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 .ذلك وأسباب يطبَّق لم احوكمة الشركات وم الئحة أحكام من ُطبق ما .1

 ية.من هيئة السوق المال تطبق الشركة جميع االحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة

 .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(

ارة رئيس مجلس اإلد
 )غير تنفيذي(

البكالوريوس في هندسة البترول، 
 ماجستير في إدارة االعمال

 سنة 36

 نورياكي تاكشيتا

نائب رئيس 
مجلس اإلدارة 

)عضو غير 
 تنفيذي(

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة )عضو غير 

 تنفيذي(
 سنة 36 البكالوريوس في القانون

ناصر دمشق 
 المهاشير

الرئيس وكبير 
اإلداريين 

يين )عضو التنفيذ
 تنفيذي(

الرئيس وكبير اإلداريين 
 التنفيذيين )عضو تنفيذي(

البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير 
في الهندسة الكيميائية وماجستير في 

 إدارة األعمال التنفيذية
 سنة 28

 تاكاشي شيجموري
)عضو غير 

 تنفيذي(
 )عضو غير تنفيذي(

البكالوريوس في اآلداب، ماجستير 
 عمالفي إدارة اال

 سنة 33

سليمان عامر 
 البرقان

)عضو غير 
 تنفيذي(

 )عضو غير تنفيذي(
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، 

 ماجستير في إدارة االعمال
 سنة 37

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

 - )عضو تنفيذي( **سيجي تاكيوتشي
الهندسة الكيميائية   البكالوريوس في

 وماجستير في الكيمياء التطبيقية
 سنة 32

سعود عبدالرحمن 
 االشقر

 سنة 39 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )عضو مستقل( )عضو مستقل(

 سنة 36 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية )عضو مستقل( )عضو مستقل( صالح فهد النزهه

وليد احمد 
 ***بامعروف

 و مستقل()عض -

البكالوريوس في المحاسبة، 
الماجستير في إدارة األعمال 

المعهد األمريكي التنفيذية، زمالة 
، للمحاسبين القانونيين

المعتمد،  المحاسب اإلداري شهادة 
لهيئة السعودية للمحاسبين زمالة ا

القانونين، شهادة المراجع الداخلي 
 المعتمد،

شهادة مقيم معتمد من الهيئة 
 السعودية للمقيّمين المعتمدين 

 سنة  22

عبد اللطيف محمد 
 ****العمير

 - )عضو مستقل(
 المدنية، البكالوريوس في الهندسة 

 برنامج اإلدارة التنفيذية
 سنة 34

 م.2018 يونيو 28يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  شيجيوكي استقال *
 م.2018 يونيو 28كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ  سيجي تاكيوتشيتم تعيين  **

 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ ***
 م.2018نوفمبر  3تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل بتاريخ  ****

 

 :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 36

 نورياكي تاكشيتا
عضو في لجنة 

 المراجعة
عضو في لجنة 

 المراجعة
 سنة 36 يوس في القانونالبكالور
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ناصر دمشق 
 المهاشير

عضو في لجنة 
 التسويق

عضو في لجنة 
 التسويق

البكالوريوس في الكيمياء، الماجستير في 
الهندسة الكيميائية  وماجستير في إدارة 

 االعمال التنفيذية
 سنة 28

 تاكاشي شيجموري

عضو في لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت وعضو 
في لجنة التسويق، 

و في اللجنة وعض
 التنفيذية

عضو في لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت وعضو 
 في لجنة التسويق

البكالوريوس في اآلداب، الماجستير في 
 إدارة االعمال

 سنة 33

سليمان عامر 
 البرقان

عضو في لجنة 
المراجعة وعضو 

في لجنة 
الترشيحات 

 والمكافآت

عضو في لجنة 
المراجعة وعضو 

في لجنة 
الترشيحات 

 افآتوالمك

البكالوريوس في الهندسة الكيميائية، 
 الماجستير في إدارة االعمال

 سنة 37

 - *شيجيوكي يونيدا
عضو في اللجنة 

 التنفيذية
 سنة 42 الماجستير في الهندسة الكيميائية

 - - **سيجي تاكيوتشي
البكالوريوس في الهندسة الكيميائية  

 وماجستير في الكيمياء التطبيقية
 سنة 32

عبدالرحمن سعود 
 االشقر

رئيس لجنة 
المراجعة ورئيس 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

رئيس لجنة 
المراجعة ورئيس 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

 سنة 39 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 صالح فهد النزهه
رئيس لجنة 

التسويق وعضو 
 في اللجنة التنفيذية

عضو في لجنة 
الترشيحات 

والمكافآت وعضو 
ي اللجنة التنفيذية ف

ورئيس لجنة 
 التسويق

 سنة 36 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

وليد احمد 
 ***بامعروف

- 
عضو في لجنة 

 المراجعة

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

، ي للمحاسبين القانونييناألمريك
المعتمد، زمالة  المحاسب اإلداري شهادة 

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، 
 شهادة المراجع الداخلي المعتمد،

شهادة مقيم معتمد من الهيئة السعودية 
 للمقيّمين المعتمدين

 سنة  22

اللطيف عبد محمد 
 ****العمير

عضو في لجنة 
المراجعة ولجنة 

الترشيحات 
 والمكافآت

- 
 المدنية، البكالوريوس في الهندسة 

 برنامج اإلدارة التنفيذية
 سنة 34

 م.2018 يونيو 28استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  *
 م.2018 يونيو 28بتاريخ كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي  سيجي تاكيوتشيتم تعيين  **

 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ ***
 م.2018نوفمبر  3تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل بتاريخ  ****

 
 اإلدارة التنفيذية:

 الخبرات المؤهالت الوظائف السابقة  الوظائف الحالية االسم

ناصر دمشق 
 المهاشير

الرئيس وكبير 
 ين التنفيذييناإلداري

الرئيس وكبير 
 اإلداريين التنفيذيين

البكالوريوس في الكيمياء، 
الماجستير في الهندسة الكيميائية  

 و إدارة االعمال للتنفيذيين
 سنة 28

عبدهللا محمد 
 القحطاني

نائب الرئيس لألمن 
 الصناعي

نائب الرئيس لألمن 
 الصناعي

البكالوريوس في الهندسة 
 الكهربائية

 سنة  35

 هشام حسن عزوز
نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية
نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية
 سنة 34 البكالوريوس في اإلدارة الصناعية

 - *عادل مسفر الغامدي
نائب الرئيس للهندسة 

 والمساندة
 سنة 25 البكالوريوس في الهندسة الكيميائية

http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.aicpa.org/
http://www.imanet.org/
http://www.imanet.org/
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  م.2018 مايو 31نائب الرئيس للهندسة والمساندة بتاريخ ، استقال عادل الغامدي *
 م.2018يونيو  1بتاريخ  (باإلنابة)لرئيس للهندسة والمساندة لروي ديبالفيول كنائب تعيين تم  **

 **روي ديبالفيول
نائب الرئيس للهندسة 

 (باإلنابة) والمساندة
مدير عام محطة 
 خدمات التكرير

البكالوريوس في الهندسة 
الكيميائية؛ دبلوم في الدراسات 

 العلوم التطبيقية –الجامعية 
 سنة 41

 سنة 33 البكالوريوس في القانون المدير المالي المدير المالي ناويوكي إينوِوي

 سيجي تاكيوتشي
نائب الرئيس األعلى 

 للتصنيع
ألعلى نائب الرئيس ا

 للتصنيع

البكالوريوس في الهندسة 
الكيميائية؛ الماجستير في الكيمياء 

 التطبيقية
 سنة 32

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

 اسم العضو
 يكون عضو التي الشركات أسماء

 مجالس عضواً في مجلس اإلدارة
 مديريها من الحالية أو إداراتها

 /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

 من
 مديريها

 داخل
 /المملكة
 خارج

 المملكة

 الكيان
 القانوني

مساهمة (
مدرجة/ 
مساهمة 

 غير
 /مدرجة

ذات 
مسؤولية 

 ) محدودة

بدالعزيز محمد ع
 القديمي

 شركة أنابيب النفط العربية
 خارج المملكة

مساهمة 
غير 

 مدرجة
- - - 

 شركة أرامكو ما وراء البحار
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

شركة أرامكو ما وراء البحار 
 القابضة

 خارج المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة أرامكو للخدمات
ملكةخارج الم  

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

 شركة األداء المميز للكيماويات
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

 شركة موتيفا انتربرايس
 خارج المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

شركة رابغ للتكرير 
 والبتروكيماويات

 داخل المملكة
مساهمة 
 مدرجة

- - - 

ا شركة أرامكو السعودية آسي
 المحدودة

 خارج المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

للطاقة شركة أرامكو السعودية 
 القابضة

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

شركة تداول منتجات أرامكو 
 السعودية

 

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 
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شركة ارامكو السعودية توتال 
  للتكرير والبتروكيماويات

 خل المملكةدا
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

 شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير
 المحدودة

 داخل المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

- - - 

ناصر دمشق 
 المهاشير

- - - - - - 

 - - - مدرجة خارج المملكة شركة سوميتومو كيمكال  نورياكي تاكشيتا

سليمان عامر 
 البرقان

 ساتورب 
 داخل المملكة

ات ذ
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

 ياسرف 
 داخل المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
- - - 

 *شيجيوكي يونيدا
 شركة سوميتومو كيمكال 

 خارج المملكة
 - - - مدرجة

 - - - مدرجة شركة سوميكا الشرق األوسط 

 - - - مدرجة خارج المملكة شركة سوميتومو كيمكال  **سيجي تاكيوتشي

 - - - مدرجة خارج المملكة شركة سوميتومو كيمكال  تاكاشي شيجموري

سعود عبدالرحمن 
 االشقر

األكاديمية العربية للبحوث 
 والدراسات

 خارج المملكة
ذات 

مسؤولية 
 محدودة

-شركة اس
 اويل

خارج 
 المملكة
 )كوريا(

 مدرجة

 - صالح فهد النزهه
- - 

اسمنت 
 حائل

داخل 
 المملكة

 مدرجة

وليد احمد 
 داخل المملكة نت نجراناسم ***بامعروف

مساهمة 
 مدرجة

شركة 
 يانساب

داخل 
 المملكة

 مدرجة

عبد اللطيف محمد 
 ****العمير

- 
- 

- 
شركة 

 سامرف
داخل 

 المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة

- 
- 

- 
شركة 

 ساتورب
داخل 

 المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة

- 
- 

- 
شركة 

 ساسرف
داخل 

 المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة

- - - 

كة شر

مصفاة 

موتور 

أويل 

 هيالس

خارج 
 المملكة

مساهمة 
 مدرجة

 شركة أفين - - -
خارج 
 المملكة

مساهمة 
 مدرجة

- - - 
شركة 
 مرافق

داخل 
 المملكة

ذات 
مسؤولية 

 محدودة
 م.2018 يونيو 28استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  *

 م.2018 يونيو 28ارة تنفيذي بتاريخ كعضو مجلس إد سيجي تاكيوتشيتم تعيين  **
 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ ***

 م.2018نوفمبر  3تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل بتاريخ  ****
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 إدارة مجلس عضو - تنفيذي غير إدارة عضو مجلس - تنفيذي إدارة مجلس عضو :اآلتي النحو على أعضائه وتصنيف اإلدارة مجلس تكوين .4
 مستقل.

 أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف العضوية: 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 تانورياكي تاكشي

 غير تنفيذي سليمان عامر البرقان

 غير تنفيذي *شيجيوكي يونيدا

 تنفيذي **سيجي تاكيوتشي

 غير تنفيذي تاكاشي شيجموري

 مستقل سعود عبدالرحمن االشقر

 مستقل صالح فهد النزهه

 مستقل ***وليد احمد بامعروف

 مستقل ****العميرعبداللطيف محمد 

 م.2018 يونيو 28يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ استقال شيجيوكي * 
 م.2018 يونيو 28بتاريخ  كعضو مجلس إدارة تنفيذي سيجي تاكيوتشيتم تعيين  **

 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ ***
 م.2018نوفمبر  3العمير كعضو مستقل بتاريخ  تم تعيين محمد**** 

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

 
ن يقوم قسم عالقات المستثمرين بإدارة شؤون الشركة في بترورابغ بتزويد مجلس اإلدارة بتقرير ربع سنوي مفصل إلحاطته باقتراحات المساهمي

 هم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.وملحوظات

 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
مراجعة على الجوانب المالية وجوانب الرقابة الداخلية لعمليات الشركة. كما تشمل مسؤولياتها مراجعة ومناقشة البيانات المالية تشرف لجنة ال

سبما المرحلية والسنوية للشركة. كما أنها تشرف على المراجع الخارجي والداخلي للشركة ومدى فاعليته ولها سلطة إشراك الخبراء الخارجيين، ح
 .وريًا للوفاء بالتزاماتها الخاصة باإلشراف على الشؤون المالية للشركةتراه ضر

 
الشؤون تقع على عاتق لجنة المراجعة مسؤولية مراجعة فعالية أنظمة الشركة للضوابط الداخلية وأنظمة المعلومات المحاسبية وكفاءات وقدرات قسم 

 .عام المالية مع ضمان االمتثال لمعايير المحاسبة المقبولة بشكل

جميع النواحي استناداً إلى المراجعة التي أجرتها لجنة المراجعة، تفيد اللجنة بأن الشركة تطبق نظام مراجعة داخلي فعال وأن ممارساتها المالية من 
 المادية تتماشى مع المعايير المحاسبية المقبولة المتبعة في المملكة العربية السعودية.
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 اللّجنة وتواريخ االجتماعات: اجتماعات حضور مرات عدد إلى باإلضافة المراجعة، لجنة ء أعضاءأسما التالي الجدول بيّني

 
 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ* 

 م.2018نوفمبر  3العمير بديالً للعضو وليد بامعروف كعضو لجنة المراجعة بتاريخ  ** تم تعيين محمد

 لجنة الترشيحات والمكافآت

 بموافقة لألداء معايير موضوعيّة باقتراح وتقوم اإلدارة مجلس أداء تقييم كيفيّة سنوات، لمدة ثالث تدوم والتي ، المكافآتو الترشيحات لجنة تُحدد
 :يلي ما أخرى ضمن أمور اللجنة هذه واجبات أهم ومن .المجلس

 وفق اإلدارة لمجلس أعضاء توصية أو ترشيح ً  .الُمعتَمدة والمعايير واإلجراءات للسياسات ا

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

 المجلس ألعمال جميع األعضاء يُكرسه أن يجب الذي األعضاء والوقت في توافرها الالزم للكفاءات السنويّة المراجعة. 

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

 األداء معايير خدامباست التنفيذيين المسؤولين وكبار فيما يتعلق بمكافآت األعضاء المجلس إلدارة تقديم توصيات وسياسات واضحة. 

 اللّجنة وتواريخ االجتماعات: اجتماعات حضور مرات عدد إلى باإلضافة والترشيحات، المكافآت لجنة أسماء أعضاء التالي الجدول يبيّن

  م2018االجتماعات  عدد

 طبيعة العضوية االسم
االجتماع األول 

فبراير  28بتاريخ 
 م2018

االجتماع الثاني 
سبتمبر  12بتاريخ 
 م2018

االجتماع الثالث 
ديسمبر   2بتاريخ 
 م2018

  عدد مرات الحضور

سعود عبدالرحمن 
 األشقر

  3 √ √ √ رئيس اللجنة

  3 √ √ √ عضو تاكاشي شيجموري

  3 √ √ √ عضو سليمان عامر البرقان

  2 لم يجتمع √ √ عضو *وليد أحمد بامعروف

محمد عبد اللطيف 
 **العمير

  1 √ لم يجتمع لم يجتمع عضو

 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ* 
 م.2018نوفمبر  3بتاريخ  والترشيحات المكافآتتم تعيين محمد العمير بديالً للعضو وليد بامعروف كعضو لجنة ** 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 عدد مرات
 الحضور

 م2018االجتماعات  عدد

طبيعة 
 العضوية

 االسم
االجتماع 

السادس بتاريخ 
نوفمبر  7

 م2018

االجتماع 
الخامس بتاريخ 

أغسطس  7
 م2018

االجتماع 
الرابع بتاريخ 

يونيو  28
 م2018

االجتماع 
الثالث بتاريخ 

مايو  7
 م2018

االجتماع 
الثاني بتاريخ 

مارس  7
 م2018

االجتماع 
األول بتاريخ 

فبراير  4
 م2018

6 
√ √ √ √ √ √ 

رئيس 
 اللجنة

 سعود عبدالرحمن األشقر

 نورياكي تاكشيتا عضو √ √ √ √ √ √ 6

 سليمان عامر البرقان عضو √ √ √ √ √ √ 6

 *وليد أحمد بامعروف عضو √ √ √ √ √ لم يجتمع 5

1 
√ 

 لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع لم يجتمع
 عضو

محمد عبداللطيف  
 **العمير
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 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 طويلة استراتيجيات المسوقين فعالية بشأن توصيات وتقديم مراجعة. 

 الطويل المدى على لتحسين اإليرادات توصيات وتقديم المسوقين أنشطة مراجعة. 

 المنتجات في تسويق المعتَمدة ولالتفاقيات بها المعمول لقواعد الحوكمة االمتثال ثحي 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

 م2018االجتماعات  عدد 

 االسم طبيعة العضوية
 عدد مرات الحضور

االجتماع الرابع 
 نوفمبر 5بتاريخ 
 م2018

االجتماع الثالث 
 12بتاريخ 
 سبتمبر
 م2018

االجتماع 
الثاني بتاريخ 

 يونيو 27
 م2018

االجتماع األول 
 28بتاريخ 
 فبراير

 م2018

 صالح فهد النزهه رئيس اللجنة √ √ √ √ 4

1 
ُوِكَل عنه صالح 

 النزهه
ُوِكَل عنه 

 صالح النزهه
√ 

ُوِكَل عنه 
 صالح النزهه

 عضو
ناصر دمشق 

 المهاشير

 عضو √ √ √ √ 4
تاكاشي 

 شيجموري

 اللجنة التنفيذية:

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

 بند أي يتجاوز أال شريطة والبرامج المعتمدة، والميزانيات العملخطط  في الواردة وطلبات النفقات للبنود ومنح الموافقة للعقود مراجعة 
 مليون لاير. 187.5 هما قيمتحدة  على

 عليها للموافقة اإلدارة مجلس إلى بها والتوصية العمل خطة مراجعة. 

 بحسب ما  التنفيذية اللجنة ىكيفما تر اإلدارة، مجلس قبل من المعتمدة والبرامج والخطط للميزانيات السنوية اإلضافات واعتماد مراجعة
 .آلخر وقت من الظروف تقتضي

 سابقا المعتمدة النفقات طلبات وإكمال 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 ،العالقة ذوي األشخاص أو مساهمينال من أي مع معامالت في الشركة دخول على الموافقة 
 .القانون بموجب

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

 آلخر وقت من اإلدارة مجلس قبل من مفوضة أخرى مهام أداء أية. 
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 اجتماعات اللجنة وتاريخ االجتماع: حضور مرات وعدد وطبيعة عضويته العضو ذلك اسم في بما اللجنة التنفيذية تكوين التالي الجدول يبيّن

 االجتماعات عدد طبيعة العضوية االسم

 لم يجتمع رئيس اللجنة عبدالعزيز محمد القديمي

 لم يجتمع عضو *شيجيوكي يونيدا

 لم يجتمع عضو صالح فهد النزهه

 لم يجتمع عضو **كاشي شيجموريتا
 م.2018 يونيو 28استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  *

 م.2018 يونيو 28تم تعيين تاكاشي شيجموري كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ  **

 
 لتمرير، بناًء على الئحة اللجنة.با م بالتصديق على عدد من القرارات2018مالحظة: قام أعضاء اللجنة التنفيذية خالل عام 

 

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

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

هم )بما في ذلك الرئيس التنفيذي( كمصادر معلومات وحيدة لعملية عام وتقدم هذه العملية تقييما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أنفس
عايير التقييم. وتضمن هذه اآللية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر م

ليات وظائف المجلس؛ المسؤولية القانونية؛ األمور المالية؛ التخطيط؛ وعالقات المترتبة على األعضاء؛ الحوكمة؛ عم تغطي المحاور التالية: المسؤولية
ل النتائج وإعداد التقارير ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسئول عن تحلي أعضاء مجلس اإلدارة.

ه استشارية مستقلة بغرض االشراف على نتائج تقييم مجلس اإلدارة هدارة عن طريق جعمل خاصة لكل أعضاء مجلس اإل ة، تم تقديم ورشعنها
 وتأسيس الخطة الالزم تطبيقها ومعايير المتابعة.

 .التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت .8

 اإلدارةمكافآت أعضاء مجلس 

وتعتمد مقدمة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة للموافقة عليها بصفة سنوية، يقدم مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة توصياته بشأن المكافآت ال -
ويجب أن تتوافق توصيات لجنة . توصية مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة

 ياسات المعمول بها )بما في ذلك هذه الالئحة(.الترشيحات والمكافآت ومجلس اإلدارة مع األنظمة واللوائح والقواعد والس

 يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة -
 السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.

( من صافي األرباح، وذلك بعد %10ن أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد المكافأة السنوية اإلجمالية عن نسبة )إذا كانت المكافأة نسبة معينة م -
 ( من رأس مال الشركة المدفوع.%5خصم االحتياطيات ذات العالقة، وبعد توزيع ربح على مساهمي الشركة ال يقل عن )

جلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف لاير سعودي وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو م -
 سنوياً.

أعاله، يجب أال تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر  الفقرتيناستثناًء من  -
 أو غير مباشر على ربحية الشركة.

ن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة يجوز أن تكو    -
 به واستقالله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من االعتبارات.

 المكافآت اإلضافية

يستحقها باعتباره عضًوا في مجلس اإلدارة. ويحدد مجلس اإلدارة يجوز لرئيس مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي  -
 تلك المكافأة اإلضافية )إن وجدت( بصفة سنوية بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

عضاء في ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقوها باعتبارهم أيجوز  -
 .س اإلدارةمجل

غير المكافآت التي يستحقوها باعتبارهم أعضاء في يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار تنفيذيين  -
 مجلس اإلدارة. 

يستحقها باعتباره عضًوا في مجلس إذا كان أمين مجلس اإلدارة عضًوا في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المكافآت التي  -
 اإلدارة. ويحدد مجلس اإلدارة تلك المكافأة اإلضافية )إن وجدت( بصفة سنوية بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
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 )جميع المبالغ باآلف الرياالت( أعضاء مجلس اإلدارة: 

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة  
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 أواًل: األعضاء المستقلين

سعود  -1

عبدالرحمن 
 االشقر

350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

صالح فهد  -2

 النزهه
350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

وليد احمد  -3

 بامعروف*
350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 350 

محمد عبد  -4
اللطيف 
 العمير**

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1,050 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050 0 0 0 0 0 1,050 المجموع  

 ثانياً: األعضاء غير التنفيذيين

عبدالعزيز  -1

 محمد القديمي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

نورياكي  -2

 تاكشيتا
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

شيجيوكي  -3
 يونيدا***

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

تاكاشي   -4
 شيجموري

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سليمان  -5
 عامر البرقان

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

 ثالثاً: األعضاء التنفيذيين:

ناصر  -1

دمشق 
 المهاشير

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

سيجي  -2
 ****تاكيوتشي

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجموع

 م.2018ر نوفمب 2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ *
 م.2018نوفمبر  3العمير كعضو مستقل بتاريخ  تم تعيين محمد** 

 م.2018 يونيو 28*** استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 
 م.2018 يونيو 28كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ  سيجي تاكيوتشي**** تم تعيين 

 
 

 مكافآت كبار التنفيذيين
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 آتقواعد تحديد المكاف

مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات  –بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت  –يحدد مجلس اإلدارة  -
 وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.

ي ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما ف     -
 حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.

 المزايا والخطط التحفيزية

مثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة. وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تت -
(. الطبية، واستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعالوات المتصلة باإلسكان )أو ما يعادلها(، والبدالت المتصلة بالنقل )أو ما يعادلها

المكافآت كما أنها تخضع وتخضع طبيعة ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات و
 لموافقة مجلس اإلدارة.

يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق باألداء  -
كافآت كما أنها تخضع سواء كانت قصيرة األجل أو طويلة األجل. وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والم

 .لموافقة مجلس اإلدارة

يجوز للشركة أن تقدم لكبار التنفيذيين وغيرهم من الموظفين فرص ملكية لألسهم من خالل خطة لملكية الموظفين لألسهم أو برامج  -
وتكون وفقاً  رةمماثلة. وتخضع هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس اإلدا

 لألنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها.

 )جميع المبالغ باآلف الرياالت( اإلدارة التنفيذية:

 المنصب  

 المكافآت المتغيرة المكافآت الثابتة
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 1,586 0 0 0 0 0 0 0 0 1,586 0 677 909 الرئيس وكبير اإلداريين التنفيذيين 1

 2,020 0 0 0 0 0 0 0 0 2,020 0 957 1.063 نائب الرئيس األعلى للتصنيع 2

 1,571 0 0 0 0 0 0 0 0 1,571 0 772 799 نائب الرئيس للعالقات الصناعية 3

 1,634 0 0 0 0 0 0 0 0 1,634 0 734 900 المدير المالي 4

 1,856 0 0 0 0 0 0 0 0 1,856 0 836 1.020 نائب الرئيس لألمن الصناعي 5

 8,667 0 0 0 0 0 0 0 0 8,667 0 3.976 4.691 المجموع 

 

 

 مكافآت أعضاء اللجان 
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 قواعد تحديد المكافآت

 يتم مكافأة أعضاء اللجان وفقاً الئحة عمل اللجنة المعنية. -

 مع مراعاة الفقرة أعاله، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس اإلدارة. -

 مبالغ باآلف الرياالت()جميع ال أعضاء اللجان:

  
بدل  )عدا الثابتة  المكافآت

 جلسات( حضور
بدل حضور 

 الجلسات
 المجموع

 أعضاء لجنة المراجعة

 0 0 0 سعود عبدالرحمن االشقر -1

 0 0 0 نورياكي تاكشيتا  -2

 0 0 0 سليمان عامر البرقان -3

 0 0 0 *وليد أحمد بامعروف -4

 0 0 0 العمير** عبداللطيف محمد -5

 0 0 0 المجموع

 أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات

 0 0 0 سعود عبدالرحمن االشقر -1

 0 0 0 تاكاشي شيجموري -2

 0 0 0 سليمان عامر البرقان -3

 0 0 0 *وليد أحمد بامعروف -4

 0 0 0 محمد عبد اللطيف العمير** -5

 0 0 0 المجموع

 أعضاء لجنة التسويق

 0 0 0 هصالح فهد النزه -1

 0 0 0 ناصر دمشق المهاشير -2

 0 0 0 تاكاشي شيجموري -3

 0 0 0 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 0 0 0 عبدالعزيز محمد القديمي -1

 0 0 0 صالح فهد النزهه -2

 0 0 0 ***شيجيوكي يونيدا -3

 0 0 0 تاكاشي شيجموري**** -4

 0 0 0 المجموع

 م.2018نوفمبر  2بتاريخ ة تعيينه فتركمل وليد بامعروف أ *
 م.2018نوفمبر  3تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل بتاريخ ** 

 م.2018 يونيو 28*** استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ 
 م.2018 يونيو 28كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ  سيجي تاكيوتشيتم تعيين **** 

 

 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 .9
 .المستقبل في وقوعها وتفادي وسبل عالجها لها الموقعة والجهة المخالفة أسباب

 المبلغ باللاير التاريخ الموضوع المخالفة صادرة من قِبَل

 لاير سعودي 1.394.815 م2018 -يوليو  - 22 يب وقود الديزلتهر الجمارك السعودية

الهيئة العامة لألرصاد وحماية 
 البيئة

 لاير سعودي 10.000  م2018 -يونيو - 7 إعاقة موظفي الهيئة ومنعهم من أداء عملهم

 
 تقوم الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات الممكنة لضمان عدم تكرار هذه المخالفات.

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

 
كة وموظفيها للقوانين يتمثل الدور الرئيسي لقسم المراجعة الداخلية في تقييم ورصد تنفيذ نظام الرقابة الداخلية في بترورابغ والتحقق من امتثال الشر

 واللوائح والتعليمات والسياسات واإلجراءات المعمول بها في الشركة.  
 

الرقابة الداخلية لألنشطة  وممارساتالتي أقرتها لجنة المراجعة، قام قسم المراجعة الداخلي بتقييم إجراءات  م2018وفقًا لخطة المراجعة السنوية لعام 
مراجع العام النتائج والتوصيات خالل االجتماعات الدورية للجنة.  كما تلتزم اإلدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ توصيات الرئيسية للشركة.  حيث قدم ال

 .  المراجعة الداخلية ضمن إطار زمني معقول؛ بحيث يتم إعداده بالتزامن مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية
والتي من شأنها  2018جعة بعدم وجود أي مالحظات جوهرية أو رئيسية تم العثور عليها أثناء عمليات المراجعة التي أجريت في عام وتفيد لجنة المرا

 أن تؤثر على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.
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 عدم وجوده حال في الشركة في داخلي مراجع تعيين إلى الحاجة مدى بشأن المراجعة لجنة توصية .11

 العالية.د أنشأت شركة بترو رابغ قسم المراجعة الداخلية حيث يرأسه المراجع العام ويتكون من فريق متكامل من المراجعين الداخليين ذوي الخبرة لق

 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. 

 .للشركة االجتماعية المساهمات تفاصيل .13

ية االجتماعية ومبادرات التنمية المستدامة في محافظة رابغ. بدأت برامج المسؤولية االجتماعية بترورابغ شركة رائدة في العديد من برامج المسؤول
، بعد أن وافقت الجمعية العمومية على سياسة المسؤولية االجتماعية لشركة بترورابغ والتي تهدف إلى البناء على 2018أبريل  24للشركة بتاريخ 

زام الشركة بتطوير المملكة العربية السعودية بشكل عام ومنطقة رابغ بشكل خاص باإلضافة الى تقوية سمعتها نجاحات السنوات السابقة، مما يعزز الت
 وعالمتها التجارية.  تضمنت برامج المسؤولية االجتماعية للشركة ما يلي:

 
 البرنامج األول: برامج خدمة المجتمع:

 

 ريق عمل بترورابغ التطوعي بالتنسيق مع جمعية البر الخيرية بمحافظة رابغ وذلك البرنامج األول هو "برنامج سالل الرعاية" الذي نفذه ف
( موظف من موظفي 359بتوزيع المواد الغذائية األساسية على العائالت المحتاجة في منطقة رابغ.  وقد تبرع ثالثمائة وتسع وخمسون )

قِبَل الشركة من خالل ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركة.  لاير سعودي، وتمت معادلته من 164.000بترورابغ بمبلغ إجمالي قدره 
طنا( من اإلمدادات الغذائية وتوزيعها على العائالت المحتاجة  15سلة غذائية بهذا المبلغ )حوالي  1000متطوعا من شراء  50حيث تمكن 

 في ست قرى في منطقة رابغ.

 ج ً ً خيريا ديداً في بترو رابغ، والذي تم من خالله توفير المالبس لألطفال والطالب والطالبات برنامج "كسوة العيد"، حيث يُعَُد برنامجا
لاير سعودي، حيث تمت  46.000( موظفًا تبرعوا بمبلغ 167المحتاجين في منطقة رابغ. شارك في هذا البرنامج مائة وسبعة وستون )

 س أو قسائم لمتاجر مختارة قبل عيد الفطر.طفل على مالب 1000معادلته مرة أخرى من الشركة، مما أدى إلى حصول 
 

 البرنامج الثاني: برنامج التوعية البيئية:
 

  ومن برامج الشركة للمسؤولية االجتماعية برنامج التوعية البيئية الذي أطلق مبادرة "برنامج إعادة التدوير" كجزء من جهود الشركة
سكني والمجمع الرئيسي ج بناء المرافق والبنية التحتية الالزمة في المجمع اللحماية البيئة.  حيث تتضمن المرحلة األولية من البرنام

 رابغ. أثرا لذلك، تم إبرام اتفاقية مع الشركة المحلية )نابكو( للتعامل مع إعادة تدوير المواد التي تم جمعها.لشركة بترو
 

 البرنامج الثالث: البرامج التعليمية والتوعوية:
 رامج التوعوية والتثقيفية التي اشتملت على:قامت الشركة برعاية الب

 .المشاركة في فعاليات أسبوع المرور السنوي والحمالت التوعوية داخل وخارج الشركة 

 .برامج التدريب الصيفية لطالب المدارس الثانوية المحلية 

 ة(، والتي تم تصميمه لرفع مستوى استضافة طالب المدارس والجامعات لزيادة الوعي بسالمة الحريق من خالل زيارة )دار السالم
 الوعي بالسالمة واألمن

 المشاركة في مهرجان الجنادرية )المهرجان الوطني للتراث والثقافة( السنوي وذلك لتعزيز الوعي العام بالشركة وإنجازاتها المختلفة، من 
 خالل المشاركة المباشرة مع آالف الزوار خالل أيام المهرجان الثمانية عشر.

 أمير منطقة مكة المكرمة، وة لمبادرة "كيف نكون قدوة" لصاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين استجاب
 أطلقت بترورابغ البرامج التالية:

 الب وطالبة في ط 157رابغ كجزء من البرنامج الصيفي التابع للشركة حيث تم تقديم دورات تدريبية لعدد تم تقديم برنامج سفراء بترو
مجموعة من المواد المتنوعة مثل اإلسعافات األولية والمهارات الشخصية. حيث تم إجراء الدورات بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد 

  البشرية )هدف(.
 

 أنحاء الشركة.كما تم تقديم البرنامج التطوعية لتعزيز روح المسؤولية االجتماعية، والعمل التطوعي، واالنتماء الوطني في جميع 
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 .الجمعيات لهذه الحاضرين أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء األخيرة المالية السنة خالل المنعقدة للمساهمين العامة الجمعيات بتواريخ بيان .14

 ( بمحافظة رابغ  االجتماعتم عقد الجمعية العامة العادية )شعبان  9تاريخ  في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء يوم الثالثاء –األول
 م برئاسة المهندس عبد العزيز محمد القديمي، بصفته رئيس مجلس اإلدارة.2018أبريل  24هـ الموافق 1439

 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
 ليد أحمد بامعروفو -6
 تاكاشي شيجموري -7
 سليمان عامر البرقان -8

  صفر  12في تمام الساعة السادسة والنصف مساًء يوم اإلثنين تاريخ  –تم عقد الجمعية العامة الغير عادية )االجتماع األول( بمحافظة رابغ
 رئيس مجلس اإلدارة.م برئاسة المهندس عبد العزيز محمد القديمي، بصفته 2018أكتوبر  22هـ الموافق 1440

 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية:
 عبد العزيز محمد القديمي -1
 ناصر دمشق المهاشير -2
 نورياكي تاكشيتا -3
 سيجي تاكيوتشي -4
 تاكاشي شيجموري -5
 سعود عبد الرحمن األشقر -6
 صالح فهد النزهه -7
 وليد أحمد بامعروف -8

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

ح وتقليل لدى بترورابغ نشاطان رئيسيان هما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات. حيث يتم دمج هذين النشاطين بشكل كامل لتحقيق أقصى قدر من األربا
 التكلفة من خالل تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة وهامش ربح أعلى.

 التكرير

مليون برميل سنوياً من البنزين ومادة النفتا  134ألف برميل يوميا من النفط الخام العربي الخفيف وتنتج  400تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى 
 والديزل.ووقود الطائرات 

 البتروكيماويات

مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين، وجاليكول اإلثيلين األحادي، والبولي بروبيلين وأكاسيد البروبيلين من  2.4تمتلك الشركة القدرة على إنتاج حتى 
 أرامكو السعودية. تزودها به شركة والتيالزيت الخام واإليثان والبيوتان 

 م:2018مساهمة كالً من النشاطين في شركة بترورابغ لعام  يوضح الجدول التالي كيفية
 المساهمة في المبيعات )٪( )ألف لاير( م2018مبيعات  النشاط

 ٪77 31,447,298 التكرير

 ٪23 9,550,946 البتروكيماويات

 ٪100 40,998,244 المجموع
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 المستقبلية والتوقعات عملياتها( وقف أو توسعة أعمالها، أو للشركة، الهيكلية التغييرات ذلك في )بما المهمة الشركة وقرارات لخطط وصف .16
 .الشركة ألعمال

 

 وأعضاءلشركة ا إدارةمن قبل تقبلية سن االعتبار التوقعات المبعيخذ األ، في حين يتم هوما بعد م2019خالل عام  االعتياديتستمر الشركة في التشغيل 
 لما يلي: اإلدارةمجلس 
 ن قبل الدائنين والتكامل المالي للمرحلة الثانيةاالنتهاء من اختبار الموثوقية م -
 تقدم ملحوظ في مشروع تطوير زيت الوقود -
 لمعامل اإلنتاجالصيانة الدورية  -

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

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

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

يعادله د وما بشكل رئيسي على التعامالت النقدية وما يعادلها، والودائع ألجل، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة األخرى.  بحيث يوضع النق
٪( هي من الشريكين 96: 2017ديسمبر  31٪( )بتاريخ 98.6والودائع ألجل لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية.  وغالبية الذمم التجارية المدينة )

لغ الكامل للفاتورة وذلك قبل المؤسسين بتصنيفات ائتمانية قوية، وفق قيم قابلة للتحقيق.  وفي حالة االختالف على أي فاتورة، يلتزم الُمَسِوق بدفع المب
موق. والشركة إثبات الخالف. وبالنسبة للذمم التجارية المدينة من أطراف ثالثة، يوجد لدى الشركة بوليصة تأمين على االئتمان من مزود خدمة تأمين مر

 31٪ )بتاريخ 1ن الديون المتأخرة أي ما يعادل م، كان هناك الحد األدنى م2018ديسمبر  31ال تحصل على ضمانات مقابل الذمم الَمِدينة. مع نهاية 
٪( من رصيد الذمم التجارية لفترات االئتمان المسموح بها للشركة. القروض مستحقة القبض من مزود خدمة المرافق والموظفين، 0.6: 2017ديسمبر 

على التوالي. بحيث ال تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان  ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على الوحدات السكنية ذات الصلة
 كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

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

مخاطر أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من اإليداعات قصيرة األجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالي والتدفقات النقدية للشركة. تنشأ 
 المالية، والقروض من الشريكين المؤسسين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع إلعادة التسعير بانتظام. 

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

 
 حساسية سعر الفائدة

 
نقطة أساسية في أسعار الفائدة المتغيرة على الودائع ألجل والقروض واإلقتراضات  50، إلى أن زيادة/نقصان م2018ديسمبر  31تشير التقديرات بتاريخ 

 190.5: 2017مليون لاير سعودي ) 189.9ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي مع االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ذلك سوف يزيد/
 مليون لاير سعودي(.

 
 هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. مخاطر السيولة 

 
كافية للوفاء بالتزامات الشركة حال استحقاقها. وتهدف الشركة إلى وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة ال

 الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المتوقعة لاللتزامات المالية. 
 

ر وبعض االلتزامات األخرى. تعتبر جميع االلتزامات وتتكون االلتزامات المالية للشركة من ذمم التجارية الدائنة والقروض والسلفيات والتزامات التأجي
 شهرا من تاريخ الموازنة العامة. 12المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، دون عموالت، ومن المتوقع أن يتم تسويتها في غضون 

 
ب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لذا فإن معامالت وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة األداة المالية ستكون ُعرضة للتقلّ مخاطر العملة 

تشكل خطرا  الشركة رئيسياً بالدوالر األمريكي واللاير السعودي. تقوم الشركة بمراقبة التقلبات في اسعار صرف العمالت وتعتقد ان مخاطر العملة ال
 على الشركة.

 

  المخاطر المتعلقة بالوضع االقتصادي 
عامل ركة أنها تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترو رابغ يتأثر بالظروف االقتصادية العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن يكون التدرك الش

ل أن يؤدي رابغ هو الركود االقتصادي الكبير أو الظروف االقتصادية المحلية الراكدة. ومن المحتمعلى الطلب بالنسبة لمنتجات بترو الرئيسي المؤثر
لمبيعات تباطؤ الظروف االقتصادية الدولية والمحلية إلى انخفاض في الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية على حد سواء، مما سيؤثر على ا

م إجراؤها من قبل الحكومة، فقد رابغ، وإذا ما تم إقرانها بالمخاطر التضخمية التصاعدية المرتبطة بالتغييرات التي سيتواإليرادات المستهدفة لشركة بترو
مستمر كالً من يزيد الضغط على الطلب بالنسبة للشركة باإلضافة الى احتمالية ارتفاع تكلفة المواد الخام. لذلك، تراقب شركة بترو رابغ عن كثب وبشكل 

 انخفاض محتملة.السوق وحالته وحالة العرض والطلب، وأسعار الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ والتخطيط ألي حاالت 
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 المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية 
قدرة التشغيلية للمحطة، باإلضافة إلى الدعم الهندسي والبنية التحتية التعتمد مصادر دخل الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر باألداء و

للمصانع من خالل كفاءة ومهارة العاملين، وأداء المصنع، واالستخدام األمثل لعمليات تقنية المعلومات الموثوقة. يتم تحديد التشغيل اآلمن والمستقر 
 للقدرات المتاحة، ومراقبة المخاطر بشكل صحيح، وتخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول.

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

الذي قد يؤدي إلى وضع توجهات غير فاعلة؛ الذي  اإلدارة، األمرغير فعالة أو خاطئة حول عمليات ونشاطات الشركة من قبل إدارة الشركة إلى مجلس 
 ً  على الربحية وعوائد االستثمار.  وللتخفيف من احتمالية هذا النوع من المخاطر يقوم مجلس من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة قد تؤثر سلبا

 إدارة الشركة بمراجعة امتثال الشركة لقواعد وأنظمة حوكمة الشركات من خالل وسائل مختلفة منها على سبيل المثال ال الحصر:
ماعات مجلس اإلدارة بهدف تقييم واستعراض الخطط السنوية المختلفة للشركة تأسيس ِلجان لمجلس اإلدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجت -

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

 لتجنب تجاوز وخرق الضوابط واللوائح بسبب تغيير ديناميكية القطاع الذي تعمل فيه الشركة. الحاجة
لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية التي يضعها مجلس اإلدارة بشكل فعال ولتفادي خطر انحراف اإلدارة عن الخطة، ستكون كل إدارة في  -

رة مع األهداف االستراتيجية الرئيسية. تم إنشاء مجموعة أداء الشركات في الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات أداء رئيسية تتماشى مباش
 االستراتيجية، وكان أحد أقسامها مسؤول عن تطوير مقاييس األداء وأنظمة اإلبالغ ومؤشرات األداء الرئيسية لمواءمة األهداف 2018أوائل عام 

 مع اإلدارات واألقسام واإلجراءات الفردية.
، وافق مجلس اإلدارة على إنشاء قسم إدارة المخاطر على أن يكون جزءا من مجموعة أداء الشركات وذلك من أجل 2018في منتصف عام  -

تحت إشراف  طر وتم تعيين لجنة إدارة المخاطرالوفاء بالمتطلبات اإللزامية إلدارة المخاطر. الحقاً، تمت الموافقة على ميثاق إدارة المخا
التي فوض إليها مجلس اإلدارة سلطة  -فيذيين. تقديم تقارير ربع سنوية إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة الرئيس وكبير اإلداريين التن

بحيث تشرف اللجنة على تطوير وإدارة عمليات إدارة المخاطر في جميع أنحاء الشركة. حيث تتعامل مع جميع المخاطر  -إدارة المخاطر 
خذ بعين االعتبار سبع صفات للمخاطر )الصحة والسالمة والبيئة والقسم المالي والسمعة واإلنتاج وتسليم المؤسسية من منظور شامل، مع األ

المشاريع( ومصفوفة المخاطر وفقاً لخمس مستويات للمخاطر )من األقل أهمية وحتى الكارثية( مع خمس مستويات محتملة الحدوث )من النادرة 
مصفوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بها للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة  وحتى المؤكدة(. كما تمت الموافقة على

 التابعة لمجلس اإلدارة وتم تحديد سجالت المخاطر على مستوى اإلدارة لجميع األقسام في جميع أنحاء شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
اللمسات األخيرة على سجالت ولوحات متابعة المخاطر في اإلدارات ودمجها على كال المستويين )بترورابغ(. ويتم العمل حالياً على وضع 

ة المخاطر الوظيفي والتنظيمي. يتم تقديم التقارير الداخلية على أساس شهري وفقًا لميثاق إدارة المخاطر، كما يتم تقديم التقارير إلى لجنة إدار
 التابعة لمجلس اإلدارة على أساس ربع سنوي. على أساس نصف شهري وإلى لجنة المراجعة

 

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

وهي إدارة تتولى مسؤوليات متابعة تطورات األنظمة المحلية والدولية ذات الصلة بصناعة التكرير  الشركة، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة
لشركة وذلك والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات الالزمة إلبالغ إدارة الشركة عن أي تغيير في األنظمة قد يؤثر سلباً على عمليات ا

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

ل إدارة شؤون ولية مثل قوانين التجارة ومكافحة اإلغراق واألنظمة البيئية، إلخ. تتوفر المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خالالد
امتثال الشركة باألنظمة  من قِبَل قسم االمتثال المؤسسي لمراقبة وتعزيز استخدامهاالشركة، حيث أنها المسؤولة عن ضمان مراقبة البيئة التنظيمية، ويتم 

 واللوائح.
 

 َسين قِبَل الفاعلة من المتعلّقة بالرقابة المخاطر  الشريَكين المؤّسِ
َسان على ملكية 2008منذ االكتتاب العام للشركة في عام  من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق تصويت  %75م، حافظ الشريَكان المؤّسِ

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

َسين مجلس اإلدارة، وتعامالت الشركة الهاّمة، وتعديالت رأس المال. وعالوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية أعمال و/ أو سياسات الشر يَكين المؤّسِ
َسين داِعمين أساسيين أل عمال الشركة وضماناً الستمراريتها، فشركة تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة. ومن جهة أخرى، يُعتبَر الشريَكين المؤّسِ

ثل تعتبَر أرامكو السعودية هي عصب االقتصاد في المملكة العربية السعودية والِعب رئيسي ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالم
عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة باستثماراتهما في  300سوميتومو كيميكال المحدودة شركة دولية محترمة جدا ولها تاريخ طويل يمتد ألكثر من 

َسان بتطوير المشروع، ونقل مل كيته لبترورابغ، بترورابغ، والدليل على هذا االلتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من بترورابغ حيث قام الشريَكان المؤّسِ
َسان عدداً من االتفاقيات  وتوفير ضمانات مالية لضمان االنتهاء من المشروع. وعالوة على ذلك، وكما أعِلن في وقت سابق للجمهور، أبرم الشريَكان المؤّسِ

اهمين، بما التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على بترورابغ. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تقوم بها الشركة لتضمن حماية صغار المس
 في ذلك ما يلي:
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وق المالية، يتطلّب النظام األساسي لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاًء مستقلين، تمشياً مع لوائح هيئة الس -
وهذا يعني أنه حاليا ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثالثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس اإلدارة يجب أن تتم 

 يقل عن سبعة من التسعة أعضاء، وبالتالي ضمان أن أي قرار لن تتم المصادقة عليه إال بموافقة األعضاء المستقلين. الموافقة عليه من قبل ما ال
يشغل كال من منِصَب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء  -

 مستقلين.
اسي للشركة أن يوافق مجلس اإلدارة على دخول الشركة في أي تعامالت أو تعديل شروط أي تعامالت مع أي من المساِهمين يتطلب النظام األس -

 أو األطراف ذات العالقة.
التصويت على جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل أعضاء غير ذوي صلة من لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة، ويتم يتم  -

 .اإلفصاح عنها في تقرير مجلس اإلدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة
 

يجري إنشاء منظومة ، أنشأت بترورابغ لجنة إلدارة المخاطر تقدم تقاريرها الدورية إلى لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك
 .ة والتحكم بهاوذلك للحد من المخاطر داخل الشرك مخاطراللمتابعة وإدارة 

 .التأسيس منذ أو األخيرة الخمس المالية في السنوات أعمالها ونتائج وخصومها الشركة ألصول بياني رسم أو جدول شكل لىع خالصة .18
 بيان باألرباح أو الخسائر:

 

 
 بآالف الرياالت

 م2014ديسمبر  31 م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 54.236.752 25.513.860 25.146.130 34.211.010 40.998.191 المبيعات 

المنتجات 
 المكررة

31.447.298 26.237.144 19.423.911 19.500.612 44.096.362 

المنتجات 
 البتروكيماوية

9.550.893 7.973.866 5.722.219 6.013.248 10.140.390 

تكلفة السلع 
 المباعة

(38.683.150) (31,514.986) (24.038.699) (25.218.530) (52.511.512) 

 1.725.240 295.330 1.107.431 2.696.024 2.315.041 إجمالي األرباح 

مصاريف 
مبيعات 

ومصاريف 
 إداريّة وعموميّة

(1.387.618) (1.043.071) (984.865) (1.055.425) (991.502) 

 صافي إيرادات 
أخرى 

 )مصروفات(
(258.863) (229.976) (87.784) 1.588 (52.309) 

صافي األرباح 
 )الخسارة(

 668.560 1.422.977 34.782 (758.507) 681.429 

 
 قائمة الدخل الشامل:

 
 بآالف الرياالت

 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

 1.422.977 668.560 صافي الربح بعد الزكاة وضريبة الدخل

 (18.040) (13.367) محدودةإعادة قياس الخسارة على خطة المنافع ال

 2.706 2.005 تأثير ضريبة الدخل

 (15.334) (11.362) البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها في بيان األرباح أو الخسائر في الفترات التالية

 1.407.643 657.198 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 قائمة المركز المالي:

 
 بآالف الرياالت

 م2014ديسمبر  31 م2015ديسمبر  31 م2016ديسمبر  31 م2017ديسمبر  31 م2018ديسمبر  31

االصول 
 المتداولة

14.636.393 12.746.784 9.594.947 5.732.870 13.474.468 

الموجودات غير 
 المتداولة

49.457.574 48.928.193 48.651.100 45.668.580 27.461.323 

 40.935.791 51.401.450 58.246.047 61.674.977 64.093.967 مجموع األصول

الخصوم 
 المتداولة

24.889.853 13.873.999 11.333.134 7.872.133 12.174.834 
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قروض طويلة 
األجل وخصوم 

 أخرى
28.662.094 37.715.171 38.517.397 35.172.991 19.205.094 

حقوق 
 المساهمين

10.542.020 10.085.807 8.395.516 8.356.326 9.555.863 

وع مجم
الخصوم 
وحقوق 

 المساهمين

64.093.967 61.674.977 58.246.047 51.401.450 40.935.791 

 

 .التابعة وشركاتها الشركة إيرادات إلجمالي جغرافي تحليل .19
 

 مبيعات المشتقات النفطية 

 المشتقات النفطية

ً الكمية )برميل  %  الوجهة (سنويا

 اسيا 9.440.378 8.82%

 عوديةالس 87.348.695 76.64%

 أوروبا 9.009.237 7.90%

 تركيا، أفريقيا 1.622.789 1.42%

 الهند 1.129.749 0.99%

 اخرى 5.426.665 4.76%

 المجموع 113.977.513 100%

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إجمالي إيرادات المشتقات النفطية 

 المشتقات النفطية

 الوجهة القيمة باللاير السعودي %

 اسيا 2.329.419.773 7.41%

 السعودية 24.149.221.928 76.79%

 اوروبا 2.853.902.138 9.08%

 تركيا، أفريقيا 383.176.369 1.22%

 الهند 277.052.959 0.88%

 اخرى 1.454.525.074 4.63%

 المجموع 31.447.298.239 100%

8.28%

76.64%

7.90%

1.42% 0.99% 4.76%

اسيا السعودية أوروبا تركيا، افريقيا الهند أخرى
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 مبيعات المنتجات البتروكيماوية 

 البتروكيماويات

 الوجهة الكمية )طن( %

 آسيا 1.669.499 73.58%

 السعودية 140.424 6.19%

 اوروبا 92.508 4.08%

 تركيا، افريقيا 173.361 7.64%

 الهند 116.044 5.11%

 اخرى 77.083 3.40%

 المجموع 2.268.919 100%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.41%

76.79%

9.08%

1.22%
0.88% 4.63%

اسيا السعودية اوروبا تركيا، أفريقيا الهند اخرى

73.58%

6.19%

4.08%

7.64%

5.11% 3.40%

آسيا السعودية اوروبا تركيا، افريقيا الهند اخرى
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 إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية 
 

 البتروكيماويات

 الوجهة القيمة باللاير السعودي %

 آسيا 6.915.366.495 72.41%

 السعودية 591.507.806 6.19%

 اوروبا 420.631.759 4.40%

 تركيا، افريقيا 802.041.135 8.40%

 الهند 521.277.724 5.46%

 اخرى 300.120.821 3.14%

 المجموع 9.550.945.740 100%

 

 

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

 مقارنة بالعام السابق: م2018فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام 

  مليون  1.423: صافي أرباح م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 669مبلغ  م2018ديسمبر  31بلغ صافي األرباح للسنة المنتهية في
 لاير سعودي(.

 لاير  1.62: الدخل م2017ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 0.76مبلغ  م2018ديسمبر  31ة المنتهية في بلغت ربحية السهم للسن
 سعودي للسهم الواحد(.

  مليون لاير  2.696: م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2.315مبلغ  م2018ديسمبر  31بلغ إجمالي األرباح للسنة المنتهية في
 سعودي(.

 اإلرادات التشغيلية م2017ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 1.016بمبلغ  م2018ديسمبر  31ت التشغيلية للسنة المنتهية في بلغت اإليرادا :
 مليون لاير سعودي(. 1.704بمبلغ 

 
األداء التشغيلي يعود سبب االنخفاض في صافي األرباح بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش ربح منتجات المصفاة. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بتحسين 

 وأسعار وكميات مبيعات البتروكيماويات.

 .القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة من المعتمدة المحاسبة معايير عن اختالف ألي إيضاح .21
دية للمحاسبين القانونيين ( وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعوIFRSلقد تم إعداد البيانات المالية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )

(SOCPA في المملكة العربية السعودية. وال يوجد أّي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعوديّة للمحاسبين القانونييّن )
(SOCPA.) 

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

 ال ينطبق

 

72.41%

6.19%

4.40%

8.40%

5.46% 3.14%

آسيا السعودية اوروبا تركيا، افريقيا الهند اخرى
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 .تابعة شركة لكل الصادرة الدين وأدوات األسهم تفاصيل .23

 ال ينطبق

 .األسهم أرباح توزيع في الشركة لسياسة وصف .24

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

 ( من صافي األرباح لتشكيل %10إدخار ما نسبته عشرة بالمائة )النظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا اإلدخار  االحتياطي

 متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.

 

 سبة من األرباح الصافية لتشكيل إحتياطي إضافي ألي غرض/أغراض أخرى بحيث للجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس اإلدارة إدخار ن

 يتم استعماله حسبما ترى الجمعية العامة العادية.

 

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

ً  يكون لدعم ما أو الشركة لعاملي اجتماعية إلنشاء مؤسسات مبالغ األرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة ويمكن للجمعية المساهمين.  قائما

 .المؤسسات هذه من

 

  على المساهمين مالم تقرر الجمعية العامة العادية خالف ذلك. %1ينبغي توزيع نسبة مما تبقى من األرباح الصافية بما ال يقل عن 

 يجوز للشركة توزيع األرباح بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
 

ديسمبر  31 بتاريختوزيع األرباح على مساهمي الشركة للسنة المالية المنتهية بأوصى مجلس إدارة شركة بترورابغ م، 2018مارس  7بتاريخ 
 :على النحو التالي م2018أبريل  24 هـ الموافق1439شعبان  8 بتاريخلجمعية العامة العادية التي عقدت ، والتي تمت الموافقة عليها في ام2017

 
 السنة  تاريخ توزيع األرباح القيمة اإلسمية لألرباح إجمالي مبلغ األرباح سهمكل ل الربح عدد األسهم القائمة

%5 438,000,000 لاير 0.5 876,000,000 م2018مايو  8  م2017   
 

 واقربائهم( 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 بموجب المادة 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 ةنالس 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

 )عضو غير تنفيذي(
- - - - - - 

رئيس الشركة وكبير اإلداريين  ناصر دمشق المهاشير*

 التنفيذيين

 )عضو تنفيذي(

- - - - - - 

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

 - - - - - - عضو غير تنفيذي 1شيجيوكي يونيدا**

 - - - - - - عضو تنفيذي 2سيجي تاكيوتشي

نائب رئيس مجلس اإلدارة، عضو  نورياكي تاكشيتا**

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

عود عبد الرحمن س

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

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

 - - - 1,000 - 1,000 عضو مستقل 3وليد احمد بامعروف

محمد عبدالطيف 

 4العمير
 - - - 12 - - عضو مستقل

 م.2018 ونيوي 28استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ  1
 م.2018 يونيو 28بتاريخ  كعضو مجلس إدارة تنفيذي سيجي تاكيوتشيتم تعيين  2
 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ 3
 م.2018نوفمبر  3تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل بتاريخ  4

 وية لمجلس اإلدارة نيابة عن هذا العضو.سهماً ألهلية العض 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

 - - - - - - نائب الرئيس لألمن الصناعي عبد هللا محمد القحطاني

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

 روي ديبالفيول
نائب الرئيس للهندسة 

 )باإلنابة( والمساندة
- - - - - - 

 - - - - - - المدير المالي نايوكي إينوي

 - - - - - - س األعلى للتصنيعنائب الرئي سيجي تاكيوتشي
 

 للشركة اإلجمالية بالمديونية وكشف ،)غير ذلك أم الطلب عند السداد واجبة أكانت سواء) الشركةعلى  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

 .المتبقي
 

 أ( القروض من البنوك والمؤسسات المالية
 

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 

 ض شركة بترورابغ من المصارف التجاريّة واإلسالميّة والحكوميّة:يبيّن الجدول التالي قرو

 الجهة المقرضة

 بآالف الرياالت

 31قيمة القرض حتى 
 م2018ديسمبر 

 القرض
المدة 

 )سنوات(

 31الرصيد بتاريخ 
 م2017ديسمبر 

 اإلضافات
 خالل

 م2018

المبالغ الُمسّددة 
 م2018خالل 

 31الرصيد بتاريخ 
 م2018ديسمبر 

 نك اليابانيالب
 الدولي للتعاون

16.867.500 
12.5 - 

13 
11.765.527 - (1.046.053) 10.719.474 

 14.287.500 البنوك التجارية
12.5 - 

13 
9.254.418 956.250 (1.497.190) 8.713.478 

 صندوق
 العامة االستثمارات

8.625.000 
12.5 - 

13 
6.584.211 - (418.421) 6.165.790 

 المؤسسات
 اإلسالمية ةالمالي

2.250.000 12.5 844.196 - (257.652) 586.544 

مؤسسة سوميتومو 
 -ميتسوي المصرفية 
 قروض أسهم الملكية

8.887.500 4 6.556.125 2.331.375 - 8.887.500 

الفوائد المستحقة على 
 القروض

- - 26.514 1.102.210 (1.087.794) 40.930 

 35.113.716 (4.307.110) 4.389.835 35.030.991  50.917.500 المجموع
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 ب( القروض من المساهمين المؤسسين
مليون لاير سعودي( خالل عامين  4575مليون لاير سعودي من كال المساهمين المؤسسين )بمبلغ إجمالي  2287.5لقد قامت الشركة بسحب مبلغ 

روط التي وضعتها المصارف التجارية وفقاً التفاقية التسهيل االئتماني . وهذه القروض مستحقة الدفع حسب الطلب بناًء على تحقيق الشم2009و  م2008
 المذكورة في بند " االتفاقيات والتعامالت مع أطراف ذات عالقة" في هذا التقرير.

 يُبيّن الجدول التالي قروض شركة بترورابغ من الشريكين المؤسّسين:

 الجهة المقرضة
 بآالف الرياالت

 قيمة القرض
 القرض

 دة )سنوات(الم
 31الرصيد بتاريخ 

 م2017ديسمبر 
المبالغ الُمسّددة 

 م2018خالل 
 31الرصيد بتاريخ 

 م2018ديسمبر 

 2.287.500 - 2.287.500 ال يوجد 2.287.500 أرامكو السعودية

 2.287.500 - 2.287.500 ال يوجد 2.287.500 كيميكال سوميتومو

 4.575.000 - 4.575.000 ال يوجد 4.575.000 المجموع

 
 ج( تسهيل ائتماني عام

 .م2019ديسمبر  1مليون لاير سعودي وهو ساري حتى  375يوجد لدى الشركة تسهيالت ائتمانية عامة من بنك محلي بقيمة 
 

 تهامنح 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

 
 مشابهة حقوق أو اكتتاب، 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 ألخيرة،ا المالية السنة خالل ُعقدت التي اإلدارة مجلس اجتماعات عدد .31  أسماء فيه موضحا
 .الحاضرين

مجموع 
 االجتماعات

االجتماع الرابع 
 3بتاريخ 

 م2018ديسمبر 

االجتماع الثالث 
 13بتاريخ 
 م2018سبتمبر 

االجتماع الثاني 
 28بتاريخ 
 م2018يونيو 

االجتماع األول 
  7بتاريخ 
 م2018مارس 

 االسم المنصب

4 √ √ √ √ 
رئيس مجلس اإلدارة 

 )غير تنفيذي(
 عبدالعزيز محمد القديمي

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

4 √ √ √ √ 
الرئيس وكبير 

اإلداريين التنفيذيين 
 )عضو تنفيذي(

 ناصر دمشق المهاشير

 *شيجيوكي يونيدا )عضو غير تنفيذي( √ √ - - 2

 **تاكيوتشي سيجي )عضو تنفيذي( - - √ √ 2

 تاكاشي شيجموري )عضو غير تنفيذي( √ √ √ √ 4

 سليمان عامر البرقان )عضو غير تنفيذي( √ √ √ √ 4

 ***وليد احمد بامعروف )عضو مستقل( √ √ √ - 3

 ****العمير عبداللطيف محمد )عضو مستقل( - - - √ 1

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

 صالح فهد النزهه مستقل( )عضو √ √ √ √ 4
 م.2018 يونيو 28استقال شيجيوكي يونيدا من مجلس إدارة بترورابغ بتاريخ *

 م.2018 يونيو 28كعضو مجلس إدارة تنفيذي بتاريخ  سيجي تاكيوتشيتم تعيين **
 م.2018نوفمبر  2بتاريخ فترة تعيينه كمل وليد بامعروف أ***

 م.2018نوفمبر  3بتاريخ  تم تعيين محمد العمير كعضو مستقل****
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 .وأسبابها الطلبات تلك وتواريخ المساهمين لسجل الشركة طلبات عدد .32

 م وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:2018سجالت لمساهمي الشركة خالل العام  7تم طلب 

 

 

 

 

 

 ةعالق ذي وطرف الشركة بين صفقة ألي وصف .33

طبيعة 

 المعاملة

اسم عضو مجلس 

 ذي العالقة اإلدارة

 طرف

 ذو عالقة
 طبيعة التعامل وشروطه

المبلغ بآالف 

 الرياالت 
 مدة التعامل

شراء بضائع 

بما في ذلك 

النقص في 

البترول 

المسال ورسم 

 اإلنتاجية

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

 

شركة 

ــكو أرام

 السعودية

 لقيمأبرمت الشركة اتفاقية توريد 

النفط الخام )كوسا( مع شركة 

لتزويد  أرامكو السعودية،

)بترورابغ( باحتياجاتها من النفط 

 400.000وبحد أقصى الخام 

وذلك الستخدامها  برميل يوميًا،

 ً في مجّمع الشركة للتكرير  حصريا

والبتروكيماويات، إن ألعضاء 

ثالثة المرتبطين مجلس اإلدارة ال

بهذه االتفاقية مصلحة غير مباشرة 

 کموظفين في أرامکو السعودية. 

38,287,105 
 1عاماً تبدأ من  30

 م2008أكتوبر 

 شراء بضائع

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

تحصل شركة بترورابغ على المواد 

لتي تحتاجها البضائع المتنوعة ا /

من شركة سوميتومو للكيماويات 

الشركات التابعة لها، وذلك إلنتاج 

إن  .المنتجات التي تقوم بتصنيعها

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة 

غير مباشرة کموظفين في شركة 

 سوميتومو للكيماويات.

 رسوم سنوية 334,876

بيع منتجات 

مكررة 

 يماويةوبتروك

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

 

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

وقّعت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق 

للمنتجات المكررة )أر بي إل إم أيه( 

مع شركة أرامكو السعودية، لتكون 

بذلك "جهة التسويق" الوحيدة 

ة للمنتجات المكررة المنتجة من مصفا

رابغ. وبموجب تلك االتفاقية، ستقوم 

أرامكو السعودية بتوزيع المنتجات 

المكررة المستخرجة من مجمع 

وتسويقها عالميًا )بترورابغ(. الشركة 

بصفتها "جهة التسويق" نيابة عن 

 . الشركة

وقعّت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق 

المنتجات البتروكيماوية )بي بي إل إم 

ــكو السعودية أرامأيه( مع شركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39,105,085 

 1 سنوات اعتبارا من 10

م، وقابلة 2008أكتوبر 

سنوات  5للتمديد لمدة 

 أخرى.

 1سنوات تبدأ من  10

م، وقابلة 2014أبريل 

للتمديد خمسة سنوات 

 أخرى. 

 العدد سبب الطلب التاريخ

 1 لتحديث بيانات المساهمين م2018أبريل  18

 2 دام الجمعية العامةالستخ م2018أبريل  24

 3 لتوزيع األرباح م2018أبريل  24

 4 لتحديث بيانات المساهمين م2018أبريل  30

 5 لتوزيع األرباح م2018أبريل  26

 6 لتحديث بيانات المساهمين م2018أغسطس  13

 7 الستخدام الجمعية العامة م2018أكتوبر  22
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"جهة تسويق" للمنتجات كـ

البتروكيماوية الُمصنعة من مجّمع 

 الشركة )بترورابغ(. 

وبموجب إتفاقية "التعيين 

والصالحية" التي أُبرمت لتعيين 

شركة منتجات أرامكو التجارية )اي 

تي سي( بصفتها "جهة التسويق " 

 الخاصة بالشركة.

)االف( لاير  33,140,268مبلغ 

جات مكررة وبتروكيماوية لبيع منت

 لشركة سعودي أرامكو.

 

لاير  )االف( 5,964,817مبلغ 

لمبيعات لشركة منتجات أرامكو 

 التجارية. 

 

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة  إن

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة کموظفين في أرامکو 

 السعودية.

بيع منتجات 

 بتروكيماوية

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

وقعّت الشركة اتفاقية توزيع وتسويق 

جا ية )بي بي إل المنت ماو ت البتروكي

إم أيهههه( مع شهههههههركهههة سهههههههوميتومو 

"جهة تسهههههههويق" كـهههههههههههههللكيماويات، 

للمنتجات البتروكيماوية الُمصهههههههنعة 

من مجّمع الشهههههههركههههة )بترورابغ(. 

وبموجب تلك االتفاقية، ستقوم شركة 

سهههههههوميتومو كيميكههههال بههههالتوزيع 

والتسههويق عالميًا، نيابة عن الشههركة 

ت بصههههههفتها "جهة تسههههههويق" للمنتجا

البتروكيمههههاويههههة لمجمع الشهههههههركههههة 

قيههههة  تفهههها موجههههب إ ب بغ(. و ترورا ب (

"التعيين والصهههههههالحية" التي أُبرمت 

بتعيين شههركة  2009فبراير  23في 

)بي تي للكيماويات آسههيا سههوميتومو 

إي( المحدودة بصفتها "جهة التسويق 

 " الخاصة بالشركة.

 

)االف( لاير  6,582,508مهههبهههلهههغ 

  .اتللكيماويشركة سوميتومو آسيا 

 

لاير لشههههركة  )االف( 24,090مبلغ 

 سوميتومو لكيماويات البوليمر. 

من الشركات حيث أن كال الشركتين 

شهههههههركة سهههههههوميتومو  التابعة لـههههههههههههه

يات ماو وهي جهة ذات عالقة،  للكي

إن ألعضهههههههاء مجلس اإلدارة الثالثة 

ية مصهههههههلحة  فاق هذه االت المرتبطين ب

 غير مباشرة کموظفين في الشركة.

6,606,598 

سهههههههنوات من تههاريخ  10

اإلنتهههاج المتراكم وقهههابلهههة 

سهههههههنوات  5للتمهديهد لمهدة 

 أخرى.
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 نفقات تمويلية

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 .سليمان عامر البرقان

 

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

المتعلقة  السكنيإتفاقية ُمجمع رابغ 

بتأجير األراضي ومرافق البنية 

مجلس اإلدارة  إن ألعضاء التحتية.

الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية 

مصلحة غير مباشرة کموظفين في 

 أرامکو السعودية.

13,736 
ً تبدأ من  25  1عاما

 م2014أكتوبر

 

 

 نفقات تمويلية

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان،

 

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

و  حطة البحرية،اتفاقية استئجار الم

أرامكو السعودية تعتبر جهة ذات 

عالقة إن ألعضاء مجلس اإلدارة 

الثالثة المرتبطين بهذه االتفاقية 

مصلحة غير مباشرة کموظفين في 

 أرامکو السعودية.

12,663 

ً اعتبارا من  30  1عاما

 م2008أكتوبر 

 

 

 

 

 

 نفقات تمويلية

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ر،ناصر دمشق المهاشي

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

اتفاقية التسهيالت االئتمانية )سي أف 

أي(، حيث يوافق الشريكين 

المؤسسين، بموجب أحكام تلك 

االتفاقية، على منح الشركة تسهيالت 

قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع 

 التكرير والبتروكيماويات المتكامل.

الثة إن ألعضاء مجلس اإلدارة الث

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة کموظفين في أرامکو 

 السعودية.

 
 
 
 

88,672 
 رسوم سنوية

 نفقات تمويلية

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

اتفاقية التسهيالت االئتمانية )سي أف 

أي(، حيث يوافق الشريكين 

بموجب أحكام تلك  المؤسسين ،

االتفاقية، على منح الشركة تسهيالت 

قرض لتطوير وتصميم وبناء مجمع 

 التكرير والبتروكيماويات المتكامل.

إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة کموظفين في شركة 

 للكيماويات.سوميتومو 

 
 
 
 

88,672 
 رسوم سنوية

 إيجارات

بد العزيز محمد ع

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

أ( وقعت الشركة إتفاقية إستئجار 

مجمع مصفاة رابغ، وبموجبه يتم 

 11,8تأجير مساحة تبلغ حوالي 

عام، وذلك  99مليون متر مربع لمدة 

، 2005نوفمبر  1اعتبارا من 

بعد ذلك لمدد  ويمكن تجديد هذا العقد

 .إضافية متتالية حسب االتفاق

 

ب( إتفاقية إستئجار المحطة: حيث 

تُمنَح الشركة، بموجب تلك اإلتفاقية، 

حقوقا حصرية من قبل شركة أرامكو 

السعودية الستخدام وتشغيل مرافق 

وموقع محطة رابغ، وتشغيلها لمدة 

أكتوبر  1عام اعتبارا من  30

2008. 

 

48,502 

جار مجمع إتفاقية إستئ

 99مصفاة رابغ لمدة 

 1عام، وذلك اعتبارا من 

، ويمكن 2005نوفمبر 

تجديد هذا العقد بعد ذلك 

لمدد إضافية متتالية حسب 

 .االتفاق

 

إتفاقية إستئجار المحطة: 

عام اعتبارا من  30لمدة 

 .2008أكتوبر  1

 

   

حي  ل بغ )ا مجهمهع را قيههههة  تفهههها ج( ا

السهههكني( المتعلقة بتأجير األراضهههي 

  رافق البنية التحتية.وم

ألعضهههههههاء مجلس اإلدارة الثالثة  إن

المرتبطين بهذه االتفاقيات مصههههههلحة 

غير مباشههههههرة کموظفين في أرامکو 

 السعودية.

 

ية مجمع رابغ )الحي  فاق ات

عههام  25لمههدة  السهههههههكني(

من  عتهبههههارا  بر  1ا كتهو أ

2014. 
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 إيجارات

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

ة شرك

سوميتومو 

 للكيماويات

أبرمت الشركة إتفاقية عقد إيجار 

أرض واالنتفاع بالبنية التحتية 

مع  2012مايو  1بتاريخ  ةالمبرم

إلدارة الخدمات  شركة رابغ

شركة تابعة لـ  الصناعية التحويلية

 إن شركة سوميتومو للكيماويات.

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

حة غير المرتبطين بهذه االتفاقية مصل

مباشرة کموظفين في شركة 

 .للكيماوياتسوميتومو 

 رسوم سنوية 709

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات مقدمة 

 للمساهمين

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع 

الشريكين المؤسسين والشركات 

لهما، وتغطي تلك االتفاقيات التابعة 

مختلف الخدمات التشغيلية والدعم 

اللوجيستي. وتشمل تلك االتفاقيات 

تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة 

مثل الموارد البشرية والتدريب 

والتوظيف والخدمات القانونية 

وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة 

العامة والدعم الفني ودعم ما قبل 

تشمل تلك االتفاقيات التسويق. كما 

أيضا الدعم الفني المستمر الالزم 

للعمليات القائمة والتعزيزات 

المستمرة مثل المعرفة الفنية الخاصة 

بعمليات التكرير والبتروكيماويات 

التي تقدمها شركة أرامكو السعودية 

، تباعاً للكيماوياتوشركة سوميتومو 

والخدمات التقنية التسويقية وأفضل 

في مجال الهندسة  الممارسات

والسالمة والتدريب المقدم من قبل 

المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة 

بدفع مقابل تلك الخدمات باألسعار 

المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة 

في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي 

ألعضاء مجلس  إن سيتم تقديمها.

اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه 

ة غير مباشرة االتفاقية مصلح

 کموظفين في أرامکو السعودية.

 رسوم سنوية 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي

 

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

أبرمت الشركة اتفاقيات خدمات مع 

الشريكين المؤسسين والشركات 

يات التابعة لهما، وتغطي تلك االتفاق

مختلف الخدمات التشغيلية والدعم 

اللوجيستي. وتشمل تلك االتفاقيات 

تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة 

مثل الموارد البشرية والتدريب 

والتوظيف والخدمات القانونية 

وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة 

العامة والدعم الفني ودعم ما قبل 

التسويق. كما تشمل تلك االتفاقيات 

ا الدعم الفني المستمر الالزم أيض

للعمليات القائمة والتعزيزات 

 

 

600 
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خدمات مقدمة 

 للمساهمين

المستمرة مثل المعرفة الفنية الخاصة 

بعمليات التكرير والبتروكيماويات 

التي تقدمها شركة أرامكو السعودية 

 للكيماوياتوشركة سوميتومو 

والخدمات التقنية التسويقية وأفضل 

الممارسات في مجال الهندسة 

ريب المقدم من قبل والسالمة والتد

المساهمين المؤسسين. وتقوم الشركة 

بدفع مقابل تلك الخدمات باألسعار 

المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة 

في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي 

ألعضاء مجلس  إن سيتم تقديمها.

اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه 

االتفاقية مصلحة غير مباشرة 

ميتومو کموظفين في شركة سو

 .للكيماويات

 

 رسوم سنوية

 

 

 

 

 

تكاليف 

موظفين 

 معارين

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

أبرمت الشركة اتفاقيات إنتداب 

موظفين مع شركة أرامكو السعودية 

 م. ولكل من2006يونيو  12بتاريخ 

هذه االتفاقيات مدة مستمرة تسري 

بشكل مستمر حتى تاريخ توقف 

المساهم المؤسس عن مساهمته في 

الشركة. وتغطي تلك االتفاقيات 

احتياجات الشركة من وقت آلخر 

النتداب بعض الموظفين للمساعدة 

والتي  في تسيير األعمال والعمليات.

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

اقية مصلحة غير المرتبطين بهذه االتف

مباشرة کموظفين في أرامکو 

 .السعودية

76,962   

تستمر هذه االتفاقيات 

يونيو  12إعتباراً من 

م، للتاريخ الذي 2006

يفقد أي من الشريكين 

المؤسسين كونه مساهماً 

 مؤسساً.

تكاليف 

موظفين 

 معارين

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

أبرمت الشركة اتفاقيات انتداب 

موظفين مع شركة سوميتومو 

م. 2006يوليو  1كيميكال بتاريخ 

ولكل من هذه االتفاقيات مدة مستمرة 

تسري بشكل مستمر حتى تاريخ 

توقف المساهم المؤسس عن مساهمته 

في الشركة. وتغطي تلك االتفاقيات 

احتياجات الشركة من وقت آلخر 

الموظفين للمساعدة  النتداب بعض

في تسيير األعمال والعمليات. إن 

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة کموظفين في شركة 

 .للكيماوياتسوميتومو 

152,868 

تستمر هذه اإلتفاقيات 

يوليو  1إعتباراً من  

م، للتاريخ الذي 2006

يفقد أي من الشريكين 

كونه مساهماً المؤسسين 

 مؤسساً.

خدمات و 

رسوم تكاليف 

أخرى 

)دائنة(، 

 بالصافي

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامــكو 

 السعودية

اتفاقيات خدمات مع  أبرمت الشركة

الشريكين المؤسسين والشركات 

التابعة لهما والتي تغطي مختلف 

ية والدعم الخدمات التشغيل

اللوجيستي. وتشمل هذه االتفاقيات 

تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة 

والتدريب  مثل الموارد البشرية

 رسوم سنوية 89,745
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القانونية وتقنية  والتوظيف والخدمات

المعلومات واإلدارة العامة والدعم 

الفني ودعم ما قبل التسويق. وتشمل 

هذه االتفاقيات أيضا الدعم الفني 

 مليات التشغيليةالالزم للع المستمر

المستمرة مثل  القائمة والتعزيزات

الفنية والخبرة الخاصة  المعرفة

بعمليات التكرير والبتروكيماويات 

التي تقدمها كال من شركة أرامكو 

السعودية وشركة سوميتومو 

والخدمات التقنية  للكيماويات

الممارسات في  وأفضل التسويقية

والتدريب  مجال الهندسة والسالمة

قدم من قبل الشريكين المؤسسين. الم

الشركة مقابل تلك الخدمات  تدفعو

باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل 

والمحددة في كل اتفاقية خاصة 

 إن بالخدمات التي سيتم تقديمها.

ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة 

المرتبطين بهذه االتفاقية مصلحة غير 

مباشرة کموظفين في أرامکو 

 السعودية.

خدمات و 

رسوم تكاليف 

أخرى 

)دائنة(، 

 بالصافي

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

اتفاقيات خدمات مع  أبرمت الشركة

الشريكين المؤسسين والشركات 

التابعة لهما،والتي تغطي مختلف 

الخدمات التشغيلية والدعم 

وتشمل هذه االتفاقيات اللوجيستية.

تقديم خدمات الدعم المختلفة للشركة 

والتدريب  مثل الموارد البشرية

القانونية وتقنية  والتوظيف والخدمات

المعلومات واإلدارة العامة والدعم 

الفني ودعم ما قبل التسويق. وتشمل 

هذه االتفاقيات أيضا الدعم الفني 

 الالزم للعمليات التشغيلية المستمر

المستمرة مثل  مة والتعزيزاتالقائ

الفنية والخبرة الخاصة  المعرفة

بعمليات التكرير والبتروكيماويات 

التي تقدمها كال من شركة أرامكو 

السعودية وشركة سوميتومو 

 والخدمات التقنية التسويقية كيميكال

الممارسات في مجال  وأفضل

والتدريب المقدم  الهندسة والسالمة

 تدفعسسين. ومن قبل الشريكين المؤ

الشركة مقابل تلك الخدمات باألسعار 

المتفق عليها بشكل متبادل والمحددة 

في كل اتفاقية خاصة بالخدمات التي 

سيتم تقديمها. والتي ألعضاء مجلس 

اإلدارة الثالثة المرتبطين بهذه 

االتفاقية مصلحة غير مباشرة 

کموظفين في سوميتومو كيميكال 

 اليابانية.

 ويةرسوم سن 87,130
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توزيعات 

 أرباح

عبد العزيز محمد 

 القديمي،

 ناصر دمشق المهاشير،

 سليمان عامر البرقان.

شركة 

أرامكو 

 السعودية 

وافق مساهمي الشركة في اجتماعهم 

م 2018أبريل  24المنعقد بتاريخ 

مليون لاير  438على توزيع 

سعودي، تصنف كتوزيعات أرباح 

لاير سعودي لكل سهم(  0.5نقدية )

والذي يمثل  2017المالية  للسنة

من قيمة األسهم االسمية. تبلغ  5%

حصة شركة أرامكو السعودية 

 ألف لاير سعودي.  164,250

164,250 - 

توزيعات 

 أرباح

 نورياكي تاكشيتا،

 تاكاشي شيقيموري،

 سيجي تاكيوتشي.

شركة 

سوميتومو 

 للكيماويات

وافق مساهمي الشركة في اجتماعهم 

م 2018بريههل أ 24المنعقههد بتههاريخ 

مههلههيههون لاير  438عههلههى تههوزيههع 

سهههعودي، تصهههنف كتوزيعات أرباح 

لاير سههعودي لكل سهههم(  0.5نقدية )

مالية  نة ال لذي يمثل  2017للسههههههه وا

من قيمة األسهههم االسههمية. تبلغ  5%

حصههة شههركة سههوميتومو للكيماويات 

ألف لاير سهههههههعودي بعد  156,038

 خصم الضريبة المستقطعة المطبقة. 

164,250 - 

 

ً  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

 .مبلغهاو 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 وأ ترتيبات ألي بيان  .35

 ال ينطبق

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

 ال ينطبق

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

 .وبيان أسبابها لها موجز وصف مع السنوية، المالية

 هي كما يلي: سسة العامة للتأمينات االجتماعيةوالمؤ ئة العامة لضريبة الدخل والزكاةإن المبالغ المستحقة للشركة إلى الهي

 

   م2018

 المسدد
)بآالف 

 الرياالت(

ستحقات التي لم تدفع الم
حتى نهاية الفترة المالية 
 السنوية )بآالف الرياالت(

 بيان األسباب وصف موجز لها

 37.437 33.851 الزكاة

بتسديد  م2018قامت الشركة خالل سنة 
دي للهيئة ألف لاير سعو 33.851مبلغ 

لقاء عائدات السنة العامة للزكاة والدخل 
 .م2017ديسمبر  31المنتهية بتاريخ 

سيتم دفع الزكاة المستحقة كما في 
عند إيداع  م2018ديسمبر  31

في  م2018الزكاة والضريبة لعام 
 .م2019عام 

 236.059 280.994 الضريبة

بتسديد  م2018قامت الشركة خالل سنة 
دي للهيئة ألف لاير سعو 280994مبلغ 

لقاء عائدات السنة  العامة للزكاة والدخل
 .م2017بر ديسم 31المنتهية بتاريخ 

سيتم دفع ضريبة الدخل المستحقة 
عند  2018ديسمبر  31كما في 

 م2018إيداع الزكاة والضريبة لعام 
 .م2019في عام 
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المؤسسة العامة 
للتأمينات 

 االجتماعية
115.257 9.197 

، دفعت الشركة م2018خالل عام 
ألف لاير سعودي إلى المؤسسة  115.257

 العامة للتأمينات االجتماعية.

يتم دفع الرصيد المستحق كما في 
إلى هيئة  م2018ديسمبر  31

 ينايرالتأمينات االجتماعية في شهر 
 .م2019

تكاليف 
التأشيرات 

 وجوازات السفر
 ُدفِعت لوزارة الداخلية 0 1.547

تجديد اإلقامة والجوازات 
 والتأشيرات.

رسوم مكتب 
 العمل

 ل.تجديد تصاريح العم العمل لمكتبٌدفِعت  0 8.650
 

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

لاير للسهم الواحد. وتدار هذه األسهم من قبل الرياض كابيتال )الرياض المالية( من خالل صندوق  21مليون سهم خالل فترة الطرح األولّي بقيمة 
من ي مفتوح يحتفظ فيه بهذه األسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. حيث تقوم الشركة بتسجيل االلتزام استثمار

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

 
موظفاً فترة االستحقاق، ونقلت الشركة  1463موظفاً إلى برنامج تملك األسهم، وأكمل ما مجموعه  1667م انضم ما مجموعه 2018وحتى نهاية عام 

 األسهم إلى َمحافظهم االستثمارية.
 

 ينبرنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظف
 

تملك الوحدات  أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك الوحدات السكنيّة لموظفّي الشركة السعودييّن من الجنسين. ويهدف برنامج
كة، حيث يتمكن المستفيدون السكنيّة إلى توفير االستقرار للموظفين والمعيشة قرب مرافق الشركة بما ينعكس إيجاباً على أدائهم واستمرار عملهم بالشر

 موظفاً للبرنامج. 607م انضم 2018من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنيّة ألسرةٍ واحدة. وحتى نهاية عام 
 

 قرض شراء األرض
 

نامج، ويعتبَر هذا المبلغ لاير سعودي لشراء أرض ضمن هذا البر 200.000(، تقدم الشركة مبلغ وقدره HOPكجزء من برنامج تملك الوحدات السكنية )
سنوات من الخدمة في الشركة. ويقوم الموظف فقط بسداد هذا القرض في حال تركه العمل بالشركة قبل  10على مدى  تم اطفائهيقرض شخصي، بحيث 

 سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استالم القرض. 10إكمال 
 

 برنامج االدخار للموظفين
 

من راتبه األساسي، وبعدها تقوم الشركة بمكافأة  %10شاركة في برنامج االدخار حيث يشارك الموظف بحد أعلى تقدم الشركة الفرصة للموظفين للم
من مشاركة الموظف الشهرية بدءاً من السنة العاشرة للخدمة  %100عن كل سنة خدمة متواصلة حتى تصل مشاركة الشركة الى  %10الموظف بنسبة 

 المتواصلة.
 م بلغ الرصيد لهذه البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:2018ديسمبر،  31بنهاية 

 

 الوصف
 الرصيد

 بآالف الرياالت

 6.241 برنامج حوافز ملكية األسهم للموظفين

 14.146 (%10برنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظفين )مخصص 

 40.094 قرض شراء األرض

 66.263 ر للموظفينمساهمة الشركة في برنامج االدخا
 

 مجلس اإلدارة. إقرارات .39
 يُِقر مجلس اإلدارة ما يلي:

 ان سجالت الحسابات اعدت بالشكل الصحيح 

  اعد على أسس سليمه ونفذ بفاعليةإن نظام الرقابة الداخلية 

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها 
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 وأسبابها التحفظات تلك اإلدارة مجلس تقرير أن يوضح يجب السنوية، المالية القوائم على حفظاتت 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

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

 

 تاريخ االحتفاظ تفاصيل االستخدام
قيمة أسهم الخزينة )بآالف 

 الرياالت(
عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل 

 الشركة

من فترة  يتم تخصيصها للموظفين عند االنتهاء
 االستحقاق 

 سهم 295.063 6.241 م2008مارس  29
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 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين
 


