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البتروكيماويات: 
وحدة عمل البتروكيماويات هي أكبر وحدات )سابك( اإلنتاجية، 

وتشكل منتجاتها اللبنات األساسية ملجموعة واسعة من الكيماويات، 
والبالستيكيات، واملواد الرغوية، وغيرها من املواد التي تُستخدم في 

قطاع عريض من الصناعات بدءاً من صناعة السيارات، ومنتجات 
الرعاية الصحية، مروراً بقطاع البناء، ووصوالً إلى السلع املنزلية. 

تشمل منتجات وحدة عمل البتروكيماويات: وأمينات اإليثانول، 
واألوكسجينات، والعطريات، وجاليكول اإليثيلني، وأمينات اإليثانول، 

وأوليفينات ألفا اخلطية، والبولي إيثيلني، والبولي بروبيلني، 
وترفتاالت البولي إيثيلني، وكلوريد البولي فينيل، والبولي ستايرين، 

والبولي كاربونيت ومركباتها. 

املنتجات املتخصصة: 
توفر وحدة عمل املنتجات املتخصصة باقة واسعة من املنتجات 

التقنية ذات االستخدامات املتخصصة، مبا في ذلك املركبات 
والراتنجات احلرارية الهندسية، واألسطح ذات امليزات الوظيفية 

املتخصصة، و مشتقات أكسيد اإليثيلني، وحلول املواد املضافة 
لعمليات التصنيع. كما تتمتع الوحدة بخبرات رفيعة في مجال 

معاجلة املواد، ولديها سلسلة ممتدة من املنتجات تشمل املركبات 
املتخصصة، واألفالم واأللواح، فضاًل عن منتجات مبتكرة خاصة 

بشركة )سابك( مثل نوريل ™NORYL، والتم ™EXTEM، ومركبات إل 
إن بي ™LNP، وغيرها.

وحدات العمل 

املغذيات الزراعية:
تشارك )سابك( بدور رئيس في حتقيق األمن الغذائي العاملي، حيث تُعد 
العباً بارزاً في قطاع صناعة األسمدة. تزود الشركة - عبر وحدة العمل 

االستراتيجية للمغذيات الزراعية - زبائنها في جميع أرجاء مناطق 
الشرق األوسط والشرق األقصى وأفريقيا والواليات املتحدة األمريكية، 
حقيبة متنوعة من منتجات األسمدة الغنية بالعناصر الغذائية، بدءاً من 
األسمدة االعتيادية، وصوالً إلى منتجات األسمدة عالية التخصص، ما 

يساعد في تلبية الطلب العاملي املتزايد على الغذاء، وتشمل مجموعة 
منتجات وحدة املغذيات الزراعية: اليوريا، واألمونيا، وقائمة واسعة 

وشاملة من املنتجات النيتروجينية غير العضوية. 

املعادن:
)سابك( هي الشركة الرائدة في مجال صناعة الصلب مبنطقة اخلليج، 

وتُعد الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد( - اململوكة لها - من 
أكبر منتجي الصلب في العالم، وأكبر مجمع متكامل في منطقة الشرق 

األوسط، حيث تقوم بتصنيع مجموعة واسعة من املنتجات املسطحة 
والطويلة عالية اجلودة. وقد شاركت منتجات )سابك( املعدنية في 

صناعة النهضة العمرانية على املستويني احمللي واإلقليمي، كما تلعب 
دوراً بارزاً في برامج التنمية الصناعية والعمرانية في عدد من أسرع 

االقتصادات منواً على اخلريطة العاملية. 

تبذل )سابك( جهوداً حثيثة - بالتعاون مع زبائنها 
- جلعل العالم احلديث مكاناً أفضل للعيش، 

وقد استثمرت خبراتها وقدراتها وإبداعاتها في 
مجاالت صناعية عديدة؛ بدءاً من الطائرات األكثر 
كفاية في استهالك الوقود، وصوالً إلى السيارات 

املصنعة بتقنية الطباعة ثالثية األبعاد، ماضيةً 
ُقُدماً نحو حتقيق رؤيتها )أن تصبح الشركة العاملية 

الرائدة املفضلة في مجال الكيماويات(.

كما تعد من أكبر منتجي البولي إيثيلني، والبولي 
بروبيلني، واللدائن احلرارية املتقدمة، وجاليكول 

اإليثيلني، وامليثانول واألسمدة في العالم، ومن 
أكبر منتجي الصلب يف منطقة الشرق األوسط.

يقع مركز الشركة الرئيس في )الرياض( عاصمة 
اململكة العربية السعودية، وتنتشر عملياتها 

في أكثر من 50 دولة، في األمريكيتني وأوروبا 
والشرق األوسط وآسيا واحمليط الهادئ. 

حملة

1٧٫٨

1٣2٫٨
حجم املبيعات

٣16٫٩
حجم األصول

ريال سعودي مليار 

ريال سعودي مليار 

ريال سعودي مليار 

صافي الدخل



مركز )سابك( لتطوير تطبيقات البالستيك

٧2٫٧ مليون طن متري 
اإلنتاج 

5
حاضنات إقليمية لالبتكار

)الواليات املتحدة، أوروبا، الشرق األوسط، 
جنوب شرق آسيا، شمال شرق أسيا(

12٫1٩1
براءة اختراع

نظرة عامة

٣5٫000
موظف

50
دولة 

1٫400
عالم

مركز )سابك( الرئيس يف الرياض



٣ التقرير السنوي للعام 201٦م2

 قيادة التغيير 
وتسريع النمو

٣التقرير السنوي للعام 2016م2

عندما تهب رياح التغيير، تصبح الشركات أمام 
خيارين: إما أن تكون قائدة أو مقودة؟، تُْقِدُم على 

املبادرة أم تنتظر ردة الفعل؟. وإما أن ترى في بيئة 
العمل املتقلبة تهديداً ملستقبلها، أو ترى فيها فرصة 

ونقطة انطالق نحو مستقبل أفضل؟.

شهد عام 2015م إطالق برنامج )سابك( التحولي، 
وهو عبارة عن مجموعة متسقة من اإلجراءات 

الرامية إلى مساعدة الشركة في أخذ زمام املبادرة، 
واملضي ُقُدماً نحو حتقيق رؤيتها.. لقد قطعت شوطاً 
طوياًل على مدى العقود األربعة املاضية كانت تدرك 
خاللها أن عليها إجراء تغييرات كبيرة استعداداً ملا 
ينتظرها في املستقبل، وبعد مرور عام على انطالق 
البرنامج التحولي تسارعت وتيرة التغيير، وطورت 

الشركة هيكلها لتصبح أقرب إلى زبائنها، وأكثر 
تكاماًل عبر توظيف التقنيات احلديثة، ووسعت دوائر 

حضورها الدولي بإقامة حتالفات عاملية جديدة، 
والتعاون مع االشركاء من أصحاب الفكر والتوجه 

املماثل، لتنسج منظومة تعاونية تكاملية متكنها من 
إيجاد مراكز عاملية قوية تستطيع من خاللها 

الوصول إلى زبائن املستقبل. 

يقترن هذا التغيير بالرؤية والكفاية واملرونة، ويتسق 
بتحسني األداء في كل فعاليات الشركة اليومية، 
وبناء إمكانات جديدة الغتنام فرص الغد، كما 

يستلزم أيضاً معاجلة أوجه القصور، واستثمار نقاط 
القوة، واالستفادة من منجزات املاضي، وتكثيف 

االهتمام بالثروة البشرية، ويتعلق كذلك برفع درجة 
االستعداد لتصبح )سابك( أسرع وأقوى من أي وقت 

مضى في انطالقها نحو املستقبل.

إن التغيرات والتقلبات هي التحدي القائم 
بالنسبة لها، وتسريع النمو هو فرصتها، و)كيمياء 

وتواصل™( هو شعارها الذي يقود حماسها، 
ويلهمها، ويرشدها.
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التََّحوُّل

يشهد العالم تغييراً جوهرياً حتول على أثره مركز 
الثقل من الغرب إلى الشرق؛ إذ أصبحت الصني 

تستهلك اآلن كميات من الكيماويات تفوق ما 
تستهلكه أوروبا وأمريكا مجتمعتني، وفي الوقت ذاته 

تُطوِّر الصني وغيرها من االقتصادات الناشئة 
النامية صناعاتها بوتيرة سريعة جعلت زبائن األمس 
من منافسي اليوم، ومع قيام هؤالء املنافسني بتحويل 
قدراتهم سريعاً باستخدام أحدث وأفضل التقنيات، 
بدأ الزبائن أيضاً يتحولون على مستوى متطلباتهم، 
فأصبح هناك عدد متزايد ممن يرغبون في أسعار 

أقل تساعدهم على الوصول إلى احتياجاتهم 

اليومية، في حني أصبحت نخبة الزبائن - األكثر 
ثراء - تبحث عن منتجات متخصصة تعمل على نحو 

أفضل وأسرع وأكثر ذكاء. 

لذلك كان التحول الكلي نحو الزبائن واحتياجاتهم 
هو )مفتاح النجاح( في املستقبل، والسمة املميزة 

للطريقة التي تعمل بها )سابك( اليوم وغداً، فالعالم 
يتغير، وهي أيضا تتغير.

5التقرير السنوي للعام 2016م4
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االبتكار
بفضل راتنج )PP PCGR40( الذي تنتجه )سابك(، 

جنحت شركة )نوفوسانيس( البلجيكية املبتكرة - 
الرائدة في تصنيع األجهزة الطبية - في إنتاج 

جهاز تطعيم مبتكر يتميز بإبرة قصيرة ورقيقة ال 
تكاد ترى بالعني، تدخل ملسافة مليمتر واحد حتت 

اجللد، وتُكمل عملية احلقن بصورة فعالة 
مستخدمة 10٪ فقط مقارنة باجلرعة املخصصة 

للمصابني باإلنفلونزا. 

هذا ما يطلق عليه )االبتكار العملي النشط(، غير أن 
الراتنج املستخدم واجلهاز املُبتكر ليسا اجلانب 

اجلديد فقط في هذا اإلجناز، حيث يجسد االبتكار 
منطاً جديداً من التعاون بني شركتني تقعان في 

قارتني مختلفتني؛ جنحتا في جمع قدراتهما العقلية 
االستثنائية إلبداع جهاز استثنائي، والعمل معاً لتلبية 
حاجة مشتركة، كما يعكس بصيرة نافذة ورؤية ثاقبة 

للطريق التي تسير نحوه السوق، وإعادة الهيكلة 
استعداداً ملا هو آت، وينطوي كذلك على استثمار 
وتفاٍن حقيقي من قبل الطرفني للوصول إلى هذا 

اجلهاز املبتكر الذي يحقق الوقاية لعشرة أشخاص، 
باستخدام اجلرعة االعتيادية التي كانت تُعطى 

لشخص واحد.

٧التقرير السنوي للعام 2016م6
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السرعة واملرونة

)سابك( تنشد التغيير بشكل أسرع وتقدمي املزيد من 
االبتكارات، والوصول ملزيد من األسواق لتمضي 

ُقُدماً إلى املستوى التالي من النجاح، وذلك ما تسعى 
إليه اآلن. ألجل ذلك، أنشأت يف عام 2016م وحدة 
عمل املنتجات املتخصصة لتلبية الطلب على املواد 

عالية القيمة رفيعة التقنية، وتُسهم في إيجاد 
منتجات جديدة حتقق نتائج أفضل، وفي ذات الوقت 

نظمت الشركة منتجاتها األساسية للمساعدة في 
الوفاء بالطلب املتزايد من قبل الزبائن، ال سيما في 

مناطق االقتصادات النامية اجلديدة. 

كما أطلقت مشروع )فنار+( بصورته التكاملية، وهو 
نظام تشغيل موحد لتمكينها من العمل كياناً واحداً، 

وأسست مشاركات جديدة في اململكة العربية 
السعودية، والواليات املتحدة األمريكية والصني، 

وتعمل على االستثمار في مشاريع ضخمة لتقدمي 
منتجات جديدة تسهم في تلبية احتياجات جديدة 
في أسواق جديدة، كما طورت أشكاالً مميزة من 
التعاون على الصعيدين الداخلي واخلارجي لبناء 
عالقات أقوى وأوثق، من شأنها دفع عجلة النمو 

السريع واملستدام خالل السنوات املقبلة. 

٩التقرير السنوي للعام 2016م٨
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

 صاحب السمو األمير
سعود بن عبد اهلل بن ثنيان آل سعود 

 رئيس الهيئة امللكية للجبيل وينبع
رئيس مجلس إدارة )سابك(

رغم األوضاع الصعبة والتغيرات 
االقتصادية التي مّر بها العالم يف العام 

2016م، إال أن )سابك( أظهرت استعداداً 
ملفتاً ملواجهة التحديات العاملية، جتّسد 

يف احملافظة على أداء الشركة القوّي، 
وتعزيز متانة مركزها املالي، من خالل 

حتقيق أهداف استراتيجيتها للعام 2025م، 
استناداً إلى مواردها البشرية املؤهلة، 

واالستفادة من خبراتها الواسعة وريادتها 
يف عالم صناعة البتروكيماويات.

يف املقابل؛ تتمثل أبرز املبادرات التحّولّية خارجياً، توقيع اتفاقيات 
إلقامة مشاريع مشتركة عمالقة مع شركاء بارزين يف عالم التصنيع، 
مثل )أرامكو السعودية(، ومجموعة )شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم 

احملدود( يف الصني، وشركة )إكسون موبيل( يف الواليات املتحدة 
األمريكية، حيث نهدف معاً إلى تشييد صناعات متقدمة على 

املستوى العاملي، من شأنها إيجاد منتجات من مواد خام مبتكرة 
غير تقليدية، ومع تشييد هذه املشاريع االستراتيجية، ستلبي الطلب 

املتزايد يف العقود املقبلة، الذي يتوقع أن يكون معظمه من الدول 
ذات االقتصادات الناشئة النامية حول العالم.

كما واصلت )سابك( خالل العام 2016م، تنمية أعمالها، وأضافت 
مزيداً من املنتجات اجلديدة املبتكرة للوفاء مبتطلبات زبائنها، وتلبية 

التطبيقات املستقبلية، كما استثمرت يف إنشاء مصانع جديدة، 
وابتكار تقنيات حديثة لتجاوز حتديات عاملها الصناعي. مع احلرص 

يف الوقت نفسه على خفض تكاليفها، واحلد من البصمة البيئية 
املرتبطة بأعمالها. إلى جانب تكثيف جهودها لتمكني ثرواتها 

البشرية، وتعزيز قدراتها ومهاراتها، نظراً لتعاظم دورها احليوي 
الهام، لكونها مفتاح تنميتها ورافدها لالضطالع برسالتها يف بناء 
مستقبل اململكة االقتصادي، ليصبح اقتصاداً قائماً على املعرفة، 

فضاًل عن تعزيز مركزها التنافسي، ووضع أسس جناحها التجاري 
اآلني واملستقبلي.

وتدرك )سابك( أهمية استقطاب املواهب واحملافظة عليها، خاصة 
وأن تلك املواهب لديها اإلرادة واملوهبة، وحتت يديها املعرفة 

والتقنية، ألجل ذلك، ال تدخر الشركة اجلهد واملال والوقت يف 
تطوير قدرات مواهبها عبر )أكادميية سابك(؛ لتمكينها من تقدمي 

إبداعاتها وابتكاراتها. 

وباختصار؛ كان 2016م هو عام حتديث الهيكل التنظيمي لـ )سابك(، 
وإعادة رسم املسارات على الصعيدين الداخلي واخلارجي، إلضفاء 
مزيد من التركيز على زبائن الشركة، وتنويع مصادرها من اللقيم، 

وتوجيه مواردها الهائلة نحو مستقبل الطلب العاملي.

ومع تنامي الكثافة السكانية، وتزايد االحتياجات واملتطلبات 
البشرية، فإن )سابك( تعقد آمالها - بعد اهلل تعالى - على عطاءات 

أبنائها، وتََكاثُف جهودهم معاً بشكل أكثر فعالية، وتعاونهم مع 
أقرانهم والشركاء اخلارجيني واألطراف األخرى ذات العالقة، 

لهدف إضافة املزيد من القيمة، والوفاء باحتياجات الزبائن 
على نحو أفضل من أي وقت مضى، وإيجاد أسواق جديدة، 

واإلسهام بدور أكبر يف تلبية احلاجات البشرية، جتسيداً لشعارها 
)كيمياء وتواصل(. 

كان العام 2016م، عاماً محورياً يف مسيرة )سابك( اإلمنائية، ونقطة 
د التزام الشركة دعم )رؤية السعودية  حتّولٍ يف انطالقتها جُتسِّ

20٣0م(، وخدمة أهدافها باعتبارها محور ربط بالغ األهمية 
ها الوطني  بني النفط والصناعة، كما يفرض على )سابك( ِحسُّ

تعزيز إسهاماتها يف حتقيق طموح بالدها؛ لتكون منوذجاً ناجحاً 
ورائداً عاملياً.

وشهد العام 2016م؛ إطالق )سابك( عدد من املبادرات التحّولّية، من 
أبرزها داخلياً: إطالق مبادرة )وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات 

املتخصصة(، و)وحدة العمل االستراتيجية للبتروكيمياويات(، 
التي تعكس بوضوح  قدرة الشركة على التحّول ملواجهة املتطلبات 

املتجددة لألسواق، وتوجيه بوصلة العمل كلياً للتركيز على اجلانب 
األهم وهو الزبائن، مدركًة أن زبائنها يف أسواق املنتجات املتخصصة 
- ذات التقنية والقيمة األعلى - لديهم احتياجات وأولويات مختلفة 

عن تلك التي يسعى إليها الزبائن يف أسواق املنتجات األساسية، 
األمر الذي تََطلََّب تصميم هيكل تنظيمي جديد، لتكون )سابك( 

قادرة على تلبية متطلبات جميع زبائنها من املنتجات واخلدمات يف 
السوقني معاً.

وقبل اخلتام؛ أؤكد أن املوارد البشرية لـ )سابك( تسعى بدأٍب نحو 
التغيير، وشغوفة مبواجهة التحديات وحتويلها إلى فرص واعدة 

ميكن استثمارها، ومتلك رؤية مستقبلية للنمو املستدام، هؤالء هم 
حقاً موظفو )سابك(، وثروتها احلقيقية.

عاٌم مضى حفل بالتحديات واإلجنازات، وعاٌم قادٌم نتطلع إلى أن 
يشهد مزيداً من العطاءات، لتعزز استراتيجية )سابك 2025م( 

دعمها )رؤية السعودية 20٣0م(، وإسهاماتها يف )برنامج التحّول 
الوطني 2020م(، والوفاء مبتطلبات خطط التنمية الوطنية، 

واملشاركة بدوٍر متناٍم يف تنويع مصادر الدخل الوطني، مع السعي 
املتواصل لتقوية مركزها الرائد عاملياً، بتوثيق عالقاتها مع زبائنها، 

وإيجاد أسواق جديدة.

ختاماً، ال يفوتني أن أشيد مبنظومة الرعاية السديدة التي حتيط 
)سابك(، وعاونتها على بلوغ إجنازاتها الرائدة، وحتّفزها لتسجيل 

املزيد من النجاحات القياسية، مشيداً بتفاعل زمالئي أعضاء 
مجلس اإلدارة، ومثمناً عطاءات جميع العاملني يف )سابك( 

وشركاتها، وتعاون مساهميها، وشركائها، وزبائنها، ومورديها، وجميع 
القطاعات املتعاملة معها.

 

“ كان عام 2016م عاما محورياً في مسيرة 
)سابك( اإلمنائية، ونقطة حتول في 

انطالقتها نحو حتقيق رؤيتها لعام 2025، 
د التزامها دعم رؤية  وإشارة واضحة جُتسِّ

اململكة 20٣0” 
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تقرير نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي

 سعادة األستاذ
يوسف بن عبد اهلل البنيان 

نائب رئيس مجلس إدارة )سابك( الرئيس التنفيذي

يسرني أن أقدم لكم تقرير )سابك( السنوي، 
الذي يبرز األداء القوي للشركة خالل العام 

2016م، ويظهر النتائج املالية اإليجابية 
ألعمالها، رغم املتغيرات االقتصادية العاملية، 

والتقلبات الصعبة لألسواق، األمر الذي يعكس 
متيز استراتيجية )سابك 2025م(، ويجسد 
متانة مركزها املالي، ما هيأ للشركة القدرة 
الالزمة لتطوير هيكلها التنظيمي، واغتنام 

الفرص الناشئة من التحديات التي واجهتها، 
ومواصلة حتسني سلسلة منتجاتها، واالستثمار 
يف مجالي االبتكار واالستدامة، خلدمة زبائنها 

بشكل أفضل من أي وقت مضى، وتعزيزاً 
لنموها املستقبلي.

وبفضل من اهلل؛ حافظت )سابك( يف العام 2016م على متّيز أدائها 
ونتائجها املالية، حيث سجلّت أرباحاً صافية بلغت 1٧٫٩ مليار ريال 

سعودي، وبلغ إجمالي إيرادات املبيعات 1٣٣ مليار ريال سعودي، فيما 
بلغ إجمالي األصول ٣1٧ مليار ريال سعودي.

ورغم الضغوط الكبيرة التي فرضتها األوضاع الصعبة لالقتصاد 
العاملي، إال أن )سابك( جنحت - بحمد اهلل وتوفيقه - يف تنمية 

أعمالها اإلنتاجية والتسويقية والبحثية؛ جتسيداً لرؤية القيادة 
الرشيدة )يحفظها اهلل(، وبحكمة مجلس إدارتها؛ بقيادة صاحب 

السمو األمير سعود بن عبد اهلل بن ثنيان آل سعود، وتضافر جهود 
إدارة الشركة، وتفاني موظفيها، ووالء زبائنها.

وسيقود الهيكل التنظيمي اجلديد )سابك( إلى األمام، لتتبوأ - بإذن 
اهلل - مكانة أكثر تقدماً بني كبريات الشركات البتروكيماوية القيادية 

العاملية، ولتصبح الشركة أكثر تركيزاً على أعمالها الرئيسة، وأوثق 
عالقة بزبائنها، وأفضل قدرة على حتقيق ميزات إضافية استناداً 
إلى التخطيط االستراتيجي، وتطبيق أفضل املمارسات عبر جميع 

قطاعاتها حول العالم، اتفاقاً مع تطلعات مساهميها، وتطوير 
موظفيها، واملشاركة يف تنمية املجتمعات التي حتتضن أعمالها، وتوفير 
فرص جديدة للنمو والتطور يف مجاالت التقنية واالبتكار واالستدامة 

وتطوير األعمال.

)رؤية السعودية 2030م( .. حكمة القيادة 
لوطن طموح

تلتزم )سابك( باملساهمة يف دعم رؤية القيادة الرشيدة لتكون 
اململكة منوذجاً عاملياً رائداً وناجحاً للتميز، من خالل االتساق 

مع )رؤية السعودية 20٣0م(، بلعب دور محوري ووسيط بني 
البترول والصناعة، لوقوعها يف منتصف سلسلة القيمة فيما يتعلق 

بالتصنيع، ومبا يدعم حتول االقتصاد الوطني ومنوه، من خالل رفع 
مستوى التنافسية يف الصناعات احمللية، وتقوية الوضع التنافسي 
اخلارجي عبر االستثمارات الناقلة للمعرفة والعلوم، والتركيز على 

االستثمار يف مجال التقنية واالبتكار، واملساهمة يف تهيئة البيئة 
االستثمارية للصناعات البتروكيماوية والتحويلية، لتعميق الوضع 

االستراتيجي للمملكة.

َم الهيكل التنظيمي اجلديد لـ )سابك( تفعياًل وتسريعاً ألداء  وُصمِّ
الشركة وتنمية قدراتها التنافسية، وتوثيق مكانتها الريادية يف 
أبرز املراكز الطليعية بني كبريات شركات الكيماويات العاملية، 

واملساهمة املؤثرة يف حتقيق )رؤية السعودية 20٣0م(؛ التي سيكون 
للبتروكيماويات دوٌر رئيٌس يف تعزيز االقتصاد الوطني، وتطوير قطاع 
الصناعات التحويلية، كما تنسجم أهداف )سابك( متاماً مع تطلعات 

الرؤية الطموحة لعام 20٣0م؛ ال سيما من خالل قيادة جهود التوطني، 
واستكشاف فرص التعاون املتاحة لدعم احملتوى احمللي يف املجاالت 

املتخصصة.

كما حترص )سابك( على االنسجام مع )برنامج التحول الوطني 
2020م(، حيث تضطلع الشركة مبوقع متقّدم يف املساهمة بتنفيذ 

أهداف البرنامج ومحاوره، من خالل امتالك الشركة بنية حتتية مهمة 
يف مجال حتفيز االبتكار، وتنويع مصادرها من املواد األولية، وتعمل 

الشركة على حتقيق مزيد من التقدم يف هذا املضمار الوطني.

وتبنت )سابك( منذ العام 2010م؛ مبادرة تطوير ورفع مستوى التوطني 
الصناعي احمللي ضمن جهودها االستراتيجية لتحقيق االستدامة 
وتعزيز القدرة التنافسية، وتصعيد إسهاماتها يف تطوير االقتصاد 

السعودي، وتوليد فرص عمل إضافية لشباب الوطن؛ من خالل رفع 
نسبة الشراء للمحتوى احمللي إلى ٧5٪، وفق "استراتيجية )سابك( 

2025م"، من خالل أربعة محاور رئيسة، وهي: جذب استثمارات 
أجنبية ذات قيمة مضافة للوطن واالقتصاد السعودي. وتطوير قدرات 
املصنعني احملليني وتأهيلهم للتنافس مبستوى عاملي. وتوليد املزيد من 

الفرص الوظيفية للعناصر السعودية يف املجاالت الصناعية. ورعاية 
وتفعيل األعمال التنسيقية مع القطاعات احلكومية والقطاع اخلاص 

يف مجال توطني الصناعات احمللية على مستوى اململكة.

كما ترمي استراتيجية )سابك 2025م( إلى تسريع وتفعيل اجلهود 
املتواصلة لتنمية وتطوير الصناعات التحويلية، وانتهاج أجنع السبل 

والبرامج التي تعينها على تقدمي أداء يتخطى التوقعات لتحقيق 
االستثمار األمثل للموارد الطبيعية، واإلسهام بدوٍر متصاعٍد يف تنويع 
مصادر الدخل الوطني، ساعيَة من خالل استراتيجيتها 2025م إلى 

إيجاد منظومة عمل فريدة تتناول سلسلة القيمة بأكملها، لهدف توسيع 
نطاق املشاريع الصغيرة واملتوسطة، وتوفير فرص العمل.

استراتيجية )سابك 2025م( .. وضوح األهداف 
وحزم اإلجراءات

يف التخطيط الستراتيجيتها 2025م؛ استندت )سابك( إلى ثالثة 
عوامل أساسية، متثلت يف تطوير منتجات لتلبية احتياجات السوق، 

وابتكار منتجات نوعية جديدة، وقبل ذلك امتالك موارد بشرية 
متميزة وذات كفاءة عالية. كما تلتزم )سابك( يف تنفيذ استراتيجيتها 
أخذ زمام املبادرة، والسرعة يف االستجابة ملتطلبات واقع الصناعة، 

والتفكير بشكٍل استباقّي. 

وتركز )سابك( يف استراتيجيتها للعام 2025م على أربعة مجاالت 
رئيسة، وهي: مواصلة السعي لتحقيق أداء مالي مبستوى عاملي. 

والتكيف مع احتياجات أسواقنا وتقدمي حلول متميزة مقارنة بحلول 
املنافسني. وزيادة مستوى املرونة والتنافسية فيما يتعلق مبواد اللقيم 

ومصادرها. وإيجاد ميزة تنافسية من خالل التقنية واالبتكار.

كما تستند استراتيجية )سابك 2025م( على ستة عناصر هامة، 
وهي: تنمية املواهب لتأمني قاعدة صلبة من املوارد البشرية. والتنظيم 
والثقافة لتمكني الشركة من مواجهة التحديات. واالستدامة للتأكد من 
العمل ملستقبل طويل األمد. واألداء املتميز لتكون )سابك( األفضل يف 
فئتها يف كل ما تفعله. والعوملة ليكون لدى الشركة القاعدة الصحيحة، 

التي متكنها من االستجابة ملتطلبات الزبائن يف أي مكان. والتوسع 
اعتماداً على تراث الشركة، باالستفادة من ميزات اململكة التنافسية يف 

جميع اجلوانب.

ولضمان جناح أهداف استراتيجيتنا للعام 2025م، نتبنى أخالقيات 
)سابك(، التي تدعو إلى التمّيز يف كل ما نقوم به من أعمال، ويأتي 
يف هذا اإلطار )ميثاق أخالقيات املهنة( املميز الذي نعمل مبوجبه، 
ونواصل توثيق اسم الشركة وسمعتها العاملية، والتزامنا نهجاً دقيقاً 

للغاية حلماية البيئة، وتطبيق مبدأ العدالة يف تعامالت الشركة 
َرى وفق معايير  مع موظفيها، وضمان أن كل أعمالنا اليومية جُتْ

االستدامة. إلى جانب التزام )سابك( الوضوح والشفافية والنزاهة 
فيما تقول وتفعل، ومساعدة اجلميع ليحققوا أهدافهم يف تأدية 

األعمال وفق معايير أخالقية عالية.

وحترص )سابك( على رسم استراتيجية ذات أهداف واضحة، وإيجاد 
حافز قوي ألعمالها، وتلك هي األسس التي ستحافظ عليها دائماً، 

بغض النظر عن أي تغيرات يف املستقبل. 

أصبحت )سابك( بهيكلها التنظيمي 
اجلديد أفضل تركيزاً على أعمالها وتوثيق 
عالقاتها بزبائنها، وأكثر قدرة على حتقيق 

ميزات إضافية على مستوى التكلفة، 
استناداً إلى التخطيط االستراتيجي، 

وإدارة سلسلة اإلمدادات، وتطبيق أفضل 
املمارسات عبر جميع قطاعاتها حول 

العالم، لتصبح أكثر قدرة على املنافسة 
في كل فعالياتها.
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تقرير نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي تتمة

مسارات مبادرة التحول يف )سابك(
تستهدف استراتيجية )سابك( تطويراً شمولياً يجعلها أكثر فعاليًة، 

وأكثر تكاماًل، وأكثر تركيزاً على خدمة الزبائن، ويتطلب ذلك إطالق 
مبادرة للتحّول، تتضمن تغييراً مدروساً يشمل معظم مجاالت العمل 

الرئيسة، واالنطالق عبر العديد من املسارات.

ومن مساراتنا يف مبادرة التحّول، تسريع مبادرة التسعير االستراتيجي، 
التي تعد من أبرز روافد التأثير يف جوانب الربح واخلسارة ألعمال 

الشركة. وزيادة التركيز على الكفاية التشغيلية، خاصة عبر احلد 
من حاالت توقف التشغيل غير املخطط، وهي الطريقة األكثر فعالية 

لتحسني احملصلة النهائية لألداء دون نفقات رأس مالية إضافية. 
وتعزيز امليزات التنافسية من خالل االبتكار، وتوسيع اخلدمات املقدمة 

للزبائن، واالستثمار األمثل للمواد اخلام يف العمليات الصناعية. 
وخفض تكاليف عمليات سلسلة اإلمدادات. واملتابعة واملراجعة 

الدقيقة للخدمات املقدمة للشركة، لهدف حتسني القيمة التي تتلقاها. 

االستثمار فيما نحتاجه من ابتكارات لتطوير 
قدراتنا

هناك عامالن رئيسان نعمل يف )سابك( على حتقيقهما، هما: حتسني 
باقة منتجاتها احلالية، واالستثمار بذكاء يف االبتكارات التي حتتاجها؛ 

لتحقيق النمو املستقبلي الذي تستهدفه مبادرتها التحولية.

ففي مجال حتسني باقة منتجاتنا احلالية؛ كان إطالق وحدة العمل 
االستراتيجية للمنتجات املتخصصة من أبرز اخلطوات اجلوهرية 

التي اتخذتها )سابك( ضمن مبادرة التحول يف العام 2016م، إذ 
أدركنا من خالل إلتزامنا حتقيق النجاح عبر تعميق عالقاتنا بزبائننا، 

أن احتياجات الزبائن يف أسواق السلع األساسية تختلف متاماً عن 
احتياجاتهم يف أسواق املنتجات املتخصصة، فتم إلغاء وحدتي العمل 

االستراتيجيتني للبالستيكيات املبتكرة، والكيماويات املتخصصة، 
وتقسيم مهامهما وأنشطتهما إلى )منتجات أساسية( اُْسِنَدت لوحدة 
لَت حديثاً بنطاق عمل  العمل االستراتيجية للبتروكيماويات؛ التي ُشكِّ

أوسع، و)منتجات متخصصة( أُسندت لوحدة العمل االستراتيجية 
للمنتجات املتخصصة، التي تُْعنى بتوفير املنتجات املتخصصة 

وخدمات الزبائن ذات الصلة.

وإلى جانب ضم وحدات أعمال املنتجات املتخصصة؛ التي كانت 
تندرج حتت وحدة العمل االستراتيجية للكيماويات املتخصصة، شملت 

وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات املتخصصة وحدة األعمال 
املستقبلية التابعة للتقنية واالبتكار، مع ما لهذه الوحدة من استحواذات 

تقنية ومادية.

وتعد وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات املتخصصة مثاالً واضحاً 
لهيكل تنظيمي ناجح يزداد فعالية يوماً بعد يوم على صعيدْي الكفاية 
لَت )سابك( الوحدة اجلديدة مسؤوليات  اإلنتاجية والربحية، وقد َحمَّ
أكبر لتلبية احتياجات الزبائن بتوفير منتجات فريدة متنوعة، والعمل 

احلثيث لبلوغ الريادة يف هذا املجال، مع إمكانية القيام باملزيد من 
عمليات االستحواذ لتعزيز قدراتها.

ولم تكتف )سابك( بتحديث الهيكلية التنظيمية الداخلية فحسب، بل 
سعت أيضاً إلى  إطالق العديد من املبادرات اخلارجية لتوسيع عملياتها 

العاملية، التي تنمي قدراتها وجتعلها )تفكرعاملياً، وتنفذ محلياً( للوفاء 
مبتطلبات زبائنها أينما كانوا، وقد شهد العام 2016م، توقيع إتفاقيات 
مشاريع مشتركة ضخمة مع شركات كبرى رائدة، مثل شركة )أرامكو 

السعودية( يف اململكة، وشركة )شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم احملدود( 
يف الصني، وشركة )إكسون موبيل( يف الواليات املتحدة األمريكية.

م هذه التطورات مرونة )سابك(، وجتعلها أكثر قدرة على التكيف  وتَُعظِّ
والتواؤم مع متطلبات واحتياجات الزبائن املتشعبة املتباينة، كما تعزز 
إمكاناتها وتعينها على تقدمي قيمة أفضل لزبائنها وجميع األطراف 

ذات العالقة بأعمالها حول العالم.

النجاح يف خضم تقّلب األسواق العاملية
تتطلب التحديات واألوقات الصعبة مزيداً من املرونة والقدرة على 

التكيف من أجل مواصلة النمو. وقد جنحت )سابك( خالل العامني 
املاضيني يف مواجهة الكثير من التغيرات، مبا يف ذلك تراجع أسعار 

النفط اخلام بنسبة جتاوزت النصف، والتباطؤ الكبير يف الصني، 
والتحديات املالية الكبرى يف أوروبا وآسيا، وارتفاع أسعار املواد اخلام 

يف اململكة العربية السعودية، وبذلت الشركة جهوداً حثيثة الجتياز هذه 
التحديات الكبرى، من خالل التخطيط االستراتيجي الفّعال، الذي 
مكنها من التعامل مع تلك التقلبات، واحملافظة ـ بفضل اهلل ـ على 

مستوى أداء قوي يف ظل هذا املناخ الصعب. 

وقد واصلت )سابك( مسيرتها التنموية، وأجرت تطويرات جذرية 
سعياً لتحقيق أهداف استراتيجيتها العاملية لعام 2025م، ونحن 

يف )سابك( عازمون على مواصلة إعالء صرح الشركة لتكون أكثر 
مرونة وسرعة يف أعمالها، وأن تصبح دوماً يف طليعة سباق املنافسة 

يف كل أنشطتها، وسنكثف جهودنا لتسريع وتيرة النمو، وإبداع 
املزيد من االبتكارات، وحتقيق أنسب مستويات الربحية يف جميع 

القطاعات، وانتهاج كل السبل العلمية لتطوير مواردنا البشرية، مع 
العناية  اخلاصة ببناء أجيال قيادية مسلحة بالثقافة الصناعية حلمل 

املسؤوليات املستقبلية.

)سابك( تواصل االستثمار ليصبح العالم مكانًا 
أفضل

بحمد اهلل تعالى، مّرت )سابك( بعامٍ ناجح، وتعد نفسها اآلن ملزيد 
من النجاحات، وستواصل السعي حثيثاً لتكون الشركة العاملية الرائدة، 

مضطلعًة بدورها احملوري للربط بني قطاعي النفط والصناعة. 
وستكثف بإذن اهلل عطاءاتها اإلنتاجية واالبتكارية ملساعدة زبائنها 
على خدمة زبائنهم بشكل أفضل؛ عبر تقدمي حلول تضيف املزيد 

من القيمة، وتساعد يف حماية كوكب األرض، كما متكنها من حتقيق 
الكثير مبوارٍد أقل.

وستواصل )سابك( استثمار متانة مركزها املالي وخبراتها الواسعة 
بصورة مسؤولة، مع احلرص على ضمان متكني األجيال القادمة من 

حتقيق طموحاتها، وحتسني مستوى معيشتها يف عالٍم أفضل.

ومفتاح )سابك( إلى ذلك كله وأكثر : تضافر جهود وطاقات وإبداعات 
موظفيها يف جميع أنحاء العالم، وإميانهم العميق بقيمة املبادرات 

التحولية، واالنطالق بنياناً واحداً مرصوصاً نحو بلوغ الرؤية املرسومة 
الواضحة أن تصبح )سابك( الشركة العاملية الرائدة املفضلة يف مجال 

الكيماويات، عبر جتسيد شعارها )كيمياء وتواصل(.

الشكر والتقدير لكل العقول واأليادي املخلصة، التي عاونت )سابك( 
على حتقيق أهدافها، ومعاً بإذن اهلل تعالى إلى مستقبل زاهر، 

لشركة متضي قدماً لتصبح الشركة العاملية الرائدة املفضلة يف مجال 
الكيماويات، وتنمية املجتمعات.

 سابك: التزاٌم تاٌم برؤية 
اململكة 20٣0م

تلتزم )سابك( التزاماً تاماً بـ )رؤية السعودية 20٣0م( و)برنامج 
التحول الوطني 2020م(، اللذين أعلنتهما احلكومة الرشيدة بقيادة 

خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب 
السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو امللكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع )حفظهم اهلل(.

متثل رؤية 20٣0م أهم حتول تشهده مسيرة التنمية االقتصادية 
السعودية منذ عقود، مستهدفًة تقليل االعتماد على صادرات النفط 

والغاز، وتعزيز التنمية االقتصادية املتنوعة، وإيجاد فرص عمل 
مستدامة تعود بالفائدة على اململكة واملواطنني ألجيال قادمة، وتتمتع 

)سابك( بوضع مثالي ميكنها من االضطالع مبسؤوليتها ضمن هذه 
الرؤية، وقيادة الطريق نحو حتقيق أهدافها.

يتطلب جناح )برنامج التحول الوطني 2020( التركيز على جوانب 
االبتكار والتقنية والقوى العاملة املاهرة الطموحة، وهنا يبرز دور 

)سابك( مبا متلك من إمكانات لدعم هذه اجلوانب، حيث تستهدف 
استراتيجيتها 2025م إثراء الصناعات التحويلية، وتنمية املشاريع 

الصغيرة واملتوسطة التي تضيف مزيداً من املنتجات وتوليد الفرص 
الوظيفية يف قطاع حتويل املواد البتروكيماوية. 

وقد أنشأت )سابك( وحدة ُمتخصصة لتحقيق هذا الهدف 
االستراتيجي هي )وحدة احملتوى احمللي( ضمن قطاع االبتكار 
وتطوير األعمال، لتتولى قيادة دورها يف هذه املبادرة الوطنية، 
واستناداً إلى )استراتيجية احملتوى احمللي( تبذل جهوداً حثيثة 

لتعزيز احملتوى احمللي وتطوير األعمال، وتنسيقها مع جهود 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو امللكي 

ولي ولي العهد.

تتمكن )سابك( - عبر هذه الوحدة - من وضع مؤشرات أداء رئيسة 
لوحدات العمل االستراتيجية وغيرها من اإلدارات، ما يسمح لها 
بتطوير وتوسيع برامجها احلالية، ووضع برامج جديدة تُسهم من 

خاللها يف حتقيق رؤية 20٣0م ، وتعزز دورها يف هذا اجلانب 
مواردها الفاعلة ، مبا يف ذلك )موطن االبتكار(، ومراكزها التقنية، 

و)أكادميية سابك(، فضاًل عن عالقاتها التعاونية مع اجلامعات 
واملعاهد العلمية واملراكز التقنية يف اململكة وحول العالم، وسجلها 
احلافل الذي يضم أكثر من 12٫000 براءة اختراع، وغير ذلك من 

اإلمكانات.

تفتح الرؤية الطموحة للمملكة آفاقاً واسعة لتعزيز االقتصاد 
الوطني، وتنمية قطاعات األعمال يف اململكة، وسوف يُشكل برنامج 

احملتوى احمللي يف )سابك( عنصراً أساسياً جلذب االستثمارات 
الداخلية يف مجاالت االبتكار والتقنية، والتصنيع، واملشتريات، عالوة 

على إيجاد آالف الفرص الوظيفية للعناصر الوطنية يف املجاالت 
املتقدمة واملتخصصة، ما يساعد على ترسيخ الثقافة الصناعية 
وتوثيق مكانة اململكة الريادية، وتهيئة مناخ أعمال أكثر حيوية. 

ورغم أن )سابك( حققت انتشاراً كبيراً على اخلريطة الدولية، 
وأصبحت من كبريات الشركات البتروكيماوية العاملية، إال أنها 

ال زالت االبنة الوفية لوطنها، التي لم تغفل أبداً عن مسؤولياتها 
وواجباتها الوطنية، مدركًة أن لـ )رؤية السعودية 20٣0م( أهدافاً 

طموحة تستلزم جهوداً استثنائية وقدرات إبداعية، وتفخر )سابك( 
دائماً بأن تشارك يف قيادة الطريق نحو حتقيق أهداف هذه الرؤية 

الطموحة. 
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أعضاء مجلس اإلدارة

 صاحب السمو األمير/
سعود بن عبد اهلل بن ثنيان 

آل سعود
رئيس مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/
يوسف بن عبداهلل البنيان 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي

 معالي الدكتور/
عبد الرحمن بن عبد اهلل 

احلميدي
عضو مجلس اإلدارة

بندر بن عبدالعزيز سعادة األستاذ/     
الوايلي

عضو مجلس اإلدارة

 معالي الدكتور/
 سعد بن عثمان 

القصبي
عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/
 عبد اهلل بن محمد 

العيسى
عضو مجلس اإلدارة

 معالي األستاذ/
محمد بن طالل النحاس

عضو مجلس اإلدارة

 سعادة األستاذ/
عبد العزيز بن هبدان 

الهبدان
عضو مجلس اإلدارة

 معالي الدكتور/
 خالد بن حمزة بن 

أحمد نحاس
عضو مجلس اإلدارة

َم الهيكل التنظيمي اجلديد لتفعيل  “ ُصمِّ
وتسريع أداء الشركة وتنمية قدراتها 

التنافسية، وتوثيق مكانتها الريادية في 
أبرز املراكز الطليعية بني كبريات 

شركات الكيماويات العاملية، واملساهمة 
املؤثرة في حتقيق رؤية اململكة 

الطموحة لعام 20٣0 م”
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تتمتع )سابك(، التي يقع مقرها الرئيس في مدينة 
الرياض، باململكة العربية السعودية، بريادة عاملية 
في مجال الكيماويات، وتنتشر عملياتها التجارية 

في أكثر من 50 بلداً. وبدءاً من متكني صناعة 
سيارات، وطائرات أكثر كفاية في استهالك الوقود 

وصوالً إلى املساعدة في احلفاظ على إمدادات 
املياه في العالم، تُسهم )سابك( في إيجاد حلول 

تواجه حتديات اليوم من أجل بناء غٍد أفضل.

 املركز الرئيس العاملي

اململكة العربية السعودية

  مركز )سابك( لألبحاث 
واالبتكار

اململكة العربية السعودية

 مراكز التقنية

الصني، الهند، هولندا، اململكة العربية 
السعودية، الواليات املتحدة األمريكية

 مراكز التطبيقات

اليابان، اململكة العربية السعودية، كوريا 
اجلنوبية، إسبانيا، الواليات املتحدة األمريكية

  مراكز التوزيع، ومرافق 
التخزين، واملراكز اإلسنادية

األرجنتني، أستراليا، النمسا، بلجيكا، 
البرازيل، كندا، الصني، جمهورية التشيك، 

أستونيا، فرنسا، أملانيا، اليونان، هونغ كونغ، 
املجر، إيطاليا، الهند، اليابان، ماليزيا، 

املكسيك، املغرب، هولندا، بولندا، روسيا، 
اململكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب 
أفريقيا، كوريا اجلنوبية، إسبانيا، السويد، 

تايالند، تركيا، اململكة املتحدة وإيرلندا، 
الواليات املتحدة األمريكية، فيتنام

  الشركات التابعة، ومكاتب 
املبيعات العاملية

األرجنتني، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصني، 
جمهورية التشيك، الدمنارك، فرنسا، 

مصر، أملانيا، اليونان، املجر، الهند، 
إندونيسيا، إيران، إيطاليا، اليابان، لبنان، 
ماليزيا، املكسيك، املغرب، نيبال، هولندا، 

الفلبني، تايوان، تايالند، بولندا، روسيا، 
اململكة العربية السعودية، سنغافورة، 

جنوب أفريقيا، كوريا اجلنوبية، إسبانيا، 
سريالنكا، السويد، تركيا، فيتنام، اإلمارات 

العربية املتحدة، اململكة املتحدة وإيرلندا، 
الواليات املتحدة األمريكية، إثيوبيا، فنلندا، 

كينيا، باكستان، وتونس

 مواقع صناعات )سابك(

األرجنتني، أملانيا، النمسا، البحرين، 
بلجيكا، البرازيل، كندا، الصني، إيطاليا، 
الهند، اليابان، هولندا، املكسيك، اململكة 

العربية السعودية، سنغافورة، كوريا 
اجلنوبية، إسبانيا، تايالند، الواليات املتحدة 

األمريكية، اململكة املتحدة وإيرلندا

عملياتنا العاملية
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املغذيات الزراعية النقل

وسائط نقل أخف وزنًا 
تُعد وسائط النقل من أهم العناصر األساسية لصناعة غد أفضل، 
فالنقل جوهره تقصير املسافات وكسر احلواجز بني الدول، وبلوغ 

االزدهار عبر املبادالت التجارية، وحتقيق احللم الذي طال انتظاره 
ليصبح العالم أكثر ترابطاً وتكافالً، ولكن لألسف فالنقل يعني أيضاً 

تكلفة ثقيلة، ويستهلك ثروات كوكبنا، إال أن استخدام مواد أخف 
وزناً دون املساس مبستوى السالمة املطلوب يساعد على إيجاد احلل 

وحتقيق الهدف املأمول.

تزداد حدة املنافسة بني الشركات املنتجة للمحركات اخلاصة 
بوسائل النقل، عالوة على القيود الصارمة التي تفرضها اجلهات 
التنظيمية للحد من التأثيرات البيئية لوسائل النقل، وهنا ميكن 

لشركة )سابك( توظيف خبراتها الواسعة لتقدمي العون، وتوفير مواد 
مبتكرة تساعد الشركات على تقدمي حلول تصميمية جديدة مميزة.

البيئة  على  النقل  تأثير  من  احلد 
مساحة أكبر.. مزيد من الضوء.. وزن أقل

يدرك مصممو األجزاء الداخلية للطائرات أن زبائنهم من شركات 
الطيران يبحثون عن تصاميم مبتكرة توفر لهم امليزة اجلمالية، كما 

تسهم في تخفيف الوزن ومن ثم خفض استهالك الوقود، وتسمح 
باستيعاب املزيد من املسافرين واألمتعة.

 - )CLEAR LEXAN XHR2000( تُعد مادة ليكسان الشفافة 
احلائزة على جائزة دولية - هي األولى من نوعها التي تنجح في 

تلبية كل هذه املتطلبات، فمن خالل السماح بانتقال الضوء بنسبة 
٨0٪ - أي أعلى من أية مادة تلبي متطلبات جامعة والية أوهايو 
- فإن مادة )ليكسان XHR2000 راتنج( الشفاف يفسح املجال 
لتطبيقات متعددة تشمل تصنيع املكونات الكبيرة مثل احلواجز 

األمنية، والنوافذ كبيرة احلجم، واألغطية احلاجزة للغبار، وشاشات 
األجهزة الرقمية، وأجزاء شاشات الترفيه، واأللواح التقسيمية، وقد 

قام مصممو شركة )زودياك( الرائدة في مجال صناعة الطائرات 
باستخدام هذا املنتج إلنشاء صناديق تخزين جديدة باستخدام ألواح 
تقسيم وفرت املساحة بشكل فعال، ما سمح بتوفير صفوف إضافية 

من املقاعد ومساحة أوسع لصناديق التخزين. 

املوارد بقليل من  كثير من احملاصيل 
هناك الكثير من البشر حول العالم يعانون اجلوع ونقص الغذاء، 

وتتفاقم املشكلة مع تسارع النمو السكاني وانحسار األراضي 
الزراعية وتراجعها أمام الزحف العمراني، بحيث لم يعد هناك 

مجال سوى حلل واحد: زراعة مزيد من احملاصيل عبر مساحات 
أقل من األراضي.

تعد املغذيات الزراعية اجلديدة هي مفتاح احلل، إذ ميكن للخبرات 
واألبحاث املخبرية أن تساعد في تطوير متغيرات جديدة تساعد 
احملاصيل على حتمل الظروف البيئية الصعبة، ومقاومة اآلفات 

واألمراض، وإنتاج املزيد من الغذاء عبر املوارد احملدودة من 
األراضي واملياه والقوى العاملة.

وال تقتصر إسهامات )سابك( على توفير املغذيات الزراعية 
املتخصصة املبتكرة فحسب، بل ينزل مهندسوها وفنيوها 

املتخصصون إلى احلقول، ويعملون عن كثب مع املزارعني ملساعدتهم 
في حل مشكالتهم، واالستخدام األمثل للمغذيات الزراعية اجلديدة 

لبلوغ أعلى درجات اإلنتاجية.

العائدات لزيادة  اخلبرات  تعزيز 
نشر املعرفة حول تغذية النخيل

في 1٣ نوفمبر 2016 انطلقت )قافلة سابك اإلرشادية الزراعية( 
من الرياض لتواصل جوالتها في مناطق زراعة النخيل األساسية 
باململكة بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية 

السعودية، واالحتاد العربي لألسمدة. 

ضمت القافلة خمس سيارات مجهزة خصيصاً، حيث عقدت لقاءات 
مفتوحة مع املزارعني، وقدمت لهم اإلرشادات بشأن الطرق السليمة 

لزراعة النخيل وتغذيتها ورعايتها، ومكافحة األمراض واآلفات 
خاصة سوسة النخيل احلمراء، فضاًل عن تقدمي أحدث املعلومات 

التي تساعد مزارع النخيل في تعزيز اإلنتاجية، واإلجابة عن 
تساؤالت واستفسارات املزارعني. 

 
كما ُعقدت على هامش القافلة اإلرشادية ورشة عمل حول )املغذيات 

واالقتصاد الزراعي( في )أكادميية سابك( بالرياض. 

مبتكرة بوضوح - وأخف وزنًا بنسبة ٤0٪
قد تبدو النافذة اخللفية عادية في أية سيارة، ولكن تلك املوجودة 

في اجليل اجلديد من سيارة )بويك GL8( متعددة االستخدام 
 ،)LEXAN™( مختلفة متاماً، فقد مت استخدام راتنج ليكسان

وهي مادة بولي كاربونيت )PC( من )سابك(، في تصنيعها 
عوضاً عن الزجاج. إن صناعة هذه النافذة من مادة راتنج 

ليكسان™LEXAN( ( ال يوفر فقط 40٪ من الوزن، بل يتيح املجال 
أيضا للحصول على تصاميم فريدة ال ميكن تنفيذها باستخدام 

الزجاج. تعتبر هذه النافذة املصنوعة من مادة راتنج ليكسان 
)™LEXAN( هي األكبر في العالم.

وميثل هذا التطبيق نقطة انطالق ألول منشأة إلنتاج النوافذ 
باستخدام مادة راتنج ليكسان )™LEXAN( في الصني، التي تديرها 

شركة )ننغبو شينتونغ أوتو(. تعاونت )سابك( بشكل وثيق مع هذه 
 ،)SGM( )الشركة ومع مصّنع السيارات، )سايك جنرال موتورز

لتطوير النافذة.

تُعد هذه النافذة من )PC( معلماً في السيارة األكثر انتشاراً في 
الصني - أكبر سوق للسيارات في العالم - وتُبرز إمكانات )سابك( 

القوية في تلبية احتياجات هذا القطاع األساسية، وحتقيقها في 
ذات الوقت، منواً جوهرياً من خالل االستفادة من خبراتها املتميزة 

وحلول تقنية النوافذ البالستكية.

تقليص التأثيرات البيئية لوسائل النقل
يشهد العالم حتركاً واسعاً وتطوراً مستمراً في مجال النقل، 

خاصة النقل باحلافالت، وتتزايد في ذات الوقت مساعي اجلهات 
التنظيمية للحد من تأثيراتها البيئية خاصة في األحياء الفقيرة 
باملدن، وتضطلع )سابك( بدور فاعل في هذا اجلانب من خالل 

خبراتها وابتكاراتها وتطوير مواد أكثر ذكاء، وأقوى وأخف وزنا لتحل 
محل املعادن والزجاج.

جتمع أغطية فتحات أسقف احلافالت، املصنوعة بالكامل من 
بالستيكيات )سابك(، العديد من امليزات التي تتوق إليها شركات 
صناعة احلافالت العاملية مثل الصالبة، وحتمل اختالف درجات 
احلرارة، والتصاق الطالء، ومقاومة التآكل، كما تتيح في الوقت 

ذاته مجاالً واسعاً أمام املصممني لتعزيز اجلانب اجلمالي فضاًل 
عن امليزة التنافسية لهذه الشركات من خالل اخلفض الكبير في 

وزن هذه األجزاء، األمر الذي يقلل تكلفة النظام عموماً، عالوة على 
فوائده املستمرة للبيئة. 

مزيد من اليوريا ملزيد من األسواق
شهد عام 2016م زيادة في إنتاج )سابك( من اليوريا جتاوزت نصف 

مليون طن، بحصة سوقية تفوق 10٪، وحتققت هذه الزيادة بشكل 
أساسي عبر املجمع اجلديد )سافكو 5(، كما جنحت شركة اجلبيل 

لألسمدة )البيروني( في بلوغ كامل الطاقة اإلنتاجية هذا العام تلبية 
للطلب العاملي.

واصلت منتجات اليوريا رفع مستوى أدائها في العديد من األسواق 
حول العالم، مبا في ذلك استراليا والهند وباكستان وكوريا، 

وقد أبرمت شركة الصناعات الكيماوية ببنغالديش )BCIC( في 
فبراير 2016م صفقة تشمل 200 ألف طن من اليوريا احلبيبية، 
و105 آالف طن من اليوريا املكورة. وتعد )سابك( منتجاً رئيساً 

لليوريا املكورة واحلبيبية. 

منتجات جديدة لتنمية احملاصيل
قدمت )سابك( عام 2015م املغذي الزراعي املخصص للنخيل 

)NPK(، وعززت توجهها في عام 2016م بإطالق مركبني 
متخصصني جديدين لتلبية احتياجات املزارعني في اململكة العربية 

السعودية وجميع أنحاء الشرق األوسط.
 

األول هو املركب املتخصص )5/1٨/1٨+٩ كبريت(، ويضم 
تركيبة متوازنة تناسب مجموعة واسعة من الورقيات وغيرها من 

اخلضراوات، وجتمع بني املواد الغذائية األساسية والثانوية في 
صيغة حبيبية واحدة لتغذية النباتات، وحتفيز منوها الصحي 

وزيادة محاصيلها.

والثاني املركب املتخصص )1٩/2٩/11+6 كبريت(، وهو عبارة عن 
حبيبات متجانسة ذات أثر مثبت تلبي احلاجات الغذائية حملاصيل 

الدرنيات والبصل والبطيخ، ويعزز هذا املركب إضافة املغذيات 
الثانوية لتحقيق التوازن األمثل من املواد الغذائية األساسية والثانوية 

في سماد واحد. 
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األجهزة الطبيةالبناء والتشييد 

أفضل  مستقبل  لبناء  جديدة  مواد 
طفرة عاملية في مجال البناء

من املتوقع أن يشهد العالم طفرة هائلة في مجال البناء والتشييد 
بحلول عام 20٣0م في ظل تنامي الكثافة السكانية، وبروز 

االقتصادات سريعة النمو، والتوسع العمراني غير املسبوق، 
ما يضاعف أعمال هذا القطاع ليبلغ حجمه املتوقع حوالي 

65٫6 تريليون ريال سعودي، إال أن هذا النمو ال يشكل التحدي 
الوحيد أمام هذا القطاع، فالعالم ال يحتاج فقط إلى املزيد من 
املباني بقدر ما يحتاج إلى مباٍن أفضل بتكلفة أدنى، وأسهل في 
عمليات إنشائها، وأكثر أمناً واستدامة، وأقل تأثيراً على البيئة، 
وحتقق وفراً في جانبْي التشغيل والصيانة، وهنا يأتي دو املواد 

األذكى املطلوبة ملثل هذه املباني. 

متلك )سابك( خبرات واسعة في هذا اجلانب استناداً إلى منتجاتها؛ 
بدءاً باملعادن واملواد الرغوية، مروراً مبواد الطالء وألواح النوافذ، 

وصوالً إلى اإلضاءة املوفرة للطاقة، وهكذا تسهم الشركة في 
مواجهة التحديات وتلبية املتطلبات من خالل تزويد املهندسني 
املعماريني وشركات البناء باملواد الالزمة لبناء مستقبل أفضل.

ذكاًء وأكثر  أفضل  بناء 
منتجات من الصلب أكثر ذكاًء وأمانًا

ليست ناطحات السحاب هي كل ما يطمح إليه قطاع البناء، فأغلب 
املباني املنشودة ملواجهة النمو السكاني العاملي املتسارع ستكون 

بحاجة إلى البساطة وانخفاض التكاليف، وسيشيد معظمها في 
البلدان التي يعد املناخ فيها من أكبر التحديات. ولكن هل تشكل 

أجهزة التكييف احلل لسكان هذه البلدان، أخذاً بعني االعتبار 
الطاقة الكهربائية الكبيرة التي تستهلكها هذه األجهزة، وأثرها على 

البنية التحتية للكهرباء، وما تسببه من تلوث كبير للبيئة؟

من حسن احلظ أن القدرات العقلية اإلبداعية ميكنها حتقيق ما 
ال تقدر على حتقيقه الطاقة الكهربائية، حيث جنحت )سابك( 

في ابتكار منتجات من الصلب مسبقة الطالء الستخدامها أسقفاً 
مقاومة للحرارة؛ فصبغات السيراميك املتكاملة متتص طاقة الضوء 

املرئي واألشعة حتت احلمراء تعكس احلرارة، وحُتد من انتقالها 
الفعال عبر السقف، مع احلفاظ على برودة املناطق الداخلية نسبياً، 

لتكون احملصلة النهائية: طاقة أقل، تلوث أقل، وتكاليف أقل بشكل 
كبير. مع توافر مقومات الراحة.

أطول  أفضل وعمر  صحة 
مع ارتفاع متوسط العمر لكثير من الناس، يبدو أن صناعة الرعاية 

الصحية املزدهرة حول العالم ينتظرها منو بغير حدود. 
تواجه املستشفيات حتديات متزايدة خاصة مع تزايد زحف 

احلشرات مثلما هو احلال في املنازل، فضاًل عن تصاعد التوجه 
نحو التشخيص الذاتي، ما يجعل هذه الصناعة تتطلع باستمرار إلى 
املواد اجلديدة املتنوعة القادرة على توفير املزيد من املتطلبات بشكل 

أقل تكلفة، وأكثر سهولة، وتدوم لفترة أطول.

تلعب بالستيكيات )سابك( املبتكرة دوراً رئيساً في تطوير وسائل 
الرعاية الطبية للماليني من البشر، سواء في أرقي املستشفيات 

وأكثرها تقدماً، وفي العيادات العادية التي تخدم املجتمعات احمللية 
بجميع أنحاء دول العالم النامية، مبا في ذلك أنظمة إيصال الدواء 

املتطورة، وأجهزة التشخيص البسيطة التي يستخدمها املريض 
بنفسه، واألدوات اجلراحية التي ميكن إعادة استخدامها، وأجهزة 

نقل املرضى وهياكل األجهزة، وغيرها. 

املريض حماية 
تلبية الطلب على أجهزة التشخيص

تشهد سوق األجهزة التشخيصية - سواء املستخدمة في 
املستشفيات أو املنازل، ويستخدمها الطبيب أو املريض - منواً 
متسارعاً، خاصة في ظل ارتفاع متوسط أعمار الناس، وحتول 

الرعاية الصحية من )مبدأ العالج( إلى )مبدأ الوقاية(، وقد واكبت 
)سابك( ذلك بتطوير درجة جديدة من ترفتاالت البولي إيثيلني 

تناسب تطبيقات األجهزة املتعددة.
 

تعمل )سابك( عن كثب مع الشركات املصنعة لألجهزة، وأنتجت 
هذا العام مواداً تدخل في صناعة أنابيب مخصصة جلمع الدم 

تلبي املواصفات التقنية املطلوبة ملرحلة ما قبل التحليل، وقد قطعت 
دراسات اجلدوى مرحلة متقدمة متهيداً للبدء الوشيك لإلنتاج 
الضخم من هذه األنابيب، وسيتاح للزبائن قريباً االستفادة من 

الطلب املتنامي ألسواق األجهزة التشخيصية.

أسطح مضادة للبكتيريا لبيئة أكثر أمانًا 
تطورت العناصر املسببة لألمراض بشكل كبير، وتزداد لوائح 

السالمة العامة صرامةً وتشديداً أكثر من أي وقت مضى، ما جعل 
اجلهات املسؤولة عن تصميم وصيانة البنية التحتية العامة تواجه 
حتديات أكبر لضمان سالمة الناس مبختلف أعمارهم وحاالتهم، 

مبا في ذلك األطفال واملرضى وكبار السن. وفي جميع املواقع وكل 
احلاالت - سواء في املستشفيات والعيادات ودور املسنني واملدارس 

واملطارات واملراكز الرياضية وغيرها - ميكن االعتماد على مواد 
)سابك( املضادة للبكتيريا للحد من حاالت العدوى والوقاية منها.

تشكل لفات الصلب مسبقة الطالء - ذات األسطح الصلبة 
الناعمة، التي تتميز باحلد األدنى من املسامات املمزوجة مبواد 
مضادة للبكتيريا - بيئة قاسية ضد البكتيريا والكائنات الدقيقة 

األخرى، وهذه الطالءات مسجلة ومعتمدة رسمياً من قبل سلطات 
االحتاد األوروبي والواليات املتحدة األمريكية،حتى لالستخدام في 

التطبيقات املالمسة لألغذية. 

مصنع جديد للبيوتانول: األول إقليميًا واألكبر عامليًا
تتصاعد أهمية مادة البيوتانول مع تصاعد معدالت منو قطاعات 

البناء والتشييد حول العالم، والبيوتانول مذيب متعدد االستعماالت 
يُستخدم بشكل أساسي في إنتاج مجموعة واسعة من الدهانات 
ومواد الطالء، وقد انضم إلى باقة منتجات )سابك( اعتباراً من 
مارس 2016م قبل أربعة أشهر من املوعد احملدد، ويعد املصنع 

اجلديد هو األول من نوعه إقليمياً، واألكبر عاملياً بطاقته السنوية 
البالغة ٣٣0 ألف طن. 

يُستخدم إنتاج املصنع من البيوتانول العادي واألحادي في العديد 
من التطبيقات والسلع كاألحبار، واملواد الالصقة، ومواد التعبئة 

والتغليف، والعطور، وسوائل التنظيف، وميتد ليشمل حلول 
البوليمرات، والشمع واملواد الصيدالنية، كما يستخدم مادًة مضافًة 
إلى البنزين والديزل للحد من تأثيرهما البيئي وتقليص االنبعاثات 

الناجتة عنهما، غير أن االستخدام األساسي األهم هو في إنتاج 
دهانات املباني، وجعل بناء املستقبل أكثر أمناً وذكاًء. 

هياكل قوية ومتينة لألجهزة 
تتعرض األجهزة الطبية باملستشفيات على نحو مستمر للمطهرات 
القوية سعياً ملكافحة العدوى في بيئات الرعاية الصحية، ما يعظم 

احلاجة إلى حماية الهياكل من التكسير نتيجة اإلجهاد البيئي؛ 
عبر حتقيق التوافق بني املطهرات واملواد املستخدمة في صناعة 

تلك الهياكل.
 

أجرت )سابك( دراسة مشتركة مع أحد املوردين الرئيسني ملنتجات 
الوقاية من العدوى، ممثاًل في شركة )بي دي آي PDI(، شملت 

 )LEXAN™ EXL( مبا في ذلك ليكسان – )العديد من مواد )سابك
)بولي كاربونيت( زيليكس )™XYLEX( )خليط بولي كاربونيت/

بوليستر(، وفالوكس )VALOX™( )PBT(، وأكدت الدراسة وجود 
توافق عال بني تلك املواد وأحد املطهرات الرئيسة املخصصة 

للمستشفيات التي تنتجها شركة )بي دي آي(، وتتولى الشركة تزويد 
املصنعني باملعلومات التي يحتاجونها لتقومي واختيار املواد للتأكد من 

تلبية متطلبات املقاومة الكيميائية الصعبة لألجهزة اخلاصة. 

أخف وزنًا، وفعالة من حيث التكلفة، وأسهل استخدامًا
تتطلب تصاميم األجهزة واملعدات الطبية احلديثة جعل هذه األجهزة 
أخف وزناً، وأسهل استخداماً وأكثر فعالية من حيث التكلفة والقدرة 

على حتمل التعقيم، وتلبي في الوقت ذاته املتطلبات التنظيمية 
الصارمة، ما جعل املعادن تتراجع أمام استخدام البالستيكيات 

احلرارية املعززة باأللياف الكربونية.

تسمح البالستيكيات احلرارية املعززة باأللياف الكربونية التي 
تنتجها )سابك( بدمج األجزاء، ما يساعد على تقليل التكاليف 

املادية والوقت الالزم للتصنيع، ومُيكن ملركبات )ثيرموكومب 
THERMOCOMP( املستخدمة في صناعة أدوات اجلراحة 

التي تستخدم ملرة واحدة أو متعددة االستخدام، وكذلك أجهزة 
التثبيت، وأجهزة نقل املرضى، وهياكل األجهزة الطبية، أن توفر 
مرونة التصميم، وتعزز التوافق واالنسجام في أجهزة اجلراحة 
التي تسترشد بالصور واملناظير، كما تسهم مركبات لوبريكوم 
)™ LUBRICOMP( املستخدمة في تصاميم األجزاء املعقدة 
في مساعدة الزبائن على احلد من النفايات، وحتسني عدد 

الدورات التصنيعية في تطبيقات األدوات اجلراحية املستخدمة 
ملرة واحدة، وهياكل األجهزة الطبية، ومكونات أجهزة نقل الدواء 

للمرضى وغيرها.
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الطاقة النظيفةالتعبئة والتغليف

األرض كوكب  وحماية  املنتجات،  حماية 
يتصاعد الطلب العاملي على مواد التعبئة والتغليف مع الزيادة 
املضطردة ألعداد البشر، واتساع املناطق التي يعيشون فيها، 

وازدياد كميات املنتجات التي يستهلكونها. ويحرص الصانعون على 
تلبية حاجات الزبائن بصورة آمنة، وسليمة، وخالية من التلوث، 
مثلما يتطلعون إلى مواد عالية األداء ومنخفضة التكلفة، وسهلة 

التصنيع، تتمتع بخصائص فنية مُتكن مصمميهم من العمل مبرونة 
عالية ليتميزوا عن منافسيهم، وفي الوقت ذاته احلفاظ على 

سالمة البيئة.

تستثمر فرق )سابك( الفنية خبراتها لتحقيق التوازن بني مطالب 
الزبائن، والتوصل للحلول املطلوبة، ممثلًة في أشكال جديدة تلبي 

االحتياجات احلالية بشكل أفضل وبتكلفة أقل، وبجهود استباقية من 
خالل العمل عن كثب مع الشركاء في الصناعة، لتقدم حلول التغليف 

التي حتمي املنتج، وتساعد الزبائن على خدمة زبائنهم على نحو 
أفضل، وتسهم في حماية البيئة.

التدوير وإعادة  واالقتصاد  اجلودة 
مواد تغليف أكثر رقًة وأرفع أداًء

تنتشر مواد التغليف الرقيقة بكل مجال في عالم اليوم، خاصة 
مجال األغذية، مبا في ذلك الوجبات اجلاهزة ومنتجات الزبدة 

والقشدة واجلنب، وأيضاً في تطبيقات األدوات واألجهزة املنزلية، 
وأغطية العبوات وغيرها.

وقد استجابت )سابك( للتحديات الرئيسة في هذه الصناعة، ودأبت 
على تلبية احتياجات الزبائن بشكل أفضل؛ عبر تقدمي مجموعة من 
درجات البولي بروبيلني اخلالية من الفتاالت،املتمتعة مبيزات عالية 

للحفاظ على الطعم والرائحة الطبيعيني.

جتمع درجتا 513MK46 و512MK46 من درجات البولي بروبيلني 
بني الصالبة واملقاومة العالية للصدمات، وانخفاض شديد في 

إطالق الرائحة والطعم، فضاًل عن سهولة التصنيع والقولبة، وقلة 
عدد الدورات التصنيعية نتيجة ارتفاع درجات حرارة التبلور، 

وانسيابية التدفق الرفيعة، ما يقلل زمن وتكلفة التصنيع. 

الواقع إلى  من احللم 
كانت الطاقة النظيفة حتى عهد قريب مجرد فكرة بديعة وحلم 
يداعب اخليال، ولم يكن يُنظر إليها كقضية واقعية ميكنها أن 

تساعد في تلبية حاجة العالم غير احملدودة من الطاقة. أما اآلن 
فقد أصبح احللم حقيقة وجنحت الطاقة النظيفة في أن تتبوأ مركز 
الصدارة، مع توقعات بأن تلبي أكثر من نصف االحتياجات البشرية 

من الطاقة.

تتوغل املواد الذكية و تزداد ذكاء يوماً بعد يوم، وباملقابل تعمل فرق 
)سابك( الفنية بشكل وثيق مع الشركات الصانعة لتطوير مواد 

جديدة توفر خيارات أفضل جليل جديد من املصممني، ومتكنهم من 
إنشاء بنية حتتية ومعدات من شأنها أن حتدث تغييراً حقيقياً في 

العقود املقبلة. 

التلوث  قليل من  مزيد من اخلبرات.. 
أفكار جديدة خلفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

تواجه الشركات املصنعة للسيارات ضغوطاً هائلة من املستهلكني 
الذين يطالبون باحلد من األضرار التي تسببها سياراتهم للبيئة، 

فضالً عن االشتراطات الصارمة التي تفرضها اجلهات التنظيمية. 
هناك تقنيات جديدة تعمل على نطاق واسع في هذا املجال، ولكن 

احلل قد يكمن في توفير كميات صغيرة نسبياً من املواد الذكية 
لتؤدي دوراً رئيساً في مواجهة هذه التحديات.

في إطار مواجهة حتديات حتقيق أهداف 2021م، الرامية إلى 
الوصول إلى ٩5جم من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، يتجه 

مصنعو السيارات في جميع أنحاء العالم إلى الكهرباء عوضاً عن 
الوقود التقليدي، وعلى مستوى صناعة املكثفات الشرائحية توفر 

شرائح )سابك( العازلة املبتكرة - التي تتحمل درجات حرارة أعلى 
- طاقة أعلى مقارنة بشرائح البولي بروبيلني شائعة االستخدام، 

ما يتيح ملصنعي احملوالت والعاكسات تصميم أجزاء تناسب درجات 
احلرارة العالية التي تصل إلى 140-150 درجة مئوية، مع احلد 

في الوقت ذاته من استخدام أنظمة التبريد واستخدام رقائق أشباه 
املوصالت ذات كفاءة تقنية أعلى. 

حتديث الدرجات لتعزيز إمكانات إعادة التدوير
 يحرص املزيد من املجتمعات في مختلف أنحاء العالم على تنفيذ 
بنى حتتية تسهم في متكني عمليات إعادة التدوير الشاملة، لهدف 
احلد من التأثيرات البيئية للمتطلبات احلياتية التي تتخللها مواد 

ومنتجات ُمغلفة. 

تكثف فرق )سابك( الفنية جهودها لتطوير مزيد من املواد 
اجلديدة لتلبية تلك احلاجات الناشئة، ومتكن علماؤها من تعزيز 

اجلودة وحتقيق االستقرار احلراري، ومن ثم تعزيز إمكانات إعادة 
التدوير إليجاد مزيد من مواد التعبئة والتغليف الصديقة للبيئة، 

وذلك بتطوير املواد املضافة لدرجات البولي إيثيلني عالي الكثافة 
املخصصة لعمليات القولبة باحلقن وألغطية العبوات، عبر زيادة 

املواد املضادة لألكسدة.

ق على أداء الزجاج  التفوُّ
في إطار االستجابة لالحتياجات املتزايدة، تشهد صناعة الدواء 

العاملية منواً سنوياً مبعدل 6٫5٪، فيما تبلغ قيمة مواد التعبئة 
والتغليف وحدها لهذا القطاع احليوي حوالي 2٧٧٫5 مليار ريال 

سعودي، وقد قدمت )سابك( هذا العام درجتني جديدتني مناسبتني 
 PCG PET( لالستخدام في قولبة عبوات السوائل الدوائية هما

 .)PCG PET 84(و )80

وتتميز املواد اجلديدة بكونها أخف وزناً من الزجاج بنسبة ٪10، 
ومتنح املصممني نطاقاً واسعاً لتقدمي تصاميم جذابة، فضاًل عن 

سهولة التصنيع وانخفاض تكلفته، وتقدمي منتجات نهائية أكثر 
متانة وأعلى أداًء، كما أن هذه الدرجات صحية، ونقية، وموثوقة، 

وتتوافق مع جميع األنظمة الدوائية ذات الصلة ومعايير ممارسات 
التصنيع اجليد. 

أنابيب لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة
احتفلت إحدى املدن الصناعية القدمية في )زيوريخ( بسويسرا 
بإحراز لقب )املدينة اخلضراء(، وهي عبارة عن منطقة هجني 

تقع وسط املدينة تضم مساكن ومكاتب ومحالت جتزئة، وتتميز 
بتقدميها أفضل احللول اخلضراء الصديقة للبيئة، ومن تلك احللول 

توليد كل الطاقة التي تستخدمها املدينة من مصادر متجددة مثل 
الطاقة الضوئية، وللحد من استهالك الطاقة بشكل كبير يجري 

استخدام أنظمة استرداد احلرارة اجلوفية والطاقة احلرارية 
األرضية لتوفير عمليات التدفئة والتبريد. 

قامت شركة )جانسن( الرائدة في تصنيع األنابيب، باستخدام درجة 
فيستولني )Vestolen A RELY 5922R( التي تنتجها )سابك( 

إلنتاج نظام مجسات احلرارة األرضية ملشروع املدينة اخلضراء، 
حيث تتسم هذه الدرجة مبيزات تتعلق باالنسيابية وخصائص 

لية قادرة على حتقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وميكن تركيب  تشكُّ
هذه األنابيب في أنظمة خنادق بدون حفر، ما يسهم بشكل عام في 

احلد من ثاني أكسيد الكربون املرتبط بدورة حياة البنية التحتية 
لألنابيب بنسبة تصل إلى ٧0٪.

 
خفض االنبعاثات والتخلص من الرصاص

يُستخدم ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر - املعروف اختصاراً بـ )إم تي بي 
إي( - في مجموعة متنوعة ومتشعبة من التطبيقات في مجاالت 

صناعية وأكادميية وطبية، غير أن استخدامه األساسي يتمثل في 
إضافته إلى البنزين بدل مركبات الرصاص لتعزيز كفاية احملرك 
واحلد من االنبعاثات الضارة امللوثة للبيئة، وقد منت أسوق هذه 

املادة بسرعة في آسيا وأوروبا، ويتواصل العمل لفتح أسواق جديدة 
في استراليا وغيرها.

 
وقد عززت )سابك( في عام 2016م مكانتها كأكبر منتج في العالم 

ملادة ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، بطاقة سنوية بلغت ٣٫12 مليون 
طن متري، وتتبنى خططاً طموحة لزيادة اإلنتاج وحتسني اعتمادية 

املصانع وزيادة الربحية؛ استناداً إلى تنامي الطلب العاملي.
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الكهربائيات واإللكترونيات

بؤرة االهتمام.. لغد أفضل في 
تسعى الشركات العاملية لتلبية رغبات املستهلكني وبحثهم عن أجهزة 
أفضل وأسرع وأخف وزناً وأقل سعراً. ويعكف علماء )سابك( على 

تطوير مواد جديدة لتمكني الشركات من توفير تلك امليزات املطلوبة، 
حيث ال يقدم االبتكار فقط خصائص جديدة للمواد جتعلها أفضل 

أداًء مما كانت عليه، بل يساعد أيضاً في تعديل التكلفة عبر سلسلة 
اإلمدادات، ويهيئ للمصممني مجاالً أرحب الستكشاف إمكانات 
جمالية إضافية، ويساعد في حماية كوكب األرض خلير األجيال 

احلاضرة والقادمة.

تعمل األدوات واألجهزة املختلفة التي يستخدمها الناس - بدءاً 
من شفرات احلالقة البسيطة، وصوالً إلى الهواتف الذكية األكثر 

تطوراً واألجهزة الكهربائية واإللكترونية املتقدمة - على تغيير منط 
املعيشة، وقد أصبح اآلن العديد من األطفال في دول العالم النامية 

يتعاملون في حياتهم اليومية مع التقنيات احلديثة كأمور بديهية، في 
حني لم تكن هذه التقنيات متاحة ألجيال قريبة مضت، بل عندما 
ظهرت كان أثرياء الغرب يعتبرونها ضرباً من اخليال أو السحر، 

بينما أصبحت اآلن سمة من سمات العالم اجلديد.
وتسهم )سابك( بخبراتها الواسعة في جعل العالم أكثر نظافة وأمناً، 

وأكثر ذكاء واستدامة. 

منتجات أذكى وأسرع وأرخص وأخف وزنًا
التركيز على األداء الرفيع

تشتد املنافسة في سوق الهواتف احملمولة بشكل متسارع، ويُعد 
األداء التصويري للهواتف من أهم عوامل التنافس بني الشركات 
املصنعة، وقد أدلت )سابك( بدلوها في هذا املجال، حيث يجري 

دمج تقنياتها املتقدمة ضمن العدسات التي تقع في قلب نظام 
ضبط الصورة تلقائياً، ما يُعزز ميزة التركيز الدقيق وااللتقاط شبه 

اللحظي للصور.

يتميز راتنج إكستم احلراري )™EXTEM( الذي تنتجه )سابك( 
بأدائه العالي لقدرته الفائقة على نقل األشعة حتت احلمراء، 

كما يجمع بني إمكان إعادة التدوير، والقدرة على حتمل درجات 
حرارة اللحام العالية التي يتعرض لها أثناء عملية التجميع، 

ليُقدم للمصنعني ميزة التصنيع بتكلفة منخفضة في إطار حل 
مستدام بالكامل. 

إنارة واستدامة 
حتل أنظمة اإلضاءة القائمة على نظام )ليد( محل املصابيح 
الكهربائية املتوهجة بشكل سريع، لتصبح مستقبالً هي تقنية 

اإلضاءة املستخدمة عاملياً، وتوفر درجات البولي كاربونيت ليكسان 
)LEXAN( التي تنتجها )سابك( خصائص تقنية عالية وقدرة على 

التكيف تلبي االحتياجات املختلفة لقطاع اإلضاءة الواسع في املنازل 
واألعمال التجارية والسيارات.

يُعد انخفاض مستوى االصفرار وحتقيق النفاذية البصرية العالية 
من أهم ميزات املصابيح األمامية للسيارات عالية الكفاية، ويسهم 

حتسني البوليمر واملواد املضافة في تعزيز إنتاج مصابيح ذات 
إضاءة داخلية منتشرة ومتسقة األلوان، كما توفر التركيبات اخلاصة 

للمصابيح البيضاء اإلضاءة املوجهة فائقة السطوع التي يتطلبها 
العديد من بيئات العمل، فيما يُشكل حتقيق مستوى كفاية عاٍل 

للطاقة دائماً معياراً أساسياً لدى الشركات املصنعة. 

نصنع الفارق في ُجلِّ املجاالت 
يتميز راتنج سايكوالك إيه بي إس )SABIC CYCOLAC AB( الذي 
تنتجه )سابك( - وهو مزيج ثالثي من األكريلونتريل، والبيوتادايني 

والستايرين - بقدرات ال حصر لها على التواؤم والتكيف، ما 
ييسر صياغته في درجات متخصصة عديدة حتقق ميزات كثيرة 
تشمل الناحية اجلمالية، وانسيابية التدفق، واملتانة، واالستقرار 

البُعدي، واملقاومة العالية لدرجات احلرارة، ما يجعلها قادرة على 
تلبية سلسلة ممتدة من تطبيقات املستهلكني، خاصة في صناعة 

األجهزة الكهربائية واإللكترونية، وعديد من املنتجات األخرى 
يصعب حصرها. 

 
شهد عام 2016م إجناز املرحلة األولى لتأهيل أحد املصانع الرئيسة 

اجلديدة لـ )سابك( في اململكة، مطبقاً أحدث تقنيات التصنيع 
وإجراءات العمل املبتكرة التي متكن الشركة من إنتاج درجات متعددة 

من راتنج سايكوالك )CYCOLAC( لتلبية الطلب سريع النمو من 
قبل الشركات املصنعة، وتوسع استخدام هذه املنتجات ليس فقط 

في صناعة الكهربائيات واإللكترونيات، بل أغلب األشياء حولنا 
بدءاً باألجهزة املنزلية، مروراً بالسيارات، وصوالً إلى قطاعْي البناء 

والرعاية الصحية.
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املسؤولية االجتماعية 

تُعد االستدامة واإلسهامات بعيدة املدى ألعمال الشركة احملور 
األساس الستراتيجية وبرامج املسؤولية االجتماعية التي 

تتبناها )سابك(. 

يُشكل برنامج )RAISE( االستراتيجية العاملية للمسؤولية االجتماعية 
في الشركة، ومُيثل اإلطار املوحد الواضح للعديد من برامج املسؤولية 

االجتماعية في جميع أنحاء العالم، حيث يتولى إشراك جميع املوظفني 
وتوحيد اجلهود في هذا املجال، وتنسيق املبادرات من أجل حتسني 

التكامل بني قطاعات الشركة وحتقيق الفائدة للجميع. 

شهد عام 2016م تنفيذ برنامج )RAISE( الذي يرمز اختصاره إلى 
)سمعة الشركة، واجلمهور املستهدف، واالبتكار، واالستراتيجية، 
واالستمرارية(، ومتثلت مهمة املسؤولية االجتماعية في تبسيط 

عملية تنفيذ هذا البرنامج عبر مجاالت تركيزها األربعة، انطالقاً 
نحو الهدف الرئيس وهو توثيق عالقات )سابك( مع مجتمعات 

القارات األربعة التي تعمل فيها. 

يعزز البرنامج خدمة املجتمعات التي تعمل فيها )سابك( ويعيش 
بها موظفوها، وقد ُصمم لتحسني مستوى التأثير الفائدة عبر 

تطوير وتنفيذ مبادرات مبتكرة للمسؤولية االجتماعية، وتشجيع 
املوظفني على املشاركة الفاعلة في العمل التطوعي، وهكذا تسهم 

 )RAISE( برامج املسؤولية االجتماعية التي تنفذ حتت إطار برنامج
مع فرص التطوع، في إثراء املجاالت ذات األولوية في استراتيجية 

)سابك( للمسؤولية االجتماعية. 

واالستثمار التبرع 
تبرعت )سابك( في عام 2016م مببلغ 16٨ مليون ريال سعودي 

خلدمة مجتمعاتها، وبلغ إجمالي استثماراتها في مشاريع وبرامج 
املسؤولية االجتماعية خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية أكثر 

من ٣ مليارات ريال سعودي. 

املجتمعات خدمة 
كجزء من استراتيجية )سابك( للية االجتماعية، تقدم الشركة 

مبادراتها خلدمة املجتمعات التي تعمل بها في الوقت املناسب، 
متطلعًة إلى حتقيق تأثيرات مشهودة وملموسة تثمر في قيمة دائمة، 
وتسهم في التغيير إلى األفضل وحتقيق اخلير للجميع، وقد عززت 

ثقافة التطوير خالل عملياتها املختلفة حول العالم، وتطوع موظفوها 
باملشاركة بحماس بالغ، حتى أن كثيراً من أسرهم أسهمت بفعالية 

في تلك األعمال التطوعية. 

يُعد العمل التطوعي احملرك الرئيس ملعظم مبادرات املسؤولية 
االجتماعية العاملية في )سابك(. في عام 2016م، شارك 2٫1٩٣ من 

موظفي )سابك( كمتطوعني في برامج الشركة في اململكة العربية 
السعودية واخلارج. 

والتقنية  العلوم  مجال  في  التعليم 
تولي )سابك( عناية بالغة للتعليم في مجال العلوم والتقنية، وحتث 

النشء في اململكة العربية السعودية على التعلم في التخصصات 
التي تنمي املهارات والقدرات التي يحتاجها لتعزيز جناحاتهم، وتركز 

جهود الشركة احلالية في مجال التعليم على مبادرات عدة، نذكر 
منها على سبيل املثال ال احلصر: 

برنامج العودة إلى املدرسة: وأطلق هذا العام في الصني،  –
والهند، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والواليات املتحدة 

األمريكية، ويشمل هذا البرنامج ترميم املدارس وتنظيم ورشات 
عمل، ومت في إطاره تسليم أكثر من )64( ألف حقيبة مدرسية 

للطالب املنتمني إلى أسر فقيرة. 
)قافلة سابك للعلوم(: هي مبادرة واسعة االنتشار، تقدم  –

برامج تعليمية متقدمة تستهدف حث النشء وحتفيز اهتمام 
األجيال الصاعدة بالعلوم واالبتكار. 

برنامج )اكتشف العلوم(: نظمه موظفون متطوعون مبوقع  –
الشركة في )ماونت فيرنون( في مدرستني ابتدائيتني، وشاهد 
الطالب خالله عروضاً علمية، شاركوا فيها، ومن ثم ترسخت 

لديهم أهمية تعلم العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

البيئة حماية 
أطلقت )سابك( في عام 2016م برنامجها العاملي )أضواء 

مستقبلنا(، وبدأت نسخته التجريبية في شنغهاي، بالصني، 
وحظي البرنامج باستجابة قوية من قبل العاملني املتطوعني خالل 

اجللسة التدريبية االفتتاحية. 

وتتبنى )سابك( حملة )بيئة بال النفايات( لتسلط الضوء من 
خاللها على أهمية إعادة تدوير النفايات، وتعمل املبادرة في عدة 

مدن باململكة العربية السعودية، وهولندا، وجنوب أفريقيا، واإلمارات 
العربية املتحدة.

لصحة  ا
ميثل املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس( مبادرة مهمة 
ملكافحة املخدرات، قدمتها )سابك( بقيمة 50 مليون ريال سعودي، 

وتؤدي هذه املبادرة رسالتها السامية بالتعاون مع اللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات، وقد أصبحت مشروعاً رئيساً يضم حتت مظلته 

جميع املبادرات املعنية في اململكة العربية السعودية، وعززت 
)سابك( هذه املبادرة مببادرة أخرى ستسهم من خاللها بتقدمي 

اخلدمات الصحية املتخصصة عبر التبرع مببلغ ٣00 مليون ريال 
إلنشاء مستشفى الصحة النفسية وعالج اإلدمان.

وعلى الصعيد اخلارجي شارك موظفو )سابك( بالواليات املتحدة 
األمريكية في ماراثون ركوب الدراجات BP MS-150 من هيوسنت 

إلى أوسنت، الذي نظمته اجلمعية الوطنية للتصلب املتعدد في 
املنطقة املركزية اجلنوبية، لغرض جمع األموال ودعم البحوث 

املتعلقة بعالج مرضى التصلب املتعدد.

وفي الهند، حققت مبادرة )سابك(: )إنهم يبصرون إنهم يتعلمون( 
إجنازاً جديداً بوصولها إلى أكثر من )15( ألف طالب وطالبة في 

املدارس احلكومية بوالية )جورجاون(، وتركز هذه املبادرة على دعم 
التعليم من خالل فحص النظر لطالب املدارس احلكومية، وتوفير 

نظارات مجانية ملن تؤكد الفحوص حاجتهم إليها. 

املستدامة والزراعة  املياه 
قدمت )سابك( دعمها لبناء مركز )استدامة( في وادي الرياض 

للتقنية بجامعة امللك سعود تعزيزاً جلهود وزارة البيئة واملياه 
والزراعة، ويعنى املركز باألبحاث التي تركز على الزراعة املستدامة، 

والتقنيات املبتكرة لترشيد مياه الري.

كما تقدم )سابك( مبادرة )القافلة اإلرشادية الزراعية(، لهدف 
تثقيف القطاع الزراعي ومساعدته على زيادة اإلنتاجية من 

الناحيتني الكمية والنوعية، وتعرض عمليات حتليل مخبرية مجانية 
لعينات التربة واملياه للمزاع في املناطق التي تزورها. 

١٧٤ مليون ريال سعودي
خلدمة املجتمع

+2000
عدد املتطوعني من موظفي )سابك( 

50 مليون ريال سعودي
 قدمتها )سابك( للمشروع الوطني 

للوقاية من املخدرات )نبراس(

 +١5٫000
طالب وطالبة من مبادرة )سابك( 

)إنهم يبصرون إنهم يتعلمون( 

SAR

تبرعت )سابك( مببلغ

استفاد أكثر من
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املوارد البشرية

تدرك )سابك( أن إسهاماتها املتصاعدة على املستويني احمللي 
والعاملي هي نتاج عطاءات ومهارات وإبداعات )٣5( ألف موظف 

يعملون مبختلف مواقعها حول العالم، كما تثق أن املستقبل يقوم - 
أوالً وقبل كل شيء - على العناصر املوهوبة التي تواصل استقطابها 

وتنميتها وتطوير مهاراتها وحتفيزها لتشارك بدورها في جتسيد 
رؤياها، أن تصبح الشركة العاملية الرائدة املفضلة في مجال 

الكيماويات، واإلسهام بدور بارز جلعل العالم مكاناً أفضل للعيش.

كثفت )سابك( االستثمار في املوارد البشرية، وأولت عنايتها 
األساسية في عام 2016م لدعم جهود إدارة املواهب في 

إطار استراتيجية عام 2025م، وكان التركيز عبر ثالثة 
مسارات رئيسة هي:

جذب واستبقاء املوظفني الطموحني، الذين يشاركون )سابك(  –
التزامها لتقدمي أعلى مستويات اجلودة لزبائنها. 

تطوير املواهب وتأهيل املوظفني بالقدرات التي متكنهم من  –
مقابلة التحديات التي تواجه صناعاتها ومجتمعاتها. 

تنمية أداء القوى العاملة إجماالً من خالل حتديد املهارات،  –
ومتكني العمل اجلماعي على نحو أكثر فعالية وكفاية، واستثمار 

عناصر ومقومات التكامل.

تطمح )سابك( إلى أن تصبح جهة العمل املفضلة ألفضل الكفايات 
اجلديدة املرشحة للعمل بها، وتعتز بكونها من أصحاب العمل األكثر 

تفضياًل لدى اخلريجني السعوديني، كما تؤكد أهمية نشر ثقافة 
التعليم املستمر، وتهيئ فرصاً استثنائية للتدريب والنمو الوظيفي، 

وتواصل مكافأة الذين يستثمرون تلك الفرص ويترجمونها زيادًة 
في األداء واإلنتاجية، وتستهدف برامج تطوير املواهب التي تقدمها 

الشركة عبر )أكادميية سابك( ونظام تطوير املسار الوظيفي، 
الوصول إلى كل موظف في جميع مراحل حياته املهنية، ومعاونته 
على االستثمار األمثل واألقصى لقدراته وإمكاناته، واكتساب أكبر 

قدر من املهارات، وحتقيق أعلى درجات اإلنتاجية. 

كما جرى التركيز على مجال حيوي آخر وهو التنوع بني موظفي 
الشركة، حيث يسهم تعدد اجلنسيات والثقافات والرؤى واخلصائص 

الثقافية واالجتماعية املختلفة في بناء كيان عاملي شمولي، يجعل 
الشركة أقوى وأكثر مرونة وقدرة على التكيف واالبتكار والنمو، ما 
يفسر احلرص على مواصلة التنوع بني املوظفني؛ سواء من حيث 

اجلنس، أو العمر، أو اجلنسية.

كثفت )سابك( االستثمار في املوارد 
البشرية، وأولت عنايتها األساسية في عام 
2016م لدعم جهود إدارة املواهب في إطار 

استراتيجية عام 2025م،

وقد شهد عام 20١٦م العديد من اإلجنازات 
األخرى على النحو التالي:

نفذ قطاع املوارد البشرية مشروعاً واسعاً شمل عدة إدارات  –
حتت مسمى )مكتب إدارة املشروع(، يهدف إلى إدارة املرحلة 
األولى من )مشروع سابك التحولي(، وعمل املكتب مع العديد 
من اإلدارات والقطاعات لتصميم هياكلها التنظيمية، وتولى 

مسؤولية إدارة التغيير واالتصاالت بشكل مستمر وسوف يواصل 
قطاع املوارد البشرية دعمه جلدول أعمال مشروع )سابك( 

التحولي، حتى بعد بدء تطبيقه في مطلع  يناير 201٧م، 
سعياً نحو حتسني الطريقة التي تعمل بها وحتقيق شعارها 

 "TMكيمياء وتواصل"
شارك )60( من قادة القطاع العام في الدورة االفتتاحية لبرنامج  –

"القيادة في سابك"، الذي نظمته الشركة في )أكادميية سابك( 
بالرياض، وشكل فرصة للمشاركني للتعلم من خبرات )سابك( 

الواسعة في مجال بناء وتطوير القادة.   
واصلت إدارة التطوير واملعرفة برامجها التي شملت حوالي  –

)٣0( ألف مشارك، منهم أكثر من 1٨00 انضموا إلى برنامج 
تطوير القيادات التنفيذية، في حني شارك عدد من املوظفني 

على الصعيد العاملي في برامج التطوير الوظيفي املبكر، وتقدر 
القيمة اإلجمالية التي سيجنيها االقتصاد احمللي من برامج 

الشركة التعليمية والتدريبية مبليار ريال سعودي سنوياً.
بلغت نسبة االستجابة للمشاركة في استبيان املوظفني عام  –

2016م، ٧6٪، أي ما يعادل 26 ألف موظف. 
استحقت )سابك( للسنة الرابعة على التوالي )شهادة أفضل  –

أرباب العمل( في كل من آسيا واحمليط الهادئ والهند واليابان 
وكوريا اجلنوبية وسنغافورة، التي مينحها )معهد أفضل 

أرباب العمل(.
حافظت الشركة على نسبة املوظفات، حيث تشغلن ٩٪ من  –

املواقع القيادية واإلدارية. 

كما تؤكد أهمية نشر ثقافة التعليم 
املستمر، وتهيئ فرصاً استثنائية للتدريب 
والنمو الوظيفي، وتواصل مكافأة الذين 

يستثمرون تلك الفرص ويترجمونها زيادًة 
في األداء واإلنتاجية،

كما دأبت )سابك( في عام 2016م على اتخاذ العديد من املبادرات 
ملساعدة املوظفني للتقدم في حياتهم املهنية؛ عبر مسارات 

استراتيجية مهمة:

إطالق البوابة اإللكترونية )مسيرتي في سابك(، وبوابة إلكترونية  –
أخرى جديدة للموارد البشرية، تضم جميع األدوات واملصادر 

واألنظمة اخلاصة باملواهب، يتمكن املوظفون من الوصول إليها 
بسهولة عن طريق )اإلنترنت(.

إمتام جتربة إجراء تقييم الكفاية الرسمي، الذي يقيم املوظفون  –
من خالله على أساس الكفايات املطلوبة ألداء أدوارهم 

الوظيفية احلالية.
إطالق 12 مساراً مهنياً مكملة ألهداف العمل األساسية في  –

)سابك(، وقد ساعدت هذه املسارات املهنية املوظفني للترقي 
إلى مواقع وظيفية أعلى، مُتثل لهم فرصة كبيرة لتعزيز 

أداء الشركة
إمتام أكثر من 100 قائد )برنامج التطوير القيادي العاملي(،  –

الذي أسهم في تعزيز قدراتهم وحنكتهم املالية والتجارية، 
وساعدهم في التركيز على السوق، وتنفيذ االستراتيجيات، 

وعزز وعيهم العاملي بشكل عام. 
تطوير مجموعات "كفايات سابك الشابة" في كل منطقة، لضمان  –

متتع قادة املستقبل بشبكة من الدعم داخل املنظمة، وال تقتصر 
أهمية هذه املجموعات على توفير آلية رسمية مُتكن الكفايات 

الشابة من دعم بعضهم البعض، بل تُشكل أيضاً سبياًل لهذه 
الكفايات للتأثير في مجتمع )سابك( على نحو أوسع. 

مواصلة تنفيذ برامج املنح الدراسية السنوية على مدار العام،  –
وبلغ عدد اخلريجني أكثر من ٨00 خريجاً.  

دعم اجلهود الرامية إلى تعزيز التحول الثقافي في )سابك(، لهدف  –
احلفاظ على العناصر اإليجابية لثقافة )سابك( احلالية، مثل التركيز 

على جانب التعلم املستمر، والعمل في الوقت ذاته على إضعاف 
العناصر األقل فائدة. 

٣0 ألف
 مشارك في برامج 

التطوير واملعرفة

٪٧6
 نسبة املشاركني في 

استبيان املوظفني

100
قائد تخرجوا في برنامج 

التطوير القيادي العاملي

٨00
 تخرجوا في برنامج 

)سابك( لالبتعاث
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االبتكار

شاركت إدارة التقنية واالبتكار- التابعة إلدارة االبتكار وتطوير 
األعمال - بدور بارز في جناحات )سابك( عام 2016م، ويتوقع أن 
تسهم بإبداعات أكثر لتعزيز النمو املستدام خالل السنوات املقبلة.

تنفذ التقنية واالبتكار- على مستوى القطاع ووحدات العمل 
املركزية – أكثر من 640 مشروعاً بحثياً من شأنها إضافة قيمة 

كبيرة لألعمال وتقدمي إسهامات أكبر عبر استراتيجية )سابك( لعام 
2025م، ففي مجال البرامج البحثية يجري العمل اآلن على تنفيذ 

أربعة مشاريع ضخمة تضم ٨6 تطبيقاً جديداً، وحققت الشركة 
أهدافها الطموحة بتجاوز إجمالي براءات االختراع وطلبات براءات 
االختراع املقدمة التي بلغت 12٫1٩1 براءة، واستشرافاً للمستقبل 

يزداد التركيز على تطوير التقنيات محلياً، وإتقان التقنيات بالتعاون 
مع الشركاء، واحلصول على التقنيات التكميلية املؤكدة وغيرها عبر 

أطراف ثالثة. 

قيمت )سابك( جدوى C4/C5 في تطوير تقنية استخراج 
َم مصنع جديد الستخراج اإليسوبرين ومادة )دي  البيوتاديني، وُصمِّ
سي بي دي(، وقد سجلت الشركة براءات اختراع لتقنية فريدة عن 
طريق استخراج منتج وحدة التكسير التحويلي الذي يَُهْدَرج ويُعاد 

تدويره مرة أخرى إلى لقيم لوحدة التكسير، ويتواصل العمل إليجاد 
منتجات ثانوية أخرى ملادة )دي سي بي دي( وحتويلها إلى منتجات 

ذات قيمة تسويقية. 

 

وطّورت )سابك( تقنية فريدة من نوعها لتحسني عمليات التكسير 
وحتققت من جدواها، حيث تتمتع مبتانتها وحصانتها نسبياً ضد 
مستوى معني من مشكالت أدوات قياس االعتمادية املؤقتة، وهو 
متطلب أساسي لدمج مختلف جوانب وحدات التكسير والتغيير 
والتبديل املستمر في العمليات لتحقيق أعلى مستويات القيمة 

املضافة للشركة، ومن املتوقع أن يحقق ذلك إنتاجية إضافية بنسبة 
تتراوح بني 1٪ و 2٪ عبر وحدات التكسير نفسها، كذلك تولت 

)سابك( تطوير واختبار وتعميم األسلوب األمثل لنشر الطالء عالي 
االنبعاث في األفران، ما ساعد على زيادة كمية اللقيم، وخفض 

استهالك الطاقة مبقدار 5٫4 ماليني )جيجا جول/سنوياً(.

 SABIC( في عام 2016م درجتي سوبير )قدمت )سابك
™SUPEER( وكوهير )™SABIC COHERE( ألول مرة، وهما 

درجتان من كوبوليمر أوليفني والبالستومر تعتمدان على امليتالوسني 
واألوكتني، كما طورت حالً خاصاً للبالستيكيات احلرارية ألغطية 

فتحات السقف في احلافالت يتميز باجلودة واملتانة والصالبة، 
وانخفاض التكلفة، فضاًل عن خفض الوزن بنسبة ٣5٪ مقارنة 

باملعادن، وبوجه عام القت منتجات )سابك( الهجينة من البالستيك 
واملعادن إقباالً في أسواق جاهزة بقطاع صناعة السيارات، حيث 

حتقق خفضاً في الوزن بنسبة 45٪ مقارنة باستخدام املكونات 
الهيكلية املصنوعة من الصلب. 

طورت )سابك( خالل العام )مركز كفاية الظروف اجلوية القاسية( 
لدعم عمليات تطوير درجة جديدة لعدسات السيارات، وراتنجات 

التعبئة والتغليف، وغيرها من املواد اخلاصة بالتطبيقات اخلارجية، 
وعلى صعيد املركبات بدأت الشركة تشغيل خطي تركيب جديدين 
أكثر تقدماً، وإعادة تصميم غرف املزج املخبرية لتدعم في املقام 

األول تطوير أنظمة منع انغالق املكابح، وهذان اخلطان متنوعان من 
حيث التصميم، وسوف يدعمان التطوير املستقبلي ملجموعة واسعة 

من األسواق واملواد، وعالوة على راتنج ABS واملزيجات األخرى، 
فإن هذين اخلطني سيساعدان على تطوير مركبات أخرى ملجموعة 

واسعة من خطوط اإلنتاج، مبا في ذلك البالستيكيات احلرارية 
الهندسية، والبولي أوليفينات. 

يجري إنشاء مصنع جتريبي جديد للبولي بروبيلني في مدينة 
)خيلني( بهولندا، يطبق تقنية مبتكرة ويضم مفاعلني للبلمرة وخطاً 
للتجهيز النهائي، ويتوقع بدء تشغيله في فبراير عام 201٧م بطاقة 
إنتاجية 1000 كجم يومياً من البوليمرات املتجانسة، والبوليمرات 
العشوائية، والبوليمرات شديدة التحمل للصدمات، ومختلف أنواع 

البوليمرات األخرى.

أما في حقول املغذيات الزراعية، فقد أضافت )سابك( خالل 
العام درجتني جديدتني ملركبات NPK املتخصصة، هما درجة 

النخيل املتخصصة، ودرجة NPK 18-18-5-SOP، عالوة على 
درجة أخرى مخصصة للدرنيات من املقرر إطالقها أوائل عام 

201٧م، كما جنحت شركة )البيروني( التابعة لـ )سابك( في خفض 
استهالك الطاقة مبصنع األمونيا بنسبة 20٪، مع احلفاظ على 

مستوى اإلنتاج.

كذلك تشارك )سابك( في تطوير حل جديد خاص مببيدات سوسة 
النخيل احلمراء ملساعدة مزارعي النخيل فـي اململكة ومكافحة هذه 

اآلفة التي تهدد مزارع النخيل منذ منتصف الثمانينيات، وقد حققت 
التجارب امليدانية نتائج ناجحة خالل عام من تطبيق هذا احلل، 

وهناك مبادرة أخرى في اململكة جمعت مليوني دوالر أمريكي لتمويل 
تقنية الطحالب التي تستهدف صناعة مستحضرات التجميل، 

وغيرها من املستحضرات الصيدالنية. 

أكملت )سابك( بناء مركز البحوث الزراعة )استدامة( لصالح وزارة 
البيئة واملياه والزراعة باململكة، ووقعت اتفاقاً لتشغيله ملدة خمس 
زاً أبحاثه حول سبل ترشيد استخدام املياه مع زيادة  سنوات، ُمَركِّ

اإلنتاجية وجودة األغذية في مناخات البستنة احملمية.

كما عملت )سابك( على جتربة العديد من التقنيات التحفيزية 
اجلديدة لرفع كفاية إجراءات العمل، ومتكني استخدام مجموعة 

أوسع من املواد األولية، وجمع واستخدام ثاني أكسيد الكربون 
واالستفادة منه، لهدف تعزيز قيمة املنتجات وحتسني االستدامة، 

ومت كذلك اعتماد محفزات HSC التي تعد بتحسني أوليفينات 
املواد اخلام بنسبة 5٪ مع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من 
وحدات جاليكول اإليثيلني بنسبة حوالي ٣0٪، وتعمل هذه التقنيات 

في 50٪ من املصانع، ومن املقرر التنفيذ الكامل لها عام2020 م. 

أسهمت عمليات التحسني وتطبيق تقنية anti-coking في أكثر من 
60٪ من وحدات التكسير التابعة لـ )سابك( في اململكة في زيادة 
إنتاجية األوليفينات خالل العام بحوالي 100 ألف طن، وحترير 

65 ألف طن من املواد اخلام، وقد جنحت الشركة في تطوير أول 
)مصنع أوليفني ذكي( يتميز باحلد األدنى من النفايات، مع ارتفاع 

كفاية التشغيل، وحتسني االستدامة.

 C14-C18 جرى استخدام مزيج من أجزاء األوليفينات الداخلية
كمواد تشحيم عامة، وشمل ذلك استخدامها سوائل حفر، وقد 

اكتسب هذا االستخدام أهمية متزايدة، وعلى اجلانب اآلخر 
أجرى )مركز سابك التقني( بالرياض دراسة إزالة اإلضافات 

اخلاصة بعملية التجزئة من C10، حيث تؤدي اإلضافات إلى تقليل 
القيمة بنحو 1٫٨٧5 ريال سعودي لكل طن، وجنح العلماء بإدارة 

التقنية واالبتكار في االستفادة من اخلبرة املكتسبة في عملية 
α-SABLIN، وزيادة معدل استخالص احلمض من 100 مل إلى ثالثة 

)أطنان / ساعة(. 

جمعت محفظة حلول الدوائر في )سابك( بني تقنيات ضبط 
خصائص العزل الكهربائي للدائن احلرارية، والتقنيات التي 

تستجيب للهيكلة املباشرة لليزر، ما يتيح إنشاء طرق موصلة ثالثية 
األبعاد، ويتيح أيضاً الصب اإلضافي وعمل تصميم متكامل من 

الهوائيات املصغرة منخفضة الطاقة، وقد تبنت الشركات الصانعة 
ألجزاء األجهزة هذه احللول للهواتف الذكية، والساعات ومعدات 
اللياقة البدنية وسماعات الصوت، لتكون صغيرة احلجم وخفيفة 

الوزن، وجميلة وجذابة التصميم، فيما أسهم التعاون والعمل 
املشترك مع الزبائن في تقدمي حلول بالستيكية مبتكرة لصانعي 

القهوة ومصنعي الكبسوالت املختلفة، وخفض الوقت والتكلفة من 
خالل العمل بنظام الطباعة ثالثية األبعاد. 

تضع )سابك( بعني اعتبارها دوماً النمو املتواصل السريع الذي 
تشهده تطبيقات )خادم الشبكة(؛ باستخدام مضافات أكسيد 

 )Polyphenylene Oxide™ Polyphenylene( البولي فينيلني
املتخصصة في لوحات الدوائر املطبوعة، ومن ثم تكليف الفرق وبدء 
التشغيل عبر أصول جديدة لزيادة القدرات اإلنتاجية جنباً إلى جنب 

مع مواصلة جهود تطوير املنتجات لتلبية الطلب املتزايد في مجال 
حتسني أداء املواد العازلة للكهرباء.

أما وحدة عمل املعادن فقد ركزت خالل العام على عدة مبادرات 
ابتكارية، شملت الصلب األسود، ومنتج جديد للصلب املدرفل على 
الساخن بسمك أقل من 1٫5ملم لتلبية الطلب املتزايد على سمك 

أرق ملنتجات الصلب املدرفلة على الساخن، ومنتجات الفوالذ 
لألسقف املقاومة للحرارة مسبقة الطالء، ومنتجات لفائف الصلب 

مسبقة الطالء املضادة للبكتيريا لتكسية اجلدران.

كما عملت وحدة املعادن على تعزيز استخدام خام احلديد بتحسني 
ناجت مصانع شركة )حديد(؛ عبر تصميم وتنفيذ شبكة لعزل كريات 

خام احلديد األصغر حجماً، لهدف حتسني اإلنتاجية واستخدام 
اخلام بكفاية أعلى، ويتوقع أن توفر هذه املبادرة 50 ألف طن 

من خام احلديد كان يتم التخلص منها باعتبارها منتجات ثانوية 
ذات عائد أقل، كذلك بدأت الوحدة استخدام كريات خام احلديد 
األقل حجماً مبصنع االختزال املباشر في )حديد( إلضافة املزيد 

من القيمة ملواد اللقيم باحلد من اخلسائر الناجتة من توليد 
اجلسيمات الدقيقة، وثمة إجناز ناجح آخر حتقق بتحويل احلراريات 

املستهلكة خالل عمليات تصنيع احلديد إلى مواد قيمة، يستفاد 
منها كمواد مضافة في عمليات صناعة احلديد، دون احلاجة حلقن 

)الدولوميت( جزئياً أو كلياً.

دشنت )سابك( في وقت سابق من هذا العام )موطن االبتكار( 
في مدينة الرياض، وهو مبادرة تنموية تستهدف إبداع احللول 

املستدامة، وتعزيز النمو االقتصادي واالبتكار التقني في 
اململكة، وتكثيف التعاون بني الشركات الرائدة ملواجهة التحديات 

اإلقليمية واحمللية. 

أنشئ )موطن االبتكار( على مساحة ٣100 متر مربع، ويضم ثالثة 
مباٍن، منها )منوذج املنزل عالي األداء( الذي يحقق كفاية عالية في 

استهالك الطاقة واملياه، ويدعم حتقيق أهداف )سابك( املتعلقة 
بالتغيرات املناخية.

إذا ُطبَِّقت نفس أنظمة الكفاية القائمة في )منوذج املنزل عالي 
األداء( بجميع منازل اململكة ميكن احلد من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون التي تعادل إنتاج ست محطات طاقة تعمل بالفحم. 

سوف يستفيد )موطن االبتكار( من خطط وبرامج االستدامة 
التي وضعتها الشركة؛ عبر عرض األفكار واملنتجات واحللول التي 
تستخدم املوارد الطبيعية بصورة أكثر كفاية، وتهيئ املجال لتقدمي 

املزيد من خالل استهالك أقل للموارد. 

“ تنفذ التقنية واالبتكار- على مستوى 
القطاع ووحدات العمل املركزية - أكثر 

من 640 مشروعاً بحثياً من شأنها إضافة 
قيمة كبيرة لألعمال وتقدمي إسهامات 

أكبر عبر استراتيجية )سابك( لعام 
2025م” 
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االمتثال وإدارة املخاطر

واصلت )سابك( تطبيق إجراءات عمل عاملية املستوى فيما يتعلق 
باالمتثال وإدارة املخاطر- من خالل )إدارة املخاطر الشاملة( و)إدارة 

املراجعة الداخلية( و)إدارة الشئون القانونية( - لهدف احلفاظ 
على مصالح جميع األطراف ذات العالقة بـ )سابك(، مبا في ذلك 

الزبائن، واملوظفون، واملساهمون، فضاًل عن متكني )سابك( من إدارة 
جميع املخاطر بطريقة تعزز هدفها ورؤيتها لعام 2025م )أن تصبح 

الشركة العاملية الرائدة املفضلة في مجال الكيماويات(، وتتولى 
)جلنة املخاطر واالمتثال( التابعة ملجلس إدارة )سابك( - التي 

لَت عام 2014م - اإلشراف على إدارة املخاطر الرئيسة للشركة.  ُشكِّ

القانونية الشؤون 
تقدم الشئون القانونية املساندة اليومية الالزمة للتعامل مع 
جميع املخاطر القانونية املتعلقة بأعمال الشركة، وتعمل في 

ذات الوقت على تعزيز النمو في مجاالت مختلفة مثل املعامالت 
التجارية، االندماج واالستحواذ، وتقدمي الرأي واملشورة في املسائل 

االستراتيجية، كما يقدم فريق الشئون القانونية الدعم لتحقيق 
أهداف )سابك( لعام 2025م، في مجالني رئيسني أولهما بناء 

إجراءات امتثال قوية، وترسيخ ثقافة االمتثال لضمان االلتزام بأعلى 
املعايير األخالقية، وثانيهما العمل بشكل وثيق مع قادة الشركة، 
وتوفير احلماية االستراتيجية للملكية الفكرية سعياً إلى تعظيم 
القيمة الناجتة عن أنشطة الشركة االبتكارية من خالل حماية 

امللكية الفكرية. 

َل موظفو )سابك( خالل  على مستوى برنامج الشركة لالمتثال، سجَّ
عام 2016م نسبة مشاركة بلغت ٩٩٪ في الدورات التدريبية التي 

تناولت تعزيز االمتثال، مع حتقيق إجنازات عديدة في هذا املجال، 
مثل إكمال مراجعات االمتثال واحلد من املخاطر لسبعة وعشرين 
من القيادات التنفيذية وإداراتهم، فضالً عن تنفيذ ورشات عمل 

)قيادة االمتثال التنفيذية(. 

وعززت )سابك( التزامها مبحاربة الفساد؛ فأطلقت على الصعيد 
الداخلي )برنامج سابك للفحص النافي للجهالة للموردين(، وبرنامج 

ضمان التزام املوردين باملعايير، مستهدفًة ضمان االلتزام بالنزاهة 
واملمارسات األخالقية في جميع أجزاء سلسلة إمدادات الشركة 
العاملية. أما على الصعيد اخلارجي فقد شاركت قيادة الشركة 

في منتدى مجموعة العشرين )B20( ملكافحة الفساد الذي عقد 
 ،)G20( في إطار رئاسة الصني ملجموعة العشرين )في )بكني
فضالً عن املشاركة في االتفاق العاملي لألمم املتحدة، ومبادرة 

املشاركة ضد الفساد باملنتدى االقتصادي العاملي، فيما واصلت 
الشركة دورها الرائد على مستوى اململكة ومنطقة اخلليج من خالل 
حضورها الفاعل في املناسبات التي ترعاها الهيئة الوطنية ملكافحة 

الفساد )نزاهة( و)مبادرة بيرل(. 

وفي مجال امللكية الفكرية، أثمرت جهود الشركة االبتكارية تقدمي 
حوالي 500 طلب جديد لبراءات االختراع األصلية، وتواصل )سابك( 

تعزيز حصيلتها الكبيرة من براءات االختراع العاملية التي يتجاوز 
عددها )12( ألف براءة اختراع، وتكثيف التدقيق على براءات 

االختراع القائمة للتأكد من أنها ال تزال تخدم أهدافها اإلمنائية، 
كما يجري التوسع في برنامج التدريب التوعوي اخلاص بامللكية 

الفكرية ليشمل العديد من الشركات التابعة لـ )سابك( في اململكة 
العربية السعودية.

“ وعززت )سابك( التزامها مبحاربة 
الفساد؛ فأطلقت على الصعيد الداخلي 
)برنامج سابك للفحص النافي للجهالة 

للموردين(، وبرنامج ضمان التزام 
املوردين باملعايير، مستهدفًة ضمان 

االلتزام بالنزاهة واملمارسات األخالقية 
في جميع أجزاء سلسلة إمدادات الشركة 
العاملية. أما على الصعيد اخلارجي فقد 

شاركت قيادة الشركة في منتدى 
مجموعة العشرين )B20( ملكافحة 

الفساد الذي عقد في )بكني( في إطار 
 ،)G20( رئاسة الصني ملجموعة العشرين

فضاًل عن املشاركة في االتفاق العاملي 
لألمم املتحدة، ومبادرة املشاركة ضد 

الفساد باملنتدى االقتصادي العاملي، فيما 
واصلت الشركة دورها الرائد على 

مستوى اململكة ومنطقة اخلليج من خالل 
حضورها الفاعل في املناسبات التي 

ترعاها الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد 
)نزاهة( و)مبادرة بيرل(” 

الشاملة املخاطر  إدارة 
واصلت إدارة املخاطر الشاملة جهودها الداعمة نحو حتقيق أهداف 

)سابك(، وركزت خالل عام 2016م على العديد من األولويات، 
مبا في ذلك ترسيخ ثقافة عاملية تتعلق باالنتباه واليقظة التامة 

بالنسبة للمخاطر، وتطوير إجراءات عمل لصنع القرار تأخذ في 
اعتبارها جانب املخاطر، واملساعدة على ضمان استمرار العمل 

أثناء تنفيذ املشاريع الكبرى ومبادرات التحول، كما أولت الشركة 
عناية خاصة للمضي قدماً نحو االمتياز التشغيلي فيما يتعلق 

بالضوابط العاملية لتفويض صالحيات وإجراءات الوصول، وما يتعلق 
بالتأمني واالئتمان.

واصلت )سابك( عام 2016م بناء وتعزيز القدرة على تقومي 
املخاطر الكمية عبر وحدات األعمال؛ لهدف دعم حتقيق مبادراتها 
االستراتيجية، وتولت إدارة املخاطر الشاملة تنفيذ "إطار عمل إدارة 

املخاطر الشاملة في )سابك(" عبر ثالث شركات تابعة، وسوف 
تواصل التنفيذ في الشركات التابعة املتبقية خالل السنوات املقبلة، 

كما أمتت إدارة املخاطر الشاملة مراجعة "سياسة إدارة املخاطر 
بـ )سابك(" التي أقرها مجلس إدارة الشركة.

تعمل )سابك( وفقاً ألعلى معايير االمتثال باستخدام بيئة ضوابط 
هي األفضل في فئتها، وجنحت - مع مشروعها العاملي )فنار+( 
املعتمد على نظام )ساب( - في توحيد وإدارة عمليات الرقابة 

الداخلية عبر منصة عاملية موحدة، كما حققت في عام 2016م 
تقدماً كبيراً من خالل نشر نهج عاملي لتفويض صالحيات الوصول، 
لكي تتحكم هيكلياً في حقوق صالحيات الوصول عبر نظام )ساب(. 

 
تظل إدارة استمرارية األعمال والقدرة على احلد من التأثيرات 

السلبية حلاالت إيقاف العمل تشكل محور تركيز أساسي بالنسبة 
لـ )سابك(، وتشكل هذه اإلدارة جزءاً ال يتجزأ من مشاريع التحول 

الرئيسة، مثل مشاريع نشر نظام )ساب( عاملياً، وإعادة الهيكلة، وفي 
إطار خطة طويلة األجل وضعتها الشركة لتضمني )إدارة استمرارية 

األعمال( في الشركة، أحرزت ثمان شركات تابعة في اململكة 
حتى اآلن شهادة BCM ISO 22301، ومن املقرر أن حتقق بقية 

الشركات التابعة نفس الشهادة خالل عامي 201٧ و 201٨م. 

تستخدم )سابك( حلول التأمني آليًة لنقل املخاطر؛ من خالل 
َم برنامج التأمني في  التعامل مع شركات التأمني املرموقة، كما ُصمِّ

الشركة حلماية مصاحلها في جميع أنحاء العالم، ويسعى فريق 
)إدارة االئتمان والتأمني العاملي( إليجاد املزيد من القيمة عبر حلول 
تأمينية مبتكرة وممارسات حديثة، فضاًل عن االستفادة من حضور 

)سابك( الكبير وانتشارها الواسع حول العالم. 
 

“ واصلت )سابك( عام 2016م بناء وتعزيز 
القدرة على تقومي املخاطر الكمية عبر 

وحدات األعمال؛ لهدف دعم حتقيق 
مبادراتها االستراتيجية، وتولت إدارة 

املخاطر الشاملة تنفيذ "إطار عمل إدارة 
املخاطر الشاملة في )سابك(" عبر ثالث 
شركات تابعة، وسوف تواصل التنفيذ في 
الشركات التابعة املتبقية خالل السنوات 
املقبلة، كما أمتت إدارة املخاطر الشاملة 

مراجعة "سياسة إدارة املخاطر بـ )سابك(" 
التي أقرها مجلس إدارة الشركة.”

الداخلية املراجعة 
في عام 2016م تولت إدارة املراجعة الداخلية مراجعة وتدقيق 

عمليات الشركة وفقا لـ )خطة املراجعة السنوية املعتمدة من جلنة 
املراجعة(، كما أجرت شركة )إرنست ويونغ( - مراجع احلسابات 

اخلارجي للشركة - املراجعات الدورية للحسابات، ومراجعة 
البيانات املالية اخلتامية للشركة.

 
عقدت جلنة املراجعة، واملراجعون اخلارجيون، واملراجعون الداخليون 

عدة اجتماعات خالل العام، ملناقشة الضوابط الداخلية واملخاطر 
الناشئة، والتغيرات في بيئة الرقابة الداخلية التي تأثرت بتطبيق 
نظام ERP عام 2016م، وتواصل الشركة احلفاظ على بيئة رقابة 
داخلية قوية من خالل التعاون والعمل املشترك من قبل الشئون 

القانونية، وإدارة املخاطر الشاملة، وإدارات التدقيق الداخلي.
وقد أكملت إدارة املراجعة الداخلية جميع عمليات املراجعة املقررة 

لعام 2016م، مبا في ذلك عمليات املراجعة في بعض الشركات 
التابعة، وسخرت اإلدارة املوارد كافًة لتنفيذ خطتها االستراتيجية 
املمتدة لعدة سنوات، مستهدفًة تنمية عملياتها في مجاالت تقومي 

املخاطر، وحتليالت البيانات، وتطوير املراجعني، ومنهجية املراجعة، 
كما تعزز الشركة االلتزام مبعايير املراجعة الدولية من خالل مركز 

اخلبرة التابع لإلدارة، املعني ببرامج ضمان اجلودة والتحسني.
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البيئة والصحة والسالمة واألمن

تَُعدُّ حماية صحة اإلنسان، واحملافظة على السالمة والبيئة، وأمن 
املوظفني واألصول قضايا جوهرية في أعمال )سابك( اليومية.

البيئة والصحة والسالمة واألمن في )قاموس سابك( تتعدى حدود 
األولوية؛ لتشكل قيمة رئيسة والتزاماً راسخاً وقوة أساسية تقود 

إجراءات وممارسات العمل، وهي من املبادئ التي ال ميكن التهاون 
فيها خالل سعي الشركة لتحقيق أهدافها االقتصادية واإلمنائية، وال 
تعمل )سابك( على تلبية املتطلبات التنظيمية فحسب، بل هي تلتزم 

ثقافة تتعدى االمتثال، ومتتد لتشمل التحسني املستمر. 
 

في هذا اإلطار دأبت الشركة على تطوير برامجها اخلاصة بالبيئة 
والصحة والسالمة واألمن، ومراجعة وإعادة تنظيم مواردها 

وخبراتها على املستويني اإلقليمي والعاملي لهدف دعم عمليات 
التصنيع على نحو أفضل، وأنشأت )مجلس البيئة والصحة 

والسالمة واألمن(، الذي يضم أعضاء من القيادة العليا لضمان 
الرقابة الصارمة على أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتنفيذ 

التحسينات في )سابك( والشركات التابعة لها. 

الرئيسة األداء  مؤشرات 
تتواصل عمليات قياس مستوى التحسن في مجال البيئة والصحة 

والسالمة واألمن؛ عبر املتابعة املستمرة ملجموعة من مؤشرات األداء 
الرئيسة في منشآت الشركة الصناعية لضمان مواصلة التحسن، 

ويعد معدل حوادث السالمة واألمن والصحة والبيئة )SHER( معياراً 
رئيساً بالنسبة لهذا اجلانب، وقد شهد هذا املؤشر منذ عام 2015م 

حتسناً بنسبة ٨٣٪، كما سجل معدل اإلصابة العام في )سابك( 
حتسناً بنسبة 6٧٪، ورغم ذلك شهد عام 2016م ارتفاعاً في املعدل 

العام للحوادث مسجالً زيادة في معدل حوادث السالمة واألمن 
والصحة والبيئة نتيجة بعض احلوادث، مقارنة بعام 2015م.

يشكل برنامج )احملافظة على األرواح( محركاً رئيساً يقود جهود 
حتسني أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن عبر قطاعات الشركة 
املختلفة، كون القواعد التي يشملها مبثابة احتياطات إلزامية تضمن 
حتقيق السالمة عند أداء أنشطة محددة عالية املخاطر، مثل العمل 
في أماكن مغلقة، وعزل الطاقة، وتشغيل املركبات، وقد وضعت هذه 
القواعد من خالل قياس ومقارنة اجلهود املبذولة لدى جهات أخرى 
تعمل في صناعة الكيماويات وشركات )سابك( التابعة، وكذلك عبر 

مراجعة بيانات احلوادث في الشركة، ويستهدف البرنامج زيادة 
الوعي بخطورة املهمات ذات املخاطر العالية التي تتضمنها عمليات 
التشغيل ملنع وقوع احلوادث واحلفاظ على األرواح، حيث حتدد هذه 

القواعد مستوى األداء املتوقع من جميع العاملني واملقاولني الذين 
يعملون بـ )سابك( وشركاتها، وتستهدف ضمان االتساق في تنفيذ 

األعمال عالية املخاطر باملرافق املختلفة.

املسؤولة® الرعاية 
تتجاوز جهود )سابك( حدود االمتثال، مستندًة في أعمالها إلى 

مبادرة )الرعاية املسؤولة®(، وهي مبادرة تسري على مستوى 
الصناعة أطلقت لتعزيز التحسني املستمر ألداء البيئة والصحة 

والسالمة واألمن عبر سلسلة القيمة، وقد أكدت جميع مواقع تصنيع 
الكيماويات التابعة لـ )سابك( حول العالم محافظتها على حيازة 
شهادة الرعاية املسؤولة RC14001:2013، وستخضع )سابك( 

وشركاتها التابعة العام القادم لعمليات مراجعة وتدقيق تؤهلها 
إلحراز شهادة RC 14001:2015، كما تقود )مبادرة الرعاية 

املسؤولة( في منطقة الشرق األوسط من خالل االحتاد اخلليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(. 

العمل إجراءات  سالمة 
حتظى سالمة إجراءات العمل بأولوية استراتيجية وقيمة جوهرية 
في )سابك(، فهي تهدف إلى التأكد عن كثب أن املرافق مصممة 
بشكل صحيح، ويجري تشغيلها بصورة آمنة، وتتم صيانتها جيداً، 

حلماية املوظفني، والزوار، واملجتمعات التي تعمل بها الشركة ويعيش 
فيها موظفوها.

أعادت )سابك( هيكلة إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن في 
عام 2016م؛ لتضفي على أعمالها مزيداً من العاملية، وأنشئت في 

هذا اإلطار مجموعة )إدارة مخاطر إجراءات العمل( التي تضم 
متخصصني من ذوي اخلبرات الواسعة، يعملون بجد وتفاٍن لدعم 

جميع املرافق على مستوى العالم، إلى جانب )مبادرة تقومي السالمة 
امليكانيكية( التي تعزز التركيز على أنظمة سالمة اآلالت واملعدات 

من خالل حتديد املخاطر املرتبطة باألنظمة والبرامج، وتدابير احلد 
من هذه املخاطر.

 
استضافت )سابك( في ديسمبر 2016م )مؤمتر القمة الدولي 
الثالث لسالمة اإلجراءات الكيميائية(، الذي عقد ملدة يومني 

في مدينة الدمام باململكة العربية السعودية، وركز على استثمار 
اخلبرات اجلماعية في املجاالت الصناعية، ورصد املمارسات 

الهندسية والصفات القيادية التي تدفع الصناعة نحو توثيق ثقافة 
)ال للمخاطر(.

األزمات وإدارة  للطوارئ  االستجابة 
صمم برنامج االستجابة للطوارئ وإدارة األزمات في )سابك( لتعزيز 

اإلدارة الفعالة لألزمات، واالستجابة الصحيحة للطوارئ على 
املستويات احمللية واإلقليمية والعاملية، ويشمل البرنامج إنشاء فرق 

إلدارة األزمات في جميع املناطق، ووضع إطار لتحديد أية فرص 
ممكنة للتحسني. 

وقد أجريت خالل عام 2016م متارين وتدريبات عملية إلدارة 
األزمات واالستجابة للطوارئ على املستويني العاملي واإلقليمي 

لضمان االستعداد الفعال، كما تنفذ جميع املواقع تدريبات رئيسة 
للطوارئ املرتبطة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن سنوياً للتأكد 
من تأهبها ألي حادث قد يقع، وتعقب هذه التدريبات اجتماعات 

حوارية، ويتم إدراج التحسينات املسجلة في هذه االجتماعات ضمن 
النسخة املنقحة للمبادئ التوجيهية إلدارة األزمات الشاملة في 

)سابك(، كما تعمل الشركة على تعزيز الوعي حول مستجدات إدارة 
األزمات واالستجابة حلاالت الطوارئ بني املوظفني التابعني لفريق 
إدارة األزمات، وقد طورت مرفق االتصاالت اخلاص مبقر القيادة 

إليصال الرسائل الصحيحة دون تأخير.

األمنية املخاطر  إدارة 
شهد العالم خالل األعوام املاضية العديد من التهديدات األمنية 

املادية واإللكترونية، خاصة في عام 2016م، وقد أنشأت )سابك( 
مركز االمتياز لألمن، ليتولى رصد املخاطر األمنية وتقييمها 

والتعامل معها بشكل فاعل.

 يضطلع املركز مبسؤولية حتديث وتطوير سياسات وبرامج وأدوات 
عاملية لضمان إدارة املخاطر األمنية بفعالية في جميع قطاعات 

الشركة حول العالم، ويعمل بصورة تكاملية مع أمن تقنية املعلومات 
للتأكد أن برامج إدارة املخاطر األمنية في الشركة يجري حتسينها 

بشكل متواصل، كما يتولى املركز أيضاً إجراء تقومي ومقارنة 
مستمرة مع الشركات املماثلة. 

املنتجات على  اإلشراف 
أكملت إدارة اإلشراف على املنتجات تنفيذ أنظمة جديدة للمواد 

اخلام واللوائح التنظيمية عبر نظام )ساب(، لتعزيز قدرة )سابك( 
في إدارة سلسلة اإلمدادات، كما أدرجت عملية تقومي املخاطر 

ضمن مرحلة تصميم املنتجات، وإدارة توقعات املخاطر واالتصاالت 
املتطورة، فيما طبقت املرحلة الثالثة لرموز السالمة احملدثة للرعاية 

املسؤولة، مع تلبية خطة التنفيذ املمتدة لثالث سنوات.

واجلوائز  العاملي  التقدير 
استحقت )سابك( عام 2016م العديد من اجلوائز احمللية والعاملية 

تقديراً ألدائها املميز في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن عبر 
مختلف مواقعها حول العالم:

أحرزت )سابك( لقب )شركة العام للرعاية املسؤولة( الذي  –
مينحه )مجلس الكيمياء األمريكي(، نظير أدائها املميز في مجال 

البيئة والصحة والسالمة واألمن، كما منح املجلس نفسه ثالثة 
من مرافق التصنيع العائدة لـ )سابك( أربع جوائز في مجال 
)الرعاية املسؤولة®(، ألدائها في مجال كفاية الطاقة واحلد 

من النفايات.
استحق موقع )سابك( في )رايونغ( بتايالند جائزة )أفضل إدارة  –

للسالمة عام 2016م( من وزارة العمل في تايالند للعام احلادي 
عشر على التوالي، كما منح املوقع شهادة )الصناعة اخلضراء 
لعام 2016م( من وزارة الصناعة، التي تصنف )سابك( أفضل 

صناعة خضراء على املستوى الثالث. 
حاز موقع )سابك( في )موكا( باليابان جائزة )السالمة  –

والتحسني في مواقع العمل(، التي متنح للشركات التي حققت 
حتسناً عالياً في مجال السالمة مبوقع العمل.

منحت اجلمعية الهولندية للصناعات الكيماوية موقع )سابك(  –
في )برغن أوب زوم( جائزة )الرعاية املسؤولة( عن مشروع 
املوارد البشرية )اجلدولة الذاتية(، ويعد موقع )سابك( أول 

جهة عمل في مجال الكيماويات تعرض على موظفي املناوبات 
لديها خيار تخطيط اجلداول اخلاصة بهم، وقد حققت هذه 

املبادرة خفضاً بنسبة 50٪ و 20٪ في ساعات العمل اإلضافية 
واإلجازات املرضية. 

أحرز موقعا )سابك( في )تيسايد( و)ثيرناباي( باململكة املتحدة  –
جائزة )أفضل صحة في مواقع العمل(، واستحق موقع )تيسايد( 

جائزة )التميز املستمر(، وفاز موقع )ثيرناباي( باجلائزة 
الذهبية، كما فاز موقع )تيسايد( بـجائزة )أفضل شركة لهذا 

العام( و)جائزة الرعاية املسؤولة اخلاصة عن الريادة في سالمة 
إجراءات العمل( التي تقدمها )رابطة صناعة الكيماويات( 

في اململكة املتحدة. 

شهد العالم خالل األعوام املاضية العديد 
من التهديدات األمنية املادية واإللكترونية، 

خاصة في عام 2016م، وقد أنشأت 
)سابك( مركز االمتياز لألمن، ليتولى 

رصد املخاطر األمنية وتقييمها والتعامل 
معها بشكل فاعل
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التصنيع

تسعى )سابك( إلى بلوغ أعلى درجات األداء عبر تبني أحدث 
التقنيات واحللول اإلبداعية واألفكار االبتكارية، وتطبيق عمليات 

املقارنة املرجعية مقابل املعايير الدولية، كما توظف منهجيات 
راسخة لوضع استراتيجيات فعالة ألصولها املادية، للحد من 

املخاطر التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة اإليرادات.

وضعت الشركة في إطار هذا البرنامج استراتيجيات تفصيلية 
تعكس العناية الكبيرة باملعدات املهمة واملشغلني، ونفذت عملية 

مراقبة متقدمة في ٧0٪ من مصانعها، وأصبحت )سابك( 
الشركة األولى في الشرق األوسط التي تُقدم مزيجاً جديداً من 

حتسينات االعتمادية والسالمة عبر مكونات مثل األفران، ووحدات 
التهذيب الكيماوي، وغيرها من التطبيقات في مواقع التصنيع، 

كما طورت تقنية إصالح مبتكرة للبطانات احلرارية لألفران 
)وحدات التهذيب الكيماوي(، للحد من فترات التوقف، واحلفاظ 
على استدامة األصول، وشهد عام 2016م نشر وتطبيق عمليات 

تقومي كاملة ومجدولة ألنظمة أفران التكسير، ما جعل األداء أكثر 
منهجية واستدامة. 

الطاقة إدارة 
اعتمدت )سابك( نظام إدارة الطاقة باعتباره منصة موحدة 

للمساعدة في حتسني أداء األصول وتلبية املتطلبات التنظيمية، 
واحلد من ظاهرة االحتباس احلراري، حيث يوفر النظام أدوات 

قياسية لتحليل واغتنام فرص التحسني املستمر والنمو املستدام، 
وقد مت تدريب أكثر من 100 شخص خالل تنفيذه، كما أجرت 
الشركة عمليات تقومي الطاقة في سبعة من أصولها باململكة، 
واتخذت اإلجراءات املناسبة لسد الثغرات التي مت رصدها. 

التصنيعية املواقع  تكامل 
تطبق )سابك( منهجيات مدروسة الستكشاف فرص التكامل الرامية 

إلى حماية املوارد الطبيعية وخفض تكاليف العمليات الصناعية، 
ومن املقرر إمتام مشروع احلد من تنفيس األكسجني في شركة 
)الرازي( منتصف عام 201٧م، مضيفاً حوالي ٧5 ألف طن إلى 
الطاقة اإلنتاجية لألكسجني في اجلبيل، فضالً عن مشروع نقل 
الغاز املنبعث من وحدة البنزين في شركة )بتروكيميا( إلى شركة 

)الرازي(، املتوقع اكتماله قبل نهاية عام 201٧م، مضيفاً 110 آالف 
طن من امليثانول الكيماوي. 

األعمال تخطيط 
تضمنت خطة العمل االستراتيجية اعتماد أساليب حتليلية جديدة 

لتسليط الضوء على أهم مجاالت التركيز، سعياً لتحسني األداء، 
وأسهم تعزيز عمليات التعاون بني األطراف ذات العالقة في إضافة 

مزيد من املرونة والسرعة خلطة العمل التي تستهدف تضافر 
وتكامل أصول )سابك( وعمليات التحسني.

التصنيع هيكلة  إعادة 
في إطار بناء منظومة تقوم على هيكل تنظيمي عاملي، ُكلَِّف فريق 

إدارة التغيير مهمة ضمان التطبيق السلس للهيكل التنظيمي 
اجلديد، وقد وضع الفريق خطة إلدارة التغيير يجري تنفيذها حالياً 
عاملياً على مراحل؛ بتعاون وثيق مع األطراف ذات العالقة في قطاع 
التصنيع، والشركات التابعة، ووحدات العمل االستراتيجية، وغيرها 

من الوحدات واإلدارات املركزية. 

)تقنني(  مبادرة 
تهدف مبادرة )تقنني( إلى دفع العمل نحو حتقيق وفورات كبيرة 
في التكلفة النقدية الثابتة ورأس املال العامل، سعياً لبلوغ أفضل 

مستويات األداء مبواقع )سابك( الصناعية في اململكة العربية 
السعودية، و يكُمن جوهر املبادرة في القضاء على النفايات والهدر، 
واالستفادة من حجم الطلب على منتجات )سابك(، وتقاسم املوارد 

بني الشركات التابعة. 

تنطلق مسارات العمل في مشروع )تقنني( إليجاد قيمة مستدامة 
عبر حتسني معدالت الطلب وأسعار وحدات خدمات التصنيع، 

والتوسع في استراتيجية االستعانة مبصادر خارجية مع الشركات 
التابعة، واستثمار ميزة وفورات حجم اإلنتاج، واحلد من األولويات 
العاجلة في طلبات املشتريات، ورفع كفاية فريق الصيانة، وحتفيز 
تطوير األعمال احمللية، وخفض مخزون قطع الغيار، وتعظيم قيمة 

العقود الكبيرة اعتماداً على القيمة التقديرية للمنتجات أو اخلدمات 
املقدمة، وقد بدأت الشركة عام 2016م رصد الفرص لتبدأ 

االستفادة التدريجية اعتباراً من عام 201٧م وما يليه. 

)امتياز(  برنامج 
يركز قطاع التصنيع في )سابك( بشكل أساسي على احلد من 
املخاطر التشغيلية، وحتقيق الفعالية في إدارة التكلفة وزيادة 

العوائد، ومع وضع ذلك بعني االعتبار أكملت )سابك( تطبيق برنامج 
تعزيز االمتياز في مجال التصنيع )امتياز(، وهو برنامج حتولي 

جديد في مجال التصنيع يهدف إلى نشر معيار إدارة االمتياز في 
التصنيع )MEMS( مبواقع الشركة الصناعية حول العالم، واملساعدة 

على حتقيق أهدافها االستراتيجية لعام 2025م، حيث يضع هذا 
املعيار مبادئ توجيهية واضحة للهياكل التنظيمية للمواقع، ولنموذج 

السلوكيات القيادية واإلشرافية املطلوبة فيها، وإدارة األداء، كما 
يتناول إجراءات العمل التصنيعية األساسية، وحددت الشركة - 
خالل مرحلة تقييم املواقع - املجاالت التي حتتاج إلى حتسني، 

واجلوانب التي تتطلب مزيداً من التركيز. 
وقد بدأت املسيرة التحولية عبر نشر )معيار إدارة االمتياز يف 

التصنيع( خالل عامي 2015 و2016م، ويجري العمل على حتقيق 
املشاركة الفعلية جميع املواقع لنشر هذا املعيار على النحو الفعال 

الذي يعزز االمتياز يف التصنيع.

“ اعتمدت )سابك( نظام إدارة الطاقة 
باعتباره منصة موحدة للمساعدة 

في حتسني أداء األصول وتلبية املتطلبات 
التنظيمية، واحلد من ظاهرة االحتباس 

احلراري، حيث يوفر النظام أدوات قياسية 
لتحليل واغتنام فرص التحسني املستمر 
والنمو املستدام، وقد مت تدريب أكثر من 

100 شخص خالل تنفيذه، كما أجرت 
الشركة عمليات تقومي الطاقة في سبعة 
من أصولها باململكة، واتخذت اإلجراءات 
املناسبة لسد الثغرات التي مت رصدها.” 

“ يركز قطاع التصنيع في )سابك( بشكل 
أساسي على احلد من املخاطر التشغيلية، 
وحتقيق الفعالية في إدارة التكلفة وزيادة 

العوائد، ومع وضع ذلك بعني االعتبار 
أكملت )سابك( تطبيق برنامج تعزيز 

االمتياز في مجال التصنيع )امتياز(، وهو 
برنامج حتولي جديد في مجال التصنيع 
يهدف إلى نشر معيار إدارة االمتياز في 

التصنيع )MEMS( مبواقع الشركة 
الصناعية حول العالم، واملساعدة على 

 حتقيق أهدافها االستراتيجية 
لعام 2025م”

االستدامة التميز يف مجال 
َحِفَل عام 2016م بالعديد من الفعاليات الرامية إلى تنمية القدرات 
يف مجال االستدامة عبر إدارات التصنيع وتعزيز مستوى االستجابة 
واألداء، ونُِقلَت مسؤوليات قضايا االستدامة من املواقع إلى وحدات 

فردية، ما أضاف حتسينات كبيرة يف فترات الرصد اخلاصة بقياس 
األداء وإجراءات العمل، كما مت تعزيز املعرفة بشأن حتسني آليات 

وإجراءات العمل بني جميع األطراف ذات العالقة يف الشركة. 

والتكرمي  اجلوائز  برنامج 
واصل برنامج اجلوائز والتكرمي يف )سابك( دورته السادسة لتحفيز 

جهود حتسني وتعزيز اعتمادية املصانع وامتثال إجراءات العمل، 
واعتمادية األصول، وقد حقق حوالي 40٪ من املواقع نسبة ٩0٪ 
فأكثر على صعيد أداء املصانع، ما يعكس بجالء مستوى االلتزام 

بتعزيز االعتمادية. 
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سلسلة اإلمدادات

البشرية املواهب  لتنمية  العلمية  القدرات 
أنشأت الشركة برامج تعليمية لتطوير سلسلة اإلمدادات في إطار 
)أكادميية سابك( لهدف بناء خبرات قوية، وتطوير مواهب سلسلة 

اإلمدادات، ونشر املعرفة بني املوظفني ملواصلة حتسني األداء وتعزيز 
الكفاية، فضاًل عن استقطاب واستبقاء أفضل املواهب في اململكة 

العربية السعودية.

نظمت أكادميية سلسلة اإلمدادات أولى دوراتها حول تخطيط 
الطلب، وتولى موظفون من )سابك( تدريب زمالئهم، وأكمل 

الدورة بنجاح أكثر من 50 موظفاً، ويتوقع توسيع نطاق الدورات 
لتشمل جميع االختصاصات الستة األساسية لسلسلة اإلمدادات 
وهي: البيئة والصحة والسالمة واألمن )EHSS(، وتنفيذ سلسلة 

اإلمدادات، والتحسني والتطوير، وتخطيط الطلب، وتنظيم 
التعاقدات اخلارجية، والتركيز على الزبائن.

وفي إطار التحول الذي تشهده )سابك(، ُكلَِّف فريق تنفيذي يضم 
ممثلني لقطاعات األعمال، وإدارة سلسلة اإلمدادات، وقطاع املوارد 

البشرية، بإعداد تصميم شامل للهيكل التنظيمي لسلسلة اإلمدادات، 
وأجرى الفريق تقييماً للهيكل التنظيمي احلالي لسلسلة اإلمدادات، 

وعمل على رصد املجاالت املتوقعة للتكامل، وسوف يدخل الهيكل 
التنظيمي اجلديد حيز التنفيذ بداية عام 201٧م. 

العمل:  وإجراءات  األنظمة 
يشكل برنامج )فنار +( منصة عاملية لتوحيد وتخطيط العمليات، 
وقد اكتمل تطبيق البرنامج في وحدة عمل املنتجات املتخصصة 

عام 2016م، وشملت عملية التطبيق جميع املناطق في األمريكيتني 
وأوروبا وآسيا، وفي إطار هذا املشروع مت ضم موظفي سلسلة 

إمدادات البنزين ومشتقاته وإجراءات العمل اخلاصة بها بنجاح إلى 
وحدة عمل البتروكيماويات في األمريكيتني.

وفي منطقة آسيا، أطلقت )بوابة سابك للتجارة اإللكترونية( بعدة 
لغات مبا في ذلك اللغة الصينية، ليبدأ إدخال اللغة الفيتنامية 
عام 201٧م، ويجري تنفيذ علميات التدقيق الالزمة لتحسني 

عملية التوثيق، وحتسني إدارة السفن املستأجرة من قبل وحدة 
عمل البتروكيماويات. 

حتظى )سابك( وهي الشركة العاملية الرائدة في صناعة الكيماويات 
بسلسلة إمدادات واسعة متشابكة، تضم نحو )20( ألف موقع تسليم 

في 140 بلداً حول العالم. 

تدير الشركة عبر سلسلة إمداداتها وعمليات مشترياتها حركة 
جميع املواد املوردة إلى مصانعها، ومبجرد حتويل املواد اخلام إلى 

منتجات يتولى فريق سلسلة اإلمدادات ومجموعة كبيرة من مقدمي 
اخلدمات اللوجستية تنفيذ اخلطط املجدولة وتوريد هذه املنتجات 

إلى الزبائن. 

كرست )سابك( الوقت واالهتمام الكافيني لتحسني سلسلة 
اإلمدادات لتصبح أكثر كفاية واستدامة، وأسرع استجابة الحتياجات 

الزبائن، وقد شهد عام 2016م إجنازات بارزة في مجاالت 
االستدامة، وحتسني القدرات، وتفعيل الهيكل التنظيمي. 

االستدامة
أكدت )سابك( في عام 2015م عبر سلسلة إمداداتها العاملية تطلعها 

ألن تصبح )الشركة العاملية الرائدة في مجال استدامة سلسلة 
اإلمدادات(، بالتوازي مع كونها )الشركة العاملية الرائدة املفضلة في 

مجال الكيماويات(. 

ونفذت لبلوغ هذا الهدف العديد من املبادرات في جميع وحدات 
أعمالها، لوضع معايير للحوكمة الفاعلة في مجاالت اجلودة 

والسالمة، واألمن، والكفاية، والتعليم، واألداء البيئي، وتتضافر جهود 
إدارات االمتثال واحلوكمة واملخاطر الشاملة لتعزيز ثقافة الشفافية 
واملساءلة التي تقود إلى تطبيق أفضل املمارسات في مجال حوكمة 

سلسلة اإلمدادات العاملية. 

طورت )سابك( في عام 2014م معايير جديدة لقياس وتقييم 
أداء االستدامة في العمليات الرئيسة ومجاالت األهمية النسبية، 

وأطلقت عام 2015م أول معيارين مهمني هما: نظام تقييم السالمة 
واجلودة، وظروف العمل املناسبة، كما واصلت هذا العام تطوير 

هذين املعيارين، مضيفةً أربعة معايير أخرى هي: انبعاثات الكربون، 
وحوادث سلسلة اإلمدادات، وكفاية رأس املال العامل، ومؤشر 

الكفاية الوظيفية. 

وفي إطار حملة واسعة إلدارة التغيير، جرى تطوير وتنفيذ عمليات 
دقيقة جلمع البيانات، وتدريب األشخاص املسؤولني عن التحقق 

من البيانات، وتقدمي تقارير حول بيانات مؤشرات األداء الرئيسة 
كل ثالثة أشهر، وتولى مركز امتياز سلسلة اإلمدادات قيادة هذه 
املبادرات وغيرها لضمان تبني جميع وحدات العمل في )سابك( 

هذه املؤشرات، وتضمني مفهوم االستدامة في جميع األعمال.

كما ركزت الشركة على االنتقال من مرحلة وضع التعاريف إلى 
مرحلة القياس العملي، ومنح األولوية ألمتتة عملية القياس، والتوسع 

في تنفيذ املبادرة لهدف حتليل وحتسني األداء، كذلك اُْطِلَق برنامج 
)إدارة أداء سلسلة اإلمدادات SCPM( لالنتقال بجهود إدارتها 

إلى مستوى أعلى، حيث يستخدم هذا البرنامج في إعداد تقارير 
حول نتائج مؤشرات األداء الرئيسة لسلسلة اإلمدادات فيما يتعلق 

باالستدامة واملعايير األخرى اخلاصة بسلسلة اإلمدادات، مع العناية 
القصوى بفعاليات إدارة التكاليف، والربحية، واعتمادية التسليم، 

وإرضاء الزبائن، وكفاية التخطيط، وأداء االستدامة، و يشكل هذا 
البرنامج منصة لتوفير وسيلة فعالة لإلبالغ بصورة واضحة عن أداء 

سلسلة اإلمدادات، ومتكني عمليات التحليل عبر سلسلة القيمة.

كما مُيكن من خالل البرنامج التحقق من بيانات سلسلة اإلمدادات 
وقياسها، ووضع منوذج سريع للمعايير اجلديدة قبل تنفيذها على 

نطاق واسع، وقد أطلق البرنامج بالتركيز على شفافية تكاليف 
سلسلة اإلمدادات، وجنح في التوسع بسرعة وحتقيق االستفادة 

القصوى من البرامج السابقة وتطبيقات منصة )فنار+( العاملية، كما 
بدأ تطبيق مؤشر أداء تكلفة سلسلة اإلمدادات لكل طن، ومع نهاية 

عام 2016م بلغ العديد من مؤشرات األداء املتصلة بخدمات الزبائن 
مرحلة متقدمة بالنسبة للنموذج األولي.

تقدم مؤشرات األداء الرئيسة بطريقة موحدة في جميع وحدات 
العمل االستراتيجية واملناطق، وباإلضافة إلى كل مؤشر خاص 

بسلسلة اإلمدادات يوفر البرنامج حتليالت قوية تسمح بتحديد 
الفرص تفصياًل ومراقبة التحسن، ما يدفع سلسلة اإلمدادات قدماً 

نحو االمتياز، ويتوقع إمتام جميع مؤشرات األداء الرئيسة املتبقية 
خالل عام 201٧م.

 كان من املستحيل حتى وقت قريب مراقبة وتتبع وسائل نقل )غير 
ُمشّغلة( مثل عربات السكك احلديدية وحاويات نقل السوائل، أما 

اآلن فيمكن تتبع ومراقبة سلسلة اإلمدادات بشكل مستمر باستخدام 
نظام ATEX لالتصال عبر األقمار الصناعية لتحديد املواقع، وقد 

جهزت شركة )سابك أوروبا( 500 ناقلة سكك حديدية كيميائية 
مستأجرة بتقنيات جديدة متطورة لتيسير االستجابة حلاالت 

الطوارئ، واالستخدام الفعال لألسطول، ما يجسد اضطالع سلسلة 
إمدادات )سابك( مبسؤولياتها في التعامل مع البضائع اخلطرة.

أحرزت )سابك األمريكيتني( جائزة السالمة من )احتاد الباسيفيك( 
األكبر في مجال السكك احلديدية في أمريكا، كما أحرزت إدارة 
 RC سلسلة إمدادات املغذيات الزراعية شهادة )الرعاية املسؤولة

14001( التي مُتنح من قبل مراجع خارجي، وجنحت مرافق الدعم 
اللوجستي التابعة لـ )سابك( في مدينة اجلبيل الصناعية في تقليص 

حدة ازدحام احلاويات مبيناء الدمام عبر التعامل مع ما يقرب من 
2٣0 ألف حاوية، كما اختصرت مسافة السفر إلى امليناء بنسبة 
٩0٪، ما حقق وفورات كبيرة في التكاليف، عالوة على احلد من 

االنبعاثات املرتبطة بالنقل البري للمنتجات. 

حتتية البنية 
سوف تشهد سلسلة إمدادات )سابك( قريباً انضمام سفينتني 
صديقتني للبيئة، ُصممتا في أملانيا وصنعتا في الصني، أجرت 

السفينة )غاز كيم بيولغا( رحلتها األولى في ديسمبر املاضي، أما 
السفينة )غازكيم أوركا( فسيتم تسليمها خالل عام 201٧م، ويبلغ 

طول كل منهما 1٨٧متراً، وتبلغ حمولتها ٣6 ألف متر مكعب من 
اإليثان املبرد، وتتميزان بثالث خزانات على شكل )فص ثالثي( 

وتصميم هيدروديناميكي، وتقع كابينة الطاقم في مقدمة السفينة 
لتوفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفضاًل عن 

ذلك سيتم تشغيلهما بغاز اإليثان بدياًل لزيت الوقود الثقيل، ما 
يجعلهما تتجاوزان متطلبات االمتثال اخلاصة باملنظمة البحرية 

الدولية التي تشترط أال يتعدى مستوى انبعاثات الكبريت في الوقود 
البحري 0٫5٪ حداً أقصى بحلول عام 2020م، كما يتوقع أن تقلص 

كل سفينة أكثر من 1200 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

من جانب آخر أجرى مستودع )سابك( املركزي اجلديد في 
)الباهاما( أولى جتاربه املهمة في أغسطس املاضي، ما يعد دلياًل 
واضحاً على حجم الفرص الواعدة املتوقعة لتوسيع أعمال الشركة 

التجارية في أمريكا الالتينية.

وعلى املستوى احمللي اكتملت دراسة اجلدوى وتقييم جوانب 
االستدامة للمشروع الوطني للسكك احلديدية في اململكة، الذي 

يتم من خالله تسليم البضائع بني اجلبيل وجدة والرياض، وسيتيح 
لـ )سابك( حتويل ٣ ماليني كيلو متر من الرحالت التي تقطعها 
الشاحنات البرية سنوياً إلى رحالت عبر السكك احلديدية، ما 
يسهم في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ٨6٪، وتقليل 

استهالك الوقود بنسبة ٧5٪، فضاًل عن خفض كبير في تكاليف 
صيانة الطرق باململكة، ويتوقع املضي قدماً في املشروع خالل عام 

201٧م ليكتمل بعد عام 2020م.

أما على الصعيد اإلقليمي فقد اعتاد زبائن )سابك( في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة تقدمي اخلدمات لهم عبر الشاحنات 

الصهريجية البرية فقط، وقد أدى تأجير صهاريج التخزين في 
منطقة التجارة احلرة بجبل علي إلى خفض استخدام الشركة 

للشاحنات الصهريجية مبعدل النصف، وخفض التكاليف 
بنسبة40 ٪، فضالً عن تقليل االنبعاثات مبا يفوق 1200 طن سنوياً.
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5٣االستدامة التقرير السنوي للعام 201٦م52

االستدامة

االستراتيجية 
االستدامة هي محور استراتيجية )سابك( وأنشطتها املختلفة في 

جميع مواقعها حول العالم، وتشكل جزءاً ال يتجزأ من جهودها 
.)TMالرامية إلى جتسيد شعار هويتها )كيمياء وتواصل

تَُغلِّف االستدامة جميع األعمال اتفاقاً مع األهداف بعيدة 
املدى، واملراعاة التامة لالحتياجات االقتصادية، والتأثيرات 

البيئية واالجتماعية.

يستند برنامج االستدامة في )سابك( إلى العلم، ويُركز على 
أولويات العمل ذات األهمية النسبية األكبر للشركة، ويساعد على 

حتليل التوجهات العاملية، وتوقع املخاطر، واستثمار الفرص، وزيادة 
مرونة العمليات.

متثل االستدامة دلياًل تسترشد به الشركة في تخصيص مواردها 
للتعامل بنجاح مع التوجهات العاملية، وبناء إجراءات العمل والبرامج 

التي حتتاجها لدعم إدارة التغيير، وتعزيز اتصاالتها مع األطراف 
ذات العالقة، واملجتمعات احمللية التي تعمل بها ويعيش فيها 

موظفوها، وإلهام وحتفيز التغيير السلوكي اإليجابي بينهم، ورصد 
التقدم احملرز الذي يعكس جناحاتها ويعزز هويتها. 

تعتمد عمليات )سابك( التشغيلية على العديد من املوارد االقتصادية 
والطبيعية واالجتماعية والبشرية، وتتعاظم أهمية توافر تلك 

املوارد لبناء املستقبل، إلى جانب استكشاف مخاطر العمل في 
مراحلها املبكرة، واالستجابة السريعة لتعزيز مرونة األعمال، ورصد 

التحديات العاملية وحتويلها إلى فرص، وتطوير منتجات وخدمات 
جديدة، وقد أسهم حتديد قضايا االستدامة وإدراجها ضمن 

القرارات االستراتيجية املتعلقة باملنتجات في تقدمي مغذيات زراعية 
متخصصة لتنمية احملاصيل من الناحيتني الكمية والنوعية، ومواد 

جديدة للتعبئة والتغليف أكثر فعالية في حفظ املواد الغذائية، فضاًل 
عن توفير املتطلبات احلياتية الضرورية مبا في ذلك السكن، والنقل، 

والرعاية الصحية. 

تقترن عمليات الشركة باستهالك الطاقة، وتقوم على مواد أولية 
طبيعية معظمها غير متجدد، ما يجعل توافر املواد بأسعار منافسة 
حتديات رئيسة جتابه الشركة، وهنا يأتي دور االستدامة في احلد 

من التأثيرات البيئية، ورصد الفرص املتاحة، والعمل على استكشاف 
مصادر جديدة للطاقة واملواد األولية، ومن األمثلة البارزة في هذا 
اجلانب جناح فرق العمل مبوقع الشركة في )خيلني( بهولندا في 

تطوير طرق جديدة إلنتاج )أوليفينات شبه حيوية( تعتمد جزئياً على 
نفايات الدهون لتلبية رغبات الزبائن في توفير بوليمرات متجددة، 

كما أن تضمني عمليات تقومي االستدامة خالل مراحل تصميم 
املشاريع االستثمارية والتقنية الكبيرة يساعد على حتسني كفاية 

استخدام الطاقة واحلد من انبعاثات الكربون في مصانع )سابك( 
اجلديدة، وقد أدى تطبيق إجراءات احلد من استهالك الطاقة منذ 
عام 2010 م، وخفض كثافة غازات االحتباس احلراري - استجابة 
لتقلبات أسعار الطاقة ومخاطر التسعير - إلى إضفاء أثر إيجابي 

على األداء املالي بشكل ملموس. 

تركز االستدامة في )سابك( على خمسة مجاالت ذات أهمية نسبية، 
مت حتديدها ووْضع أُُطِرها عام 201٣م بعد أبحاث داخلية وخارجية 

واسعة النطاق، وتُساعد هذه املجاالت في رسم األهداف ملواجهة 
املخاطر ورصد الفرص، وتؤثر إيجاباً في جميع املوارد الرئيسة؛ 

االقتصادية والطبيعية واالجتماعية والبشرية. 

ومن املقرر حتديث إطار مجاالت األهمية النسبية خالل عام 
201٧م، للنظر في األولويات اخلارجية التي برزت في السنوات 

األخيرة، مثل )األهداف اإلمنائية املستدامة التابعة لألمم املتحدة(، 
ورؤية اململكة 20٣0، وللتأكد أيضاً أن أولويات الشركة ال تزال 

متسقة مع أولويات األطراف ذات الصلة بأعمالها، لتحقيق النجاح 
للمدى الطويل، ويتوقع أن حتقق قرارات الشركة التي تسترشد 

مبفهوم االستدامة ميزات عديدة، منها: 

دعم استراتيجية أعمال الشركة وطموحها.  –
إبراز الفكر بشأن املجاالت التي تؤثر على املخاطر والفرص  –

املرتبطة بأعمال الشركة. 
توسيع نطاق منو أعمال الشركة. –
تعزيز سمعة الشركة وهويتها.  –
تطوير آفاق التعاون والترويج لقضايا االستدامة.  –
حتفيز موظفي الشركة وتنمية مشاركتهم، وحتقيق التغيير  –

السلوكي اإليجابي.
حتسني التواصل بني املوظفني واملجتمعات احمللية والزبائن.  –
إثراء أعمال الشركة عبر بناء املوارد غير املالية.  –

لقد أصبحت بيئات األعمال أكثر تقلباً أكثر من أي وقت مضي، 
وتشكل االستدامة حافزاً كبيراً للتغيير من خالل توحيد جهود 

موظفي الشركة ملقابلة حتديات التنوع الثقافي واستيعاب اآلخرين، 
واملساعدة على فهم التأثيرات املالية والبيئية، وتوثيق سمعة 

الشركة وهويتها وتعزيز أدائها، وتعظيم إسهاماتها في بناء عالم 
جديد أفضل.

بناء قيمة مستدامة
)مالية وغير مالية(

 كفاية استخدام املوارد 
واستهالك الطاقة

تكاليف التشغيل أقل –
كفاية استهالك الكربون واملوارد –
 املزيد من املنتجات لكل  –

وحدة مواد لقيم

االبتكار وحلول االستدامة
منتجات مرنة للمدى البعيد –
فوائد االستدامة للزبائن –
تقنية معتمدة لألسواق املستقبلية –

تطوير املوارد البشرية
تغيير نحو السلوك اإليجابي –
القدرات وتعزيز الوعي بها –
تعزيز صنع القرارات –

البيئة والصحة والسالمة واألمن 
وسالمة املنتجات 

موظفون يتمتعون بالصحة واألمن –
منتجات مبتكرة وأكثر أماناً –
مجتمعات أكثر صحة –

سلسة اإلمدادات
وسائل نقل أكثر أماناً وكفاية –
خفض تكاليف النقل –
تقليص زمن التسليم  –
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املهنة أخالقيات 
ثقافة االمتثال

يدعم ميثاق أخالقيات املهمة في )سابك( برنامج االمتثال الذي 
تنفذه، ويدمج ثقافة االمتثال في كل جوانب أعمالها اليومية، 

مشتمالً على مبادئ توجيهية واضحة حتكم سلوك العاملني في 
تعامالتهم مع الزمالء، والزبائن، واملوردين، واملجتمعات احمللية، 

وجميع األطراف األخرى ذات العالقة. 

حترص )سابك( على التأكد من أن جميع املوظفني يدركون املتوقع 
منهم على املستوى املهني، وكيفية االمتثال ألخالقيات املهنة؛ من 

خالل التدريب املنتظم، وتوفير آليات اإلبالغ عن املخاوف والشكوك 
املتعلقة باالمتثال.

أحد العناصر األساسية لبرنامج االمتثال لدينا يتمثل في توفير 
قنوات مختلفة لإلبالغ عن املخاوف والشكوك املتعلقة باالمتثال. 

 
العمل ضمن مشاركات فاعلة 

واصلت )سابك( عام 2016م مشاركتها في )مبادرة بيرل(، وهي 
منظمة مستقلة رائدة غير ربحية تستهدف حتسني مستوى املساءلة 

والشفافية في الشركات، وتتعاون )سابك( معها الجتذاب أفضل 
املمارسات العاملية إلى املنطقة منذ عام 201٣م عبرقطاع األعمال 

في الشرق األوسط.

 ،)UNGC( كما أن الشركة عضو في امليثاق العاملي لألمم املتحدة
وواصلت تنفيذ مبادئ املنظمة العشرة، واألداء بطرق تعكس 

مسؤولياتها األساسية في مجال حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، 
ومكافحة الفساد.

شهد عام 2016م تقدماً كبيراً على مستوى االمتثال في جميع أنحاء 
سلسلة اإلمدادات، حيث مت إدخال )برنامج سابك للفحص النافي 

للجهالة للموردين( الذي يستهدف ضمان امتثال جميع املوردين 
بقواعد السلوك، والعمل وفقاً ألعلى القواعد األخالقية ومعايير 

السالمة واألمن والبيئة، وااللتزام مببادئ مكافحة الفساد. 

يتبنى البرنامج إجراءات صارمة لرصد أي انتهاكات حلقوق 
اإلنسان في جميع أنحاء سلسلة اإلمدادات ومنعها، كذلك تقييم 

جميع املوردين العامليني في ضوء سجالت أدائهم في مجال حقوق 
اإلنسان ببالدهم، وما ميثله ذلك من تأثير على أعمال )سابك(، 

وأي مورد يتم تصنيفه وفق هذه اإلجراءات - أو حسب أي معايير 
مخاطر أخرى - ضمن فئة اخلطر املتوسط أو العالي يخضع 

الستبيان إضافي، وميكن أن يخضع للمراجعة التي تشمل مجاالت 
مثل تشغيل األطفال، وساعات العمل، واألجور، وظروف العمل التي 

يعيشها العمال. 

ومع متسكها باملبادئ العشرة للميثاق العاملي لألمم املتحدة ركيزًة 
لبرنامج االمتثال، والتزامها بحقوق اإلنسان، ستتابع الشركة عن 
كثب أية مبادرات أخرى للميثاق العاملي لألمم املتحدة تصدر في 

املستقبل لتعزيز العمل املسؤول في جميع أنحاء العالم.
وقد شهد مطلع عام 2016م إطالق سبعة عشر هدفاً لألمم 

املتحدة في إطار جدول أعمال 20٣0 للتنمية املستدامة، وتعمل 
)سابك( على دراسة هذه األهداف وحتديد سبل دمجها في 

استراتيجياتها وسياساتها وإجراءات عملها؛ لهدف االرتقاء بثقافة 
النزاهة واالمتثال.

ميتد دور إدارة االستدامة ليشمل جميع فعاليات وأنشطة الشركة، 
مبا فيها بناء إجراءات العمل، وتوفير اخلبرات الالزمة التخاذ 
القرارات الصائبة، والربط بني األطراف ذات العالقة، وحتفيز 
التغيير اإليجابي، وكانت إدارة االستدامة تقع آنفاً ضمن هيكل 

الوحدة املركزية للتقنية واالبتكار، ونُِقلَت إلى قطاع شئون الشركة 
في عام 2016م لتوثيق املشاركة والتعاون والتواصل بني اجلهات 

املعنية الداخلية واخلارجية. 

تدعم أنشطة االستدامة في )سابك( شبكة من خبرائها في 
ل حسب احلاجة ملزيد من  جميع مواقعها، مع فرق فرعية تَُشكَّ

التعاون والتكامل؛ فعلى سبيل املثال تعاونت إدارة االستدامة عام 
2016م مع قطاع التصنيع لتطوير )سياسة الطاقة(، التي راجعتها 

اللجنة التوجيهية واعتمدها مجلس االستدامة، وأقر تطبيقها 
الرئيس التنفيذي.

يجري تكليف وحدات العمل االستراتيجية واملركزية في الشركة 
ص نسبة من تعويضات  بتحقيق أهداف محددة لالستدامة، وتَُخصَّ

التنفيذيني وفقاً ألداء وحداتهم مقابل األهداف التي وضعها املجلس. 

احلوكمة 
في عام 200٩م أطلقت اللجنة التنفيذية في )سابك( هيكل 

احلوكمة اخلاص باالستدامة رسمياً، لهدف تأسيس ممارسات 
عاملية موحدة، واإلسراع في تشكيل إطار متكامل للعمل البيئي 

واالجتماعي واالقتصادي.

يقع هيكل إدارة االستدامة ضمن مسؤوليات )مجلس االستدامة(، 
الذي يتولى رئاسته الرئيس التنفيذي ويضم بعض التنفيذيني من 

جميع وحدات )سابك( االستراتيجية واملركزية، حيث يضع املجلس 
رؤية الشركة اخلاصة باالستدامة، واألولويات، واألهداف، كما يتولى 

مراقبة األداء وإقرار التوصيات. 

يجتمع املجلس مرتني سنوياً الستعراض استراتيجية االستدامة، 
ومناقشة التقدم احملقق في ضوء مؤشرات األداء الرئيسة وأهم 

إجنازات املشاريع، ويقدم رئيس املجلس تقريراً حول جوانب 
االستدامة ملجلس إدارة الشركة، فيما تُعد اللجنة التوجيهية - 
التي يقودها رئيس إدارة االستدامة - هي املسؤولة عن تنفيذ 

االستراتيجية واملبادرات الرئيسة التي يحددها املجلس. 

)سابك( باالستدامة يف  هيكل احلوكمة اخلاص 

االستدامة 
تتمة

رئيس مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة 

مجلس االستدامة 

 اللجنة التوجيهية 
)التي يترأسها مدير إدارة االستدامة املؤسسية(

 اللجنة التشغيلية 
 )بصمة التصنيع(، )فريق إعداد التقارير(، 

)تأهيل املنتجات(، )كفاية استهالك املوارد والطاقة(

ميكن أن تشمل فرق العمل الفرعية أعضاء من )سابك( توافق عليهم اللجنة التوجيهية ومجلس االستدامة

االستدامة
املؤسسية 

“ كما أن الشركة عضو يف امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة )UNGC(، وواصلت تنفيذ 

مبادئ املنظمة العشرة، واألداء بطرق 
تعكس مسؤولياتها األساسية يف مجال 

حقوق اإلنسان، والعمل، والبيئة، 
ومكافحة الفساد.”
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احلراري لالحتباس  املسببة  الغازات 
 تشكل التغيرات املناخية حتديات جسيمة على املستوى العاملي، 

ما دفع )سابك( إلى العمل احلثيث للحد من كثافة انبعاث الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري في عملياتها، ودعم احللول العاملية، 
واالستثمار في االبتكارات املتعلقة بإجراءات العمل التي تساعد 

في احلد من البصمة البيئية ألعمالها، ويلقي )قسم حلول االبتكار 
واالستدامة( في هذا التقرير املزيد من األضواء على هذا اجلانب.

حققت الشركة تقدماً في مساعيها للحد من كثافة انبعاثات غازات 
االحتباس احلراري، التي تقيسها في صورة طن متري من مكافئ 

ثاني أكسيد الكربون، لكل طن متري من مبيعات املنتجات، وسجلت 
الشركة 1٫24. وتستمر في تركيز اهتمامها على املشاريع ذات 

التأثير العالي، وإجراء التحسينات التشغيلية، وجاء املعدل الذي مت 
تسجيله هذا العام أقل بنسبة 0٫6٪ من عام2015 م، وبنسبة ٨٫٣٪ 

أقل من العام األساسي2010 م.

تتواصل في شركة )املتحدة( - التابعة لـ )سابك( - عمليات تنقية 
كميات ثاني أكسيد الكربون املنبعثة في صورة مخلفات من مصنع 
جاليكول اإليثيلني، ونقلها لالستخدام مادة لقيم في شركات تابعة 

أخرى، منها مصنع اليوريا )سافكو 5( في شركة )سافكو( أو بيعها، 
منذ عام 2016م حتسناً كبيراً في كفاية الطاقة واستخدام ثاني 

أكسيد الكربون نظراً لكونه العام األول الذي يتم فيه التشغيل 
الكامل ملصنع )سافكو 5( ومصنع تنقية ثاني أكسيد الكربون في 

شركة )املتحدة(،

وقد استخدم مصنع )سافكو 5( أكثر من )6٩٩( ألف طن متري 
من ثاني أكسيد الكربون، محققاً معدل حتسن كبير يقارب )٪62( 

مقارنة بعام 2015 م، وأسهم مصنع )املتحدة( في خفض االنبعاثات 
من خالل تنقية )1٧٣( ألف طن متري، وسوف يتصاعد تأثيره 
اإليجابي ببلوغه كامل طاقته بعد اجتياز التحديات التشغيلية. 

في )ماونت فيرنون( بوالية )إنديانا( األمريكية، اقترب املصنع 
املشترك اجلديد، الذي يتولى توليد الكهرباء والبخار من االكتمال، 

حيث تستبدل خالله املراجل التي تعمل بالفحم، وسيحد من 
كثافة انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنحو )460( ألف طن 

متري سنوياً.

وسعت )سابك( إلى رصد الفرص املتاحة للحد من انبعاثات الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري من وحدات تكسير األوليفينات، وأجرت 

دراسات مقارنة وتقوميات في ثالث من شركاتها هي )صدف( 
و)ينبت( و)كيميا(، وكشفت الدراسات عدداً من الطرق التي ميكن 
من خاللها احلد من االنبعاثات السنوية مبا يصل إلى )٣50( ألف 

طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. 

وفي مشروع آخر مت استخدام تقنية )الطالء الفرني عالي 
االنبعاثية( في أفران وحدات تكسير األوليفينات مبواقع متعددة 

لتحسني عملية نقل احلرارة، وأسهم هذا املشروع في شركة )شرق( - 
التابعة لـ )سابك( - في احلد من استخدام الطاقة بنسبة فاقت ٪2. 

فيرنون(  )ماونت  في  االستدامة  أداء  تعزيز 
ضخت )سابك( استثمارات كبيرة مبوقعها في )ماونت فيرنون( 

بوالية )إنديانا( الذي يعد أكبر مواقعها الصناعية في األمريكيتني، 
لتحسني األداء في مجال االستدامة، ورفع الكفاية التشغيلية، 

ودمج التقنيات العاملية، واحلد من التأثيرات البيئية ملنتجاتها في 
أسواقها األساسية.

 
يتوقع إكمال العمل في وحدة التوليد املشترك املتطورة أوائل عام 

201٧م، ليُستبدل عند تشغيلها الفحم بالغاز الطبيعي إلنتاج معظم 
احتياجات املوقع من البخار، وتوليد حوالي ٧٨٪ من متطلباته من 

الكهرباء، وسوف يؤدي االستغناء عن الفحم في موقع )ماونت 
فيرنون( إلى تقليص أثر غازات االحتباس احلراري بنسبة تصل إلى 

٣٣٪ مقارنة بنتائج العام األساسي )2010 م(، أي ما يعادل إزالة 
حوالي )100( ألف سيارة ركاب من على الطرقات سنوياً، ويتوقع أن 
تسهم هذه املبادرة في احلد من هدر املواد بنسبة ٣2٪، خاصةً بعد 
احلد من رماد الفحم، وسيقود املشروع - مع مشاريع رفع الكفاءة 

األخرى التي تنفذها الشركة - إلى خفض انبعاثات الكربون في 
املوقع إلى حد كبير. 

وتكثف )سابك( جهودها لتقدم لزبائنها منتجات عالية األداء،أكثر 
استدامة، ذات تأثير إيجابي أكبر على مجتمعاتها، كما تعمل 

جاهدًة على إجراء التحديثات املستمرة، ووضع سلسلة من املشاريع 
املستقبلية، واالستثمار في تقنيات اجليل القادم لتحسني أدائها، 

وتلبية أهداف االستدامة التي تشملها استراتيجيتها لعام 2025م، 
لتظل الشركة العاملية الرائدة في مجال كفاية استخدام 

املوارد وكفاءة الطاقة

نهجنا
تدرك )سابك( أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني جناحاتها والتحديات 
العاملية، ممثلةً في جوانب عدة بدءاً من تغير املناخ، وصوالً إلى 

ندرة املوارد واملياه العذبة، ما جعل قضية املوارد وكفاية استخدام 
الطاقة حتتالن مكانة بارزة في استراتيجيتها وثقافتها وإجراءات 

عملها، لدعم اجلهود العاملية الرامية حلماية املوارد الطبيعية 
لألجيال القادمة، مبا يتوافق مع توقعات زبائنها واألطراف األخرى 

املتعاملة معها. 

وضعت الشركة أربعة أهداف لعام 2025م هي: خفض الغازات 
املسببة لالحتباس احلراري، وترشيد استهالك الطاقة، واحلد من 
كثافة املياه املستخدمة بنسبة 25٪، وخفض هدر املواد بنسبة ٪50 
مقارنة باملستويات املسجلة عام 2010 م، باعتبار أن خفض كثافة 

االستهالك ال يقلل اآلثار املترتبة على دورة حياة املنتجات فقط، بل 
يساعد أيضاً في حتسني الكفاية اإلنتاجية وخفض تكاليف التشغيل، 

وقد استمرت الشركة يف حتقيق تقدم في هذه األهداف من خالل 
االمتياز التشغيلي، والتقنيات اجلديدة، واملشاريع التي تستهدف 

تعزيز الكفاية. 

ودأبت )سابك( على مراقبة وتقومي أداء شركاتها التابعة، وتتواصل 
مع موظفيها عبر مختلف القطاعات لتعزيز الوعي، وتكثيف البرامج 

التدريبية، وتبادل أفضل املمارسات، وحتفيز األفكار اجلديدة 
املبدعة، إلى جانب االستثمار في حلول فورية ذات نطاقات أصغر، 

وإجراءات طويلة األمد، وتنفيذ العديد من التطويرات التشغيلية 
واسعة النطاق لدعم املوارد التحولية وحتقيق املكاسب على مستوى 

كفاية استهالك الطاقة. 

التشغيلي التفوق 
يعمل برنامج )امتياز( على تعزيز ثقافة التصنيع في )سابك( 
وإضافة قيمة كبيرة على صعيد الكفاية والفعالية؛ باستخدام 

أدوات ومعايير دولية متقدمة، وبرامج تدريبية فاعلة لبناء قدرات 
املوظفني، فضاًل عن تقييم العمليات التشغيلية وتنفيذ املعايير في 

جميع املرافق. 

في إطار برنامج )امتياز( طورت )سابك( العام املاضي )معيار إدارة 
االمتياز في التصنيع(، مستهدفًة حتقيق أفضل املمارسات في 

عملياتها التشغيلية على مستوى الفعالية التنظيمية وإجراءات العمل 
وإدارة األداء، وشهد عام 2016م تقييم إجراءات إصدار البيانات، 
وأنظمة إدارة الطاقة في 20 موقعاً، ونتيجة لــ )سياسة الطاقة( 

اجلديدة يف )سابك(، سنقوم بتوسيع نطاق إجراء هذا التقييم 
ليشمل جميع مواقع الشركة الرئيسية حول العالم لتحديد مجاالت 

التحسني في برامج إدارة الطاقة.

تُْخِضع الشركة مرافقها القائمة للمتابعة الدقيقة واملتواصلة، 
وتقوم بتقييم املواقع اجلديدة بحثاً عن كل السبل املمكنة خلفض 

التكاليف وزيادة األرباح عبر إنتاج كميات أكبر باستخدام نفس حجم 
املدخالت، مع احلرص التام - عند إنشاء مصانع جديدة - على 

تقييم االستدامة وكفاءة الطاقة خالل مراحل التصميم للتأكد من 
كونها األفضل في فئتها.

أداؤنا 
النتائج الرئيسة: 

تطوير )سياسة الطاقة( لضمان توافر الطاقة على نحو موثوق  –
وفعال من حيث التكلفة، وااللتزام بالتحسني املستمر للكفاية 

وحتقيق أفضل التصاميم. 
خفض حجم الغازات احملترقة بنسبة 55٪ مقارنة بعام 2010م.  –
مرور عام كامل على عمليات التشغيل الناجحة جلمع وتنقية  –

ثاني أكسيد الكربون، واالستفادة به في مشروعني كبيرين 
بشركتي )سافكو( و)املتحدة(، ما حقق زيادة كبيرة في كفاية 

استهالك املوارد. 
رفع إنتاجية عمليات تنقية ثاني أكسيد الكربون في مصنع شركة  –

)املتحدة( لتبلغ 1٧٣ ألف طن سنوياً. 
االقتراب من حتقيق إجناز كبير بالتخلص من جميع األصول  –

التي تستخدم وقود الفحم في األمريكيتني؛ من خالل بدء مصنع 
التوليد املشترك للطاقة في )ماونت فيرنون( بوالية )إنديانا(، 

حيث يتوقع تشغيله في عام 201٧م. 
إحراز )جائزة التميز في احلفاظ على الطاقة( عبر موقع  –

الشركة في )كوبورغ، أونتاريو( نظير مشروع التحول إلى اإلضاءة 
بنظام )ليد(، الذي أدى إلى حصول املوقع على خصم بلغ ٨0 

ألف دوالر من )هيدرو ون( أكبر عملية من نوعها في البرنامج 
الكندي للحفاظ على الطاقة. 

املقاييس والتوجهات الرئيسة 
تشير هذه املقاييس إلى خفض مستوى حدة الكثافة منذ عام 2010م فيما يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس احلراري ومعدل استهالك 

الطاقة، واستخدام املياه العذبة، وهدر املواد، وتقاس حدة الكثافة بـ )وحدات لكل طن متري من مبيعات املنتجات(. 

٨٫٣
كثافة انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري 

6٫0
كثافة الطاقة

10٫4
كثافة املياه

41
كثافة فقدان املواد
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الطاقة 
أداء الطاقة وإدارتها

تشكل )إدارة استخدام الطاقة العاملية( قناًة مؤثرة خلفض تكاليف 
التشغيل والتأثيرات البيئية، فقد سجلت كثافة استهالك الطاقة من 
قبل )سابك( في عام 2016م – التي تقاس بالغيغا جول من الطاقة 
املستخدمة للطن املتري الواحد من مبيعات املنتجات – 2٫٣٪ أعلى 

مما مت تسجيلة في عام 2015م، ونسبة 6٫0٪ أقل من األرقام 
املسجلة في العام األساسي 2010م، فيما زاد إجمالي استخدام 
الطاقة ليسجل ٧٧1 مليون غيغاجول مقارنة بـ )٧4٧( مليون في 

عام2015 م.

وقد اعتمد سعادة األستاذ يوسف بن عبد اهلل البنيان نائب رئيس 
مجلس إدارة )سابك( الرئيس التنفيذي هذا العام سياسة الطاقة 

العاملية، التي تعمل على توجيه إدارة الطاقة، وتُكّمل البرامج اجلارية 
لتضمني االستدامة ثقافة الشركة وعملياتها التشغيلية، وتعزز 

التركيز على التحسني املستمر واالبتكار، وتستهدف هذه السياسة 
كفاية استهالك الطاقة في أصول الشركة، واستكشاف مصادر 

الطاقة التقليدية واملتجددة، وتعزيز استخدامها األمثل في املنتجات، 
وحتقيق التكامل عبر املوقع، كما يضطلع مبوجبها كل موظف 
ومقاول في الشركة مبسؤولية محددة بالنسبة إلدارة الطاقة.

 وتعتزم الشركة تنفيذ برنامج جديد في العام املقبل بعنوان "خبراء 
الطاقة في )سابك(" مستهدفاً توسيع القاعدة املعرفية ال سيما عند 
املهندسني، وتلتزم - الستكمال هذه اجلهود - مواصلة تقييم الفرص 

املتاحة حول ترشيد استهالك الطاقة في أكبر مواقعها.

بدأت ثمار االستثمار في مجال كفاءة الطاقة تتجلى في معظم 
املواقع وعلى مستوى األداء الكلي، ومن األمثلة لذلك إسهام احلد 
من تنفيس البخار في شركة )سافكو( في خفض استهالك الوقود 

وتوفير )600( ألف غيغاجول من الطاقة.

واجهت )سابك( جراء ظروف السوق املتقلبة صعوبات في جانب من 
العمليات التشغيلية لبعض شركاتها التابعة، كان لها تأثير كبير على 
أداء الطاقة، حيث استلزم انخفاض الطلب الكبير غير املتوقع على 
الصلب وقف عمليات اإلنتاج مؤقتاً، ما أدى إلى خفض كفاءة عمل 
املصانع، ورغم ذلك أسهم التركيز املستمر على حتسني إجراءات 

العمل في حفض استهالك الطاقة.
 

على سبيل املثال صممت عمليات الدرفلة في شركة )حديد( بحيث 
تتمكن من لف قطع املعدن )كتل الصلب( مسبقة الصنع إلى أقسام 
أصغر بعد تسخينها لدرجة 1200 درجة مئوية، كما ساعد إعطاء 

األولوية الستخدام كتل الصلب الدافئة املنتجة حديثاً - قبل تبريدها 
بشكل تام - في توفير الطاقة وحتسني اإلنتاجية، ما حقق وفورات 
بلغت )مليون و 612 ألف( ريال سعودي سنوياً دون احلاجة إلى أية 

نفقات مالية إضافية. 

حتقق شركة )حديد( وفورات كبيرة في الطاقة عبر تنفيذ شبكة من 
األنابيب متتد أكثر من 15 كيلومتر إلعادة دورة املياه املبردة، وحتل 

هذه الشبكة محل وحدات تكييف الهواء التي تخدم املباني واملصانع 
نت النظام عن طريق استبدال 102 من وحدات  املفردة، كما حسَّ

الضخ النشطة بـ 5٩ وحدة أكبر وأكثر كفاءة مجهزة مبحركات 
متغيرة التردد، ويوفر هذا املشروع تسعة )غيغاوات/ساعة( سنوياً، 

ويحد من انبعاثات غازات الدفيئة بواقع ٧000 طن متري من مكافئ 
ثاني أكسيد الكربون للطن املتري الواحد، محققاً للمصنع وفراً 

سنوياً بلغ حوالي )1٫5( مليون ريال سعودي. 

تعزيز أداء االستدامة يف موقع )ماونت فيرنون(  
ضخت )سابك( استثمارات كبيرة لتنفيذ مشروع وحدة 

التوليد املشترك للطاقة يف موقع )ماونت فيرنون( 
بوالية )إنديانا( األمريكية - الذي يُعد أكبر مواقع 

الشركة الصناعية يف األمريكيتني -  لهدف تعزيز أداء 
االستدامة، ورفع الكفاية التشغيلية، وتوظيف أحدث 

التقنيات العاملية، واحلد من التأثيرات البيئية للمنتجات يف 
األسواق االستراتيجية. 

يتوقع إمتام هذا املشروع  يف أوائل عام 201٧م، ليحد 
من استخدام الفحم يف املوقع، حيث تتولى وحدة التوليد 

املشترك استبدال الفحم بالغاز الطبيعي إلنتاج معظم 
متطلبات املوقع من البخار، وتوفير حوالي ٧٨ ٪ من 

احتياجاته الكهربائية، وسوف يسهم االستغناء عن استخدام 
الفحم يف خفض تأثير غازات االحتباس احلراري بنسبة 

٣٣٪ مقارنة باألرقام املسجلة باملوقع عام 2010م، ويُعادل 
هذا اخلفض إزالة العوادم التي يخلفها نحو )100( ألف 

سيارة ركاب عادية سنوياً، كما يتوقع أن تقلص هذه املبادرة 
هدر املواد بنسبة ٣2٪، من خالل القضاء رماد الفحم، 
وسيؤدي املشروع مع العديد من مشاريع تعزيز الكفاية 

األخرى يف )سابك( إلى تقليل انبعاثات الكربون املرتبطة 
باملنتجات املصنعة يف املوقع بشكل كبير.

هذه اجلهود متنح الزبائن منتجات عالية األداء وأكثر 
استدامة، فضاًل عن تأثيرها اإليجابي على املجتمعات 

التي تعمل بها )سابك(، فيما تواصل تنفيذ املشاريع التي 
تستهدف تعزيز الكفاية، واالستثمار الفاعل يف مجال تقنيات 
اجليل القادم سعياً لتطوير األداء ، وتلبية أهداف االستدامة 

وفق استراتيجية الشركة لعام 2025م، ومتكينها من أن 
تصبح )الشركة العاملية الرائدة يف مجال كفاية استهالك 

املوارد والطاقة(. 

املوارد وكفاءة الطاقة 
تتمة

موقع )ماونت فيرنون( بوالية )إنديانا( األمريكية - 
أكبر مواقع الشركة يف األمريكيتني - سيوفر للزبائن 

منتجات أكثر استدامة عندما تبدأ وحدة التوليد 
املشترك بالعمل يف 201٧م

املياه 
أداء استهالك املياه وإدارته

املياه مورد طبيعي أساسي، وتبذل الشركة جهوداً مضاعفة للحد 
من استهالكها يف مناطق ارتفاع تكاليفها، أو التي تشهد ضغوطاً 

يف إمداداتها. 

سجل معدل كثافة استهالك املياه العذبة يف )سابك( - الذي يقاس 
باألمتار املكعبة للطن املتري الواحد من مبيعات املنتجات - ارتفاعاً 

بنسبة 0,4٪ عن عام بعام 2015م، وانخفاضاً بنسبة 10٫4٪ مقارنة  
بالعام األساسي ) 2010م (، وارتفع االستخدام املطلق للمياه العذبة 

ليسجل 11٩ مليون متر مكعب مقارنة بـ 11٧ مليوناً عام2015 م. 

وقد بادر العديد من مواقع الشركة باتخاذ خطوات للحد من 
استهالك املياه، مثل خفض معدل تنفيس البخار يف شركة )سافكو( 

الذي قلل استهالك املياه العذبة مبا يصل إلى )1٨0,000( مليون 
متر مكعب، كما جنح موقع )سابك( يف )بارودا( بالهند يف خفض 

استهالك املياه العذبة عام 2015م بنسبة 22٪ ما يُعادل 16500 متر 
مكعب؛ عن طريق رصد فرص جديدة إلعادة تدوير املياه يف عمليات 

تركيب املنتجات، فضاًل عن حتسني جودة املياه املعاد تدويرها، 
كما قامت شركة )شرق( باستبدال جزء من املياه العذبة املستهلكة 
يف توليد البخار مبياه التكثيف املعاد تدويرها القادمة من مرافق 

التصنيع، ما أدى إلى احلد من حجم املياه العذبة بنحو )٣20( ألف 
متر مكعب، وحتسني كثافة استهالك املياه بنسبة 4٪، وتوفير أكثر 

من ٣٫٧5 ماليني ريال سعودي. 

ويوضح )قسم االبتكار( يف هذا التقرير أن شركة )حديد( أجرت 
جتارب ناجحة إلعادة تدوير املياه التي حتتوي على كميات كبيرة من 
الغازات الذائبة، ويتوقع أن يسهم ذلك يف احلد من كثافة استهالك 

املياه يف املجمع بنسبة 2٪، دون أية تأثيرات سلبية على الصحة 
والبيئة والسالمة، وال يتطلب هذا البرنامج سوى رأس مال أقل 

بكثير مما تتطلبه أي خطة مبدئية ملعاجلة املياه بشكل كامل وإعادة 
استخدامها. 

املواد هدر 
التعامل الرشيد مع هدر املواد 

تولي )سابك( عناية بالغة لقياس مستوى هدر املواد يف عملياتها 
التشغيلية؛ لتتمكن من تقليل إجمالي الهدر املتمثل يف حرق الغازات، 

والتنفيس باملرافق عبر العمليات التشغيلية، واخلسائر التسريبية، 
والنفايات اخلطرة وغير اخلطرة، ومياه الصرف الصحي.

وقد حققت حتسناً بلغت نسبته 1٧٪ يف كثافة هدر املواد مقارنة 
بعام 2015م، ويقاس هدر املواد بالطن املتري لكل طن متري من 

مبيعات املنتجات، وجاء األداء يف عام 2016م أقل بنسبة 41٪ مما 
كان عليه يف عام 2010م، وقد انخفض حجم الهدر املادي مسجاًل 

٣٫2 ماليني طن متري مقارنة بـ ٣٫٩ ماليني طن متري عام 
2015م. 

تواجه )سابك( قضية هدر املواد بالتركيز على خفض مستوى حرق 
الغازات والتنفيس املصاحبني لعمليات التشغيل، حيث يشكل هذا 

اخلفض أقل الفرص التحسينية تكلفة، مع دأبها على تعزيز التميز 
التشغيلي من خالل حتسني االعتمادية، وإدارة عمليات اإلغالق 

املؤقت والصيانة الدورية، وضبط عمليات التشغيل املتكرر. 

كما تركز )سابك( بشكل خاص على التكامل عبر املوقع، ومن األمثلة 
البارزة لذلك استخدام نفايات فحم الكوك القادم من شركاتها 
التابعة باململكة يف زيادة محتوى الكربون يف منتجات الصلب، 

ما حقق خفضاً ملموساً يف استخدام فحم الكوك املستورد، وقد 
استخدمت الشركات التابعة العام املاضي 140 طناً مترياً من نفايات 

فحم الكوك، ويتوقع أن يشهد هذا التوجه تصاعداً. 

يف تقرير الشركة لعام 2015م، سلطت الضوء على مشروع شركة 
)حديد( الرامي إلى التقاط الغاز غير املستخدم واستخدامه وقوداً 

يف الشعالت، ومن ثم خفض استهالك املوقع من الغاز الطبيعي 
والطاقة الكهربائية، وبعد أكثر من عام حققت هذه املبادرة فوائد 

فاقت التوقعات، وأسهمت يف احلد من حرق الغاز بنسبة ٨٣٪، 
واحلد من استهالك الغاز الطبيعي يف أفران االختزال املباشر بنسبة 

٨٪ مقارنة بعام 2014م، وأضافت اإلجراءات املتعلقة بحرق الغاز 
وهدر املواد حتسناً كبيراً يف األداء مع خفض النفايات بنسبة ٪2٩ 

منذ عام 2010م. 

استشراف املستقبل 
على طريق حتقيق أهداف رؤيتها لعام 2025م، تكثف )سابك( 

تركيزها عبر أربعة مؤشرات رئيسة ألدائها هي: الغازات الدفيئة، 
واستهالك الطاقة، واملياه، وهدر املواد، باإلضافة إلى خفض 

الغازات احملترقة، والتوسع يف إيجاد حلول لالستفادة من ثاني 
أكسيد الكربون، وتشمل خططها ما يلي:

تطبيق طالء فرن )عالي االبتعاثية( يف املزيد من الشركات  –
التابعة للحد من استهالك الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة 

املسببة لالحتباس احلراري. 
تشغيل وحدة التوليد املشترك املتقدمة التي تعمل بالغاز  –

الطبيعي يف موقع )فيرنون( بوالية )إنديانا( أوائل 201٧م. 
إعادة استخدام نظام إعادة الضغط امليكانيكي للبخار مرة أخرى  –

يف موقع )سيلكيرك( بنيويورك، حيث يتولى هذا النظام - الذي 
توقف عام 2010م بسبب تكاليف املرافق - ضغط البخار 

الساخن القادم من أعمدة التقطير الكبيرة، ليحل محل البخار 
مصدراً لتسخني األعمدة، ويتوقع أن يؤدي هذا املشروع إلى 
ترشيد استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 6٪، وتوفير حوالي 

مليون دوالر أمريكي سنوياً. 
إجراء عمليات تقييم فرص االستدامة خالل مراحل تصميم  –

املشاريع الضخمة، لضمان عمل مصانع )سابك( اجلديدة 
بكفاءة عالية. 

دراسة فرص الطاقة املتجددة - خاصة الطاقة الشمسية  –
- لزيادة حصة الطاقة النظيفة يف الباقة اإلجمالية للطاقة 
بـ )سابك(، متاشياً مع أهداف سياسة الطاقة املطبقة عبر 

قطاعات الشركة حول العالم. 
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االبتكار وحلول االستدامة

تستهدف استثمارات )سابك( في مجال االبتكار تعزيز ميزاتها 
التنافسية، ووضع أسس النجاح ألعمالها املستقبلية من خالل إيجاد 

منتجات وحلول ألسواقها االستراتيجية، وهي: النقل، والتعبئة 
والتغليف، واملغذيات الزراعية، والكهربائيات واإللكترونيات، والطاقة 

النظيفة، والبناء والتشييد، واألجهزة الطبية ومستلزمات الرعاية 
الصحية، وتتسم هذه األسواق بطبيعتها التنافسية، ما يستلزم 

احلفاظ على مستوى عاٍل من املرونة لالستجابة الحتياجات الزبائن 
املتغيرة، واالستفادة من الفرص املتاحة في هذه البيئة الديناميكية. 

تلعب استثمارات )سابك( دوراً فاعاًل في حتسني إجراءات العمل، 
وتقدمي املنتجات واحللول املستدامة، وتفعيل التعاون مع املؤسسات 

الرائدة، واحلد من التأثيرات البيئية، كما تساعد العالم على حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة. 

وتواصل الشركة دمج االستدامة في كل منتجاتها، وينتهج علماؤها 
سباًل مبتكرة وفريدة من نوعها لتقييم تأثير االستدامة بكل مشروع 

تعتزم تنفيذه. 

أهم إجنازات عام 20١٦م: 
تأهيل 10 حلول جديدة لالستدامة. –
تقييم أكثر من 1٧0 مشروعاً لالبتكار فيما يتعلق بفوائد  –

ومخاطر االستدامة، والتأكد من أن نحو 40٪ من صافي 
القيمة احلالية لباقة منتجات الشركة املبتكرة تقدم فوائد 

كبيرة لالستدامة. 
التوسع في مجموع طلبات براءات االختراع املقدمة من  –

الشركة لتتجاوز 12 ألف براءة، حيث شهد العام تقدمي حوالي 
500 طلب جديد. 

توقيع اتفاقية مع شركة )أرامكو السعودية( إلجراء دراسة جدوى  –
حول إنشاء مجمع متكامل في اململكة العربية السعودية لتحويل 

النفط اخلام إلى منتجات كيماوية، من شأنه تنويع االقتصاد 
الوطني وتوليد املزيد من الفرص الوظيفية. 

التعاون مع شركة )تويوتا( في أول استخدام ملنتج إكساتيك™  –
)EXATEC(، وهو عبارة عن بولي كربونيت مغلف بالبالزما، 

لتصنيع زجاج السيارة، حيث مت استخدامه لصناعة نافذة الربع 
اخللفي، وأدى ذلك إلى خفض الوزن، وتقليل استهالك الطاقة، 

وإحداث حتسن كبير في مقاومة عوامل الطقس واالحتكاك. 
تقدمي مجموعة جديدة من املواد ذات الفوائد  –

اخلاصة باالستدامة.
–  ،)SABIC® SUPEER™( باقة الراتنجات التي تشمل سوبير

 SABIC®( وفورتفاي ،)SABIC® COHERE™( وكوهير
™FORTIFY(، التي تستخدم في إنتاج مواد التعبئة والتغليف 

املرنة، وميكن لهذه املواد ذات األداء العالي خفض استخدام 
الطاقة واملواد، كما تقلل الوزن في ذات الوقت بنسبة 

تصل إلى٣5 ٪. 

االستدامة حلول 
وسائل النقل

تضطلع )سابك( بدور متنام في جعل وسائل النقل أكثر أماناً وذكاًء 
وكفاءة، حيث تسهم منتجاتها املوجهة لقطاعات صناعات السيارات 

والشاحنات والطائرات في تعزيز مستوى السالمة واستهالك 
الوقود، وتقلل الوزن في ذات الوقت.

قدمت )سابك( ٣0 حاًل مبتكراً من مواد البالستيكيات احلرارية 
لصناعة اجليل األحدث من الشاحنات التي تنتجها شركة )سكانيا 

أيه بي(، محققًة خفضاً في الوزن يصل إلى 140كجم في كل شاحنة، 
فضال عن تقليل التكاليف. يسهم ذلك، جنباً إلى جنب مع حتسني 

كفاءة عمل الطاقة، في احلد من استهالك الوقود بنسبة ٪5.

كما تعاونت في الصني مع شركة )يان فنغ( أكبر مورد لألجزاء 
اخلارجية للسيارات، لتصميم وتطوير وتصنيع وبيع األجزاء 

اخلارجية والداخلية للسيارات، وحقق منتج ستاماكس-الذي قدمته 
)سابك( خفضاً في وزن مكونات الباب اخللفي - أحد أهم األجزاء 

الرئيسة التي تنتجها هذه الشركة - بنحو ٣0٪. 

التعبئة والتغليف
تسهم البالستيكيات املبتكرة في حماية املواد الغذائية وغيرها من 
املنتجات من خالل توفير مواد تعبئة وتغليف أخف وزناً، ما يساعد 

في احلفاظ على املوارد الطبيعية، وميكن الزبائن من حتقيق الكفاءة 
في مراحل اإلنتاج، والتخزين، والنقل، واستخدام املنتجات، وقد 

حفل العام بإجنازات مشهودة في هذا اجلانب:

جناح فرق )سابك( في تأهيل ثمانية حلول للبوليمرات تدعم  –
االستدامة، منها رغوة البولي بروبيلني لصناعة األكواب، وأغطية 

التغليف القابلة للتمدد، والعبوات املرنة. 
استبدال الزجاج بدرجات متخصصة من البولي إيثيلني في تعبئة  –

وتغليف السوائل الدوائية، ومن ثم توفير الطاقة واملوارد.
إعادة صياغة عدة درجات من البولي إيثيلني منخفض الكثافة  –

اخلطي والبولي إيثيلني منخفض الكثافة لتلبية التطبيقات 
احلساسة في مجال الرعاية الصحية وتغليف املواد الغذائية. 

العمل عن كثب مع الشركة السعودية للصناعات املتطورة  –
)تكوين( - للعام اخلامس والعشرين على التوالي - لتقليل حجم 

املواد املستخدمة، وتعزيز سرعة التغليف، واستبدال املعادن 
والورق في التعبئة، ودعم خطوط إنتاجها املتوسعة. 

منتج )SABIC®POM( )بولي أوكسي ميثيلني أو بولي أسيتال(،  –
ومنتج سابيتال )™SABITAL( )بولي أسيتال معزز باأللياف 

الزجاجية(، ويُستخدمان في صناعة األجزاء املقولبة التي تتميز 
بالقوة والصالبة العالية واملقاومة الكبيرة لدرجات احلرارة. 

منتج SABIC® PMMA )بولي ميثيل امليثاكريليت(، الذي  –
يحل محل الزجاج، ويوفر مستوى أداء أفضل، باإلضافة إلى 

وزنه األقل. 
شرائط )UDMAX™ GPP45-70(، التي تُصنع وفق  –

تقنية ™HPFIT التشريب املباشر، باستخدام راتنج البولي 
بروبيلني واأللياف الزجاجية، ما مُيّكن من زيادة محتوى 

األلياف، وانتشارها على نحو ممتاز، وحتقيق عملية تشرب 
متفردة للراتنج. 

تسعى )سابك( إلى تطوير آفاق التعاون إليجاد فرص جديدة 
بشكل مطرد، حيث تقوم الفرق من مختلف الشركات والصناعات 

واملؤسسات بدمج خبراتها البتكار حلول أسرع وأكثر فعالية، وتبادل 
منافع االستدامة فيما بينها، وتعمل )سابك( على تعزيز عالقاتها مع 

أطراف ثالثة رئيسة في جميع أنحاء العالم. 

حقق التعاون العديد من املكاسب في عام 2016م، شملت معاجلة 
النفط، واحملاصيل الزراعية، واملعدات الطبية؛ على سبيل املثال 

أعلنت شركتا )سابك( و)بي دي آي( - الرائدة في مجال الرعاية 
الصحية والوقاية من العدوى - نتائج دراسة مشتركة حول كيفية 
استخدام مواد )سابك( لتقليل التكسر الناجت عن اإلجهاد البيئي 
لهياكل األجهزة الطبية، وأكدت الدراسة قدرة اللدائن احلرارية 

التي تنتجها )سابك( على التعرض املتواصل ملُطهر األسطح 
)Super Sani-Cloth® wipes1(، الذي تنتجه شركة )بي دي آي( 

ويُستخدم على نطاق واسع ملكافحة العدوى.

وهكذا تهيئ منتجات )سابك( للمصنعني خيارات جديدة عديدة 
تساعدهم على تقدمي معدات طبية أكثر فعالية وأطول عمراً. 

االستدامة  لدعم  جديدة  تقنيات 
افتتحت )سابك( رسمياً مرفق )موطن االبتكار( في الرياض عام 

2016م، وهو مبادرة تنموية تشجع على تطبيق أحدث التقنيات 
املستدامة في بناء املنازل، وحتفيز االهتمام والطلب في هذا املجال، 

وتطوير األعمال على املستوى احمللي والعاملي، وتشكل هذه املبادرة 
نقطة التقاء جتمع بني )سابك( والشركاء، والزبائن، واألسواق، 

واملواد اجلديدة، في بيئة جذابة تشمل )منوذج املنزل عالي األداء( و 
)مركز التعاون(، إللهام الزوار للعمل على بناء مستقبل أفضل. 

املغذيات الزراعية
تواصل )سابك( العمل على ابتكار املزيد من املغذيات الزراعية التي 
تسهم في رفع اإلنتاجية وحتقيق األمن الغذائي، وتساعد أيضاً في 

احلد من التأثيرات البيئية وتعزيز سالمة املزارعني.

هناك العديد من التحديات الكبيرة الناجمة عن عمليات التبخير 
والترشيح التي حتدث خالل استخدام األسمدة، وميكن أن تسبب 
فقدان ما بني 40 إلى 60٪ من املغذيات، فضاًل عن تأثيرها على 

الغالف اجلوي واملياه اجلوفية، وتواجه فرق )سابك( التقنية 
هذه التحديات بإنتاج اليوريا القياسية التي تعتمد على طالء 

احلبيبات بطبقة من مواد عضوية لتحسني كفاءتها وتقليل اخلسائر 
النتروجينية، واحلد من التأثيرات البيئية املرتبطة بها، كما تعمل 

على تقومي إمكان استخدام طبقة من البوليمرالقابل للتحلل احليوي 
لصنع األسمدة ليتسنى التحكم في درجة انطالقها في التربة، مع 

نفس محتوى النيتروجني املستخدم مع اليوريا القياسية.

على صعيد متصل بذلت )سابك( جهوداً حثيثة لنشر املعرفة 
وتنمية الوعي بني جموع املزارعني لتفيد املزارعني والبيئة معاً، 

وقد استهدفت ) القافلة اإلرشادية الزراعية( التي أطلقتها ملزارعي 
النخيل - بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة، واالحتاد العربي 

لألسمدة - تنمية ورعاية أشجار النخيل، والتعامل مع األمراض 
واآلفات، وحتليل التربة واملياه، واالستخدام األمثل للمغذيات 

الزراعية لتحقيق أعلى املعدالت اإلنتاجية. 

الكهربائيات واإللكترونيات
ميتد إسهام )سابك( في مجال االستدامة ليشمل قطاع الكهربائيات 
واإللكترونيات، حيث توفر لزبائنها احللول التي يحتاجونها، محققًة 

في ذات الوقت ميزة خفض التأثيرات البيئية وتلبية متطلبات 
اللوائح التنظيمية.

تبرز في هذا اجلانب باقة منتجاتها من مركبات مثبطات اللهب 
املصنوعة من حوالي 50٪ من مواد معاد تدويرها، وجتمع بني 

راتنج ليكسان ™LEXAN املتخصص ومواد مضافة جديدة مثبطة 
للهب، إلنتاج حلول ممتازة مثبطة للهب عالية األداء، رقيقة اجلدار، 

تتميز بانخفاض انبعاثات غازات االحتباس احلراري واحلد من 
استهالك الطاقة.

 ULTEM™ وآلتم ،LEXAN™ كما متكن منتجاتها من أفالم ليكسان
الزبائن من دمج اإللكترونيات مع األجزاء والقطع البالستيكية، ما 

يساعدهم على تقليص املساحة والوزن، وحتسني اجلانب اجلمالي، 
وتستخدم هذه املنتجات في عدة تطبيقات منها جتهيزات السيارة 

الداخلية، واملفاتيح واإلضاءة بنظام )ليد(، واألجهزة التي ميكن 
ارتداؤها، وأجهزة االستشعار، 

 TACTOTEK™ وقد ساعدت األفالم التي مت تطويرها بالتعاون مع
ْمك بنسبة ٩0٪ مقارنة  في تقليص وزن األجزاء بنسبة ٧0٪، والسُّ

باألجهزة اإللكترونية التقليدية. 

البناء والتشييد
ابتكرت )سابك( كثيراً من املواد التي تساعد قطاع اإلنشاءات على 
الوفاء بالطلب املتنامي من قبل املستهلكني، وكذلك تلبية املتطلبات 

التنظيمية املتعلقة بتوفير منازل ومباٍن أكثر كفاءة في استهالك 
الطاقة واملوارد. 
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يُستخدم منتج الشركة من البولي إيثيلني املنتج عند حرارة عالية 
)PE-RT( - على سبيل املثال - في أنظمة التدفئة املستخدمة حتت 

األرضية في املنازل ذات الكفاءة العالية، ويساعد على ترشيد 
استخدام الطاقة وخفض انبعاث الغازات املسببة لالحتباس 

احلراري، كما يحد خط إنتاج أنابيب البولي إيثيلني بتقنية النكسيلني 
Nexlene PE اجلديد في )سابك( من انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري، ويقلص الطلب على الطاقة األولية، مقارنة باحللول 
التقليدية مثل أنابيب النحاس أو البولي إيثيلني.

عالوة على ذلك تقدم )سابك( منتجاً آخر لقطاع البناء، وهو 
ألواح السقالة التي يبلغ طولها أربعة أمتار، املصنوعة من منتج 

ستاماكس )™SABIC STAMAX(، وهو عبارة عن بروبيلني معزز 
باأللياف الزجاجية الطويلة، أخف وزناً وأطول عمراً من األلواح 

اخلشبية التقليدية.

كذلك مت استخدام منتج )سابك( نوريل ™ NORYL، بدياًل للنحاس 
األصفر في صناعة عدادات املياه، ما يُقلل تكاليف هذا اجلزء بنحو 

٣0٪، مع االمتثال في الوقت ذاته للوائح التنظيمية ذات الصلة في 
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األوروبي، فضاًل عن توفير 
مقاومة أفضل للمخاطر البيئية في جانب كيماويات األعشاب، 

واملياه املعاجلة بالكلور.

األجهزة الطبية
تعزز منتجات )سابك( قطاع الرعاية الصحية، ومتكنه من تلبية 

حاجات السوق املتجددة التي تتطلب األداء العالي والتكاليف 
املناسبة، كما تؤدي قدرة األجهزة على مقاومة التلف واالهتراء مع 

مرور الوقت إلى احلد من استهالك املواد.

تهدف )سابك( - وهي الشركة الرائدة في مجال املواد - إلى تطوير 
املزيد من احللول التي تساعد في إدارة التكاليف، وجمع ميزات 

املتانة العالية، وسهولة التنظيف، ومقاومة املواد الكيميائية، وخفة 
الوزن، واالستدامة.

وقد اختارت شركة )نيهون كوهدين( الصانعة لإللكترونيات راتنج 
)سابك( سايكولوي CYCOLOYTM لصناعة الهيكل اخلارجي 
جلهاز مزيل الرجفان القلبي اآللي )كارديواليف(، نظراً لتميز 

هذا الراتنج بقدرة فائقة على مقاومة اللهب، وحتقيق التوازن بني 
خصائص االصطدام والتدفق، وميزات محسنة للتحلل املائي، 
وانخفاض املستوى الترسبي، وحتمل الصدمات ومقاومة املواد 

الكيميائية وتقليل احتماالت التكسير، وهي صفات أساسية لتحقيق 
عملية تعقيم فعالة، فضاًل عن متانته العالية. 

 SABIC PP( على راتنج سابك )كما وقع اختيار شركة )نوفوسانيس
PCGR40( الستخدامه في جهاز التطعيم )VAX-ID( لصناعة إبرة 

قصيرة مبتكرة تكاد ال تَُرى، ميكن استخدامها لتقدمي اللقاحات 
من خالل التوغل على عمق ملليمتر واحد فقط، ما يعد حاًل فعاالً 
يحقق عملية التطعيم باستخدام 10٪ مقارنة باجلرعات املخصصة 

ن من استخدام نفس اجلرعة التي  للمصابني باإلنفلونزا، ومن ثم مُيَكِّ
كانت تستخدم لتطعيم مريض واحد في تطعيم عشرة مرضى. 

الطاقة النظيفة
تشهد أسواق السيارات العاملية منواً متصاعداً وزيادة كبيرة وسريعة 
في عدد مالكي السيارات، وتسعى الشركات الصانعة إلى االستجابة 

للتحدي الكبير املتمثل في تقليل مستوى التلوث عبر التحول إلى 
تصنيع السيارات الكهربائية. 

توفر أفالم )سابك( العازلة للكهرباء - التي تتحمل درجات 
احلرارة العالية - مستوى كثافة عالي الطاقة للمكثفات الفيلمية، 
يسمح باستيعاب تقنية رقائق أشباه املوصالت، واألداء في درجة 

حرارة عالية، دون احلاجة إلى أنظمة التبريد التي تستهلك الكثير 
من الطاقة.

تعكس )املدينة اخلضراء( - الواقعة وسط مدينة )زيوريخ( بسويسرا 
- تطوراً جوهرياً في مجال املباني السكنية واملكتبية والتجارية، 

حيث تقدم حلوالً خضراء متقدمة، توفر حاجات املدينة من الطاقة 
عبر مصادر متجددة. 

تستخدم شركة )يانسن( لألنابيب املستخلصة للحرارة اجلوفية، 
 )SABIC Vestolen A RELY 5922R( فيستولني )منتج )سابك
لتصنيع مجسات احلرارة األرضية في أنظمة استرداد احلرارة 

اجلوفية، والطاقة احلرارية األرضية، ويحقق استخدام هذه املادة 
وفورات كبيرة في الطاقة، واحلد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

املرتبطة بدورة حياة شبكة األنابيب التحتية. 

العمل على نحو مسؤول 
 

آمن، صحي  سليم، 
تلتزم  )سابك( احلفاظ على بيئة آمنة ونظيفة، وبناء عالقات قوية
لنجاح سلسلة إمداداتها، واالستثمار يف املجتمعات التي تعمل بها،

وحتقيق االستقرار االجتماعي والرضى الوظيفي ملواردها البشرية. 
ويقف قطاع البيئة والصحة والسالمة واألمن على رأس أولويات 
العمل في )سابك( لتأثيره املباشر على جميع املوارد األساسية: 

االقتصادية، واالجتماعية، والبشرية، والطبيعية.

تعمل )سابك( في بيئة أعمال عاملية معقدة، وتلتزم التركيز على 
التحسني املستمر في مجاالت البيئة والصحة والسالمة واألمن، 

واجلودة، واالستدامة؛ حفاظاً على سالمة املوظفني والزبائن، 
واملجتمعات بوجه عام، وتعزيزاً لقدراتها على تلبية حاجات الزبائن 

واملتطلبات التنظيمية العاملية دائمة التغير. 

تعتمد الشركة في نهجها اخلاص بإدارة املخاطر على معايير نظام 
الرعاية املسؤولة )Responsible Care® )RC14001، مدركًة أنه 
األنسب واألفضل لصناعاتها، وقد دأبت جميع شركاتها الكيماوية 

حول العالم على إحراز الشهادة املتعلقة بهذا النظام.

يستهدف قطاع البيئة والصحة والسالمة واألمن تعزيز تبادل 
اخلبرات وأفضل املمارسات، ودفع حركة التحسني املستمر، وشهد 
عام 2016م العديد من الفعاليات الهادفة، مبا في ذلك استخدام 

)نشرات للبيئة والصحة والسالمة واألمن العاملية(، وتنظيم اللقاءات 
املفتوحة لنشر الوعي وتنمية التواصل مع جميع موظفي الشركة في 
هذا اخلصوص، إمياناً بأن اجلهود املشتركة هي السبيل لبناء ثقافة 

قوية حُتقق بيئة عمل أكثر أماناً، ومتنع وقوع احلوادث البيئية. 

حترص )سابك( على تبادل الرؤى واخلبرات مع األطراف ذات 
الصلة بأعمالها بشأن التطلعات الكبيرة حول معايير سالمة 
املنتجات وأدائها، كما تتبنى برامج داخلية وخارجية صارمة 

لتحسني هذه املعايير بصورة مستمرة، واالستجابة للتغيرات البيئية 
العاملية، وتعزيز االمتثال، ووضع األهداف التي تفوق تلبية املتطلبات 
التنظيمية، لتحسني األداء بصورة مستمرة في مجال البيئة والصحة 

والسالمة واألمن، وزيادة الشفافية بشكل عام.

تولي الشركة أبلغ درجات العناية للحد من االنبعاثات التي تؤثر على 
البيئة، مستهدفًة التفادي التام جلميع حوادث االنبعاثات العرضية، 

واحلد من االنبعاثات االعتيادية األخرى، ويُعد 2016م هو العام 
الثالث على التوالي الذي واصلت فيه خفض حوادث االنبعاثات 

العرضية عدداً وحجماً.

كما توجه ُجلَّ االهتمامات لسالمة املنتجات، بوصفها ركيزة أساسية 
الستراتيجية االستدامة، وتسعى جاهدًة لفهم مخاطر الصحة 

والسالمة، واملخاطر البيئية املرتبطة بباقة منتجاتها عماًل على 
تقليلها من خالل وضع استراتيجيات شاملة إلدارة املواد الكيميائية 

َزًة في عام  في جميع أنحاء سلسلة القيمة اخلاصة بأعمالها، ُمَركِّ
2016م على مسارات جديدة ترتبط باإلشراف على املنتجات، 

وترشدها خالل التقدم احملرز:
 
تعزيز سالمة املنتجات في سلسلة القيمة.  –
دعم مبادرات النمو واالمتثال في )سابك(.  –
إنشاء أنظمة وأدوات متطورة لسالمة املنتجات.  –
ضمان حتقيق التميز التنظيمي.  –

سجلت )سابك( زيادة مضطردة في قدرتها على إدارة االمتثال في 
سلسلة إمداداتها؛ عبر تطبيق نظم موحدة تتعلق باللوائح التنظيمية 

للمنتجات واخلامات، ومت خالل هذه األنظمة دمج عمليات تقييم 
املخاطر في مراحل تصميم املنتجات، ما ساعد على التعامل مع 

التوقعات املتغيرة املتعلقة باملخاطر فيما يتعلق باإلبالغ عن األخطار. 

اتخذت إدارة اإلشراف على املنتجات في عام 2016م إجراًء رسمياً 
لعمل توصيف شامل للمخاطر املرتبطة باملنتجات، استناداً إلى 

املعلومات التي يجري جمعها حول املخاطر احملتملة، واالستخدامات 
املقصودة طوال دورة حياة كل منتج، وقد أجنزت عمليات التوصيف 
لـ )10( من إجمالي )50( مادة كيميائية ذات أولوية عالية بالنسبة 

ط لتوسيع هذا اإلجراء ليشمل جميع املواد الكيميائية  للشركة، ويَُخطَّ
الـ )50( في غضون خمس سنوات.

التشكل السالمة وقوة األداء أولويات رئيسة بالنسبة لـ )سابك( 
وحدها، بل هما كذلك بالنسبة للزبائن أيضاً، األمر الذي تعكسه 
استفساراتهم املتزايدة حول سالمة املنتجات عاماً تلو عام، حيث 
تستخدم الشركة املعلومات املقدمة لها من خالل )بوابة إفصاح 
هات وتلبية احتياجات زبائنها على  الزبائن( للوقوف على التوجُّ

النحو األفضل. 

“ وقع اختيار شركة )نوفوسانيس( على 
 )SABIC PP PCGR40( راتنج سابك

الستخدامه في جهاز تطعيم لصناعة إبرة 
قصيرة مبتكرة، ميكن استخدامها في 
اللقاحات من خالل التوغل بعمق ملم 
واحد فقط، ما يعد حاًل فعاالً يحقق 

عملية التطعيم باستخدام 10٪ فقط من 
الكمية االعتيادية من املواد املضادة، ومن 
ن من استخدام نفس اجلرعة التي  ثم مُيَكِّ
كانت تستخدم لتطعيم مريض واحد في 

تطعيم عشرة مرضى.” 

 االبتكار وحلول االستدامة 
تتمة
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اإلمداد  سلسلة  كفاءة 
متلك )سابك( سلسلة إمدادات معقدة للغاية بوصفها شركة عاملية 

رائدة في مجال صناعة الكيماويات، حيث تتولى فرق اإلمدادات 
واملشتريات العاملية إدارة حركة جميع املواد املوردة إلى مصانع 

الشركة في جميع أنحاء العالم، وعند حتويل هذه املواد إلى منتجات 
يقوم فريق عمليات سلسلة اإلمدادات وشبكة واسعة من مقدمي 

اخلدمات اللوجستية، بتنفيذ خطط التوريد املجدولة، وتسليم هذه 
املنتجات إلى الزبائن.

تُعد سلسلة اإلمدادات واحدة من املراكز اخلمسة ذات األهمية 
النسبية في )سابك(، ويسهم حتسني األداء في هذا املجال احليوي 

في إضافة املزيد من القيمة من خالل خفض تكاليف النقل، 
واملشاركة املجتمعية الفاعلة، واحلد من التأثيرات البيئية، كما أن 
دمج ممارسات االستدامة في جميع العمليات العاملية يلعب دورا 

كبيرا في توفير الطاقة وحتسني كفاية املوارد، ودفع مسيرة االبتكار 
وخفض التكلفة.

نفذت الشركة في عام 2016م العديد من املبادرات؛ بالتركيز على 
مؤشرات األداء الرئيسة املصممة لتتبع األداء في مجاالت اجلودة 
والسالمة، وظروف العمل املناسبة، والكفاية، والتعليم، واحملافظة 

على البيئة، وواصلت اجلهود املكثفة لتعزيز ثقافة الشفافية 
واملساءلة، ما يساعد على بناء أفضل املمارسات على مستوى 

)حوكمة سلسلة اإلمدادات العاملية(. 

يستعرض برنامج )إدارة أداء سلسلة اإلمدادات( بيانات مؤشرات 
األداء الرئيسة لتحليل نتائجها، ومن ثم خفض تكاليف سلسلة 
اإلمدادات، وحتسني مستوى الكفاءة واالستدامة والتنافسية، 

ن )نظام تقييم السالمة واجلودة( من تقييم أداء مقدمي  كما مُيَكِّ
اخلدمات اللوجستية ملنتجات الشركة الكيميائية على أصعدة 

اجلودة، والسالمة، واألمن، واحملافظة على البيئة، ويستخدم النظام 
استبانات، وفرق تفتيش مستقلة، كما صمم خصيصاً لصناعات 

الكيماويات من قبل مراجعي حسابات، باستخدام أفضل املمارسات، 
وقد واصلت )سابك( عام 2016م حتسني أداء )نظام تقييم السالمة 

واجلودة( ملورديها، معززة جناحاتها عام 2015م، حيث متكن جميع 
موردي البضائع اخلطرة من حتقيق متطلبات االمتثال.

 
ينبغي لكل شخص يؤدي نشاطاً لشركة )سابك( التزام )ميثاق 

أخالقيات املهنة(، الذي يشدد على االمتثال جلميع قوانني العمل 
والعمال املتعلقة بقضايا الصحة، والسالمة، وممارسات التوظيف 

العادلة، وقد أطلقت الشركة بداية عام 2016م نسخة معدلة مليثاق 
أخالقيات املهنة لتعزيز ظروف عمل آمنة وإنسانية، كما حثَّت جميع 

املوردين - مبا في ذلك شركات اخلدمات اللوجستية - على اتباع 
نهجها، ويتتبع معيار )ظروف العمل املناسبة( نسبة قبول املوردين 

الرئيسني لهذه املبادئ واملوافقة عليها رسمياً، وقد شهد العام امتثال 
حوالي 6٩٪ من موردي الشركة لهذا املعيار.

حترص )سابك( على قياس )البصمة الكربونية( لعمليات سلسلة 
إمداداتها، ومن العوامل الرئيسة لتحسني القياس تسجيل وحساب 
تأثيرات غازات االحتباس احلراري في مشاريع محددة، وقد جرى 

التركيز هذا العام على مجالني بشكل خاص، هما: حتسني مسارات 
الرحالت، وتطوير جيل جديد من السفن الصديقة للبيئة التي تعمل 

بغاز اإليثان النظيف بدالً من زيت الوقود الثقيل، حيث ُصممت 
هذه السفن مبيزات هيدروديناميكية جديدة تشمل وضع كابينة 

طاقم قيادة السفينة في مقدمتها بدالً من املؤخرة، واحتواء السفينة 
على خزانات ثالثية الفصوص، ويسهم هذا التصميم في ترشيد 

استهالك الوقود واحلد من االنبعاثات. 
أجرت الشركة حتلياًل ألداء وكفاءة شبكة اخلدمات اللوجستية 
اخلاصة بالبوليمرات؛ قاد هذا التحليل إلى عدد من املبادرات، 

منها خفض عدد املستودعات املركزية، حيث يسهم ذلك في خفض 
االنبعاثات وتوفير أكثر من مليوني دوالر سنوياً، كما أدى حتول 

العمليات في آسيا إلى نظام الكميات السائبة إلى حتسني الكفاءة 
وخفض االنبعاثات الناجمة عن النقل البحري، واحلد أيضاً من 

استخدام األكياس، واألفالم املنكمشة، والتعبئة والتغليف باستخدام 
)البالتات اخلشبية(. 

يتابع معيار )قياس كفاية رأس املال العامل( حركة رأس املال العامل 
املستخدم لتسيير األعمال بشكل يومي، ومن ثم يقيس السيولة 
التشغيلية للشركة، ويرتفع مستوى الكفاية كلما قل عدد األيام، 

فيما تؤثر العمليات غير الفعالة في األداء املالي والبيئي على حد 
سواء، وقد وضعت الشركة في عام 2016م األساس الذي تقيس من 
خالله مؤشر حتسن األداء في أعمالها، كما شهد العام ذاته توسيع 

ذ من  مؤشر )الكفاية الوظيفية( ليصبح إجراًء للتقييم الشامل يُنَفَّ
قبل )أكادميية سابك(، ويشمل أكثر من ٣50 موظفاً و110 مديرين، 
مستهدفاً حتديد دور برامج املوارد البشرية لسلسلة اإلمدادات في 
تعزيز كفاية جميع العاملني في سلسلة إمدادات )سابك(، والتعرف 

على أهم جوانب االستفادة من برامج التدريب والتعليم املستمر.

أما مؤشر )اإلبالغ عن حوادث سلسلة اإلمدادات( فيتولى قياس 
سالمة األداء، لهدف رصد مجاالت التحسني وتوفير منصة للقياس 

واملقارنة داخلياً وخارجياً، ويتناول نظام اإلبالغ عن احلوادث التي 
تقع في نطاق عمليات مقدمي اخلدمات اللوجستية، ملساعدتهم 

على حتسني مستوى السالمة واألداء املالي عبر احلد من احلوادث 
وحتسني عمليات التسليم.

لم نسجل أي حادث كبير 
يتعلق بسلسلة اإلمدادات 

خالل العام 

تتولى فرق اإلمدادات واملشتريات العاملية إدارة 
حركة جميع املواد من  وإلى مصانع الشركة يف 

جميع أنحاء العالم
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شهد عام 2015م إطالق استراتيجية املسؤولية االجتماعية العاملية 
في )سابك( حتت اسم برنامج )RAISE(، لهدف إشراك املوظفني 
َذ البرنامج  في جهود املسؤولية االجتماعية، وفي عام 2016م نُفِّ

عاملياَ، مع التركيز على املجاالت األربعة االستراتيجية )التعليم في 
مجال العلوم والتقنية، وحماية البيئة، والصحة، واملياه والزراعة 
املستدامة( لتحقيق الهدف الرئيس: توثيق عالقات )سابك( مع 

مجتمعات القارات األربعة التي تعمل فيها، ويعيش بها موظفوها. 

صمم البرنامج لتحقيق أقصى قدر من التأثير عبر تطوير وتنفيذ 
مبادرات مبتكرة للمسؤولية االجتماعية، وتشجيع مشاركة املوظفني 

والعمل التطوعي، وتسهم برامج املسؤولية االجتماعية التي 
تتم في إطاره مع فرص التطوع في دعم املجاالت ذات األولوية 
في استراتيجية املسؤولية االجتماعية بـ )سابك(، وقد وضعت 

أولويات برنامج )RAISE( قبل إطالق )أهداف التنمية املستدامة 
التابعة لألمم املتحدة(، وحتمست الشركة لتحقيق االنسجام بني 

أسس البرنامجني. 

تنمية املجتمعات
تطبق )سابك( استراتيجية واضحة خلدمة مجتمعاتها احمللية، 

وتركز على قضايا استراتيجية محددة، وتطلق مبادراتها في الوقت 
املناسب، متطلعًة إلى حتقيق نتائج ملموسة تثمر قيمة دائمة، 

ويعتبر العمل التطوعي هو محرك معظم مبادراتها االجتماعية، 
وقد عززت ثقافة التطوع ملساعدة اآلخرين، حيث يشارك أكثر 
من 2100  موظف في البرامج التطوعية التي تنُفذ حتت مظلة 

.)RAISE( برنامج

التعليم في مجال العلوم والتقنية 
يبرز في هذا اجلانب )برنامج العودة إلى املدرسة(، الذي مت من 

خالله توزيع ٨0٫000 حقيبة مدرسية، في اململكة العربية السعودية، 
والصني، والبرازيل، واألرجنتني، وجنوب أفريقيا، والهند وسنغافورة، 

والواليات املتحدة، متضمناً ترميم املدارس وتقدمي ورشات 
عمل للطالب. 

كما تتواصل جوالت )قافلة سابك للعلوم(، وهي مبادرة تقدم برامج 
تعليمية متقدمة حلث األطفال على التعلم وحتفيز اهتمامهم بالعلوم 
واالبتكار، وقد شارك في هذه املبادرة هذا العام أكثر من )4٣( ألف 
طالب وطالبة في احدى عشرة مدينة باململكة، مقارنة بـ )25( ألف 

طالب وطالبة شاركوا في القافلة في سبع مدن العام املاضي. 

عالوة على ذلك أطلقت الشركة )القافلة اإلرشادية الزراعية(، لهدف 
تثقيف املجتمع الزراعي وتوعيته بالطرق الزراعية املتخصصة التي 

تنمي اإلنتاجية. 

حماية البيئة 
دشنت )سابك( في عام 2016م برنامجها العاملي )أضواء مستقبلنا(، 

الذي يسعى لتثقيف وتوعية األطفال حول البيئة ووسائل حمايتها، 
وقد وصل إلى أكثر من 2000 طالب وطالبة في الصني وسنغافورة، 

كما حظي البرنامج باستجابة قوية من قبل املتطوعني خالل اجللسة 
التدريبية االفتتاحية.

كما تنظم حملة )بيئة خالية من النفايات(، وهي مبادرة عاملية تسلط 
الضوء على أهمية إعادة تدوير النفايات، ونفذت في عدة مدن في 

أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط وآسيا.

 وعلى صعيد االهتمام باملنظر اجلمالي للمدن، شهدت قرية 
)ال أجلورا( في إسبانيا قيام عدد من متطوعي الشركة والسكان 
احملليني، بزراعة أكثر من 500 نوع من النباتات احمللية باإلضافة 

إلى عمليات التشجير، وتنظيف الشواطئ.

الصحة 
يُعد املشروع الوطني للوقاية من املخدرات )نبراس( من أهم 

املبادرات في مجال مكافحة املخدرات، وقدمت )سابك( هذه 
املبادرة،  ويجري تنفيذها بالتعاون مع اللجنة الوطنية ملكافحة 

املخدرات. 
وقد افتتح املشروع صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف 

بن عبد العزيز ولي ولي العهد وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات، وأصبحت مبادرة )نبراس( تشكل مشروعاً رئيساً 

يضم حتت مظلته جميع املبادرات ذات الصلة مبكافحة املخدرات 
التي تتم في اململكة العربية السعودية.

أما )مركز أبحاث التوحد(، الذي أنشأته )سابك( - مبنحة بحثية 
قيمتها 45 مليون ريال سعودي بالتعاون مع مستشفى امللك فيصل 
التخصصي ومركز األبحاث - فهو مبادرة تهدف إلى دعم البحث 

الطبي وعالج األطفال الذين يعانون من التوحد.

ز موظفي )سابك( جلمع  )جاك( الشجاع ُيَحفِّ
22٫500 ريال سعودي 

أجنز فريق من خمسة راكبي دراجات يعملون في مصنع 
)تيسايد( باململكة املتحدة رحلة قطعوا خاللها أكثر من 500 

ميل إلى هولندا والعودة، واستهدفت الرحلة جمع أكثرمن 
22٫500 ريال سعودي لصالح األطفال الذين يعانون أمراضاً 

عصبية، وقد استلهم الفريق فكرته من حالة االبن األصغر 
ألحد زمالئهم، الذي أصابته حالة مرضية نادرة بالغة 

الصعوبة تتعلق باألعصاب. 

 22,500
ريال سعودي

مت جمعها لدعم لدعم األطفال 
الذين يعانون من أمراض عصبية

كما تسهم )سابك( في تقدمي اخلدمات الصحية املتخصصة من 
خالل إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعالج اإلدمان.

واصلت )إدارة التطوير واملعرفة( تقدمي برامجها التي عادت بالنفع 
على املديرين واملوظفني في الشركة. وتقدر القيمة املضافة التي 
تقدمها برامج الشركة التعليمية والتدريبية سنوياً بأكثر من ٩٣5 

مليون ريال سعودي.

وشهد عام 2016م العديد من الفعاليات واإلجنازات، التي شملت 
مشاركة )26( ألف موظف في استبيان املوظفني، وبلغت نسبة 

املشاركة ٧6٪، كما حققت )سابك( شهادة )أفضل أرباب العمل 
عام 2016م( في آسيا واحمليط الهادئ للعام الرابع على التوالي، 
وفي أوروبا للعام الثالث على التوالي، وفي املكسيك للعام الثاني 

على التوالي.

وعلى صعيد آخر حافظت على نسبة املوظفات التي بلغت ٩٪، حيث 
تعملن في مواقع قيادية وإدارية، وحفل العام مببادرات أخرى بالغة 

األهمية تضمنت:

إطالق البوابة اإللكترونية )مسيرتي في سابك(، التي جتمع كل  –
األدوات واملصادر واألنظمة اخلاصة باملواهب في موقع واحد.

إمتام جتربة اإلجراء الرسمي لتقومي الكفاية، الذي يتولى تقومي  –
املوظفني على أساس الكفايات املطلوبة ألداء دورهم الوظيفي، 

وقد شمل هذا اإلجراء حوالي ٣000 موظف. 
مواصلة استخدام إجراء )سلم املهارات الفنية( للنهوض  –

باخلبرات الفنية داخل )سابك(، وجرى خالل العام ترشيح أكثر 
SARمن 600 موظف ضمن عملية تعزيز اخلبرات. 
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٧1وحدات أعمالناالتقرير السنوي للعام 201٦م٧0

املنتجات املتخصصةالبتروكيماويات

“ كان عام 2016م عاماً حتولياً، جرى 
خالله دمج وحدتي العمل 

االستراتيجيتني للكيماويات والبوليمرات 
لتشكال معاً كياناً واحداً متكاماًل حتت 

مسمى وحدة البتروكيماويات” 

عبد الرحمن بن صالح الفقيه
نائب الرئيس التنفيذي 

للبتروكيماويات

أهم األحداث
شهد عام 2016م إعادة هيكلة وحدات العمل االستراتيجية اتفاقاً 

مع )رؤية سابك 2025(، وانسجاماً مع )رؤية اململكة 20٣0( 
و)برنامج التحول الوطني 2020(، مستهدفةً مواكبة مستجدات 

األسواق وتلبية متطلبات الزبائن، حيث ُدِمَجت وحدتا العمل 
االستراتيجيتان للكيماويات والبوليمرات في كيان واحد للتركيز على 
تعزيز وتطوير باقة املنتجات لتحقيق طموحات الزبائن من مصنعي 

السلع العصرية، ومعاونتهم على إضافة قيمة أعلى لعملياتهم 
اإلنتاجية، وقد أحرزت الوحدة اجلديدة تقدماً مشهوداً على صعيد 

التكامل وحتسني الكفاية بامتداد سلسلة القيمة، سعياً لتسريع 
معدالت النمو في السنوات املقبلة. 

أهم اإلجنازات 
تظل االستدامة في )بؤرة العناية(، وتتعزز هذه العناية عبر أكبر 

مصنع في العالم جلمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون القائم في شركة 
)املتحدة(، مواصاًل تقدمي خدماته لشبكة من الشركات التابعة، 

حيث يتولى جمع وتنقية أكثر من )500( ألف طن سنوياً من ثاني 
 أكسيد الكربون. 

كما شهد عام 6102م تقدمي مجموعة جديدة من منتجات البولي 
إيثيلني ميتالوسني، وكوبوليمرات اإليثيلني - أسيتون؛ متثلت في 

 ،SABIC COHERE™ وسابك كوهير ،SUPEER™ منتجات: سوبير
وسابك فورتيفاي ™SABIC FORTIFY، وجميعها تلبي سلسلة 

واسعة من التطبيقات احلديثة في مجاالت التعبئة والتغليف 
َرت باستخدام  واألفالم والشرائح، ال سيما أن هذه املنتجات ُطوِّ

تقنية نيكسيلني ™Nexlene املتقدمة التي جتمع بني حلول 
إجراءات التصنيع ومحفز امليتالوسني ذي امللكية اخلاصة. 

أضاف فريق ترفتاالت البولي بوتيلني PBT إجنازاً بارزاً خالل 
 PBT عام 6102م بنجاحه في بدء إنتاج وتسويق جميع درجات الـ
القائمة، عبر عملية جديدة تعتمد على حمض الترفتاليك النقي 

PTA، دون أن يقتصر املشروع على تغيير املونومر الرئيس في عملية 
إنتاج الـبولي بوتيلني PBT، من DMT إلى PTA، بل تغيير كامل 

الواجهة األمامية للمصنع، من تصميم )لورجي - زمير( إلى نظام 
.)Udhe Inventa-Fisher ESPREE( مفاعل برجي جديد

عالوة على ذلك متكن الفنيون من رصد فرصة جديدة واعدة في 
سوق خزانات املياه، وجنحوا في تهيئة درجتي البولي إيثيلني عالي 

الكثافة )ICP49007S( و )B5403( لالستخدام في تصنيع 
خزانات املياه الكبيرة املشكلة بالنفخ. 

من جهة أخرى شكل مشروع )فنار +( إجنازاً كبيراً بالنسبة ألعمال 
وحدة البتروكيماويات، لتواصل العمل مبهارة مع هذا البرنامج 

التحولي الذي يجمع وحدات عمل عبر منصة موحدة. 

املستقبل إلى  نظرة 
تواصل وحدة البتروكيماويات تعزيز خدمات الزبائن بتكثيف التعاون 
والعمل املشترك معهم، واالستماع عن كثب إلى مرئياتهم التي تعكس 

 متطلباتهم وتطلعاتهم، وقدرات الشركة للوفاء باحتياجاتهم.

هناك قائمة ثرية باملشاريع التطويرية حتوي سلسلة من املبتكرات 
التي تهدف إلى تلبية احتياجات الزبائن في قطاعات صناعية 

مختلفة بدءاً من السيارات وصوالً إلى الفضاء، ومن التعبئة 
 والتغليف وصوالً إلى السلع املنزلية.

 
وهكذا - من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن على نحو استباقي، 

وتعزيز اإلنتاج، وتطوير إجراءات العمل، والتفكير اإلبداعي االبتكاري 
- تواصل )سابك( حتقيق أهدافها، منطلقًة نحو حتقيق رؤيتها: )أن 

تكون الشركة العاملية الرائدة املفضلة في مجال الكيماويات(. 

أهم األحداث
اقترن عام 2016م بعمليات الدمج، والسعي نحو االستقرار، ومن ثم 
االنطالق لتكثيف النمو، وقد هيأت وحدة عمل املنتجات املتخصصة 
نها اإلسهام بقوة  طموحاتها واستراتيجياتها لعام 2025م بشكل مُيَكِّ

في اخلطة اخلمسية القادمة لشركة )سابك(.
أمتت الوحدة بنجاح عملية التصفية املتعلقة بشركة )بوليمر شيبس( 
الكائنة في الواليات املتحدة األمريكية، وإعادة ترتيب أبرز املبادرات 
التجارية وباقة املنتجات املبتكرة وفقاً لالستراتيجية اجلديدة التي 

تركز على السوق. 

أهم اإلجنازات 
بذلت الوحدة جهوداً مميزة لتعزيز األداء ونشر احللول والتطبيقات 

لها لتلبية  املتقدمة في قطاعات الطيران والرعاية الصحية، ما أهَّ
أكثر املعايير صرامة فيما يتعلق بالُسمية، واللهب، والتوافق في 

 مجال التطبيقات احلساسة.

بات البالستيكيات  كما سجلت تقدماً كبيراً على صعيد ُمَركَّ
احلرارية؛ من حيث تلبية املتطلبات الصارمة للزبائن فيما يتعلق 

بالشرائط أحادية االجتاه املعتمدة على األلياف الزجاجية وألياف 
الكربون، ما يحقق حتسناً واعداً على مستوى الوزن، مع احلد من 

نفايات عملية التصنيع في ذات الوقت، واحلفاظ على مستوى األداء 
و حتسينه ورفع اإلنتاجية، كذلك مت البدء بعمليات بيع شرائط 
البالستكيات احلرارية املعززة باأللياف )FRT(، املنتجة ضمن 

مشروع مشترك.

إرنستو أوشيلو
 نائب الرئيس التنفيذي 
للمنتجات املتخصصة 

“ في عام 2016، جنحت وحدة عمل 
املنتجات املتخصصة في بناء هيكلية 

متكاملة، منظمة، على درجة عالية من 
التركيز، تعمل وفق متطلبات واحتياجات 

الزبائن، ما جعلها في وضع ممتاز ميكنها 
من االضطالع بدورها في حتقيق 

طموحاتنا االستراتيجية لعام 2025 م” 

تواصل االبتكارات القائمة على تقنية )النانو( تلبية تطلعات ورؤى 
مثيرة حول إحداث خطوة تغييرية مهمة في جانب التكلفة واألداء 

عبر تطبيقات عديدة، وقد واصلت )سابك( إحراز التقدم في 
مبادرات هذه التقنية، حيث بدأ البيع التجاري في املشروع املشترك 

)يو إس بالك داميوند ستراتكتشر(، فيما حققت تقدماً مماثاًل 
على الصعيد الداخلي يتعلق بالفرص ذات الصلة التي توافق 

 استراتيجية أعمالها.

خاضت الشركة في أكتوبر املاضي حتدياً طموحاً متثل في تنفيذ 
مشروعها العاملي )فنار+(، الذي يستبدل أكثر من مائة نظام تشغيل 

منفصل بنظام )ساب SAP( املوحد املتميز باالتساق والتكامل 
والشفافية والفعالية من حيث التكلفة. 

املستقبل إلى  نظرة 
تكثف وحدة العمل االستراتيجية للمنتجات املتخصصة جهودها 

لتطوير املزيد من املنتجات واخلدمات اجلديدة احملسنة، بدءاً من 
املواد املضافة اخلاصة، مروراً بحلول التصنيع املُهيأة خصيصاً 

وُمركّبات البالستيكيات احلرارية املتقدمة، وصوالً إلى أوليوغومرات 
سابك بي بي أو™ )أكسيد البولي فينيلني(، وغيرها من املواد 

 الفريدة املتقدمة تقنياً.

وتدرك )سابك( أن التميز - الذي يشمل عمليات التصنيع، وسلسلة 
اإلمدادات، وتطوير التطبيقات، واخلدمات التقنية - هو رافدها 

لتحقيق التفوق عام 201٧م واألعوام التي تليه، وسبيلها للتأكد أن 
جميع جوانب العمل لديها قادرة كل يوم على تقدمي قيمة مضافة 

عالية جلميع زبائنها. 



٧٣وحدات أعمالنا التقرير السنوي للعام 2016م٧2

املعادناملغذيات الزراعية

أهم األحداث
واصلت وحدة عمل املغذيات الزراعية خالل العام جناحها في زيادة 

اإلنتاج مع خفض التكاليف؛ عبر سلسلة اإلمدادات، ومبادرات 
عديدة لنقل خبراتها إلى السوق، ودأب موظفوها في جميع أنحاء 

العالم على اخلروج للقاء الزبائن واالستماع إلى مشكالتهم عن كثب، 
وتبادل أحدث املعلومات معهم حول االستخدام األمثل للمنتجات 

وحتقيق أفضل النتائج، فضالً عن العمل معهم على حتقيق الرسالة 
املشتركة األسمى، وهي تلبية الطلب العاملي املتزايد على الغذاء في 

ظل الكثافة السكانية املتنامية. 

أهم اإلجنازات
جنحت الشركة خالل عام 2016م في تطوير مغذيات زراعية جديدة 

استهدفت تلبية احتياجات الزبائن في اململكة ومنطقة الشرق 
األوسط، تعزيزاً للخطوة التي أجرتها الوحدة العام السابق وأطلقت 

خاللها ُمرّكب األسمدة اخلاص بالنخيل، حيث أضافت مغذيني 
زراعيني متخصصني حملاصيل اخلضراوات )1٨-1٨-5+٩ كبريت(، 

 واملغذي املتخصص للدرنيات )11-2٩-1٩+6 كبريت(.

في إطار السعي لتطوير وحتسني أداء املصانع، أكملت )سابك( 
مشروعاً مهماً في مصنع األمونيا بشركة اجلبيل لألسمدة 

)البيروني( لهدف حتسني استهالك الغاز الطبيعي، وقد أسهم 
املشروع في حتقيق زيادة كبيرة في إنتاج األمونيا، ومن ثم زيادة إنتاج 

اليوريا بالشركة. 

وقد أسهمت كفاءة سلسلة اإلمدادات في حتقيق أكثر من )100( 
ألف طن إضافية من اليوريا، فضاًل عن زيادة إيرادات املبيعات إلى 
حوالي ٧1٫25 مليون ريال سعودي، وأدت التحسينات التي شملت 

إدارة املخزون إلى تعزيز رأس املال العامل بنحو 1٨٫٧5 مليون ريال 
سعودي، كما حققت إدارة إنتاج األمونيا واليوريا زيادة كبيرة، فيما 

أضافت مراجعة العقود طويلة األجل وغيرها من املبادرات وفورات 
بحوالي 1٩٫٨٨ مليون ريال سعودي.

 
وعلى صعيد متصل أنهت )سابك( بناء مركز البحوث الزراعية 

 )استدامة( في وادي الرياض للتقنية بجامعة امللك سعود.

في سبتمبر 2016م، اكتمل بناء مصنع األمونيا في شركة )معادن 
وعد الشمال للفوسفات(، وهي من مشاريع )سابك( املشتركة، وقد 
بدأ بالفعل التشغيل التجريبي للمصنع الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 

السنوية 1٫1 مليون طن.   

نتيجة تطبيق برامج االعتمادية خالل عام  2016م، حققت الشركة 
جناحاً كبيراً في خفض عدد أيام حاالت التوقف غير املخطط لها 

في املصانع بنسبة ٪55. 

يلبي معظم مصانع )سابك( أهداف ومتطلبات البرنامج السعودي 
لكفاية الطاقة، بل يزيد عنها فيما يقترب البعض اآلخر من تلبية 

هذه املتطلبات.

املستقبل  إلى  نظرة 
تواكب )سابك( التغيرات املتسارعة التي تشهدها سوق املغذيات 
الزراعية العاملية، وتواصل تطوير املزيد من املنتجات التي تثري 

باقة منتجاتها، مبا في ذلك املنتجات املخصصة حملاصيل بذاتها، 
واملغذيات الزراعية القابلة للذوبان في املاء، واألسمدة التي تتسرب 

ببطء وغيرها من املغذيات الزراعية املتخصصة األخرى، وتركز هذه 
املنتجات بشكل وثيق على تلبية احتياجات السوق في ظل انخفاض 

نصيب الفرد من مساحة األراضي الصاحلة للزراعة، وحرص 
املزارعني على زيادة عائداتهم من كل هكتار، ومواصلة توفير الغذاء 
للكثافة السكانية املتنامية على اخلريطة العاملية، فضالً عن التغير 
السريع في العادات الغذائية باالقتصادات النامية، وصدور املزيد 

من اللوائح احلكومية الصارمة بشأن نقص املغذيات.

تواصل )سابك( تطوير مبادرات منو جديدة، والتركيز على تقدمي 
خدمات أفضل للزبائن، مستفيدًة من جناحها هذا العام في تأسيس 

إدارة عاملية جديدة خلدمة الزبائن، واالقتراب أكثر من املجتمعات 
التي تخدمها، والعمل الوثيق مع املزارعني ملساعدتهم على 

االستخدام األمثل ملنتجاتها.

تعزز )سابك( مكانتها القوية في مجال املغذيات الزراعية، بالتركيز 
على األسواق االستراتيجية، مثل اململكة العربية السعودية والهند 

وأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا واألمريكيتني، ومواكبة حاجات 
ومتطلبات الزبائن، والدأب على االبتكار، والتحسني املستمر 

لإلجراءات والعمليات اإلنتاجية، ما ميكنها من الوفاء مبسؤولياتها، 
ومتابعة رسالتها، ولعب دور فاعل في اجلهود الرامية إلى توفير 

الغذاء لألجيال القادمة.
 

أهم األحداث
حفل عام 2016م بالتحديات، ونفذت وحدة عمل املعادن خالله 

استراتيجية تسعير مرنة لتحقيق حصة سوقية مناسبة في اململكة، 
مع التحرك بقوة في ذات الوقت نحو أسواق جديدة. 

ركزت الوحدة جهودها على مبيعات املنتجات ذات القيمة العالية 
مثل الفوالذ عالي الكربون واملنتجات الطويلة املقاومة للزالزل، 

مع التوجه نحو قطاعات جديدة في السوق ومنها قطاع طفايات 
احلريق، الواعد بعوائد عالية خالل السنوات القليلة املقبلة، وتعمل 

الوحدة جاهدة بشكل عام لتنمية املبيعات، وخفض قوائم اجلرد، 
وتعزيز العالقات مع الزبائن لتبقى في الوضع الذي ميكنها من 

مجابهة التطورات املقبلة.

أهم اإلجنازات
اء ظروف السوق  واجه أداء الطاقة في )سابك( حتدياً كبيراً جرَّ

املتقلبة التي كان لها تأثير بالغ على أداء الطاقة في املصانع، 
وانقطاع العمل بها وتراجع كفايتها أحياناً، ما دفع التخاذ بعض 

املبادرات ملواجهة هذه العوامل؛ مبا في ذلك السعي لتحسني التكلفة 
من خالل خفض املصروفات املرتبطة بالتوظيف كامل الدوام، 

والتعاقدات، وحتسني إدارة التكاليف الثابتة، فضاًل عن التركيز على 
االبتكار، وتبني العديد من مبادرات االستدامة، وتعزيز التسعير 
 االستراتيجي عبر مراقبة األسعار والتسعير على أساس القيمة.

كما حقق مشروع )تكامل( الواقع بجمهورية موريتانيا - في عامه 
الثالث - تقدماً ملموساً بإمتام اجلزء األكبر من أنشطة احلفر 
واالستكشافات املتعددة، وإطالق دراسات اجلدوى املالية التي 

بدأت في ديسمبر 2016م، وتعيني مستشار دولي إلجراء دراسات 
وافية شاملة ملختلف اجلوانب التقنية واملالية والبيئية واجليولوجية 

والهيدرولوجية واجليوتقنية. 

عالوة على ذلك قدمت وحدة املعادن 11 براءة اختراع جديدة، كما 
أضافت بعض املبادرات التي تُعنى بتعزيز استخدام املواد اخلام عن 

طريق حتسني العائد، وإجراء التعديالت، واستخدام درجات خام 
احلديد البديلة لتقليل تكلفة اإلنتاج، واالستخدام احملتمل للغبار 
 الصناعي املُجمع في شركات األسمنت واستخراج أكسيد الزنك. 

كما وّثًقت الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد( جودة 
منتجاتها بإحراز جائزة امللك عبد العزيز للجودة )KAQA( بني تسع 
شركات ضمن قطاع الشركات اإلنتاجية الكبيرة، وتبرز هذه اجلائزة 
التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ أنظمة إدارة اجلودة الشاملة، 

والزيادة في توظيف السعوديني، واالستثمار في تطوير مهاراتهم.

املستقبل إلى  نظرة 
ميضي العمل قُُدماً مع اندماج وتكامل وحدة عمل املعادن وشركة 

)حديد( عام 201٧م في إطار الهيكل اجلديد، سعياً لتحسني كفاءة 
العمليات التشغيلية، وفي نفس الوقت مواصلة اجلهود الرامية إلى 

تعزيز االستثمار في املوارد البشرية، باعتبارها مفتاح تطوير وابتكار 
املنتجات وإيجاد األسواق اجلديدة، عالوة على تكثيف املبادرات 

املتعلقة باالستدامة، وقد اكتمل - بنجاح - خالل العام املنصرم ٩5٪ 
من اجلوانب األساسية في مشاريع االستدامة الرئيسة، ويجري 

العمل على توسيع باقة املنتجات املستدامة بإضافة ثالثة منتجات 
جديدة، وكذلك التركيز بشكل خاص على إضافة مزيد من التحسني 

ألداء الطاقة. 

عبد العزيز بن سليمان احلميد
نائب الرئيس التنفيذي للمعادن

“ ركزت وحدة عمل املعادن خالل العام على 
املشاريع الكبرى، لهدف توثيق مكانتها 

الرائدة في هذه الصناعة على املستوى 
اإلقليمي، و في الوقت ذاته استشراف 

أسواق جديدة على الصعيد العاملي” 

“ سوف نواصل اجلمع بني اخلبرة التقنية 
وبذل أقصى اجلهود خلدمة زبائننا 

بصورة أفضل، وتلبية االحتياجات التي 
تتطلبها القطاعات الزراعية على 

اخلريطة العاملية” 

أنس كنتاب
 نائب الرئيس التنفيذي

للمغذيات الزراعية 
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شركات )سابك(
وصناعاتها

املنتجاتشركاء )سابك(املوقعالشركة

ج شركة أملنيوم البحرين

)ألبا(**
)20٪( لشركة )سابك( لالستثماراتالبحرين.

الصناعية، )٧٧٪( ململكة
البحرين، )٣٪( لشركة برنتون

لالستثمارات األملانية.

أملنيوم )أملنيوم سائل، أسطوانات بثق،
ة للتشكيل(. قضبان، كتل ُمعدَّ

ب )البيروني( شركة  أ 

اجلبيل لألسمدة
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
مناصفة مع شركة )تايوان لألسمدة(،

الصني الوطنية.
األمونيا، اليوريا، الهكسانول

اإليثيلي- 2، فتاالت ثنائية األوكتيل.

أ )الرازي( الشركة  

السعودية للميثانول
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
مناصفة مع مجموعة من الشركات

اليابانية، ممثلة في شركة
)ميتسوبيشي للكيماويات والغاز(

اليابانية

امليثانول الكيماوي.

ج شركة اخلليج لدرفلة  

األملنيوم )جارمكو(**

)سابك( )٣1٫2٨٪(، الكويتالبحرين.
)٪16٫٩٧(، البحرين )٣٨٫٣6٪(،

العراق )4٫12٪(، ُعمان )٪2٫06(،
قطر )2٫06٪(، شركة اخلليج

لالستثمارات )٪5٫15(.

صفائح ورقائق األملنيوم.

أ الشركة الوطنية )غاز(

للغازات الصناعية
اجلبيل )املركز 

الرئيس(، ينبع )فرع(
)سابك( )٧0٪(، مجموعة من

الشركات الوطنية العاملة في القطاع
اخلاص بنسبة )٣0٪(.

اجلبيل: األوكسجني والنيتروجني
واألرجون والكريبتون/زينون،

ينبع: األوكسجني والنيتروجني.

ب شركة اخلليج  أ 

 لصناعة البتروكيماويات
)جبيك(**

مملوكة بالتساوي لكل من )سابك(البحرين.
والبحرين وشركة الصناعات

البتروكيماوية الكويتية.

امليثانول، األمونيا، اليوريا.

ج الشركة السعودية

للحديد والصلب )حديد(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
أسياخ وقضبان التسليح، لفاتمملوكة بكاملها لشركة )سابك(.

األسالك املدرفلة على البارد
والساخن، لفات األسالك املجلفنة،

املقاطع احلديدية، مسطحات الصلب.

ب الشركة الوطنية

 لألسمدة الكيماوية
)ابن البيطار(

اجلبيل، اململكة
العربية السعودية.

األمونيا، اليوريا، األسمدة املركبة،)سابك( )٧1٫5٪(.
والفوسفاتية والسائلة.

أ الشركة العربية

 لأللياف الصناعية
)ابن رشد(

ينبع، اململكة العربية 
السعودية.

مركبات عطرية )زايلني، وبنزين(، حمض )سابك( )٪4٨٫0٧(.
الترفتاليك النقي، حبيبات بي إي تي 
اخلاصة بصناعة العبوات، ترفتاالت 

البولي إيثيلني، حمض اخلل.

أ الشركة الوطنية

للميثانول )ابن سينا(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
 مناصفة بني )سابك( وشركة 

)سي تي إي( )25٪ مملوكة لشركة
»إلود« للتأمني احملدودة و 25٪ لشركة

تكساس ايسترن العربية(.

امليثانول الكيماوي، ميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر.

البتروكيماويات أ 

املغذيات الزراعية ب 

املعادن  ب 
املنتجات املتخصصة د 

املنتجاتشركاء )سابك(املوقعالشركة

أ الشركة السعودية

األوروبية للبتروكيماويات
)ابن زهر(

اجلبيل، اململكة
العربية السعودية.

 )سابك( )٨0٪(، )إكوفيول( اإليطالية
)10٪(، الشركة العربية لالستثمارات

البترولية )أبيكورب( ٪10.

ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، البولي 
بروبيلني.

أ شركة اجلبيل

للبتروكيماويات )كيميا(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
 مناصفة بني )سابك( وشركة 

)إكسون موبيل( األمريكية.
البولي إيثيلني، اإليثيلني.

د الشركة العربية أ 

للبتروكيماويات )بتروكيميا(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
اإليثيلني، البولي ستايرين، البولي مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.

إيثيلني، البيوتني- 1، البروبيلني، 
البيوتادايني، البنزين، مونومر كلوريد 

الفينيل، عجينة بولي كلوريد الفينيل، إيه 
بي إس.

أ الشركة السعودية

للبتروكيماويات )صدف(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
مناصفة مع شركة )شل( للكيماويات

العربية إل إل سي )تابعة لشركة
شل الهولندية(.

اإليثيلني، اإليثانول الصناعي اخلام، 
الستايرين، الصودا الكاوية، ثنائي كلوريد 

اإليثيلني، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر.

ب شركة األسمدة العربية

السعودية )سافكو(
اجلبيل، اململكة

العربية السعودية.
)سابك( )42٫٩٩٪(، التأمينات 

اإلجتماعية واملؤسسة العامة للتقاعد 
 ،)٪15٫4( 

 وحملة األسهم من القطاع اخلاص
.)٪41٫61(

األمونيا، اليوريا، فورمالدهايد اليوريا.

ب سابك يو إس هولندغ 

إل بي
خليج سانت لويس، 

 املسيسيبي، 
الواليات املتحدة.

راتنجات سايكوالك™، وسايكولوي™، مملوكة بالكامل لشركة )سابك(
وغيلوي™ 

د سابك إنترناشونال 

هولدنغ بي يف 
»برجني أووب زووم«، 

هولندا.
راتنجات لكسا ن*، زينوي* نوريل*، مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.

نوريل جي تي إك س*، فالوكس*، رقائق 
وأفالم اللكسان.

د سابك يو إس هولندغ

إل بي
»بيركفيل« أالباما، 

الواليات املتحدة 
األمريكية.

راتنجات لكسان.مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.

د سابك إنترناشونال

هولدنغ بي يف
راتنجات لكسان، إكستيم*، ألتيم*، مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.»قرطاجنة«، إسبانيا.

سايكولوي*.

د سابك يو إس

هولدنغ إل بي
»إم تي. فيرنون«، 
 إنديانا، الواليات 

املتحدة األمريكية.

راتنجات لكسان، سايكلوي، مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.
ألتيم، فالوكس، زينوي، زيليكس*، 

سوبيك*،سيلتم*، رقائق وأفالم اللكسان، 
أفالم إليونينكس.

د سابك يو إس

هولدنغ إل بي
»أوتاوا«، إلينوي، 
الواليات املتحدة 

األمريكية.

راتنجات سايكوالك*، سايوكولوي، مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.
جيلوي*.
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*  العالمة التجارية لشركة )سابك للبالستيكيات املبتكرة( آي بي بي. في
**  مشاركات )سابك( في البحرين.

تتضمن هذه القائمة جميع الشركات الصناعية التابعة )باستثناء مرافق املجمعات التصنيعية(، اململوكة بالكامل من قبل )سابك(، أو التي تسهم فيها كشريك. وتشمل هذه القائمة 
تفاصيل موقع كل شركة، وأنواع املنتجات التي تنتجها، ونسبة ملكية )سابك( )إن لم تكن مملوكة لها بالكامل(. ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بكيانات )سابك( حول العالم من 

. http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/manufacturing-affiliates/sabic-manufacturing-affiliates:خالل زيارة املوقع التالي

شركات )سابك(
وصناعاتها تتمة

املنتجاتشركاء )سابك(املوقعالشركة

د سابك يو إس

هولدنغ إل بي
»سيلكريك«، 

نيويورك، الواليات 
املتحدة األمريكية.

راتنج بي بي أو*، راتنجات نوريل، نوريل مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.
بي بي إكس، نوريل جي تي إكس، بولي 

ستايرين عالي التحمل.

أ )سابك 

للبتروكيماويات( بي في.
البولي إيثيلني عالي الكثافة، البولي مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.»خيلني«، هولندا.

إيثيلني منخفض الكثافة اخلطي، 
البولي إيثيلني منخفض الكثافة، 

البولي بروبيلني، اإليثيلني، البروبيلني، 
البوتاديني، مثيل ثالثي بوتيل اإليثر، 

البنزين، املركبات البنزينية، الستايرين، 
لقيم راتنج الكربون ٩، قطارة 

التكسير،إستالني، هيدروجني وكربون 
أسود.

أ )سابك 

 للبتروكيماويات( اململكة 
املتحدة

»تي سايد«، اململكة 
املتحدة.

إيثيلني، بروبيلني، بنزين، سايكلوهكسان، مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.
قطارة التكسير، هيدروجني، بوتاداين، 

بولي إيثيلني منخفض الكثافة.

أ )سابك للبولي

أوليفينات( جي إم بي إتش.
»جيلسنكريشن«، 

أملانيا.
البولي إيثيلني عالي الكثافة، البولي مملوكة بكاملها لشركة )سابك(.

إيثيلني منخفض الكثافة اخلطي، البولي 
بروبيلني.

أ الشركة السعودية 

للميتاكريليت
 اجلبيل، اململكة 

العربية السعودية
 مملوكة مناصفة بني شركة )سابك( 

وشركة )متسوبيشي ريون(
امليثيل ميتاكريليت، البولي ميثيل 

ميتاكريليت.

أ )ساينوبيك سابك

 تيناجني للبتروكيماويات 
احملدودة(

مملوكة مناصفة من شركة )سابك( »تياجنني«، الصني
لالستثمارات الصناعية وشركة 

»ساينوبيك« الصينية.

اإليثيلني، البروبيلني، البولي إيثيلني 
عالي الكثافة، البولي إيثيلني منخفض 

الكثافة اخلطي، البولي بروبيلني، أكسيد 
اإليثيلني، جاليكول اإليثيلني األحادي، 

جاليكول اإليثيلني الثنائي، الفينول، 
األسيتون، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، 

البوتاداين، والبوتان - 1.

املنتجاتشركاء )سابك(املوقعالشركة

د  أ 

 شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات )كيان 

السعودية(

اجلبيل، اململكة 
العربية السعودية

)سابك( )٣5٪(،
مستثمرون سعوديون )٪65(.

إيثيلني، بروبيلني، بولي بروبيلني، بولي 
إيثيلني منخفض الكثافة، بولي إيثيلني 

عالي الكثافة، جاليكول اإليثيلني، 
أسيتون، بولي كاربونات أمينات 

اإليثانول، اإلكثوالليت، البيسفينول أ، 
البنزين، البوتانول الطبيعي، املنظفات 

الكحولية الطبيعية.

ب الشركة الشرقية أ 

للبتروكيماويات )شرق(
اجلبيل، اململكة العربية 

السعودية
 مناصفة مع مجموعة من

 الشركات اليابانية ممثلة في شركة
)ميتسوبيشي(.

اإليثيلني، البروبيلني، العطريات، 
جاليكول اإليثيلني األحادي والثنائي 

والثالثي، البولي إثيلني منخفض الكثافة 
اخلطي، البولي إيثيلني عالي الكثافة.

أ الشركة السعودية 

 اليابانية لألكريلونتريل 
)شروق(

اجلبيل، اململكة العربية 
السعودية

 )سابك( )50٪(، شركة أساهي 
 كاساي للكيماويات )٣0٪(، 

وشركة )ميتسوبيشي( )٪20(.

كيماويات.

أ الشركة السعودية

للكيماويات العضوية
)SOCC( املعدنية

اجلبيل، اململكة العربية 
السعودية

 مناصفة بني الشركة السعودية 
 للكيماويات املتخصصة وشركة 

)ألبيمارل نيذرالندز بي في(.

ثالثي إيثيل األملنيوم.

أ الشركة السعودية 

 للكيماويات املتخصصة 
)املتخصصة(

اجلبيل، اململكة العربية 
السعودية

)سابك( )٩٩٪(، شركة )سابك( لإلستثمارات 
الصناعية )٪1(.

مركبات البولي أولفني احلرارية /البولي 
بروبيلني، والبالستيكيات الهندسية 
احلرارية/مركبات البولي كاربونيت، 

ومركبات البولي كاربونيت/مركبات )ايه 
بي إس(، ومنتجات متخصصة

أ شركة سابك إس كيه 

نكسلني )إس إس إن س(
أولسان، كوريا اجلنوبية 

الفرع الرئيس: 
سنغافورا 

 مناصفة بني )سابك( 
وشركة )إس كيه غلوبال كيميكال(

بولي إيثيلني امليتالوسني اخلطي 
منخفض الكثافة، وبالستومرات البولي 
أوليفني، وإالستومرات البولي أوليفني 

أ شركة اجلبيل املتحدة 

للبتروكيماويات )املتحدة(
 اجلبيل، اململكة 

العربية السعودية
)سابك( )٧5٪(، املؤسسة العامة للتقاعد 

)15٪(، املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
.)٪10(

اإليثيلني، جاليكول اإليثيلني، البولي إيثيلني، 
أوليفينات ألفا اخلطية.

أ شركة ينبع السعودية

للبتروكيماويات )ينبت(
 ينبع، اململكة 

العربية السعودية.
 مناصفة بني )سابك( 

وشركة )إكسون موبيل( األمريكية.
اإليثيلني، البولي إيثيلني، جاليكول اإليثيلني، 

بولي بروبيلني، جازولني، البروبيلني، 
والهيدروجني.

أ شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات )ينساب(
 ينبع، اململكة 

العربية السعودية.
اإليثيلني، البروبيلني، جاليكول اإليثيلني )سابك( )٪51٫٩5(.

)أحادي، ثنائي، ثالثي(، البولي إيثيلني 
منخفض الكثافة اخلطي، البولي إيثيلني 

مرتفع الكثافة، البولي بروبيلني، البيوتان-1، 
البنزين، الزايلني، مزيج الزايلني/التولوين، 

ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر.

البتروكيماويات أ 

املغذيات الزراعية ب 

املعادن  ب 
املنتجات املتخصصة د 
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دليل )سابك( حول العالم

ألبانيا
شركة )سابك( اليونان

مكاتب كوزموس
أقيو جيورجو 5

باترياشيكو بايلي
تيسلونيكي

اليونان
هاتف: 0٨0٣10 2٣1٣ ٣0 +
فاكس: 0٨0٣1٩ 2٣1٣ ٣0 +

األرجنتني
األرجنتني إس آر إل

ديسكارتيس، ٣66٨ زيب بي 1661 أيه واي إف
تورتوقيتاس، بيسيا، بيونس آيريس

األرجنتني
هاتف: 2٨00 55 2٣20 52 +
فاكس: 2٨٣1 55 2٣20 54 +

أرمينيا
سابك دبي

ص ب 25٨٩2
دبي، اإلمارات العربية املتحدة

هاتف: ٩٧144٣55٨٨٨ +
فاكس: ٩٧1442٣0٨10 +

أستراليا
سابك استراليا بي تي واي احملدودة 

جناح رقم 2، طابق 4
1 سي غراند أفينيو 

روزهيل، 2142، نيو ساوث ويلز 
هاتف: 112 64٩ 1٨00 + 

فاكس: 5٩2٧ ٩6٨4 2 61 + 

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )أستراليا(
بي تي واي احملدودة

جناح رقم 2 الطابق الرابع
آي سي قراند افينيو

روزهيل 2142
نيو ثاوث ويلز

أستراليا
هاتف: 112 64٩ ٨00 1 +

فاكس: 5٩2٧ ٩6٨4 2 61 + 

النمسا
شركة )سابك( دويتشالند جي إم بي إتش

شارع أرنست - غروس رقم 24
4021٩ دوسلدورف

ص.ب 104٨65
400٣٩ دوسلدورف

أملانيا
هاتف: 400 ٧1 1 211 4٩ +

فاكس: 40101 ٧1 1 211 4٩ +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
جي إم بي إتش بوتيندورفر استراس 4٧

2٧00 وينر نيوستادت
النمسا

هاتف: ٣1 ٣٩0 2622 4٣ +
فاكس: 20 ٣٩0 2622 4٣ +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
أيه يو إس جي إم بي إتش

د. كارل ليوجر رينج 10
1010 فني

النمسا
هاتف: 2622٣٩00 4٣ +

أذربيجان
سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك احملدودة إس تي آي
سان تيك ايه. أس.

بالستيكيري سان تيك ايه إس
ساري ماه د.عدنان بيوكودتنيز كاد

أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم 2
األدوار 20 - 21

عمرانية اسطنبول
تركيا

هاتف: 5000 6٣6 216 ٩0 +
فاكس: 5050 6٣6 216 ٩0 +

البحرين
ألبا )شركة أملنيوم البحرين(

)مشروع إقليمي مشترك(
ص.ب 5٧0 املنامة

البحرين
هاتف: 000 ٨٣0 1٧ ٩٧٣ +
فاكس: 120 662 1٧ ٩٧٣ +

شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(
)مشروع إقليمي مشترك(

ص.ب 26٧٣0 - املنامة
البحرين

هاتف: ٧٧٧ ٧٣1 1٧ ٩٧٣ +
فاكس: 04٧ ٧٣1 1٧ ٩٧٣ +

gpic@gpic.com :بريد إلكتروني

شركة اخلليج لدرفلة األملنيوم )جارمكو(
)مشروع إقليمي مشترك(
منطقة سيترا الصناعية

ص.ب 20٧25
البحرين

هاتف: ٧٣1000 1٧ ٩٧٣+
+٩٧٣ 1٧٣ ٧4600  

فاكس: ٧٣0542 1٧ ٩٧٣ +
sales@garmco.com :بريد إلكتروني

دول البلطيق
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 
موسكو 115054
روسيا االحتادية

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+
فاكس: 2٨٧٩202 4٩5 ٧+

بيالروسيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 
موسكو 115054
روسيا االحتادية

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+
فاكس: 2٨٧٩202 4٩5 ٧+

بريد الكتروني:
Sales.benelux@sabic.com

بلجيكا
مبيعات )سابك( أوروبا

ص.ب 5151
61٣0 بي دي سيتارد

هولندا
هاتف: 2٣٨1 ٧22 46 ٣1 +
فاكس: 4٨22 264 10 ٣1 +

بريد الكتروني:
Sales.benelux@sabic.com

سابك بلجيكا إن في
خيلينالن ٣5

بي - ٣620، جنك
بلجيكا

هاتف: 5٧4٧0٧ ٨٩ ٣2 +

البوسنة والهرسك
سابك املجر كيه إف تي

برج دونا مبنى املكتب
نيبفيردو يو 22

مبنى بي الطابق العاشر
11٣٨ بودابست

هاتف: ٣٣٣٧ ٨٨٩ 1 ٣6 +
هاتف: ٣٣٣6 ٨٨٩ 1 ٣6 +
فاكس: ٣٣٣٨ ٨٨٩ 1 ٣6 +

بلغاريا
سابك اليونان إم إي بي إي

مكاتب كوزموس
أقيو جيورجو 5

باترياشيكو بايلي
تيسلونيكي

اليونان
هاتف: 0٨0٣10 2٣1٣ ٣0 +
فاكس: 0٨0٣1٩ 2٣1٣ ٣0 +

البرازيل
أمريكا اجلنوبية

طريق بدروسو دي مورايس، 155٣ - سي جي 
.42، 0541٩ - 001 ساوبولو إس بي

البرازيل
هاتف: 0500 ٣٧0٨ 11 55 +
فاكس: 0505 ٣٧0٨ 11 55 +

أمريكا اجلنوبية
روا مانويل ثوماز 545

1٩0-1٧06٧ كامبناس إس بي
البرازيل

هاتف: 1000 ٣٧٨1 1٩ 55 +
فاكس: 2144 ٣2٨1 1٩ 55 +

كندا
1 أستركشورد برودكتس درايف

لونق سولت، أونتاريو كيه أو سي آي بيه أو
كندا

هاتف: ٨1٩٩ 5٣4 ٩05 +
فاكس: ٩220 5٣4 ٩05 +

44 طريق نورمار، ص ب 2004
كوبورغ، أو إن كيه ٩ أيه، 4 إل ٧ 

كندا 
هاتف: 6٨01 ٣٧2 ٩05+ 
فاكس: ٣٩٩4 ٣٧٣ ٩05+

الصني
مركز )سابك( التقني

2550، طريق زيابو
بودونغ شنغهاي 201٣1٩، الصني

هاتف: ٨11٨ 20٣٧ 21 ٨6 +
فاكس: ٨2٨٨ 20٣٧ 21 ٨6 +

sappl-sro@sabic.com.cn :بريد الكتروني

شركة )سابك( شنغهاي للتجارة احملدودة
سابك فرع بكني

برج »سي«، مركز بيجني ينتاي رقم 2
شارع جيانغومينواي

مقاطعة شاويانغ، بكني
100022 الصني

هاتف: 5٨٨٨ 64٨ 106 ٨6 +
فاكس: 6٧٨1 52٩ 106 ٨6 +

stcl-bej@sabic.com :البريد اإلليكتروني

شركة سابك )شنغهاي( للتجارة احملدودة
فرع شينزهني

الوحدة ) 01(، الدور الثالث، البرج ٣
كيري بالزا، طريق 1-زونغ زين سي.

مقاطعة فوتيان
شنزهني

51٨04٨ الصني
هاتف: ٨٨2٨ 25٨٣ ٧55 ٨6 +
فاكس: ٨٩٣٣ 25٨٣ ٧55 ٨6 +

stcl-shz@sabic.com.cn :البريد اإللكتروني

مكتب شينجدو
1٩/ب برج املدينة
رقم ٨6 القسم 1

جنوب طريق رينمني
شينجدو 610016

الصني
هاتف: 2000 ٣46 2٣6 ٨6 +
فاكس: 202٨ ٣46 2٣6 ٨6 +

طريق رقم 2 زيكو، مقاطعة شابنغبا
تشونغكنغ 401٣٣2

الصني
هاتف: 2000 ٣46 2٣6 ٨6 +
فاكس: 202٨ ٣46 2٣6 ٨6 +

مكتب شينزهني
الوحدة ) 01(، الدور الثالث، كيري بالزا، البرج 

٣، طريق 1-زونغ زين سي.
مقاطعة فوتيان

شنزهني 51٨04٨ الصني
هاتف: ٨٨2٨ 25٨٣ ٧55 ٨6 +

فاكس: ٨66٣ 25٨٣ ٧55 ٨6

مكتب زيامني
آر إم 21٣، كراون بالزا هاربر فيو زيامن

طريق زين هاي رقم 12 - ٨
زيامني
الصني

فوجيان، ٣61001، الصني
هاتف: 5٩2-205٧٣٧5 ٨6+ 
فاكس: 5٩2-210٧٣٧5 ٨6+

مكتب بيجني
مكتب رقم ٣604، الدور ٣6، مكتب ينتاي، برج

»سي«
مركز بيجني ينتاي رقم 2

شارع جيانغومينواي
مقاطعة شاويانغ، بكني

100022 الصني
هاتف: 5٨٨٨ 64٩ 106 ٨6 +
فاكس: 6٧٨1 52٩ 10٨ ٨6 +

مكتب جواجنزهو
آر إم 2502 مايور بالزا الصني

طريق تيانهي باي رقم 1٨٩
جواجنزهو 510620

الصني
هاتف: ٨٣٨٣ ٣٨4٨ 20 ٨6 +
فاكس: ٨266 ٣٨4٨ 20 ٨6 +

مكتب هانغزو
آر إم 1٧0٣، البرج الغربي

مركز فورتشن فاينانس
رقم ٣٧، طريق جيفانغ ئي

هانغزو ٣10016
الصني

هاتف: 1٧4٧ ٨٧6٣ 5٧1 ٨6 +
فاكس: 1٧4٨ ٨٧6٣ 5٧1 ٨6 +

مكتب سوزهو
آر إم ٨12، الدور الثامن املبنى العاملي

طريق سوزهو رقم 2غرب
سوزهو 215021، جيانغسو

الصني
هاتف: 22٨6 62٨٨ 512 ٨6 +
فاكس: 22٨٩ 62٨٨ 512 ٨6 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )شنغهاي(
احملدودة

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( - التجارة 
العاملية

)شنغهاي( احملدودة
5٨ طريق آي دو

املنطقة احلرة واي جوا كايو
شنغهاي 2001٣1

الصني
هاتف: ٩000 ٨65 21٣ ٨6+ 

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
مكتب تياجنني

آر إم 1٩12 مبني تياجنني العاملي
طريق ناجنينج رقم ٧5

تياجنني ٣00050
الصني

هاتف: 4٣11 22-2٣٣0 ٨6+
فاكس: 0٩٩5 2٣٣0 22 ٨6 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
مكتب كوينجدو

آر إم 2٨01 - 2، الطابق 2٨
كوسكو بالزا، برج ب

طريق هوجن كوجن األوسط رقم 61
كوينجدو 2660٧1

الصني
هاتف: 0٣٣٣1 ٨5٧٩ 5٣2 ٨6 +
فاكس: 0٣٣٣0 ٨5٧٩ 5٣2 ٨6 +
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)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )الصني( 
احملدودة

بالستيكس أفنيو رقم 1
املنطقة الصناعية الغربية

إي تيدي زد بانيو
جوجنزهو 51145٨

الصني
هاتف: 014٨ ٨4٩٨ 20 ٨6 +
فاكس: 0202 ٨4٩٨ 20 ٨6 +

كرواتيا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل 1٧ استازنيا 45 أيه
146-02 وارسو

بولندا
هاتف: ٣٧٣٧ 4٣2 22 4٨ +

فاكس: ٣٧40 4٣2 4٨ +

جمهورية التشيك
)سابك للبالستيكيات املبتكرة( زيك، إس. آر. أو

أجنليكا 140 / 20
00 120 براغ -2 فينهورادي

حمهورية التشيك
هاتف: 064٧ 051 022 42+

فاكس: 60٨ 015 2٣٩ 420 +

الدمنارك
شركة سابك النرويج أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( الدمنارك أيه بي
إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

جمهورية مصر العربية
سابك أفريقيا

مكتب سابك التمثيلي مبصر
مبنى رقم 4٧
الدور الثالث

ص ب 11٨٣5
سيتي سنتر، القاهرة اجلديدة

مصر
هاتف: 10 ٩1٩ 224 202 + 

فاكس: 21/1٧ ٧01 25٣ 202 + 

إستونيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 1
موسكو 115054
روسيا االحتادية

هاتف: ٩14٩٨5٧ 666 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+

 بريد الكتروني: 
SalesCISBaltics@sabic-europe.com

اثيوبيا 
)سابك( اثيوبيا 

كازانسيس - شارع غوينيا كوناكري 
مبنى فتحية إدريس، الدور السادس 

مقابل فندق غراند يوردانوس 
هاتف: 5٧1٣٧٨ 115 251+ 
 +251 115 5٧1446        
فاكس: 5٧144٩ 115 251+

فنلندا
شركة سابك النرويج أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( فنلندا أو واي
إتاالهدينكاتو 22 بي

فنلندا - 00210 هيلسينكي
فنلندا

هاتف: 6211010 ٩ ٣5٨ +

فرنسا
سابك فرنسا إس أيه إس

22 بالس دو فوسقيس
ال ديفينس 5

امييوبيل لو موجن
٩2٩٧٩ باريس ال ديفينس

فرنسا
هاتف: 41٩٧٨٣00 1)0( ٣٣ +
فاكس: 41٩٧٨٣01 1)0( ٣٣ +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
فرنسا إس ايه سي

22 بالس دو فوسقيس
ال ديفينس 5

امييوبيل لو موجن
٩2٩٧٩ باريس ال ديفينس سيديس

فرنسا
هاتف: 141٩٧٨256)0( ٣٣ +
فاكس: 141٩٧٨25٣)0( ٣٣ +

جورجيا
سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك احملدودة إس تي آي
سان تيك ايه. أس.

بالستيكيري سان تيك ايه إس
ساري ماه د.عدنان بيوكودتنيز كاد

أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم 2
األدوار 20 - 21

عمرانية اسطنبول
تركيا

هاتف: 5000 6٣6 216 ٩0 +
فاكس: 5050 6٣6 216 ٩0 +

أملانيا
سابك دويتشالند جي إم بي إتش

شارع إرنست غروس رقم 24
4021٩ دوسلدورف

ص.ب 4٨65 10
400٣٩ دوسلدورف

أملانيا
هاتف: 400 ٧1 1 211 4٩ +

فاكس: 40101 ٧1 1 211 4٩ +

سابك للبولي أوليفينات جي إم بي إتش
باكيرستر ٣0

45٨٩6 جيلسنكرشن أملانيا
هاتف: 20٩٩٣٣٩1 4٩ +

فاكس: 20٩٩٣٣٩200 4٩ +
بريد إلكتروني:

gelsenkirchen@sabic-europe.com

شركة سابك للبالستيكيات املبتكرة أملانيا جي إم
بي إتش

شركة سابك للبالستيكيات املبتكرة القابضة 
أملانيا

جي إم بي إتش
شارع ارنست رقم 24

4021٩ دوسلدورف
ص.ب 4٨65 10

400٣٩ دوسلدورف
أملانيا

هاتف: 400 ٧1 1 211 4٩ +
فاكس: 40101 ٧1 1 211 4٩ +

اليونان
سابك اليونان إم إي بي إي

مكاتب كوزموس
أقيو جيورجو 5

باترياشيكو بايلي
555٣5 تيسلونيكي

اليونان
هاتف: 0٨0٣10 2٣1٣ ٣0 +
فاكس: 0٨0٣1٩ 2٣1٣ ٣0 +

هوجن كوجن
كوجن  املبتكرة هوجن  للبالستيكيات  شركة سابك 

احملدودة
شركة سابك للبالستيكيات املبتكرة إس آي تي

القابضة احملدودة
غرفة رقم 1٧01 - البرج 1

البوابة
25 شارع كانتون، سيمشاتسوي

كاولون
هوجن كوجن

هاتف: 5٨٨٨ 2216 ٨52+ 
فاكس: 5٨00 2216 ٨52+

املجر
شركة )سابك( املجر كي إف تي

مبنى برج دونا التجاري  
نبفوردو يو. 22 

مبنى ب، الدور 10، 11٣٨ بودابست 
املجر 

هاتف: ٣6 ٩٣٣ 1٨٨ ٣6 +
+ ٣6 1٣٧ ٩٣٣ ٨٨ 

فاكس: ٣٨ ٩٣٣ 1٨٨ ٣6 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( كيراسك إديلمي
كيه إف تي

برج دونا
نيفوردو يو 22

مبنى بي الطابق 10
11٣٨ بودابست

املجر
هاتف: ٣٣45 - ٨٨٩ 1 ٣6 +
فاكس: ٣٣44 - ٨٨٩ 1 ٣6 +

آيسلندا
سابك نورديك أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

الهند
)سابك الهند( و)سابك للبالستيكيات املبتكرة(

الدور العاشر، أبراج أمبيانس كوربوريت 2
جزيرة أمبيانس، غورغوان -122001

هاريانا، الهند 
هاتف: 4٧461٩1 124 ٩1+ 
فاكس: ٩11605٣ ٩5٩ ٩1+ 

)سابك الهند( و)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
بي في تي احملدودة 

٧٨1 سلوتير كروبوريشن بارك
شارع أنديرا غاتكابور
شاكاال أنديري شرق
مومباي - 4000٩٣

الهند
هاتف: 1٨00 424٨ 22 ٩1+

فاكس: 1٨02 424٨ 22 ٩1+  

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( الهند بي في تي
احملدودة

بي 5، مخطط رقم ٨1- ٨5
قرية شيكادوناساندرا

أنيكال تالوك، أوف سارجابورا - أتيبيل
طريق الوالية السريع، قرب مدرسة سانت

فيلومينا
بنغالور - 562125 الهند

هاتف: 5000 6٧٧2 ٨0 ٩1+

)سابك الهند( و)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
مكتب رقم 42٨، مركز أعمال ريغوس

الدور الرابع، منتزه برابهايا بارك 
بارنر، بيوني - 411045

)سابك الهند( بي في تي احملدودة
)مكتب نيبال(

62، يلو هاوس، الطابق الثاني
أمام »مدرسة بودز مونتسوري«
جالبناياك، آيديناث مارغ، ناخو

كامتاندو
نيبال

هاتف: ٩٧٧155٩24٩1 +
فاكس: ٩٧٧155٩1٣٨4 +

)سابك الهند( بي في تي احملدودة
122 شارع فاطمة، كادانا

سيريالنكا
هاتف: ٩42244٧٨0 +
فاكس: ٩422٣2٣5٩ +

إندونيسيا
مكتب سابك التمثيلي بإندونيسيا
مبنى سوق جاكارتا لألوراق املالية

البرج 1 رقم 1٧02 الطابق 1٧
جاالن جند سوديرمان كاف 5٣ - 52

جاكارتا 121٩0
إندونيسيا

هاتف: 0055 5140 )21( 62 +
فاكس: 00٧٧ 5140 )21( 62 +

sappl-iro@sabic.co.id :البريد اإللكتروني

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )إس إي أيه( 
بي تي

إيه احملدودة
مبنى سوق جاكارتا لألوراق املالية
جناح 1٧02، البرج 1، الطابق 1٧

جالن جند سوديرمان كاف رقم 5٣ / 52
جاكارتا 121٩0

إندونيسيا
هاتف: 5150150 21 62 +

إيران
سابك إيران

الوحدات رقم دي ٣، الدور الثالث
رقم 164٣، مجمع سافارين التجاري

محطة غاز أووب، شارع شريعتي
طهران

جمهورية إيران اإلسالمية
هاتف: 5- 226450٣ 21 ٩٨ +

فاكس: 226٣2٩54 21 ٩٨ +

إيطاليا
)سابك( إيطاليا إس آر آي

فيا ساميون شايفينو 11 / 1٩
2015٨ ميالنو، إيطاليا

هاتف: ٣٩02٨5٩٧41 +
فاكس: ٣٩02٨64654٧2 +

مبيعات )سابك( إيطاليا
فيا ساميون شايفينو 11 / 1٩

2015٨ ميالنو، إيطاليا
هاتف: ٣٩02٣٧٧1٣51 +

فاكس: ٣٩02٣٧٧1٣5٣٣ +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( إيطاليا إس آر إل
فيا كا تريفيجليو 

24040 بونتيردو نيوفو )بي 6(، إيطاليا 
هاتف: ٣٩0٣6٣٣٣0٧٧2 +
فاكس: ٣٩0٣6٣٣٣0201 +

أيرلندا
شركة سابك اململكة املتحدة احملدودة

بيبرميل درايف
ريدتش، ورس، بي ٩٨ ٨ كيو جيه

اململكة املتحدة
هاتف: 5٩05٧0 152٧ 44 +
فاكس: 5٩05٧٧ 152٧ 44 +

دليل )سابك( حول العالم
تتمة
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املكسيك
مكتب مكسيكو سيتي 
باسيو دي ال ريفورما

2620، لوماس أطلس 
ميغيل هيلداغو 11٩50

سيوداد دي مكسيكو
املكسيك 

هاتف: 6٧00 1105 )55( 51+
فاكس: 6٧٩٩ 1105 )55( 51+ 

مصنع تامبيكو
بوليفارد دي لوس ريوس كم 4٫٨

بويرتو انداستريال ألتاميرا
ألتاميرا ٨٩60٨

متاوليباس
املكسيك 

هاتف: 2500 22٩ )٨٣٣( +51
فاكس: 2545 22٩ )٨٣٣( +51

مصنع سان لويس بوتوسي 
أفينيدا سيركويتو مكسيكو رقم 1٧0

باركو إنداستريال تريس
ناكيونس 

سان لويس بوتوسي ٧٨٣٩5 
سان لويس بوتوسي 

املكسيك
مولدافا

سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو
يو إل 1٧ استازنيا 45 أيه

146-02 وارسو
بولندا

هاتف: ٣٧٣٧ 4٣2 22 4٨ +
فاكس: ٣٧40 4٣2 4٨ +

اجلبل األسود
سابك املجر كيه إف تي

برج دونا مبنى املكتب
نيبفيردو يو 22

مبنى بي الطابق العاشر
11٣٨ بودابست

هاتف: ٣٣٣٧ ٨٨٩ 1 ٣6 +
هاتف: ٣٣٣6 ٨٨٩ 1 ٣6 +
فاكس: ٣٣٣٨ ٨٨٩ 1 ٣6 +

املغرب
سابك املغرب

2٣ شارع باني ريتون، شارع ك إم 4٫2
محمد السادس، حي سوسي

الرباط
املغرب

هاتف: 0٣ / 2125٣٧٧51٧02 +
فاكس: 2125٣٧٧51٧05

هولندا
سابك كابيتال بي في

مركز التجارة العاملي البرج إتش الدور 2٧
زويدبيلن 216

10٧٧ إكس في أمستردام
هاتف: 212٨ ٧22 46 ٣1 +
فاكس: 4٨2٩ 264 10 ٣1 + 

سابك أوروبا
ص.ب 5151

61٣0 بي دي سيتارد
هولندا

هاتف: 2222 ٧22 )46( ٣1 +
فاكس: 0000 ٧22 )46( ٣1 +

البريد اإللكتروني:
info@sabic.com

مبيعات سابك أوروبا
يوروبابوليفارد 1، 61٣5 إل دي سيتارد

هولندا
هاتف: ٧2222٨٩ 46 ٣1 +
فاكس: 2644٨22 10 ٣1 +

بريد الكتروني:
sales.benelux@sabic.com

سابك أوروبا - التصنيع
ص ب 4٧5

6160 أيه إل خيلني
هولندا

هاتف: 464٧6٧000 ٣1 +
البريد اإللكتروني:

geleen@sabic.com

شركة سابك للبالستيكيات احلرارية املعززة 
باأللياف

دي سيربيلنغ 15
٨21٩ بي زي ليليستاد

هولندا
www.frt.sabic.com

سابك أوروبا - األبحاث والتطوير
ص ب ٣1٩

6160 أيه إتش خيلني
هولندا

هاتف: 020٧ 4٧6 46 ٣1 +
فاكس: 050٣ 4٧6 46 ٣1 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( بي في
سابك للبالستيكيات املبتكرة التمويلية بي في

سابك للبالستيكيات املبتكرة جي بي بي في
سابك للبالستيكيات املبتكرة القابضة بي في

سابك للبالستيكيات املبتكرة آي بي بي في
سابك للبالستيكيات املبتكرة آي بي

املرخصة بي في
بالستيكسالن 1

4612 بي إكس بيرجني أوب زوم
هولندا

هاتف: 2٩11 2٩ 164 ٣1 +
فاكس: 2٩40 2٩ 164 ٣1 +

بي في سنيج - يوني هاي فاي
زوتكيتني 2٣

1601 إيه إكس إنخوسني
هولندا

هاتف: ٩44 ٣1٧ 22٨ ٣1 +
فاكس: 2٧٨ ٣1٧ 22٨ ٣1 +

النرويج
شركة سابك النرويج أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

باكستان
سابك باكستان بي تي في احملدودة

إم - 12٣ - 126، دور امليزانني
بنزنس أركاد موفمبيك

فندق موفمبيك، طريق كلوب
كراتشي - ٧55٣0

هاتف: ٣1 - ٣22٩ 56٣ 21٣ ٩2+

الفلبني
شركة سابك باسيفيك بي تي إيه احملدودة

مكتب سابك التمثيلي بالفلبني
الطابق 1٨ 

برج فيالم اليف
٨٧6٧ باسيو دو روكساس

مدينة ماكاتي 1226
الفلبني

هاتف: ٩1٧52٩٨٧٩1 6٣+ 
البريد اإللكتروني:

sappl-pro@sabic.com.ph

بولندا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل استازنيا 45 أيه
-02 146 وارسو

بولندا
هاتف: ٧22 ٣2٣ 224 4٨ +
فاكس: ٧40 ٣2٣ 224 4٨ +

سابك للبالستيكيات املبتكرة بولندا
إسبي زيد. أو.أو

1٧ شارع إستايزنيا 45 أيه
02-146 وارسو

بولندا
هاتف: ٧22 ٣2٣ 224 4٨ +
فاكس: ٧40 ٣2٣ 224 4٨ +

اليابان
شركة سابك اليابان إل إل سي

مبنى نادي طوكيو
كاسوميجاسيكي ٣- 2- 6 شايودا-كيو طوكيو

001٣-100 اليابان
هاتف: 4٧00 ٣5٩٣ ٣ ٨1+
فاكس 4٧0٩ ٣5٩٣ ٣ ٨1+

شركة )سابك( اليابان إل إل سي
)مركز التقنية الياباني(

2-2 كينو قوكا، موكا
توشيقي ٣21 - 4٣٩2

اليابان

شركة )سابك( اليابان إل إل سي 
2-2 كينو قوكا، موكا

توشيقي ٣21 - 4٣٩2
اليابان

هاتف: 2111 ٨0 2٨5 ٨1+
فاكس: 21٣1 ٨0 2٨5 ٨1+

كازاخستان
سابك أوروبا الشرقية

سابك دبي
ص ب 25٨٩2

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٩٧144٣55٨٨٨ +
فاكس: ٩٧1442٣0٨10 +

كينيا
مركز باسيس، الدور الرابع

طريق واياكي، ويستالندز
ص ب 141٩ - 00٨00

نيروبي، كينيا
هاتف: 4000 2٩4 20 254 +

فاكس: 4111 2٩4 20 254

كوريا اجلنوبية
شركة سابك كوريا احملدودة

املقر الرئيس بـ سيئول 
برج دوجنهون الطابق 20

٣1٧ تهران-رو، كانغنام-غو 
06151 سيئول 
كوريا اجلنوبية 

هاتف: 6000 510 2 ٨2 + 
فاكس: 6666 510 2 ٨2 + 

شركة سابك كوريا احملدودة
)مركز سابك التقني( 
1٣21 سيونغنام دايرو 

سيونغ غو- سيونغنام سي 
محافظة غايونغي، 1٣10٩ 

كوريا اجلنوبية
هاتف: 5000 ٧٧٨ ٣1 ٨2+ 
فاكس: 5102 ٧٧٨ ٣1 ٨2+ 

شركة سابك كوريا احملدودة
)مركز سابك التقني( 

٨1٧0٣-ب مجمع األبحاث األول
2066 سيوبو-رو

جانغان-غو، سيوين-سي
غيونغي-دو، 1641٩

كوريا اجلنوبية 
هاتف: 5000 ٧٧٨ ٣1 ٨2+
فاكس: 6٧5٨ 2٩٩ ٣1 ٨2+

شركة سابك كوريا احملدودة
مصنع تشونغو 

4٨٨ قوغون-دايرو 
تشونغو-سي

تشونغتشيونغبوك - دو
2٧٣24 كوريا اجلنوبية 

هاتف: ٨111 ٨50 4٣ ٨2+ 
فاكس: ٨050 ٨50 4٣ ٨2+ 

شركة كوريا نيكسيلني 
مصنع أولسان

1 سابيونغ - رو 
شيونغ ريانغ - مايون 

أوجلو غون 
أولسان - 44٩٨٧ 

كوريا اجلنوبية 
هاتف: ٨4٨45 5220 ٨2+ 

شركة كوريا نيكسيلني 
مركز األبحاث والتطوير 

٣25 أكسبو-رو يوسيونغ غو 
دايجيون ٣4124

هاتف: ٧220 ٨66 42 ٨2+ 
فاكس: ٧215 ٨66 42 ٨2+ 

التفيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 1 
موسكو 115054

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+

بريد الكتروني:
SalesCISBaltics@sabic-europe.com

لبنان
سابك لبنان

ميناء احلصن
مبنى مواقف بيروت 1٣44، الدور اخلامس

مخطط ب، شارع أحمد داعوق
ص ب 11 - 215٣

بيروت 2011 - ٨40٣
لبنان

هاتف: 44 ٧٣4 11٩ ٩6 +
حتويلة 220 أو 0

فاكس: 65 ٧2٨ 11٩ ٩6 +

ليتوانيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 1 
موسكو 115054

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+

بريد الكتروني:
SalesCISBaltics@sabic-europe.com

مقدونيا
سابك اليونان إم إي بي إي

مكاتب كوزموس
أقيو جيورجو 5

باترياشيكو بايلي
تيسلونيكي

اليونان
هاتف: 0٨0٣10 2٣1٣ ٣0 +
فاكس: 0٨0٣1٩ 2٣1٣ ٣0 +

ماليزيا
اجلناح ٣- 11 - ٣٨، املربع ٣ بي

الطابق 11 بالزا سنترال
جاالن استيسان سينترال 5

كواالملبور 504٧0
ماليزيا

هاتف: 61٩٨ 22٧4 ٣ 60 +
فاكس: ٣4٨٧ 22٧٣ ٣ 60 +

دليل )سابك( حول العالم
تتمة



٨5 التقرير السنوي للعام 201٦م٨4

كيميا
شركة اجلبيل للبتروكيماويات

ص.ب 100٨4
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 6000 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٧٨5٨ ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
kemya@kemya.sabic.com

بتروكيميا
الشركة العربية للبتروكيماويات

ص.ب 10002
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٧000 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 44٨0 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
petrokemya@petrokemya.sabic.com

صدف
الشركة السعودية للبتروكيماويات

ص.ب 10025
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣000 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٣٣4٣ ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +

info@sadaf.sabic.com :البريد اإللكتروني

سافكو
شركة األسمدة العربية السعودية

ص.ب 11044
مدينة اجلبيل الصناعية ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 1100 ٣41 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 125٧ ٣41 1٣ )0( ٩66 +

الشركة السعودية للميتاكريليت
ص ب 1000٣
اجلبيل ٣1٩61

هاتف: 5500 ٣40 )01٣( ٩66 +
فاكس: 5604 ٣40 )01٣( ٩66 +

كيان السعودية
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

ص ب 10٣02
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣٣00 ٣5٩ 1٣ )0( ٩٩6 +
فاكس: ٣111 ٣5٩ 1٣)0( ٩٩6 +

الشركة السعودية للكيماويات العضوية املعدنية
)SOCC(

ص.ب 11241
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٧٩50 ٣56 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 6025 ٣5٨ 1٣)0( ٩66 +

شرق
الشركة الشرقية للبتروكيماويات

ص.ب 100٣5
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5000 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 0٣٨5 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

info@sharq.sabic.com :البريد اإللكتروني

شروق
الشركة السعودية اليابانية لألكريلونتريل

ص.ب 10٨6٨
اجلبيل الصناعية ٣1٩61
اململكة العربية السعودية

هاتف: 6٧0٧ ٣40 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 6٨٧٨ ٣40 1٣ )0( ٩66 +

الشركة السعودية للكيماويات املتخصصة
ص.ب 102٧٣
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٧٩00 ٣56 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٧5٧٧ ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
specialtychem@sabic.com

املتحدة
شركة اجلبيل املتحدة للبتروكيماويات

ص.ب 100٨5
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5000 ٣5٩ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٧٧52 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

ينساب
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

ص.ب ٣1٣٩6
مدينة ينبع الصناعية

ينبع 41٩12
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٩000 ٣25 14 )0( ٩66 +
فاكس: 6600 ٣25 14 )0( ٩66 +

ينبت
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات

ص.ب 41٩12
ينبع 21441

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5000 ٣٩6 14 )0( ٩66 +
فاكس: 5006 ٣٩6 14 )0( ٩66 +

info@yanpet.sabic.com :البريد اإللكتروني

التقنية واالبتكار
ص.ب 4250٣

الرياض 11551
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٩٣٣٣ 4٩٩ 11 )0( ٩66 +
فاكس: 1101 265 11 )0( ٩66 +

مختبر اخلدمات الفنية
هاتف: 1661 265 11 )0( ٩66 +
فاكس: 16٨6 265 11 )0( ٩66 +

صربيا
سابك املجر كيه إف تي

برج دونا مبنى املكتب
نيبفيردو يو 22

مبنى بي الطابق العاشر
11٣٨ بودابست

هاتف: ٣٣٣٧ ٨٨٩ 1 ٣6 +
هاتف: ٣٣٣6 ٨٨٩ 1 ٣6 +
فاكس: ٣٣٣٨ ٨٨٩ 1 ٣6 +

سنغافورة
شركة سابك آسيا الباسيفيك بي تي إيه 

احملدودة
شارع ون متسك

برج ميلينيا رقم 01 - 06
سنغافورة 0٣٩1٩2

هاتف: 2555 655٧ 65 +
فاكس: ٨101 65٣1 65 +

sappl@sabic.com.sg :البريد اإللكتروني

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )إس إي أيه( 
بي تي

إيه احملدودة
سابك للبالستيكيات املبتكرة سنغافورة بي تي 

إي
احملدودة

2٣ شارع بنوي
سنغافورة 62٩٨٩5

هاتف: 4100 6210 65 +
فاكس: ٣06٣ 6٨61 65 +

شركة سابك إس كيه نيكسيلني 
شارع ون متسك 

0٩04 ميلينيا تاور 
سنغافورة 
0٣٩1٩2

هاتف: ٩460 64٧0 65+ 
فاكس: ٩4٧٩ 6420 65+

البرتغال
شركة سابك للتسويق إبريكا إس أيه يو

ايديفيسيو يورو- ٣
4a-°4 ،5 فريدريك مومباو

إيه - 0٨٩60 سانت جست ديسفيرن
برشلونة
إسبانيا

هاتف: 60 ٣0 4٧0 ٩٣ ٣4 +
فاكس: ٣6 64 4٧٣ ٩٣ ٣4 +

رومانيا
شركة )سابك( املجر كي إف تي

مبنى برج دونا التجاري  
نبفوردو يو. 22 

مبنى ب، الدور 10، 11٣٨ بودابست 
املجر 

هاتف: ٣6 ٩٣٣ 1٨٨ ٣6 +
+ ٣6 1٣٧ ٩٣٣ ٨٨ 

فاكس: ٣٨ ٩٣٣ 1٨٨ ٣6 +

روسيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 1
موسكو 115054

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( روسيا
كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 4

موسكو 115054
روسيا

هاتف: 0٣ ٩2 2٨٧ 4٩5 ٧+ 
فاكس: 02 ٩2 2٨٧ 4٩5 ٧+

اململكة العربية السعودية
الشركة السعودية للصناعات األساسية

)املركز الرئيس(
ص.ب 5101

الرياض 11422
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٨000 225 11 )0( ٩66 +
فاكس: ٩000 225 11 )0( ٩66 +

info@sabic.com :البريد اإللكتروني

مكتب الدمام
ص.ب 262٩

الدمام ٣1461
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٨444 ٨10 1٣ ( 0) ٩66 +
فاكس: ٨420 ٨10 1٣ ( 0) ٩66 +

مكتب جدة
ص.ب ٣0204

جدة 214٧٧
اململكة العربية السعودية

هاتف: ٨٨٨ 60٨ 12 )0( ٩66 +
فاكس: ٨٨10 60٨ )0( ٩66 +

مكتب اجلبيل
ص.ب 10040
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٧200 ٣4٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 0400 ٣4٧ 1٣ )0( ٩66 +

ساب تانك
سابك خلدمات الشحن )اجلبيل(

ص.ب 101٣5
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٣646 ٣45 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 54٧0 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +

مكتب ينبع
ص ب ٣1656، ينبع 41٩12

اململكة العربية السعودية 
هاتف: 5440 ٣٩6 14 )0( ٩66 + 
فاكس: 5٣٣2 ٣٩6 14 )0( ٩66 +

الرازي
الشركة السعودية للميثانول

ص.ب 10056
مدينة اجلبيل الصناعية ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٧٨00 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 5552 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
arrazi@arrazi.sabic.com

البيروني
شركة اجلبيل لألسمدة

ص.ب 10046
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 64٨٨ ٣41 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٧122 ٣41 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
albayroni@albayroni.sabic.com

غاز
الشركة الوطنية للغازات الصناعية

ص.ب 10110
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5٧٣٨ ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: ٨٨٨0 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
hussainaa@gas.sabic.com

حديد
الشركة السعودية للحديد والصلب

ص.ب 1005٣
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 1100 ٣5٧ 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 5000 ٣5٨ 1٣ )0( ٩66 +

ابن البيطار
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية

ص.ب 102٨٣
اجلبيل ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 1100 ٣41 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 125٧ ٣41 1٣ )0( ٩66 +

ابن رشد
الشركة العربية لأللياف الصناعية

ص.ب ٣0٧01
ينبع 41٩12

اململكة العربية السعودية
هاتف: ٨000 ٣21 14 )0( ٩66 +
فاكس: ٨00٨ ٣21 14 )0( ٩66 +

ابن سينا
الشركة الوطنية للميثانول

ص.ب 1000٣
مدينة اجلبيل الصناعية ٣1٩61

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5500 ٣40 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 5604 ٣40 1٣ )0( ٩66 +

ابن زهر
الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات

ص.ب 10٣٣0
اجلبيل 10٣٣0

اململكة العربية السعودية
هاتف: 5060 ٣41 1٣ )0( ٩66 +
فاكس: 2٩66 ٣41 1٣ )0( ٩66 +

البريد اإللكتروني:
info@ibnzahr.sabic.com

دليل )سابك( حول العالم
تتمة
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سابك للبالستيكيات املبتكرة احملدودة
طريق بيبرميل، ريدتش

وورسسترشاير
بي ٩٨ ٨ كيو جي

اململكة املتحدة
هاتف: 152٧5٩05٧0 )0( 44 +
فاكس: 152٧5٩05٧٧ )0( 44 +

الواليات املتحدة األمريكية
سابك أمريكا

منطقة )سابك( األمريكتني 
2500 سيتي ويست بولفارد 

هيوسنت، تكساس ٧٧042
الواليات املتحدة األمريكية 
هاتف: 2٣01 4٣0 ٧1٣ +1

مركز سابك التقني
1600 إندستريال بي إل في دي

شوقرالند تكساس ٧٧4٧٨
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: 5500 20٧ 2٨1 1+
فاكس: 5550 20٧ 2٨1 1+

مركز تطوير معاجلة البوليمرات 
55 طريق ميريل

بيتسفيلد، إم ايه 01201
الواليات املتحدة األمريكية 

هاتف: 46٨٨ 44٨ 41٣ 

هنترسفيل إن سي
٩٩٣0 شارع كينسي

هنترسفيل
كارولينا الشمالية 2٨0٧٨

الواليات املتحدة األمريكية
هاتف: ٧٨42 ٧52 ٨00 1 +
فاكس: ٧٨42 ٧52 ٨٨٨ 1 +

كولومبس، آي إن 
٩45 إس طريق مار 

كولومبس، آي إن 4٧201
هاتف: 01٩٧ ٣٧2 ٨12
فاكس: 02٣٣ ٣٧2 ٨12

ويكسون إم آي
٣1220 أوك قريك درايف

ويكسوم
ميتشيجان 4٨٣٩٣

الواليات املتحدة األمريكية
هاتف: 4200 ٩26 24٨ 1 +
فاكس: 114٣ ٩60 24٨ 1 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة(
منتجات إل إن بيه

اكستون بي أيه
4٧5 كرميري وي

إكستون، بيه أيه 1٩٣41
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: 4500 ٣6٣ 610 1 +

ماونت فيرنون آي إن 
1 لكسان لني

ماونت فيرنون، إنديانا 4٧620
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: ٧000 ٨٣1 ٨12 1 +

سيلكريك نيويوريك
1 نوريل أفنيو

سلكيرك، نيويورك 1215٨
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: 5011 4٧5 ٨15 1 +

أوتاوا آي إل
214٨ نورث، الشارع 2٧5٣

أوتوا، إلينوس 61٣50
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: ٧000 4٣4 ٨15 1 +

بيركفيل إيه إل
1 بالستيكس درايف

بوركفيل، أالباما ٣6٧52
الواليات املتحدة األمريكية

هاتف: 5000 ٨٣2 ٣٣4 1 +

خليج سانت لويس، إم إس  
٣5٣1 طريق بورت أند هاربور 

خليج سانت لويس 
مسيسيبي )إم إس( ٣٩520 

واشنطن دي سي 
1001 جي شارع إن دبليو ، 500 إي

واشنطن، دي سي  20001
هاتف: 2544  621 202 1+
فاكس: 2546 621 202  1+

أوزباكستان
سابك أوروبا الشرقية

سابك دبي
ص ب 25٨٩2

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٩٧144٣55٨٨٨ +
فاكس: ٩٧1442٣0٨10 +

فيتنام
شركة )سابك( فيتنام احملدودة 

وحدة ٣، الطابق 40، برج بيتكسكو املالي
02 شارع هاي تريو، بن نغي وارد 

احلي رقم 1، هو تشي مينه سيتي، فيتنام 
هاتف: ٣٩141010-٨-٨4+
فاكس: ٣٩1420٨٨-٨-٨4+

sappl-vro@sabic.com :بريد إلكتروني

مكتب هانوي التمثيلي
جناح رقم 1506 مبنى أوشان بارك

1 داو أنه، حي دونق دا
هانوي
فيتنام

هاتف: ٣5٧٧251٨ 4 ٨4 +
فاكس: ٣5٧٧2515 4 ٨4 +

سلوفاكيا
سابك بولندا إسبي زيد.أو.أو

يو إل 1٧ استازنيا 45 أيه
-02 146وارسو

بولندا
هاتف: ٣٧٣٧ 4٣2 22 4٨ +

فاكس: ٣٧40 4٣2 4٨ +

سلوفانيا
سابك املجر كيه إف تي

برج دونا مبنى املكتب
نيبفيردو يو 22

مبنى بي الطابق العاشر
11٣٨ بودابست

هاتف: ٣٣٣٧ ٨٨٩ 1 ٣6 +
هاتف: ٣٣٣6 ٨٨٩ 1 ٣6 +
فاكس: ٣٣٣٨ ٨٨٩ 1 ٣6 +

جنوب أفريقيا
سابك جنوب أفريقيا
الدور 2٣ مبنى املدينة
شارع ٧ والتر سيسولو

ص.ب ٧1٩٣ روقيبا
كيب تاون ٨001

جنوب أفريقي
هاتف: 100 0٩6 214 2٧ +
فاكس: 101 0٩6 214 2٧ +

إسبانيا
شركة سابك للتسويق إبريكا إس أيه يو

ايديفيسيو يورو- ٣
فريدريك مومباو 5- 5
°4 - 4أ ايه - 0٨٩60
سانت جست ديسفيرن

برشلونة
إسبانيا

هاتف: 60 ٣0 4٧0 ٩٣ ٣4 +
فاكس: ٣6 64 4٧٣ ٩٣ ٣4 +

مبيعات إسبانيا إس إل 
سي/ فريدريك مومباو 5

-°4-4أ
0٨٩60 سانت جست ديسفيرن

برشلونة، إسبانيا
هاتف: 060 ٧0٣ ٩٣4 ٣4 +
فاكس: 4٣6 ٧٣6 ٩٣4 ٣4 +

)سابك للبالستيكيات املبتكرة( إسبانيا
كترا. دي، قرطاجنة أيه ألهماما

دي مورسيا، كم 1٣
٣0٣٩0 ال ألتجورا

مورسيا، أسبانيا

السويد
شركة سابك النرويج أيه إس

كوغلي آلي 2
دي كيه - 2٩٧0 هورشولم

الدمنارك
هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

السعودية للبالستيكيات املبتكرة أيه بي
ص.ب ٣42 سولنا ستراندفاج ٧٨

1٧1 54 سولنا
السويد

هاتف: 1٨ 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +
فاكس: 10 4٩ ٣2 ٣٣ 45 +

سويسرا
سابك دويتشالند جي إم بي إتش

شارع ارنست غنوس رقم 24
4021٩ دوسلدورف

ص.ب 104٨65
400٣٩ دوسلدورف

أملانيا
هاتف: 400 ٧1 1 211 4٩ +

فاكس: 40101 ٧1 1 211 4٩ +

تايوان
سابك تايوان القابضة احملدودة

فرع تايوان
غرفة بي ٧ أف رقم ٨ القسم ٣

طريق مينشينج إي
تايبيه 104٨0 تايوان

هاتف: 1٨00 21٨٣ 2 ٨٨6 +
فاكس: 650٩ 2516 2 ٨٨6+ 

تايالند
)سابك للبالستيكيات املبتكرة( )تايالند( 

احملدودة
الدور 15، مبنى ثانيا بالزا، 52 طريق سيلوم

سورياونغ، بانغراك، بانكوك 10500
تايالند

هاتف: 4 - 2٣12٣2٣ 2 66 +
فاكس: 2٣12٣22 2 66 +

شركة سابك للبالستيكيات املبتكرة )تايالند(
احملدودة

22/64 مو 4 إيسترن سيبورد إنداستريال إستيد
تومبول بلواك داينغ أمفور بوالك داينغ

ريونق 21140
تايالند

هاتف: 00 ٧٣٧ ٣٨6 66 +
فاكس: 55244 ٩ ٣٨ 66 +

تونس )سابك تونس(
أميبل ماتركس، مخطط رقم ب الثاني

إيتاج - طريق الك كونستانس، لي برغس
ال مارسا، تونس 105٣

تونس
هاتف: ٣20 011 ٧1 216+ 

فاكس: ٧٣5 ٨60 ٧1 216

تركيا
سابك تركيا

سابك بتروكيميا تك احملدودة إس تي آي
سان تيك ايه. أس.

بالستيكيري سان تيك ايه إس
ساري ماه د.عدنان بيوكودتنيز كاد

أكوم أوفيس سيساس بالزا بلوك رقم 2
األدوار 20 - 21

عمرانية اسطنبول
تركيا

هاتف: 5000 6٣6 216 ٩0 +
فاكس: 5050 6٣6 216 ٩0 +

تركمانستان
سابك أوروبا الشرقية

سابك دبي
ص ب 25٨٩2

دبي، دولة اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: ٩٧144٣55٨٨٨ +
فاكس: ٩٧1442٣0٨10 +

أوكرانيا
سابك أوروبا الشرقية

كوزموداميانزكيا نيبريهاينا 52 مبنى رقم 1
موسكو 115054

هاتف: ٧666٩14 ٩٨5 ٧+
هاتف: 2٨٧٩20٣ 4٩5 ٧+
فاكس: 2٨٧٩202 4٩5 ٧+

بريد إلكتروني:
SalesCISBaltics@sabic-europe.com

اإلمارات العربية املتحدة
سابك دبي

ص.ب 25٨٩2
دبي

اإلمارات العربية املتحدة
هاتف: 5٨٨٨ 4٣5 4 ٩٧1 +
فاكس: 0٨10 42٣ 4 ٩٧1 +

اململكة املتحدة وأيرلندا الشمالية
شركة سابك اململكة املتحدة احملدودة

بيير ميل درايف، رييدتش
وورسيسترشاير

بي ٩٨ ٨ كيو جيه
اململكة املتحدة

هاتف: 5٩05٧0 152٧ 44 +
فاكس: 5٩05٧٧ 152٧ 44 +

شركة سابك اململكة املتحدة للبتروكيماويات
احملدودة

ص ب ٩٩ مركز ويلتون
ردكار تي إس 10 4 واي أيه

اململكة املتحدة
هاتف: 45٣٣66 1642 44 +
فاكس: ٨٣460٨ 1642 44 +

البريد اإللكتروني:
Teesside@sabic-europe.com

هذه القائمة تتضمن جميع الشركات التابعة لـ )سابك( )مبا في ذلك مكاتب املبيعات(، سواء كانت مملوكة بالكامل من قبل )سابك( أو كانت شريكا بها، وهذه الشركات مت تصنيفها بحسب 
 البلد أو البلدان التي تعمل بها ميكنكم االطالع على قائمة كاملة بكيانات )سابك( حول العالم من خالل زيارة املوقع التالي: 

 .http://www.sabic.com/corporate/ar/ourcompany/manufacturing-affiliates/sabic-manufacturing-affiliates

العبارات التي تشير للمستقبل: هذا التقرير قد يحتوي في بعض أجزاءه على "عبارات تصف املستقبل"، وهي عبارات تتعلق بأحداث قد حتدث في املستقبل، أو أنها تتناول 
توقعات عن األعمال واألداء املالي أو الوضع املالي لشركتنا أو لآلخرين. تتضمن مثل هذه العبارات مفردات مثل "نتوقع"، "ننوي"، "نتنبأ"، نخطط"، "نرى"، "نؤمن"، "نسعى"، أو 

"سوف". تتناول العبارات التي تصف املستقبل، بطبيعتها، مسائل تقديرية وغير مؤكدة. كما أن هنالك عوامل كثيرة جدا نتائجنا الفعلية مختلفة عن تلك املذكورة في العبارات التي 
تصف املستقبل. ومن األمثلة احملددة على ذلك: التغيرات في الظروف االقتصادية واملالية مبا في ذلك التذبذب في أسعار املواد اخلام والسلع، وأسعار الفائدة والصرف، وقيمة 

األصول الثابتة، واحتمالية اضطراب السوق أو أية تأثيرات أخرى قد تطرأ على أسواق شركتنا الرئيسة. ونحن نخلي مسؤوليتنا من أي إجراء تتخذه أطراف أخرى باالعتماد على 
العبارات التي تصف املستقبل املذكورة في هذا التقرير. ما لم يتم النص على غير ذلك، فإن )سابك( والعالمات التجارية اململوكة لها أو لشركاتها التابعة أو الفرعية هي عالمات 

جتارية تعود ملكيتها لـ )سابك( أو لشركاتها التابعة أو الفرعية. أية عالمة جتارية أو منتج أو خدمة جتارية تقدمها الشركات األخرى والتي مت ذكرها في هذا التقرير تعتبر 
عالمة جتارية و/أو خدمة جتارية و/أو اسم جتاري تعود ملكيتها للجهة صاحبة العالقة حسب ما ورد في التقرير.

)التيتيود ™ أند ألينوير ™( هي عالمة جتارية مسجلة لشركة )ديل( أو الشركات التابعة لها، و)جناح البيت االبتكاري ™ICEHouse( هي عالمة جتارية مسجلة لشركة )وليام 
 SAP( هي عالمة مسجلة ملشروع )SAP®(أو الشركات التابعة لها، و )SK Energy Co. Ltd( هي عالمة جتارية لشركة )™ماكدونو( أو الشركات التابعة لها، و)نيكسيلني

 United( هي عالمة جتارية مسجلة للجمعية األمريكية ،)First Lego League™(و ،)FCA US LLC( هي عالمة جتارية مسجلة لشركة )(، و)جيبGlobalization
States Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology Corp( )إس كيه كيميكالز ™( هي عالمة جتارية مسجلة لشركة 

)إس كيه هولدنغز احملدودة(.

دليل )سابك( حول العالم
تتمة
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٩1القوائم املالية

AUDITOR’S REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS

قائمة املركز املالي املوحدة

إيضاحاملوجودات
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

املوجودات املتداولة
440.767.064٣٨,64٩,٣2٣نقد وما يعادله

520.104.8582٩,٩0٩,٨11استثمارات قصيرة األجل

619.789.5151٩,٣٧5,٨42ذمم مدينة

٧23.121.77024,6٣5,44٩مخزون

٨4٫724.0114,4٩1,5٨4مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

108.507.21811٧,062,00٩مجموع املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة
٩16٫951٫79916,6٧٨,٧٩0استثمارات 

10170٫008٫4561٧٣,15٧,٧1٧ممتلكات ومصانع ومعدات

1116٫234٫16416,546,01٨موجودات غير ملموسة

125٫191٫2214,٧٧4,620موجودات غير متداولة أخرى

208٫385٫640211,15٧,145مجموع املوجودات غير املتداولة

316٫892٫858٣2٨,21٩,154مجموع املوجودات

كما في 3١ ديسمبر 20١٦م

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



٩٣القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م٩2

قائمة الدخل املوحدةقائمة املركز املالي املوحدة تتمة
 للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

إيضاح
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

132٫826٫60514٨,0٨5,٧41املبيعات

)105,05٧,٩٨1()91.916.534(تكلفة املبيعات

40.910.0714٣,02٧,٧60إجمالي الربح

)1٣,٧2٧,٨24()12٫664٫243(22مصاريف بيعية وعمومية وإدارية

)٧٨0,615()1٫467٫506(10انخفاض في قيمة آالت ومعدات شركة تابعة

26٫778٫3222٨,51٩,٣21الدخل من العمليات الرئيسة

٩875٫9351,1٩2,026احلصة في نتائج الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية

)1,50٩,014()1٫690٫430(أعباء مالية

2٣2٫085٫0571,٣11,4٧5إيرادات أخرى، صافي

28٫048٫8842٩,51٣,٨0٨الدخل قبل حصة حقوق امللكية غير املسيطرة والزكاة

)٨,645,11٨()7٫210٫041(21حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

20٫838٫84320,٨6٨,6٩0الدخل قبل الزكاة

)2,100,000()3٫000٫000(16الزكاة

17٫838٫8431٨,٧6٨,6٩0صافي الدخل

24ربح السهم )بالريـال السعودي(

8.93٩٫51املتعلق بالدخل من العمليات الرئيسة

5.956٫26املتعلق بصافي الدخل

إيضاحاملطلوبات وحقوق امللكية
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

املطلوبات املتداولة
1٣13٫226٫8951٣,٣06,056اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل

1416٫359٫70516,515,1٨6ذمم دائنة

159٫137٫85811,150,010مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

162٫386٫3361,6٣٣,4٧٣زكاة مستحقة

41٫110٫79442,604,٧25مجموع املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة
1٣49٫100٫8325٩,2٧٩,٣٧٧قروض طويلة األجل

1٧3٫185٫136٣,٧٣5,5٣٩مطلوبات غير متداولة أخرى

1٨13٫169٫47312,٧42,٣2٧منافع موظفني

65٫455٫441٧5,٧5٧,24٣مجموع املطلوبات غير املتداولة

106٫566٫23511٨,٣61,٩6٨مجموع املطلوبات

حقوق امللكية

حقوق املساهمني
1٩30٫000٫000٣0,000,000رأس املال

2015٫000٫00015,000,000احتياطي نظامي

20110٫889٫032110,٨٨٩,0٣2احتياطي عام

)4,005,6٨٨()5٫718٫885(احتياطيات أخرى

12٫877٫74810,040,٧05أرباح مبقاة

163٫047٫895161,٩24,04٩مجموع حقوق املساهمني

2147٫278٫7284٧,٩٣٣,1٣٧حقوق امللكية غير املسيطرة

210٫326٫62320٩,٨5٧,1٨6مجموع حقوق امللكية

316٫892٫858٣2٨,21٩,154مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

٣0, ٣1االلتزامات احملتملة و االرتباطات 

كما في 3١ ديسمبر 20١٦م

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



٩5القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م٩4

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

األنشطة التشغيلية
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

20٫838٫84320,٨6٨,6٩0الدخل قبل الزكاة

التعديالت لـ:
16٫327٫91715,٧12,6٩2استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة

)1,1٩2,026()875٫935(احلصة في نتائج الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية

7٫210٫041٨,645,11٨حصة حقوق امللكية غير املسيطرة

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
6,62٣,٧٨2)413٫673(ذمم مدينة

1٫513٫679٧,0٣٩,4٧1مخزون 

)٣62,51٩()232٫427(مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات متداولة أخرى

)1,101,٩6٩()155٫481(ذمم دائنة

)5٨٧,٨26()1٫623٫133(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

)٣٨٣,220()550٫403(مطلوبات غير متداولة أخرى

1,1٨٣,4٧4)91٫243(منافع موظفني

)2,66٨,1٧٨()2٫247٫137(زكاة مدفوعة

39٫701٫0485٣,٧٧٧,4٨٩صافي النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية 

9٫804٫953٩,0٧٧,564استثمارات قصيرة األجل، صافي

)٩,050(602٫926استثمارات، صافي

)1٩٫٧5٩٫050()13٫098٫226(ممتلكات ومصانع ومعدات، صافي

)٣42,1٧0()591٫398(موجودات غير ملموسة، صافي

)1٫٨25٫٩0٧()934٫903(موجودات غير متداولة أخرى، صافي

)12,٨5٨,61٣()4.216.648(صافي النقدية املستخدمة في األنشطة االستثمارية

قائمة التدفقات النقدية املوحدة تتمة
للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

األنشطة التمويلية
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

)٩,٧٩٣,٩٩٩()10٫588٫452(قروض طويلة وقصيرة األجل، صافي

)٩,5٩٧,٩٩2()7٫864٫450(حقوق امللكية غير املسيطرة

)16,50٣,٧٧٨()14٫913٫757(توزيعات أرباح مدفوعة

)٣5,٨٩5,٧6٩()33٫366٫659(صافي النقدية املستخدمة في األنشطة التمويلية

2٫117٫7415,02٣,10٧الزيادة في النقد وما يعادله

38٫649٫323٣٣,626,216نقد وما يعادله في بداية السنة

40٫767٫064٣٨,64٩,٣2٣نقد وما يعادله في نهاية السنة

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



٩٧القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م٩6

 قائمة التغيرات في حقوق 
املساهمني املوحدة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م
)بآالف الريـاالت السعودية(

رأس املالإيضاح
االحتياطي 

االحتياطي العامالنظامي
االحتياطيات 

اإلجمالياألرباح املبقاةاألخرى

الرصيد كما في ٣1 
10٫040٫705161٫924٫049)4٫005٫688(30٫000٫00015٫000٫000110٫889٫032ديسمبر 2015م

توزيعات أرباح سنوية 
)9٫000٫000()9٫000٫000(––––2٩لعام 2015م

مكافآت أعضاء مجلس 
)1٫800()1٫800(––––2٩اإلدارة

توزيعات أرباح مرحلية 
)6٫000٫000()6٫000٫000(––––2٩لعام 2016م

17٫838٫84317٫838٫843––––صافي الدخل

صافي التغير في ترجمة 
العملة للعمليات األجنبية

–––)1٫256٫952(–)1٫256٫952(

أثر إعادة تقومي التزامات 
منافع املوظفني

–––)518٫386(–)518٫386(

صافي التغير في إعادة 
تقومي االستثمارات املتاحة 

للبيع وأخرى
–––62٫141–62٫141

الرصيد كما في ٣1 
12٫877٫748163٫047٫895)5٫718٫885(30٫000٫00015٫000٫000110٫889٫032ديسمبر 2016م

 قائمة التغيرات في حقوق 
املساهمني املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م
)بآالف الريـاالت السعودية(

رأس املالإيضاح
االحتياطي 

االحتياطي العامالنظامي
االحتياطيات 

اإلجمالياألرباح املبقاةاألخرى

الرصيد كما في ٣1 
14,5٨6,٧٩1161,٣٣٩,٧16)2,٣2٣,1٣1(٣0,000,00015,000,000104,0٧6,056ديسمبر 2014م

توزيعات أرباح سنوية 
)٩,000,000()٩,000,000(––––لعام 2014م

مكافآت أعضاء مجلس 
)1,٨00()1,٨00(––––اإلدارة

محول إلى االحتياطي العام
––6,٨12,٩٧6–)6,٨12,٩٧6(–

توزيعات أرباح مرحلية 
2٩لعام 2015م

––––)٧,500,000()٧,500,000(

1٨,٧6٨,6٩01٨,٧6٨,6٩0––––صافي الدخل

صافي التغير في ترجمة 
العملة للعمليات األجنبية

–––)1,٨٩٨,16٣(–)1,٨٩٨,16٣(

أثر إعادة تقومي التزامات 
منافع املوظفني

–––٣01,4٧6–٣01,4٧6

صافي التغير في إعادة 
تقومي االستثمارات املتاحة 

للبيع وأخرى
–––)٨5,٨٧0(–)٨5,٨٧0(

الرصيد كما في ٣1 
10,040,٧05161,٩24,04٩)4,005,6٨٨(٣0,000,00015,000,000110,٨٨٩,0٣2ديسمبر 2015م

تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تعتبر اإليضاحات املرفقة من 1 إلى ٣4 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



٩٩القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م٩٨

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة 

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

والنشاط التكوين   -  ١
تأسست الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( كشركة 

مساهمة سعودية مبوجب املرسوم امللكي الكرمي رقم م/66 بتاريخ 
1٣ رمضان 1٣٩6هـ )املوافق 6 سبتمبر 1٩٧6م(، ومسجلة في 
مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم 1010010٨1٣ الصادر 

بتاريخ 14 محرم 1٣٩٧هـ )املوافق 4 يناير 1٩٧٧م(. إن )سابك( 
مملوكة بنسبة ٧0٪ لصندوق االستثمارات العامة اململوك بالكامل 

حلكومة اململكة العربية السعودية.

تتمثل أنشطة )سابك( والشركات التابعة لها )"املجموعة"( في 
تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، واملغذيات الزراعية، ومنتجات 

احلديد والصلب في األسواق العاملية. يقع املركز الرئيس 
للمجموعة في الرياض، اململكة العربية السعودية.

2 - أسس إعداد القوائم املالية
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير احملاسبة املتعارف 

عليها في اململكة العربية السعودية الصادرة من قبل الهيئة 
السعودية للمحاسبني القانونيني.

اعتباراً من 1 يناير 201٧م، سيتم إعداد قوائم مالية موحدة 
للمجموعة طبقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة 

عن مجلس معايير احملاسبة الدولية واملعتمدة من قبل الهيئة 
السعودية للمحاسبني القانونيني. وعند تطبيق املعايير الدولية 
للتقارير املالية، سوف يتعني على املجموعة االلتزام مبتطلبات 

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم )1( إتباع املعايير الدولية 
للتقارير املالية ألول مرة، للفترات املالية التي تبدأ في 1 يناير 

201٧م. عند إعداد القوائم املالية االفتتاحية املعدة طبقاً 
للمعايير الدولية للتقارير املالية، ستقوم املجموعة بتحليل 

التأثيرات وإجراء بعض التعديالت الناجتة عن اتباع املعايير 
الدولية للتقارير املالية ألول مرة. 

العرف احملاسبي
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، 
فيما عدا االستثمارات املتاحة للبيع واألدوات املالية املشتقة، 

حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة، ووفقاً ملبدأي االستحقاق 
احملاسبي واالستمرارية. كما يتم احتساب منافع املوظفني 

ومزايا التقاعد للشركات التابعة األجنبية باستخدام القيمة 
احلالية األكتوارية.

استخدام التقديرات واالفتراضات واألحكام احملاسبية
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملعايير احملاسبة 

املتعارف عليها استخدام اإلدارة لتقديرات وافتراضات وأحكام 
تؤثر على املبالغ املعروضة لإليرادات واملصاريف واملوجودات 

واملطلوبات. يتم تقومي التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي 
مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث 

املستقبلية والتي تعتبر مناسبة للظروف. تقوم املجموعة بعمل 
تقديرات وافتراضات متعلقة باملستقبل. إن النتائج الفعلية 

النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات.

التقديرات احملاسبية الهامة واالفتراضات التي تنطوي على 
درجة عالية من عدم التأكد تتضمن االنخفاض في قيمة 
املوجودات غير املتداولة وبعض منافع املوظفني املتعلقة 

بالشركات األجنبية.

الهامة احملاسبية  السياسات  - ملخص   3
إن السياسات احملاسبية الهامة التي تطبقها )سابك( في إعداد 

قوائمها املالية املوحدة يتم تطبيقها بشكل ثابت.

أسس توحيد القوائم املالية
تشمل هذه القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية 

للمجموعة بعد استبعاد األرصدة واملعامالت اجلوهرية بني 
شركات املجموعة.

الشركة التابعة هي منشأة متتلك فيها سابك، بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة، استثماراً يزيد عن 50٪ من رأس املال و/أو متارس 

عليها سيطرة إدارية فعالة. مت إعداد القوائم املالية للشركات 
التابعة باستخدام سياسات محاسبية متسقة مع تلك املتبعة 

من قبل سابك. يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من التاريخ 
الذي تتمكن فيه )سابك( من ممارسة سيطرة إدارية فّعالة على 
تلك الشركات، ويتم التوقف عن توحيدها، عندما تفقد )سابك( 

هذه السيطرة.

حتتسب حقوق امللكية غير املسيطرة و تظهر بنداً مستقاًل في 
قائمة املركز املالي املوحدة وقائمة الدخل املوحدة.

)تتمة( الهامة  احملاسبية  السياسات  - ملخص   3
فيما يلي بياناً بالشركات التابعة املدرجة في هذه القوائم املالية املوحدة:

نسبة امللكية املباشرة وغير املباشرة٪

2015م2016م
100100شركة )سابك( لالستثمارات الصناعية والشركات التابعة لها

100100شركة )سابك( لوكسمبورج )إس.إيه.آر.إل.( والشركات التابعة لها
100100الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( والشركات التابعة لها

100100الشركة السعودية للحديد والصلب )حديد(
100100شركة )سابك( للصكوك )صكوك(

100100شركة )سابك( للحفازات الصناعية )سابكات(
100100الشركة السعودية لأللياف الكربونية )اس سي اف سي(

–100شركة )سابك( خلدمات االمدادات احملدودة )اس اس سي اس(

8080الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات )ابن زهر(
7575شركة اجلبيل املتحدة للبتروكيماويات )املتحدة(

71.571.5الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(
7070الشركة الوطنية للغازات الصناعية )غاز(

51.9551.95شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(
5050الشركة السعودية للميثانول )الرازي(

5050شركة اجلبيل لألسمدة )البيروني(
5050شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

5050الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(

5050الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف( *
5050الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(

5050شركة اجلبيل للبتروكيماويات )كيميا(
5050الشركة السعودية اليابانية لألكريلونيترايل )شروق(

5050الشركة السعودية للميثاكريليت )سماك(
48.0748.07الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(

42.9942.99شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(
3535شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

مت تأسيس كافة الشركات التابعة اململوكة مباشرة لـ )سابك( في اململكة العربية السعودية، فيما عدا شركة )سابك( لوكسمبورج )إس.
إيه.آر.إل( حيث مت تأسيسها في لوكسمبورج. إن كل من شركات )ينساب(، و)سافكو(، و)كيان السعودية( هي شركات مساهمة مدرجة 

في سوق األسهم السعودية.

خالل عام 2016، مت إنشاء شركة )سابك( خلدمات االمدادات احملدودة )حتت التطوير(. يقع املركز الرئيس للشركة مبدينة الرياض، 
باململكة العربية السعودية ويتمثل نشاط الشركة في خدمات االمداد والنقل والتوزيع والتخزين للمنتجات البتروكيماوية.

*  مت االتفاق بني شركاء شركة )صدف( خالل الفترة الالحقة للسنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 2016م على تغيير هيكل امللكية )ايضاح ٣2(.



101القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م100

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

النقد وما يعادله
يتضمن النقد وما يعادله، النقد في الصندوق ولدى البنوك 

والودائع قصيرة األجل، والودائع حتت الطلب، واالستثمارات 
 عالية السيولة ذات فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة 

أشهر أو أقل.

االستثمارات قصيرة األجل
الودائع قصيرة األجل

تصّنف الودائع قصيرة األجل ذات فترات االستحقاق األصلية 
التي تزيد مدتها عن ثالثة أشهر ولكن تقل عن اثني عشر شهراً 
ضمن االستثمارات قصيرة األجل ويتم إدراجها ضمن املوجودات 

املتداولة. يتم إثبات اإليرادات من هذه الودائع على أساس 
مبدأ االستحقاق.

االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق - اجلزء املتداول
يتم إعادة تصنيف االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
إلى استثمارات قصيرة األجل ويتم إدراجها ضمن املوجودات 

املتداولة عندما يتبقى على استحقاقها أقل من اثني عشر شهراً.

الذمم املدينة
تظهر أرصدة الذمم املدينة مببالغ الفواتير األصلية ناقصاً 
املخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في حتصيلها. يتم إجراء 

تقدير للذمم املشكوك في حتصيلها عندما يعتبر حتصيلها أمراً 
مشكوكاً فيه. تشطب الديون املعدومة في قائمة الدخل املوحدة 

عند تكبدها.

املخزون
يقّيد املخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة املمكن 

حتقيقها أيهما أقل، وبعد خصم مخصص البضاعة املتقادمة 
وبطيئة احلركة. يحدد سعر تكلفة املواد األولية واملستهلكات 
وقطع الغيار واملنتجات اجلاهزة على أساس طريقة املتوسط 

املرجح. تشتمل تكلفة املنتجات حتت التصنيع واملنتجات 
اجلاهزة على تكلفة املواد والعمالة وحصة مالئمة من تكاليف 

التصنيع املباشرة.

االستثمارات
الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية

االستثمارات في الشركات الزميلة
الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة تأثير فّعال 

عليها. التأثير الفّعال هو املقدرة على املشاركة في القرارات 
املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للمنشأة املستثمر بها، 
ولكن ال يرقى إلى درجة السيطرة أو السيطرة املشتركة على 

هذه السياسات. 
 

االستثمارات في املشاريع املشتركة
املشاريع املشتركة متثل عالقة تعاقدية تقوم مبوجبها منشأة 

ما وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي خاضع لسيطرة مشتركة. 
تتطلب هذه العالقة التعاقدية موافقة باإلجماع من األطراف 

املعنية على القرارات املالية والتشغيلية.

يتم تسجيل االستثمارات في الشركات املستثمر بها مبوجب 
طريقة حقوق امللكية في القوائم املالية املوحدة مبدئياً بالتكلفة 

ثم يتم تعديلها بعد ذلك بالتغير في حصة املجموعة بعد االقتناء 
أو التأسيس في صافي موجودات الشركات املستثمر بها. 

يتم االعتراف بحصة املجموعة في النتائج املالية للشركات 
املستثمر بها في قائمة الدخل املوحدة. يتم اإلفصاح عن 

التغيرات الهامة في بنود حقوق ملكية هذه الشركات املستثمر 
فيها ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في حقوق 

املساهمني املوحدة. 

االستثمارات املتاحة للبيع
متثل االستثمارات املتاحة للبيع، استثمارات في موجودات 

مالية مقتناة لغير أغراض املتاجرة أو االحتفاظ بها حتى تاريخ 
االستحقاق. تظهر هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. تدرج 
أية فروقات بني القيمة العادلة والتكلفة، إذا كانت جوهرية، 
ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في حقوق 

املساهمني املوحدة. يُدرج أي انخفاض غير مؤقت في قيمة تلك 
االستثمارات في قائمة الدخل املوحدة. يتم حتديد القيمة العادلة 

على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالية لتداول 
األوراق املالية أو باستخدام طرق تقومي بديلة. وفي حال عدم 

توفر أي من ذلك، تعتبر التكلفة مبثابة القيمة العادلة.

االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
متثل االستثمارات املقتناة بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ 

االستحقاق مع املقدرة على ذلك، وتظهر بالتكلفة )املعّدلة 
بالعالوة أو اخلصم( ناقصاً أي انخفاض غير مؤقت في قيمتها. 

تصنف هذه االستثمارات كموجودات غير متداولة فيما عدا 
االستثمارات التي تستحق خالل االثني عشر شهراً التالية لتاريخ 

قائمة املركز املالي املوحدة.

املمتلكات واملصانع واملعدات
تظهر املمتلكات واملصانع واملعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالكات 

املتراكمة واالنخفاض في القيمة فيما عدا األراضي اململوكة 
واألعمال اإلنشائية حتت التنفيذ والتي تظهر بالتكلفة. 

3 -  ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
يتم استهالك عناصر املمتلكات واملصانع واملعدات ابتداًء من 

تاريخ جاهزيتها لالستخدام ويتم استهالك املوجودات التي يتم 
إنشاؤها ذاتياً ابتداًء من تاريخ امتامها وجاهزيتها للغرض الذي 
أنشأت من أجله. يتم احتساب االستهالك على أساس األعمار 
اإلنتاجية املقّدرة للموجودات باستخدام طريقة القسط الثابت. 
تستهلك حتسينات املباني املستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي 

املقّدر لها أو فترة اإليجار املتبقية، أيهما أقصر. تستهلك 
املوجودات املستأجرة املرسملة على مدى العمر اإلنتاجي املقّدر 

لألصل أو فترة اإليجار، أيهما أقصر. إن األعمار اإلنتاجية 
املقّدرة لفئات املوجودات الرئيسية هي كما يلي:

السنوات
٣٣–40املباني

20املصانع واملعدات
4–10األثاث والتركيبات والسيارات

 
تعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف تشغيلية، بينما يتم 
رسملة مصاريف التحسينات. يتم رسملة األعباء املالية املتعلقة 
باملوجودات املؤهلة إلى أن تصبح جاهزة للغرض الذي أنشأت 

من أجله. يتم رسملة تكاليف الصيانة الشاملة الدورية، وتكاليف 
الفحوصات الرئيسية القابلة للرسملة ضمن املمتلكات واملصانع 
واملعدات ومن ثم يتم استهالكها خالل الفترة من تاريخ حدوثها 

إلى الصيانة الدورية الشاملة التالية.
 

عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالية إذا ما ترتب على 

عقد اإليجار حتويل جوهري ملخاطر ومنافع امللكية املتعلقة 
باألصل موضوع العقد إلى املجموعة، بينما تصنف كافة عقود 

اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية. 

يتم االعتراف باملوجودات اململوكة مبوجب عقود اإليجار 
الرأسمالية كموجودات للمجموعة باستخدام القيمة احلالية 

للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة 
للموجودات عند بدء اإليجار، أيهما أقل.

حتّمل أعباء التمويل، التي متثل الفرق بني إجمالي التزامات 
عقود اإليجار والقيمة احلالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو 

القيمة السوقية العادلة للموجودات عند بدء اإليجار، أيهما أقل، 
على قائمة الدخل املوحدة على مدى فترة اإليجار للوصول إلى 

معدل عائد دوري ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزامات لكل 
فترة محاسبية. حتّمل دفعات اإليجار مبوجب عقود اإليجار 

التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على 
مدى فترة عقود اإليجار التشغيلية.

املوجودات غير امللموسة
يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بشكل 

منفصل بالتكلفة عند االعتراف األولي، بينما يتم قياس 
املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها ضمن عمليات جتميع 

أعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف 
األولي، تظهر املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاءات 

املتراكمة واالنخفاض في القيمة، إن وجد.

يتم تقدير األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة على أن 
لها عمر إنتاجي محدد أو غير محدد. يتم إطفاء املوجودات 

غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة باستخدام طريقة 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقّدرة للموجودات 

ذات الصلة ويتم تقدير االنخفاض في القيمة عندما يكون هناك 
مؤشر لوجود انخفاض في قيمة املوجودات غير امللموسة.

إن فترات اإلطفاء للموجودات غير امللموسة ذات األعمار 
اإلنتاجية احملددة هي كما يلي:

السنوات

22عالمات جتارية
1٨قوائم عمالء

10براءات اختراع تقنية مسجلة وغير مسجلة
 تكاليف تطوير تقنية املعلومات 

٣–15وموجودات التقنية واالبتكار
 

يتم اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة واملوجودات غير 
امللموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة سنوياً أو 
أقصر من ذلك عندما تشير الظروف إلى حدوث انخفاض في 

القيمة الدفترية.

الشهرة
تقّيد املبالغ املدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي 

املوجودات املستحوذ عليها كــــ "شهرة". يتم اختبار الشهرة سنوياً 
ويتم إظهارها في القوائم املالية املوحدة بالقيمة الدفترية بعد 

تعديلها مبقدار االنخفاض في قيمتها، إن وجد.

تكاليف ما قبل التشغيل والتكاليف املؤجلة واملوجودات 
غير امللموسة األخرى

تؤجل التكاليف املتكبدة خالل تطوير مشاريع جديدة والتي يتوقع 
أن ينتج عنها منافع في الفترات املستقبلية، ويتم إطفاءها اعتباراً 
من تاريخ بدء العمليات التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت 

على مدى الفترة املقّدرة لالنتفاع بها أو سبع سنوات، أيهما أقل.
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3 -  ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
االنخفاض في قيمة املوجودات غير املتداولة

تقوم املجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي، مبراجعة القيمة 
الدفترية للموجودات غير املتداولة امللموسة وغير امللموسة 

للتأكد من وجود أي دليل على وقوع خسارة ناجتة عن االنخفاض 
في قيمة تلك املوجودات. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم 

تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه 
اخلسارة. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة بعد 

خصم تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. وفي احلاالت 
التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما، 

تقوم املجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املدرة 
للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل. 

وفي احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لالسترداد لألصل أو 
الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفترية، عندئذ تخفض 

القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إلى قيمته 
القابلة لالسترداد، ويتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل 

في قائمة الدخل املوحدة.

فيما عدا الشهرة، يتم دورياً مراجعة ما إذا كان هناك مؤشرات 
على أن االنخفاض في قيمة أي من املوجودات الذي مت االعتراف 
به سابقاً قد انتفى أو قلت قيمته. عند وجود مثل هذه املؤشرات، 

تقوم املجموعة بحساب القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو 
الوحدة املدرة للنقدية ويتم عكس االنخفاض في القيمة الذي 

مت االعتراف به من َقبل، فقط في حالة تغير االفتراضات 
املستخدمة في حساب القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ 

تاريخ االعتراف باالنخفاض في قيمة األصل على أاّل تزيد القيمة 
الدفترية لألصل عن قيمته قبل إثبات االنخفاض في القيمة 
ناقصاً االستهالك، طاملا أنه لم يتم إثبات خسارة ناجتة عن 

االنخفاض في قيمة األصل في سنوات سابقة. ويتم االعتراف 
بذلك العكس في قائمة الدخل املوحدة.

الذمم الدائنة واملبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء املبالغ املستحقة الدفع مستقبال 
عن البضاعة أو اخلدمات املستلمة في تاريخ قائمة املركز 

املالي املوحد.

املخصصات
يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على املجموعة التزام 

قانوني أو متوقع مبنياً على أحداث في املاضي، ويكون من 
احملتمل أن يترتب على ذلك استخدام موارد اقتصادية لتسوية 

ذلك االلتزام ومن املمكن قياس مبلغ االلتزام بشكل موثوق.

توزيعات األرباح
تقّيد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند املصادقة عليها من 
قبل اجلمعية العامة للمساهمني. تقّيد توزيعات األرباح املرحلية 

بعد إقرارها من قبل مجلس اإلدارة.

الزكاة وضريبة الدخل
يجنب مخصص للزكاة وفقا لتعليمات الهيئة العامة للزكاة 

والدخل في اململكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ 
االستحقاق احملاسبي ويحمل املخصص على قائمة الدخل 

املوحدة. يتم إجراء تسويات للفروقات الناجتة، إن وجدت، عند 
إجراء الربوط النهائية خالل السنة التي يتم فيها إصدار مثل 

هذه الربوط. كما يخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة 
لضريبة الدخل في اململكة العربية السعودية التي تدرج ضمن 

حقوق امللكية غير املسيطرة في القوائم املالية املوحدة.

بالنسبة للشركات التابعة خارج اململكة العربية السعودية، يتم 
احتساب مخصص الضريبة، وفقاً لألنظمة الضريبية املتبعة في 

البلدان التي تعمل فيها تلك الشركات. يتم احتساب موجودات 
ومطلوبات الضريبة للفترة احلالية والسابقة على أساس املبالغ 

املتوقع استردادها أو دفعها للسلطات الضريبية.

ضرائب الدخل املؤجلة
تقّيد ضرائب الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات، وذلك 
بالنسبة للفروقات املؤقتة في تاريخ قائمة املركز املالي بني وعاء 
الضريبة للموجودات واملطلوبات وبني القيمة الدفترية ألغراض 
التقارير املالية. يتم االعتراف مبطلوبات ضرائب الدخل املؤجلة 
وذلك بالنسبة للفروقات الضريبية املؤقتة. يتم كذلك االعتراف 

مبوجودات ضرائب الدخل املؤجلة وذلك بالنسبة للفروقات 
املؤقتة القابلة للخصم وكذلك املزايا الضريبية واخلسائر 

الضريبية املرحلة غير املستخدمة إلى احلد الذي يحتمل أن 
يكون هناك أرباح خاضعة للضريبة متاحة ميكن معها استغالل 
تلك الفروق املؤقتة القابلة للخصم واملزايا الضريبية واخلسائر 

الضريبية املرحلة غير املستخدمة مقابلها.

يتم مراجعة املوجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ كل قائمة 
مركز مالي ويتم خفضها إلى املدى الذي ال يكون محتماًل معه 

وجود أرباح خاضعة للضريبة كافية الستغالل كل أو بعض 
املوجودات الضريبية. ويتم أيضاً مراجعة املوجودات الضريبية 

املؤجلة غير املسجلة واالعتراف بها إلى املدى الذي يكون 
محتماًل معه وجود أرباح خاضعة للضريبة مستقبلية تسمح 

بتغطية املوجودات الضريبية املؤجلة. 

3 -  ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
القروض طويلة األجل

يتم إثبات القروض بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ 
املستلمة بعد خصم تكاليف املعامالت. تسجل األعباء املالية 

كمصروف في قائمة الدخل املوحدة.

منافع املوظفني
يجنب مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقاً لنظام 

العمل السعودي وسياسات املجموعة. يجنب مخصص لتكاليف 
برامج التقاعد املبكر للموظفني وفقاً لسياسة املجموعة، ويحمل 

على قائمة الدخل املوحدة خالل السنة املالية التي يتقاعد 
فيها املوظف. 

يوجد لدى املجموعة برامج معاشات تقاعد ملوظفيها العاملني 
في اخلارج. يقوم املوظفون املؤهلون باملساهمة إما في اشتراكات 
محددة أو في برامج مزايا محددة. تأخذ برامج معاشات التقاعد 
بعني االعتبار أنظمة العمل والضمان االجتماعي في البلدان التي 

تأسست فيها الشركات التابعة. 

إن برامج املزايا احملددة، هي برامج مزايا ما بعد التقاعد وهي 
مختلفة عن برامج املساهمات احملددة. إن صافي موجودات أو 
مطلوبات املعاشات املعترف بها في قائمة املركز املالي املوحدة 

املتعلقة ببرامج مزايا ما بعد التقاعد احملددة، متثل القيم العادلة 
ملوجودات البرامج ناقصاً القيم احلالية اللتزامات املزايا احملددة 

املتوقعة في تاريخ قائمة املركز املالي. تقتصر املوجودات املثبتة 
على القيمة احلالية ألية تخفيضات في االشتراكات املستقبلية 
أو أية استردادات مستقبلية. حتتسب التزامات املزايا احملددة 

املتوقعة سنوياً من قبل خبراء أكتواريني مؤهلني باستخدام طريقة 
ائتمان الوحدة املتوقعة.

يتم اثبات مبالغ إعادة القياس، إن وجدت، واظهارها ضمن 
االحتياطيات األخرى في قائمة التغيرات في حقوق املساهمني 
املوحدة، وتتكون من األرباح واخلسائر األكتوارية على التزامات 

برامج املزايا احملددة.

حتتسب تكاليف التقاعد للسنة على أساس الفترة من بداية 
السنة حتى تاريخه باستخدام معدالت تكلفة املعاشات احملتسبة 
أكتوارياً في نهاية السنة السابقة، بعد تعديلها بأية تقلبات هامة 
في السوق، وأية أحداث هامة غير متكررة، مثل التعديالت التي 

تطرأ على برامج التقاعد، وتقليص األيدي العاملة، والسداد. 
وفي حالة عدم وجود أية تقلبات هامة في السوق وأحداث 

غير متكررة، تدرج املطلوبات األكتوارية في البرنامج بناءاً على 
االفتراضات التي متت في بداية السنة. وفي حالة وجود أية 

تغيرات هامة في االفتراضات أو ترتيبات التقاعد خالل السنة، 
فإنه يؤخذ في االعتبار إجراء دراسة للحصول على تقومي 

أكتواري ملطلوبات البرنامج. 

برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني
تدرج الوحدات السكنية غير املباعة واملقامة من أجل بيعها 

للموظفني املؤهلني ضمن بند األراضي واملباني، وتستهلك على 
مدى ٣٣ سنة. وعند توقيع عقد البيع مع املوظفني املؤهلني، 
تصنف تكلفة هذه الوحدات السكنية ضمن املوجودات غير 

املتداولة األخرى.

االعتراف باإليرادات
متثل اإليرادات قيمة فواتير البضاعة التي مت شحنها واخلدمات 

املقدمة للعمالء من قبل املجموعة خالل السنة، بعد استبعاد 
اخلصم التجاري وخصم الكميات. تظهر املبيعات بشكل عام، 

بعد خصم مصاريف التسويق والتوزيع طبقاً التفاقيات التسويق 
والبيع املبرمة.

املصاريف البيعية والعمومية واإلدارية
تصنف تكاليف اإلنتاج واملصاريف املباشرة كتكلفة مبيعات، 

بينما تصنف كافة املصاريف األخرى التي تتضمن مصاريف 
البيع والتوزيع التي ال تخصم من املبيعات كمصاريف بيعية 

وعمومية وإدارية.
مصاريف التقنية واالبتكار

حتمل مصاريف التقنية واالبتكار على املصاريف البيعية 
والعمومية واإلدارية في قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها. بينما 
يتم رسملة تكاليف التطوير التي من املتوقع أن ينتج عنها منافع 

اقتصادية ميكن قياسها للمجموعة وتظهر ضمن املوجودات غير 
امللموسة ويتم إطفاءها على فترة العمر اإلنتاجي املتوقع لها.

حتويل العمالت األجنبية
حتّول املعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي 

بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل 
أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية 

القائمة كما في تاريخ قائمة املركز املالي بأسعار التحويل 
السائدة في ذلك التاريخ. تدرج األرباح واخلسائر الناجتة 

عن التسديدات أو حتويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل 
املوحدة.

يتم ترجمة القوائم املالية للشركات التابعة األجنبية إلى الريـال 
السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة املركز املالي 
بالنسبة للموجودات واملطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار 

التحويل للفترة بالنسبة لإليرادات واملصاريف. حتّول عناصر 
حقوق امللكية، فيما عدا األرباح املبقاة، بسعر التحويل السائد 

عند نشوء كل عنصر. تدرج التسويات الناجتة عن ترجمة القوائم 
املالية، إذا كانت جوهرية، ضمن االحتياطيات األخرى في قائمة 

التغيرات في حقوق املساهمني املوحدة.



105القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م104

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

3 -  ملخص السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(
األدوات املالية املشتقة

تستخدم املجموعة األدوات املالية املشتقة لتغطية بعض أجزاء 
مخاطر أسعار العموالت الناجتة عن األنشطة التمويلية. يخضع 

استخدام األدوات املالية املشتقة لسياسات املجموعة التي 
تنص على أنه يجب استخدام األدوات املالية املشتقة طبقاً 

الستراتيجية إدارة املخاطر اخلاصة باملجموعة. ال تقوم املجموعة 
باستخدام األدوات املالية املشتقة ألغراض املضاربة. يتم قياس 
األدوات املالية املشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ العقد، 

ويعاد قياسها بالقيمة العادلة في الفترات املالية الالحقة.

تصنيف املوجودات واملطلوبات املتداولة وغير املتداولة
يتم تصنيف املوجودات واملطلوبات كأرصدة متداولة عندما 

يكون من املتوقع حتقيقها أو سدادها خالل اثني عشر شهراً 
من تاريخ قائمة املركز املالي، باستثناء األدوات املالية املشتقة 

ألغراض تغطية املخاطر، والتي يتم تصنيفها وفقاً لتصنيف 
البند املتعلق بها.

 

 2016م٤ - النقد وما يعادله
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

29٫101٫8432٩,٩٨1,٧2٣ودائع ألجل

11٫665٫221٨,66٧,600أرصدة لدى البنوك

 40٫767٫064٣٨,64٩,٣2٣

يشتمل النقد وما يعادله على أرصدة نقدية مقّيدة تبلغ 0٫٩4 مليار ريـال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 2016م )2015م : 0٫٨٧ مليار 
ريـال سعودي(، والتي متثل ودائع متعلقة ببرامج االدخار للموظفين محتفظ بها في حسابات بنكية مستقلة غير متاحة للمجموعة.

5 - االستثمارات قصيرة األجل
تشتمل االستثمارات قصيرة األجل، بشكل رئيسي على ودائع ألجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وتقل 

عن اثني عشر شهراً. حتمل هذه االستثمارات عمولة وفقاً للمعدالت السائدة في السوق. 

إيضاح٦ - الذمم املدينة
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

16٫828٫5691٧,10٩,02٣ذمم مدينة جتارية

2٧3٫208٫0332,466,٩٧0مبالغ مستحقة من شركاء أجانب في شركات تابعة

20٫036٫6021٩,5٧5,٩٩٣

)200,151()247٫087(ناقصاً: مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

 19٫789٫5151٩,٣٧5,٨42

 2016م٧ - املخزون
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

12٫726٫41012,4٣٨,511مخزون تام الصنع

5٫914٫0226,16٣,٩٨٣قطع غيار

3٫799٫4355,٣٣٨,245مواد خام 

1٫477٫099٩55,40٧بضاعة في الطريق

704٫830٩00,024مخزون قيد التصنيع 

24٫621٫79625,٧٩6,1٧0

)1,160,٧21()1٫500٫026(ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطيئة احلركة

 23٫121٫77024,6٣5,44٩

املتداولة  واملوجودات  املدفوعة مقدمًا  - املصاريف   ٨
 2016ماألخرى

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

1٫855٫2551,6٩1,0٧0مبالغ مدفوعة مقدماً

550٫002٣11,461ضرائب مدينة

375٫384٣11,60٣سلف وذمم املوظفني

1٫943٫3702,1٧٧,450أخرى

 4٫724٫0114,4٩1,5٨4

يشتمل بند "أخرى" بشكل اساسي على دفعات مقدمة ملقاولني، وتوزيعات أرباح مستحقة، وأرباح مستحقة من ودائع ألجل وقروض 
لبعض الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية والبالغة 0٫2 مليار ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2015م : 0٫2 مليار ريال 

سعودي( وفقاً ألسعار العموالت السائدة في السوق وبنود متنوعة. 

املقاصة
تتم مقاصة املوجودات باملطلوبات ويدرج املبلغ بالصايف ضمن 

القوائم املالية املوحدة، عندما يكون للمجموعة حق قانوني ملزم 
ونية لتسوية هذه املبالغ على أساس الصافي، أو االعتراف بهذه 

املوجودات واملطلوبات يف نفس الوقت.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
تقوم املجموعة بإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة 

باستخدام الطريقة غير املباشرة. يتم حتويل التدفقات النقدية 
بالعمالت األجنبية إلى الريـال السعودي باستخدام متوسط 

سعر الصرف.

التقارير القطاعية
القطاع هو جزء أساسي من املجموعة، يقوم ببيع منتجات أو بتقدمي 

خدمات معينة )قطاع أعمال( أو يقوم ببيع منتجات أو بتقدمي 
خدمات يف بيئة اقتصادية معينة، وعادًة ما يكون القطاع معرض 

ملخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة عن القطاعات األخرى. 
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 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة
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)بآالف الرياالت السعودية(

احلصة في امللكية

نسبة امللكية٪9 - االستثمارات
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

الشركات الزميلة
٣٣٫٣٣478٫1504٨5,٣6٩شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات

٣0٫4106٫300124,6٧٧شركة اخلليج لدرفلة األملنيوم

٣01٫885٫8152,٣٧2,٨٧٣شركة معادن للفوسفات

2596٫240125,000الشركة العربية السعودية لالستثمار الصناعي 

24٫٨11٫643٫2881,46٨,٨4٧شركة مرافق الطاقة واملاء في اجلبيل وينبع )مرافق(

20٫622٫017٫2841,٩4٣,٣٣4شركة أملنيوم البحرين  ش.م.ب )ألبا(

20319٫7682٩4,٩12الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

151٫587٫5401,٣64,٣٩4شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 

939٫945٩02,٩٣5أخـــرى

9٫074٫330٩,0٨2,٣41

املشاريع املشتركة
503٫508٫677٣,221,555شركة ساينوبيك/سابك تياجنني للبتروكيماويات احملدودة

50396٫998454,0٧٣شركة )سابك( اس كي نكسلني احملدودة 

12٫980٫00512,٧5٧,٩6٩

االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
3٫485٫965٣,٣٧٧,٨4٧صكوك وسندات

االستثمارات املتاحة للبيع
485٫829542,٩٧4استثمارات في أوراق مالية مدرجة و غير مدرجة

16٫951٫79916,6٧٨,٧٩0

)تتمة( - االستثمارات   9
كانت حركة االستثمارات في الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية على النحو التالي:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

12٫757٫96911,٣٨4,٩٧1رصيد بداية السنة

875٫9351,1٩2,026احلصة في أرباح الشركات املستثمر بها مبوجب طريقة حقوق امللكية

59٫787٩٧٩,455اإلضافات والتسويات 

)٧٩٨,4٨٣()713٫686(توزيعات أرباح مستلمة

12٫980٫00512,٧5٧,٩6٩رصيد نهاية السنة

الشركات الزميلة
مت تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وشركة مرافق، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للفوسفات والشركة 

العربية السعودية لالستثمار الصناعي في اململكة العربية السعودية، بينما مت تأسيس شركة اخلليج لصناعة البتروكيماويات، وشركة 
اخلليج لدرفلة األملنيوم، وشركة ألبا في مملكة البحرين. تشمل االستثمارات األخرى بشكل رئيسي استثمارات في شركات زميلة 

لشركات تابعة لشركة )سابك( لوكسمبورج إس. إيه. آر. إل.

املشاريع املشتركة
شركة )سابك( اس كي نكسلني احملدودة 

خالل عام 2015م ، قامت كل من شركة )سابك( لالستثمارات الصناعية شركة تابعة مملوكة بالكامل لـ )سابك( وشركة البتروكيماويات 
الكورية )اس كي غلوبال كيميكال( بتأسيس مشروع مشترك باسم شركة )سابك( اس كي نكسلني احملدودة. تتمثل أهداف هذا املشروع 

املشترك في شراء العالمة التجارية لتقنية النكسلني وإقامة مصانع تنتج باقة من مواد كوبوليمر اإليثيلني/أوليفينات ألفا عالية األداء 
في مدينة أولسان بجمهورية كوريا اجلنوبية.

االستثمارات املتاحة للبيع
متثل االستثمارات في أوراق مالية مدرجة وغير مدرجة حصص ملكية في شركات ال متارس املجموعة عليها تأثيراً هاماً.
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واملعدات واملصانع  املمتلكات   –  ١0

املصانع واملعداتاألراضي واملباني

األثاث 
والتركيبات 

والسيارات

األعمال 
اإلنشائية حتت 

التنفيذ
اإلجمــالي

 2016
اإلجمــالي

2015م 

التكلفة:
٣0,٨4٧,٩6024٩,٧٩5,6٣25,4٣٣,4٨٩٣2,465,٨5٧318٫542٫938٣0٣,٧64,406في بداية السنة

261,0644,1٩٨,52٨125,٣4٣11,545,26116٫130٫19621,0٣6,٩21اإلضافات

)٣,٣٩2,2٨6()3٫905٫883()1٨,122,155(1,1٩1,٣٧٧12,٧61,٨2426٣,0٧1حتويالت/ استبعادات

)2,٨66,10٣()2٫345٫313()٣٣٨,61٨()40,20٩()1,٧٧٣,10٩()1٩٣,٣٧٧(تسويات ترجمة عمالت أجنبية

٣2,10٧,024264,٩٨2,٨٧55,٧٨1,6٩425,550,٣45328٫421٫938٣1٨,542,٩٣٨في نهاية السنة

االستهالك واالنخفاض في القيمة
145٫385٫2211٣4,٨٩٣,٣5٨–1٣,٣4٨,64212٨,٨55,5٨5٣,1٨0,٩٩4في بداية السنة 

ل للسنة  13٫856٫1361٣,٧5٨,244–1,0٣6,21٧12,٣4٣,٣4٨4٧6,5٧1احملمَّ

1٫467٫506٧٨0,615––1,46٧,506–انخفاض في القيمة

)2,4٩4,٩54()1٫206٫090(–)٩٣,٧40()1,645,٩46(5٣٣,5٩6حتويالت/ استبعادات

)1,552,042()1٫089٫291(–)24,٨4٩()٩60,441()104,001(تسويات ترجمة عمالت أجنبية

158٫413٫482145,٣٨5,221–14,٨14,454140,060,052٣,5٣٨,٩٧6في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية:
17٫292٫570124٫922٫8232٫242٫71825٫550٫345170٫008٫456في 31 ديسمبر 2016م 

1٧,4٩٩,٣1٨120,٩40,04٧2,252,4٩5٣2,465,٨5٧1٧٣,15٧,٧1٧في ٣1 ديسمبر 2015م 

متثل األعمال اإلنشائية حتت التنفيذ، بشكل رئيسي، توسعة املصانع القائمة واملشاريع اجلديدة. بلغت النفقات املالية املرسملة 0٫٣ 
مليار ريـال سعودي خالل عام 2016م )2015م : 0٫2 مليار ريـال سعودي(.

كما في ٣1 ديسمبر 2016م ، تشتمل األراضي واملباني على مبلغ قدره 2 مليار ريـال سعودي )٣1 ديسمبر 2015م : 2 مليار ريـال 
سعودي( وميثل تكلفة األراضي اململوكة. إن األراضي املقام عليها املصانع واملرافق اخلاصة ببعض الشركات التابعة في اململكة العربية 
السعودية مستأجرة بعقود قابلة للتجديد من الهيئة امللكية للجبيل وينبع لفترات تتراوح من 25 إلى ٣0 سنة. مت رهن بعض املمتلكات 
واملصانع واملعدات لبعض الشركات التابعة في اململكة العربية السعودية لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ضماناً للقروض 

طويلة األجل املمنوحة لها. 

ميثل االنخفاض في القيمة اعاله، هبوط قيمة بعض آالت ومعدات شركة ابن رشد )شركة تابعة( إلى القيمة القابلة لالسترداد نتيجة 
لزيادة املعروض في السوق مما أدى إلى تدني مستويات الربحية في شركة ابن رشد.

 

)تتمة( واملعدات  واملصانع  املمتلكات   –  ١0
يتعلق هذا االنخفاض في القيمة مبا يلي:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

705٫362٣٧5,206االنخفاض في القيمة املتعلق بـ )سابك(

762٫144405,40٩االنخفاض في القيمة املتعلق بحقوق امللكية غير املسيطرة

 1٫467٫506٧٨0,615

مت احتساب القيمة القابلة لالسترداد والبالغة 6٫٣6٨ مليون ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 2016م ، على أساس قيمة االستخدام 
للوحدة املدرة للنقدية كما مت حتديدها من قبل إدارة شركة ابن رشد، والتي تتكون من صافي املوجودات التشغيلية للشركة. عند حتديد 

قيمة االستخدام للوحدة املدرة للنقدية، مت خصم التدفقات النقدية - التي مت حتديدها باستخدام املوازنات املالية املعتمدة من قبل 
إدارة شركة ابن رشد لفترة خمس سنوات - بواقع ٩٫4٩٪ قبل احتساب الزكاة حتى عام 20٣5 وذلك وفقاً لألعمار االنتاجية املقدرة 

لآلالت واملعدات ذات الصلة. إن احتساب قيمة االستخدام يتأثر بشكل هام بالتغيرات في االفتراضات الرئيسية التالية: 

حتسينات األداء املستقبلية  –
معدل اخلصم املستخدم في تقديرات التدفقات النقدية  –
أسعار وكميات البيع –

 

امللموسة غير   2016م١١- املوجودات 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

11٫807٫56611,٩٧٧,2٩1شهرة

3٫955٫978٣,55٩,٧٨6براءات اختراع وعالمات جتارية وقوائم عمالء وموجودات غير ملموسة أخرى

470٫6201,00٨,٩41تكاليف ما قبل التشغيل

 16٫234٫16416,546,01٨

الشهرة
كانت حركة الشهرة املسجلة من قبل املجموعة كما في ٣1 ديسمبر كاآلتي:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

11٫977٫29112,524,220في بداية السنة

)546,٩2٩()169٫725(فروقات حتويل عمالت أجنبية

11٫807٫56611,٩٧٧,2٩1في نهاية السنة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م
)بآالف الرياالت السعودية(

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م
)بآالف الرياالت السعودية(



111القوائم املالية التقرير السنوي للعام 201٦م110

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

)تتمة( امللموسة  غير  ١١- املوجودات 
مراجعة االنخفاض في القيمة

بناًء على اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة الذي مت إجراؤه على مستوى املجموعة خالل السنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 2016م، وال 
يوجد أي انخفاض في قيمتها. 

مت حتديد قيمة الشهرة القابلة لالسترداد بناًء على احتساب القيمة املستخدمة وذلك على أساس التدفقات النقدية املخصومة املبنية 
على التدفقات النقدية املتوقعة للوحدات املولدة للنقدية ذات الصلة واملعتمدة من اإلدارة لفترة خمس سنوات. وقد مت استخدام معدل 

منو تقديري نهائي على مدى فترة توقعات التدفقات النقدية التي تزيد عن خمس سنوات. تعتقد اإلدارة بأن معدل النمو التقديري 
ال يزيد عن متوسط معدل النمو للمدى طويل األجل املستخدم في النشاط ذو الصلة. إن معدل اخلصم املستخدم كان قبل احتساب 
الضريبة ويعكس مخاطر محددة تتعلق بالنشاط ذو الصلة. تبني من طريقة القيمة املستخدمة أن احتساب القيمة القابلة لالسترداد 

يتأثر كثيراً بالتغيرات في افتراضات أداء النشاط ومعدالت النمو على املدى الطويل ومعدل النمو النهائي ومعدل اخلصم ورأس املال 
العامل وافتراضات األعباء الرأسمالية خالل الفترة النهائية.

املتداولة األخرى  2016م١2- املوجودات غير 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

1٫660٫1621,502,٨2٩مبالغ مستحقة من املوظفني لقاء متليك وحدات سكنية

1٫497٫801662,٣0٣ضرائب مؤجلة

562٫743502,1٨٨سلف للموظفني

204٫84451٣,٧٣1مدفوعات ضرائب مستردة

1٫265٫6711,5٩٣,56٩أخرى

 5٫191٫2214,٧٧4,620

برنامج متليك الوحدات السكنية 
قامت )سابك( وبعض الشركات التابعة بتطبيق برامج متليك 
وحدات سكنية للموظفني، ومبوجبها مينح املوظفون املؤهلون 

فرصة شراء وحدات سكنية يتم إنشاؤها من قبل )سابك( وبعض 
الشركات التابعة. تسدد تكلفة األراضي وتكاليف اإلنشاء املباشرة 
من قبل املوظفني على مدى 20 سنة. تنتقل ملكية هذه الوحدات 

السكنية للموظفني بعد سداد كامل املبلغ املستحق.

الضرائب املؤجلة
تتعلق الضرائب املؤجلة بشركات تابعة لشركة )سابك( 

لوكسمبورج إس. إيه. آر. إل. العاملة في العديد من الدول خارج 
اململكة العربية السعودية.

 

مدفوعات ضرائب مستردة
يتعلق هذا الرصيد باسترداد مدفوعات الضرائب من شركة 

)جنرال اليكتريك( نتيجة التفاقية سعر الشراء املتعلقة 
باالستحواذ على شركة )سابك( انوفيتف بالستيكس هولدينغ 
بي. في. وهي شركة تابعة لشركة )سابك( لكسمبورج إس إيه. 

آر. إل.

أخرى
يشتمل بند "أخرى" بشكل أساسي على مبالغ مدفوعة مقدماً 

ملقاولني وقروض مقدمة لبعض الشركات املستثمر فيها بطريقة 
حقوق امللكية بلغت 0٫6 مليار ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2015م 

: 0٫6 مليار ريال سعودي( وفقاَ ألسعار العموالت السائدة في 
السوق وبنود متنوعة.

القروض طويلة األجل  2016م١3- 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

قروض ألجل
42٫060٫3914٩,00٧,60٩- قروض جتارية

3٫561٫0004,441,21٩- صندوق االستثمارات العامة

2٫375٫9502,٧٩0,6٨٣- صندوق التنمية الصناعية السعودي

 47٫997٫34156,2٣٩,511

8٫000٫00010,000,000سندات دين

6٫706٫7816,٨2٣,٧٨1سندات

62٫704٫122٧٣,06٣,2٩2إجمالي قروض طويلة األجل

)1٣,٣06,056()13٫226٫895(ناقصاً: اجلزء املتداول من القروض طويلة األجل

)4٧٧,٨5٩()376٫395(تكاليف معامالت

 49٫100٫8325٩,2٧٩,٣٧٧

القروض ألجل
حصلت املجموعة على قروض لتمويل استثماراتها. يستحق سداد 

هذه القروض مبعدالت عمولة متفاوتة، تتماشى مع األحكام 
املنصوص عليها بكل اتفاقية. مت رهن بعض ممتلكات ومصانع 
ومعدات لبعض الشركات التابعة مقابل قروض ممنوحة لهم. 

إن القروض ألجل املمنوحة من قبل صندوق االستثمارات العامة 
وصندوق التنمية الصناعية السعودي تسدد على أقساط نصف 
سنوية. تخضع قروض صندوق االستثمارات العامة ألعباء مالية 
مبعدالت متفاوتة بينما تخضع قروض صندوق التنمية الصناعية 
السعودي ألتعاب مدفوعة مقدماً وأتعاب إدارية سنوية بناًء على 

اتفاقيات تلك القروض.

السندات
فيما يلي السندات القائمة كما في ٣1 ديسمبر 2016م :

بتاريخ ٣ أكتوبر 201٣، أصدرت شركة )سابك( كابيتال  –
2 بي. في. وهي شركة تابعة لـ )سابك( لكسمبورج إس. إيه. 
آر. إل. سندات )مدتها خمس سنوات( مببلغ 1 مليار دوالر 

أمريكي مبعدل عمولة 2٫625٪. مت استخدام املتحصالت في 
سداد دين خارجي.

بتاريخ 20 نوفمبر 201٣، أصدرت شركة )سابك(  –
كابيتال1 بي. في. سندات )مدتها سبع سنوات( مببلغ 

٧50 مليون يورو مبعدل 2٫٧5٪. مت استخدام املتحصالت 
لتسوية سندات سابقة مببلغ ٧50 مليون يورو تاريخ 

استحقاقها في 2٨ نوفمبر 201٣. 

قدمت )سابك( ضمانات للسندات ولبعض القروض ألجل  –
التي حصلت عليها بعض الشركــات التابعة، والتي بلغت 

2٨٫٧ مليار ريـال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 2016م )٣1 
ديسمبر 2015: 2٩٫2 مليار ريـال سعودي(.

سندات الدين
وقعت سابك، بتاريخ 2٩ ديسمبر 200٩م، اتفاقية اصدار سندات 
دين غير مضمونة )طرح خاص( مع صندوق االستثمارات العامة 
على عدة إصدارات مببلغ إجمالي قدره 10 مليار ريـال سعودي، 
مت سحب تلك االصدارات بالكامل وتستحق الدفع بعد ٧ سنوات 

من تاريخ إصدارها. مت إعادة تبويب ثالثة اصدارات بقيمة ٣ 
مليار ريال سعودي كما في ٣1 ديسمبر 2016م حتت بند اجلزء 

املتداول من القروض طويلة األجل. 
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)تتمة( القروض طويلة األجل   -١3
جدول السداد للقروض طويلة األجل

فيما يلي جدول السداد اإلجمالي للقروض طويلة األجل:
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

1٣,٣06,056–2016م

201٧13٫253٫72315,٩1٩,٨62م

201٨15٫344٫5761٣,٩04,2٩٧م

201٩5٫810٫580٣,5٣0,٩20م

20206٫541٫782٨,٣٨٨,65٧م

21٫753٫4611٨,01٣,500ما بعدها

62٫704٫122٧٣,06٣,2٩2اإلجمالي

الدائنة إيضاح١٤- الذمم 
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

16٫329٫91116,4٧5,٣٧6ذمم دائنة جتارية

2٧29٫794٣٩,٨10مبالغ مستحقة إلى شركاء أجانب في شركات تابعة

 16٫359٫70516,515,1٨6

املتداولة  واملطلوبات  الدفع  املستحقة  ١5-  املبالغ 
إيضاحاألخرى

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

4٫108٫6374,2٣1,0٧٨مطلوبات مستحقة 

1٫712٫4501,٩٧2,٩62مستحقات تتعلق باملوظفني

1٫225٫6361,1٣٩,٣٩4توزيعات أرباح مستحقة 

820٫266٨٨2,٩0٣ضرائب مستحقة

374٫559425,٧10محتجزات عقود دائنة

42٨,201–تسهيالت بنكية قصيرة األجل

٣178٫022154,٧5٨إيجار رأسمالي - اجلزء املتداول

818٫2881,٩15,004أخـرى

 9٫137٫85811,150,010

تشمل الضرائب املستحقة اعاله على الضرائب املستحقة على الشركاء األجانب وكذلك على بعض الشركات األجنبية. يشتمل بند 
"أخرى" بشكل أساسي على أعباء مالية مستحقة على القروض وذمم دائنة متنوعة.

١٦- الزكاة
تتلخص حركة مخصص الزكاة اخلاص باملجموعة مبا يلي:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

1٫633٫4732,201,651في بداية السنة

3٫000٫0002,100,000مجنب خالل السنة

)2,66٨,1٧٨()2٫247٫137(مدفوع خالل السنة

2٫386٫3361,6٣٣,4٧٣في نهاية السنة

تقدم )سابك( وشركاتها التابعة اململوكة بالكامل إقراراتها الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل بناء على قوائم مالية موحدة منفصلة 
تعد فقط لهذا الغرض. تقدم الشركات التابعة غير اململوكة لها بالكامل إقراراتها الزكوية بشكل مستقل لكل شركة.

قامت )سابك( بتقدمي اإلقرارات الزكوية للهيئة العامة للزكاة والدخل لكافة السنوات حتى ٣1 ديسمبر 2015م وسددت الزكاة املستحقة 
وفقاً لهذه اإلقرارات ومت احلصول على شهادات الزكاة املتعلقة بهذه السنوات. مت إنهاء الربوط الزكوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 

حتى ٣1 ديسمبر 2015م. 

األخرى املتداولة  املطلوبات غير  إيضاح١٧- 
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

٣1794٫960٨56,٩64التزامات مبوجب عقود إيجار رأسمالي

997٫850٩٩٣,٨26ضريبة مؤجلة

1٫392٫3261,٨٨4,٧4٩أخرى

 3٫185٫136٣,٧٣5,5٣٩

متثل الضرائب املؤجلة أعاله، ضرائب مؤجلة مسجلة في الشركات التابعة األجنبية. بينما يشتمل بند "أخرى" بشكل أساسي على 
مدفوعات ضرائب مستحقة بالنيابة عن شركة جنرال إليكتريك )مستردة من شركة جنرال إليكتريك - إيضاح 12( ومخصصات 

ضرائب متعلقة بشركات تابعة أجنبية ومطلوبات أخرى طويلة األجل. 

املوظفني منافع   2016م١٨- 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

12٫082٫12911,4٨4,54٩مكافأة نهاية اخلدمة 

1٫020٫864٩٣1,٩44برنامج ادخار املوظفني

66٫480٣25,٨٣4برنامج التقاعد املبكر 

 13٫169٫47312,٧42,٣2٧

رأس املال  -١9
 يتكون رأس مال شركة )سابك( البالغ ٣0 مليار ريـال سعودي من ٣ مليار سهم، قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي 

كما في ٣1 ديسمبر 2016م و2015. 
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االحتياطيات  -20
االحتياطي النظامي

طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، يجب على )سابك( أن حتول 10٪ من صافي الدخل السنوي املوحد إلى االحتياطي النظامي 
حتى يبلغ مجموع هذا االحتياطي نصف رأس املال. وحيث أنه مت حتقيق ذلك فعاًل، قررت )سابك( التوقف عن إجراء مثل هذا 

التحويل. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

االحتياطي العام
طبقاً للنظام األساسي )سابك(، يحق للجمعية العامة للمساهمني تكوين احتياطي عام وذلك بالتخصيص من األرباح املبقاة. ميكن زيادة 

أو تخفيض هذا االحتياطي العام بقرار من املساهمني. إن هذا االحتياطي قابل للتوزيع.

املسيطرة غير  امللكية  2١- حقوق 
مت إظهار حقوق امللكية غير املسيطرة والتي تتعلق أساساً بالشركات التابعة في اململكة العربية السعودية في قائمة املركز املالي املوحدة 

ضمن حقوق امللكية. مت إظهار حصة حقوق امللكية غير املسيطرة في صافي نتائج الشركات التابعة كبند مستقل في قائمة الدخل 
املوحدة. كانت حركة حقوق امللكية غير املسيطرة في قائمة املركز املالي املوحدة كاآلتي:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

47٫933٫1374٨,٨٨6,011في بداية السنة

7٫210٫041٨,645,11٨حصة حقوق امللكية غير املسيطرة خالل السنة

)٩,5٩٧,٩٩2()7٫864٫450(توزيعات أرباح مدفوعة وأخرى 

47٫278٫7284٧,٩٣٣,1٣٧في نهاية السنة

واإلدارية والعمومية  البيعية  املصاريف   2016م22- 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

4٫982٫3995,٣2٩,11٧بيع وتوزيع

3٫236٫677٣,4٣4,٧6٨تكاليف موظفني

2٫080٫7102,٣50,٣0٩إدارية وعمومية

1٫996٫9142,25٧,26٨تقنية وابتكار

367٫543٣56,٣62استهالك وإطفاء

 12٫664٫2431٣,٧2٧,٨24

 2016م23- اإليرادات األخرى، صافي 
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

1٫569٫037654,4٩٩إيرادات ودائع ألجل

516٫020656,٩٧6متنوعة

 2٫085٫0571,٣11,4٧5

يشتمل بند "متنوعة" على مطالبات تأمني مستحقة ونتائج استبعاد املمتلكات واملصانع واملعدات وفروقات حتويل العمالت األجنبية 
وبنود أخرى.

2٤- ربح السهم
مت احتســاب ربح السهم على أساس متوسط عدد األسهم القائمـة كما في ٣1 ديسمبر 2016م و2015م. 

القطاعية 25- املعلومات 
تتكون عمليات املجموعة من قطاعات األعمال الرئيسة التالية:

قطاع البتروكيماويات: يشتمل على الكيماويات والبوليمرات والبالستيكيات املبتكرة. –
قطاع املغذيات الزراعية: يشتمل على منتجات األسمدة. –
قطاع املعادن: يشتمل على منتجات احلديد والصلب. –
املركز الرئيس: يشتمل على عمليات املركز الرئيس ومراكز التقنية واالبتكار واألنشطة االستثمارية وشركة )سابك(  –

 لالستثمارات الصناعية.

قطـــــاع الكيماويات
قطـاع املغذيات 

املركـــز الـرئيسقطـاع املعــادنالزراعية

تسويات 
وحذوفات عند 
توحيد القوائم 

اإلجـمالــياملالية

)بآالف الرياالت السعودية(3١ ديسمبر 20١٦م 

132٫826٫605)44٫823٫331(156٫315٫8404٫701٫3129٫009٫3227٫623٫462املبيعات

3٫786٫9101٫689٫50240٫910٫071)754٫359(34٫995٫4281٫192٫590إجمالي الربح )اخلسارة(

17٫838٫843)23٫722٫756(18٫979٫059)1٫346٫177(22٫791٫6231٫137٫094صافي الدخل )اخلسارة(

316٫892٫858)164٫356٫388(228٫489٫04712٫895٫69119٫490٫930220٫373٫578إجمالي املوجودات

106٫566٫235)99٫159٫448(148٫416٫5652٫002٫8414٫451٫55750٫854٫720إجمالي املطلوبات

)بآالف الرياالت السعودية(٣1 ديسمبر 2015م 

14٨,0٨5,٧41)4٧,٨٧5,655(1٧0,٧1٨,1٣25,٩65,50٩10,66٨,46٨٨,60٩,2٨٧املبيعات
إجمالي الربح 

٣,٧04,011٣,٣56,٣054٣,02٧,٧60)٧٣٨,٣4٣(٣٣,٩٩٣,50٨2,٧12,2٧٩)اخلسارة(
صافي الدخل 

1٨,٧6٨,6٩0)25,1٣٨,٣4٧(21,5٣1,0٩6)1,45٧,645(21,2٨٨,٩1٣2,544,6٧٣)اخلسارة(

٣2٨,21٩,154)164,652,140(2٣0,06٨,62٩1٣,٧٩٧,1٧221,0٣2,٩٩022٧,٩٧2,50٣إجمالي املوجودات

11٨,٣61,٩6٨)٩٨,٣٨0,152(152,66٩,10٨2,٣0٨,٣٧64,64٧,4415٧,11٧,1٩5إجمالي املطلوبات

يتضمن إجمالي صافي النتائج للقطاعات أعاله احلصص في نتائج الشركات التابعة والزميلة. كما تتضمن مبالغ إجمالي املوجودات 
للقطاعات أرصدة حسابات االستثمارات في الشركات التابعة.

يتركز جزء كبير من املوجودات التشغيلية للمجموعة في اململكة العربية السعودية. إن األسواق الرئيسية ملنتجات املجموعة من 
الكيماويات هي أوروبا والواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط ودول آسيا واحمليط الهادئ. تتركز األسواق الرئيسية لقطاع 

املغذيات الزراعية باملجموعة، بشكل رئيسي، في جنوب شرق آسيا واستراليا ونيوزلندا وأمريكا اجلنوبية وأفريقيا والشرق األوسط. أما 
مبيعات قطاع املعادن فتتركز، بشكل رئيس، في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون اخلليجي. إن أنشطة املركز الرئيس تتركز 

في اململكة العربية السعودية.
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وإدارة املخاطر املالية  2٦-  األدوات 
تتكون األدوات املالية، بشكل رئيسي، من النقد وما يعادله، 

واالستثمارات قصيرة األجل، والذمم املدينة واألرصدة املدينة 
األخرى، واألدوات املالية املشتقة، واالستثمارات في األوراق 

املالية، والدفعات املقدمة، والتسهيالت البنكية قصيرة األجل، 
والذمم الدائنة، واملبالغ املستحقة الدفع، والقروض طويلة األجل، 

واملطلوبات األخرى.

مخاطر االئتمان - متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء 
بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. ال 

يوجد لدى املجموعة تركيز هام ملخاطر االئتمان. يتم االحتفاظ 
بالنقدية لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني جيد. يتم إظهار رصيد 
الذمم املدينة بعد خصم مخصص الديون املشكوك في حتصيلها.

مخاطر أسعار العموالت - متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب 
قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات في أسعار العموالت السائدة 
في السوق. ال يوجد لدى املجموعة موجودات هامة طويلة األجل 
مرتبطة بعموالت، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بعموالت كما في 
٣1 ديسمبر 2016م. تقوم املجموعة بإدارة قروضها ذات أسعار 
العموالت العائمة باستخدام مقايضات أسعار العموالت )إيضاح 
2٨( والتي لها تأثير اقتصادي على حتويل القروض من قروض 

بعمولة متقلبة إلى قروض بعمولة ثابتة. متنح اتفاقيات مقايضات 
أسعار العموالت، عند ممارستها، احلق في أن تتبادل املجموعة 
مع الطرف اآلخر الفرق بني أسعار العقود بعمولة ثابتة وبعمولة 
متقلبة - في فترات محددة - والتي يتم احتسابها على أساس 

املبالغ االسمية األصلية املتفق عليها. 

مخاطر السيولة - متثل الصعوبات التي تواجهها املجموعة في 
توفير األموال للوفاء بالتزاماتها املتعلقة باألدوات املالية. حتدث 
مخاطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي ما خالل 

فترة قصيرة، مببلغ يقارب قيمته العادلة. تدار مخاطر السيولة 
وذلك مبراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء 

بأية التزامات مستقبلية.

مخاطر العمالت - متثل املخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة 
األدوات املالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي. تتم 

معظم معامالت املجموعة بالريال السعودي واليورو والدوالر 
األمريكي. تقوم املجموعة مبراقبة التغيرات في أسعار الصرف 
األجنبي وحتمل آثارها على القوائم املالية املوحدة وفقاً لذلك.

القيمة العادلة لألدوات املالية - هي القيمة التي يتم مبوجبها 
تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني أطراف راغبة 

في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحيث أنه يتم إعداد القوائم 
املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية، فإنه ميكن أن تنتج 

فروقات بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأن 
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثيراً عن 

قيمتها الدفترية.

في  األجانب  الشركاء  2٧-  املعامالت مع 
التابعة الشركات 

تقوم بعض الشركات التابعة لشركة سابك، خالل دورة أعمالها 
العادية، ببيع منتجاتها إلى الشركاء األجانب مبوجب اتفاقيات 

التسويق والبيع. بلغت املبيعات للشركاء األجانب ٩٫1 مليار ريـال 
سعودي خالل السنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 2016م )2015م 

: 10٫5 مليار ريـال سعودي(. كما يقوم بعض الشركاء األجانب 
بتقدمي خدمات التقنية واالبتكار وخدمات أخرى لبعض الشركات 
التابعة لشركة )سابك( طبقاً لالتفاقيات املبرمة. مت إظهار املبالغ 

املستحقة من/ إلى الشركاء األجانب في اإليضاحني 6 و14، 
على التوالي.

املشتقة املالية  2٨-  األدوات 
لدى املجموعة أدوات مالية مشتقة تشمل مقايضات أسعار 

عموالت. بلغ الرصيد املتبقي من القيمة االسمية والقائم كما 
في ٣1 ديسمبر 2016م مبوجب هذه االتفاقيات 2٫5 مليار ريـال 

سعودي )٣1 ديسمبر 2015م : ٣٫٩ مليار ريـال سعودي(.

الدخل 29-  توزيع صافي 
صادقت اجلمعية العمومية للمساهمني، خالل اجتماعها السنوي 
املنعقد بتاريخ 4 رجب 14٣٧هـ )املوافق 11 إبريل 2016م( على 
توزيع صافي دخل السنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 2015م على 

النحو  التالي:

توزيع أرباح نقدية مببلغ 16٫5 مليار ريـال سعودي )بواقع  –
5٫5 ريـال سعودي للسهم الواحد( تضمنت توزيعات ارباح 
نقدية مرحلية مببلغ ٧٫5 مليار ريـال سعودي )بواقع 2٫5 
ريـال سعودي للسهم الواحد( تخص النصف األول من عام 

2015م.
صرف مبلغ قدره 1٫٨ مليون ريـال سعودي مكافأة ألعضاء  –

مجلس اإلدارة.

في 22 شوال 14٣٧ هـ )املوافق 2٧ يوليو 2016م(، أعلنت 
)سابك( عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من عام 

2016م مببلغ 6 مليار ريال سعودي )بواقع 2 ريال سعودي عن 
السهم الواحد(.

)تتمة( الدخل  29-  توزيع صافي 
في 1٩ ربيع األول 14٣٨هـ )املوافق 1٨ ديسمبر 2016م(، اقترح 
مجلس إدارة )سابك( توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من 

العام املنتهي في ٣1 ديسمبر 2016م مببلغ 6 مليار ريال سعودي 
)بواقع 2 ريال سعودي للسهم الواحد( على أن يتم املصادقة على 
تلك التوزيعات املقترحة من اجلمعية العمومية للمساهمني. عليه، 

سيبلغ إجمالي توزيعات األرباح للسنة املنتهية في ٣1 ديسمبر 
2016م مبلغ 12 مليار ريال سعودي )بواقع 4 ريال سعودي 

للسهم الواحد(.

احملتملة  االلتزامات   -30
هناك قضايا مقامة ضد املجموعة خالل دورة أعمالها العادية، 

ويتم الترافع بشأنها. ال ميكن حالياً حتديد النتيجة النهائية لهذه 
القضايا بشكل مؤكد، كما ال تتوقع اإلدارة أن يكون لهذه القضايا 

أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

أصدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة، ضمانات بنكية نيابة 
عن املجموعة بلغ إجماليها 2٫٨ مليار ريـال سعودي كما في ٣1 

ديسمبر 2016م )2015م : 2٫٣ مليار ريـال سعودي( وذلك خالل 
دورة أعمال املجموعة العادية.

االرتباطات  -3١
لدى )سابك( تعهدات تتعلق مبصاريف رأسمالية قدرها ٩٫5 

مليار ريال سعودي )2015م : 10٫٣ مليار ريال سعودي(

لدى )سابك( التزامات جتاه حصتها في حقوق امللكية البالغة 
15٪ في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات )"مشروع وعد 

الشمال" أو "املشروع"(. كما في ٣1 ديسمبر 2016م ، بلغت 
االلتزامات جتاه املشروع مبلغ 0٫21 مليار ريـال سعودي )٣1 
ديسمبر 2015م : 0٫44 مليار ريال سعودي(. وفقاً لشروط 

االتفاقيات املبرمة مع املساهمني االخرين واملقرضني اخلارجيني 
للمشروع، فقد وافقت )سابك( على املساهمة بتمويل إضافي 

للمشروع، في ظل ظروف معينة، وبالقدر املطلوب وذلك في حال 
الزيادة في تكلفة املشروع التقديرية.

ان )سابك( ملتزمة أيضاً باملساهمة في حقوق ملكية بنسبة ٪25 
في الشركة العربية السعودية لالستثمارات الصناعية. كما في 
٣1 ديسمبر 2016م ، بلغ االلتزام القائم لقاء هذا االستثمار ما 
مقداره 0٫٣٨ مليار ريال سعودي )٣1 ديسمبر 2015م : 0٫٣٨ 

مليار ريال سعودي(.

التزامات مبوجب عقود ايجارات تشغيلية
فيما يلي بياناً بااللتزامات مبوجب عقود االيجارات التشغيلية غير قابلة لإللغاء ولفترات أولية تزيد عن سنة واحدة:

 2016م
)بآالف الرياالت السعودية(

 2015م
)بآالف الرياالت السعودية(

2016–1,440,٣6٣

201٧1٫374٫3381,2٧٩,٩٩0

201٨1٫160٫5491,050,06٨

201٩918٫728٨٨٩,٨4٧

2020847٫605٨٣6,0٨4

2٫316٫8132,446,02٧بعد ذلك

 6٫618٫033٧,٩42,٣٧٩



التقرير السنوي للعام 201٦م11٨

 إيضاحات حول 
القوائم املالية املوحدة تتمة

للسنة املنتهية في 3١ ديسمبر 20١٦م

)تتمة( االرتباطات   -3١
التزامات مبوجب عقود اإليجار الرأسمالي

فيما يلي بياناً بااللتزامات مبوجب عقود اإليجار الرأسمالي ولفترة أولية تزيد عن سنة واحدة:

إيضاح
 2016م

)بآالف الرياالت السعودية(
 2015م

)بآالف الرياالت السعودية(

2016–1٨0,1٨5

201٧139٫98214٣,005

201٨140٫728141,424

201٩140٫593141,244

2020117٫96611٧,6٨4

709٫909٧12,٣11بعد ذلك

1٫249٫1781,4٣5,٨5٣احلد األدنى لدفعات االيجار 

ناقصاً: 

)464,646()376٫196(أعباء مالية 

)114,24٣()78٫022(15القسط املتداول

1٧794٫960٨56,٩64القسط غير املتداول )ايضاح 1٧(

الالحقة 32-األحداث 
بتاريخ 22 يناير 201٧م، قامت )سابك( وشركة شيل العربية 

للكيماويات ذات املسؤولية احملدودة )شيل(، شريك )سابك( في 
الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(، بإبرام اتفاقية تنص 

على شراء )سابك( حلصة )شل( بالكامل في )صدف( مقابل 
٨20 مليون دوالر أمريكي. امتام املعاملة املقترحة تخضع ملوافقة 

اجلهات الرقابية.

تعتقد اإلدارة بعدم وجود أية أحداث الحقة هامة منذ نهاية 
السنة املالية في ٣1 ديسمبر 2016م قد يكون لها أثر جوهري 

على املركز املالي للمجموعة وكما هو مبني في هذه القوائم 
املالية املوحدة.

املوحدة املالية  القوائم  33-اعتماد 
اعتمد مجلس اإلدارة القوائم املالية املوحدة بتاريخ 24 جمادى 

األول 14٣٨هـ )املوافق 21 فبراير 201٧م(.

املقارنة 3٤-أرقام 
أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع 

العرض للسنة احلالية.



 الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 
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جميع الحقوق محفوظة لشركة )سابك( 201٧م.


