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 شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات

 )بترورابغ(

 

 2020تقرير مجلس اإلدارة 

 

 الصفحة                                                                                                                                 تقريرالمحتويات 

 4 ما ُطبِق وما لم يُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك   .1

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

ركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً أو مديراً في مجالس إدارتها الحالية أسماء الش .3

 6 أو السابقة                                                                          

عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي(  -ة )تَْنِفيِذّي( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدار .4

 9 ل(                                                                                        قِ تَ سْ عضو مجلس إدارة )مُ  -

التنفيذيين على وجه الخصوص، اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلبالغ أعضائه، وأعضاء مجلس اإلدارة غير  .5

 9                                  بمقترحات ومالحظات المساهمين على الشركة وأدائها

المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ة المراجعة ولجنة الترشيحات ووصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجن .6

 9 انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع                                                                    ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ

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

 11                                                                                                                                                                      بالشركة                                                                                                                      

 11                                                  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .8

 عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو .9

 14                                                                                                                       تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية في الشركة، باإلضافة الى رأي لجنة المراجعة في    .10

 15                                                             مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة                                                                                    

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

التي تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع  توصيات لجنة المراجعة .12

 15                                                                                                                                                                                                                                                     حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها                                   

 15             تفاصيل المساهمات االجتماعية للشركة                                                                                            .13

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

 15                                                                                                              الجمعيات

 16 لشركة نواع النشاط الرئيسة لوصف أل .15
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وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك تغييراتها الهيكلية أو توسعة أعمالها أو إيقاف عملياتها( باإلضافة الى  .16

 16 التوقعات المستقبلية ألعمالها 

اسة المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق( وسي .17

 16                         إدارة هذه المخاطر ومراقبتها                                                                                                  

خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة أو  .18

 20         منذ التأسيس                                                                                                                  

 21 التحليل الجغرافي إليرادات الشركة              .19

 22                                                                 إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة إلى جانب أي توقعات أعلنتها الشركة                   .20

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

شركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي ألنشطتها، ودولة مقر أسماء جميع الشركات التابعة لل .22

 23 عملياتها، ودولة مقر تأسيسها                                                         

 23                                                     الدين الصادرة لكل شركة تابعةتفاصيل األسهم وأدوات  .23

 23              وصف لسياسة توزيع أرباح األسهم                                                                                                 .24

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

 23                                                           التنفيذيين وأقربائهم( قاموا بإخطار الشركة على حيازتهم لتلك الحقوق، وأي تغيير فيها خالل السنة المالية األخيرة                 

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  .26

 24                                                                  أسهم أو أدوات دين الشركة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة                       

وصف ألية قروض على الشركة )سواًء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وبيان بإجمالي مديونية الشركة، وأي  .27

 25                           مبالغ دفعتها الشركة سداداً للقروض خالل السنة، ومبلغ أصل القرض، واسم الجهة المانحة له، ومدته، والمبلغ المتبقي لسداده          

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها  .28

 27                                                                        أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك                                             

وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب،  .29

 27 أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة                                           

 27                                                             وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية                      .30

وسجل حضور كل اجتماع موضحاً  ،وتواريخ انعقادها األخيرة،عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنعقدة خالل السنة المالية  .31

 27 فيه أسماء الحاضرين                                                               

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

 28 طرف ذي عالقة                                                             صفقة بين الشركة ووصف ألي  .  33

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة  .  34

ماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أس

 33 أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها    

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



 

3 
 

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

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

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد  .37

 33                            موجز لها وبيان أسبابها                                                                                                       حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف 

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

 35 إقرارات مجلس اإلدارة                                                                                                .39

 35                             تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها والمعلومات المتعلقة بها .40

 35 توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها                                      .41

 35 تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم                                 .42
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 ُطبِق وما لم يُطبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك. ما 1

 تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 

 لية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحا2

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلسم

 (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين
رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(
- 

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية -

ماجستير إدارة األعمال في اإلدارة  -

 العالمية

 العالميةماجستير في اإلبتكار والقيادة  -

 سنة 31

 (1)عبدالعزيز بن محمد القديمي
رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(

رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(

 بكالوريوس في هندسة البترول -

 ماجستير في إدارة األعمال  -
 سنة 37

 نورياكي تاكيشيتا

نائب رئيس مجلس 

 اإلدارة

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(

رئيس مجلس نائب 

 اإلدارة

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(

 سنة 38 بكالوريوس في القانون

 (2)ناصر بن دمشق المهاشير

الرئيس وكبير 

 اإلداريين التنفيذيين

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

الرئيس وكبير اإلداريين 

 التنفيذيين

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

 بكالوريوس في الكيمياء -

 الهندسة الكيميائية ماجستير في -

 ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية -

 سنة 30

 سيجي تاكيوتشي
عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 ماجستير في الكيمياء التطبيقية -
 سنة 34

 تاكاشي شيغموري
عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(

عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(

 بكالوريوس في اآلداب -

 ماجستير في إدارة األعمال -
 سنة 35

 سليمان بن عامر البرقان
عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(

عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية -

 ماجستير في إدارة األعمال -
 سنة 39

 عبد الرحمن األشقر سعود بن
عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(

عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
 سنة 40 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 صالح بن فهد النزهه
عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(

عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
 سنة 37 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 محمد بن عبد اللطيف العمير
مجلس إدارة عضو 

 )ُمْستَِقل(

عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(

 بكالوريوس في الهندسة المدنية -

 برنامج اإلدارة التنفيذية -
 سنة 35

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

 أعضاء اللجان:

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلسم

 (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين

 
 رئيس اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة التنفيذية

 بكالوريوس هندسة ميكانيكية -

ماجستير إدارة األعمال في اإلدارة  -

 العالمية

 سنة 31
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ماجستير في اإلبتكار والقيادة  -

 العالمية

 (1)عبدالعزيز بن محمد القديمي

 
 رئيس اللجنة التنفيذية رئيس اللجنة التنفيذية

 بكالوريوس في هندسة البترول -

 ماجستير في إدارة األعمال  -
 سنة 37

 نورياكي تاكيشيتا
عضو في لجنة 

 المراجعة

عضو في لجنة 

 المراجعة
 سنة 38 بكالوريوس في القانون

 (2)ناصر بن دمشق المهاشير
عضو في لجنة 

 التسويق
 عضو في لجنة التسويق

 بكالوريوس في الكيمياء -

 ماجستير في الهندسة الكيميائية -

 ماجستير في إدارة األعمال التنفيذية -

 سنة 30

 تاكاشي شيغموري

 عضو في

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت 

 لجنة التسويق -

 اللجنة التنفيذية -

 عضو في

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت 

 لجنة التسويق -

 اللجنة التنفيذية -

 بكالوريوس في اآلداب -

 ماجستير في إدارة األعمال -
 سنة 35

 سليمان بن عامر البرقان

 عضو في

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 عضو في

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية -

 ماجستير في إدارة األعمال -
 سنة 39

 - - سيجي تاكيوتشي
 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية -

 ماجستير في الكيمياء التطبيقية -
 سنة 34

 األشقر سعود بن عبد الرحمن

 رئيس

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 رئيس

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 سنة 40 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 صالح بن فهد النزهه

 رئيس

 لجنة التسويق -

 

 عضو في

 اللجنة التنفيذية -

 رئيس

 لجنة التسويق -

 

 عضو في

 اللجنة التنفيذية -

 سنة 37 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية

 محمد بن عبد اللطيف العمير

 عضو في

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 عضو في

 لجنة المراجعة -

لجنة الترشيحات  -

 والمكافآت

 بكالوريوس في الهندسة المدنية -

 برنامج اإلدارة التنفيذية -
 سنة 35

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

 اإلدارة التنفيذية:

 الخبرات المؤهالت الوظيفة السابقة الوظيفة الحالية اإلسم

 (1)ناصر بن دمشق المهاشير
الرئيس وكبير 

 اإلداريين التنفيذيين

الرئيس وكبير 

 اإلداريين التنفيذيين

 بكالوريوس في الكيمياء -

 ماجستير في الهندسة الكيميائية -

ماجستير في إدارة األعمال  -

 التنفيذية

 سنة 30

 سنة 35 بكالوريوس في القانون المدير المالي المدير المالي ناويوكي إينوِوي
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 (2)سيجي تاكيوتشي

 

نائب الرئيس األعلى 

 للتصنيع

 

األعلى نائب الرئيس 

 للتصنيع

 

بكالوريوس في الهندسة  -

 الكيميائية

 ماجستير في الكيمياء التطبيقية -

 سنة 34

 (3)عبدهللا بن محمد القحطاني

 

نائب الرئيس لألمن 

 الصناعي

نائب الرئيس لألمن 

 الصناعي

بكالوريوس في الهندسة  -

 الكهربائية
 سنة 37

 (4)هشام بن حسن عزوز

 

نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية

 

نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية

 

بكالوريوس في اإلدارة  -

 الصناعية
 سنة 36

 (4)عبدهللا بن محمد احمد

 

نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية )باإلنابة(
 عاممدير 

بكالوريوس في الهندسة  -

 الميكانيكية
 سنة 31

 (5)بندر بن ساير الجعيد

 

 

نائب الرئيس للعالقات 

 )باإلنابة(الصناعية 
 مدير إدارة

بكالوريوس في علوم الحاسب  -

 اآللي
 سنة 18

 (6)روي ديبالفيول

 

نائب الرئيس للشؤون 

الهندسية والمساندة 

 )باإلنابة(

نائب الرئيس للشؤون 

الهندسية والمساندة 

 )باإلنابة(

بكالوريوس في الهندسة  -

 الكيميائية

 -دبلوم في الدراسات الجامعية  -

 التطبيقيةالعلوم 

 سنة 43

 (6)حسن بن حمد اليامي

 

نائب الرئيس للشؤون 

الهندسية والمساندة 

 )باإلنابة(

 عاممدير 
بكالوريوس في الهندسة  -

 الميكانيكية
 سنة 30

 هيروشي شيميزو
نائب الرئيس لتطوير 

 السوق )باإلنابة(

نائب الرئيس لتطوير 

 السوق )باإلنابة(
 سنة 33 بكالوريوس في القانون

مشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن د 1

 .2021يناير  1تاريخ 

 .2021يناير  18كنائب الرئيس للتصنيع )بإنابة( اعتباراً من حل محله نورياكي أوكو ي تاكيوتشي مهمته في بترورابغ وأنهى سيج 2

ليكون خلفاً لعبدهللا بن محمد القحطاني وذلك بعد تقاعده من شركة  2021يناير  1ُعين سامي بن سلمان الدوسري في منصب نائب الرئيس لألمن الصناعي )باإلنابة( اعتباراً من  3

 .2020ديسمبر  31بترورابغ اعتباراً من 

.  بينما ُعين هشام بن حسن عزوز رئيساً لفريق عمل 2020ديسمبر  31مارس وحتى  30ُعين عبدهللا بن محمد أحمد في منصب نائب الرئيس للعالقات الصناعية )باإلنابة( من  4

 .2020مارس  30فيروس كورونا اعتباًرا من 

خلفاً لعبدهللا بن محمد أحمد الذي تقاعد مبكراً  2021مارس  31حتى  2020ديسمبر  9ة )باإلنابة( اعتباراً من ُعين بندر بن ساير الجعيد في منصب نائب الرئيس للعالقات الصناعي 5

 .2020ديسمبر  31في 

 .2020سبتمبر  1ُعين حسن بن حمد اليامي في منصب نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة )باإلنابة( خلفاً لروي ديبالفيول اعتباراً من  6

 

 في مجالس إدارتها الحالية أو السابقةأو مديراً . أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها والتي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً 3

 

 اإلسم

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس 

إدارة الشركة عضواً أو 

مديراً في مجالس 

 إدارتها الحالية

داخل 

المملكة/خارج 

 المملكة

نوني الكيان القا

)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 

غير 

مدرجة/مساهمة 

ذات مسؤولية 

 محدودة(

أسماء الشركات التي 

يكون عضو مجلس 

إدارة الشركة عضواً 

أو مديراً في مجالس 

 إدارتها السابقة

داخل 

المملكة/خارج 

 المملكة

الكيان القانوني 

)مساهمة 

مدرجة/مساهمة 

غير 

مدرجة/مساهمة 

ذات مسؤولية 

 محدودة(

 (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين

  

 - - - مساهمة مدرجة  خارج المملكة بيتريديك

 - - - مساهمة مدرجة داخل المملكة البحري

 داخل المملكة البحري للكيماويات

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 



 

7 
 

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

 شركة أرامكو للتجارة

مساهمة ذات  داخل المملكة

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

للتجارة أرامكو 

 سنغافورة

مساهمة ذات  خارج المملكة

مسؤولية 

 محدودة 

- - - 

 أرامكو للتجارة الفجيرة

مساهمة ذات  خارج المملكة

مسؤولية 

 محدودة 

- - - 

أرامكو للتجارة 

 المحدودة )لندن(

مساهمة ذات  خارج المملكة

مسؤولية 

 محدودة 

- - - 

 داخل المملكة أرامكو للكيماويات

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة 

- - - 

هيونداي أويلبانك 

 المحدودة.
 - - - - خارج المملكة

 - - - مساهمة مدرجة خارج المملكة اويل-اس

 داخل المملكة ساتورب

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

عبدالعزيز بن محمد 

 (1)القديمي

 

شركة أنابيب النفط 

 العربية
 خارج المملكة

غير مساهمة 

 مدرجة
- - - 

شركة أرامكو ما وراء 

 البحار
 خارج المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

أرامكو القابضة 

الخارجية التعاونية في 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 

 خارج المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

 خارج المملكة أرامكو للخدمات

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

األداء المتميز 

 للكيماويات
 داخل المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

 خارج المملكة موتيفا انتربرايس

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

أرامكو السعودية آسيا 

 المحدودة
 خارج المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

أرامكو السعودية للطاقة 

 القابضة
 داخل المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 
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أرامكو السعودية لتجارة 

 المنتجات
 داخل المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

ارامكو السعودية توتال 

للتكرير 

 والبتروكيماويات

 داخل المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

ينبع أرامكو سينوبك 

 المحدودةللتكرير 
 داخل المملكة

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

 - - - مساهمة مدرجة خارج المملكة سوميتومو للكيماويات نورياكي تاكيشيتا

 (2)ناصر بن دمشق المهاشير

 
- - - - - - 

 سليمان بن عامر البرقان

 داخل المملكة ساتورب

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

أرامكو جونز هوبكنز 

 للرعاية الطبية
 داخل المملكة

مساهمة غير 

 مدرجة

 داخل المملكة ياسرف

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

- - - 

 - - - مساهمة مدرجة خارج المملكة سوميتومو للكيماويات سيجي تاكيوتشي

 تاكاشي شيغموري

 
 - - - مساهمة مدرجة خارج المملكة سوميتومو للكيماويات

 اويل-اس - - - األشقرسعود بن عبد الرحمن 
خارج المملكة 

 )كوريا(
 مساهمة مدرجة

 - - - - - - صالح بن فهد النزهه

 محمد بن عبد اللطيف العمير

 داخل المملكة سامرف - - -

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

 داخل المملكة ساتورب - - -

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

 داخل المملكة ساسرف - - -

 مساهمة ذات

مسؤولية 

 محدودة

- - - 
هيالس لزيوت 

 المحركات 
 مساهمة مدرجة خارج المملكة

 مساهمة مدرجة خارج المملكة أفين - - -

 داخل المملكة مرافق - - -

مساهمة ذات 

مسؤولية 

 محدودة

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 



 

9 
 

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

عضو مجلس إدارة  -عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي(  -. تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه على النحو اآلتي: عضو مجلس إدارة )تَْنِفيِذّي( 4

 )ٌمْستَِقل(

 ( أعضاء والجدول التالي يبين تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك أسمائهم وتصنيف عضويتهم في المجلس:9مجلس اإلدارة من تسعة )يتألف 

 تصنيف العضوية )تَْنِفيِذّي/غير تَْنِفيِذّي/ُمْستَِقل( اإلسم

 عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي( (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين

 عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي( (1)بن محمد القديميعبدالعزيز 

 عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي( نورياكي تاكيشيتا

 عضو مجلس إدارة )تَْنِفيِذّي( (2)ناصر بن دمشق المهاشير

 عضو مجلس إدارة )تَْنِفيِذّي( سيجي تاكيوتشي

 تَْنِفيِذّي(عضو مجلس إدارة )غير  سليمان بن عامر البرقان

 عضو مجلس إدارة )غير تَْنِفيِذّي( تاكاشي شيغموري

 عضو مجلس إدارة )ُمْستَِقل( سعود بن عبد الرحمن األشقر

 عضو مجلس إدارة )ُمْستَِقل( صالح بن فهد النزهه

 عضو مجلس إدارة )ُمْستَِقل( محمد بن عبد اللطيف العمير

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

اهمين . اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلبالغ أعضائه، وأعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين على وجه الخصوص، بمقترحات ومالحظات المس5

 على الشركة وأدائها

 يقوم قسم عالقات المستثمرين في إدارة شؤون الشركة واإلستثمار الصناعي بتزويد مجلس اإلدارة بتقرير ربع سنوي مفصل إلحاطته باقتراحات

 المساهمين وملحوظاتهم وأسئلتهم حيال الشركة وأدائها.

 

كافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد المة المراجعة ولجنة الترشيحات و. وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجن6

 اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور لألعضاء لكل اجتماع

 

 لجنة المراجعة:

يثاق لجنة ي متهدف لجنة المراجعة الى مساندة ودعم اإلدارة )مجلس اإلدارة( في تنفيذ مسؤولياته الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة ف

 المراجعة. 

( نزاهة ودقة البيانات والتقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية للشركة. 1يتمثل دورها الرئيسي في مساندة ودعم مجلس اإلدارة على اإلشراف على )

اقبة استقاللية ومؤهالت مراجعو الحسابات ( ومر3( وامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية المذكورة في معايير السلوك المهني للشركة؛ )2)

 ( ومراقبة أداء قسم المراجعة الداخلية للشركة ومراجعو الحسابات المستقلين.4المستقلين؛ )

 

 يبيّن الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المراجعة، باإلضافة إلى عدد مرات حضور االجتماعات وتواريخها:

 العضوية اإلسم

 2020راجعة في عام عدد اجتماعات لجنة الم

االجتماع 

 األول

 فبراير 12

االجتماع 

 الثاني

 أبريل 27

االجتماع 

 الثالث

 يوليو 27

االجتماع 

 الرابع

 أكتوبر 26

عدد مرات 

 الحضور

 4 √ √ √ √ رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن األشقر

 4 √ √ √ √ عضو نورياكي تاكيشيتا

 4 √ √ √ √ عضو سليمان بن عامر البرقان
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 4 √ √ √ √ عضو محمد بن عبد اللطيف العمير

 

ضافة الى أن استناداً إلى المراجعة التي أجرتها لجنة المراجعة، تفيد اللجنة بأن الشركة تطبق نظام مراجعة داخلي فعال وتم تنفيذه كما ينبغي باإل

 المقبولة والمتبعة في المملكة العربية السعودية.ممارساتها المالية من جميع النواحي الهامة تتماشى مع المعايير المحاسبية 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت:

المهام  تقرر اللجنة، التي تبلغ مدتها ثالث سنوات، كيفية تقييم أداء مجلس اإلدارة وتقترح معايير أداء موضوعية، تخضع لموافقة المجلس. وتشمل

 الرئيسية للجنة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

 التوصية بترشيحات عضوية مجلس اإلدارة وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة. .1

 ضمان عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بارتكاب أية مخالفة تمس الشرف أو األمانة لعضوية مجلس اإلدارة. .2

 العضو لمهام المجلس.مراجعة المهارات المطلوبة من أعضاء مجلس اإلدارة سنوياً ومقدار الوقت الذي يجب أن يخصصه  .3

 التحقق سنوياً من استقاللية األعضاء المستقلين ومن عدم وجود أي تضارب في المصالح إذا كانوا أعضاًء في مجلس إدارة شركات أخرى. .4

 .التوصية إلى مجلس اإلدارة بسياسات واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار المسؤولين التنفيذيين باستخدام معايير األداء .5

 ع:يبين الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ االجتماعات وعدد الحضور لكل اجتما

 العضوية اإلسم

 (2020اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت في )

 االجتماع األول 

 فبراير 12

 االجتماع الثاني 

 28يونيو 

 االجتماع الثالث 

 سبتمبر 6

 االجتماع الرابع 

 ديسمبر 6

عدد مرات 

 الحضور

 4 √ √ √ √ رئيس اللجنة سعود بن عبد الرحمن األشقر

 4 √ √ √ √ عضو تاكاشي شيغموري

 4 √ √ √ √ عضو سليمان بن عامر البرقان

 4 √ √ √ √ عضو محمد بن عبد اللطيف العمير

 

 لجنة توجيه التسويق:

 تشكيل لجنة توجيه التسويق هو إرشاد الشركة في تسويق منتجاتها وفي العالقة مع المسوقين. وتشمل مسؤولياتها ما يلي: الغرض من

 مراقبة أداء المسوقين. .1

 مراجعة وتقديم التوصيات بشأن فعالية استراتيجيات المسوقين على المدى القصير والطويل في تسويق المنتجات. .2

 قديم التوصيات لتحقيق أقصى قدر من اإليرادات على المدى الطويل.مراجعة أنشطة المسوقين وت .3

 مراقبة أنشطة المسوقين من حيث االمتثال لقواعد واتفاقيات الحوكمة المعمول بها في تسويق المنتجات. .4

 مراقبة أنشطة المسوقين من حيث االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في تسويق المنتجات. .5

 التالي أسماء أعضاء لجنة توجيه التسويق ورئيس اللجنة وعدد اجتماعاتها وتواريخ االجتماعات وعدد الحضور لكل اجتماع:يوضح الجدول 

 العضوية اإلسم

 (2020في ) اجتماعات لجنة توجيه التسويق 

 االجتماع األول 

 26مارس 

 االجتماع الثاني 

 25يونيو 

 االجتماع الثالث 

 سبتمبر 3

 الرابعاالجتماع 

 نوفمبر  19

عدد مرات 

 الحضور

 4  √ √ √ √ رئيس اللجنة صالح بن فهد النزهه
 (1)ناصر بن دمشق المهاشير

 
 عضو

)ُوِكَل عنه صالح 

 النزهه(
)ُوِكَل عنه صالح 

 النزهه(
)ُوِكَل عنه صالح 

 النزهه(
)ُوِكَل عنه صالح 

 النزهه(
- 

 4  √ √ √ √ عضو تاكاشي شيغموري
ر، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشيُعين عثمان  1

 .2021يناير  1تاريخ 
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Sensitivity :This content has been classified as Petro Rabigh :General Use 

 اللجنة التنفيذية:

على مصالح الشركة بأكثر الطرق فعالية مع االلتزام بأفضل ممارسات حوكمة الشركات. تهدف اللجنة التنفيذية الى مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف 

 ة:ومع عدم اإلخالل بالصالحيات الممنوحة لمجلس اإلدارة، يكون للجنة التنفيذية جميع الصالحيات والسلطات الالزمة للقيام بالمهام التالي

المشمولة في خطط العمل والميزانيات والبرامج المعتمدة، بشرط أال يتجاوز أي بند واحد مراجعة واعتماد طلبات إرساء العقود والنفقات للبنود  .1

 مليون لاير سعودي. 187.5

 مراجعة خطة العمل والتوصية بها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها. .2

ة، حسبما تراه اللجنة التنفيذية ضرورياً من مراجعة واعتماد اإلضافات على الميزانيات السنوية والخطط والبرامج التي يوافق عليها مجلس اإلدار .3

 وقت آلخر.

ً  مراجعة واعتماد عمليات إعادة التوصيف وطلبات اإللغاء وإضافة المالحق لطلبات اإلنفاق المعتمدة .4  .مسبقا

 .تلقي تقارير معلوماتية عن موضوعات متنوعة وتقديم المشورة إلدارة الشركة بشأنها .5

، الموافقة على دخول الشركة في معامالت مع أي من المساهمين أو األشخاص ذوي العالقة، وتعديل شروط أي إلى الحد الذي يسمح به القانون .6

 اتفاقية تتعلق بهذه المعامالت.

 النظر في التقارير المقدمة إليها وفقاً للمهام والموضوعات المحددة التي يفوضها بها مجلس اإلدارة من وقت آلخر. .7

 يفوضها بها مجلس اإلدارة من وقت آلخر.أداء المهام األخرى التي  .8

 يوضح الجدول التالي تكوين اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة الشركة:

 اجتماعات اللجنة التنفيذية العضوية اإلسم

 يجتمعلم  رئيس اللجنة التنفيذية (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين

 يجتمعلم  رئيس اللجنة التنفيذية (1)عبدالعزيز بن محمد القديمي

 لم يجتمع عضو صالح بن فهد النزهه

 لم يجتمع عضو تاكاشي شيغموري

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

 

 بناًء على الئحة اللجنة.بالتصديق على عدد من القرارات بالتمرير، وذلك  2020قام أعضاء اللجنة التنفيذية خالل عام 

 

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

ج التقييم ألية مشاكل محتملة؛ أنشأ مجلس اإلدارة آلية للتقييم السنوي لفعالية المجلس. وتغطي اآللية مختلف جوانب أداء المجلس لغرض إظهار نتائ

اإلدارة كل  باإلضافة إلى تحديد األسباب الجذرية لهذه المشاكل؛ واختبار مدى عملية فاعلية حلول الحوكمة المحددة المطروحة. تتم عملية تقييم مجلس

لك الرئيس التنفيذي( كمصدر معلومات وحيد لعملية عام وتقدم هذه العملية تقييما ألداء مجلس اإلدارة من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أنفسهم )بما في ذ

عايير التقييم. وتضمن هذه اآللية أن يقوم أعضاء المجلس بالتوصل إلى فهم مشترك لدورهم ومسؤولياتهم في مجال الحوكمة. ويتضمن التقييم عشر م

جلس؛ المسؤولية القانونية؛ األمور المالية؛ التخطيط؛ وعالقات تغطي المحاور التالية: المسؤولية المترتبة على األعضاء؛ الحوكمة؛ عمليات وظائف الم

اد التقارير أعضاء مجلس اإلدارة. ترأس لجنة الترشيحات والمكافآت عملية التقييم، وبالتالي فإن أمين سر اللجنة هو المسئول عن تحليل النتائج وإعد

 عنها.

 . مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية8

 أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

 قواعد تحديد المكافآت

د توصية يقدم مجلس اإلدارة توصياته إلى الجمعية العامة بشأن المكافآت المقدمة لجميع أعضاء مجلس اإلدارة للموافقة عليها بصفة سنوية،  وتعتم .1

الشركة. ويجب أن تتوافق توصيات لجنة الترشيحات  مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة في هذا الشأن على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت في

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

افي أرباح الشركة يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من ص .2

 السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
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Sensitivity :This content has been classified as Petro Rabigh :General Use 

( من صافي األرباح، وذلك بعد %10إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فال يجوز أن تزيد المكافأة السنوية اإلجمالية عن نسبة ) .3

 ( من رأس مال الشركة المدفوع.%5ي الشركة ال يقل عن )خصم االحتياطيات ذات العالقة، وبعد توزيع ربح على مساهم

4.  ً  .وفي جميع األحوال، ال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف لاير سعودي سنويا

المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل من الفقرتين أعاله، يجب أال تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  3و2استثناًء  .5

 مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقالله وعدد  .6

 عتبارات.  الجلسات التي يحضرها وغيرها من اال

 

 المكافآت اإلضافية

في مجلس اإلدارة.  ويحدد مجلس اإلدارة  افآت التي يستحقها باعتباره عضواً يجوز لرئيس مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية غير المك .1

 تلك المكافأة اإلضافية )إن وجدت( بصفة سنوية بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

لس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل عضويتهم في اللجان غير المكافآت التي يستحقوها باعتبارهم أعضاء في يجوز ألعضاء مج .2

 مجلس اإلدارة.

ها باعتبارهم أعضاء في نيجوز ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة إضافية مقابل مناصبهم ككبار تنفيذيين غير المكافآت التي يستحقو .3

 رة.  مجلس اإلدا

في مجلس  افآت التي يستحقها باعتباره عضواً في المجلس، يجوز له الحصول على مكافأة إضافية غير المك إذا كان أمين مجلس اإلدارة عضواً  .4

 اإلدارة.  ويحدد مجلس اإلدارة تلك المكافأة اإلضافية )إن وجدت( بصفة سنوية )بناًء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت(.  

 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت( مجلس اإلدارة:أعضاء 

ت
روفا

ص
ل م

بد
 

ي
جمال

إل
المبلغ ا

خدمة  
ت نهاية ال

مكافآ
 

 مكافآت ثابتة مكافآت متغيرة

سم
ال
ا

 

ع
جمو

الم
 

ل قيمتها( 
َخ
حة )يُْد

سهم الممنو
أل
ا

 

ل
ج
أل
طويلة ا

زية 
حفي

ط ت
ط

خ
ل 

ج
أل
رة ا

صي
زية ق

حفي
ط ت

ط
خ

 

رية 
ت دو

مكافآ
ح  

ربا
أل
ن ا

سبة م
ن

 

ع
جمو

الم
 

ن 
ب أو أمي

ضو المنتد
س أو الع

جل
س الم

رئي
مكافأة 

ضاء
ع
أل
ن ا

ن م
ن كا

ر إ
س
ال

 

ي
ر
شا

ست
ال
ي وا

ر
إلدا

ي وا
ل الفن

ت العم
مكافآ

 

عينية
زايا 

م
 

ن
جا

ت الل
سا

جل
ر 

ضو
ح
ل 

ع بد
جمو

م
 

س
جل

ت الم
سا

جل
ر 

ضو
ح
ل 

بد
 

حدد
المبلغ الم

 

  أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون 

0 
350 

0 0 0 0 0 0 0 
350 

0 0 0 0 
0 350 

سعود بن عبدالرحمن  -1

 األشقر

 صالح بن فهد النزهه -2 350 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 0 0 0 350 0

0 
350 

0 0 0 0 0 0 0 
350 

0 0 0 0 0 
350 

محمد بن عبد اللطيف  -3

 العمير

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

 أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيينثانياً: 

ابراهيم بن قاسم  - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 (1)البوعينين

عبدالعزيز بن محمد  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 (1)القديمي

 نورياكي تاكشيتا -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 عامر البرقان سليمان -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 تاكاشي شيغموري -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 المجموع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 ثالثاً: أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

ناصر بن دمشق  -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 (2)المهاشير

 سيجي تاكيوتشي-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1سم البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من اُعين إبراهيم بن ق 1

 .2020يناير  31بتاريخ 

كة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشر 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

 مكافآت كبار التنفيذيين

 قواعد تحديد المكافآت

ن وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط يحدد مجلس اإلدارة بناًء على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، مكافآت جميع كبار التنفيذيي .1

 المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.

 

ديثاً. كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة عقود العمل واعتمادها مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين ح .2

 يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.  

 

 المزايا والخطط التحفيزية

ية، يستحق كبار التنفيذيين بعض المزايا التي تقدمها الشركة.  وإلى جانب المعاشات التقاعدية، تتمثل المزايا بشكل رئيسي في الخدمات الطب .1

ضع طبيعة خواستخدام المرافق الترفيهية للشركة، والعالوات المتعلقة باإلسكان )أو ما يعادلها(، والبدالت المتعلقة بالنقل )أو ما يعادلها(.  وت

 .ومستويات المزايا المقدمة لكبار التنفيذيين للمراجعة الدورية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس اإلدارة

 

سواء كانت يجوز للشركة أن تقدم مكافآت متغيرة لكبار التنفيذيين تحدد وفق معطيات السوق وتخضع لتحقيق أهداف محددة مسبقاً تتعلق باألداء  .2

 قصيرة األجل أو طويلة األجل.  وتخضع خطط المكافآت المتغيرة لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس اإلدارة.

 

تخضع قد تقدم الشركة لكبار التنفيذيين والموظفين اآلخرين فرصة للمشاركة في الملكية من خالل خطة مشاركة الموظف أو برامج مماثلة.  و .3

ً لألنظمة واللوائح والتعليمات  هذه الخطط والبرامج لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت كما أنها تخضع لموافقة مجلس اإلدارة وتكون وفقا

 المعمول بها.

 

4.  

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت(اإلدارة التنفيذية: 
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 8,926 0 491 0 0 0 0 0 0 8,003 0 3,026 4,977 المجموع
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 مكافآت أعضاء اللجان

 قواعد تحديد المكافآت

 يتقاضى أعضاء اللجان المكافآت وفقاً لالئحة عمل اللجنة المعنية. .1

 

 مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس اإلدارة. ،مع مراعاة الفقرة أعاله، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت .2

 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت( أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة )دون بدل حضور  

 جلسات المجلس(
 المجموع بدل حضور جلسات المجلس

 أعضاء لجنة المراجعة

 0 0 0 سعود بن عبدالرحمن األشقر  -1

 0 0 0 نورياكي تاكشيتا  -2

 0 0 0 سليمان بن عامر البرقان  -3

 0 0 0 محمد بن عبد اللطيف العمير  -4

 0 0 0 المجموع

 أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

 0 0 0 سعود بن عبدالرحمن األشقر  -1

 0 0 0 تاكاشي شيغموري  -2

 0 0 0 محمد بن عبد اللطيف العمير  -3

 0 0 0 عامر البرقان سليمان بن -4

 0 0 0 المجموع

 أعضاء لجنة التسويق

 0 0 0 صالح بن فهد النزهه -1

 0 0 0 تاكاشي شيغموري -2

 0 0 0 (1)ناصر بن دمشق المهاشير -3

 0 0 0 المجموع

 أعضاء اللجنة التنفيذية

 0 0 0 (2)مييعبدالعزيز بن محمد القد -1

 0 0 0 (2)إبراهيم بن قاسم البوعينين

 0 0 0 صالح بن فهد النزهه -2

 0 0 0 تاكاشي شيغموري -3

 0 0 0 المجموع

مشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباراً من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تنفيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن د 1

 .2021 يناير 1تاريخ 

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  2

 .2020يناير  31بتاريخ 

 

الشركة من هيئة السوق المالية أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية،  عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على. 9

 مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل عالجها وتفادي وقوعها في المستقبل

تنظيمية أو قضائية خالل عام لم تُفرض على الشركة أي عقوبات أو جزاءات أو إجراءات احترازية أو إجراءات وقائية من قبل أي جهة إشرافية أو 

2020. 
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 ية نظام الرقابة الداخلية للشركة. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات وممارسات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفا10

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

 واللوائح والتعليمات والسياسات واإلجراءات المعمول بها في الشركة.

 ً التي أقرتها لجنة المراجعة، قام قسم المراجعة الداخلي بتقييم إجراءات الرقابة الداخلية لألنشطة الرئيسية  2020لخطة المراجعة السنوية لعام  وفقًا

توصيات المراجعة للشركة.  حيث قدم المراجع العام النتائج والتوصيات خالل االجتماعات الدورية للجنة. كما تلتزم اإلدارة التنفيذية للشركة بتنفيذ 

 الداخلية ضمن إطار زمني معقول؛ بحيث يتم إعداده بالتزامن مع قسم المراجعة الداخلي من أجل تحسين إجراءات الرقابة الداخلية.

تي قد تؤثر وال 2020وتفيد لجنة المراجعة بعدم وجود أي مالحظات جوهرية أو رئيسية تم العثور عليها أثناء عمليات المراجعة التي أجريت في عام 

 على فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة.

 

 . توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده11

ن الداخليين ذوي الخبرة لقد أنشأت شركة بترو رابغ قسم المراجعة الداخلية بالفعل؛ بحيث يرأسه المراجع العام ويتكون من فريق متكامل من المراجعي

 العالية.

 

. توصيات لجنة المراجعة التي تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله 12

 وتحديد أتعابه وتقييم أدائه، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها

 لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة.ال يوجد تعارض بين توصيات 

 

 . المساهمات االجتماعية للشركة13

الصارمة التي شكل هذا العام تحديا كبيرا لمنظومة المسؤولية االجتماعية في الشركة نتيجة لوباء كورونا المستجد. وعلى الرغم من التدابير الوقائية 

بعض المبادرات التي تكمل برامج المسؤولية اإلجتماعية المستمرة، وحافظت على أن يكون لها  تم اتخاذها بشأن الوباء، فقد تمكنت الشركة من تنفيذ

 أثر واسع على رفاهية المجتمع المحلي وثقافته وصحته من خالل العمل بمسؤولية مع المجتمع المحلي.

إنشاء حساب رسمي موحد إليداع جميع مساهمات قامت إمارة مكة المكرمة، تحت إشراف ورعاية صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل، ب

إلشراف عليها المسؤولية االجتماعية فيما يتعلق بآثار وباء كورونا المستجد. وتضمن لجنة "السقاية والرفادة" مراقبة مساهمات جميع حمالت اإلغاثة وا

لاير سعودي يتكون من  766,098مالي لمساهمة الشركة وتوزيعها على القطاع المستهدف تحت إشراف صاحب السمو الملكي. وقد بلغ المبلغ اإلج

لاير سعودي قدمته  383,049من موظفي الشركة من خالل حملة التبرع اإللكتروني في بترورابغ ومبلغ مطابق  1,037تبرع بها  383,049مبلغ 

 .2020بترورابغ من ميزانية المسؤولية االجتماعية للشركة لعام 

مليون لاير سعودي استجابةً لحملة التبرعات فيما يتعلق بآثار وباء كورونا المستجد.  9.75لس اإلدارة على التبرع بمبلغ باإلضافة إلى ذلك، وافق مج

مليون لاير سعودي لوزارة  4.875مليون لاير سعودي لوزارة الطاقة من خالل لجنة مصنعي البتروكيماويات، ومبلغ  4.875حيث تم دفع مبلغ 

 أرامكو السعودية المشترك.الصحة من خالل صندوق 

اسية ومن ضمن هذه المبادرات اإلجتماعية، قدمت الشركة برامجاً رمضانية تضمنت برنامج سلة الخير الذي يقوم على توزيع المواد الغذائية األس

 للعائالت المحتاجة، باإلضافة الى برنامج كسوة العيد الذي يهدف الى تقديم المالبس للنساء والشباب المحتاجين في محافظة رابغ. 

سلة غذائية على منطقة رابغ وضواحيها. كما  1,600مستفيد مالبس أو كوبونات لعيد الفطر المبارك، ووزعت أكثر من  1,200قى أكثر من حيث تل

 ( طناً من المواد الغذائية بشكل ربع سنوي.80وزعت بترو رابغ بالتعاون مع جمعية البر الخيرية أكثر من )

 ا للحفاظ على نظام البستنة والري في طريق الملك سلمان.وفي الجانب البيئي، واصلت الشركة جهوده

 

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

 15يوم األربعاء الموافق  07:30في تمام الساعة السابعة والنصف مساًء ُعِقَدت الجمعية العامة العادية )اإلجتماع األول( بمحافظة رابغ )إلكترونياً( 

 البوعينين، بصفته رئيس مجلس اإلدارة. قاسم، برئاسة المهندس إبراهيم بن 2020أبريل 
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية:

 ناصر بن دمشق المهاشير .1

 سليمان بن عامر البرقان .2

 سيجي تاكيوتشي .3

 بن عبد الرحمن األشقر سعود .4

 صالح بن فهد النزهه  .5

 محمد بن عبد اللطيف العمير .6

 

 . وصف ألنواع النشاط الرئيسة للشركة15

 أنشطة الشركة:

وتقليل  لدى بترورابغ نشاطان رئيسيان هما: التكرير وإنتاج البتروكيماويات. حيث تم دمج هذين النشاطين بشكل كامل لتحقيق أقصى قدر من األرباح

 التكلفة من خالل تحويل المنتجات ذات القيمة المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة وهامش ربح أعلى.

 

 التكرير

ا يل سنوياً من البنزين ومادة النفثمليون برم 115ألف برميل من النفط الخام العربي الخفيف يومياً وتنتج  400تمتلك الشركة القدرة على معالجة حتى 

 والديزل. ووقود المحركات النفاثة

 

 البتروكيماويات

مليون طن سنوياً من البولي إيثيلين وجاليكول أحادي اإليثيلين والبولي بروبيلين وأكسيد البروبيلين ومشتقات  2.8تبلغ قدرة الشركة على إنتاج حتى 

مليون طن من البارازيلين والبنزين  1.9لى إنتاج بتروكيماوية أخرى من لقيم الزيت الخام واإليثان والبيوتان الذي توفره أرامكو السعودية باإلضافة ا

 ا المنتجة من الزيت الخام.لجة النفثوالفينول واألسيتون عن طريق معا

 :2020يوضح الجدول التالي كيفية مساهمة كالً من النشاطين في شركة بترورابغ لعام 

 المساهمة في المبيعات )٪( )بآآلف الرياالت( 2020مبيعات  النشاط

 %60 13,213,695 التكرير

 %40 8,656,503 البتروكيماويات

 %100 21,870,198 المجموع

 

ستقبلية . وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة )بما في ذلك تغييراتها الهيكلية أو توسعة أعمالها أو إيقاف عملياتها( باإلضافة الى التوقعات الم16

 ألعمالها

 .2021رابغ المرحلة األولى بنهاية عام سوف تنتهي بترورابغ من سداد قرض  .1

يت يوجد تعديالت جارية حالياً للحصول على أنواع زيت خام بديلة من أرامكو السعودية والتي ستقلل من تأثير األسعار المنخفضة المرتبطة بز .2

 الخام عالي الكبريت.

 

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

 ومراقبتها

 تستند أعمال شركة بترورابغ على أعمال تكرير النفط وإنتاج البتروكيماويّات والتي قد تواجه بطبيعتها بعض المخاطر التالية:
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 إدارة المخاطر المالية .1

  مخاطر االئتمان

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

النقد  تشتمل مخاطر االئتمان بشكل رئيسي على التعامالت النقدية وما يعادلها، والذمم التجارية، والقروض، والذمم المدينة األخرى. بحيث يوضع

٪( هي من الشريكين 99.9: 2019ديسمبر  31٪( ) 97.4. وغالبية الذمم التجارية المدينة )وما يعادله لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية

أي فاتورة،  المؤسسين والشركات التابعة لهم والذين يتمتعون بتصنيفات ائتمانية قوية، ويتم بيانها وفق قيم قابلة للتحقيق. وفي حالة االختالف على

 31اتورة وذلك قبل إثبات الخالف. كما أن الشركة ال تحصل على ضمانات مقابل الذمم الَمِدينة. وبنهاية يلتزم الُمَسِوق بدفع المبلغ الكامل للف

( من رصيد الذمم التجارية لفترات االئتمان المسموح %8: 2019ديسمبر  31٪ )بتاريخ 7، كان هناك ديون متأخرة بما يعادل 2020ديسمبر 

د خدمة المرافق والموظفين، ويتم تأمينها بواسطة مدفوعات المرافق والرهون العقارية على بها للشركة. القروض مستحقة القبض من مزو

 الوحدات السكنية ذات الصلة على التوالي. بحيث ال تتعرض الشركة لمخاطر ائتمان كبيرة على ذمم مدينة أخرى.

 مخاطر أسعار السلع األساسية

سائدة على المنتجات المكررة والبتروكيماوية التي تنتجها. وتتمثل سياسة الشركة في إدارة تتعرض الشركة لمخاطر التقلبات في أسعار السوق ال

 تدخل هذه المخاطر من خالل استخدام األسعار القائمة على العقود مع العمالء الرئيسيين، بناًء على االتفاقيات التي أبرمتها الشركة. بحيث ال

 الشركة في ترتيبات تحوط أسعار السلع.

 ر سعر الفائدة على القيمة العادلة للتدفقات النقديةمخاط

مخاطر وهي التعرض لمختلف المخاطر المرتبطة بتأثير التقلبات في أسعار الفائدة الحالية في المركز المالي والتدفقات النقدية للشركة. وتنشأ  

أسعار الفائدة على الشركة بشكل رئيسي من اإليداعات قصيرة األجل، والقروض من البنوك والمؤسسات المالية، والقروض من الشريكين 

 سين والتي عادة ما تكون بأسعار فائدة عائمة، وتخضع إلعادة التسعير بانتظام. المؤس

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

 حساسية سعر الفائدة

ة في أسعار الفائدة المتغيرة على القروض واإلقتراضات مع نقطة أساسي 50، إلى أن زيادة/نقصان 2020ديسمبر  31تشير التقديرات بتاريخ 

ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 192.8االحتفاظ بثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن ذلك سوف يزيد/ينقص صافي ربح الشركة للسنة بحوالي 

 مليون لاير سعودي(. 196.1: 2019

 مخاطر السيولة 

 لشركة على سداد التزاماتها عند استحقاقها. هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة ا

ف الشركة وتتم إدارة مخاطر السيولة عن طريق المراقبة المنتظمة للتحقق من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الشركة حال إستحقاقها. وتهد

 وقعة لاللتزامات المالية. إلى الحفاظ على مستوى السيولة النقدية والنقد المعادل لتلبية التدفقات النقدية المت

وتتكون االلتزامات المالية للشركة من ذمم تجارية دائنة وقروض وسلفيات والتزامات تأجير ومصروفات مستحقة وبعض االلتزامات األخرى. 

 12تسويتها في غضون  وتعتبر جميع االلتزامات المالية، باستثناء القروض والسلفيات والتزامات التأجير، دون عموالت، ومن المتوقع أن يتم

 شهرا من تاريخ بيان المركز المالي.

 مخاطر العملة 

شركة وهي مخاطر تتمثل في أن قيمة األداة المالية ستكون ُعرضة للتقلّب بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. لذا فإن معامالت ال

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

 خطراً على الشركة.

 

 المخاطر المتعلقة بالوضع االقتصادي  .2

 تدرك الشركة أنها تعمل في سوق تنافسي وأن الطلب على منتجات بترو رابغ يتأثر بالظروف االقتصادية العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن

لعامل الرئيسي المؤثر على الطلب بالنسبة لمنتجات بترو رابغ هو الركود االقتصادي الكبير أو الظروف االقتصادية المحلية الراكدة، يكون ا
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ير ينا 1من  موح به في الوقود البحري اعتباراً باإلضافة الى التعديالت التي أدخلتها المنظمة البحرية الدولية المتعلقة بنسبة محتوى الكبريت المس

، مما قد يؤثر على العرض والطلب. ومن المحتمل أن يؤدي تباطؤ الظروف االقتصادية الدولية والمحلية إلى انخفاض في الطلب على 2020

ر بالمخاطالمنتجات المكررة والبتروكيماوية على حد سواء، مما سيؤثر على المبيعات واإليرادات المستهدفة لشركة بترو رابغ، وإذا ما تم إقرانها 

 التضخمية التصاعدية المرتبطة بالتغييرات التي سيتم إجراؤها من قبل الحكومة، فقد يزيد الضغط على الطلب بالنسبة للشركة باإلضافة الى

ر سعااحتمالية ارتفاع تكلفة المواد الخام. لذلك، تراقب شركة بترو رابغ عن كثب وبشكل مستمر كالً من السوق وحالته وحالة العرض والطلب، وأ

 الفائدة وأسعار الصرف للتنبؤ والتخطيط ألي حاالت انخفاض محتملة.

 

 المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية .3

ية التحتية تعتمد مصادر دخل الشركة على تشغيل المصانع والمرافق التي تتأثر باألداء وقدرة التشغيلية للمحطة، باإلضافة إلى الدعم الهندسي والبن

لومات الموثوقة. يتم تحديد التشغيل اآلمن والمستقر للمصانع من خالل كفاءة ومهارة العاملين، وأداء المصنع، واالستخدام لعمليات تقنية المع

األمثل للقدرات المتاحة، ومراقبة المخاطر بشكل صحيح، وتخفيف المخاطر إلى أدنى مستوى يمكن تحقيقه بشكل معقول. كما يوجد عامل خطر 

وهو تأثير وباء فيروس كورونا المستجد كارتفاع عدد اإلصابات أو فرض حظر التجول أو التأخير في إستالم قطع  2021إضافي )مؤقت( لعام 

طات الغيار. تم التخفيف من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد التي حدثت على القوى العاملة في العمليات التشغيلية من خالل أتخاذ االحتيا

ة وتكثيف المراقبة عن كثب من قبل فريق عمل فيروس كورونا المستجد الذي أنشأه الفريق الخاص من وزارة الالزمة ووضع قواعد إضافي

 وموثوقة. الصحة، وتم إعداد خطة توجيهية إلدارة التشغيل بتقليل القوى العاملة الى الحد األدنى إذا لزم األمر وذلك لضمان عمليات تشغيلية آمنة

 

 المخاطر المتعلقة بالحوكمة .4

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

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

ع علة؛ الذي من شأنه أن يؤدي إلى استراتيجية غير فاعلة قد تؤثر سلباً على الربحية وعوائد االستثمار.  وللتخفيف من احتمالية هذا النوغير فا

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

 الحصر:ال 

تأسيس ِلجان لمجلس اإلدارة والتي تجتمع بشكل دوري وقبل اجتماعات مجلس اإلدارة بهدف تقييم واستعراض الخطط السنوية المختلفة  .أ

 للشركة مثل المبيعات والتسويق والرواتب ومراجعات الحسابات، إلخ.

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

 دعت الحاجة لتجنب تجاوز وخرق الضوابط واللوائح بسبب تغيير ديناميكية القطاع الذي تعمل فيه الشركة.

كل إدارة في  لضمان تنفيذ الخطة االستراتيجية التي يضعها مجلس اإلدارة بشكل فعال ولتفادي خطر انحراف اإلدارة عن الخطة، ستكون .ج

الشركة مسؤولة عن وضع مؤشرات أداء رئيسية تتماشى مباشرة مع األهداف االستراتيجية الرئيسية. تم إنشاء مجموعة أداء الشركات في 

، وكان أحد أقسامها مسؤول عن تطوير مقاييس األداء وأنظمة اإلبالغ ومؤشرات األداء الرئيسية لمواءمة األهداف 2018أوائل عام 

 اتيجية مع اإلدارات واألقسام واإلجراءات الفردية.اإلستر

، وافق مجلس اإلدارة على سياسة إدارة المخاطر الخاصة بشركة بترو رابغ وميثاق لجنة إدارة المخاطر. كما تم إنشاء 2018في مارس  .د

ارة وفقًا لتعليماته. حيث تهدف لجنة إدارة لجنة إدارة المخاطر لشركة بترو رابغ واإلشراف عليها من قبل لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلد

نفا. المخاطر الى مساندة ودعم لجنة المراجعة في تنفيذ مسؤولياتها الرقابية والقيام بالواجبات والمسؤوليات الموضحة في الميثاق المذكور آ

ء الشركات وذلك من أجل إنشاء مبادرة وافق مجلس اإلدارة على إنشاء مجموعة إدارة المخاطر على أن تكون جزءا من مجموعة إدارة أدا

تتضمن إدارة المخاطر المؤسسية األساليب وإدارة المخاطر المؤسسية في كافة أنحاء الشركة على ان تكون تحت إدارة لجنة إدارة المخاطر. 

لجنة المراجعة التابعة لمجلس والعمليات التي تستخدمها الشركة إلدارة المخاطر واستغالل الفرص المتعلقة بتحقيق أهدافها. كما وافقت 

، على بيان القدرة على تقبل المخاطر، والذي يُحدد مستوى المخاطر الذي ترغب المنظمة في قبوله في السعي 2019اإلدارة في يوليو 

األخذ بعين لتحقيق أهدافها. حيث يتعامل نطاق عمل إدارة المخاطر المؤسسية للشركة مع جميع المخاطر المؤسسية من منظور شامل، مع 

 االعتبار سبع صفات للمخاطر )الصحة والسالمة والبيئة واالمتثال القانوني والتنظيمي وتسليم المشاريع والسمعة واألثر المالي( ومصفوفة

لخمس مستويات للمخاطر )من األقل أهمية وحتى الكارثية( مع خمس مستويات محتملة الحدوث )من النادرة وحتى ذات اتقييم المخاطر 

مؤكدة(. كما تمت الموافقة على مصفوفة المخاطر والحدود القصوى المسموح بها للمخاطر من قبل لجنة إدارة المخاطر ولجنة المراجعة ال

أقرت لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة في اجتماعها المنعقد والتابعة لمجلس اإلدارة كجزء من "مبادئ بيان القدرة على تقبل المخاطر" 

( مخاطر تم اعتبارها مخاطر مؤسسية، وتم تقديم تقرير دوري عن حالة هذه المخاطر المؤسسية 10بوجود عشرة ) 2020أبريل بتاريخ 

جنباً إلى جنب مع أنشطة إدارة المخاطر المؤسسية الهامة األخرى إلى لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة. وتم تحديد سجالت المخاطر 
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يع األقسام في جميع أنحاء الشركة. حيث تتم مراجعة سجالت المخاطر وتحديثها بشكل دوري عند الحاجة لذلك، على مستويات مختلفة لجم

ً وذلك للحفاظ على تحديث هذه المعلومات باستمرار. كما يتم مراقبة أنشطة إدارة المخاطر بشكل مست  مر على مستويات مختلفة ويتم أيضا

لفة على سبيل المثال تُقَّدم التقارير إلى لجنة إدارة المخاطر على أساس ربع سنوي وإلى لجنة إعداد تقارير المخاطر على مستويات مخت

يقوم مكتب المراجعة الداخلي أيضاً بمراجعة أنشطة إدارة المخاطر بشكل منتظم والمراجعة التابعة لمجلس اإلدارة على أساس نصف سنوي. 

يقوم قسم إدارة المخاطر بإشراف لجنة إدارة المخاطر على بناء وللجدول الزمني للمراجعة. لتقييم فعالية نظام إدارة المخاطر، وذلك وفقًا 

 وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل الشركة مع توضيح فوائدها للحد من المخاطر.

 

  المخاطر المتعلقة باألنظمة واللوائح .5

لوائح المحلية والدولية المعمول بها. وقد تتأثر عمليات الشركة في حال حدوث تعمل الشركة في بيئة ديناميكية ويخضع تشغيل أعمالها للقوانين وال

كن أي تغييرات في اللوائح أو التشريعات. يجب أن تلتزم الشركات باللوائح التي وضعتها الهيئات الحاكمة التي تشرف على صناعتها. لذلك، يم

ات القانونية صناعة ما. يمكن أن تزيد اللوائح تكاليف العمليات، وقد تضع لها العقبأن يتسبب أي تغيير في اللوائح في حدوث تأثيرات متتابعة في 

 ً للتخفيف من هذه المخاطر، أنشأت بترورابغ إدارة شؤون الشركة وهي إدارة ومنع الشركة من ممارسة أعمالها التجارية. قد تُ  واإلدارية، وأحيانا

الدولية ذات الصلة بصناعة التكرير والبتروكيماويات، وهي معنية أيضاً باتخاذ الخطوات تتولى مسؤوليات متابعة تطورات األنظمة المحلية و

تواصل مع الالزمة إلبالغ إدارة الشركة عن أي تغيير في األنظمة قد يؤثر سلباً على عملياتها التشغيلية وذلك خالل فترة زمنية معقولة، وكذلك ال

ة واقتراح الخطوات المناسبة للقيام بذلك، وهذا يشمل اللوائح الحكومية المحلية مثل األنظمة والقوانين اإلدارة من أجل ضرورة االمتثال للوائح معين

تجارة من قبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة واالستثمار، وهيئة السوق المالية، واألنظمة الدولية مثل قوانين ال

تتوفر المعلومات المتعلقة بالتغييرات الحالية والمستقبلية من خالل إدارة شؤون الشركة واإلستثمار ويئية، إلخ. ومكافحة اإلغراق واألنظمة الب

ل الشركة الصناعي، حيث أنها المسؤولة عن ضمان مراقبة البيئة التنظيمية، ويتم استخدامها من قِبَل قسم االمتثال المؤسسي لمراقبة وتعزيز امتثا

يعمل قسم االمتثال المؤسسي عن كثب مع اإلدارات األخرى، مثل إدارة السالمة والبيئة أو إدارة الشؤون القانونية، إلخ. كما و. باألنظمة واللوائح

 قدم تقارير دورية عن إدارة االمتثال إلى لجنة إدارة المخاطر.تشرف لجنة إدارة المخاطر على شؤون إدارة االمتثال وقسم االمتثال المؤسسي الذي يُ 

 

َسينا .6  لمخاطر المتعلّقة بالرقابة الفعالة من قِبَل الشريَكين المؤّسِ

َسان على ملكية 2008منذ االكتتاب العام للشركة في عام  من أسهم الشركة التي تم طرحها، وهذا يسمح بحقوق  %75م، حافظ الشريَكان المؤّسِ

َسين. ونتيجة لذلك، فإن من المحتم َسين التأثير في األمور التي تتطلب موافقة الجمعية تصويت األغلبية للشريَكين المؤّسِ ل من الشريَكين المؤّسِ

ات التشغيلية العاّمة. ومن الممكن لهذا التأثير أن يُماَرس بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أعمال الشركة، ووضعها المالي، ونتائج العملي

الشركة الهاّمة، وتعديالت رأس المال. وعالوة على ذلك، فإن أي تغيير في استراتيجية بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وتعامالت 

َسين دا َسين تجاه الشركة قد يؤثر على أعمال الشركة. ومن جهة أخرى، يُعتبَر الشريَكين المؤّسِ ِعمين أعمال و/ أو سياسات الشريَكين المؤّسِ

ً الستمراريتها، فش ركة أرامكو السعودية هي عصب االقتصاد في المملكة العربية السعودية والِعب رئيسي أساسيين ألعمال الشركة وضمانا

 ومحوري في صناعة النفط والغاز على مستوى العالم، وبالمثل تعتبَر سوميتومو كيميكال المحدودة شركة دولية محترمة جدا ولها تاريخ طويل

باستثماراتهما في بترورابغ، والدليل على هذا االلتزام هو إنشاء المرحلة الثانية من عام. وهاتان الشركتان ملتزمتان بقوة  300يمتد ألكثر من 

َسان بتطوير المشروع، ونقل ملكيته لبترورابغ، وتوفير ضمانات مالية لضمان االنتهاء من المشروع.  وعالوة بترورابغ حيث قام الشريَكان المؤّسِ

َسان عدداً من االتفاقيات التجارية التي تعود بالنفع في نهاية المطاف على على ذلك، وكما أعِلن في وقت سابق للجمهور، أبر م الشريَكان المؤّسِ

 بترورابغ. وباإلضافة إلى ذلك، هناك عدة طرق تقوم بها الشركة لتضمن حماية صغار المساهمين، بما في ذلك ما يلي:

ً مع لوائح هيئة السوق المالية، يتطلّب النظام األساسي  .أ لشركة بترورابغ أن يكون ثلث أعضاء مجلس اإلدارة على األقل أعضاًء تمشيا

مستقلين، وهذا يعني أنه حاليا ال يقل عدد األعضاء المستقلين عن ثالثة من أصل تسعة أعضاء. وللمصادقة على أي قرار لمجلس اإلدارة 

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

 أحد األعضاء المستقلين.

يشغل كال من منِصَب رئيس لجنة المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التسويق حالياً أعضاء  .ب

 مستقلين.

مع أي من  ،أو تعديل شروط أي تعامالت ،رة على دخول الشركة في أي تعامالتيتطلب النظام األساسي للشركة أن يوافق مجلس اإلدا .ت

 المساِهمين أو األطراف ذات العالقة.

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

 إلدارة وفي اجتماعات الجمعية العامة.ويتم اإلفصاح عنها في تقرير مجلس ا
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 . خالصة على شكل جدول أو رسم بياني ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة أو منذ التأسيس18

 بيان باألرباح أو الخسائر:

 

 بآالف الرياالت

ديسمبر  31

2020 
 2017 ديسمبر 31 2018ديسمبر  31 2019ديسمبر  31

 2016ديسمبر  31

 

 25,146,130 34,211,010 40,998,191 34,061,975 21,870,198 المبيعات

 19,423,911 26,237,144 31,447,298 25,876,797 13,213,695 المنتجات المكررة

 5,722,219 7,973,866 9,550,893 8,185,178 8,656,503 المنتجات البتروكيماوية

 (24,038,699) (31,514,986) (38,683,150) (32,344,064) (22,772,807) تكلفة السلع المباعة

 1,107,431 2,696,024 2,315,041 1,717,911 (902,609) إجمالي )الخسارة( الربح

مصاريف مبيعات 

ومصاريف إداريّة 

 وعموميّة

(1,588,839) (1,366,724) (1,387,618) (1,043,071) (984,865) 

صافي إيرادات أخرى 

 )مصروفات(
(1,289,680) (895,338) (258,863) (229,976) (87,784) 

 34,782 1,422,977 668,560 (544,151) (3,781,128) صافي األرباح )الخسارة(

 

 قائمة الدخل الشامل:

 

 بآالف الرياالت

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2019 

ديسمبر  31

2018 

ديسمبر  31

2017 

ديسمبر  31

2016 

 

 34,782 1,422,977 668,560 (544,151) (3,781,128) الربح )الخسارة( بعد الزكاة والضريبةصافي 

خسارة إعادة القياس على خطة االستحقاقات 

 المحددة
(61,619) (69,187) (13,367) (18,040) (56,728) 

 4,255 2,706 2,005 10,378 4,621 تأثير الضريبة

في بيان البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها 

 األرباح أو الخسائر في الفترات التالية
(56,998) (58,809) (11,362) (15,334) (52,473) 

 (17,691) 1,407,643 657,198 (602,960) (3,838,126) إجمالي الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للسنة

 

 قائمة المركز المالي:

 

 بآالف الرياالت

ديسمبر  31

2020 

ديسمبر  31

2019 
 2018ديسمبر  31

ديسمبر  31

2017 

ديسمبر  31

2016 

 

 9,594,947 12,746,784 14,636,393 11,520,263 9,506,504 االصول المتداولة

 48,651,100 48,928,193 49,457,574 62,509,385 61,187,505 الموجودات غير المتداولة

 58,246,047 61,674,977 64,093,967 74,029,648 70,694,009 صولألمجموع ا

 11,333,134 13,873,999 24,889,853 27,946,114 20,185,156 الخصوم المتداولة

 38,517,397 37,715,171 28,662,094 36,042,127 44,305,370 الخصوم غير المتداولة

 8,395,516 10,085,807 10,542,020 10,041,407 6,203,483 حقوق المساهمين

مجموع الخصوم وحقوق 

 المساهمين
70,694,009 74,029,648 64,093,967 61,674,977 58,246,047 
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 . التحليل الجغرافي إليرادات الشركة19

 مبيعات المنتجات المكررة

 المنتجات المكررة

 الوجهة
الكمية )برميل 

 سنوياً(
٪ 

 %9.63 7,517,287 آسيا

 %78.81 61,500,997 السعودية

 %1.80 1,407,904 أوروبا

 %3.86 3,014,789 تركيا وأفريقيا

 %0.09 72,000 الهند

 %5.80 4,523,587 اخرى

 %100 78,036,564.42 المجموع

 

 

 إجمالي إيرادات المنتجات المكررة

 المنتجات المكررة

 الوجهة
المبيعات )باللاير 

 السعودي(
٪ 

 %4.83 637,625,068 آسيا

 11,088,152,370 السعودية
83.91

% 

 %1.87 247,274,116 أوروبا

 %3.60 476,149,385 تركيا وأفريقيا

 %0.01 1,912,500 الهند

 %5.77 762,581,303 اخرى

 %100 13,213,694,742 المجموع
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 مبيعات المنتجات البتروكيماوية

 البتروكيماويات

 ٪ الكمية )طن( الوجهة

 %66.49 2,028,312 آسيا

 %6.29 191,941 السعودية

 %10.87 331,641 أوروبا

 %4.59 140,033 تركيا وأفريقيا

 %2.61 79,747 الهند

 %9.15 279,046 اخرى

 %100 3,050,720 المجموع

 

 إجمالي إيرادات المنتجات البتروكيماوية

 البتروكيماويات

 الوجهة
المبيعات )باللاير 

 السعودي(
٪ 

 %65.61 5,679,238,387 آسيا

 %6.56 567,674,501 السعودية

 %10.36 897,220,053 أوروبا

 %6.24 539,800,963 تركيا وأفريقيا

 %3.63 314,186,817 الهند

 %7.61 658,382,550 اخرى

 %100 8,656,503,271 المجموع

 

 . إيضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية مقارنةً بنتائج السنة السابقة إلى جانب أي توقعات أعلنتها الشركة 20

 مقارنة بالعام السابق: 2020فيما يلي وصف موجز للنتائج المالية لعام 

  2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,781بمبلغ  2020ديسمبر  31بلغ صافي الخسارة بعد الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في :

 لاير سعودي(. مليون 544

  لاير سعودي  0.62: 2019ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 4.32قيمة   ب 2020ديسمبر  31بلغت خسارة السهم للسنة المنتهية في

 لكل سهم(.

  1,718: إجمالي الربح 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 903بمبلغ   2020ديسمبر  31بلغ إجمالي الخسارة للسنة المنتهية في 

 مليون لاير سعودي(.

  إيرادات تشغيلية بمبلغ 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 2,436 2020ديسمبر  31بلغت الخسارة التشغيلية للسنة المنتهية في :

 مليون لاير سعودي( 439

بشكل رئيسي إلى اإليقاف الكامل لمجمع الشركة  2019مقارنة بالعام السابق  2020يعود سبب االرتفاع في صافي الخسارة خالل العام الحالي 

يوماً خالل العام الحالي.   باإلضافة إلى ركود االقتصاد العالمي وغموض واسع  60الشاملة والمجدولة سابقاً لمدة الصناعي إلجراء الصيانة الدورية 

 للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض األسعار بشكل أكبر.
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أيضاً عمليات التشغيل الكامل للسنة األولى لمشروع توسعة الشركة )المرحلة الثانية( التي  2020ديسمبر  31تشمل نتائج الشركة للسنة المنتهية في 

 .2019أكتوبر  31بدأت عملياتها التجارية اعتباراً من 

محافظة تحسناً في هامش الربح على المنتجات على ضوء تحسن أوضاع السوق مقروناً بجهود الشركة الحثيثة لل 2020شهد الربع الرابع من عام 

ديسمبر  31تهية في على استقرار االعمال التشغيلية لمرافقها وتخفيض التكاليف التشغيلية والذي تُوج بنتائج ايجابيه للربع األخير من السنة المالية المن

 مقارنة بالسنة الماضية. 2020

مليون لاير تمثل  2,804مبلغ  2020ديسمبر  31لفترة المنتهية في وفقاً للقوائم المالية الٌمَدققة ل 2020ديسمبر  31بلغت الخسائر المتراكمة كما في 

مليون لاير. وتعود األسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر هو اإليقاف الكامل لمجمع  8,760من رأس مال الشركة والبالغ  %32.01نسبة 

يوماً خالل الفترة الحالية. باإلضافة إلى ركود االقتصاد العالمي وغموض  60لمدة الشركة الصناعي إلجراء الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة سابقاً 

ات واسع للسوق واستمرار جائحة كورونا مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات وبالتالي انخفاض األسعار بشكل أكبر. ومع ذلك، وبسبب عملي

سبتمبر  30بشكل طفيف مقارنة بالخسائر المتراكمة كما في  2020ديسمبر  31ة كما في التشغيل المستدامة للشركة فقد انخفضت الخسائر المتراكم

 وذلك بسبب النتائج اإليجابية للربع الرابع من السنه الحالية. 2020

 

 . ايضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين21

( SOCPA( وكذلك وفقاً لمعايير الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )IFRSلية للشركة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية )لقد أُِعَدت البيانات الما

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

 

ر سماء جميع الشركات التابعة للشركة، ورأس مالها، ونسبة ملكية الشركة فيها، والنطاق الرئيسي ألنشطتها، ودولة مقر عملياتها، ودولة مق. أ22

 تأسيسها

 ال ينطبق

 

 الدين الصادرة لكل شركة تابعة. تفاصيل األسهم وأدوات 23

 ال ينطبق

 

 . وصف لسياسة توزيع أرباح األسهم 24

  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العامة والتكاليف األخرى بما في ذلك الضرائب والزكاة المفروضة بموجب

 الشريعة اإلسالمية على النحو التالي: 

 ( من صافي األرباح السنوية لتشكيل احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة العاد10يخصص عشرة بالمائة )٪ ية وقف هذا التخصيص متى ما

 بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال المدفوع.

  يجوز للجمعية العامة العادية بناًء على توصيات مجلس اإلدارة تخصيص نسبة من صافي األرباح السنوية لتشكيل احتياطي إضافي إلستخدامه

  ألي غرض/أغراض حسبما تقرره الجمعية العامة العادية.

 قدر اإلمكان  -ية العامة العادية أن تقرر تشكيل احتياطيات أخرى لخدمة مصالح الشركة األخرى، أو لضمان توزيع أرباح ثابتة يجوز للجمع- 

يجوز للجمعية العامة العادية أيضا خصم مبالغ من صافي األرباح إلنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لدعم وعلى المساهمين. 

 هذا النوع. المؤسسات الحالية من

  من المبالغ المتبقية من صافي األرباح السنوية على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خالف ذلك.1ينبغي توزيع نسبة ال تقل عن ٪ 

  

ن وأقربائهم( قاموا . وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيي25

 بإخطار الشركة على حيازتهم لتلك الحقوق، وأي تغيير فيها خالل السنة المالية األخيرة

 ال ينطبق

 



 

24 
 

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

ين . وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات د26

 ر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرةالشركة، وأي تغيي

 

 أعضاء مجلس اإلدارة:

 المنصب اإلسم
صافي  نهاية الفترة  بداية الفترة 

 التَغَيُر
 نسبة التَغَيُر

 أدوات دين أسهم أدوات دين أسهم

إبراهيم بن قاسم 

 *(1)البوعينين

رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(
- - - - - - 

عبدالعزيز بن 

 *(1)محمد القديمي

رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(
- - - - - - 

نورياكي 

 تاكيشيتا**

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة )عضو غير 

 تَْنِفيِذّي(

- - - - - - 

ناصر بن دمشق 

 *(1)المهاشير

الرئيس وكبير 

 اإلداريين التنفيذيين

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

- - - - - - 

سليمان بن عامر 

 *(1)البرقان

عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(
- - - - - - 

سيجي 

 **(2)تاكيوتشي

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(
- - - - - - 

تاكاشي 

 **(2)شيغموري

عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(
- - - - - - 

سعود بن عبد 

 الرحمن األشقر

مجلس إدارة  عضو

 )ُمْستَِقل(
85,400 - 85,400 - - - 

صالح بن فهد 

 النزهه

عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
1,000 - 1,000 - - - 

محمد بن عبد 

 اللطيف العمير

عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
12 - 12 - - - 

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1مالحظة: 

 .2020يناير  31عضويته بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1اعتباراً من تاريخ 

 سهم لصالح عضو مجلس اإلدارة نيابة عنه. 1,000* قامت شركة أرامكو السعودية كونها أحد المساهمين المؤسسين بإيداع 

 سهم لصالح عضو مجلس اإلدارة نيابة عنه. 1,000المساهمين المؤسسين بإيداع ** قامت شركة سوميتومو للكيماويات كونها أحد 

 

 اإلدارة التنفيذية:

 المنصب اإلسم
صافي  نهاية الفترة  بداية الفترة 

 التَغَيُر
 نسبة التَغَيُر

 أدوات دين أسهم أدوات دين أسهم

 ناويوكي إينوِوي

 
 - - - - - - المدير المالي
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 (1)سيجي تاكيوتشي

 

نائب الرئيس األعلى 

 للتصنيع

 

- - - - - - 

عبدهللا بن محمد 

 (2)القحطاني

 

نائب الرئيس لألمن 

 الصناعي
- - - - - - 

هشام بن حسن 

 (3)عزوز

نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية

 

800 - 800 - - - 

عبدهللا بن محمد 

 (3)احمد

نائب الرئيس للعالقات 

 الصناعية )باإلنابة(
- - - - - - 

 (4)روي ديبالفيول

نائب الرئيس للشؤون 

الهندسية والمساندة 

 )باإلنابة(

- - - - - - 

حسن بن حمد 

 (4)اليامي

نائب الرئيس للشؤون 

الهندسية والمساندة 

 )باإلنابة(

- - - - - - 

 هيروشي شيميزو
نائب الرئيس لتطوير 

 السوق )باإلنابة(
- - - - - - 

بندر بن ساير 

 (5)الجعيد

الرئيس للعالقات  نائب

 الصناعية )باإلنابة(
800 - 800 - - - 

 .2021يناير  18ُعين نورياكي أوكو في منصب نائب الرئيس للتصنيع )بإنابة( خلفاً لسيجي تاكيوتشي اعتباراً من  1

 .2020ديسمبر  31إثر تقاعده اعتباراً من  ُعين سامي الدوسري في منصب نائب الرئيس للشؤون األمنية )باإلنابة( خلفاً لعبدهللا بن محمد القحطاني 2

.  بينما ُعين هشام بن حسن عزوز رئيساً لفريق عمل 2020ديسمبر  31مارس وحتى  30ُعين عبدهللا بن محمد أحمد في منصب نائب الرئيس للعالقات الصناعية )باإلنابة( من  3

 .2020مارس  30فيروس كورونا اعتباراً من 

 .2020سبتمبر  1مي في منصب نائب الرئيس للشؤون الهندسية والمساندة )باإلنابة( خلفاً لروي ديبالفيول اعتباراً من ُعين حسن بن حمد اليا 4

إثر تقاعده مبكراً خلفاً لعبدهللا بن محمد أحمد  2021مارس  31حتى  2020ديسمبر  9ُعين بندر بن ساير الجعيد في منصب نائب الرئيس للعالقات الصناعية )باإلنابة( اعتباراً من  5

 .2020ديسمبر  31في 

 

ركة . وصف ألية قروض على الشركة )سواًء كانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك(، وبيان بإجمالي مديونية الشركة، وأي مبالغ دفعتها الش27

 المتبقي لسدادهسداداً للقروض خالل السنة، ومبلغ أصل القرض، واسم الجهة المانحة له، ومدته، والمبلغ 

 

 أ( القروض من البنوك والمؤسسات المالية

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

 والبتروكيماويات باإلضافة إلى توسعة بترورابغ المرحلة الثانية.

 ركة من المؤسسات المالية والبنوك التجاريّة:يبيّن الجدول التالي قروض الش

 الجهة المقرضة

 بآالف الرياالت

قيمة القرض حتى 

ديسمبر  31

2020 

 القرض

مدة القرض 

 )سنوات(

الرصيد بتاريخ 

ديسمبر  31

2019 

اإلضافات خالل 

2020 

المبالغ الُمسّددة 

 2020خالل 

الرصيد بتاريخ 

ديسمبر  31

2020 

 البنك الياباني للتعاون

 الدولي

 

16,867,500 12.5 - 13 9,035,444 - (1,625,085) 7,410,359 

 2,048,620 (2,114,203) - 4,162,823 13 - 12.5 10,031,250 البنوك التجارية
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صندوق االستثمارات 

 العامة

 

8,625,000 12.5 - 13 5,349,725 - (805,306) 4,544,419 

المؤسسات المالية 

 اإلسالمية

 

5,756,250 12.5 - 13 3,558,230 - (3,017,091) 541,139 

مؤسسة سوميتومو 

 -ميتسوي المصرفية 

 قروض أسهم الملكية

11,250,000 5 
11,250,00

0 
- - 11,250,000 

الفوائد المستحقة على 

 القروض
- - 22,912 539,434 (554,125) 8,221 

  52,530,000 المجموع
33,379,13

4 
539,434 (8,115,810) 25,802,758 

 

 ب( قرض من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية 

، مع الصندوق السعودي للتنمية الصناعية الستبدال 2019ديسمبر  31أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية )قرض( خالل السنة المنتهية في 

مليون لاير سعودي وتم إستخدامها  3,600هذه االتفاقية مبلغ جزء من قروض مشروع توسيع المرحلة الثانية. وتبلغ التسهيالت المتاحة بموجب 

. وتم 2032إلى يناير  2021. كما يتم سداد القرض على أقساط نصف سنوية غير متساوية تبدأ من نوفمبر 2020ديسمبر  31كما في تاريخ 

الل مدة القرض. كما يوجد رسوم متابعة يتم دفعها مليون لاير سعودي وقت استالم القرض وسيتم إطفاؤها خ 288خصم الرسوم المقدمة البالغة 

على أساس نصف سنوي. ويحتوي القرض على إتفاقيات معينة تتطلب من بين أمور أخرى الحفاظ على نسب مالية معينة. ويعتبر القرض 

 مليون لاير سعودي. 7,200مضمون برهن على ممتلكات وآالت ومعدات الشركة بمبلغ 

 

 المساهمين المؤسسينج( القروض من 

( يتم االستفادة من قروض المساهمين المؤسسين كجزء من اتفاقية التسهيالت االئتمانية ولها رسوم مالية. حيث قامت الشركة بسحب مبلغ 1)

 مليون لاير سعودي( على أن يتم السداد حسب 4,575مليون لاير سعودي من كل من المساهمين المؤسسين )بمبلغ إجمالي  2,287.5

الطلب وعند تحقيق الشروط التي تحددها المؤسسات المالية بموجب االتفاقية ما بين الدائنين. تعتبر هذه القروض مضمونة بسند أذني 

 صادر عن الشركة لصالح كل مساهم بما يعادل قيمة السحب.

 يُبيّن الجدول التالي قروض الشركة من الشريكين المؤسّسين:

 الجهة المقرضة

 الرياالتبآالف 

 قيمة القرض

 القرض

مدة القرض 

 )سنوات(

 31الرصيد بتاريخ 

 2019ديسمبر 

اإلضافات خالل 

2020 

المبالغ الُمسّددة 

 2020خالل 

الرصيد بتاريخ 

ديسمبر  31

2020 

شركة أرامكو 

 السعودية
 2,287,500 ال يوجد 2,287,500

- 
- 2,287,500 

 سوميتومو للكيماويات

 
 2,287,500 ال يوجد 2,287,500

- 
- 2,287,500 

 1,305,150 - 129,020 1,176,130 - - فوائد متراكمة 

 5,880,150 - 129,020 5,751,130 ال يوجد 4,575,000 المجموع

 

 ، أبرمت الشركة االتفاقيات التالية:2020سبتمبر  30( خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 2)

  تسهيالت متجددة للشركات مع شركة أرامكو السعودية وشركة سوميكا للتمويل المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل

لشركة سوميتومو للكيماويات، بناًء على أسعار السوق السائدة. حيث تبلغ التسهيالت المتاحة بموجب كل اتفاقية من هذه االتفاقيات 
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. 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي( وتم استخدامها بالكامل كما في  5,625جموع مليون لاير سعودي )بم 2,812.5

 وتعتبر هذه التسهيالت مضمونة بسندات إذنية صادرة عن الشركة لصالح كل ُمقِرض.

  مليون لاير 1,875اتفاقية تسهيالت مؤسسية مع شركة أرامكو السعودية. حيث تبلغ التسهيالت المتاحة بموجب هذه االتفاقية 

. وعليها رسوم مالية بناًء على أسعار 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  1,125سعودي وتم استخدام في حدود 

 السوق السائدة. وهي مضمونة بسند إذني صادر عن الشركة لصالح شركة أرامكو السعودية بما يعادل قيمة السحب.

 أخرى تد( تسهيال

 مليون لاير سعودي مع بنك تجاري محلي بسعر السوق السائد.  1,875رأس المال المتداول بمبلغ أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ل

 7,667مليون لاير سعودي و 7,505، قامت الشركة بإجراء عمليات سحب وسداد بمبلغ 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

  سعودي كما في تاريخ بيان المركز المالي.مليون لاير 1,131مليون لاير سعودي على التوالي وبرصيد إغالق قدره 

  مليون لاير سعودي مع أحد البنوك التجارية المحلية بأسعار السوق السائدة. كما  375أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية بقيمة

 مليون لاير سعودي من قبل الشركة. 312في تاريخ بيان المركز المالي، وتم استخدام مبلغ 

  

لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة . وصف 28

 خالل السنة المالية مع إيضاح أي تعويض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

 ال ينطبق

 

للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها . وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة 29

 أو منحتها الشركة

 ال ينطبق

 

 . وصف أي استرداد أو شراء أو إلغاء من الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد، وقيمة األوراق المالية المتبقية30

 ال ينطبق

 

 قدة خالل السنة المالية األخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين. عدد اجتماعات مجلس اإلدارة المنع31

 العضوية اإلسم

 االجتماع األول

أبريل  5

2020 

 االجتماع الثاني

يونيو  29

2020 

االجتماع 

 الثالث

 

سبتمبر  7

2020 

االجتماع 

 الرابع

ديسمبر  7

2020 

مجموع 

 االجتماعات

 (1)بن قاسم البوعينينإبراهيم 

 

رئيس مجلس إدارة 

 )عضو غير تَْنِفيِذّي(
√ √ √ √ 4 

 نورياكي تاكيشيتا

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة )عضو غير 

 تَْنِفيِذّي(

√ √ √ √ 4 

 (2)ناصر بن دمشق المهاشير

الرئيس وكبير 

 اإلداريين التنفيذيين

عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(

√ √ √ √ 4 

 سيجي تاكيوتشي
عضو مجلس إدارة 

 )تَْنِفيِذّي(
√ √ √ √ 4 
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 تاكاشي شيغموري
عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(
√ √ √ √ 4 

 سليمان بن عامر البرقان
عضو مجلس إدارة 

 )غير تَْنِفيِذّي(
√ √ √ √ 4 

 محمد بن عبد اللطيف العمير
عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
√ √ √ √ 4 

 سعود بن عبد الرحمن األشقر
عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
√ √ √ √ 4 

 صالح بن فهد النزهه
عضو مجلس إدارة 

 )ُمْستَِقل(
√ √ √ √ 4 

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

 

 . عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها32

 كما هو مبين في الجدول التالي: 2020مرات خالل عام  ثالثُطِلبت سجالت مساهمي الشركة 

 

 

 

 

 طرف ذي عالقةصفقة بين الشركة و. وصف ألي 33

 طبيعة االتفاقية وحالتها ومدتها )المبالغ بآأللف الرياالت(

 لاير سعودي( 17,378,945النقص في البترول المسال )المبلغ:  شراء البضائع بما في ذلك (1

 

 400,000مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من النفط الخام وبحد أقصى  )أ( اتفاقية توريد لقيم النفط الخام

 2008أكتوبر  1عاماً تبدأ من  30المدة:  برميل يومياً.

 

مليون قدم  125مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من اإليثان وبحد أقصى  اإليثان)ب( اتفاقية توريد لقيم 

 .2008ديسمبر  1سنة تبدأ من  20: المدة مكعب قياسي يومياً.

 

برميل  12,000بحد أقصى مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من لقيم البوتان و)ج( اتفاقية توريد لقيم البوتان 

 .2008ديسمبر  1سنة تبدأ من  20: المدة يومياً.

 

 32مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى )د( اتفاقية بيع المنتجات البترولية 

( الستخدامه كوقود لبعض RAWECللمياه والكهرباء ) مليون برميل يومياً، والذي ستقوم الشركة بتزويده لشركة رابغ العربية

 .2008يونيو  1سنة تبدأ من  25المدة:  مرافق الشركة.

 

 20مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من زيت الوقود شهرياً وبحد أقصى )هـ( اتفاقية توريد زيت الوقود 

( الستخدامه كوقود لبعض RAWECزويده لشركة رابغ العربية للمياه والكهرباء )مليون برميل يوميا، والذي ستقوم الشركة بت

 .2018فبراير  15سنة تبدأ من  25: المدة مرافق الشركة.

 

 التاريخ الطلبسبب  

 2020ابريل  2 الجمعية العمومية السنوية 1

 2020ابريل  8 الجمعية العمومية السنوية 2

 2020نوفمبر  1 إجراء مؤسسي 3
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مع شركة أرامكو السعودية لتزويد )بترورابغ( باحتياجاتها من غاز المبيعات بحد أقصى  )و( اتفاقية توريد الغاز المخصص للمبيعات

 .2020يوليو  1سنة تبدأ من  20 :المدة مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. 50

 

 ركات التابعة لها.أرامكو السعودية والش شركة كما أن للشركة العديد من االتفاقيات األخرى الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع)ز( 

 : رسوم سنويةالمدة

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.

 سليمان بن عامر البرقان / (2)دمشق المهاشيرناصر بن /  (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    

 

 لاير سعودي( 92,261شراء البضائع )المبلغ:  (2

 

: المدة يوجد لدى الشركة العديد من االتفاقيات الخاصة بالمواد والسلع والخدمات مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها.

 رسوم سنوية

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

 سيجي تاكيوتشي / تاكاشي شيغيموري نورياكي تاكشيتا /    

 

 لاير سعودي( 17,166,549والبتروكيماوية )المبلغ: مبيعات المنتجات المكررة  (3

 

مع شركة أرامكو السعودية باعتبارها "المشتري" لبعض المنتجات المكررة  )أ( اتفاقية تصريف المنتجات المكررة للمرحلة األولى

 سنوات. 5، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها 2019مايو  1سنوات تبدأ من  5: المدة المدرجة فيها.

 

ً للمنتجات )ب( اتفاقية توزيع وتسويق للمنتجات المكررة والكبريت  مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالميا

 سنوات. 5، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها 2019مايو  1سنوات تبدأ من  5: المدة المكررة المدرجة فيها.

 

مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً للغاز  المسال والنفثا الخفيفة)ج( اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي 

 سنوات. 5، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها 2018نوفمبر  30سنوات تبدأ من  10: المدة الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة.

 

مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات  )د( اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى

، عينت شركة أرامكو 2017مارس  28البتروكيماويات للمرحلة األولى. وبموجب اتفاقية التعيين والصالحية التي أبرمت بتاريخ 

 :المدة نتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى.السعودية أحد شركاتها التابعة، شركة ارامكو لتجارة المنتجات لتقوم على تسويق الم

 سنوات لكل منهما. 5، ويمكن تمديدها لفترتين متتاليتين مدتها 2014ابريل  1سنوات تبدأ من  10

 

مع شركة أرامكو السعودية، لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً لمنتجات  )هـ( اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية

 سنوات. 5سنوات تبدأ من تاريخ اإلنتاج المتراكم، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها  10: المدة البتروكيماويات للمرحلة الثانية.

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 باشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير م

 سليمان بن عامر البرقان /  (2)ناصر بن دمشق المهاشير/  (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    

 

 أرامكو السعودية. لشركة جميع الشركات المذكورة آنفاً شركات تابعة

 

 لاير سعودي( 3,633,912مبيعات المنتجات البتروكيماوية )المبلغ:  4
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مع شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة )شركة تابعة لسوميتومو  )أ( اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة األولى

ً لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة األولى. ابريل  1سنوات تبدأ من  10: المدة للكيماويات( لتكون بذلك "جهة التسويق" عالميا

 سنوات لكل منهما. 5لفترتين متتاليتين مدتها ، ويمكن تمديدها 2014

 

مع شركة سوميتومو اسيا للكيماويات المحدودة )شركة تابعة لسوميتومو  )ب( اتفاقية تسويق المنتجات البتروكيماوية للمرحلة الثانية

ً للكيماويات(  سنوات تبدأ من تاريخ اإلنتاج  10 :المدة لمنتجات البتروكيماويات للمرحلة الثانية. لتكون بذلك "جهة التسويق" عالميا

 سنوات. 5المتراكم، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها 

 

مع شركة سوميتومو للكيماويات لتكون بذلك "جهة التسويق" عالمياً  )ج( اتفاقية توزيع وتسويق الغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة

 سنوات. 5، ويمكن تمديدها لفترة أخرى مدتها 2018نوفمبر  30وات تبدأ من سن 10: المدة للغاز الطبيعي المسال والنفثا الخفيفة.

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.

 سيجي تاكيوتشي/  تاكاشي شيغيموري/  نورياكي تاكيشيتا    

 

 لاير سعودي( 188,553نفقات تمويلية )المبلغ:  (5

 

مع شركة أرامكو السعودية والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيالت قرض بمبلغ إجمالي  )أ( اتفاقية التسهيالت االئتمانية

 : رسوم سنويةالمدة مليون لاير سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. 6,206وقدره 

 

 2,812.5قُِدَم للشركة تسهيالت مؤسسية بقيمة مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها )ب( اتفاقية تسهيالت مؤسسية متجددة 

 : رسوم سنويةالمدة مليون لاير سعودي.

 

مليون لاير  1,875مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها قُِدَم للشركة تسهيالت قرض بقيمة )ج( اتفاقية تسهيالت مؤسسية 

 : رسوم سنويةالمدة سعودي.

 

 

 1سنة تبدأ من  25: المدة المتعلقة بتأجير األراضي ومرافق البنية التحتية. ركة أرامكو السعوديةمع ش)د( اتفاقية ُمجمع رابغ السكني 

 .2014أكتوبر 

 

بموجب هذه اإلتفاقية، تمنُح والمتعلقة بتأجير ميناء رابغ البحري.  مع شركة أرامكو السعودية)هـ( اتفاقية استئجار الميناء البحري 

 1سنة تبدأ من  30: المدة حصرية للشركة وذلك الستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري.شركة أرامكو السعودية حقوقاً 

 .2008أكتوبر 

 

سنة  99: المدة مليون متر مربع. 20مع شركة أرامكو السعودية الستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ  )و( إتفاقية عقد إيجار أرض

 مدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.، قابلة للتجديد ل2005نوفمبر  1تبدأ من 

 

 200,000مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي  )ز( اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية

لاير سعودي لكل  2,455سنوي وقدره متر مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البالستيك، مقابل رسم 

، قابلة 2012يوليو  1سنة تبدأ من  30: المدة متر مربع، باإلضافة إلى حق الوصول واستخدام البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

 للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.

 سليمان بن عامر البرقان /  (2)ناصر بن دمشق المهاشير / (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    
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 لاير سعودي( 77,762نفقات تمويلية )المبلغ:  (6

 

مع شركة سوميتومو للكيماويات والتي بموجبها قدم المساهمين المؤسسين تسهيالت قرض بمبلغ إجمالي  تسهيالت ائتمانية)أ( اتفاقية 

 : رسوم سنويةمدةال مليون لاير سعودي لصالح الشركة، وذلك لتطوير وتصميم وبناء المجمع. 6,206وقدره 

 

مع شركة سوميكا للتمويل المحدودة )شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سوميتومو للكيماويات(، )ب( اتفاقية تسهيالت مؤسسية متجددة 

 : رسوم سنويةمدةالمليون لاير سعودي.  2,812.5والتي بموجبها قُِدَم للشركة تسهيالت مؤسسية بقيمة 

 

ات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة مع شركة رابغ إلدارة الخدم )ج( اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية

متر مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع  200,000سوميتومو للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي 

تخدام البنية لاير سعودي لكل متر مربع، باإلضافة إلى حق الوصول واس 3,545رابغ لتقنيات البالستيك، مقابل رسم سنوي وقدره 

 ، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.2012يوليو  1سنة تبدأ من  30: مدةالالتحتية للمنطقة الصناعية. 

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، 

 سيجي تاكيوتشي/  تاكاشي شيغيموري/  نورياكي تاكيشيتا    

 

 لاير سعودي( 20,693اإليجارات )المبلغ:  (7

 

سنة  99: مدةال مليون متر مربع. 20مع شركة أرامكو السعودية الستئجار أراضي بمساحة تقريبية تبلغ  )أ( إتفاقية عقد إيجار أرض

 ، قابلة للتجديد لمدد إضافية متتالية على النحو المتفق عليه بين الطرفين.2005نوفمبر  1تبدأ من 

 

بموجب هذه اإلتفاقية، تمنُح والمتعلقة بتأجير ميناء رابغ البحري.  مع شركة أرامكو السعودية)ب( اتفاقية استئجار الميناء البحري 

 ً  1سنة تبدأ من  30 :مدةال  حصرية للشركة وذلك الستخدام وتشغيل مرافق وموقع الميناء البحري.شركة أرامكو السعودية حقوقا

 .2008أكتوبر 

 

 1سنة تبدأ من  25: مدةال المتعلقة بتأجير األراضي ومرافق البنية التحتية. مع شركة أرامكو السعودية)ج( اتفاقية ُمجمع رابغ السكني 

 .2014أكتوبر 

 

 200,000مع شركة أرامكو السعودية، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي  إيجار أرض واستخدام البنية التحتية )د( اتفاقية عقد

لاير سعودي لكل متر  2,455متر مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات البالستيك، مقابل رسم سنوي وقدره 

، قابلة للتجديد 2012يوليو  1سنة تبدأ من  30: مدةال م البنية التحتية للمنطقة الصناعية.مربع، باإلضافة إلى حق الوصول واستخدا

 على النحو المتفق عليه بين الطرفين.

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 مباشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير 

 سليمان بن عامر البرقان/  (2)ناصر بن دمشق المهاشير/  (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    

 

 لاير سعودي( 278اإليجارات )المبلغ:  (8

 

مع شركة رابغ إلدارة الخدمات الصناعية التحويلية وهي شركة تابعة لشركة سوميتومو  اتفاقية عقد إيجار أرض واستخدام البنية التحتية

متر مربع من األراضي الواقعة داخل موقع مجمع رابغ لتقنيات  200,000للكيماويات، والتي بموجبها تقوم الشركة بتأجير حوالي 

استخدام البنية التحتية للمنطقة وباإلضافة إلى حق الوصول لاير سعودي لكل متر مربع،  3,545البالستيك، مقابل رسم سنوي وقدره 

 ، قابلة للتجديد على النحو المتفق عليه بين الطرفين.2012يوليو  1سنة تبدأ من  30: مدةال الصناعية.

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:
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 العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات.إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي 

 سيجي تاكيوتشي / تاكاشي شيغيموري / نورياكي تاكيشيتا    

 

 لاير سعودي( 28,712تكاليف موظفين ُمعَاِرين )المبلغ:  (9

 

وبموجب هذه اإلتفاقية، يجوز لشركة أرامكو السعودية،  2006يونيو  12مع شركة أرامكو السعودية بتاريخ اتفاقية انتداب موظفين 

يونيو  12: تبدأ هذه اإلتفاقيات إعتباراً من مدةال من وقت آلخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة الشركة على تسيير أعمالها وعملياتها.

 م، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.2006

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.

 سليمان بن عامر البرقان / (2)ناصر بن دمشق المهاشير / (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    

 

 لاير سعودي( 33,051تكاليف موظفين ُمعَاِرين )المبلغ:  (10

 

وبموجب هذه اإلتفاقية، يجوز لشركة شركة سوميتومو  2006يونيو  1مع شركة سوميتومو للكيماويات بتاريخ اتفاقية انتداب موظفين 

: تبدأ هذه اإلتفاقيات إعتباراً مدةال شركة على تسيير أعمالها وعملياتها.للكيماويات، من وقت آلخر، إنتداب موظفين معينين لمساعدة ال

 ، وتستمر حتى تاريخ توقف أحد المساهمين المؤسسين عن كونه مساهماً مؤسساً.2006يوليو  1من 

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة سوميتومو للكيماويات. إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة

 سيجي تاكيوتشي / تاكاشي شيغيموري/  نورياكي تاكيشيتا    

 

 لاير سعودي( 83,660خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي )المبلغ:  (11

 

مع شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل هذه اتفاقية خدمات 

امة االتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة الع

بل التسويق. كما تشمل هذه االتفاقية الدعم الفني المستمر الالزم للعمليات القائمة، والخدمات التقنية التسويقية والدعم الفني ودعم ما ق

تدفع الشركة مقابل هذه الخدمات ووأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من قبل شركة أرامكو السعودية. 

 : رسوم سنويةمدةال ل، والمحددة في كل اتفاقية.باألسعار المتفق عليها بشكل متباد

 

 شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:

 

 إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة أرامکو السعودية.

 سليمان بن عامر البرقان/  (2)ناصر بن دمشق المهاشير/  (1)إبراهيم بن قاسم البوعينين    

 

 لاير سعودي( 2,277خدمات ورسوم تكاليف أخرى، صافي )المبلغ:  (12

 

مع شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها فيما يتعلق بمختلف خدمات الدعم التشغيلي واللوجستي. وتشمل  اتفاقية خدمات

 هذه االتفاقية تقديم خدمات الدعم للشركة مثل الموارد البشرية والتدريب والتوظيف والخدمات القانونية وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة

ما قبل التسويق. كما تشمل هذه االتفاقية تقديم الدعم المستمر مثل المعرفة الفنية الخاصة بعمليات التكرير  العامة والدعم الفني ودعم

والبتروكيماويات، والخدمات التقنية التسويقية وأفضل الممارسات في مجال الهندسة والسالمة والتدريب المقدم من قبل شركة سوميتومو 

 رسوم سنوية المدة: ذه الخدمات باألسعار المتفق عليها بشكل متبادل، والمحددة في كل اتفاقية.تدفع الشركة مقابل هوللكيماويات. 

 

 شركة سوميتومو للكيماويات والشركات التابعة لها  األطراف ذوي العالقة:
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 سوميتومو للكيماويات.إن ألعضاء مجلس اإلدارة الثالثة ذوي العالقة بهذه االتفاقية، مصلحة غير مباشرة کموظفين في شركة 

 سيجي تاكيوتشي / تاكاشي شيغيموري / نورياكي تاكيشيتا    

 

خلفاً لعبد العزيز بن محمد القديمي الذي استقال من مجلس إدارة شركة بترورابغ وانتهت عضويته  2020فبراير  1البوعينين رئيساً لمجلس اإلدارة اعتباراً من  قاسمُعين إبراهيم بن  1

 .2020يناير  31بتاريخ 

فيذياً في مجلس إدارتها خلفاً لناصر بن دمشق المهاشير، وذلك بعد إستقالته اعتباًرا من ُعين عثمان بن علي الغامدي رئيساً وكبيراً لإلداريين التنفيذيين لشركة بترورابغ وعضواً تن 2

 .2021يناير  1تاريخ 

 

ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين  ،. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة34

 قة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها أو ألي شخص ذي عال

السابقة، فإنه ال توجد أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة  33بانه بإستثناء ما تم ذكره في الفقرة يقر مجلس إدارة الشركة 

     عضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.ألحد أ

                                          

 . بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت35

 ال ينطبق

 

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

 ال ينطبق

 

المالية  . بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة37

 ن أسبابهاالسنوية، مع وصف موجز لها وبيا

 إن المبالغ المستحقة على الشركة للهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية هي كما يلي:

 

2020   

 المسدد

)بآالف 

 الرياالت(

المستحقات التي 

لم تدفع حتى 

نهاية الفترة 

المالية السنوية 

 )بآالف الرياالت(

 بيان األسباب وصف موجز لها

 0 18,134 الزكاة

إقرارها الزكوي  2020قدمت الشركة خالل سنة 

 2019ديسمبر  31والضريبي للسنة المنتهية في 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل ودفعت قيمة 

 ألف لاير سعودي 18,134الزكاة بمبلغ 

 31ال يوجد زكاة مستحقة كما في 

 2020ديسمبر 

 0 0 الضريبة

إقرارها الزكوي  2020قدمت الشركة خالل سنة 

 2019ديسمبر  31والضريبي للسنة المنتهية في 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل. ال يوجد ضريبة 

 دخل مستحقة الدفع حسب اإلقرار المقدم

ال يوجد ضريبة دخل مستحقة 

 2020ديسمبر  31الدفع كما في 

المؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

126,286 9,919 

 126,286، دفعت الشركة 2020عام خالل 

ألف لاير سعودي إلى المؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

يتم دفع الرصيد المستحق كما في 

إلى المؤسسة  2020ديسمبر  31

العامة للتأمينات االجتماعية في 

 2021شهر يناير 
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تكاليف التأشيرات 

 وجوازات السفر
 ُدفِعت لوزارة الداخلية 0 703

اإلقامات والجوازات تجديد 

 والتأشيرات

رسوم مكتب 

 العمل
 تجديد تصاريح العمل ٌدفِعت لمكتب العمل 0 71

 

 . بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة38

 

 برنامج تملك األسهم التحفيزّي للموظفين

سهم للموظفين  800العمل ببرنامج تحفيزّي لتملك جزء من أسهم الشركة للموظفين وذلك بطرح  2008أقّر مجلس إدارة شركة بترورابغ في عام 

اريّة ك التجالمستحقين كمكافأة للذين يقضون منهم مدة خدمة متواصلة بالشركة خمس سنوات. ولتنفيذ هذا البرنامج قامت الشركة بالتنسيق مع أحد البنو

لاير للسهم الواحد. وتدار هذه األسهم من قبل الرياض كابيتال )الرياض المالية( من  21مليون سهم خالل فترة الطرح األولّي بقيمة  1.5لشراء عدد 

تقوم الشركة بتسجيل خالل صندوق استثماري مفتوح يحتفظ فيه بهذه األسهم لصالح الموظفين المؤهلين للبرنامج كجزء من اتفاقية خدمات إدارية. حيث 

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

موظفاً منهم  1,650موظفاً إلى برنامج تملك األسهم، وأكمل  1,894األسهم للموظفين المستحقين وتحويلها الى محافظهم االستثمارية. انضم عدد 

 فترة االستحقاق، ونقلت الشركة األسهم إلى َمحافظهم االستثمارية. 

  

 برنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظفين

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

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

 موظفاً للبرنامج.  733انضم  2019المستفيدون من هذا البرنامج من تملك أو بناء وحدة سكنيّة ألسرةٍ واحدة. وحتى نهاية عام 

   

 قرض شراء األرض

ويعتبَر هذا  لاير سعودي لشراء أرض ضمن هذا البرنامج، 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  10المبلغ قرض شخصي، بحيث يتناقص على مدى 

 سنوات خدمة متواصلة من تاريخ استالم القرض. 10بالشركة قبل إكمال 

 

 المكافآت المتغيرة السنوية

مدفوعة على حسب أداء وربحية الشركة، بحيث تكون ربحية الشركة هي األساس )ال ربحية، ال مكافأة( على أن تقدم بترورابغ مكافأة سنوية متغيرة 

٪ ألداء الشركة ويتم قياسها من خالل مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية المحددة، 70رواتب أساسية شهرية. يخصص نسبة  3.5تكون بحد أعلى 

( أهداف الشركة المؤسسية والتي تهدف لقياس أداءها KPIsظفين. تغطي مؤشرات األداء الرئيسية التفصيلية )٪ ألداء المو30باإلضافة الى نسبة 

 وتعكس نتائجها الكمية وتحفز موظفيها على السلوك اإليجابي مع التركيز بشكل خاص على االمتثال للقوانين والسالمة.

 

 بدل تكلفة المعيشة اإلضافي

، على 2018للتعويض عن ارتفاع تكاليف المعيشة، وافق مجلس إدارة بترو رابغ، في يناير  2018ملكي الصادر في عام إتباعاً لتوجيه المرسوم ال

لاير سعودي. وذلك  20,000دفع بدل تكلفة المعيشة اإلضافي لجميع الموظفين والمتدربين السعوديين العاديين بمرتبات شهرية أساسية ال تتجاوز 

ً اتم لاير سعودي حتى نهاية عام  1000والذي أمر بتمديد بدل تكلفة المعيشة الشهري البالغ  2019لكي الجديد الصادر في ديسمبر مع المرسوم الم شيا

 كجزء من إجراءات التعامل مع التأثيرات اإلقتصادية لفيروس كورونا المستجد. 2020يونيو  1، ولكن أوقفته الحكومة إعتباراً من 2020
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 ينبرنامج االدخار للموظف

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

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

 دمة المتواصلة. للخ

 بلغ رصيد البرامج المذكورة آنفاً على النحو التالي:  2019ديسمبر  31بنهاية 

 الوصف
 الرصيد

 بآالف الرياالت

 4,611 برنامج حوافز ملكية األسهم للموظفين

 19,676 (%10برنامج تملك الوحدات السكنيّة التحفيزّي للموظفين )مخصص 

 43,839 الوحدات السكنية(قرض شراء األرض )برنامج تملك 

 84,904 مساهمة الشركة في برنامج االدخار للموظفين

 

 . إقرارات مجلس اإلدارة39

 يُِقر مجلس اإلدارة ما يلي:

 أن سجالت الحسابات أُِعَدت بالشكل الصحيح• 

 إن نظام الرقابة الداخلية أُِعَد على أسس سليمة ونُِفذَ بفاعلية• 

 يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطهاشك أنه ال يوجد أي • 

 

 متعلقة بهاالمعلومات العلى القوائم المالية السنوية وأسبابها ومراجع الحسابات . تحفظات 40

 ال ينطبق

 

 . توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها41

 ال ينطبق

 

 المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم . تفاصيل أسهم الخزينة42

عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها 

 من قبل الشركة

قيمة أسهم الخزينة 

 )بآالف الرياالت(

 تفاصيل االستخدام تاريخ االحتفاظ

 2008مارس  29 4,611 سهم 217,463
يتم تخصيصها للموظفين عند االنتهاء من 

 فترة االستحقاق

 

 

.م1202مارس،  هرشبالتمرير في  التقريرمالحظة: تمت موافقة مجلس اإلدارة على هذا   

 

ينأجمع هوصحب همحمد وعلى آل يدناوصلى هللا على س  


