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 شركة رابغ للتكریر والبتروكیماویّات
 (بترورابغ)

 م۲۰۱۹عن العام  تقریر مجلس اإلدارة
 

  الصفحة                               م ۲۰۱۹محتویات تقریر مجلس االدارة للعام 

 
 ۳                    ما ُطبق وما لم یطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك                                                                   .۱
 ۳               أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفیذیة، ووظائفھم الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم                     .۲
أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتھا الحالیة والسابقة  .۳

 ٤ و من مدیریھاأ
 -عضو مجلس إدارة غیر تنفیذي  -تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة تنفیذي  .٤

 ٥                                                       عضو مجلس إدارة مستقل                                                                                                         
ً بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم  .٥ اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  وبخاصة غیر التنفیذیین علما

 ٦ حیال الشركة وأدائھا   
وصف مختصر الختصاصات اللجان ومھامھا، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشیحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء  .٦

 ٦                                     اللجان ورؤسائھا وأعضائھا وعدد اجتماعاتھا وتواریخ انعقادھا وبیانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع                                  
الوسائل التي اعتمد علیھا مجلس اإلدارة في تقییم أدائھ وأداء لجانھ وأعضائھ، والجھة الخارجیة التي قامت بالتقییم وعالقتھا  .۷

 ۸ بالشركة              
 ۸                       اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیة                                                                       .۸
فیة أو عقوبة أو جزاء أو تدبیر احترازي أو قید احتیاطي مفروض على الشركة من ھیئة السوق المالیة أو من أي جھة إشرا .۹

 ۱۱                                          تنظیمیة أو قضائیة، مع بیان أسباب المخالفة والجھة الموقعة لھا وسبل عالجھا وتفادي وقوعھا في المستقبل                           
نتائج المراجعة السنویة لفعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة   .۱۰

 ۱۱ الداخلیة في الشركة    
 ۱۲                              توصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده                      .۱۱
توصیات لجنة المراجعة التي یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین   .۱۲

مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أدائھ أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصیات، وأسباب 
 ۱۲        عدم األخذ بھا                         

 ۱۲                         تفاصیل المساھمات االجتماعیة للشركة                                                                                             .۱۳
بیان بتواریخ الجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة األخیرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه   .۱٤

 ۱۲ الجمعیات         
 ۱۲                                    وصف ألنواع النشاط الرئیسة للشركة                                                                                   .۱٥
وصف لخطط وقرارات الشركة المھمة (بما في ذلك التغییرات الھیكلیة للشركة، أو توسعة أعمالھا، أو وقف عملیاتھا)   .۱٦

 ۱۳                                                         والتوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة                                                                                           
المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغیلیة أم مخاطر تمویلیة، أم مخاطر السوق) وسیاسة   .۱۷

 ۱۳                                                        إدارة ھذه المخاطر ومراقبتھا                                                                                                  
خالصة على شكل جدول أو رسم بیاني ألصول الشركة وخصومھا ونتائج أعمالھا في السنوات المالیة الخمس األخیرة أو   .۱۸

 ۱٥ منذ التأسیس         
 ۱٦                        تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات الشركة                                                                                            .۱۹
 ۱۸                                         إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتھا الشركة    .۲۰
 ۱۸               إیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین                                           .۲۱



۲ 
 

اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا ونشاطھا الرئیس، والدولة المحل الرئیس لعملیاتھا، والدولة محل   .۲۲
 ۱۸ تأسیسھا         

 ۱۸                          تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة                                                                     .۲۳
 ۱۸                وصف لسیاسة الشركة في توزیع أرباح األسھم                                                                                        .۲٤
وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص) عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار   .۲٥

 ۱۹                                           التنفیذیین وأقرباءھم( أبلغوا الشركة بتلك الحقوق وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة                           
وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في   .۲٦

 ۱۹                                       أسھم أو أدوات دین الشركة ، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرة                                 
المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غیر ذلك(، وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة   .۲۷

للشركة وأي مبالغ دفعتھا الشركة سداداً لقروض خالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجھة المانحة لھا ومدتھ والمبلغ 
 ۲۰                                       المتبقي  

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابھة أصدرتھا   .۲۸
 ۲۱                                 أو منحتھا الشركة خالل السنة المالیة مع إیضاح أي عوض حصلت علیھ الشركة مقابل ذلك                                               

وصف ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب، أو   .۲۹
 ۲۱                                                     حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة                                                                                         

 ۲۱       وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دین قابلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة                  .۳۰
ادھا، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة األخیرة، وتواریخ انعق  .۳۱

 ۲۱ فیھ أسماء الحاضرین 
 ۲۱                عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا                                                                   .۳۲
 ۲۲              وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة                                                                                          .۳۳
معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فیھا، وفیھا أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة   .۳٤

أو لكبار التنفیذیین فیھا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود، وطبیعة ھذه 
 ۲۸ مبلغھااألعمال أو العقود وشروطھا ومدتھا و

 ۲۸        بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت                         .۳٥
 ۲۸          بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في األرباح                                                 .۳٦
بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد   .۳۷

 ۲۸                                               نھایة الفترة المالیة السنویة، مع وصف موجز لھا وبیان أسبابھا                                                                  حتى 
 ۲۸            بیان بقیمة أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة                                                                  .۳۸
 ۲۹                                        إقرارات مجلس اإلدارة                                                                                           .۳۹
إذا كان تقریر مراجع الحسابات یتضمن تحفظات على القوائم المالیة السنویة، یجب أن یوضح تقریر مجلس اإلدارة تلك  .٤۰

 ۳۰                                                                             التحفظات وأسبابھا وأي معلومات متعلقة بھا                                                              
في حال توصیة مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات قبل انتھاء الفترة المعین من أجلھا، یجب أن یحتوي التقریر على ذلك،  .٤۱

 ۳۰                                                 مع بیان أسباب التوصیة بالتغییر                                                                                               
 ۳۰       اإلفصاح عن تفاصیل أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل الشركة وتفاصیل عن استخدامات ھذه األسھم                                       .٤۲
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 ما ُطبق وما لم یُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك .۱
 

 الشركة جمیع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من ھیئة السوق المالیة. قُ طبِ تُ 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفیذیة، ووظائفھم الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم. -۲

 أعضاء مجلس اإلدارة:
 الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم

رئیس مجلس اإلدارة  دیميعبدالعزیز محمد الق
 (غیر تنفیذي)

رئیس مجلس اإلدارة 
 (غیر تنفیذي)

 البكالوریوس في ھندسة البترول
 سنة ۳۷ ماجستیر في إدارة االعمال

 نوریاكي تاكشیتا

نائب رئیس مجلس 
 اإلدارة

عضو مجلس إدارة 
 (غیر تَْنِفیِذّي)

نائب رئیس مجلس 
 اإلدارة

مجلس إدارة عضو 
 (غیر تَْنِفیِذّي)

 سنة ۳۷ البكالوریوس في القانون

 ناصر دمشق المھاشیر

الرئیس وكبیر 
 اإلداریین التنفیذیین
عضو مجلس إدارة 

 (تَْنِفیِذّي)

الرئیس وكبیر 
 اإلداریین التنفیذیین
عضو مجلس إدارة 

 (تَْنِفیِذّي)

 بكالوریوس في الكیمیاء
 ماجستیر في الھندسة الكیمیائیة

 ماجستیر في إدارة األعمال التنفیذیة
 سنة ۲۹

عضو مجلس إدارة  تاكاشي شیقموري
 (غیر تَْنِفیِذّي)

عضو مجلس إدارة 
 (غیر تَْنِفیِذّي)

 البكالوریوس في اآلداب
 سنة ۳٤ ماجستیر في إدارة االعمال

عضو مجلس إدارة  سلیمان عامر البرقان
 (غیر تَْنِفیِذّي)

عضو مجلس إدارة 
 تَْنِفیِذّي)(غیر 

البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة 
 سنة ۳۸ ماجستیر في إدارة االعمال

عضو مجلس إدارة  سیجي تاكیوتشي
 بكالوریوس في الھندسة الكیمیائیةال - (تَْنِفیِذّي)

 سنة ۳۳ ماجستیر في الكیمیاء التطبیقیة

 سنة ۳۹ الھندسة الكیمیائیةالبكالوریوس في  عضو مستقل عضو مستقل سعود عبد الرحمن األشقر
 سنة ۳٦ البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة عضو مستقل عضو مستقل صالح فھد النزھھ

 بكالوریوس في الھندسة المدنیة - عضو مستقل محمد عبد اللطیف العمیر
 سنة ۳٤ برنامج اإلدارة التنفیذیة

م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیساً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 أعضاء اللجان:

 
 الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة اإلسم

 البكالوریوس في ھندسة البترول رئیس اللجنة التنفیذیة رئیس اللجنة التنفیذیة یميعبدالعزیز محمد القد
 سنة ۳۷ ماجستیر في إدارة االعمال

عضو في لجنة  نوریاكي تاكشیتا
 المراجعة

عضو في لجنة 
 سنة ۳۷ البكالوریوس في القانون المراجعة

لجنة عضو في  ناصر دمشق المھاشیر
 عضو في لجنة التسویق التسویق

 بكالوریوس في الكیمیاء
 لھندسة الكیمیائیةماجستیر في ا

 ماجستیر في إدارة األعمال التنفیذیة
 سنة ۲۹

 تاكاشي شیقموري

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

عضو في لجنة 
 التسویق

عضو في اللجنة 
 التنفیذیة

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت
 عضو في لجنة التسویق

عضو في اللجنة 
 التنفیذیة

 البكالوریوس في اآلداب
 سنة ۳٤ ماجستیر في إدارة االعمال

 سلیمان عامر البرقان

عضو في لجنة 
 المراجعة

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

عضو في لجنة 
 المراجعة

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

الكیمیائیة البكالوریوس في الھندسة 
 سنة ۳۸ ماجستیر في إدارة االعمال



٤ 
 

 یوس في الھندسة الكیمیائیةالبكالور - - سیجي تاكیوتشي
 سنة ۳۳ ماجستیر في الكیمیاء التطبیقیة

 سعود عبد الرحمن األشقر
 رئیس لجنة المراجعة

رئیس لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

 ئیس لجنة المراجعةر
رئیس لجنة الترشیحات 

 والمكافآت
 سنة ۳۹ البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة

 صالح فھد النزھھ
 التسویقرئیس لجنة 

عضو في اللجنة 
 التنفیذیة

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

عضو في اللجنة 
 التنفیذیة

 رئیس لجنة التسویق

 سنة ۳٦ البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة

 محمد عبد اللطیف العمیر

عضو في لجنة 
 المراجعة

عضو في لجنة 
 الترشیحات والمكافآت

- 
 بكالوریوس في الھندسة المدنیة

 
 برنامج اإلدارة التنفیذیة

 سنة ۳٤

م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیساً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 اإلدارة التنفیذیة:

 الخبرات المؤھالت الوظائف السابقة الوظائف الحالیة االسم

الرئیس وكبیر اإلداریین  ناصر دمشق المھاشیر
 التنفیذیین

الرئیس وكبیر اإلداریین 
 التنفیذیین

بكالوریوس في الكیمیاء؛ ماجستیر في 
الھندسة الكیمیائیة؛ ماجستیر في إدارة 

 األعمال التنفیذیة.
 سنة ۲۹

نائب الرئیس لألمن  عبدهللا محمد القحطاني
 الصناعي

الرئیس لألمن نائب 
 سنة ۳٦ البكالوریوس في الھندسة الكھربائیة الصناعي

 ھشام حسن عزوز
نائب الرئیس للعالقات 

 الصناعیة
 

نائب الرئیس للعالقات 
 الصناعیة

 
 سنة ۳٥ البكالوریوس في اإلدارة الصناعیة

 روي دیبالفیول
نائب الرئیس للشؤون 
الھندسیة والمساندة 

 (باإلنابة)

التكریر المدیر عام 
 والمرافق والمیناء

بكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة؛ دبلوم 
العلوم  -في الدراسات الجامعیة 

 التطبیقیة
 سنة ٤۲

المدیر العاّم للّشؤون  ناویوكي إینوِوي
 المالیّة

المدیر العاّم للّشؤون 
 سنة ۳٤ البكالوریوس في القانون المالیّة

 سیجي تاكیوتشي
نائب الرئیس األعلى 

 للتصنیع
 

نائب الرئیس األعلى 
 للتصنیع

 

البكالوریوس في الھندسة الكیمیائیة؛ 
 سنة ۳۳ ماجستیر في الكیمیاء التطبیقیة

 

 
 مدیریھا من أو والسابقة الحالیة إدارتھا مجالس عضواً في الشركة إدارة مجلس عضو یكون التي خارجھا أو المملكة داخل الشركات أسماء -۳

 

 االسم

التي  أسماء الشركات
یكون عضو مجلس إدارة 
الشركة عضواً أو مدیراً 

في مجالس إدارتھا 
 الحالیة

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكیان القانوني 
(مساھمة 

مدرجة/مساھمة 
غیر 

مدرجة/مساھمة 
ذات مسؤولیة 

 محدودة)

أسماء الشركات التي 
یكون عضو مجلس 
إدارة الشركة عضواً 
أو مدیراً في مجالس 

 ابقةإدارتھا الس

داخل 
المملكة/خارج 

 المملكة

الكیان القانوني 
(مساھمة 

مدرجة/مساھمة 
غیر 

مدرجة/مساھمة 
ذات مسؤولیة 

 محدودة)

 ميعبدالعزیز محمد القدی

غیر مساھمة  خارج المملكة شركة أنابیب النفط العربیة
 - - - مدرجة

شركة أرامكو ما وراء 
ذات مسؤولیة  خارج المملكة البحار

 - - - محدودة

شركة أرامكو ما وراء 
ذات مسؤولیة  خارج المملكة البحار القابضة

 - - - محدودة

ذات مسؤولیة  خارج المملكة شركة أرامكو للخدمات
 - - - محدودة

شركة األداء الممیز 
ذات مسؤولیة  داخل المملكة للكیماویات

 - - - محدودة



٥ 
 

ذات مسؤولیة  خارج المملكة شركة موتیفا انتربرایس
 - - - محدودة

شركة رابغ للتكریر 
 - - - مدرجةمساھمة  داخل المملكة والبتروكیماویات

شركة أرامكو السعودیة 
ذات مسؤولیة  خارج المملكة آسیا المحدودة

 - - - محدودة

شركة أرامكو السعودیة 
ذات مسؤولیة  داخل المملكة للطاقة القابضة

 - - - محدودة

شركة تداول منتجات 
ذات مسؤولیة  داخل المملكة أرامكو السعودیة

 - - - محدودة

شركة ارامكو السعودیة 
توتال للتكریر 
 والبتروكیماویات

ذات مسؤولیة  داخل المملكة
 - - - محدودة

شركة ینبع أرامكو 
ذات مسؤولیة  داخل المملكة سینوبك للتكریر  المحدودة

 - - - محدودة

 - - - - - - ناصر دمشق المھاشیر

شركة سومیتومو  نوریاكي تاكشیتا
 - - - مدرجةمساھمة  خارج المملكة للكیماویات

 سلیمان عامر البرقان

ذات مسؤولیة  داخل المملكة ساتورب
 - - - محدودة

ذات مسؤولیة  داخل المملكة یاسرف
 - - - محدودة

مركز جونز ھوبكنز 
مساھمة غیر  داخل المملكة أرامكو للرعایة الصحیة

    مدرجة

شركة سومیتومو  سیجي تاكیوتشي
 - - - مدرجةمساھمة  خارج المملكة للكیماویات

 تاكاشي شیغموري
 

شركة سومیتومو 
 - - - مدرجةمساھمة  خارج المملكة للكیماویات

خارج المملكة  اویل-شركة اس    سعود عبد الرحمن األشقر
 مدرجةمساھمة  (كوریا)

    - - - صالح فھد النزھھ

 محمد عبد اللطیف العمیر

ذات مسؤولیة  داخل المملكة شركة سامرف - - -
 محدودة

ذات مسؤولیة  داخل المملكة شركة ساتورب - - -
 محدودة

ذات مسؤولیة  داخل المملكة شركة ساسرف - - -
 محدودة

شركة زیوت  - - -
 مدرجةمساھمة  خارج المملكة المحركات ھیالس

 مدرجةمساھمة  المملكة خارج شركة أفین - - -

ذات مسؤولیة  داخل المملكة شركة مرافق - - -
 محدودة

 

ً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیسا
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 عضو مجلس إدارة مستقل -عضو مجلس إدارة غیر تَْنِفیِذّي  -رة تَْنِفیِذّي تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ على النحو اآلتي: عضو مجلس إدا -٤

 ) أعضاء والجدول التالي یبین تشكیل أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك أسمائھم وتصنیف عضویتھم في المجلس:۹یتألف مجلس اإلدارة من تسعة (
 تصنیف العضویة (تَْنِفیِذّي/غیر تَْنِفیِذّي/مستقل) االسم

 (عضو تَْنِفیِذّي) ناصر دمشق المھاشیر
 (عضو تَْنِفیِذّي) سیجي تاكیوتشي

 (عضو غیر تَْنِفیِذّي) عبدالعزیز محمد القدیمي
 (عضو غیر تَْنِفیِذّي) نوریاكي تاكشیتا



٦ 
 

 (عضو غیر تَْنِفیِذّي) سلیمان عامر البرقان
 (عضو غیر تَْنِفیِذّي) تاكاشي شیغموري

 (عضو مستقل) األشقرسعود عبد الرحمن 
 (عضو مستقل) صالح فھد النزھھ

 (عضو مستقل) محمد عبد اللطیف العمیر

ً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیسا
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 لتنفیذیین  علماً بمقترحات المساھمین وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا.اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ  وبخاصة غیر ا -٥
 

تھ یقوم قسم عالقات المستثمرین في إدارة شؤون الشركة واالستثمار الصناعي في بترورابغ بتزوید مجلس اإلدارة بتقریر ربع سنوي مفصل إلحاط
 .باقتراحات المساھمین وملحوظاتھم وأسئلتھم حیال الشركة وأدائھا

ولجنة الترشیحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائھا وأعضائھا  ،وصف مختصر الختصاصات اللجان ومھامھا، مثل: لجنة المراجعة - ٦
 وعدد اجتماعاتھا وتواریخ انعقادھا وبیانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع.

 لجنة المراجعة:
(مجلس اإلدارة) في تنفیذ مسؤولیاتھ الرقابیة والقیام بالواجبات والمسؤولیات الموضحة في میثاق لجنة تھدف لجنة المراجعة الى مساندة ودعم اإلدارة 

 المراجعة.
 

) وامتثال ۲( ،ة ونظام الرقابة الداخلیة للشركة) نزاھة ودقة البیانات والتقاریر المالی۱یتمثل دورھا الرئیسي في مساندة ودعم مجلس اإلدارة لإلشراف على (
) ٤( ،ؤھالت مراجعو الحسابات المستقلین) ومراقبة استقاللیة وم۳( ،في معاییر السلوك المھني للشركة ة للمتطلبات القانونیة والتنظیمیة المذكورةالشرك

 ) واإلشراف على لجنة إدارة المخاطر.٥، (اء قسم المراجعة الداخلیة للشركةومراقبة أد

 المراجعة، باإلضافة إلى عدد مرات حضور االجتماعات وتواریخھا:یبیّن الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة 
 

طبیعة  اإلسم
 العضویة

 ۲۰۱۹عدد اجتماعات لجنة المراجعة في عام 
االجتماع 

 األول
 فبرایر ۱۸

االجتماع 
 الثاني

 أبریل ۳۰

االجتماع 
 الثالث

 یولیو ۲۹

االجتماع 
 الرابع

 أكتوبر ۲۸

عدد مرات 
 الحضور

 ٤ √ √ √ √ رئیس اللجنة األشقرسعود عبد الرحمن 
 ٤ √ √ √ √ عضو نوریاكي تاكشیتا

 ٤ √ √ √ √ عضو سلیمان عامر البرقان
 ٤ √ √ √ √ عضو محمد عبد اللطیف العمیر

  
المالیة من جمیع النواحي المادیة استناداً إلى المراجعة التي أجرتھا لجنة المراجعة، تفید اللجنة بأن الشركة تطبق نظام مراجعة داخلي فعال وأن ممارساتھا 

 تتماشى مع المعاییر المحاسبیة المقبولة المتبعة في المملكة العربیة السعودیة.
 

 لجنة الترشیحات والمكافآت

 .المجلس بموافقة لألداء معاییر موضوعیّة باقتراح وتقوم اإلدارة مجلس أداء تقییم كیفیّة سنوات، لمدة ثالث تدوم والتي ،والترشیحات المكافآت لجنة تُحدد
 :یلي ما أخرى ضمن أمور اللجنة ھذه واجبات أھم ومن

ً  اإلدارة لمجلس أعضاء توصیة أو ترشیح •  .الُمعتَمدة والمعاییر واإلجراءات للسیاسات وفقا

 .األمانة أو بالشرف مخلة جریمة أي في سابقا قد أدین اإلدارة مجلس لعضویة شخص أي ترشیح عدم من التأكد •

 .المجلس ألعمال جمیع األعضاء یُكرسھ أن یجب الذي األعضاء والوقت في توافرھا الالزم للكفاءات السنویّة المراجعة •

 منصب المستقلین لدیھ األعضاء أحد كان لو فیما المصالح في تعارض أيّ  وعدم وجود الُمستقلین األعضاء استقاللیة من سنويّ  بشكل التحقق •
 .أخرى شركة أيّ  إدارة مجلس في عضویّة أو

 .األداء معاییر باستخدام التنفیذیین المسؤولین وكبار فیما یتعلق بمكافآت األعضاء لمجلس اإلدارة تقدیم توصیات وسیاسات واضحة •

 اللّجنة وتواریخ االجتماعات: اجتماعات حضور مرات عدد إلى باإلضافة والترشیحات، المكافآت لجنة أسماء أعضاء التالي الجدول یبیّن



۷ 
 

 

 

 
  م۲۰۱۹االجتماعات  عدد

 طبیعة العضویة االسم
االجتماع األول 

فبرایر  ۳بتاریخ 
 م۲۰۱۹

االجتماع الثاني 
سبتمبر  ۱٥بتاریخ 

 م۲۰۱۹

االجتماع الثالث 
  ۲٤بتاریخ 

 م۲۰۱۹ نوفمبر
  عدد مرات الحضور

سعود عبدالرحمن 
  ۳ √ √ √ رئیس اللجنة األشقر

  ۳ √ √ √ عضو تاكاشي شیجموري
  ۳ √ √ √ عضو سلیمان عامر البرقان

محمد عبد اللطیف 
  ۳ √ √ √ عضو العمیر

 
 
 

 لجنة التسویق:

 :اللجنة التالي ھذه مھام وتشمل بمسوقیھا، وعالقتھا تسویق منتجاتھا في الشركة وتَوّجھ لترشد التسویق لجنة إنشاء تم

قین أداء مراقبة •  .الُمَسّوِ

 .تسویق المنتجات في المدى وقصیرة طویلة استراتیجیات المسوقین فعالیة بشأن توصیات وتقدیم مراجعة •

 .الطویل المدى على لتحسین اإلیرادات توصیات وتقدیم المسوقین أنشطة مراجعة •

 .المنتجات في تسویق المعتَمدة ولالتفاقیات بھا المعمول لقواعد الحوكمة االمتثال حیث من المسوقین أنشطة مراقبة •

 .المنتجات تسویق في بھا المعمول للقوانین واللوائح االمتثال حیث من المسوقین أنشطة مراقبة •
 

 اجتماعات اللجنة وتاریخ االجتماع: حضور مرات وعدد وطبیعة عضویتھ العضو ذلك اسم في بما التسویق لجنة تكوین التالي الجدول یبیّن
 

 م۲۰۱۹االجتماعات  عدد 

نوفمبر  ۳ الثالثاالجتماع  عدد مرات الحضور االسم طبیعة العضویة
 م۲۰۱۹

 انياالجتماع الث
سبتمبر  ۱٥بتاریخ 

 م۲۰۱۹

 األولاالجتماع 
 ابریل ۱٦بتاریخ 

 م۲۰۱۹

 صالح فھد النزھھ رئیس اللجنة √ √ √ ۳

ُوِكَل عنھ صالح  ُوِكَل عنھ صالح النزھھ ۰
 النزھھ

ُوِكَل عنھ صالح 
ناصر دمشق  عضو النزھھ

 المھاشیر

تاكاشي  عضو √ √ √ ۳
 شیجموري

 اللجنة التنفیذیة:

 حوكمة ممارسات بأفضل االلتزام مع فعالیة األكثر بالطریقة الشركة مصالح على اإلشراف في اإلدارة مجلس مساعدة ھو التنفیذیة اللجنة من الغرض
 :التالیة بالمھام للقیام الالزمة والصالحیات السلطات كافة على التنفیذیة اللجنة تقوم اإلدارة، لمجلس المحفوظة باالختصاصات االخالل الشركات. دون

 على بند أي یتجاوز أال شریطة والبرامج المعتمدة، والمیزانیات خطط العمل في الواردة وطلبات النفقات للبنود ومنح الموافقة للعقود مراجعة •
 ملیون لایر. ۱۸۷٫٥ھ ما قیمتحدة 

 .علیھا للموافقة اإلدارة مجلس إلى بھا والتوصیة العمل خطة مراجعة •

بحسب ما  التنفیذیة اللجنة كیفما ترى اإلدارة، مجلس قبل من المعتمدة والبرامج والخطط للمیزانیات السنویة اإلضافات واعتماد مراجعة •
 .آلخر وقت من الظروف تقتضي



۸ 
 

 .سابقا المعتمدة النفقات طلبات وإكمال واإللغاء تحدید إعادة واعتماد مراجعة •

 .الشأن ھذا في الشركة إلدارة المشورة وتقدیم متنوعة مواضیع حول معلوماتیة تقاریر تلقي •

 بھ مسموح حد في اتفاق، أي شروط وتعدیل الصلة، ذوي األشخاص أو المساھمین من أي مع معامالت في الشركة دخول على الموافقة •
 .القانون بموجب

 .آلخر وقت من اإلدارة مجلس من بتفویض المحددة والمواضیع للمھام وفقا إلیھا المقدمة التقاریر في النظر •

 .آلخر وقت من اإلدارة مجلس قبل من مفوضة أخرى مھام أداء أیة •

 
 اجتماعات اللجنة وتاریخ االجتماع: حضور مرات وعدد وطبیعة عضویتھ العضو ذلك اسم في بما اللجنة التنفیذیة تكوین التالي الجدول یبیّن

 
 االجتماعات عدد العضویةطبیعة  االسم

 لم یجتمع رئیس اللجنة عبدالعزیز محمد القدیمي
 لم یجتمع عضو صالح فھد النزھھ

 لم یجتمع عضو **تاكاشي شیجموري
 

م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱البوعینین رئیساً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 
 
 

 بالتمریر، بناًء على الئحة اللجنة. من القراراتم بالتصدیق على عدد ۲۰۱۹قام أعضاء اللجنة التنفیذیة خالل عام 
 
 

 .الوسائل التي اعتمد علیھا مجلس اإلدارة في تقییم أدائھ وأداء لجانھ وأعضائھ، والجھة الخارجیة التي قامت بالتقییم وعالقتھا بالشركة -۷
 

داء المجلس لغرض إظھار نتائج التقییم ألیة مشاكل محتملة؛ باإلضافة أنشأ مجلس اإلدارة آلیة للتقییم السنوي لفعالیة المجلس. وتغطي اآللیة مختلف جوانب أ
كل عام وتقدم ھذه إلى تحدید األسباب الجذریة لھذه المشاكل؛ واختبار مدى عملیة فاعلیة حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملیة تقییم مجلس اإلدارة 

س اإلدارة أنفسھم (بما في ذلك الرئیس التنفیذي) كمصدر معلومات وحید لعملیة التقییم. وتضمن ھذه العملیة تقییما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجل
التالیة: اآللیة أن یقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فھم مشترك لدورھم ومسؤولیاتھم في مجال الحوكمة. ویتضمن التقییم عشر معاییر تغطي المحاور 

الحوكمة؛ عملیات وظائف المجلس؛ المسؤولیة القانونیة؛ األمور المالیة؛ التخطیط؛ وعالقات أعضاء مجلس اإلدارة.  المسؤولیة المترتبة على األعضاء؛
تقدیم ورشة عمل  ترأس لجنة الترشیحات والمكافآت عملیة التقییم، وبالتالي فإن أمین سر اللجنة ھو المسئول عن تحلیل النتائج وإعداد التقاریر عنھا. تم

لكل أعضاء مجلس اإلدارة عن طریق جھة استشاریة متخصصة بغرض االشراف على نتائج تقییم مجلس اإلدارة وتأسیس الخطة  ۲۰۱۸م خاصة في عا
 الالزم تطبیقھا ومؤشرات األداء الرئیسیة.

 

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذیةمكافآت أعضاء اإلفصاح عن  -۸

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 قواعد تحدید المكافآت

وتعتمد  دارة للموافقة علیھا بصفة سنویة،یقدم مجلس اإلدارة توصیاتھ إلى الجمعیة العامة بشأن المكافآت المقدمة لجمیع أعضاء مجلس اإل -
توصیة مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة في ھذا الشأن على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت في الشركة. ویجب أن تتوافق توصیات 

 یحات والمكافآت ومجلس اإلدارة مع األنظمة واللوائح والقواعد والسیاسات المعمول بھا (بما في ذلك ھذه الالئحة).لجنة الترش

یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معیناً أو مزایا عینیة أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معینة من صافي أرباح  -
 اثنتین أو أكثر من ھذه المزایا. الشركة السنویة، ویجوز الجمع بین

) من صافي األرباح، وذلك %۱۰إذا كانت المكافأة نسبة معینة من أرباح الشركة، فال یجوز أن تزید المكافأة السنویة اإلجمالیة عن نسبة ( -
 المدفوع. ) من رأس مال الشركة%٥بعد خصم االحتیاطیات ذات العالقة، وبعد توزیع ربح على مساھمي الشركة ال یقل عن (

وفي جمیع األحوال، ال یتجاوز مجموع ما یحصل علیھ عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزایا مالیة أو عینیة خمسمائة ألف لایر سعودي  -
 سنویاً.



۹ 
 

نیة استثناًء من الفقرتین أعاله، یجب أال تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من أرباح الشركة الصافیة أو أن تكون مب -
 بشكل مباشر أو غیر مباشر على ربحیة الشركة.

یجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحیث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاتھ والمھام المنوطة بھ واستقاللھ  -
 وعدد الجلسات التي یحضرھا وغیرھا من االعتبارات.  

 المكافأة اإلضافیة

الحصول على مكافأة إضافیة غیر المكافآت التي یستحقھا باعتباره عضًوا في مجلس اإلدارة.  ویحدد مجلس  یجوز لرئیس مجلس اإلدارة -
 اإلدارة تلك المكافأة اإلضافیة (إن وجدت) بصفة سنویة بناًء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت.

اللجان غیر المكافآت التي یستحقوھا باعتبارھم أعضاء یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافیة مقابل عضویتھم في  -
 في مجلس اإلدارة. 

یجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافیة مقابل مناصبھم ككبار تنفیذیین غیر المكافآت التي یستحقوھا باعتبارھم أعضاء  -
 في مجلس اإلدارة.  

لھ الحصول على مكافأة إضافیة غیر المكافآت التي یستحقھا باعتباره عضًوا في  إذا كان أمین مجلس اإلدارة عضًوا في المجلس، یجوز -
 مجلس اإلدارة.  ویحدد مجلس اإلدارة تلك المكافأة اإلضافیة (إن وجدت) بصفة سنویة (بناًء على توصیة لجنة الترشیحات والمكافآت).  

 (جمیع المبالغ بآالف الریاالت) أعضاء مجلس اإلدارة:

بدل 
ت

صروفا
م

المبلغ اإلجمالي 
 

ت نھایة الخدمة 
مكافآ

 

 مكافآت ثابتة                مكافآت متغیرة

االسم
 

المجموع
 

األسھم الممنوحة (یُْدَخل قیمتھا) 
 

خطط تحفیزیة طویلة األجل
صیرة األجل 

خطط تحفیزیة ق
 

ت دوریة 
مكافآ

نسبة من األرباح  
 

المجموع
 

ضو 
س أو الع

س المجل
مكافأة رئی

ب أو 
المنتد
ضاء

أمین السر إن كان من األع
 

ت العمل الفني واإلداري واالستشاري
مكافآ

 

مزایا عینیة
 

ت اللجان
ضور جلسا

مجموع بدل ح
 

س
ت المجل

ضور جلسا
بدل ح

 

مبلغ محدد
 

  أوالً: األعضاء المستقلین 
۰ 

۳٥۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۳٥۰ 
۰ ۰ ۰ ۰ 

۰ ۳٥۰ 
سعود  -۱

عبدالرحمن 
 األشقر

صالح فھد  -۲ ۳٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٥۰ ۰
 النزھھ

محمد عبد  -٤ ۳٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳٥۰ ۰
 اللطیف العمیر

 المجموع ۱۰٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٥۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰٥۰ ۰
 ثانیاً: األعضاء غیر التنفیذیین

عبد العزیز  -۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 محمد القدیمي

سلیمان  -۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 عامر البرقان

نوریاكي  -۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 تاكشیتا

تاكاشي  -٤ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 شیغموري

 المجموع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
 لثاً: األعضاء التنفیذیین ثا



۱۰ 
 

ناصر  -۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
دمشق 

 المھاشیر
سیجي  -۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 تاكیوتشي
 المجموع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰

 
م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیساً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ 

 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 
 

 كبار التنفیذیینمكافآت 

 قواعد تحدید المكافآت

یحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصیات لجنة الترشیحات والمكافآت، مكافآت جمیع كبار التنفیذیین وفقاً لعقود العمل والسیاسات وخطط  -
 المكافآت والتعویضات الداخلیة ذات الصلة.

دیثاً.  تقوم لجنة الترشیحات والمكافآت بمراجعة عقود العمل واعتمادھا مع كبار التنفیذیین، بما في ذلك العقود المزمع إبرامھا مع المعینین ح -
 كما یجب علیھا مراجعة واعتماد أي عقد یبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفیذیین.  

 المزایا والخطط التحفیزیة

یة، یستحق كبار التنفیذیین بعض المزایا التي تقدمھا الشركة.  وإلى جانب المعاشات التقاعدیة، تتمثل المزایا بشكل رئیسي في الخدمات الطب -
ع طبیعة ضواستخدام المرافق الترفیھیة للشركة، والعالوات المتعلقة باإلسكان (أو ما یعادلھا)، والبدالت المتعلقة بالنقل (أو ما یعادلھا). وتخ

 .ومستویات المزایا المقدمة لكبار التنفیذیین للمراجعة الدوریة من قبل لجنة الترشیحات والمكافآت كما أنھا تخضع لموافقة مجلس اإلدارة

اء یجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغیرة لكبار التنفیذیین تحدد وفق معطیات السوق وتخضع لتحقیق أھداف محددة مسبقاً تتعلق باألداء سو -
كانت قصیرة األجل أو طویلة األجل.  وتخضع خطط المكافآت المتغیرة لتوصیة لجنة الترشیحات والمكافآت كما أنھا تخضع لموافقة 

 مجلس اإلدارة.

.  یجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفیذیین وغیرھم من الموظفین فرص ملكیة لألسھم من خالل خطة لملكیة الموظفین لألسھم أو برامج مماثلة -
وتخضع ھذه الخطط والبرامج لتوصیة لجنة الترشیحات والمكافآت كما أنھا تخضع لموافقة مجلس اإلدارة وتكون وفقاً لألنظمة واللوائح 

 والتعلیمات المعمول بھا.

 اإلدارة التنفیذیة: (جمیع المبالغ بآالف الریاالت)

 

ب
ص

المن
 

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة

ت نھایة 
مكافآ

الخدمة
 

س اإلدارة، إن 
ت تنفیذیین مجل

مجموع مكافآ
ت

وجد
المجموع 

 

ب
الروات

ت 
البدال

مزایا عینیة 
المجموع 
ت دوریة 

مكافآ
 

االرباح
 

صیرة األجل
خطط تحفیزیة ق

خطط تحفیزیة طویلة األجل 
األسھم الممنوحة (یُْدَخل قیمتھا) 

 

المجموع
 

الرئیس وكبیر  ۱
 ٤٤٥ ۹٥٦ التنفیذییناإلداریین 

۰ 
۱٤۰۱ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱٤۰۱ 

نائب الرئیس األعلى  ۲
 ۷۱۸ ۱٬۱۱۷ للتصنیع

۰ 
۱۸۳٥ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱۸۳٥ 

نائب الرئیس  ۳
 ۷٤۷ ۸۸۹ للعالقات الصناعیة

۰ 
۱٦۳٦ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱٦۳٦ 

 ۱٤۷٦ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱٤۷٦ ۰ ٥۳۰ ۹٤٦ المدیر المالي ٤

نائب الرئیس لألمن  ٥
 ۷۸٥ ۱۰۲۰ الصناعي

۰ 
۱۸۰٥ 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۱۸۰٥ 

 ۸۱٥۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱٥۳ ۰ ۳۲۲٥ ٤۹۲۸ المجموع 



۱۱ 
 

 مكافآت أعضاء اللجان

 قواعد تحدید المكافآت

 یتم مكافأة أعضاء اللجان وفقاً الئحة عمل اللجنة المعنیة. -

 بشأنھا لمجلس اإلدارة.مع مراعاة الفقرة أعاله، تراجع لجنة الترشیحات والمكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصیاتھا  -

 أعضاء اللجان: (جمیع المبالغ بآالف الریاالت)

المكافآت الثابتة (دون بدل حضور جلسات  
 المجموع بدل حضور جلسات المجلس المجلس)

 أعضاء لجنة المراجعة
 ۰ ۰ ۰ سعود عبدالرحمن األشقر  -۱
 ۰ ۰ ۰ نوریاكي تاكشیتا  -۲
 ۰ ۰ ۰ سلیمان عامر البرقان  -۳
 ۰ ۰ ۰ محمد عبد اللطیف العمیر  -٤

 ۰ ۰ ۰ المجموع
 أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت

 ۰ ۰ ۰ سعود عبدالرحمن األشقر  -۱
 ۰ ۰ ۰ تاكاشي شیغموري  -۲
 ۰ ۰ ۰ محمد عبد اللطیف العمیر  -۳
 ۰ ۰ ۰ سلیمان عامر البرقان -٤

 ۰ ۰ ۰ المجموع
 لجنة التسویقأعضاء 

 ۰ ۰ ۰ صالح فھد النزھھ -۱
 ۰ ۰ ۰ تاكاشي شیغموري -۲
 ۰ ۰ ۰ ناصر دمشق المھاشیر -۳

 ۰ ۰ ۰ المجموع
 أعضاء اللجنة التنفیذیة

 ۰ ۰ ۰ عبد العزیز محمد القدیمي  -۱
 ۰ ۰ ۰ صالح فھد النزھھ -۲
 ۰ ۰ ۰ تاكاشي شیغموري -۳

 ۰ ۰ ۰ المجموع
 

ً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیسا
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 
أو من أي جھة إشرافیھ أو تنظیمیة أو قضائیة،  ھیئة السوق المالیةقید احتیاطي مفروض على الشركة من  احترازي أوعقوبة أو جزاء أو تدبیر  -۹

 مع بیان أسباب المخالفة والجھة الموقعة لھا وسبل عالجھا وتفادي وقوعھا في المستقبل
 

احترازیة أو قید احتیاطي على الشركة من الھیئة أو من أي جھة إشرافیھ أو تنظیمیة أو  زاءات أو تدبیراتجلم یتم فرض أي عقوبات أو 
 .۲۰۱۹قضائیة خالل عام 

 لى رأي لجنة المراجعة في مدى كفایة نظام الرقابة الداخلیة في الشركةإ إضافةالشركة، بنتائج المراجعة السنویة لفعالیة إجراءات الرقابة الداخلیة  -۱۰
 

واللوائح  رئیسي لقسم المراجعة الداخلیة في تقییم ورصد تنفیذ نظام الرقابة الداخلیة في بترورابغ والتحقق من امتثال الشركة وموظفیھا للقوانینیتمثل الدور ال
 والتعلیمات والسیاسات واإلجراءات المعمول بھا في الشركة.  

 
، قام قسم المراجعة الداخلي بتقییم إجراءات الرقابة الداخلیة لألنشطة الرئیسیة للشركة.  التي أقرتھا لجنة المراجعة ۲۰۱۹وفقًا لخطة المراجعة السنویة لعام 

جعة الداخلیة ضمن حیث قدم المراجع العام النتائج والتوصیات خالل االجتماعات الدوریة للجنة. كما تلتزم اإلدارة التنفیذیة للشركة بتنفیذ توصیات المرا
 اده بالتزامن مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسین إجراءات الرقابة الداخلیة.  إطار زمني معقول؛ بحیث یتم إعد

 



۱۲ 
 

والتي قد تؤثر على  ۲۰۱۹وتفید لجنة المراجعة بعدم وجود أي مالحظات جوھریة أو رئیسیة تم العثور علیھا أثناء عملیات المراجعة التي أجریت في عام 
 فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة للشركة.

 اخلي في الشركة في حال عدم وجودهتوصیة لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعیین مراجع د -۱۱
 

ي لقد أنشأت شركة بترو رابغ قسم المراجعة الداخلي بالفعل؛ حیث یرأسھ المراجع العام ویتكون من فریق متكامل من المراجعین الداخلیین ذو
 الخبرة العالیة.

أو التي رفض المجلس األخذ بھا بشأن تعیین مراجع حسابات الشركة  ،یوجد تعارض بینھا وبین قرارات مجلس اإلدارةتوصیات لجنة المراجعة التي  -۱۲
 التوصیات، وأسباب عدم األخذ بھا وعزلھ وتحدید أتعابھ وتقییم أداءه أو تعیین المراجع الداخلي، ومسوغات تلك

 
  س اإلدارة.ال یوجد تعارض بین توصیات لجنة المراجعة وقرارات مجل

 
 تفاصیل المساھمات االجتماعیة للشركة -۱۳

 
والشباب  برنامج سلة الخیر ویتضمن توزیع المواد الغذائیة األساسیة للعائالت المحتاجة، كما استمر برنامج كسوة العید في تقدیم المالبس للنساء

سلة غذائیة على منطقة رابغ  ۲٤۰۰تم توزیع لعید الفطر، و شخص مالبس أو كوبونات ۱۰۰۰تلقى أكثر من  المحتاجین في رابغ. حیث
) طنًا من المواد الغذائیة بشكل ٤٥) خمسة وأربعین (٥۰. كما وزع خمسون متطوًعا (۲۰۱۸٪ مقارنة بعام  ٤۲وقراھا، مما یعني زیادة قدرھا 

، وھو ما ضاعفتھ شركة سعودي لایر ۱۱۲٥٦٦٬٦۰ ع موظفو شركة بترو رابغ بمبلغربع سنوي. أما بالنسبة للبرامج الرمضانیة، فقد تبر
 بترو رابغ مرة أخرى.

طالبًا من الذكور  ۲۸۰باإلضافة إلى برامج رمضان، بدأت بترو رابغ برنامج السفراء، الذي قدم البرنامج الصیفي، حیث استقبلت بترو رابغ 
من اإلسعافات األولیة، اللغة اإلنجلیزیة وحتى المھارات اإلداریة،  واإلناث بالتعاون مع صندوق الموارد البشریة (ھدف) وقدمت تدریبات متمیزة

 .۲۰۱۸٪ في عدد المشاركین مقارنة بعام  ۷۸مما یعني زیادة قدرھا 
رع كما تم تقدیم برنامج جدید آخر في مدینة رابغ وھو برنامج موھوب الذي قدم محاضرتین جدیدتین، وھما التجدید واألثاث باإلضافة إلى التب

ھزة الكمبیوتر من الشركة. وبالنسبة للبیئة، نظمت شركة بترورابغ یوماً خاصاً لزراعة األشجار في المدارس. وذلك بالتعاون مع وزارة بأج
طفالً  ۱۲٦كما تمكنت بترو رابغ من تسجیل أطفال شھداء الواجب في االكتتاب أرامكو العام. وُخِصَص لعدد التعلیم بمشاركة محافظ رابغ. 

. لقد كانت ھذه المبادرة الجزء األول من برنامج أطلقھ صاحب السمو الملكي األمیر بدر لایر سعودي ۳۹۸٦۳٬٥۹ة ا بقیمة إجمالیسھمً  ۱٥۰
بن سلطان بن عبد العزیز آل سعود، والذي طلب من بترورابغ تدریب وتثقیف وتوظیف أطفال الشھداء الواجب، بالتنسیق مع محافظة مكة 

لبرامج العام السابق التي  اً لیة االجتماعیة للشركات استمراربرامج بترورابغ للمسؤو دُ عَ تُ  لملكي األمیر خالد الفیصل.المكرمة وصاحب السمو ا
مع المنظمات  ھاتطویر شراكت ۲۰۲۰عام في  الشركة خططوتتھدف إلى إظھار التزام الشركة بتطویر البالد وتعزیز سمعتھا وعالمتھا التجاریة. 

 .بترورابغلتطویر وتعزیز برامج المسؤولیة االجتماعیة للشركات في  الرائدة وإطالق برامج جدیدة

 وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھا.  خیرةالجمعیات العامة للمساھمین المنعقدة خالل السنة المالیة األ تواریخبیان ب -۱٤

، ۲۰۱۹مایو  ۱٥یوم األربعاء الموافق  ۱۰:۳۰رابغ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساًء  بمحافظةاألول)  اعاالجتمُعِقَدت الجمعیة العامة العادیة (
 برئاسة المھندس عبد العزیز محمد القدیمي، بصفتھ رئیس مجلس اإلدارة.

 
 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرین لھذه الجمعیة:

 
 ناصر دمشق المھاشیر -
 البرقانسلیمان عامر  -
 سیجي تاكیوتشي -
 سعود عبدالرحمن األشقر -
 صالح فھد النزھة  -
 محمد عبد اللطیف العمیر -
 

 النشاط الرئیسة للشركةألنواع وصف  -۱٥

 أنشطة الشركة:

من الربح وتقلیل لدى بترورابغ نشاطان رئیسیان ھما: التكریر وإنتاج البتروكیماویات. حیث یتم دمج ھذین النشاطین بشكل كامل لتحقیق أقصى قدر 
 التكلفة من خالل تحویل المنتجات ذات القیمة المنخفضة إلى منتجات ذات قیمة وھامش ربح أعلى.

 التكریر



۱۳ 
 

ملیون برمیل سنویاً من البنزین ومادة النفتا  ۱۳٤ألف برمیل یومیا من النفط الخام العربي الخفیف وتنتج  ٤۰۰تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى 
 وزیت الوقود. محركات النفاثة والدیزلووقود ال

 البتروكیماویات

ملیون طن سنویاً من البولي إیثیلین، والجالیكول إثیلین األحادي، والبولي بروبیلین وأكاسید البروبیلین من  ۲٫٤تمتلك الشركة القدرة على إنتاج حتى 
 الزیت الخام واإلیثان والبیوتان الذي توفره أرامكو السعودیة.

 :۹۲۰۱یوضح الجدول التالي كیفیة مساھمة كالً من النشاطین في شركة بترورابغ لعام 
 المساھمة في المبیعات (٪) مبیعات (ألف لایر) ۲۰۱۹ النشاط
 %۷٦ ۸۲٥۸۷٦۷۹ التكریر

 %۲٤ ۸۸۱۸٥۱۷ البتروكیماویات
 %۱۰۰ ۳٤۰٦۱۹۷٥ اإلجمالي

 

 

التغییرات الھیكلیة للشركة، أو توسعة أعمالھا، أو وقف عملیاتھا) والتوقعات المستقبلیة ألعمال وصف لخطط وقرارات الشركة المھمة (بما في ذلك  -۱٦
 الشركة

وما بعده، في حین یتم األخذ في االعتبار التوقعات المستقبلیة التالیة من قبل إدارتھا وأعضاء مجلس  ۲۰۲۰خالل عام  االعتیاديتستمر الشركة في التشغیل 
 إدارتھا:
 المالي للمرحلة الثانیةالتكامل  -
 الصیانة الدوریة لمعامل االنتاج -
 التقدم في مشروع تطویر زیت الوقود -

اطر المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجھھا الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغیلیة أم مخاطر تمویلیة، أم مخاطر السوق) وسیاسة إدارة ھذه المخ -۱۷
 ومراقبتھا.

 أعمال تكریر النفط وإنتاج البتروكیماویّات والتي قد تواجھ بطبیعتھا بعض المخاطر التالیة: تستند أعمال شركة بترورابغ على

 
 إدارة المخاطر المالیة •

 وھي مخاطر فشل أحد أطراف االلتزام المالي في الوفاء بالتزامھ مما یتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. مخاطر االئتمان
 

رئیسي على التعامالت النقدیة وما یعادلھا، والودائع ألجل، والذمم التجاریة، والقروض، والذمم المدینة األخرى.  بحیث تشتمل مخاطر االئتمان بشكل 
٪) ۹۸٫٦: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱٪) ( ۹۹٫۹یوضع النقد وما یعادلھ والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنیفات ائتمانیة قویة.  وغالبیة الذمم التجاریة المدینة (

غ الكامل للفاتورة الشریكین المؤسسین بتصنیفات ائتمانیة قویة، وفق قیم قابلة للتحقیق.  وفي حالة االختالف على أي فاتورة، یلتزم الُمَسِوق بدفع المبلھي من 
٪ ۸متأخرة بما یعادل م، كان ھناك دیون ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱وذلك قبل إثبات الخالف. والشركة ال تحصل على ضمانات مقابل الذمم الَمِدینة. مع نھایة 

) من رصید الذمم التجاریة لفترات االئتمان المسموح بھا للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق %۱: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱(بتاریخ 
حیث ال تتعرض الشركة لمخاطر والموظفین، ویتم تأمینھا بواسطة مدفوعات المرافق والرھون العقاریة على الوحدات السكنیة ذات الصلة على التوالي. ب

 ائتمان كبیرة على ذمم مدینة أخرى.
 
 

 مخاطر أسعار السلع األساسیة
دارة ھذه المخاطر تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق السائدة على المنتجات المكررة والبتروكیماویة التي تنتجھا. وتتمثل سیاسة الشركة في إ

لقائمة على العقود مع العمالء الرئیسیین، بناًء على االتفاقیات التي أبرمتھا الشركة. ال تدخل الشركة في ترتیبات تحوط أسعار من خالل استخدام األسعار ا
 السلع.

 
في  وھي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثیر التقلبات في أسعار الفائدة الحالیة مخاطر سعر الفائدة على القیمة العادلة للتدفقات النقدیة

المركز المالي والتدفقات النقدیة للشركة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئیسي من اإلیداعات قصیرة األجل، والقروض من 
  البنوك والمؤسسات المالیة، والقروض من الشریكین المؤسسین والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع إلعادة التسعیر بانتظام.

 
 قیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قیمتھا الدفتریة. ال

 
 
 
 
 



۱٤ 
 

 حساسیة سعر الفائدة
 

 واالفتراضاتنقطة أساسیة في أسعار الفائدة المتغیرة على الودائع ألجل والقروض  ٥۰م، إلى أن زیادة/نقصان ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱تشیر التقدیرات بتاریخ 
 ۱۸۹٫۹: ۲۰۱۸ملیون لایر سعودي ( ۱۹٦٫۱صافي ربح الشركة للسنة بحوالي  نقصی/زیدیمع االحتفاظ بثبات جمیع المتغیرات األخرى، فإن ذلك سوف 

 ملیون لایر سعودي).
 

  ھي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتھا عند استحقاقھا.مخاطر السیولة 
 

وتھدف الشركة إلى الحفاظ  استحقاقھا.وتتم إدارة مخاطر السیولة عن طریق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السیولة الكافیة للوفاء بالتزامات الشركة حال 
 على مستوى السیولة النقدیة والنقد المعادل لتلبیة التدفقات النقدیة المتوقعة لاللتزامات المالیة. 

 
ات المالیة للشركة من ذمم التجاریة الدائنة والقروض والسلفیات والتزامات التأجیر والمصروفات المستحقة وبعض االلتزامات األخرى. وتتكون االلتزام

شھرا من  ۱۲تعتبر جمیع االلتزامات المالیة، باستثناء القروض والسلفیات والتزامات التأجیر، دون عموالت، ومن المتوقع أن یتم تسویتھا في غضون 
 تاریخ بیان المركز المالي.

 
وھي مخاطر تتمثل في أن قیمة األداة المالیة ستكون ُعرضة للتقلّب بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. لذا فإن مخاطر العملة 

ً بالدوالر األمریكي واللایر السعودي. تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في اسعار صرف ا لعمالت وتعتقد ان مخاطر معامالت الشركة رئیسیا
 العملة ال تشكل خطرا على الشركة.

 
 المخاطر المتعلقة بالوضع االقتصادي  •

یكون العامل  تدرك الشركة أنھا تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترو رابغ یتأثر بالظروف االقتصادیة العالمیة والمحلیة. ومن المتوقع أن
بالنسبة لمنتجات بترو رابغ ھو الركود االقتصادي الكبیر أو الظروف االقتصادیة المحلیة الراكدة، باإلضافة الى التعدیالت التي الرئیسي المؤثر على الطلب 

، مما قد یؤثر على العرض ۲۰۲۰ینایر  ۱أدخلتھا المنظمة البحریة الدولیة المتعلقة بنسبة محتوى الكبریت المسموح بھ في الوقود البحري اعتباًرا من 
على حد سواء، والطلب. ومن المحتمل أن یؤدي تباطؤ الظروف االقتصادیة الدولیة والمحلیة إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المكررة والبتروكیماویة 

التغییرات التي سیتم مما سیؤثر على المبیعات واإلیرادات المستھدفة لشركة بترو رابغ، وإذا ما تم إقرانھا بالمخاطر التضخمیة التصاعدیة المرتبطة ب
شركة بترو رابغ إجراؤھا من قبل الحكومة، فقد یزید الضغط على الطلب بالنسبة للشركة باإلضافة الى احتمالیة ارتفاع تكلفة المواد الخام. لذلك، تراقب 

 التخطیط ألي حاالت انخفاض محتملة.عن كثب وبشكل مستمر كالً من السوق وحالتھ وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ و
 

 المخاطر المتعلقة بالعملیات التشغیلیة •
یة تعتمد مصادر دخل الشركة على تشغیل المصانع والمرافق التي تتأثر باألداء وقدرة التشغیلیة للمحطة، باإلضافة إلى الدعم الھندسي والبن
ع، التحتیة لعملیات تقنیة المعلومات الموثوقة. یتم تحدید التشغیل اآلمن والمستقر للمصانع من خالل كفاءة ومھارة العاملین، وأداء المصن

واالستخدام األمثل للقدرات المتاحة، ومراقبة المخاطر بشكل صحیح، وتخفیف المخاطر إلى أدنى مستوى یمكن تحقیقھ بشكل معقول. كما 
بشكل تام وما یتعلق بذلك من األنشطة الخطرة التي یقوم  في الربع األولمجمع البإغالق  ۲۰۲۰یرتبط عامل خطر إضافي (مؤقت) في عام 

لو بترو رابغ. حیث یتم تخفیف المخاطر التي تحدث أثناء إیقاف التشغیل وأنشطة الصیانة المخططة وخالل مرحلة البدء من بھا موظفو ومقاو
 خالل إجراءات محددة إضافیة لضمان إنجاز المشروع بطریقة آمنة وموثوقة وفي نطاق المیزانیة والوقت المحدد.

 
 المخاطر المتعلقة بالحوكمة •

دارة تولي دور ومسؤولیة تحدید توجھ الشركة االستراتیجي، والمخاطر التي تنطوي علیھا ھذه المسؤولیة ھو تقدیم معلومات غیر من مسؤولیات مجلس اإل
الذي من فعالة أو خاطئة حول عملیات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس اإلدارة،  األمر الذي قد یؤدي إلى وضع توجھات غیر فاعلة؛ 

س إدارة یؤدي إلى استراتیجیة غیر فاعلة قد تؤثر سلباً على الربحیة وعوائد االستثمار.  وللتخفیف من احتمالیة ھذا النوع من المخاطر یقوم مجل شأنھ أن
 الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات من خالل وسائل مختلفة منھا على سبیل المثال ال الحصر:

ن لمجلس اإلدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس اإلدارة بھدف تقییم واستعراض الخطط السنویة المختلفة للشركة مثل تأسیس ِلجا -أ
 المبیعات والتسویق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.

ت واإلجراءات من قِبَل مجلس اإلدارة كلما دعت الحاجة سیاسات الشركة المعمول بھا لیست ثابتة على مدى حیاة الشركة،  ولذلك یتم مراجعة السیاسا -ب
 لتجنب تجاوز وخرق الضوابط واللوائح بسبب تغییر دینامیكیة القطاع الذي تعمل فیھ الشركة.

ي الشركة مسؤولة لضمان تنفیذ الخطة االستراتیجیة التي یضعھا مجلس اإلدارة بشكل فعال ولتفادي خطر انحراف اإلدارة عن الخطة، ستكون كل إدارة ف -ج
، وكان أحد ۲۰۱۸عن وضع مؤشرات أداء رئیسیة تتماشى مباشرة مع األھداف االستراتیجیة الرئیسیة. تم إنشاء مجموعة أداء الشركات في أوائل عام 

إلدارات واألقسام واإلجراءات مع ا االستراتیجیةأقسامھا مسؤول عن تطویر مقاییس األداء وأنظمة اإلبالغ ومؤشرات األداء الرئیسیة لمواءمة األھداف 
 الفردیة.

، وافق مجلس اإلدارة على سیاسة إدارة المخاطر الخاصة بشركة بترو رابغ ومیثاق لجنة إدارة المخاطر. كما تم إنشاء لجنة إدارة ۲۰۱۸في مارس  -د
ا لتعلیماتھ. حیث تھدف لجنة إدارة المخاطر الى مساندة ودعم المخاطر لشركة بترو رابغ واإلشراف علیھا من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة وفقً 

لى إنشاء قسم إدارة لجنة المراجعة في تنفیذ مسؤولیاتھا الرقابیة والقیام بالواجبات والمسؤولیات الموضحة في المیثاق المذكور آنفا. وافق مجلس اإلدارة ع
ذلك من أجل إنشاء مبادرة إدارة المخاطر التنظیمیة في كافة أنحاء الشركة على ان تكون المخاطر على أن یكون جزءا من مجموعة إدارة أداء الشركات و

، على بیان القدرة على تقبل المخاطر، والذي یُحدد ۲۰۱۹تحت إدارة لجنة إدارة المخاطر. كما وافقت لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة في یولیو 
لھ في السعي لتحقیق أھدافھا. حیث یتعامل نطاق عمل إدارة المخاطر المؤسسیة للشركة مع جمیع المخاطر مستوى المخاطر الذي ترغب المنظمة في قبو

لمشاریع والسمعة المؤسسیة من منظور شامل، مع األخذ بعین االعتبار سبع صفات للمخاطر (الصحة والسالمة والبیئة واالمتثال القانوني والتنظیمي وتسلیم ا
وفقاً لخمس مستویات للمخاطر (من األقل أھمیة وحتى الكارثیة) مع خمس مستویات محتملة الحدوث (من  ٥X٥ة تقییم المخاطر واألثر المالي) ومصفوف
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المراجعة  النادرة وحتى المؤكدة). كما تمت الموافقة على مصفوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بھا للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة
اء جلس اإلدارة كجزء من "مبادئ بیان القدرة على تقبل المخاطر" وتم تحدید سجالت المخاطر على مستویات مختلفة لجمیع األقسام في جمیع أنحالتابعة لم

قاریر م تشركة رابغ للتكریر والبتروكیماویات (بترورابغ). حیث تتم مراجعة وتحدیث سجالت المخاطر بشكل دوري، وعند اقتضاء الحاجة. كما یتم تقدی
على أساس المخاطر على مستویات مختلفة كالتقاریر الداخلیة على أساس شھري، ویتم تقدیم التقاریر إلى لجنة إدارة المخاطر على أساس نصف شھري أو 

إدارة المخاطر بشكل ربع سنوي وإلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة على أساس نصف سنوي. یقوم مكتب المراجعة الداخلي أیضاً بمراجعة أنشطة 
وائد إدارة منتظم، وفقًا للجدول الزمني للمراجعة. یقوم قسم إدارة المخاطر ببناء وتعزیز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل الشركة على أن تؤكد وتوضح ف

 المخاطر.
 

 المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح  •
نین واللوائح المحلیة والدولیة المعمول بھا. وقد تتأثر عملیات الشركة في حال حدوث أي تعمل الشركة في بیئة دینامیكیة ویخضع تشغیل أعمالھا للقوا

أن یتسبب أي تغییرات في اللوائح أو التشریعات. یجب أن تلتزم الشركات باللوائح التي وضعتھا الھیئات الحاكمة التي تشرف على صناعتھا. لذلك، یمكن 
بعة في صناعة ما. یمكن أن تزید اللوائح تكالیف العملیات، وقد تضع لھا العقبات القانونیة واإلداریة، وأحیانًا قد تغییر في اللوائح في حدوث تأثیرات متتا

بعة تطورات تمنع الشركة من ممارسة أعمالھا التجاریة. للتخفیف من ھذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وھي إدارة تتولى مسؤولیات متا
في  لیة والدولیة ذات الصلة بصناعة التكریر والبتروكیماویات، وھي معنیة أیضاً باتخاذ الخطوات الالزمة إلبالغ إدارة الشركة عن أي تغییراألنظمة المح

معینة واقتراح  ئحاألنظمة قد یؤثر سلباً على عملیاتھا التشغیلیة وذلك خالل فترة زمنیة معقولة، وكذلك التواصل مع اإلدارة من أجل ضرورة االمتثال للوا
لمعدنیة، ووزارة الخطوات المناسبة للقیام بذلك، وھذا یشمل اللوائح الحكومیة المحلیة مثل األنظمة والقوانین من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة ا

ة البیئیة، إلخ. تتوفر المعلومات المتعلقة بالتغییرات التجارة واالستثمار، وھیئة السوق المالیة، واألنظمة الدولیة مثل قوانین التجارة ومكافحة اإلغراق واألنظم
الصناعي، حیث أنھا المسؤولة عن ضمان مراقبة البیئة التنظیمیة، ویتم استخدامھا من قِبَل  واالستثمارالحالیة والمستقبلیة من خالل إدارة شؤون الشركة 

وائح. یعمل قسم االمتثال المؤسسي عن كثب مع اإلدارات األخرى، مثل إدارة السالمة قسم االمتثال المؤسسي لمراقبة وتعزیز امتثال الشركة باألنظمة والل
قاریر دوریة عن والبیئة أو إدارة الشؤون القانونیة، إلخ. كما تشرف لجنة إدارة المخاطر على شؤون إدارة االمتثال وقسم االمتثال المؤسسي الذي یقدم ت

 إدارة االمتثال إلى لجنة إدارة المخاطر.
 

َسین •  المخاطر المتعلّقة بالرقابة الفعالة من قِبَل الشریَكین المؤّسِ
َسان على ملكیة ۲۰۰۸منذ االكتتاب العام للشركة في عام  من أسھم الشركة التي تم طرحھا، وھذا یسمح بحقوق تصویت  %۷٥م، حافظ الشریَكان المؤّسِ

َسین. ونتیجة لذلك، فإن من  َسین التأثیر في األمور التي تتطلب موافقة الجمعیة العاّمة. ومن الممكن األغلبیة للشریَكین المؤّسِ المحتمل من الشریَكین المؤّسِ
ذلك انتخاب أعضاء لھذا التأثیر أن یُماَرس بطریقة یمكن أن یكون لھا تأثیر كبیر على أعمال الشركة، ووضعھا المالي، ونتائج العملیات التشغیلیة بما في 

َسینمجلس اإلدارة، وتع  امالت الشركة الھاّمة، وتعدیالت رأس المال. وعالوة على ذلك، فإن أي تغییر في استراتیجیة أعمال و/ أو سیاسات الشریَكین المؤّسِ
َسین داِعمین أساسیین ألعمال الشركة وضماناً الستم ھا، فشركة راریتتجاه الشركة قد یؤثر على أعمال الشركة. ومن جھة أخرى، یُعتبَر الشریَكین المؤّسِ

ثل تعتبَر أرامكو السعودیة ھي عصب االقتصاد في المملكة العربیة السعودیة والِعب رئیسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالم
تان بقوة باستثماراتھما في عام. وھاتان الشركتان ملتزم ۳۰۰سومیتومو للكیماویات المحدودة شركة دولیة محترمة جدا ولھا تاریخ طویل یمتد ألكثر من 

َسان بتطویر المشروع، ونقل مل كیتھ لبترورابغ، وتوفیر بترورابغ، والدلیل على ھذا االلتزام ھو إنشاء المرحلة الثانیة من بترورابغ حیث قام الشریَكان المؤّسِ
َسان عدداً من االتفاقیات التجاریة ضمانات مالیة لضمان االنتھاء من المشروع. وعالوة على ذلك، وكما أعِلن في وقت سابق للج مھور، أبرم الشریَكان المؤّسِ

ا في ذلك ما التي تعود بالنفع في نھایة المطاف على بترورابغ. وباإلضافة إلى ذلك، ھناك عدة طرق تقوم بھا الشركة لتضمن حمایة صغار المساھمین، بم
 یلي:

 
لین، وھذا یعني تمشیاً مع لوائح ھیئة السوق المالیة، یتطلّب النظام األساسي لشركة بترورابغ أن یكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاًء مستق

موافقة علیھ من قبل ما أنھ حالیا ال یقل عدد األعضاء المستقلین عن ثالثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس اإلدارة یجب أن تتم ال
 .على االقل األعضاء المستقلین أحد علیھ إال بموافقةال یقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة 

 الیاً أعضاء مستقلین.یشغل كال من منِصَب رئیس لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة ورئیس لجنة المكافآت والترشیحات ورئیس لجنة التسویق ح
أو األطراف یتطلب النظام األساسي للشركة أن یوافق مجلس اإلدارة على دخول الشركة في أي تعامالت أو تعدیل شروط أي تعامالت مع أي من المساِھمین 

 ذات العالقة.
المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة، ویتم اإلفصاح  یتم التصویت على جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل أعضاء غیر ذوي صلة من لجنة

 وفي اجتماعات الجمعیة العامة. عنھا في تقریر مجلس اإلدارة
 

 ة الخمس األخیرة أو منذ التأسیسألصول الشركة وخصومھا ونتائج أعمالھا في السنوات المالی أو رسم بیاني خالصة على شكل جدول -۱۸

 
 بیان باألرباح أو الخسائر:

 
 الریاالتبآالف 

دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۷ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱٦ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱٥ 

 
 ۲٥٥۱۳۸٦۰ ۲٥۱٤٦۱۳۰ ۳٤۲۱۱۰۱۰ ٤۰۹۹۸۱۹۱ ۳٤۰٦۱۹۷٥ المبیعات

 ۱۹٥۰۰٦۱۲ ۱۹٤۲۳۹۱۱ ۲٦۲۳۷۱٤٤ ۳۱٤٤۷۲۹۸ ۲٥۸۷٦۷۹۷ المنتجات المكررة
 ٦۰۱۳۲٤۸ ٥۷۲۲۲۱۹ ۷۹۷۳۸٦٦ ۹٥٥۰۸۹۳ ۸۱۸٥۱۷۸ المنتجات البتروكیماویة

 )۲٥۲۱۸٥۳۰( )۲٤۰۳۸٦۹۹( )۳۱٥۱٤۹۸٦( )۳۸٦۸۳۱٥۰( )۳۲۳٤٤۰٦٤( تكلفة السلع المباعة
 ۲۹٥۳۳۰ ۱۱۰۷٤۳۱ ۲٦۹٦۰۲٤ ۲۳۱٥۰٤۱ ۱۷۱۷۹۱۱ إجمالي األرباح
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مصاریف مبیعات 
ومصاریف إداریّة 

 وعمومیّة
)۱۳٦٦۷۲٤( )۱۳۸۷٦۱۸( )۱۰٤۳۰۷۱( )۹۸٤۸٦٥( )۱۰٥٥٤۲٥( 

صافي إیرادات أخرى 
 ۱٥۸۸ )۸۷۷۸٤( )۲۲۹۹۷٦( )۲٥۸۸٦۳( )۸۹٥۳۳۸( (مصروفات)

 )۷٥۸٥۰۷( ۳٤۷۸۲ ۱٤۲۲۹۷۷ ٦٦۸٥٦۰ )٥٤٤۱٥۱( صافي األرباح (الخسارة)
 

 قائمة الدخل الشامل:

 
 بآالف الریاالت

۳۱ 
دیسمبر  

۲۰۱۹ 

۳۱ 
دیسمبر 
۲۰۱۸ 

۳۱  
دیسمبر 
۲۰۱۷ 

۳۱ 
دیسمبر 
۲۰۱٦ 

۳۱ 
دیسمبر 
۲۰۱٥  

  الزكاة وضریبة الدخل صافي الربح (الخسارة) بعد
)٥٤٤۱٥۱( 

 
٦٦۸٥٦۰ 

 
۱٤۲۲۹۷۷ 

 
۳٤۷۸۲ 

 
 ال ینطبق 

  إعادة قیاس الخسارة على خطة المنافع المحدودة
)٦۹۱۸۷( 

 
)۱۳۳٦۷( 

 
)۱۸۰٤۰( 

 
)٥٦۷۲۸( 

 
 ال ینطبق

 ال ینطبق ٤۲٥٥ ۲۷۰٦ ۲۰۰٥ ۱۰۳۷۸ تأثیر ضریبة الدخل

أو البنود التي لن یتم إعادة تصنیفھا في بیان األرباح 
 الخسائر في الفترات التالیة

 
 

)٥۸۸۰۹( 

 
 

)۱۱۳٦۲( 

 
 

)۱٥۳۳٤( 

 
 

)٥۲٤۷۳( 

 
 

 ال ینطبق
  إجمالي الدخل الشامل (الخسارة الشاملة) للسنة

)٦۰۲۹٦۰( 
 

٦٥۷۱۹۸ 
 

۱٤۰۷٦٤۳ 
 

)۱۷٦۹۱( 
 

 ال ینطبق
 

ینایر  ۱وفقاً لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین من تاریخ لقد أُِعَدت البیانات المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وكذلك 
ھي أول بیانات  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱معاً بالمقارنة مع البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  ۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱. البیانات المالیة للسنة المنتھیة في ۲۰۱۷

دیسمبر  ۳۱. وبالتالي، لم یكن ھناك بیانات للدخل الشامل كجزء من البیانات المالیة للسنة المنتھیة في مالیة أعدت وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة
۲۰۱٥ 

 
 قائمة المركز المالي:

 
 بآالف الریاالت

دیسمبر  ۳۱ ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۸ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۷ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱٦ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱٥ 

 
 ٥۷۳۲۸۷۰ ۹٥۹٤۹٤۷ ۱۲۷٤٦۷۸٤ ۱٤٦۳٦۳۹۳ ۱۱٥۲۰۲٦۳ االصول المتداولة

 ٤٥٦٦۸٥۸۰ ٤۸٦٥۱۱۰۰ ٤۸۹۲۸۱۹۳ ٤۹٤٥۷٥۷٤ ٦۲٥۰۹۳۸٥ الموجودات غیر المتداولة
 ٥۱٤۰۱٤٥۰ ٥۸۲٤٦۰٤۷ ٦۱٦۷٤۹۷۷ ٦٤۰۹۳۹٦۷ ۷٤۰۲۹٦٤۸ صولألمجموع ا

 ۷۸۷۲۱۳۳ ۱۱۳۳۳۱۳٤ ۱۳۸۷۳۹۹۹ ۲٤۸۸۹۸٥۳ ۲۷۹٤٦۱۱٤ الخصوم المتداولة
 ۳٥۱۷۲۹۹۱ ۳۸٥۱۷۳۹۷ ۳۷۷۱٥۱۷۱ ۲۸٦٦۲۰۹٤ ۳٦۰٤۲۱۲۷ الخصوم غیر المتداولة

 ۸۳٥٦۳۲٦ ۸۳۹٥٥۱٦ ۱۰۰۸٥۸۰۷ ۱۰٥٤۲۰۲۰ ۱۰۰٤۱٤۰۷ حقوق المساھمین
مجموع الخصوم وحقوق 

 ٥۱٤۰۱٤٥۰ ٥۸۲٤٦۰٤۷ ٦۱٦۷٤۹۷۷ ٦٤۰۹۳۹٦۷ ۷٤۰۲۹٦٤۸ المساھمین
 

 

 الشركةجمالي إیرادات جغرافي إلتحلیل  -۱۹
 مبیعات المنتجات المكررة •

 المنتجات المكررة
 ٪ (برمیل سنویاً) الكمیة الوجھة

 %۹٫۰۳ ۹۱۱۸٥۲۸ آسیا
 %۸۷٫٤۹ ۸۸۳٥٦۰٥٥ السعودیة

 %۰٫۷۸ ۷۸۸۷۰۰ أوروبا
 %۰٫۳٥ ٥۳٤۱۰٤ تركیا وأفریقیا

 %۰٫۰۰ ۰ شبھ القارة الھندیة
 %۲٫۱۷ ۲۱۹۳٦۲۲ اخرى

 %۱۰۰ ۱۰۰۹۹۱۰۰۹ المجموع
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 إجمالي إیرادات المنتجات المكررة •
 
 

 
 
 
 

 مبیعات المنتجات البتروكیماویة •
 

 
 
 

 إجمالي إیرادات المنتجات البتروكیماویة •
 

 المنتجات المكررة

المبیعات (باللایر  الوجھة
 ٪ السعودي)

 %٦٫٤٦ ۱٦۷۲۳٦۹۰۰۹ آسیا
 %۹۱٫٤۲ ۲۳٦٥۷۳۹۸۱۰۳ السعودیة

 %۰٫٥٤ ۱۳۹۳۹٤۱٥۳ أوروبا
 %۰٫٥۸ ۱٥۱۳۰۷۸۲۸ تركیا وأفریقیا

 %۰٫۰۰ ۰ شبھ القارة الھندیة
 %۰٫۹۹ ۲٥٦۳۲۸٤٦٤ اخرى

 %۱۰۰ ۲٥۸۷٦۷۹۷٥٥٥ المجموع

 البتروكیماویات
 ٪ الكمیة (طن) الوجھة

 %٦۲٫٥۹ ۱٦۰۷۹۳۳ آسیا
 %۷٫۳۰ ۱۸۷٥٤٥ السعودیة

 %۹٫۲۹ ۲۳۸۷٤٦ أوروبا
 %۱۲٫۷۱ ۳۲٦۳۷۹ تركیا وأفریقیا

 %۷٫٦۰ ۱۹٥۲٥۲ الھند
 %۰٫٥۰ ۱۲۹٦۷ اخرى

 %۱۰۰ ۲٥٦۸۸۲۲ المجموع

 البتروكیماویات

9.03%

87.49%

0.78%
0.35% 0.00% 2.17%

آسیا السعودیة أوروبا
تركیا وأفریقیا الھند اخرى

6.46%

91.42%

0.54%

0.58%
0.00% 0.99%

آسیا السعودیة أوروبا
تركیا وأفریقیا الھند اخرى

62.59%

7.30%

9.29%

12.71
%

7.60% 0.50%

آسیا السعودیة أوروبا
تركیا وأفریقیا الھند اخرى



۱۸ 
 

 
 
 

  التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتھا الشركة. إیضاح ألي فروقات جوھریة في النتائج -۲۰
 مقارنة بالعام السابق: ۲۰۱۹فیما یلي وصف موجز للنتائج المالیة لعام 

: صافي ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٥٤٤مبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ صافي الخسائر بعد الزكاة والضریبة للسنة المنتھیة في  •
 ملیون لایر سعودي). ٦٦۹أرباح 

لایر  ۰٫۷٦: ربح ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱لایر سعودي للسھم الواحد ( ۰٫٦۲مبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغت خسارة السھم للسنة المنتھیة في  •
 سعودي للسھم الواحد)

 ملیون لایر سعودي). ۲۳۱٥: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ۱۷۱۸بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغ إجمالي األرباح للسنة المنتھیة في  •

ملیون لایر  ۱۰۱٦: ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي ( ٤۳۹بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱بلغت اإلیرادات التشغیلیة للسنة المنتھیة في  •
 سعودي).

منتجات المكررة یعود سبب صافي الخسارة خالل العام الحالي مقارنة بصافي الربح للعام السابق بشكل رئیسي إلى انخفاض ھامش الربح لل
ً على نتائج الشركة. كما تسببت التنبؤات  ۲۰۱۹والبتروكیماویة. وشھد الربع الرابع من عام  تدھوراً شدیداً في أسعار السوق وكان لذلك تأثیراً سلبیا

أكثر من المتوقع على الرغم من  انخفاضاالعالمیة السائدة والغیر مؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارھا مسببتاً  االقتصادیة
 كنتیجة لمتانة برامجھا التشغیلیة ومجھودات تقنین المصاریف. ۲۰۱۹لألداء التشغیلي طوال عام  استدامةمحافظة الشركة على أفضل 

 
 ممتلكات، والمنشآت، والمعدات.وبإعادة تقییم العمر اإلنتاجي المقدر لل ۱٦بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  النتائجكما تأثرت 

المبیعات (باللایر  الوجھة
 ٪ السعودي)

 %٥۹٫٤۲ ٤۸٦۳۳۹۷۹۳۳ آسیا
 %۷٫٤۸ ٦۱۲٥٤۹۹۱۹ السعودیة

 %۹٫۳۰ ۷٦۰۸٤٦۲۳۳ أوروبا
 %۱٤٫٤۲ ۱۱۸۰٤۸۳۷۲۹ تركیا وأفریقیا

 %۸٫۹۳ ۷۳۰۷۱٦۹۸۱ الھند
 %۰٫٤٥ ۳۷۱۸۲۸٤۹ اخرى

 %۱۰۰ ۸۱۸٥۱۷۷٦٤٤ المجموع
   

 ایضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین. -۲۱
) SOCPA() وكذلك وفقاً لمعاییر الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین IFRSلقد أُِعَدت البیانات المالیة للشركة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة (

 ).SOCPAفي المملكة العربیة السعودیة. وال یوجد أّي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیّة للمحاسبین القانونییّن (

 اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا ونشاطھا الرئیس، والدولة المحل الرئیس لعملیاتھا، والدولة محل تأسیسھا.  -۲۲
 ال ینطبق

 تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة لكل شركة تابعة. -۲۳
 ال ینطبق

 سیاسة توزیع أرباح األسھم  -۲٤

خصم جمیع المصروفات العامة والتكالیف األخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة المفروضة بموجب الشریعة توزع أرباح الشركة الصافیة السنویة بعد 
 اإلسالمیة على النحو التالي: 

 االدخار٪) من صافي األرباح لتشكیل احتیاطي نظامي للشركة. ویجوز للجمعیة العامة العادیة وقف ھذا ۱۰ما نسبتھ عشرة في المائة ( ادخار •
 متى ما بلغ االحتیاطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.

نسبة من األرباح السنویة الصافیة لتشكیل احتیاطي إضافي ألي  ادخاریجوز للجمعیة العامة العادیة بناًء على توصیات مجلس اإلدارة  •
 حسبما ترى الجمعیة العامة العادیة. استعمالھغرض/أغراض أخرى بحیث یتم 

 -قدر اإلمكان  -عامة العادیة أن تقرر تشكیل احتیاطیات أخرى لخدمة مصالح الشركة األخرى أو لضمان توزیع أرباح ثابتة یجوز للجمعیة ال •
ات على المساھمین. یجوز للجمعیة العامة العادیة أیضا خصم مبالغ من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعیة لموظفي الشركة أو لدعم المؤسس

 نوع.الحالیة من ھذا ال

59.42%

7.48%

9.30%

14.42%

8.93% 0.45%

آسیا السعودیة أوروبا
تركیا وأفریقیا الھند اخرى



۱۹ 
 

 ٪ على المساھمین ما لم تقرر الجمعیة العامة العادیة خالف ذلك.۱ما تبقى من األرباح الصافیة بما ال یقل عن ینبغي توزیع  •

ا وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم) أبلغو -۲٥
 ك الحقوق وأي تغییر في تلك الحقوق خالل السنة المالیة األخیرةالشركة بتل

 ال ینطبق

 وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدوات دین -۲٦
 الیة األخیرةالشركة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة الم

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 المنصب االسم
صافي  نھایة الفترة  بدایة الفترة 

 التَغَیُر
نسبة 
أدوات  أسھم التَغَیُر

أدوات  أسھم دین
 دین

عبدالعزیز محمد 
 القدیمي*

رئیس مجلس اإلدارة (عضو غیر 
 - - - - - - تَْنِفیِذّي)

ناصر دمشق 
 *المھاشیر*

 اإلداریین التنفیذیینالرئیس وكبیر 
 - - - - - - (عضو تَْنِفیِذّي)

 - - - - - - (عضو غیر تَْنِفیِذّي) *سلیمان عامر البرقان*
 - - - - - - (عضو تَْنِفیِذّي) *سیجي تاكیوتشي**

نائب رئیس مجلس اإلدارة (عضو غیر  *نوریاكي تاكشیتا**
 - - - - - - تَْنِفیِذّي)

 - - - - - - غیر تَْنِفیِذّي) (عضو *تاكاشي شیغموري**

سعود عبد الرحمن 
 - - - ۸٥٤۰۰ - ۸٥٤۰۰ (عضو مستقل) األشقر

 - - - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۰ (عضو مستقل) صالح فھد النزھھ

محمد عبد اللطیف 
 - - - ۱۲ - - (عضو مستقل) العمیر

م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیساً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ عضویتھ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  استقال المھندس عبدالعزیز* 
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱اعتباراً من تاریخ 

 سھم لصالح عضو مجلس اإلدارة نیابة عنھ. ۱٬۰۰۰اع قامت شركة أرامكو السعودیة كونھا أحد المساھمین المؤسسین بإید **
 سھم لصالح عضو مجلس اإلدارة نیابة عنھ. ۱۰۰۰أحد المساھمین المؤسسین بإیداع قامت شركة سومیتومو للكیماویات كونھا  ***

 اإلدارة التنفیذیة:

 المنصب اإلسم
صافي  نھایة الفترة  بدایة الفترة 

 التَغَیُر
نسبة 
أدوات  أسھم التَغَیُر

أدوات  أسھم دین
 دین

عبدهللا محمد 
 - - - - - - نائب الرئیس لألمن الصناعي القحطاني

 نائب الرئیس للعالقات الصناعیة ھشام حسن عزوز
 ۸۰۰ - ۸۰۰ - - - 

نائب الرئیس للشؤون الھندسیة والمساندة  روي دیبالفیول
 - - - - - - (باإلنابة)

 ناویوكي إینوِوي
 - - - - - - العاّم للّشؤون المالیّةالمدیر  

 سیجي تاكیوتشي
 

 نائب الرئیس األعلى للتصنیع
 - - - - - - 

 

 



۲۰ 
 

 

الغ المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواًء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غیر ذلك) وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة للشركة وأي مب -۲۷
 ومدتھ والمبلغ المتبقي اخالل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجھة المانحة لھدفعتھا الشركة سداداً للقروض 

 
 أ) القروض من البنوك والمؤسسات المالیة

 
ع متكامل للتكریر والبتروكیماو یات أبرمت الشركة مجموعة اتفاقیات قروض مع مصارف تجاریة ومؤسسات مالیة وذلك لتطویر وتصمیم وبناء ُمَجمَّ

 .۲توسعة بترورابغ باإلضافة إلى 
 

 ملیون لایر سعودي مع بنك تجاري محلي بسعر السوق السائد. ۱۸۷٥كما أبرمت الشركة اتفاقیة تسھیالت لرأس المال المتداول بمبلغ 
 یبیّن الجدول التالي قروض الشركة من المؤسسات المالیة التجاریّة واإلسالمیّة والحكومیّة:

: 

 الجھة المقرضة
 بآالف الریاالت

قیمة القرض حتى 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱

مدة القرض 
 (سنوات)

الرصید بتاریخ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 

 إضافات
 خالل

۲۰۱۹ 
المبالغ الُمسّددة 

 ۲۰۱۹خالل 
 ۳۱الرصید بتاریخ 

 ۲۰۱۹دیسمبر 
البنك الیاباني للتعاون 

 الدولي
 

۱٦۸٦۷٥۰۰ ۱۲٫٥ - ۱۳ ۱۰۷۱۹٤۷٤ - )۱٦۸٤۰۳۰( ۹۰۳٥٤٤٤ 

 ٥٤٥٦٥۲۹ )۱۲۸۲٦۹٤۹( ۱۳۰۷٦۲٥۰ ٥۲۰۷۲۲۸ ۱۳ - ۱۲٫٥ ۱۱۳۲٤۹٥٦ البنوك التجاریة
صندوق االستثمارات 

 العامة
 

۸٦۲٥۰۰۰ ۱۲٫٥ - ۱۳ ٦۱٦٥۷۹۰ - )۸۱٦۰٥ )٦٥۳٤۹۷۲٥ 

المؤسسات المالیة 
 اإلسالمیة

 
٥۷٥٦۲٥۰ ۱۲٫٥ - ۱۳ ٤۰۹۲۷۹٥( - ٤۳٤٥٦٤( ۳٥٥۸۲۳۰ 

مؤسسة سومیتومو 
 -میتسوي المصرفیة 
 قروض أسھم الملكیة

۱۱۲٥۰۰۰ ٥ ۸۸۸۷٥۰۰ ۲۳٦۲٥۰۰ - ۱۱۲٥۰۰۰۰ 

الفوائد المستحقة على 
 ۲۲۹۱۲ )۱۲۲۷۱٥٦( ۱۲۰۹۱۳۸ ٤۰۹۳۰ - - القروض

 ۳٤٦۷۲۸٤۰ )۱۷۰۸۸۷٦٤( ۱٦٦٤۷۸۸۸ ۳٥۱۱۳۷۱٦  ٥۳۸۲۳۷۰٦ اإلجمالي
 

 ب) قرض من الصندوق السعودي للتنمیة الصناعیة 
 

، مع الصندوق السعودي للتنمیة الصناعیة ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱أبرمت الشركة اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة (قرض) خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
یر ملیون لایر سعودي وھي غ ۳٦۰۰الستبدال جزء من قروض مشروع توسیع المرحلة الثانیة. تبلغ التسھیالت المتاحة بموجب ھذه االتفاقیة مبلغ 

. سیتم ۲۰۳۲إلى ینایر  ۲۰۲۱. یتم سداد القرض على أقساط نصف سنویة غیر متساویة تبدأ من نوفمبر ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱مستخدمة حتى تاریخ 
ملیون لایر سعودي وقت استالم القرض وسیتم إطفاؤھا خالل مدة القرض. كما یوجد رسوم متابعة یتم دفعھا على  ۲۸۸خصم الرسوم المقدمة البالغة 

معینة تتطلب من بین أمور أخرى الحفاظ على نسب مالیة معینة. ویعتبر القرض مضمون برھن  اتفاقیاتساس نصف سنوي. ویحتوي القرض على أ
 ملیون لایر سعودي. ۷۲۰۰على ممتلكات وآالت ومعدات الشركة بمبلغ 

 
 ج) القروض من المساھمین المؤسسین

 
المؤسسین كجزء من اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة ولھا رسوم مالیة. لقد قامت الشركة بسحب مبلغ یتم االستفادة من القروض من المساھمین 

ملیون لایر سعودي) یتم السداد حسب الطلب وعند  ٤٥۷٥ملیون لایر سعودي من كل من المساھمین المؤسسین (بمبلغ إجمالي  ۲۲۸۷٫٥
فاقیة ما بین الدائنین. القروض مضمونة بسند أذني صادر عن الشركة لصالح تحقیق الشروط التي تحددھا المؤسسات المالیة بموجب االت

 كل مساھم بما یعادل قیمة السحب.

 یُبیّن الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من الشریكین المؤسّسین:

 الجھة المقرضة
 بآالف الریاالت 

 قیمة القرض
 القرض

مدة القرض 
 (سنوات)

الرصید بتاریخ 
دیسمبر  ۳۱

۲۰۱۸ 

 اإلضافات
 خالل

۲۰۱۹ 
المبالغ الُمسّددة 

 ۲۰۱۹خالل 
الرصید بتاریخ 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۱۹ 

 ۲۲۸۷٥۰۰ - - ۲۲۸۷٥۰۰ ال یوجد ۲۲۸۷٥۰۰ أرامكو السعودیة



۲۱ 
 

 سومیتومو
  ۲۲۸۷٥۰۰ ال یوجد ۲۲۸۷٥۰۰ للكیماویات

- - ۲۲۸۷٥۰۰ 

 ۱۱۷٦۱۳۰ - ۱۹٥۱٥۰ ۹۸۰۹۸۰ - - فوائد متراكمة 
 ٥۷٥۱۱۳۰ - ۱۹٥۱٥۰ ٥٥٥٥۹۸۰ یوجد ال ٤٥۷٥۰۰۰ اإلجمالي

 
 د) تسھیل ائتماني عام

 .۲۰۲۰كتوبر  ۲۹ملیون لایر سعودي وھو ساري حتى  ۳۷٥یوجد لدى الشركة تسھیالت ائتمانیة عامة من بنك محلي بقیمة 
 

 
حقوق مشابھة أصدرتھا أو منحتھا الشركة وصف لفئات وأعداد أي أدوات دین قابلة للتحویل وأي أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب أو  -۲۸

 خالل السنة المالیة مع إیضاح أي تعویض حصلت علیھ الشركة مقابل ذلك.
 ال ینطبق

 
 وصف ألي حقوق تحویل أو اكتتاب بموجب أدوات دین قابلة للتحویل أو أوراق مالیة تعاقدیة أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابھة أصدرتھا -۲۹

 أو منحتھا الشركة.
 ال ینطبق

 
 أدوات دین قابلة لالسترداد، وقیمة األوراق المالیة المتبقیة. الشركة ألي جانب استرداد أو شراء أو إلغاء من أليوصف  -۳۰

 ال ینطبق
 
 

 وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فیھ أسماء الحاضرین ،وتواریخ انعقادھا خیرة،خالل السنة المالیة األ التي عقدتعدد اجتماعات مجلس اإلدارة  -۳۱

 المنصب االسم
االجتماع 

 األول
فبرایر  ٤

۲۰۱۹ 

االجتماع 
 الثاني

أبریل  ۱٦
۲۰۱۹ 

االجتماع 
 الثالث

یونیو  ۲۳
۲۰۱۹ 

االجتماع 
 الرابع

سبتمبر  ۱٦
۲۰۱۹ 

االجتماع 
 الخامس

نوفمبر  ۲٥
۲۰۱۹ 

مجموع 
 االجتماعات

 مجلس اإلدارة رئیس عبدالعزیز محمد القدیمي
 ٥ √ √ √ √ √ (غیر تنفیذي)

 نائب رئیس مجلس اإلدارة نوریاكي تاكشیتا
 ٥ √ √ √ √ √ (عضو غیر تنفیذي)

 الرئیس وكبیر اإلداریین التنفیذیین ناصر دمشق المھاشیر
 ٥ √ √ √ √ √ (عضو تَْنِفیِذّي)

 ٥ √ √ √ √ √ (عضو تَْنِفیِذّي) سیجي تاكیوتشي
 ٥ √ √ √ √ √ (عضو غیر تَْنِفیِذّي) تاكاشي شیغموري

 ٥ √ √ √ √ √ (عضو غیر تَْنِفیِذّي) سلیمان عامر البرقان
 ٥ √ √ √ √ √ (عضو مستقل) محمد عبد اللطیف العمیر

 ٥ √ √ √ √ √ (عضو مستقل) سعود عبد الرحمن األشقر
 ٥ √ √ √ √ √ (عضو مستقل) صالح فھد النزھھ

 

ً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱عبدالعزیز بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ مالحظة: استقال المھندس  م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیسا
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 

 وأسبابھاعدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات  -۳۲

 كما ھو موضح في الجدول التالي: ۲۰۱۹) لمساھمي الشركة خالل عام ۲ین (لَ جِ تم طلب سِ 
 

 

 

 

 

 التاریخ سبب الطلب 
 ۲۰۱۹مایو  ۱٥ الستخدام الجمعیة العامة ۱
 ۲۰۱۹أكتوبر  ۲۷ لتحدیث قاعدة بیانات المساھمین ۲



۲۲ 
 

 

 

 وصف ألي صفقة بین الشركة وطرف ذي عالقة. -۳۳

طبیعة 
 المعاملة

أسم عضو مجلس 
 المبلغ شروط ونوع االتفاقیة طرف ذو عالقة اإلدارة ذي العالقة

 مدة االتفاقیة (بآالف الریاالت)

)۱( 
شراء البضائع 
بما في ذلك 
النقص في 
البترول 
 المسال
 

 عبدالعزیز محمد القدیمي -
 ناصر دمشق المھاشیر -
 سلیمان عامر البرقان -

 

أرامكو 
السعودیة 
والشركات 

 لھاالتابعة 
 

)a( مع شركة أرامكو  اتفاقیة تورید لقیم النفط الخام
السعودیة لتزوید (بترورابغ) باحتیاجاتھا من 

برمیل  ٤۰۰۰۰۰النفط الخام وبحد أقصى 
 یومیًا.

 
)b( مع شركة أرامكو  اتفاقیة تورید لقیم اإلیثان

السعودیة لتزوید (بترورابغ) باحتیاجاتھا من 
ب ملیون قدم مكع ۱۲٥اإلیثان وبحد أقصى 

 قیاسي یومیًا.
 

)c(  مع شركة أرامكو اتفاقیة تورید لقیم البوتان
السعودیة لتزوید (بترورابغ) باحتیاجاتھا من 

 برمیل یومیًا. ۱۲٫۰۰۰البوتان وبحد أقصى 
 

)d(  مع شركة أرامكو اتفاقیة تورید زیت الوقود
السعودیة لتزوید (بترورابغ) باحتیاجاتھا من 

برمیل یومیا ملیون  ۲۰زیت الوقود بحد أقصى 
شھریاً، والذي ستقوم الشركة بتزویده لشركة 

) RAWECرابغ العربیة للمیاه والكھرباء (
 الستخدامھ كوقود لبعض مرافق الشركة.

 
)e(  كما أن لدى الشركة العدید من االتفاقیات

األخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع 
 أرامكو السعودیة والشركات التابعة لھا.

 
مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه إن ألعضاء 

االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في 
 أرامکو السعودیة.

۳٤۱٤٥۹۱۹ 

)a(  اتفاقیة تورید لقیم النفط
 ۱عاًما تبدأ من  ۳۰ الخام:

 .۲۰۰۸أكتوبر 
 

)b( :اتفاقیة تورید لقیم اإلیثان 
دیسمبر  ۱عاماً تبدأ من  ۲۰

۲۰۰۸. 
 

)c( :اتفاقیة تورید لقیم البوتان 
دیسمبر  ۱عاماً تبدأ من  ۲۰

۲۰۰۸. 
 

)d( :اتفاقیة تورید زیت الوقود 
فبرایر  ۱٥عاماً تبدأ من  ۲٥

۲۰۱۸. 
 

)e(  :رسوم سنویةاتفاقیات أخرى 

)۲( 
 شراء بضائع

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا

 

العدید من االتفاقیات الخاصة بالمواد یوجد لدى الشركة 
والسلع والخدمات مع شركة سومیتومو للكیماویات 

 والشركات التابعة لھا.
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في شركة 

 سومیتومو للكیماویات.

 رسوم سنویة ۲٤۳۱۹۸



۲۳ 
 

)۳( 
بیع 

منتجات 
مكررة 
وبترو
 كیماویة

 عبدالعزیز محمد القدیمي -
 ناصر دمشق المھاشیر -
 سلیمان عامر البرقان -

 أرامكو
السعودیة 
والشركات 
 التابعة لھا
 

)a(  مع اتفاقیة توزیع وتسویق للمنتجات المكررة
شركة أرامكو السعودیة، لتكون بذلك "جھة 
 التسویق" عالمیاً الوحیدة للمنتجات المكررة.

 
)b(  المنتجات المكررة للمرحلة اتفاقیة تصریف

مع أرامكو السعودیة باعتبارھا  األولى
"المشتري" لبعض المنتجات المكررة المدرجة 

 فیھا.
 

)c(  اتفاقیة توزیع وتسویق للكبریت والمنتجات
مع شركة أرامكو السعودیة، لتكون المكررة 

بذلك "جھة التسویق العالمیة" للمنتجات المكررة 
 المدرجة فیھا.

 
)d(  اتفاقیة توزیع وتسویق الغاز الطبیعي المسال

مع أرامكو السعودیة، لتكون  والنفثا الخفیفة
بذلك "جھة التسویق" عالمیًا للغاز الطبیعي 

 المسال والنفتا الخفیفة.
 

)e(  اتفاقیة تسویق المنتجات البتروكیماویة
مع أرامكو السعودیة، لتكون  للمرحلة األولى

منتجات بذلك "جھة التسویق" عالمیًا ل
البتروكیماویات للمرحلة األولى. وبموجب 

اتفاقیة التعیین والصالحیة التي أبرمت بتاریخ 
، عینت شركة أرامكو ۲۰۱۷مارس  ۲۸

السعودیة أحد شركاتھا التابعة، شركة ارامكو 
لتجارة المنتجات لتقوم على تسویق المنتجات 

 البتروكیماویة للمرحلة األولى.
 

)f( البتروكیماویة  اتفاقیة تسویق المنتجات
مع أرامكو السعودیة، لتكون  للمرحلة الثانیة

بذلك "جھة التسویق" عالمیًا لمنتجات 
 البتروكیماویات للمرحلة الثانیة.

 
)g(  مع شركة ارامكو اتفاقیة التوزیع المحلي

لتجارة المنتجات، لتكون بذلك "الموزع" 
المحلي. وبموجب اتفاقیة التوزیع المحلي، تقوم 

غ بتزوید شركة ارامكو لتجارة شركة بتروراب
المنتجات ببعض المنتجات البتروكیماویة لبیعھا 

 وتوزیعھا داخل المملكة.
 

تبلغ مبیعات المنتجات المكررة والبتروكیماویات بقیمة 
ألف لایر سعودي لصالح شركة أرامكو  ۲۷۱۸٤٤٦۷

 السعودیة.
 

ألف لایر سعودي  ۱٦۱۸۲۸٦تبلغ المبیعات بقیمة 
 امكو لتجارة المنتجات.لصالح شركة ار

 
ألف لایر سعودي  ٤٤٤۸۷٤۷تبلغ المبیعات بقیمة 

 لصالح شركة أرامكو للكیماویات.
 

ألف لایر سعودي  ۳۱٤۸۳۹تبلغ المبیعات بقیمة 
 لصالح شركة أرامكو السنغافوریة للتجارة.

 
جمیع الشركات المذكورة آنفاً شركات تابعة ألرامكو 

 السعودیة.
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین 
بھذه االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في 

 أرامکو السعودیة.

۳۳٥٦٦۳۳
۹ 

)a(  اتفاقیة توزیع وتسویق
للمنتجات المكررة: انتھت 

فترة السنوات العشر األولى 
. ۲۰۱۹أبریل  ۳۰في 

، ۲۰۱۹مایو  ۱اعتباًرا من 
تم بیع المنتجات المكررة 

تفاقیة تصریف وفقًا ال
المنتجات المكررة واتفاقیة 
توزیع وتسویق الكبریت 

 والمنتجات المكررة.
)b(  اتفاقیة تصریف المنتجات

 المكررة للمرحلة األولى:
 ۱سنوات تبدأ من  ٥لمدة 

، ویمكن ۲۰۱۹مایو 
تمدیدھا لفترة أخرى مدتھا 

 سنوات. ٥
)c(  اتفاقیة توزیع وتسویق

الكبریت والمنتجات 
نوات س ٥لمدة المكررة: 
، ۲۰۱۹مایو  ۱تبدأ من 

ویمكن تمدیدھا لفترة أخرى 
 سنوات. ٥مدتھا 

)d(  اتفاقیة توزیع وتسویق
الغاز الطبیعي المسال 

 ۱۰لمدة  والنفثا الخفیفة:
نوفمبر  ۳۰سنوات تبدأ من 

، ویمكن تمدیدھا ۲۰۱۸
 ٥لفترة أخرى مدتھا 

 سنوات.
)e(  اتفاقیة تسویق المنتجات

البتروكیماویة للمرحلة 
سنوات  ۱۰لمدة األولى: 
، ۲۰۱٤ابریل  ۱تبدأ من 

ویمكن تمدیدھا لفترتین 
سنوات  ٥متتالیتین مدتھا 

 لكل منھما.
)f(  اتفاقیة تسویق المنتجات

البتروكیماویة للمرحلة 
سنوات  ۱۰لمدة الثانیة: 

تبدأ من تاریخ اإلنتاج 
المتراكم، ویمكن تمدیدھا 

 ٥لفترة أخرى مدتھا 
 سنوات.

)g( :یتم  اتفاقیة التوزیع المحلي
إنھاؤھا عند انتھاء أو إنھاء 

اتفاقیة توزیع وتسویق 
المنتجات عالمیاً المطابقة 

 للمنتج نفسھ.



۲٤ 
 

)٤( 
بیع منتجات 
 بتروكیماویة

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا

 

)a( اتفاقیة تسویق المنتجات البتروكیماویة 
مع سومیتومو اسیا للكیماویات  للمرحلة األولى

المحدودة (شركة تابعة لسومیتومو للكیماویات) 
لتكون بذلك "جھة التسویق" عالمیًا لمنتجات 

 البتروكیماویات للمرحلة األولى.
 

)b(  اتفاقیة تسویق المنتجات البتروكیماویة
مع سومیتومو اسیا للكیماویات  للمرحلة الثانیة

تابعة لسومیتومو للكیماویات) المحدودة (شركة 
لتكون بذلك "جھة التسویق" عالمیًا لمنتجات 

 البتروكیماویات للمرحلة الثانیة.
 

)c(  اتفاقیة توزیع وتسویق الغاز الطبیعي المسال
مع شركة سومیتومو للكیماویات  والنفثا الخفیفة

لتكون بذلك "جھة التسویق" عالمیًا للغاز 
 ة.الطبیعي المسال والنفتا الخفیف

 
ألف لایر سعودي  ٦٤۱٤۰۷۲تبلغ المبیعات بقیمة 

 لصالح شركة سومیتومو اسیا للكیماویات المحدودة.
 

ألف لایر سعودي لصالح  ۳۳۱۸تبلغ المبیعات بقیمة 
شركة سومیتومو لكیماویات البولیمر (شركة تابعة 

 لسومیتومو للكیماویات).
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في شركة 

 سومیتومو للكیماویات.

٦٤۱۷۳۹۰ 

 
 

)a(  اتفاقیة تسویق المنتجات
البتروكیماویة للمرحلة 

سنوات تبدأ  ۱۰لمدة األولى: 
، ویمكن ۲۰۱٤ابریل  ۱من 

تمدیدھا لفترتین متتالیتین 
 كل منھما.سنوات ل ٥مدتھا 

 
)b(  اتفاقیة تسویق المنتجات

البتروكیماویة للمرحلة 
سنوات تبدأ  ۱۰لمدة  الثانیة:

من تاریخ اإلنتاج المتراكم، 
ویمكن تمدیدھا لفترة أخرى 

 سنوات. ٥مدتھا 
 

)c(  اتفاقیة توزیع وتسویق الغاز
الطبیعي المسال والنفثا 

سنوات  ۱۰لمدة  الخفیفة:
، ۲۰۱۸نوفمبر  ۳۰تبدأ من 

ویمكن تمدیدھا لفترة أخرى 
 سنوات. ٥مدتھا 
 

)٥( 
 نفقات تمویلیة

 عبدالعزیز محمد القدیمي -
 ناصر دمشق المھاشیر -
 سلیمان عامر البرقان  -

أرامكو 
 السعودیة

 

)a(  اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة مع أرامكو السعودیة
المؤسسین والتي بموجبھا قدم المساھمین 

 ٦۲۰٦تسھیالت قرض بمبلغ إجمالي وقدره 
ملیون لایر سعودي لصالح الشركة، وذلك 

 لتطویر وتصمیم وبناء المجمع.
)b(  اتفاقیة ُمجمع رابغ السكني مع أرامكو السعودیة

 المتعلقة بتأجیر األراضي ومرافق البنیة التحتیة.
)c(  اتفاقیة استئجار المیناء البحري مع أرامكو

لقة بتأجیر میناء رابغ البحري. السعودیة المتع
بموجب ھذه االتفاقیة، تمنُح شركة أرامكو 

السعودیة حقوقا حصریة للشركة وذلك الستخدام 
 وتشغیل مرافق وموقع المیناء البحري.

)d(  اتفاقیة عقد إیجار أرض مع أرامكو السعودیة
ملیون متر مربع من  ۲۰الستئجار حوالي 

 األراضي.
)e( ستخدام البنیة اتفاقیة عقد إیجار أرض وا

مع أرامكو السعودیة، والتي بموجبھا  التحتیة
متر  ۲۰۰۰۰۰تقوم الشركة بتأجیر حوالي 

مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع 
رابغ لتقنیات البالستیك، مقابل رسم سنوي 

لایر سعودي لكل متر مربع،  ۲٬٤٥٥وقدره 
باإلضافة إلى الوصول إلى واستخدام البنیة 

 لمنطقة الصناعیة.التحتیة ل
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین 
بھذه االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في 

 أرامکو السعودیة.

۱٥۳۱۲۳ 

)a( :اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة 
 رسوم سنویة

)b(  اتفاقیة مجمع رابغ السكني
 ۲٥لمدة  (الحي السكني):

أكتوبر  ۱سنة تبدأ من 
۲۰۱٤. 

)c(  المیناء اتفاقیة استئجار
سنة تبدأ  ۳۰لمدة  البحري:

 .۲۰۰۸أكتوبر  ۱من 
)f(  :اتفاقیة عقد إیجار أرض

 ۱سنة تبدأ من  ۹۹لمدة 
، قابلة ۲۰۰٥نوفمبر 

للتجدید لمدد إضافیة متتالیة 
على النحو المتفق علیھ بین 

 الطرفین.
)g(  اتفاقیة عقد إیجار أرض

 واستخدام البنیة التحتیة:لمدة
یولیو  ۱سنة تبدأ من  ۳۰

، قابلة للتجدید على ۲۰۱۲
النحو المتفق علیھ بین 

 .الطرفین



۲٥ 
 

)٦( 
نفقات 
 تمویلیة

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا
 

)a(  اتفاقیة التسھیالت االئتمانیة مع شركة سومیتومو
والتي بموجبھا قدم المساھمین للكیماویات 

المؤسسین تسھیالت قرض بمبلغ إجمالي وقدره 
ملیون لایر سعودي لصالح الشركة،  ٦۲۰٦

 وذلك لتطویر وتصمیم وبناء المجمع.
 

)b(  اتفاقیة عقد إیجار أرض واستخدام البنیة
مع شركة رابغ إلدارة الخدمات  التحتیة

الصناعیة التحویلیة وھي شركة تابعة لشركة 
تومو للكیماویات، والتي بموجبھا تقوم سومی

متر مربع من  ۲۰۰۰۰۰الشركة بتأجیر حوالي 
األراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ 

لتقنیات البالستیك، مقابل رسم سنوي وقدره 
لایر سعودي لكل متر مربع، باإلضافة  ۳٬٥٤٥

إلى الوصول إلى واستخدام البنیة التحتیة 
 للمنطقة الصناعیة.

 
إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 

مباشرة کموظفین في شركة  غیراالتفاقیة مصلحة 
 سومیتومو للكیماویات.

۹۸۰۱۷ 

)a( :اتفاقیة تسھیالت ائتمانیة 
 رسوم سنویة

 
)b(  اتفاقیة عقد إیجار أرض

لمدة  واستخدام البنیة التحتیة:
یولیو  ۱سنة تبدأ من  ۳۰
، قابلة للتجدید على النحو ۲۰۱۲

 المتفق علیھ بین الطرفین.



۲٦ 
 

)۷( 
 إیجارات

 عبدالعزیز محمد القدیمي -
  شیرناصر دمشق المھا -
 سلیمان عامر البرقان -

أرامكو 
 السعودیة

a(  اتفاقیة عقد إیجار أرض مع أرامكو السعودیة
ملیون متر مربع من  ۲۰الستئجار حوالي 

 األراضي.
 

b(  اتفاقیة استئجار المیناء البحري مع أرامكو
السعودیة المتعلقة بتأجیر میناء رابغ البحري. 

بموجب ھذه االتفاقیة، تمنُح شركة أرامكو 
السعودیة حقوقا حصریة للشركة وذلك الستخدام 

 وتشغیل مرافق وموقع المیناء البحري.
 

c( اتفاقیة ُمجمع رابغ السكني مع أرامكو السعودیة 
 المتعلقة بتأجیر األراضي ومرافق البنیة التحتیة.

 
d( اتفاقیة عقد إیجار أرض واستخدام البنیة التحتیة 

مع أرامكو السعودیة، والتي بموجبھا تقوم الشركة 
متر مربع من األراضي  ۲۰۰۰۰۰بتأجیر حوالي 

الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنیات البالستیك، 
لایر سعودي  ۲٬٤٥٥مقابل رسم سنوي وقدره 

لكل متر مربع، باإلضافة إلى الوصول إلى 
 واستخدام البنیة التحتیة للمنطقة الصناعیة.

 
إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 

االتفاقیات مصلحة غیر مباشرة کموظفین في 
 أرامکو السعودیة.

۱۹۸٤٤ 

)a(  اتفاقیة عقد إیجار أرض: لمدة
نوفمبر  ۱سنة تبدأ من  ۹۹

، قابلة للتجدید لمدد ۲۰۰٥
إضافیة متتالیة على النحو 
 المتفق علیھ بین الطرفین.

 
)b(  اتفاقیة استئجار المیناء

سنة تبدأ من  ۳۰لمدة البحري: 
 ۲۰۰۸أكتوبر  ۱
 

)c(  اتفاقیة مجمع رابغ السكني
سنة  ۲٥لمدة  (الحي السكني):

 .۲۰۱٤أكتوبر  ۱تبدأ من 
 

)d(  اتفاقیة عقد إیجار أرض
لمدة واستخدام البنیة التحتیة: 

یولیو  ۱سنة تبدأ من  ۳۰
، قابلة للتجدید على ۲۰۱۲

النحو المتفق علیھ بین 
 الطرفین.

)۸( 
 إیجارات

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا

 

مع  إیجار أرض واستخدام البنیة التحتیةاتفاقیة عقد 
شركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعیة التحویلیة وھي 

شركة تابعة لشركة سومیتومو للكیماویات، والتي 
متر  ۲۰۰۰۰۰بموجبھا تقوم الشركة بتأجیر حوالي 

مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ 
 ۳٬٥٤٥ لتقنیات البالستیك، مقابل رسم سنوي وقدره

لایر سعودي لكل متر مربع، باإلضافة إلى الوصول 
 إلى واستخدام البنیة التحتیة للمنطقة الصناعیة.

 
إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في شركة 

 سومیتومو للكیماویات.

۲٦٦ 
یولیو  ۱سنة تبدأ من  ۳۰لمدة 
للتجدید على النحو ، قابلة ۲۰۱۲

 المتفق علیھ بین الطرفین.



۲۷ 
 

)۹( 
تكالیف موظفین 

 ُمعَاِرین

 عبدالعزیز محمد القدیمي-
 ناصر دمشق المھاشیر-
 سلیمان عامر البرقان-

أرامكو 
السعودیة 
والشركات 
 التابعة لھا

 

 ۱۲اتفاقیة انتداب موظفین مع أرامكو السعودیة بتاریخ 
االتفاقیة، یجوز لشركة وبموجب ھذه  ۲۰۰٦یونیو 

أرامكو السعودیة، من وقت آلخر، انتداب موظفین 
 معینین لمساعدة الشركة على تسییر أعمالھا وعملیاتھا.

 
إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في أرامکو 

 السعودیة.

۳۸٤۹٤ 

ن تستمر ھذه اإلتفاقیات إعتباراً م
م، حتى تاریخ ۲۰۰٦یونیو  ۱۲

توقف أحد المساھمین المؤسسین عن 
 كونھ مساھماً مؤسساً.

)۱۰( 
تكالیف موظفین 

 ُمعَاِرین

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا

 

اتفاقیة انتداب موظفین مع شركة سومیتومو للكیماویات 
وبموجب ھذه االتفاقیة، یجوز  ۲۰۰٦ یولیو ۱بتاریخ 

لشركة شركة سومیتومو للكیماویات، من وقت آلخر، 
انتداب موظفین معینین لمساعدة الشركة على تسییر 

 أعمالھا وعملیاتھا.
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
تفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في شركة اال

 سومیتومو للكیماویات.

۷٦۱۰۷ 

 ۱تستمر ھذه اإلتفاقیات إعتباراً من 
، وحتى تاریخ توقف ۲۰۰٦یولیو 

أحد المساھمین المؤسسین عن كونھ 
 مساھماً مؤسساً.

)۱۱( 
خدمات ورسوم 
تكالیف أخرى 
 (دائنة)، صافي

 يعبدالعزیز محمد القدیم -
 المھاشیرناصر دمشق  -
 سلیمان عامر البرقان -

أرامكو 
السعودیة 
والشركات 
 التابعة لھا

 

اتفاقیة خدمات للمساھمین مع أرامكو السعودیة 
والشركات التابعة لھا فیما یتعلق بمختلف خدمات الدعم 

التشغیلي واللوجستي. وتشمل ھذه االتفاقیة تقدیم 
خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشریة والتدریب 

التوظیف والخدمات القانونیة وتكنولوجیا المعلومات و
واإلدارة العامة والدعم الفني ودعم ما قبل التسویق. 
كما تشمل ھذه االتفاقیة الدعم الفني المستمر الالزم 

للعملیات القائمة، والخدمات التقنیة التسویقیة وأفضل 
الممارسات في مجال الھندسة والسالمة والتدریب 

شركة أرامكو السعودیة. تدفع الشركة  المقدم من قبل
مقابل ھذه الخدمات باألسعار المتفق علیھا بشكل 

 متبادل، والمحددة في كل اتفاقیة.
 

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین بھذه 
االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في أرامکو 

 السعودیة.

 رسوم سنویة ٥۸٥۸٤

)۱۲( 
خدمات ورسوم 

أخرى تكالیف 
 (دائنة)، صافي

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
للكیماویات 
والشركات 
 التابعة لھا

 

اتفاقیة خدمات للمساھمین مع شركة سومیتومو 
للكیماویات والشركات التابعة لھا فیما یتعلق بمختلف 

خدمات الدعم التشغیلي واللوجستي. وتشمل ھذه 
االتفاقیة تقدیم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد 
البشریة والتدریب والتوظیف والخدمات القانونیة 

وتكنولوجیا المعلومات واإلدارة العامة والدعم الفني 
ودعم ما قبل التسویق. كما تشمل ھذه االتفاقیة 

التعزیزات المستمرة مثل المعرفة الفنیة الخاصة 
ماویات، والخدمات التقنیة بعملیات التكریر والبتروكی

التسویقیة وأفضل الممارسات في مجال الھندسة 
والسالمة والتدریب المقدم من قبل شركة سومیتومو 

للكیماویات. تدفع الشركة مقابل ھذه الخدمات باألسعار 
 المتفق علیھا بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقیة.

 
بھذه إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطین 

االتفاقیة مصلحة غیر مباشرة کموظفین في شركة 
 سومیتومو للكیماویات.

 رسوم سنویة ۲۰۹۱٦

)۱۳( 
خسارة في قیمة 

 الذمم المدینة

 عبدالعزیز محمد القدیمي -
 ناصر دمشق المھاشیر -
 سلیمان عامر البرقان -

أرامكو 
 السعودیة

 

تنازلت الشركة خالل السنة المالیة عن الرصید المستحق 
 - ۱۸۰۳ غیر المسدد. القدیم

)۱٤( 
خسارة في قیمة 

 الذمم المدینة

 نوریاكي تاكشیتا -
 تاكاشي شیغیموري -
 سیجي تاكیوتشي -

شركة 
سومیتومو 
 للكیماویات

 

تنازلت الشركة خالل السنة المالیة عن الرصید المستحق 
 - ۷۷۸ القدیم غیر المسدد.

ً لمجلس إدارة بترورابغ لتبدأ ۲۰۲۰ینایر  ۳۱بن محمد القدیمي من مجلس إدارة الشركة وانتھت عضویتھ بتاریخ  مالحظة: استقال المھندس عبدالعزیز م. وتم تعیین المھندس ابراھیم بن قاسم البوعینین رئیسا
 م.۲۰۲۰فبرایر  ۱عضویتھ اعتباراً من تاریخ 



۲۸ 
 

أو كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فیھا، وفیھا  -۳٤
و العقود وشروطھا ومدتھا فیھا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود، وطبیعة ھذه األعمال أ

  ومبلغھا.
، فإنھ ال توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فیھا، وفیھا أو ۳۳ما تم ذكره في الفقرة السابقة رقم  باستثناءبانھ یقر مجلس إدارة الشركة 

 كانت فیھا مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین فیھا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منھم.

 إدارة الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي مكافآت.بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس  -۳٥
 ینطبقال 

 بیان ألي ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. -۳٦
 ال ینطبق

 
حتى نھایة الفترة المالیة بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد  -۳۷

 السنویة، مع وصف موجز لھا وبیان أسبابھا
 

 إن المبالغ المستحقة للشركة إلى الھیئة العامة لضریبة الدخل والزكاة والمؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة ھي كما یلي:

 

۲۰۱۹   

 المسدد
(بآالف 
 الریاالت)

المستحقات التي لم 
تدفع حتى نھایة 

المالیة الفترة 
السنویة (بآالف 

 الریاالت)

 بیان األسباب وصف موجز لھا

 ۱٥۲۱۹ ۱٦۲۷٦۲ الزكاة

ألف لایر  ٤۰۲٦۰بتسدید مبلغ  ۲۰۱۹قامت الشركة خالل سنة 
سعودي للھیئة العامة للزكاة والدخل لقاء عائدات السنة المنتھیة 

. باإلضافة إلى ذلك، دفعت الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 - ۲۰۱۱آلف لایر سعودي لتسویة الزكاة لألعوام  ۱۲۲٥۰۲

بموجب قرار لجنة الھیئة للتسویة الداخلیة الصادرة لتسویة  ۲۰۱٦
 الزكاة وضریبة الدخل.

سیتم دفع الزكاة المستحقة 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

عند إیداع الزكاة والضریبة 
 .۲۰۲۰في عام  ۲۰۱۹لعام 

 ال یوجد ۲٦۳٤۷٦ الضریبة

ألف لایر  ۲۳٥۹۷۸بتسدید مبلغ  ۲۰۱۹خالل سنة  قامت الشركة
سعودي للھیئة العامة للزكاة والدخل لقاء عائدات السنة المنتھیة 

. باإلضافة إلى ذلك، دفعت الشركة ۲۰۱۸دیسمبر  ۳۱بتاریخ 
 - ۲۰۱۱آلف لایر سعودي لتسویة الضرائب لألعوام  ۲۷٤۹۸

ادرة لتسویة بموجب قرار لجنة الھیئة للتسویة الداخلیة الص ۲۰۱٦
 الزكاة وضریبة الدخل.

ال یوجد ضریبة دخل 
 ۳۱مستحقة الدفع حتى 

 ۲۰۱۹ دیسمبر

المؤسسة 
العامة 

للتأمینات 
 االجتماعیة

۱۲۲۷۷۷ 
ألف لایر سعودي إلى  ۱۲۲۷۷۷، دفعت الشركة ۲۰۱۹خالل عام  ۹۹۰۰ 

 المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة.

یتم دفع الرصید المستحق 
 ۲۰۱۹دیسمبر  ۳۱كما في 

إلى ھیئة التأمینات 
االجتماعیة في شھر ینایر 

۲۰۲۰. 
تكالیف 

التأشیرات 
وجوازات 

 السفر

تجدید اإلقامات والجوازات  ُدفِعت لوزارة الداخلیة. ۰ ۱٥٤۷
 والتأشیرات.

رسوم مكتب 
 تجدید تصاریح العمل. ٌدفِعت لمكتب العمل. ۰ ۸٦٥۰ العمل

 

 
 
 بیان بقیمة أي استثمارات أو احتیاطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.     -۳۸

 
 برنامج تملك األسھم التحفیزّي للموظفین

 
سھم  ۸۰۰العمل ببرنامج تحفیزّي لتملك جزء من أسھم الشركة للموظفین وذلك بطرح  ۲۰۰۸أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام 

یقضون منھم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفیذ ھذا البرنامج قامت الشركة بالتنسیق مع للموظفین المستحقین كمكافأة للذین 
لایر للسھم الواحد. وتدار ھذه األسھم من قبل الریاض  ۲۱ملیون سھم خالل فترة الطرح األولّي بقیمة  ۱٫٥أحد البنوك التجاریّة لشراء عدد 

وق استثماري مفتوح یحتفظ فیھ بھذه األسھم لصالح الموظفین المؤھلین للبرنامج كجزء من اتفاقیة كابیتال (الریاض المالیة) من خالل صند
خدمات إداریة. حیث تقوم الشركة بتسجیل االلتزام من خالل مخّصص یحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسھم برنامج التملك على أساس القسط 

 ۱۸۹٤للموظفین المستحقین وتحویلھا الى محافظھم االستثماریة. انضم ما مجموعھ  الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاریخ تأھل األسھم
 موظفاً فترة االستحقاق، ونقلت الشركة األسھم إلى َمحافظھم االستثماریة.   ۱٦٥۰موظفاً إلى برنامج تملك األسھم، وأكمل ما مجموعھ 



۲۹ 
 

 
 

 برنامج تملك الوحدات السكنیّة التحفیزّي للموظفین
 

س إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفیزّي لتملك الوحدات السكنیّة لموظفّي الشركة السعودییّن من الجنسین. ویھدف برنامج أقّر مجل
ركة، تملك الوحدات السكنیّة إلى توفیر االستقرار للموظفین والمعیشة قرب مرافق الشركة بما ینعكس إیجاباً على أدائھم واستمرار عملھم بالش

  موظفاً للبرنامج.   ۷۳۳م انضم ۲۰۱۹ن المستفیدون من ھذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنیّة ألسرةٍ واحدة. وحتى نھایة عام حیث یتمك
 

 قرض شراء األرض
 

لایر سعودي لشراء أرض ضمن ھذا البرنامج،  ۲۰۰۰۰۰)، تقدم الشركة مبلغ وقدره HOPكجزء من برنامج تملك الوحدات السكنیة (
سنوات من الخدمة في الشركة. ویقوم الموظف فقط بسداد ھذا القرض في  ۱۰ویعتبَر ھذا المبلغ قرض شخصي، بحیث یتناقص على مدى 

 سنوات خدمة متواصلة من تاریخ استالم القرض. ۱۰حال تركھ العمل بالشركة قبل إكمال 
 

 
 المكافآت المتغیرة السنویة

 
مدفوعة على حسب أداء وربحیة الشركة، بحیث تكون ربحیة الشركة ھي األساس (المكافأة حسب الربحیة) بحد أقصى تقدم بترورابغ مكافأة سنویة متغیرة 

٪ ألداء الموظفین وتُقاس من خالل مجموعة من مؤشرات األداء ۳۰٪ ألداء الشركة ونسبة ۷۰رواتب أساسیة شھریة. على ان یتم تخصیص نسبة  ۳٫٥
ھداف الشركة المؤسسیة بھدف قیاس أداءھا وعرض نتائجھا الكمیة وتُحفیز موظفیھا على السلوك اإلیجابي مع التركیز الرئیسیة المحددة. بحیث تغطي أ

 بشكل خاص على االمتثال للقوانین والسالمة.
 

 بدل تكلفة المعیشة اإلضافي
 

، على دفع بدل تكلفة ۲۰۱۸جلس إدارة بترو رابغ، في ینایر للتعویض عن ارتفاع تكالیف المعیشة، وافق م ۲۰۱۸إتباعاً للمرسوم الملكي الصادر في عام 
لایر سعودي. وذلك تمشیا مع المرسوم  ۲۰۰۰۰رتبات شھریة أساسیة ال تتجاوز المعیشة اإلضافي لجمیع الموظفین والمتدربین السعودیین العادیین بم

، ووفقاً ۲۰۲۰لایر سعودي حتى نھایة عام  ۱۰۰۰یشة الشھري البالغ والذي ینص على تمدید بدل تكلفة المع ۲۰۱۹الملكي الجدید الصادر في دیسمبر 
 .۲۰۲۰لذلك ستواصل الشركة على دفع ھذا البدل الشھري لمدة سنة أخرى حتى نھایة عام 

 
 برنامج االدخار للموظفین

 
وبعدھا تقوم الشركة بمكافأة  من راتبھ األساسي، %۱۰بحد أعلى  تقدم الشركة الفرصة للموظفین للمشاركة في برنامج االدخار حیث یشارك الموظف

من مشاركة الموظف الشھریة بدءاً من السنة العاشرة للخدمة  %۱۰۰عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى  %۱۰الموظف بنسبة 
  المتواصلة.

 
 

 
 آنفاً على النحو التالي:  م بلغ الرصید لھذه البرامج المذكورة۲۰۱۹دیسمبر،  ۳۱بنھایة 

 

 الرصید الوصف
 بآالف الریاالت

 ٤۸۱۳ برنامج حوافز ملكیة األسھم للموظفین
 ۱۳٤۳٤ )%۱۰برنامج تملك الوحدات السكنیّة التحفیزّي للموظفین (مخصص 

 ٥۰۷٤۹ قرض شراء األرض (برنامج تملك الوحدات السكنیة)
 ۸۰٦٦۷ مساھمة الشركة في برنامج االدخار للموظفین

 

 
 

 إقرارات مجلس اإلدارة -۳۹
 

 یُِقر مجلس اإلدارة ما یلي: 
 أن سجالت الحسابات أُِعَدت بالشكل الصحیح •
 نظام الرقابة الداخلیة أُِعَد على أسس سلیمة ونُِفذَ بفاعلیة أن •
 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا •

 
 



۳۰ 
 

تحفظات على القوائم المالیة السنویة، یجب أن یوضح تقریر مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابھا وأي إذا كان تقریر مراجع الحسابات یتضمن  -٤۰
 معلومات متعلقة بھا.

 ال ینطبق
 

یان في حال توصیة مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات الخارجي قبل انتھاء الفترة المعین من أجلھا، یجب أن یحتوي التقریر على ذلك، مع ب -٤۱
 ب التوصیة بالتغییر.أسبا
 ال ینطبق

 
 اإلفصاح عن تفاصیل أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل الشركة وتفاصیل عن استخدامات ھذه األسھم. -٤۲

 

 

قیمة أسھم الخزینة (بآالف  تاریخ االحتفاظ تفاصیل االستخدام
 الریاالت)

عدد أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل 
 الشركة

االنتھاء من فترة  یتم تخصیصھا للموظفین عند
 االستحقاق

مارس  ۲۹
 سھم ۲۲۷۰٦۳ ٤۸۱۳ ۲۰۰۸

 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م۲۰۲۰ ،مارس في شھر مالحظة: تمت موافقة مجلس اإلدارة على ھذا التقریر بالتمریر
 
 
 
 
 
 

 وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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