
 

@@
@

@

ÒäaÜg@ê‹™@ãÌã‘m@
@ÚÓébé˛a@pb«b‰ó‹€@ÚÌÜÏ»è€a@Ú◊ãì€a)Ÿibé(@

Úflb»€a@ÚÓ»‡ßa@∂g@
@
@

@
@Ú◊ãì€a@Ú�ì„cÎ@ıaÜc@Â«‚b»‹€@@Ô€bæa 

@IRPQSH‚@
@

***   **   *** 
@

 
@

  
 

 ٤٠من  ١         م٢٠١٣ عن العام الماليتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 

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


 

@

@
 اتـــویالمحت

 
 

  اإلدارة:تقرير مجلس  أوًال:

 المقدمة .١

 التكوين والنشاط .٢
 التشغيل واإلنتاج .٣
 والتوسعاتالخطط  .٤

 التوقعات المستقبلية والمخاطر .٥

 األصول والخصوم ونتائج األعمال .٦

 التوزيع الجغرافي لإليرادات .٧

 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية      .٨

 اإليضاحات المحاسبية .٩

 الشركات التابعة .١٠

 الدين للشركة وشركاتها التابعةتفاصيل األسهم وأدوات  .١١

 سياسة توزيع األرباح .١٢

 التغير في ملكية األسهم .١٣

 الشركة وديون المعلومات المتعلقة بقروض.١٤

 وصف ألنشطة أدوات الدين .١٥

 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .١٦

 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع .١٧

 الصفقات بين الشركة واألطراف ذات العالقة .١٨

 ح أعضاء مجلس اإلدارةمصال .١٩

 مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .٢٠

 التنازالت عن الرواتب والتعويضات .٢١

 التنازالت عن األرباح .٢٢

 المدفوعات النظامية المستحقة .٢٣

 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .٢٤
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 إقرارات مجلس اإلدارة .٢٥

 تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية .٢٦

 واختصاصاتهالجان مجلس اإلدارة  .٢٧

 الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة .٢٨

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية .٢٩

 حوكمة الشركات .٣٠

 التواصل مع المساهمين .٣١

 غير المطبقة الئحة حوكمة الشركاتأحكام  .٣٢

 الموارد البشرية .٣٣

 االسهام في تنمية االقتصاد الوطني .٣٤

 المسئولية االجتماعية .٣٥
. 
 
 
 

 تقرير مراجعي الحسابات والقوائم الماليةثانياً :

 
@

@

@

@

@

@
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@
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 سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود سمو األمير

@

Óˆä@kˆb„@âÓ–‰n€a@êÓˆã€a@ÒäaÜ�a@ê‹™@ê@

 محمد بن حمد الماضيالمهندس 

@

ıbÄõ«˛a@

 عبدالرحمن بن عبدالله الحميديالدكتور 

 عبدالله بن عبدالرحمن الحمودياألستاذ 

 بندر بن عبدالعزيز الوايلياألستاذ 

 هبدان الهبدان عبدالعزيز بن األستاذ 

  خالد بن حمزه نحاسالدكتور 

  محمد بن عبدالله الخراشي األستاذ 

 عبدالله بن محمد العيسىاألستاذ 
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@Z�̧ ÎcæaZÚflá‘@
@

ÒÜbè€a/@@ÚÓébé˛a@pb«b‰ó‹€@ÚÌÜÏ»è€a@Ú◊ãì€a@Ô‡Ábèfl)Ÿibé(@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@µfl60a@
@

Èmb◊ãiÎ@!a@ÚºäÎ@·ÿÓ‹«@‚˝è€aL@
يقـدم لمسـاهمي الشـركة الكـرام تقريـره السـنوي       أن  )سـابك (يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية 

الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرتين عن هيئة السوق الماليـة وكـذلك    المعد وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة
علــى م)، ٢٠١٣(خــالل العــام المــالي  إنجــازات الشــركة نظــام الشــركات الســعودي والنظــام األســاس للشــركة، مستعرضــاً 

، والتطوير واالبتكار التقني العلميالبحث في مجاالت  هاجهودوكذلك على صعيد ، اإلنتاجي والتسويقي األداءصعيد 
الشـركات  كبريـات  التنافسـي بـين    مركزهـا لتعزيـز  الحثيثة التـي تبـذلها الشـركة     الجهودإلى جانب تسليط الضوء على 

 .جهود االستدامةاإلسهامات الكبيرة في ، والعالميةالبتروكيماوية 
 

إلى مقام خادم  أسمى آيات العرفان واالمتنانهذه المناسبة ليقدم  -رئيسًا وأعضاًء  -ويغتنم مجلس إدارة الشركة 
للرعاية ، ، والحكومة الرشيدةحفظهم الله ،وسمو النائب الثاني ،الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده األمين

عطاءات العاملين  (سابك) مجلس إدارةكما يثمن ، ها لجميع قطاعات الوطن اإلنتاجيةالسديدة التي يولون والتوجيهات
 .ووفاء شركاء نجاحها من زبائن ومساهمين ،بالشركة

 
@

�bÓ„bqZ@Z¬bì‰€aÎ@ÂÌÏÿn€a@
 ٦٦تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ ،شركة مساهمة سعودية )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية 

ومسجلة في مدينة الرياض بالسجل التجاري رقم ، م ١٩٧٦سبتمبر  ٦هـ الموافق ١٣٩٦رمضان  ١٣بتاريخ 
% لحكومة المملكة العربية ٧٠مملوكة بنسبة وهي ، م١٩٧٧ر يناي ٤هـ الموافق ١٣٩٧محرم  ١٤بتاريخ  ١٠١٠٠١٠٨١٣

ودول مجلس التعاون  ،والمقيمين المملكة العربية السعودية مواطنيمن  لقطاع الخاص% ل٣٠، ونسبة السعودية
 .الخليجي

،  وتسويق وتوزيع الكيماويات، واألسمدة، والحديد والصلبتصنيع  في ،والشركات التابعة لها تتمثل أنشطة الشركة
 العالمية.وواإلقليمية المحلية في األسواق 
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ZÚ◊ãì€a@Ú�ì„c@
 :التاليةتتكون الشركة من قطاعات األعمال 

 رات والكيماويات المتخصصةيات األساسية والوسطيات والبوليميشمل الكيماو :الكيماوياتأوًال : قطاع 
  .كيات المبتكرةيالبالستو

 األسمدة. يشمل منتجات: ثانيًا: قطاع األسمدة
 الحديد والصلب. يشمل منتجات :: قطاع المعادنثالثًا
 )سابك(يشمل عمليات المركز الرئيس ومراكز التقنية واالبتكار واألنشطة االستثمارية وشركة : المركز الرئيس: رابعًا

 لالستثمارات الصناعية والشركات التابعة لها.
@

�br€bq@Î@›ÓÃìn€a@Zxbn„�aZ@
 ستراتيجيةاالحسب وحدات العمل ، حجم اإلنتاج والمبيعاتاألنشطة الرئيسة للشركة و يبينالجدول التالي 

 م.٢٠١٢، مقارنة بعام م٢٠١٣في عام ، المختلفة
 

 ماليين األطنان المترية

  اإلنتاج المبيعات الوحدة

 م٢٠١٣ *م٢٠١٢ م٢٠١٣ *م٢٠١٢
SP~X SP~T TU~T TS~S  الكيماويات 
QQ~W QQ~V QQ~V QQ~U  البوليمرات 
T~U T~U V~U V~U األسمدة 
U~T U~W U~V U~Y المعـادن 
Q~W Q~W Q~T Q~S البالستيكيات المبتكرة 
UT~Q US~Y WP~U VX~U اإلجمالي 

 SSTPCباستثناء الكميات المنتجة والمباعة من شركة  سابكاإلنتاج يشمل الكميات المستخدمة داخل شركات *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ٤٠من  ٦         م٢٠١٣ عن العام الماليتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 

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


 
 

 القطاع

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية

 المركز الرئيس المعادن األسمدة الكيماويات
 حذوفاتوتسويات 

توحيد القوائم عند 
 المالية

 اإلجمالي

 م٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 
@RRP~SSX~UTS@W~RXT~XXT@QT,RWW,VVQ@QQ~RYS~YTQ@(VT,QVS,URY)@QXY~PSQ~UPP المبيعات
إجمالي 
@TR~TRX~PUV@T,RUP,VYX@R,TUR,TQS@T~YPY~WRV@Q~SPS~TWP@UU~STT~SVS الربح

صافي 
@RY,WST~TUV@T,TTU,PTU@Q,WVW,TSR@RV~PRX~TVY@(SV,VYW~PRP)@RU~RWX~SXR الدخل 

إجمالي 
@RVP~YUU~QVT@QT,QWP,YXY@RS,RYU,RQR@RRU~UTW~USY@(QXT~XYX~SSU)@SSY~PWP~UVY الموجودات 

إجمالي 
@QWR~XYP~TWY@Q,XYT,PYT@U,UPV,QQQ@VT~RUT~QXU@(QQR~QSP~SXS)@QSR~TQT~TXV المطلوبات

       

 م٢٠١٢ديسمبر  ٣١السنة المنتهية 
@RQW~YPU~TXY@X~UPP~PUP@QT~XTU~QVY@QU~WPR~QXP@)VW~YRW~STQ(@QXY~PRU~UTW المبيعات
إجمالي 
@SY~QTY~VWT@U~STT~RTT@S~PPT~TTT@T~QVS~QQV@Q~WSQ~XUS@US~SYS~SSQ الربح

صافي 
@RW~SUW~VWW@U~TYR~PPR@R~QQV~SRW@RU~RWU~STQ@)SU~TVQ~PXU( RT~WXP~RVR الدخل 

إجمالي 
@RUU~UPT~YTQ@QT~XPW~PSP@RS~TXV~QVX@RRW~YYU~UTX@)QXT~SUU~WYY(@SSW~TSW~XXX الموجودات 

إجمالي 
@QVT~VWS~YRY@R~PVU~PXP@V~RVT~TYY@WS~WVY~YWX@)QPU~QXV~YRS(@QTQ~UXV~UVS المطلوبات

 ت التابعة والزميلة.أرباح الشركاصافي الحصص في  يتضمن صافي الدخل
 أرصدة حسابات االستثمارات في الشركات التابعة. إجمالي الموجودات  يتضمن

@
 
@
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@

�b»iaä@Zpb»éÏn€aÎ@¡�©a@Z@
االنجازات التي  و)، ومن تلك المشاريع ٢٠٢٥سابك مشاريعها التوسعية في إطار رؤيتها (خططها و واصلت الشركة 

 :  يلي ا ماتم تحقيقه
 

o  هذه التوسعة تشمل  % من الشركة. و٤٧،٢٦شركة (ابن رشد) بمدينة ينبع الصناعية، وتمتلك سابك توسعة
لمصنع العطريات  من الغاز الطبيعي إلى منتج من المشتقات البترولية (ريفورميت) تغيير مصدر اللقيم الحي 

) ألف طن إلى ٣٧٥لمنتج البرازايلين من ( . كذلك رفع الطاقة االنتاجية الطاقة اإلنتاجيةمما سيؤدي الى رفع 
) ألف طن ٧٠٠) ألف طن الى (٣٥٠( ) من PTAمصنع حمض الترفثليك ( انتاجرفع طاقة و  ) ألف طن.٤٦٠(
توسعة كما تتضمن  .) ألف طن٤٢٠) بطاقة إنتاجية مقدارها (٢-PET(  ٢مصنع البولي ايثلين ترفثليت و

فورميت الري لمادتي الرافينيت وصهاريج المنافع لمواكبة المشاريع التوسعية الجديدة باإلضافة الى إنشاء 
األول من عام  لنصف. ومن المخطط بدء عمليات التشغيل التجريبي للمشروع في االميناء الصناعي على أرض

 م٢٠١٤
 
o  عالي الكثافة متعدد الصيغ. ويقع  منتج البولي إيثيلين عالي الكثافة ثنائي الصيغة إلى البولي إيثيلينترقية

 % منها. ٣٥المشروع في مجمع شركة كيان السعودية في مدينة الجبيل الصناعية والتي تمتلك سابك 
 
o  بمجمع شركة بتروكيميا في مدينة الجبيل الصناعية لتحسين إنتاج  ٢مشروع تجديد أفران مصنع أولفينات

طن في الساعة من الغاز  ٢٠٠ تصل إلى لى استيعاب سعةأفران أولفينات لتكون قادرة ع ١٠ومدة تشغيل 
طن سنويًا من ألف ) ١٣٢( حوالي برميل يوميًا) الستخدامها في إنتاج ٥٠٠،٠٠٠الطبيعي المسال كمادة خام (

 .المشروع أيضًا إلى تقليل تكاليف الصيانة و زيادة االعتماديةسيؤدي األولفينات. 
 

o  مشروع إضافة وحدة نزع البنزين من مياه مرافق المصنع المستعملة لشركة ينبت بمدينة ينبع الصناعية
جزء من المليار  ٥٧% من الشركة ويهدف إلى تخفيف نسبة البنزين الحلقي إلى أقل من  ٥٠وتمتلك سابك 

ل و ينبع بخصوص قوانين ليتطابق مع مواصفات اإلصدار الجديد من تعليمات الهيئة الملكية بمدينة الجبي
 مليون طن متري سنويًا.  ١,١٦٨البيئة. المصنع سيعمل بطاقة انتاجيه قدرها 

 
o   مثيا أكريالت بطاقة للمشروع الشركة السعودية العربية للميثا أكريالت (سماك). ويتضمن المشروع مصنعًا

) ألف ٤٠ذو طاقة إنتاجية سنوية تقدر ب( ) ألف طن سنويا ومصنع البولي ميثيل ميثا أكريالت٢٦٠انتاجية (
 بمشيئة الله تعالى.  ٢٠١٧والمتوقع بدء التشغيل التجريبي في الربع االول من عام طن سنويًا. 
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o  مشروع البولي أوكسي ميثيلين  (POM) في الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) وسيؤدي هذا المشروع

لية واحتكاك منخفض، مما يعزز استراتيجية المملكة الرامية إلى إلنتاج بالستيكيات هندسية ذات متانة عا
توسيع وتنويع القطاع الصناعي وخلق فرص وظيفية في الصناعات التحويلية. ويعتبر المشروع الذي تبلغ 

ألف طن، توسعًة ألعمال شركة (ابن سينا) القائمة ، وهو مشروع مشترك بين  ٥٠طاقته اإلنتاجية السنوية 
سي تي إي) المملوكة لشركة (سيالنيز كوربوريشن آند دوك إنرجي) األمريكية للمواد (سابك) و (

المتخصصة. وتستخدم مادة البولي أوكسي ميثيلين بشكل رئيس في صناعة السيارات، واإللكترونيات، 
واألغذية، وغيرها من القطاعات الحيوية األخرى ، وستمثل قيمة مضافة في تطوير قطاع الصناعات 

 يلية بالمملكة.التحو
 

o  كيلو فولت، في الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) ويشترك  ٢٣٠مشروع إمداد الطاقة الكهربائية بسعة
في ملكية هذه االتفاقية شركات: (ابن سينا) ، و(البيروني) ، و(شروق). تأتي هذه االتفاقية تلبية لحاجة 

ميثاكريليت ،  ات البولي أوكسي ميثايلين ، وميثيلشركة (ابن سينا) من اإلمداد الكهربائي لدعم مشروع
إضافة إلى أن هذا المشروع  .وبولي ميثيل ميثاكريليت ، ومشروعات األكريلونايترايل ، وسيانيدالصوديوم

ويدعم المتطلبات الكهربائية المستقبلية لشركة  سيرفع من اعتمادية الطاقة الكهربائية واالستدامة ،
 (البيروني).

 
o  الذي يستخدم في عملية التصنيع لـمادة  إنشاء مصنع المحفزاتمشروع ،HDPE  البولي إيثيلين مرتفع

) في ةسعوديكيان ال( ـبفي مصانعها   HDPEالكثافة ، حيث أن استراتيجية سابك تسعى لتصنيع مادة الـ 
كة المالكة هي الشروألمانيا.  ) فييلسنكيرشن(ج و ,كيان الجبيل الصناعية, (ينساب) في ينبع الصناعية, 

طن سنويًا. وسيتم بناء هذا  ٥٠). ويقدر الطلب الداخلي لسابك حوالي SABCATشركة سابك للمحفزات (
قد تم إكمال العقد التصميمي األولي بنجاح و المشروع داخل مجمع مركز سابك لألبحاث بالجبيل الصناعية. 

يلية واإلنشاء، ومن المتوقع بمشيئة الله أن ، وجاري اإلعداد لبدء مرحلة التصاميم التفص ٢٠١٣أكتوبر في 
 .٢٠١٦يتم اكتمال المشروع بحلول الربع الثاني من العام 

 
o بيوتادايين إستيرين أو ( االكريلو نيتريل مشروعABS(  ,(بتروكيميا) خلق  فيحيث يساهم  في شركة

تزيد من الفرص الوظيفية لصناعات الثانوية في المملكة العربية السعودية والتي بدورها ل مدخالت جديدة 
) في صناعات ثانوية كثيرة من أهمها االستخدام على نطاق واسع في ABSفي سوق العمل. تدخل مادة (

الطاقة  صناعة السيارات  واألجزاء الخارجية لحقائب السفر وأغلب األجهزة الكهربائية المنزلية. تبلغ
 . ٢٠١٤طن  في السنة ومن المتوقع بداية التشغيل التجريبي بنهاية عام  ألف ١٤٠اإلنتاجية للمشروع 
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o  مشروع الشركة السعودية أللياف الكربون في مدينة ينبع الصناعية إلنتاج البولي أكريلونيتريل بطاقة انتاجية

طن سنويًا كمرحلة  )٣،٠٠٠إنتاجية قدرها (طن سنويًا و ألياف الكربون بطاقة ألف  )٢٧(حوالي تقدر  ب
 ) طن سنويًا.١٠،٠٠٠أولى قابلة  للتوسعة الى (

 
o  مما سيؤدي الى رفع طاقته  لشركة (شرق) بمدينة الجبيل الصناعية ٣تعديل مصنع األثيلين جاليكول

التي تستخدم كمضاد  ) طن متري سنويًا من مادة اإليثلين جاليكول٥٢٥,٠٠٠) الى (٤٥٠,٠٠٠من( االنتاجية 
 م.٢٠١٤ االول من  العام الربع خالل يتوقع االنتهاء من األعمال اإلنشائيةو للتجمد وإلنتاج مادة البولي أستر. 

 
o ) تطوير منتجات جديدة من مادة كلوريد البولي فينيل المعلقSPVC والمخصصة للمجاالت الطبية (

المستهدفة  التي تغطي مختلف التطبيقات الطبية والغذائية والغذائية، حيث تم تحقيق المواصفات الرئيسة 
).  و تم الحصول على موافقة الجهات الدولية على استخدام هذه PVCلمنتج كلوريد البولي فينيل (

 المنتجات في التطبيقات الصحية والغذائية.
 
o ) تحسين الخواص الميكانيكية لمنتج البولي ستيرين عالي المقاومةHIPSوصالبة متانة ل تعزيز ) ، من خال 

 األلواح بثق تصنيع مجال في العاملة التحويلية الصناعات شركات ذلك يساعد وسوف. النهائي المنتج
 المواد كمية من والتقليل العادي بالحجم مقارنة الوزن إنقاص في بالحرارة، التشكيل وتطبيقات البالستيكية

 مضافة لتعزيز المقاومة، مع الحفاظ على نفس الخواص الميكانيكية. ال
 

o  تطوير وتسويق أربعة منتجات جديدة من ترافتاالت البولي إيثيلين. تشمل هذه المنتجات: منتج الستخدامات
 Fast) و منتج ذو القدرة السريعة إلعادة التسخين (Hot Fillالتعبئة على درجات الحرارة العالية ( 

Reheat) و فيلم ترافتاالت البولي إيثيلين ثنائي الشد (BOPET Film   ومنتج ذو اللزوجة المنخفضة ،(
)Low IV وتستخدم تلك المنتجات في عمليات التعبئة على درجات الحرارة العالية للمشروبات ومنتجات (

ليف باألفالم وتطبيقات األطعمة السائلة. كما تستخدم بشكل أساسي لتلبية الطلب المتزايد على عمليات التغ
الدعاية واإلعالن و في صناعة العبوات الصغيرة. و تساعد هذه المنتجات في التقليل من استهالك الطاقة و 

 زيادة االنتاج. 
 

o  سابك  ويدعىفي عملية الطالء بالبثق،  يستخدمتطوير منتج مميز ®LDPE nExCoatعبر تقنية سي تي  ٥ ،
وكة لشركة سابك ، ويحوي هذا المنتج على تركيبة جزيئية مصممة خصيصًا الفريدة من نوعها والممل® آر 

 لتناسب عملية الطالء بالبثق و يلبي مواصفات االستدامة. 
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o   تطوير منتجات جديدةBIو ٥٨٢٢BIمن نظام الهوستالين ثنائي التفاعل، والتي صممت لصناعة   ٥٨٢٨

منها مقاومة اإلجهاد البيئي للقوارير عند تعبئتها بمواد  القوارير الصغيرة. تقدم هذه المنتجات مزايا متفوقة
كيميائية قوية، وكذلك تسمح للمصنعين بتقليل وزن القارورة من خالل تقليل سماكة الجدار، وهي أيضًا 

 منتجات مستدامة.
 

o  تطوير منتج جديد للحاويات الصناعيةICP(البراميل المفتوحة) ويتميز هذا المنتج بخفة الوزن.   ٥٧٠٣
 للحاويات المخصصة لنقل السائل المركز.  ICP٤٩٠٧Sكما تم اعتماد منتج جديد 

 
o  عبر تطوير منتج عالي القيمة لتعبئة المياه (غير الغازية) وهو  منتجات األغطيةتنويع باقةCC٨٦٠V  الذي

 اظ على الطعم والرائحة الطبيعية للماء. يمتلك مزايا ممتازة فيما يتعلق بالحف
 
o  (ثنائية التفاعل) تم ادراج منتج جديد للرقائق البالستيكية (أكياس التسوق) المصنع بالتقنية الجديدة

Fأسواقه تميز تحيث لألسواق في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا ، لتخدم قطاع التغليف المرن    ٠٠٨٥١
ج هو نسخة متفوقة من منتجات الرقائق المتوفرة لدى سابك حاليا من حيث بالمنافسة الشديدة. وهذا المنت

 الخصائص الميكانيكية والقدرة على إنقاص الوزن.
 
o  ادراج منتجات األنابيب الملونة لتطبيقات المياه تعزيز موقف (سابك) في قطاع البناء والتشييد من خالل

اعتماد منتج أنابيب الضغط في كل من أستراليا من قبل والغاز و تحقيق المزيد من النجاح بعد أن تم 
)PIPA) وفرنسا من قبل ،(ACS) و ألمانيا من قبل (KTW و تعتبر منتجات (سابك) من االنابيب السوداء .(

 المصنعة من البولي ايثلين عالي الكثافة احد المنتجات االستراتيجية المصنعة في مصانع الشركة.
  
o يعة الختبار انتشار التصدع البطيء في أنابيب الضغط العالي المصنعة من مادة تطوير طريقة جديدة وسر

البولي إيثيلين عالي الكثافة. هذه الطريقة المبتكرة ستقلص فترة االختبار وتوفر الجهد والمال وهي طريقة 
 صديقة للبيئة حيث ال يستخدم فيها أي مواد كيميائية مقارنة بالطريقة السابقة. 

 
o  إلى قائمة المنتجات المستدامة من قبل وحدة العمل االستراتيجية للبوليمرات جديدة منتجات  خمسة إضافة

و منتج كلوريد  LDPE nExCoat٥و منتج  ٥١٩A PP Spunbondو منتج  HDPE RELYوهي (منتج 
 منتجات.  ٨) ليصل المجموع إلى ٢٢٠٢UMS LDPEو منتج   ٧٤١Eالبولي فينيل
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o  الدعم اللوجستي في ميناء الجبيلتدشين مرافق تم -PLF ، التي تعتبر إنجازا استراتيجيا وخطوة كبيرة و

تجاه إعادة تشكيل سلسلة إمدادات (سابك) بحيث تلبي متطلبات الزبائن من الخدمات وتدعم أهداف الشركة 
مخصصة الجمارك السعودية إلنشاء بوابة للجمارك مصلحة على تصريح من كما تم الحصول  التنموية. 

لشركة (سابك) ضمن مرافق الدعم اللوجستي بميناء الجبيل. مما سيسهل تدفق المنتجات بين مرفق الدعم 
 اللوجستي بالميناء ومحطة الحاويات بالميناء، كما سيدعم مرونة العمليات وجودتها

 
o  ديدة ، وبهذا م من ناحية إيداع طلبات براءات االختراع الج٢٠١٣حققت (سابك) رقما قياسيا خالل العام

 براءة.  ٩٧٩١يصل إجمالي براءات االختراع لدى (سابك) إلى 
 

o  ما يعمل على ، بما يخص صناعة السيارات, طرح حزمة من الحلول الفنية في األسواقوبدأت سابك بتجربة
تخفيف الوزن، األمر الذي يؤثر في كفاءة استهالك الوقود، والسالمة (مقاومة الصدمات)، إضافة إلى 

 ١تحسين الدورات التصنيعية. وتشمل منجزات الشركة في هذا اإلطار نوافذ سيارة فولكس فاغن إكس أل 
م، إضافة إلى أداء (سابك) الرائع ٢٠١٣الجديدة، والتي كشف عنها النقاب خالل معرض جنيف للسيارات 

القسم الداخلي من  حيث حققت الشركة الفوز في فئتين (عن بألمانيا, م)٢٠١٣خالل فعاليات معرض (كيه 
جسم السيارة وعن جهاز امتصاص الصدمات) إضافة إلى ترشيحين من بين تسع فئات. وقد تم تطوير 

البولي كاربونيت، ويتم حاليا العمل على إطالقها تجريبيا لالستخدام في القطارات وتطبيقات -هياكل زجاج
 عربات األنفاق وغيرها. 

 
o المصنعة من قبل سابك للبالستيكات المبتكرة مواد الم استخدا(SIP)  آي فون (بشكل واسع في تصنيع جهاز

، وغيرها.  )٤سامسونغ أس (، وجهاز - سي ٥بما في ذلك البالستيكيات الملونة التي تميز الفئة  -), ٥
وخالل الربع الرابع قامت (سابك) بتجريب تقنية الشاشة اللمسية الجديدة المصنوعة بشكل رئيس من 

م التوسع  في مجال تقنيات األجهزة اللوحية. ٢٠١٤البالستيك على أول هاتف ذكي. ويتوقع خالل العام 
كخيار للمصممين في إطار سعيهم وتهدف تقنية البالستيكيات الحرارية المرّكبة إلى توفير ميزة إضافية 

 الدائم لتقليل السماكة والوزن. 
 
o  وقعت سابك أكثر من خمسين اتفاقية للحصول على تراخيص عدة جهات، فيما عملت بجد على كسب زبائن

؛ وتم نتيجة لهذه ABS وLAO و LDPEجادين يودون الحصول على ترخيص تقنياتها الخاصة بمنتجات 
 الجهود توقيع عدد من االتفاقيات الثنائية. 
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o  و االساليب الممنهجة التي رسخت تبني افضل الممارسات لالعتمادية نجاحا في خالل العام الشركة حققت

ى الى تحقيق افضل النتائج للشركات التابعة. و و الصيانة مما اد مبدا الثبات على االسس الصحيحة لالنتاج
 في (سابك) و تحقيق افضل استغالل الصولها و مواردها  بالتالي على معدل التشغيل انعكس

 
o  كما ان الى جوده وفعالية التشغيل في المصانع. تؤدي اجراءات عمل عالميه جودة التصنيع وضع مركز

النجاح و وضع خطط الصيانة الدورية في حالة جاهزية  تطوير و توحيد المواصفات ساهم في استمراية
 للتنفيذ في الوقت المطلوب.  

 
o  وحدة التصنيع قامت بما يتناسب مع االهداف المرجوة. كما  في عمليات اإلنتاجللتحكم وضع خطه شامله

درجات على لتحقيق اتطبيق أعلى المواصفات لتنظيم و صيانة خطوط االنابيب بمع الهيئة الملكية بالتعاون 
 السالمة لسابك والصناعة بشكل عام.

 
o   دراسة كافة الفرص االستثمارية الخارجية في مادة الحديد الخام، وخاصة في موريتانيا ، والتي تعزز من

سلسلة القيمة المضافة في عمليات اإلنتاج وتلبية حاجة األسواق المستهدفة وخططها االستراتيجية لعام 
خاللها على تعزيز قدراتها اإلنتاجية وضمان موثوقية سالسل اإلمداد ، وخفض والتي تعمل من  ٢٠٢٥

 التكاليف ، ومواجهة تذبذبات األسواق واألسعار.
 

o  .مشروع توسعة حديد للمنتجات الطويلة والقائم في  داخل مجمع شركة (حديد) بمدينة الجبيل الصناعية
) مليون طن من ١ات طاقة انتاجية سنوية تقدر ب(المشروع  يتضمن مصنع  الصلب لكتل الحديد الطويلة ذ

كتل الصلب. ويتضمن أيضا مشروعًا لمصنع درفلة كتل الحديد وإنتاج  لفات الحديد بطاقة انتاجية سنوية 
كذلك مشروع توسعة مصنع االختزال المباشر (د) ويهدف لرفع الطاقة اإلنتاجية  .) ألف طن٥٠٠تقدر بـ (

) ٢٤٠مليون طن سنويًا من مكورات الحديد اإلسفنجي ، أي بزيادة ( )١،٢٤ى () مليون طن ال١للمصنع من (
 .ألف طن سنويًا

 
o ٣٠٠م ، وتجرى حاليًا أعمال اإلنشاء للمشروع إلنتاج ٢٠١٣عدل خالل العام إرساء عقود مشروع الحديد الم 

ل يطريق تعد ويًا من قضبان التسليح عنألف طن سنويًا ، وبطاقة تصميمية ستصل إلى مليون طن سن
حديد األسالك واللفائف وتحويلها إلى قضبان تسليح وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على قضبان التسليح. 

مم وسيدخل الخدمة في الربع  ١٠مم و  ٨وسيؤمن هذا المشروع كميات إضافية لزبائن سابك من مقاسات 
 .٢٠١٤الثاني 
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o قطاع المنتجات الطولية بسعة تصميمية سنوية تبلغ ) والذي يخدم ٦التشغيل التجريبي للفرن رقم ( بدأ

مليون طن من كتل الصلب والتي ستسهم بشكل تدريجي في تقليص االعتماد على استيراد أي كميات 
إضافية لكتل الصلب لتغذية الطلب على المنتجات الطولية من حديد التسليح ولفات األسالك. وسيصل 

وهو ما سيخفف من تأثير تذبذبات األسعار والجودة لكتل  ٢٠١٤عام إنتاج الفرن لطاقته التصميمية بنهاية 
 الصلب المستورد.

 
o  ألف طن من لفائف  ١٣٠انتاجه التجاري حيث أنتج حتى نهاية العام نحو  ٢بدأ مصنع لفائف األسالك رقم

ع مع مصنع ألف طن سنويًا. وسيغطي إنتاج هذا المصن ٥٠٠األسالك ، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذا المصنع 
 الطلب المحلي للفات األسالك. ١لفات األسالك رقم 

 
o  حضره عدد كبير من الشركات و عقد في الشرق األوسط حول صناعة أنابيب الصلب رعاية المؤتمر الذي

المصنعة للحديد والصلب في العالم باإلضافة إلى مصنعي األنابيب والزبائن والموردين لمناقشة المواضيع 
في المؤتمر عدد من ورش العمل الفنية من  (سابك) يز أساليب التعاون المشترك ، حيث نظمتالمشتركة وتعز

بينها الورشة السعودية الكورية التي استمرت اسبوعًا لتسليط الضوء على الدراسات والعمل المنجز لتطوير 
  .منتجات الصلب

 
o  وكذلك  ٨استخدام الطاقة بنسبة ٪ وخفض في ٨خفض األداء الفعلي النبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٪

، كما تهدف خطط برنامج االستدامة  .٪٢٦٪ وخفض نفايات المواد بنسبة  ٦خفض استهالك المياه بنسبة 
٪ ، وخفض استهالك  ٢٣% ، وخفض استهالك الطاقة بنسبة  ٢٢لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 

 .٢٠١٦عام ٪ بحلول  ٦٢٪ والنفايات بنسبة  ٢٢المياه بنسبة 
 

o ) وبهذا فإن  الصناعي%) من األعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمشروع المطاط ا٣٥استكملت الشركة ،
م. كما تم االنتهاء من مرافق ٢٠١٥العام خالل المشروع يسير حسب المخطط له، ويتوقع بدء تشغيل المصنع 

إدارة تخزين المنتجات في مدينتي الجبيل وينبع، حيث تحوي كميات من منتجات المطاط المخصصة 
 لتوريدها إلى المستهلكين المحليين في المملكة. 

 
o   عقد أول  و تم في مجال المطاط الصناعي من حيث البدء في مرحلة التسويق المبدئي، تحقيق خطوة مهمة

 م. ٢٠١٣صفقة لبيع المطاط الصناعي في الربع الرابع من العام 
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o عامه الدراسي الثاني، وقريبًا سيقدم للسوق السعودية أول الصناعي ل المعهد العالي لصناعة المطاط ودخ

 دفعة من الخريجين المتخصصين في مجال هذه الصناعة.

 
o  وحدة العمل الجديدة  -الذي تم االنتهاء منه حديثًا –كية لتطوير التطبيقات البالستي )سابك(سيمّكن مركز

من دعم االحتياجات الفنية لزبائنها وتشجيع االستثمار في الصناعات التحويلية. حيث يحتوي المركز على 
يقع المركز في  و مع توفر قسم خاص بتقنيات المطاط معدات صناعية متقدمة للمعالجة وإجراء االختبارات،

 وادي الرياض للتقنية بجامعة الملك سعود 
 

o  م, ٢٠١٣تم تسليم اول دفعة من الوحدات السكنية بمشروع حي جلمودة بالجبيل الصناعي في ديسمبر العام
كما ) وحدة سكنية في ايطار المرحلة الثالثة للمشروع. ١٢٨٠و تتولى احدى الشركات الصينية انشاء (

 .٢٠١٤ عام وسوف يكتمل المشروع نهاية ) وحدة سكنية٤٨٢نشاء (إشركة محلية  تتولى
 
o ) ٢٦٠٠مشروع إسكان حي المطرفية في مدينة الجبيل الصناعية, ويتكون  من تصميم وإنشاء ما يقارب (

،  الهيئة الملكية ) و معتمدة منسابك(مع مواصفات ومقاييس  متوافقًةبنماذج مختلفة  وحدة سكنية حديثة
وتطوير التخطيط العمراني للحي وجميع خدماته ومرافقه الصحية ،  التحتية األولية والثانوية وإنشاء بنيتها

لتوسيع البرنامج الرئيسي والذي يهدف ) ٢م٣,٦٥٠,٠٠٠تار(هك ٣٦٥والخدمية والترفيهية وذلك بمساحة 
 ،  لتوفير مساكن جديدة لموظفي سابك

 
o ) وحدة سكنية إلسكان الموظفين السعوديين على ٩٩٠مشروع مجمع الرياض السكني : يحتوي على حوالي (

) وحدة سكنية إلسكان الموظفين غير السعوديين. ويشمل جميع المرافق األساسية ٢١٦مرحلتين وحوالي (
من مدارس ومراكز تجارية ومطاعم ومساجد ونوادي رياضية وأماكن ترفيهية. تم االنتهاء من المخططات 

انة مدينة الرياض وسوف يتم االنتهاء من تنفيذه في الربع الرابع من عام األولية والحصول على موافقة أم
 م.٢٠١٦

 
o  مشروع إسكان سابك المرحلة الثالثة الحزمة السادسة في حي الفيصل بمدينة ينبع الصناعية، ويشمل

، كما يشمل المشروع إنشاء كامل البنية التحتية للمشروع من طرق  وحدة سكنية) ٣١٩المشروع إنشاء (
وشبكات توزيع المياه والكهرباء والهاتف والتلفاز ومياه الري وكذلك شبكات الصرف الصحي وصرف مياه 

 .٢٠١٤ شهر مارساألمطار، كما يشمل أعمال التشجير وإنارة الشوارع. التاريخ المحدد النتهاء المشروع هو 
@
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@
bÇ�bèfl@ã†bÉæaÎ@ÚÓ‹j‘nèæa@pb»”Ïn€a@ZZ@

 

تعمل سابك في بيئة متنامية المخاطر وبشكل مطرد وسريع شأنها شأن معظم الشركات التي تعمل في قطاع 
البتروكيماويات. وفي ظل هذه التحديات التي تواجهها الشركة سواًء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تسعى 

احة في العديد من البلدان وكذلك دخول استغالل  جميع الفرص التجارية المتسابك جاهدًة لنمو أعمالها من خالل 
في النمو العالمي  أسواق حديثة لم تكن متاحة سابقًا. وانطالقًا من الوعي التام بالمخاطر المرتبطة بطموحات الشركة

المستمر، قامت شركة سابك بإنشاء إدارة المخاطر بهدف حماية أعمالها الحالية والمستقبلية ولتوفير تدابير وقائية 
 ية للمخاطر المحتملة.وتفاعل

 
إدارة المخاطر على توحيد االستراتيجيات، والعمليات، وكذلك توجيه الموظفين إلتباع طريقة موحدة إلدارة   تعمل

المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبًال. وللوصول لهذا الهدف، اعتمدت إدارة المخاطر على بناء اإلجراءات 
 العالمية ال دارة المخاطر.والعمليات الداخلية وفق المقاييس 

 
ولحماية سابك من األخطار المستقبلية ولمساعدتها على تحقيق أهدافها االستراتيجية، تقوم إدارة المخاطر بتحديد 

 وتحليل األخطار التي تواجهها قطاعات سابك المختلفة داخليًا وخارجيًا بطريقتين وهما:
 

o التقليل من تأثيرها أو احتمالية حدوثها لجتها، لتفاديها أوتقييم المخاطر: تحليل المخاطر والعمل على معا. 
o  للتعامل مع المخاطر غير المتوقعة.استمرارية األعمال: رفع مستوى االستعداد  والجاهزية 

 
تقوم إدارة المخاطر في سابك بتقييم المخاطر على عدة مستويات وهي المستوى االستراتيجي، والتشغيلي، وكذلك 

طة باألهداف السنوية لإلدارات. وقد قامت إدارة المخاطر بتغطية العديد من وحدات العمل المخاطر المرتب
من خالل إقامة ورش عمل لتقييم  ٢٠١٣االستراتيجية والمركزية ومكاتب التسويق والشركات التابعة خالل عام 

دوري لما تم تغطيته مسبقًا مما  المخاطر و استمرارية األعمال. كما تقوم ادارة المخاطر بالمتابعة المستمرة وبشكل
 يسهم وبشكل فاعل في رفع مستوى الوعي بالمخاطر المحيطة بسابك واالستعداد لها بشكل أفضل.

 
األعمال، تقوم لجنة إدارة المخاطر بسابك باإلشراف على كافة نشاطات إدارة المخاطر وبشكل  وفيما يتعلق بحوكمة

دوري، وأيضًا متابعة وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجهها سابك والتي يتم رفعها إلى اللجنة من قبل قطاعات 
 سابك المختلفة عن طريق إدارة المخاطر.
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واالدارة القانونية لالمتثال  ةالداخلي لمراجعةبتوحيد أنظمة إدارة المخاطر مع ا كما نجحت مبادرة الحوكمة الخاصة

والفعالية في المتابعة و التقرير عن  الكفاءةمن خالل نظام آلي خاص من شأنه توحيد معايير قياس المخاطر وزيادة 
  المخاطر الحالية والمستقبلية لسابك.

 
�béÜbé@@Z‚Ïó©aÎ@fiÏñ˛a@fib‡«˛a@wˆbn„Î@Z 

نسبته  بارتفاع) مليارات ريال ٢٤,٨) مليار ريال ، مقابل (٢٥,٣بلغت األرباح الصافية التي حققتها الشركة ( •
       قدره  بارتفاعمليار ريال  )١٨٩,٠٣%) عن أرباح العام السابق ، كما بلغت قيمة المبيعات اإلجمالية (٢,٠١(
 . مليارات ريال  )١٨٩,٠٢(%) عن مبيعات العام السابق التي كانت ٠,٠٠٣(

 %).٠،٥) مليار ريال ، بزيادة (٣٣٩م إلى (٢٠١٢) مليار ريال عام ٣٣٧ارتفع مجموع الموجودات من ( •
) من المطلوبات  ١:  ٣(   ) مليار ريـــــــــــــال، وهي تمثل١٣٥م نحو (٢٠١٣بلغـــت الموجــــودات المتداولة عام  •

 لوفاء بالتزاماتها الجارية .) مليار ريال في العام نفسه ، مؤكدًة قدرة الشركة المالية على ا٤٤المتداولة البالغة (
م بزيادة ٢٠١٣) مليار ريال عام ١٥٦م إلى (٢٠١٢) مليارات ريال عام ١٤٥ارتفع مجموع حقوق المساهمين من ( •

)٧.(% 
 %).٤قدره ( بارتفاع) مليار ريال للعام السابق ٤١) مليار ريال ، مقابل (٤٣بلغ الربح التشغيلي حوالي ( •
 م.٢٠١٢) ريال عام ٨,٢٦) ريال مقابل (٨,٤٣م (٢٠١٣بلغ نصيب السهم من صافي األرباح عام  •
 
 

 وضح نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة :ة تالتالي الرسوم البيانية
 

 
@

۰ 

٥۰ 

۱۰۰ 

۱٥۰ 

۲۰۰ 

۲٥۰ 

۳۰۰ 

۳٥۰ 

 مجموع الخصوم مجموع األصول

۳۳۹ 

۱۳۲ 

۳۳۷ 

۱٤۲ 

۳۳۳ 

۱٤٤ 

۳۱٦ 

۱٥۰ 

۲۹۷ 

۱٤٤ 

۲۰۱۳ 

۲۰۱۲ 

۲۰۱۱ 

۲۰۱۰ 

۲۰۰۹ 

  
 

 ٤٠من  ١٧         م٢٠١٣ عن العام الماليتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 

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


 

 

@
@

�b»ibé@@Z…ÌåÏn€a@paÜaãÌ�€@¿aãÃßa@Z@
تتحقق معظم إيرادات الشركة من تصنيع المنتجات البتروكيماوية والصلب واألسمدة ، وتسويقها في السوق المحلية 

لرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغرافي واوأسواق الشرق األوسط وأفريقـيا وأوروبا وأمريكا وآسيا ، 
 م :٢٠١٣لإليرادات خالل العام 

 
 نصيب الشركاء في اإليرادات) تشمل (أخرى

۰ 

۲۰ 

٤۰ 

٦۰ 

۸۰ 

۱۰۰ 

۱۲۰ 

۱٤۰ 

۱٦۰ 

۱۸۰ 

۲۰۰ 

 األرباح الصافیة المبیعات

۱۸۹ 

۲٥ 

۱۸۹ 

۲٥ 

۱۹۰ 

۲۹ 

۱٥۲ 

۲۲ 

۱۰۳ 

۹ 

۲۰۱۳ 

۲۰۱۲ 

۲۰۱۱ 

۲۰۱۰ 

۲۰۰۹ 

%۲٦ 

%٤ 

%۱۹ 
%۳۳ 

%۹ 
%۹ 

 م ۲۰۱۳التوزیع الجغرافي لإلیرادات لعام 

 الشرق األوسط
 أفریقیا
 أوروبا
 آسیا
 أمریكا
 أخرى
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b‰flbq@@ZZ@ÚÓ‹ÓÃìn€a@wˆbn‰€a@¿@ÚÌãÁÏßa@pb”Îã–€a@

 البند
 بآالف الرياالت

 نسبة التغير ) -أو ( التغيرات +
 م٢٠١٢ م٢٠١٣

@QXY~PSQ,UPP QXY~PRU~UTW@U,YUS@%P~PPS المبيعات

@QSS,VXW,QSW@QSU~VSR~RQV@(Q~YTU,PWY)@(%Q~T) تكلفة المبيعات

إجمالي الربح 
 التشغيلي

TR,UXT,VYQ@TQ~PRU~USW@Q~UUY~QUT@%S~XP@

م مقارنة بالفترة المماثلة من ٢٠١٣يعود سبب االرتفاع في إجمالي الربح التشغيلي لفترة االثني عشر شهرًا من العام 

بالرغم من انخفاض الكميات العام السابق إلى انخفاض تكلفة المبيعات و ارتفاع أسعار بعض المنتجات المباعة 

 المباعة والمنتجة.

 
 

b»ébm@@ZÚÓjéb0a@pbybõÌ�a@Z 
م وفقًا لمعايير المحاسبة ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للشركة خالل العام المالي المنتهي في الموحدة تم إعداد القوائم المالية 

 للمحاسبين القانونيين.المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والصادرة عن الهيئة السعودية 
@

aãíb«@@ZZÚ»ibn€a@pb◊ãì€a@
@:الشركات التابعة التي تم توحيدهافيما يلي قائمة ب

 نسبة الملكية نشاط الشركة مكان التأسيس اسم الشركة م
رأس المال (بالريال 

 السعودي)

١ 
شركة (سابك) لالستثمارات 
 الصناعية والشركات التابعة لها

العربية السعودية،  المملكة
 وتزاول نشاطها فيها

إقامة المصانع المعدنية 
والبتروكيماوية والكيماوية 

 واألسمدة
٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ %١٠٠ 

٢ 
شركة (سابك) لوكسمبورغ إس. 
 إيه. آر. إل. والشركات التابعة لها

لوكسمبورغ، وتزاول 
نشاطها في قارات أوروبا 

 وأمريكا وآسيا

تشغيل مجمعات رئيسة 
للبتروكيماويات، وإنتاج وبيع 
المنتجات الهيدروكربونية 
والبالستيكيات المبتكرة 
 والبوليمرات والكيماويات

٦١٦،٤٥٨،٩٩٨ %١٠٠ 

٣ 
الشركة العربية للبتروكيماويات 
 (بتروكيميا) والشركة التابعة لها

المملكة العربية السعودية، 
 وتزاول نشاطها فيها

 تشغيل مجمع إلنتاج األوليفينات
 ومشتقاتها والبوليمرات

١،٩٥٥،٥٤٠،٠٠٠ %١٠٠ 

٤ 
الشركة السعودية للحديد والصلب 

 (حديد)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
تصنيع منتجات الصلب الطويلة 

 والمسطحة
١،٠٧٠،٠٠٠،٠٠٠ %١٠٠ 
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 شركة (سابك) للصكوك (صكوك) ٥
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
 ٥٠٠،٠٠٠ %١٠٠ إدارة الصكوك

٦ 
شركة (سابك) للحفازات الصناعية 

 (سابكات)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

وبناء وتملك وتشغيل تطوير 
إلنتاج حفازات  وصيانة مصانع

البوليمرات والميثانول واإليثيلين 
جاليكول، البيوتين األحادي 

 ومنتجات أخرى

٥٠٠،٠٠٠ %١٠٠ 

٧ 
الشركة السعودية األوروبية 
 للبتروكيماويات (ابن زهر)

المملكة العربية السعودية، 
 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع لصناعة ميثيل ثالثي 
بوتيل اإليثر (إم.تي.بي.إي) ومادة 

 البولي بروبيلين
١،٠٢٥،٦٦٥،٧٠٣ %٨٠ 

٨ 
شركة الجبيل المتحدة 

 للبتروكيماويات (المتحدة)
السعودية،  المملكة العربية

 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع رئيس 
للبتروكيماويات إلنتاج اإليثيلين، 

والبولي إيثيلين، وجاليكول 
 اإليثيلين وأوليفينات ألفا الخطية

٢،٤٩٥،٦٢٠،٠٠٠ %٧٥ 

٩ 
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية 

 (ابن البيطار)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
 ٤٩٤،٧٠٠،٠٠٠ %٧١،٥٠ األسمدة الكيماوية إنتاج

١٠ 
الشركة الوطنية للغازات الصناعية 

 (غاز)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
إنتاج الغازات الصناعية وتوريدها 

 للصناعات المختلفة
٢٤٨،٠٠٠،٠٠٠ %٧٠ 

١١ 
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 

 (ينساب)
السعودية، المملكة العربية 

 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع رئيس 
للبتروكيماويات إلنتاج اإليثيلين، 
والبروبيلين، والبولي إيثيلين 

منخفض الكثافة، والبولي إيثيلين 
عالي الكثافة، وجاليكول اإليثيلين، 
والبولي بروبيلين، وميثيل ثالثي 
بوتيل اإليثر، وخليط المركبات 

لبيوتين ، وا١العطرية، والبيوتين 
، والجازولين الحراري، ٢

 والستايرين والميثانول

٥،٦٢٥،٠٠٠،٠٠٠ %٥١،٩٥ 

١٢ 
الشركة السعودية للميثانول 

 (الرازي)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

العمليات المتعلقة بتطوير وإنشاء 
وامتالك وتشغيل مجمع لصناعة 

 لمنتج الميثانول الكيماوي
٢٥٩،٠٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

 شركة الجبيل لألسمدة (البيروني) ١٣
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

بناء وتطوير وتشغيل مجمع 
لصناعة البتروكيماويات، ينتج 

اليوريا، وغاز األمونيا، والهكسانول 
 اإليثيلي، وفتاالت ثنائية األوكتيل

٦٧١،٥٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

١٤ 
شركة ينبع السعودية 
 للبتروكيماويات (ينبت)

المملكة العربية السعودية، 
 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع رئيس 
للبتروكيماويات، ينتج اإليثيلين، 

٤،٥٩٦،٠٠٠،٠٠٠ %٥٠ 
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وجاليكول اإليثيلين، والبولي 
إيثيلين،  والبروبيلين، والبولي 
 بروبيلين، والجازولين الحراري

١٥ 
الشركة الوطنية للميثانول (ابن 

 سينا)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع للبتروكيماويات، ينتج 
الميثانول، ومثيل ثالثي بوتيل 

 اإليثر (إم.تي.بي.إي)
٥٥٨،٠٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

١٦ 
الشركة السعودية للبتروكيماويات 

 (صدف)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

تشغيل مجمع بتروكيماوي إلنتاج 
اإليثيلين، اإليثانول الصناعي الخام 

، ثنائي كلوريد اإليثيلين، 
الستايرين، الصودا الكاوية، 
وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ( 

 إم.تي.بي.اي)

٣،١١٠،٧٩٠،٠٠٠ %٥٠ 

١٧ 
الشركة الشرقية للبتروكيماويات 

 (شرق)
المملكة العربية السعودية، 

 فيهاوتزاول نشاطها 

تشغيل مجمع بتروكيماوي رئيس 
إلنتاج جاليكول اإليثيلين، و البولي 
إيثيلين منخفض الكثافة الخطي 
 وعالي الكثافة، ومصنع لألوليفينات

١،٨٩٠،٠٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

١٨ 
شركة الجبيل للبتروكيماويات 

 (كيميا)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
، تشغيل وحدة تكسير اإليثيلين

 ومصانع البولي إيثيلين والبروبيلين
٢،١٤٩،٢٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

١٩ 
الشركة السعودية اليابانية 
 لألكريلونيترايل (شروق) 

المملكة العربية السعودية، 
 وتزاول نشاطها فيها

إنتاج مادتي األكريلونترايل 
 وسيانيد الصوديوم

١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ %٥٠ 

٢٠ 
الشركة العربية لأللياف الصناعية 

 رشد)(ابن 
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

نتاج مكونات ومشتقات عطرية 
ومادة حمض الترفتاليك النقي، 
وحمض الخل، وترفتاالت البولي 

 إيثيلين

٨،٥١٠،٠٠٠،٠٠٠ %٤٧،٢٦ 

٢١ 
شركة األسمدة العربية السعودية 

 (سافكو)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها
 ٣،٣٣٣،٣٣٣،٣٣٠ %٤٢،٩٩ وتسويق اليوريا واألمونياتصنيع 

٢٢ 
شركة كيان السعودية 

 للبتروكيماويات (كيان السعودية)
المملكة العربية السعودية، 

 وتزاول نشاطها فيها

الستثمار في المشاريع الصناعية، 
بما في ذلك الصناعات 

البتروكيماوية والكيماوية، وامتالك 
الداعمة وإقامة المشاريع الصناعية 

والمغذية ألنشطة الشركة بالمواد 
 الخام والمرافق

١٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ %٣٥ 
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@

@ãì«@Üb®a@Z@›Óñb–m@Î@·Ëé˛a€@ÒäÜbó€a@ÂÌá€a@paÎÜcI@ÄŸibéH@bËmb◊ãíÎ@Ú»ibn€aZ@
@

 :تفاصيل األسهم
 نوع الشركة المملوكة عدد األسهم اسم الشركة

 مساهمة مدرجة@QTS,SPP,PPP (سافكو)شركة األسمدة العربية السعودية 
 مساهمة مدرجة@RYR~RQX~WUP شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
 مساهمة مدرجة@URU~PPP~PPP شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان)

@

 
 :تفاصيل أدوات الدين

 تاريخ االستحقاق المبلغ تاريخ اإلصدار البيان الشركة التابعة

 (سابك)شركة 
(صندوق االستثمارات 

 العامة)

 م٢٠١٦ديسمبر  مليار ريال ٢ م٢٠٠٩ديسمبر  سندات (اإلصدار األول)
 م٢٠١٧مارس  مليار ريال ١ م٢٠١٠مارس  سندات (اإلصدار الثاني)
 م٢٠١٧يونيو  مليار ريال ١ م٢٠١٠يونيو  سندات (اإلصدار الثالث)
 م٢٠١٧سبتمبر  مليار ريال ١ م٢٠١٠سبتمبر  سندات (اإلصدار الرابع)

 م٢٠١٨مايو  مليار ريال ١ م٢٠١١مايو  سندات (اإلصدار الخامس)
 م٢٠١٨سبتمبر  مليار ريال ٢ م٢٠١١سبتمبر  سندات (اإلصدار السادس)
 م٢٠١٩مارس  مليار ريال ١ م٢٠١٢مارس  سندات (اإلصدار السابع)
 م٢٠١٩يونيو  ريالمليار  ١ م٢٠١٢يونيو  سندات (اإلصدار الثامن)

 شركة سابك كابيتال 

 م٢٠١٣نوفمبر  سندات 
مليون  ٧٥٠

 يورو
 م٢٠٢٠نوفــمبر 

 م٢٠١٣اكتوبر  سندات
مليــار  ١

 دوالر
 م٢٠١٨اكتوبر 

 م٢٠١٠نوفمبر  سندات
مليار  ١

 دوالر
 م٢٠١٥نوفمبر 

 
 

@

@

@
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@

ãì«@Ô„br€a@ZZ@Åbiä˛a@pb»ÌåÏm@ÚébÓé@
سياسة  والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع،  على األرباح الصافية المحققة ومقدارهاتعتمد توزيعات األرباح 

  :اللتين تنصان على ما يلي) ٤٨) و (٤٧في المادتين ( التوزيع الواردة في نظام الشركة األساسي
 

أرباح الشركة الصافية بعد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية يوزع من 
% من رأس المال المدفوع دفعًة أولى، ثم تخصص نسبة مئوية من الباقي تحددها ٥السنوية على المساهمين نسبة 

 ،نصف في المائة من صافي األرباح بعد االقتطاعات السابقة ال تتجاوزن أة مجلس اإلدارة على أالجمعية العامة لمكاف
اهمين حصًة إضافية من األرباح. كما يتم توزيع األرباح المقرر توزيعها على ويوزع الباقي بعد ذلك على المس

العامة بتوزيع  لجمعيةلأن مجلس اإلدارة أوصى بعلمًا المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة. 
 على النحو التالي: م٢٠١٣أرباح عن العام 

 

 فترة األرباح
مبلغ األرباح للسهم 

 الواحد
 عدد األسهم

إجمالي األرباح 
 الموزعة

 األحقيةتاريخ 

 م١٨/٧/٢٠١٣ ريال اتمليار ٦ مليارات سهم   ٣ ريال ٢ م٢٠١٣النصف األول 
 م١٣/٤/٢٠١٤ مليارات ريال ٩ مليارات سهم   ٣ رياالت ٣ م٢٠١٣النصف الثاني 

@

@
s€br€a@@Z@ãì«Z@·Ëé˛a@ÚÓÿ‹fl@¿@7Ãn€a@

 ، على النحو التالي:م٢٠١٣دين الشركة خالل العام الملكيات في أسهم أو أدوات 
 

 :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينأشخاص عدا أعضا •
 

مصالح تعود ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في فئات األسهم ذات  ةلم يتم إبالغ الشركة بأي
 م. ٢٠١٣األحقية في التصويت أو أي تغيير في تلك الحقوق خالل العام 
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 :أعضاء مجلس اإلدارة •
 

 )سابك(شركة وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين 

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 التغيير

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 أدوات الدين عدد األسهم
  

 ٠% ٠ ---- ٦٠١٣٤ ---- ٦٠١٣٤ ثنیان آل سعوداألمیر سعود بن عبد هللا بن  ۱
 ٨٢% ٢٤٦٠٠ ---- ٥٤٦٠٠ ---- ٣٠٠٠٠ محمد بن حمد بن محمد الماضي ۲
 (١٠٠%) (٢٠٠٠) ---- ۰ ---- ۲۰۰۰ بندر بن عبدالعزیز بن محمد الوایلي ۳
 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الحمیدي ٤
 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ عبدهللا بن عبدالرحمن بن فھد الحمودي ٥
 ٤% ٢٠٠٠٠٠ ---- ٥٢٠٠٠٠٠ ---- ٥٠٠٠٠٠٠ خالد بن حمزه بن أحمد نحاس ٦
 ٠% ٠ ---- ٣٠٠٠٠٠ ---- ٣٠٠٠٠٠ عبد هللا بن محمد بن إبراھیم العیسى ۷
 (٢٩%) (٢٠٠٠) ---- ٥۰۰۰ ---- ۷۰۰۰ عبدالعزیز بن ھبدان بن عبدهللا الھبدان ۸
 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ صالح الخراشيبن عبدهللا  بن محمد ۹

 
@
 

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التابعة

 اسم من تعود له المصلحة
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 التغيير

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

  

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ األمیر سعود بن عبد هللا بن ثنیان آل سعود

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ محمد بن حمد بن محمد الماضي

 (١٠٠%) (٦٦٦) ---- ۰ ---- ٦٦٦ بندر بن عبدالعزیز بن محمد الوایلي

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الحمیدي

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ عبدهللا بن عبدالرحمن بن فھد الحمودي

 ٢٥٧% ٢٠٥٨٩٤٩ ---- ٢٨٥٨٩٤٩ ---- ٨٠٠٠٠٠ خالد بن حمزه بن أحمد نحاس

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ عبد هللا بن محمد بن إبراھیم العیسى

 ٤٦% ٢٠٠٠ ---- ٦۳۳۳ ---- ٤۳۳۳ عبدالعزیز بن ھبدان بن عبدهللا الھبدان

 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ صالح الخراشي بن عبدهللابن محمد 

@
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@

 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 التغيير

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 أدوات الدين عدد األسهم
  

 ٠% ٠ ---- ١٥٠٠٠٠ ---- ١٥٠٠٠٠ األمیر سعود بن عبد هللا بن ثنیان آل سعود ۱
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ محمد بن حمد بن محمد الماضي ۲
 (١٠٠%) (٢٩٥٠٠) ---- ٠ ---- ٢٩٥٠٠ بندر بن عبدالعزیز بن محمد الوایلي ۳
 ٠% ٠ ---- ٢٤٠٠٠ ---- ٢٤٠٠٠ عبدالرحمن الحمیديعبدالرحمن بن عبدهللا بن  ٤
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبدهللا بن عبدالرحمن بن فھد الحمودي ٥
 (٦٣%) (١٩٠٠٠٠٠) ---- ١١٠٠٠٠٠ ---- ٣٠٠٠٠٠٠ خالد بن حمزه بن أحمد نحاس ٦
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبد هللا بن محمد بن إبراھیم العیسى ۷
 (١٠٠%) (١٤٠٠٠) ---- ۰ ---- ۱٤۰۰۰ عبدهللا الھبدانعبدالعزیز بن ھبدان بن  ۸
 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ صالح الخراشيبن عبدهللا بن محمد  ۹

@
 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م
 العامنهاية  بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 الدين

 أدوات الدين عدد األسهم

 ٠% ٠ ---- ١٥٤٩٥ ---- ١٥٤٩٥ األمیر سعود بن عبد هللا بن ثنیان آل سعود ۱
 ٠% ٠ ---- ٢٠٠٠٠ ---- ٢٠٠٠٠ محمد بن حمد بن محمد الماضي ۲
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ بندر بن عبدالعزیز بن محمد الوایلي ۳
 ٠% ٠ ---- ٨٥ ---- ٨٥ عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن الحمیدي ٤
 ٠% ٠ ---- ١١٠ ---- ١١٠ عبدهللا بن عبدالرحمن بن فھد الحمودي ٥
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ خالد بن حمزه بن أحمد نحاس ٦
 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبد هللا بن محمد بن إبراھیم العیسى ۷
 ١٠% ٢٠٠٠ ---- ۲۱۱۳۰ ---- ۱۹۱۳۰ بن ھبدان بن عبدهللا الھبدان عبدالعزیز ۸
 ٠% ٠ ---- ۰ ---- ۰ صالح الخراشيبن عبدهللا بن محمد  ۹
@
@
@
@
@
 
@
@
@
@
@
@
@
@
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@
@

 كبار التنفيذيين: •
@

 )سابك(شركة وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين 

 له المصلحة اسم من تعود م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبدالرحمن العموديبن عبدهللا بن عمر  ۱

 ٠% ٠ ---- ٤٢٠٠ ---- ٤٢٠٠ براھیم الربیعةإ بن سعدبن عبدهللا  ۲

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ البنیانیوسف بن عبدهللا  ۳

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبد العزیز بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمید ٤

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ خالد بن عبد العزیز المانع ٥

 (١٠٠%) (١٥٩٠٠) ---- ٠ ---- ١٥٩٠٠ عوض بن محمد بن صالح آل ماكر ٦

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ سمیث كیث جوزیف ۷

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ رنستو أوشیلوأ ۸

 ٠% ٠ ---- ٨٠٦١ ---- ٨٠٦١ فھد بن سعد بن محمد الشعیبي ۹

 ٠,٤% ٦٧ ---- ١٧٠٦٧ ---- ١٧٠٠٠ مطلق بن حمد بن مطلق المریشد ۱۰

 ٠% ٠ ---- ٥٦٧٧٦ ---- ٥٦٧٧٦ یوسف بن عبد الرحمن بن إبراھیم الزامل ۱۱

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبدهللا العوھلي بن سلیمانبن مساعد  ۱۲
 
@

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبدالرحمن العموديبن عبدهللا بن عمر  ۱

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ إبراھیم الربیعةبن سعد  بن عبدهللا ۲

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ یوسف بن عبدهللا البنیان ۳

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبد العزیز بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمید ٤

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ خالد بن عبد العزیز المانع ٥

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عوض بن محمد بن صالح آل ماكر ٦

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ كیث جوزیف سمیث ۷

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ أرنستو أوشیلو ۸

 ١% ٧٨٨ ---- ١١٨٠٩٩ ---- ١١٧٣١١ فھد بن سعد بن محمد الشعیبي ۹

 ٠,٣٤% ٣٣ ---- ٩٦٣٣ ---- ٩٦٠٠ مطلق بن حمد بن مطلق المریشد ۱۰

 ٠% ٠ ---- ٢٧٤٠٧ ---- ٢٧٤٠٧ عبد الرحمن بن إبراھیم الزاملیوسف بن  ۱۱

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبدهللا العوھليبن سلیمان  بن مساعد ۱۲
@
@
@
@
@
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@

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التابعة

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام العامبداية 

صافي 
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 ٨٣٣% ١٠٠٠٠ ---- ١١٢٠٠ ---- ١٢٠٠ عبدالرحمن العمودي بن عبدهللا بن عمر ۱

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ إبراھیم الربیعةبن سعد  بن عبدهللا ۲

 ٠% ٠ ---- ١٧٧٢٧ ---- ١٧٧٢٧ یوسف بن عبدهللا البنیان ۳

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عبد العزیز بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمید ٤

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ خالد بن عبد العزیز المانع ٥

 ٠% ٠ ---- ١٠٠٠ ---- ١٠٠٠ عوض بن محمد بن صالح آل ماكر ٦

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ كیث جوزیف سمیث ۷

 ٠% ٠ ---- ٠ ----  ٠ أرنستو أوشیلو ۸

 ٠% ٠ ---- ٤٤٠٦ ---- ٤٤٠٦ فھد بن سعد بن محمد الشعیبي ۹

 ٠% ٠ ---- ١٣٠٠٠ ---- ١٣٠٠٠ مطلق بن حمد بن مطلق المریشد ۱۰

 ٠% ٠ ---- ٦٦١٤٥ ---- ٦٦١٤٥ یوسف بن عبد الرحمن بن إبراھیم الزامل ۱۱

 ٠% ٠ ----  ٠ ----  ٠ عبدهللا العوھليبن سلیمان  بن مساعد ۱۲
@
@
@

 ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التابعةوصف 

 اسم من تعود له المصلحة م
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
 عدد األسهم التغيير

أدوات 
 الدين

 عدد األسهم
أدوات 
 الدين

 (٧٤%) (١٧٣٠٠) ---- ٦٢٠٠ ---- ٢٣٥٠٠ العموديعبدالرحمن بن عبدهللا بن عمر  ۱

 ٠% ٠ ---- ٣٦٥٤ ---- ٣٦٥٤ إبراھیم الربیعةبن سعد بن عبدهللا  ۲

 ٠% ٠ ---- ١٩٤٥ ---- ١٩٤٥ یوسف بن عبدهللا البنیان ۳

 (١٠٠%) (١٠٢٠٠٠) ---- ٠ ---- ١٠٢٠٠٠ عبد العزیز بن سلیمان بن عبدالعزیز الحمید ٤

 ٠% ٠ ---- ٢٧١٢ ---- ٢٧١٢ العزیز المانعخالد بن عبد  ٥

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ عوض بن محمد بن صالح آل ماكر ٦

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ كیث جوزیف سمیث ۷

 ٠% ٠ ---- ٠ ---- ٠ أرنستو أوشیلو ۸

 ٠% ٠ ---- ١٤٠٧٤ ---- ١٤٠٧٤ فھد بن سعد بن محمد الشعیبي ۹

 ٣٠% ٤٥٢٥ ---- ١٩٥٥٠ ---- ١٥٠٢٥ مطلق بن حمد بن مطلق المریشد ۱۰

 ٠% ٠ ---- ٨٧١٥٥ ---- ٨٧١٥٥ یوسف بن عبد الرحمن بن إبراھیم الزامل ۱۱

 ٠% ٠ ---- ٣٤١٠ ---- ٣٤١٠ مساعد سلیمان عبدهللا العوھلي ۱۲

@
@
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…iaã€a@@Z@ãì«@üÎã‘i@Ú‘‹»næa@pbflÏ‹»æa@ÊÏÌÜÎZÚ◊ãì€a@

، كما م٢٠١٣ خالل العامتها الشركة الموحدة وحركجميع قروض وديون يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة ب
معلومات مفصلة عن القروض القائمة )  ١٣و  ١٢(شملت القوائم المالية للشركة (مرفقة) في اإليضاح رقم 

@Nوالمستحقة

 

@
êflb©a@@Z@ãì«ÂÌá€a@paÎÜc@Ú�ì„˛@—ñÎ@Z@

 أدوات الدين القابلة للتحويل: .١
حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة  ةليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي

 م.٢٠١٣أصدرتها الشركة أو منحتها خالل العام 
 
 :ل أو االكتتاب بموجب أدوات الدينحقوق التحوي .٢

حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق  ةال توجد أي
 م.٢٠١٣درتها الشركة أو منحتها خالل العام اكتتاب أو حقوق مشابهة أص

 
 أدوات الدين القابلة لالسترداد: .٣

مليارات ريال لإلصدار الثاني من الصكوك و  )٥م (٢٠١٣تم استردادها خالل العام  بلغ حجم أدوات الدين التي
 سابك كابيتال. إلصداريورو  ) مليون٧٥٠(
@
@
@
 

 م (آالف الرياالت)٢٠١٣الشركة الموحدة وحركتها خالل العام وديون قروض 

 رصيد بداية العام أصل مبلغ القرض إيضاح
رصيد مضاف 

 خالل العام

المبالغ المدفوعة / 
 ما تم سداده

 رصيد نهاية العام

 QQR~PPX~YVX WR~QXU~YUU T~XUP~PPP QX~VRR~URS UX~TQS~TSS طويلة األجل
 XWT~QXX R~RYW~PUU YXP~PPP R~QYQ~RTR  قصيرة األجل

 RU~QPP~XPP QW~TVX~TRU W~VSR~SWU S~WQX~TRU RQ~SXR~SWU سندات
 U~PPP~PPP U~PPP~PPP P U~PPP~PPP P صكوك

 YU~URX~UVX QT~USU~VQX RX~PWW~QSV XQ~YXW~PUP المجموع
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@

ëÜbè€a@ãì«Z@@—Ó‰ómÎ@ÒäaÜ�a@ê‹™@ÂÌÏÿmZÈˆbõ«c 
 :وضح تكوين المجلس وتصنيف األعضاءوفيما يلي جدول ي ) أعضاء.٩يتكون مجلس إدارة الشركة من (

 اسم العضو

 تصنيف العضوية
عضويته في مجالس اإلدارة 

(مدرجة أو  لشركات أخرى
 غير مدرجة)

باستثناء الشركات ذات الكيان 
ني المختلف مثل القانو

ولية الشركات ذات المسؤ
 المحدودة

 عضويته في اللجان

 تنفيذي
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 لجنة الترشیحات والمكافآت -     األمیر سعود بن عبدهللا بن ثنیان آل سعود

 لجنة الترشیحات والمكافآت - رئیس مجلس إدارة سافكو -    المھندس/ محمد بن حمد الماضي
 لجنة الموارد البشریة -

 مالذ للتأمینشركة  -    خالد بن حمزه نحاس/ الدكتور
 لجنة الترشیحات والمكافآت - 

    األستاذ/ عبدهللا بن محمد العیسى

 العربیة اإلسمنتشركة  -
الشركة السعودیة للفنادق  -

 والمناطق السیاحیة
 بنك الریاض -
 الشركة الوطنیة للرعایة الطبیة -

 لجنة الترشیحات والمكافآت -
 لجنة المراجعة -

 لجنة الترشیحات والمكافآت -     الوایلياألستاذ/ بندر بن عبدالعزیز 

    الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدهللا الحمیدي
شركة عضو مجلس إدارة  -

 السعودیة السوق المالیة
 (تداول)

 لجنة المراجعة -

 األستاذ/ عبدهللا بن عبدالرحمن الحمودي
    

 شركة السوق المالیة (تداول) -
شركة الشرق األوسط  -

 للوساطة المالیة
 الموارد البشریةلجنة  -

   عبدالعزیز بن ھبدان الھبدان/ األستاذ
 البنك األھلي التجاري - 

 شركة أسمنت القصیم -
 االتصاالت السعودیة شركة -

 لجنة الموارد البشریة -

   األستاذ/ محمد بن عبدهللا الخراشي
 - مجموعة االتصاالت السعودیة 

شركة التعدین العربیة  -
 (معادن) السعودیة

 البشریةلجنة الموارد  -
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@

…ibè€a@ãì«@Zê‹™@pb«b‡nua@ b‡nua@›ÿ€@äÏõ®a@›véÎ@ÒäaÜ�aZ@
وفيما يلي جدول يوضح سجل  اجتماعات.) ٤( م٢٠١٣بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل العام 

 :كل اجتماعالخاص بالحضور 
 

 اسم العضو

 سجل الحضور

 االجتماع 
 األول

١٩/٠٢/٢٠١٣ 

 االجتماع 
 الثاني

١٥/٠٥/٢٠١٣ 

 االجتماع
 الثالث

٢٦/٠٩/٢٠١٣ 

 االجتماع 
 الرابع

١٧/١٢/٢٠١٣ 

 اإلجمالي

 ٤ حضر حضر حضر حضر األمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود
 ٤ حضر حضر حضر حضر المهندس/ محمد بن حمد الماضي
 ٤ حضر حضر حضر حضر الدكتور/ خالد بن حمزه نحاس

 ٤ حضر حضر حضر حضر محمد العيسىاألستاذ/ عبدالله بن 
 ٤ حضر حضر حضر حضر األستاذ/ بندر بن عبدالعزيز الوايلي

 ٤ حضر حضر حضر حضر الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
 ٣ لم يحضر حضر حضر حضر األستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي 

 ٤ حضر حضر حضر حضر األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
 ٤ حضر حضر حضر حضر األستاذ/ محمد بن عبدالله الخراشي

@

@
Âflbr€a@@Zãì«ZÚ”˝»€a@paà@“aã†˛aÎ@Ú◊ãì€a@µi@pb‘–ó€a@

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجات شركاتها التابعة في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل 
تقوم بتقديم خدمات المشتريات المتضمنة لخدمات المستودعات التسويق الموقعة مع تلك الشركات، و اتفاقيات

 ). كما سابك(والنقل وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها التابعة عن طريق إدارة الخدمات المشتركة في 
ومات تقوم الشركة ممثلة في إدارة الخدمات المشتركة بتقديم خدمات المحاسبة والموارد البشرية وتقنية المعل

  والخدمات الهندسية لشركاتها التابعة بموجب اتفاقية موقعة معها.
 

(سابك) والشركات أعمال على حماية ، اإلدارة العامة لألمن والسالمةو عمل الشركة ممثلة في اإلدارة القانونيةكذلك ت
نية ومراجعة العقود وكافة ، وصيانة مصالحها من خالل تقديم االستشارات القانولتابعة لها من المخاطر القانونيةا

تعمل الشركة ممثلة في إدارة المراجعة على المراجعة ما ك  وغيرها من الخدمات القانونية األخرى. إجراءات التقاضي
لمملكة العربية السعودية التشغيلية لكافة أوجه النشاط في قطاعات وإدارات (سابك) والشركات التابعة لها داخل ا

 .وخارجها
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@…ébn€aãì«@@ZZÒäaÜ�a@ê‹™@ıbõ«c@3bófl@

، جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير المالي لم تبرم الشركة أية عقود فيها مصلحة
 أو أي شخص له عالقة بأي منهم.

@
@

ÊÎãì»€a@ZÒäaÜ�a@ê‹™@ıbõ«c@pbõÌÏ»mÎ@pfœbÿfl@µÌâÓ–‰n€a@äbj◊ÎZ@
فيهم الرئيس  ، بماالمكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالجدول التالي يوضح 

 :م٢٠١٣التنفيذي والمدير المالي خالل العام 
 

 البيان
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين
أعضاء المجلس غير 
 التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي إن والتعويضات، 

 .لم يكونا ضمنهم
 بالرياالت السعودية

 @P P QT~PPT~RTT الرواتب 

 @SS~PPP@ Q~TQP~WRU@ X~QXU~USR البدالت 

المكافآت الدورية 
 والسنوية

VPP~PPP@ T~VQX~SYT@ V~TXU~YRU@ 

 P P P الخطط التحفيزية

 P P TUT~UVP تعويضات ومزايا عينية

 @VSS~PPP@ V~PRY~QQY@ RY~QSP~RVQ اإلجمالي
@

@

€aáyaÏ@@ÎÊÎãì»€a@@ZZpbõÌÏ»n€aÎ@kmaÎã€a@Â«@p¸åb‰n€a@
أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي  اتنازل بموجبه يات، أو اتفاقليست هناك أية ترتيـــبات

 راتب أو تعويض.
 

@

@

br€aÔ„@Î@Z@ÊÎãì»€a@p¸åb‰n€aZÅbiä˛a@Â«@
 أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح. اتنازل بموجبه يات، أو اتفاقـباتليست هناك أية ترتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@
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@
€as€br@@Z@ÊÎãì»€aÎZÚ‘znèæa@ÚÓflbƒ‰€a@pb«Ïœáæa@

@

 مما يلي : م٢٠١٣تتكون المطلوبات المستحقة كما في 
 

 م١/١/٢٠١٣ م٣١/١٢/٢٠١٣ البند
 بآالف الرياالت

 U~XRY~RSX T~XWU~PYY مطلوبات مستحقة
 S~QTU~UWS XWY~SQT توزيعات أرباح مستحقة

 Q~VTU~QQX XWV~WPY مخصص ضريبة دخل/ زكاة
@Q~SRV~PRV@YST~WUP المستحقة للموظفين تعويضات

 R~PTY~TPR R~PVQ~TPY أخرى *
 QS~YYU~SUW Y~VRW~RXQ اإلجمالي

 عقود ومخصصات أخرى. استبقاءات أخرى*يتضمن بند 

@
€a…iaã@@Z@ÊÎãì»€aÎZÚ◊ãì€a@Ô–√Ïfl@Úz‹óæ@pbóóÉæa@@

القوائم المالية  هاضمنتكما ت م٢٠١٣كة عام تعويضات لمصلحة موظفي الشرالمخصصات واليوضح الجدول التالي 
 ) مقارنة بالعام السابق. ١٨للشركة (مرفقة) في اإليضاح رقم ( 

 

 م٢٠١٢ م٢٠١٣ البيان

@Y~WPV~XRU@W~XYY~QPW نهاية الخدمةمكافأة 
@WSQ~QPR@YPY~QYU برنامج االدخار

@UV~WYR@VY~RVP برنامج التقاعد المبكر
@QP~TYT~WQY@X~XWW~UVR اإلجمالي

@
@
@

@
©aêflb@@Z@ÊÎãì»€aÎÒäaÜ�a@ê‹™@paäaã”gZ 

 يقر مجلس اإلدارة باآلتي:
 

 أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -
 الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.أن نظام  -
 أنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -

@

@
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bè€aëÜ@@Z@ÊÎãì»€aÎZÚÓ€bæa@·ˆaÏ‘€aÎ@pbibè®a@Ô»uaãfl@ãÌã‘m@

، وليست هناك أية تحفظات موحدة خالية من أية أخطاء جوهريةيظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية ال
 تجاهها.

@
€a…ibè@@Z@ÊÎãì»€aÎZ@bËmbñbónÇaÎ@ÒäaÜ�a@ê‹™@Êbß@

، ولهذه اللجان دورها المهم والحيـــوي في تم تشكيل عضويتها من قبل المجلس لمجلس اإلدارة ثالث لجان رئيسة
ستفادة من خبرات أعضائه لألداء األمثل واال، تحقيقًا ام بواجباته النظامية المناطة بهمساعدة مجلس اإلدارة على القي

البرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذلك على ، التي تمثل الروافد الحيوية في وضع وتعزيز السياسات والمتنوعة
 :النحو التالي

@
ZÚ»uaãæa@Ú‰ß@Z@�̧ Îc@

 حيث تضم كًال من :م ١٥/٥/٢٠١٣وتاريخ  ٥/١٨٩/٢٠١٣تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار مجلس اإلدارة رقم 
 

 ًا.رئيس       يعبدالرحمن بن عبدالله الحميد معالي الدكتور -١
 عضوًا.             عبدالله بن محمد العيسىسعادة األستاذ  -٢

 عضوًا.     سعبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارسعادة األستاذ  -٣

 عضوًا.     بدالرحمن بن إبراهيم الحميدسعادة الدكتور ع -٤

 أمينًا عامًا.                ان بن عبدالله الغامديعثمسعادة األستاذ  -٥
 

تؤدي اللجنة مهامها المتمثلة في دراسة نظام وتقارير المراجعة الداخلية واإلشراف عليها ودراسة القوائم المالية 
عقدت وقد  األولية والسياسات المحاسبية المتبعة واقتراح مراجعي الحسابات للشركة وفق نطاق العمل المعتمد.

 اجتماعات ناقشت فيها المهام التالية: )ةسبعم (٣١/١٢/٢٠١٣اللجنة خالل العام المالي المنتهي بتاريخ 
 

مراجع الحسابات الخارجي ليكون ) PWCبرايس وتر هاوس كوبر (  التوصية لمجلس اإلدارة باختيار -١
 م. ٢٠١٣للشركة للعام المالي 

الفصلية ودراسة القوائم المالية الموحدة مع المختصين بإدارة مراجعة نتائج الشركة المالية الموحدة  -٢
 الشركة ومراجع حسابات الشركة الخارجي.

 .ع حسابات الشركة الخارجي السابق عقد اجتماعات مع مراج -٣
 .م٢٠١٣مراجعة أداء إدارة المراجعة الداخلية خالل العام  -٤
 م٢٠١٤إدارة المراجعة الداخلية   موازنه  مراجعة واعتماد مشروع -٥
 .م٢٠١٤مراجعة واعتماد خطة المراجعة للعام  -٦
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دراسة طلب أدارة الشركة لتعديل ميثاق اللجنة بإضافة أنشطة المخاطر وااللتزام ليصبح المسمى الجديد  -٧

 للجنة (لجنة المراجعة والمخاطر وااللتزام).

دورية ، من إدارة المراجعة م قد خضعت لعمليات مراجعة ٢٠١٣كما تؤكد اللجنة أن عمليات الشركة خالل العام 
الداخلية في الشركة، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة، وتقويم مخاطر العمل 
وقياس مدى كفاية األداء، كما قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية 

عمليات المراجعة المشار إليها، ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، الختامية للشركة، ولم تظهر 
 ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة.

@
ZÚÌãìj€a@ÜäaÏæa@Ú‰ß@Z@�bÓ„bq@

 م وتضم كًال من :١٥/٥/٢٠١٣وتاريخ  ٤/١٨٩/٢٠١٣ تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار مجلس اإلدارة رقم
 رئيسًا.               الماضي سعادة المهندس محمد بن حمد -١

 عضوًا.  معالي األستاذ محمد بن عبدالله الخراشي -٢

 عضوًا.  اذ عبدالله بن عبدالرحمن الحموديسعادة األست -٣

 عضوًا.  سعادة األستاذ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان -٤
 

سعادة االستاذ فهد بن سعد الشعيبي أمينًا عامًا للجنة بتعيين  ١٥/١٩٠/٢٠١٣كما صدر قرار مجلس اإلدارة رقم 
 م.١٥/١٠/٢٠١٣الموارد البشرية اعتبارًا من تاريخ 

 

الالزمة لمجلس تقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج المتعلقة بالموارد البشرية ورفع التوصيات 
 .م٢٠١٣خالل العام المالي ) واحدًااجتماعًا (، علمًا بأن اللجنة عقدت اإلدارة إلقرارها

@

@
ZpfœbÿæaÎ@pbzÓí6€a@Ú‰ß@Z@�br€bq@

 

 م وتضم كًال من :١٥/٥/٢٠١٣وتاريخ  ٣/١٨٩/٢٠١٣ تم إعادة تشكيل اللجنة بقرار مجلس اإلدارة رقم
 رئيسًا. صاحب السمو األمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود -١

 عضوًا.    دة المهندس محمد بن حمد الماضيسعا -٢

 عضوًا.    معالي الدكتور خالد بن حمزه نحاس -٣

 عضوًا.   سعادة األستاذ بندر بن عبدالعزيز الوايلي -٤

 عضوًا.   سعادة األستاذ عبدالله بن محمد العيسى -٥
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بتعيين سعادة االستاذ فهد بن سعد الشعيبي أمينًا عامًا للجنة  ١٥/١٩٠/٢٠١٣كما صدر قرار مجلس اإلدارة رقم 

 م.١٥/١٠/٢٠١٣والمكافآت اعتبارًا من تاريخ الترشيحات 
 

، علقة بعضوية وأعضاء مجلس اإلدارةتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات والبرامج واالحتياجات المت
ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفيذيين ورفع التوصيات الالزمة لمجلس 

 .م٢٠١٣خالل العام المالي )  اجتماعين(وقد عقدت اللجنة  إلقرارها. اإلدارة
@
€aÂflbr@ÊÎãì»€aÎ@ZZÚ◊ãì€a@Û‹«@ÚöÎã–æa@pbiÏ‘»€aÎ@paıaçßa 

 جهة إشرافية أو تنظيمية ةمن أيهناك عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو  ال يوجد
 .أو قضائية أخرى

@
€aÊÎãì»€a@Î@…ébn@Z@ÚÌÏ‰è€a@Ú»uaãæa@wˆbn„ÚÓ‹«b–€@ZÚÓ‹Çaá€a@Úib”ã€a@‚bƒ„@paıaãugÎ 

 

م لعمليات مراجعة دورية، من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق ٢٠١٣خضعت عمليات الشركة خالل العام 
ألداء. كما قام من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية ا

مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، ولم تظهر عمليات 
المراجعة المشار إليها ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة، ما يعكس القناعة بفعالية إجراءات 

 الرقابة الداخلية المتبعة.
 

بشكل كامل، حيث كان ما  م  ٢٠١٣ارة المراجعة بتنفيذ جميع عمليات المراجعة الداخلية المخطط لها في قامت إد
 ٪ منها تغطي المناطق عالية المخاطر. ٧١نسبته 

 

وقد بذلت إدارة المراجعة الداخلية جهودًا كبيرة لدعم أنشطتها في جميع مواقع الشركة، بتوظيف مهنيين متميزين 
العاملة لديها. وأجرت اإلدارة العديد من الدورات المتخصصة التثقيفية، من أجل الرقي بمستوى لزيادة القوة 

 وقدرات موظفيها في مجاالت عدة مثل قواعد السلوك، ومكافحة اإلغراق واالحتيال.
 

لمراجعة كما أجرت اإلدارة مراجعة تقويم جودة األداء بواسطة جهة خارجية مستقلة لتقويم عملياتها ضد معايير ا
فرص لتحسين األداء إلى مراحل بعض ال ييم عن نتائج مرضية تمامًا ووجودالداخلية الدولية حيث أسفر التق

 متقدمة.
 

كما نفذت إدارة المراجعة الداخلية مع االستشاري مشروع لتقييم مخاطر العمليات غير المشروعة لقطاع المشتريات 
سفرت نتائجه عن مستوى عالي من المهنية والتحكم في المخاطر لذات الخاص بالمملكة العربية السعودية. والذي أ

ير وى الشركات العالمية المشابهة والجدعلى مست خمس شركاتقييم من أفضل حسب هذا الت القطاع وتعتبر سابك
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خاطر. الم إلدارةجزءًا من المنظومة التي تسعى إدارة المراجعة الداخلية لتفعيلها بالذكر ان هذا المشروع يشكل 

 المراجعة الداخلية وبعض قطاعات الشركة المختلفة. موظفيحيث تضمن هذا المشروع تدريب 
 

كما تعمل إدارة المراجعة الداخلية حاليًا على إدخال نظام المراجعة الذاتية والمستمرة من خالل عدة أنظمة تقنية 
 المخاطر. إلدارةمتقدمة بحيث تشير دائمًا إلى العمليات ذات المخاطر العالية، التي يمكن االنتباه لها 

@
ÊÏq˝r€a@@Zpb◊ãì€a@Ú‡◊Ïy: 

الحوكمة لنجاح الشركة وأعمالها على المدى البعيد, تلتزم الشركة بالمحافظـة علـى افضـل معـايير     إيمانًا بأهمية نظام 
بهـدف تحسـين    الحوكمـة الجودة و االداء في جميع انشطتها بما في ذلك تطبيق افضل القواعد المنصوص عليها في 

ركة الئحة الحوكمة واعتمـد العمـل   الشفافية و حماية مصالح الشركة و كافة االطراف ذات العالقة. و قد وضعت الش
بموجبها من قبل مجلـس اإلدارة لهـدف اسـتدامة  الفائـدة لجميـع المتعـاملين مـع (سـابك)، مـن المسـاهمين والمـوظفين            

 والزبائن والمجتمعات التي تعمل فيها الشركة.
 

الـى إدارة المسـتثمرين لمراجعتهـا باسـتمرار و مراقبـة مـدى فاعليتهـا         و تم اسناد مهام االشراف علـى الئحـة الحوكمـة   
 عند الحاجة و ذلك تطبيقا لمتطلبات هيئة السوق المالية اوتعديله

 
ويسعى قطاع القانونية والمراجعة للتأكد من تبني وتطبيق الشركة ألفضل األنظمة العالمية في الضبط وااللتزام 

ودعم تحقيق رؤيا الشركة ألن تصبح الشركة الرائدة المفضلة على مستوى العالم  لحماية مصالح الشركة وشركائها،
  .في صناعة الكيماويات

 
€aáyaÏ@ZÂÌã‡rnèæaÎ@µ‡Ábèæa@…fl@›ñaÏn€a@Z@ÊÏq˝r€aÎ@

تولي (سابك) مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير 
السنوي لمجلس إدارتها، وكذلك إطالعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها 

طريق موقع (تداول) وموقع الشركة على شبكة (اإلنترنت) المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية عن 
ووسائل االتصال األخرى وفقًا لسياسة اإلفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة 
السوق المالية واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. كما تقوم الشركة بتحديث قوائم المساهمين 

ستحقين ألرباح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بياناتهم أو عدم مراجعتهم للشركة، لمساعدتهم في استالم جميع الم
 مستحقاتهم المالية.
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@
br€aÔ„@@ZÊÏq˝r€aÎÚ‘j�æa@7À@pb◊ãì€a@Ú‡◊Ïy@Úzˆ¸@‚bÿycZ@

@

مع النظام األساسي للشركة ونظام تطبق الشركة األحكام االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات، بما يتوافق 
الشركات الصادر من وزارة التجارة، السيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح 

 والشفافية، على نحو يكفل تطبيق معيار اإلفصاح والشفافية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:
 

 

@·”ä
ÒÜbæa 

Ú‘j�æa@7À@‚bÿy˛a ’Ój�n€a@‚á«@lbjéc 

٦ 
فقرة 

 ب

يجب إتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت 
 الختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

 ال يتضمن النظام األساس للشركة طريقة التصويت التراكمي.

٦ 
 فقرة د

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 
بالنيابة عن غيرهم مثل (صناديق الذين يتصرفون 

االستثمار) اإلفصاح عن سياساتهم في التصويت وتصويتهم 
الفعلي في تقاريرهم السنوية وكذلك اإلفصاح عن كيفية 
التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على 

 ممارسة الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم.

الشركة منع األشخاص ال يوجد في النصوص النظامية ما يخول 
ذوي الصفة االعتبارية من حق التصويت عن األسهم المقيدة في 

 السجالت بأسمائهم.

@
@

 
€as€br@@ZÊÏq˝r€aÎZÚÌãìj€a@ÜäaÏæa@

واصلت إدارة الموارد البشرية في (سابك) جهودها لزيادة التحصيل المعرفي لموظفيها وتذليل الصعوبات التي تحد 
من ابداعاتهم, وخلق بيئة عمل مثالية مبنية على الثقة المتبادلة والعمل الجماعي بما يحقق اهداف الشركة 

 األفضل في استقطاب المواهب . االستراتيجية, لتصبح (سابك) شركة البتروكيماويات العالمية 

 
وخالل العام الماضي، تركزت جهود ادارة الموارد البشرية على تفعيل االستثمار االمثل في مواردها البشرية لتحقيق 

هدف تبنت ادارة الموارد طموحات موظفيها وبما يخدم أهداف الشركة على النحو األفضل. وانسجامًا مع هذا ال
ودعم من تسرب المواهب ، زيادة الثقة في القيادات الشابة ،  الحدعزيز قيم (سابك) ، البشرية عدة مبادرات لت

 اإلنتاجية .
      

وركزت برامج تلك المبادرات على تحسين مدخالت تقيم األداء الوظيفي لتعزيز الشفافية وزيادة الرضاء الوظيفي 
لدى الموظفين. كما تم تفعيل التوصيات المنبثقة من المشروع الموحد والخاص بالتعويضات واالستحقاقات لتحقيق 
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دارة برنامجًا لالستفادة المباشرة من القيادات الشابة مستوى منافس من األجور لموظفي الشركة. كذلك وقد تبنت اإل

وذلك من خالل التفاعل المباشر مع الرئيس التنفيذي بعض التحديات التي تواجه الشركة ، في ايجاد حلول مبتكرة ل
ة وفي مسار تطوير القيادات الشابة احتفلت الشرك .الحلول لتلك التحدياتاء اإلدارة العليا للشركة إليجاد واعض

ادارة األعمال من جامعة  برنامج بتخريج ستة وعشرون من موظفيها بعد حصولهم على درجة الماجستير في
 ثندربيرد األمريكية بالتعاون مع أكاديمية (سابك) والذي تم اعتماده من قبل وزارة التعليم العالي. 

 
كة على استقطاب الكوادر الشابة من عملت اإلدارة مع باقي اإلدارات في الشروفي ما يتعلق بتوطين الوظائف ، 

هة بما يتناسب مع خريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية وتأهيلها من خالل برامج تدريبية متخصصة وموج
حيث تشرف أكاديمية  (سابك) على جميع البرامج المقدمة للكوادر االحترافية. اضافًة الى العمل متطلبات العمل ، 

وبقية الجامعات والمعاهد التعليمية الستقطاب ما  و التقنية (كاوست), ملك عبدالله للعلومالمشترك مع جامعة ال
تحتاجه الشركة من الكوادر المؤهلة في مجال البحث العلمي. هذا وقد بدأت سابك تجني ثمار برنامجها لالبتعاث 

صات الهندسية والمهنية الداخلي والخارجي والذي اسهمت مخرجاته في تقليص ما تحتاجه الشركة من التخص
 المختلفة.  

 
والهيئة الملكية  (هدف), اما فيما يتعلق بتوطين وظائف مقاولي الشركة, تعمل  (سابك) مع صندوق الموارد البشرية

للجبيل وينبع كشركاء استراتيجيين مع مقاولي الشركة في تدريب الشباب وتأهيلهم بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة 
 كان العمالة الوافدة.  قبل احاللهم م

 
وال تزال إدارة الموارد البشرية تواصل مشوار النجاح بالمشاركة مع باقي وحدات العمل في الشركة والذي تجسد 

ل تطوير امكانات الشركة والتي تتمحور حو ، ٢٠٢٥إلدارة لتحقيق اهداف العام بوضوح من خالل استراتيجية ا
   حد سواء.التنظيمية واالدارية على ،  البشرية

 
 

ÊÏq˝r€a@Î@…iaã€a@Z?†Ï€a@Übón”¸a@ÚÓ‡‰m@¿@‚bËé�a@Z 
 

% في الناتج ٥% وحوالي ١,٧المباشرة في إجمالي الناتج المحلي  م بلغت نسبة مساهمة (سابك)٢٠١٣خالل عام 
(سابك) المحلي % في الناتج المحلي للقطاع الصناعي التحويلي. وبلغ إنتاج ١٧المحلي للقطاع الخاص ، و حوالي 

 م.٢٠١٣مليون طن متري للعام  ٦٠داخل المملكة حوالي 
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مليار ريال في عام  ٣٨ كما تجاوزت مشتريات (سابك) من الخامات المحلية المتمثلة في اللقيم والكهرباء والماء 

 م .٢٠١٣
 

ميار  ٢٧مليون ريال، والقطاع الصناعي  ٨٩٥م للقطاع الزراعي ٢٠١٣كذلك بلغت قيمة مبيعات سابك المحلية في عام 
بذلك تكون مساهمة سابك في القطاعات االقتصادية الوطنية  ريال. مليار ١٢التشييد والبناء  ريال ، وفي قطاع

 ريال. مليار ٤٠م  ٢٠١٣اإلنتاجية خالل عام 
 

مليار  ٨٦ابك في تحسين ميزان المدفوعات الوطني ، حيث بلغت قيمة صادراتها إلى األسواق العالمية وقد أسهمت س
% من إجمالي صادرات المملكة السلعية غير البترولية. وقد أسهمت هذه الصادرات ٤٣م ، تمثل ٢٠١٣ريال في عام 

 ٤٠السوق المحلي لنفس العام والبالغة  في جلب المزيد من العمالت األجنبية. يضاف اليها كذلك مبيعات سابك في
مليار ريال ، وهي تمثل األسمدة والخامات الصناعية والسلع المعدنية التي وفرتها الشركة للقطاعات االقتصادية 

 اإلنتاجية بدال من استيرادها من الخارج مما انعكس إيجابا على ميزان المدفوعات.
@

ÊÏq˝r€aÎ@êflb©a@ZZÚÓ«b‡nu¸a@ÚÓ€Ï˜èæa 
إن المسئولية االجتماعية للشركة تعني التزامًا استراتيجيًا بعيد المدى ، واستثمارًا لألجيال القادمة من خالل غرس 
وتطبيق مبادئ المسئولية االجتماعية في سلوك العاملين بالشركة وعلى جميع المستويات ، بحيث تصبح مؤثرة 

رائدة في صناعة البتروكيماويات تدير عملياتها في  وذات سمات وخصائص مميزة . وبصفة (سابك) شركة عالمية
على  الشركةبلدان كثيره من العالم ، فإنها تعمل على ترسيخ صورة ثابتة للشركة وتعزيز هويتها عالميًا ، وقد عملت 

 وعمل شراكات وبرامج استراتيجية مستدامه في مجال االجتماعية المسئوليةتطوير آليات و معايير ألنشطة وبرامج 
في الوقت الراهن على تطوير استراتيجية سابك  الشركةالمسئولية االجتماعية لتجسيد هذه الصورة ، وتعمل 

 .   ٢٠٢٥بتناغم مع أهداف استراتيجية سابك  الدولية االجتماعيةللمسئولية 
 

تشاركية بها برامج و المشاريع التي تقوم فإنها تسعى إلى أن تكون ال االجتماعية الشركةومن منطلق مسئولية 
مع المجتمع الستشراف الفرص واإلمكانات التي تنمي قدراتنا اإلبداعية وال تجعلها تقف عند حد ، إذ تم  بالتشاور

وخارجها وتحديد االحتياجات والمواضيع ذات  الشركةداخل  العالقةخالل هذا العام التواصل مع الجهات ذات 
 االهتمام ومن ثم ترتيب أولويات المشاريع ذات التأثير اإليجابي . 

وتتمثل في  االجتماعية للمسئولية االستراتيجيةوقد نشأ عن ذلك  مجموعة من األولويات تتماشى مع مواضيع سابك 
دعم النواحي ذات االهتمام االجتماعي ، آملين إن شاء الله أن والرعاية الصحية وسبل  البيئةعلى  والمحافظةالتعليم 

 .  ٢٠١٤يتم إطالق  بعض منها خالل العام 
  

م رعاية المناسبات والفعاليات، التي شملت دعم األنشطة والبرامج االجتماعية ، ٢٠١٣وواصلت (سابك) خالل عام 
كذلك رعاية المؤتمرات  و, ارة الشئون االجتماعيةوالعناية بالموهوبين، ودعم الجمعيات الخيرية المرخصة من وز
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والندوات والفعاليات االقتصادية ، ورعاية المناسبات الرياضية مثل سباق الفروسية وقفز الحواجز ورالي حائل، 
ورعاية المهرجانات الثقافية مثل مهرجان الجنادرية وسوق عكاظ ، ورعاية مهرجانات التمور في القصيم ، ومنتدى 

ذوي االحتياجات طالب وطالبه لجمعية األطفال  ٢٠تعاث االقتصاد الثاني بنجران واالستمرار في تغطية تكاليف اب
ودعم ورعاية العديد من البرامج في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التي تنفذها (سابك) أو شركاتها  الخاصة

التابعة ، واليزال العمل قائما في مشروع المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة الذي تدعمه (سابك) وينفذه كرسي 
ويهدف إلى وضع قاعدة بيانات تخص  ٢٠١٤ة النفسية بجامعة الملك سعود ومن المتوقع االنتهاء منه في عام الصح

المصابين باألمراض النفسية والمعرضين لها ، إضافة إلى ذلك فقد ساهمت (سابك) في مشروع  توسعة القسم 
ج المستثمر الذكي الموجه لفئات الشباب ، النسائي بمركز األمير سلمان االجتماعي بالرياض ، وقامت برعاية برنام

 ودشنت مركز التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الذي دعمت إقامته سابك .
 
ذوي االحتياجات الخاصة  لألطفالمد يد العون واصلت (سابك) عالميا رعايتها و مشاركاتها مع منظمات حكومية  و

 فيما يتعلق ببناء الثقة و التعليم و الوقاية من االمراض في عدة دول مثل هونج كونج و فيتنام و ماليزيا.
 

و استضافت (سابك)  في "المقر األوروبي" في جيلين مسابقة سنوية بين الطالب الموهوبين للكيمياء في التعليم 
ء في المدارس الثانوية وتشجيع المواهب و البحوث. و نظمت لقاء عن البالستيك الثانوي لهدف إبراز أهمية الكيميا

 لتوعية الطالب عن  اللدائن شمل حقائق تاريخية عن البالستيك، واالستخدام اليومي و إعادة التدوير
 

م والذي يعتبر خطوة مهمة لتوثيق إنجازات (سابك) ٢٠١٢التقرير المستقل لالستدامة عن العام  الشركةأصدرت  ايضا
من  واالستدامة االجتماعية بالمسئولية المتعلقةعلى مجمل التفاصيل للمواضيع  االطالعفي هذا المجال، وكما يمكن 

 م.٢٠١٣خالل التقرير الثالث لالستدامة للعام 

 
@
 
@
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	o تطوير طريقة جديدة وسريعة لاختبار انتشار التصدع البطيء في أنابيب الضغط العالي المصنعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. هذه الطريقة المبتكرة ستقلص فترة الاختبار وتوفر الجهد والمال وهي طريقة صديقة للبيئة حيث لا يستخدم فيها أي مواد كيميائية مقارنة ب...
	o إضافة خمسة  منتجات جديدة إلى قائمة المنتجات المستدامة من قبل وحدة العمل الاستراتيجية للبوليمرات وهي (منتج HDPE RELY و منتج PP Spunbond 519A و منتج LDPE nExCoat5 و منتج كلوريد البولي فينيل741E و منتج  2202UMS LDPE) ليصل المجموع إلى 8 منتجات.
	o تم تدشين مرافق الدعم اللوجستي في ميناء الجبيل -PLF، و التي تعتبر إنجازا استراتيجيا وخطوة كبيرة تجاه إعادة تشكيل سلسلة إمدادات (سابك) بحيث تلبي متطلبات الزبائن من الخدمات وتدعم أهداف الشركة التنموية.  كما تم الحصول على تصريح من مصلحة الجمارك السعودية...
	o حققت (سابك) رقما قياسيا خلال العام 2013م من ناحية إيداع طلبات براءات الاختراع الجديدة ، وبهذا يصل إجمالي براءات الاختراع لدى (سابك) إلى 9791 براءة.
	o بدأت سابك بتجربة وطرح حزمة من الحلول الفنية في الأسواق بما يخص صناعة السيارات,، ما يعمل على تخفيف الوزن، الأمر الذي يؤثر في كفاءة استهلاك الوقود، والسلامة (مقاومة الصدمات)، إضافة إلى تحسين الدورات التصنيعية. وتشمل منجزات الشركة في هذا الإطار نوافذ س...
	o استخدام المواد المصنعة من قبل سابك للبلاستيكات المبتكرة (SIP) بشكل واسع في تصنيع جهاز (آي فون 5), - بما في ذلك البلاستيكيات الملونة التي تميز الفئة 5 سي -، وجهاز (سامسونغ أس 4) ، وغيرها. وخلال الربع الرابع قامت (سابك) بتجريب تقنية الشاشة اللمسية الج...
	o وقعت سابك أكثر من خمسين اتفاقية للحصول على تراخيص عدة جهات، فيما عملت بجد على كسب زبائن جادين يودون الحصول على ترخيص تقنياتها الخاصة بمنتجات LDPE و LAOو ABS؛ وتم نتيجة لهذه الجهود توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.
	o حققت الشركة خلال العام نجاحا في تبني افضل الممارسات للاعتمادية و الاساليب الممنهجة التي رسخت مبدا الثبات على الاسس الصحيحة للانتاج و الصيانة مما ادى الى تحقيق افضل النتائج للشركات التابعة. و انعكس بالتالي على معدل التشغيل في (سابك) و تحقيق افضل استغ...
	o وضع مركز جودة التصنيع اجراءات عمل عالميه تؤدي الى جوده وفعالية التشغيل في المصانع. كما ان تطوير و توحيد المواصفات ساهم في استمراية النجاح و وضع خطط الصيانة الدورية في حالة جاهزية للتنفيذ في الوقت المطلوب.
	o وضع خطه شامله للتحكم في عمليات الإنتاج بما يتناسب مع الاهداف المرجوة. كما قامت وحدة التصنيع بالتعاون مع الهيئة الملكية بتطبيق أعلى المواصفات لتنظيم و صيانة خطوط الانابيب لتحقيق اعلى درجات السلامة لسابك والصناعة بشكل عام.
	o  دراسة كافة الفرص الاستثمارية الخارجية في مادة الحديد الخام، وخاصة في موريتانيا ، والتي تعزز من سلسلة القيمة المضافة في عمليات الإنتاج وتلبية حاجة الأسواق المستهدفة وخططها الاستراتيجية لعام 2025 والتي تعمل من خلالها على تعزيز قدراتها الإنتاجية وضمان...
	o مشروع توسعة حديد للمنتجات الطويلة والقائم في  داخل مجمع شركة (حديد) بمدينة الجبيل الصناعية. المشروع  يتضمن مصنع  الصلب لكتل الحديد الطويلة ذات طاقة انتاجية سنوية تقدر ب(1) مليون طن من كتل الصلب. ويتضمن أيضا مشروعاً لمصنع درفلة كتل الحديد وإنتاج  لفا...
	o إرساء عقود مشروع الحديد المعدل خلال العام 2013م ، وتجرى حالياً أعمال الإنشاء للمشروع لإنتاج 300 ألف طن سنوياً ، وبطاقة تصميمية ستصل إلى مليون طن سنوياً من قضبان التسليح عن طريق تعديل حديد الأسلاك واللفائف وتحويلها إلى قضبان تسليح وذلك لمواجهة الطلب ...
	o بدأ التشغيل التجريبي للفرن رقم (6) والذي يخدم قطاع المنتجات الطولية بسعة تصميمية سنوية تبلغ مليون طن من كتل الصلب والتي ستسهم بشكل تدريجي في تقليص الاعتماد على استيراد أي كميات إضافية لكتل الصلب لتغذية الطلب على المنتجات الطولية من حديد التسليح ولفا...
	o بدأ مصنع لفائف الأسلاك رقم 2 انتاجه التجاري حيث أنتج حتى نهاية العام نحو 130 ألف طن من لفائف الأسلاك ، وتبلغ الطاقة التصميمية لهذا المصنع 500 ألف طن سنوياً. وسيغطي إنتاج هذا المصنع مع مصنع لفات الأسلاك رقم 1 الطلب المحلي للفات الأسلاك.
	o رعاية المؤتمر الذي عقد في الشرق الأوسط حول صناعة أنابيب الصلب و حضره عدد كبير من الشركات المصنعة للحديد والصلب في العالم بالإضافة إلى مصنعي الأنابيب والزبائن والموردين لمناقشة المواضيع المشتركة وتعزيز أساليب التعاون المشترك ، حيث نظمت (سابك) في المؤ...
	o خفض الأداء الفعلي لانبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 8٪ وخفض في استخدام الطاقة بنسبة 8 ٪ وكذلك خفض استهلاك المياه بنسبة 6 ٪ وخفض نفايات المواد بنسبة 26٪. ، كما تهدف خطط برنامج الاستدامة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 22 % ، وخفض استهلاك الطاقة بنس...
	o استكملت الشركة (35%) من الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء لمشروع المطاط االصناعي ، وبهذا فإن المشروع يسير حسب المخطط له، ويتوقع بدء تشغيل المصنع خلال العام 2015م. كما تم الانتهاء من مرافق إدارة تخزين المنتجات في مدينتي الجبيل وينبع، حيث تحوي كميات...
	o  تحقيق خطوة مهمة في مجال المطاط الصناعي من حيث البدء في مرحلة التسويق المبدئي، و تم  عقد أول صفقة لبيع المطاط الصناعي في الربع الرابع من العام 2013م.
	o دخول المعهد العالي لصناعة المطاط الصناعي عامه الدراسي الثاني، وقريباً سيقدم للسوق السعودية أول دفعة من الخريجين المتخصصين في مجال هذه الصناعة.
	o سيمكّن مركز (سابك) لتطوير التطبيقات البلاستيكية – الذي تم الانتهاء منه حديثاً- وحدة العمل الجديدة من دعم الاحتياجات الفنية لزبائنها وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية. حيث يحتوي المركز على معدات صناعية متقدمة للمعالجة وإجراء الاختبارات، مع توفر ...
	o تم تسليم اول دفعة من الوحدات السكنية بمشروع حي جلمودة بالجبيل الصناعي في ديسمبر العام 2013م, و تتولى احدى الشركات الصينية انشاء (1280) وحدة سكنية في ايطار المرحلة الثالثة للمشروع. كما تتولى شركة محلية إنشاء (482) وحدة سكنية وسوف يكتمل المشروع نهاية ...
	o مشروع إسكان حي المطرفية في مدينة الجبيل الصناعية, ويتكون  من تصميم وإنشاء ما يقارب (2600) وحدة سكنية حديثة بنماذج مختلفة متوافقةً مع مواصفات ومقاييس (سابك) و معتمدة من الهيئة الملكية ، وإنشاء بنيتها التحتية الأولية والثانوية ، وتطوير التخطيط العمران...
	o مشروع مجمع الرياض السكني : يحتوي على حوالي (990) وحدة سكنية لإسكان الموظفين السعوديين على مرحلتين وحوالي (216) وحدة سكنية لإسكان الموظفين غير السعوديين. ويشمل جميع المرافق الأساسية من مدارس ومراكز تجارية ومطاعم ومساجد ونوادي رياضية وأماكن ترفيهية. ت...
	o مشروع إسكان سابك المرحلة الثالثة الحزمة السادسة في حي الفيصل بمدينة ينبع الصناعية، ويشمل المشروع إنشاء (319) وحدة سكنية ، كما يشمل المشروع إنشاء كامل البنية التحتية للمشروع من طرق وشبكات توزيع المياه والكهرباء والهاتف والتلفاز ومياه الري وكذلك شبكات...
	خامساً : التوقعات المستقبلية والمخاطر:
	تعمل سابك في بيئة متنامية المخاطر وبشكل مطرد وسريع شأنها شأن معظم الشركات التي تعمل في قطاع البتروكيماويات. وفي ظل هذه التحديات التي تواجهها الشركة سواءً على الصعيد الداخلي أو الخارجي، تسعى سابك جاهدةً لنمو أعمالها من خلال استغلال  جميع الفرص التجارية...
	تعمل  إدارة المخاطر على توحيد الاستراتيجيات، والعمليات، وكذلك توجيه الموظفين لإتباع طريقة موحدة لإدارة المخاطر التي قد تواجه الشركة مستقبلاً. وللوصول لهذا الهدف، اعتمدت إدارة المخاطر على بناء الإجراءات والعمليات الداخلية وفق المقاييس العالمية لا دارة ...
	ولحماية سابك من الأخطار المستقبلية ولمساعدتها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، تقوم إدارة المخاطر بتحديد وتحليل الأخطار التي تواجهها قطاعات سابك المختلفة داخلياً وخارجياً بطريقتين وهما:
	تقوم إدارة المخاطر في سابك بتقييم المخاطر على عدة مستويات وهي المستوى الاستراتيجي، والتشغيلي، وكذلك المخاطر المرتبطة بالأهداف السنوية للإدارات. وقد قامت إدارة المخاطر بتغطية العديد من وحدات العمل الاستراتيجية والمركزية ومكاتب التسويق والشركات التابعة ...
	وفيما يتعلق بحوكمة الأعمال، تقوم لجنة إدارة المخاطر بسابك بالإشراف على كافة نشاطات إدارة المخاطر وبشكل دوري، وأيضاً متابعة وإدارة المخاطر الرئيسية التي تواجهها سابك والتي يتم رفعها إلى اللجنة من قبل قطاعات سابك المختلفة عن طريق إدارة المخاطر.
	كما نجحت مبادرة الحوكمة الخاصة بتوحيد أنظمة إدارة المخاطر مع المراجعة الداخلية والادارة القانونية للامتثال من خلال نظام آلي خاص من شأنه توحيد معايير قياس المخاطر وزيادة الكفاءة والفعالية في المتابعة و التقرير عن المخاطر الحالية والمستقبلية لسابك.
	 بلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة (25,3) مليار ريال ، مقابل (24,8) مليارات ريال بارتفاع نسبته (2,01%) عن أرباح العام السابق ، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية (189.03) مليار ريال بارتفاع قدره        (0,003%) عن مبيعات العام السابق التي كانت (1...
	 ارتفع مجموع الموجودات من (337) مليار ريال عام 2012م إلى (339) مليار ريال ، بزيادة (0,5%).
	 بلغـــت الموجــــودات المتداولة عام 2013م نحو (135) مليار ريـــــــــــــال، وهي تمثل  ( 3 : 1 ) من المطلوبات المتداولة البالغة (44) مليار ريال في العام نفسه ، مؤكدةً قدرة الشركة المالية على الوفاء بالتزاماتها الجارية .
	 ارتفع مجموع حقوق المساهمين من (145) مليارات ريال عام 2012م إلى (156) مليار ريال عام 2013م بزيادة (7%).
	 بلغ الربح التشغيلي حوالي (43) مليار ريال ، مقابل (41) مليار ريال للعام السابق بارتفاع قدره (4%).
	 بلغ نصيب السهم من صافي الأرباح عام 2013م (8,43) ريال مقابل (8,26) ريال عام 2012م.
	الرسوم البيانية التالية توضح نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة :
	سابعاً : التوزيع الجغرافي للإيرادات :
	ثامنا : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية :
	تاسعا : الإيضاحات المحاسبية :
	الحادي عشر : تفاصيل الأسهم و أدوات الدين الصادرة لـ (سابك) وشركاتها التابعة:
	تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة ، والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساسي في المادتين (47) و (48) اللتين تنصان على ما يلي:
	بعد خصم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين نسبة 5% من رأس المال المدفوع دفعةً أولى، ثم تخصص نسبة مئوية من الباقي تحددها الجمعية العامة لمكافأة مجلس الإدارة على أن لا تتجاوز...
	الثالث عشر : التغير في ملكية الأسهم :
	الرابع عشر : المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة:
	يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بجميع قروض وديون الشركة الموحدة وحركتها خلال العام 2013م، كما شملت القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (12 و 13 ) معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.
	الخامس عشر : وصف لأنشطة أدوات الدين :
	1. أدوات الدين القابلة للتحويل:
	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 2013م.
	2. حقوق التحويل أو الاكتتاب بموجب أدوات الدين:
	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 2013م.
	3. أدوات الدين القابلة للاسترداد:
	بلغ حجم أدوات الدين التي تم استردادها خلال العام 2013م (5) مليارات ريال للإصدار الثاني من الصكوك و (750) مليون يورو لإصدار سابك كابيتال.
	السادس عشر: تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:
	السابع عشر: اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:
	الثامن عشر: الصفقات 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، وتقوم بتقديم خدمات المشتريات المتضمنة لخدمات المستودعات والنقل وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها...
	تقوم الشركة ممثلة في إدارة الخدمات المشتركة بتقديم خدمات المحاسبة والموارد البشرية وتقنية المعلومات والخدمات الهندسية لشركاتها التابعة بموجب اتفاقية موقعة معها.
	كذلك تعمل الشركة ممثلة في الإدارة القانونية والإدارة العامة للأمن والسلامة، على حماية أعمال (سابك) والشركات التابعة لها من المخاطر القانونية، وصيانة مصالحها من خلال تقديم الاستشارات القانونية ومراجعة العقود وكافة إجراءات التقاضي وغيرها من الخدمات القا...
	التاسع عشر : مصالح أعضاء مجلس الإدارة:
	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.
	العشرون: مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين:
	الجدول التالي يوضح المكافآت والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي خلال العام 2013م:
	الواحد و العشرون : التنازلات عن الرواتب والتعويضات:
	ليست هناك أية ترتيـــبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.
	الثاني والعشرون : التنازلات عن الأرباح:
	ليست هناك أية ترتيـبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
	الثالث والعشرون : المدفوعات النظامية المستحقة:
	الرابع والعشرون : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:
	يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 2013م كما تضمنتها القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم ( 18 ) مقارنة بالعام السابق.
	الخامس والعشرون : إقرارات مجلس الإدارة:
	يقر مجلس الإدارة بالآتي:
	- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح.
	- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية.
	- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
	السادس والعشرون : تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية:
	يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.
	السابع والعشرون : لجان مجلس الإدارة واختصاصاتها :
	أولاً : لجنة المراجعة:
	ثانياً : لجنة الموارد البشرية:
	ثالثاً : لجنة الترشيحات والمكافآت:
	الثامن والعشرون: الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:
	لا يوجد هناك عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
	التاسع و العشرون: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:
	خضعت عمليات الشركة خلال العام 2013م لعمليات مراجعة دورية، من إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركة وتقويم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء. كما قام مراقب الحسابات الخارجي بمراجعة النظام ضمن نط...
	قامت إدارة المراجعة بتنفيذ جميع عمليات المراجعة الداخلية المخطط لها في 2013 م  بشكل كامل، حيث كان ما نسبته 71٪ منها تغطي المناطق عالية المخاطر.
	وقد بذلت إدارة المراجعة الداخلية جهوداً كبيرة لدعم أنشطتها في جميع مواقع الشركة، بتوظيف مهنيين متميزين لزيادة القوة العاملة لديها. وأجرت الإدارة العديد من الدورات المتخصصة التثقيفية، من أجل الرقي بمستوى وقدرات موظفيها في مجالات عدة مثل قواعد السلوك، و...
	كما أجرت الإدارة مراجعة تقويم جودة الأداء بواسطة جهة خارجية مستقلة لتقويم عملياتها ضد معايير المراجعة الداخلية الدولية حيث أسفر التقييم عن نتائج مرضية تماماً ووجود بعض الفرص لتحسين الأداء إلى مراحل متقدمة.
	كما نفذت إدارة المراجعة الداخلية مع الاستشاري مشروع لتقييم مخاطر العمليات غير المشروعة لقطاع المشتريات الخاص بالمملكة العربية السعودية. والذي أسفرت نتائجه عن مستوى عالي من المهنية والتحكم في المخاطر لذات القطاع وتعتبر سابك حسب هذا التقييم من أفضل خمس ...
	كما تعمل إدارة المراجعة الداخلية حالياً على إدخال نظام المراجعة الذاتية والمستمرة من خلال عدة أنظمة تقنية متقدمة بحيث تشير دائماً إلى العمليات ذات المخاطر العالية، التي يمكن الانتباه لها لإدارة المخاطر.
	الثلاثون : حوكمة الشركات:
	إيماناً بأهمية نظام الحوكمة لنجاح الشركة وأعمالها على المدى البعيد, تلتزم الشركة بالمحافظة على افضل معايير الجودة و الاداء في جميع انشطتها بما في ذلك تطبيق افضل القواعد المنصوص عليها في الحوكمة بهدف تحسين الشفافية و حماية مصالح الشركة و كافة الاطراف ذ...
	و تم اسناد مهام الاشراف على لائحة الحوكمة الى إدارة المستثمرين لمراجعتها باستمرار و مراقبة مدى فاعليتها وتعديلها عند الحاجة و ذلك تطبيقا لمتطلبات هيئة السوق المالية
	ويسعى قطاع القانونية والمراجعة للتأكد من تبني وتطبيق الشركة لأفضل الأنظمة العالمية في الضبط والالتزام لحماية مصالح الشركة وشركائها، ودعم تحقيق رؤيا الشركة لأن تصبح الشركة الرائدة المفضلة على مستوى العالم في صناعة الكيماويات.
	الثالث والثلاثون: الموارد البشرية:
	الخامس والثلاثون: المسئولية الاجتماعية:
	إن المسئولية الاجتماعية للشركة تعني التزاماً استراتيجياً بعيد المدى ، واستثماراً للأجيال القادمة من خلال غرس وتطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية في سلوك العاملين بالشركة وعلى جميع المستويات ، بحيث تصبح مؤثرة وذات سمات وخصائص مميزة . وبصفة (سابك) شركة عا...
	ومن منطلق مسئولية الشركة الاجتماعية فإنها تسعى إلى أن تكون البرامج و المشاريع التي تقوم بها تشاركية بالتشاور مع المجتمع لاستشراف الفرص والإمكانات التي تنمي قدراتنا الإبداعية ولا تجعلها تقف عند حد ، إذ تم خلال هذا العام التواصل مع الجهات ذات العلاقة دا...
	وقد نشأ عن ذلك  مجموعة من الأولويات تتماشى مع مواضيع سابك الاستراتيجية للمسئولية الاجتماعية وتتمثل في التعليم والمحافظة على البيئة والرعاية الصحية وسبل دعم النواحي ذات الاهتمام الاجتماعي ، آملين إن شاء الله أن يتم إطلاق  بعض منها خلال العام 2014 .
	وواصلت (سابك) خلال عام 2013م رعاية المناسبات والفعاليات، التي شملت دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية ، والعناية بالموهوبين، ودعم الجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة الشئون الاجتماعية, و كذلك رعاية المؤتمرات والندوات والفعاليات الاقتصادية ، ورعاية المناسبا...
	و واصلت (سابك) عالميا رعايتها و مشاركاتها مع منظمات حكومية مد يد العون للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق ببناء الثقة و التعليم و الوقاية من الامراض في عدة دول مثل هونج كونج و فيتنام و ماليزيا.
	و استضافت (سابك)  في "المقر الأوروبي" في جيلين مسابقة سنوية بين الطلاب الموهوبين للكيمياء في التعليم الثانوي لهدف إبراز أهمية الكيمياء في المدارس الثانوية وتشجيع المواهب و البحوث. و نظمت لقاء عن البلاستيك لتوعية الطلاب عن  اللدائن شمل حقائق تاريخية عن...
	ايضا أصدرت الشركة التقرير المستقل للاستدامة عن العام 2012م والذي يعتبر خطوة مهمة لتوثيق إنجازات (سابك) في هذا المجال، وكما يمكن الاطلاع على مجمل التفاصيل للمواضيع المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية والاستدامة من خلال التقرير الثالث للاستدامة للعام 2013م.

