترة من 11 فبراير إلى 28 أكتوبر، 2017م. وعلى مدى ذلك العام، كان هنالك حادثتي حريق 

ُمسجلة باإلضافة إلى تسجيل حادثة تسرب واحدة بسيطة. وكان معدل مجموع اإلصابات الُمسجلة 0.14، 
وهذا يظهر تحسن مقارنة بمعدل العام الذي سبقه حيث كان 0.23، يضاف إلى ذلك انخفاض ملموس 

في المعدل اإلجمالي للحوادث على صعيد سالمة العمليات التشغيلية حيث لم يتجاوز 0.03 لذلك 
العام. 

َشِهد عام 2017م بدء تشغيل جميع مصانع البتروكيماويات التابعة لمشروع التوسعة )بترورابغ 2( 
وذلك رغم جميع التحديات المتصلة بنشاطات وأعمال البناء، وبدء التشغيل واإلنتاج لمصانع متجاورة 

بوقت متزامن، إضافة إلى عدد األيدي العاملة والذي بلغ ذروته ليصل إلى 50,000 عامل. قامت شركات 
خاصة بالهندسة، والمشتريات، وأعمال البناء بمتابعة ومراقبة متطلبات السالمة المتعلقة بالبناء، 

أداء السالمة
سجلت الشركة 8.16 مليون ساعة عمل مستمرة دون حدوث إصابات 

تستقطع من ساعات العمل وذلك خالل الفترة من 11 فبراير إلى 28 أكتوبر، 
2017م. 
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وتواصلت مع عدٍد كبير من عمال البناء، وقامت بالتنسيق الفاعل بين األطراف المختلفة ذات العالقة. 
ومن خالل مقاولين، قامت بترورابغ بتنفيذ برنامٍج فاعٍل إلدارة سالمة البناء وذلك لضمان اكتمال العمل 

بالمشروع بشكل ناجح.

باإلضافة لما سبق، وفي عام 2017م، أنشأت بترورابغ فريق إدارة سالمة العمليات وذلك لتطوير ومراقبة 
برامج سالمة العمليات، وتقديم الدعم في مجال القيادة، وتطوير برامج استباقية، باإلضافة إلى تطوير 

أداء إدارة سالمة العمليات. وقامت إدارة سالمة العمليات، برئاسة عضٍو من اإلدارة العليا، باختيار أشخاصًا 
بارزين وذلك لتوجيه وتطوير ومراقبة مختلف برامج سالمة العمليات.

وخالل العام أيضًا قامت الشركة بتطوير وإطالق دورات تدريبية في مجال الصحة والسالمة والبيئة، 
لتمكين القوى العاملة من مواكبة متطلبات السالمة في عمليات التكرير والبتروكيماويات وتطوير 

المهارات الالزمة لعمليات آمنة. وتغطي هذه الدورات التدريبية، والتي تم تطويرها انسجامًا مع 
توجهات إدارة الصحة والسالمة المهنية، واإلتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إضافة إلى 

جهات عالمية أخرى، تغطي مخاطر العمليات ومخاطر أماكن العمل. وقد ساعد التواصل والتعاون مع 
معاهد دولية مثل المجلس الوطني للسالمة بالواليات المتحدة األمريكية وِجهات صناعية أخرى، على 

تعزيز القدرات والكفاءات على جميع المستويات اإلدارية. 
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فقد تم بنجاح تشغيل جميع المصانع الرئيسية بمشروع التوسعة، والذي بلغت قيمته 9 مليارات 
دوالر أمريكي، في عام 2017م، ليتم إضافة الُمنَتج األول إلى قائمة المنتجات وهو أولفين البالستيك 

الحراري في شهر مايو من العام ذاته. تال ذلك إنتاج منتجات أخرى خالل األشهر الالحقة مثل بولي 
إيثلين منفخفض الكثافة، ميثيل ميثاكريالت، بولي ميثاكريالت، بولي أميد )نايلون 6(، مطاط بروبلين 
اإليثلين، األسيتون، والفينول. ومن المتوقع إطالق الُمنَتَجين الُمَتبقيين وهما البنزين و الباراكسيلين 

خالل الربع األول لعام 2018م. 

ُمنَتجات مشروع المرحلة الثانية )بترورابغ 2( لها استخدامات واسعة تمنح المشتثمرين المبدعين في 
مجال الصناعات التحويلية الفرصة إلنشاء صناعاٍت في المنطقة، ليجلبوا بذلك معهم مهاراٍت جديدة 

ويوفروا فرص عمل كثيرة. 

ولتعزيز هذا التنوع، تقدمة بترورابغ بدورها للمستثمرين مزايا فريدة وذلك من خالل مجمع رابغ 
لتقنيات البالستيك ومجمع بترورابغ الصناعي. 

مجمع بترورابغ الصناعي هو أول مجمع صناعي خاص للصناعات التحويلية في المملكة العربية 
السعودية، مصمٌم الستيعاب تصنيع مركبات البوليمر ضمن مشاريع األطراف الثالثة، بينما في مجمع 

بترورابغ الصناعي يستطيع المستثمرون االستفادة من إنتاج بترورابغ من األلكينات، والجاليكول 
باإلضافة إلى الهيدروكربونات العطرية كمواد خام أولية، ويستطيعوا أيضًا الحصول على المركبات 

الكيماوية مثل الكحول، والبوليوالت، ومثبتات البوليمر، والزيلينس والمذيبات التي ينتجها 
مستثمرون من الطرف الثالث.

ُمنتجات تشكل المستقبل
شهد عام 2017م بداية عهٍد جديد لشركة بترورابغ وذلك مع بدء 
تشغيل مشروع المرحلة الثانية )بترورابغ 2( وبداية مرحلة اإلنتاج 

لمجموعة واسعة من الُمنتجات ذات القيمة العالية المضافة، والتي منها 
ما هو جديد في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق األوسط. 
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 يمنح ُقرب مجمع رابغ لتقنيات البالستيك ومجمع بترورابغ الصناعي من مجمع بترورابغ مزايا عديدة، 
تشمل التزويد المنتظم بالمواد الخام األولية ذات جدوى إقتصادية. كما أن البنية التحتية المتوفرة 

والمنافع إضافة إلى الخدمات المشتركة ستخفض التكاليف، يضاف إلى ذلك سهولة المواصالت من 
خالل الطريق السريع الواصل إلى ميناء الملك عبداهلل بمدينة الملك عبداهلل االقتصادية وكذلك ميناء 

جدة اإلسالمي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.

من خالل العمل عن كثب مع المستثمرين لدعم وتطوير الصناعات وإمكانات السوق، تهدف بترورابغ 
والمجموعة الجديدة من منتجاتها إلى رسم مستقبل إقتصاد المملكة بشكل عام.
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ُيَمكن نظام تحسين أداء العمليات التشغيلية، والذي تمت موائمته خصيصًا لبترورابغ من ِقَبل مجموعة 
بوستون االستشارية، ُيمّكن المشغلين من تحسين العمليات التشغيلية اليومية عن طريق ضمان 

أن المشغلين يركزون على مؤشرات أداء ُمختارة تساعد على تحسين ورفع ربحية  وحدات اإلنتاج للحد 
األقصى، حيث َيظهر التأثير المادي بالدوالر والمرتبط بمؤشرات األداء الرئيسية مرئيًا على الفور على 

الشاشة، وبهذا يمكن للمشغلين تلبية وحتى تجاوز الخطة اليومية من خالل التقليل من الفجوة بين 
العمليات اليومية الفعلية واألهداف المرُجوة. 

يعزز نظام تحسين أداء العمليات التشغيلية ويرفع كفاءة البرنامج الطولي لتخطيط اإلنتاج ويدفع به 
ليقارب الطاقة اإلنتاجية المصنعية للمعدات، أو حتى ليتجاوز ذلك في بعض الوحدات.

تم اختبار وتجربة هذا النظام أوالً في وحدة تقطير الزيت الخام، وبعد فترة وجيزة تم إدخاله ليستعمل في 
وحدة تقطير الفراغي، ووحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين الفراغية، ووحدة أأللكلة، إضافة إلى  وحدة 

تكسير األولفينيات.

وباعتباره النظام األول من نوعه الذي يستخدم في الشرق األوسط، من المتوقع أن يكون له تأثير ملموس 
على كفاءة وإنتاجية وربحية العمليات التشغيلية.

تحسين األداء وتعظيم الربحية
في الربع األخير من عام 2017م، أدخلت بترورابغ نظامًا جديدًا متطور يهدف 

إلى تحسين كفاءة وربحية وحدات اإلنتاج في الشركة.
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كان ال بد من عملية اإلغالق المذكورة وذلك الستبدال الُمحِفز في تلك الوحدة، وهو إجراء يتم اتخاذه 
عادة كل سنتين، وقد استفادت فرق الصيانة من الوقت الالزم لإلغالق لتنفيذ ما يقرب من 250 من 

نشاطات وأعمال الصيانة لتعزيز العمليات التشغيلية.

في 26 أكتوبر من نفس العام، بدأت الفرق المختلفة بإعادة تشغيل الوحدة بنجاح وبشكل آمن  ووضع 
معايير جديدة للعمليات عن طريق إعادة وحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين الفراغية إلى التشغيل 

العادي في 2 نوفمبر وذلك قبل يومين كاملين من الموعد المحدد.

وضع معايير جديدة
بعد بدء تشغيل مصانع مشروع المرحلة الثانية )بترورابغ 2(، كان 
التحدي االرئيس الثاني لعام 2017م هو اإلغالق الُمَجدَول في شهر 

أكتوبر لوحدة معالجة زيت الغاز بالهيدروجين الفراغية، وهي جزء حيوي 
وهام من عمليات المجمع المتكاملة كونها تقوم بالمعالجة األولية 

للمواد الخام لوحدة تكسير األولفينيات. 
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واستمر التزام بترورابغ بالشؤون المحلية 
وتنمية الشباب وتهيئتهم لمهٍن ُمجزية وذلك 
ضمن عدة برامج منها برنامج المتدرجين لغير 

الموظفين، برنامج درجة البكالوريوس لغير 
الموظفين، وبرنامج خريجي الجامعات الجدد، 
باإلضافة إلى برنامج التطوير المهني ومزاولة 

المهنة للمشغلين، برنامج العناية بأصول 
الشركة،  برنامج مهارات التنمية المهنية، وبرنامج 

التدريب على المهارات القيادية واإلدارية.

بحلول 31 ديسمبر 2017، وصل عدد منتسبي 
برنامج خريجي الجامعات الجدد 89 موظفًا، حيث 

تخًرج منهم بنجاح 44 موظفا خالل العام، وانضم 
للبرنامج  26 موظفا جديدا. كان التركيز طوال 

عام 2017م على تعزيز عملية التطوير وذلك عن 
طريق وضع خطة تطوير أكثر ديناميكية وإضافة 

مهام تطويرية من خالل تناوب الموظفين للعمل 
باإلدارات المختلفة، وتم وضع تعريف إطار أكثر 

وضوحًا وصرامة ألهداف وأنشطة مهام التطوير 
من خالل التناوب، وُجِعل ذلك جزءا حيويا من 

خطة التطوير.

ولتعزيز فرص التعلم ومهام التطوير، ثمة برامج 
مثل تلك التي نظمت من خالل شراكة بترورابغ 

مع مقدم التدريب المتخصص، وهو المعهد 
الفرنسي للبترول، وبرنامج االنتدابات الخاصة  

خارج المملكة، وبرنامج التدريب على رأس العمل 
المتخصص، حيث تم إضافتها جميعًا إلى برامج 

التطوير الفردية. ولدعم المهام واالنتدابات 
التطويرية تم وضع إجراءات إدارية جديدة تركز 

على إدارة خدمة العمالء وإدارة السجالت.

كما شهد عام 2017م أيضا إطالق شركة بترورابغ 
نظامًا متكاماًل للموارد البشرية، مما مكن 

الشركة من العمل ضمن منصة واحدة للخدمات، 
وتوحيد جميع السجالت، وربط أهداف األداء 

واألنشطة والتقييمات والتوثيق معا في قاعدة 
بيانات آلية واحدة، مما أدى إلى زيادة الكفاءة في 

إدارة برنامج خريجي الجامعة الُجُدد.

إعداد المستقبل، التحضير للمستقبل
كان إحدى جوانب التركيز الرئيسة لشركة بترورابغ في عام 2017 هو 

تطوير والحفاظ على القوى العاملة ذات المهارات والخبرات لضمان 
االستعداد الكامل لبدء المرحلة الثانية )بترورابغ 2(، ففي إبريل تم 

إطالق برنامج تدريب الُمَوردين على نطاق واسع بالتعاون مع الموردين، 
وحضر الدورات التدريبية أكثر من 1،920 موظفًا من موظفي العمليات، 

والصيانة والهندسة العاملين ضمن مشروع المرحلة الثانية.
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وتسهم منتدياتنا واجتماعاتنا الخاصة مع 
المقاولين والموردين والمستثمرين والمحللين 

في تمتين وترسيخ العالقات وتسليط الضوء 
على الفرص المستقبلية للجميع، حيث يجتمع 
مئات الممثلين من عشرات الشركات الموردة 

والمنظمات الشريكة في المنطقة للتباحث 
والتشاور.

ومن خالل قنوات االتصال هذه، ظهرت شراكات 
جديدة أسفرت عن نتائج وفوائد ملموسة 

فيما يخص االستثمار، واالدخار المالي، والوقت، 
والكفاءة، والجودة.

من أهم ركائز الدعم للصناعة واالستثمار 
المَحليين هو ارتباطنا بمجمع رابغ لتقنيات 

البالستيك، وكذلك مجمع بترورابغ الصناعي، 
والتي  تجتذب االستثمار من الداخل والخارج في 

الصناعات الجديدة للمنطقة.

ُمحفز للتنمية والتطوير
من أجل القيام بدورها كمحفٍز للتنمية االقتصادية واالجتماعية في المنطقة، تعمل 

بترورابغ على تعزيز استخدام القوى العاملة المحلية، والتصنيع المحلي، وتنمية 
المهارات المحلية من خالل االلتزام بالسعودة ُمعززة  بالخبرات والكفاءات من الخارج.
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ويقوم قسم عالقات المستثمرين بالشركة  
بالمراقبة واإلشراف على  االلتزام بالقواعد واللوائح 
التي تضعها الجهات الرقابية للشركات الُمَسجلة، 

وتجيب عن استفسارات المساهمين من خالل 
خط اتصال مخصص، وتقوم برفع بعض األمور إلى 

إدارة الشركة عند الحاجة.

تتم إدارة الشفافية، فضاًل عن جودة وكمية 
المعلومات المقدمة للمساهمين، من خالل 

إعالنات الشركة الرسمية وتقارير مجلس اإلدارة 
باإلضافة إلى التقارير السنوية.

كما يعمل فريق عالقات المستثمرين دومًا على 
تحسين الجمعيات العامة للشركة، بما في ذلك 

نوعية المواد المقدمة مسبقا للمساهمين، 
واألمور اللوجستية وإعداد مقار الجمعيات، 

وتدابير الضيافة، إضافة إلى تقديم جولة حصرية 
في مجمع بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات 

ومشروع المرحلة الثانية )بترورابغ 2( للمساهمين 
الحاضرين.

كما تواصلت بترورابغ عقد اجتماعات مع المحللين 
الماليين لتعزيز المشاركة مع شركات االستثمار 

ااإلقليمية والدولية وتعزيز المنافع لجميع 
األطراف من خالل المناقشات بينهم وبين اإلدارة 

التنفيذية للشركة.

المشاركة واإلندماج والشفافية
تبذل شركة بترورابغ قصارى جهدها لضمان الشفافية لمساهميها، 

ومن خالل قسم عالقات المستثمرين بالشركة، ُتعنى بترورابغ بتنظيم 
ورفع مستوى عملية التواصل للمساعدة على تعزيز حقوق المساهمين. 



19بترورابغ - التقرير السنوي ٢٠١٧ م 

كان تركيز عملية المراجعة والتدقيق هو ضمان 
االمتثال المستمر لمتطلبات معايير أنظمة اإلدارة 

الدولية: آيزو 2015:9001 )نظام إدارة الجودة(، آيزو 
2015:14001 )نظام اإلدارة البيئية(، وآيزو 2007:18001 

) نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية( وأنظمة 
وسياسات بترورابغ. 

إن االنتهاء الناجح من عملية المراقبة والتدقيق 
يدل على أن الشركة قادرة على التنمية 

المستدامة فيما يخص  أداء أنظمة إدارة الجودة، 
وإدارة البيئة، إضافة إلى إدارة الصحة والسالمة 

المهنية وقادرة على تحقيق التميز التشغيلي.

شهادات اآليزو
كجزء من عملية االستمرار في الحفاظ على شهادات المنظمة الدولية لتوحيد 

المقاييس، اآليزو )ISO(، وشهادات سلسلة تقييم الصحة والسالمة المهنية 
)OHSAS(، تم االنتهاء من مراجعة وتدقيق “نظام اإلدارة المتكاملة” في عام 

2017م )أنظمة إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة في مشروع المرحلة 
 Bureau( ”من ِقَبل هيئة االعتماد والتصديق الدولية “بيرو فيريتاس )األولى

.)Veritas, BV
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وقد تبنت الشركة نظام إدارة الرعاية المسؤولة، 
وهي المبادرة العالمية للبيئة والصحة والسالمة 

واألمن في مجال الصناعة الكيميائية والتي توافق 
بموجبها الشركات الموقعة على االلتزام بتحسين 

األداء في مجال حماية البيئة وحماية الصحة 
والسالمة المهنية، وسالمة المصانع، واإلشراف 

على المنتجات والخدمات اللوجستية، والتحسين 
المستمر للحوار مع الجوار والجمهور.

ونحن أيضًا من الموقعين على اإلعالن التنفيذي 
لرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين لإلتحاد 

الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لدعم نظام 
الجودة واالستدامة الخليجي، ونمتلك شهادات في 

إدارة الجودة، وإدارة البيئة، إضافة إلى إدارة الصحة 
والسالمة المهنية  بما يتوافق مع متطلبات اآليزو 

وسلسلة تقييم الصحة والسالمة المهنية. 

ويراقب فريق الصحة المهنية التابع لشركة بترورابغ 
صحة الموظفين ويعالج القضايا المتعلقة بالنظافة 

والصحة الصناعية والصحة البيئية مثل السالمة 
اإلشعاعية، ومخاطر الضوضاء، واإلجهاد الحراري، 

والتعرض للمواد الكيميائية السامة والغبار. كما يدير الفريق برامج للحفاظ على السمع، والرؤية، 
والحماية الرئوية، إضافة إلى الفحوصات الطبية الدورية لحماية صحة القوى العاملة وضمان بيئة عمل 

صحية.

تخضع جميع هذه البرامج لمراجعة مستمرة، ويتم تحديثها من وقت آلخر لتتماشى مع التطورات، مثل 
البرنامج الذي تم إدخاله في عام 2017م لتحديد مستويات الضوضاء في مرافق مشروع المرحلة الثانية 

)بترورابغ 2(، وبرنامج رصد ومراقبة الوظائف الجسدية للموظفين العاملين بمرافق إنتاج العطريات 
الجديدة.

بإعادة النظر في مقاييس مستوى اإلشعاع النووي البالغ عددها 14 التي كانت موجودة سابقا في 
مرافق المرحلة األولى، فقد تم تركيب 34 مقياسًا لإلشعاع النووي في مرافق مشروع المرحلة الثانية 

كما ُحِدَدت من ِقَبل الجهات المرخصة، وتلقي 152 من المشغلين تدريبًا  على مبادئ اإلشعاع وإجراءات 
المراقبة. وامتثاالً لـمنظمة “كي اي كير” )Care K.A(، وهي الهيئة التنظيمية الوطنية للوقاية من 

اإلشعاع، تم تجديد رخصة “ضابط السالمة اإلشعاعية” ورخصة “ممارسات الشركة”. 

عالوة على ذلك، تلتزم بترورابغ مع المتطلبات الدولية للتسجيل والتقدير والتفويض والتقييد 
)REACH( الخاصة بالمواد الكيماوية لتصنيف المواد ووسمها وتعبئتها، والتي تشمل تطوير والحفاظ 

على سجالت بيانات السالمة المطلوبة  لترويج وتسويق منتجات الشركة.

الحفاظ على الصحة وحماية البيئة
إن صحة وسالمة موظفي بترورابغ ومقاوليها والمجتمع ككل هي أولوية 

غير قابلة للتفاوض بالنسبة للشركة، وتتخذ الشركة إجراءات صارمة 
لالمتثال ألفضل ممارسات الصناعة، ومعايير اإلدارة الدولية السائدة، 

واللوائح المعمول بها.
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فيما يخص حماية البيئة والحفاظ عليها، تطبق بترورابغ استراتيجيات وخطط عمل مختلفة خاصة 
بالبيئة والسالمة المهنية تضمن التنمية المستدامة للشركة.

وامتثاال للوائح الوطنية والدولية، تتم مراقبة جودة الهواء بشكل مستمر عن طريق محطات 
مراقبة نوعية الهواء المتنقلة والثابتة، جنبا إلى جنب مع اختبار االنبعاثات نصف السنوي. كما يتم 
رصد ومراقبة تصريف المياه في البيئة البحرية ونوعية المياه الجوفية، ويتم اإلبالغ عن النتائج وفقا 

للمتطلبات القانونية.

ولضمان تحقيقنا لالمتثال لإللتزامات البيئية، تقوم بترورابغ أيضا بإجراء مسح ودراسة سنوية 
لالمتثال اللتزامات البيئة البحرية بالتعاون مع مركز بحوث البيئة والمياه في جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن. ولم يكشف المسح الذي أجري في عام 2017م، والذي شمل النظم اإليكولوجية 
الحساسة مثل الشعاب المرجانية، وأشجار المنغروف ، والمستنقعات المالحة، ونوعية المياه 

والرواسب والتراكم األحيائي، لم يكشف عن أي أثر بيئي سلبي ذي بال ألنشطة بترورابغ التشغيلية 
على المياه الساحلية للبحر األحمر والحياة البحرية.
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ويتضح ذلك من خالل الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية، والتي 
امتدت وتوست مرة أخرى في عام 2017م في جميع أنحاء منطقة رابغ ومكة المكرمة، حيث استهدفت 

حمالت التوعية والتبرعات المدارس والجامعات والمستشفيات ودور رعاية المسنين، في حين تم 
تنظيم حمالت أيام تنظيف بيئية على الطرق السريعة المحلية والشواطئ وميناء التكرير. كما 

وشملت الحمالت الجديدة المميزة التدريب على القيادة اآلمنة للَمرَكبات ألكثر من 250 طالبًا من طالب 
المدارس الثانوية والجامعات ومتدربي بترورابغ، والتدريب على اإلسعافات األولية للطالب في منطقة 

رابغ.

ويشكل تعزيز العمل التطوعي جزءا ال يتجزأ من جهود بترورابغ في المجتمع بأسِره، واستمرت أعمال 
ونشاطات فريق العمل التطوعي في بترورابغ على قدم وساق في عام 2017م ، حيث تزايدت أعداد  

الموظفين السعوديين الشباب الذين قَدموا وتبرعوا بوقتهم وجهدهم لمساعدة الفئات األقل  حظًا، 
حيث تبرعوا  بالغذاء والمالبس للمحتاجين في رمضان، وقاموا بزيارة المرضى في المستشفيات في  
رابغ وجدة ومكة المكرمة والرياض، وقدموا المساعدة في تنظيم وتنفيذ العديد من الحمالت األخرى. 
وتهدف شركة بترورابغ، من خالل غرسها في جيل الشباب الشعور بالمواَطنة والمسؤولية والمبادرة، 

إلى مساعدتهم على بناء المجتمع المنشود في المستقبل.

لتحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية في منطقة رابغ والعمل نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض 
بالحياة، فإن “مجلس التنمية المستدامة” بالشركة يستمر في توحيد المصالح والموارد المحلية. 

مجلس التنمية المستدامة هو تجمع القطاعات الخاصة وتشمل بترورابغ و 10 شركات إقليمية رائدة 
أخرى بهدف خلق قيمة اجتماعية لمنطقة مكة المكرمة والمملكة على نطلق واسع.

نحو مجتمٍع أفضل، نحو مجتمٍع ُمستدام
جزء ال يتجزأ من دور بترورابغ كمحفز للتنمية االقتصادية واالجتماعية 

هو التزامها المحلي وعزمها على إثراء حياة المجتمع المحلي نحو 
مستقبل ُمشِرق.
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تسعى بترورابغ دومًا لتحسين الحياة والمرافق 
للساكنين والزوار، وفي عام 2017م تم إدخال عدد 

من التحسينات الهامة، فقد تم افتتاح مدرسة 
دولية جديدة توفر تعليمًا عالي الجودة بمباني 

على مقربة من جميع طلبة الحي السكني، 
كما تم افتتاح مرافق ترفيهية جديدة تشمل 

حديقة تزلج وملعب غولف مصغر ومكان لتأجير 
عربات الغولف. من ناحية أخرى شهدت منطقة 

الشاطئ إدخال قوارب التجديف، وزيادة مساحات 
مواقف السيارات، وابراج المراقبة اإلضافية ومرافق 

االستحمام، إضافة إلى افتتاح منطقة تجمع 
“ديوانية” في انعكاس للتقاليد العربية الجتماع 

قاطني الحي السكني وزوارهم فيما يسمى 
“الديوانية” مما يشكل نقطة اتصال للمجتمع 

وتآلفه إلثراء الحياة االجتماعية. 

كما تقوم بترورابغ بدوٍر محوري في عملية توعية 
السالمة، وفي عام 2017م استضاف “بيت السالمة” 

التابع للشركة أكثر من 1500 زائر من المدارس 
والشركات والمؤسسات. كما أقام الحي السكني 

حملة بعنوان “السالمة في المنزل” والتي عززت 
السالمة المنزلية لدى الموظفين وأفراد عائالتهم 
والمقيمين في مدينة رابغ ومدينة الملك عبداهلل 

االقتصادية وجدة.

الحي السكني واصل طريق التحسين والتطور 
خالل عام 2017م. 

حي سكني  واحد للجميع
نحن نبذل قصارى جهدنا لجعل الحياة في حي بترورابغ السكني، وهو المجمع السكني 

المستقل للشركة، حياة غنية ومتنوعة وُمرِضية قدر اإلمكان، فباإلضافة إلى العديد 
من المرافق الرياضية والترفيهية المتاحة على مدار السنة، تنظم الشركة مجموعة من 
الفعاليات والمناسبات االجتماعية التي تعزز الروابط بين الجنسيات إلثراء الحياة لجميع 

األعمار.
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الشراكة االستراتيجية بين الشريَكين الُمؤِسَسين لشركة بترورابغ، شركة أرامكو السعودية وشركة 
سوميتومو كيميكال اليابانية، تجمع الخبرات الواسعة والبنية التحتية ألكبر شركة طاقة متكاملة 
في العالم مع القدرات التكنولوجية ألحدى الشركات الكيميائية األكثر ابتكارًا وتنوعًا. وقد قاما معًا 

بتأسيس شركة بترورابغ كأكبر مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات على مستوى العالم تم بناؤه 
على مرحلة واحدة من أجل االستفادة الكاملة من الموارد المادية والبشرية المتاحة، ومن أجل أن يصبح 

محورًا تجاريًا في موقع رابغ االستراتيجي عند مفترق طرق ثالث قارات. 

واستند المشروع إلى إضافة القيمة للموارد الطبيعية الرئيسة في المملكة - النفط والغاز - بتحويلها 
إلى منتجات بتروكيماوية ذات قيمة مضافة عالية وتنويع المنتجات من أجل زيادة القدرة على المرونة 

بشكل أكبر واستخدامها في الصناعات التحويلية. الشراكات واالستثمارات الذي تجذبها شركة 
بترورابغ، إضافة إلى المواهب المحلية ذات المهارات العالية التي تقوم الشركة بتوظيفها وتدريبها، 

كل ذلك يخلق اقتصادًا أكثر حيوية وابتكار.

تلتقي رؤية المملكة العربية السعودية 2030 مع دور بترورابغ كمحفز لتنمية مبنية على أسس قوية 
لضمان أن األجيال القادمة من الشباب السعودي على استعداد جيد إلدارة موارد الطاقة في المملكة.

مع التزام الجميع الكامل بالرؤية، تلعب بترورابغ دورًا في بناء بلد مزدهر تتاح فيه لجميع المواطنين 
فرصة تحقيق طموحاتهم.

بترورابغ ورؤية المملكة العربية السعودية 2030
في أبريل، 2016م، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
حفظه اهلل عن رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، وتقوم الرؤية على 

ثالثة محاور: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة. وتنعكس 
هذه المحاور الثالثة من خالل نهج بترورابغ لتكون محفزًا للتنمية االقتصادية 

واالجتماعية المستدامة.
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ق وأسباب ذلك. ما ُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبَّ  .1

رقم المادة/ 
أسباب عدم التطبيقنص المادة/ الفقرةالفقرة

22 / 2 )ج(

التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور 
عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر 

على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح واألطراف ذات الصلة 
بالشركة.

يتم تحديث هذه المادة وسوف يتم الموافقة عليها 
من قبل مجلس اإلدارة في شهر يونيو 2018م

3 / 22
إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اإلدارة بما 
ال يتعارض مع األحكام اإللزامية في هذه الالئحة، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار 

الجمعية العامة لها.

تمت الموافقة على هذه السياسات والمعايير 
واإلجراءات من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 ديسمبر 

2017م وسيتم عرضها على الجمعية العمومية 
القادمة للموافقة عليها

54 / أ

ل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة لجنة مراجعة من المساهمين  تشكَّ
أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل عل األقل وأن ال تضم أيًا 

من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين، ويجب أن ال يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة 
عن ثالثة وال يزيد على خمسة، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية 

والمحاسبية.

سيتم عرض بند تشكيل لجنة المراجعة ضمن بنود 
جدول اعمال الجمعية القادمة للموافقة عليها

60 / ب
تصدر الجمعية العامة للشركة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة الئحة عمل لجنة 

المكافآت، على أن تشمل هذه الالئحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، 
وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.

تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة المكافآت من 
قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 ديسمبر 2017م وسيتم 

عرضها على  الجمعية القادمة للموافقة عليها

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم.  .2
أعضاء مجلس اإلدارة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

عبدالعزيز محمد 
القديمي

رئيس مجلس اإلدارة 
)غير تنفيذي(

رئيس مجلس اإلدارة 
)غير تنفيذي(

البكالوريوس في هندسة البترول، ماجستير في 
35 سنةإدارة االعمال

ناصر دمشق المهاشير
الرئيس وكبير 

اإلداريين التنفيذيين 
)عضو تنفيذي(

الرئيس وكبير 
اإلداريين التنفيذيين 

)عضو تنفيذي(

البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في 
27 سنةالهندسة الكيميائية  و إدارة االعمال للتنفيذيين

*معتز عبدالعزيز 
23 سنةالدكتوراه في ميكانيكا الموائع)عضو غير تنفيذي()عضو غير تنفيذي(المعشوق

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، ماجستير )عضو غير تنفيذي()عضو غير تنفيذي(**سليمان عامر البرقان
36 سنةفي إدارة االعمال

نورياكي تاكشيتا
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة )عضو غير 
تنفيذي(

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة )عضو غير 

تنفيذي(
35 سنةالبكالوريوس في القانون

42 سنةالماجستير في الهندسة الكيميائية)عضو غير تنفيذي()عضو غير تنفيذي(شيجيوكي يونيدا

32 سنةالبكالوريوس في اآلداب، ماجستير في إدارة االعمال)عضو غير تنفيذي()عضو غير تنفيذي(تاكاشي شيجموري

سعود عبدالرحمن 
38 سنةالبكالوريوس في الهندسة الكيميائية)عضو مستقل()عضو مستقل(االشقر

35 سنةالبكالوريوس في الهندسة الكيميائية)عضو مستقل()عضو مستقل(صالح فهد النزهه

)عضو مستقل()عضو مستقل(وليد احمد بامعروف

البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في 
إدارة األعمال التنفيذية، زمالة المعهد األمريكي 

للمحاسبين القانونيين، شهادة  المحاسب اإلداري 
المعتمد، زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 

القانونين، شهادة المراجع الداخلي المعتمد 

أكثر من 7 سنوات عضو 
مجلس إدارة وعضو لجنة 

المراجعة، أكثر من 22 سنة 
في المحاسبة والمالية 

والتدقيق

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة )غير تنفيذي( بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
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أعضاء اللجان:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسم

عبدالعزيز محمد 
رئيس اللجنة التنفيذيةرئيس اللجنة التنفيذيةالقديمي

البكالوريوس في هندسة 
البترول، الماجستير في إدارة 

االعمال
35 سنة

عضو في لجنة التسويقعضو في لجنة التسويقناصر دمشق المهاشير

البكالوريوس في الكيمياء، 
الماجستير في الهندسة 

الكيميائية  و إدارة االعمال 
للتنفيذيين

27 سنة

*معتز عبدالعزيز 
عضو في لجنة المراجعة ورئيس لجنة -المعشوق

23 سنةالدكتوراه في ميكانيكا الموائعالترشيحات والمكافآت

**سليمان عامر 
البرقان

عضو في لجنة المراجعة 
وعضو في لجنة الترشيحات 

والمكافآت
-

البكالوريوس في الهندسة 
الكيميائية، الماجستير في إدارة 

االعمال
36 سنة

35 سنةالبكالوريوس في القانونعضو في لجنة المراجعةعضو في لجنة المراجعةنورياكي تاكشيتا

الماجستير في الهندسة عضو في اللجنة التنفيذيةعضو في اللجنة التنفيذيةشيجيوكي يونيدا
42 سنةالكيميائية

تاكاشي شيجموري
عضو في لجنة الترشيحات 

والمكافآت و عضو في لجنة 
التسويق

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت و 
عضو في لجنة التسويق

البكالوريوس في اآلداب، 
32 سنةالماجستير في إدارة االعمال

سعود عبدالرحمن 
االشقر

رئيس لجنة المراجعة 
ورئيس لجنة الترشيحات 

والمكافآت

رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة 
الترشيحات والمكافآت

البكالوريوس في الهندسة 
38 سنةالكيميائية

صالح فهد النزهه

عضو في لجنة الترشيحات 
والمكافآت وعضو في اللجنة 

التنفيذية ورئيس لجنة 
التسويق

عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت 
وعضو في اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة 

التسويق

البكالوريوس في الهندسة 
35 سنةالكيميائية

عضو في لجنة المراجعةعضو في لجنة المراجعةوليد احمد بامعروف

البكالوريوس في المحاسبة، 
الماجستير في إدارة األعمال 

التنفيذية، زمالة المعهد 
األمريكي للمحاسبين 

القانونيين، شهادة  المحاسب 
اإلداري المعتمد، زمالة الهيئة 

السعودية للمحاسبين 
القانونين، شهادة المراجع 

الداخلي المعتمد 

أكثر من 7 سنوات 
عضو مجلس 

إدارة وعضو لجنة 
المراجعة، أكثر 

من 22 سنة في 
المحاسبة والمالية 

والتدقيق

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة )غير تنفيذي( بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
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اإلدارة التنفيذية:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحالية االسم

الرئيس وكبير اإلداريين ناصر دمشق المهاشير
التنفيذيين

الرئيس وكبير اإلداريين 
التنفيذيين

البكالوريوس في الكيمياء، 
الماجستير في الهندسة الكيميائية  

و إدارة االعمال للتنفيذيين
27 سنة

عبداهلل محمد 
القحطاني

نائب الرئيس لألمن 
البكالوريوس في الهندسة نائب الرئيس لألمن الصناعيالصناعي

34  سنةالكهربائية

نائب الرئيس للعالقات بسام أيوب البخاري*
البكالوريوس في نظم المعلومات نائب الرئيس للعالقات الصناعيةالصناعية

29 سنةاإلدارية، الماجستير في إدارة االعمال

نائب الرئيس للعالقات هشام حسن عزوز**
33 سنةالبكالوريوس في اإلدارة الصناعيةمدير إدارة الموارد البشريةالصناعية )باإلنابة(

طارق عبدالعزيز 
النعيم***

نائب الرئيس للهندسة 
والمساندة

نائب الرئيس للهندسة 
والمساندة

البكالوريوس في الهندسة، 
23 سنةالماجستير في إدارة االعمال

عادل مسفر 
الغامدي****

نائب الرئيس للهندسة 
البكالوريوس في الهندسة -والمساندة )باإلنابة(

25 سنةالكيميائية

32 سنةالبكالوريوس في القانونالمدير الماليالمدير المالينا أويوكي إينوِوي

نائب الرئيس األعلى سيجي تاكيوتشي
31 سنةالماجستير في الكيمياء التطبيقيةنائب الرئيس األعلى للتصنيعللتصنيع

* استقال بسام البخاري من شركة بترورابغ بتاريخ 31 اغسطس 2017م.
** تم تعيين هشام عزوز نائب الرئيس للعالقات الصناعية )باإلنابة( في شركة بترورابغ بتاريخ 1 سبتمبر 2017م.

*** استقال طارق النعيم من شركة بترورابغ بتاريخ 10 مايو 2017م.
**** تم تعيين عادل الغامدي نائب الرئيس للهندسة والمساندة )باإلنابة( بتاريخ 9 يوليو 2017م.

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو   .3
من مديريها.

اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة (

أسماء الشركات 
التي يكون 

عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان 
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة(

عبدالعزيز محمد 
القديمي

مساهمة غير خارج المملكةشركة أنابيب النفط العربية
---مدرجة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة أرامكو ماوراء البحار
---محدودة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة أرامكو ما وراء البحار القابضة
---محدودة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة أرامكو للخدمات
---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة األداء المميز للكيماويات
---محدودة

ذات مسؤولية خارج المملكةشركة موتيفا انتربرايس
---محدودة
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اسم العضو
أسماء الشركات التي يكون عضو 
مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس 

إداراتها الحالية أو من مديريها

داخل المملكة/

خارج المملكة

الكيان القانوني

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة (

أسماء الشركات 
التي يكون 

عضو مجلس 
اإلدارة عضوًا في 
مجالس إداراتها 

السابقة أو من 
مديريها

داخل 
المملكة/

خارج المملكة

الكيان 
القانوني

)مساهمة 
مدرجة/ 

مساهمة غير 
مدرجة/ ذات 

مسؤولية 
محدودة(

عبدالعزيز محمد 
القديمي

مساهمة داخل المملكةشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
---مدرجة

شركة أرامكو السعودية آسيا 
ذات مسؤولية خارج المملكةالمحدودة

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة أرامكو السعودية القابضة
---محدودة

شركة تداول منتجات أرامكو 
ذات مسؤولية داخل المملكةالسعودية

---محدودة

شركة أرامكو السعودية للتكرير 
ذات مسؤولية داخل المملكةوالبتروكيماويات السعودية

---محدودة

شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير 
ذات مسؤولية داخل المملكةالمحدودة

---محدودة

------ناصر دمشق المهاشير
معتز عبدالعزيز 

ذات مسؤولية داخل المملكةشركة جسارة )عضو مجلس إدارة(المعشوق*
---محدودة

سليمان عامر البرقان**
ذات مسؤولية داخل المملكةساتورب )عضو مجلس إدارة(

---محدودة

ذات مسؤولية داخل المملكةياسرف )عضو مجلس إدارة(
---محدودة

شركة سوميتومو كيمكال )ممثل نورياكي تاكشيتا
---مدرجةخارج المملكةإداري، مدير تنفيذي(

شيجيوكي يونيدا

شركة سوميتومو كيمكال )مدير 
---مدرجةخارج المملكةتنفيذي(

شركة سوميكا الشرق األوسط )مدير 
---مدرجةخارج المملكةعام(

شركة سوميتومو كيمكال )مدير تاكاشي شيجموري
---مدرجةخارج المملكةتنفيذي(

سعود عبدالرحمن 
االشقر

األكاديمية العربية للبحوث 
ذات مسؤولية خارج المملكةوالدراسات

محدودة
شركة اس-اويل 

مدرجةخارج المملكة)عضو مستقل(

اسمنت حائل ---صالح فهد النزهه
)عضو مستقل(

داخل 
المملكة

مساهمة 
مدرجة

مساهمة داخل المملكةاسمنت نجران )عضو مستقل(وليد احمد بامعروف
داخل شركة يانسابمدرجة

المملكة
مساهمة 

مدرجة

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
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تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو   .4
مجلس إدارة مستقل.

يتألّف مجلس اإلدارة الحالي من تسعة 9 أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية:

تصنيف العضوية )تنفيذي/ غير تنفيذي/ مستقل (اسم العضو

غير تنفيذيعبدالعزيز محمد القديمي

تنفيذيناصر دمشق المهاشير

غير تنفيذيمعتز عبدالعزيز المعشوق*

غير تنفيذيسليمان عامر البرقان**

غير تنفيذينورياكي تاكشيتا

غير تنفيذيشيجيوكي يونيدا

غير تنفيذيتاكاشي شيجموري

مستقلسعود عبدالرحمن االشقر

مستقلصالح فهد النزهه

مستقلوليد احمد بامعروف

* استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه – وبخاصة غير التنفيذيين – علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم   .5
حيال الشركة وأدائها.

يقوم قسم عالقات المستثمرين في بترورابغ بإرسال تقرير ربع سنوي مفصل إلى مجلس اإلدارة إلحاطته باقتراحات المساهمين وملحوظاتهم إن وجدت 
حيال الشركة وأدائها.

وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان   .6
ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.

لجنة المراجعة: 
تشرف لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة على اإلدارة المالية والضوابط الداخلية ألعمال الشركة. وتشمل مسؤوليتها استعراض ومناقشة البيانات المالية 

السنوية والربع سنوية للشركة. كما تشرف على فاعلية المراجع الخارجي وتراجع فاعلية المراجع الخارجي والداخلي ولها صالحية اختيار المراجع الخارجي 
وتعيين خبراء ومستشارين لغرض الوفاء بالتزاماتها لإلشراف على الشؤون المالية للشركة.

وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات اإلدارة المالية 
في ظل االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.

وبناًء على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن جميع ممارساتها المالية 
تتم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا بالمملكة العربية السعودية.
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يبّين الجدول التالي تكوين لجنة المراجعة بما في ذلك اسم العضو وطبيعة العضوية، باإلضافة إلى عدد مرات حضور اجتماعات الّلجنة وتاريخ االجتماع:

 طبيعةاالسم
العضوية

عدد االجتماعات

االجتماع 
األول بتاريخ 

17 يناير 
2017م

االجتماع 
الثاني 

بتاريخ 21 
فبراير 
2017م

االجتماع 
الثالث 

بتاريخ 4 
مايو 2017م

االجتماع 
الرابع بتاريخ 

10 مايو 
2017م

االجتماع 
الخامس 
بتاريخ 7 

أغسطس 
2017م

االجتماع 
السادس 
بتاريخ 30 

أكتوبر 
2017م

عدد مرات 
الحضور

سعود عبدالرحمن 
األشقر*

رئيس 
6√√√√√√اللجنة

6√√√√√√ عضو وليد أحمد بامعروف
6√√√√√√ عضو نورياكي تاكشيتا
معتز عبد العزيز 

5لم يجتمع √√√√√ عضوالمعشوق

سليمان عامر 
1√لم يجتمعلم يجتمعلم يجتمعلم يجتمعلم يجتمع عضوالبرقان**

* تم استبدال معتز المعشوق كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم تعيينه كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.

لجنة الترشيحات والمكافآت:
ُتحدد لجنة المكافآت والترشيحات والتعويضات، والتي تدوم لمدة ثالث سنوات، كيفّية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتقوم باقتراح معايير موضوعّية لألداء 

بموافقة المجلس. ومن أهم واجبات هذه اللجنة ضمن أمور أخرى ما يلي:
ترشيح أو توصية أعضاء لمجلس اإلدارة وفقًا للسياسات والمعايير واإلجراءات الُمعتَمدة. �

التأكد من عدم ترشح أي شخص لعضوية مجلس اإلدارة إذا كان قد أدين سابقا في أي جريمة مخلة بالشرف أو األمانة. �

المراجعة السنوّية واستعراض الكفاءات الالزم توافرها في األعضاء والوقت الذي يجب أن ُيكرسه األعضاء ألعمال المجلس. �

التحقق بشكل سنوّي من استقاللية األعضاء الُمستقلين وعدم وجود أّي تضارب في المصالح فيما لو كان أحد األعضاء المستقلين لديه منصب أو  �
عضوّية في مجلس إدارة أّي شركة أخرى.

وضع سياسات وتوصيات واضحة إلدارة المجلس حول مكافآت األعضاء أو كبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير ترتبط باألداء. �

يبّين الجدول التالي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد االجتماعات وتاريخ االجتماع:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات

االجتماع األول 
بتاريخ 21 فبراير 

2017م

االجتماع الثاني 
بتاريخ 21 ابريل 

2017م

االجتماع الثالث 
بتاريخ 13 

اغسطس 2017م

االجتماع الرابع 
بتاريخ 13 

ديسمبر 2017م

عدد مرات 
الحضور

سعود عبدالرحمن 
3√لم يجتمع√√رئيس اللجنةاألشقر*

4√√√√ عضو وليد أحمد بامعروف

2لم يجتمعلم يجتمع√√ عضو نورياكي تاكشيتا

2√√لم يجتمعلم يجتمع عضوتاكاشي شيجموري**

معتز عبدالعزيز 
3لم يجتمع√√√ عضوالمعشوق

سليمان عامر 
1√لم يجتمعلم يجتمعلم يجتمع عضوالبرقان***

* تم استبدال معتز المعشوق كرئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
** تم استبدال نورياكي تاكشيتا كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 13 أغسطس 2017م.

*** تم تعيينه كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
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لجنة التسويق:
تم إنشاء لجنة التسويق لترشد وتَوّجه الشركة في تسويق منتجاتها وعالقتها بمسوقيها، وتشمل مهام هذه اللجنة التالي:

قين. � مراقبة أداء الُمَسوِّ

مراجعة وتقديم توصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين طويلة المدى وقصيرة المدى في تسويق المنتجات. �

مراجعة أنشطة المسوقين وتقديم توصيات لتعظيم اإليرادات على المدى الطويل. �

مراقبة أنشطة المسوقين من حيث االمتثال لقواعد الحوكمة المعمول بها ولالتفاقيات المعتَمدة في تسويق المنتجات. �

مراقبة أنشطة المسوقين من حيث االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات. �

يبّين الجدول التالي تكوين لجنة التسويق بما في ذلك اسم العضو وطبيعة عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ االجتماع:

طبيعة العضويةاالسم

عدد االجتماعات

االجتماع األول 
بتاريخ 21 فبراير 

2017م

االجتماع الثاني 
بتاريخ 4 مايو 

2017م

االجتماع الثالث 
بتاريخ 13 

اغسطس 2017م

االجتماع الرابع 
بتاريخ 22 

نوفمبر 2017م

عدد مرات 
الحضور

4√√√√رئيس اللجنةصالح فهد النزهه

ناصر دمشق 
)اوكل عنه تاكاشي لم يجتمع√ عضوالمهاشير

2√شيجموري(

2لم يجتمعلم يجتمع√√ عضونورياكي تاكشيتا

2√√لم يجتمعلم يجتمع عضوتاكاشي شيجموري*

*تم استبدال نورياكي تاكشيتا كعضو في لجنة التسويق بتاريخ 13 أغسطس 2017م.

اللجنة التنفيذية:
الغرض من اللجنة التنفيذية هو مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف 

على مصالح الشركة بالطريقة األكثر فعالية مع االلتزام بأفضل 
ممارسات حوكمة الشركات. دون االخالل باالختصاصات المحفوظة 

لمجلس اإلدارة، تقوم اللجنة التنفيذية على كافة السلطات 
والصالحيات الالزمة للقيام بالمهام التالية:

مراجعة ومنح الموافقة للعقود وطلبات النفقات للبنود الواردة  �
في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، شريطة أال 

يتجاوز أي بند على حدة ماقيمته 187.5 مليون ريال.

مراجعة خطة العمل والتوصية بها إلى مجلس اإلدارة للموافقة  �
عليها.

مراجعة واعتماد اإلضافات السنوية للميزانيات والخطط  �
والبرامج المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، كيفما ترى اللجنة 

التنفيذية بحسب ما تقتضي الظروف من وقت آلخر.

مراجعة واعتماد إعادة تحديد واإللغاء وإكمال طلبات النفقات  �
المعتمدة سابقا.

تلقي تقارير معلوماتية حول مواضيع متنوعة وتقديم المشورة  �
إلدارة الشركة في هذا الشأن.

الموافقة على دخول الشركة في معامالت مع أي من  �
المساهمين أو األشخاص ذوي الصلة، وتعديل شروط أي اتفاق، 

في حد مسموح به بموجب القانون.

النظر في التقارير المقدمة إليها وفقا للمهام والمواضيع  �
المحددة بتفويض من مجلس اإلدارة من وقت آلخر.

أداء أية مهام أخرى مفوضة من قبل مجلس اإلدارة من وقت  �
آلخر.

يبّين الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية بما في ذلك اسم العضو وطبيعة 
عضويته وعدد مرات حضور اجتماعات اللجنة وتاريخ االجتماع:

عدد االجتماعاتطبيعة العضويةاالسم

لم يجتمعرئيس اللجنةعبدالعزيز محمد القديمي

لم يجتمععضوشيجيوكي يونيدا

لم يجتمععضوصالح فهد النزهه

مالحظة: قام أعضاء اللجنة التنفيذية خالل عام 2017م بالتصديق على عدد من 
القرارات بالتمرير، بناًء على الئحة اللجنة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء   .٧
لجانه وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعالقتها 

بالشركة، إن وجدت.
أنشأ مجلس اإلدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي اآللية مختلف 

جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم ألية مشاكل محتملة؛ باإلضافة 
إلى تحديد األسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول 

الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس اإلدارة في ديسمبر من 
كل عام وتقدم هذه العملية تقييما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس 

اإلدارة أنفسهم )بما في ذلك الرئيس التنفيذي( كمصادر معلومات وحيدة لعملية 
التقييم. وتضمن هذه اآللية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك 

لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر معايير 
تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على األعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف 

المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ األمور المالية؛ التخطيط؛ وعالقات أعضاء مجلس 
اإلدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر 

اللجنة هو المسئول عن تحليل النتائج وإعداد التقارير عنها.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.  .8
تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 13 

ديسمبر 2017م وسيتم عرضها على الجمعية القادمة للموافقة عليها.
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أعضاء مجلس اإلدارة:
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أواًل: األعضاء المستقلين

1. سعود عبدالرحمن 
150,00012,00024,000000186,00000000000186,000االشقر

2150,00015,00018,000000183,00000000000183,000. صالح فهد النزهه

3150,00015,00015,000000180,00000000000180,000. وليد احمد بامعروف

450,00042,00057,000000549,00000000000549,000المجموع  

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

1. عبدالعزيز محمد 
0000000000000000القديمي

2. معتز عبدالعزيز 
0000000000000000المعشوق

30000000000000000. سليمان عامر البرقان

40000000000000000. نورياكي تاكشيتا

50000000000000000. شيجيوكي يونيدا

60000000000000000. تاكاشي شيجموري

0000000000000000المجموع

ثالثًا: األعضاء التنفيذيين:

0000000000000000ناصر دمشق المهاشير

0000000000000000المجموع

اإلدارة التنفيذية:
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1. الرئيس وكبير 
857,735.00308,978.000.001,166,713.000.000.000.000.000.000.000.000.001,166,713.00اإلداريين التنفيذيين

2. نائب الرئيس األعلى 
1,002,947.04500,742.000.001,503,689.040.000.000.000.000.000.000.000.001,503,689.04للتصنيع

3. نائب الرئيس 
556,834.00222,509.000.00779,343.000.000.000.000.000.000.00235,900.000.001,015,243للعالقات الصناعية

4849,501.36371,287.000.001,220,788.360.000.000.000.000.000.000.000.001,220,788.36. المدير المالي

5. نائب الرئيس لألمن 
912,300.00529,616.000.001,441,916.000.000.000.000.000.000.000.000.001,441,916.00الصناعي

4,179,317.401,933,132.000.006,112,449.400.000.000.000.000.000.00235,900.000.006,348,349.40المجموع
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أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة  )عدا بدل 
المجموعبدل حضور الجلساتحضور جلسات(

أعضاء لجنة المراجعة

1015,00015,000. سعود عبدالرحمن االشقر

2015,00015,000. وليد أحمد بامعروف

..30. نورياكي تاكشيتا

4000. سليمان عامر البرقان

5000. معتز عبدالعزيز المعشوق

030,00030,000المجموع

أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

109,0009,000. سعود عبدالرحمن االشقر

206,0006,000. صالح فهد النزهه

3000. تاكاشي شيجموري

4000. سليمان عامر البرقان

5000. معتز عبدالعزيز المعشوق

015,00015,000المجموع

أعضاء لجنة التسويق

1012,00012,000. صالح فهد النزهه

2000. ناصر دمشق المهاشير

3000. تاكاشي شيجموري

012,00012,000المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية

1000. عبدالعزيز محمد القديمي

2000. شيجيوكي يونيدا

3000. صالح فهد النزهه

000المجموع

9. أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو 
قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل.

العقوبة / الجزاء / 
التدبير االحترازي/ القيد 

االحتياطي
الجهة الموقعة أسباب المخالفة

للمخالفة
سبل عالجها وتفادي وقوعها 

في المستقبل

فرض غرامة مالية مقدارها 
10,000 عشرة آالف ريال 

سعودي

لمخالفتها المادة األولى بعد المائة، والمادة الرابعة 
والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات، لعدم التزام 

الشركة بتشكيل لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس 
اإلدارة التنفيذيين بموجب قرار من الجمعية العامة العادية 

خالل المهلة النظامية الممنوحة للشركات التي انتهت 
بتاريخ 2017/04/21م

صدر قرار من مجلس 
هيئة السوق المالية

تم تحديد جدول اسبوعي 
لمراجعة تعليمات الهيئة بغرض 

ضمان االمتثال للوائح وأنظمة 
الهيئة
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية   .10
إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة 

إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية 
نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تعتبر المراجعة الداخلية بالشركة عملية 
مستقلة وموضوعية واستشارية تهدف الى 

مراقبة وتحسين فعالية إجراءات الرقابة الداخلية 
من أجل إضافة قيمة في تحسين عمليات 

الشركة عن طريق مساعدة الشركة على تحقيق 
أهدافها من خالل تطبيق نهج منتظم ومنضبط 

لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدارة المخاطر 
والرقابة والحوكمة. وتعد المراجعة الداخلية 

حافزا لتحسين فعالية الشركة وكفاءتها من 
خالل تقديم رؤية وتوصيات بناء على تحليالت 

وتقييمات البيانات والعمليات.

وتماشيا” مع خطة المراجعة السنوية لعام 2017م 
و التي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة, 

قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة 
إجراءات الرقابة الداخلية على النشاطات الرئيسية 

في الشركة, و تم إبالغ نتائج و توصيات عمليات 
المراجعة الداخلية التي أجريت في عام 2017م 

بانتظام و بشكل دوري إلى لجنة  المراجعة من 
قبل المراجع العام خالل االجتماعات االعتيادية 

للجنة، و تلتزم اإلدارة التنفيذية بتطبيق 
التوصيات الناتجة عن المراجعة الداخلية خالل 

فترات زمنية مناسبة و متفق عليها بهدف 
تحسين إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة.

وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي خلل 
جوهري في فعالية نظام وإجراءات الرقابة 
الداخلية على عمليات الشركة لعام 2017م.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى   .11
الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في 

الشركة في حال عدم وجوده.

ال ينطبق: يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة 
الداخلية.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد   .12
تعارض بينها وبين قرارات مجلس 

اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها 
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو 

تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك 
التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها.

ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة 
وقرارات مجلس اإلدارة.

تفاصيل المساهمات االجتماعية   .13
للشركة.

تقوم شركة بترورابغ بدور ريادي في العديد من 
برامج ومبادرات المسؤولية االجتماعية والتنمية 

المستدامة في محافظة رابغ وتشمل هذه 
البرامج:

البرنامج األول: برامج خدمة المجتمع:

أنشأت الشركة الطريق الرابط بين الطريق  �
السريع الحالي من جدة الى ينبع )مخرج 

927( ومنطقة رابغ )طريق الملك سلمان(،

عام 2017م دعم نادي االنتصار برابغ ماديا  �
وتقنيا لرفع مستواه واعادة تأهيل مرافقه،

إعادة تشجيره الطريق الرابط بين الطريق  �
السريع الحالي من جدة الى ينبع )مخرج 

927( ومنطقة رابغ )طريق الملك سلمان(

ترميم وتأهيل عدد 22 وحدة سكنية من  �
ضمن السكن الخيري التابع لجمعية البر 

الخيرية برابغ.

تبني برنامج )سلة الخير( �

كما تعدت المبادرات محافظة رابغ  �
إلى مكة المكرمة حيت تم تأهيل دار 

المسنين بمكة المكرمة بترميم المرافق 
الموجودة وإضافة مرافق جديدة،

البرنامج الثاني: برنامج التوعية البيئية:

حيث قامت الشركة بحملة تنظيف الشواطئ 
)على األرض وتحت البحر( لتنظيف شواطئ رابغ، 
سبقها حملة توعوية لما يقارب الـ 500 من الطلبة 

والموظفين،

تنظيف الطريق الرابط بين جدة ورابغ  �
السريع بمشاركة موظفي الشركة 

وعائالتهم.

قيام موظفي شركة بترورابغ بحملة  �
تطوعية لتنظيف ميناء مصفاة رابغ.

البرنامج الثالث: البرامج التثقيفية 
والتعليمية:

المشاركة سنويا برعاية فعاليات أسبوع  �
المرور وعمل الحمالت التوعوية المصاحبة 

داخل الشركة وخارجها منذ تأسيس 
الشركة.

برامج التدريب الصيفي لطالب المدارس  �
الثانوية المحلية.

استضافة طلبة المدارس والجامعات لرفع  �
الوعي بالسالمة من الحرائق بزيارة )بيت 
السالمة( والمخصصة لرفع الوعي باألمن 

والسالمة،
تقديم الدورات تدريبية على االسعافات  �

األولية لطالب المحافظة وذلك بالتعاون مع 
مستشفى المركز الطبي الدولي.
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برنامج القيادة الوقائية للسيارات والذي يهدف لرفع الوعي بالقيادة  �
اآلمنة والمسؤولة والتحلي بحقوق واخالق الطريق،

تقديم دورة تدريبية على االسعافات األولية للموظفين الحكوميين. �

استجابة لبرنامج صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم 
الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة )#كيف نكون قدوة؟(: قامة 

شركة بترورابغ بإطالق البرنامجين التاليين:

البرنامج األول: برنامج سفير بترورابغ �
البرنامج الثاني: استحداث “البرنامج التطوعي” لتعزيز روح المسئولية  �

االجتماعية والعمل التطوعي واالنتماء الوطني.

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل   .14
السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين 

لهذه الجمعيات.

تم عقد الجمعية العامة العادية في جدة – فندق الميريديان )قاعة الفيروز( 
في تمام الساعة العاشرة مساًء يوم الثالثاء بتاريخ 18 رمضان 1438هـ 

الموافق 13 يونيو 2017م.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

1-   عبد العزيز محمد القديمي

2-   ناصر دمشق المهاشير

3-   شيجيوكي يونيدا

4-   سعود عبد الرحمن األشقر

5-   صالح فهد النزهه

6-   وليد أحمد بامعروف

7-   تاكاشي شيجموري

وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.   .15
وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل 

نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.
نشاط الشركة

تتكون الشركة من نشاطين رئيسيّين هما التكرير والبتروكيماوّيات، حيث 
أنها أنشطة متكاملة تماما، لزيادة الربح وتقليل التكلفة عن طريق تحويل 

المنتجات المنخفضة القيمة إلى منتجات عالية القيمة.

التكرير:

تملك الشركة القدرة اإلنتاجية لتكرير 400 ألف برميل يوميًا من النفط الخام 
العربّي الخفيف، وتنتج سنويا 134 مليون برميل من البنزين، النافثا، وقود 

الطائرات، الديزل، وزيت الوقود.

البتروكيماويات:

تملك الشركة القدرة اإلنتاجية إلنتاج 2.4 مليون طن سنويًا من البولي 
إيثلين وأحادي جاليكول اإليثلين، والبولي بروبلين وأكسيد البروبلين من 

لقيم النفط الخام وغاز اإليثان والبيوتان والتي تزّودها به شركة أرامكو 
السعودية.

النشاط

مبيعات 2017 

)بآالف الرياالت 
السعودية(

نسبة المساهمة 
في المبيعات )٪(

77٪26,237,144التكرير

23٪7,973,866البتروكيماويات

100٪34,211,010المجموع

16.  وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك 
التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف 

عملياتها(  والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة.

تتوقع الشركة عملية تشغيل طبيعية في عام 2017م وما بعده، في 
حين يتم االخذ بعين االعتبار التوقعات المستقبلية من قبل ادارة الشركة 

واعضاء مجلس اإلدارة بخصوص مشروع رابغ المرحلة الثانية.

تنفيذ مشروع بترورابغ المرحلة الثانية

شهدت الشركة تقدما كبيرًا في أعمال البناء للمرحلة الثانية خالل عام 
2017م، مع تحقيق إنتاج حسب المواصفات والمقاييس في 10 وحدات من أصل 

12 وحدة. وستبدأ الوحدات المتبقية باإلنتاج في الربع األول من عام 2018م. 
وبحلول نهاية ديسمبر 2017م، حققت الشركة إنتاجا في وحدات لكٍل من 

وحدة الكيومين والفينول ومادة ميثيل ثالثي بيوتيل اإليثر / إيزوبوتيلين 
ووحدة  الميتاثيسيس وميثيل الميثاكريالت ومجمع النافثا والبولي ميثيل 

ميتاكريليت والبولي إيثيلين منخفض الكثافة وأولفينات البالستيك 
الحراري والنايلون 6 )البولي أميد 6(. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في وحدات 

العطريات وإيثلين البروبلين في الربع األول من عام 2018م. كما أنه من 
المقرر إجراء اختبار الموثوقية من قبل الدائنين في مايو وحتى يوليو 2018م. 
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ومع اكتمال تشغيل جميع وحدات المرحلة الثانية، ستُدمج ِكال المرحلتين 
األولى والثانية تشغيلّيًا ضمن مجّمع بترورابغ الصناعي. وسوف ينتج مشروع 

المرحلة الثانية أكثر من 1.3 مليون طن سنويا من الباراكسيلين ومجموعة 
متنوعة من المنتجات البتروكيماوية األخرى، ومعظمها لم يتم إنتاجها 
بعد في المملكة العربية السعودية، مثل إيثلين البروبلين، وأولفينات 

البالستيك الحراري، ميثيل الميثاكريالت، والبولي ميثيل ميتاكريليت. وعند 
االنتهاء من مشروع المرحلة الثانية، سيكون مجمع الشركة بأكمله قادرا 

على إنتاج 5 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و 15 مليون طن 
سنويا من المنتجات النفطية المكررة.

1٧.  المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء 
أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( 

وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماوّيات 
والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:

•  إدارة المخاطر المالية

مخاطر االئتمان وهي مخاطر فشل أحد أطراف االلتزام المالي في الوفاء 
بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تشتمل مخاطر 
االئتمان بشكل رئيسي النقد وما يعادله، والودائع ألجل، والذمم التجارية، 

والقروض، والذمم المدينة األخرى. إن النقد وما يعادله والودائع ألجل توضع 
لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية. وغالبية الذمم التجارية المدينة 

)96٪( هي من الشريكين المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم 
قابلة للتحقيق. وفي حالة االختالف على أي فاتورة، يلتزم الُمسوق بدفع 

المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخالف. وبالنسبة للذمم التجارية 
المدينة من أطراف ثالثة، يوجد لدى الشركة بوليصة تأمين على اإلئتمان من 

مزود خدمة تأمين مرموق. والشركة التحصل على ضمانات مقابل الذمم 
المدينة. مع نهاية 31 ديسمبر 2017م، كان هناك الحد األدنى من الديون 

المتأخرة أي ما يعادل 0.6٪ )2016: 1.9٪( من رصيد الذمم التجارية لفترات 
االئتمان المسموح به للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة 
المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون 

العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. ال تتعرض الشركة 
لمخاطر االئتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

مخاطر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقدية وهي 
التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة 

الحالية في المركز المالي للشركة والتدفقات النقدية. تنشأ مخاطر أسعار 
الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من اإليداعات قصيرة األجل، والقروض 

من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين 
والتي هي بأسعار فائدة عائمة، وتخضع إلعادة التسعير بانتظام.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تقارب قيمتها الدفترية.

حساسية سعر الفائدة

كما في 31 ديسمبر 2017م، تشير التقديرات إلى أن زيادة/نقصان 50 نقطة 
أساس في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع ألجل والقروض واإلقتراضات 

مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص 
صافي ربح الشركة للسنة بحوالي 190.5 مليون ريال سعودي )2016: 193.6 

مليون ريال سعودي(.

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد 
التزاماتها عندما تصبح مستحقة، وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق 

المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات 
الشركة في المستقبل، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى السيولة 

النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة لاللتزامات 
المالية. وتتكون االلتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة والقروض 

والسلفيات والتزامات التأجير وبعض االلتزامات األخرى. جميع االلتزامات 
المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، هي من غير 

عموالت، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون 12 شهرا من تاريخ 
الموازنة العامة.

مخاطر العملة وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة أداة مالية ستكون ُعرضة 
للتقّلب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية، لذا فإن معامالت 

الشركة هي بشكل رئيس بالدوالر األمريكي والريال السعودي. تقوم 
الشركة بمراقبة التقلبات في اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العملة 

التشكل خطرا على الشركة.

•   المخاطر المتعلقة بالوضع االقتصادي

تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسية ويتأثر الطلب على منتجات 
الشركة باألوضاع والظروف االقتصادية المحلية والعالمية، يمكن القول إن 
العامل الرئيس المؤثر على طلب منتجات بترورابغ هو الركود االقتصادي 

سواء محليًا أو عالميًا، والذي يؤدي إلى حدوث انخفاض في الطلب على 
المنتجات من المشتقات النفطية والبتروكيماويات  وهذا يؤثر بالتالي على 

مبيعات بترورابغ وإيراداتها، وإذا ما أقترن ذلك مع مخاطر التضخم والمخاطر 
المرتبطة بالتغييرات التي تجريها الحكومة فإن النتيجة تكون التسبب في 
ضغط على طلب منتجات الشركة فضاًل عن التكلفة المتوقعة للمادة الخام 

لذلك، تقوم الشركة بشكل مستمر بمراقبة حالة السوق وظروف العرض 
والطلب والفائدة وأسعار الصرف عن كثب من أجل وضع الخطط والتنبؤ بأي 

ركود محتمل.

•   المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية

تعتمد مصادر إيرادات الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر 
باألداء واستخدام الطاقة االستيعابية للمصانع، وكذلك على المساندة 

الهندسية والبنية التحتية الموثوقة لتقنية المعلومات الخاصة بالعمليات، 
ويعتمد التشغيل اآلمن والمستقر للمصانع على كفاءة الطاقم التشغيلي 

ومهاراتهم، وأداء المصانع، واستخدام الطاقة االستيعابية للمصانع، 
والسيطرة على المخاطر والتخفيف من المخاطر إلى أدنى مستوى. في 
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عام 2017م تم االنتهاء من خطة إعادة الهيكلة لتطوير األداء الشامل 
للشركة في حين تستمر خارطة الطريق الفنية )للعمليات والصيانة وضمان 

الموثوقية( من خالل توزيع المهام والتفويض للجان المتخصصة فضاًل عن 
اإلدارات واألقسام، حيث يقوم كل منها بإدارة ومتابعة مبادراته وأهدافه.

•  المخاطر المرتبطة بالحوكمة

من مسؤوليات مجلس اإلدارة تولي دور ومسؤولية تحديد توجه الشركة 
االستراتيجي، والمخاطر التي تنطوي عليها هذه المسؤولية هو تقديم 

معلومات غير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة 
الشركة إلى مجلس اإلدارة، األمر الذي يمكن أن يؤدي إلى وضع توجهات غير 

فاعلة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة من المحتمل أن 
تؤثر سلبًا على الربحية وعوائد االستثمار. وللتخفيف من احتمالية هذا النوع 

من المخاطر يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد 
حوكمة الشركات واألنظمة من خالل وسائل مختلفة منها على سبيل 

المثال ال الحصر:

أ.  تأسيس ِلجان لمجلس اإلدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل 
اجتماعات مجلس اإلدارة بهدف التقييم المستمر واستعراض الخطط 

السنوية المختلفة للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب 
ومراجعات الحسابات، إلخ.

ب.   سياسات الشركة المعمول بها ليست ثابتة على مدى حياة 
الشركة، ولذلك يتم مراجعة السياسات واإلجراءات من ِقَبل مجلس 

اإلدارة كلما دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط المرعية 
ومواكبة الديناميكية المتغيرة للقطاع الذي تعمل فيه الشركة.

ج.  لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية التي يضعها مجلس اإلدارة 
بشكل فاعل وتفادي خطر انحراف اإلدارة عن الخطة، تكون كل إدارة 

في الشركة  مسؤولة عن وضع مؤشرات األداء الرئيسية والتي 
تتماشى مباشرة مع األهداف االستراتيجية الرئيسية.  ويتم خالل 

اجتماعات مجلس اإلدارة مراجعة نتائج هذه المؤشرات ومقارنتها مع 
الخطة المستهدفة.

•  المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح

تعمل الشركة في بيئة ديناميكية وتخضع عملياتها التجارية لألنظمة 
المحلية والدولية. وللسيطرة على مخاطر أي تأثير مباشر ألنظمة معينة 

على عمليات الشركة، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة تتولى 
مسؤوليات متابعة تطورات األنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة 
التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضًا باتخاذ الخطوات الالزمة إلبالغ 

إدارة الشركة عن أي تغيير في األنظمة قد يؤثر سلبًا على عمليات الشركة 
وذلك خالل فترة زمنية معقولة، وكذلك التواصل مع اإلدارة من أجل ضرورة 

االمتثال للوائح معينة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل 
اللوائح الحكومية المحلية مثل األنظمة والقوانين من قبل وزارة الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة واالستثمار، وهيئة السوق المالية، 
واألنظمة الدولية مثل قوانين التجارة ومكافحة اإلغراق واألنظمة البيئية، إلخ.

•  المخاطر المتعّلقة بالرقابة الفاعلة من ِقَبل الشريَكين 
َسين المؤسِّ

َسان  منذ االكتتاب العام للشركة في عام 2008م، حافظ الشريَكان المؤسِّ
على ملكية 75٪ من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق 
َسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتمل  تصويت األغلبية للشريَكين المؤسِّ

َسين التأثير في األمور التي تتطلب موافقة الجمعية  من الشريَكين المؤسِّ
العاّمة. ومن الممكن لهذا التأثير أن ُيماَرس بطريقة يمكن أن يكون 

لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العمليات 
التشغيلية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعامالت الشركة 

الهاّمة، وتعديالت رأس المال. وعالوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية 
َسين تجاه الشركة قد يؤثر على  أعمال و/ أو سياسات الشريَكين المؤسِّ

أعمال الشركة.

َسين داِعمين أساسيين ألعمال  ومن جهة أخرى، ُيعتَبر الشريَكين المؤسِّ
الشركة وضمانًا الستمراريتها، فشركة أرامكو السعودية هي عصب 

االقتصاد في المملكة العربية السعودية والِعب رئيسي ومحوري في صناعة 
النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتَبر سوميتومو كيميكال 
المحدودة شركة دولية محترمة جدا ولها تاريخ طويل يمتد ألكثر من 300 

عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة باستثماراتهما في بترورابغ، والدليل 
على هذا االلتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريَكان 

َسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية  المؤسِّ
لضمان االنتهاء من المشروع. وعالوة على ذلك، وكما أعِلن في وقت سابق 

َسان عددًا من االتفاقيات التجارية التي تعود  للجمهور، أبرم الشريَكان المؤسِّ
بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق 

تضمن حماية الشركة لصغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

تمشيًا مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطّلب النظام األساسي  �
لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاًء 
مستقلين، وهذا يعني أنه حاليا ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن 
ثالثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس اإلدارة 

يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل ما ال يقل عن سبعة من التسعة 
أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إال بموافقة 

األعضاء المستقلين.

منِصَبي رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة التسويق يشغلها حاليًا  �
أعضاء مستقلين.

يتطلب النظام األساسي للشركة أن يوافق مجلس اإلدارة على  �
دخول الشركة في أي تعامالت أو تعديل شروط أي تعامالت مع أي من 

المساِهمين أو األطراف ذات العالقة.

يتم اإلفصاح عن جميع التعامالت مع األطراف ذات الصلة في تقرير  �
مجلس اإلدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.
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أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة.  .18

قائمة المركز 
المالّي

بآالف الرياالت

31 ديسمبر 2013م31 ديسمبر 2014م31 ديسمبر 2015م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

12,746,7849,594,9475,732,87013,474,46816,136,502األصول المتداولة 

48,928,19348,651,10045,668,58027,461,32329,440,244األصول غير المتداولة

61,674,97758,246,04751,401,45040,935,79145,576,746مجموع األصول

13,873,99911,333,1347,872,13312,174,83415,676,713الخصوم المتداولة

قروض طويلة األجل 
37,715,17138,517,39735,172,99119,205,09420,982,576وخصوم أخرى

10,085,8078,395,5168,356,3269,555,8638,917,457حقوق المساهمين 

مجموع الخصوم 
61,674,97758,246,04751,401,45040,935,79145,576,746وحقوق المساهمين 

بيان باألرباح
 أو الخسائر

بآالف الرياالت

31 ديسمبر 2013م31 ديسمبر 2014م31 ديسمبر 2015م31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

34,211,01025,146,13025,513,86054,236,75250,597,710المبيعات

26,237,14419,423,91119,500,61244,096,36242,865,957المشتقات النفطية

المنتجات 
7,973,8665,722,2196,013,24810,140,3907,731,753البتروكيماوّية 

)50,136,617()52,511,512()25,218,530()24,038,699()31,514,986(تكلفة السلع المباعة 

2,696,0241,107,431295,3301,725,240461,093إجمالي األرباح

مصاريف إدارّية 
)774,105( )991,502()1,055,425()984,865()1,043,071(وعمومّية

صافي إيرادات أخرى 
672,195)52,309(1,588)87,784()229,976()مصروفات(

صافي الدخل 
681,429359,183)758,507(1,422,97734,782)الخسارة(

قائمة الدخل الشامل
بآالف الرياالت

31 ديسمبر 2016م31 ديسمبر 2017م

1,422,97734,782صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل

)56,728()18,040(إعادة قياس الخسارة على خطة المنافع المحدودة

2,7064,255تأثير ضريبة الدخل

)52,473()15,334(الخسارة الشاملة األخرى غير مبوبة ضمن قائمة الربح والخسارة في الفترات الالحقة

)17,691(1,407,643مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة/  للسنة
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تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة.  .19
•  مبيعات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية

٪الكمية )برميل يوميا(الوجهة

78.72٪96,816,468السعودية

17.63٪21,686,589آسيا

2.04٪2,508,076أخرى

0.92٪1,130,943الهند

0.49٪599,890أوروبا

0.20٪250,176تركيا، أفريقيا

100٪122,992,142المجموع

•   إجمالي إيرادات المشتقات النفطية

المشتقات النفطية

٪القيمة بالريال السعوديالوجهة

80.75٪21,186,294,529السعودية

16.22٪4,254,957,255آسيا

1.59٪417,221,861أخرى

0.76٪199,486,414الهند

0.64٪166,911,518أوروبا

0.05٪12,272,235تركيا، أفريقيا

100٪26,237,143,781المجموع

•  مبيعات المنتجات البتروكيماوية

البتروكيماويات

٪الكمية )طن(الوجهة

68.28٪1,454,991آسيا

8.83٪188,086تركيا، أفريقيا

8.82٪187,947السعودية

8.48٪180,716الهند

3.18٪67,667أخرى

2.42٪51,491أوروبا

100٪2,130,898المجموع

•   إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية

البتروكيماويات

٪القيمة بالريال السعوديالوجهة

65.78٪5,245,244,584آسيا

9.97٪794,897,580السعودية

9.58٪763,719,413تركيا، أفريقيا

8.52٪679,447,369الهند

3.61٪287,844,308أخرى

2.54٪202,712,666أوروبا

100٪7,973,865,919المجموع
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20.  إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج 
السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام 2017م مقارنة بالعام السابق:

بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 1،423  �
مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: صافي الربح 35 مليون ريال 

سعودي(.

بلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ  �
1.62 ريال سعودي للسهم )31 ديسمبر 2016م: دخل 0.04 ريال سعودي 

للسهم(.

بلغ إجمالي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م مبلغ 2،696  �
مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: 1،107 مليون ريال سعودي(.

بلغت اإليرادات التشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  �
مبلغ 1،704 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016م: إيرادات تشغيلية 

بقيمة 158 مليون ريال سعودي(.

يعود سبب االرتفاع في صافي الربح المحقق خالل الفترة الحالية مقارنة 
بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي الى استقرار عمليات 

االنتاج في المجمع الصناعي والتحسن المستمر في مؤشرات األداء 
التشغيلي لكافة وحدات االنتاج مما أدى الى زيادة اإلنتاج والمبيعات لكل من 

المنتجات المكررة والبتروكيماوية باإلضافة الى تحسن متوسط أسعار بيع 
المنتجات البتروكيماوية وتحسن طفيف في هامش الربح للمنتجات المكررة 

والذي ساهم في زيادة الربحية.

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة   .21
السعودية للمحاسبين القانونيين.

القوائم المالّية للشركة تّم إعدادها وحفظها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية )IFRS( باإلضافة الى معايير الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين، وال يوجد أّي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 

السعودّية للمحاسبين القانونيّين.

22.   اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة 
فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، 

والدولة محل تأسيسها.

ال ينطبق

23.  تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.
ال ينطبق

24.   وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم.

يتم توزيع أرباح الشركة السنوّية على النحو التالّي، وذلك بعد خصم جميع 
المصروفات العمومّية والتكاليف األخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة:

يجنب عشرة بالمائة )10٪( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي  �
النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب 

متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة  �
من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية أخرى يتم استعمالها 

حسبما ترى الجمعية العامة العادية.

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

على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي 
األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة 

ما يكون قائمًا من هذه المؤسسات.

يوزع كامل ما تبقى من األرباح الصافية على المساهمين مالم تقرر  �
الجمعية العامة العادية خالف ذلك.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي،  �
وفقًا للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

25.  وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت 
تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار 

التنفيذيين وأقرباءهم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب 
المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي 

تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

ال ينطبق
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26.   وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في 
أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة.

أعضاء مجلس اإلدارة:

المنصباالسم
نهاية الفترةبداية الفترة

 صافي
التغير

 نسبة
التغير

٪  أدواتأسهم
 أدواتأسهمدين

دين

عبد العزيز محمد القديمي*
رئيس مجلس اإلدارة

عضو غير تنفيذي
------

ناصر دمشق المهاشير*
رئيس الشركة وكبير اإلداريين التنفيذيين

عضو تنفيذي
------

------عضو غير تنفيذيمعتز عبد العزيز المعشوق*

------عضو غير تنفيذيسليمان عامر البرقان*

------عضو غير تنفيذيشيجيوكي يونيدا**

------نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو غير تنفيذينورياكي تاكشيتا**

------عضو غير تنفيذيتاكاشي شيجيموري**

---85,400-85,400عضو مستقلسعود عبد الرحمن األشقر

---1,000-1,000عضو مستقلصالح فهد النزهة

---1,000-1,000عضو مستقلوليد احمد بامعروف

-  استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
- تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.

* أودع الشريك المؤسس، أرامكو السعودية، 1000 سهمًا ألهلية العضوية لمجلس اإلدارة نيابة عن هذا العضو.
** أودع الشريك المؤسس، سوميتومو كيميكال، 1000 سهمًا ألهلية العضوية لمجلس اإلدارة نيابة عن هذا العضو.

كبار التنفيذيين:

المنصباالسم
صافي نهاية الفترةبداية الفترة

التغير

نسبة 
التغير 

٪ أدوات أسهم
أدوات أسهمدين

دين

------نائب الرئيس لألمن الصناعيعبد اهلل محمد القحطاني

---252-252نائب الرئيس للعالقات الصناعيةبسام أيوب البخاري*

---800-800نائب الرئيس للعالقات الصناعيةهشام حسن عزوز**

---200-200نائب الرئيس للهندسة والمساندةطارق عبدالعزيز النِّعيم***

---1,020--نائب الرئيس للهندسة والمساندةعادل مسفرالغامدي****

------المدير المالينايوكي إينوي

------نائب الرئيس األعلى للتصنيعسيجي تاكيوتشي

* استقال بسام البخاري من شركة بترورابغ بتاريخ 31 اغسطس 2017م.
** تم تعيين هشام عزوز نائب الرئيس للعالقات الصناعية في شركة بترورابغ بتاريخ 1 سبتمبر 2017م.

*** استقال طارق النعيم من شركة بترورابغ بتاريخ 10 مايو 2017م.
**** تم تعيين عادل الغامدي نائب الرئيس للهندسة والمساندة بتاريخ 9 يوليو 2017م.
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2٧.   المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة ) سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وكشف بالمديونية 
اإلجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سدادًا لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة 

المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

قروض من المصارف التجارّية واإلسالمّية والحكومّية: أ ( 
ع متكامل للتكرير والبتروكيماويات باإلضافة  أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء ُمَجمَّ

إلى توسعة مشروع بترورابغ 2.

يبّين الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من المصارف التجارّية واإلسالمّية والحكومّية: )بآالف الرياالت(

الجهة الُمقرضة

بآالف الرياالت

 قيمة القرض
 حتى 31

ديسمبر 2017م

فترة القرض 
)سنة(

الرصيد حتى
 ديسمبر 31

2016م

 إضافات خالل
2017م

 المبالغ
 الُمسّددة خالل

2017م

 الرصيد حتى 31
ديسمبر 2017م

11,765,527)759,868(-12.512,525,395 - 16,867,50013بنك اليابان للتعاون الدولّي

9,254,918)9,625,518(12.510,254,9368,625,000 - 21,150,00013بنوك تجارّية

6,584,211)303,947(-12.56,888,158 - 8,625,00013صندوق االستثمارات العاّمة

844,196)235,092(-2,250,00012.51,079,288مؤسسات مالّية إسالمّية

مؤسسة سوميتومو 
6,556,125-6,556,12544,681,1251,875,000ميتسوي-قروض األسهم

الفوائد المستحقة على 
26,514)777,085(28,330775,269--القروض

35,303,991)11,701,510(35,457,23211,275,269-55,448,625المجموع

ّسين: ب( قروض من الشريكين الُمؤسِّ
سحبت الشركة مبالغ متساوية من الشريكين 

َسين بمقدار 2,287.5 مليون ريال سعودي من  الُمؤسِّ
كلٍّ منهما وذلك خالل عامي 2008م و2009م، وهذه 

القروض مستحقة الدفع حسب الطلب بناًء على 
تحقيق الشروط التي وضعتها المصارف التجارية 

حسب اتفاقية التسهيل االئتماني المذكورة في باب 
“ االتفاقيات والتعامالت مع أطراف ذات عالقة” في هذا 

التقرير.

ُيبّين الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من 
الشريكين المؤسّسين: 

ج( تسهيل ائتماني عام
تنتهي صالحية التسهيالت االئتمانية العامة البالغة 

375 مليون ريال سعودي في 1 ديسمبر، 2019م.

28.  وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو 
منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

ال ينطبق

الجهة 
الُمقرضة

بآالف الرياالت

قيمة 
القرض

فترة القرض 
)سنة(

الرصيد حتى 
31 ديسمبر 

2016م

المبالغ 
الُمسددة 

خالل 2017م

الرصيد حتى 
31 ديسمبر 

2017م

أرامكو 
2,287,500-2,287,500ال يوجد2,287,500السعودّية

سوميتومو 
2,287,500-2,287,500ال يوجد2,287,500كيميكال

4,575,000-4,575,000ال يوجد4,575,000المجموع
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29.  وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق 
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

ال ينطبق

30.  وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية، مع التمييز 
بين األوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

ال ينطبق

31.  عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه 
أسماء الحاضرين.

االسمالمنصب
االجتماع األول 

بتاريخ 22 فبراير 
2017م

االجتماع الثاني 
بتاريخ 21 ابريل 

2017م

االجتماع الثالث 
بتاريخ 14 

أغسطس 2017م

االجتماع الرابع 
بتاريخ 13 

ديسمبر 2017م

مجموع 
االجتماعات

عبدالعزيز محمد 
القديمي

رئيس مجلس اإلدارة 
4√√√√)غير تنفيذي(

ناصر دمشق المهاشير
الرئيس وكبير 

اإلداريين التنفيذيين 
)عضو تنفيذي(

√√√√4

معتز عبدالعزيز 
3-√√√)عضو غير تنفيذي(المعشوق*

سليمان عامر 
1√---)عضو غير تنفيذي(البرقان**

4√√√√)عضو غير تنفيذي(شيجيوكي يونيدا

4√√√√)عضو غير تنفيذي(نورياكي تاكشيتا

4√√√√)عضو غير تنفيذي(تاكاشي شيجموري

سعود عبدالرحمن 
4√اوكل عنه√√)عضو مستقل(األشقر

4√√√√)عضو مستقل(صالح فهد النزهه

4√√√√)عضو مستقل(وليد احمد بامعروف

*استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.
**تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 17 سبتمبر 2017م.

32.  عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك 
الطلبات وأسبابها.

تم طلب 6 سجالت لمساهمي الشركة خالل العام 2017م وذلك كما هو 
موضح في الجدول التالي:

العددسبب الطلبالتاريخ

2 يناير 2017ملحساب الزكاة وضريبة الدخل1
11 يونيو 2017مالستخدام الجمعية العامة2
6 سبتمبر 2017مللتأكد من القيود على االسهم3
9 أكتوبر 2017ملتحديث بيانات المساهمين4
15 أكتوبر 2017مللتأكد من نسبة ملكية االسهم5
31 ديسمبر 2017ملحساب الزكاة وضريبة الدخل6
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33.  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة.

طبيعة 
المعاملة

اسم عضو مجلس اإلدارة 
ذي العالقة

طرف

ذو عالقة
طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 
الرياالت 
لعام 201٧

مدة التعامل

شراء بضائع 
بما في ذلك 
النقص في 

البترول 
المسال 

ورسم 
اإلنتاجية

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

أبرمت الشركة اتفاقية توريد لقيم النفط الخام )كوسا( مع 
شركة أرامكو السعودية، وتكمن أهمية هذا العقد في تزويد 

)بترورابغ( باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى 400.000 
برميل يومًيا، وذلك الستخدامها حصريًا في مجّمع الشركة 
للتكرير والبتروكيماويات، إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفي في 
أرامكو السعودية. 

30 عامًا تبدأ من 27.512.283
1 أكتوبر 2008م

شراء بضائع
نورياكي تاكشيتا،

تاكاشي شيقيموري،
شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

تحصل شركة بترورابغ على المواد / البضائع المتنوعة التي 
تحتاجها من شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة 

لها، وذلك إلنتاج المنتجات التي تقوم بتصنيعها. إن ألعضاء 
مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

رسوم سنوية292.276

بيع منتجات 
مكررة 

وبتروكيماوية

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

وّقعت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة )أر 
بي إل إم أيه( مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك “جهة 

التسويق” الوحيدة للمنتجات المكررة المنتجة من مصفاة 
رابغ. وبموجب تلك االتفاقية، ستقوم أرامكو السعودية بتوزيع 

المنتجات المكررة المستخرجة من مجمع الشركة )بترورابغ(. 
وتسويقها عالمًيا بصفتها “جهة التسويق” نيابة عن الشركة. 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية 
مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.

29.833.620

وتعتبر هذه 
االتفاقية صالحة 
لمدة 10 سنوات 

اعتبارا من 1 
أكتوبر 2008م، 

وقابلة للتمديد 
لمدة 5 سنوات 

أخرى.

بيع منتجات 
بتروكيماوية

نورياكي تاكشيتا،
تاكاشي شيقيموري،
شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

وقّعت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق المنتجات 
البتروكيماوية )بي بي إل إم أيه( مع شركة سوميتومو 

للكيماويات، كـجهة تسويق للمنتجات البتروكيماوية 
الُمصنعة من مجّمع الشركة )بترورابغ(. وبموجب تلك االتفاقية، 

ستقوم شركة سوميتومو كيميكال بالتوزيع والتسويق 
عالمًيا، نيابة عن الشركة بصفتها »جهة تسويق« للمنتجات 

البتروكيماوية لمجمع الشركة )بترورابغ(. وبموجب إتفاقية 
»التعيين والصالحية« التي ُأبرمت في 23 فبراير 2009 بتعيين 

شركة سوميتومو آسيا للكيماويات )بي تي إي( المحدودة 
بصفتها »جهة التسويق » الخاصة بالشركة.

مبلغ 3,675,194 )االالف( ريال شركة سوميتومو آسيا 
للكيماويات. 

مبلغ 17,461 )االالف( ريال لشركة سوميتومو لكيماويات 
البوليمر. 

حيث أن كال الشركتين من الشركات التابعة لـ شركة 
سوميتومو للكيماويات وهي جهة ذات عالقة، إن ألعضاء 

مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 
مباشرة كموظفين في الشركة.

3.692.655

تعتبر هذه 
االتفاقية صالحة 
لمدة 10 سنوات 
من تاريخ اإلنتاج 

المتراكم وقابلة 
للتمديد لمدة 5 

سنوات أخرى.

نفقات 
تمويلية

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

إتفاقية ُمجمع رابغ السكني المتعلقة بتأجير األراضي ومرافق 
البنية التحتية. إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين 
بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو 

14.028السعودية.

25 عامًا تبدأ من 
1 أكتوبر2014م
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طبيعة 
المعاملة

اسم عضو مجلس اإلدارة 
ذي العالقة

طرف

ذو عالقة
طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 
الرياالت 
لعام 201٧

مدة التعامل

نفقات 
تمويلية

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

اتفاقية استئجار المحطة البحرية، و أرامكو السعودية تعتبر 
جهة ذات عالقة إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين 
بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو 

13.009السعودية.

30 عامًا اعتبارا 
من 1 أكتوبر 

2008م

نفقات 
تمويلية

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

اتفاقية التسهيالت االئتمانية )سي أف أي(، حيث يوافق 
الشريكين المؤسسين، بموجب أحكام تلك االتفاقية، على 
منح الشركة تسهيالت قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع 

التكرير والبتروكيماويات المتكامل. إن ألعضاء مجلس 
اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة 

كموظفين في أرامكو السعودية.

رسوم سنوية70.724

نفقات 
تمويلية

نورياكي تاكشيتا،
تاكاشي شيقيموري،
شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

اتفاقية التسهيالت االئتمانية )سي أف أي(، حيث يوافق 
الشريكين المؤسسين ، بموجب أحكام تلك االتفاقية، على 
منح الشركة تسهيالت قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع 

التكرير والبتروكيماويات المتكامل. إن ألعضاء مجلس 
اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة 

كموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

رسوم سنوية70.724

إيجارات

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

أ( وقعت الشركة إتفاقية إستئجار مجمع مصفاة رابغ، وبموجبه 
يتم تأجير مساحة تبلغ حوالي 11,8 مليون متر مربع لمدة 99 

عام، وذلك اعتبارا من 1 نوفمبر 2005، ويمكن تجديد هذا العقد 
بعد ذلك لمدد إضافية متتالية حسب االتفاق.

ب( إتفاقية إستئجار المحطة: حيث ُتمَنح الشركة، بموجب تلك 
اإلتفاقية، حقوقا حصرية من قبل شركة أرامكو السعودية 
الستخدام وتشغيل مرافق وموقع محطة رابغ، وتشغيلها 

لمدة 30 عام اعتبارا من 1 أكتوبر 2008.

ج( اتفاقية مجمع رابغ )الحي السكني( المتعلقة بتأجير 
األراضي ومرافق البنية التحتية. 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية 
مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.

47.865

إتفاقية إستئجار 
مجمع مصفاة 
رابغ لمدة 99 

عام، وذلك 
اعتبارا من 1 

نوفمبر 2005، 
ويمكن تجديد 

هذه العقد 
بعد ذلك لمدد 
إضافية متتالية 

حسب االتفاق.

إتفاقية إستئجار 
المحطة: لمدة 
30 عام اعتبارا 

من 1 أكتوبر 
.2008

اتفاقية مجمع 
رابغ )الحي 

السكني( لمدة 
25 عام اعتبارا 

من 1 أكتوبر 
.2014

إيجارات
نورياكي تاكشيتا،

تاكاشي شيقيموري،
شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

أبرمت الشركة إتفاقية عقد إيجار أرض واالنتفاع بالبنية 
التحتية المبرم بتاريخ 1 مايو 2012 مع شركة رابغ إلدارة الخدمات 

الصناعية التحويلية شركة تابعة لـ شركة سوميتومو 
للكيماويات. إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين 

بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة 
سوميتومو للكيماويات.

رسوم سنوية709
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طبيعة 
المعاملة

اسم عضو مجلس اإلدارة 
ذي العالقة

طرف

ذو عالقة
طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 
الرياالت 
لعام 201٧

مدة التعامل

خدمات 
مقدمة 

للمساهمين

عبد العزيز محمد القديمي،
ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،
معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين 
والشركات التابعة لهما، وتغطي تلك االتفاقيات مختلف 
الخدمات التشغيلية والدعم اللوجيستي. وتشمل تلك 
االتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل 

الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية 
وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ما 

قبل التسويق. كما تشمل تلك االتفاقيات أيضا الدعم الفني 
المستمر الالزم للعمليات القائمة والتعزيزات المستمرة مثل 

المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات 
التي تقدمها شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو 

للكيماويات، تباعًا والخدمات التقنية التسويقية وأفضل 
الممارسات في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم 

من قبل المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة بدفع 
مقابل تلك الخدمات باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل، 

والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم 
تقديمها. إن ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين 

بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو 
السعودية.

رسوم سنوية442

خدمات 
مقدمة 

للمساهمين

نورياكي تاكشيتا،
تاكاشي شيقيموري،
شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين 
والشركات التابعة لهما، وتغطي تلك االتفاقيات مختلف 

الخدمات التشغيلية والدعم اللوجيستي.وتشمل تلك 
االتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل 

الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية 
وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة العامةوالدعم الفني ودعم ما 

قبل التسويق.كما تشمل تلك االتفاقيات أيضا الدعم الفني 
المستمر الالزم للعمليات القائمة والتعزيزات المستمرة مثل 

المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات 
التي تقدمها شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو 

للكيماويات والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات 
في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من قبل 

المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة بدفع مقابل تلك 
الخدمات باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة 

في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. إن 
ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية 
مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة سوميتومو 

للكيماويات.

رسوم سنوية442

تكاليف 
موظفين 

معارين

عبد العزيز محمد القديمي،

ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،

معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

أبرمت الشركة اتفاقيات إنتداب موظفين مع شركة أرامكو 
السعودية بتاريخ 12 يونيو 2006م. ولكل من هذه االتفاقيات 

مدة مستمرة تسري بشكل مستمر حتى تاريخ توقف 
المساهم المؤسس عن مساهمته في الشركة. وتغطي 

تلك االتفاقيات احتياجات الشركة من وقت آلخر النتداب بعض 
الموظفين للمساعدة في تسيير األعمال والعمليات. والتي 

ألعضاء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية 
مصلحة غير مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.

51,472

تستمر هذه 
اإلتفاقيات 

إعتبارًا من 12 
يونيو 2006م، 

حتى يفقد أي 
من الشريكين 

المؤسسين 
كونة شريكًا 

مؤسسًا.
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طبيعة 
المعاملة

اسم عضو مجلس اإلدارة 
ذي العالقة

طرف

ذو عالقة
طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 
الرياالت 
لعام 201٧

مدة التعامل

تكاليف 
موظفين 

معارين

نورياكي تاكشيتا،

تاكاشي شيقيموري،

شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

أبرمت الشركة اتفاقيات انتداب موظفين مع شركة 
سوميتومو كيميكال بتاريخ 1 يوليو 2006م. ولكل من هذه 
االتفاقيات مدة مستمرة تسري بشكل مستمر حتى تاريخ 

توقف المساهم المؤسس عن مساهمته في الشركة. 
وتغطي تلك االتفاقيات احتياجات الشركة من وقت آلخر 
النتداب بعض الموظفين للمساعدة في تسيير األعمال 

والعمليات. إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين 
بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة كموظفين في شركة 

سوميتومو للكيماويات.

161,491

تستمر هذه 
اإلتفاقيات 

إعتبارًا من  1 
يوليو 2006م، 

حتى يفقد أي 
من الشريكين 

المؤسسين 
كونة شريكًا 

مؤسسًا.

خدمات 
و رسوم 
تكاليف 

أخرى )دائنة(، 
صافي

عبد العزيز محمد القديمي،

ناصر دمشق المهاشير،

سليمان عامر البرقان،

معتز عبدالعزيز المعشوق.

شركة 
أرامــكو 

السعودية

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين 
والشركات التابعة لهما،والتي تغطي مختلف الخدمات 

التشغيلية والدعم اللوجيستية.وتشمل هذه االتفاقيات 
تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية 

والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتقنية المعلومات 
واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ماقبل التسويق.وتشمل 

هذه االتفاقيات أيضا الدعم الفني المستمر الالزم للعمليات 
التشغيلية القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية 

والخبرة الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي 
تقدمها كال من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو 
للكيماويات والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات 

في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من قبل 
الشريكين المؤسسين. وتدفع الشركة مقابل تلك الخدمات 

باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل،والمحددة في كل 
اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. إن ألعضاء 

مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 
مباشرة كموظفين في أرامكو السعودية.

رسوم سنوية40,453

خدمات 
و رسوم 
تكاليف 

أخرى )دائنة(، 
صافي

نورياكي تاكشيتا،

تاكاشي شيقيموري،

شيقييوكي يونيدا.

شركة 
سوميتومو 
للكيماويات

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع الشريكين المؤسسين 
والشركات التابعة لهما،والتي تغطي مختلف الخدمات 

التشغيلية والدعم اللوجيستية.وتشمل هذه االتفاقيات 
تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة مثل الموارد البشرية 

والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتقنية المعلومات 
واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ماقبل التسويق.وتشمل 

هذه االتفاقيات أيضا الدعم الفني المستمر الالزم للعمليات 
التشغيلية القائمة والتعزيزات المستمرة مثل المعرفة الفنية 

والخبرة الخاصة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي 
تقدمها كال من شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو 

كيميكال والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات 
في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من قبل 

الشريكين المؤسسين. وتدفع الشركة مقابل تلك الخدمات 
باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل،والمحددة في كل 

اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. والتي ألعضاء 
مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة كموظفين في سوميتومو كيميكال اليابانية.

رسوم سنوية121,785

34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو 
لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو 

العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعل الشركة تقديم إقرار بذلك.

يقر مجلس إدارة الشركة بانه بإستثناء ماتم ذكره في الفقرة السابقة 33، فإنه ال توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها 
مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.
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35.   بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.
ال ينطبق

36.  بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح.
ال ينطبق

37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى 
نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

2017م 

المسدد 
)باألالف(

المستحق حتى 
نهاية

الفترة المالية
السنوية ولم 

يسدد )باألالف(

بيان األسبابوصف موجز لها

33,99127,148الزكاة

خالل  عام 2017، قامت الشركة 
بإيداع الزكاة والضريبة المتعلقة 

بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2016 مع الهيئة العامة للزكاة 

والضريبة والزكاة المدفوعة بمبلغ 
33,991 ألف ريال سعودي(

سيتم دفع الزكاة المستحقة كما في 31 ديسمبر 
2017 عند إيداع الزكاة والضريبة لعام 2017 سنة 

2018

34,359280,894الضريبة

خالل  عام 2017 م، قامت الشركة 
بإيداع مخصص الزكاة والزكاة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2016 مع الهيئة العامة للزكاة 

والضريبة والضريبة المدفوعة 
بمبلغ 34,359 ألف ريال سعودي(

سيتم دفع ضريبة الدخل المستحقة كما في 31 
ديسمبر 2017 عند إيداع الزكاة والضريبة لعام 2017 

سنة 2018

المؤسسة 
العامة 

للتأمينات 
االجتماعية

105,9938,426

خالل  عام 2017، قامت الشركة بدفع 
مبلغ 105,993 ألف ريال سعودي 

إلى المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

الرصيد يتم دفع المبالغ المدفوعة من قبل 
الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية كما في 31 
ديسمبر 2017 إلى المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية في الشهر التالي من يناير 2018.

تكاليف 
تأشيرات  

وجوازات
تجديد اقامات وجوازات وتأشيراتتم دفع المبلغ الى وزارة الداخلية1,960

رسوم مكتب 
تجديد تصاريح العملتم دفع المبلغ الى وزارة العمل119العمل

38.  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

برنامج تملك األسهم التحفيزّي للموظفين

أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح 800 سهم للموظفين المستحقين كمكافأة 
للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجارّية لشراء عدد 1.5 

مليون سهم خالل فترة الطرح األولّي بقيمة 21 ريال للسهم الواحد. وتدار هذه األسهم من قبل الرياض كابيتال )الرياض المالية( من خالل صندوق استثماري 
مفتوح يحتفظ فيه بهذه األسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. هذا وقامت شركة بترورابغ بتسجيل االلتزام 

من خالل مخّصص يحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل األسهم 
للموظفين المستحقين وتحويلها الى محافظهم االستثمارية.

وحتى نهاية عام 2017م انضم ما مجموعه 1.667 موظفًا إلى برنامج تملك األسهم، وأكمل ما مجموعه 1.435 موظفًا فترة االستحقاق، ونقلت الشركة األسهم 
إلى َمحافظهم االستثمارية.
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برنامج تملك الوحدات السكنّية التحفيزّي للموظفين

أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك الوحدات السكنّية لموظفّي الشركة السعوديّين من الجنسين. ويهدف برنامج تملك 
الوحدات السكنّية إلى توفير االستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجابًا على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، حيث يتمكن 

المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنّية ألسرٍة واحدة. وحتى نهاية عام 2017م انضم 583 موظفًا للبرنامج.

قرض شراء األرض
تقدم الشركة مبلغ وقدره 200,000 ريال سعودي كقرض لشراء األرض ضمن هذا البرنامج، ويعتَبر هذا المبلغ قرض شخصي،.يعتبر هذا القرض قرضا شخصيًا 

يتم اطفائه على مدى 10 سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال 10 سنوات خدمة 
متواصلة من تاريخ استالم القرض.

برنامج االدخار للموظفين
تقدم الشركة الفرصة للموظفين للمشاركة في برنامج االدخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى 10% من راتبه األساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة 

الموظف بنسبة 10% عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى 100% من مشاركة الموظف الشهرية بدءًا من السنة العاشرة للخدمة 
المتواصلة.

بنهاية 31 ديسمبر، 2017م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفًا على النحو التالي:

الرصيد بآالف الرياالت السعوديةالوصف

7,098برنامج تملك األسهم التحفيزّي للموظفين

14,450برنامج تملك الوحدات السكنّية التحفيزّي للموظفين )مخصص ٪10(

38,463قرض شراء األرض

51,467برنامج االدخار للموظفين

39.  إقرارات مجلس اإلدارة.

يقر مجلس اإلدارة التالي:

أن سجالت الحسابات ُأعدت بالشكل الصحيح. �
أن نظام الرقابة الداخلية ُأعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية. �
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. �

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات   .40
وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

ال ينطبق

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.  .41

ال ينطبق

42.  اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.

عدد أسهم الخزينة 
المحتفظ بها من  قبل 

الشركة

تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتها بأالف الرياالت

يتم تخصيصها للموظفين عند انتهاء 29 مارس 2008م335.8637.098
فترة المنح

مالحظة: تمت موافقة مجلس اإلدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ 26 مارس, 2018م الموافق 9 رجب 1439هـ.
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تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة رابغ للتكرير 
 والبتروكيماويات

تقرير حول مراجعة القوائم المالية
رأينا 

في رأينا، أن القوائم المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )“الشركة”( كما في 31 
ديسمبر 2017 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية 

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

نطاق المراجعة
تتألف القوائم المالية للشركة من ما يلي:

 قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. �
 قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. �
 قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017. �
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. �
 قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. �
 إيضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة. �

أساس الرأي
لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا طبقًا لهذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا 

بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا.

االستقاللية
إننا مستقلون عن الشركة وفقا لقواعد سلوك وآداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية، كما التزمنا 

بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لتلك القواعد.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة
أمور المراجعة الرئيسية

 تطبيق معايير المحاسبة الدولي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية ألول مرة؛ و �
 أمور متعلقة بالزكاة والضريبة. �

خالل عملية التخطيط لمراجعتنا، فقد قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية. وعلى وجه الخصوص، أخذنا 
باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها على سبيل المثال ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة لألحداث 

المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع أعمال المراجعة التي نقوم بها، فقد تناولنا أيضًا مخاطر تجاوز اإلدارة وتخطيها للرقابة 
الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز والذي يزيد من إحتمال خطر وجود أخطاء جوهرية نتيجة االحتيال.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية المراجعة بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول القوائم المالية ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكل الشركة، 
والعمليات والضوابط المحاسبية، وقطاع األعمال الذي تزاول الشركة نشاطها فيه.

أمور المراجعة الرئيسية 
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت من أكثر األمور أهمية أثناء مراجعتنا للقوائم المالية للفترة الحالية. وقد تم التطرق 

إلى هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نعطي رأيًا منفصاًل بشأن هذه األمور.
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كيفية تعامل المراجع مع أمر المراجعة أمر المراجعة الرئيسي
الرئيسي

تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية 
ألول مرة

قامت الشركة بإعداد قوائمها المالية لجميع الفترات حتى السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2016 وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبيين القانونيين )“معايير المحاسبة السابقة”(. قامت الشركة بإعداد أول 
قوائمها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وفقًا للمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى 
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية، تم 

إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كما في 1 يناير 2016، وهو تاريخ تحول 
الشركة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية.

لقد أخذنا في اإلعتبار أن التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ُيعد أمر مراجعة رئيسي نظرًا 

لتأثيره الجوهري على القوائم المالية من حيث االعتراف والقياس واإلفصاح. باإلضافة 
إلى أن اإلدارة مع استشارييها قامت بوضع إفتراضات هامة ومارست أحكام خالل عملية 

التحول.

إن أسس إعداد هذه القوائم المالية وتطبيق معايير المراجعة الدولية في إيضاح )رقم 
2(، كما أن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل الشركة موضحة في إيضاح )رقم 3(، 

أما بالنسبة للتسويات الناتجة عن التحول واألمور األخرى المتعلقة بعملية التحول من 
معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية فهي موضحة في إيضاح 

)رقم 5(.

يعتبر تحديد تبويب عقد اإليجار بين الشركة وشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 
لتوفير طاقة البخار والماء من خالل محطة مستقلة للماء والبخار والطاقة )“المحطة 

المستقلة”( أحد األمور التي خضعت ألحكام وتقدير اإلدارة.   وقد رأت الشركة إلى أنها 
ال تحتفظ بأي مخاطر ومنافع جوهرية لألصل بموجب هذا الترتيب. وعليه، تم تبويب 
عقد اإليجار كعقد إيجار تشغيلي من قبل الشركة. راجع اإليضاح رقم 2-2 للتقديرات 

المحاسبية الهامة واإليضاح رقم 2-14 لإلفصاح عن عقود اإليجار التشغيلية.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
الحصول على فهم لالختالفات التحولية التي حددتها  �

اإلدارة بين معايير المحاسبة السابقة والمعايير الدولية 
للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، 

وتقييم اكتمالها ومالءمتها.
تقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية إستشاريي اإلدارة  �

المشاركين في عملية التحول إلى المعايير الدولية 
للتقارير المالية.

تقييم القرارات الرئيسية التي اتخذتها الشركة فيما  �
يتعلق بالسياسات المحاسبية والتقديرات واألحكام 

المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتقييم مدى 

مالءمتها بناء على فهمنا ألعمال الشركة وعملياتها.
اختبار التسويات التي أجريت كجزء من عملية التحول بناء  �

على الفروق المحددة.
تقييم مدى كفاية ومالءمة اإلفصاحات الواردة في القوائم  �

المالية فيما يتعلق بالتحول إلى المعايير الدولية للتقارير 
المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

بالنسبة لترتيبات اإليجار، قمنا بمراجعة االتفاقية لفهم  �
الترتيب األساسي بين الشركة وشركة رابغ العربية للمياه 
والكهرباء، وتقييم الترتيب في ضوء ما إذا كانت المخاطر 

والمنافع في جوهرها و المتعلقة بملكية األصل قد تم 
انتقالها إلى الشركة. كما قمنا بتقييم الترتيب األساسي 

وفقًا للمبادئ التوجيهية لتقييم تصنيف عقد اإليجار 
بموجب متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية ذي 

الصلة، وعقدنا مناقشات مع إستشاري اإلدارة.

أمور متعلقة بالزكاة والضريبة

)أ (   التغير في الوضع الضريبي للشريك المؤسس
بموجب األمر الملكي رقم أ/136 المستلم خالل 2017، تخضع جميع الحصص المملوكة 
من قبل شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( )الشريك المؤسس( في 

الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية لضريبة الدخل بدالً من الزكاة وذلك 
اعتبارًا من 1 يناير 2017. وعليه، تم االعتراف بضريبة الدخل للحصص المملوكة ألرامكو 

السعودية في الشركة للمرة األولى.

)ب (   االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجل
قامت الشركة باالعتراف بقيد دائن للضريبة المؤجلة بمبلغ 216.6 مليون ريال سعودي 

في قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتحتفظ بصافي رصيد 
موجودات ضريبة مؤجلة بمبلغ 348.1 مليون ريال سعودي كما في ذلك التاريخ.راجع 

اإليضاح رقم 25 واإليضاح رقم 26 حول القوائم المالية بخصوص اإلفصاحات ذات الصلة.

)ج (   ربوط الزكاة وضريبة الدخل
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )“الهيئة”( الربوط للسنوات من 2011 حتى 2016 من 

خالل زيادة مطالبات الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 1,306.2 مليون ريال سعودي و387.8 
مليون ريال سعودي، على الترتيب. قدمت الشركة اعتراضًا لدى الهيئة، وعليه، لم يتم 
تكوين مخصص للزكاة أو الضريبة. إن أي زكاة وضريبة إضافية قابلة لالسترداد إلى حد 

783.7 مليون ريال سعودي و377.7 مليون ريال سعودي، على التوالي، من الشركاء 
المؤسسين للشركة. راجع اإليضاح رقم 25 للمزيد من التفاصيل.

لقد رأينا أن أمور الزكاة وضريبة الدخل هذه ُتعد أمور مراجعة رئيسية نظرًا لـ )1( التغير 
في الوضع الضريبي ألحد الشركاء المؤسسين في 2017، و)2( التأثير المترتب الذي 

ساهم في االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة والرصيد الدائن للضريبة المؤجلة كما في 31 
ديسمبر 2017 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ، و)3( األحكام المتعلقة في تقييم إذا ما 

كان من الضروري االعتراف بأي مخصص للزكاة اإلضافية ومطالبة ضريبة الدخل الصادرة 
عن الهيئة.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
الحصول على حساب ضريبة الدخل المتعلق بأرامكو  �

السعودية وتقييم معقولية هذه االحتسابات في ضوء 
األمر الملكي واللوائح الضريبية.

الحصول على احتساب الضريبة المؤجلة الذي أجري من  �
قبل اإلدارة، وتقييم معقولية هذه االحتساب. كما أجرينا 

تقييمًا للتقديرات واألحكام المتعلقة بتحقق رصيد 
موجودات الضريبة المؤجلة القائم في 31 ديسمبر 2017 

بمبلغ 348.1 مليون ريال سعودي.
تحليل الفروقات بين المبالغ التي تدرجها الشركة في  �

إقراراتها الزكوية والضريبية مقابل المبالغ التي تم 
تقييمها من قبل الهيئة، والحصول على فهم لطبيعة 

هذه الفروقات وإمكانية أي تدفق خارجي محتمل للفوائد 
االقتصادية. لقد عقدنا مناقشات مع مستشاري الشركة 

للزكاة والضريبة حول طبيعة الفروقات وتقييمها 
الحتمالية وجود أي التزام إضافي. وقد قمنا بتقييم مدى 

كفاية ومالءمة اإلفصاح المدرج في القوائم المالية.
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معلومات أخرى 

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى، تتكون المعلومات األخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للشركة، التي ال تتضمن القوائم المالية 
وتقريرنا كمراجعي حسابات، والتي من المتوقع توفرها لنا بعد تاريخ تقرير المراجع هذا.

إن رأينا حول القوائم المالية ال يشتمل على المعلومات األخرى والتي ال ولن نبدي أي من التأكيدات عليها بأي صورة كانت.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفا، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر في ما إذا كانت 
المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع القوائم المالية أو ال تتماشى مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء المراجعة، أو ما إذا كانت تبدو أنها تتضمن 

أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون - إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيه - بإبالغ القائمين على الحوكمة بتلك األخطاء.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة فيما يتعلق بالقوائم المالية

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير 
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي 

تراه اإلدارة ضروريًا لتتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية، سواًء كانت بسبب احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرارية في أعمالها واإلفصاح بحسب ما هو مالئم عن األمور ذات الصلة 
بمبدأ االستمرارية، وتطبيق مبدأ االستمرارية المحاسبي ما لم تكن هناك نية لإلدارة من تصفية أو وقف عمليات الشركة أو عندما ال يكون هناك خيار آخر 

مالئم بخالف ذلك.

إن القائمين على الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية لدى الشركة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، 
وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. ُيعد التأكيد المعقول مستوى عاليًا من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقًا 

لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائمًا عن خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو 
خطأ، وُتَعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على 

هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الحكم المهني ونحافظ 
على الشك المهني خالل عملية المراجعة. كما نقوم أيضًا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه  �
المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من 

الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.

الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول  �
فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة. �

 استنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد  �
جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير الى وجود شكًا كبيرًا حول قدرة الشركة على االستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد 
جوهري، يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم المالية، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تستند 

استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار الشركة 
في أعمالها.

تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية تعبر عن المعامالت واألحداث التي تمثلها  �
بطريقة تحقق عرضًا عادالً.

نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج الهامة للمراجعة الجوهرية، بما في ذلك 
أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم إكتشافها خالل مراجعتنا.
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برايس وترهاوس كوبرز

________________________

علي عبدالرحمن العتيبي

ترخيص رقم 379

جدة، المملكة العربية السعودية

19 جمادى الثاني 1439هـ

7 مـــــــــــــارس 2018م

PricewaterhouseCoopers, Jameel Square, P.O. Box 16415, Jeddah 21464, Kingdom of Saudi Arabia
T: +966 (12) 610-4400, F: +966 (12) 610-4411, www.pwc.com/middle-east

نقدم أيضًا للقائمين على الحوكمة بيانًا بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في ما يتعلق باالستقاللية، كما نقوم بإبالغهم بجميع العالقات 
واألمور اآلخرى  التي ُيعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، وسبل الحماية منها إن لزم األمر.  

ومن بين األمور المقدمة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء مراجعة القوائم المالية للفترة الحالية والتي تمثل 
بدورها أمور المراجعة الرئيسية، تم إدراجها في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات اإلفصاح العام أو إذا قررنا - في حاالت نادرة للغاية - أن أمر ما 

ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا إذا كان من المتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف يؤدي الى تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود 
على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.
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قائمة الربح أو الخسارة
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 
2017

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2016
6,2734,211,01025,146,130المبيعات

)24,038,699()31,514,986(7,27تكلفة مبيعات
2,696,0241,107,431إجمالي الربح

)68,775()73,782(8مصاريف بيع وتسويق
)916,090()969,289(9مصاريف عمومية وإدارية

1050,86535,261إيرادات أخرى، صافي
1,703,818157,827الربح من العمليات

)393,852( )445,974(11نفقات تمويلية
257,797311,147إيرادات تمويلية

1,515,64175,122الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)31,452()29,687(25زكاة
)8,888()62,977(5د ,25ضريبة الدخل

1,422,97734,782صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

121.620.04ربحية السهم )بالريال السعودي( األساسية والمخفضة

قائمة الدخل الشامل
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
للسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 
2017

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2016
1,422,97734,782صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل 

خسارة إعادة تقييم مزايا خطة نهاية الخدمة ذات 
)56,728()18,040(23المنافع المحددة

52,7064,255د ,25تأثير ضريبة الدخل

الخسارة الشاملة األخرى غير مبوبة ضمن قائمة 
)52,473()15,334(الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة

)17,691( 1,407,643مجموع الدخل )الخسارة( الشامل 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
1 إلى رقم 30 جزءًا ال يتجزأ من هذه 

القوائم المالية.

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
1 إلى رقم 30 جزءًا ال يتجزأ من هذه 

القوائم المالية.



57بترورابغ - التقرير السنوي ٢٠١٧ م 

قائمة المركز المالي
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

1 يناير 312016 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة

1343,971,48743,503,25940,649,172ممتلكات ومصنع ومعدات
14417,360445,182473,005موجودات مؤجرة

15123,513135,618153,587موجودات غير ملموسة
164,051,3294,421,9004,278,661قروض طويلة األجل

1616,41216,41216,412استثمار
26348,092128,72997,743موجودات ضريبة مؤجلة

48,928,19348,651,10045,668,580

موجودات متداولة
171,158,2631,381,795932,396نقد وما يعادله

181,479,0731,286,2501,370,180ودائع ألجل
165,741,3613,696,687823,894ذمم مدينة تجارية

193,022,3222,258,9732,002,494مخزون
16404,248392,581328,271الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

20941,517578,661275,635مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
12,746,7849,594,9475,732,870

61,674,97758,246,04751,401,450مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

218,760,0008,760,0008,760,000رأس المال
22183,74587,34387,343احتياطي نظامي

)10,979()8,207()7,098(23برنامج تملك األسهم للموظفين
)480,038()443,620(1,149,160أرباح مبقاة/ )عجز متراكم(

10,085,8078,395,5168,356,326مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة
 قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة 

1636,812,51137,674,85634,425,507األجل

14481,953499,278515,615مطلوبات مقابل إيجارات تمويلية
23420,707343,263231,869مكافآت الموظفين

37,715,17138,517,39735,172,991
مطلوبات متداولة

163,715,2803,134,0053,270,537قروض قصيرة األجل
الجزء المتداول لمطلوبات مقابل إيجارات 

1418,41317,35216,380تمويلية

169,221,8717,256,4573,510,534ذمم دائنة تجارية وأخرى
24610,393858,2491,057,193مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

26308,04267,07117,489زكاة وضريبة دخل مستحقة
13,873,99911,333,1347,872,133

51,589,17049,850,53143,045,124مجموع المطلوبات
61,674,97758,246,04751,401,450مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

28التزامات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
رقم 1 إلى رقم 30 جزءًا ال يتجزأ 

من هذه القوائم المالية.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

احتياطي رأس المالإيضاح
نظامي

برنامج 
تملك 

األسهم 
للموظفين

أرباح مبقاة/ 
المجموع)عجز متراكم(

8,395,516)443,620()8,207(58,760,00087,343، 12 يناير 2017
1,422,9771,422,977---صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

)15,334()15,334(---الخسارة الشاملة األخرى
1,407,6431,407,643---مجموع الدخل الشامل

-)96,402(-96,402-المحول لإلحتياطي النظامي
األسهم المؤهلة من برنامج تملك 

1,109-1,109--األسهم  للموظفين
281,539281,539---زكاة وضريبة دخل مستردة

1,149,16010,085,807)7,098(318,760,000183,745 ديسمبر 2017

8,356,326)480,038()10,979(٥8,760,00087,343، 1١ يناير 2016
34,78234,782---5، 3صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

)52,473()52,473(---5، 4الخسارة الشاملة األخرى 
)17,691()17,691(---مجموع الخسارة الشاملة

األسهم المؤهلة من برنامج تملك 
2,772-2,772--األسهم للموظفين

54,10954,109---زكاة وضريبة دخل مستردة
8,395,516)443,620()8,207(٥8,760,00087,343، 31٢ ديسمبر 2016  

تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 1 إلى رقم 30 جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

31 ديسمبر 312016 ديسمبر 2017إيضاح
التدفقات النقدية من العمليات

1,515,64175,122الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

تعديالت لبنود غير نقدية
132,427,8632,401,289، 14 استهالك

445,974393,852نفقات تمويلية
)311,147()257,797(إيرادات تمويلية

1513,15618,611إطفاء
1910,0788,274مخصص مخزون بطيء الحركة

101,2674,089خسارة استبعاد ممتلكات ومعدات
254-23مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مؤجلة

4,156,1822,590,344
التغيرات في رأس المال العامل

)2,872,793()2,044,674(ذمم مدينة تجارية
)264,753()773,427(مخزون

)248,066()75,659(مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى
2,371,3594,064,099ذمم دائنة تجارية وأخرى

)821,947()516.476(مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
60,51357,184مكافآت الموظفين

)17,489()68,350(زكاة وضريبة دخل مدفوعة
238,719258,723فوائد مستلمة
)223,862()256,276(فوائد مدفوعة

3,092,9112,521,440صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)4,608,630()2,601,915(13شراء ممتلكات ومصنع ومعدات

)642()1,051(15إضافات موجودات غير ملموسة
)478,746()49,303(16دفعات قروض طويلة األجل

83,930)192,823(18صافي الحركة في الودائع ألجل
)5,004,088()2,845,092(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
1610,500,0008,879,084متحصالت من قروض وسلف

)5,900,069()10,924,425(16سداد قروض وسلف
)46,959()46,925(14سداد عقود إيجار رأسمالية

)9()1(توزيعات أرباح مدفوعة
2,932,047)471,351(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة التمويلية

449,399)223,532(صافي التغير في النقد وما يعادله
171,381,795932,396    نقد وما يعادله في بداية السنة
171,158,2631,381,795نقد وما يعادله في نهاية السنة

جدول تكميلي لمعلومات غير نقدية
281,53954,109زكاة وضريبة دخل مستردة من المساهمين

 إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعّدات من خالل المصاريف
267,621623,012المستحقة والمطلوبات األخرى

 تسوية المسدد من قروض طويلة األجل مقابل المسدد من
16392,525266,603، 1، 1فواتير الطاقة اإلنتاجية

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
رقم 1 إلى رقم 30 جزءًا ال يتجزأ 

من هذه القوائم المالية.
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معلومات عامة  1
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )“الشركة” أو “بترورابغ”( هي شركة 

مسجلة بالمملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4602002161 
الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار بمدينة جدة بتاريخ 15 شعبان 1426 هـ 

)الموافق 19 سبتمبر 2005( والمعدل الحقا بوزارة التجارة واالستثمار بمدينة 
الرياض بتاريخ 22 شوال 1428 هـ )الموافق 3 نوفمبر 2007(.

تتمثل أغراض الشركة في تطوير وإنشاء وتشغيل مجمع متكامل 
للتكرير والبتروكيماويات، بما في ذلك صناعة وبيع المنتجات المكررة 

والبتروكيماوية.

العنوان المسجل للشركة هو ص. ب 101، رابغ 21911، المملكة العربية 
السعودية.

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015، استحوذت الشركة على 
مشروع توسعة مجمعها القائم لتكرير البترول والمركبات البتروكيماوية 

)مشروع توسعة المرحلة الثانية( وذلك من شركة الزيت العربية السعودية 
)أرامكو( وشركة سوميتومو للكيماويات )المساهمان المؤسسان في 

الشركة( عند استكمال إجراءات تجديد العقود ذات الصلة وتحقيق الشروط 
السابقة. تقدر حالًيا التكلفة اإلجمالية لمشروع توسعة المرحلة الثانية بمبلغ 
34 مليار ريال سعودي. ومن المتوقع االنتهاء من هذه التوسعة خالل النصف 

الثاني من سنة 2018 أيضا انظر اإليضاح رقم 13.

أسس اإلعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقارير   2
المالية

تم إعداد هذه القوائم المالية للشركة وفًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
المعتمدة بالمملكة العربية السعودية باإلضافة إلى المعايير واالصدارات 

األخرى الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين “الهيئة” في 
المملكة العربية السعودية. أنظر أيضًا إيضاح 5.

بالنسبة للفترات حتى وبما يشمل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 
فإن الشركة أعدت قوائمها المالية وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف 

عليها والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )“معايير 
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية سابًقا”(. إن 

هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 هي أول قوائم 
مالية لغرض عام قد أعدتها الشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

المعتمدة لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة 
العربية السعودية والمعايير األخرى والنشرات التفسيرية الصادرة من 

الهيئة.

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء 
االستثمار والذي تم قياسه بالقيمة العادلة خالل قائمة الربح أو الخسارة. تم 

عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي.

2-1  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المعتمدة

منذ أن بدأت الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية، فإن جميع التعديالت/ التفسيرات تنطبق 

على الشركة حتى تاريخ التطبيق.

) أ(  المعايير والتفسيرات والتعديالت المطبقة مبكرًا

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 - “األدوات المالية” 

يسري مفعول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للفترات السنوية التي 
تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ. وقد اختارت الشركة التطبيق المبكر 

لهذا المعيار.

الموجودات المالية

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، تقوم الشركة بتصنيف 
موجوداتها المالية، المقاسة مبدئيًا بالقيمة العادلة والحقًا بالتكلفة 

المطفأة، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر بناء على نموذج األعمال المعتمد لدى الشركة 

إلدارة هذه الموجودات المالية ومواصفات التدفقات النقدية التعاقدية.

يقاس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء كل من الشرطين 
التاليين:

يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج العمل الذي يهدف باالحتفاظ  �
بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

تمثل الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية تعاقدية تتمثل  �
في المبلغ األصلي والفائدة فقط. 

قدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 فئة جديدة من الموجودات المالية 
وهي “الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر”. يصنف األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
إذا تم االحتفاظ به ضمن نموذج العمل الذي يهدف إلى اقتناء الموجودات 

لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصل المالي.

المطلوبات المالية 

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، قامت الشركة بتصنيف 
مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.

االنخفاض في القيمة

تجري الشركة تقييمًا، على أساس توقع مستقبلي لخسائر االئتمان 
المتوقعة المرتبطة بموجوداتها المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. تعتمد 

طريق االنخفاض في القيمة المطبقة على مدى وجود زيادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ اثبات األصل المالي. 

وبالنسبة للذمم المدينة التجارية، تطبق الشركة طريقة مبسطة كما 
يسمح بها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، والتي تتطلب إثبات 

الخسائر التوقعة للعمر الكلي من بدء إثبات تلك الذمم المدينة.

) ب(  المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة لم يتم تطبيقها 
بعد

مبين أدناه المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة وغير السارية بعد 
حتى تاريخ إصدار القوائم المالية. تعتزم الشركة تبني هذه المعايير، حيثما 

يكون مالئمًا، عندما تصبح سارية المفعول.

الوصفالمعيار/ التفسير

يسري تطبيقه في 
الفترات التي تبدأ 
في أو بعد التاريخ 

الالحق

المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 15

اإليرادات الناشئة عن 
1 يناير 2018تعاقدات مع عمالء

المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 2

تصنيف وقياس 
معامالت الدفع على 

أساس األسهم - 
تعديالت على المعيار 

الدولي للتقارير المالية 
رقم 2

1 يناير 2018

التفسير الدولي 
للتقارير المالية رقم 22

ترجمة العمالت األجنبية 
1 يناير 2018واعتبارات متقدمة

المعيار الدولي للتقارير 
1 يناير 2019اإليجاراتالمالية رقم 16

التفسير الدولي 
للتقارير المالية رقم 23

عدم التيقن من 
1 يناير 2019معالجات ضريبة الدخل

المعيار الدولي للتقارير 
1 يناير 2021عقود التأمينالمالية رقم 17
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المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٥
 “ ايرادات من عقود مع عمالء”

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 ويعتبر نموذجا 
من خمس خطوات الحتساب االيرادات الناتجة عن عقود مع العمالء. وفقا 
للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، يتم إثبات اإليرادات بمبلغ يعكس 
الثمن الذي تتوقع المنشأة أن يكون مستحقا لها مقابل انتقال البضائع 

أو الخدمات للعميل. وسيحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 جميع 
متطلبات االعتراف باإليرادات الحالية طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

يجب أن يكون التطبيق بأثر رجعي كامل أو أثر رجعي معدل لفترات سنوية 
تبدأ من أو بعد 1 يناير 2018.

وتخطط الشركة لتبني المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 من تاريخ 
النفاذ المطلوب باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة. كما قامت الشركة 

بتقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 وحددت اآلثار 
المترتبة على القوائم المالية للشركة. 

تقوم الشركة حاليا باثبات اإليرادات مخصوما منها مصاريف بيع وتسويق 
محددة والتي تم تكبدها وفوترتها بشكل منفصل من قبل المسوقين 
)العمالء(. تقوم الشركة بتسجيل اإليرادات ناقصا المصاريف المذكورة في 

سجالتها المحاسبية. ووفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، ال تقوم 
المنشأة باحتساب المقابل المستحق للعميل كتخفيض لسعر المعاملة إال 

في حالة استيفاء الشرطين التاليين:

يكون الدفع إلى العميل مقابل بضائع أو خدمات متميزة ينقلها العميل  �
إلى المنشأة، و

كما يمكن تحديد القيمة العادلة للبضائع أو الخدمات المذكورة.  �
وقد تبين للشركة بأن مصاريف البيع والتسويق محددة تتعلق بسلع أو 
خدمات منفصلة تحصل عليها الشركة من العمالء، ويمكن أيضا قياس 

القيمة العادلة للمصاريف المذكورة حيث يتم إصدار فواتيرها منفصلة 
للشركة مؤكدة بفواتير فعلية. وعليه، سيتم تصنيف هذه المصاريف 

كمصاريف بيع وتسويق وال يتم خصمها من اإليرادات. 

 يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 إفصاحات إضافية حيث قامت 
الشركة بدراسة التغييرات المطلوبة في األنظمة المالية واإلجراءات ذات 

الصلة الالزمة لجمع واالفصاح عن المعلومات المطلوبة. 

باستثناء تأثيرات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 المبينة أعاله، فإّن 
المعايير أو التعديالت أو التفسيرات النافذة اعتبارًا من 1 يناير 2018 ليس 

لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة، أما بالنسبة للمعايير أو 
التعديالت أو التفسيرات األخرى المذكورة أعاله، تقوم الشركة حاليا بتقييم 

اآلثار المترتبة على القوائم المالية للشركة عند تبنيها.

٢-٢   تقديرات وافتراضات محاسبية هامة

يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة استخدام اإلدارة للتقديرات 
واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لإليرادات والمصاريف 

والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة. من الممكن أن تؤدي 
الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديالت 

جوهرية على القيم الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات 
المستقبلية.

فيما يلي تفصيل باالفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالمستقبل والمصادر 
األخرى الهامة للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ التقرير والتي قد ينتج 
عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 

الفترة المالية الالحقة. تستند الشركة في افتراضاتها وتقديراتها على 
المؤشرات المتاحة عند إعداد القوائم المالية. قد يحدث تغير في الظروف 

واالفتراضات والتقديرات المستقبلية نظرًا للتغيرات في السوق أو الظروف 
الخارجة عن إرادة الشركة. ويتم عرض تلك التغيرات في االفتراضات عند 

حدوثها.

طريقة إدارة الموجودات المالية

عند إجراء تقييم ما إذا كان نموذج األعمال المعتمد إلدارة الموجودات المالية 
للشركة يقوم على االحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية 

التعاقدية، فإن الشركة تأخذ في االعتبار ما يلي:
السياسات واألهداف التي تصرح عنها الشركة للموجودات وتطبيق تلك  �

السياسات عمليًا.
كيفية تقييم أداء الموجودات من قبل اإلدارة؛ �
ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على اإليرادات عن العقود ذات العائد؛ �
درجة تكرار أي مبيعات متوقعة للموجودات؛ �
أسباب بيع أي موجودات؛ �
ما إذا كانت الموجودات المباعة قد تم االحتفاظ بها لمدة زمنية طويلة  �

بالنسبة إلى تاريخ استحقاقها التعاقدي أو تم بيعها بعد االستحواذ 
بفترة قصيرة أو لمدة زمنية طويلة قبل االستحقاق.

وبشكل عام، يعتبر نموذج األعمال حقيقة بديهية يمكن إثباتها بطريقة 
إدارة األعمال والمعلومات المقدمة لإلدارة.

التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية

تمارس الشركة تقديراتها في تحديد ما إذا كانت الشروط التعاقدية 
للموجودات المالية التي تقوم بإنشائها أو االستحواذ عليها تؤدي في 

مواعيد محددة إلى تدفقات نقدية تتمثل المبلغ األصلي والفائدة المستحقة 
على المبلغ األصلي القائم فقط بحيث تصبح مؤهلة للقياس بالتكلفة 
المطفأة. وعند إجراء التقييم، تأخذ الشركة في االعتبار جميع الشروط 

التعاقدية، بما في ذلك أي شروط للدفعات المسبقة أو أحكام لتمديد فترة 
االستحقاق للموجودات، والتي تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية 

وما إذا كانت الشروط التعاقدية ذات تأثير ايجابي.

خطة نهاية الخدمة ذات المنافع المحددة

يتم تحديد تكلفة مكافآت نهاية الخدمة والقيمة الحالية لاللتزام ذو الصلة 
باستخدام التقييمات االكتوارية. وينطوي التقييم االكتواري على وضع 

افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل 
هذه االفتراضات تحديد معدل الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب، 
واالستقالة قبل سن نهاية الخدمة االعتيادي، ومعدالت الوفاة، إلخ. ونظرًا 
لدرجة التعقيد التي ينطوي عليها التقييم واالفتراضات التي يتضمنها 

وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يتأثر كثيرًا بالتغيرات 
في هذه االفتراضات. ويتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ كل تقرير.

يمثل معدل الخصم المؤشر األكثر عرضة للتغير. فيما يتعلق بتحديد معدل 
الخصم المناسب، يتم توقع العائد ومدة التزام السندات عالية الجودة وفق 
ما تحدده شركة تصنيف ائتماني ذات سمعة عالمية، وذلك بحسب الحاجة 

تم تعظيم هذا المعدل للفترة كلها بما يتوافق مع المدة المتوقعة اللتزام 
خطة نهاية الخدمة ذات المنافع المحدد.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمصنع والمعدات

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجّية المقدرة للممتلكات والمصنع والمعدات 
لغرض احتساب االستهالك. ويتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار 

االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف المادي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة 
المتبقية واألعمار اإلنتاجّية على أساس سنوي ويتم تعديل رسوم االستهالك 

المستقبلّية عندما ترى اإلدارة أّن األعمار اإلنتاجّية تختلف عن التقديرات 
السابقة.

تصنيف عقود اإليجار

تستخدم اإلدارة تقديرها وحكمها في تحديد نوع اإليجار إذا ما كان إيجار 
تمويلي أم تشغيلي. تستخدم اإلدارة تقديرها وحكمها وجوهر المعاملة 
في تحديد مدى انتقال مخاطر ومنافع ملكية األصل للمستأجر وذلك في 
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عقود ايجار محددة، ومن ثم تحديد تصنيف هذا العقد بالتحديد. في حالة ما 
إذا كان تقدير اإلدارة أن المخاطر والمنافع تم انتقالها. يتم اعتبار نوع اإليجار 

تمويلي، فيما عدا ذلك يعتبر اإليجار تشغيلي.

قامت الشركة بإبرام عقد ايجار مع شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء 
)راوك( يتم بموجبه توريد طاقة وبخار وماء للشركة من خالل مصنع مستقل 

للماء والبخار والطاقة )ا وس ب ب(. أقرت الشركة أن المخاطر والمنافع 
الجوهرية لهذا األصل الخاضع لالتفاق ، ال زالت مع )راوك( ولم تنتقل إلى 

الشركة ومن ثم تم تبويب عقد اإليجار هذا كعقد ايجار تشغيلي.

 مخصص ضريبة االستقطاع المتعلقة بتجديد العقود

تقوم اإلدارة بتحديد ضريبة االستقطاع على معلومات معينة مع اطراف غير 
مقيمة في المملكة العربية السعودية وفق متطلبات نظام ضريبة الدخل 

السعودي. ونظرًا لطبيعة ودرجة تعقيد الخدمات والمعامالت التي تعد جزءًا 
من العقود ذات الصلة بمشروع توسعة المرحلة الثانية، فإن تقدير ضريبة 
االستقطاع عليه ينطوي على تقديرات وأحكام من بين أمور أخرى تتعلق 
بالنسب المستخدمة والتي تعتمد على تكوين وطبيعة الخدمات. تقوم 

اإلدارة بمساعدة مستشاريها، باستخدام التقديرات واألحكام بناء على 
أفضل الحقائق والظروف والتفسيرات المتوفرة وتحدد مبلغ المخصص.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير مالي أو بشكل متكرر بإجراء تقييم 
في حال أشارت األحداث أو التغيرات في الظروف إلى ما يدل على إحتمال 

حدوث إنخفاض في قيمة أصل معين. إذا وجد أي مؤشر، أو عندما يتعين 
إجراء اختبار سنوي لمعرفة االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بتقدير 

قيمة األصل القابلة لالسترداد. قيمة األصل القابلة لالسترداد هي القيمة 
العادلة لألصل أو وحدة إنتاج النقد ناقصًا تكلفة البيع أيهما أعلى، وقيمة 

األصل المستخدمة، ويتم تحديدها بالنسبة للموجودات الفردية، ما لم 
ينتج األصل تدفقات نقدية تكون مستقلة إلى حد كبير عن موجودات أو 

مجموعات أخرى. عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة إنتاج النقد 
قيمته القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه 

إلى قيمته القابلة لالسترداد. عند تقدير القيمة المستخدمة، يتم خصم 
التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية إلى قيمتها الحالية باستخدام 

معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للمال والمخاطر الخاصة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا 

تكلفة البيع، يتم استخدام مصدر مالئم مثل أسعار السوق القابلة للقياس 
أو في حال عدم وجود أسعار بالسوق قابلة للقياس، يتم استخدام أسعار 

تقديرية لموجودات مماثلة أو في حال عدم وجود أسعار تقديرية لموجودات 
مماثلة، يستند تحديد القيمة العادلة إلى التدفقات النقدية المستقبلية 

المخصومة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3

) أ( تصنيف المتداول وغير المتداول

تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي 
األولية على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة. يعتبر األصل 

متداوالً عندما:
يتوقع تحقيقه أو يقصد بيعه أو استهالكه في دورة التشغيل العادية؛ �
يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ �
يتوقع تحقيقه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير؛ أو �
نقد وما يعادله.  �

ف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. تصنَّ

تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
يتوقع تسويتها في دورة التشغيل العادية؛ �

يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة؛ �
يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهرًا بعد تاريخ فترة التقرير؛  �

أو
في حال وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل  �

عن اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.

وتصنف الشركة جميع المطلوبات األخرى باعتبارها غير متداولة.

 )ب(  قياس القيمة العادلة

تعرف القيمة العادلة بأنها السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو السعر 
المدفوع لتحويل التزام في عملية اعتيادية بين متعاملين في السوق 

بتاريخ التقييم. يتم قياس القيمة العادلة بناًء على افتراض أن بيع أصل أو 
تحويل التزام يتم تنفيذه إما:

في السوق األساسي لألصل أو االلتزام، أو �
في حالة عدم وجود سوق أساسي، تم استخدام أكثر األسواق ذات فائدة  �

بالنسبة لألصل أو اإللتزام.

يتم قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما باستخدام االفتراضات التي 
يستخدمها المتعاملون في السوق عند تسعير أي أصل أو التزام، مع 

افتراض أن المتعاملين في السوق يعملون من منطلق مصالحهم 
االقتصادية المثلى. عند قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يتم األخذ في 

االعتبار قدرة المتعامل في السوق على توليد منفعة اقتصادية من خالل 
التوظيف األمثل واألعلى لألصل أو من خالل البيع لمتعامل آخر في السوق 

والذي بدوره سيقوم بالتوظيف األمثل واألعلى لألصل.

تستخدم الشركة أساليب التقييم التي تتناسب مع الظروف الراهنة والتي 
تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة واالستفادة المثلى من 

استخدام المدخالت الجديرة بالمالحظة والتقليل من استخدام المعطيات 
غير الجديرة بالمالحظة. تصنف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم 

قياسها أو اإلفصاح عنها في المعلومات المالية ضمن التسلسل الرأسي 
للقيمة العادلة، على النحو المبين أدناه، استنادا إلى أدنى مستوى معطيات 

جوهري لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1: أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  �
للموجودات والمطلوبات المماثلة.

المستوى 2: طرق التقييم األخرى التي تكون فيها جميع المدخالت  �
األدنى مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة المسجلة، 

قابلة للمالحظة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

المستوى 3: طرق التقييم التي تكون فيها جميع المدخالت األدنى  �
مستوى والتي تعتبر جوهرية لقياس القيمة العادلة غير قابلة 

للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في المعلومات المالية 
بشكل متكرر، تقوم الشركة بتحديدها إذا كان قد حدث تحويل بين 

المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقدير التصنيف )بناًء 
على أدنى مستوى معطيات جوهري لقياس القيمة العادلة بشكل عام( 

في نهاية تاريخ كل تقرير مالي. تقوم الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات 
لكل من القياس المتكرر للقيمة العادلة والقياس غير المتكرر.

 )ج(  تحقق اإليرادات

العقود مع العمالء

يتم إثبات اإليرادات إلى حد وفاء الشركة بالتزاماتها بموجب العقود المبرمة 
لبيع المنتجات مع العمالء. لدى الشركة عقود مع عمالء )والتي تشمل 

المسوقين أيضًا( يكون التزام األداء الوحيد فيها هو تسليم المنتجات 
المكررة والبتروكيماويات. تقوم الشركة بإثبات اإليرادات عندما تنتقل 
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السيطرة على المنتجات إلى العميل، وذلك بشكل عام عند تسليم أو 
شحن المنتجات وفقًا لترتيبات االستالم مع عمالء الشركة.

يتم إثبات اإليرادات من خدمات الموانئ عند تقديم الخدمات.

تقوم الشركة بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس معايير محددة لتحديد 
ما إذا كانت الشركة تعمل بصفة رئيسية في جميع ترتيبات اإليرادات 

المتعلقة بها.

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المادي المستلم أو المستحق 
استالمه، مع األخذ باالعتبار شروط الدفع المحددة باستثناء الضرائب 

والرسوم، ويتم تسجيلها بالصافي من الخصومات والحسومات التجارية 
والكمية.

توزيعات األرباح

يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عندما:
ينشأ حق للشركة في استالم توزيعات األرباح، عادًة عند موافقة  �

المساهمين على توزيعات األرباح؛
عندما يكون من المرجح أن تتدفق إلى الشركة منافع اقتصادية مرتبطة  �

بتوزيعات األرباح؛ و
عندما يمكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بشكٍل موثوق به. �

إيرادات الفوائد

يتم احتساب إيرادات الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة )الربح( 
الفعلي. إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بشكٍل دقيق 

المبلغ المتوقع للدفع أو االستالم النقدي المستقبلي المقّدر على مدى 
العمر اإلنتاجي المتوقع لألداة المالية أو، حيثما يكون مالئمًا، خالل فترة أقصر.

)د(   العمالت األجنبية

إن القوائم المالية معروضة بالريـال السعودي، وهو أيضًا العملة الوظيفية 
للشركة. تقوم الشركة بتحويل المعامالت التي تمت بالعمالت األجنبية 

مبدئيًا إلى الريـال السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة في التاريخ 
الذي تصبح فيه المعاملة جاهزة لإلثبات في الدفاتر ألول مرة.

يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت 
األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية باستخدام سعر الصرف السائد 

بذلك التاريخ. يتم االعتراف بفروق العمالت الناتجة عن تسوية أو تحويل 
البنود النقدية ضمن قائمة الربح أو الخسارة. 

 يتم تحويل البنود غير النقدية التي تّم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة 
أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ المعامالت المبدئية. يتم 

تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية 
باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. تتم معالجة 

الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة 
العادلة وفقًا إلدراج الربح أو الخسارة على التغير في القيمة العادلة للبند )أي 

أن فروقات التحويل على البنود التي تم إدراج ربح أو خسارة القيمة العادلة 
لها في قائمة الدخل الشامل أو قائمة الربح أو الخسارة يتم إدراجها أيضًا في 

قائمة الدخل الشامل اآلخر أو قائمة الربح أو الخسارة، على الترتيب(.

)هـ(   الممتلكات والمصنع والمعدات

تدرج الممتلكات والمصنع والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك 
المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، باستثناء إنشاءات تحت 

التنفيذ والتي تدرج بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت. 
تتضمن التكلفة النفقات التي تعود مباشرة القتناء أو إنشاء كل أصل. تتم 

رسملة تكاليف التمويل على القروض لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة 
المطلوبة الستكمال وإعداد األصل لغرض استخدامه.

تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية 
المستقبلية ضمن بند الممتلكات والمصنع والمعدات. يتم إثبات جميع 

النفقات األخرى على قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها.

تتم رسملة قطع الغيار التي يبلغ أعمارها اإلنتاجية أكثر من سنة والتي تعد 
ضرورية لضمان استمرار تشغيل المصنع، وتصنف ضمن المصنع واآلليات 

ومعدات التشغيل.

عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات والمصنع والمعدات في 
فترات مختلفة، تقوم الشركة بإدراج هذه األجزاء كموجودات منفردة ذات 

أعمار إنتاجية محددة ويتم استهالكها وفقًا لذلك. 

تتم رسملة النفقات المتكبدة على االختبار والفحص الذي يتم عادًة كل أربع 
سنوات كجزء من بنود الممتلكات والمصنع والمعدات المتعلق بها ويتم 
إطفاؤها خالل فترة أربع سنوات. يتم إثبات جميع تكاليف الصيانة واإلصالح 

األخرى ضمن قائمة الربح أو الخسارة عند تكبدها. 

يتم إثبات الدخل من العمليات قبل التجارية بالصافي بعد خصم التكاليف 
العرضية ذات الصلة ويدرج ضمن مشاريع رأسمالية قيد التنفيذ.

يتم حساب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة 
الممتلكات والمصنع والمعدات على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية على 

النحو التالي:

عدد السنوات

8-25مباني وبنية تحتية

2-23مصنع واالت ومعدات تشغيل

3-6سيارات ومعدات ذات صلة

3-14أثاث ومعدات تقنية معلومات

يتم إلغاء االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمصنع والمعدات عند 
االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع تحقيق منافع اقتصادية مستقبلية 

من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن إلغاء 
االعتراف باألصل )المحتسبة بالفرق بين صافي عائدات االستبعاد والقيمة 

الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل. 

)و(    عقود اإليجار

لتحديد ما إذا كان العقد يعد أو يتضمن إيجارًا أم ال، فإن ذلك يستند إلى 
مضمون العقد عند إبرامه وذلك لمعرفة ما إذا كان الوفاء بالعقد مرهونًا 

باستخدام أصل معين أو موجودات محددة في العقد الذي ينقل الحق في 
استخدام األصل أو الموجودات، حتى وإن لم ينص العقد صراحة على هذا 

الحق.

يصنف عقد اإليجار في تاريخ بدايته كعقد إيجار تمويلي أو تشغيلي. 

عقود اإليجار التمويلي

تتم رسملة اإليجارات التمويلية، التي يتم تحويل جميع المخاطر والمنافع 
المترتبة على ملكية العقار المؤجر للشركة بشكل جوهري، في تاريخ بداية 

عقد اإليجار بالقيمة العادلة لألصل المؤجر أو القيمة الحالية للحد األدنى 
لدفعات اإليجار، أيهما أقل. ويتم توزيع دفعات اإليجار بين نفقات التمويل 

وتقليل التزام اإليجار وذلك لتحقيق معدل فائدة ثابت على الرصيد المتبقي 
من االلتزام. ويتم تحميل نفقات التمويل في قائمة الربح أو الخسارة.

يتم استهالك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع 
ذلك إذا لم يتوفر تأكيد معقول على أن الشركة سوف تحصل على الملكية 
بنهاية مدة اإليجار، ُيستهلك األصل على مدى عمره اإلنتاجي المقدر أو فترة 

العقد، أيهما أقصر. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت 
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على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات وذلك على النحو التالي:

عدد السنوات

25مرافق المجمع السكني

23مرافق الميناء البحري

17محطة تحلية المياه

عقود اإليجار التشغيلي

عقود اإليجار التشغيلي هي عقود اإليجار غير التمويلي. يتم احتساب دفعات 
اإليجار التشغيلي ضمن المصاريف التشغيلية في قائمة الربح أو الخسارة 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

)ز(   موجودات غير ملموسة

الموجودات غير الملموسة هي التي ليس لها وجود ماّدي ولكن يمكن 
تحديدها بشكل منفصل، والتي توفر منافع اقتصادية مستقبلية ويتم 

إثباتها مبدئيًا بسعر الشراء وبالتكاليف المباشرة. تظهر الموجودات غير 
الملموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، إن 

وجدت.

برامج وتراخيص

يتم عرض البرامج والتراخيص التي تم الحصول عليها الستخدامات أنشطة 
مختلفة ولها أعمار إنتاجية محددة وذلك كموجودات غير ملموسة. يتم 
إطفاء البرامج والتراخيص بطريقة القسط الثابت خالل أعمارها اإلنتاجية 

التقديرية البالغة 5 سنوات و  من 12-22 سنة على التوالي.

تتم مراجعة طرق حساب اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية بنهاية كل سنة مالية مع 
تعديلها عند الضرورة.

تقاس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل غير الملموس 
على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل، 

وتحتسب في قائمة الربح أو الخسارة عندما يلغى االعتراف باألصل.

)ح(   تكاليف القروض

تكاليف القروض العائدة الستحواذ أو إنشاء أو إنتاج الموجودات المؤهلة 
التي تأخذ بالضرورة وقت كبير لتكون جاهزة لالستخدام للغرض المقصود 
منها يتم رسملتها كجزء من تكلفة األصل المتعلق بها. يتم تحميل كافة 

تكاليف القروض األخرى في الفترة التي حدثت فيها. تتكون تكاليف القروض 
من الفوائد والتكاليف األخرى التي تكبدتها الشركة فيما يتعلق باالقتراض.

)ط(    األدوات المالية

قامت الشركة بتطبيق متطلبات التصنيف والقياس التالية لألدوات المالية. 

إدراج وإلغاء إدراج األدوات المالية

يتم إدراج األصل وااللتزام المالي عندما تصبح الشركة طرفًا في االلتزامات 
التعاقدية لألداة، ويكون ذلك عمومًا بتاريخ المتاجرة.

تقوم الشركة بإلغاء إدراج الموجودات المالية عند انتهاء التدفقات النقدية 
التعاقدية لتلك الموجودات أو عندما تقوم الشركة بتحويل حق الحصول 

على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي في معاملة يتم خاللها 
تحويل كافة مخاطر ومزايا الملكية للموجودات المالية بصورة جوهرية. يتم 

إدراج أي فوائد ناتجة من الموجودات المالية المحولة التي تقوم الشركة 

بإنشائها أو االحتفاظ بها كموجودات أو مطلوبات منفصلة. 

يتم الغاء إدراج االلتزام المالي من قائمة المركز المالي عند وفاء الشركة 
بااللتزام المترتب أو إلغاء العقد أو انقضاء أجله.

تصنيف األدوات المالية

تصنف الشركة موجوداتها المالية في فئات القياس التالية:
 أدوات مقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة؛ أو �
القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. �

يعتمد التصنيف على نموذج العمل للشركة في إدارة الموجودات المالية 
والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية للموجودات المالية.

تصنف الشركة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة. 

القياس

يتم إدراج األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مبدئيًا 
بالقيمة العادلة مع االعتراف بتكاليف المعامالت في قائمة الربح أو الخسارة. 
ويتم إدراج األدوات المالية األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مبدئيًا إضافة إلى 
تكاليف المعامالت المباشرة. تقوم الشركة مبدئيًا بقياس الذمم المدينة 

التجارية بسعر المعاملة عندما ال تحتوي الذمم المدينة التجارية على مكون 
تمويلي هام.

أدوات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة 

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم االحتفاظ به ضمن نموذج 
العمل الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية 

تعاقدية وكانت الشروط التعاقدية تمثل تدفقات نقدية تعاقدية تقتصر 
على مدفوعات المبالغ األصلية والفائدة. 

تصنف الشركة مطلوباتها المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة.

األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

تتكون الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة من بنود محددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

اإلدراج األولي وموجودات مالية محتفظ بها ضمن نموذج العمل الذي يهدف 
الى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقاتها النقدية التعاقدية وأن تمثل 

الشروط التعاقدية التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تعد مدفوعات 
للمبلغ األصلي والفائدة. وعند تحديد االلتزام المالي بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة، تحتسب الحركة في القيمة العادلة المنسوبة إلى 
التغيرات في الجودة االئتمانية للشركة من خالل تحديد التغيرات في 

هوامش االئتمان التي تتجاوز معدالت الفائدة الملحوظة في السوق ويتم 
عرضها بشكل منفصل في قائمة الدخل الشامل.

يجوز عند اإلدراج األولي تحديد األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
أو الخسارة، ويتم وضع قيود على استخدام خيار القيمة العادلة المحددة 

ويمكن استخدام التصنيف فقط:
فيما يتعلق بكامل العقد إذا كان العقد األساسي يحتوي على واحدة أو  �

أكثر من األدوات المشتقة الضمنية؛
عندما يؤدي تحديد األدوات المالية إلى إلغاء أو التقليل بشكٍل ملحوظ  �

من عدم تناسق القياس )أي إلغاء عدم التطابق المحاسبي( الذي قد 
ينشأ بأي شكل آخر عند قياس الموجودات أو المطلوبات على أساس 

مختلف.
إذا كانت الموجودات المالية أو المطلوبات المالية تتم إدارتها وتقييم  �

أدائها على أساس القيمة العادلة وفقًا الستراتيجية إدارة المخاطر أو 
االستثمار الموثقة.



65بترورابغ - التقرير السنوي ٢٠١٧ م 

عند اإلدراج األولي، يطبق خيار القيمة العادلة بالنسبة لألصل المالي فقط إذا 
كان يلغي عدم التطابق المحاسبي الذي يمكن أن ينشأ عند قياس البنود 

بأساس مختلف. وتبقى معايير خيار القيمة العادلة دون تغيير بالنسبة 
المطلوبات المالية.

المقاصة

تتم مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة 
المركز المالي عند وجود حق قانوني ملزم أو  نية لدى الشركة لتسوية 

الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو تحقيق الموجودات 
وتسديد المطلوبات في آن واحد.

)ي(   االنخفاض في القيمة

الموجودات مالية

تقوم الشركة في كل تاريخ تقرير بتطبيق منهجية مكونة من ثالث 
مراحل لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على الموجودات المالية التي تتم 

المحاسبة عنها بالتكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر. تنتقل الموجودات عبر المراحل الثالث التالية بناء على التغير في 

الجودة االئتمانية منذ اإلدراج األولي:

 أ( المرحلة األولى: خسائر االئتمان المتوقعة خالل ١-١٢ شهرًا

بالنسبة للتعرضات التي ال تتضمن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ 
اإلدراج األولي والتي ال تنخفض قيمتها االئتمانية عند نشوئها، يتم إدراج 

الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي المرتبطة باحتمالية وقوع 
أحداث تعثر عن السداد خالل فترة 12 شهرًا الالحقة.

ب( المرحلة الثانية: خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي – غير 
منخفضة القيمة إئتمانيًا.

بالنسبة للتعرضات االئتمانية التي تتضمن زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
منذ اإلدراج األولي لكن دون انخفاض قيمتها االئتمانية، يتم إدراج خسائر 

االئتمان المتوقعة للعمر الكلي.

ج( المرحلة الثالثة: خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي- 
منخفضة القيمة ائتمانيًا

يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة ائتمانيًا عند 
وقوع حدث واحد أو أكثر ذو تأثير ضار على التدفقات النقدية المقدرة في 

المستقبل لتلك الموجودات. وبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت 
قيمتها االئتمانية، يتم إدراج خسائر االئتمان المتوقعة للعمر الكلي 

وتحتسب إيرادات الفائدة من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على 
التكلفة المطفأة )صافية من المخصصات( بدالً من إجمالي القيمة الدفترية.

قد يتضمن الدليل الموضوعي على االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
صعوبات كبيرة تواجه المقترض أو التعثر أو العجز عن السداد، أو إعادة 

هيكلة القروض أو الدفعات المقدمة من قبل الشركة وفق شروط ما كانت 
الشركة ستوافق عليها في الظروف العادية، أو مؤشرات تدل على دخول 
المقترض أو الجهة المصدرة في حالة إفالس، أو عدم وجود سوق نشطة 

لألوراق المالية، أو توفر بيانات أخرى جديرة بالمالحظة فيما يتعلق بالشركة 
مثل التغيرات السلبية في حالة السداد من المقترضين أو الجهات المصدرة 

في الشركة أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت العجز عن السداد لدى 
الشركة.

تأخذ الشركة في االعتبار احتمالية التعثر في السداد عند اإلدراج األولي 
للموجودات وما إذا كان هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان على أساس 

مستمر في كل فترة تقرير. وبهدف تقييم ما إذا كان هناك زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان، تقارن الشركة بين مخاطر التعثر على األصل كما في 

تاريخ التقرير ومخاطر التعثر كما في تاريخ اإلدراج المبدئي. وتأخذ في االعتبار 
الموارد المتوفرة والمعلومات المستقبلية الداعمة.

تأخذ الشركة باالعتبار أدلة االنخفاض في القيمة للموجودات على المستوى 
الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة األدوات المالية الهامة من 
الناحية الفردية للتحقق مما إذا كان هناك انخفاض محدد في القيمة ثم 

يعاد تقييمها بعد ذلك بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي 
انخفاض في قيمتها دون أن يتم التعرف عليه بعد.

ُتسّجل خسائر االنخفاض في القيمة لألداة المالية في قائمة الربح أو الخسارة 
ضمن انخفاض القيمة لخسائر االئتمان.  عندما يتسبب حدث الحق في 

خفض خسارة االنخفاض في القيمة، يتم عكس النقص في خسارة انخفاض 
القيمة من خالل قائمة الربح أو الخسارة.

عندما يتعذر تحصيل األصل، يتم حذفه مقابل المخصص المتعلق به. ويتم 
حذف هذه الموجودات بعد االنتهاء من تنفيذ كافة اإلجراءات الالزمة وتحديد 

مبلغ الخسارة. إن المبالغ المستردة الحقًا من المبالغ المحذوفة سابقًا 
تخفض مبلغ المصاريف في قائمة الربح أو الخسارة. إذا نقص مبلغ خسارة 

االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص 
موضوعيًا بحدٍث يحصل بعد أن احتسبت خسارة االنخفاض في القيمة، يتم 

عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة سابقًا بتعديل المخصص. 
ويدرج مبلغ العكس في قائمة الربح أو الخسارة. 

قامت الشركة باعتماد منهجية مبسطة كما يسمح به المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 9، وذلك بقياس مخصص الخسارة بمبلغ يساوي خسائر 

االئتمان المتوقعة للعمر الكلي لجميع الذمم المدينة التجارية.

موجودات غير مالية

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد ما إذا كان هنالك 
أي مؤشرات النخفاض الموجودات. في حال وجود تلك المؤشرات، أو عندما 

يكون إجراء اختبار انخفاض سنوي للموجودات مطلوبا،ً تقوم الشركة 
بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة 

العادلة للموجودات أو وحدات مدرة للنقد ناقصا تكلفة البيع أو قيمتها قيد 
االستخدام أّيهما أعلى، ويتم تحديدها للموجودات الفردية، إال إذا كان األصل 

ال يدر تدفقات نقدية تكون مستقلة إلى حد كبير عن تلك الموجودات األخرى 
أو مجموعة الموجودات. عندما تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة 

المدرة للنقد تتجاوز قيمتها الدفترية تعتبر الموجودات منخفضة ويتم 
تخفيضها للقيمة القابلة لالسترداد.

يشارك مقّيمون خارجيون في تقييم الموجودات الهامة. تقرر الشركة 
مشاركة المقّيمين الخارجيين بعد المناقشة مع لجنة المراجعة للشركة. 

وتشمل معايير اختيار المقّيمين المعرفة بالسوق والسمعة واالستقاللية 
واالمتثال للمعايير المهنية. وتقرر الشركة، بعد المناقشة مع المقيمين 

الخارجيين، إستخدام أساليب التقييم والمعطيات المناسبة لكل حالة.

تقوم الشركة بكل تاريخ تقرير بتحليل الحركات في قيم الموجودات 
والمطلوبات التي تقتضي سياسات الشركة إعادة قياسها أو إعادة 

تقييمها. وألغراض هذا التحليل، تقوم الشركة بتحديد المعطيات الرئيسية 
المطبقة في آخر تقييم عبر مطابقة المعلومات الواردة في حساب التقييم 

مع العقود وغيرها من الوثائق ذات الصلة. وتقارن الشركة أيضًا التغيرات 
في القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات مع المصادر الخارجية 

المقابلة لتحديد ما إذا كانت هذه التغيرات معقولة.

عند تقييم القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس 

تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل. 
وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، تؤخذ باالعتبار أحدث 

معامالت السوق. وإن لم تتوفر هذه المعامالت ُتستخدم طريقة تقييم 
مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات التقييم 
أو أسعار األسهم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام أو غيرها من 

مؤشرات القيمة العادلة المتاحة.
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تعتمد الشركة في حساب انخفاض القيمة على الموازنات المفصلة 
وحسابات التوقعات المستقبلية.

يتم ادراج خسائر انخفاض القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إجراء 
تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك دليل على أن خسائر 

انخفاض القيمة المسجلة سابقا لم تعد موجودة أو انخفضت قيمتها. 
في حال وجود هذا المؤشر، تقوم الشركة بتقدير قيمة األصل أو الوحدات 

المنتجة للنقد القابلة لالسترداد. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة 
المسجلة سابقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة 
لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ تسجيل آخر خسارة انخفاض في 

القيمة. يكون العكس محدودا بحيث ال تزيد القيمة الدفترية لألصل على 
القيمة القابلة لالسترداد، أو على القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، 
بعد خصم االستهالك، فيما لو لم تدَرج أي خسارة انخفاض في قيمة األصل 

خالل السنوات السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القيمة 
مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة، ما لم يدرج األصل بالمبلغ المعاد تقييمه 

حيث يتم في هذه الحالة عكس خسارة انخفاض القيمة كزيادة في إعادة 
التقييم.

)ك(   ذمم مدينة تجارية

إن الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء لبيع البضائع 
في سياق العمل االعتيادي. تدرج الذمم التجارية المدينة مبدئيا بالقيمة 
العادلة وتدرج الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 

الفعلي ناقصا مخصص االنخفاض في القيمة، إن وجد. يتم إدراج المبالغ 
المستردة التي تم شطبها سابقا في قائمة الربح أو الخسارة مقابل 

“المصاريف العمومية واإلدارية”.

)ل(   مخزون

يتم إثبات المخزون على أساس التكلفة أو صافي القيمة القابلة لالسترداد، 
أيهما أقل. تحدد التكلفة باستخدام طريقة المتوسط المرجح وتتكون من 
جميع التكاليف المتكبدة في سياق أعمال الشركة العادية لنقل المنتجات 

إلى حالتها وموقعها الحالي. وفيما يتعلق بالمخزون شبه التام والبضائع 
الجاهزة، تعتبر التكلفة هي تكلفة الشراء وتكلفة التكرير والمعالجة، بما 

في ذلك النسبة المالئمة لالستهالك والمصروفات غير المباشرة لإلنتاج بناء 
على الطاقة التشغيلية االعتيادية.

ر  تعتمد صافي القيمة القابلة لالسترداد للمخزون على سعر البيع المقدَّ
في سياق األعمال العادية بعد خصم التكاليف التقديرية لالنجاز والتكاليف 

التقديرية الضرورية التمام عملية البيع.

)م(   نقد وما يعادله

يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات 
أخرى قصيرة األجل عالية السيولة، إن وجدت، تستحق خالل ثالثة أشهر أو 

أقل من تاريخ الشراء األصلي.

)ن(   ودائع ألجل

يتم إدراج الودائع ألجل ذات مدة استحقاق أصلية أكثر من ثالثة أشهر وال 
تزيد عن سنة واحدة فقط من تاريخ الشراء، مبدئيًا في قائمة المركز المالي 
بالقيمة العادلة ثم تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد 

الفعلي ناقصًا أي انخفاض في القيمة.

)س(   الزكاة وضريبة الدخل

يتم تكوين مخصص للزكاة وضريبة الدخل وفقا لألنظمة المالية بالمملكة 
العربية السعودية. كما يتم تحميل الزكاة والدخل على قائمة الربح أو 
الخسارة. يتم تسجيل المبالغ اإلضافية المستحقة بموجب التسويات 

النهائية، إن وجدت، عند تحديدها. كما يتم استرداد الزكاة وضريبة الدخل 
التي قامت الشركة بسدادها بالنيابة عن المساهمين، باستثناء عموم 
المساهمين وذلك من قبل المساهمين المعنيين ويتم تعديلها وفقا 

لذلك في حسابات حقوق الملكية الخاصة بهم 

تحسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على فروقات مؤقتة بين 
االوعية الضريبية للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية ألغراض التقارير 

المالية في تاريخ التقرير. 

يتم اثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة 
للضريبة، إال عندما ينتج االلتزام الضريبي المؤجل من االثبات األولي للشهرة 

أو أصل أو التزام في معاملة ال تتعلق بعمل مشترك وفي وقت المعاملة، 
وال يؤثر على الربح المحاسبي وال على الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة. 

ويتم اثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لكافة الفروق المؤقتة القابلة 
للخصم، واإليرادات الضريبية غير المستخدمة المرحلة والخسائر الضريبية 
غير المستخدمة بقدر احتمال توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل إمكانية 

استخدام فروق مؤقتة قابلة للخصم. 

ويتم اثبات الضريبة المؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة خارج قائمة الربح أو 
الخسارة إما في قائمة الدخل الشامل أو مباشرة في حقوق المساهمين.

تتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤقتة في كل تاريخ 
تقرير ويتم خفضها بحيث ال يحتمل توفر ربح كاف خاضع للضريبة للسماح 

باستخدام األصل الضريبي المؤجل جزئيا أو كليا. كما يعاد تقييم موجودات 
الضريبة المؤجلة غير المثبتة في كل تاريخ تقرير، ويتم إدراجها بقدر احتمال 

أن تسمح األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة باسترداد األصل الضريبي 
المؤجل. 

تقوم الشركة باقتطاع ضرائب عن معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة 
في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا لنظام ضريبة الدخل السعودي.

)ع(  مكافآت الموظفين

مكافأة نهاية الخدمة

تطبق الشركة خطة غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة. ويتم تحديد تكلفة 
تقديم المكافآت بموجب هذه الخطة باستخدام طريقة وحدة االئتمان 

المقدرة، حيث تحتسب األرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة التي 
تتحقق فيها في قائمة الدخل الشامل. يتم إدراج هذه األرباح والخسائر 

االكتوارية فورًا في األرباح المبقاة. ال يتم تصنيف إعادة القياس في قائمة 
الربح أو الخسارة في الفترات الالحقة.

يتم إثبات تكاليف نهاية الخدمة في قائمة الربح أو الخسارة في الحالة التي 
تتحقق أوالً مما يلي:

تاريخ تعديل أو تقليص خطة نهاية الخدمة؛ و �

تاريخ إدراج تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة من قبل الشركة. �

يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي مطلوبات 
أو موجودات المنافع المحددة. وتدرج الشركة التغيرات التالية في صافي 

التزامات البرنامج ضمن تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية واإلدارية في 
قائمة الربح أو الخسارة:

تكاليف الخدمة التي تتكون من تكاليف الخدمة الحالية وتكاليف الخدمة  �
السابقة واألرباح والخسائر من التقليص والتسويات غير الروتينية؛

صافي مصاريف أو إيرادات الفائدة. �

تشتمل مطلوبات المنافع المحددة على القيمة الحالية اللتزام المنافع 
المحددة ناقصًا تكاليف الخدمة السابقة.
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برنامج االدخار للموظفين

تتولى الشركة تنفيذ برنامج ادخار )“البرنامج”( نيابة عن موظفيها، وتضاهي 
الشركة مساهمة الموظف مع مساهمة تساويها أو تقل عنها من أجل 

البرنامج وفقًا ألولوية مساهمة الموظف في البرنامج. تعد المساهمة في 
البرنامج من قبل الموظفين المنتظمين الذين أكملوا فترتهم التجريبية 
اختيارية ويجوز للموظف أن يستثمر أو ال يستثمر في البرنامج. يتم إثبات 

مساهمات الشركة كمصاريف موظفين وتحمل على قائمة الربح أو الخسارة. 
أجرت الشركة الترتيب الالزم مع بنك محلي، بصفته البنك المسؤول، إلدارة 

البرنامج بالنيابة عن الشركة وفقًا للشريعة اإلسالمية.

برنامج تملك أسهم الموظفين

يتم قياس تكلفة خدمة الموظفين المتعلقة بخيارات تملك األسهم 
المقدمة للموظفين وفقًا لبرنامج تملك أسهم الموظفين استنادًا إلى 

القيمة العادلة لسهم الشركة في تاريخ منح خيارات حق التملك. يتم إثبات 
التكلفة كمصروفات موظفين على مدى الفترة التي يتحقق فيها األداء 

المطلوب و/ أو شروط الخدمة المتفق عليها وتنتهي في التاريخ الذي يكون 
فيه الموظفون المعنيون مؤهلين بشكل كامل للحصول على المكافأة 

)تاريخ التأهيل(. يتم إثبات المصروف المتراكم ألسهم حقوق الملكية وتتم 
تسويته في تاريخ كل تقرير مالي إلى أن يعكس تاريخ التأهيل المدى الذي 

تنتهي عنده فترة التأهيل وأفضل تقدير للشركة لعدد األسهم التي سوف 
تتأكد أهلية منحها. ويتم إثبات الحركة على المصاريف المتراكمة في بداية 

ونهاية الفترة على قائمة الربح أو الخسارة لتلك الفترة.

يتم االحتفاظ باألسهم المشتراة لدى البنك الذي يحتفظ بتلك األسهم 
على سبيل األمانة، وتحمل بالتكلفة خصمًا من حقوق الملكية للمساهمين 

وذلك حتى انتهاء فترة التأهيل وتحويل تلك األسهم للموظفين. عند 
تاريخ االستحقاق لكل خيار فردي، يتم أخذ الفرق بين تكلفة خدمة الموظف 

وتكلفة شراء األسهم مباشرة إلى األرباح المبقاة كتعديل في حقوق 
المساهمين.

 )ف(   التقارير القطاعية

قطاع التشغيل

قطاع التشغيل هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي: 

تعمل في أنشطة تدر إيرادات.. 1

تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي . 2
تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء؛ و 

تتوفر عنها معلومات مالية بشكل مستقل.. 3

)ص(   مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يترتب على الشركة التزام )قانوني أو 
ضمني( نتيجة لحدث سابق، وهناك احتمال وجود استخدام للموارد لتسوية 

االلتزام، وامكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه. عندما تتوقع الشركة 
تعويض بعض المخصصات أو جميعها، فإنه يتم تسجيل مبالغ التعويض 

كأصل منفصل عند التأكد من الحصول على التعويض. يتم عرض 
المصاريف المرتبطة بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة صافية من أي 

تعويضات.

4.  اتفاقيات مع المساهمين المؤسسين
إن المساهمين المؤسسين للشركة هم شركة الزيت العربية السعودية 

)أرامكو السعودية( وشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة )“سوميتومو 
للكيماويات”(، حيث تملك كل منهما نسبة ٪37.5 من الحصص في رأس مال 

الشركة. أبرمت الشركة اتفاقيات عديدة مع المساهمين المؤسسين، ومن 
بينها ما يلي:

4-١. اتفاقية اإلمداد بالمواد األولية للنفط الخام

 بتاريخ 28 يناير 2006، أبرمت الشركة اتفاقية لإلمداد بالمواد األولية للنفط 
الخام مع شركة أرامكو السعودية إلمداد الشركة بحاجتها من المواد األولية 

للنفط الخام بكمية قصوى قدرها 400,000 برميل في اليوم فقط من أجل 
استخدامها في مجمع متكامل لتكرير البترول والمنتجات البتروكيماوية. 

يعتمد السعر الذي تبيع به أرامكو السعودية المواد األولية للنفط الخام 
إلى الشركة، من بين عوامل سوقية متغيرة أخرى، على أسعار النفط الخام 

العالمية. تسري اتفاقية اإلمداد بالمواد األولية للنفط الخام لمدة 30 سنة 
ابتداًء من 1 أكتوبر 2008.

4-٢.  اتفاقية تحميل وتسويق المنتجات المكررة

بتاريخ 11 مارس 2006، أبرمت الشركة اتفاقية تسويق وتحميل للمنتجات 
المكررة مع شركة أرامكو السعودية بصفتها الوكيل الوحيد لتسويق 

المنتجات المكررة من شركة رابغ للتكرير. تسري االتفاقية لمدة 10 سنوات 
اعتباًرا من 1 أكتوبر 2008، وهي قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية. وعماًل 

بهذه اإلتفاقية، ستقوم أرامكو بتحميل وتسويق منتجاتها المكررة من 
مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل على مستوى العالم.

4-3.   اتفاقية تحميل وتسويق المنتجات البتروكيماوية

بتاريخ 11 مارس 2006 وكما تم تعديله بتاريخ 1 أبريل 2014، أبرمت الشركة 
اتفاقية لتحميل وتسويق المنتجات البتروكيماوية مع أحد المساهمين 

المؤسسين “كمسوق” للمنتجات البتروكيماوية من مجمع متكامل لتكرير 
البترول والمنتجات البتروكيماوية. تسري االتفاقية لمدة 10 سنوات من تاريخ 

اإلنتاج المتراكم، وهي قابلة للتمديد لمدة 5 سنوات إضافية. وعماًل بهذه 
اإلتفاقية، سيقوم المسوقون بتحميل وتسويق منتجات البتروكيماويات 

من مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل. تم تعيين شركة سوميتومو 
كميكال آسيا المحدودة )“المسوق”( نيابة عن شركة سوميتومو 

للكيماويات المحدودة بناًء على إتفاقية التعيين بتاريخ 23 فبراير 2009.

4-4.   اتفاقية تسهيالت ائتمانية

بتاريخ 18 مارس 2006، أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع كال 
مساهميها المؤسسين. وبموجب أحكام هذه االتفاقية، وافق المساهمون 
المؤسسون على منح الشركة تسهيل قرض بقيمة إجمالية قصوى قدرها 
6,206 مليون ريال سعودي لتطوير وتصميم وإنشاء مجمع متكامل لتكرير 

البترول والمنتجات البتروكيماوية.

4-٥.   اتفاقية إيجار مجمع رابغ للتكرير 

أبرمت الشركة اتفاقية إيجار مجمع رابغ للتكرير مع شركة أرامكو السعودية 
بتاريخ 1 نوفمبر 2005 بتأجير ما مساحته 11.8 مليون متر مربع لمدة 99 سنة، 

اعتبارًا من 1 نوفمبر 2005، ويمكن تجديدها بعد ذلك لفترات إضافية متتالية 
باالتفاق بين الطرفين. يجب على الشركة أن تدفع إيجارًا لشركة أرامكو 

السعودية بقيمة 1 ريال سعودي للمتر المربع سنوًيا اعتباًرا من 1 أكتوبر 2008. 
انظر أيًضا إيضاح 2-14.

4-6.   اتفاقية إيجار الميناء

أبرمت الشركة اتفاقية إيجار الميناء مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ 2 
مارس 2006 فيما يتعلق بميناء رابغ البحري الحالي. بموجب هذه االتفاقية، تم 
منح الشركة حقوًقا حصرية من قبل أرامكو السعودية الستخدام وتشغيل 
مرافق ميناء رابغ وموقع الميناء لمدة 30 سنة اعتباًرا من 1 أكتوبر 2008. انظر 

أيًضا إيضاح 14-1 و2-14.
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4-٧.   اتفاقية مجتمع رابغ

أبرمت الشركة اتفاقية مجتمع رابغ مع شركة أرامكو السعودية اعتباًرا من 1 أكتوبر 2014 لمدة 25 سنة 
فيما يتعلق بإيجار أرض ومرافق البنية التحتية بإيجارات سنوية قدرها 16.5 مليون ريال سعودي و18.2 

مليون ريال سعودي على التوالي. انظر أيًضا إيضاح 14-1 وإيضاح 2-14.

4-8.   اتفاقيات إعارة

أبرمت الشركة اتفاقيات إعارة مع كل من مساهم مؤسس مع أرامكو السعودية بتاريخ 12 يونيو 2006 
ومع شركة سوميتومو بتاريخ 1 يوليو 2006. لكال االتفاقيتان فترات مستمرة حتى تاريخ توقف المساهم 

المؤسس عن كونه مساهًما في الشركة. تغطي هذه االتفاقيات متطلبات الشركة من وقت آلخر إلعارة 
بعض الموظفين للمساعدة في إجراء األعمال والعمليات.

4-9.   اتفاقيات خدمات

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع المساهمين المؤسسين وشركاتهم الشقيقة بحيث تغطي 
خدمات الدعم اللوجستي والتشغيلي. تشمل هذه االتفاقيات تقديم خدمات الدعم المختلفة 
من قبل الشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف، والخدمات القانونية، وتكنولوجيا 

المعلومات، واإلدارة العامة، والدعم الفني والدعم قبل التسويق. وتشمل هذه االتفاقيات أيضا الدعم 
الفني المستمر الالزم من أجل إستمرار التحسينات المستمرة مثل الدراية الفنية لعملية التكرير 

والبتروكيماويات التي تقدمها أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات على التوالي 
والخدمات التسويقية التقنية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من 
قبل المساهمين المؤسسين. تقوم الشركة بدفع هذه الخدمات على أساس أسعار محددة في كل 

اتفاقية للخدمات المقدمة.

5.   تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة

تم إعداد أول قوائم مالية للغرض العام طبقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المصادق عليها في 
المملكة العربية السعودية إضافة إلى غيرها من المعايير والقرارات الصادرة عن الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية. بالنسبة لجميع الفترات حتى وبما يتضمن 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أعدت الشركة قوائمها المالية وفًقا لمعايير المحاسبة المتعارف 

عليها في المملكة العربية السعودية المعتمدة والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين )“معايير المحاسبة السابقة”(.

بناء على ذلك وفقًا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1 “إعتماد المعايير الدولية للتقارير 
المالية ألول مرة”، أعدت الشركة قوائمها المالية كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، 

31 ديسمبر 2016 و1 يناير 2016 مع قوائم الربح أو الخسارة، الدخل الشامل، التغير في حقوق الشركاء 
والتدفقات النقدية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 كما هو مبين في ملخص السياسات 

المحاسبية الهامة )انظر اإليضاح رقم 3(. تم إعداد قائمة المركز المالي االفتتاحية للشركة كما في 1 
يناير 2016 وهو تاريخ تحول الشركة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية. يبين هذا اإليضاح التعديالت 

الرئيسية التي أجرتها الشركة في تعديل قوائمها المالية السابقة المعدة وفًقا للمعايير المحاسبية 
المتعارف عليها سابقا،ً بما في ذلك قائمة المركز المالي كما في 1 يناير 2016 والقوائم المالية للسنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
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 ٥-١    تسوية حقوق المساهمين كما في ١ يناير ٢٠١6 )تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية(

)جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

إيضاح
معايير 

المحاسبة 
السابقة

إعادة القياس/ 
1 يناير 2016إعادة تصنيف

الموجودات
موجودات غير متداولة

40,535,527113,64540,649,172هـممتلكات ومصنع ومعدات
473,005-473,005موجودات مؤجرة

153,587)113,645(267,232هـموجودات غير ملموسة
4,278,661)70,213(4,348,874أ، بقروض طويلة األجل

16,412-16,412استثمار
97,74397,743-دموجودات ضريبة مؤجلة

45,641,05027,53045,668,580
موجودات متداولة

932,396-932,396نقد وما يعادله
1,370,180-1,370,180ودائع ألجل

823,894-823,894ذمم مدينة تجارية
2,002,494-2,002,494مخزون

295,40032,871328,271أ، بالجزء المتداول من القروض طويلة األجل
275,635-275,635مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

5,699,99932,8715,732,870
51,341,04960,40151,401,450مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

8,760,000-8,760,000رأس المال
87,343-87,343احتياطي نظامي

)10,979(-)10,979(برنامج تملك األسهم للموظفين
)480,038(4,928)484,966(عجز متراكم

8,351,3984,9288,356,326مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات غير المتداولة

34,425,507-34,425,507قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل
515,615-515,615مطلوبات مقابل إيجارات تمويلية

176,39655,473231,869جمزايا للموظفين
35,117,51855,47335,172,991

المطلوبات المتداولة
3,255,13015,4073,270,537قروض قصيرة األجل

الجزء المتداول لمطلوبات مقابل إيجارات 
16,380-16,380تمويلية

3,510,534-3,510,534ذمم دائنة تجارية وأخرى
1,057,193)15,407(1,072,600مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

17,489-17,489زكاة وضريبة دخل مستحقة
7,872,133-7,872,133

42,989,65155,47343,045,124مجموع المطلوبات
51,341,04960,40151,401,450مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
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٥-٢   تسوية حقوق المساهمين كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

معايير المحاسبة إيضاح
السابقة

إعادة القياس/ 
31 ديسمبر 2016إعادة تصنيف

الموجودات
موجودات غير متداولة

43,389,614113,64543,503,259هـممتلكات ومصنع ومعدات

445,182-445,182موجودات مؤجرة

135,618)113,645(249,263هـموجودات غير ملموسة

4,421,900)11,944(4,433,844أ، بقروض طويلة األجل

16,412-16,412استثمار

128,729128,729-دموجودات ضريبة مؤجلة

48,534,315116,78548,651,100
موجودات متداولة

1,381,795-1,381,795نقد وما يعادله

1,286,250-1,286,250ودائع ألجل

3,696,687-3,696,687ذمم مدينة تجارية

2,258,973-2,258,973مخزون

392,581)791(393,372أ، بالجزء المتداول من القروض طويلة األجل

578,661-578,661مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

9,595,738)791(9,594,947

58,130,053115,99458,246,047مجموع الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين

8,760,000-8,760,000رأس المال

87,343-87,343احتياطي نظامي

)8,207(-)8,207(برنامج تملك األسهم للموظفين

)443,620(17,643)461,263(عجز متراكم

8,377,87317,6438,395,516مجموع حقوق المساهمين

مطلوبات غير متداولة
37,674,856-37,674,856قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل

499,278-499,278مطلوبات مقابل إيجارات تمويلية

244,91298,351343,263جمزايا للموظفين

38,419,04698,35138,517,397

مطلوبات متداولة

3,105,67528,3303,134,005قروض قصيرة األجل

17,352-17,352الجزء المتداول لمطلوبات مقابل إيجارات تمويلية
7,256,457-7,256,457ذمم دائنة تجارية وأخرى

858,249)28,330(886,579مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

67,071-67,071زكاة وضريبة دخل مستحقة

11,333,134-11,333,134

49,752,18098,35149,850,531مجموع المطلوبات

58,130,053115,99458,246,047مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات
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٥-3   تسوية قائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6

معايير المحاسبة إيضاح
السابقة

إعادة القياس/ إعادة 
31 ديسمبر 2016تصنيف

25,146,130-25,146,130المبيعات
)24,038,699(-)24,038,699(تكلفة مبيعات
1,107,431-1,107,431إجمالي الربح

)68,775(-)68,775(مصاريف بيع وتسويق
)916,090(13,850)929,940(جمصاريف عمومية وإدارية

35,261-35,261إيرادات أخرى، صافي
143,97713,850157,827الدخل من العمليات

)393,852()4,593()389,259(أنفقات تمويلية
281,94729,200311,147بإيرادات تمويلية

36,66538,45775,122الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)31,452()31,452(-دزكاة
)8,888()8,888(-دضريبة الدخل

34,782)1,883(36,665صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

٥-4   تسوية قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6

معايير المحاسبة إيضاح
31 ديسمبر 2016إعادة القياسالسابقة

34,782 )1,883(36,665 صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل
خسارة إعادة تقييم مزايا خطة نهاية الخدمة ذات 

)56,728()56,728(-جالمنافع المحددة

4,2554,255-دتأثير ضريبة الدخل
الخسارة الشاملة األخرى التي لن يعاد تصنيفها 

)52,473()52,473(-إلى قائمة الربح أو الخسارة في الفترة الالحقة

 )17,691()54,356(36,665مجموع الدخل )الخسارة( الشامل 

أ (   قروض تملك البيوت للموظفين

قامت الشركة بإعادة قياس المبلغ المستحق لقروض تملك البيوت للموظفين باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة. يحصل موظفو الشركة المؤهلون 
على قروض غير محملة بالفائدة بموجب برنامج قروض تملك البيوت للموظفين. قامت الشركة بإدراج هذه القروض مبدئًيا بالقيم االجمالية المتبقية. تم 

إثبات التغير بمبلغ 24.6 مليون ريال سعودي بتاريخ التحول إلى القيمة العادلة في األرصدة االفتتاحية لألرباح المبقاة بتاريخ التحول كنفقات تمويل.

قامت الشركة بإثبات عكس القيمة المخصومة في الفترات الالحقة المعروضة.  

ب (   قرض شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )راوك(

قامت الشركة بإعادة قياس المبلغ المستحق لقرض راوك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعالة. تم إثبات التغير بمبلغ 12,7 مليون ريال سعودي نتيجة 
إلعادة القياس بتاريخ التحول في األرصدة االفتتاحية لألرباح المبقاة بتاريخ التحول كنفقات تمويل.

قامت الشركة بإثبات عكس القيمة المخصومة في الفترات الالحقة المعروضة.

ج (   إعادة قياس التزام المنافع المحددة للموظفين

بموجب المعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، قامت الشركة بإثبات التكاليف المتعلقة بالمنافع المحددة لموظفيها بالقيمة 
الحالية للمنافع المؤهلة المستحقة للموظفين، لكن هذا االلتزام يتم إدراجه على أساس اكتواري بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. تم إدراج التغير 

بقيمة 55.5 مليون ريال سعودي بتاريخ التحول بين المخصص الحالي والمخصص على أساس التقييم االكتواري في األرصدة االفتتاحية لألرباح المبقاة.
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تم إدراج تكاليف الخدمات والفوائد الحالية في الفترات الالحقة المعروضة في 
قائمة الربح أو الخسارة بينما تم إدراج األرباح/ الخسائر االكتوارية في قائمة 

الدخل الشامل.

 د(   الزكاة وضريبة الدخل

بموجب مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقًا، تم عرض الزكاة وضريبة 
الدخل في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين. وعليه، لم يتم احتساب 
ضريبة مؤجلة لعدم وجود تكلفة على الشركة في قائمة الربح أو الخسارة. 

ونظرا للتحول من معايير المحاسبة المتعارف عليها سابقًا إلى المعايير 
الدولية للتقارير المالية، تّم عرض الزكاة وضريبة الدخل في قائمة الربح أو 

الخسارة، بما في ذلك اثبات موجودات الضريبة المؤجلة بمبلغ 97.7 مليون 
ريال سعودي في تاريخ التحول. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

، قامت الشركة بإثبات الزكاة وضريبة الدخل بما في ذلك ضريبة الدخل 
المؤجلة في قائمة الربح أو الخسارة )مبلغ 26.7 مليون ريال سعودي( وفي 

قائمة الدخل الشامل اآلخر )مبلغ 4.2 مليون ريال سعودي(.

هـ(   ممتلكات ومصنع ومعدات وموجودات غير ملموسة

تم عرض بنود معينة مصنفة كموجودات غير ملموسة بموجب مبادئ 
المحاسبة المتعارف عليها سابقٌا كجزء من الممتلكات والمصنع والمعدات.

و(   قائمة التدفقات النقدية

لم يكن للتحول من المعايير المحاسبية المتعارف عليها إلى المعايير 
الدولية للتقارير المالية أثر مادي على عرض قائمة التدفقات النقدية.

6.  معلومات قطاعية

6-١.   قطاع التشغيل

تقوم الشركة بتشغيل مجمعا متكاماًل لتكرير النفط والمنتجات البتروكيماوية. ويستند الشكل األساسي لتقارير القطاعات إلى قطاعات التشغيل 
ويتم تحديده على أساس هيكل التقارير الداخلية لدى اإلدارة. تقوم لجنة اإلدارة )تعتبرمجتمعة بكونها صانع القرار التشغيلي الرئيسي( بمراقبة النتائج 

التشغيلية لقطاعاتها التشغيلية لغرض اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد وتقييم األداء. إن قياس ربح قطاع الشركة التشغيلي هو الربح )الخسارة( 
من العمليات. تتكون قطاعات التشغيل للشركة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية. فيما يلي ملخص المعلومات كما في وللسنة المنتهية 

في 31 ديسمبر:

المجموعبتروكيماوياتمنتجات مكررة2017

26,237,1447,973,86634,211,010مبيعات عمالء خارجيين

756,7161,684,3032,441,019استهالك وإطفاء

175,2721,528,5461,703,818الدخل من العمليات

المجموعبتروكيماوياتمنتجات مكررة2016

19,423,9115,722,21925,146,130مبيعات عمالء خارجيين

750,1691,669,7312,419,900استهالك وإطفاء

801,563157,827)643,736(الدخل من العمليات

المجموعغير مخصصةبتروكيماوياتمنتجات مكررة2017

21,387,81436,979,6923,307,47161,674,977مجموع الموجودات

12,025,78039,255,350308,04051,589,170مجموع المطلوبات

2,870,587-170,1322,700,455مصاريف رأسمالية

المجموعغير مخصصةبتروكيماوياتمنتجات مكررة2016

15,184,89140,193,4642,867,69258,246,047مجموع الموجودات

12,738,44235,920,0201,192,06949,850,531مجموع المطلوبات

5,232,285-224,5035,007,782مصاريف رأسمالية

تتضمن إيرادات الشركة من عمالء خارجيين إيرادات بمبلغ 33.213 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 24.197 مليون ريال سعودي( تم تحقيقها من 3 عمالء 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 3 عمالء(.
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فيما يلي المعلومات الجغرافية المتعلقة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

المجموعأخرىآسيا والمحيط الهادئالشرق األوسط2017

مبيعات

26,237,144--26,237,144  منتجات مكررة

3,482,1054,418,64173,1207,973,866  بتروكيماويات

29,719,2494,418,64173,12034,211,010المجموع

المجموعأخرىآسيا والمحيط الهادئالشرق األوسط2016

مبيعات

19,423,911--19,423,911  منتجات مكررة

2,926,6662,773,60021,9535,722,219  بتروكيماويات

22,350,5772,773,60021,95325,146,130المجموع

إن سوق الشرق األوسط يتضمن المملكة العربية السعودية بالدرجة األولى، في حين تشمل آسيا والمحيط الهادي بالدرجة األولى سنغافورة والصين.

6-٢ تعديالت

إن أرصدة النقد وما يعادله، ودائع ألجل، زكاة وضريبة الدخل بما يشمل الضريبة المؤجلة وبعض الموجودات والمطلوبات المالية لم يتم توزيعها على 
مستوى قطاع التشغيل نظرًا إلدارتها على مستوى الشركة ككل. تتكون المصاريف الرأسمالية من إضافات إلى ممتلكات ومصنع ومعدات وموجودات غير 

ملموسة.

6-3 تسوية الربح

20172016
1,703,818157,827الدخل من العمليات

)393,852()445,974(نفقات تمويلية
257,797311,147إيرادات تمويلية

1,515,64175,122الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
)31,452()29,687(زكاة

)8,888()62,977(ضريبة الدخل
1,422,97734,782صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

تكلفة المبيعات  .٧
20172016إيضاح

27,802,37020,223,745مواد خام، ونفط خام وقطع غيار مستهلكة
132,321,6222,293,533، 14استهالك

1,070,948688,056منافع مستهلكة
603,806544,718تكاليف موظفين

331,971374,621صيانة وإصالح
60,85981,824خدمات متعاقد عليها

1511,36017,140إطفاء
32,80233,909تأمين

10,0788,274مخصص قطع غيار بطيئة الحركة ومواد مستهلكة
19,41816,272إيجارات

23,17921,360تكاليف غير مباشرة أخرى
32,288,41324,303,452

)264,753()773,427(الزيادة في المخزون
31,514,98624,038,699
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مصاريف بيع وتسويق  .8
20172016

69,34263,608نفقات شحن
4,4405,167أخرى

73,78268,775

مصاريف عمومية وإدارية  .9

20172016إيضاح

649,051600,305تكاليف موظفين
14,13106,241107,756استهالك

56,99083,673صيانة وإصالح
-46ديون معدومة

اتصاالت تقنية معلومات وبيانات 
53,21852,918وربط الشبكات

151,7961,471إطفاء
17,72220,803سفر
11,63724,185إيجار

15,6893,135أتعاب مهنية
5,0253,619تأمين

4,8465,203قرطاسية وتلكس وهاتف
47,02813,022أخرى

969,289916,090

إيرادات أخرى، بالصافي  .١٠

20172016إيضاح

46,82742,017خدمات الموانئ

15,30819,029الربح الناتج من مبيعات الخردة

1,0431,243توزيعات أرباح وإيرادات متنوعة

خسارة من استبعاد ممتلكات 
)4,089()1,267(ومعدات

)22,939()11,046(10 ,1مصاريف أخرى

50,86535,261

١٠-١. تشتمل المصاريف األخرى، بالصافي للسنة المنتهية في 
3١ ديسمبر ٢٠١6 والبالغة ٢٢.9 مليون ريال سعودي على ضريبة 

استقطاع قبل التجديد والمتعلقة  بالمرحلة الثانية من مشروع 
التوسعة بقيمة تقارب ٢١.٧ مليون ريال سعودي.

نفقات تمويلية  .١١

20172016إيضاح

16392,776357,138فوائد على القروض والسلف

1430,66231,594فوائد على إيجارات رأسمالية

22,5365,120أخرى

445,974393,852

١٢.  ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم األساسية بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح 

لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

تحتسب ربحية السهم المخفضة بقسمة صافي الربح على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة إضافة إلى المتوسط 

المرجح لعدد األسهم العادية التي سيتم إصدارها عند تحويل جميع 
األسهم العادية المخفضة المحتملة إلى أسهم عادية.

20172016

الربح للسنة للربحية األساسية 
1,422,97734,782والمنخفضة للسهم

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
876,000876,000القائمة خالل السنة )باآلالف(

تعديل تأثير تخفيض المتوسط المرجح 
لعدد األسهم القائمة نتيجة لبرنامج 

تملك أسهم الموظفين )باآلالف(
336389

ربحية السهم األساسية والمنخفضة 
1,620,04)بالريال السعودي(
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13.  ممتلكات ومصنع ومعدات

 مباني وبنية 
تحتية

 مصنع وآالت
 ومعدات
تشغيل

 سيارات
 ومعّدات

ذات صلة

 أثاث ومعدات

 تقنية
معلومات

 مشاريع
 رأسمالية تحت

التنفيذ
 المجموع

 التكلفة
14,717,11331,867,30790,272320,45516,984,96853,980,115 يناير 2016

5,124,9415,231,642--106,701-إضافات
-)376,932(24,589348,3094003,634تحويالت

)5,993(---)5,993(-استبعادات
314,741,70232,316,32490,672324,08921,732,97759,205,764 ديسمبر 2016

2,688,5582,869,536--180,978-إضافات
-)238,175(1,473226,6306510,007تحويالت

)6,028(--)870()5,158(-استبعادات
314,743,17532,718,77489,867334,09624,183,36062,069,272 ديسمبر 2017

استهالك متراكم
13,330,943-11,778,47111,297,96667,843186,663 يناير 2016

ل خالل السنة 2,373,466-243,9192,103,3085,06521,174المحمَّ
)1,904(---)1,904(-صادر عند االستبعاد

15,702,505-312,022,39013,399,37072,908207,837 ديسمبر 2016
ل خالل السنة 2,400,041-241,5032,132,8874,87120,780المحمَّ
)4,761(--)870()3,891(-صادر عند االستبعاد

18,097,785-312,263,89315,528,36676,909228,617 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية:
2,479,28217,190,40812,958105,47924,183,36043,971,487في 31 ديسمبر 2017

2,719,31218,916,95417,764116,25221,732,97743,503,259في 31 ديسمبر 2016
2,938,64220,569,34122,429133,79216,984,96840,649,172في 1 يناير 2016

١3-١.   تم توزيع استهالك السنة على النحو التالي:

20172016إيضاح
72,315,3852,287,296تكلفة مبيعات

984,65686,170مصاريف عمومية وإدارية
2,400,0412,373,466

١3-٢. تقوم الشركة باستئجار أرض لمرافق التكرير 
والبتروكيماويات من شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو( 

لمدة 99 سنة. انظر أيًضا إيضاح 4-٥.

١3-3. مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ

تتمثل المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ في 31 ديسمبر 2017 بشكل رئيسي 
من تكاليف متعلقة باالستحواذ وأعمال اإلنشاء الجارية في مشروع توسعة 

المرحلة الثانية )انظر أيًضا اإليضاح رقم 1(. فيما يلي الموجودات المحددة 
المستحوذ عليها والمطلوبات التي تحملتها الشركة ضمن مشروع توسعة 

المرحلة الثانية كما في تاريخ تجديد واستبدال العقود على النحو التالي:

12,451,311تكلفة األعمال المنفذة
118,798موجودات غير ملموسة
151,508دفعات مقدمة لموردين

)533,070(مبالغ محتجزة
)8,832,288(ذمم دائنة تجارية وأخرى

)3,378,016(مصاريف مستحقة

حصلت الشركة على تسهيالت تمويلية متنوعة بمبلغ 30.630 مليون 
ريال سعودي من مختلف البنوك التجارية والمؤسسات المالية لتمويل 

مشروع توسعة المرحلة الثانية )انظر أيضا اإليضاح رقم 16(. كما تكبدت 
الشركة لمصاريف إدارية بمبلغ 21,757 ألف ريال سعودي من المساهمين 

المؤسسين.

١3-4.  رسملة تكاليف القروض

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، رسملت الشركة تكاليف قروض 
بمبلغ 656 مليون ريال سعودي )2016: 427 مليون ريال سعودي( في مشاريع 

رأسمالية قيد التنفيذ ذات صلة بإنشاء مشروع توسعة المرحلة الثانية.
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١3-٥.   الدخل من العمليات قبل التجارية

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 تم إدراج الدخل الناتج من العمليات قبل التجارية ذات صلة بمشروع توسعة المرحلة الثانية مبلغ 776.9 مليون 
ريـال سعودي ضمن المشاريع الرأسمالية قيد التنفيذ )2016: 192.6 مليون ريـال سعودي(.

١4.  عقود اإليجار
١4-١.   إيجارات رأسمالية

14-1-1.   فيما يلي تفاصيل موجودات اإليجار المستحوذ عليها بموجب عقود اإليجار الرأسمالية كما في 31 ديسمبر:

المجموعمحطة تحلية المياهمرافق الميناء البحريمرافق المجمع السكني

التكلفة
31225,715288,820106,015620,550 ديسمبر 2017، 2016 و 1 يناير 2016

استهالك متراكم
111,28691,04045,219147,545 يناير 2016

ل خالل السنة 9,02912,5576,23727,823المحمَّ
3120,315103,59751,456175,368 ديسمبر 2016

ل خالل السنة 9,02912,5576,23627,822المحمَّ
3129,344116,15457,692203,190 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية:
196,371172,66648,323417,360في 31 ديسمبر 2017

205,400185,22354,559445,182في 31 ديسمبر 2016
214,429197,78060,796473,005في 1 يناير 2016

14-1-2.   فيما يلي التزامات اإليجار الرأسمالي في 31 ديسمبر:  

1 يناير 201720162016
الحد األدنى 

لدفعات اإليجار 
المستقبلية

الفائدة
القيمة الحالية 
للحد األدنى 

لدفعات اإليجار

القيمة الحالية للحد 
األدنى لدفعات 

اإليجار

القيمة الحالية للحد 
األدنى لدفعات 

اإليجار
381,431185,286196,145200,208204,005مرافق المجمع السكني

396,804153,431243,373249,490255,280مرافق الميناء البحري
75,27814,43060,84866,93272,710محطة تحلية المياه

853,513353,147500,366516,630531,995

في 31 ديسمبر، يتم عرض التزامات اإليجار الرأسمالي ضمن قائمة المركز المالي على النحو التالي:

1 يناير 201720162016
18,41317,35216,380الجزء المتداول

481,953499,278515,615الجزء غير المتداول
500,366516,630531,995

14-1-3.   فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلي كما في 31 ديسمبر: 

1 يناير 201720162016

 الحد األدنى
لدفعات اإليجار

 القيمة الحالية
 للحد األدنى

لدفعات اإليجار

 الحد األدنى
لدفعات اإليجار

 القيمة الحالية
 للحد األدنى

لدفعات اإليجار

 الحد األدنى
لدفعات اإليجار

 القيمة الحالية
 للحد األدنى

لدفعات اإليجار
46,99718,41346,99717,35247,02416,380خالل سنة واحدة

188,01678,964188,01674,463188,01670,220من سنتان إلى خمس سنوات
618,500402,989665,499424,815712,496445,395أكثر من خمس سنوات

إجمالي الحد األدنى لدفعات 
853,513500,366900,512516,630947,536531,995اإليجار

-)415,541(-)383,882(-)353,147(ناقصًا: نفقات مالية
القيمة الحالية للحد  األدنى 

500,366500,366516,630516,630531,995531,995لدفعات اإليجار
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14-1-4.  تم االستحواذ على مرافق المجمع السكني بموجب اتفاقية 
إيجار رأسمالي من شركة أرامكو السعودية لمدة 25 سنة )انظر 

أيضا اإليضاح رقم 4-7(. يبلغ الحد األدنى لدفعات عقد اإليجار غير 
المخصومة 381.4 مليون ريال سعودي )2016: 399.6 مليون ريال 

سعودي، 1 يناير 2016: 417.8 مليون ريال سعودي(.

14-1-5.   تم االستحواذ على مرافق الميناء البحري بموجب اتفاقية إيجار 
رأسمالي من شركة أرامكو السعودية لمدة 30 سنة )انظر أيضا 

اإليضاح رقم 4-6(. يبلغ الحد األدنى لدفعات عقد اإليجار غير 
المخصومة 396.8 مليون ريال سعودي )2016: 415.9 مليون ريال 

سعودي، 1 يناير 2016: 435.1 مليون ريال سعودي(.

14-1-6.   بتاريخ 1 أكتوبر 2008، استحوذت الشركة على منافع والتزامات شركة 
أرامكو السعودية فيما يتعلق بمحطة تحلية المياه ومجمع التكرير، 

وذلك لفترة زمنية متبقية مدتها 17 سنة. تم تقدير القيمة الحالية 
اإلجمالية لهذه الموجودات المستأجرة بمبلغ 106 مليون ريال سعودي 
والتي تمت أيًضا رسملتها بتكلفة الموجودات المؤجلة. يبلغ إجمالي 
الحد األدنى لدفعات اإليجار غير المخصومة 75.3 مليون ريال سعودي 
)2016: 85 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 94.7 مليون ريال سعودي(.

14-1-7.  تم توزيع استهالك السنة على النحو التالي:

20172016إيضاح
76,2376,237تكلفة مبيعات

921,58521,586مصاريف عمومية وإدارية
27,82227,823

١4.٢ عقود اإليجار التشغيلي

14-2-1.   أبرمت الشركة عقود إيجارات تشغيلية ألرض محطة تحويل مياه 
وطاقة ومرافق بالمجمع، مع القابلية للتجديد بعد إنتهاء فترة اإليجار. 

يتم احتساب دفعات اإليجار التشغيلي ضمن قائمة الربح أو الخسارة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بقيمة 548.9 مليون ريال 

سعودي )2016: 527.2 مليون ريال سعودي(.

14-2-2.  فيما يلي إلتزامات الحد األدنى لدفعات اإليجار المتعلقة بعقود 
اإليجار التشغيلي غير القابل لإللغاء كما في 31 ديسمبر:

1 يناير 201720162016
543,988654,294569,061خالل سنة واحدة

من سنتان إلى خمس 
2,108,1062,132,1902,159,659سنوات

6,962,4997,567,3048,279,034أكثر من خمس سنوات
9,614,59310,353,78811,007,754

١٥.  موجودات غير ملموسة

 برامج
 المجموعأخرىتراخيصحاسب آلي

التكلفة
1230,512209,1145,154444,780 يناير 2016

642--642إضافات
31231,154209,1145,154445,422 ديسمبر 2016

1,051--1,051إضافات
31232,205209,1145,154446,473 ديسمبر 2017

 برامج
 المجموعأخرىتراخيصحاسب آلي

اإلطفاء
291,193-1217,64573,548 يناير 2016

18,611-7,81210,799إطفاء للسنة
309,804-31225,45784,347 ديسمبر 2016

13,156-2,35810,798إطفاء للسنة
322,960-31227,81595,145 ديسمبر 2017

القيمة الدفترية:
314,390113,9695,154123,513 ديسمبر 2017

315,697124,7675,154135,618 ديسمبر 2016
112,867135,5665,154153,587 يناير 2016

تم توزيع إطفاء السنة على النحو التالي:

20172016إيضاح
711,36017,140تكلفة المبيعات

91,7961,471مصاريف عمومية وإدارية
13,15618,611

١6.  الموجودات المالية والمطلوبات المالية
١6-١.  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة

قروض طويلة 
1 يناير 201720162016إيضاحاألجل:

164,254,9404,647,4664,461,819 ,1 ,1قرض راوك
16200,637167,015145,113 ,1 ,2قروض موظفين

قروض طويلة 
4,455,5774,814,4814,606,932األجل

ناقصًا: الجزء 
المتداول من 

قروض طويلة 
)328,271()392,581()404,248(األجل

الجزء غير المتداول 
من قروض طويلة  

4,051,3294,421,9004,278,661األجل
165,741,3613,696,687823,894 ,1 ,3ذمم مدينة تجارية

16-1-1.  أبرمت الشركة عدة اتفاقيات، باسم اتفاقية تحويل الطاقة والمياه 
)ويكا(، واتفاقية التسهيل واتفاقية مساهمي راوك )“االتفاقيات”(، 

بتاريخ 7 أغسطس 2005 وتعديالتها كما في 31 أكتوبر 2011، مع راوك 
وغيرهم من المطورين، لبناء وامتالك وتشغيل محطة توريد المياه 

المحالة والبخار والطاقة إلى الشركة. وفًقا لهذه االتفاقيات، قدمت 
الشركة قرضًا لشركة راوك بقيمة 3.9 مليار ريال سعودي محّملة 

بفائدة بمعدل 5.76٪ سنوًيا يتم سداده من خالل دفعات شهرية 
وذلك من 30 يونيو 2008 إلى 30 نوفمبر 2023.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وبموجب االتفاقية   
المعدلة والمعاد تعديلها بتاريخ 28 مارس 2006 المعّدلة الحًقا بتاريخ 
9 مارس 2015، تقدم الشركة لراوك جزًءا من تمويل المشروع  بمبلغ 

إجمالي قدره 3.3 مليار ريال سعودي محّمل بمعدل فائدة قدره ٪5.7 
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سنوًيا لتوسعة مرافق المياه والبخار والطاقة المستقلة الحالية للوفاء بمتطلبات مشروع توسعة المرحلة الثانية. تتم تسوية القرض من خالل دفعات 
شهرية وذلك من 31 يوليو 2016 إلى 30 يونيو 2031.

تتم تسوية القرض من خالل مقاصة مقابل دفعات فواتير شهرية لشركة راوك. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تمت تسوية قرض بمبلغ   
373.1 مليون ريال سعودي )2016: 295.8 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 207.5 مليون ريال سعودي( مقابل دفعات فواتير شهرية لشركة راوك تبلغ 

قيمتها 1.117,3 مليون ريال سعودي )2016: 875.6 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 617.4 مليون ريال سعودي(. 

16-1-2. يمنح موظفو الشركة المؤهلون قروضا بموجب برنامج تملك البيوت. تّقدم تكلفة األرض للموظف بدون فوائد بشرط أن يعمل الموظف لدى 
الشركة لمدة ال تقل عن أربع سنوات بينما تكلفة بناء المنزل يتم إطفاؤها ويتم سدادها فقط بنسبة 90 ٪ من مبلغ القرض للشركة خالل مدة سبعة 

عشر عاما بدون فوائد. يتم إطفاء نسبة 10 ٪ المتبقية على فترة القرض )سبعة عشر عاماً(. يتم ضمان هذه القروض برهن الوحدات السكنية ذات 
الصلة. يتم نقل ملكية الوحدة السكنية للموظف عند سداده مبلغ القرض بالكامل.

16-1-3. فيما يلي الذمم المدينة التجارية للشركة:

1 يناير 201720162016إيضاح
259,39482,13687,537تجارية

)28,410()28,410()28,410(ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
230,98453,72659,127

275,510,3773,642,961764,767أطراف ذات عالقة
5,741,3613,696,687823,894

فيما يلي المصفوفة التي تستخدمها الشركة للذمم المدينة التجارية:

المجموع

األرصدة 
غير متأخرة 

السداد وغير 
منخفضة 

القيمة

أقل من 6 
أشهر

6 أشهر إلى 
12 شهرًا

12 شهًرا إلى 
18 شهرًا

 18 شهًرا إلى 
24 شهرًا

أكثر من 24 
شهرًا

أكثر من 
24 شهر 
منخفضة 

القيمة

9638,89628,410)316(84)1,707(5,769,7715,733,441الرصيد
ناقًصا: مخصص الديون 

)28,410(------)28,410(المشكوك في تحصيلها
-9638,896)316(84)1,707(315,741,3615,733,441 ديسمبر 2017

-313,696,6873,654,48131,6497176,9679781,895 ديسمبر 2016
-307--1,328 1823,894795,53426,725 يناير 2016

تشمل الموجودات المالية أيضًا على النقد وما يعادله )إيضاح 17(، ودائع ألجل )إيضاح 18( وذمم مدينة أخرى )إيضاح 20( والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. 
باإلضافة إلى ذلك يتم قياس جميع الذمم المدينة التجارية جوهريًا بالتكلفة المطفأة.

١6-٢.  موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1 يناير 20172016إيضاح
2016

استثمار
1616,41216,4128,556 ,2 ,1الرصيد االفتتاحي

7,856--16 ,2 ,2إضافات
16,41216,41216,412الرصيد الختامي

يتم إجراء التقييم أعاله ضمن المستوى 3، حيث أن اإلدارة حددت أن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب القيمة العادلة.

16-2-1.   تملك الشركة 1 ٪ من حصص رأس مال شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )راوك(، شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

16-2-2.  خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 13 مارس 2015 ، وبموجب اتفاقية دعم حقوق المساهمين بتاريخ في 28  مارس 2006 والمعدلة الحقا في 9 
مارس 2015 ، قامت الشركة بالمساهمة في حقوق المساهمين لشركة راوك والتي سيتم تحويلها إلى رأس مال شركة راوك عند االنتهاء من بعض 

اإلجراءات والتي من المتوقع إنجازها في النصف األول من 2018.
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١6-3.  مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

قروض وسلف ومطلوبات أخرى طويلة األجل

1 يناير 201720162016إيضاح

16 ,3 ,1قروض من البنوك والمؤسسات المالية:

35,457,23232,465,29415,415,513الرصيد االفتتاحي

11,275,2699,457,23719,396,164إضافات

)2,346,383()6,465,299()11,701,510(تسديدات

35,030,99135,457,23232,465,294الرصيد الختامي

)3,270,537()3,134,005()3,715,280(ناقصًا: الجزء المتداول

31,315,71132,323,22729,194,757الجزء غير المتداول

165,473,1665,331,7165,213,936 ,3 ,2قروض من مساهمين

1623,63419,91316,814 ,3 ,3مطلوبات أخرى طويلة األجل

36,812,51137,674,85634,425,507مجموع الجزء غير المتداول

169,221,8717,256,4573,510,534 ,3 ,4ذمم دائنة تجارية وأخرى

16-3-1. أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت قروض جماعية مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية مختلفة بغرض تطوير وتصميم وإنشاء مجمع متكامل للتكرير 
والبتروكيماويات. تم استخدام التسهيالت المتاحة بموجب اتفاقية القروض وتمت االستفادة من هذه التسهيالت وتم سحب المبالغ بالتدريج 

بالكامل حتى 1 يوليو 2008 . يجب سداد هذه القروض على دفعات نصف سنوية بدأت من يونيو 2011 وستستمر حتى ديسمبر 2021.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، أبرمت الشركة كذلك اتفاقيات قروض مع بنوك تجارية ومؤسسات مالية لمشروع توسعة المرحلة الثانية.   
تبلغ التسهيالت بموجب اتفاقيات القروض هذه 30.630 مليون ريال سعودي، قامت الشركة بسحب مبالغ 25.730 مليون ريال سعودي كما في 31 

ديسمبر 2017 . إن القرض البالغ 19.174 مليون ريال سعودي يستحق السداد على دفعات نصف سنوية ابتداء من يونيو 2018 وستستمر حتى يونيو 
2031 ، بينما يستحق القرض الذي يبلغ 6.556 مليون ريال سعودي بشكل نهائي في 1 يوليو 2019. 

القروض المذكورة أعاله بالدوالر األمريكي والريال السعودي وتحمل نفقات تمويل بناء على أسعار السوق السائدة. تتضمن اتفاقية القروض الجماعية   
تعهدات مالية وتشغيلية بموجب إتفاقية الدائنين ومستندات التمويل األخرى والتي تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على بعض النسب المالية. 

هذه القروض مضمونة برهن الممتلكات والمصنع والمعدات والنقد وما يعادله وودائع ألجل للشركة بقيمة دفترية تبلغ 43.971 مليون ريال سعودي 
و2.637 مليون ريال سعودي، على التوالي.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، قامت الشركة بالحصول على تسهيالت لتمويل متطلبات رأس المال العامل بمبلغ 1,875 مليون ريال   
سعودي من بنك تجاري محلي حسب أسعار السوق السائدة. لم يتم إستخدام هذه التسهيالت كما في 31 ديسمبر 2017 )31 ديسمبر 2016: 1.125 

مليون ريال سعودي و1 يناير 2016: 1.104 مليون ريال سعودي(. 

١6-3-٢.   قروض من مساهمين مؤسسين

1 يناير 201720162016
قروض:

2,287,5002,287,5002,287,500  شركة الزيت العربية السعودية

2,287,5002,287,5002,287,500  شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة

فوائد متراكمة:

449,083378,358319,468  شركة الزيت العربية السعودية

449,083378,358319,468  شركة سوميتومو للكيماويات المحدودة

5,473,1665,331,7165,213,936
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تتم االستفادة من قروض المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية 
التسهيالت االئتمانية وتحمل نفقات تمويل. يتم سداد الدفعات عند الطلب، 

بعد تحقيق شروط المؤسسات المالية بموجب اتفاقية الدائنين. القرض 
مضمون بسند ألمر صادر من الشركة لصالح كل مساهم ومساٍو لقيمة 

المبالغ المسحوبة.

١6-3-3.  مطلوبات أخرى طويلة األجل

تمثل المطلوبات األخرى طويلة األجل ضريبة استقطاع على الفوائد 
المتراكمة المتعلقة بشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة وفًقا ألنظمة 

ضريبة الدخل السعودي.

١6-3-4.  ذمم دائنة تجارية وأخرى

1 يناير 201720162016

ذمم دائنة تجارية:
أطراف ذات عالقة  -7,861,9615,813,8211,249,085

أخرى  -1,277,5091,344,3892,193,266
9,139,4707,158,2103,442,351

ذمم دائنة أخرى - 
أطراف ذات عالقة

82,40198,24768,183

9,221,8717,256,4573,510,534

ترتبط الذمم الدائنة األخرى بشكل رئيسي بدفعات مقدمة من المساهمين 
المؤسسين نيابة عن الشركة فيما يتعلق بالموظفين المعارين ونفقات 

أخرى )انظر اإليضاح 4-8 واإليضاح 9-4(.

باإلضافة إلى القروض والتسهيالت والذمم الدائنة التجارية، تتضمن 
المطلوبات المالية على مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى )إيضاح 24( 

والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

١6-4.   أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية
المخاطر المالية هي جزء كامن في أنشطة الشركة ويتم إدارتها من خالل 
عملية تحديد طبيعتها والقياس والرصد المستمر، حسب حدود المخاطر 
وعناصر الرقابة األخرى. إن عملية إدارة المخاطر هي هامة بالنسبة لعمليات 

الشركة المستمرة وكل فرد ضمن الشركة، وتتم المحاسبة عنها لتعرضات 
المخاطر المتعلقة بالمسؤوليات ذات العالقة. تتعرض أنشطة الشركة 

لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشتمل بصورة أساسية على 
مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتمثل سياسة الشركة 

في مراقبة مخاطر األعمال من خالل عملية التخطيط االستراتيجي.

هيكل إدارة المخاطر

مجلس اإلدارة

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول عن برنامج إدارة المخاطر العام وعن اعتماد 
استراتيجيات ومبادئ إدارة المخاطر.

لجنة المراجعة

يتم تعيين لجنة المراجعة بواسطة مجلس اإلدارة. تقوم اللجنة بمساعدة 
مجلس اإلدارة على القيام بمسؤولياته فيما يتعلق بتقييم جودة وسالمة 

التقارير المالية وإدارة المخاطر ومراجعتها وسالمة الرقابة الداخلية للشركة.

المراجعة الداخلية

تتم مراجعة كافة مخاطر اإلدارة والتشغيلية والمالية الرئيسية بواسطة 
المراجعة الداخلية. تقوم إدارة المراجعة الداخلية بفحص كفاية السياسات 
واإلجراءات ذات العالقة وامتثال الشركة للسياسات واألنظمة و التوجيهات  

الداخلية. تقوم المراجعة الداخلية بمناقشة نتائج كافة األحكام مع اإلدارة 
واإلبالغ عن نتائجها والتوصية للجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة.

إن المخاطر التي تواجهها الشركة وطرق تقليل هذه المخاطر موجزة كما 
يلي:

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بعدم مقدرة طرف ما، ألداة مالية، 
على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

تنتج مخاطر االئتمان بشكل رئيسي من النقد وما يعادله والودائع ألجل 
والذمم المدينة التجارية والقروض طويلة األجل والذمم المدينة األخرى. تم 

إيداع النقد وما يعادله والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. 
إن أغلب الذمم المدينة التجارية )96٪( هي من المساهمين المؤسسين 

الذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية تاريخية قوية، ويتم إدراجها بقيمتها 
القابلة للتحقق. في حال عدم االتفاق على أي فاتورة، فإن على المسوق دفع 
القيمة الكاملة للفاتورة قبل حل الخالف. بالنسبة للذمم المدينة من أطراف 

أخرى، لدى الشركة وثيقة تأمين ائتماني لدى مقدمي خدمة ذي سمعة 
جيدة. ال تحصل الشركة على ضمانات للذمم المدينة . وكما في 31 ديسمبر 
2017، يوجد عدد قليل من القروض متأخرة السداد بنسبة 0.6٪ )31 ديسمبر 

2016: 1.9٪، 1 يناير 2016: 10.3٪( من الذمم المدينة التجارية لفترة االئتمان 
المسموح بها. تستحق القروض من مقدمي خدمات المرافق والموظفين، 

وتكون مضمونة بدفعات مرافق ورهن وحدات اإلسكان ذات العالقة على 
التوالي. ال تخضع الشركة لمخاطر ائتمان هامة على الذمم المدينة األخرى. 

مخاطر السوق

مخاطر أسعار السلع

تتعرض الشركة مخاطر التقلبات في األسعار السائدة في السوق للمنتجات 
للمنتجات المكّررة والبتروكيماوية التي تقوم بإنتاجها. تتمثل سياسة 
الشركة في إدارة هذه المخاطر باستخدام أسعار تستند على العقود 

المبرمة مع العمالء الرئيسيين، بناًء على االتفاقيات التي أبرمتها الشركة 
)إيضاح 4(. ال تدخل الشركة في ترتيبات تحّوط ألسعار السلع.

مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعـر العمولة

إن مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لسعر الفائدة هي حاالت 
التعرض لمخاطر مختلفة تتعلق بتأثير تقلبات أسعار الفائدة في السوق 

على المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ مخاطر أسعار الفائدة 
للشركة بشكل أساسي من ودائعها قصيرة األجل والقروض من البنوك 

والمؤسسات المالية والقروض من المساهمين المؤسسين المحملة بأسعار 
فائدة متغيرة، والتي تخضع كذلك إلعادة التسعير بانتظام.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة تقارب 
قيمتها الدفترية.

حساسية أسعار الفائدة

كما في 31 ديسمبر 2017، تشير التقديرات إلى أن إرتفاع/ إنخفاض 50 نقطة 
أساس في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع ألجل، القروض والسلف 

وعند بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة سوف يزيد/ ينقص من صافي ربح 
الشركة للسنة تقريبًا بمبلغ 190.5 مليون ريال سعودي )2016: 193.6 مليون 

ريال سعودي(.

مخاطر العملة

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في قيمة األدوات المالية بسبب 
التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن معظم معامالت الشركة 

مقومة بالريال السعودي والدوالر األمريكي. تقوم الشركة بمراقبة تقلبات 
أسعار صرف العمالت وتعتقد أن مخاطر العملة ليست جوهرية بالنسبة 

للشركة.
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مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالمطلوبات المالية حال استحقاقها.

تتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل منتظم وتتأكد الشركة من توفر سيولة كافية لمقابلة أي التزامات عند ظهورها. تهدف الشركة إلى المحافظة على 
مستوى كاٍف من النقد وما يعادله لمقابلة التدفقات النقدية الصادرة من المطلوبات المالية.

تتكون مطلوبات الشركة المالية من الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى، والقروض والسلف ومطلوبات عقود اإليجار التمويلي وبعض المطلوبات 
األخرى. إن جميع المطلوبات المالية، باستثناء القروض والسلف ومطلوبات عقود اإليجار التمويلي هي غير محّملة بالعمولة ويتوقع أن تتم تسويتها خالل 12 

شهًرا من تاريخ قائمة المركز المالية.

يقدم التحليل التالي المطلوبات المالية للشركة المصنفة ضمن مجموعات استحقاق مالئمة بناًء على الفترة المتبقية بتاريخ قائمة المركز المالي حتى تاريخ 
االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ التي تم اإلفصاح عنها في الجدول هي التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. إن األرصدة المستحقة خالل 12 شهرًا 
تعادل أرصدتها الدفترية حيث إن تأثير الخصم ليس جوهرًيا، باستثناء المطلوبات مقابل عقود اإليجار التمويلي التي تظهر بالحد األدنى لدفعات اإليجار 

المستقبلية.

3 أشهر إلى 12 أقل من 3 أشهر  2017
أكثر من 5 سنوات2 إلى 5 سنواتشهرًا

4,607,86321,936,16518,643,673-قروض وسلف
11,71635,281188,016618,500مطلوبات مقابل عقود إيجار تمويلي

--7,821,9231,399,948ذمم دائنة تجارية وأخرى
---610,393مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

2016   
1,125,0002,836,11422,192,83319,799,742قروض وسلف

11,71635,281188,015665,500مطلوبات مقابل عقود إيجار تمويلي
--5,864,7101,391,747ذمم دائنة تجارية وأخرى

---858,249مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

1 يناير 2016
2,579,64518,524,24818,650,828 1,184,652قروض وسلف

11,74335,281169,853730,658مطلوبات مقابل عقود إيجار تمويلي
--1,241,6902,268,844ذمم دائنة تجارية وأخرى

---1,057,193مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

إدارة رأس المال

الهدف الرئيسي الذي تسعى له الشركة من جراء إدارة رأس المال هو ضمان أن الشركة تحتفظ بتصنيف ائتماني قوي ونسبة رأس مال سليمة لدعم 
أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

تعتبر الشركة رأس المال، األرباح المبقاة واالحتياطي النظامي كرأس مال الشركة. تقوم الشركة بإدارة هيكل رأس المال وتقوم بتعديله في ضوء 
التغييرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وبهدف الحفاظ أو ضبط هيكل رأس المال، وبهدف الحفاظ أو ضبط هيكل رأس المال، قد 

تقوم الشركة بتعديل مقدار األرباح المدفوعة لمساهميها أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة

١٧.   النقد وما يعادله

1 يناير 201720162016إيضاح
276266304نقد في الصندوق

1,031,0321,335,811139,455نقد لدى البنوك - حسابات جارية
126,95545,718792,637ودائع قصيرة األجل                                                                                      18

1,158,2631,381,795932,396

يحتفظ بالودائع قصيرة األجل لدى بنوك تجارية وتدر عوائد مالية بأسعار السوق السائدة.
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١8.   ودائع ألجل

1 يناير 201720162016إيضاح
1,606,0281,331,9682,162,817ودائع ألجل

ناقًصا: ودائع 
تستحق خالل 
أقل من ثالثة 

)792,637()45,718()126,955(17أشهر

1,479,0731,286,2501,370,180

ُيحتفظ بالودائع قصيرة األجل من قبل بنوك تجارية وتدر دخاًل ماليًا بمعدالت 
السوق السائدة.

١9.   المخزون

1 يناير 201720162016
 359,737311,643 369,535مواد خام )بالتكلفة(

أعمال قيد التنفيذ 
)بصافي القيمة القابلة 

 312,861 1,040,064598,169للتحقق(
بضائع تامة الصنع 

)بصافي القيمة القابلة 
للتحقق(

739,545672,931 757,554 

بضائع في الطريق 
)بالتكلفة(

29,4798,875 16,720 

قطع غيار ومواد 
مستهلكة )بصافي 

القيمة القابلة
843,699619,261603,716  للتحقق(

3,022,3222,258,9732,002,494

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، تم االعتراف بمبلغ 60.9 مليون 
ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: ال شيء( كمصروف ضمن تكلفة المبيعات 

للمخزون المقيد بصافي القيمة القابلة للتحقق.

مصاريف مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى  ٢٠

1 يناير 201720162016إيضاح
61,482111,31175,143مبالغ مدفوعة مقدما

دفعات مقدمة 
519,367342,331138,780لموردين

662662662ودائع
ضريبة دخل مدفوعة 

25,76819,99119,991مقدمًا
ذمم مدينة أخرى، 

19,69725,40317,158بالصافي

626,976499,698251,734
مطلوب من أطراف 

27314,54178,96323,901ذات عالقة

941,517578,661275,635

٢١.   رأس المال

 يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر البالغ 8.76 مليار ريال سعودي 
كما في 31 ديسمبر 2017 و2016 و1 يناير 2016 من 876 مليون سهم مدفوعة 

بالكامل ومصدرة بقيمة 10 ريال سعودي لكل سهم. إن شركة الزيت العربية 
السعودية )أرامكو السعودية( وشركة سوميتومو للكيماويات المحدودة 

)سوميتومو للكيماويات( هما المساهمان المؤسسان للشركة، يملك كل 
منها 37.5٪ من األسهم.

٢٢.   احتياطي نظامي

وفًقا ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يجب على 
الشركة أن تقوم سنوًيا بتحويل 10٪ على األقل من صافي الربح، بعد تحمل 

العجز المتراكم، إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 50٪ من 
رأس مال الشركة. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

٢3.   مكافآت الموظفين

1 يناير 201720162016إيضاح
23.1348,195279,987182,941مكافأة نهاية الخدمة

23.27,0988,20710,979برنامج تملك أسهم الموظفين

23.390,14269,39354,682برنامج اإلدخار للموظفين

445,435357,587248,602إجمالي مكافآت الموظفين
ناقصًا: الجزء المتداول من 
مكافآت الموظفين ضمن 

مصاريف مستحقة ومطلوبات 
)16,733()14,324()24,728(أخرى

الجزء الغير متداول من مكافآت 
420,707343,263231,869الموظفين

٢3-١.   مكافاة نهاية الخدمة

1 يناير 201720162016

322,879257,946164,235موظفين الشركة

موظفين الشركاء 
25,31622,04118,706المؤسسين المعارين

348,195279,987182,941

تطبق الشركة خطة غير ممولة لمنافع نهاية الخدمة لموظفيها وفًقا 
لنظام العمل والعّمال في المملكة العربية السعودية. تستند هذه المنافع 
إلى رواتب وبدالت الموظفين األخيرة وعدد سنوات خدمتهم المتراكمة كما 

هو موضح في أنظمة المملكة العربية السعودية.

يلخص الجدول التالي مكونات صافي مصاريف المنافع المدرجة في قائمة 
الربح او الخسارة وقائمة الدخل الشامل والمبالغ المدرجة ضمن قائمة المركز 

المالي.
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صافي مصاريف المنافع المدرجة ضمن قائمة األرباح أو الخسائر:

20172016

43,42331,539تكلفة الخدمة الحالية

10,0229,229تكلفة فائدة على التزامات المنافع

53,44540,768

صافي مصاريف المنافع المدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل:

20172016

2,23416,875الخسارة اإلكتوارية الناتجة من الخبرة

الخسارة اإلكتوارية الناتجة من التغيرات 
6,68610في الفرضيات الديموغرافية

الخسارة اإلكتوارية الناتجة من التغيرات 
9,12039,843في الفرضيات المالية

18,04056,728

الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة:
1 يناير 201720162016

التزام المنافع المحددة في 
257,946164,23569,790بداية السنة

43,42331,53923,329تكلفة الخدمة الحالية

10,0229,2293,195تكلفة الفوائد

الخسارة االكتوارية الناتجة من 
2,23416,87572,712الخبرة

الخسارة االكتوارية الناتجة 
من التغيرات في  الفرضيات 

الديموغرافية
6,68610-

الخسارة اإلكتوارية الناتجة 
من التغيرات في  الفرضيات 

المالية
9,12039,843-

)4,791()3,785()6,552(منافع مدفوعة

التزام المنافع المحددة في 
322,879257,946164,235نهاية السنة

تتضمن االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد التزام خطة المنافع 
المحددة ما يلي:

1 يناير 201720162016

5.5٪4٪3.75٪معدل الخصم

3.5٪3.5٪3.5٪معدل تصاعد الرواتب 

 معدالتالوفيات أثناء الخدمة
 إعادة

 التأمين
 لمجموعات

أرباب العمل

 معدالت
 إعادة

 التأمين
 لمجموعات

أرباب العمل

-1975( LIC
)79

 جدول 
 مخفض

سنة واحدة

انسحاب قبل سن التقاعد 
الطبيعي

 من حيث
العمر

 من حيث
العمر

 من حيث
العمر

إن المتوسط المرجح لإللتزام المحدد كما في 31 ديسمبر 2017 هو 14.1 سنة 
)31 ديسمبر 2016: 12 سنة، 1 يناير 2016: 11.56 سنة(.

فيما يلي تحليل الحساسية الكمية لالفتراضات الجوهرية على مطلوبات 
المنافع المحددة:

1 يناير 201720162016

زيادة بنسبة 1٪ في معدل 
282,548230,209146,021الخصم

انخفاض بنسبة 1٪ في معدل 
372,444291,379186,255الخصم

زيادة بنسبة 1٪ في معدل 
372,644291,828211,159تصاعد الرواتب

انخفاض بنسبة 1٪ في معدل 
281,613229,309117,311تصاعد الرواتب

زيادة بنسبة 5٪ في معدل 
307,130246,818159,250كل عمر 

انخفاض بنسبة 5٪ في معدل 
334,050267,507170,919كل عمر 

تم تحديد تحليل الحساسية أعاله بناًء على طريقة تقوم باستقراء تأثير 
التزام المنافع المحددة نتيجة للتغيرات المعقولة في االفتراضات الرئيسية 
التي تحدث في نهاية الفترة التي أعدت عنها القوائم المالية. يقوم تحليل 
الحساسية على التغير في االفتراضات الرئيسية مع بقاء جميع االفتراضات 
األخرى ثابتة. قد ال يمثل تحليل الحساسية عن التغيرات الفعلية في التزام 
المنافع المحددة ألنه من غير المحتمل بأن تكون التغيرات في االفتراضات 

منعزلة عن بعضها.

٢3-٢.  برنامج تملك أسهم الموظفين

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وافق مجلس اإلدارة على تطبيق 
وتشغيل برنامج تملك أسهم الموظفين الذي يقدم مكافآت الخدمة لمدة 

5 سنوات لشريحة معينة من الموظفين.

قامت الشركة بالترتيب مع بنك تجاري لعدد 1.5 مليون سهم خالل الطرح 
األولي بسعر طرح قدره 21 ريال سعودي للسهم الواحد. إن أسهم هذه 

الخطة محتفظ بها من قبل البنك في صناديق ائتمانية للموظفين الذين 
سيحق لهم الحصول على مكافأة بموجب البرنامج. سيتم التعامل مع 

األسهم التي ال تصبح أي من أسهم برنامج تملك أسهم الموظفين قابلة 
لإلصدار للموظفين المستحقين من قبل البنك وفًقا لتعليمات الشركة، 

كما ستكون أي متحصالت استبعاد في حساب الشركة. قامت الشركة 
باالعتراف بالمطلوبات من خالل المخصص عن طريق إطفاء التكلفة اإلجمالية 

ألسهم البرنامج باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 5 سنوات.

حتى اكتساب مزايا البرنامج وتحويلها إلى الموظفين، يتم احتسابها 
كخصومات من حقوق الملكية للمساهمين.

خالل عام 2017، كان لدى الشركة 52.800 سهًما مستحقة الدفع للموظفين 
المستحقين )31 ديسمبر 2016: 132,000 سهًما، 1 يناير 2016 215.200 سهمًا(.

بلغت القيمة الدفترية للمطلوبات المتعلقة بالبرنامج كما في 31 ديسمبر 
2017 مبلغ 7.1 مليون ريال سعودي )2016: 8.2 ريال سعودي، 1 يناير 2016: 10.7 

مليون ريال سعودي(. 
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٢3-3.  برنامج االدخار للموظفين

تتولى الشركة تنفيذ برنامج ادخار )“البرنامج”( نيابة عن موظفيها، وتضاهي 
الشركة مساهمة الموظف مع مساهمة تساويها أو تقل عنها من أجل 

البرنامج وفًقا ألولوية مساهمة الموظف في البرنامج.

يتم عرض رصيد برنامج االدخار للموظفين في قائمة المركز المالي كما يلي:

 1 يناير20172016إيضاح
2016

الجزء المتداول )المدرج 
في مصاريف مستحقة 

1,1421,3432,946ومطلوبات أخرى(

89,00068,05051,736الجزء غير المتداول

90,14269,39354,682

٢4.  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 1 يناير20172016إيضاح
2016

106,20230,46250,721مكافآت مستحقة
مخصص لحسومات 

38,08620,18740,670العميل
13,8248,2545,927دفعات مقدمة من العمالء

8,4267,8537,356تأمينات اجتماعية دائنة
16,80966,53514,657ضريبة اقتطاع مستحقة

254,548623,012691,950مصاريف مستحقة
393394403توزيع أرباح مستحقة

7,1137,28512,787أخرى
445,401763,982824,471

27164,99294,267232,722مطلوب ألطراف ذات عالقة
610,393858,2491,057,193

٢٥ .  الزكاة وضريبة الدخل
٢٥-١.   المحّمل للسنة

فيما يلي الزكاة وضريبة الدخل للسنة:

20172016
27,14831,452الزكاة للسنة

280,89435,619ضريبة الدخل للسنة

   )219,363(ضريبة الدخل المؤجلة للسنة
)30,986(

-2,539الزكاة المتعلقة بالسنة السابقة
-)1,260(ضريبة الدخل المتعلقة بالسنة السابقة

89,95836,085

تم اإلعتراف بضريبة الدخل والضريبة المؤجلة كما يلي:
20172016

قائمة الربح أو الخسارة
279,63435,619زكاة

)26,731()216,657(ضريبة الدخل
62,9778,888ضريبة مؤجلة

)4,255()2,706(قائمة الدخل الشامل – ضريبة مؤجلة

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبموجب األمر الملكي رقم أ/136، 

تخضع جميع األسهم في الشركات المقيمة في المملكة التي تملكها 
شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( لقانون ضريبة الدخل 
بدال من الزكاة اعتبارا من 1 يناير 2017. وعليه، فقد تم اثبات ضريبة الدخل 

لحصة أرامكو السعودية في الشركة.

تستند نفقات الزكاة وضريبة الدخل للسنة إلى المكونات التالية:

20172016

11,372,4439,491,224حقوق المساهمين واالحتياطيات
40,498,65439,603,891المطلوبات

)31,017,044()32,405,359(القيمة الدفترية للموجودات
)16,045,287()15,121,992(خسائر مرحلة
4,343,7462,032,784الوعاء الزكوي

الوعاء الزكوي العائد إلى عامة الجمهور 
)2016: مساهم مؤسس سعودي

1,085,9361,258,090وعامة الجمهور(
27,14831,452مخصص الزكاة للسنة

فيما يلي التسوية بين مصروف ضريبة الدخل والربح المحاسبي بالمعدل 
الضريبي المطبق:

20172016

1,515,64175,122الربح قبل الضريبة
الربح الخاضع لضريبة الدخل )2017: ٪75، 

)٪37.5 :20161,136,73128,171
ضريبة الدخل حسب معدل الضريبة 

227,3465,634المطبق )٪20(

تأثير الضريبة على النفقات الغير قابلة 
للخصم

5,4572,162ضريبة االستقطاع

248190المساعدة التعليمية

2,077849مساهمة اإلدخار

1,33153أخرى

تأثير التغير في الوضع الضريبي 
للشركاء المؤسسين )نتيجة رصيد 

-)172,222(ضريبة الدخل المؤجلة بشكل أساسي(
ضريبة الدخل فيما يتعلق بالسنة 

-)1,260(السابقة

62,9778,888

قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي والضريبي للهيئة العامة للزكاة 
والدخل )“الهيئة”( حتى السنة المالية 2016. أنهت الهيئة ربوط الزكاة 

والضريبة للشركة في نهاية السنة المالية 2008.

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربوًطا للسنوات من عام 2009 إلى 
عام 2016 من خالل رفع الطلب على الزكاة والضرائب اإلضافية بمبلغ 1349.7 

مليون ريال سعودي ومبلغ 387.8 مليون ريال سعودي، على التوالي. قدمت 
الشركة اعتراًضا لدى لجنة االعتراض االبتدائية للسنتين 2009 و2010. اما 

بالنسبة للسنوات من 2011 إلى 2016، فإن الشركة قدمت إعتراضًا لدى الهيئة 
العامة للزكاة والدخل.

إذا تمت أي مطالبة إضافية بالزكاة والضريبة عند االنتهاء من الربوط 
ستكون قابلة لالسترداد بمبلغ 809.8 مليون ريال سعودي ومبلغ 377.7 

مليون ريال سعودي على التوالي وذلك من المساهمين المؤسسين.
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٢6.   موجودات ومطلوبات الزكاة والضريبة
٢6-١.   الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة كالتالي:

1 يناير 201720162016

67,07117,48977,259الرصيد في بداية السنة
308,04267,07117,489المخصص للسنة الحالية

)9,200(-1,279تعديل عن سنوات سابقة
)68,059()17,489()68,350(مدفوعات

308,04267,07117,489الرصيد في نهاية السنة

٢6-٢.   فيما يلي تفاصيل مكونات موجودات الضريبة المؤجلة:

 ممتلكات
 ومصنع
ومعدات

 الخسائر
 الضريبية
المرحلة

 مكافآت
الموظفين

 ذمم مدينة
المجموع أخرىتجارية ومخزون

2017
128,729 1,832  7,181  20,999  1,126,346 )1,027,629( الرصيد في بداية السنة

216,657 6,928  8,692  28,524  1,075,146 )902,633( ضريبة الدخل المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة
2,706--2,706--ضريبة الدخل المثبتة في  قائمة الدخل الشامل

348,092 8,760  15,873  52,229  2,201,492 )1,930,262( الرصيد في نهاية السنة
2016

 97,743  3,866  6,560  13,721  1,137,058 )1,063,462( الرصيد في بداية السنة
26,731)2,034(  621  3,023 )10,712(  35,833 ضريبة الدخل المثبتة في قائمة الربح أو الخسارة
4,255--4,255--ضريبة الدخل المثبتة في قائمة الدخل الشامل

 128,729  1,832  7,181  20,999  1,126,346 )1,027,629( الرصيد في نهاية السنة

٢٧.   معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين المؤسسين للشركة وهم شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو السعودية( وشركة سوميتومو للكيماويات 

المحدودة )سوميتومو للكيماويات( وشركاتهما التابعة والزميلة وشركات أخرى ذات إدارة مشتركة وتتمتع بتأثير جوهري على شركات أخرى وكبار موظفي 
اإلدارة. تنشأ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي من مشتريات ومبيعات المنتجات المكررة والبتروكيماويات والتسهيالت االئتمانية واإلعارات 

والعديد من اتفاقيات اإليجار، ويتم تنفيذها بموجب شروط تعاقدية متفق عليها.

تتلخص معامالت األطراف ذات العالقة كما يلي:

20172016طبيعة التعامالت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

أرامكو السعودية وشركاتها الزميلة
27,512,28319,708,849شراء بضائع بما في ذلك نقص الغاز المسال ورسوم اإلنتاجية

29,833,62021,741,222بيع المنتجات البتروكيماوية والمكررة
97,76186,526نفقات تمويلية

51,47277,611تكاليف موظفين معارين
47,86547,267إيجارات

442800خدمات مقدمة إلى المساهمين
40,45332,852نفقات خدمات وتكاليف أخرى )دائنة(، بالصافي

سوميتومو للكيماويات وشركاتها الزميلة
292,276172,888شراء بضائع

3,692,6552,449,226بيع المنتجات البتروكيماوية
161,491160,271تكاليف موظفين معارين

70,72458,891نفقات تمويلية
709709إيجارات

442800خدمات مقدمة إلى المساهمين
121,78543,156نفقات خدمات وتكاليف أخرى )دائنة(، بالصافي
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فيما يلي أرصدة هامة لنهاية السنة ناتجة عن معامالت مع أطراف ذوي عالقة:

20172016إيضاحأرامكو السعودية وشركاتها الزميلة

162,736,5832,665,858القروض والسلف

7,862,5415,876,908 16ذمم دائنة تجارية وأخرى

205,022,1703,310,352 ,16ذمم مدينة تجارية وأخرى

2469,85356,370مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

3122,351مكافآت الموظفين

سوميتومو للكيماويات وشركاتها الزميلة

162,736,5832,665,858القروض والسلف

20802,748411,572 ,16ذمم مدينة تجارية وأخرى

2495,13937,897مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

81,82135,160 16ذمم دائنة تجارية وأخرى

1,4186,710مكافآت الموظفين

المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة

بلغت قيمة المعامالت مع كبار موظفي اإلدارة على حساب المنافع قصيرة األجل 14.17 مليون ريال سعودي )2016: 9.9 مليون ريال سعودي( وتدرج ضمن 
تكاليف انتداب الموظفين أعاله. بلغت قيمة المكافأة المدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة 0.45 مليون ريال سعودي )2016: 0.2 مليون ريال سعودي(.

٢8.  التزامات

أ (   كما في 31 ديسمبر 2017، تم إصدار خطابات اعتماد نيابة عن الشركة في سياق أعمال الشركة العادية وبلغت قيمتها 24.6 مليون ريال سعودي )31 
ديسمبر 2016: 10.03 مليون ريال سعودي، 1 يناير 2016: 4.9 مليون ريال سعودي(.

ب (   كما في 31 ديسمبر 2017، بلغت قيمة االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها غير المتكبدة 1.185 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2016: 1,442 مليون ريال 
سعودي، 1 يناير 2016: 4,678 مليون ريال سعودي(.

انظر أيضًا إيضاح رقم 14 حول تعهدات اإليجار.

٢9.   أحداث الحقة

أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 مارس 2018 بما يلي:

)1(   توزيع مبلغ 438 مليون ريال سعودي كتوزيعات أرباح نقدية )0.5 ريال سعودي للسهم( عن السنة المالية 2017 والذي يمثل 5٪ من القيمة االسمية 
للسهم. وسيتم اإلعالن عن دفع األرباح النقدية في تاريخ الحق.

)2(   دفع الفوائد المتراكمة على القروض من المساهمين المؤسسين والبالغة 97.02 مليون ريال سعودي.

تخضع التوصيات المذكورة أعاله لموافقة الجمعية العامة والموافقات التنظيمية.

3٠.   اعتماد وإصدار القوائم المالية

وافق مجلس إدارة الشركة في إجتماعهم على إعتماد وإصدار هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بتاريخ 19 جمادى الثاني 1439 هـ 
)الموافق 7 مارس 2018(.
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