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 ذلك. وأسباب يطبَّق لم وما الالئحة هذه أحكام من ُطبق ما .1

 

رقم 
المادة/ 
 الفقرة

 أسباب عدم التطبيق نص المادة/ الفقرة

22  /2 
 )ج(

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

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

يتم تحديث هذه المادة وسوف يتم الموافقة عليها 
 م2018 يونيومن قبل مجلس اإلدارة في شهر 

22  /3 
 بما اإلدارة مجلس في للعضوية ومحددة واضحة وإجراءات ومعايير سياسات إعداد

 بعد التنفيذ موضع ووضعها الالئحة، هذه في اإللزامية األحكام مع ال يتعارض
 .لها الجمعية العامة إقرار

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

م وسيتم عرضها على الجمعية 2017ديسمبر 
 العمومية القادمة للموافقة عليها

 من أو المساهمين من مراجعة لجنة للشركة العادية العامة الجمعية من بقرار تشكَّل / أ 54
ً  تضم ال وأن األقل عل مستقل عضو بينهم من يكون أن غيرهم على  أعضاء من أيا

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

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

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

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

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

م وسيتم عرضها على  الجمعية القادمة 2017
 للموافقة عليها

 

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

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

عبدالعزيز محمد 
 القديمي

رئيس مجلس 
اإلدارة )غير 

 تنفيذي(

رئيس مجلس اإلدارة )غير 
 تنفيذي(

البكالوريوس في هندسة البترول، 
 ماجستير في إدارة االعمال

 سنة 35

ناصر دمشق 
 المهاشير

الرئيس وكبير 
اإلداريين التنفيذيين 

 )عضو تنفيذي(

الرئيس وكبير اإلداريين 
 التنفيذيين )عضو تنفيذي(

البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في 
الهندسة الكيميائية  و إدارة االعمال 

 للتنفيذيين
 سنة 27

*معتز عبدالعزيز 
 المعشوق

 سنة 23 ي ميكانيكا الموائعالدكتوراه ف )عضو غير تنفيذي( )عضو غير تنفيذي(

**سليمان عامر 
 البرقان

 )عضو غير تنفيذي( )عضو غير تنفيذي(
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، 

 ماجستير في إدارة االعمال
 سنة 36

 نورياكي تاكشيتا
نائب رئيس مجلس 
اإلدارة )عضو غير 

 تنفيذي(

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
 )عضو غير تنفيذي(

 سنة 35 البكالوريوس في القانون

 سنة 42 الماجستير في الهندسة الكيميائية )عضو غير تنفيذي( )عضو غير تنفيذي( شيجيوكي يونيدا

 )عضو غير تنفيذي( )عضو غير تنفيذي( تاكاشي شيجموري
البكالوريوس في اآلداب، ماجستير في 

 إدارة االعمال
 سنة 32

سعود عبدالرحمن 
 االشقر

 سنة 38 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )عضو مستقل( مستقل()عضو 

 سنة 35 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )عضو مستقل( )عضو مستقل( صالح فهد النزهه

 )عضو مستقل( )عضو مستقل( وليد احمد بامعروف

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

المعتمد، زمالة  المحاسب اإلداري شهادة 
الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، 

 شهادة المراجع الداخلي المعتمد 

ات سنو 7أكثر من 
عضو مجلس إدارة 

وعضو لجنة 
المراجعة، أكثر من 

سنة في المحاسبة  22
 والمالية والتدقيق

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

 

http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
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 أعضاء اللجان:

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم

عبدالعزيز محمد 
 القديمي

رئيس اللجنة 
 التنفيذية

 رئيس اللجنة التنفيذية
البكالوريوس في هندسة البترول، الماجستير في 

 إدارة االعمال
 سنة 35

ناصر دمشق 
 المهاشير

عضو في لجنة 
 التسويق

عضو في لجنة 
 التسويق

الكيمياء، الماجستير في الهندسة البكالوريوس في 
 الكيميائية  و إدارة االعمال للتنفيذيين

 سنة 27

*معتز عبدالعزيز 
 المعشوق

- 

عضو في لجنة 
المراجعة ورئيس 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 سنة 23 الدكتوراه في ميكانيكا الموائع

**سليمان عامر 
 البرقان

عضو في لجنة 
المراجعة وعضو 
حات في لجنة الترشي

 والمكافآت

- 
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، الماجستير 

 في إدارة االعمال
 سنة 36

 نورياكي تاكشيتا
عضو في لجنة 

 المراجعة
عضو في لجنة 

 المراجعة
 سنة 35 البكالوريوس في القانون

 شيجيوكي يونيدا
عضو في اللجنة 

 التنفيذية
عضو في اللجنة 

 التنفيذية
 سنة 42 الهندسة الكيميائيةالماجستير في 

 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، الماجستير في إدارة 
 االعمال

 سنة 32

سعود عبدالرحمن 
 االشقر

رئيس لجنة 
المراجعة ورئيس 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

رئيس لجنة المراجعة 
ورئيس لجنة 

 الترشيحات والمكافآت
 سنة 38 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 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

 سنة 35 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 وليد احمد بامعروف
عضو في لجنة 

 المراجعة
عضو في لجنة 

 المراجعة

البكالوريوس في المحاسبة، الماجستير في إدارة 
األمريكي  المعهداألعمال التنفيذية، زمالة 

 المحاسب اإلداري ، شهادة للمحاسبين القانونيين
المعتمد، زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين 
 القانونين، شهادة المراجع الداخلي المعتمد 

سنوات  7أكثر من 
عضو مجلس إدارة 

وعضو لجنة 
 22المراجعة، أكثر من 

ي المحاسبة سنة ف
 والمالية والتدقيق

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

 
 

 اإلدارة التنفيذية:

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم

 ناصر دمشق المهاشير
الرئيس وكبير اإلداريين 

 التنفيذيين
الرئيس وكبير اإلداريين 

 التنفيذيين

البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير 
في الهندسة الكيميائية  و إدارة االعمال 

 للتنفيذيين
 سنة 27

 عبدهللا محمد القحطاني
نائب الرئيس لألمن 

 الصناعي
نائب الرئيس لألمن 

 الصناعي
 سنة  34 البكالوريوس في الهندسة الكهربائية

 *بسام أيوب البخاري
نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية
نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية
البكالوريوس في نظم المعلومات 

 اإلدارية، الماجستير في إدارة االعمال
 سنة 29

 **هشام حسن عزوز
نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية )باإلنابة(
مدير إدارة الموارد 

 البشرية
 سنة 33 البكالوريوس في اإلدارة الصناعية

طارق عبدالعزيز 
 ***النعيم

نائب الرئيس للهندسة 
 والمساندة

نائب الرئيس للهندسة 
 والمساندة

البكالوريوس في الهندسة، الماجستير في 
 إدارة االعمال

 سنة 23

http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
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 م.2017اغسطس  31استقال بسام البخاري من شركة بترورابغ بتاريخ  *
 م.2017سبتمبر  1في شركة بترورابغ بتاريخ  )باإلنابة( ** تم تعيين هشام عزوز نائب الرئيس للعالقات الصناعية

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

 

عادل مسفر 
 ****الغامدي

نائب الرئيس للهندسة 
 والمساندة )باإلنابة(

 
- 
 

 سنة 25 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 سنة 32 البكالوريوس في القانون المدير المالي المدير المالي نا أويوكي إينوِوي

 سيجي تاكيوتشي
نائب الرئيس األعلى 

 للتصنيع
نائب الرئيس األعلى 

 للتصنيع
 سنة 31 الماجستير في الكيمياء التطبيقية

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

 اسم العضو
مجلس  يكون عضو التي الشركات أسماء
الحالية  إداراتها مجالس عضواً في اإلدارة

 مديريها من أو

 /المملكة داخل
 المملكة خارج

 الكيان
 القانوني

مساهمة (
 مدرجة/

مساهمة 
غير 

 /مدرجة
ذات 

مسؤولية 
 ) محدودة

 أسماء
 الشركات

 يكون التي
 عضو

 مجلس
 اإلدارة
في  عضواً 

 مجالس
 إداراتها
 أو السابقة

 مديريها من

 داخل
 /المملكة
 خارج

 المملكة

 الكيان
 القانوني

مساهمة (
مدرجة/ 
مساهمة 

 غير
 /مدرجة

ذات 
مسؤولية 

 ) محدودة

عبدالعزيز محمد 
 القديمي

 شركة أنابيب النفط العربية
 خارج المملكة

مساهمة 
غير 

 مدرجة
- - - 

 شركة أرامكو ماوراء البحار
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة أرامكو ما وراء البحار القابضة
المملكة خارج  

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة أرامكو للخدمات
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة األداء المميز للكيماويات
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة موتيفا انتربرايس
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 والبتروكيماوياتشركة رابغ للتكرير 
 داخل المملكة

مساهمة 
 مدرجة

- - - 

 شركة أرامكو السعودية آسيا المحدودة
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة أرامكو السعودية القابضة
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة تداول منتجات أرامكو السعودية
 

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

شركة أرامكو السعودية للتكرير 
 والبتروكيماويات السعودية

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 
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 شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
 المحدودة

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 - - - - - - ناصر دمشق المهاشير

معتز عبدالعزيز 
 *المعشوق

 )عضو مجلس إدارة(شركة جسارة 
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

سليمان عامر 
 **البرقان

 ساتورب )عضو مجلس إدارة(
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 ياسرف )عضو مجلس إدارة(
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 نورياكي تاكشيتا
، ممثل إداريشركة سوميتومو كيمكال )

 (مدير تنفيذي
 - - - مدرجة خارج المملكة

 شيجيوكي يونيدا
 شركة سوميتومو كيمكال )مدير تنفيذي(

 خارج المملكة
 - - - مدرجة

 - - - مدرجة شركة سوميكا الشرق األوسط )مدير عام(

 - - - مدرجة خارج المملكة (مدير تنفيذيشركة سوميتومو كيمكال ) تاكاشي شيجموري

 سعود عبدالرحمن
 االشقر

 خارج المملكة األكاديمية العربية للبحوث والدراسات
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

-شركة اس
اويل )عضو 

 مستقل(

خارج 
 المملكة

 مدرجة

 - صالح فهد النزهه
- - 

اسمنت حائل 
)عضو 
 مستقل(

داخل 
 المملكة

مساهمة 
 مدرجة

 وليد احمد بامعروف
 داخل المملكة اسمنت نجران )عضو مستقل(

مساهمة 
 مدرجة

شركة 
 يانساب

داخل 
 المملكة

مساهمة 
 مدرجة

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

 

 إدارة مجلس عضو - تنفيذي غير إدارة عضو مجلس - تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .4
 مستقل.

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

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

 غير تنفيذي عبدالعزيز محمد القديمي

 تنفيذي ناصر دمشق المهاشير

 غير تنفيذي *معتز عبدالعزيز المعشوق

 غير تنفيذي **سليمان عامر البرقان

 غير تنفيذي نورياكي تاكشيتا

 غير تنفيذي شيجيوكي يونيدا

 غير تنفيذي تاكاشي شيجموري

 مستقل سعود عبدالرحمن االشقر

 مستقل صالح فهد النزهه

 مستقل وليد احمد بامعروف

 م.2017سبتمبر  17استقال معتز المعشوق من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  *
 م.2017سبتمبر  17** تم تعيين سليمان البرقان كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بتاريخ 
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 الشركة حيال وملحوظاتهم علماً بمقترحات المساهمين – التنفيذيين غير وبخاصة – أعضائه إلحاطة اإلدارة مجلس اتخذها التي اإلجراءات .5
 .وأدائها

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

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

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

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

 
دارة المالية وكذلك تضطلع لجنة المراجعة بمسؤولية استعراض فعالية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ونظم المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات اإل

 في ظل االلتزام بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
 

جميع ممارساتها المالية تتم على المراجعة الشاملة التي قامت بها لجنة المراجعة فأنها تقر أن الشركة تقوم بتطبيق نظام فاعل للرقابة الداخلية، وأن  ءً وبنا
 ً  بالمملكة العربية السعودية. وفقاً لمبادئ المحاسبة المقبولة عموما

اللّجنة وتاريخ  اجتماعات حضور مرات عدد إلى باإلضافة وطبيعة العضوية، العضو اسم ذلك في بما المراجعة لجنة تكوين التالي الجدول يبيّن
 االجتماع:

عدد مرات 
 الحضور

 االجتماعات عدد

طبيعة 
 العضوية

 االسم
االجتماع 

السادس بتاريخ 
أكتوبر  30

 م2017

االجتماع 
الخامس 
 7بتاريخ 

أغسطس 
 م2017

االجتماع 
الرابع 
 10بتاريخ 

مايو 
 م2017

االجتماع 
الثالث بتاريخ 

مايو  4
 م2017

االجتماع 
الثاني 
 21بتاريخ 
فبراير 
 م2017

االجتماع 
األول 

 17بتاريخ 
يناير 

 م2017

6 
√ √ √ √ √ √ 

رئيس 
 اللجنة

 سعود عبدالرحمن األشقر*

 وليد أحمد بامعروف  عضو  √ √ √ √ √ √ 6

 نورياكي تاكشيتا**  عضو  √ √ √ √ √ √ 6

 معتز عبد العزيز المعشوق عضو  √ √ √ √ √ لم يجتمع 5

 سليمان عامر البرقان*** عضو  لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع √ 1

 م.2017سبتمبر  17بتاريخ  المراجعة* تم استبدال معتز المعشوق كعضو في لجنة 
 م.2017أغسطس  13كعضو في لجنة المراجعة بتاريخ  *تم استبدال نورياكي تاكشيتا*
 م.2017سبتمبر  17بتاريخ  المراجعةتم تعيينه كعضو في لجنة  ***

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 لألداء موضوعيّةمعايير  باقتراح وتقوم اإلدارة مجلس أداء تقييم كيفيّة سنوات، لمدة ثالث تدوم والتي والتعويضات، والترشيحات المكافآت لجنة تُحدد
 :يلي ما أخرى ضمن أمور اللجنة هذه واجبات أهم ومن .المجلس بموافقة

 اإلدارة لمجلس أعضاء توصية أو ترشيح  ً  .الُمعتَمدة والمعايير واإلجراءات للسياسات وفقا

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

 المجلس ألعمال األعضاء يُكرسه أن يجب الذي األعضاء والوقت في توافرها الالزم الكفاءات واستعراض السنويّة المراجعة. 

 منصب المستقلين لديه األعضاء أحد كان لو فيما المصالح في تضارب أيّ  وعدم وجود الُمستقلين األعضاء استقاللية من سنويّ  بشكل التحقق 
 .أخرى شركة أيّ  إدارة مجلس في عضويّة أو

 ترتبط باألداء معايير باستخدام التنفيذيين المسؤولين كبار أو مكافآت األعضاء حول المجلس إلدارة واضحة وتوصيات سياسات وضع. 
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 جتماع:االجتماعات وتاريخ اال وعدد وطبيعة عضويته العضو اسم ذلك في بما الترشيحات والمكافآت لجنة تشكيل التالي الجدول يبيّن

 االجتماعات عدد 

طبيعة 
 العضوية

 االسم
عدد مرات 

االجتماع الرابع  الحضور
 13بتاريخ 

 م2017ديسمبر 

االجتماع الثالث 
 13بتاريخ 

 م2017اغسطس 

االجتماع الثاني 
ابريل  21بتاريخ 
 م2017

االجتماع األول 
 21بتاريخ 
فبراير 
 م2017

3 
 رئيس اللجنة √ √ لم يجتمع √

سعود عبدالرحمن 
 األشقر*

 وليد أحمد بامعروف  عضو  √ √ √ √ 4

 نورياكي تاكشيتا  عضو  √ √ لم يجتمع لم يجتمع 2

 تاكاشي شيجموري** عضو  لم يجتمع لم يجتمع √ √ 2

 √ √ √ لم يجتمع 3
 عضو 

معتز عبدالعزيز 
 المعشوق

 عامر البرقان***سليمان  عضو  لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع √ 1

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

 م.2017سبتمبر  17*** تم تعيينه كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 

 لجنة التسويق:

 :اللجنة التالي هذه مهام وتشمل بمسوقيها، وعالقتها تسويق منتجاتها في الشركة وتَوّجه لترشد التسويق لجنة إنشاء تم

 قين أداء مراقبة  .الُمَسّوِ

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

 الطويل المدى على لتعظيم اإليرادات توصيات وتقديم المسوقين أنشطة مراجعة. 

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

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

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

 االجتماعات عدد 

طبيعة 
 العضوية

 االسم
عدد مرات 

االجتماع الرابع  الحضور
 22بتاريخ 
 م2017نوفمبر 

االجتماع الثالث 
 13بتاريخ 

 اغسطس
 م2017

االجتماع 
الثاني بتاريخ 

مايو  4
 م2017

االجتماع األول بتاريخ 
 م2017فبراير  21

 صالح فهد النزهه رئيس اللجنة √ √ √  √ 5

)اوكل عنه  √ 2
تاكاشي 

 شيجموري(

 √ لم يجتمع
 عضو 

ناصر دمشق 
 المهاشير

 نورياكي تاكشيتا عضو  √ √ لم يجتمع لم يجتمع 2

يجتمعلم  لم يجتمع √ √ 2  *تاكاشي شيجموري عضو  

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

 اللجنة التنفيذية:

 حوكمة ممارسات بأفضل االلتزام مع فعالية األكثر بالطريقة الشركة مصالح على اإلشراف في اإلدارة مجلس مساعدة هو التنفيذية اللجنة من الغرض
 :التالية بالمهام للقيام الالزمة والصالحيات السلطات كافة على التنفيذية اللجنة تقوم اإلدارة، لمجلس المحفوظة باالختصاصات االخالل الشركات. دون

 على بند أي يتجاوز أال شريطة ،المعتمدة والبرامج والميزانيات خطط العمل في الواردة النفقات للبنود طلباتو عقودالموافقة لل ومنح مراجعة 
 مليون لاير. 187.5 ماقيمتهحدة 

 عليها للموافقة اإلدارة مجلس إلى بها والتوصية العمل خطة مراجعة. 
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 بحسب ما  التنفيذية اللجنة كيفما ترى اإلدارة، مجلس قبل من المعتمدة والبرامج والخطط للميزانيات السنوية اإلضافات واعتماد مراجعة
 .آلخر وقت من الظروف تقتضي

 سابقا المعتمدة النفقات طلبات كمالوإ واإللغاء تحديد إعادة واعتماد مراجعة. 

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

 به مسموح حد في اتفاق، أي شروط وتعديل الصلة، ذوي األشخاص أو المساهمين من أي مع معامالت في الشركة دخول على الموافقة 
 .القانون بموجب

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

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

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

طبيعة  االسم
 العضوية

 االجتماعات عدد

عبدالعزيز محمد 
 القديمي

 لم يجتمع رئيس اللجنة

 لم يجتمع عضو شيجيوكي يونيدا

 لم يجتمع عضو صالح فهد النزهه

 .على الئحة اللجنة، بناًء بالتمرير م بالتصديق على عدد من القرارات2017مالحظة: قام أعضاء اللجنة التنفيذية خالل عام 
 

 وعالقتها بالتقييم قامت التي الخارجية وأعضائه، والجهة لجانه وأداء أدائه تقييم في اإلدارة مجلس عليها اعتمد التي الوسائل ينطبق، حيثما .7
 .وجدت إن بالشركة،

ل محتملة؛ أنشأ مجلس اإلدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي اآللية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائج التقييم ألية مشاك
مجلس اإلدارة في المطروحة. تتم عملية تقييم  باإلضافة إلى تحديد األسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة

صادر ديسمبر من كل عام وتقدم هذه العملية تقييما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أنفسهم )بما في ذلك الرئيس التنفيذي( كم
ي مجال الحوكمة. ويتضمن معلومات وحيدة لعملية التقييم. وتضمن هذه اآللية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم ف

المترتبة على األعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ األمور المالية؛  التقييم عشر معايير تغطي المحاور التالية: المسؤولية
ل النتائج ن أمين سر اللجنة هو المسئول عن تحليترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإ التخطيط؛ وعالقات أعضاء مجلس اإلدارة.

 وإعداد التقارير عنها.

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح .8

 م وسيتم عرضها على الجمعية القادمة للموافقة عليها2017ديسمبر  13تمت الموافقة على الئحة عمل لجنة المكافآت من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

1150,00012,00024,000000186,00000000000186,000- سعود عبدالرحمن االشقر

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

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

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

10000000000000000- عبدالعزيز محمد القديمي

20000000000000000- معتز عبدالعزيز المعشوق

30000000000000000- سليمان عامر البرقان

40000000000000000- نورياكي تاكشيتا

50000000000000000- شيجيوكي يونيدا

60000000000000000- تاكاشي شيجموري

0000000000000000المجموع

10000000000000000- ناصر دمشق المهاشير

0000000000000000المجموع
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 اإلدارة التنفيذية:
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857,735.00308,978.0001,166,713.00000000001,166,713.00الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين1

1,002,947.04500,742.0001,503,689.04000000001,503,689.04نائب الرئيس األعلى للتصنيع2

556,834.00222,509.000779,343.00000000235,90001,015,243نائب الرئيس للعالقات الصناعية3

849,501.36371,287.0001,220,788.36000000001,220,788.36المدير المالي4

912,300.00529,616.0001,441,916.00000000001,441,916.00نائب الرئيس لألمن الصناعي5

4,179,317.401,933,132.0006,112,449.40000000235,900.0006,348,349.40المجموع
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 أعضاء اللجان:

ثابتة  )عدا بدل  المكافآت ال

حضور جلسات(
المجموعبدل حضور الجلسات

1015,00015,000- سعود عبدالرحمن االشقر

2015,00015,000- وليد أحمد بامعروف

3000- نورياكي تاكشيتا

4000- سليمان عامر البرقان

5000- معتز عبدالعزيز المعشوق

030,00030,000المجموع

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

1012,00012,000- صالح فهد النزهه

2000- ناصر دمشق المهاشير

3000- تاكاشي شيجموري

012,00012,000المجموع

1000- عبدالعزيز محمد القديمي

2000- شيجيوكي يونيدا

3000- صالح فهد النزهه

000المجموع

تنفيذية لجنة ال أعضاء ال

أعضاء لجنة المراجعة

ترشيحات أعضاء لجنة المكافآت وال

أعضاء لجنة التسويق

 

 

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

العقوبة / الجزاء / 
 /االحترازي التدبير

 القيد االحتياطي

الجهة الموقعة  أسباب المخالفة
 للمخالفة

سبل عالجها وتفادي 
 وقوعها في المستقبل

فرض غرامة مالية 
 10,000مقدارها 

 عشرة آالف لاير
 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 

هت بتاريخ التي انتخالل المهلة النظامية الممنوحة للشركات 
 م21/04/2017

صدر قرار من 
مجلس هيئة 
 السوق المالية

تم تحديد جدول اسبوعي 
لمراجعة تعليمات الهيئة 
بغرض ضمان االمتثال 

 للوائح وأنظمة الهيئة

 

 في الداخلية الرقابة نظام كفاية مدى في لجنة المراجعة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلية الرقابة إجراءات لفعالية السنوية المراجعة نتائج .10
 .الشركة

 
إضافة قيمة الرقابة الداخلية من أجل  تعتبر المراجعة الداخلية بالشركة عملية مستقلة وموضوعية واستشارية تهدف الى مراقبة وتحسين فعالية إجراءات

رة في تحسين عمليات الشركة عن طريق مساعدة الشركة على تحقيق أهدافها من خالل تطبيق نهج منتظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات إدا
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على تحليالت  المخاطر والرقابة والحوكمة. وتعد المراجعة الداخلية حافزا لتحسين فعالية الشركة وكفاءتها من خالل تقديم رؤية وتوصيات بناء
 وتقييمات البيانات والعمليات.

 
م و التي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة, قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بمراجعة إجراءات 2017وتماشيا" مع خطة المراجعة السنوية لعام 

م بانتظام و 2017عمليات المراجعة الداخلية التي أجريت في عام  الرقابة الداخلية على النشاطات الرئيسية في الشركة, و تم إبالغ نتائج و توصيات
و تلتزم اإلدارة التنفيذية بتطبيق التوصيات الناتجة عن  الل االجتماعات االعتيادية للجنة،بشكل دوري إلى لجنة  المراجعة من قبل المراجع العام خ

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

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

 .عدم وجوده حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية .11

 يوجد لدى الشركة إدارة للمراجعة الداخلية.ال ينطبق: 
 

 حسابات مراجع تعيين بشأن بها األخذ المجلس رفض التي أو اإلدارة، مجلس قرارات وبين بينها تعارض يوجد التي المراجعة لجنة توصيات .12
 .بها األخذ عدم وأسباب التوصيات، تلك ومسوغات الداخلي، المراجع تعيين أدائه أو وتقييم أتعابه وتحديد وعزله الشركة

 
 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.

 

 (.وجدت إن) للشركة، االجتماعية المساهمات تفاصيل .13
 

 :البرامج تقوم شركة بترورابغ بدور ريادي في العديد من برامج ومبادرات المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة في محافظة رابغ وتشمل هذه
 :برامج خدمة المجتمع البرنامج األول:

 
 ( ومنطقة رابغ )طريق الملك سلمان(،927أنشأت الشركة الطريق الرابط بين الطريق السريع الحالي من جدة الى ينبع )مخرج  •
 م دعم نادي االنتصار برابغ ماديا وتقنيا لرفع مستواه واعادة تأهيل مرافقه،2017عام  •
 ( ومنطقة رابغ )طريق الملك سلمان(927الطريق الرابط بين الطريق السريع الحالي من جدة الى ينبع )مخرج إعادة تشجيره  •
 وحدة سكنية من ضمن السكن الخيري التابع لجمعية البر الخيرية برابغ. 22ترميم وتأهيل عدد  •
 تبني برنامج )سلة الخير( •
 تم تأهيل دار المسنين بمكة المكرمة بترميم المرافق الموجودة وإضافة مرافق جديدة، كما تعدت المبادرات محافظة رابغ إلى مكة المكرمة حيت •
 

 :برنامج التوعية البيئية البرنامج الثاني:
 

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

 .تنظيف الطريق الرابط بين جدة ورابغ السريع بمشاركة موظفي الشركة وعائالتهم •
 .قيام موظفي شركة بترورابغ بحملة تطوعية لتنظيف ميناء مصفاة رابغ •
 

 :البرامج التثقيفية والتعليمية البرنامج الثالث:
 
 .المصاحبة داخل الشركة وخارجها منذ تأسيس الشركةالمشاركة سنويا برعاية فعاليات أسبوع المرور وعمل الحمالت التوعوية  •
 .برامج التدريب الصيفي لطالب المدارس الثانوية المحلية •
 استضافة طلبة المدارس والجامعات لرفع الوعي بالسالمة من الحرائق بزيارة )بيت السالمة( والمخصصة لرفع الوعي باألمن والسالمة، •
 .األولية لطالب المحافظة وذلك بالتعاون مع مستشفى المركز الطبي الدوليتقديم الدورات تدريبية على االسعافات  •
 برنامج القيادة الوقائية للسيارات والذي يهدف لرفع الوعي بالقيادة اآلمنة والمسؤولة والتحلي بحقوق واخالق الطريق، •
 .تقديم دورة تدريبية على االسعافات األولية للموظفين الحكوميين •
 

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

 

 البرنامج األول: برنامج سفير بترورابغ 

 ة االجتماعية والعمل التطوعي واالنتماء الوطنيالبرنامج الثاني: استحداث "البرنامج التطوعي" لتعزيز روح المسئولي. 
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 .الجمعيات لهذه الحاضرين رةأعضاء مجلس اإلدا وأسماء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان .14

هـ 1438رمضان  18الساعة العاشرة مساًء يوم الثالثاء بتاريخ فندق الميريديان )قاعة الفيروز( في تمام  –تم عقد الجمعية العامة العادية في جدة 
 م.2017يونيو  13الموافق 

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية:
 عبد العزيز محمد القديمي -1
 ناصر دمشق المهاشير -2
 شيجيوكي يونيدا -3
 سعود عبد الرحمن األشقر -4
 صالح فهد النزهه -5
 وليد أحمد بامعروف -6
 شيجموريتاكاشي  -7

 

 في وتأثيره نشاط بكل بيان إرفاق يجب النشاط، أكثر من أو نوعين وصف حال وفي .التابعة وشركاتها للشركة الرئيسة النشاط ألنواع وصف .15
 .في النتائج وإسهامها الشركة أعمال حجم

 الشركة نشاط

 طريق تحويل عن التكلفة وتقليل الربح لزيادة تماما، متكاملة أنشطة أنها والبتروكيماويّات، حيث التكرير هما رئيسييّن نشاطين من الشركة تتكون
 .القيمة عالية منتجات إلى القيمة المنخفضة المنتجات

 :التكرير

ً  برميل ألف 400 لتكرير اإلنتاجية القدرة الشركة تملك وقود  النافثا، البنزين، من برميل مليون 134 سنويا وتنتج ،الخفيف العربيّ  النفط الخام من يوميا
 .الوقود وزيت الديزل، الطائرات،

 :البتروكيماويات

ً  طن مليون 2.4 إلنتاج اإلنتاجية القدرة الشركة تملك  من لقيم البروبلين وأكسيد بروبلين والبولي اإليثلين، جاليكول وأحادي البولي إيثلين من سنويا
 .أرامكو السعودية شركة به تزّودها والتي والبيوتان اإليثان وغاز الخام النفط

 م:2017الشركة لعام  عمليات في النشاطين من كل   مساهمة التالي الجدول يوضح

نسبة المساهمة في المبيعات 
)%( 

 2017مبيعات 
الرياالت  بآالف(

 )السعودية
 النشاط

 التكرير 26.237.144 77%

 البتروكيماويات 7.973.866 23%

 المجموع 34.211.010 100%
 

 المستقبلية والتوقعات  عملياتها( وقف أو توسعة أعمالها، أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في )بما المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف  .16
 .الشركة ألعمال

 

ركة واعضاء م وما بعده، في حين يتم االخذ بعين االعتبار التوقعات المستقبلية من قبل ادارة الش2017تتوقع الشركة عملية تشغيل طبيعية في عام 

 .اإلدارة بخصوص مشروع رابغ المرحلة الثانيةمجلس 

 تنفيذ مشروع بترورابغ المرحلة الثانية
وحدات من أصل  10م، مع تحقيق إنتاج حسب المواصفات والمقاييس في 2017شهدت الشركة تقدما كبيراً في أعمال البناء للمرحلة الثانية خالل عام 

لكل  من  م، حققت الشركة إنتاجا في وحدات2017م. وبحلول نهاية ديسمبر 2018وحدة. وستبدأ الوحدات المتبقية باإلنتاج في الربع األول من عام  12

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

ن يبدأ اإلنتاج في وحدات العطريات وإيثلين (. ومن المتوقع أ6)البولي أميد  6والنايلون  وأولفينات البالستيك الحراري والبولي إيثيلين منخفض الكثافة

م. ومع اكتمال تشغيل 2018م. كما أنه من المقرر إجراء اختبار الموثوقية من قبل الدائنين في مايو وحتى يوليو 2018البروبلين في الربع األول من عام 

ضمن مجّمع بترورابغ الصناعي. وسوف ينتج مشروع المرحلة الثانية أكثر جميع وحدات المرحلة الثانية، ستُدمج ِكال المرحلتين األولى والثانية تشغيليّاً 

 مليون طن سنويا من الباراكسيلين ومجموعة متنوعة من المنتجات البتروكيماوية األخرى، ومعظمها لم يتم إنتاجها بعد في المملكة العربية 1.3من 
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ي، ميثيل الميثاكريالت، والبولي ميثيل ميتاكريليت. وعند االنتهاء من مشروع المرحلة الثانية، السعودية، مثل إيثلين البروبلين، وأولفينات البالستيك الحرار

 مليون طن سنويا من المنتجات النفطية المكررة. 15مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية و  5سيكون مجمع الشركة بأكمله قادرا على إنتاج 

 

 هذه إدارة السوق( وسياسة مخاطر أم مخاطر تمويلية، أم تشغيلية مخاطر أكانت الشركة )سواء تواجهها مخاطر بأي المتعلقة المعلومات .17
 .ومراقبتها المخاطر

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

 إدارة المخاطر المالية 
 

تشتمل مخاطر االئتمان . وهي مخاطر فشل أحد أطراف االلتزام المالي في الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية االئتمان مخاطر

ألجل توضع لدى بنوك إن النقد وما يعادله والودائع . بشكل رئيسي النقد وما يعادله، والودائع ألجل، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة األخرى

. وفي حالة هي من الشريكين المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم قابلة للتحقيق( ٪96) وغالبية الذمم التجارية المدينة. ذات تصنيفات ائتمانية قوية

نسبة للذمم التجارية المدينة من أطراف ثالثة، يوجد وبال .على أي فاتورة، يلتزم الُمسوق بدفع المبلغ الكامل للفاتورة وذلك قبل إثبات الخالف االختالف

ديسمبر  31 مع نهاية .والشركة التحصل على ضمانات مقابل الذمم المدينة. لدى الشركة بوليصة تأمين على اإلئتمان من مزود خدمة تأمين مرموق

. ن رصيد الذمم التجارية لفترات االئتمان المسموح به للشركةم( ٪1.9: 2016)٪ 0.6م، كان هناك الحد األدنى من الديون المتأخرة أي ما يعادل 2017

ذات القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية 

 .أخرى ال تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان كبيرة على ذمم مدينة. الصلة على التوالي

 

وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز  الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقديةمخاطر سعر 

والقروض من البنوك والمؤسسات تنشأ مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من اإليداعات قصيرة األجل، . المالي للشركة والتدفقات النقدية

 .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
 

نقطة أساس في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع ألجل والقروض  50، تشير التقديرات إلى أن زيادة/نقصان م2017ديسمبر  31كما في 
مليون لاير سعودي  190.5واإلقتراضات مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي 

 سعودي(.مليون لاير  193.6: 2016)
 

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

سيولة النقدية والنقد المعادل المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة في المستقبل، وتهدف الشركة إلى الحفاظ على مستوى ال

وتتكون االلتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة والقروض والسلفيات والتزامات التأجير  .لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة لاللتزامات المالية

، هي من غير عموالت، ومن المتوقع أن يتم التأجيرروض والسلفيات والتزامات جميع االلتزامات المالية، باستثناء الق. وبعض االلتزامات األخرى

 .الموازنة العامةشهرا من تاريخ  12تسويتها في غضون 

 

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

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

 .طرا على الشركةخ

 

 االقتصادي بالوضع المتعلقة المخاطر 

 إن القول والعالمية، يمكن المحلية االقتصادية والظروف باألوضاع الشركة منتجات على الطلب ويتأثر تنافسية سوق في تعمل أنها الشركة تدرك

ً  سواء االقتصادي الركود هو بترورابغ منتجات طلب على المؤثر الرئيس العامل  على الطلب في انخفاض حدوث إلى يؤدي والذي عالمياً، أو محليا

 التضخم مخاطر مع ذلك أقترن ما وإذا وإيراداتها، بترورابغ مبيعات على بالتالي يؤثر وهذا والبتروكيماويات  النفطية المشتقات من المنتجات

 للمادة المتوقعة التكلفة عن فضالً  الشركة منتجات طلب على ضغط في التسبب تكون النتيجة فإن الحكومة تجريها التي بالتغييرات المرتبطة والمخاطر

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

 .محتمل ركود بأي

 

 المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية 

ندة الهندسية تعتمد مصادر إيرادات الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر باألداء واستخدام الطاقة االستيعابية للمصانع، وكذلك على المسا
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شغيلي ومهاراتهم، وأداء والبنية التحتية الموثوقة لتقنية المعلومات الخاصة بالعمليات، ويعتمد التشغيل اآلمن والمستقر للمصانع على كفاءة الطاقم الت

االنتهاء من م تم 2017المصانع، واستخدام الطاقة االستيعابية للمصانع، والسيطرة على المخاطر والتخفيف من المخاطر إلى أدنى مستوى. في عام 

ن الموثوقية( من خالل توزيع المهام في حين تستمر خارطة الطريق الفنية )للعمليات والصيانة وضماتطوير األداء الشامل للشركة لهيكلة الإعادة خطة 

 .والتفويض للجان المتخصصة فضالً عن اإلدارات واألقسام، حيث يقوم كل منها بإدارة ومتابعة مبادراته وأهدافه

 المرتبطة بالحوكمة المخاطر 
 معلومات تقديم المسؤولية هو هذه عليها تنطوي التي االستراتيجي، والمخاطر الشركة توجه تحديد دور ومسؤولية تولي اإلدارة مجلس مسؤوليات من
 غير توجهات وضع إلى أن يؤدي يمكن الذي األمر اإلدارة، مجلس إلى إدارة الشركة قبل من الشركة ونشاطات عمليات خاطئة حول أو فعالة غير

ً  تؤثر أن من المحتمل فاعلة غير استراتيجية إلى يؤدي أن من شأنه وهذا فاعلة،  النوع هذا احتمالية من وللتخفيف .وعوائد االستثمار على الربحية سلبا
 ال المثال على سبيل منها مختلفة وسائل خالل من الشركات واألنظمة حوكمة لقواعد الشركة بمراجعة امتثال الشركة إدارة مجلس يقوم من المخاطر

 :الحصر
 
 المختلفة الخطط السنوية واستعراض المستمر التقييم اإلدارة بهدف مجلس اجتماعات وقبل دوري تجتمع بشكل والتي اإلدارة لمجلس ِلجان تأسيس -أ

 .إلخ الحسابات، ومراجعات والرواتب المبيعات والتسويق مثل للشركة
 دعت اإلدارة كلما مجلس قِبَل من واإلجراءات مراجعة السياسات يتم ولذلك الشركة، حياة مدى ثابتة على ليست بها المعمول الشركة سياسات -ب

 .الشركة فيه تعمل الذي المتغيرة للقطاع الديناميكية ومواكبة الضوابط المرعية وخرق تجاوز لتجنب الحاجة
  الشركة إدارة في كل تكون الخطة، عن اإلدارة انحراف وتفادي خطر فاعل بشكل اإلدارة مجلس التي يضعها االستراتيجية الخطة تنفيذ لضمان  -ج

 مراجعة اإلدارة مجلس خالل اجتماعات ويتم الرئيسية.  االستراتيجية مع األهداف مباشرة تتماشى الرئيسية والتياألداء  مؤشرات وضع عن مسؤولة
 .المستهدفة الخطة مع ومقارنتها هذه المؤشرات نتائج
 

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

 بصناعة الصلة ذات والدولية األنظمة المحلية تطورات متابعة مسؤوليات إدارة تتولى وهي الشركة شؤون إدارة أنشأت بترورابغ الشركة، عمليات
ً  معنية وهي التكرير والبتروكيماويات، ً  يؤثر قد األنظمة في أي تغيير عن الشركة إدارة إلبالغ الزمةال باتخاذ الخطوات أيضا  عمليات الشركة على سلبا

 يشمل وهذا بذلك، للقيام الخطوات المناسبة واقتراح معينة للوائح ضرورة االمتثال أجل من اإلدارة مع التواصل معقولة، وكذلك زمنية فترة خالل وذلك
 السوق المالية، وهيئة واالستثمار، التجارة المعدنية، ووزارة والثروة والصناعة الطاقة وزارة من قبل والقوانين األنظمة مثل المحلية اللوائح الحكومية

 .إلخ البيئية، واألنظمة اإلغراق التجارة ومكافحة قوانين مثل الدولية واألنظمة
 

 َسين قِبَل الفاعلة من المتعلّقة بالرقابة المخاطر  الشريَكين المؤّسِ
َسان الشريَكان م، حافظ2008 عام في للشركة العام االكتتاب منذ  بحقوق وهذا يسمح طرحها، تم التي الشركة أسهم من %75 ملكية على المؤّسِ

َسين. األغلبية تصويت َسين الشريَكين المحتمل من من فإن ونتيجة لذلك، للشريَكين المؤّسِ  العاّمة. الجمعية موافقة تتطلب األمور التي في التأثير المؤّسِ
 ذلك في التشغيلية بما العمليات ونتائج المالي، الشركة، ووضعها أعمال على كبير تأثير لها يكون يمكن أن بطريقة يُماَرس أن التأثير لهذا ومن الممكن

 سياسات أو /و استراتيجية أعمال في تغيير أي فإن ذلك، على وعالوة .المال رأس وتعديالت الهاّمة، الشركة اإلدارة، وتعامالت مجلس أعضاء انتخاب
َسين تجاه الشريَكين  .الشركة أعمال على يؤثر قد الشركة المؤّسِ

َسين داِعمين الشريَكين يُعتبَر أخرى، جهة ومن  االقتصاد عصب السعودية هي أرامكو فشركة وضماناً الستمراريتها، الشركة ألعمال أساسيين المؤّسِ
شركة  المحدودة كيميكال سوميتومو وبالمثل تعتبَر العالم، مستوى على والغاز صناعة النفط في رئيسي ومحوري والِعب السعوديةالعربية  المملكة في

 هذا االلتزام على والدليل بترورابغ، في ملتزمتان بقوة باستثماراتهما الشركتان وهاتان عام. 300 ألكثر من يمتد طويل تاريخ ولها جدا محترمة دولية
َسان الشريَكان قام بترورابغ حيث من الثانية المرحلة إنشاء هو  االنتهاء مالية لضمان وتوفير ضمانات لبترورابغ، ملكيته ونقل بتطوير المشروع، المؤّسِ
َسان الشريَكان أبرم سابق للجمهور، وقت في أعِلن وكما ذلك، على وعالوة .المشروع من نهاية  في بالنفع تعود التي التجارية من االتفاقيات عدداً  المؤّسِ

 :يلي ما ذلك في بما لصغار المساهمين، الشركة حماية تضمن طرق عدة ذلك، هناك إلى وباإلضافة بترورابغ. على المطاف

-  ً  مستقلين، أعضاءً  على األقل اإلدارة مجلس أعضاء ثلث يكون بترورابغ أن لشركة األساسي النظام المالية، يتطلّب السوق هيئة لوائح مع تمشيا
تتم  أن يجب اإلدارة لمجلس قرار أي أعضاء. وللمصادقة على تسعة أصل من عن ثالثة المستقلين األعضاء عدد يقل ال أنه حاليا يعني وهذا

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

ً  يشغلها لجنة التسويق ورئيس المراجعة لجنة رئيس منِصبَي -  مستقلين. أعضاء حاليا

 أي من مع تعامالت أي شروط تعديل أو أي تعامالت في الشركة دخول على اإلدارة يوافق مجلس أن للشركة األساسي النظام يتطلب -
 العالقة. ذات األطراف أو المساِهمين

 العامة. الجمعية اجتماعات اإلدارة وفي مجلس تقرير في الصلة ذات مع األطراف التعامالت جميع عن اإلفصاح يتم -
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 أيهما التأسيس منذ أو األخيرة الخمس المالية في السنوات أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل عل خالصة .18
 .أقصر
 

 قائمة المركز المالّي:

 )بآالف الرياالت(

 م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 
 ديسمبر 31

 م2014
 م2013ديسمبر  31

 16.136.502 13.474.468 5.732.870 9.594،947 12.746.784 األصول المتداولة 

 29.440.244 27.461.323 45.668.580 48.651.100 48.928.193 األصول غير المتداولة

 45.576.746 40.935.791 51.401.450 58.246.047 61.674.977 مجموع األصول

 15.676.713 12.174.834 7.872.133 11.333.134 13.873.999 الخصوم المتداولة

قروض طويلة األجل 

 وخصوم أخرى
37.715.171 38.517.397 35.172.991 19.205.094 20.982.576 

 8.917.457 9.555.863 8.356.326 8.395.516 10.085.807 حقوق المساهمين 

مجموع الخصوم 

 وحقوق المساهمين 
61.674.977 58.246.047 51.401.450 40.935.791 45.576.746 

 

 بيان باألرباح أو الخسائر:

 )بآالف الرياالت(

 
 م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31

 ديسمبر 31

 م2014
 م2013ديسمبر  31

 50.597.710 54.236.752 25.513.860 25.146.130 34.211.010 المبيعات

 42.865.957 44.096.362 19.500.612 19.423.911 26.237.144 المشتقات النفطية

المنتجات 

 البتروكيماويّة 
7.973.866 5.722.219 6.013.248 10.140.390 7.731.753 

 (50.136.617) (52.511.512) (25.218.530) (24.038.699) (31.514.986) تكلفة السلع المباعة 

 461.093 1.725.240 295.330 1.107.431 2.696.024 األرباح إجمالي

مصاريف إداريّة 

 وعموميّة
(1.043.071) (984.865) (1.055.425) (991.502) (774.105) 

صافي إيرادات أخرى 

 )مصروفات(
(229.976) (87.784) 1.588 (52.309) 672.195 

الدخل  صافي

 359.183 681.429 (758.507) 34.782 1.422.977 )الخسارة(

 

 قائمة الدخل الشامل:

 )بآالف الرياالت(

 م2016ديسمبر  31 م2017 ديسمبر  31 

78234. 1.422.977 صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل  

(18,040)  إعادة قياس الخسارة على خطة المنافع المحدودة  (56.728)  

الدخلتأثير ضريبة   2,706 4.255 

(52.473) (15,334)  الخسارة الشاملة األخرى غير مبوبة ضمن قائمة الربح والخسارة في الفترات الالحقة  

للسنة مجموع الدخل )الخسارة( الشاملة للفترة/   1,407,643 (.69117)  
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 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .19

 

  النفطيةمبيعات المشتقات 
 

 المشتقات النفطية

 الوجهة الكمية )برميل يوميا( %

 السعودية 96.816.468 78.72%

 آسيا 21.686.589 17.63%

 أخرى 2.508.076 2.04%

 الهند 1.130.943 0.92%

 أوروبا 599.890 0.49%

 تركيا، أفريقيا 250.176 0.20%

 المجموع 122.991.142 100%

 

 
 
 

  المشتقات النفطيةإجمالي إيرادات 
 

 المشتقات النفطية

 الوجهة القيمة باللاير السعودي %

 السعودية 21.186.294.529 80.75%

 آسيا 4.254.957.255 16.22%

 أخرى 417.221.861 1.59%

 الهند 199.486.414 0.76%

 أوروبا 166.911.518 0.64%

 تركيا، أفريقيا 12.272.235 0.05%

 المجموع 26.237.143.781 100%
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 مبيعات المنتجات البتروكيماوية 
 

 البتروكيماويات

 الوجهة الكمية )طن( %

 آسيا 1.454.991 68.28%

 تركيا، أفريقيا 188.086 8.83%

 السعودية 187.947 8.82%

 الهند 180.716 8.48%

 أخرى 67.667 3.18%

 أوروبا 51.491 2.42%

 المجموع 2.130.898 100%
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 إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية 
 

 البتروكيماويات

 الوجهة القيمة باللاير السعودي %

 آسيا 5.245.244.584 65.78%

 السعودية 794.897.580 9.97%

 تركيا، أفريقيا 763.719.413 9.58%

 الهند 679.447.369 8.52%

 أخرى 287.844.308 3.61%

 أوروبا 202.712.666 2.54%

 المجموع 7.973.865.919 100%

 

 

 .الشركة توقعات أعلنتها أي أو السابقة السنة نتائج عن التشغيلية النتائج في جوهرية فروقات ألي إيضاح  .20
 

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

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

 سعودي(.

 لاير سعودي للسهم(. 0.04م: دخل 2016ديسمبر  31لاير سعودي للسهم ) 1.62م مبلغ 2017ديسمبر  31بلغت ربحية السهم للسنة المنتهية في • 

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

 158م: إيرادات تشغيلية بقيمة 2016ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1،704م مبلغ 2017ديسمبر  31بلغت اإليرادات التشغيلية للسنة المنتهية في • 

 مليون لاير سعودي(.

 

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

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

ضافة الى تحسن متوسط أسعار بيع المنتجات البتروكيماوية وتحسن طفيف في هامش الربح للمنتجات المكررة والذي ساهم في زيادة والبتروكيماوية باإل

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

ً  للشركة تّم إعدادها وحفظها الماليّة القوائم الهيئة السعودية للمحاسبين باإلضافة الى معايير  IFRS ) ) للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وفقا
 وال يوجد أّي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعوديّة للمحاسبين القانونييّن. القانونيين،

 

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

 ال ينطبق

 

 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .23

 ال ينطبق

 

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .24

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

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

 االحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.

 

 ة بناء على اقتراح مجلس اإلدارة تجنيب نسبة من األرباح الصافية لتكوين احتياطيات اتفاقية أخرى يتم استعمالها حسبما ترى للجمعية العامة العادي

 الجمعية العامة العادية.

 

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

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

 .المؤسسات هذه

 

 .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، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
 
 

 ) وأقرباءه التنفيذيين وكبار الشركة إدارة أعضاء مجلس عدا (ألشخاص تعود التصويت في األحقية ذات األسهم فئة في مصلحة ألي وصف .25
السنة المالية  خالل الحقوق تلك في تغيير وأي واإلدراج، التسجيل قواعد من واألربعين الخامسة المادةبموجب  الحقوق بتلك الشركة أبلغوا

 .األخيرة

 ال ينطبق

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

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 المنصب االسم

 نهاية الفترة بداية الفترة
صافي 

 التغير

نسبة التغير 

% 
 أسهم

أدوات 

 دين
 أسهم

أدوات 

 دين

عبد العزيز محمد 

 القديمي*

 رئيس مجلس اإلدارة

 تنفيذي( )عضو غير
- - - - - - 
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رئيس الشركة وكبير اإلداريين  ناصر دمشق المهاشير*

 التنفيذيين

 )عضو تنفيذي(

- - - - - - 

 معتز عبد العزيز

 المعشوق*
 - - - - - - عضو غير تنفيذي

 - - - - - - عضو غير تنفيذي سليمان عامر البرقان*

 شيجيوكي يونيدا**
 - - - - - - عضو غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو  نورياكي تاكشيتا**

 غير تنفيذي
- - - - - - 

 تاكاشي شيجيموري**
 - - - - - - عضو تنفيذي

سعود عبد الرحمن 

 األشقر
 - - - 85,400 - 85,400 عضو مستقل

 - - - 1,000 - 1,000 عضو مستقل صالح فهد النزهة

 - - - 1,000 - 1,000 عضو مستقل وليد احمد بامعروف

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

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

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

 

 كبار التنفيذيين:

 المنصب االسم
 نهاية الفترة بداية الفترة

 نسبة التغير% صافي التغير
 أدوات دين أسهم أدوات دين أسهم

 - - - - - - لألمن الصناعينائب الرئيس  عبد هللا محمد القحطاني

 - - - 252 - 252 نائب الرئيس للعالقات الصناعية بسام أيوب البخاري*

 - - - 800 - 800 نائب الرئيس للعالقات الصناعية هشام حسن عزوز**

 - - - 200 - 200 نائب الرئيس للهندسة والمساندة طارق عبدالعزيز النِّعيم***

 - - - 1.020 - - الرئيس للهندسة والمساندةنائب  عادل مسفرالغامدي****

 - - - - - - المدير المالي نايوكي إينوي

 - - - - - - نائب الرئيس األعلى للتصنيع سيجي تاكيوتشي

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

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

 

 للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف ،)غير ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء(على الشركة  قروض بأي المتعلقة المعلومات .27
والمبلغ  ومدته لها المانحة الجهة واسم القرض أصل ومبلغ السنة خالل لقروض سداداً  دفعتها الشركة مبالغ وأي لها التابعة والشركات
 .بذلك إقرار تقديم عليها الشركة، على قروض وجود عدم حال وفي المتبقي،

 
 :قروض من المصارف التجاريّة واإلسالميّة والحكوميّة (أ

ع متكامل للتكرير والبتروكيماو يات أبرمت الشركة مجموعة اتفاقيات قروض مع مصارف تجارية ومؤسسات مالية وذلك لتطوير وتصميم وبناء ُمَجمَّ

 .2باإلضافة إلى توسعة مشروع بترورابغ 
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 يبيّن الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من المصارف التجاريّة واإلسالميّة والحكوميّة: )بآالف الرياالت(

 الجهة الُمقرضة
قيمة القرض حتى 

 م2017ديسمبر  31

فترة 

القرض 

 )سنة(

 الرصيد حتى

ديسمبر  31

 م2016

إضافات خالل 

 م2017

المبالغ الُمسّددة 

 م2017خالل 

 31الرصيد حتى 

 م2017ديسمبر 

بنك اليابان للتعاون 

 الدوليّ 
16.867.500 

13-

12.5 
12.525.395 - (759.868) 11.765.527 

 21.150.000 بنوك تجاريّة
13-

12.5 
10،254،936 8.625.000 (9.625.518) 9.254.918 

صندوق 

االستثمارات 

 العاّمة

8.625.000 
13-

12.5 
6.888.158 - (303.947) 6.584.211 

ماليّة مؤسسات 

 إسالميّة
2.250.000 12.5 1.079.288 - (235.092) 844.196 

مؤسسة 

 سوميتومو

قروض -ميتسوي

 األسهم

6.556.125 4 4.681.125 1.875.000 - 6.556.125 

الفوائد المستحقة 

 على القروض
- - 28.330 775،269 (777.085) 26.514 

 35.303.991 (11.701.510) 11.275.269 35.457.232  55.448.625 المجموع

 
 

ّسين  :ب( قروض من الشريكين الُمؤّسِ

 

َسين بمقدار  م، وهذه 2009م و2008مليون لاير سعودي من كّل  منهما وذلك خالل عامي  2,287.5سحبت الشركة مبالغ متساوية من الشريكين الُمؤّسِ

اب " القروض مستحقة الدفع حسب الطلب بناًء على تحقيق الشروط التي وضعتها المصارف التجارية حسب اتفاقية التسهيل االئتماني المذكورة في ب

 هذا التقرير. االتفاقيات والتعامالت مع أطراف ذات عالقة" في

 

 يُبيّن الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من الشريكين المؤسّسين: )بآالف الرياالت(

 قيمة القرض الجهة المقرضة
فترة القرض 

 )سنة(

ديسمبر  31الرصيد حتى 

 م2016

 

المبالغ الُمسددة خالل 

 م2017

 

 31الرصيد حتى 

 م2017ديسمبر 

 2,287,500 - 2,287,500 ال يوجد 2,287,500 أرامكو السعوديّة

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

 4,575,000 - 4,575,000 ال يوجد 4,575,000 المجموع

 

 ج( تسهيل ائتماني عام

 

 م.2019ديسمبر،  1مليون لاير سعودي في  375 صالحية التسهيالت االئتمانية العامة البالغة تنتهي

 

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

 ال ينطبق
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 مشابهة حقوق أو اب،اكتت حق مذكرات تعاقدية أو مالية أوراق أو للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق ألي وصف .29
 .الشركة منحتها أو أصدرتها

 ال ينطبق

 
 بين التمييز مع المتبقية، المالية األوراق لالسترداد، وقيمة قابلة دين أدوات ألي الشركة جانب من إلغاء أو شراء أو استرداد ألي وصف .30

 .التابعة شركاتها اشترتها التي الشركة وتلك اشترتها التي المدرجة المالية األوراق

 ال ينطبق

 

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

 

مجموع 
 االجتماعات

االجتماع الرابع 
ديسمبر  13بتاريخ 
 م2017

االجتماع الثالث 
 14بتاريخ 

 م2017أغسطس 

االجتماع الثاني 
ابريل  21بتاريخ 
 م2017

االجتماع األول 
فبراير  22بتاريخ 
 م2017

 االسم المنصب

4 √ √ √ √ 
رئيس مجلس اإلدارة 

 )غير تنفيذي(
عبدالعزيز 

 محمد القديمي

4 √ √ √ √ 
الرئيس وكبير 

اإلداريين التنفيذيين 
 )عضو تنفيذي(

ناصر دمشق 
 المهاشير

 )عضو غير تنفيذي( √ √ √ - 3
معتز 

عبدالعزيز 
 المعشوق*

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

 البرقان**

 )عضو غير تنفيذي( √ √ √ √ 4
شيجيوكي 

 يونيدا

 )عضو غير تنفيذي( √ √ √ √ 4
نورياكي 
 تاكشيتا

 )عضو غير تنفيذي( √ √ √ √ 4
تاكاشي 

 شيجموري

 )عضو مستقل( √ √ اوكل عنه √ 4
سعود 

عبدالرحمن 
 األشقر

 )عضو مستقل( √ √ √ √ 4
صالح فهد 

 النزهه

 )عضو مستقل( √ √ √ √ 4
وليد احمد 
 بامعروف

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

 

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

 م وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:2017سجالت لمساهمي الشركة خالل العام  6تم طلب 
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 .عالقة ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف  .33

 

 طبيعة المعاملة

اسم عضو 

مجلس 

ذي  اإلدارة

 العالقة

 طرف

 ذو عالقة
 طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 

الرياالت لعام 

2017 

 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

ية توريد  فاق خام  لقيمأبرمت الشرررررررركة ات النفط ال

وتكمن  )كوسرررررا( مع شرررررركة أرامكو السرررررعودية،

أهمية هذا العقد في تزويد )بترورابغ( باحتياجاتها 

برميل  400.000وبحد أقصرررررررى من النفط الخام 

ً  يومًيا، في مجّمع  وذلك السرررررررتخدامها حصرررررررريا

الشررررركة للتكرير والبتروكيماويات، إن ألعضرررراء 

مجلس اإلدارة األربعررة المرتبطين بهررذه االتفرراقيررة 

باشررررررررة مموظفين في أرام و  حة غير م مصرررررررل

 السعودية. 

27.512.283 
ً تبررردأ من  30  1عرررامرررا

 م2008أكتوبر 

 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 

إن ألعضاء مجلس  .المنتجات التي تقوم بتصنيعها

مصلحة  اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية

غير مباشرة مموظفين في شركة سوميتومو 

 للكيماويات.

 رسوم سنوية 292.276

بيع منتجات 

مكررة 

 وبتروكيماوية

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

وقّعت الشررررركة اتفاقية توزيع وتسررررويق للمنتجات 

المكررة )أر بي إل إم أيرره( مع شرررررررركررة أرامكو 

السررررعودية، لتكون بذلك "جهة التسررررويق" الوحيدة 

للمنتجررات المكررة المنتجررة من مصرررررررفرراة رابغ. 

وبموجب تلك االتفاقية، سرررتقوم أرامكو السرررعودية 

بتوزيع المنتجات المكررة المسرررتخرجة من مجمع 

وتسررررويقها عالميًا بصررررفتها )بترورابغ(. ركة الشرررر

ألعضررراء  . إن"جهة التسرررويق" نيابة عن الشرررركة

مجلس اإلدارة األربعررة المرتبطين بهررذه االتفرراقيررة 

باشررررررررة مموظفين في أرام و  حة غير م مصرررررررل

 السعودية.

 
 
 
 
 
 

29.833.620 

وتعتبر هرررذه االتفررراقيرررة 

سنوات  10صالحة لمدة 

أكتوبر  1اعتبررررارا من 

مديد 2008 لة للت م، وقاب

 سنوات أخرى. 5لمدة 

بيع منتجات 

 بتروكيماوية

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

وقعّت الشررررركة اتفاقية توزيع وتسررررويق المنتجات 

البتروكيمرراويررة )بي بي إل إم أيرره( مع شرررررررركررة 

جهة تسويق" للمنتجات "كـسوميتومو للكيماويات، 

البتروكيمرراويررة الُمصرررررررنعررة من مجّمع الشرررررررركرة 

)بترورابغ(. وبموجب تلك االتفاقية، ستقوم شركة 

سرررروميتومو كيميكال بالتوزيع والتسررررويق عالميًا، 

نيابة عن الشركة بصفتها "جهة تسويق" للمنتجات 

البتروكيمررراويرررة لمجمع الشرررررررركرررة )بترورابغ(. 

الصرررررررالحيررة" التي وبموجررب إتفرراقيررة "التعيين و

بتعيين شرررررررركررة  2009فبراير  23أُبرمررت في 

)بي تي إي( المحدودة للكيماويات آسيا سوميتومو 

 بصفتها "جهة التسويق " الخاصة بالشركة.

 

ف( لاير شرررررررررركررررة ال)اال 3,675,194مرربررلررغ 

  .للكيماوياتسوميتومو آسيا 

 

لاير لشررركة سرروميتومو  )االالف( 17,461مبلغ 

 ر. لكيماويات البوليم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.692.655 

 

 

تعتبر هررررذه االتفرررراقيررررة 

سنوات  10صالحة لمدة 

مرررن ترررراريرررخ اإلنرررترررراج 

المتراكم وقررابلررة للتمررديررد 

 سنوات أخرى. 5لمدة 
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 من الشرررررركات التابعة لـحيث أن كال الشرررررركتين 

وهي جهة ذات  شررررررركة سرررررروميتومو للكيماويات

عالقرررة، إن ألعضرررررررررراء مجلس اإلدارة الثالثرررة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصرررررلحة غير مباشررررررة 

 مموظفين في الشركة.

 

 نفقات تمويلية

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

المتعلقرررة بترررأجير  السررررررركنيإتفررراقيرررة ُمجمع رابغ 

إن ألعضرررررراء  األراضرررررري ومرافق البنية التحتية.

مجلس اإلدارة األربعررة المرتبطين بهررذه االتفرراقيررة 

باشررررررررة مموظفين في أرام و  حة غير م مصرررررررل

 السعودية.

 
 

14.028 

ً تبررردأ من  25  1عرررامرررا

 م2014أكتوبر

 

 

 نفقات تمويلية

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

و أرامكو  اتفرراقيررة اسرررررررتئجررار المحطررة البحريررة،

السرررررررعودية تعتبر جهة ذات عالقة إن ألعضررررررراء 

مجلس اإلدارة األربعررة المرتبطين بهررذه االتفرراقيررة 

باشررررررررة مموظفين في أرام و  حة غير م مصرررررررل

 السعودية.

 
 

13.009 

بارا من  30  1عاماً اعت

 م2008أكتوبر 

 

 

 

 

 

 نفقات تمويلية

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

اتفاقية التسررهيالت االئتمانية )سرري أف أي(، حيث 

يوافق الشررريكين المؤسررسررين، بموجب أحكام تلك 

االتفاقية، على منح الشرررررررركة تسرررررررهيالت قرض 

لرترطرويرر وتصررررررررمريرم وبرنرررراء مرجرمرع الرتركرريررر 

إن ألعضررررررراء مجلس  والبتروكيماويات المتكامل.

اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية مصرررلحة 

 غير مباشرة مموظفين في أرام و السعودية.

 
 
 
 

70.724 
 رسوم سنوية

 نفقات تمويلية

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

اتفاقية التسررهيالت االئتمانية )سرري أف أي(، حيث 

يوافق الشررريكين المؤسررسررين ، بموجب أحكام تلك 

االتفاقية، على منح الشرررررررركة تسرررررررهيالت قرض 

لرترطرويرر وتصررررررررمريرم وبرنرررراء مرجرمرع الرتركرريررر 

إن ألعضررررررراء مجلس  والبتروكيماويات المتكامل.

اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية مصررررررلحة 

غير مباشررررررة مموظفين في شرررررركة سررررروميتومو 

 للكيماويات.

 
 
 
 

 رسوم سنوية 70.724

 إيجارات

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

أ( وقعت الشررركة إتفاقية إسررتئجار مجمع مصررفاة 

حة تبلغ حوالي  رابغ، تأجير مسررررررررا وبموجبه يتم 

عرررام، وذلرررك  99مليون متر مربع لمررردة  11,8

بارا من  ، ويمكن تجديد هذا 2005نوفمبر  1اعت

 .العقد بعد ذلك لمدد إضافية متتالية حسب االتفاق

 

حيث تُمنَح الشركة،  إتفاقية إستئجار المحطة: (ب

بموجب تلك اإلتفاقية، حقوقا حصررررررررية من قبل 

شركة أرامكو السعودية الستخدام وتشغيل مرافق 

عررام  30وموقع محطررة رابغ، وتشرررررررغيلهررا لمرردة 

 .2008أكتوبر  1اعتبارا من 

 

 
 
 
 
 

47.865 

إتفاقية إسررررتئجار مجمع 

 99لمدة  مصرررررررفاة رابغ

عررام، وذلررك اعتبررارا من 

، 2005نرررروفررررمرررربررررر  1

ويمكن تجديد هذه العقد 

بعد ذلك لمدد إضرررررررافية 

 .متتالية حسب االتفاق

 

تئجررررار  قيررررة إسررررررر تفررررا إ

عررام  30لمرردة  المحطررة:

أكتوبر  1اعتبررررارا من 

2008. 
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 المتعلقة ج( اتفاقية مجمع رابغ )الحي السررررركني(

  بتأجير األراضي ومرافق البنية التحتية.

ألعضررررررراء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين  إن

بهذه االتفاقيات مصررررلحة غير مباشرررررة مموظفين 

 في أرام و السعودية.

 

قيررررة مجمع رابغ  تفررررا ا

لمرردة  )الحي السررررررركني(

 1عررام اعتبررارا من  25

 .2014أكتوبر 

 إيجارات

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

عقد إيجار أرض واالنتفاع  أبرمت الشررركة إتفاقية

تاريخ  ية المبرم ب ية التحت مع  2012مايو  1بالبن

 إلدارة الخدمات الصررناعية التحويلية شررركة رابغ

 إن شركة تابعة لـررررر شركة سوميتومو للكيماويات.

ألعضررررررراء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه 

االتفاقية مصرررررررلحة غير مباشررررررررة مموظفين في 

 .ماوياتللكيشركة سوميتومو 

 رسوم سنوية 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مقدمة 

 للمساهمين

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

أبرمت الشرررررركة اتفاقيات خدمات مع الشرررررريكين 

المؤسرررسرررين والشرررركات التابعة لهما، وتغطي تلك 

لدعم  ية وا خدمات التشرررررررغيل يات مختلف ال فاق االت

اللوجيسرررتي. وتشرررمل تلك االتفاقيات تقديم خدمات 

الدعم المختلفة للشرررررررركة مثل الموارد البشررررررررية 

والترررردريررررب والتوظيف والخرررردمررررات القررررانونيررررة 

ا المعلومررات واإلدارة العررامررة والرردعم وتكنولوجيرر

الفني ودعم ما قبل التسرررررررويق. كما تشرررررررمل تلك 

االتفاقيات أيضرررررررا الدعم الفني المسرررررررتمر الالزم 

للعمليررات القررائمررة والتعزيزات المسرررررررتمرة مثررل 

المعرفرررة الفنيرررة الخررراصررررررررررة بعمليرررات التكرير 

والبتروكيمرراويررات التي تقرردمهررا شرررررررركررة أرامكو 

، تباعاً للكيماوياتتومو السرررعودية وشرررركة سرررومي

والخدمات التقنية التسرررويقية وأفضرررل الممارسرررات 

في مجال الهندسررة والسررالمة والتدريب المقدم من 

قبل المسرراهمين المؤسررسررين. وتقوم الشررركة بدفع 

مقابل تلك الخدمات باألسررعار المتفق عليها بشرركل 

متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات 

ألعضررررراء مجلس اإلدارة  إن تقديمها.التي سررررريتم 

األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية مصرررررررلحة غير 

 مباشرة مموظفين في أرام و السعودية.

 

442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم سنوية
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خرردمررات مقرردمررة 

 للمساهمين

 

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

 

شرررررررررررركررررة 

سررررروميتومو 

 للكيماويات

أبرمت الشرررررركة اتفاقيات خدمات مع الشرررررريكين 

المؤسرررسرررين والشرررركات التابعة لهما، وتغطي تلك 

لدعم  ية وا خدمات التشرررررررغيل يات مختلف ال فاق االت

اللوجيسررررتي.وتشررررمل تلك االتفاقيات تقديم خدمات 

الدعم المختلفة للشرررررررركة مثل الموارد البشررررررررية 

والترررردريررررب والتوظيف والخرررردمررررات القررررانونيررررة 

المعلومررات واإلدارة العررامررةوالرردعم  وتكنولوجيررا

لك  مل ت الفني ودعم ما قبل التسرررررررويق.كما تشررررررر

االتفاقيات أيضرررررررا الدعم الفني المسرررررررتمر الالزم 

للعمليررات القررائمررة والتعزيزات المسرررررررتمرة مثررل 

المعرفرررة الفنيرررة الخررراصررررررررررة بعمليرررات التكرير 

والبتروكيمرراويررات التي تقرردمهررا شرررررررركررة أرامكو 

ية وشرررررررركة سررررررروميتوم ماوياتو السرررررررعود  للكي

والخدمات التقنية التسرررويقية وأفضرررل الممارسرررات 

في مجال الهندسررة والسررالمة والتدريب المقدم من 

قبل المسرراهمين المؤسررسررين. وتقوم الشررركة بدفع 

مقابل تلك الخدمات باألسررعار المتفق عليها بشرركل 

متبادل، والمحددة في كل اتفاقية خاصة بالخدمات 

ألعضررررراء مجلس اإلدارة  إن التي سررررريتم تقديمها.

حة غير  ية مصرررررررل فاق هذه االت الثالثة المرتبطين ب

مبرراشررررررررة مموظفين في شرررررررركررة سررررررروميتومو 

 .للكيماويات

 

 

442 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم سنوية

 

تكاليف موظفين 

 معارين

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 ،البرقان

معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

 شركة

أرامــكو 

 السعودية

أبرمررت الشرررررررركررة اتفرراقيررات إنتررداب موظفين مع 

يونيو  12شرررررررركررة أرامكو السرررررررعوديررة بترراريخ 

م. ولكل من هذه االتفاقيات مدة مسرررررررتمرة 2006

تسررري بشرركل مسررتمر حتى تاريخ توقف المسرراهم 

المؤسررس عن مسرراهمته في الشررركة. وتغطي تلك 

االتفراقيرات احتيراجرات الشرررررررركرة من وقرت آلخر 

تداب بعض الموظفين للمسررررررراعدة في تسررررررريير الن

والتي ألعضررررررررراء مجلس  األعمرررال والعمليرررات.

اإلدارة األربعة المرتبطين بهذه االتفاقية مصرررلحة 

 .غير مباشرة مموظفين في أرام و السعودية

 

51,472 

 

تسرررررررتمر هذه اإلتفاقيات 

يونيو  12إعتبرررراراً من 

م، حتى يفقرررد أي 2006

من الشريكين المؤسسين 

ً  كونة  .شريكاً مؤسسا

تكاليف موظفين 

 معارين

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

أبرمررت الشرررررررركررة اتفرراقيررات انتررداب موظفين مع 

يوليو  1بترراريخ  شرررررررركررة سررررررروميتومو كيميكررال

م. ولكل من هذه االتفاقيات مدة مسرررررررتمرة 2006

تسررري بشرركل مسررتمر حتى تاريخ توقف المسرراهم 

المؤسررس عن مسرراهمته في الشررركة. وتغطي تلك 

االتفراقيرات احتيراجرات الشرررررررركرة من وقرت آلخر 

النتداب بعض الموظفين للمسررررررراعدة في تسررررررريير 

األعمال والعمليات. إن ألعضررررررراء مجلس اإلدارة 

حة غير ا ية مصرررررررل فاق هذه االت لثالثة المرتبطين ب

مبرراشررررررررة مموظفين في شرررررررركررة سررررررروميتومو 

 .للكيماويات

161,491 

تسرررررررتمر هذه اإلتفاقيات 

يوليو  1إعتبرررراراً من  

م، حتى يفقرررد أي 2006

من الشريكين المؤسسين 

 ً  .كونة شريكاً مؤسسا

خدمات و رسوم 

تكاليف أخرى 

 )دائنة(، صافي

عبد العزيز 

محمد 

 القديمي،

ناصر دمشق 

 المهاشير،

سليمان عامر 

 البرقان،

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

اتفاقيات خدمات مع الشرررررريكين  أبرمت الشرررررركة

المؤسرررسرررين والشرررركات التابعة لهما،والتي تغطي 

مررخررتررلررف الررخرررردمررررات الررتشررررررررغرريررلرريررررة والرررردعررم 

هذه االتفاقيات تقديم خدمات  اللوجيسررررتية.وتشررررمل

 الدعم المختلفة للشرررررررركة مثل الموارد البشررررررررية

تدريب والتوظيف والخدمات ية  وال ية وتقن قانون ال

المعلومررات واإلدارة العررامررة والرردعم الفني ودعم 

ماقبل التسويق.وتشمل هذه االتفاقيات أيضا الدعم 

 رسوم سنوية 40,453
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معتز 

عبدالعزيز 

 المعشوق.

القائمة  الالزم للعمليات التشرررغيلية الفني المسرررتمر

الفنية والخبرة  المستمرة مثل المعرفة عزيزاتوالت

الخاصرررررة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي 

تقدمها كال من شرررركة أرامكو السرررعودية وشرررركة 

والخررردمرررات التقنيرررة  للكيمررراويررراتسررررررروميتومو 

الممارسررات في مجال الهندسررة  وأفضررل التسررويقية

والتدريب المقدم من قبل الشررررررريكين  والسررررررالمة

الشررررركة مقابل تلك الخدمات  تدفع. والمؤسررررسررررين

باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل،والمحددة في 

 كل اتفاقية خاصررررة بالخدمات التي سرررريتم تقديمها.

ألعضررررررراء مجلس اإلدارة األربعة المرتبطين  إن

بهذه االتفاقية مصررلحة غير مباشرررة مموظفين في 

 أرام و السعودية.

 خدمات و رسوم

تكاليف أخرى 

 )دائنة(، صافي

نورياكي 

 تاكشيتا،

تاكاشي 

 شيقيموري،

شيقييوكي 

 يونيدا.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

اتفاقيات خدمات مع الشرررررريكين  أبرمت الشرررررركة

المؤسرررسرررين والشرررركات التابعة لهما،والتي تغطي 

مررخررتررلررف الررخرررردمررررات الررتشررررررررغرريررلرريررررة والرررردعررم 

هذه االتفاقيات تقديم خدمات  اللوجيسررررتية.وتشررررمل

 الدعم المختلفة للشرررررررركة مثل الموارد البشررررررررية

تدريب والتوظيف والخدمات ية  وال ية وتقن قانون ال

المعلومررات واإلدارة العررامررة والرردعم الفني ودعم 

ماقبل التسويق.وتشمل هذه االتفاقيات أيضا الدعم 

القائمة  الالزم للعمليات التشرررغيلية الفني المسرررتمر

الفنية والخبرة  المستمرة مثل المعرفة والتعزيزات

الخاصرررررة بعمليات التكرير والبتروكيماويات التي 

تقدمها كال من شرررركة أرامكو السرررعودية وشرررركة 

 والخدمات التقنية التسرررويقية سررروميتومو كيميكال

 الممارسات في مجال الهندسة والسالمة وأفضل

ن. والتدريب المقدم من قبل الشرررريكين المؤسرررسررري

الشرررررررركة مقابل تلك الخدمات باألسرررررررعار  تدفعو

المتفق عليهررا بشررررررركررل متبررادل،والمحررددة في كررل 

اتفاقية خاصة بالخدمات التي سيتم تقديمها. والتي 

ألعضررررررراء مجلس اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه 

االتفاقية مصرررررررلحة غير مباشررررررررة مموظفين في 

 سوميتومو كيميكال اليابانية.

 ةرسوم سنوي 121,785

 

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

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

ً  الشركة تكون عقود أو ال توجد أعمال ، فإنه33بإستثناء ماتم ذكره في الفقرة السابقة  بانهيقر مجلس إدارة الشركة   فيها كانت أو وفيها فيها، طرفا
 منهم. بأي عالقة ذي شخص ألي أو فيها التنفيذيين لكبار أو الشركة إدارة مجلس أعضاء ألحد مصلحة

 

 .مكافآت أي عن كبار التنفيذيين أحد أو الشركة إدارة مجلس أعضاء أحد بموجبه تنازل اتفاق أو ترتيبات ألي بيان  .35

 ال ينطبق

 

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

 ال ينطبق
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 الفترة نهاية حتى تسدد ولم أخرى أي مستحقات أو رسوم أو ضرائب أو زكاة أي لسداد والمستحقة المسددة النظامية المدفوعات بقيمة بيان .37

 .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية، المالية

 

 

  م2017

 المسدد األسباب بيان لها موجز وصف

 )باألالف(

 حتى نهايةالمستحق 

 الفترة المالية

 يسدد ولم السنوية

 )باألالف(

 27,148 33,991 الزكاة

، قامت الشركة بإيداع 2017عام   خالل

الزكاة والضريبة المتعلقة بالسنة المنتهية 

مع الهيئة العامة  2016ديسمبر  31في 

للزكاة والضريبة والزكاة المدفوعة بمبلغ 

 ألف لاير سعودي( 33,991

 31دفع الزكاة المستحقة كما في سيتم 

عند إيداع الزكاة  2017ديسمبر 

 2018سنة  2017والضريبة لعام 

 280,894 34,359 الضريبة

م، قامت الشركة بإيداع  2017عام  خالل 

مخصص الزكاة والزكاة للسنة المنتهية في 

مع الهيئة العامة للزكاة  2016ديسمبر  31

المدفوعة بمبلغ  والضريبة والضريبة

 ألف لاير سعودي( 34,359

سيتم دفع ضريبة الدخل المستحقة كما 

عند إيداع  2017ديسمبر  31في 

سنة  2017الزكاة والضريبة لعام 

2018 

 المؤسسة

 العامة

 للتأمينات

 االجتماعية

105,993 8,426 

، قامت الشركة بدفع 2017عام  خالل 

ألف لاير سعودي إلى  105,993مبلغ 

 العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة

الرصيد يتم دفع المبالغ المدفوعة من 

قبل الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

إلى  2017ديسمبر  31كما في 

العامة للتأمينات االجتماعية المؤسسة 

 .2018في الشهر التالي من يناير 

 تكاليف

  تأشيرات

 وجوازات

 تجديد اقامات وجوازات وتأشيرات وزارة الداخليةتم دفع المبلغ الى   1,960

 مكتب رسوم

 العمل
 تجديد تصاريح العمل تم دفع المبلغ الى وزارة العمل  119

 

 

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

 برنامج تملك األسهم التحفيزّي للموظفين

سهم للموظفين المستحقين كمكافأة  800أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح 

 1.5عدد للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنوك التجاريّة لشراء 

من خالل صندوق ( الرياض المالية)لاير للسهم الواحد. وتدار هذه األسهم من قبل الرياض كابيتال  21مليون سهم خالل فترة الطرح األولّي بقيمة 

ترورابغ بتسجيل استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه األسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. هذا وقامت شركة ب

ألسهم االلتزام من خالل مخّصص يحتسب بإطفاء إجمالي تكلفة أسهم برنامج التملك على أساس القسط الثابت على فترة خمس سنوات حتى تاريخ تأهل ا

 للموظفين المستحقين وتحويلها الى محافظهم االستثمارية.
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ونقلت تحقاق، موظفاً فترة االس 1.435مج تملك األسهم، وأكمل ما مجموعه موظفاً إلى برنا 1.667م انضم ما مجموعه 2017وحتى نهاية عام 

 الشركة األسهم إلى َمحافظهم االستثمارية.

 

 برنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظفين

من الجنسين. ويهدف برنامج تملك  أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك الوحدات السكنيّة لموظفّي الشركة السعودييّن

حيث يتمكن الوحدات السكنيّة إلى توفير االستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشركة، 

 المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنيّة ألسرة  واحدة.

 موظفاً للبرنامج. 583انضم م 2017وحتى نهاية عام 
 

 قرض شراء األرض

هذا القرض  يعتبر.لاير سعودي كقرض لشراء األرض ضمن هذا البرنامج، ويعتبَر هذا المبلغ قرض شخصي، 200,000تقدم الشركة مبلغ وقدره 

سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل إكمال  10قرضا شخصياً يتم اطفائه على مدى 

 سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استالم القرض. 10

 
 برنامج االدخار للموظفين

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

من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة  %100عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى  %10الموظف بنسبة 

 للخدمة المتواصلة.

 لهذه البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي: م بلغ الرصيد2017ديسمبر،  31بنهاية 

 الرصيد بآالف الرياالت السعودية الوصف

 7.098 برنامج تملك األسهم التحفيزّي للموظفين

 14.450 (%10)مخصص برنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظفين 

 38.463 قرض شراء األرض

 51.467 برنامج االدخار للموظفين
 

 مجلس اإلدارة. إقرارات .39

 يقر مجلس اإلدارة التالي:

 الصحيح بالشكل أُعدت الحسابات سجالت أن. 

 بفاعلية ونُفذ سليمة أسس على أُعد الداخلية الرقابة نظام أن. 

 نشاطها مواصلة على الشركة قدرة في يذكر شك أي يوجد أنه ال. 

 

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

 ال ينطبق

 

 أسباب بيان مع ذلك، عل التقرير يحتوي يجب أن أجلها، من المعين الفترة انتهاء قبل الحسابات مراجع بتغيير اإلدارة مجلس توصية حال في .41
 .بالتغيير التوصية

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

 

الخزينة  أسهم عدد
قبل  بها من  المحتفظ
 الشركة

قيمتها بأالف 
 الرياالت

 االحتفاظ تاريخ
 بها

 استخدامها تفاصيل

335.863 7.098 
مارس  29

 م2008
عند انتهاء  يتم تخصيصها للموظفين

  فترة المنح
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هـ1439رجب  9م الموافق 2018مارس,  26مجلس اإلدارة على هذا التقرير بالتمرير بتاريخ  موافقة تمالحظة: تم


