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 اتـــو�املحت
 

:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال

 
 الشركةنبذة عن  .1

 ع�� أعمال ونتائج الشركة اوتأث��هط الرئيسة انشلأنواع ا .2

  ت والتوقعات املستقبلية واملخاطر ا�خطط والقرارا .3

 لسنوات ا�خمس األخ��ةل األصول وا�خصوم ونتائج األعمال .4

 يرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةجما�� إإل ا�جغرا�� التحليل  .5

 عن نتائج السنة السابقةالتشغيلية جوهر�ة �� النتائج الفروقات ا�إيضاح  .6

 ة السعودية للمحاسب�ن القانوني�نالصادرة عن الهيئ املحاسبية إيضاحات االختالفات عن املعاي��  .7

  دوات الدين ل�ل شركة تحت السيطرةوائم املالية املوحدة وتفاصيل األسهم وأاملدرجة �� الق الشر�ات التا�عة .8

 االستثمارات �� الشر�ات الزميلة .9

 توزيع األر�احالشركة �� سياسة وصف  .10

 خالل السنة املالية األخ��ةأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اءهم غ�� أل�خاص  �� األسهمات التغ�� وصف املصا�ح و  .11

 م ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اءهم خالل السنة املالية األخ��ة�� األسهات التغ�� وصف املصا�ح و  .12

  وشر�ا��ا التا�عة الشركة وديون  املعلومات املتعلقة بقروض .13

 ال�ي أصدر��ا أو منح��ا الشركة حقوق االكتتابو واألوراق املالية التعاقدية القابلة للتحو�ل  أدوات الدين وصف .14

 ال�ي أصدر��ا أو منح��ا الشركة دوات دين قابلة للتحو�ل بموجب أ االكتتابالتحو�ل و حقوق صف و  .15

 دوات دين قابلة لالس��دادأ ةأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألياس��داد  يوصف أل  .16

 اجتماعات مجلس اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتماععدد  .17

 ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة صفقة ةوصف ألي .18

 ف�� ةأيمعلومات  .19
ً
 أو الرئيس التنفيذي أو املدير املا�� عضاء مجلس اإلدارةأل  مص�حة اوتوجد ف�� اعقود تكون الشركة طرفا

 عن الرواتب والتعو�ضاتتنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن  ةبيان بأي .20

 عن األر�اح تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي .21

  املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة  .22

 ملص�حة موظفي الشركة �شاؤهاستثمارات واالحتياطيات ال�ي تم إاال بيان بقيمة  .23

 إقرارات مجلس اإلدارة .24

 املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات .25

 املالية السنو�ةتحفظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم  .26

 تبدال املحاسب القانو�ي وأسبا��اتوصيات مجلس اإلدارة باس .27

 أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك .28

 �� مجالس إدار ا��اأسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس ا .29
ً
 إلدارة عضوا

 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ .30

 ها امالرئيسة ومه�جان مجلس اإلدارة وصف مختصر الختصاصات  .31

 واملدير املا�� مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ناملدفوعة ألعضاء تعو�ضات ال�افآت و تفصيل امل .32

 رافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى شة جهة إمن الهيئة أو من أي املفروضة ع�� الشركةوالقيود ات والعقو�ات ا�جزاء .33
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 إجراءات نظام الرقابة الداخليةلفعالية نتائج املراجعة السنو�ة  .34

 حوكمة الشر�ات .35

 متثالالشفافية واال  .36

 واملستثمر�ن التواصل مع املساهم�ن .37

 الوط�يسهام �� تنمية االقتصاد اإل  .38

 ولية االجتماعيةاملسؤ  .39

 البيئة وال�حة والسالمة واألمن .40

 االستدامة واالعتماديةبالسالمة و  االل��ام -التصنيع  .41

 املوارد البشر�ة .42

 التقنية واالبت�ار .43

 سلسلة اإلمدادات .44

 

 

 
ً
 وحدات العمل االس��اتيجية: ثانيا

 

 

 
ً
 تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية :ثالثا
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 مجلس اإلدارة

 

 دارةمجلس اإل  رئيس

o  سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعوداألم��  صاحب السمو  

 

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي (امل�لف)

o  يوسف بن عبدهللا البنياناألستاذ سعادة  

 

 

 عضاءاأل 

o  ��عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميديالدكتور معا  

o  ��األستاذ محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي  معا 

o  ��نحاس  ةالدكتور خالد بن حمز معا 

o  ��الدكتور سعد بن عثمان القص�يمعا 

o  األستاذ عبدهللا بن محمد العي��ىسعادة 

o  بن عبدالعز�ز الواي�� بندر األستاذ سعادة 

o  األستاذ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدانسعادة  
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:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال

 

 

 

 قدمةامل

 املح��م�ن                                          )سابك( شركة السعودية للصناعات األساسيةال و مساهم السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،

 ملتطلبات الئحة حوكمة  ،أن يقدم ملساهمي الشركة الكرام تقر�ره السنوي  )سابك(�سر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية 
ً
املعد وفقا

 إنجازات  ،وكذلك نظام الشر�ات السعودي ،وقواعد الت�جيل واإلدراج الصادرت�ن عن هيئة السوق املالية ،الشر�ات
ً
والنظام األساس للشركة، مستعرضا

صعيد جهودها �� مجاالت البحث العلمي والتطو�ر واالبت�ار اإلنتا�� والتسو�قي، وكذلك ع�� املا�� و م)، ع�� صعيد األداء 2015الشركة خالل العام املا�� (

اإلسهامات كيماو�ة العاملية، و الشر�ات الال�ي تبذلها لتعز�ز مركزها التناف��ي ب�ن ك��يات ؛ ا�حثيثة الشركة التق�ي، إ�� جانب �سليط الضوء ع�� جهود

 الكب��ة �� جهود االستدامة.

  -مجلس إدارة الشركة  قدمتو�
ً
و�� و�� وسمو  أسمى آيات العرفان واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن، وسمو و�� عهده األم�ن،ب -وأعضاًء  رئيسا

(سابك)  وا�حكومة الرشيدة، للرعاية والتوج��ات السديدة ال�ي يولو��ا �جميع قطاعات الوطن اإلنتاجية، كما يثمن مجلس إدارة - حفظهم هللا - العهد

 �ن بالشركة، ووفاء شر�اء نجاحها من ز�ائن ومساهم�ن.عطاءات العامل

 

 نبذة عن الشركة  )1(

وثا�ي أك�� شركة  ،أك�� شركة صناعية غ�� ب��ولية �� منطقة الشرق األوسطو  ،مساهمة سعودية شركة) سابكالشركة السعودية للصناعات األساسية (

، وم�جلة �� مدينة م1976سبتم��  6املوافق  ،هـ1396رمضان  13بتار�خ  66املل�ي رقم م/تأسست بموجب املرسوم  .كيماو�ات متنوعة ع�� مستوى العالم

�شاء وتطو�ر الصناعات األساسية، ال�ي �ستثمر ثروات إل ،م1977يناير  4املوافق  ،هـ1397محرم  14بتار�خ  1010010813الر�اض بال�جل التجاري رقم 

) من رأس مالها، ويشارك بالنسبة الباقية %70أرض اململكة أحدث التقنيات العاملية، وتمتلك الدولة �سبة ( ، وتنقل إ��هيدروكر�ونية واملعدنيةالبالد ال

 مواطنو اململكة العر�ية السعودية وأشقاؤهم من دول مجلس التعاون ا�خلي�� واملقيم�ن.

  )22وطورت ((سابك) شيدت 
ً
 مجمعا

ً
 للبحث والتطو�ر 19وتملك منظومة تقنية عاملية قوامها (، باململكة �� مدين�ي ا�جبيل و�نبع الصناعيت�نصناعيا

ً
) مركزا

 عن 
ً
 حول العالم.64(ز�د عن ت مشارك��ا �� مشاريع أخرى واالبت�ار، فضال

ً
 �شغيليا

ً
 ) موقعا
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 ع�� أعمال ونتائج الشركة اأنواع النشاط الرئيسة وتأث��ه )2(

 .�� األسواق املحلية واإلقليمية والعامليةعادن، و�سو�قها وتوزيعها ، واملواملغذيات الزراعيةتصنيع الكيماو�ات،  ��ت��كز  والشر�ات التا�عة لها (سابك)أ�شطة 
 

 أ�شطة الشركة

 تتكون الشركة من قطاعات األعمال التالية:

:
ً
 والبالستيكيات املبتكرة.  ،والبوليمرات ،�شمل الكيماو�ات ؛الب��وكيماو�اتقطاع  أوال

: قطاع 
ً
 .الني��وجينية واملركبة والفوسفاتية ة�شمل منتجات األسمد؛ املغذيات الزراعيةثانيا

: قطاع املعادن:
ً
 .واألملنيوم �شمل منتجات ا�حديد والصلب ثالثا

: املركز الرئيس: �شمل عمليات املركز الرئيس
ً
والشر�ات  ،وشركة (سابك) لالستثمارات الصناعية ،واأل�شطة االستثمار�ة، ومراكز التقنية واالبت�ار ،را�عا

 التا�عة لها.

 

 م.2014عام الم، مقارنة ب2015 عامال��  ا�جدول التا�� يب�ن األ�شطة الرئيسة للشركة وحجم اإلنتاج واملبيعات، حسب وحدات العمل االس��اتيجية املختلفة

 مالي�ن األطنان امل��ية

 *اإلنتاج املبيعات الوحدة

 م2015 م2014 م2015 م2014

 الكيماو�ات 44.5 43.9 32.6 30.7

 البوليمرات 11.5 11.7 11.5 11.8

 املغذيات الزراعية  7.3 6.8 4.9 4.7

 املعـادن 5.8 5.9 5.6 5.7

 البالستيكيات املبتكرة 1.3 1.5 1.8 1.9

 اإلجما�� 70.4 69.7 56.4 54.8

 واملباعة من شركة (ساينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات) باستثناء الكميات املنتجة )سابك(اإلنتاج �شمل الكميات املستخدمة داخل شر�ات * 
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 القطاع

     املبالغ بآالف الر�االت السعودية

 الب��وكيماو�ات
املغذيات 

 الزراعية
 املركز الرئيس املعادن

 عند وحذوفات�سو�ات 

 توحيد القوائم املالية
 اإلجما��

 م2015د�سم��  31 �� السنة املن��ية

 148,085,741 (47,875,655) 8,609,287 10,668,468  5,965,509 170,718,132 املبيعات

 43,027,760 3,356,305 3,704,011 (738,343) 2,712,279 33,993,508 إجما�� الر�ح

 18,768,690 (25,138,347) 21,531,096 (1,457,645) 2,544,673 21,288,913 * صا�� الدخل

 328,219,154 (164,652,140) 227,972,503 21,032,990 13,797,172 230,068,629 **إجما�� املوجودات

 118,361,968 (98,380,152) 57,117,195 4,647,441 2,308,376 152,669,108  إجما�� املطلو�ات

       

 م2014د�سم��  31 �� السنة املن��ية

 188,988,645 (60,769,066) 12,086,170 13,506,993 7,247,615 216,916,933 املبيعات

 51,477,157 896,901 4,542,165 1,983,169  4,153,633 39,901,289 إجما�� الر�ح

 23,347,114 (33,710,818) 23,880,214 1,354,093 4,169,170 27,654,455 * صا�� الدخل

 340,041,079 (173,519,585) 229,420,814 24,559,855 13,559,798 246,020,197 **إجما�� املوجودات

 129,815,352 (100,912,171) 61,731,464 5,916,661 1,770,095 161,309,303 إجما�� املطلو�ات

 يتضمن صا�� الدخل ا�حصص �� صا�� أر�اح الشر�ات التا�عة والزميلة*

 يتضمن إجما�� املوجودات أرصدة حسابات االستثمارات �� الشر�ات التا�عة**

 

 
 �خطط والقرارات والتوقعات املستقبلية واملخاطرا )3(

 

:
ً
 والتوقعات املستقبلية: والقراراتخطط ا� أوال

 إعادة الهي�لة: •

لعا��ا املستقبلية، ط�� إطار جهود الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) املتواصلة لتطو�ر قدرا��ا التسو�قية والتنافسية؛ بما يتالءم مع أعمالها وت

، وإدارة منتجا��
ً
 وخارجيا

ً
 الس��اتيجيا املختلفة بأك�� فعالية، ويسهم �� تلبية احتياجات ز�ائ��ا داخليا

ً
 2025ة (سابك تحقيقا

ً
م)، فقد أعادت الشركة مؤخرا

(سابك)  اجھ�شكيل وحدات العمل االس��اتيجية واملركز�ة، حيث تأ�ي عملية إعادة الهي�لة هذه عقب دراسة شاملة، تناولت التحديات والفرص ال�ي قد تو 

ز�ز جان�ي التقنية واالبت�ار، ما �ساعد �� تحس�ن . ومن ذلك، ا�حالة االقتصادية لألسواق، وحاجة الشركة لتع)م2025ة (سابك �� سياق تنفيذ اس��اتيجي

 وتطو�ر منتجا��ا املختلفة. 
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ث وحدات عمل ويشمل الهي�ل ا�جديد دمج وحدات العمل االس��اتيجية للكيماو�ات، والبوليمرات، والبالستيكيات املبتكرة، والكيماو�ات املتخصصة، �� ثال 

 اس��اتيجية، �� الكيماو�ات، والبوليمرات، واملتخصصة.

بية متطلبات ية �� تلوسوف تدفع إعادة الهي�لة (�عون هللا) �شركة (سابك) إ�� األمام لتحتل م�انة أقوى وأفضل، مما يجعلها قادرة ع�� تحقيق الر�ادة العامل

سوق و�� مجال و�عز�ز م�انتنا �� ال ،ال�ي تحتضن عمليا��ا، وتوفر للموظف�ن الفرصة للنمو والتطور  الز�ائن، وتطو�ر املوظف�ن، واملشاركة �� املجتمعات

 االبت�ار، وتل�ي طموحات الشركة ع�� مستوى النمو. 

 

".  ™ارنا " كيمياء وتواصل إ�� أن نكون الشركة العاملية الرائدة واملفضلة �� مجال الكيماو�ات، عن طر�ق االل��ام �شع )م2025ة (سابك و��دف اس��اتيجي

ث الت�لفة، من حي ويشمل هذا األمر التم�� �� مجاالت معينة، مثل: تحقيق قيمة مضافة للز�ائن، وحماية البيئة وال�حة والسالمة، و�عز�ز القدرة التنافسية

 مع تلبية طموحات مساهمينا.

 

 بالنسبة لشركة (سابك). فقد شهد �غ��ات 2015و�ان العام 
ً
وإعدادنا �حقبة جديدة من النمو خالل مس��تنا نحو  ،مهمة ��دف إ�� �عز�ز شركتنام حاسما

 م، لتصبح (سابك) الشركة العاملية الرائدة املفضلة �� مجال الكيماو�ات.2025

 

  خطة املعاي�� الدولية: •

وال�ي من خاللها  )،(التحول للمعاي�� الدولية للتقار�ر املاليةخطة ع��  (SOCPA) مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن بناًء ع�� موافقة

  الشر�اتيع أصبحت جم
ً
 من  املدرجة �� سوق األسهم �� اململكة ُمطالبة بتقديم تقار�رها املالية وفقا

ً
 م2017يناير  1للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية اعتبارا

�ذا املطلب � و�� ضوء تلك ا�خطة، و�وصف (سابك) واحدة من أك�� الشر�ات املتداولة �� سوق األسهم، فإ��ا وجميع شر�ا��ا التا�عة، مطالبون باالل��ام

 .(سابك)منظومة الذي �غطي نطاقھ جميع 

��ا من إعدا
ّ
 املرحلت�ن األولي�ن من املشروع، وهما: مرحلة التقييم، ومرحلة تحليل األثر، ما مك

ً
ة للسنت�ن د قوائمها املاليو�ناًء عليھ فقد أكملت (سابك) فعليا

لسعودية للمحاسب�ن القانوني�ن، وسوف م وفقا للمعاي�� الدولية للتقار�ر املالية و�ما يتفق مع متطلبات الهيئة ا2014م و2013د�سم��  31املن��يت�ن �� 

 تواصل الشركة تطبيق عملية اعداد قوائمها املالية ع�� نفس النمط 
ً
 .من اآلن وصاعدا

ا التا�عة شر�ا��و�� الوقت ا�حا�� ُيطلق قطاع املالية املرحلة الثالثة واألخ��ة من املشروع، و�� مرحلة التطبيق. حيث تتطلب هذه املرحلة من (سابك) و 

ر�ر املالية. او�ر قدرا��م الداخلية لتمك�ن تنفيذ عمليات مستدامة ومواصلة التفوق لتتمكن الشركة من االمتثال �جميع متطلبات املعاي�� الدولية للتقتط

هذا املشروع وسوف تتطلب هذه املرحلة كذلك مز�د من الدعم ع�� مستوى األنظمة واإلجراءات من جميع قطاعات اعمال الشركة. وع�� الرغم من أن 

ديم تقار�رها لـ (سابك) تق يتعلق بتطبيق املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية من قبل الشر�ات الواقعة �� اململكة، إال أن تنفيذه يتطلب من جميع الفروع العاملية

ن وارد وا�خ��ات التجار�ة للشركة حول العالم، وضمان أوفق متطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية. وهكذا، فإن أثر هذا املشروع سيسهم �� استغالل امل

) االستفادة ة (سابكنظام الشركة العاملي، وإجراءات عملها، وموظف��ا، قادرون ع�� الوفاء بجميع متطلبات املعاي�� الدولية للتقار�ر املالية. وستواصل شرك

 .نجاح املشروعمن قدرا��ا الداخلية و�عاو��ا مع الشر�ات التا�عة من أجل ضمان 

  الضر�بة املضافة: •

 لي��،ا�خبناء ع�� اتفاق دول مجلس التعاون ا�خلي�� ع�� تطبيق ضر�بة القيمة املضافة كأحد اإلصالحات االقتصادية املهمة �� دول مجلس التعاون 

املعلومات ال�ي ستتوفر مستقبال للتأكد من توافق  حسبوالتشريعات وذلك نظمة أل اتأث�� هذا القرار لالل��ام ب م بدراسة2016فستقوم الشركة خالل العام 

 .اعمال الشركة مع جميع املتطلبات الرسمية ال�ي تكفل حسن تطبيقها
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 تطو�ر األعمال املحلية: •

 )سابك� (�تا�عة لقطاع املش��يات العاملية ال؛ عن طر�ق إ�شاء إدارة تطو�ر األعمال املحلية ؛التوط�ن الصنا�� املح�� مجالتطو�ر مبادرة  )سابك( أطلقت

وتوف��  ،الوط�ي االقتصادواملساهمة الوطنية �� تطو�ر  ،والقدرة التنافسية للشركة االستدامةلتحقيق  االس��اتيجيةكجزء من جهودها  ،م2010عام المنذ 

 .  )م2025سابك (كجزء من اس��اتيجية  %72برفع �سبة الشراء الصنا�� املح�� للمواد إ��  ؛فرص عمل إضافية للشباب السعودي

 

  ،و�فضل هللا
ً
بما  ،م2015عام لمن إجما�� مش��يات املواد ل %31إ�� �سبة  ،م2011عام �� ال %14من  تم رفع �سبة الشراء املح�� من املواد املصنعة محليا

م من إجما�� عقود 2015عام �� ال %88إ��  ،م2011عام �� ال %80منذ بداية ال��نامج. وكذلك رفع �سبة عقود ا�خدمات من  %120�عادل ز�ادة بمقدار 

 )سابك(من مش��يات  %52وال�ي �عادل  ،م2015عام لمليار ر�ال سعودي ل 11.7ا�خدمات املحلية. و�ذلك يرتفع قيمة الشراء املح�� للمواد وا�خدمات إ�� 

 برأس مال تقديري  60أك�� من  واستقطاب ،خالل نفس الف��ة�ن املؤهل�ن ي�� اململكة، وتم ذلك عن طر�ق مضاعفة املصنع�ن املحل
ً
 أجنبيا

ً
�عادل مستثمرا

 فرصة عمل جديدة �� اإلقتصاد املح��. 10,730الذي سيساهم �� استحداث أك�� من  ،ر�ال سعوديات مليار  8.3

 

 ا�جديدة املشاريع •

 :ومن تلك املشاريع ما ي�� ،)م2025(سابك  االس��اتيجية مشاريعها �� إطار رؤ���اتنفيذ واصلت الشركة 

 

 :الصناعات التحو�لية

 ملكي��ا �� )إكسون مو�يل(مع شركة  )سابك(ال�ي �ش��ك  ،مشروع إنتاج املطاط الصنا�� �� مدينة ا�جبيل الصناعية �� مجمع شركة (كيميا) •

. ومنألف طن  400السنو�ة ملشروع املطاط الصنا�� . وتقدر الطاقة اإلنتاجية مناصفة
ً
 هالو�وتيل،مطاط  :منتجات املطاط الصنا�� سنو�ا

�خدمة األسواق  والكر�ون األسود املتخصصة،وإيثيل�ن برو�يل�ن داي�ن األحادي، والبوليمرات ا�حرار�ة  بيوتاداي�ن،والبو��  الستاير�ن،و�يوتادي�ن 

. وقد بدأت عمليات التشغيل م2015عام الوحدات املشروع ��  ل�افة�شاء تم االن��اء من أعمال اإلو املحلية ومنطقة الشرق األوسط وآسيا. 

بحيث �عمل كمنشأة مهمة  ،م. وتم تصميم املشروع وفق أرفع مواصفات السالمة2015عام الالتجر��ي �� �عض الوحدات �� النصف الثا�ي من 

 .هاالسيارات وال�ابالت �� اململكة وخارجزاء البالستيكية �� جطارات واأل إلنتاج املطاط الصنا�� تخدم صناعة اإل 

 

 �شاؤهقد تم إلميتسو�ي��ي رايون)، و وشركة (مشروع مش��ك مملوك مناصفة ب�ن (سابك)  مشروع الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) هو  •

 من ميثيل امليتاكر�ليت  250لهدف إنتاج 
ً
 من بو�� ميثيل امليتاكر  ألف 40و MMAألف طن سنو�ا

ً
هذه املنتجات �عد . و PMMA�ليت طن سنو�ا

 ملساعدة نمو قطاع الصناعات التحو�لية ع�� الصعيد املح�� والعاملي، وتأ�ي متسقة مع 
ً
�� جزء من مجموعة منتجات وضع��ا (سابك) حديثا

لك��ونيات واألجهزة لدعم قطاعات صناعة السيارات، واإل PMMA/MMAوشركة (سابك). يمكن استخدام منتجات  ،يجية حكومة اململكةتاس��ا

 شروعللم األسطح، سواء �� األسواق اإلقليمية أو العاملية. وقد تم ترسية عقد األعمال الهندسية واملش��يات واإل�شاءات دهاناتو  ،الكهر�ائية

 م2014�� يونية  ع�� شركة (��ي �ي ��ي آي تايوان)
ً
، ومن املقرر أن %52يھ قيد اإل�شاء، حيث بلغت �سبة األعمال املنجزة ف . واملشروع حاليا

  م.2017يتم االن��اء منھ �� الر�ع الثا�ي من 

 

ب ا�خطة حس حيث سيسهم �� دعم قطاع الصناعات التحو�ليةوالذي �عد األك�� �� العالم تم إكمال األعمال املي�انيكية �� مصنع البيوتانول  •

م، وتم إرسال أول �حنة إ�� السوق اآلسيو�ة 2015ة �� منتصف أكتو�ر �و لو�دأ اإلنتاج حسب املواصفات املط م،2015املقررة �� منتصف سبتم�� 

 2015�� األسبوع الثالث من نوفم�� 
ً
لبيوتانول (سابوكو)، �عد املصنع لل�خطة. �عود ملكية مصنع بيوتانول العادي إ�� الشركة السعودية  م وفقا

 ب�ن شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان 
ً
 مش���ا

ً
وشركة صدارة للكيميائيات (صدارة) والشركة السعودية �حامض , السعودية)مشروعا

نظومة مل كيداتأ هذا املشروع املش��كوسوف يكون  األكر�ليك املحدودة (ساك) التا�عة لشركة التصنيع الوطنية وشركة ال�حراء للب��وكيماو�ات
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ل للموارد اب��وكيماو�ات، وال��امها بخلق قيمة اقتصادية ع�� االستخدام الفعّ التعاون القو�ة ب�ن الشر�ات السعودية الثالث الرائدة �� مجال ال

  330حيث ��دف املشروع إلنتاج .الطبيعية �� اململكة
ً
 . ألف طن م��ي سنو�ا

 
) هو من أشهر اللدائن ABS) و�قع املشروع �� شركة ب��وكيميا �� مدينة ا�جبيل الصناعية. (ABSأو ( ستاير�نبيوتاداي�ن وناي��ايل مشروع األكر  •

دمات. صاملعروفة بمقاوم��ا العالية لدرجة ا�حرارة دون التغي�� من خواصها الف��يائية باإلضافة لتم��ها بالقوة واملرونة العالية إلمتصاص ال

جية �حقائب السفر وأغلب ) �� صناعات ثانو�ة كث��ة من اهمها استخدامھ ع�� نطاق واسع �� صناعة السيارات واالجزاء ا�خار ABSتدخل مادة (

م من حيث ز�ادة طاق��ا االنتاجية من املواد 2025) يتوافق مع رؤ�ة الشركة للعام ABSملادة ( )سابك(االجهزة الكهر�ائية املن�لية. إن إنتاج شركة 

سوق  تز�د من الفرص الوظيفية ��والتعر�ف بمنتجات جديدة تخدم الصناعات الثانو�ة �� اململكة العر�ية السعودية وال�ي بدورها  املتخصصة،

 ملا تتمتع فيھ هذه املادة من مزايا فقد قامت شركة سابك بدراسات ا�جدوى الالزمة لبناء مصنع خاص بإنتاج هذه املادة و�
ً
اقة طالعمل. ونظرا

تملك هذه التقنية �عد  )سابك(ن أمن ا�جدير بالذكر ولية ا�خاصة باملشروع. وتم حساب الت�اليف األ  ةن �� السنط140,000إنتاجية تبلغ  

غلب أهذه الشركة من توفر ملا تتمتع فيھ  )سابك(التا�عة لشركة  )ب��وكيميا(�� شركة  �شاء املصنعإومن املقرر  م،2007استحواذها �� عام 

) للقيام بالدراسات الهندسية االولية Shaw Stone & Websterاملواد ا�خام الداخلة �� تصنيع هذه املادة وال�ي بدورها قامت بالتعاقد مع شركة (

املشروع. وتم االن��اء من أعمال  تفيذاالسبانية للقيام بالدراسات الهندسية التفصيلية و  TECNICAS REUNIDASا�خاصة باملشروع وشركة 

 م. 2016م ومن املتوقع بداية االنتاج �� الر�ع االول للعام 2015�شاء املشروع �� العام إ

 

 

 القطاع الصنا��:تنمية 

بات لدائن �� الر�اض، ومرفق إلنتاج مرك بالستيكيةتطبيقات الالتطـــو�ر (سابك) لومركز  ينبع،تم �شييد املعهد العا�� لصناعة املطاط �� مدينة  •

 ومركز إلدارة املخزون املح�� �� مدينة ا�جبيل الصناعية.  ا�حرار�ة،البو�� إوليف�ن 

 

 اإلس�ان:

 
) 685تم االن��اء من االعمال اال�شائية والبدء بأعمال التشطيبات للمرحلة االو�� وال�ي �شمل عدد (مشروع مجمع الرياض السكني (تالل الوصيل) :  •

 ) وحدة سكنية إلس�ان املوظف�ن غ�� السعودي�ن إضافة إ�� جميع216) وحدة سكنية إلس�ان املوظف�ن السعودي�ن و (469وحدة سكنية م��ا (

حوا��  املرافق املطلو�ة للمجمع من مدارس ومساجد واسواق ونوادي ر�اضية وحدائق ، و�ذلك يكون حجم ما تم إنجازه من أعمال املشروع 

) وحدة 1001مليون ساعة عمل بدون اصابة مقعدة ، ا�جدير بالذكر أن مشروع مجمع الر�اض السك�ي يحتوي ع�� ( 18نتج ع��ا تحقيق  67%

) وحدة سكنية إلس�ان املوظف�ن غ�� السعودي�ن. هذا 216ا األساسية إلس�ان املوظف�ن السعودي�ن يتم تنفيذها ع�� مرحلت�ن و (سكنية بمرافقه

 م بإذن هللا2016وسوف يتم االن��اء من تنفيذ املرحلة االو�� خالل الر�ع الرا�ع من عام 

 

حيث أ��ت (مجموعة ا�خني�ي  ) وحدة سكنية،1765صناعية: يحتوي املشروع ع�� (مشروع جلمودة لإلس�ان (املرحلة الثالثة) �� مدينة ا�جبيل ال •

) وحدة سكنية، و�ل�ي 1280) وحدة سكنية ب�� جلمودة، بينما أكملت شركة (بك�ن للهندسة واإل�شاءات) الصينية إ�شاء (485العاملية) إ�شاء (

 من االحتياجات السكنية ا�خاصة 
ً
 كب��ا

ً
 باملوظف�ن، كما سيسهم �� االستقرار الوظيفي، ورفع مستوى األداء �� الشركة.املشروع جزءا

 

 من مرحلة إ�شاء البنية األساسية ملشروع املطرفية السك�ي �� مدينة ا�جبيل الصناعية.  %44االن��اء من  •
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 املرافق اإلدار�ة واملساندة:

(سابك) ا�جديد، والذي �شمل أ�اديمية سابك، باإلضافة ا�� م�اتب إدار�ة �� مدينة ا�جبيل من مرحلة التصميم الهند��ي ملب�ى  %81 االن��اء من •

 الصناعية.

 

 أكملت شركة (كيان السعودية) عمليات بدء التشغيل ملرافق التصدير �� ميناء امللك فهد الصنا�� حسب ا�خطة، وذلك لتصدير حص��ا من •

 ارك�ن اآلخر�ن املعدة للتصدير. م�انية مناولة حصص املشإ، مع منتج البيتانول 

 

 تطو�ر اإلنتاج:

ألف طن  50نتاجية طاقتھ اإل تبلغ الذي . م2015 ةيوني��  ،)الطبيعية تم بنجاح بدء التشغيل التجاري ملصنع الكحول الطبي�� (صنف املنظفات •

 
ً
األسواق اآلسيو�ة ��  إ��أول �حنة بنجاح  إرسال. وقد تم %35(سابك) الذي تملك منھ (كيان السعودية)،  وهو ضمن مجموعة مصا�ع .سنو�ا

 م، 2015 يونية
ً
. وُيستخدم هذا املنتج ا�جديد �� صنع املنظفات، و�ف�ح املجال لفرص جديدة �� مجال الصناعات التحو�لية كما �ان مقررا

 فة األسواق العاملية الرئيسة. املحلية، و�� �ا

 

، ويس�� العمل وفق ا�خطة، حيث ��دف إ�� إنجاز أول عملية تكس�� لإليثان UK TGCPص بمشروع يجري العمل ع�� إ�شاء خزان جديد لإليثان خا •

 م.2016بحلول عام 

 

 السالمة واالستدامة:

الدراسات الهندسية التفصيلية ، ويس�� العمل  اجتياز��  - )EOPاملنفذ �� مرفق ال�لور القلوي �شركة (صدف) (مشروع  -نجح املشروع البيئي املهم  •

ل الشر�اء �خيارات التمو�ل ب�� مرحلة تقييم ودراسة من ق )CLCالسبستوس (اوال يزال مشروع استبدال �� مرحلة البناء حسب ا�خطة املوضوعة. 

 .املناسبة

ل ثيل�ن جاليكول �� �ل من شركة ا�جبيي. تم خالل هذا املشروع استبدال املفاعالت �� مصا�ع األ كول ل�ن جاليييثمشروع استبدال مفاعالت اإل  •

وسيتم استبدال املفاعالت ا�خاصة �شركة كيان  ،) بأخرى جديدة1) وشركة ينساب (جاليكول 4)، شركة شرق (جاليكول 2و 1املتحدة (جاليكول 

  ،سنة املقبلة. الهدف من املشروع �ان �� املقام األول رفع مستوى السالمة) خالل النصف الثا�ي من ال1السعودية (جاليكول 
ً
لتكون  نظرا

ت �حمد هللا، تم االن��اء من استبدال املفاعال و �� خفض اإلنتاجية. إتؤدي  ، ال�ي بدورهامما يتطلب عمليات صيانة متكررة ،تصدعات �� املفاعالت

 ةثالثقبل ان��اء العقد ب) 2، وشركة ا�جبيل املتحدة (جاليكول أسبوع�نقبل ان��اء العقد ب) 1 وقت قيا��ي �� شركة ا�جبيل املتحدة (جاليكول ب

  31ــــــ بقبل ان��اء العقد ) 1(جاليكول  وشركة ينساب ،أسابيع ةبثالثقبل ان��اء العقد ) 4(جاليكول  وشركة شرق  ،أسابيع
ً
ذن هللا إوسيتم ب .يوما

 م.2016السنة القادمة  ) ��1ن��اء من استبدال املفاعالت �� شركة كيان السعودية (جاليكول االستفادة من ا�خ��ة املكتسبة لال 

 

:
ً
 :املخاطر ثانيا

 واملحلية االقتصاديةحداث العاملية خذين �� االعتبار األ آ ،املخاطر ال�ي قد تواجھ الشركة إلدارةهمية بالغة أدارة الشركة إيو�� مجلس 

 ر مما �عطي تلك املخاطثار آمن  للتخفيف والسياسية
ً
 م2015واملستثمر�ن. وقد ش�ل العام ن �املساهمموظفي الشركة و من الثقة لدى  مز�دا

 
ً
ط من انخفاض أسعار النف تحديات ومخاطر إضافية لشركة (سابك) والشر�ات العاملية املنافسة ك�ل ع�� الصعيدين الداخ�� وا�خار��. بدءا

 وتأث��ه املباشر ع�� أسعار الب�
ً
بانكماش �عض األسواق العاملية والتغ��ات االقتصادية اإلقليمية.  كما ش�لت مشاريع التطو�ر  �وكيماو�ات. ومرورا
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  ، كمشروع فنار +، وإعادةالداخلية

ً
  الهي�لة �� �عض وحدات العمل االس��اتيجية تحديا

ً
 من الو�� التام باملخاطر للشركة.  داخليا

ً
 وانطالقا

 بدرءاملخاطر. ةوا�خطط املعنيوقائية التداب�� الوتوف�� املخاطر، تركزت ا�جهود حول تقييم وتحليل هذه  املحيطة بالشركة �� ظل هذه الظروف،

ضمان استدامة أداء الشركة ونموها حسب ا�خطط ل ؛عمال مع فرق العمل املختلفةة الستدامة األ دارة املخاطر وضع خطط شاملإكما تواصل 

  .)م2025س��اتيجيات املوضوعة (سابك واال 

 

 مع و 
ً
نخفاض اب ،االقتصادية العاملية ا�جهاتوتوقعات  ،سعار منتجات الطاقةأم �شأن �عديل 28/12/2015قرار مجلس الوزراء بتار�خ تفاعال

ور�حية  نتائج ثار السلبية ع��وتقليل اآل ،جراءات داخلية لتخفيض الت�اليفإقامت الشركة �عدة  ،م2016عام السعار املواد خالل أ�عض 

  الشركة
ً
 .مستقبال

 

إدارة االل��ام (تحت مظلة و  االس��اتيجية، ووحدات العملاملركز�ة،  الشركة إداراتاملخاطر �� التواصل والعمل ا�جما�� مع إدارة  تركزت جهود 

دارة املخاطر ع�� �افة أصعدة أعمال الشركة. كما استمرت إدارة املخاطر بتطو�ر نظام كجزء من خطة شاملة لتطبيق إالشؤون القانونية) 

عملية صنع إدراجھ ضمن مساعد لتحليل مخاطر عمليات االستثمار للشركة واملساعدة خالل عملية صنع القرار. النظام سوف �ساعد ع�� 

خاطر املحتملة مما �ساعد �� تحقيق النمو املستقب�� حسب اس��اتيجيات للم ةاملستقبلية من خالل دراسة دقيق )سابك(القرار الستثمارات 

  الشركة.

 

 ملحتملعمال من خالل تحديد وتقييم املخاطر اار�ة األ كما استمرت جهود إدارة املخاطر �� تطو�ر قدرات �افة إدارات الشركة لضمان استمر 

و�مرونة  ،لهذه املخاطر �� حال حدو��ا وتقليل املردود السل�ي واستعادة العمليات �� أسرع وقت ممكن حدو��ا ووضع ا�خطط الالزمة لالستجابة

لعاملية لضمان استمرار وجود نظام قوي حسب املعاي�� اوال�ي �ع�ى ب 22301يزو ) لشهادة اآل سابك(تم تأهيل أر�ع شر�ات من شر�ات  . كماعالية

يتم  )سابك(الشر�ات األخرى �� أما  .طر ال سمح هللا. وقد حصلت هذه الشر�ات ع�� الشهادة �� هذا العام�� حال وقوع املخا ،نتاجالعمل واإل 

 ضمن خطة شاملة معتمدة من قبل إدارة املخاطر.  22301 يزو تحصل ع�� شهادة اآل ن لالعمل معها اآل 

  

ملخاطر الرئيسة ال�ي تواجهها الشركة، و�تم رفعها إ�� ال�جنة امتا�عة و ع�� �جنة إدارة املخاطر اإلشراف  تواصل األعمال،وفيما يتعلق بحوكمة  

 كما تقوم �جنة املخاطر واالل��ام املنبثقة عن مجلس إدارة املخاطر. من خالل التقار�ر الدور�ة عن طر�قمن قبل قطاعات (سابك) املختلفة 

 ة.دارة املخاطر ورفع التوصيات الالزمإأ�شطة و�رامج  ةبمراجع دارةاإل 

 

 أمن املعلومات)(

أصبحت من ا�خطورة لدرجة أ��ا ��دد النمو فقد  ؛ال��ديدات وال�جمات اإللك��ونية وأمن املعلومات، من أهم التحديات ال�ي تواجھ صناعة النفط والغاز

  ،االقتصادي �� منطقة الشرق األوسط
ً
 كبدت، ور�ما فقدان معلومات ا�حواسيب�عطيل أنظمة ��  ال�جماتهذه تتسبب  وقد منطقة ا�خليج،��  وخصوصا

 �ى خسائر الشر�ات الك�
ً
ع�� الشركة أن ترفع درجة ا�جاهز�ة واالستعدادات �� مجال أمن املعلومات، ومن ضمن االجراءات  بمالي�ن الر�االت، لذا �ان لزاما

 ع�� سبيل املثال ال ا�حصر: ،ت�نخالل السنت�ن املاضي الشركةاملتخذة لرفع ا�جاهز�ة �� 
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 .الساعة �شاء مركز ملراقبة شبكة ا�حاسب ع�� مدار إيتضمن ألمن املعلومات  خاص �شاء قسمإ •

 .املعلوماتمع املركز الوط�ي ألمن  املعلوماتتبادل  •

   .املعلومات �� أمنمع الشر�ات االستشار�ة املتخصصة  واملعلوماتتبادل ا�خ��ات  •

 و�� من أهم معاي�� أنظمة حماية املعلومات.، )27001يزو اآل (ا�حصول ع�� شهادة   •

 .ص التعامل مع ال��ديدات املحتملةالقيام بحملة تدر�بية وتوعو�ة لكوادر الشركة فيما يخ •

 .ارغوب ف��امل�� الرسائل اإللك��ونية غتم صد املالي�ن من  •

 .عدة مجاالتاملعلومات ��  عمليات أمنلتنسيق  )سابك(تكو�ن فر�ق ع�� مستوى  •

 .ةدور� ةسد الثغرات بصفو  أمن املعلومات اختبارات ع��عمل  •

 
 تبادل� � وفعال رئيسبدور  )سابك(ملعيار ال�امل بإذن هللا. كما تقوم ثابتة لتحقيق ا بخطوات تتقدم، نجد أن الشركة مانعند قياس اكتمال معاي�� األ 

 اإللك��ونية فيما يخدم الصا�ح العام.�جمات الك��ى ل�حد من ال املعلومات مع الشر�ات السعودية

 

 

 األعمال للسنوات ا�خمس األخ��ة األصول وا�خصوم ونتائج  ):4(

) عن أر�اح العام السابق، كما %19,6�سبتھ ( بانخفاضر�ال  ) مليار 23,4) مليار ر�ال، مقابل (18,8بلغت األر�اح الصافية ال�ي حقق��ا الشركة ( •

 .مليار ر�ال )188,9) عن مبيعات العام السابق ال�ي �انت (%21,7قدره ( بانخفاض ) مليار ر�ال148اإلجمالية (بلغت قيمة املبيعات 

 ).%3,5(بانخفاض ) مليار ر�ال، 328م إ�� (2014) مليار ر�ال عام 340مجموع املوجودات من ( انخفض •

) مليار ر�ال �� العام نفسھ، 42,6) من املطلو�ات املتداولة البالغة (1:3( تمثلو ) مليار ر�ال، 117م نحو (2015بلغـــت املوجــــودات املتداولة عام  •

 قدرة الشركة املالية ع�� الوفاء بال��اما��ا ا�جار�ة
ً
 .مؤكدة

 ).%0,6م بز�ادة (2015) مليار ر�ال عام 162م إ�� (2014ر�ال عام  ) مليار 161ارتفع مجموع حقوق املساهم�ن من ( •

 ).%15.7قدره (بانخفاض  ،) مليار ر�ال للعام السابق51) مليار ر�ال، مقابل (43حوا�� (بلغ الر�ح التشغي��  •

 م.2014) ر�ال عام 7.78مقابل ( ،) ر�ال6.26م (2015بلغ نصيب السهم من صا�� األر�اح عام  •
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 إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةا�جغرا�� التحليل  ):5(

 

أفر�قـيا وأسواق الشرق األوسط و  ،و�سو�قها �� السوق املحلية واألسمدة،من تصنيع املنتجات الب��وكيماو�ة والصلب املحققة ناتجة معظم إيرادات الشركة 

 م2015والرسم البيا�ي التا�� يو�ح �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل العام  وآسيا،وأورو�ا وأمر��ا 

 

 
  (أخرى) �شمل نصيب الشر�اء �� اإليرادات

 

 

 السنة

 اإليرادات (املبيعات)

 املجموع بآالف الر�االت

 أخرى  أمر��ا آسيا أورو�ا أفر�قيا الشرق األوسط

 148,085,741 10,366,001 5,923,430 50,349,152 35,540,578 7,404,287 38,502,293 م2015

 

 

 

 

 

26%

5%

24%

34%

4%
7%

م 2015التوزیع الجغرافي لإلیرادات لعام 

الشرق األوسط أفریقیا أوروبا آسیا أمریكا أخرى
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 عن نتائج السنة السابقة ت ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيليةالفروقاإيضاح  :)6( 

 

 البند
 بآالف الر�االت

 % �سبة التغ��  )-التغ��ات + أو (
 م2014 م2015

 %22- (40,902,904) 188,988,645 148,085,741 / اإليراداتاملبيعات

 %24- 32,453,507 (137,511,488) (105,057,981) / اإليرادات ت�لفة املبيعات

 %16- (8,449,397) 51,477,157 43,027,760 / ا�خسارة من التشغيل إجما�� الر�ح 

 %6 (762,551) (13,745,888) (14,508,439) مصروفات األعمال الرئيسية

 %24- (9,211,948) 37,731,269 28,519,321 العمليات الرئيسيةالر�ح / ا�خسارة من 

مليار ر�ال  1.5إ�� انخفاض متوسط أسعار بيع املنتجات مع انخفاض حاد �� أسعار بيع منتجات قطاع املعادن حيث بلغت خسائر قطاع املعادن  الر�ح التشغي���عود سبب انخفاض 

 781باالضافة إ�� ذلك فقد تم ��جيل مخصص خسائر انخفاض �� قيمة آالت ومعدات شركة ابن رشد و�� شركة تا�عة بمبلغ املبيعات. هنالك انخفاض �� ت�لفة سعودي، علما أن 

 مليون ر�ال سعودي 375مليون ر�ال سعودي بلغت حصة سابك م��ا 

 

 

 للمحاسب�ن القانوني�نإيضاحات االختالفات عن املعاي�� املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية  ):7(

 ملعاي�� املحاسبة املتعارف عل��ا �� اململكة العر�ية السعودية 2015د�سم��  31للشركة خالل العام املا�� املنت�ي �� املوحدة تم إعداد القوائم املالية 
ً
م وفقا

 والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن.
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املدرجة �� القوائم املالية املوحدة وتفاصيل االسهم وادوات الدين ل�ل شركة تحت السيطرة  الشر�ات التا�عة ):8(

 حسب �عر�ف (السيطرة) الوارد �� قائمة املصط�حات املستخدمة �� لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.

 م
 اسم الشركة

 التا�عة

�سبة 

 امللكية
 �شاطها الرئيس

الدولة املحل 

 الرئيس لعمليا��ا

الدولة محل 

 تأسيسها

رأس املال (بالر�ال 

 السعودي)
 األسهم

 أدوات الدين*

 بأالف الر�االت

1 

شركة (سابك) 

لالستثمارات 

الصناعية 

والشر�ات التا�عة 

 لها

100٪ 

إقامة املصا�ع 

املعدنية 

والب��وكيماو�ة 

والكيماو�ة 

 واألسمدة

اململكة العر�ية 

 السعودية

العر�ية اململكة 

 السعودية
300,000,000 

، سهما 300.000

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 1.000

1,350,995 

2 

شركة (سابك) 

لوكسمبورغ إس. 

إيھ. آر. إل. 

والشر�ات التا�عة 

 لها

100٪ 

�شغيل مجمعات 

رئيسة 

للب��وكيماو�ات، 

وإنتاج و�يع 

املنتجات 

الهيدروكر�ونية 

والبالستيكيات 

املبتكرة 

والبوليمرات 

 والكيماو�ات

قارات أورو�ا 

 وأمر��ا وآسيا
 34,387,500 لوكسمبورغ

، سهما 262.000

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 131,25

13,308,233 

3 

الشركة العر�ية 

ب��وكيماو�ات لل

(ب��وكيميا) 

التا�عة  اتوالشر�

 لها

100٪ 

�شغيل مجمع 

إلنتاج 

األوليفينات 

ومشتقا��ا 

 والبوليمرات

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,955,540,000 

195.554      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 10.000م��ا 

112,500 

4 

الشركة السعودية 

ل�حديد والصلب 

 (حديد)

100٪ 

تصنيع منتجات 

الصلب الطو�لة 

 واملسطحة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,070,000,000 

1.070.000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

52,188 

5 

شركة (سابك) 

للصكوك 

 (صكوك)

 إدارة الصكوك 100٪
اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

، سهما      5.000

 100قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال

0 
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6 

شركة (سابك) 

ل�حفازات 

الصناعية 

 (ساب�ات)

100٪ 

تطو�ر و�ناء 

وتملك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع 

إلنتاج حفازات 

البوليمرات 

وامليثانول 

واإليثيل�ن 

جاليكول، 

البيوت�ن األحادي و 

 ومنتجات أخرى 

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

، سهما      5,000

 100قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال

0 

7 

الشركة السعودية 

 الكر�ونيةلأللياف 

 (اس ��ي اف ��ي)

100٪ 

تطو�ر و�ناء 

وتملك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع 

إلنتاج الكر�ون 

فاي�� وألياف 

 اإلكرليك.

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
500,000 

، سهما      5.000

 100قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال

 

 

 

0 

8 

الشركة السعودية 

األورو�ية 

للب��وكيماو�ات 

 زهر) (ابن

80٪ 

�شغيل مجمع 

لصناعة ميثيل 

 ثال�ي بوتيل اإلي�� 

(إم.�ي.�ي.إي) 

ومادة البو�� 

 برو�يل�ن

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,025,666,000 

1.025.666      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

1,090,125 

9 

شركة ا�جبيل 

املتحدة 

للب��وكيماو�ات 

 (املتحدة)

75٪ 

�شغيل مجمع 

رئيس 

للب��وكيماو�ات 

إلنتاج اإليثيل�ن، 

والبو�� إيثيل�ن، 

وجاليكول 

اإليثيل�ن 

وأوليفينات ألفا 

 ا�خطية

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,495,620,000 

2.495.620      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

0 
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10 

الشركة الوطنية 

لألسمدة 

الكيماو�ة (ابن 

 البيطار)

71,50٪ 
إنتاج األسمدة 

 الكيماو�ة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
494,700,000 

494.700      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

0 

11 

الشركة الوطنية 

للغازات الصناعية 

 (غاز)

70٪ 

إنتاج الغازات 

الصناعية 

وتور�دها 

للصناعات 

 املختلفة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
248,000,000 

248.000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

316,213 

12 

شركة ينبع 

الوطنية 

للب��وكيماو�ات 

 (ينساب)

51,95٪ 

�شغيل مجمع 

رئيس 

للب��وكيماو�ات 

إلنتاج اإليثيل�ن، 

وال��و�يل�ن، 

 والبو�� إيثيل�ن

منخفض 

الكثافة، والبو�� 

إيثيل�ن عا�� 

الكثافة، 

وجاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� 

برو�يل�ن، وميثيل 

ثال�ي بوتيل 

اإلي��، وخليط 

املركبات 

العطر�ة، 

، 1والبيوت�ن 

، 2والبيوت�ن 

وا�جازول�ن 

ا�حراري، 

والستاير�ن 

 وامليثانول 

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
5,625,000,000 

562.500,000      

قيمة �ل  سهما

 ر�ـال 10م��ا 

4,060,152 
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13 
الشركة السعودية 

 للميثانول (الرازي)
50٪ 

العمليات 

املتعلقة بتطو�ر 

وإ�شاء وامتالك 

ع و�شغيل مجم

لصناعة ملنتج 

 امليثانول 

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
259,000,000 

، سهما      25.900

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 10.000

0 

14 

شركة ا�جبيل 

لألسمدة 

 (الب��و�ي)

50٪ 

بناء وتطو�ر 

و�شغيل مجمع 

لصناعة 

الب��وكيماو�ات، 

ينتج اليور�ا، وغاز 

األمونيا، 

والهكسانول 

اإليثي��، وفتاالت 

 ثنائية األوكتيل

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
671,500,000 

، سهما      13.430

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 50.000

0 

15 

شركة ينبع 

السعودية 

للب��وكيماو�ات 

 (ينبت)

50٪ 

�شغيل مجمع 

رئيس 

للب��وكيماو�ات، 

ينتج اإليثيل�ن، 

وجاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� 

إيثيل�ن، 

وال��و�يل�ن، 

والبو�� برو�يل�ن، 

وا�جازول�ن 

 ا�حراري 

العر�ية اململكة 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
4,596,000,000 

4.596.000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

0 

16 

الشركة الوطنية 

للميثانول (ابن 

 سينا)

50٪ 

�شغيل مجمع 

للب��وكيماو�ات، 

ينتج امليثانول، 

ثيل ثال�ي يوم

بوتيل اإلي�� 

 (إم.�ي.�ي.إي)

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
558,000,000 

، سهما      5.580

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 100.000

1,022,000 
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17 

الشركة السعودية 

للب��وكيماو�ات 

 (صدف)

50٪ 

�شغيل مجمع 

ب��وكيماوي 

إلنتاج اإليثيل�ن، 

اإليثانول و 

الصنا�� ا�خام، 

ثنائي �لور�د و 

 اإليثيل�ن،

الستاير�ن، و 

الصودا ال�او�ة، و 

وميثيل ثال�ي 

بوتيل اإلي�� ( 

 إم.�ي.�ي.اي)

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
3,110,790,000 

3.110.790      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 1.000م��ا 

0 

18 

الشركة الشرقية 

للب��وكيماو�ات 

 (شرق)

50٪ 

�شغيل مجمع 

ب��وكيماوي رئيس 

إلنتاج جاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� 

إيثيل�ن منخفض 

الكثافة ا�خطي 

وعا�� الكثافة، 

ومصنع 

 لألوليفينات

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,890,000,000 

189.000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 10.000م��ا 

1,747,500 

19 

شركة ا�جبيل 

للب��وكيماو�ات 

 (كيميا)

50٪ 

�شغيل وحدة 

تكس�� اإليثيل�ن، 

ومصا�ع البو�� 

 ،إيثيل�ن

 وال��و�يل�ن

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,149,200,000 

، سهما      21.492

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 100.000

6,806,250 

20 

الشركة السعودية 

اليابانية 

لألكر�لوني��ايل 

 (شروق)

50٪ 

إنتاج ماد�ي 

األكر�لون��ايل 

وسيانيد 

 الصوديوم

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
160,000,000 

16.000,000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـاالتا 10م��ا 

0 

21 

الشركة العر�ية 

لأللياف الصناعية 

 (ابن رشد)

48,07٪ 

نتاج مكونات إ

ومشتقات عطر�ة 

ومادة حمض 

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
8,510,000,000 

851.000,000      

، قيمة �ل سهما

 ر�ـاالت 10م��ا 

4,001,613 
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ي، النق ال��فتاليك

وحمض ا�خل، 

وترفتاالت البو�� 

 إيثيل�ن

22 

شركة األسمدة 

العر�ية السعودية 

 (سافكو)

42,99٪ 
تصنيع و�سو�ق 

 اليور�ا واألمونيا

العر�ية اململكة 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
3,333,333,330 

333,333,333      

، قيمة �ل 
ً
سهما

 ر�ـاالت 10م��ا 

0 

23 

شركة كيان 

السعودية 

للب��وكيماو�ات 

 (كيان السعودية)

35٪ 

الستثمار �� 

املشاريع 

الصناعية، بما �� 

ذلك الصناعات 

الب��وكيماو�ة 

والكيماو�ة، 

وامتالك وإقامة 

املشاريع 

الصناعية 

الداعمة واملغذية 

أل�شطة الشركة 

باملواد ا�خام 

 واملرافق

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
15,000,000,000 

1500,000,000      

، قيمة �ل 
ً
سهما

 ر�ـاالت 10م��ا 

24,317,975 

24 

الشركة السعودية 

للميثاكر�ليت 

 (سماك)

50% 

ميثيل النتاج 

و�� ب امليثاكر�ليت

ميثيل 

 امليثاكر�ليت

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
1,350,000,000 

135,000,000 

سهما ، قيمة �ل 

 ر�ال 10م��ا 

506,250 

25 

شركة ا�خليج 

لصناعة 

 الب��وكيماو�ات

33,33% 
تصنيع املنتجات 

 الب��وكيماو�ة
 600,000,000 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن

60,000,000 

، قيمة �ل سهما

 ر�ـاالت 10م��ا 

27,296 

26 
شركة ا�خليج 

 لدرفلة األملنيوم
30,40% 

تصنيع وإنتاج 

 األملنيوم
 386,843,998 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن

101,801,052 

، قيمة �ل سهما

 ر�ـاالت 3.80م��ا 

711,776 

27 

شركة معادن 

للفوسفات 

 (معادن)

30% 

�شغيل مجمع 

النتاج الفوسفات 

 واألسمدة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
6,208,480,000 

620,848 

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال 10.000م��ا 

10,945,017 
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28 

شركة 

ساينو�يك/سابك 

تيانج�ن 

للب��وكيماو�ات 

 املحدودة

%50 
�يع إنتاج و 

املنتجات 

 الب��وكيماو�ة

 5,145,496,129 الص�ن الص�ن

حصة سابك من 

رأس املال 

2,572,748,064 

 ر�ال

4,258,550 

29 

شركة سابك اس 

�ي نكسل�ن 

 املحدودة

%50 

�شغيل مجمع 

النتاج البو�� 

ايثيل�ن منخفض 

 الكثافھ ا�خطي

 

 كور�ا ا�جنو�ية كور�ا ا�جنو�ية
1,125,037,500 

 

60,002 

، قيمة �ل سهما

 ر�ـال  18,750 م��ا

1,542,750 

 ).سابك(* ال تتضمن ادوات الدين اعاله ديون او قروض ب�ن شر�ات املجموعة املوحدة وال�ي تم حذفها عند توحيد القوائم املالية لشركة 

 

   االستثمارات �� الشر�ات الزميلة: )9(

 �شاطها الرئيس �سبة امللكية الزميلة اسم الشركة م
الدولة املحل 

 الرئيس لعمليا��ا

الدولة محل 

 تأسيسها

رأس املال (بالر�ال 

 السعودي)

 األسهم

1 
شركة مرافق الطاقة واملاء �� 

 ا�جبيل و�نبع (مرافق)
24,81% 

صيانة وإدارة وتنفيذ 

أنظمة ت��يد 

ومعا�جة املياة 

 املا�حة

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2,500,000,000 

250,000,000 

حصة، قيمة �ل 

 ر�ـاالت 10م��ا 

2 
 –شركة أملنيوم البحر�ن 

 ش.م.ب (ألبا)
20,62% 

صناعة وإنتاج 

 األملنيوم
 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن

1,420,000,000 

 

1,420,000,000 

، قيمة �ل 
ً
سهما

 ر�ـال 1م��ا 

3 
الشركة الوطنية لنقل 

 كيماو�اتال
20% 

شراء وتأج�� و�شغيل 

ناقالت 

الب��وكيماو�ات 

 (ناقالت وسفن)

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
610,000,000 

61,000,000      

حصة، قيمة �ل 

 ر�ـاالت 10م��ا 

4 
شركة معادن وعد الشمال 

 للفوسفات
15%  

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
8,437,500,000 

843,750,000 

سهما ، قيمة �ل 

 ر�االت 10م��ا 

5 
كة العر�ية السعودية الشر 

 لألستثمار الصنا��
25% 

األستثمار �� 

الصناعات 

 التحو�لية 

اململكة العر�ية 

 السعودية

اململكة العر�ية 

 السعودية
2000,000,000 

200,000,000 

سهما ، قيمة �ل 

 ر�االت  10م��ا 
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 :السنداتتفاصيل 

 تار�خ االستحقاق املبلغ تار�خ اإلصدار البيان الشركة

 شركة (سابك)

 (صندوق االستثمارات العامة)

 م2016د�سم��  مليار ر�ال 2 م2009د�سم��  سندات (اإلصدار األول)

 م2017مارس  مليار ر�ال 1 م2010مارس  سندات (اإلصدار الثا�ي)

 م2017يونيو  مليار ر�ال 1 م2010يونيو  سندات (اإلصدار الثالث)

 م2017سبتم��  مليار ر�ال 1 م2010سبتم��  سندات (اإلصدار الرا�ع)

 م2018مايو  مليار ر�ال 1 م2011مايو  سندات (اإلصدار ا�خامس)

 م2018سبتم��  مليار ر�ال 2 م2011سبتم��  سندات (اإلصدار السادس)

 م2019مارس  مليار ر�ال 1 م2012مارس  سندات (اإلصدار السا�ع)

 م2019يونيو  مليار ر�ال 1 م2012يونيو  سندات (اإلصدار الثامن)

 شركة سابك �ابيتال 
 م2020نوفــم��  مليون يورو 750 م2013نوفم��  سندات

 م2018كتو�ر أ مليــار دوالر 1 م2013كتو�ر أ سندات

 

 األر�احالشركة �� توزيع سياسة وصف : )10(

 ،والتدفقات النقدية للشركة بما يتما��ى مع سياسة التوزيع الواردة �� نظام الشركة األساس املحققة،�عتمد توزيعات األر�اح ومقدارها ع�� األر�اح الصافية 

 ) اللت�ن تنصان ع�� ما ي��: 45) و (44املادت�ن (ب

 

سبة نبمساهم�ن دفعة أو�� لليوزع من أر�اح الشركة الصافية السنو�ة  ،�عد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقرره ا�جمعية العامة العادية

 للماد ة العاديةرها ا�جمعية العامقال�ي تمجلس اإلدارة  عضاءزم مل�افآت أال املبلغ الخصص يثم  املدفوع،من رأس املال  5%
ً
 ،من هذا النظام )16( ةوفقا

كما يتم توزيع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان . أو يرحل لألعوام القادمةإضافية من األر�اح.  حصةك�عد ذلك ع�� املساهم�ن و�وزع البا�� 

 واملواعيد ال�ي يحددها مجلس اإلدارة. 
ً
 ع�� النحو التا��: م2015�جمعية العامة بتوزيع أر�اح عن العام أن مجلس اإلدارة أو��ى لبعلما

 

 األحقيةتار�خ  املوزعةإجما�� األر�اح  عدد األسهم مبلغ األر�اح للسهم الواحد ف��ة األر�اح

 م2/9/2015تم التوزيع بتار�خ  ر�ال اتمليار  7,5 مليارات سهم 3 ر�ال 2,5 م2015النصف األول 

 ر�الات  مليار  9 مليارات سهم 3 ر�االت 3 م2015النصف الثا�ي 

سيتم اإلعالن عن تار�خ التوزيع بمشيئة 

ا�جمعية  هللا �عد ا�حصول ع�� موافقة

 م2016أبر�ل  11العامة للشركة بتار�خ 
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 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اءهم خالل السنة املالية األخ��ة غ�� وصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم أل�خاص : )11(

 امللكيات �� أسهم أو أدوات دين الشركةوفيما ي��  ،(تداول) �� رصد بيانات األسهم أدناه ع�� البيانات الواردة من السوق املالية السعودية الشركة اعتمدت

 بأنھ  م،2015خالل العام 
ً
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن �� فئات األسهم ذات األحقية ��  غ�� مصا�ح �عود أل�خاص  ةلم يتم إبالغ الشركة بأيعلما

 . م2015التصو�ت أو أي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل العام 

 

 سماال 
عدد األسهم بداية 

 العام

�سبة امللكية �� 

 بداية العام

صا�� التغ�� �� 

عدد األسهم خالل 

 العام

�سبة التغ�� خالل 

 العام

إجما�� األسهم 

 ��اية العام

�سبة التملك �� 

 ��اية العام

صندوق 

ستثمارات اإل 

 ةالعام

2,100,000,000 70 % 0 0 2,100,000,000 70 % 

 ةالعام ةاملؤسس

مينات أللت

 ةجتماعياإل 

             

169,703,473  

 

5.66 %      1,339,363  %0.79 

             

171,042,836  

 

5.70 % 
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ة اءهم خالل السنة املاليوصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�: )12(

 األخ��ة

 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
�سبة 

 عدد األسهم التغي��
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 % 0 0 ---- 60134 ---- 60134 سعوداألم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل  1

 %0 0 ---- 0 ---- 0  البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  2

 ---- 54600 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 3

م 2015ف��اير  14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

وذلك حسب قرار مجلس الوزراء، وإعالن الشركة ع�� 

 م2015ف��اير  15موقع تداول بتار�خ 

 % 0 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 4

 % 0 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن ا�حميدي 5

 % 0 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 6

 ---- 5510000 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  7

            

4,526,144  

 

---- 
-983856 

 
(%18) 

 

 % 0 0 ---- 300000 ---- 300000 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 8

 (100%) 5000- ---- 0 ---- 5000 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 9

 % 0 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 10

11 

 صندوق االستثمارات العامة 

مجلس اإلدارة املعين�ن من قبل و�مثلھ أعضاء 

 ا�حكومة

2100000000 ---- 2100000000 ---- 0 0 % 

12 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

و�مثلها عضو مجلس اإلدارة األستاذ عبدالعز�ز بن 

 هبدان الهبدان

             
169,703,473  

 
---- 

             
171,042,836  

 
---- 

     
1,339,363  

 
%0.79 

13 
 املؤسسة العامة للتقاعد 

 و�مثلها معا�� األستاذ محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي

               
95,208,676  

 
---- 

               
95,394,654  

 
---- 

         
185,978  

 
%0.20 

  
 

 60من  26         م2015العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 

 

 دين شركة (سافكو) التا�عة ر �� أسهم أو أدواتمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
�سبة 

 عدد األسهم التغي��
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 0 ---- 0 ---- 0 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 %100 2250 ---- 2250 ---- 0  البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  2

 ---- 0 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 3

م وذلك 2015ف��اير  14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

حسب قرار مجلس الوزراء وإعالن الشركة ع�� موقع تداول 

 م2015ف��اير  15بتار�خ 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 4

5 
عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن 

 ا�حميدي
0 ---- 0 ---- 0 0% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 6

 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  7
2634365 

 
---- 

2906247 
 

---- 
271882 

 
10% 

 %25 4500 ---- 22500 ---- 18000 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 8

 )% (100 7500- ---- 0 ---- 7500 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 9

 %0 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 10

11 

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) و�مثلها عضو مجلس اإلدارة األستاذ 

 يوسف بن عبدهللا البنيان

179,124,999.713 ---- 179,124,999.713 ---- 0 0% 

12 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 و�مثلها عضو مجلس اإلدارة 

 األستاذ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان

               

57,007,262 

 

---- 

               

50,859,077 

 

---- 
   

(6,148,185) 
)10.78%( 
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 ) التا�عةالسعودية ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (كيانمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

1 
هللا بن ثنيان آل األم�� سعود بن عبد 

 سعود
150000 ---- 150000 ---- 0 0% 

 %0 0 ---- 17727 ---- 17727  البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  2

 ---- 0 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 3

م وذلك حسب 2015ف��اير  14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

 15بتار�خ  قرار مجلس الوزراء وإعالن الشركة ع�� موقع تداول 

 م2015ف��اير 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 4

5 
عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن 

 ا�حميدي
24000 ---- 24000 ---- 0 0% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 6

 %100 1500000 ---- 1500000 ---- 0 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  7

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 8

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 9

 %0 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 60من  28         م2015العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 

 

 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةمص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

1 
ثنيان آل األم�� سعود بن عبد هللا بن 

 سعود
15495 ---- 15495 ---- 0 0% 

 %100 2500 ---- 2500 ---- 0  البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  2

 ---- 20000 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 3
م وذلك حسب قرار 2015ف��اير  14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

 م2015ف��اير  15بتار�خ مجلس الوزراء وإعالن الشركة ع�� موقع تداول 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 4

5 
عبدالرحمن بن عبدهللا بن 

 عبدالرحمن ا�حميدي
85 ---- 85 ---- 0 0% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 6

 %30 150000 ---- 650000 ---- 500000 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز  7

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 8

9 
عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا 

 الهبدان

24130 
 

---- 24130 ---- 0 0% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 10

11 

الشركة السعودية للصناعات 

األساسية (سابك) و�مثلها عضو 

اإلدارة األستاذ يوسف بن مجلس 

 عبدهللا البنيان

286,875,000 ---- 286,875,000 ---- 0 0% 
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
صا��  ��اية العام بداية العام

 التغي��

�سبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��

 %100 16000 ---- 16000 ---- 0 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  1

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 2

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح بن عبدالرحمن الفقيھ 3

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميدعبد  4

 %0 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن إبراهيم خالد بن عبدالعز�ز  5

 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6
                  

13,400  
 

---- 
                  

13,400  
 

100% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2015مايو  1خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 8061 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 8

 م 2015يناير  11ان��ت عالقتھ بالشركة بتار�خ  ---- 17067 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 9

 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 10
                 

57,824  
 

---- 
                  

59,300  
 

---- 1476 3% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبدالعز� ز عبدالعز� 11

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 12

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 13
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التا�عةمص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام
صا�� 

 التغي��

�سبة 

 عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��
أدوات 

 الدين

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العوه��عبدهللا بن سليمان بن مساعد  1

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 2

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح بن عبدالرحمن الفقيھ 3

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4

 %0 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن إبراهيم خالد بن عبدالعز�ز  5

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2015مايو  1خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ---- 118099 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 8

 م 2015يناير  11ان��ت عالقتھ بالشركة بتار�خ  ---- 11033 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 9

 %36 10221 ---- 38295 ---- 28074 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 10

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبدالعز� ز عبدالعز� 11

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 12

 %0 0 ---- 0 ---- 0 بن سعد الشيخ أحمد بن طريس 13

14 

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) و�مثلها سعادة رئيس مجلس اإلدارة 

األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان وسعادة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ خالد بن 

 عبدالعز�ز املا�ع

             

143,308,666  

 

 

             

179,135,832  

 

 

   

35,827,166 

 

 

25% 
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 ) التا�عةالسعودية ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (كيانمص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
�سبة 

 األسهمعدد  التغي��
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  1

 %500 56000 ---- 67,200 ---- 11200 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 2

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح بن عبدالرحمن الفقيھ 3

 %0 0 ---- 0 ---- 0 سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميدعبد العز�ز بن  4

 %0 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن إبراهيم خالد بن عبدالعز�ز  5

 %3000 30000 ---- 31000 ---- 1000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 7

 م2015مايو  1كبار التنفيذي�ن بتار�خ  خرج من قائمة ---- 4406 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 8

 م 2015يناير  11ان��ت عالقتھ بالشركة بتار�خ  ---- 20000 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 9

 %4 2855 ---- 69000 ---- 66145 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 10

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبدالعز� ز عبدالعز� 11

 %0 0 ---- 0 ---- 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 12

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 13
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 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةمص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام
صا�� 

 التغي��

�سبة 

 عدد األسهم التغي��
أدوات 

 الدين
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  1
24410 

 
---- 

24410 

 
---- 0 0% 

 ---- 0 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 2
44205 

 
---- 

44205 

 
100% 

 %0 0 ---- 5000 ---- 5000 عبدالرحمن الفقيھعبدالرحمن بن صا�ح بن  3

 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4
76000 

 
---- 76000 100% 

 %0 0 ---- 2712 ---- 2712 املا�ع بن إبراهيم خالد بن عبدالعز�ز  5

 %100 29,000 ---- 29,000 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أوشيلوأر�ستو  7

 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 8
14074 

 
 م2015مايو  1خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  ----

 م 2015يناير  11ان��ت عالقتھ بالشركة بتار�خ  ---- 43000 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 9

 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 10
93155 

 
---- 

100155 

 
---- 

7000 

 
8% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 العودان ز بن ع�� بن عبدالعز� ز عبدالعز� 11

 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 12
5000 

 
---- 

5000 

 
---- 0 0% 

 %0 0 ---- 0 ---- 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 13

14 

الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) و�مثلها سعادة رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان 

             

292,218,750  

 

---- 

             

292,218,750  

 

---- 0 0% 
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 وشر�ا��ا التا�عة : املعلومات املتعلقة بقروض وديون الشركة)13(

�� اإليضاح رقم  م، كما شملت القوائم املالية للشركة (مرفقة)2015قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام بيو�ح ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة 

 معلومات مفصلة عن القروض القائمة واملستحقة. )13(

 
(آالف الر�االت) م2015قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام   

 أصل مبلغ القرض إيضاح
رصيد بداية 

 العام

رصيد مضاف 

 خالل العام

املبالغ املدفوعة / 

 ما تم سداده

رصيد ��اية 

 العام

مدة القرض 

 (بالسنوات)
 ا�جهة املانحة

طو�لة 

 األجل
 عدة جهات 15 - 5 56,235,463 11,674,897 5,172,498 62,737,862 93,180,489

قص��ة 

 األجل
 عدة جهات 1 428,201 70,000 428,201 70,000 2,264,243

* سندات  عدة جهات 7 - 5 16,827,826 3,750,000 --- 20,918,875 21,382,375 

   73,491,490 15,494,897  5,600,699    83,726,737 116,827,107 املجموع

 
 ر�ال (341,049)هناك انخفاض �� قيمة السندات ناتج عن �غ�� سعر صرف العملة بمقدار * 

 
 
 

صيل القروضاتف  

 النسبة من إجما�� القرض مبلغ القرض ا�جهة املانحة

 %27 19,607,100 بنوك داخلية
 %35 25,282,593 بنوك خارجية

 %9 6,823,781 سندات 
 %20  14,441,219 )*صندوق االستثمارات العامة (
 %4 2,790,683 صندوق التمنية الصنا��
 %6 4,546,114 هيئات ائتمان الصادرات

 %100 73,491,490 املجموع
 مليار سندات مصدره عن طر�ق صندوق االستثمارات العامة 10) *( 
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 القابلة للتحو�ل واألوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب ال�ي أصدر��ا أو منح��ا الشركة الدين أدواتوصف : )14(

حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو منح��ا خالل العام  ةأو أي ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم

 م.2015

 

 

 ل ال�ي أصدر��ا أو منح��ا الشركةحقوق التحو�ل واالكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�: وصف )15(

حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة  ةال توجد أي

 م.2015أو منح��ا خالل العام 

 
 

 ة ألي أدوات دين قابلة لالس��دادألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشرك: وصف )16(

 م.2015نوفم��  2مليار دوالر بتار�خ  1اس��دت سند بقيمة  شركة سابك �ابيتل •

 م.2015سبتم��  26بتار�خ مليار ر�ال  3.75بقيمة شركة سابك أتمت سداد قرض بنك االنماء  •

 

 

 اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتماع اجتماعات مجلسعدد : )17(

 ) اجتماعات، وفيما ي�� جدول يو�ح �جل ا�حضور ا�خاص ب�ل اجتماع:خمسةم (2015بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل العام 

 اسم العضو

 �جل ا�حضور 

 االجتماع األول 

 م24/02/2015

 االجتماع الثا�ي

 م12/04/2015

 االجتماع الثالث

 م01/06/2015

 االجتماع الرا�ع

 م28/10/2015

 االجتماع ا�خامس

 اإلجما�� م16/12/2015

 5 حضر حضر حضر حضر حضر  بن ثنيان آل سعود هللا األم�� سعود بن عبد

 5 حضر حضر حضر حضر حضر  األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان

 املهندس محمد بن حمد املا��ي
م وذلك حسب قرار مجلس الوزراء 2015ف��اير  14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

 م2015ف��اير  15وإعالن الشركة ع�� موقع تداول بتار�خ 

0 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر نحاس حمزةخالد بن  الدكتور 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر هللا بن محمد العي��ى عبد األستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر العز�ز الواي�� بندر بن عبد األستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر هللا ا�حميدي الرحمن بن عبد عبد الدكتور 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر سعد بن عثمان القص�ي الدكتور 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر العز�ز بن هبدان الهبدان عبد األستاذ

 4 حضر لم يحضر حضر حضر حضر هللا ا�خرا��ي محمد بن عبد األستاذ
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 ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة صفقة ةوصف ألي: )18(

ك من خالل اتفاقيات التسو�ق املوقعة مع تل ،األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية�عمل الشركة ع�� �سو�ق و�يع منتجات شر�ا��ا التا�عة �� مختلف 

 وتق .الشر�ات
ً
خدمات املستودعات والنقل وتوصيل املواد املتعلقة بقطع الغيار لشر�ا��ا التا�عة عن طر�ق إدارة وتتضمن  ؛خدمات املش��ياتدم أيضا

خدمات املحاسبة واملوارد البشر�ة وتقنية املعلومات وا�خدمات الهندسية لشر�ا��ا التا�عة بموجب اتفاقية ، ال�ي تقدم كذلك ا�خدمات املش��كة �� (سابك)

 موقعة معها. 

ون القانونية، ع�� حماية أعمال (سابك) من �افة املخاطر القانونية، وصيانة مصا�حها ؤ كذلك �عمل اإلدارة املختصة �� الشركة ممثلة �� اإلدارة العامة للش

.  كما �عمل الشركة ممثلة �� خالل تقديم االستشارات القانونية ومراجعة �افة العقود و�افة إجراءات التقا��ي وغ��ها من ا�خدمات القانونية األخرى  من

 ا.�ية السعودية وخارجهإدارة املراجعة ع�� املراجعة التشغيلية ل�افة أوجھ النشاط �� قطاعات وإدارات (سابك) والشر�ات التا�عة لها داخل اململكة العر 

 

 ف�� ةمعلومات أي: )19(
ً
أو الرئيس التنفيذي أو  عضاء مجلس اإلدارةأل  مص�حة اوتوجد ف�� اعقود تكون الشركة طرفا

 املدير املا��

 لھ عالقة بأي م��م. ، أو أي �خصجوهر�ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو املدير املا�� لم ت��م الشركة أية عقود ف��ا مص�حة

 

 عن الرواتب والتعو�ضات تنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن ةبيان بأي: )20(

 أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي راتب أو �عو�ض. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقليست هناك أية ترتيـــبات

 

 األر�احعن  تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي: )21(

 أحد مساهمي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقـباتليست هناك أية ترتي
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  املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة : )22(

 ي��:م مما 2015تتكون املطلو�ات املستحقة كما �� 

 م1/1/2015 م31/12/2015 البند

 بآالف الر�االت

 5.858.523 4,231,078 *  مطلو�ات مستحقة

 1.143.172 1,139,394 توزيعات أر�اح مستحقة

 1.171.382 882,903 مخصص ضر�بة دخل/ ز�اة

 1.248.703 1,972,962 للموظف�ن  مستحقة �عو�ضات

 3,710 482 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 1,508,112 2,923,673 أخرى * *

 10.933.602 11,150,492 اإلجما��

 *    يتضمن بند مطلو�ات مستحقة: فروقات تحو�ل العمالت األجنبية.

 استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.: يتضمن بند أخرى * * 

 

  ملص�حة موظفي الشركة بيان بقيمة االستثمارات واالحتياطيات ال�ي تم إ�شاؤها: )23(

) 18رقم (كما تضمن��ا القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح  م،2015يو�ح ا�جدول التا�� املخصصات والتعو�ضات ملص�حة موظفي الشركة عام 

 مقارنة بالعام السابق.

 م2014 م2015 البيان

 10,975,100   11,484,549 م�افأة ��اية ا�خدمة

 832,498 931,944 برنامج االدخار

 57,570 325,834 برنامج التقاعد املبكر

 11.865.168 12,742,327 اإلجما��

 

 إقرارات مجلس اإلدارة: )24(

 يقر مجلس اإلدارة باآل�ي:

 بالش�ل ال�حيح.أعدت �جالت ا�حسابات  أن •

 .نفذ بفاعليةلية أعد ع�� أسس سليمة و أن نظام الرقابة الداخ •

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. �شأنأنھ ال يوجد أي شك يذكر  •
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 املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات: )25(

 من مبدأ اإلل��ام والشفافية فقد 
ً
املعلومات الواجب اإلفصاح ع��ا بموجب الئحة حوكمة الشر�ات  عن جميع�� تقر�ر مجلس اإلدارة تم اإلفصاح انطالقا

) 28وكذلك املادة الثالثة واألر�عون من قواعد الت�جيل واإلدراج باستثناء األح�ام املذكورة �� املادة ( والواردة �� املادة التاسعة من الئحة حوكمة الشر�ات

 . من هذا التقر�ر

  

 تحفظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية السنو�ة: )26(

 ، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.وحدة خالية من أية أخطاء جوهر�ةلقوائم املالية امليظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن ا

 

 توصيات مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانو�ي وأسبا��ا :)27(

السادة توصية �جنة املراجعة �شأن اختيار مراقب ا�حسابات ا�خار��  م ع��2015أبر�ل  12خالل اجتماع ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ املوافقة تمت 

مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب  م، ولم يوِص 2015حديد أ�عابھ للعام املا�� راجعة القوائم املالية ر�ع السنو�ة والسنو�ة للشركة، وتمل )يو�غآند أر�ست (

 القانو�ي قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها.

 

 أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك :)28(

 باستثناء األح�ام الواردة أدناه: ،الصادرة عن هيئة السوق املالية الواردة �� الئحة حوكمة الشر�اتاألح�ام جميع تطبق الشركة 

 

 أسباب عدم التطبيق نص املادة / الفقرة / ا�حكم رقم املادة

6 

 فقرة د

 ،من األ�خاص ذوي الصفة االعتبار�ةيجب ع�� املستثمر�ن 

 ،مثل (صناديق االستثمار)، عن غ��هم باإلنابةالذين يتصرفون 

وتصو���م الفع�� ��  ،اإلفصاح عن سياسا��م �� التصو�ت

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي  ،تقار�رهم السنو�ة

تضارب جوهري للمصا�ح قد يؤثر ع�� ممارسة ا�حقوق األساسية 

 ا�خاصة باستثمارا��م.

 

ال يوجد �� النصوص النظامية ما يخول الشركة من 

املستثمر�ن من األ�خاص ذوي الصفة االعتبار�ة  إلزام

 ئحةبتطبيق اح�ام الفقرة (د) من املادة السادسة من ال 

 ا�حوكمة
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 �� مجالس إدارا��ا: )29(
ً
 أسماء الشر�ات املساهمة ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 األخرى:ا�جدول التا�� يو�ح عضو�ات أعضاء مجلس إدارة الشركة �� الشر�ات 

 اسم العضو
 )/ داخل اململكة أو خارجها أخرى (مدرجة أو غ�� مدرجةإدارات شر�ات مساهمة عضو�تھ �� مجالس 

 مثل الشر�ات ذات املسؤولية املحدودة ،باستثناء الشر�ات ذات الكيان القانو�ي املختلف

 ال يوجد - األم�� سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود

 (سافكو) األسمدة العر�ية السعودية - األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان

 (ينساب) ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات -

 محمد بن حمد املا��ي املهندس

م، حيث ان��ت عالقة معاليھ 2015ف��اير  25) ح�ى تار�خ سافكو(رئيس مجلس إدارة  -

م، وذلك حسب إعالن شركة (سافكو) ع�� موقع تداول 2015ف��اير  25بالشركة بتار�خ 

 م2015ف��اير  26بتار�خ 

 نحاس حمزةخالد بن  الدكتور 

 شركة املياة الوطنية -

 بنك الر�اض -

 االستثمار�ة شركة حصانة -

 عبدهللا بن محمد العي��ى األستاذ

 العر�ية إسمنتشركة  -

 بنك الر�اض -

 شركة دور للضيافة - -

 شركة إتحاد إتصاالت (مو�اي��) -

 ال يوجد - بندر بن عبدالعز�ز الواي�� األستاذ

 ال يوجد - عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي الدكتور 

 ال يوجد - سعد بن عثمان القص�ي الدكتور 

 عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان األستاذ

 شركة االتصاالت السعودية -

 السعودي الفر���ي املالية -

 شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو) -

 محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي األستاذ
 شركة التعدين العر�ية السعودية (معادن) -

 شركة االستثمارات الرائدة -
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 كو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھت :)30(

 ي�� جدول يو�ح تكو�ن املجلس وتصنيف األعضاء:وفيما ، ) أعضاء9من (ا�حا�� يتكون مجلس إدارة الشركة 

 اسم العضو

 تصنيف العضو�ة

 مستقل غ�� تنفيذي تنفيذي

    األم�� سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود

    البنيان األستاذ / يوسف بن عبدهللا

  املهندس محمد بن حمد املا��ي

 14ان��ت عالقة معاليھ بالشركة بتار�خ 

م وذلك حسب قرار مجلس 2015ف��اير 

الوزراء وإعالن الشركة ع�� موقع تداول 

 م2015ف��اير  15بتار�خ 

    نحاس حمزةالدكتور خالد بن 

    األستاذ عبدهللا بن محمد العي��ى

    عبدالعز�ز الواي��األستاذ بندر بن 

    الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي

    سعد بن عثمان القص�يالدكتور 

    األستاذ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان

    األستاذ محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي

 

 

 هاامالرئيسة ومه�جان مجلس اإلدارة وصف مختصر الختصاصات : )31(

 لعدة عوامل من بي��ا مدى ملجلس إدارة الشركة 
ً
أر�عة �جان ش�لت ملساندتھ �� تأدية مهامھ �ش�ل فاعل. و�خضع أداء تلك ال�جان ملراجعة دور�ة وفقا

صدر وقد أا�حاجة الستمرار ال�جنة �� مساندة مجلس اإلدارة. باإلضافة لذلك يقوم مجلس اإلدارة و�ش�ل مستمر بتقدير ا�حاجة لتشكيل �جان إضافية. 

م القا��ي بإعادة �شكيل �جان مجلس اإلدارة لتصبح ع�� النحو اال�ي: �جنة املراجعة، و�جنة ال��شيحات 2015/  4/ 12إدارة الشركة قراره �� مجلس 

حات وامل�افآت. ل��شية اوامل�افآت، و�جنة املخاطر واالل��ام، باإلضافة إ�� تكو�ن �جنة لالستثمارات، وإلغاء �جنة املوارد البشر�ة ونقل مهامها ضمن مهام �جن

م بتشكيل أعضاء �جان مجلس اإلدارة األر�عة (�جنة املراجعة، و�جنة ال��شيحات وامل�افآت، و�جنة املخاطر 1/6/2015كما صدر قرار مجلس اإلدارة بتار�خ 

 واالل��ام، و�جنة االستثمارات).
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: �جنة املراجعة:
ً
 أوال

راسة داإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة ودراسة تقار�رها، ودراسة نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة إ��  املعتمدة وم��ادي ال�جنة مهامها ؤ ت

ة توصيا��ا . وترفع ال�جنلشركةا حساباتمراج��  التوصية ملجلس اإلدارة ب��شيحالسياسات املحاسبية املتبعة و األولية والسنو�ة، ودراسة القوائم املالية 

  (سبعة) اجتماعات. م2015، وقد عقدت خالل العام املا�� جلس اإلدارةمل

 
 ت�و�ن �جنة املراجعة:

 رئيس ال�جنة                         األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان -

                                        الدكتور / خالد بن حمزة نحاس -
ً
 عضوا

                      بن عبدهللا ا�حميدي الدكتور / عبدالرحمن -
ً
 عضوا

          األستاذ / عبداملحسن بن عبدالعز�ز الفارس -
ً
 املجلس)خارج  (منعضوا

             الدكتور / عبدالرحمن بن ابراهيم ا�حميد -
ً
 املجلس)خارج  (منعضوا

 

 
: �جنة ال��شيحات وامل�افآت: 

ً
 ثانيا

 للمتطلبات املعتمدة، وكذلك ال�جنة  ؤديت
ً
ياسات مراجعة جميع األعمال والسمهامها املعتمدة وم��ا التوصية ملجلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة املجلس وفقا

تقوم  كووضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآت اعضاء املجلس وكبار التنفيذي�ن وكذل اإلدارة،وال��امج واالحتياجات املتعلقة �عضو�ة واعضاء مجلس 

ال�جنة  توقد عقد ،ملجلس اإلدارة الالزمة حيالهاال�جنة بمراجعة األعمال والسياسات وال��امج املتعلقة باملوارد البشر�ة ملوظفي الشركة ورفع التوصيات 

  م.2015اجتماعات خالل العام املا��  (ثالث)

 

 ت�و�ن �جنة ال��شيحات وامل�افآت: 

 رئيس ال�جنة              ان آل سعوداألم�� / سعود بن عبدهللا بن ثني -

                                األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان -
ً
 عضوا

                                 األستاذ / عبدهللا بن محمد العي�ىى -
ً
 عضوا

                                األستاذ / بندر بن عبدالعز�ز الواي�� -
ً
 عضوا

 
 

: �جنة املخاطر واالل��ام:
ً
 ثالثا

تقييم فعالية إجراءات إدارة املخاطر و�رنامج االل��ام بالشركة ومراجعة سياسات الشركة �� مجال إدارة املخاطر واالل��ام  املعتمدة وم��اتؤدي ال�جنة مهامها 

نظمة �� مجال االل��ام باأل  وكذلك مراقبة �جل الشركة السياسات، ومراقبة الضوابط واإلجراءات واألنظمة ال�ي تطبقها الشركة ألجل ضمان التقيد بتلك

قانونية ات الوالسيطرة ع�� املخاطر ومناقشة أي مسائل قانونية من شا��ا التأث�� ا�جوهري ع�� سياسة الشركة وإجراءا��ا املتعلقة باالل��ام للمتطلب

 م .  2015( أر�عة ) اجتماعات خالل العام املا�� ال�جنة ترة ، وقد عقدوالنظامية والتنظيمية، وتقديم التوصيات الالزمة ملجلس اإلدا
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 ت�و�ن �جنة املخاطر واالل��ام:

 رئيس ال�جنة                            الدكتور / خالد بن حمزة نحاس -

                           األستاذ / محمد بن عبدهللا ا�خرا�ىي -
ً
 عضوا

                              القص�يالدكتور / سعد بن عثمان  -
ً
 عضوا

                الدكتور / عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي -
ً
 عضوا

                       األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان -
ً
 عضوا

 
 

: �جنة االستثمارات: 
ً
 را�عا

ة وتقديم االق��احات والتوصيات ملجلس اإلدارة �� التعامالت املتعلقة �عمليات االندماج تقييم أ�شطة (سابك) االستثمار� املعتمدة وم��اتؤدي ال�جنة مهامها 

وقد  لشركة،لوكذلك مراجعة االس��اتيجية االستثمار�ة  التوسعة،واالستحواذ واملشاريع املش��كة واالستثمار �� املشاريع ا�جديدة أو القائمة او مشاريع 

 خالل العام املا�� م) 6/2015/ 1(ال�ي ش�لت �� ال�جنة  تعقد
ً
 واحدا

ً
  م.2015اجتماعا

 

 ت�و�ن �جنة االستثمارات: 

 رئيس ال�جنة                    األستاذ / محمد بن عبدهللا ا�خرا�ىي -

                          األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان -
ً
 عضوا

                           الدكتور / سعد بن عثمان القص�ي -
ً
 عضوا

                               الدكتور / خالد بن حمزة نحاس -
ً
 عضوا

                         األستاذ / عبدهللا بن محمد العي�ىى -
ً
 عضوا

 

 

 �جنة املوارد البشر�ة 

 م).12/4/2015(ألغيت وأصبحت مهامها ضمن مهام �جنة ال��شيحات وامل�افآت وذلك بموجب قرار مجلس الشركة الصادر �� 

 

بل ق (اجتماع�ن)ال�جنة  توقد عقد مراجعة األعمال والسياسات والتشريعات املتعلقة باملوارد البشر�ة ورفع التوصيات الالزمة حيالها ملجلس اإلدارة،

 م.12/4/2015صدور قرار املجلس بإلغا��ا ونقل مهامها ضمن مهام �جنة ال��شيحات وامل�افآت وذلك �� 

  

 ت�و�ن �جنة املوارد البشر�ة: 

 رئيس ال�جنة                             محمد بن حمد املا�ىي/ هندسامل -

                                محمد بن عبدهللا ا�خرا�ىياألستاذ /  -
ً
 عضوا

                                   سعد بن عثمان القص�ي/ دكتور ال -
ً
 عضوا

                            ن هبدان الهبدانعبدالعز�ز باألستاذ /  -
ً
 عضوا
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 واملدير املا�� عضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ناملدفوعة أل تعو�ضات ال�افآت و تفصيل امل: )32(

 م:2015ف��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� خالل العام  نا�جدول التا�� يو�ح امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن، بم

 

 البيان
أعضاء املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذي�ن/املستقل�ن

بما ف��م الرئيس خمسة من كبار التنفيذي�ن مجموع ما حصل عليھ 

 ممن تلقوا أع�� امل�افآت والتعو�ضاتالتنفيذي واملدير املا�� 

 السعوديةبالر�االت 

 13,083,925 0 0 والتعو�ضات الرواتب

 8,813,870 1,498,791 30,000 البدالت

امل�افآت الدور�ة 

 والسنو�ة
482,648 4,800,000 22,539,721 

 0 0 0 ا�خطط التحف��ية

مزايا  و أ�عو�ضات أية 

أخرى تدفع �ش�ل  عينية

 شهري أو سنوي 

0 0 361,500 

 44,799,016 6,298,791 512,648 اإلجما��

 

 

من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية  املفروضة ع�� الشركةوالقيود ا�جزاءات والعقو�ات : )33(

 أخرى 

 بتار�خ 
ً
وذلك  )،سابك(شركة  ر�ال ع��ثالثون ألف ) 30,000مقدارها (م يق��ي بفرض غرامة مالية 2015 مارس 11أصدر مجلس هيئة السوق املالية قرارا

النظامي  �� الوقتملخالف��ا الفقرة (ب) من املادة األر�ع�ن من قواعد الت�جيل واإلدراج، لتأخرها �� اإلفصاح ل�جمهور عن �عي�ن عضو مجلس إدارة الشركة 

 م.21/01/2014املحدد، إذ لم �علن عن ذلك إال قبل أقل من ساعت�ن من بداية ف��ة تداول يوم 
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 إجراءات نظام الرقابة الداخلية لفعاليةنتائج املراجعة السنو�ة : )34(

o  عام بتنفيذ عمليات املراجعة املخطط لها �� الداخلية قامت إدارة املراجعةحيث لعمليات مراجعة دور�ة،  م2015خضعت أعمال الشركة خالل العام 

واملعتمدة من قبل �جنة املراجعة، وذلك للتحقق �ش�ل موضو�� ومستقل عن مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية �� حماية أصول  ،م2015

 �املع�ن ملراجعة حسابات الشركة للعام املا� كما قام مراقب ا�حسابات ا�خار�� .وتقييم مدى مناسبة األداء للسيطرة ع�� املخاطر املحتملة ،الشركة

عة النظام ضمن نطاق مراجعتھ للبيانات املالية ا�ختامية للشركة، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إل��ا بمراج ،السادة "أر�ست أند يو�غ" م2015

 �� نظام 
ً
 جوهر�ا

ً
 الداخ�� لدى الشركة، ما �عكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة. الرقابةضعفا

o  لشر�ات لبعض ا )سابك(إضافة إ�� مشارك��ا �� مراجعات مش��كة مع شر�اء شركة  ،املراجعة الداخلية بتنفيذ خط��ا املعتمدة �ش�ل �املقامت إدارة

ن تنفيذها مللتأكد  ،التا�عة لها. وحسب إجراءات املراجعة الداخلية، قامت اإلدارة بإجراء املتا�عة املستمرة لتنفيذ توصيا��ا الواردة �� تقار�ر املراجعة

ت أهم مستجدا حسب األوقات واإلجراءات املحددة لضمان سالمة إجراءات الرقابة الداخلية. و�عتمد اإلدارة ع�� التطو�ر املستمر ألفرادها واالطالع ع��

سياسة و  ،والضرائب وا�خز�نة ،واملراجعة املعتمدة ع�� املخاطر واالل��ام ،ا�حوكمة :مثل ،، من أجل الر�� بمستوى قدرات موظف��ا �� مجاالت عدةاملهنة

 .إضافة إ�� رفع مستوى املعرفة فيم يخص االحتيال ،أخالقيات املهنة

o  مع نمو 
ً
 خالل األعوام السابقة، ورغبة �� تطبيق أفضل املمارسات العاملية �� مجال املراجعة )سابك(تزامنا

ً
ية ة اس��اتيجت اإلدارة خطوضع ،عامليا

) إعادة 3( .) تحليل البيانات2( .) إعداد خطة املراجعة املبنية ع�� املخاطر1( :وتتكون من خمسة مشاريع رئيسة ،وتم اعتمادها من �جنة املراجعة

 ) التطو�ر واملعرفة. 5( .) االتصال4( "اختبارات تقييم نظام الرقابة الداخلية" .صياغة برامج املراجعة

o  من خالل مركز ا�خ��ات لضمان جودة تنفيذ األعمال ومشاريع التطو�ر باإلدارة. ،ة ضمان تطبيق معاي�� املراجعة الداخليةتل��م اإلدار 

 

 

 :حوكمة الشر�ات ):35(

وحماية  ،يةتحس�ن الشفاف لهدف ؛الشر�ات حوكمة معاي�� بما �� ذلك تطبيق  ،�شط��اأداء �� جميع تل��م الشركة باملحافظة ع�� أفضل معاي�� ا�جودة واأل 

 إ��بموجب قرار مجلس اإلدارة  �ااعتماد العمل �وتم طراف ذات العالقة. وقد وضعت الشركة الئحة ا�حوكمة مصا�ح الشركة و�افة األ 
ً
ظام ن استنادا

 املادة ( املالية،أنظمة ولوائح وقواعد هيئة السوق و  ،والئحتھ التنفيذية السعودي الشر�ات
ً
املبادئ وكذلك  ،الشر�ات/ج) من الئحة حوكمة 10تحديدا

ة توجيھ وإدارة ومراقبلهدف يأ�ي ذلك  .والضوابط املتبعة إلدارة الشركة أفضل املمارساتو  للشركة،الواردة �� النظام األسا��ي والسياسات الداخلية 

ال�ي تكفل حقوق املساهم�ن، وحقوق أ�حاب املصا�ح، وتفعيل مبدأ اإلفصاح والشفافية  أعمال الشركة لضمان االل��ام بأفضل ممارسات ا�حوكمة

توضيح مسؤوليات وصالحيات مجلس اإلدارة، ودوره �� تنمية حقوق املساهم�ن واملحافظة ع�� مصا�حهم، والتعر�ف و  ،بطر�قة عادلة �جميع املستثمر�ن

جلس اإلدارة، وال�جان املنبثقة عنھ ومهامها، وصرف امل�افآت والتعو�ضات لهم، وتحقيق مبدأ العدالة بالسياسات واإلجراءات املتبعة �� اختيار أعضاء م

�عر�ف املساهم�ن بحقوقهم وكيفية حصولهم ع�� املعلومات الالزمة التخاذ قرارا��م االستثمار�ة، و�عر�فهم بالسياسات و  ،عند القيام بمهامهم اإلدار�ة

 الستدامة فصاح وتوزيع األر�اح. واإلجراءات املتبعة �� اإل 
ً
الفائدة �جميع املتعامل�ن مع (سابك)، من املساهم�ن واملوظف�ن والز�ائن واملجتمعات وذلك تأكيدا

، داول)تالسوق املالية السعودية (شركة من الئحة ا�حوكمة ع�� الشر�ات املدرجة أسهمها �� فقرة (ج)  ،املادة العاشرة و�ناء ع��ال�ي �عمل ف��ا الشركة. 

للتأكد من تب�ي وتطبيق الشركة ألفضل األنظمة العاملية �� الضبط واالل��ام �حماية  ؛باإلشراف ع�� الئحة ا�حوكمة املعتمدة بالشركة مجلس اإلدارةقام 

  ،مصا�ح الشركة وشر�ا��ا، ودعم تحقيق رؤ�ا الشركة ألن تصبح الشركة الرائدة املفضلة ع�� مستوى العالم �� صناعة الكيماو�ات
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 الشفافية واإلمتثال ):36( 

 �� التطور األساس الذي قام عليھ صرح (سابك)هو  وأداء العمل بن�اهةاالمتثال والشفافية 
ً
، وهو ذات األساس الذي تنطلق منھ الشركة للم��ي قدما

 أن نتح�� �� جميع األوقات بأرفع معاي�� السلوك األخال��، وأن نل��مها �� تأدية جميع أعما2025والنمو لتحقيق أهدافها للعام 
ً
 لم، مما يوجب علينا جميعا

وذلك دونما أد�ى مساومة أو تفر�ط. و�جب ع�� ا�جميع غرس وترسيخ ثقافة ومفاهيم بيئة عمل تمنح العامل�ن الشعور ، الشركة ومعامال��ا أينما �انت

 مما تتم معا�ج��ا. انطباألمان واالرتياح إلدراكهم أن جميع املسائل املتعلقة باالل��ام بالقوان�ن واألنظمة ومراعاة أصول املمارسة املهنية السليمة س
ً
القا

واعد يم قسبق، تأ�ي هذه القواعد إلرساء أسس موحدة للتقدم والنمو تحت مظلة قيم (سابك الواحدة)، ذلك أن السياسات واملعاي�� من شأ��ا ضبط وتنظ

 ة:من خالل �عز�ز القيم التالي ،السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة بالشركة

 

��م من الفهم التام الوا�ح وال�حيح ألطر قواعد السلوك الوظيفي وأخالقيات املهنة وأدبيا��ا، ومتطلبات  التحف�� • ِ
ّ
ألداء اع�� تزو�د العامل�ن بما يمك

 .السليم ال�ي يتوجب عل��م أن يل��موا ��ا وأن �عملوا من خاللها

ن من العمل �� بيئة تقوم ع�� املتمثلة �� إتاحة الفرص املناسبة أمام موارد الشركة  املشاركة  • ِ
ّ
البشر�ة بما ف��ا من تنوع؛ وذلك باتخاذ �ل ما يمك

لة للعمل  .االح��ام و��يئة الظروف املواتية واملفضَّ

 ظ�� إقرار إطار لالل��ام املستمر بالقوان�ن واألنظمة ومقتضيات األداء املثا�� والسلوك امل�ي والوظيفي الذي تنشده الشركة من مو  اإلبداع •
ً
ف��ا، دعما

ل��ام وا�حرص ع�� اال ،ل�جهود الرامية إ�� االبت�ار �� املنتجات والعمليات التشغيلية، وتقديم ا�حلول �� عالم يتصف بدرجة عالية من االنضباط

 .بالقوان�ن والضوابط التنظيمية

يم قمنطلق ا�حرص الدائم ع�� االل��ام التام بأفضل ال من ؛بتحقيق النمو من خالل كسب ثقة موظفي الشركة وز�ائ��ا وشر�ا��ا �� العمل اإلنجاز •

 للسلوك امل�ي املطلوب من العامل�ن �� الشركةاألخالقية والثوابت واملبادئ
ً
 �عتمد عليھ الشركة �� تقو�م أدا��م؛ وذ ،، ال�ي تمثل أساسا

ً
لك ومعيارا

 .موجبات الن�اهة املهنيةدونما أد�ى مساومة أو تفر�ط �� االل��ام بأع�� املعاي�� األخالقية و 

 
يمكن أن تكون  ،والعمل بموجب األنظمة والضوابط التنظيمية واألصول املهنية ،إن عواقب عدم التمكن من تب�ي ثقافة را�خة تقوم ع�� االل��ام بالقوان�ن

 ومراعاة أصول املمارسة ال�حيحة للواجبات ،والقوان�ن وخيمة. لذا يقع ع�� عاتق �ل منا عبء تب�ي ثقافة ومفاهيم عمل قوامها االل��ام باملعاي�� القياسية

    تداعيات. ةواجتناب املخالفات املهنية ل�حيلولة دون حدوث أي ،الوظيفية

 ز النمو ودعم التطو�ر من خالل:�إن الثقافة الرا�خة لالل��ام بالقوان�ن واألنظمة من شأ��ا �عز 

 

 واملوردين والشر�اء واملجتمعات وا�حكومات �� الشركة. ز�ائنال إضافة قيمة للسمة التجار�ة للشركة، وز�ادة ثقة •

 إتاحة فرصة العمل ا�جما��، بحيث �س�� الشركة بأكملها إ�� تكريس جهودها نحو تحقيق نفس األهداف املش��كة. •

 الت�جيع ع�� الرقابة الذاتية، وتوف�� حماية تتجاوز ما توفره أساليب الرقابة ا�خارجية بمفردها.  •

 ة ثقة املوظف�ن بأنفسهم، حيث يمك��م معرفة قيم العمل و�عر�ف اآلخر�ن ��ا. ز�اد •

ولية املهنية وا�حرفية العالية �� األداء، ألن املوظف�ن يمك��م استلهام التوقعات السلوكية ال�ي من شأ��ا تحف��هم ؤ �د من روح املسالتح�� باملز  •

   للتصرف بطر�قة مهنية �حيحة.

 بالقوان�ن واألنظمة، مما �ساعد املوظف�ن ع�� العمل �� بيئة تتم�� باألداء املنضبط واملل��م بمقتضيات القواعد التنظيمية. �شر مفهوم االل��ام  •

 

 

�ان م��ا ع��  ،العديد من املبادرات واملشار�ات الدولية واملحلية فيما يتعلق باالمتثال والشفافية واالل��ام بالقوان�ن واألنظمة )سابك(ولقد �ان لشركة 

قيامها بتكو�ن �جنة تا�عة ملجلس اإلدارة �ع�ى باالل��ام ومراجعة سياسات الشركة ومراقبة الضوابط واإلجراءات ال�ي تطبقها  سبيل املثال ال ا�حصر 

 �� حلقة نقاشية حول نزاهة ،وكذلك مراقبة �جل الشركة �� مجال االل��ام باألنظمة ،الشركة
ً
، الشر�ات والشفافية والتنافسية وكذلك مشارك��ا مؤخرا
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م) بمدينة الدمام، و�رعاية الغرفة التجار�ة باملنطقة الشرقية ومبادرة (ب��ل). وجاءت 2015سبتم��  13هـ املوافق (1436ذو القعدة  29ُعقدت يوم األحد 

بحوكمة الشر�ات، وأخالقيات العمل، واالمتثال، وسلسلة اإلمدادات هذه املشاركة �� إطار مواكبة التوجهات العاملية املتنامية ا�خاصة بجوانب االل��ام التام 

و�عز�ز الشفافية وضمان اقتصاد  ،الذين ناقشوا حاجة قطاع األعمال امل�حة لضمان نزاهة الشر�ات ؛واستضافت ا�حلقة مجموعة من ا�خ��اء .املستدامة

  �� خلق فرص العمل �� منطقة ا�خليج.ل، ويسهم عادل وتناف��ي، األمر الذي �عزز النمو االقتصادي ع�� املدى الطو�

 

 لتواصل مع املساهم�ن واملستثمر�ن: ا)37(

دارة إعت�� كما �تو�� (سابك) مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل التقر�ر السنوي ملجلس إدار��ا، 

ات ال�ي عن طر�ق االجتماع ،��دف من خاللها إ�� بناء عالقات جيدة ووطيدة معهم ،ب�ن الشركة و املستثمر�ن و املحلل�ناملستثمر�ن �� الشركة حلقة وصل 

�ش�ل مستمر  الطالعهم ؛و �شر التقار�ر الفصلية و السنو�ة و التطورات ا�جوهر�ة بالوقت املناسب ،�عقد مع املساهم�ن و املستثمر�ن و املحلل�ن خالل العام

�� تطبيق أفضل املمارسات �� مجال عالقات إضافة إ .موقع (تداول) �� ع ،أعمالهاا تأث�� ع�� وضع الشركة املا�� و و يكون له ،أية تطورات مهمة قد تطرأع�� 

 لسياسة ،ووسائل االتصال األخرى  ،من خالل موقع الشركة ع�� شبكة (اإلن��نت)، لقيمة املضافة من التواصل املم��املستثمر�ن، بما يحقق ا
ً
اإلفصاح  وفقا

تطبيق �عليمات هيئة السوق املالية واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية. كما تقوم الشركة بتحديث قوائم بال�ي تحرص الشركة ع�� إتباعها 

 ة.لك ملساعد��م �� استالم جميع مستحقا��م املاليذو  ،أو عدم مراجع��م للشركة ،نتيجة عدم تحديث بيانا��م ،املساهم�ن املستحق�ن ألر�اح قديمة معلقة
 

 

   : اإلسهام �� تنمية االقتصاد الوط�ي)38(

��  %14�� الناتج املح�� للقطاع ا�خاص، وحوا��  %3.4وحوا��  %1.7املباشرة �� إجما�� الناتج املح��  م قدرت �سبة مساهمة (سابك)2015خالل عام 

 م.2015مليون طن م��ي للعام  63التحو���. و�لغ إنتاج (سابك) املح�� داخل اململكة حوا�� الناتج املح�� للقطاع الصنا�� 

 

 م.2015مليار ر�ال �� عام  17.6واملاء كما تجاوزت مش��يات (سابك) من ا�خامات املحلية املتمثلة �� اللقيم والكهر�اء 

 

و�� قطاع التشييد والبناء حوا��  ر�ال،ميار  17مليون ر�ال، والقطاع الصنا��  872ا�� م للقطاع الزر 2015كذلك بلغت قيمة مبيعات سابك املحلية �� عام 

 ر�ال. مليار 28م حوا�� 2015مساهمة سابك �� القطاعات االقتصادية الوطنية اإلنتاجية خالل عام  و�ذلك تكون  مليار ر�ال. 10

 

من  %40تمثل  م،2015مليار ر�ال �� عام  72مة صادرا��ا إ�� األسواق العاملية وقد أسهمت سابك �� تحس�ن م��ان املدفوعات الوط�ي، حيث بلغت قي

��  سابك إجما�� صادرات اململكة السلعية غ�� الب��ولية. وقد أسهمت هذه الصادرات �� جلب املز�د من العمالت األجنبية. يضاف ال��ا كذلك مبيعات

�� تمثل األسمدة وا�خامات الصناعية والسلع املعدنية ال�ي وفر��ا الشركة للقطاعات االقتصادية و  ر�ال،مليار  28السوق املح�� لنفس العام والبالغة 

 اإلنتاجية بدال من است��ادها من ا�خارج مما ا�عكس إيجابا ع�� م��ان املدفوعات.

 

 ولية االجتماعية:ؤ : املس)39(

ع�� ابت�ارها العديد من املبادرات وال��امج ال�ي تخدم مختلف شرائح  م،2015 حققت (سابك) نقلة نوعية �� مجال املسؤولية االجتماعية خالل العام

 من الرؤ�ة ال�ي تنت�جها
ً
تيجية سهامات ا�خ��ية ال�ي تقوم ��ا، بما يتناغم مع اس��الل��امج واملشاريع والرعايات واإل وضعت الشركة أولو�ات  ؛املجتمع، وانطالقا

داخل اململكة و�� الدول ال�ي  ر�ال سعودي159,761,256م (2015عام الخالل مية املستدامة. وقد أنفقت الشركة ��دف تحقيق التن م،2025الشركة لعام 

والرعاية  ،�� مجال العلوم والتقنية ع�� مبادرات و�رامج وأ�شطة ومشاريع تخدم املجاالت ال�ي �عتمدها (سابك) �� اس��اتجي��ا، و�� التعليم )ف��ا عمل�

 البيئة، واملياه والزراعة املستدامة.ال�حية، وحماية 
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ية مستدامة. اتيججرى تنفيذ ال��امج واملبادرات االجتماعية بالشراكة مع العديد من املؤسسات ا�حكومية وا�خاصة وا�جمعيات ا�خ��ية البت�ار مشاريع اس�� و 

(سابك) التخص��ي لل�حة النفسية وعالج اإلدمان" بمدينة الر�اض، في املجال الص��، وقعت (سابك) مذكرة تفاهم مع وزارة ال�حة إل�شاء "مستشفى ف

تم  ،باألمراض النفسية ومدم�ي املخدرات. و�التعاون مع ال�جنة الوطنية مل�افحة املخدرات متطورة للمصاب�نو  ��دف تقديم خدمات �حية متخصصة

�ان  ،سنوات، وقد حظي املشروع بإشادة وتنو�ھ من جهات رسمية عدة 5ملدة الذي سيستمر  ،تدش�ن برنامج (سابك) الوط�ي للوقاية من املخدرات (ن��اس)

حضور صاحب السمو املل�ي األم�� رعاية و ، أطلقت (سابك) برنامج "فنار (سابك) الص��" بم2015عام الأبرزها تنو�ھ مجلس الوزراء. و�� الر�ع الثالث من 

جهة حكومية وخاصة ومجتمعية ��دف توعية وتثقيف أفراد املجتمع با�جوانب  25اركة أك�� من أم�� منطقة الر�اض، و�مش ،فيصل بن بندر بن عبد العز�ز

 إ�� وحدة مركز�ة لتنظيم عمل  ،عيادات متنقلة 6ال�حية والسلوكيات السليمة. كما تا�عت (سابك) العمل مع جمعية زهرة لسرطان الثدي لتوف�� 
ً
إضافة

يذه ي يتم تنفالذ "امل�ح الوط�ي لل�حة وضغوط ا�حياة "شروعملسهاما��ا إالثدي، واستمرت �� متا�عة سرطان عن لكشف املبكر �� ا هذه العيادات

 حصاءات العامةومص�حة اإل  ،ووزارة ال�حة ،وجامعة امللك سعود ،حاثبفى امللك فيصل التخص��ي ومركز األ ومستش ،بحاث وطنيةأبالتعاون مع مراكز 

�� الر�اض،  �� ذلك دشنت الشركة وقف (سابك) ا�خ��ي لدعم برامج "جمعية أسر التوحد ا�خ��ية"إضافة إواملعلومات �� وزارة االقتصاد والتخطيط. 

عديد يد من ال��امج ال�حية �� ال. كما تم تنفيذ العدووقف "جمعية ا�جبيل ا�خ��ي" �� مدينة ا�جبيل، و"مستودع املدينة املنورة ا�خ��ي"، �� مدينة ينبع

 �ان أبرزها حملة الت��ع بالدم �� الهند بال��امن مع اليوم العاملي للمت��ع�ن بالدم. ،ف��ا (سابك) عملمن الدول ال�ي �

ث أطلقت ل العلوم والتقنية، حي�� املساهمة �� التطو�ر التعليمي �� مجاإو�� مجال التعليم، قامت الشركة بطرح العديد من املشاريع وال��امج ال�ي ��دف 

 يحمل اسم "قافلة (سابك) للعلوم" �� 
ً
 ر�اديا

ً
 الطالب ءالر�اض، األحسامدن ( 7خالل هذا العام برنامجا

ّ
، ا�خ��، ا�جبيل، ينبع، جدة، واملدينة املنورة) �حث

وتقنية املعلومات. وقد حصلت قافلة العلوم ع�� إشادة واسعة من لإلقبال ع�� العلوم واالبداع �� مجاالت: الكيمياء، والر�اضيات، والفضاء، واالبت�ار، 

افلة أك�� حيث بلغ عدد الطالب املشارك�ن �� الق ،النجاح الذي حققتھنظ��  ،عالمي�ن والطالب والطالبات واألها��ول�ن �� الدولة، وال��بو��ن، واإل كبار املسؤ 

  13ات وسنو  6ألف طالب وطالبة ممن ت��اوح أعمارهم ب�ن  25من 
ً
منطقة داخل  13 �� املدارس" ��إ. كما قامت (سابك) بتنفيذ برنامج "العودة عاما

�� املرحلت�ن االبتدائية  وطالبة طالب ألف 80اس��دف ال��نامج أك�� من  .بال��امن مع بدء العام الدرا��ي ا�جديد ،دولة حول العالم 15�� ، إضافة إاململكة

 ورش ع�حقائب واللوازم املدرسية األساسية، و واملتوسطة، من خالل تزو�دهم با�
ً
� ذلك �إضافة إمل للطالب، وترميم �عض املدارس. تضمن ال��نامج أيضا

� منطقة أم� ز عبد العز�األم�� فيصل بن سلمان بن  ها صاحب السمو املل�يأطلقوال�ي  ،(سابك) لصا�ح أ�اديمية املدينة املنورة العاملية "مداك" ت��عت

 سنة 11تفوق أعمارهم  ممنوطالبة  طالب 1000نظمت (سابك) برنامج "أضواء املسقبل" ألك�� من  والص�ن . و�� سنغافورة، هذا العاماملدينة املنورة

 لتدر���م ع�� توف�� الطاقة واعتماد مبدأ االستدامة.  

 ع�� التوا�� مبادرة بيئة بال نفايات بالتعاون مع االتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات يتعلق باملجال البيئي، فقد نفذت (سابك) للعام الثالث فيماأما 

قليل) للطالب تو تكرار، و التاءات الثالث (تدو�ر،  بيئية �� الرسم والتصو�ر �عنوان الر�اض، و�نبع)، كما قامت بتنظيم مسابقةو (جيب�ا) �� مدن (ا�جبيل، 

 ��  ،ولم يقتصر هذا ال��نامج ع�� السعودية فحسب بل جرى تنفيذهو�نبع. �� مدارس الر�اض وا�جبيل 
ً
 .وهولنداجنوب أفر�قيا أيضا

 �� معظم ال��امج واملبادرات ال�ي تم تنفيذها، وقد شارك العد
ً
 وخارجيا

ً
ن وأبنا��م يد من املوظف�وال بد من اإلشارة أنھ تم ال��ك�� ع�� العمل التطو�� داخليا

حيث جرى  ،اس��اتيجي��ا ا�جديدة �� مجال املسؤولية االجتماعية تطبيق �� ذلك بدأت (سابك) �� منتصف هذا العامإإضافة ل�ي تم ذكرها. �� املشاريع ا

تكملت ية االجتماعية. واس�شطة املسؤولأملعاي�� املعتمدة لتقييم برامج و العديد من الورش التدر�بية للموظف�ن من أجل اطالعهم وتدر���م ع�� ا تنظيم

 والذي �عت�� خطوة مهمة لتوثيق إنجازات (سابك) �� هذا املجال. ،م2014صدارها التقر�ر الرا�ع لالستدامة عن العام إالشركة 

ا�خ��ية  �ن، ودعم ا�جمعياتكما واصلت (سابك) رعاي��ا للعديد من املناسبات والفعاليات، ال�ي شملت دعم األ�شطة وال��امج االجتماعية، والعناية باملوهو�

 .واملهرجانات الثقافيةاملرخصة من وزارة الشؤون االجتماعية، وكذلك رعاية املؤتمرات والندوات والفعاليات االقتصادية، ورعاية املناسبات الر�اضية 
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 البيئة وال�حة والسالمة واألمن : )40(

مثل 
ُ
ال  ھد أننحن �عتقو . )سابك(من أهم القيم ��  ةواملجتمعات املحلية املجاورة ملرافقنا واحد ناصولأملوظفينا و واألمن  حماية البيئة وال�حة والسالمةت

 سابكتتبوأ (. ا�� ان تصل ا�� االبداع االمتثالمجرد في باملتطلبات التنظيمية فحسب، بل تتجاوز تبد من خلق ثقافة ال 
ً
 �� املقياد) مركزا

ً
 �الصنا�جتمع يا

، �سبة حوادث البيئة وال�حة والسالمة واألمن �� (سابك)��  %14سنوي بلغ  انخفاض، وقد تمثل ذلك �� تحقيق معدل لعاملةسالمة القوى امن حيث 

نا العالم، قمحرصها ع�� مص�حة وسالمة املجتمعات ال�ي �عمل ف��ا حول و  ،حماية البيئة) بسابكباإلضافة إ�� ذلك، و�� إطار ال��ام ( .م2010 عام منذ

 .%13أع�� من الرقم املس��دف بنسبة ، وهو %1.88متوسط معدل ببعاثات غازات الدفيئة املباشرة من عملياتنا بتخفيض ان

 نحو ا�حد من اآلثار البيئية ألعمالها ع�� أر�عة محاور بحيث  م2025تم تحديد األهداف االس��اتيجية لعام  االستدامة،وع�� صعيد 
ً
تم��ي (سابك) قدما

الطاقة، وا�حد من انبعاثات غاز ثا�ي أكسيد الكر�ون، وترشيد اس��الك املياه، وا�حد من هدر املواد والنفايات الصناعية. وقد  رئيسة: ترشيد استخدام

 للطاقة، و�جري اآلن العمل ع�� 2015أجرت (سابك) عمليات تقو�م الس��الك الطاقة �� عام 
ً
م، وتم رصد فرص التحس�ن لعدد من املصا�ع األك�� اس��ال�ا

 نفيذ تلك التحسينات.ت

، واستطاعت أن تحقق متوسط سنوي �خفض تحس�ن كفاءة استخدام الطاقة واالستدامةلح�ى اآلن، يون دوالر مل160من أك�� (سابك) استثمرت كما 

 سافكو مصنع مشاريع مثل " �ح ��) �ش�ل واسابك�� ( برنامج االستدامةكما برز  ،%27الرقم املس��دف بنسبة ، وهو أع�� من %2.12اس��الك الطاقة بلغ 

 إلنتاج ا )5(
ً
انبعاثات غاز ثا�ي أكسيد الكر�ون الناتج عن عمليات  الستفادة من)، و��دف إ�� اسابك�� (من برنامج االستدامة  ليور�ا"، الذي �ش�ل جزءا

 )، وذلك باستخدام تقنيات طور��ا (سابك). املتحدةالتشغيل �� شركة (

 

 خالل شهر نوفم��، تم إجراء 
ً
من أجل االستدامة) ال�ي بدأ��ا شركة (باسف). تم  عملية تدقيق ناجحة �� شركة (الرازي) با�جبيل، من قبل مبادرة (معا

 عن  120الدفيئة بلغت الغازات من أهم إنجازات مشاريع االستدامة، حيث تم تجنب كميات كب��ة من انبعاثات  %92االن��اء من 
ً
، فضال

ً
ألف طن سنو�ا

 . %8م، وتم رصد مواطن توف�� الطاقة املحتملة بنسبة 2010منذ عام  %14��الك الطاقة بنسبة خفض كثافة اس
 

االستفادة و بما �� ذلك إعادة تدو�ر املياه،  ،من شأ��ا تحقيق أهداف االستدامة م، ال�ي2015لها ��  الرئيسية املخططمراحل املشاريع  بإنجاز  )سابك( نجحت

 قييم إزالة الك��يت �جعلھ مفيدمن املياه املستص�حة للري وت
ً
التواصل املباشر ب االستدامة، ة�� االل��ام بتطو�ر و�شر ثقاف سابككما نجحت  ألغراض أخرى. ا

، ةوضما��ا ملبدأ االستدام )سابك(وتمي�� منتجات  ز�ائ��ا،مع 
ً
 ةاملق��حهداف بتطبيق األ  سابك.كما تل��م ةيزو ل�جودوحصول منتجاتنا ع�� شهادات اآل  عامليا

إن حماسنا    الطاقة.ال��وة الوطنية من مصادر  واملحافظة ع�� ،الذي تم إ�شاؤه لتحس�ن اس��الك الطاقة �� البالد ة،السعودي ةالطاق ةمن قبل مركز كفاء

 لمجتمع �ش�ل عام، حيث �عمل ع��نحو تحقيق أع�� املعدالت �� مجاالت البيئة وال�حة والسالمة واألمن يتخطى حدود أداء املواقع التصنيعية، و�متد ل

  �عز�ز و�� املجتمع باملعاي�� العاملية لهذه املجاالت.

 

 واالستدامة واالعتماديةاالل��ام بالسالمة  –التصنيع : )41(

ألهمية من األمور ذات ا، للمساهم�ن ع�� املدى الطو�ل القصوى تحقيق القيمة ب ةمل��مو  مختصة�كوادر �شر�ة ة، و من(سابك) بطر�قة آ �شغيل مصا�عُ�عد 

�ي ، من ا�خطوات الحول العالم )سابكقطاعات (بدقة �� " املعمول ��ما إدارة األصول "و "إدارة السالمةي "نظاموُيعد تنفيذ . والقيمة القصوى بالنسبة لنا

 ومواصلة نجاحنا دائناأن س�ح�سهم �� ت

ن الر�حية. إ�� تحس�، ما يؤدي �� ال��اية مصا�عنامستوى الكفاءة واالعتمادية �جميع �ن تحسبمواصلة االل��ام  املصا�ع يتضمن جانب موثوقية واعتمادية

وأدا��ا  ��اع�� سالملمحافظة ل ،واملصا�ع �شغيل وصيانة املعدات�شأن عالية متطلباتنا الد يتحداعتمادية قوي تم خاللھ قمنا بنشر نظام و�� هذا الشأن 

 . األمثل
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دى مع�� مدى السنوات املاضية  مصا�عناو�ؤكد أداء . املصا�ع جاهز�ةتحقيق تحسن كب�� ��  االعتمادية ��إدارة أثمرت جهودنا املتواصلة ع�� مستوى 

، %0.4بنسبة  املصا�ع هز�ةاجعتمادية املستخدم لدينا، حيث تحسنت فعالية نظام إدارة اال 
ً
 من  ألف طن م��ي  260�عادل وهو ما  سنو�ا

ً
اإلنتاج تقر�با

  اإلضا��
ً
 .سنو�ا

) كفرص محتملة %4(~  مع مثيال��ا �� الصناعات، و�ان من نتائج هذه املقارنات رصد )سابك(شركة  مصا�عمعظم  م، قمنا بمقارنة نتائج2015�� عام 

 نتجات جديدة.تقديم ممع ��جيع االبت�ار ل ،ر�ادة التصنيع البقاء ��ز�ادة اإلنتاج. هدفنا هو ل

 

 املوارد البشر�ة: )42(

ت وفق خطط واس��اتيجيا وتقدمها املستمر، حيث �عمل ع�� استقطاب أفضل القدرات البشر�ة و�خها) سابك( قطاع املوارد البشر�ة مفتاح تم�� �عد 

 تجسيدو  ،املهنية القادرة ع�� حمل رسال��ا وأهدافها ءاتداخل اململكة وخارجها، لتغذي��ا وتزو�دها بأفضل الكفا) سابك( مدروسة �عناية إ�� �افة مواقع

 .تطلعا��ا �� القيادة والر�ادة �� مجال عملها ع�� أرض الواقع

 ياس��اتتنفيذ بل يقوم القطاع ب ،عند هذا ا�حد املوارد البشر�ة ال يتوقف دور  
ً
واإلبقاء  ،نيةامله ءاتالكفالتطو�ر وتنمية تلك  جياتھ وخططھ املعدة سلفا

 �� فضاء)سابكشركة (ع�� جاهز���ا �� مواجهة �افة التحديات، و�� مقدم��ا املحافظة ع�� زخم النمو املتصل واملتسارع لـ
ً
املنافسة  ، بما �عزز تحليقها �عيدا

 
ً
 وإقليميا

ً
  محليا

ً
 . وعامليا

الستفادة من ناحية، وتكفل تحقيق ا املوارد مكثفة تحقق التطو�ر املستمر لهذهتقديم برامج ) سابك( وإلدراكها أن املوارد البشر�ة ثرو��ا ا�حقيقية، تل��م 

من خالل ) سابك( كما يو�� قطاع املوارد البشر�ة عنايتھ الفائقة لبناء القوى العاملة ��. املث�� من مهارات موظف��ا وقدرا��م االبت�ار�ة من ناحية أخرى 

 من السعودي�ن استقطاب العناصر الوطنية الواعدة وإخضاعها 
ً
 صناعيا

ً
ل��امج تدر�بية مكثفة داخل اململكة وخارجها، حيث أثمرت هذه السياسة، جيال

فيما تتو�� الكوادر الوطنية جميع املراكز  %97 �� �عض م��ا لتتجاوز  السعودة وشر�ا��ا، بينما ترتفع �سبة) سابك( من مجموع العامل�ن بـ %88 �ش�لون 

 .القيادية والرئاسية

 �� سبيل ��يئة املناخ املناسب الذي يبقيإن ق 
ً
أفضل موقع للعمل ب�ن الشر�ات الك��ى �� املنطقة، ولهدف ) سابك( طاع املوارد البشر�ة ال يدخر جهدا

 ل�حوافز يتيح املجال الجتذاب أفضل القدرات واملواهب،
ً
 مم��ا

ً
 لسلم الرواتب، كما ابتكر نظاما

ً
 ،ستقرارو��ئ لها اال  تحف�� العامل�ن أنجز القطاع تحديثا

 .ويعزز رضاها الوظيفي من خالل امل��ات واألجور التنافسية

 

 التقنية واالبت�ار: )43(

 رئيس
ً
 لعب قطاع التقنية واالبت�ار �� (سابك) دورا

ً
 �� صناعة وم�ان��ا�� السوق ��ا حص �عز�ز  وساهم ��م، 2015الشركة خالل عام  �� دفع �جلة نمو  ا

 �� تنفيذ خط��ا االس��اتيجية لعام  سابكوتطمح  .الب��وكيماو�ات
ً
 رئيسا

ً
 ، مس��دفھ ان �سهم �� تحقيق2025�� أن يكون قطاع التقنية واالبت�ار مساهما

ع�� م. و�� الوقت ا�حا��، �عمل (سابك) 2025عام  بحلول  "EBIDTAقبل احتساب الفائدة والضر�بة واالهالك واالس��الك النمو للشركة "عائد من  30%

، وال�ي من شأ��ا أن  851أك�� من  تنفيذ
ً
 بحثيا

ً
 ع�� املدى القص�� والطو�ل،  ألعمال الشركة تضيف قيمةمشروعا

ً
 كب��ا

ً
� تحقيق �وسيكون لها بإذن هللا دورا

 عن ف ،مع الشر�اء تقديم تقنيات متقنة من خالل التعاون  املستقبل ع��م. سُ��كز العمل �� 2025 ) لعامسابك(اس��اتيجية 
ً
 ع�� التقنيات داخل تطو�ر ضال

ً
يا

براءة  10673إ�� ) �� ز�ادة العدد اإلجما�� ل��اءات اخ��اعها سابكنجحت (، م2015�� عام براءات االخ��اع  ع�� مستوى ��جيل األهداف الطموحةوضع 

 اخ��اع. 
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 شفاف موصلأول فيلم جلب �ا�جهود املش��كة شركة (سيما نانو تكنولو��)، وواصلت ش��كة مع املتطو�ر ال، جددت (سابك) اتفاقية م2015�� عام و

 �س��دف قطاع صناعة  البو��للكهر�اء من 
ً
 مهما

ً
 �عمل بوصة  23وتم عرض شاشة بحجم لك��ونيات االس��الكية. اإل�ار�ونيت �� العالم، الذي ُ�عد حال

ً
�امال

 ع�� ه ،باللمس
ً
�� معرض  بوصة 55كما تم عرض شاشة أخرى بحجم  ،�� الواليات املتحدة نية، �� معرض (آي دي تيك إكس)التقذه تم تصنيعها اعتمادا

 م. 2015�� نوفم�� (��ي تا�ش) الذي أقيم �� الص�ن 

 

 عن ذلك
ً
لبات املتطتل�ي لبالستيكية الشفافة األو�� والوحيدة �� العالم ال�ي ابوصفها األلواح ) XHR2000() ألواح ليكسان من نوع سابك( ت، قدموفضال

 - �� ذات الوقت -وتوفر هذه األلواح والدخان، وسمية الدخان، فيما يتعلق بإطالق ا�حرارة، واللهب،  ،الصارمة ا�خاصة بالتجه��ات الداخلية للطائرات

 تو�جت املنتج املتم�� هذا وقد جاء الضوء. لتمر�ر مستوى أع�� 
ً
ا انتظر��ا ال�ي طامل ،ف إ�� تحقيق االحتياجاتالذي ��د ،ر التق�ي�لسنوات عديدة من التطو  ا

 صورةجماليات املقفيما يتعلق ب ،حيث �سمح لهم بإم�انات جديدة وش�لت ثورة تقنية بالنسبة لهم ،الطائرات ةالداخلي اتديكور الشر�ات املصنعة لل

معرض  املا��ي، وخالل بر�لإ��  املضاءة �ش�ل مناسب.، و املتم��ةو ا�حديثة  اتاملقصور ما ستكون عليھ  لتصور مخيل��م  و�ساعدهم �� �سط الداخلية،

 ية"كريستاللاجائزة املقصورة " )سابك(نحت مُ  - للطائراتاملبتكرة التجه��ات الداخلية وهو أهم وأشهر حدث ��تم ب - تصميم الداخ�� للطائرات �� هامبورغال

 ه التقنية املتطورة. هذنظ�� توف��ها قة املرمو 

 

 الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد)  تقنية إضاءةق استبدال ع�� صعيد آخر، �شهد سو 
ً
(ليد)  لنمو مقارنة مع غ��ه من قطاعات إضاءةلأك�� فرصة  حاليا

 شر�� )سابك(�يمن ع�� السوق �� السنوات املقبلة. وقد تم اختيار شركة �أن ومن املتوقع  األخرى،
ً
 اس��اتيجي ا

ً
  ،تطو�ر هذا العملل ا

ً
منتجا��ا  باقةل نظرا

 . خ����ا �� سوق اإلضاءة، و اإلضاءةاملتعلقة ب

 

و�جري . عدد من ا�جامعات �� اململكة ة للتعاون االس��اتي�� واملحتمل معجديد ية شاملةاتفاقطورت (سابك) ، م2025عام لتنفيذ اس��اتيجي��ا و�� إطار 

  )سابك(. وقد وقعت م2016عام الخطة التنفيذ �� حيث ستبدأ  ،ق هذه االتفاقيةاآلن تطبي
ً
 السعودية) أرامكو (مش��كة مع شركة  اتفاقية شاملةأول  أيضا

 أ )سابكا�خطط قص��ة األمد و�عيدة األمد لدى ا�جانب�ن. وتخطط ( لتعز�ز التق�ي  تطو�ر ال�� مجال األبحاث و 
ً
علمية لبحوث المتقدم لمركز �شاء إل يضا

 م��التعز�ز القطاع الصنا�� �� اململكة، ��دف 
ً
 . ا�جهود الرامية إ�� تنويع مصادر الدخل �� وادي الظهران للتقنية دعم �� إسهاما

األعمال  استكمالتم  فقد، للتقنية �� مدينة ا�جبيل الصناعية )سابك(عملية تجديد مركز  استكمال األجزاء الرئيسة من ،خرى املهمة األ نجازات من ب�ن اإل 

بدأ األعمال أن تن املتوقع األعمال ا�خاصة باملراحل األولية ملشاريع املصا�ع واملرافق املرتبطة ��ا، حيث م واالن��اء من جميع ،الهندسية ا�خاصة باملركز

 تقديمهدف ل ،موقع التصنيع داخلاملوارد الالزمة  جميع إ�شاء وتوف�� ضمان إ�� هذا التوجھ االس��اتي�� ��دف و . م2016خالل الر�ع األول من الهندسية 

 �. الدعم والتحسينات الالزمة للنمو املستقب� جميع أش�ال

 

واألداء  الطاقة، نظ�� أدائھ املتم�� ع�� مستوى الر�ادة �� تصميمات الطاقة والبيئة (ليد) ةشهاد�� (سابك) ع��  "TM"موطن االبت�ار حصل وعالوة ع�� ذلك، 

وذلك عن تصميمھ من�ل عا�� األداء  ،تضمن ذلك حصولھ ع�� الشهادة من الفئة البالتينية كأول جهة �� الشرق األوسط تفوز ��ذه الشهادةالبيئي، 

�� مجمع مصا�ع شركة (ابن بنجاح ) ا�خاص بالنخيل Date Palm NPK 16-8-16( منتجم، تم ألول مرة تصنيع 2015(مخصص ألسرة واحدة). و�� سبتم�� 

 م. 2015املنتج �� السوق السعودية �� نوفم�� )، وتم إطالق طارالبي

 

  ،ومن ب�ن املنتجات املبتكرة األخرى 
ً
"سماد الن��وج�ن املثبت"، الذي يحتوي ع�� مثبت خاص �عا�ج النقائص ا�حالية  منتج ال�ي يجري العمل عل��ا حاليا

ول والتحلل السريع �� ال��بة. وقد تم التأكد من هذه ا�خصائص املتطورة ع�� تجارب واسعة ملنتجات األسمدة عالية الفعالية، ال�ي تحتوي ع�� موا�ع التح

 كجم/ساعة).  240ومعمقة �� املصا�ع التجر�بية (
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االستحواذ ع�� تقنيات تتعلق بإجراءات من خالل  التا�عة لشر�ات (سابك) اتھتقديم خدم )��خيصالمركز خ��اء ( خيص، واصلاال�� منح  وع�� مستوى 

 خاصة تقنيةعدة تراخيص م، استكملت (سابك) اتفاقيات ل2015في عام . ف�� م����ا التنافسيةحافظة عوامل )سابك�� (دفع �جلة النمو العمل، ومن ثم 

 مستوى  �ة ع��ا�جار  ةالرئيس ال يزال أحد أ�شطتناو . او�اتوالكيمالزراعية  بوحد�ي العمل االس��اتيجيت�ن للمغذيات ��اغالبيتتعلق  ، ال�يشر�ات عاملية�

). و�املثل، تم تقديم الدعم OTC( إ�� كيماو�اتالنفط بمشروع تحو�ل يتعلق  يواصل عملھ �� التعاقد �شأن تقديم التقنيات الالزمة فيماخيص اال�� 

 . املتاحة �� أمر��ا الشماليةالفرص هذا الدعم إ��  معظم جهود حيث توجهتعمالقة األخرى، الللمشاريع 

 

عد هذه ا�خطوة إنالتطو�ر والتسو�ق. أبحاث من  لألبحاث إ�� أعمال وحدة املنتجات املتخصصة، إلجراء املز�دوعالوة ع�� ذلك، سيتم نقل برنامج�ن 
ُ
 و�

ً
جازا

� عام أول منتج من برنامج تخز�ن الطاقة �أن يتم إطالق  توقعومن امل. وللمركبات البالستيكيات ا�حرار�ةتطو�ر مواد جديدة لتخز�ن الطاقة، سبيل ا �� مهم

حيث تم إجراء عدد من ا�حمالت الناجحة لهذه املصا�ع  كيماو�ات،تحو�ل غاز امليثان إ�� "برنامج األبحاث" لكب�� �� إطار  كما أحرزت (سابك) تقدم م.2016

 م. 2016�� عام ت من هذه ا�حمال  م، ومن املقرر تنفيذ املز�د2015عام  التجر�بية

 

 تقدم )سابكأحرزت (وقد 
ً
 كب��ا

ً
لك قيامها . ومثال ع�� ذكفاءة استخدام املواردفيما يتعلق بواالبت�ار الر�ادة العاملية ع�� مستوى التقنية نحو التحول إ�� ا

 ب
ً
قوم بتنقية ة (املتحدة). يمكن لهذا املصنع أن يشرك، والذي تم �شييده �� �� العالممصنع اللتقاط وتنقية ثا�ي أكسيد الكر�ون  أك��  �شغيل البدء ��مؤخرا

، يتم �خها ع�� شبكة 500(
ً
ج�ن وأوكسيوامليثانول إلنتاج اليور�ا لقيم كمادة  لعدد من شر�ات (سابك) التا�عة الستخدامهامت�املة ) ألف طن سنو�ا

" لكر�ون لع�� هامش "املنتدى القيادي االجتماع الوزاري خالل هذا املشروع تم تكر�م و�ات. وقد صناعة األغذية واملشر ��  ستخدامهاها ال أو �سييلالكحول، 

 هذا العام.  �� باريسالذي ُعقد  COP21�� دورتھ السادسة، وتم عرض املشروع وما يقدمھ من حلول، خالل مؤتمر األطراف 

 

 من النفقات الرأسمالية املتوقعة  �حدنجحت (سابك) �� ا باإلضافة إ�� اإلنجازات املذكورة أعاله،
ً
 ملصنع البو�� إيثل�ن ذو الوزن ا�جز�ئي العا�� جدا

UHMWPE �وتحس�ن نقاوة درجة .%73�� ينبع، حيث تم تخفيض النفقات الرأسمالية بنسبة  )ينسابشركة (سيتم بناؤه �� موقع  الذي جديدا CC860V 

ت�لفة خفض م ت�� الوقت نفسھ لز�ائن هذا املنتج، و�� املبيعات التجار�ة ال�ي �س��دف قطاع صناعة املياه املعبأة، ما أدى إ�� ز�ادة  ل�نيمن البو�� إيث

.  مليون  2.3 املنتج بقيمة
ً
 دوالر سنو�ا

 

ما سيتيح ألعمال ، قنية للبالستيكيات ا�حرار�ةتاالن��اء من االستحواذ ع��  م2015�� مجال االستحواذ ع�� التقنيات خالل  )سابك(ومن أهم انجازات 

البناء واملقاوالت والنفط والغاز). �� قطاعات واستكشاف أسواق أخرى (، �اق أسواق السيارات واإللك��ونيات االس��الكيةاملتخصصة من اخ�(سابك) 

عد هذه التقنية و 
ُ
  )سابك(استحوذت  م2015و�� عام . ا�جودة واألداءاملتوفرة من املنافسة املستو�ات أع�� بكث�� من �

ً
التدفئة وال��و�ة ع�� تقنية  أيضا

من اس��الك  %40-30ك�� من القدرة ع�� توف�� ألدعم قطاعات الصناعات التحو�لية �� اململكة، حيث لدى هذه التقنية  HAVCالهواء وتكييف 

. و�امل /الكهر�اء مقارنة معالطاقة
ً
مع أنظمة قارنة ملد��ا م��ة الت�لفة  فإن التقنية املستحوذ عل��امع املنافس�ن، قارنة أفضل التقنيات املستخدمة حاليا

، التكييف املوجودة
ً
 جري مواد تنتجها شركة (سابك). ي امستخدتقوم باو  حاليا

ً
 . �� اململكة��ا ظهار أدااألداء لهذه التقنية إل اختبار  حاليا
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 سلسلة اإلمدادات: )44(

 الوط�ي للسكك ا�حديدية  )سابك(مشروع 

  تحس�ن االستدامة �� سلسلة االمداداتإن 
ً
 مهما

ً
عام ال�� مطلع مذكرة التفاهم املوقعة . و�� إطار م2025للعام  )سابك(من اس��اتيجيات �ش�ل جزءا

شركة من الصلب والبوليمرات من مدينة للدخول �� اتفاق تجاري يتيح نقل منتجات ال ،(سار)والشركة السعودية للسكك ا�حديدية  )سابك(ب�ن  ،م2014

ية الدراسة التقن )سابك(مركز االمتياز لسلسلة اإلمدادات العاملية ��  أجرى �� مناطق مختلفة داخل اململكة ودول ا�خليج العر�ي، إا�جبيل الصناعية 

ية حدى الشر�ات الهندسإو  ،عمال االس��اتيجيةوحدات األ بالتعاون مع ، وذلك )سابك(واالقتصادية وتصميم محطات القطار املخصصة ضمن نطاق شر�ات 

وتتمحور أهداف هذا املشروع . م2016عام الاالن��اء من �افة التصاميم األولية والدراسات التقنية واالقتصادية �� الر�ع الثا�ي من توقع ومن امل. العاملية

 تية:النقاط اآلحول 

 الناجمة عن استخدام الشاحنات الثقيلة ع�� الطرقات وتحس�ن مستوى السالمة.تحس�ن كفاءة اس��الك الوقود وتقليل األضرار  •

 48,000كسيد الكر�ون واملساهمة �� خفض الغازات املسببة لالحتباس ا�حراري بما يقارب أمن خالل ا�حد من انبعاثات ثا�ي  تحس�ن االستدامة •

 
ً
 .طن م��ي سنو�ا

 السكك ا�حديدية والناقل�ن مما يؤدي ا�� تحس�ن التسليم �� الوقت املحدد.من خالل ا�جمع ب�ن خدمات  الز�ائنتحس�ن خدمة  •
 

تية �� سكما ستتم االستفادة من السكك ا�حديدية �� استقبال ا�حاو�ات الفارغة وا�حاو�ات املخصصة ملنتجات البوليمرات ضمن مرافق امليناء اللوج

 بحلول العام  12�� قرابة إ�ات السكك ا�حديدية املنقولة ع�� شب )سابك(لتصل كمية منتجات  ،مدينة ا�جبيل
ً
 .م2025مليون طن م��ي سنو�ا

 
 مشروع نظام نقل حبيبات اليور�ا

 الزراعيةضمن مسا�� شركة (سابك) �� ابت�ار منتجات آمنة ومستدامة، قام مركز االمتياز لسلسلة اإلمدادات العاملية �� (سابك) مع وحدة املغذيات 

الشر�ات الهندسية العاملية، وذلك للقيام بدراسات ا�جدوى االقتصادية والتقنية والتصاميم األولية ملشروع نقل حبيبات اليور�ا من باالتفاق مع إحدى 

شروع ع�� شر�ات األسمدة بمدينة ا�جبيل الصناعية إ�� ميناء امللك فهد الصنا�� ع�� سيور ناقلة، تصل ما ب�ن املنشآت السابقة. حيث سيعكف هذا امل

، وتطو�ر نظام النقل إ�� نظام ذو فعالية أك�� ليحقق املز�د من االستدامة، و�قلل من انبعاثات ثا�ي  500استبدال النقل ع�� الشاحنات بمعدل 
ً
رحلة يوميا

. كما سيساهم املشروع �� رفع مستوى سالمة الطرق، وا�حد من الضوضاء، والتق 2,000أكسيد الكر�ون بما يقارب 
ً
ليل من االختناقات طن م��ي سنو�ا

 من حبيبات اليور�ا  4.4املرور�ة وا�حوادث املرتبطة بحركة الشاحنات �� مدينة ا�جبيل الصناعية. ومن املتوقع أن يتم نقل ما يقارب 
ً
مليون طن م��ي سنو�ا

 م.2025ع�� السيور الناقلة بحلول العام 
 

 تصميم شبكة سلسلة االمدادات

ستخدم �� املإنتج من نقطة التصنيع وح�ى وصولھ د عوامل التخطيط االس��اتي�� ال�ي تضمن التدفق األمثل للمتصميم شبكة سلسلة االمدادات أح

ا دارة العمليات. باإلضافة إ�� تحس�ن درجة رضإال��ائي. حيث تنطوي ع�� تطبيق نماذج محا�اة لتحس�ن ت�لفة سلسلة االمدادات ورفع كفاءة التخطيط و 

 � أسواق جديدة و�ساهم �� تحليل املخاطر.ودعم التوسع � الز�ائن،

 الرتفاع متطلبات 
ً
  الز�ائنونظرا

ً
 وز�ادة ت�اليف النقل واملنافسة الشديدة واملتنوعة �� األسواق العاملية اليوم، أصبح تحس�ن ت�لفة سلسلة االمدادات ن�جا

 
ً
 ية.�� تحقيق م��ة تنافسية �� األسواق العاملإوال�ي �س��  ،(سابك)لشركة  أساسيا

�اليف أقل الت إ����دف الوصول  ،ومن هذا املنطلق قام مركز االمتياز لسلسلة اإلمدادات العاملية بتقييم أحدث نظم املحا�اة لتصميم شب�ات االمدادات

من ت�اليف سلسلة  %10ما يقارب  إ��االقتصادية و�� أقل مدة زمنية، حيث من املتوقع أن �سهم هذه املبادرة �� خفض ت�اليف سلسلة االمدادات 

 باشرة من خفض االنبعاثات الكر�ونية واس��الك الوقود ع�� الصعيد العاملي.املغ�� إ�� املنافع االمدادات باإلضافة 
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 التعليم التطبيقي ب�ن (سابك) وجامعة بنسلفانيا ُيحرز جائزة "التم�� �� الشرا�ات األ�اديمية"

(املستوى األع��)  ذهبيةأحرز برنامج "التعليم التطبيقي" جائزة "التم�� �� الشرا�ات األ�اديمية"، ال�ي تمنحها مجلة: (الرئيس التنفيذي للتعلم)، من الفئة ال

لية سميل لألعمال بجامعة والية م. وال��نامج هو أحد برامج التعاون �� مجال التدر�ب ب�ن الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)، و�2015للعام 

  .بنسلفانيا

 

م، لهدف تطو�ر املختص�ن �� سلسلة اإلمدادات 2009و�انت (سابك) قد شاركت للمرة األو�� �� برامج "التعليم التنفيذي �جامعة والية بنسلفانيا" �� العام 

 م��ا بأهمية سلسلة اإلمدادات
ً
ملواصلة النمو العاملي. ثم عززت (سابك) وجامعة والية بنسلفانيا �عاو��ما  ع�� جميع املستو�ات داخل الشركة، وذلك إدرا�ا

، بالتوقيع ع�� اتفاقية خدمات التعليم �� أكتو�ر من العام 
ً
  .م2013رسميا

 

لتعلم بتصميم بنية شاملة ل -عن برنامج تطو�ر سلسلة اإلمدادات  املسؤول -و�� إطار هذا التعاون؛ قام مركز االمتياز العاملي لسلسلة اإلمدادات �� (سابك) 

 شبالتعاون مع أ�اديمية (سابك) و�رامج التعليم التنفيذي �جامعة والية بنسلفانيا. حيث يتضمن برنامج "التعلم التطبيقي" عملية �علم مبا
ً
لوجھ)،  ر (وجها

 عن مشاريع تطبيقية، وتدر�ب. ومن مم��اتھ ليس فقط �
ً
��. �� اولكن تم حل مش�لة �شغيلية قائمة �� سلسلة االمدادات من عدة نو  ،عليم املوظف�نفضال

بأك��  دادات �� وحدة الكيماو�ات بتخفيض الدورة الزمنيةماملثال فقد أدى ال��ام سلسلة اإل  ثناء تم تنفيذ أر�ع مشاريع للتعليم التطبيقي ع�� سبيلهذه األ

 يوم 12( %10من 
ً
 ) وتحقيق نتائج إضافية للوصول للتم�� �� سلسلة االمداد. ا

 

ق عن طر� و�حق أل�حاب األداء األفضل التقدم والت�جيل لاللتحاق �� "برنامج ماجست�� الدراسات االح��افية بإدارة سلسلة اإلمدادات"، الذي ُيقدم

 .اإلن��نت من قبل �لية سميل األعمال بجامعة والية بنسلفانيا

 
 

 ضمن ك��يات الشر�ات العاملية �� تحقيق االمتياز �� سلسلة اإلمدادات: (سابك)

فت مؤسسة (غارتن�) 
ّ
(سابك) ضمن ك��ى خمس شر�ات متخصصة �� الب��وكيماو�ات / األعمال  شركة -�� البحوث واالستشارات العاملية  املتخصصة-صن

 بأداء الشركة الفر�د �� مختلف ن
ً
 عامليا

ً
اإلمدادات  وا�� إدارة سلسلةالتجار�ة الزراعية، وذلك لتحقيقها االمتياز �� سلسلة اإلمدادات؛ األمر الذي �عّد اع��افا

  .م2014خالل العام 

سلسلة إمداد" بصورة سنو�ة. و�� إصدار هذا العام صنفت (غارتن�)  25�� الواليات املتحدة األمر�كية تصنيفها املسمى "أفضل  وتنشر (غارتن�) من مقرها

لسلة سشركة (سابك) ضمن ك��يات الشر�ات الصناعية، وتجار التجزئة، واملوزع�ن، الذين يتم��ون بالر�ادة �� تطبيق مبادئ �عتمد ع�� الطلب ضمن 

ائدة ر العاملية. وحلت (سابك) �� املرتبة ا�خامسة ضمن شر�ات الب��وكيماو�ات �� التصنيف. و�عت�� مؤسسة (غارتن�) أبرز املؤسسات العاملية الاإلمدادات 

  .�� البحوث واالستشارات املتخصصة �� سلسلة اإلمدادات وتقنية املعلومات

دادات مقارنة بالشر�ات العاملية العاملة �� مختلف القطاعات الصناعية. وهذه املرة األو�� �� مجال امتياز سلسلة اإلم 63كما حصلت (سابك) ع�� املرتبة 

، ال�ي ت��ز ف��ا شركة من الشرق األوسط ضمن قائمة الشر�ات املم��ة
ً
 .منذ بدء التصنيف قبل أحد عشر عاما

 (صدارة) شركة ا�جبيل لتخز�ن الكيماو�ات وا�خدمات التا�عة لشركة (سابك) توقع عقدين مع

 دارةص شركة( مع اتفاقيت�ن – الهولندية فو�اك ورو�ال) سابك( ب�ن مش��ك مشروع و�� –) الكيماو�ة املنتجات وتخز�ن �خدمات ا�جبيل شركة( أبرمت

) صدارة( ةشرك منتجات ومناولة تخز�ن سيتم االتفاقيت�ن هات�ن و�موجب. ومناولة تخز�ن خدمات لتقديم واألخرى  تخز�ن، ُمجمع إل�شاء واحدة ،)للكيماو�ات

 الكيماو�ة. املنتجات وتخز�ن �خدمات ا�جبيل( شركة قبل من للتصدير، املوجهة السائلة الكيماو�ة
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 بقيمة) او�ةالكيم املنتجات وتخز�ن �خدمات ا�جبيل شركة( لـ خزانات مجمع ببيع بموج��ا) صدارة( شركة فستقوم التخز�ن، مجمع إ�شاء التفاقية بالنسبة

 املحطة املجمع هذا يدعم وسوف  .(PCQ-2) 2 رقم الب��وكيماو�ات رصيف ��) صدارة( أ�شأتھ قد والذي ،)أمر��ي دوالر  مليون  470( سعودي ر�ال مليار  1.76

  يلها�شغ �� البدء وتم إ�شا��ا، ع�� العمل يجري  ال�ي لها، التا�عة واملرافق الكيماو�ة، املنتجات وتخز�ن �خدمات ا�جبيل �شركة ا�خاصة الطرفية
ً
 تجر�بيا

   .الشركة قبل من

 اتمنتج ومناولة تخز�ن خدمات بتوف��  بموج��ا) الكيماو�ة املنتجات وتخز�ن �خدمات ا�جبيل شركة( فستقوم الطرفية، املحطة خدمات اتفاقية أما

  20 مد��ا مبدئية لف��ة وذلك با�جبيل، الصنا�� فهد امللك ميناء �� السائلة الكيماو�ة) صدارة(
ً
  .عاما

 

 :(سابك)تطو�ر هي�لة سلسلة اإلمدادات ملواكبة اس��اتيجيات 

ومواكبة تحقيق األهداف الطموحة لها. تم �شكيل فر�ق من  2025 (سابك)أهمية إدارة سلسلة اإلمدادات تجاه اس��اتيجية  (سابك)أدركت قيادة شركة 

، خدمات املش��يات العاملية وإدارة شؤون املوظف�ن لعمل دراسة شاملة لتطو�ر هي�لة سلسلة التنفيذي�ن من إدارة األعمال، إدارة سلسلة اإلمدادات

 اإلمدادات. قام الفر�ق بتحليل وتقييم الوضع الراهن لسلسلة اإلمدادات و�حث فرص التطو�ر املتاحة.

 ع�� عدة معاي�� للتوصل 
ً
  إ��تم طرح العديد من ا�خيارات لهي�لة سلسلة اإلمدادات بناءا

ً
 فعالية �� الت�لفة والتنسيق والتعاون ب�ن قطاعات الشركة داخليا

 
ً
 مع الز�ائن واملوردين ومزودي ا�خدمات اللوجستية. وخارجيا

 
ً
االعتبار ذ �ع�ن األخ إ��الهي�لة ال�ي �ع�ى بتصنيف خدمات الز�ائن وإيجاد مرونة �� السوق لتطو�ر وتحس�ن ر��ى الز�ائن. إضافة  وأخذ �ع�ن االعتبار أيضا

 التطو�ر املستمر املت�امل إلجراءات سلسلة اإلمدادات وفق أفضل املعاي�� واألنظمة املتبعة.

مهنية  راتتطو�ر املواهب أحد أهم الر�ائز ال�ي تم اعتمادها للنظر �� هي�لة سلسلة االمدادات. توظيف وتوط�ن ا�خ��ات واملواهب �ستوجب تطو�ر مسا

خاصة �سلسلة االمدادات تنعكس ع�� األفراد والتشارك �� املواهب وأ�حاب ا�خ��ات ع�� مستوى إدارات سالسل وا�حة، أهداف تطو�ر مهارات 

 اإلمدادات �ش�ل عادل.

 

 

  البوليمرات:

 مز�د من الكميات مع تقليص زمن التسليم

 مع اس��اتيجيات وأهداف سلسلة إمدادات (سابك)، تمكنت إدارة سلسلة اإلمدادات بنجاح من تحس�ن زمن التسليم عن طر�ق ز�ادة اال 
ً
ة ستفادا��جاما

ذي نتج وال من موا�ئ ا�جبيل و�نبع ورا�غ. فمن خالل االستفادة من مرافق الدعم اللوجس�ي، والطر�ق ا�جديد املخصص للنقل من شر�ات (سابك) التا�عة

خفض انبعاثات الكر�ون وا�حد من األثر البيئي ألعمال الشركة. كما ساعد هذا الطر�ق �� تقليص  إ��عنھ خفض اس��الك الوقود للشاحنات، ما أدى بدوره 

  ��ا.وم تحس�ن استغالل الشاحنات، وز�ادة عدد الرحالت ال�ي تق إ��دقيقة، ما أدى  15-10زمن الرحلة (الذهاب والعودة) بمعدل 

 

 املغذيات الزراعية:

 غ�� مسبوق وذلك ��حن ستة مالي�ن وخمسمائة ألف طن من مختلف املنتجات خالل العام ا�حا��
ً
 .حققت الوحدة إنجازا

 الكيماو�ات:

باق�ن وأن نكون س ،ز�ائننا املحافظة ع�� مركزها العاملي �� توصيل موادها الكيماو�ة �ش�ل مستدام وآمن �جميع إ����دف سلسلة إمداداتنا الكيماو�ة 

 
ً
بيد مع ا�جهات ا�حكومية داخل وخارج اململكة العر�ية  لتحس�ن فاعليتنا ومصداقيتنا �� جميع خدماتنا اللوجستية بالتعاون مع شر�ائنا. و�عمل يدا

  (سابك). ةسلسلة إمدادات آمن إ��السعودية لنصل و�استمرار 
ً
  تنظر دائما

ً
لة الفعاليات واأل�شطة لسلس �عناية فائقة ملسؤوليا��ا االجتماعية خصوصا

ووزارة  اع املد�ياإلمدادات. حيث شاركنا �� العديد من املؤتمرات واملنتديات املتعلقة �سالمة سلسلة اإلمدادات الكيماو�ة مع ا�جهات ا�حكومية مثل الدف

 عقدنا عدة ورش عمل توعو�ة للشر�ات اللوجستية لرفع قدرا��م �� مجال السالمة والبيئة.النقل واملواصالت واملدير�ة العامة ل�جمارك. و 
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بحسب تصنيف شركة جارتن� لألبحاث  ،وائل ب�ن الشر�ات الب��وكيماو�ة حول العالممدادا��ا من ا�خمسة األ إ�� تم�� خدمات سلسلة  (سابك)تصنف 

  (سابك)اللوجستية، أصبحت  واالستشارات. �� خطوة من أجل التم�� �� ا�خدمات
ً
از �ا متخصصة �� نقل الغو بالتعاقد مع باخرت�ن �� أور  األو�� عامليا

  البيئة.الكيماوي باستخدام وقود الغاز الطبي�� املسال النظيف وذلك �حماية 

 Chiefمن مجلة الرئيس التنفيذي للتعليم (�� تقص�� املدة الزمنية �� النقل  مع جامعة "بن ستيت" ع�� أحد أع�� ا�جوائز الذهبية (سابك)وحصلت 

Learning Officer magazine سنغافورة ع�� جائزة الشراكة التجار�ة اآلمنة ( (سابك)) املعروفة �� الواليات املتحدة. كما حصل مكتب ��Secure Trade 

Partnership ،ن جمعيات السالمة الرئيسية لتنفيذ أفضل املمارسات التوج��يةترأست املبادرة املش��كة ب (سابك)) من ا�جمارك السنغافور�ة. �� أورو�ا� 

 من لل�حن ال��ي. آلتحميل وتفريغ 

رحلة ��  17000 مع ما يقارب عاملية وجهة 75أك�� من  إ��مليون طن م��ي من السوائل الكيماو�ة يتم �ح��ا من اململكة العر�ية السعودية  15أك�� من 

عر�ة  500أسطولها ال�امل واملكون من  (سابك)وح�ى ��اية أكتو�ر. جهزت  م2015خالل  %24بـ  ال�حن ت�لفة (سابك)جميع أنحاء العالم. كما خفضت 

ية لتقص�� قنوات التوزيع لز�ائ��ا مع املز�د من ال��ك�� ع�� املعاي�� العال (سابك)قمار الصناعية. كما �س�� بنظام التتبع املال�� من خالل األقطار �� أورو�ا 

 ع�� وجود قوي �� السوق اللوجس�ي واستخدام مراكز التوزيع العاملية. واملحافظةداء من خالل اكتساب املعرفة ال�افية لأل 

 

 

:
ً
 وحدات العمل االس��اتيجية: ثانيا

 

م ب��وز العديد من التحديات ا�خارجية والداخلية، حيث ارتبطت أهم التحديات ا�خارجية بظروف السوق ال�ي بدت أك�� صعو�ة �سبب 2015تم�� عام 

 عن التباطؤ ال2015دوالر لل��ميل ��  50متوسط  إ��م، 2014دوالر لل��ميل ��  100انخفاض أسعار النفط، الذي هبط من حوا�� 
ً
ذي �عرضت م، هذا فضال

من أعمال وحدة العمل  %60لھ أسواق الص�ن، وال�ي �ش�ل املس��لك األك�� للب��وكيماو�ات حول العالم. أما أهم التحديات الداخلية فتمثلت �� دمج 

 او�ات. س��اتيجية للكيماالس��اتيجية للكيماو�ات املتخصصة، وجزء من أعمال وحدة العمل االس��اتيجية البالستيكيات املبتكرة، ضمن وحدة العمل اال 

 

دة تمكنت وح فقد- ما يتعلق م��ا بانخفاض أسعار النفط واملخاوف �شأن تباطؤ النمو االقتصادي للص�نفيسيما  وال -وع�� الرغم من هذه التحديات 

 عن ذلك %8العمل االس��اتيجية للكيماو�ات من تحقيق أر�اح �شغيلية أفضل من توقعات السوق بنسبة 
ً
حققت وحدة العمل االس��اتيجية . وفضال

 ع�� �� جميع املستو�ا
ً
 كب��ا

ً
أثمر التعاون القائم ب�ن وحد�ي الكيماو�ات والتصنيع �� تحس�ن مستوى الكفاءة التشغيلية ت، حيث للكيماو�ات تحسنا

 فاعالتم استبدال أيام تقليص �� اإليثيل�ن جاليكول  أعمال وحدة نجحت فقد. لها املخطط االغالق تحس�ن ف��ات واالعتمادية �� مصا�عنا، وشمل ذلك

 �ز لتعز ) السعودية كيان( شركة �� لها املخطط اإلغالق عملية جدولة إعادة �� الوحدة نجحت كما. األر�اح ع�� إيجا�ي أثر  لھ �ان ما ،%20 بنسبة ا�جاليكول 

 ازاتوالغ األوليفينات أعمال وحدة عملت اللقيم، مواد مستوى  فع�� فعال، �ش�ل الثالث ورو�يةاأل  التكس��  وحدات كما تم شغيل. 2015 عام خالل ر�حي��ا

 عن القيا��ي ا�حجم هذا تحقيق من وتمكنا. ��ولندا خيل�ن �� C4 LPG املسال الغاز  من طن ألف 130 تكس��  طر�ق عن اللقيم مواد تحس�ن ع�� الصناعية

 اتوا�خدم اإلمدادات، سلسلة وإدارة اللقيم، مش��يات إداراة ب�ن �عاونية منظومة خالل من لالست��اد اللوجستية ا�خدمات من املث�� االستفادة طر�ق

، ��جيلھ تم تكس��  أع�� من %30 بنسبة أع�� التكس��  هذا وُيعد. اللوجستية
ً
. دوالر ي�نمال  8 ذلك عن الناجمة املضافة القيمة إجما�� بلغ وقد سابقا

 
ً
 لكميةا هذه و�عت�� . وأفر�قيا املتوسط األبيض البحر  منطقة �� جديدة مصادر  من خيل�ن موقع �� املكثف الغاز  من طن ألف 500 تكس��  تم ذلك، عن وفضال

  ��جيلها تم كمية أع�� من %25 بنسبة أك�� 
ً
 لقيمةا إجما�� بلغ وقد لدينا، األسا��ي اللقيم مز�ج نطاق خارج شراؤها تم ال�ي املكثف الغاز  حجم �� سابقا

 لل��و�ان %104و  %103 بنسبة بنا ا�خاصة اللقيم مواد اس��الك من القصوى  االستفادة تحقيق و�� اململكة، تم . دوالر مالي�ن 10 ذلك عن الناتجة املضافة

 . التوا�� ع�� املسال والغاز 
 

ز�ائن  بتواصل وحدة العمل االس��اتيجية للكيماو�ات �عز�ز عالق��ا مع الز�ائن خالل ف��ة تقلبات السوق. وقد استطاعت وحدة أعمال ا�جاليكول كسكما 

، لهدف لتعظيم عوائد (سابك)، �� إطار MEGثيل�ن يجدد، وزادت من مبيعا��ا للز�ائن ا�حالي�ن. و�� نفس الوقت، تمكنا من تحس�ن مخزون جاليكول اإل 

م مقارنة بمبيعات العام املا��ي �� منطقة الشرق األوسط 2015�� عام  %10كما قمنا بز�ادة مبيعات األوك�جينات بنسبة  .ديناميكية السوق املواءمة مع 
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 إضافي

ً
ة �� السوق. وع�� الرغم من حالة السوق الصعبة خالل وأفر�قيا. وقمنا كذلك بز�ادة تواجدنا �� أهم أسواق الشرق األوسط، واكتسبنا حصصا

نتج يدة ملهذا العام، نجحنا �� تجديد جميع العقود، وحافظنا ع�� حصتنا �� السوق �� جميع مناطق الشرق األوسط وأفر�قيا. كما توغلنا �� أسواق جد

 ، مثل أمر��ا ا�جنو�ية وأوكرانيا. MTBEميثيل ثال�ي بوتيل اإلي�� 

 

قدم منتجات عالية النقاء للز�ائن �� قطاع التطبيقات الكيميائية ونواصل دعم هذا القطاع ا�جديد لفتح فرص مستقبلية ملنتج ميثيل ثال كما أننا
ُ
ي بوتيل �ن

 ل املثال. اإلي��. فقد �عاونا مع منظمات غ�� ر�حية لتعز�ز االستخدام املستدام لهذا املنتج من خالل فتح أسواق جديدة، �� أس��اليا ع�� سبي

 

 
ً
دوالر، متجاوزة توقعاتنا. ولضمان  مالي�ن 6.4ا�جبيل أر�اح بلغت  إ��حققت �شاطاتنا التعاقدية ا�خاصة بتور�د كميات البن�ين، ال�ي تم توصيلها  وأيضا

فيذ املتوازي ملشروع نظام (فنار+) �� أورو�ا. ) �� جميع املناطق األر�عة بنجاح ع�� الرغم من التنKyosاستمرار�ة �عاقدات البن�ين املتم��ة تم تنفيذ نظام (

ر مذلك، عملنا ع�� سد فجوة البن�ين لتحس�ن وضع ت�لفة أعمال الصناعات التحو�لية وضمان استمرار�ة إمدادات املواد ا�خام �� سالسل املونو  إ��إضافة 

 الستاير�ن والبو�� �ار�ونيت. 

 

 

 

ك). كما تم بولقد تم مراجعة اتفاق ا�خدمات املالية لوحدة تكس�� ساينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات، وتمت تلبية التعديالت ال�ي أوصت ��ا (سا

وص. وقد قمنا تقييم خيارات خدمات مالية بديلة لوحدة التكس��. فهناك فر�ق يضم أعضاء من عدة إدارات �عمل ع�� مراجعة دراسة ا�جدوى ��ذا ا�خص

تحقيق توف�� ع�� املستوى اللوجس�ي  إ��ألف طن م��ي عن طر�ق طرف ثالث، مما أدى  72ثيل�ن من خالل تأم�ن يبا�حد من تأث�� االل��امات املرتبطة باإل 

 مليون دوالر. 14.4بلغ 

 

وحدة العمل االس��اتيجية للكيماو�ات خالل هذا العام،  إ��غاز) ونتيجة لنجاح إدارة التغي�� �� مشروع نقل مبيعات الغازات الصناعية السائلة من شركة ( 

لـغاز الن��وج�ن. كذلك  %40فوق التوقعات لغاز األك�ج�ن املسال وما يز�د عن  %21فقد حققت املبيعات السائلة أع�� �جالت �� تار�خها بز�ادة بلغت 

 مع اس��اتيجيات وحدة التصنيع وشركة (غاز). و�� إطار تنفيذ اس��اتيجية م، وال�ي ت2025قمنا بتطو�ر اس��اتيجية الغازات الصناعية للعام 
ً
ن�جم تماما

ومشروع  ا�جبيل،��  PH-4 DBNم، أكمل فر�ق الغازات الصناعية تطو�ر مشاريع جديدة �� مدين�ي ا�جبيل و�نبع (مشروع 2025الغازات الصناعية لعام 

NGU  
ً
م. كذلك 2015، وتم ا�حصول ع�� موافقة �جنة االستثمار �� سبتم�� �� ينبع)، من املرحلة األو�� وح�ى املرحلة الثالثة، حيث تم ذلك ف��ة قص��ة جدا

ر�ق إلغاء ط(سابك) عن لشركة  �� القيمة االستثمار�ةتم التفاوض ع�� �عديل عقد مبيعات الغازات الصناعية امل��م مع (صدارة). وتمكنا من تحقيق توف�� 

غاز ا�جبيل"، �عد العمل عن كثب مع ز�ائن األك�ج�ن، واستعراض م��ان العرض والطلب لألك�ج�ن خالل السنوات العشر املقبلة. "املرحلة التاسعة من 

ط وشركة (غاز) فيما يتعلق بمبيعات خكما أن�ى فر�ق الغازات الصناعية املفاوضات �شأن اتفاقية التسو�ق ب�ن وحدة العمل االس��اتيجية للكيماو�ات 

ية ان اتفاقأنابيب الغازات الصناعية، حيث تمت املوافقة ع�� االتفاقية من قبل مجلس إدارة شركة (غاز)، وتم توقيعها من قبل الشركة. تبلغ مدة سر�

، بمتوسط  20التسو�ق 
ً
 ع�� خطوط األنابيب لوحدة العمل  الي�نم 8سوف يبدأ نقل و من إيرادات املبيعات  %4.4تبلغ  �سو�ق ت�لفةعاما

ً
طن سنو�ا

 م.2016االس��اتيجية للكيماو�ات خالل يناير 

  
 

للقطاع  2025حيث تم اعتماد اس��اتيجية  ،مرحلة إنتقالية مهمة �� قطاع األسمدة �� الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) م2015�ش�ل العام 

و �ان من أبرز االس��اتيجة إعادة �سمية "وحدة األعمال اإلس��اتيجية لألسمدة" لتصبح و"حدة األعمال اإلس��اتيجية للمغذيات  ،�� بداية هذا العام

كما تم إ�شاء وحدة عمل جديدة �ع�ى �شوؤن املغذيات الزراعية املتخصصة، و �عطي هذه التغ��ات داللة وا�حة ع�� التوجھ ا�جديد للقطاع  ،الزراعية"

و ال�ي تتواكب و تتالئم مع متطلبات السوق ا�حديثة وتضمن االستمرار�ة �� سيتم �عز�ز انتاجنا ا�حا�� من األسمدة الرئيسية بمنتجات متخصصھ حيث 

  مواكبة السوق و تلبية طلبات الز�ائن و تقديم ا�حلول املبتكرة ال�ي �سهم �� ز�ادة املحاصيل الزراعية

 

 

 

  
 

 60من  56         م2015العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 

شركة األسمدة العر�ية و التا�ع ل 5ملصنع سافكو التجاري  التشغيل دروسة لتلبية احتياج سوق اليور�ا العاملي، فقد تمتوسعات الشركة امل و�� إطار 

  ومائة ألفاستيعابية تصل إ�� مليون  وذلك بطاقة ،السعودية (سافكو) �� شهر يوليو من هذا العام
ً
. كما تواصل شركة ا�جبيل لألسمدة طن سنو�ا

 إ (الب��و�ي) ز�ادة
ً
  ألف واملقدرة بثمان�نللوصول للطاقة االستعيابية للمصنع  نتاجها التجاري لليور�ا النقية للتطبيقات الصناعية سعيا

ً
وتلبية  طن سنو�ا

 .العاملي من هذا املنتج االحتياج

 

شارة وا�حة �� إنخيل التمر للسماد املركب ا�خاص ب والبيع الفع��شهد الر�ع األخ�� من العام ا�حا�� اإلنتاج التجاري  ،املنتجات املتخصصة وفيما يخص

 
ً
 .2025�� تحقيق أهداف اس��اتيجية  لتوجھ الشركة للم��ي قدما

 

ة إ�� مصنع إضاف™  توقيع اتفاقية الشراكھ �� تقنية نيكسل�ن شر�ا��ا حول العالم ومن ذلكمع  عالقا��ا�عز�ز بوليمرات توسعا��ا و تواصل وحدة الكما 

مة يمن مواد كو�وليمر اإليثيل�ن / أوليفينات ألفا عالية األداء مع شركة الب��وكيماو�ات الكور�ة (اس �ي غلو�ال كيمي�ال) . حيث تبلغ القإلنتاج باقة 

 اإلجمالية التقر�بية للشراكھ �� التقنية واملصنع 
ً
جمهور�ة كور�ا م، �� مدينة سيؤول ب2015وذلك يوم الثالث من يوليو  أمر��ي.مليون دوالر  640مناصفة

 ا�جنو�ية.

 

�� سنغافورة. و�� تملك بال�امل شركة (كور�ا نيكسل�ن)، ال�ي تملك بدورها املصنع  -شركة (سابك اس �ي نيكسل�ن)–يقع مقر الشركة القابضة املش��كة 

 ألف طن. 230الواقع �� أولسان بجمهور�ة كور�ا ا�جنو�ية ، الذي تبلغ طاقتھ اإلنتاجية السنو�ة 

 

 

حدث أُ�ش�ل حصول (سابك) ع�� تقنية امليتالوس�ن ا�جديدة منصة جديدة لتصنيع مجموعة واسعة من منتجات البو�� اثيل�ن عالية األداء باستخدام 

صالبة و  حيث توفر حلول نيكسيل�ن للز�ائن أداًء أفضل، يتضمن مقاومة ممتازة للصدمات،™). التقنيات ال�ي توفرها شركة (نيكسيل�ن سلوشن تكنولوج��

 معززة، وشفافية عالية، وغ��ها من ا�خصائص.

 

قطاع التعبئة والتغليف من منتجات البو�� إيثيل�ن منخفض الكثافة ا�خطي بتقنية امليتالوس�ن، وذلك �� تصنيع مواد وعبوات مرنة لتعبئة  سوف �ستفيد

 وااللتصاق، والشفافية. املنتجات الغذائية وتلك ال�ي تتطلب انخفاض درجة ا�حرارة ا�خاصة باإلح�ام،

. �شمل ذلك صناعة السيارات POEوع�� صعيد اخرسوف �شهد الصناعات ال�ي تتطلب مرونة مزايا مهمة نتيجة استخدام البو�� أوليف�ن إالستومر 

 واملنتجات االس��الكية مثل األحذية، واألسالك وال�ابالت ا�خاصة باملرافق والبناء.

 

ياه �� إطار هذا املشروع تم نقل امل الواحة،ساهمت شركة (سابك) بالتور�د ا�حصري ملادة البو�� إيثيل�ن عا�� الكثافة وتقديم الدعم التق�ي ملشروع كما 

مزرعة (حيازة) ��  23000 شمل �غطية�ش�ل أسا��ي من خالل أنابيب البو�� إيثيل�ن عا�� الكثافة كبديل لوسائل نقل املياه التقليدية ع�� األنفاق والذي 

مم من البو�� إيثيل�ن عا�� الكثافة الذي تنتجھ  250م��ا بقطر  %78تم تصنيع  كم، 1320منطقة األحساء. و�بلغ طول أنابيب ال�ي تم تصميمها للمشروع 

 (سابك).

 
ً
  ُ�عد املشروع املذكور نموذجا

ً
تنتجها (سابك) �� سبيل دعم املجتمع من خالل توف�� ال�ي  PE100لالستدامة، ودليل ع�� ما يمكن أن تقدمھ مادة  ممتازا

 للغاية
ً
 وحرجا

ً
 مهما

ً
ش�ل ف��ا مسألة إدارة املياه أمرا

ُ
عا�ي �ح املياه و�

ُ
 . هذه ا�حلول لتك املنطقة ال�ي �

 
 ملس��لك. و�� سبيل تلبية توجهاتتم إدخال مجموعة جديدة من منتجات البو�� برو�يل�ن ا�خالية من الفثاالت �خدمة متطلبات السوق واحتياجات اكما 

ل�ن ا�خالية من الفثاالت، وال�ي تدخل �� العديد يم تقديم مجموعة واسعة من منتجات البو�� برو�2015السوق ومتطلبات الز�ائن، أعلنت (سابك) �� مارس 

كة � (سابك) ديناميكية السوق �� االعتبار، وقامت الشر من التطبيقات ال�حية وتلك املتعلقة بتعبئة و�غليف املواد الغذائية، حيث أخذ قطاع التسو�ق �

ات ال�حية، بباالستفادة من التقنيات ا�حديثة لتلبية متطلبات السوق املتغ��ة باستمرار. تقدم هذه املنتجات ا�جديدة معاي�� عالية للسالمة واملتطل

 وتطبيقات التغليف املرن. 
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" املرموقة ضمن فئة املواد واملكّونات، ال�ي �عد من أشهر جوائز صناعة الط��ان، وذلك �� حفل تكر�مي ®ةأحرزت (سابك) "جائزة املقصورة الكرستاليكما 

م، بمدينة هامبورغ األملانية، بال��امن مع فعاليات معرض إكسبو للتصاميم الداخلية للطائرات. وجاء تكر�م (سابك) ��ذه 2015إبر�ل  14للفائز�ن أقيم يوم 

 .)XHR( ة منتجا��ا من ألواح اللكسان الشفافةا�جائزة نظ�� سلسل

 

هذه السلسلة املصنوعة من إحدى مواد البالستيكيات ا�حرار�ة الهندسية خفيفة الوزن؛ استجابة للرغبة امل�ّحة لدى صناعة الط��ان  وقد طورت (سابك)

 الداخلية.� �� تصاميم املقصورات �� استخدام مواد شفافة يمك��ا املساعدة �� تحقيق تم�

 

 ، وتل�ي أييمتاز  هذا ا�حل املبتكر بأع�� مستوى من نفاذية الضوء مع تحقيق مستو�ات إطالق ا�حرارة القياسية، وفق معاي��  (جامعة والية أوهايو)
ً
ضا

 عن تلبي��ا للمتطلبات الصناعية التنظيمية ا�خاصة باالشت OSU 65/65متطلبات مواصفة 
ً
عال، والدخان، والسمية �شأن اإلطالق ا�حراري، فضال

)FAR25.853, BSS7239, ABD0031 ما أضاف مساحة جديدة من ا�خيارات التصميمية املطبقة ع�� اإلطارات الداخلية للنوافذ، والفواصل، ومعدات ،(

ت من خالل ا�خدمة الذاتية، وعارضات الثالجات، والتصاميم الداخلية الفاخرة، وا�جدران، والفواصل األمنية، والنوافذ الكب��ة، وطاوالت تقديم املرطبا

 األجهزة، واأللواح الفاصلة، واملرايا.

 

، بدأت (سابك) بالتعاون مع شركة (ديل)، ال
ً
 يركز ع�� مساعدة الز�ائن �� تأسيس و�عز�ز قدرا��م التنافسية. فمثال

ً
 ��  رائدةوتنت�ج (سابك) ن�جا

ً
عامليا

و�� من نوعها إلعادة تدو�ر مواد ألياف الكر�ون الزائدة، ومخلفات املواد ا�خام، الستخدامها �� تصنيع صناعة أجهزة الكمبيوتر، بإطالق مبادرة �� األ 

 م.2015�ي يبدأ تصنيعها �� أواخر منتجات (ديل) ا�جديدة، ال
 

سع �� هذا التو  إ��و�ر)، وتخطط الشركة سوف تبدأ (ديل) بإدخال ألياف الكر�ون املعاد تدو�رها �� تصنيع أجهزة الكمبيوتر املحمول (التيتيوت) و(إليان

 م.2016� هذين املنتج�ن خالل عام املجال ع�
 

مكبات  إ��ألف باوند، بدل إرسالها  820 إ��وحسب تقديرات (ديل) فإن التعاون مع (سابك)، سوف يحقق استفادة من كميات ألياف الكر�ون تصل 

) مقارنة باستخدام ألياف الكر�ون %11خفض معدل انبعاثات الكر�ون بحوا�� ( إ��النفايات. كما يؤدي استخدام مواد ألياف الكر�ون املعاد تدو�رها 

 البكر.

 
  للمحافظة عدد من ا�خططاملعادن ع�� تطبيق  ةعملت وحدكما 

ً
 �� صناعة الصلب  ع�� م�ان��ا الرائدة إقليميا

ً
شركة لس��اتيجية ال ااالهداف مع  تماشيا

 :و�� مدلتنفيذ اس��اتيجيتنا طو�لة األ  طر�ق ةنجاز خارط�� إ للمساعدةة محاور رئيس ةر�عأبتطبيق وذلك  ،م)2025سابك (

 ا�حديد) والوصول للر�ادة �� ت�لفة صناعة نتاج،اإل  ةخالل تحس�ن ت�لف (منالتطو�ر  •

 والنوع)الكم  ناحيةاملنتجات من  قائمة�عز�ز خالل  النمو (من •

 واالبت�ار) تطبيق العديد من برامج االستدامة خالل (مناالبت�ار  •

 وتطو�ر وتنويع مصادر الدخل للقطاع) ،البشر�ةخالل برامج تطو�ر املوارد  (من التحول  •
 

حيث تم تقديم ، الفّعالة �� املؤتمرات املحلية واإلقليميةعامة من خالل املشاركة لل م)2025 (سابكساهمت اس��اتيجيات األعمال �� إيضاح اس��اتيجية  

 ةالسعودي ةمشروع الشركھ املور�تاني كما ساهمت اس��اتيجيات األعمال �� تحقيق خطوات ملموسة �� .م2015خالل العام  ةوراق عمل متخصصأ 8

  )حديد(ل �� شركة عماا�حديد ا�خام بأسعار تنافسية لأل م�ن أ(ت�امل) والذي ��دف لتوالصلب  معادنلل
ً
، م)2025 (سابك هداف االس��اتيجيةاأل مع  تماشيا

 عامھ الثا�ي �� عمليات ا�حفر والتحليل.  ،م2015ن�ى �� حيث أ
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من  %60 من بتحقيق مايقرب م2015نجاز مراحل هذا املشروع املجدولة لعام إاملليار طن من ا�حديد ا�خام. تم  حتياطي يتجاوز ا إ��و�� �ش�� ن التقييم األ إ

 ةئيلدراسة ا�جدوى االقتصادية املبد كمدخالت اتالدراس مختلف وال�ي ستساهم �� دعم ،من التحليل املخ��ي للعينات %43و ،إجما�� أعمال ا�حفر

 خطة أ م2016 سنة �شمل للمشروع. وسوف
ً
 ةب�� املخزون الك ةكمي بما يتناسب مع ،طومايأولو�ة �� مشروع أبالنسبة ل��نامج ا�حفر ع�� مناطق  ك�� ترك��ا

 ال�ي أوصت ��ا الدراسة االستطالعية. وسوف �شمل تنفيذ من ا�حديد ا�خام
ً
  ا

ً
كما العديد من الدراسات التعدين ذات الصلة املباشرة وغ�� املباشرة  جيدا

أجرت ة، و تاحاملوارد امل �افةواستغالل  التطو�ر املستمر، إ��كخطوة  ودراسات ا�جدوى التمهيدية. ،بما �� ذلك الهيدروجيولوجية، ا�جيوتقنية، واألثر البيئي

  600.000جيات األعمال دراسة جدوى لالستفادة من ياس��ات
ً
نتج) غبار ا�حديداملحتو�ة ع�� مادة ا�حديد ( من املنتجات الثانو�ة طن سنو�ا

ُ
كمواد  ال�ي ت

 ةصاديمما ينتج عنھ فوائد اقت ،م صا�حة لالستعمال �� صهر ا�حديد كبديل ل�حديد ا�خردةمواد خا إ��وذلك لتحو�لها ، ثناء عملية االخ��ال املباشرثانو�ة أ

 عادة التدو�ر).إ( ةو�يئي
 

 منتج 11بتقديم ، املعادن جهودها �� التطو�ر واالبت�ار لهذا العام ةواصلت وحد
ً
 جديد ا

ً
 :مثل ة،واملسطح ةمن املنتجات الطولي ا

 امللونةمنتجات عازلة ل�حرارة من الصفائح  -

 مواد صديقة للبيئة -

 منتجات ملونة مضادة للبكت��يا -

 سالك العادية لتدريع ال�ابالتقضبان األ  -

 

 

 بحث 19أنجزت وحدة املعادن كما 
ً
، وابت�ار  ا

ً
كما قامت  املحدد.طارها الزم�ي إنجاز املشاريع �� إال��ك�� ع�� و  ،خالل العام براءات اخ��اع 10تقديم عدد و ا

جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن،  :مثل ،بالتعاون مع مراكز البحوث الداخلية وا�خارجية املعروفة وا�جامعات - ةالتقني ةدار إب ةممثل -املعادن  ةوحد

امعة جو  ،ا، وجامعة تورونتو �� كندوجامعة �ارني�� ميلون بالواليات املتحدة األمر�كية ،مدرسة كولورادو للمناجمو ،جامعة كورنيل و جامعة امللك سعود، و 

ات ع�� استكمال دراس ةالتقني ةدار إ�عمل و  �� هذه املرحلة االقتصادية. ةكحاجة م�ّح  ،بوست تك بكور�ا ا�جنو�ية لدعم تقديم منتجات متم��ة مبتكرة

 . ةو�معاي�� عاملي ة،ا�جود ةنتاج منتجات عاليإوالتغلب ع�� العقبات لتحقيق  ،املشاريع املختلفة من خالل املشاركة الفعالة

 

، مقارنھ بالعام السابق %4 ة�� مبيعا��ا بنسب ةاملعادن بتحقيق ز�اد ةنجحت وحدم، 2015عام ال��  ةسواق العامليال�ي تواجهها األ  ةرغم الظروف الصعب

املنتجات  :مثل ة،عالي ةمنتجات ذات جودوتقديم  ة،بتطو�ر ا�جود ةاملنتجات الطولي ةدار إن طن م��ي. كما واصلت ي�مال  3.85�تحقيق مبيعات تتجاوز و 

 .املقاوم للهزات األرضية Grade A706 (seismic) وكذلك ،عالية الكر�ون 

 

نھ تم استقطاب املز�د من الز�ائن ا�جدد من داخل وخارج أإال  ،انخفاض حاد �� األسعار إ��دت أق وحّدة املنافسة ا�خارجية ال�ي رغم صعو�ة السو و 

ة، ومواكبة تطور الطلب �� السوق املح�� للمنتجات ذات القيمة املضاف ،النقص امل�حوظ �� االس��الك املح��. ولز�ادة القدرة التنافسيةالسعودية لتعو�ض 

وكذلك  ،)Cool Chemistryمنتجات عازلة ل�حرارة من الصفائح امللونة ( من ضم��ا ،�� السوق السعوديمنتجات جديدة �� طرح  نجحت وحدة املعادنو 

كما تم دعم ز�ائننا ل�حصول ع�� شهادة تور�د  ).Antibacterialوال�ي �ستعمل �� بناء مخازن الطعام والثالجات املركز�ة ( ،نتجات ملونة مضادة للبكت��يام

      قطار الر�اض ومشاريع النفظ والغاز. :مثل ،املسطحة للمشاريع املهمة (سابك)ملنتجات 

 

 ، ا�حديد ا�خامسعار أال��اجع ا�حاد ��  رغمو 
ً
طن من  ي�نمال  7.6�ن بتأماملعادن  ةاملش��يات بوحد ةدار إنجحت  م،2015�� النصف الثا�ي من  خصوصا

 ل.   جاأل  ةمن خالل العقود طو�ل ة،سعار تنافسيأا�حديد ا�خام ب

  

��  ةسنوات قادم ةلعد ةهداف املخزون والذمم املدينأوتحديد  العامل،س املال أوتحليل صا�� ر  ةدراس مشروع م2015عام الخالل  املعادن ةنجزت وحدوأ

 ةمليع�� املعاي�� العاأنجاز بتطبيق وتم هذا اإل ، ع��أ ءةوالتحكم باملخزون بكفا ،س املال العاملأالتقليل من ر  إ��و��دف  م،2025 (سابك) ةطار تحقيق رؤ�إ

 .التخطيط والنقل واإلمداد والوثائق والفوات�� واملبيعات ��
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 و 
ً
 ،لتحقيق التم�� الوظيفي ة الوحدةو �عز�ز فعالي ،ع�� تطو�ر قدرات املوظف املعادن ال��ك��  ةواصلت وحد ،م)2025 (سابكأهداف االس��اتيجية  مع تماشيا

 ة.تدر�ب املتخصص، وفق معاي�� عامليمن خالل توف�� ال ،حيث تم تنفيذ العديد من ال��امج لتعز�ز كفاءات املوظف

  

 مستو�ات إ��وا�خطر  ةصاب�� خفض معدل اإل همها االستمرار ، أمنة واأل السالمة و ال�حة و جازات �� مجال البيئالعديد من اإلن املعادن ةدوح كما حققت

إدارة ��  ةممثل - حصلتة، ال�ي داء الوحدالذي ينعكس بدوره ع�� أ، منة واأل تطبيق معاي�� السالم ةرور ل رفع و�� املوظف�ن والعامل�ن بضمن خالمتدنية، 

 بادرة، ع�� املمنة واأل وفر�ق من املتخصص�ن �� مجال السالم (سابك) ةلشرك ةالسالم ةدار إمن قبل  البيئة وال�حة والسالمة واألمن ع�� جائزة تقدير�ة

 . املختلفة (سابك)�� قطاعات  م االع��اف ��ا وتطبيقها ع�� بقية إدارات السالمةال�ي ت، و طلق��ا �� هذا املجالأال�ي 

 

كما م، 2015عام لكمعدل لالمتثال ل )4.00من  3.85( �� تحقيق، دارات القطاعإ ةع�� �اف ةجراءات االمتثال والسالمإمن خالل اتباع  ةكما قامت الوحد

 إ�جلت 
ً
 .م2015عام لل 0.25من عند ة واأل والسالم ةوال�ح ةبت�جيل معدل البيئ، طالقأفضل النتائج ع�� اإل بتحقيق  نجازا

 رةة البيئة والسالمة للمبحصولها ع�� جائز  ةدار ة، وال�ي تم من خاللھ تكر�م اإل ا�حديد العاملية ملنظم ةوالسالم ةالبيئ ةاجتماع �جن ظمت اإلدارةكما ون

 ا�خار��.خرى من قبل املراجع األ  (سابك)دارات إجميع  ع��ة والسالمة فضل معاي�� البيئأاالمتياز ع��  الثالثة. كما حصلت ع�� جائزة

 

 وال�حة من خالل تقر�ر �� مجال البيئةوتقديم مق��احا��ا ، �� تطبيق مشروعها البيئي ة امللكيةمن مع الهيئكما �عاونت إدارة البيئة وال�حة والسالمة واأل 

 لعاملي.ا ة�� احتفالي��ا بيوم البيئ ةللبيئ ، والذي حصلت من خاللھ ع�� جائزة الهيئة امللكيةواملجتمع ةالبيئة �خدم

 

 

 

 
ً
  تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية :ثالثا
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الشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة لھا
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١



والشركات التابعة لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) 
(شركة مساھمة سعودیة)

القوائم المالیة الموحدة 
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

رقم الصفحةالفھـــــــرس
١تقریر مراجعي الحسابات

٢قائمة المركز المالي الموحدة
٣قائمة الدخل الموحدة 

٤قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
٦-٥قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة

٢٩-٧إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة















لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٧-

التكوین والنشاط-١

تأسست الشركة السعودیة للصناعات األساسیة ("سابك") كشركة مساھمة سعودیة بموجب المرسوم الملكي الكریم رقم 
)، ومسجلة في مدینة الریاض بالسجل التجاري رقم ١٩٧٦سبتمبر ٦ق ھـ (المواف١٣٩٦رمضان ١٣بتاریخ ٦٦م/

٪ لصندوق ٧٠). إن سابك مملوكة بنسبة ١٩٧٧ینایر ٤ھـ (الموافق ١٣٩٧محرم ١٤الصادر بتاریخ ١٠١٠٠١٠٨١٣
العامة المملوك بالكامل لحكومة المملكة العربیة السعودیة.االستثمارات

، والمغذیات الزراعیةتتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة لھا ("المجموعة") في تصنیع وتسویق وتوزیع الكیماویات، 
ومنتجات الحدید والصلب في األسواق العالمیة. یقع المركز الرئیس للمجموعة في الریاض، المملكة العربیة السعودیة.

أسس إعداد القوائم المالیة-٢

لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة من قبل تم إعداد  القوائم المالیة الموحدة وفقاً
الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا  واألدوات المالیة المشتقة، المتاحة للبیعاالستثماراتتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

لمبدأي االستحقاق المحاسبي واالستمراریة. كما یتم احتساب منافع الموظفین  حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة، ووفقاً
ومزایا التقاعد للشركات التابعة األجنبیة باستخدام القیمة الحالیة االكتواریة.

استخدام تقدیرات وافتراضات وأحكام محاسبیة
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا استخدام اإلدارة لتقدیرات وافتراضات وأحكام یتط لب إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

تؤثر على المبالغ المعروضة لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات. یتم تقویم التقدیرات واألحكام بشكل 
رى تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة للظروف. مستمر وھي مبنیة على خبرة سابقة وعوامل أخ

تقوم المجموعة بعمل تقدیرات وافتراضات متعلقة بالمستقبل. إن النتائج الفعلیة النھائیة قد تختلف عن ھذه التقدیرات.

ن االنخفاض في قیمة واالفتراضات التي تنطوي على درجة عالیة من عدم التأكد تتضمالھامةالتقدیرات المحاسبیة
الموجودات غیر المتداولة وبعض منافع الموظفین المتعلقة بالشركات األجنبیة.
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
تم تطبیقھا بشكل ثابت.یإن السیاسات المحاسبیة الھامة التي تطبقھا سابك في إعداد قوائمھا المالیة الموحدة 

أسس توحید القوائم المالیة
القوائم المالیة للمجموعة بعد استبعاد األرصدة والمعامالت الجوھریة بین شركات تشمل ھذه القوائم المالیة الموحدة على 

المجموعة.

یزید عن  ٪ من رأس المال٥٠الشركة التابعة ھي منشأة تمتلك فیھا سابك، بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، استثماراً
ات التابعة باستخدام سیاسات محاسبیة متسقة مع أو تمارس علیھا سیطرة إداریة فعالة. تم إعداد القوائم المالیة للشرك/و

من التاریخ الذي تتمكن فیھ سابك من ممارسة سیطرة  تلك المتبعة من قبل سابك. یتم توحید الشركات التابعة اعتباراً
إداریة فّعالة على تلك الشركات، ویتم التوقف عن توحیدھا، عندما تفقد سابك ھذه السیطرة.

في قائمة المركز المالي الموحدة وقائمة الدخل الموحدة.ظھر توغیر المسیطرةحقوق الملكیة تحتسب  مستقالً بنداً

بالشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالیة الموحدة: فیما یلي بیاناً
نسبة الملكیة المباشرة

وغیر المباشرة ٪
٢٠١٥٢٠١٤

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠التابعة لھاشركة سابك لالستثمارات الصناعیة والشركات 
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك لوكسمبورج (إس.إیھ.آر.إل.) والشركات التابعة لھا

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة العربیة للبتروكیماویات (بتروكیمیا) والشركات التابعة لھا
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة للحدید والصلب (حدید)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للصكوك (صكوك)
١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠شركة سابك للحفازات الصناعیة (سابكات)

١٠٠٫٠٠١٠٠٫٠٠الشركة السعودیة لأللیاف الكربونیة (اس سي اف سي)
٨٠٫٠٠٨٠٫٠٠الشركة السعودیة األوروبیة للبتروكیماویات (ابن زھر)

٧٥٫٠٠٧٥٫٠٠شركة الجبیل المتحدة للبتروكیماویات (المتحدة)
٧١٫٥٠٧١٫٥٠الشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار)

٧٠٫٠٠٧٠٫٠٠الشركة الوطنیة للغازات الصناعیة (غاز)
٥١٫٩٥٥١٫٩٥شركة ینبع الوطنیة للبتروكیماویات (ینساب)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثانول (الرازي)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل لألسمدة (البیروني)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة ینبع السعودیة للبتروكیماویات (ینبت)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الوطنیة للمیثانول (ابن سینا)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للبتروكیماویات (صدف)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة الشرقیة للبتروكیماویات (شرق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠شركة الجبیل للبتروكیماویات (كیمیا)
٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة الیابانیة لألكریلونیترایل (شروق)

٥٠٫٠٠٥٠٫٠٠الشركة السعودیة للمیثاكریلیت (سماك)
٤٨٫٠٧٤٨٫٠٧الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن رشد)

٤٢٫٩٩٤٢٫٩٩شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)
٣٥٫٠٠٣٥٫٠٠للبتروكیماویات (كیان السعودیة)شركة كیان السعودیة 
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تتمة-أسس توحید القوائم المالیة 
في المملكة العربیة السعودیة، فیما عدا شركة سابك لوكسمبورج المملوكة مباشرة لسابكتم تأسیس كافة الشركات التابعة

تأسیسھا في لوكسمبورج. إن كل من شركات ینساب، وسافكو، وكیان السعودیة ھي شركات (إس.إیھ.آر.إل) حیث تم 
مساھمة مدرجة في سوق األسھم السعودیة.

النقد وما یعادلھ
االستثماراتالنقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع قصیرة األجل، والودائع تحت الطلب، و،یتضمن النقد وما یعادلھ

فترات استحقاق أصلیة مدتھا ثالثة أشھر أو أقل.عالیة السیولة ذات 

قصیرة األجلاالستثمارات
الودائع قصیرة األجل

تصّنف الودائع قصیرة األجل ذات فترات االستحقاق األصلیة التي تزید مدتھا عن ثالثة أشھر ولكن تقل عن اثني عشر 
ضمن  قصیرة األجل ویتم إدراجھا ضمن الموجودات المتداولة. یتم إثبات اإلیرادات من ھذه الودائع االستثماراتشھراً

على أساس مبدأ االستحقاق.

الجزء المتداول–المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
إدراجھا ضمن المقتناة حتى تاریخ االستحقاق إلى استثمارات قصیرة األجل ویتماالستثماراتیتم إعادة تصنیف 

الموجودات المتداولة عندما یتبقى على استحقاقھا أقل من اثني عشر شھراً.

الذمم المدینة
المخصص لقاء أیة مبالغ مشكوك في تحصیلھا. یتم إجراء  تظھر أرصدة الذمم المدینة بمبالغ الفواتیر األصلیة ناقصاً

فیھ. تشطب الدیون المعدومة في قائمة الدخل تقدیر للذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یعتبر تحصیلھا أمر مشكوكاً اً
الموحدة عند تكبدھا.

المخزون
یقّید المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل، وبعد خصم مخصص البضاعة 

والمنتجات الجاھزة على أساس المتقادمة وبطیئة الحركة. یحدد سعر تكلفة المواد األولیة والمستھلكات وقطع الغیار
طریقة المتوسط المرجح. تشتمل تكلفة المنتجات تحت التصنیع والمنتجات الجاھزة على تكلفة المواد والعمالة وحصة 

مالئمة من تكالیف التصنیع المباشرة.

االستثمارات
الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة

في الشركات الزمیلةاالستثمارات
الشركة الزمیلة ھي منشأة یكون للمجموعة تأثیر فّعال علیھا. التأثیر الفّعال ھو المقدرة على المشاركة في القرارات 
المتعلقة بالسیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة المستثمر بھا، ولكن ال یرقى إلى درجة السیطرة أو السیطرة المشتركة على 

ھذه السیاسات. 

في المشاریع المشتركةاالستثمارات
المشاریع المشتركة تمثل عالقة تعاقدیة تقوم بموجبھا منشأة ما وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي خاضع لسیطرة مشتركة. 

تتطلب ھذه العالقة التعاقدیة موافقة باإلجماع من األطراف المعنیة على القرارات المالیة والتشغیلیة.

بالتكلفة في الشركات االستثماراتیتم تسجیل  المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة في القوائم المالیة الموحدة مبدئیاً
ثم یتم تعدیلھا بعد ذلك بالتغیر في حصة المجموعة بعد االقتناء أو التأسیس في صافي موجودات الشركات المستثمر بھا. 

ا في قائمة الدخل الموحدة. یتم اإلفصاح عن یتم االعتراف بحصة المجموعة في النتائج المالیة للشركات المستثمر بھ
في قائمة التغیرات في االحتیاطیات األخرىضمنالتغیرات الھامة في بنود حقوق ملكیة ھذه الشركات المستثمر فیھا

حقوق المساھمین الموحدة. 
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تتمة-االستثمارات

المتاحة للبیعاالستثمارات
المتاحة للبیع، استثمارات في موجودات مالیة مقتناة لغیر أغراض المتاجرة أو االحتفاظ بھا حتى االستثماراتتمثل 

بالقیمة العادلة. تدرج أیة فروقات بین القیمة العادلة والتكلفة، إذا كانت االستثماراتتاریخ االستحقاق. تظھر ھذه 
في قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الموحدة. ُیدرج أي انخفاض غیر مؤقت االحتیاطیات األخرىضمنجوھریة، 

في قائمة الدخل الموحدة. یتم تحدید القیمة العادلة على أساس القیمة السوقیة في حالة وجود االستثماراتفي قیمة تلك 
دیلة. وفي حال عدم توفر أي من ذلك، تعتبر التكلفة بمثابة سوق مالیة لتداول األوراق المالیة أو باستخدام طرق تقویم ب

القیمة العادلة.

المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
المقتناة بنیة االحتفاظ بھا حتى تاریخ االستحقاق مع المقدرة على ذلك، وتظھر بالتكلفة (المعّدلة االستثماراتتمثل 

أي انخفا كموجودات غیر متداولة فیما االستثماراتض غیر مؤقت في قیمتھا. تصنف ھذه بالعالوة أو الخصم) ناقصاً
التالیةاالستثماراتعدا  لتاریخ قائمة المركز المالي الموحدة.التي تستحق خالل االثني عشر شھراً

الممتلكات والمصانع والمعدات
االستھالكات المتراكمة واالنخفاض في القیمة فیما عدا األراضي  تظھر الممتلكات والمصانع والمعدات بالتكلفة ناقصاً

المملوكة واألعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ والتي تظھر بالتكلفة. 

من تاریخ جاھزیتھا لالستخدام ویتم استھالك الموجودات التي یتم استھالك عناصر الممتلكات والمصانع والمعدات ابتداًء
من تاریخ اتمامھا وجاھزیتھا للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم احتساب االستھالك على أساس  ابتداًء یتم إنشاؤھا ذاتیاً
األعمار اإلنتاجیة المقّدرة للموجودات باستخدام طریقة القسط الثابت. تستھلك تحسینات المباني المستأجرة على مدى 

المقّدر لھا أو فترة اإلیجار المتبقیة، أیھما أقصر. تستھلك الموجودات المستأجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي 
العمر اإلنتاجي المقّدر لألصل أو فترة اإلیجار، أیھما أقصر. إن األعمار اإلنتاجیة المقّدرة لفئات الموجودات الرئیسیة 

ھي كما یلي:
السنوات

٤٠-٣٣المباني
٢٠والمعداتالمصانع 

١٠-٤األثاث والتركیبات والسیارات

تعتبر مصاریف اإلصالح والصیانة مصاریف تشغیلیة، بینما یتم رسملة مصاریف التحسینات. یتم رسملة األعباء المالیة 
املة المتعلقة بالموجودات المؤھلة إلى أن تصبح جاھزة للغرض الذي أنشأت من أجلھ. یتم رسملة تكالیف الصیانة الش

الدوریة، وتكالیف الفحوصات الرئیسیة القابلة للرسملة ضمن الممتلكات والمصانع والمعدات ومن ثم یتم استھالكھا خالل 
الفترة من تاریخ حدوثھا إلى الصیانة الدوریة الشاملة التالیة.

عقود اإلیجار
تصنف عقود اإلیجار كعقود إیجار رأسمالیة إذا ما ترتب على عقد اإلیجار تحویل جوھري لمنافع ومخاطر الملكیة 

المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى المجموعة، بینما تصنف كافة عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

أسمالیة كموجودات للمجموعة باستخدام القیمة الحالیة للحد یتم االعتراف بالموجودات المملوكة بموجب عقود اإلیجار الر
األدنى لدفعات اإلیجار أو القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل.

تحّمل تكالیف التمویل، التي تمثل الفرق بین إجمالي التزامات عقود اإلیجار والقیمة الحالیة للحد األدنى لدفعات اإلیجار 
و القیمة السوقیة العادلة للموجودات عند بدء اإلیجار، أیھما أقل، على قائمة الدخل الموحدة على مدى فترة اإلیجار أ

تحّمل دفعات اإلیجار للوصول إلى معدل عائد دوري ثابت على الرصید المتبقي من االلتزامات لكل فترة محاسبیة.
الموحدة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة عقود اإلیجار التشغیلیة.بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة على قائمة الدخل 
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الموجودات غیر الملموسة
یتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذ علیھا بشكل منفصل بالتكلفة عند التسجیل المبدئي، بینما یتم قیاس 

المستحوذ علیھا ضمن عملیات تجمیع أعمال بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ. بعد الموجودات غیر الملموسة
اإلطفاءات المتراكمة واالنخفاض في القیمة إن وجد.،االعتراف األولي، تظھر الموجودات غیر الملموسة بالتكلفة ناقصاً

نتاجي محدد أو غیر محدد. یتم إطفاء یتم تقدیر األعمار اإلنتاجیة للموجودات غیر الملموسة على أن لھا عمر إ
الموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة 
المقّدرة للموجودات ذات الصلة ویتم تقدیر االنخفاض في القیمة عندما یكون ھناك مؤشر لوجود انخفاض في قیمة 

الملموسة.الموجودات غیر 

إن فترات اإلطفاء للموجودات غیر الملموسة ذات األعمار اإلنتاجیة المحددة ھي كما یلي:

السنوات
٢٢عالمات تجاریة

١٨قوائم عمالء
١٠براءات اختراع تقنیة مسجلة وغیر مسجلة

١٥-٣تكالیف تطویر تقنیة المعلومات وموجودات التقنیة واالبتكار

أو یتم اختبار  االنخفاض في قیمة الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجیة غیر المحددة سنویاً
أقصر من ذلك عندما تشیر الظروف إلى حدوث انخفاض في القیمة الدفتریة.

الشھرة
كــــ "شھرة". یتم اختبار الشھرة تقّید المبالغ المدفوعة بالزیادة عن القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا 

ویتم إظھارھا في القوائم المالیة الموحدة بالقیمة الدفتریة بعد تعدیلھا بمقدار االنخفاض في قیمتھا، إن وجد. سنویاً

ما قبل التشغیل والموجودات غیر الملموسة األخرىتكالیف 
ن ینتج عنھا منافع في الفترات المستقبلیة، ویتم إطفاءھا المتكبدة خالل تطویر مشاریع جدیدة والتي یتوقع أالتكالیفتؤجل 

من تاریخ بدء العملیات التجاریة باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى الفترة المقّدرة  أو سبع بھالالنتفاعاعتباراً
سنوات، أیھما أقل. 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المتداولة
ة مركز مالي، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات غیر المتداولة الملموسة وغیر تقوم المجموعة في تاریخ كل قائم

الملموسة للتأكد من وجود أي دلیل على وقوع خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود 
خسارة. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم ھذه ال

القیمة العادلة بعد خصم تكلفة البیع أو قیمة االستخدام، أیھما أعلى. وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة 
ھا ذلك األصل. لالسترداد ألصل ما، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدیة التي ینتمي إلی

وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأقل من قیمتھ الدفتریة، عندئذ 
تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى قیمتھ القابلة لالسترداد، ویتم إثبات االنخفاض في قیمة 

ئمة الدخل الموحدة.ذلك األصل في قا

مراجعة ما إذا كان ھناك مؤشرات على أن االنخفاض في قیمة أي من الموجودات الذي تم  فیما عدا الشھرة، یتم دوریاً
قد انتفى أو قلت قیمتھ. عند وجود مثل ھذه المؤشرات، تقوم المجموعة بحساب القیمة القابلة  االعتراف بھ سابقاً

المدرة للنقدیة ویتم عكس االنخفاض في القیمة الذي تم االعتراف بھ من َقبل، فقط في حالة لالسترداد لألصل أو الوحدة 
تغیر االفتراضات المستخدمة في حساب القیمة القابلة لالسترداد لألصل منذ تاریخ االعتراف باالنخفاض في قیمة األصل 

تزید القیمة الدفتریة لألصل عن قیمتھ قبل إثبات االنخفاض  االستھالك، طالما أنھ لم یتم اثبات على أالّ في القیمة ناقصاً
خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة األصل في سنوات سابقة. ویتم االعتراف بذلك العكس في قائمة الدخل الموحدة.



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٢-

تتمة-ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٣

الذمم الدائنة والمبالغ مستحقة الدفع
لقاء المبالغ المستحقة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة في تاریخ قائمة المركز یتم إثبات االلتزامات 

المالي.

المخصصات
على أحداث في الماضي، ویكون  یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المجموعة التزام قانوني أو متوقع مبنیاً

ادیة لتسویة ذلك االلتزام ومن الممكن قیاس مبلغ االلتزام بشكل من المحتمل أن یترتب على ذلك استخدام موارد اقتص
موثوق.

توزیعات األرباح
تقّید توزیعات األرباح النھائیة كمطلوبات عند المصادقة علیھا من قبل الجمعیة العامة للمساھمین. تقّید توزیعات األرباح 

المرحلیة بعد إقرارھا من قبل مجلس اإلدارة.

خلالزكاة وضریبة الد
یجنب مخصص للزكاة وفقا لتعلیمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربیة السعودیة وعلى أساس مبدأ االستحقاق 
المحاسبي ویحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة. یتم إجراء تسویات للفروقات الناتجة، إن وجدت، عند إجراء 

ثل ھذه الربوط. كما یخضع الشركاء األجانب في الشركات التابعة الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إصدار م
لضریبة الدخل في المملكة العربیة السعودیة التي تدرج ضمن حقوق الملكیة غیر المسیطرة في القوائم المالیة الموحدة.

لأل نظمة الضریبیة بالنسبة للشركات التابعة خارج المملكة العربیة السعودیة، یتم احتساب مخصص الضریبة، وفقاً
المتبعة في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات. یتم احتساب موجودات ومطلوبات الضریبة للفترة الحالیة والسابقة على 

أساس المبالغ المتوقع استردادھا أو دفعھا للسلطات الضریبیة.

الضرائب المؤجلة
بالنسبة للفروقات المؤقتة في تاریخ قائمة المركز المالي تقّید ضرائب الدخل المؤجلة باستخدام طریقة المطلوبات، وذلك

بین وعاء الضریبة للموجودات والمطلوبات وبین القیمة الدفتریة ألغراض التقاریر المالیة. یتم اإلعتراف بمطلوبات 
دخل المؤجلة ضرائب الدخل المؤجلة وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة المقبولة. یتم كذلك اإلعتراف بموجودات ضرائب ال

وذلك بالنسبة للفروقات المؤقتة وكذلك المزایا الضریبیة والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخدمة إلى الحد الذي 
یحتمل أن یكون ھناك أرباح خاضعة للضریبة متاحة یمكن معھا استغالل تلك الفروق المؤقتة والمزایا الضریبیة 

مة مقابلھا.والخسائر الضریبیة المرحلة غیر المستخد

تمالً ون مح ذي ال یك دى ال یتم مراجعة الموجودات الضریبیة المؤجلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي ویتم خفضھا إلى الم
ة الموجودات  مراجع تم أیضاً ودات الضریبیة. وی معھ وجود أرباح خاضعة للضریبة كافیة الستغالل كل أو بعض الموج

ى ا إل راف بھ جلة واالعت ر المس ة غی ریبیة المؤجل ریبة الض عة للض اح خاض ود أرب ھ وج مع تمالً ون مح ذي یك دى ال الم
مستقبلیة تسمح بتغطیة الموجودات الضریبیة المؤجلة. 

القروض طویلة األجل
یتم إثبات القروض بالتكلفة والتي تمثل القیمة العادلة للمبالغ المستلمة بعد خصم تكالیف المعامالت. تسجل األعباء المالیة 

لدخل الموحدة.كمصروف في قائمة ا

منافع الموظفین
لنظام العمل السعودي وسیاسات المجموعة. یجنب مخصص لتكالیف  یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً
لسیاسة المجموعة، ویحمل على قائمة الدخل الموحدة خالل السنة المالیة التي یتقاعد  برامج التقاعد المبكر للموظفین وفقاً

. فیھا الموظف

ي  ا ف ون بالمساھمة إم ون المؤھل وم الموظف ي الخارج. یق املین ف یوجد لدى المجموعة برامج معاشات تقاعد لموظفیھا الع
مان  ل والض ة العم ار أنظم ین االعتب د بع ات التقاع رامج معاش ذ ب ددة. تأخ ا مح رامج مزای ي ب ددة أو ف تراكات مح اش

تابعة. االجتماعي في البلدان التي تأسست فیھا الشركات ال
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تتمة-منافع الموظفین

افي  ددة. إن ص اھمات المح رامج المس ن ب ة ع ي مختلف د وھ د التقاع ا بع ا م رامج مزای ي ب ددة، ھ ا المح رامج المزای إن ب
د  د التقاع ا بع ا م رامج مزای ة بب الي الموحدة المتعلق ة المركز الم ي قائم ا ف موجودات أو مطلوبات المعاشات المعترف بھ

رامج  ة لموجودات الب یم العادل ة المحددة، تمثل الق اریخ قائم ي ت ة ف ا المحددة المتوقع ة اللتزامات المزای یم الحالی الق ناقصاً
ة استردادات  المركز المالي. تقتصر الموجودات المثبتة على القیمة الحالیة ألیة تخفیضات في االشتراكات المستقبلیة أو أی

راء أك ل خب ن قب م ة سنویاً ددة المتوقع ا المح ات المزای ب التزام تقبلیة. تحتس ان مس ة ائتم ؤھلین باستخدام طریق واریین م ت
ي ا، واظھارھتإعادة القیاس، إن وجدمبالغ یتم اثبات الوحدة المتوقعة. رات ف ة التغی ي قائم ضمن االحتیاطیات األخرى ف

كون من األرباح والخسائر االكتواریة على التزامات برامج المزایا المحددة.تتحقوق المساھمین الموحدة، و

التقاعد للسنة على أساس الفترة من بدایة السنة حتى تاریخھ باستخدام معدالت تكلفة المعاشات المتحسبة تحتسب تكالیف
في نھایة السنة السابقة، بعد تعدیلھا بأیة تقلبات ھامة في السوق، وأیة أحداث ھامة غیر متكررة، مثل التعدیالت  اكتواریاً

لعاملة، والسداد. وفي حالة عدم وجود أیة تقلبات ھامة في السوق التي تطرأ على برامج التقاعد، وتقلیص األیدي ا
على االفتراضات التي تمت في بدایة السنة. وفي  وأحداث غیر متكررة، تدرج المطلوبات االكتواریة في البرنامج بناءاً

إجراء دراسة تباراالعحالة وجود أیة تغیرات ھامة في االفتراضات أو ترتیبات التقاعد خالل السنة، فإنھ یؤخذ في 
للحصول على تقویم اكتواري لمطلوبات البرنامج. 

برنامج تملك الوحدات السكنیة للموظفین
تدرج الوحدات السكنیة غیر المباعة والمقامة من أجل بیعھا للموظفین المؤھلین ضمن بند األراضي والمباني، وتستھلك 

المؤھلین، تصنف تكلفة ھذه الوحدات السكنیة ضمن الموجودات سنة. وعند توقیع عقد البیع مع الموظفین ٣٣على مدى 
غیر المتداولة األخرى.

االعتراف باإلیرادات
تمثل اإلیرادات قیمة فواتیر البضاعة التي تم شحنھا والخدمات المقدمة للعمالء من قبل المجموعة خالل السنة، بعد 

ل عام، بعد خصم مصاریف التسویق والتوزیع طبقاًاستبعاد الخصم التجاري وخصم الكمیات. تظھر المبیعات بشك
التفاقیات التسویق والبیع المبرمة.

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة
تصنف تكالیف اإلنتاج والمصاریف المباشرة كتكلفة مبیعات، بینما تصنف كافة المصاریف األخرى التي تتضمن 

مصاریف البیع والتوزیع التي ال تخصم من المبیعات كمصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة.

مصاریف التقنیة واالبتكار
قائمة الدخل الموحدة عند تكبدھا. بینما ومیة واإلداریة فيالمصاریف البیعیة والعمعلىتحمل مصاریف التقنیة واالبتكار

یتم رسملة تكالیف التطویر التي من المتوقع أن ینتج عنھا منافع اقتصادیة للمجموعة وتظھر ضمن الموجودات غیر 
الملموسة ویتم إطفاءھا على فترة العمر اإلنتاجي المتوقع لھا.

تحویل العمالت األجنبیة
التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. ویعاد تحّول المعامالت 

تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدیة المسجلة بالعمالت األجنبیة القائمة كما في تاریخ قائمة المركز المالي 
والخسائر الناتجة عن التسدیدات أو تحویل العمالت األجنبیة في بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج األرباح 

قائمة الدخل الموحدة.

یتم ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى الریـال السعودي بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز 
ویل للفترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف. تحّول المالي بالنسبة للموجودات والمطلوبات وعلى أساس متوسط أسعار التح

عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسویات الناتجة عن 
موحدة.قائمة التغیرات في حقوق المساھمین الاالحتیاطیات األخرى فيترجمة القوائم المالیة، إذا كانت جوھریة، ضمن
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األدوات المالیة المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالیة المشتقة لتغطیة بعض أجزاء مخاطر أسعار العموالت الناتجة عن األنشطة التمویلیة. 

مشتقة لغرض تغطیة مخاطر التدفقات تقوم المجموعة، بشكل عام، بتصنیف ھذه األدوات المالیة المشتقة كأدوات مالیة 
النقدیة. یخضع استخدام األدوات المالیة المشتقة لسیاسات المجموعة التي تنص على أنھ یجب استخدام األدوات المالیة 
الستراتیجیة إدارة المخاطر الخاصة بالمجموعة. ال تقوم المجموعة باستخدام األدوات المالیة المشتقة  المشتقة طبقاً

بالقیمة العادلة في تاریخ العقد، ویعاد قیاسھا بالقیمة العادلة ألغراض ا لمضاربة. یتم قیاس األدوات المالیة المشتقة مبدئیاً
في الفترات المالیة الالحقة.

تصنیف الموجودات والمطلوبات المتداولة و غیر المتداولة
وقع تحقیقھا أو سدادھا خالل اثني عشر شھراًیتم تصنیف الموجودات والمطلوبات كأرصدة متداولة عندما یكون من المت

من تاریخ قائمة المركز المالي، باستثناء األدوات المالیة المشتقة ألغراض تغطیة المخاطر، والتي یتم تصنیفھا وفقاً
لتصنیف البند المتعلق بھا.

الموجودات والمطلوبات المالیة
بالصافي ضمن القوائم المالیة الموحدة، عندما یكون للمجموعة حق تتم مقاصة الموجودات بالمطلوبات ویدرج المبلغ 

قانوني ملزم ونیة لتسویة ھذه المبالغ على أساس الصافي، أو االعتراف بھذه الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت.

قائمة التدفقات النقدیة الموحدة
الطریقة غیر المباشرة. یتم تحویل التدفقات النقدیة تقوم المجموعة بإعداد قائمة التدفقات النقدیة الموحدة باستخدام

بالعمالت األجنبیة إلى الریـال السعودي باستخدام متوسط سعر الصرف.

التقاریر القطاعیة
القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة، یقوم ببیع منتجات أو بتقدیم خدمات معینة (قطاع أعمال) أو یقوم ببیع منتجات أو 

ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة عن بتقدیم خدمات في  بیئة اقتصادیة معینة، وعادًة
القطاعات األخرى.
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٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٥-

نقد وما یعادلھال-٤
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٢٩٫٩٨١٫٧٢٣٢٦٫١٥٢٫٥٠٨ودائع ألجل

٨٫٦٦٧٫٦٠٠٧٫٤٧٣٫٧٠٨أرصدة لدى البنوك

٣٨٫٦٤٩٫٣٢٣٣٣٫٦٢٦٫٢١٦

٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي كما في ٠٫٥یشتمل النقد وما یعادلھ على أرصدة نقدیة مقّیدة تبلغ 
ملیار ریـال سعودي)، والتي تمثل ودائع متعلقة ببرامج االدخار للموظفین محتفظ بھا في حسابات بنكیة ٠٫٤: ٢٠١٤(

مستقلة غیر متاحة للمجموعة.

قصیرة األجلاالستثمارات-٥
تزید عن استحقاق أصلیة اتفترذات بنوك الودائع ألجل لدى ، بشكل رئیسي على االستثمارات قصیرة األجلتشتمل

للمعدالت السائدة في السوق.عشر شھراًاثني ة أشھر وتقل عن ثالث . تحمل ھذه االستثمارات عمولة وفقاً

الذمم المدینة-٦
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٧٫١٠٩٫٠٢٣٢٢٫٧٠٤٫٦٠٥ذمم مدینة تجاریة

٢٫٤٦٦٫٩٧٠٣٫٥٤٢٫١١٦)٢٧مبالغ مستحقة من شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 
١٩٫٥٧٥٫٩٩٣٢٦٫٢٤٦٫٧٢١

)٢٤٧٫٠٩٧()٢٠٠٫١٥١(ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١٩٫٣٧٥٫٨٤٢٢٥٫٩٩٩٫٦٢٤

المخزون-٧
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫١٧٤٫٧٦٣١٥٫٤٥٤٫٢٥٩مخزون تام الصنع

٦٫٧٢٥٫٧٤٣٧٫٦٨١٫٥٢٢مواد خام
٦٫١٦٣٫٩٨٤٦٫٥٥٠٫٥٢٦قطع غیار

٨٨٤٫١٥٦١٫٤٤٧٫٥٧١بضاعة في الطریق
٨٤٧٫٥٢٤١٫٧٢٧٫٧٦٩مخزون قید التصنیع

٢٥٫٧٩٦٫١٧٠٣٢٫٨٦١٫٦٤٧
)١٫١٨٦٫٧٢٧()١٫١٦٠٫٧٢١(ناقصاً: مخصص بضاعة متقادمة وبطیئة الحركة

٢٤٫٦٣٥٫٤٤٩٣١٫٦٧٤٫٩٢٠



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٦-

والموجودات المتداولة األخرى-٨ المصاریف المدفوعة مقدماً
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
ًمبالغ  ١٫٦٩١٫٠٧٠١٫٥٦٥٫٠٢٧مدفوعة مقدما

٣١١٫٤٦١٣١٧٫٧٨٤ضرائب مدینة
٣١١٫٦٠٣٢٢٤٫٢٧٣سلف وذمم الموظفین

٢٫١٧٧٫٤٥٠٢٫٠٢١٫٩٨١أخرى

٤٫٤٩١٫٥٨٤٤٫١٢٩٫٠٦٥

اولیناساسي بشكل "أخرى"یشتمل بند  ة لمق ات مقدم ى دفع اح مستحقة، وعل ع ، توزیعات أرب اح مستحقة من ودائ و أرب
وبنود متنوعة.مشروع مشترك لالجزء المتداول من قرض وألجل 

االستثمارات-٩

نسبة 
الملكیة ٪

الحصة في الملكیة

الشركات الزمیلة

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٣٣٫٣٣٤٨٥٫٣٦٩٦٥٥٫١٥٧شركة الخلیج لصناعة البتروكیماویات

٣٠٫٤٠١٢٤٫٦٧٧١٦٤٫٩٩٣شركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم
٣٠٫٠٠٢٫٣٧٢٫٨٧٣٢٫٤٣٢٫٥٥٧شركة معادن للفوسفات

٢٥٫٠٠١٢٥٫٠٠٠١٢٥٫٠٠٠الشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي 
٢٤٫٨١١٫٤٦٨٫٨٤٧١٫٣٣٦٫٢٤٥شركة مرافق الطاقة والماء في الجبیل وینبع (مرافق)

٢٠٫٦٢١٫٩٤٣٫٣٣٤١٫٨٨٣٫١٦١ش.م.ب (ألبا)–شركة ألمنیوم البحرین 
٢٠٫٠٠٢٩٤٫٩١٢٢٦٦٫١٤٢الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات

١٥٫٠٠١٫٣٦٤٫٣٩٤٨٥٩٫٠٣٧شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 
٩٠٢٫٩٣٥٧٦٨٫٧٧٥أخـــرى

٩٫٠٨٢٫٣٤١٨٫٤٩١٫٠٦٧
المشروع المشترك

٥٠٫٠٠٣٫٢٢١٫٥٥٥٢٫٨٩٣٫٩٠٤شركة ساینوبیك/سابك تیانجین للبتروكیماویات المحدودة
- ٥٠٫٠٠٤٥٤٫٠٧٣اس كي نكسلین المحدودةشركة سابك 

١٢٫٧٥٧٫٩٦٩١١٫٣٨٤٫٩٧١

المقتناة حتى تاریخ االستحقاق االستثمارات
٣٫٣٧٧٫٨٤٧٣٫٢٢٨٫٠٩٧وسنداتصكوك 

المتاحة للبیعاالستثمارات
٥٤٢٫٩٧٤٨٦٤٫٦٤٦استثمارات في أوراق مالیة مدرجة و غیر مدرجة

١٦٫٦٧٨٫٧٩٠١٥٫٤٧٧٫٧١٤



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٧-

تتمة-االستثمارات-٩

في الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة على النحو التالي:االستثماراتكانت حركة 

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٣٨٤٫٩٧١٩٫٢٣٢٫٣٦٢رصید بدایة السنة

١٫١٩٢٫٠٢٦٩٢٠٫٤٩٤الحصة في أرباح الشركات المستثمر بھا بموجب طریقة حقوق الملكیة
٩٧٩٫٤٥٥١٫٦٣٦٫٦٦٠اإلضافات والتعدیالت 
)٤٠٤٫٥٤٥()٧٩٨٫٤٨٣(توزیعات أرباح مستلمة

١٢٫٧٥٧٫٩٦٩١١٫٣٨٤٫٩٧١رصید نھایة السنة

الشركات الزمیلة
تم تأسیس الشركة الوطنیة لنقل الكیماویات، وشركة مرافق، وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن 

في المملكة العربیة السعودیة، بینما تم تأسیس شركة الخلیج والشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعيللفوسفات
األخرى االستثماراتلصناعة البتروكیماویات، وشركة الخلیج لدرفلة األلمنیوم، وشركة ألبا في مملكة البحرین. تشمل 

لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل.بشكل رئیسي استثمارات في شركات زمیلة لشركات تابعة 

الشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي
، قامت سابك بدفع مساھمة أولیة في رأس مال الشركة العربیة السعودیة لالستثمار الصناعي بمبلغ ٢٠١٤خالل عام 

صندوق االستثمارات العامة وشركة من رأس مالھا، بینما یمتلك ٪٢٥ملیون لایر سعودي والتي تمتلك سابك ١٢٥قدره 
في تلك الشركة على التوالي. وقد تم تأسیس الشركة العربیة السعودیة لالستثمار ٪٢٥و ٪٥٠أرامكو السعودیة 

لایر سعودي. تتمثل األھداف الرئیسیة لھذه الشركة في المساھمة في التنمیة الصناعیة ملیار٢الصناعي برأس مال قدره 
العربیة السعودیة، وخلق صناعة منافسة عالمیاً، وترویج التنوع االقتصادي وتحسین مستوى االستثمار في المملكة 

الصناعي المتعلق بالقطاع الخاص في المملكة العربیة السعودیة.

المشروع المشترك

شركة سابك اس كي نكسلین المحدودة  
وشركة الصناعیة (شركة تابعة مملوكة بالكامل لسابك)شركة سابك لالستثمارات ، قامت كل من ٢٠١٥خالل عام 

. المحدودةالبتروكیماویات الكوریة (اس كي غلوبال كیمیكال) بتأسیس مشروع مشترك باسم شركة سابك اس كي نكسلین
نكسلین وإقامة مصنع ینتج باقة من مواد التتمثل أھداف ھذا المشروع المشترك في شراء العالمة التجاریة لتقنیة 

٦٤٠قیمة االستثمار یبلغوبولیمر اإلیثیلین/أولیفینات ألفا عالیة األداء في مدینة أولسان بجمھوریة كوریا الجنوبیة. ك
ملیار لایر سعودي).٢٫٤ملیون دوالر أمریكي (

متاحة للبیعالاالستثمارات
المجموعة علیھا تأثیراًال تمارسفي أوراق مالیة مدرجة وغیر مدرجة حصص ملكیة في شركات االستثماراتتمثل 
.فعاالً



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
مساھمة سعودیة)(شركة 

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

(بآالف الریـاالت السعودیة)

-١٨-

الممتلكات والمصانع والمعدات–١٠

األراضي والمباني
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المصانع والمعدات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

األثاث والتركیبات 
والسیارات

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

األعمال اإلنشائیة 
تحت التنفیذ

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

اإلجمــالي
٢٠١٤

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

التكلفة:
٣٠٫٤٣٢٫٢٨٢٢٣٦٫٧٠٠٫٣٥٢٣٫٩٧٦٫٢٩٣٣٢٫٦٥٥٫٤٧٩٣٠٣٫٧٦٤٫٤٠٦٢٩٤٫٨٦٥٫٣٥٩في بدایة السنة

٢١٧٫٢٠٤٣٫٧٢٢٫٣٨٥٦١٠٫٤٦٣١٦٫٤٨٦٫٨٦٩٢١٫٠٣٦٫٢٩١١٦٫٣٤٢٫٣٠٠اإلضافات
)٣٫٨٥٠٫٣٢٣()٣٫٣٩٢٫٢٨٦()١٦٫٤٨٢٫٤٦٤(٧٧٣٫٢٠٦١١٫٣٨٧٫٢٧٦٩٢٩٫٦٩٦تحویالت/ استبعادات

)٣٫٥٩٢٫٩٣٠()٢٫٨٦٦٫١٠٣()١٩٤٫٠٢٧()٨٢٫٩٦٣()٢٫٠١٤٫٣٨١()٥٧٤٫٧٣٢(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
٣٠٫٨٤٧٫٩٦٠٢٤٩٫٧٩٥٫٦٣٢٥٫٤٣٣٫٤٨٩٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧٣١٨٫٥٤٢٫٩٣٨٣٠٣٫٧٦٤٫٤٠٦في نھایة السنة

واالنخفاض في القیمة: االستھالك
١٣٤٫٨٩٣٫٣٥٨١٢٧٫٥٧٦٫٣٧٦-١٢٫٤٦١٫٠٧٠١١٩٫٤٧٠٫٧٧٧٢٫٩٦١٫٥١١في بدایة السنة 
١٣٫٧٥٨٫٢٤٤١٢٫٣٥١٫٣٨٢-١٫٢٦٨٫٢١٠١١٫٧٩٧٫٢٦٦٦٩٢٫٧٦٨المحمَّل للسنة 

-٧٨٠٫٦١٥--٧٨٠٫٦١٥-انخفاض في القیمة
)٢٫٩٥٥٫٤٠١()٢٫٤٩٤٫٩٥٤(-)٤١٩٫٤٢٥()١٫٩٠٢٫٦٨٠()١٧٢٫٨٤٩(تحویالت/ استبعادات

)٢٫٠٧٨٫٩٩٩()١٫٥٥٢٫٠٤٢(-)٥٣٫٨٦٠()١٫٢٩٠٫٣٩٣()٢٠٧٫٧٨٩(تسویات ترجمة عمالت أجنبیة
١٤٥٫٣٨٥٫٢٢١١٣٤٫٨٩٣٫٣٥٨-١٣٫٣٤٨٫٦٤٢١٢٨٫٨٥٥٫٥٨٥٣٫١٨٠٫٩٩٤في نھایة السنة
الدفتریة:صافي القیمة 

٢٠١٥١٧٫٤٩٩٫٣١٨١٢٠٫٩٤٠٫٠٤٧٢٫٢٥٢٫٤٩٥٣٢٫٤٦٥٫٨٥٧١٧٣٫١٥٧٫٧١٧دیسمبر ٣١في 
٢٠١٤١٧٫٩٧١٫٢١٢١١٧٫٢٢٩٫٥٧٥١٫٠١٤٫٧٨٢٣٢٫٦٥٥٫٤٧٩١٦٨٫٨٧١٫٠٤٨دیسمبر ٣١في 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-١٩-

تتمة- الممتلكات والمصانع والمعدات -١٠

تمثل األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ، بشكل رئیسي، توسعة المصانع القائمة والمشاریع الجدیدة. بلغت النفقات المالیة 
ملیار ریـال سعودي).٠٫٢: ٢٠١٤(٢٠١٥ملیار ریـال سعودي خالل عام ٠٫١المرسملة

: ٢٠١٤دیسمبر٣١ملیار ریـال سعودي (٢٫٠تشتمل األراضي والمباني على مبلغ قدره ٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 
ملیار ریـال سعودي) ویمثل تكلفة األراضي المملوكة. إن األراضي المقام علیھا المصانع والمرافق الخاصة ببعض ١٫٩

تتراوحالشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة مستأجرة بعقود قابلة للتجدید من الھیئة الملكیة للجبیل وینبع لفترات 
سنة. تم رھن بعض الممتلكات والمصانع والمعدات لبعض الشركات التابعة في المملكة العربیة السعودیة ٣٠إلى ٢٥من 

للقروض  ألجل الممنوحة لھا.طویلة الصالح صندوق التنمیة الصناعیة السعودي ضماناً

إلى القیمة القابلة شركة تابعة)(االنخفاض في القیمة اعاله، ھبوط قیمة بعض آالت ومعدات شركة ابن رشدیمثل
لالسترداد نتیجة لزیادة المعروض في السوق مما أدى إلى تدني مستویات الربحیة في شركة ابن رشد.

:یتعلق ھذا االنخفاض في القیمة بما یلي

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٣٧٥٫٢٤١المتعلق بسابك في القیمةاالنخفاض 
٤٠٥٫٣٧٤المتعلق بحقوق الملكیة غیر المسیطرةفي القیمةاالنخفاض 

٧٨٠٫٦١٥

، على أساس قیمة ٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٧٫٩٨٠تم احتساب القیمة القابلة لالسترداد والبالغة 
االستخدام للوحدة المدرة للنقدیة كما تم تحدیدھا من قبل إدارة شركة ابن رشد، والتي تتكون من صافي الموجودات 

التي تم تحدیدھا باستخدام –ة المدرة للنقدیة، تم خصم التدفقات النقدیة قیمة االستخدام للوحدتحدید التشغیلیة للشركة. عند 
قبل احتساب الزكاة حتى ٪٩٫٥بواقع –الموازنات المالیة المعتمدة من قبل إدارة شركة ابن رشد لفترة خمس سنوات 

لألعمار االنتاجیة المقدرة لآلالت والمعدات ذات الصلة. بلغ متوسط ٢٠٣٥عام  معدل النمو المقدر والمستخدم وذلك وفقاً
، وتعتقد إدارة شركة ابن رشد بأن ھذا المعدل ال یزید عن ٪٠٫٤لتوقعات التدفقات النقدیة لما یزید عن خمس سنوات 

متوسط معدل النمو طویل األجل المتعلق بالنشاط الذي تزاولھ شركة ابن رشد. إن احتساب قیمة االستخدام یتأثر بشكل 
االفتراضات الرئیسیة التالیة: ھام بالتغیرات في 

تحسینات األداء المستقبلیة ·
معدل الخصم المستخدم في تقدیرات التدفقات النقدیة ·
أسعار وكمیات البیع·

الموجودات غیر الملموسة-١١
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٩٧٧٫٢٩١١٢٫٥٢٤٫٢٢٠شھرة

براءات اختراع وعالمات تجاریة وتكلفة قائمة عمالء 
٣٫٥٥٩٫٧٨٦٤٫٠١٣٫٧٩١وموجودات غیر ملموسة أخرى

١٫٠٠٨٫٩٤١١٫٢١٩٫٢٩٨تكالیف ما قبل التشغیل

١٦٫٥٤٦٫٠١٨١٧٫٧٥٧٫٣٠٩



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٠-

تتمة-الموجودات غیر الملموسة-١١

الشھرة
دیسمبر كاآلتي:٣١في كانت حركة الشھرة المسجلة من قبل المجموعة كما

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٢٫٥٢٤٫٢٢٠١٣٫٢٧٦٫٤٢١في بدایة السنة

)٧٥٢٫٢٠١()٥٤٦٫٩٢٩(فروقات تحویل عمالت أجنبیة
١١٫٩٧٧٫٢٩١١٢٫٥٢٤٫٢٢٠في نھایة السنة

مراجعة االنخفاض في القیمة
على اختبار االنخفاض في قیمة الشھرة الذي تم إجراؤه على مستوى المجموعة خالل السنة المنتھیة في  دیسمبر ٣١بناًء

، لم یتم تسجیل أي انخفاض في قیمتھا. ٢٠١٥

على احتساب صافي القیمة الحالیة وذلك على أساس التدفقات النقدیة  تم تحدید قیمة الشھرة القابلة لالسترداد بناًء
المخصومة المبنیة على التدفقات النقدیة المتوقعة للوحدات المولدة للنقدیة ذات الصلة والمعتمدة من اإلدارة لفترة خمس 
سنوات. وقد تم استخدام معدل نمو تقدیري على مدى فترة توقعات التدفقات النقدیة التي تزید عن خمس سنوات. تعتقد 

عن متوسط معدل النمو للمدى طویل األجل المستخدم في النشاط ذو الصلة. إن اإلدارة بأن معدل النمو التقدیري ال یزید
معدل الخصم المستخدم كان قبل احتساب الضریبة ویعكس مخاطر محددة تتعلق بالنشاط ذو الصلة. تبین من طریقة 

بالتغیرات في افتراض ات أداء النشاط ومعدالت النمو صافي القیمة الحالیة أن احتساب القیمة القابلة لالسترداد یتأثر كثیراً
الرأسمالیة خالل الفترة النھائیة.واألعباءعلى المدى الطویل ومعدل النمو النھائي ومعدل الخصم ورأس المال العامل 

الموجودات غیر المتداولة األخرى-١٢
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٥٠٢٫٨٢٩٩٩٧٫٩٧٣الموظفین لقاء تملیك وحدات سكنیةمبالغ مستحقة من 

٥٠٢٫١٨٨٤٤١٫٣٠٨سلف للموظفین
٦٦٢٫٣٠٣٤١٩٫٥٩٠ضرائب مؤجلة

٥١٣٫٧٣١٦٦١٫٤٤٠مدفوعات ضرائب مستردة
١١٢٫٥٠٠١١٢٫٥٠٠رسوم استخراج معادن مدفوعة مقدماً

١٫٤٨١٫٠٦٩٨٨٤٫٩٩٧أخرى
٤٫٧٧٤٫٦٢٠٣٫٥١٧٫٨٠٨

برنامج تملیك الوحدات السكنیة 
قامت سابك وبعض الشركات التابعة بتطبیق برامج تملیك وحدات سكنیة للموظفین، وبموجبھا یمنح الموظفون المؤھلون 
فرصة شراء وحدات سكنیة یتم إنشاؤھا من قبل سابك وبعض الشركات التابعة. تسدد تكلفة األراضي وتكالیف اإلنشاء 

سنة. تنتقل ملكیة ھذه الوحدات السكنیة للموظفین بعد سداد كامل المبلغ ٢٠وظفین على مدى المباشرة من قبل الم
المستحق.

الضرائب المؤجلة
خارج تتعلق الضرائب المؤجلة بشركات تابعة لشركة سابك لوكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. العاملة في العدید من الدول

العربیة السعودیة.ةالمملك



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢١-

تتمة-یر المتداولة األخرىالموجودات غ-١٢

مدفوعات ضرائب مستردة
یتعلق ھذا الرصید باسترداد مدفوعات الضرائب من شركة (جنرال الیكتریك) نتیجة التفاقیة سعر الشراء المتعلقة 

ھولدینغ بي. في. وھي شركة تابعة لشركة سابك لكسمبورج إس إیھ. باالستحواذ على شركة سابك بالستیكس انوفیشن
آر. إل.

أخرى
لمقاولین وبشكل أساسي على "أخرى"یشتمل بند  المستثمر فیھا الشركات بعضلةض مقدموقرمبالغ مدفوعة مقدماً

ألسعار )لایر سعوديملیار٠٫٣: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(لایر سعودي ملیار٠٫٩بلغت بطریقة حقوق الملكیة  وفقاَ
.متنوعةوبنود العموالت السائدة في السوق 

القروض طویلة األجل-١٣
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
قروض ألجل

٤٩٫٠٠٧٫٦٠٩٥٤٫٠٩٨٫٢٣٧قروض تجاریة-
٤٫٤٤١٫٢١٩٥٫٣٢١٫٤٣٨العامةاالستثماراتصندوق -
٢٫٧٩٠٫٦٨٣٣٫٣٢٢٫٢٤٣الصناعیة السعوديصندوق التنمیة -

٥٦٫٢٣٩٫٥١١٦٢٫٧٤١٫٩١٨
٦٫٨٢٣٫٧٨١١٠٫٩١٨٫٨٧٥سندات

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠سندات دین
٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢٨٣٫٦٦٠٫٧٩٣إجمالي القروض

 : ً )١٣٫٩٠٦٫٦٦٨()١٣٫٣٠٦٫٠٥٦(الجزء المتداول من القروض طویلة األجلناقصا
)٥٧٨٫٠٦٦()٤٧٧٫٨٥٩(معامالتتكالیف 

٥٩٫٢٧٩٫٣٧٧٦٩٫١٧٦٫٠٥٩

القروض ألجل
حصلت المجموعة على قروض لتمویل استثماراتھا. یستحق سداد ھذه القروض بمعدالت عمولة متفاوتة، تتماشى مع 
األحكام المنصوص علیھا بكل اتفاقیة. تم رھن بعض ممتلكات ومصانع ومعدات لبعض الشركات التابعة مقابل قروض 

ممنوحة لھم. 

العامة وصندوق التنمیة الصناعیة السعودي تسدد على أقساط راتاالستثماإن القروض ألجل الممنوحة من قبل صندوق 
العامة ألعباء مالیة بمعدالت متفاوتة بینما تخضع قروض صندوق االستثماراتنصف سنویة. تخضع قروض صندوق 

على اتفاقیات تلك القروض. و أتعاب إداریة سنویة بناًء التنمیة الصناعیة السعودي ألتعاب مدفوعة مقدماً

نداتالس
بي. في. وھي شركة تابعة لسابك لكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. ١، سددت شركة سابك كابیتال ٢٠١٥خالل نوفمبر 

ملیار دوالر أمریكي.١سندات (مدتھا خمس سنوات) بمبلغ 
:٢٠١٥دیسمبر ٣١فیما یلي السندات القائمة كما في 

بي. في. وھي شركة تابعة لسابك لكسمبورج إس. إیھ. آر. إل. ٢أصدرت شركة سابك كابیتال،٢٠١٣أكتوبر ٣بتاریخ 
٪. تم استخدام المتحصالت في سداد ٢٫٦٢٥ملیار دوالر أمریكي بمعدل عمولة ١سندات (مدتھا خمس سنوات) بمبلغ 

دین خارجي.
(مدتھا سبع سنوات) بمبلغ ١أصدرت شركة سابك كابیتال ،٢٠١٣نوفمبر ٢٠بتاریخ  ملیون ٧٥٠بي. في. سندات 

٢٨ملیون یورو تاریخ استحقاقھا في ٧٥٠بمبلغ سابقة٪. تم استخدام المتحصالت لتسویة سندات٢٫٧٥یورو بمعدل 
. ٢٠١٣نوفمبر 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٢-

تتمة-القروض طویلة األجل -١٣

سندات الدین
٢٩٫٢بلغت قدمت سابك ضمانات للسندات ولبعض القروض ألجل التي حصلت علیھا بعض الشركــات التابعة، والتي 

ملیار ریـال سعودي).٣٢٫٤: ٢٠١٤دیسمبر ٣١(٢٠١٥دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي كما في 

(طرح خاص) مع صندوق ٢٠٠٩دیسمبر ٢٩وقعت سابك، بتاریخ  ، اتفاقیة إصدار سندات دین غیر مضمونة 
ملیار ریـال سعودي، تم سحب تلك السندات بالكامل ١٠العامة على عدة إصدارات بمبلغ إجمالي قدره االستثمارات

سنوات من تاریخ إصدارھا.٧وتستحق الدفع بعد 

جدول السداد للقروض طویلة األجل

للقروض طویلة األجل:اإلجماليفیما یلي جدول السداد
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٣٫٩٠٦٫٦٦٨- ٢٠١٥
٢٠١٦١٣٫٣٠٦٫٠٥٦١٤٫٦٢٦٫١٦٦
٢٠١٧١٥٫٩١٩٫٨٦٢١٢٫٧٥٠٫٨٥٨
٢٠١٨١٣٫٩٠٤٫٢٩٧١٤٫٣٨٣٫١٢٧
٢٠١٩٣٫٥٣٠٫٩٢٠٥٫٢٥٤٫٢٦٨

٢٦٫٤٠٢٫١٥٧٢٢٫٧٣٩٫٧٠٦ما بعدھا
٧٣٫٠٦٣٫٢٩٢٨٣٫٦٦٠٫٧٩٣اإلجمالي

الذمم الدائنة-١٤
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٦٫٤٧٥٫٣٧٦١٧٫٥٨١٫٤٩٤ذمم دائنة تجاریة

٣٩٫٨١٠٣٥٫٦٦١)٢٧مبالغ مستحقة إلى شركاء أجانب في شركات تابعة (إیضاح 

١٦٫٥١٥٫١٨٦١٧٫٦١٧٫١٥٥



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٣-

المستحقة الدفع والمطلوبات المتداولة األخرىالمبالغ -١٥
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٫٢٣١٫٠٧٨٥٫٨٥٨٫٥٢٣مطلوبات مستحقة 

١٫٩٧٢٫٩٦٢١٫٢٤٨٫٧٠٣مستحقات تتعلق بالموظفین
١٫١٣٩٫٣٩٤١٫١٤٣٫١٧٢توزیعات أرباح مستحقة 

٨٨٢٫٩٠٣١٫١٧١٫٣٨٢ضرائب مستحقة
٤٢٥٫٧١٠٣٠٨٫٧٧٠عقود دائنةمحتجزات

٤٢٨٫٢٠١٧٠٫٠٠٠تسھیالت بنكیة قصیرة األجل
١٥٤٫٧٥٨١٤٧٫٥٦٠)٣١الجزء المتداول (ایضاح -إیجار رأسمالي 

١٫٩١٥٫٠٠٤٩٨١٫٧٨٢أخـرى
١١٫١٥٠٫٠١٠١٠٫٩٢٩٫٨٩٢

األجنبیة.الضرائب المستحقة على الشركاء األجانب وكذلك على بعض الشركات على اعالهتشمل الضرائب المستحقة
،الشركة األم لشركة معادن وعد الشمال للفوسفاتمعادن، خرى" بشكل أساسي على مبالغ مستحقة إلى شركة "أیشتمل بند

مقابل حقوق تعدین وذمم دائنة متنوعة.

الزكاة-١٦
تتلخص حركة مخصص الزكاة الخاص بالمجموعة بما یلي:

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٢٫٢٠١٫٦٥١٣٫٠٤٩٫٧٩٧في بدایة السنة

٢٫١٠٠٫٠٠٠٢٫١٠٠٫٠٠٠مجنب خالل السنة
)٢٫٩٤٨٫١٤٦()٢٫٦٦٨٫١٧٨(مدفوع خالل السنة

١٫٦٣٣٫٤٧٣٢٫٢٠١٫٦٥١في نھایة السنة

تقدم سابك وشركاتھا التابعة المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة لمصلحة الزكاة والدخل بناء على قوائم مالیة موحدة 
منفصلة تعد فقط لھذا الغرض. تقدم الشركات التابعة غیر المملوكة بالكامل إقراراتھا الزكویة بشكل مستقل لكل شركة.

وسددت الزكاة ٢٠١٤دیسمبر ٣١لحة الزكاة والدخل لكافة السنوات حتى قامت سابك بتقدیم اإلقرارات الزكویة لمص
لھذه اإلقرارات وتم الحصول على شھادات الزكاة المتعلقة بھذه السنوات. تم إنھاء الربوط الزكویة مع  المستحقة وفقاً

.٢٠١٤دیسمبر ٣١مصلحـة الزكـاة والدخل حتى 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٤-

المطلوبات غیر المتداولة األخرى-١٧
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١٫٠٨٠٫٢٢٣١٫٣٥٦٫٨١٢)٣١التزامات بموجب عقود إیجار رأسمالي (ایضاح 

٩٩٣٫٨٢٦٨٩٤٫٧٥٤ضریبة مؤجلة
١٫٦٦١٫٤٩٠١٫٨٦٧٫١٩٣أخرى

٣٫٧٣٥٫٥٣٩٤٫١١٨٫٧٥٩

. بینما یشتمل بند "أخرى" بشكل ضرائب مؤجلة مسجلة في الشركات التابعة األجنبیةتمثل الضرائب المؤجلة أعاله،
(أساسي على  -مستردة من شركة جنرال إلیكتریك مدفوعات ضرائب مستحقة بالنیابة عن شركة جنرال إلیكتریك 

ومطلوبات أخرى طویلة األجل.ومخصصات ضرائب متعلقة بشركات تابعة أجنبیة)١٢إیضاح 

منافع الموظفین-١٨
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
١١٫٤٨٤٫٥٤٩١٠٫٩٧٥٫١٠٠مكافأة نھایة الخدمة 

٩٣١٫٩٤٤٨٣٢٫٤٩٨برنامج ادخار الموظفین
٣٢٥٫٨٣٤٥٧٫٥٧٠برنامج التقاعد المبكر 

١٢٫٧٤٢٫٣٢٧١١٫٨٦٥٫١٦٨

المالرأس -١٩
ریـال سعودي كما في ١٠ملیار سھم، قیمة كل سھم ٣ملیار ریـال سعودي من ٣٠یتكون رأس مال شركة سابك البالغ 

.٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر ٣١

االحتیاطیات-٢٠

االحتیاطي النظامي
ألحكام نظام الشركات السعودي، یجب على سابك أن تحول  االحتیاطي ٪ من صافي الدخل السنوي الموحد إلى١٠طبقاً

وحیث أنھ تم تحقیق ذلك فعالً، قررت سابك التوقف عن النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا االحتیاطي نصف رأس المال.
إجراء مثل ھذا التحویل. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

االحتیاطي العام
للنظام األساسي لسابك ، یحق للجمعیة العامة للمساھمین تكوین احتیاط ي عام وذلك بالتخصیص من األرباح المبقاة. طبقاً

یمكن زیادة أو تخفیض ھذا االحتیاطي العام بقرار من المساھمین. إن ھذا االحتیاطي قابل للتوزیع. 



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٥-

حقوق الملكیة غیر المسیطرة-٢١
متعلقة بالشركات التابعة في المملكة العربی ة السعودیة في قائمة تم إظھار حقوق الملكیة غیر المسیطرة والتي ھي أساساً

المركز المالي الموحدة ضمن حقوق الملكیة. تم إظھار حصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في صافي نتائج الشركات 
التابعة كبند مستقل في قائمة الدخل الموحدة. كانت حركة حقوق الملكیة غیر المسیطرة في قائمة المركز المالي الموحدة 

كاآلتي:
٢٠١٥
االت (بآالف الری

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٤٨٫٨٨٦٫٠١١٥٠٫٣٨٤٫٦٦٦في بدایة السنة

٨٫٦٤٥٫١١٨١٣٫١٩٨٫٩٨٠خالل السنةحصة حقوق الملكیة غیر المسیطرة
)١٤٫٦٩٧٫٦٣٥()٩٫٥٩٧٫٩٩٢(توزیعات أرباح مدفوعة وأخرى 

٤٧٫٩٣٣٫١٣٧٤٨٫٨٨٦٫٠١١في نھایة السنة

المصاریف البیعیة والعمومیة واإلداریة-٢٢
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٥٫٣٢٩٫١١٧٥٫٩٨٩٫٧٧١بیع وتوزیع

٣٫٤٣٤٫٧٦٨٣٫٠٩٠٫١٠٤تكالیف موظفین
٢٫٣٥٠٫٣٠٩٢٫٥٠٨٫٠٧١إداریة وعمومیة

٢٫٢٥٧٫٢٦٨١٫٨٩٢٫١٨٠تقنیة وابتكار
٣٥٦٫٣٦٢٢٦٥٫٧٦٢استھالك وإطفاء

١٣٫٧٢٧٫٨٢٤١٣٫٧٤٥٫٨٨٨

، صافي اإلیرادات األخرى-٢٣
٢٠١٥

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)
٦٥٤٫٤٩٩٥٢٥٫٥٦٢إیرادات ودائع ألجل

٦٥٦٫٩٧٦١٫٠٨٢٫٤٥٠متنوعة
١٫٣١١٫٤٧٥١٫٦٠٨٫٠١٢

على مطالبات تأمین مستحقة ونتائج استبعاد الممتلكات والمصانع والمعدات وفروقات تحویل "متنوعة"یشتمل بند 
العمالت األجنبیة وبنود أخرى.

ربح السھم-٢٤
.٢٠١٤و ٢٠١٥دیسمبر ٣١تم احتســاب ربح السھم على أساس متوسط عدد األسھم القائمـة كما في 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٦-

المعلومات القطاعیة-٢٥
قطاعات األعمال الرئیسة التالیة:تتكون عملیات المجموعة من 

یشتمل على الكیماویات والبولیمرات والبالستیكیات المبتكرة.:قطاع الكیماویات
یشتمل على منتجات األسمدة.:قطاع المغذیات الزراعیة

یشتمل على منتجات الحدید والصلب.:قطاع المعادن
ومراكز التقنیة واالبتكار واألنشطة االستثماریة وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة.یشتمل على عملیات المركز الرئیس :المركز الرئیس

قطـــــاع الكیماویات
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

قطـاع المغذیات 
الزراعیة

(بآالف الریاالت 
السعودیة)

قطـاع المعــادن
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

المركـــز الـرئیس
(بآالف الریاالت

السعودیة)

تسویات وحذوفات عند 
توحید القوائم المالیة
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

اإلجـمالــي
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٥دیسمبر ٣١

١٤٨٫٠٨٥٫٧٤١)٤٧٫٨٧٥٫٦٥٥(١٧٠٫٧١٨٫١٣٢٥٫٩٦٥٫٥٠٩١٠٫٦٦٨٫٤٦٨٨٫٦٠٩٫٢٨٧المبیعات
٣٫٧٠٤٫٠١١٣٫٣٥٦٫٣٠٥٤٣٫٠٢٧٫٧٦٠)٧٣٨٫٣٤٣(٣٣٫٩٩٣٫٥٠٨٢٫٧١٢٫٢٧٩الربحإجمالي 

١٨٫٧٦٨٫٦٩٠)٢٥٫١٣٨٫٣٤٧(٢١٫٥٣١٫٠٩٦)١٫٤٥٧٫٦٤٥(٢١٫٢٨٨٫٩١٣٢٫٥٤٤٫٦٧٣صافي الدخل
٣٢٨٫٢١٩٫١٥٤)١٦٤٫٦٥٢٫١٤٠(٢٣٠٫٠٦٨٫٦٢٩١٣٫٧٩٧٫١٧٢٢١٫٠٣٢٫٩٩٠٢٢٧٫٩٧٢٫٥٠٣إجمالي الموجودات
١١٨٫٣٦١٫٩٦٨)٩٨٫٣٨٠٫١٥٢(١٥٢٫٦٦٩٫١٠٨٢٫٣٠٨٫٣٧٦٤٫٦٤٧٫٤٤١٥٧٫١١٧٫١٩٥إجمالي المطلوبات

٢٠١٤دیسمبر ٣١

١٨٨٫٩٨٨٫٦٤٥)٦٠٫٧٦٩٫٠٦٦(٢١٦٫٩١٦٫٩٣٣٧٫٢٤٧٫٦١٥١٣٫٥٠٦٫٩٩٣١٢٫٠٨٦٫١٧٠المبیعات
٣٩٫٩٠١٫٢٨٩٤٫١٥٣٫٦٣٣١٫٩٨٣٫١٦٩٤٫٥٤٢٫١٦٥٨٩٦٫٩٠١٥١٫٤٧٧٫١٥٧إجمالي الربح
٢٣٫٣٤٧٫١١٤)٣٣٫٧١٠٫٨١٨(٢٧٫٦٥٤٫٤٥٥٤٫١٦٩٫١٧٠١٫٣٥٤٫٠٩٣٢٣٫٨٨٠٫٢١٤صافي الدخل

٣٤٠٫٠٤١٫٠٧٩)١٧٣٫٥١٩٫٥٨٥(٢٤٦٫٠٢٠٫١٩٧١٣٫٥٥٩٫٧٩٨٢٤٫٥٥٩٫٨٥٥٢٢٩٫٤٢٠٫٨١٤إجمالي الموجودات
١٢٩٫٨١٥٫٣٥٢)١٠٠٫٩١٢٫١٧١(١٦١٫٣٠٩٫٣٠٣١٫٧٧٠٫٠٩٥٥٫٩١٦٫٦٦١٦١٫٧٣١٫٤٦٤المطلوباتإجمالي 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٧-

تتمة-المعلومات القطاعیة -٢٥

یتضمن إجمالي صافي النتائج للقطاعات أعاله الحصص في نتائج الشركات التابعة والزمیلة. كما تتضمن مبالغ إجمالي 
في الشركات التابعة.االستثماراتالموجودات للقطاعات أرصدة حسابات 

التشغیلیة للمجموعة في المملكة العربیة السعودیة. إن األسواق الرئیسیة لمنتجات یتركز جزء كبیر من الموجودات 
المجموعة من الكیماویات ھي أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة والشرق األوسط ودول آسیا والمحیط الھادئ. تتركز 

رق آسیا واسترالیا ونیوزلندا األسواق الرئیسیة لقطاع المغذیات الزراعیة بالمجموعة، بشكل رئیسي، في جنوب ش
وأمریكا الجنوبیة وأفریقیا والشرق األوسط. أما مبیعات قطاع المعادن فتتركز، بشكل رئیسي، في المملكة العربیة 

السعودیة ودول مجلس التعاون الخلیجي. إن أنشطة المركز الرئیس تتركز في المملكة العربیة السعودیة.

خاطراألدوات المالیة وإدارة الم-٢٦
، والذمم المدینة واألرصدة و االستثمارات قصیرة األجلنقد وما یعادلھ، التتكون األدوات المالیة، بشكل رئیسي، من 

في األوراق المالیة، والدفعات المقدمة، والتسھیالت البنكیة االستثماراتالمدینة األخرى، واألدوات المالیة المشتقة، و
المستحقة الدفع، والقروض طویلة األجل، والمطلوبات األخرى.مبالغوالقصیرة األجل، والذمم الدائنة، 

تمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. ال -مخاطر االئتمان
ئتماني جید. یتم إظھار یوجد لدى المجموعة تركیز ھام لمخاطر االئتمان. یتم االحتفاظ بالنقدیة لدى بنوك ذات تصنیف ا

رصید الذمم المدینة بعد خصم مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتقلبات في أسعار العموالت - مخاطر أسعار العموالت 
السائدة في السوق. ال یوجد لدى المجموعة موجودات ھامة طویلة األجل مرتبطة بعموالت، لكن لدیھا مطلوبات مرتبطة 

ر العموالت العائمة باستخدام مقایضات . تقوم المجموعة بإدارة قروضھا ذات أسعا٢٠١٥دیسمبر ٣١بعموالت كما في 
) والتي لھا تأثیر اقتصادي على تحویل القروض من قروض بعمولة متقلبة إلى قروض ٢٨أسعار العموالت (إیضاح 

بعمولة ثابتة. تنص اتفاقیات مقایضات أسعار العموالت، عند ممارستھا ، على أن تتبادل المجموعة مع الطرف اآلخر 
والتي یتم احتسابھا على أساس المبالغ –في فترات محددة –عقود بعمولة ثابتة وبعمولة متقلبة الفرق بین أسعار ال

االسمیة األصلیة المتفق علیھا. 

تمثل الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفیر األموال للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالیة. - مخاطر السیولة 
عدم التمكن من بیع أصل مالي ما خالل فترة قصیرة، بمبلغ یقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر تحدث مخاطر السیولة عند

السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأیة التزامات مستقبلیة.

تتم لبات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتق-مخاطر العمالت 
تقوم المجموعة بمراقبة التغیرات في أسعار معظم معامالت المجموعة باللایر السعودي والیورو والدوالر األمریكي. 

لذلك . الصرف األجنبي وتحمل آثارھا على القوائم المالیة الموحدة وفقاً

م بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة ھي القیمة التي یت-القیمة العادلة لألدوات المالیة 
لمبدأ التكلفة التاریخیة، فإنھ یمكن أن تنتج  في ذلك وبشروط تعامل عادلة. وحیث أنھ یتم إعداد القوائم المالیة الموحدة وفقاً

ة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف فروقات بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأن القیمة العادل
عن قیمتھا الدفتریة. كثیراً

المعامالت مع الشركاء األجانب في الشركات التابعة-٢٧
تقوم بعض الشركات التابعة لشركة سابك، خالل دورة أعمالھا العادیة ، ببیع منتجاتھا إلى الشركاء األجانب بموجب 

٣١ملیار ریـال سعودي خالل السنة المنتھیة في ١٠٫٥مبیعات للشركاء األجانب اتفاقیات التسویق والبیع. بلغت ال
ملیار ریـال سعودي). كما یقوم بعض الشركاء األجانب بتقدیم خدمات التقنیة واالبتكار ١٥٫٦: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر 

لالتفاقیات المبرمة. تم إظھار ا لمبالغ المستحقة من/ إلى وخدمات أخرى لبعض الشركات التابعة لشركة سابك طبقاً
، على التوالي.١٤و ٦الشركاء األجانب في اإلیضاحین 
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٨-

األدوات المالیة المشتقة-٢٨
أدوات مالیة مشتقة تشمل مقایضات أسعار عموالت. بلغ الرصید المتبقي من القیمة االسمیة والقائم كما المجموعةلدى 
ملیار ریـال ٤٫٤: ٢٠١٤دیسمبر ٣١ملیار ریـال سعودي (٣٫٩بموجب ھذه االتفاقیات ٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

سعودي).

توزیع صافي الدخل-٢٩
١٢ھـ (الموافق ١٤٣٦الثانيجمادى ٢٣اجتماعھا السنوي المنعقد بتاریخ صادقت الجمعیة العمومیة للمساھمین، خالل

على النحو التالي:٢٠١٤دیسمبر ٣١) على توزیع صافي دخل السنة المنتھیة في ٢٠١٥إبریل 

ریـال سعودي للسھم الواحد) تضمنت توزیعات ٥٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ١٦٫٥توزیع أرباح نقدیة بمبلغ ·
ریـال سعودي للسھم الواحد) تخص النصف األول ٢٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ٧٫٥یة مرحلیة بمبلغ ارباح نقد
.٢٠١٤من عام 

ملیون ریـال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة.١٫٨صرف مبلغ قدره ·
تحویل الرصید المتبقي إلى االحتیاطي العام.·

مجلس إدارة سابك على توزیع أرباح نقدیة مرحلیة عن النصف )، وافق٢٠١٥یولیو ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٦شوال ٩في 
ریـال سعودي للسھم الواحد). ٢٫٥ملیار ریـال سعودي (بواقع ٧٫٥بمبلغ ٢٠١٥األول من عام 

أرباح نقدیة عن النصف سابك توزیع)، اقترح مجلس إدارة ٢٠١٥دیسمبر ١٦ھـ (الموافق ١٤٣٧ربیع األول ٥في 
لایر سعودي للسھم الواحد) على أن ٣ملیار لایر سعودي (بواقع ٩بمبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١منتھي في الثاني من العام ال

إجمالي توزیعات األرباح علیھ، سیبلغیتم المصادقة على تلك التوزیعات المقترحة من الجمعیة العمومیة للمساھمین. 
للسھم الواحد).سعوديلایر٥٫٥(بواقع ملیار لایر سعودي ١٦٫٥مبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

االلتزامات المحتملة -٣٠
تحدید النتیجة النھائیة  ھناك قضایا مقامة ضد المجموعة خالل دورة أعمالھا العادیة، ویتم الترافع بشأنھا. ال یمكن حالیاً

القوائم المالیة الموحدة للمجموعة.لھذه القضایا بشكل مؤكد، كما ال تتوقع اإلدارة أن یكون لھذه القضایا أثر جوھري على
ملیار ریـال سعودي ٢٫٣أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، ضمانات بنكیة نیابة عن المجموعة بلغ إجمالیھا 

ملیار ریـال سعودي) وذلك خالل دورة أعمال المجموعة العادیة.٣: ٢٠١٤(٢٠١٥دیسمبر ٣١كما في 

االرتباطات-٣١
لایر سعودي)ملیار١٤٫٤: ٢٠١٤لایر سعودي (ملیار٩٫٨لدى سابك تعھدات تتعلق بمصاریف رأسمالیة أخرى قدرھا 

٪ في شركة معادن وعد الشمال للفوسفات ("مشروع وعد ١٥لدى سابك التزامات تجاه حصتھا في حقوق الملكیة البالغة 
ریـال سعودي ملیار٠٫٤٤، بلغت االلتزامات تجاه المشروع مبلغ ٢٠١٥دیسمبر ٣١الشمال" أو "المشروع"). كما في 

لشرسعوديلایرلیارم٠٫٩٥: ٢٠١٤دیسمبر ٣١( وط االتفاقیات المبرمة مع المساھمین االخرین والمقرضین ). وفقاً
الخارجیین للمشروع، فقد وافقت سابك على المساھمة بتمویل إضافي للمشروع، في ظل ظروف معینة، وبالقدر 

المطلوب وذلك في حال الزیادة في تكلفة المشروع التقدیریة.

بالمساھمة في حقوق ملكیة بنسبة  في الشركة العربیة السعودیة لالستثمارات الصناعیة. كما ٪٢٥ان سابك ملتزمة أیضاً
: ٢٠١٤دیسمبر ٣١لایر سعودي ( ارملی٠٫٣٨، بلغ االلتزام القائم لقاء ھذا االستثمار ما مقداره ٢٠١٥دیسمبر ٣١في 

).لایر سعوديملیار٠٫٣٨



لھاالشركة السعودیة للصناعات األساسیة (سابك) والشركات التابعة
(شركة مساھمة سعودیة)

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة
٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

-٢٩-

تتمة-االرتباطات-٣١

التزامات بموجب عقود ایجارات تشغیلیة
بااللتزامات بموجب عقود االیجارات التشغیلیة غیر قابلة لإللغاء ولفترات أولیة تزید عن سنة واحدة:فیما  یلي بیاناً

٢٠١٥
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

١٫٣٥٤٫٩٥١-٢٠١٥
٢٠١٦١٫٣١٠٫٢٠٥١٫٢٧٦٫٣٤٤
٢٠١٧١٫١٩٩٫٩٣٩١٫٠٦٢٫٥٤٦
٢٠١٨٩٢٥٫٢٨٢٨١١٫٠٢٠
٢٠١٩٨٢٤٫٦٤٧٧٦٠٫٩٠٨

٣٫١٧٩٫٢٧٣٢٫٦٧٦٫٤٦٠بعد ذلك
٧٫٤٣٩٫٣٤٦٧٫٩٤٢٫٢٢٩

التزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي
بااللتزامات بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي ولفترة أولیة تزید عن سنة واحدة: فیما یلي بیاناً

٢٠١٥
الریاالت (بآالف 

السعودیة)

٢٠١٤
(بآالف الریاالت 

السعودیة)

٢٢٦٫١٧٨-٢٠١٥
٢٠١٦٢٢٠٫٧٠٠٢٣٢٫١١٤
٢٠١٧١٨٣٫٥٢٠١٩٥٫٢٩٣
٢٠١٨١٨١٫٩٣٩١٩٣٫٥٧٥
٢٠١٩١٨١٫٧٥٩٢٠٢٫٢٨٣

١٫٠٢٤٫٩١١١٫١٦٥٫٥٣٤ذلكبعد
١٫٧٩٢٫٨٢٩٢٫٢١٤٫٩٧٧الحد األدنى لدفعات االیجار

)٧١٠٫٦٠٥()٥٥٧٫٨٤٨(ناقصاً: أعباء مالیة 
)١٤٧٫٥٦٠()١٥٤٫٧٥٨()١٥القسط المتداول (ایضاح 

١٫٠٨٠٫٢٢٣١٫٣٥٦٫٨١٢)١٧القسط غیر المتداول (ایضاح 

األحداث الالحقة-٣٢
قد یكون لھا أثر جوھري ٢٠١٥دیسمبر ٣١تعتقد اإلدارة بعدم وجود أیة أحداث الحقة ھامة منذ نھایة السنة المالیة في 

في ھذه القوائم المالیة الموحدة.وكما ھو مبینعلى المركز المالي للمجموعة 

اعتماد القوائم المالیة الموحدة-٣٣
).٢٠١٦فبرایر٢١الموافق (ھـ ١٤٣٧جمادى األولى ١٢تاریخ بمجلس اإلدارة القوائم المالیة الموحدة اعتمد

أرقام المقارنة-٣٤
أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالیة.
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	* لا تتضمن ادوات الدين اعلاه ديون او قروض بين شركات المجموعة الموحدة والتي تم حذفها عند توحيد القوائم المالية لشركة (سابك).
	(9): الاستثمارات في الشركات الزميلة
	تفاصيل السندات:
	(10): وصف سياسة الشركة في توزيع الأرباح
	تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساس، بالمادتين (44) و (45) اللتين تنصان على ما يلي:
	بعد خصم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية، يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية دفعة أولى للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال المدفوع، ثم يخصص المبلغ اللازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تقرها الجمعية العامة العادية وفقاً لل...
	(11): وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم خلال السنة المالية الأخيرة
	اعتمدت الشركة في رصد بيانات الأسهم أدناه على البيانات الواردة من السوق المالية السعودية (تداول)، وفيما يلي الملكيات في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال العام 2015م، علماً بأنه لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصالح تعود لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفي...
	(12): وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم خلال السنة المالية الأخيرة
	(13): المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة
	يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركتها خلال العام 2015م، كما شملت القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (13) معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.
	(*) 10 مليار سندات مصدره عن طريق صندوق الاستثمارات العامة
	(14): وصف أدوات الدين القابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي أصدرتها أو منحتها الشركة
	ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2015م.
	(15): وصف حقوق التحويل والاكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل التي أصدرتها أو منحتها الشركة
	لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2015م.
	(16): وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
	(17): عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
	بلغ عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام 2015م (خمسة) اجتماعات، وفيما يلي جدول يوضح سجل الحضور الخاص بكل اجتماع:
	(18): وصف لأية صفقة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
	تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجات شركاتها التابعة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع تلك الشركات. وتقدم أيضاً خدمات المشتريات؛ وتتضمن خدمات المستودعات والنقل وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها ا...
	كذلك تعمل الإدارة المختصة في الشركة ممثلة في الإدارة العامة للشؤون القانونية، على حماية أعمال (سابك) من كافة المخاطر القانونية، وصيانة مصالحها من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومراجعة كافة العقود وكافة إجراءات التقاضي وغيرها من الخدمات القانونية الأ...
	(19): معلومات أية عقود تكون الشركة طرفاً فيها وتوجد فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي
	لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة جوهرية لأحد أعضاء مجلس الإدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي، أو أي شخص له علاقة بأي منهم.
	(20): بيان بأية تنازلات لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن الرواتب والتعويضات
	ليست هناك أية ترتيـــبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
	(21): بيان بأية تنازلات لمساهمي الشركة عن الأرباح
	ليست هناك أية ترتيـبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
	(22): بيان ووصف بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة
	تتكون المطلوبات المستحقة كما في 2015م مما يلي:
	*    يتضمن بند مطلوبات مستحقة: فروقات تحويل العملات الأجنبية.
	* * يتضمن بند أخرى: استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.
	(23): بيان بقيمة الاستثمارات والاحتياطيات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
	يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 2015م، كما تضمنتها القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (18) مقارنة بالعام السابق.
	(24): إقرارات مجلس الإدارة
	يقر مجلس الإدارة بالآتي:
	 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
	 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
	 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
	(25): المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات
	انطلاقاً من مبدأ الإلتزام والشفافية فقد تم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عن جميع المعلومات الواجب الإفصاح عنها بموجب لائحة حوكمة الشركات والواردة في المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات وكذلك المادة الثالثة والأربعون من قواعد التسجيل والإدراج باستثنا...
	(26): تحفظات المحاسب القانوني على القوائم المالية السنوية
	يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.
	(27): توصيات مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني وأسبابها
	تمت الموافقة خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بتاريخ 12 أبريل 2015م على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي السادة (أرنست آند يونغ) لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م، ولم يوصِ مجل...
	(28): أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك
	تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، باستثناء الأحكام الواردة أدناه:
	(29): أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها
	الجدول التالي يوضح عضويات أعضاء مجلس إدارة الشركة في الشركات الأخرى:
	(30): تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه
	يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (9) أعضاء، وفيما يلي جدول يوضح تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء:
	(31): وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهامها
	(32): تفصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين والمدير المالي
	الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2015م:
	(33): الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
	أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتاريخ 11 مارس 2015م يقضي بفرض غرامة مالية مقدارها (30,000) ثلاثون ألف ريال على شركة (سابك)، وذلك لمخالفتها الفقرة (ب) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لتأخرها في الإفصاح للجمهور عن تعيين عضو مجلس إدارة...
	(34): نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
	(35): حوكمة الشركات:
	تلتزم الشركة بالمحافظة على أفضل معايير الجودة والأداء في جميع أنشطتها، بما في ذلك تطبيق معايير حوكمة الشركات؛ لهدف تحسين الشفافية، وحماية مصالح الشركة وكافة الأطراف ذات العلاقة. وقد وضعت الشركة لائحة الحوكمة وتم اعتماد العمل بها بموجب قرار مجلس الإدار...
	(36): الشفافية والإمتثال
	الامتثال والشفافية وأداء العمل بنزاهة هو الأساس الذي قام عليه صرح (سابك)، وهو ذات الأساس الذي تنطلق منه الشركة للمضي قدماً في التطور والنمو لتحقيق أهدافها للعام 2025م، مما يوجب علينا جميعاً أن نتحلى في جميع الأوقات بأرفع معايير السلوك الأخلاقي، وأن نل...
	(37): التواصل مع المساهمين والمستثمرين
	تولي (سابك) مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خلال العام من خلال التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كما تعتبر إدارة المستثمرين في الشركة حلقة وصل بين الشركة و المستثمرين و المحللين، تهدف من خلالها إلى بناء علاقات جيدة ووطيدة م...
	(38): الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني
	(39): المسؤولية الاجتماعية:
	(40): البيئة والصحة والسلامة والأمن
	(41): التصنيع – الالتزام بالسلامة والاستدامة والاعتمادية
	(42): الموارد البشرية
	(43): التقنية والابتكار
	(44): سلسلة الإمدادات
	ثانياً: وحدات العمل الاستراتيجية:
	تميز عام 2015م ببروز العديد من التحديات الخارجية والداخلية، حيث ارتبطت أهم التحديات الخارجية بظروف السوق التي بدت أكثر صعوبة بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي هبط من حوالي 100 دولار للبرميل في 2014م، إلى متوسط 50 دولار للبرميل في 2015م، هذا فضلاً عن التبا...
	وعلى الرغم من هذه التحديات -ولا سيما فيما يتعلق منها بانخفاض أسعار النفط والمخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي للصين -فقد تمكنت وحدة العمل الاستراتيجية للكيماويات من تحقيق أرباح تشغيلية أفضل من توقعات السوق بنسبة 8%. وفضلاً عن ذلك حققت وحدة العمل الاستر...
	ثالثاً: تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية

