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الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  بقيادة  الرشيدة  حكومتنا  أعلنت  أن  »منذ 
بن  محمد  األمير  الملكي  السمو  وصاحب  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
عن  وزير الدفاع  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  العهد  ولي  سعود  آل  سلمان 
٢٠٣٠م،  المملكة  رؤية  وكذلك  ٢٠٢٠م  الوطني  التحول  لبرنامج  توجهاتها 
مسيرة  لمواكبة  متسارعة  وتيرة  وعلى  دؤوب  بشكل  تعمل  وسبكيم 
المملكة للتنمية االقتصادية وتعزيزها وإيجاد موارد اقتصادية مستدامة تصب 
في مصلحة الوطن والمواطن واألجيال القادمة، من خالل تنوع استثماراتها 

وتميز منتجاتها مدعومة بدراسات مركز البحث العلمي التابع لها«
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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن سلمان بن  عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
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المــواد    مــن  متنوعــة  مجموعــة  بإنتــاج  ســبكيم  شــركة  تقــوم 
تصــل  التــي  والبوليمــرات  الوســيطة  والمــواد  البتروكيماويــة 
إلــى مالييــن المســتهلكين كل يــوم فــي أكثــر مــن ١٠٠ دولــة حــول 

العالــم.

إنتاج  في  الرائدة  العالمية  الشركات  إحدى  سبكيم  شركة  تعد 
الرئيسي للشركة في مدينة  المقر  البتروكيماوية و يقع  المواد 
الخبر. كما لديها  العامة في مدينة  اإلدارة  الرياض فيما يقع مقر 
مجمعًا صناعيًا في مدينة الجبيل الصناعية. حيث تقوم شركة 
سبكيم للتسويق )إس إم سي( ومقرها في مدينة الخبر، وهي 
بشكل  وتعمل  سبكيم،  لشركة  بالكامل  مملوكة  شركة 
خالل  من  سبكيم  منتجات  كافة  وتسويق  بيع  في  مستقل 
والشرق  وآسيا  أوروبا،  في  استراتيجية  مواقع  في  لها  مكاتب 
أساليب  اكثر  بإتباع  للتسويق  سبكيم  شركة  وتقوم  األوسط. 
للعمالء  الجودة  عالية  منتجات  تقديم  لضمان  تطوراً  التسويق 
سبكيم  شركة  وتتمتع  العالم.  أنحاء  جميع  في  الموجودين 
المنتجات  من  متنوعة  بمجموعة  الحالي  الوقت  في  للتسويق 
القوية والمتنامية كما أنها تعمل على تسويق ما يزيد عن ٪7٥ 

من إجمالي منتجات الشركة في جميع أنحاء العالم.

العالمية،  التنافسية  قدراتها  تطوير  إلى  سبكيم  وتسعى 
وتطوير  للمنتجات  األمثل  والتطوير  واإلبداع  البحث  خالل  من 
التقنيات عن طريق مركزها لإلبداع والتقنية، والذي يعرف باسم 

»منار« ويعمل بشكل متكامل في وادي الظهران للتقنية.

قوة عاملة استثنائية
ــة  ــز مكان ــي تعزي ــاهم ف ــا تس ــتثنائية لدين ــة االس ــوى العامل ــأن الق ــن ب ــن نؤم نح
ســبكيم التنافســية، كمــا أن االســتثمار فــي رأس المــال البشــري يعــزز دورنــا فــي 
أن نكــون احــد الركائــز األساســية للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمملكــة 

ــة. ــود قادم لعق

رحلتنا
لقــد تشــكل الكيــان الجديــد شــركة الصحــراء العالميــة للبتروكيماويــات بعــد 
إتمــام عمليــة االندمــاج المتكافــئ بيــن شــركة ســبكيم وشــركة الصحــراء فــي 
صفقــة بلغــت قيمتهــا مليــارات الــدوالرات. وقــد ســاهمت عمليــة االندمــاج فــي 
إنشــاء كيــان اقتصــادي قــوي يمتلــك اكثــر مــن ٣٥ عاًمــا مــن الخبــرة العمليــة و 
ــز القــدرة اإلنتاجيــة للشــركة مــن  التشــغيلية المشــتركة ممــا ســاهم فــي تعزي

خــالل تنــوع المنتجــات عبــر ٢4 شــركة ووحــدة تابعــة لهمــا.

 ٢٠٣٠ الســعودية  رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  علــى  االندمــاج  عمليــة  وستســاهم 
والمتمثلــة فــي إنشــاء قطــاع خــاص مزدهــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

تُعد شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( 
من أبرز الشركات في قطاع البتروكيماويات، حيث 

تتمتع الشركة بأكثر من 35 عامًا من الخبرة التشغيلية 
المشتركة وحضور دولي في أكثر من 40 دولة حول 

 العالم، فضاًل عن أنها تملك أصواًل إجمالية بمقدار
21.8 مليار ريال سعودي.

نـبـذة عـن 
الشـركـة
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الــرؤيـة
أن نكون شركة رائدة في تحقيق النمو والتميز 

وبناء شراكات في قطاع الصناعات الكيميائية.

الـرسالة
تحقيق أثر إيجابي ومستمر عن طريق توفير 

منتجات مستدامة ومبتكرة وعالية الجودة وذلك 
من خالل قدراتنا المتطورة وحماس موظفينا.

القيَـم

الشغف
نحيــا  ســبكيم،  شــركة  فــي  إننــا 
مــن  ونعمــل  »هــدف«،  أجــل  مــن 
بــه  نقــوم  مــا  وكل  »هــدف«،  أجــل 
يؤثــر علــى عالمنــا بشــكل إيجابــي 
فعــال، ممــا يجعــل كل يــوم معنــا 

روعــة.  أكثــر 

الشجاعة
إن التحلــي بالشــجاعة فــي تحقيــق 
قناعاتنــا يعنــي فــي جوهــره ضــرورة 
أن نواجــه االفتراضــات بشــكل دائــم 
إذا مــا أردنــا أن نحقق تقدمًا ملموســًا 
بيــن  تميزنــا  أن  كمــا  عالمنــا.  فــي 
بأهميــة  نشــعر  يجعلنــا  اآلخريــن 
وجودنــا، وهــو مــا يقربنــا إلــى تحقيق 
أهــداف منطقيــة جديــدة علــى أرض 

الواقــع. 

كفاءة أعلى
ونثمــن  والمــوارد،  اإلمكانيــات  لدينــا 
االســتفادة  علــى  ونعمــل  أصولنــا 
منهــا بشــكل ســليم، ســواء كانــت 
طاقتنــا، أو مواردنــا الماليــة، أو خبراتنــا 

واقتــدار. بحكمــة  المكتســبة 
 

الزخم
قــد يســتطيع المــرء أن يخلــق فكــرة إال 
أن تنفيذهــا قــد يتطلــب فريقــا كامــاًل.

تعزيــز  يمكننــا  الجماعــي  وبالعمــل 
روح التعــاون فيمــا بيننــا ومع شــركائنا.

إن قوتنــا وصالبتنــا تتيــح لنــا أن نعيــد 
إمكانياتنــا  كافــة  فــي  االســتثمار 
خبــرات  اكتســاب  وفــي  ومواردنــا، 
جديــدة، وفــي تحقيــق نمــو متواصــل 
نضعهــا  التــي  المنشــودة  ألهدافنــا 

أعيننــا. نصــب  دائمــًا 
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٪7٩
من القوى العاملة لدينا تتكون من 

مواطنين سعوديين مؤهلين وأكفاء.

٪75
من إجمالي منتجات الشركة يتم 
تّسويقها في جميع أنحاء العالم.

٪1.0
من صافي أرباحنا اإلجمالية مخصصة 

لمبادرات خدمة وتنمية المجتمع.

23.500
إجمالي عدد ساعات التدريب على 

الصحة والسالمة خالل عام ٢٠٢٠.

 فريق عمل مميز
 ذو خبرة

فريق عملنا هو سر نجاحنا، ولذك فإننا 
نعمل على جذب أفضل الموظفين 

من ذوي الخبرات المختلفة، بما يعكس 
قناعتنا بأن التنوع يمثل قيمة مضافة 

للشركة.

مجموعة متنوعة
من المنتجات المتنامية

تصل مجموعة منتجاتنا الواسعة إلى 
ماليين المستهلكين يومًيا في أكثر من 

١٠٠ دولة حول العالم.

ندرك التزاماتنا
البيئية

نحن حريصون على استدامة أعمالنا 
من خالل التزامنا بالحفاظ على صحة 

وسالمة موظفينا وكذلك على 
المجتمعات التي نعمل فيها والبيئة 

ومستقبلنا جميعا.

 برامج المسؤولية
المجتمعية

التأثير بشكل إيجابي على حياة 
األطفال واألسر ذوي الدخل المحدود من 

خالل مجموعة واسعة من المبادرات 
المجتمعية في جميع أنحاء المملكة.

المؤشرات 
التشغيلية
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فــي العــام ٢٠٢٠م بلــغ اإلنتــاج اإلجمالــي لمصانــع 
الشــركة القائمــة 4٫٠١٣ مليــون طــن متــري. حيــث 
عــام  فــي  ريــال  مليــون   ١76 الدخــل  صافــي  بلــغ 
٢٠٢٠م، مقابــل ٢٩٩٫٥ مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٩م 
االنخفــاض  ســبب  يعــود   .٪4١٫٣ قــدره  بانخفــاض 
فــي صافــي أربــاح ســبكيم للعــام الحالــي مقارنــة 
بالعــام الســابق إلــى انخفــاض إيــرادات المبيعــات 
نتيجــة النخفــاض أســعار معظم منتجات الشــركة، 
بروبليــن  البولــي  مصنــع  فــي  اإلنتــاج  وانخفــاض 
والصيانــة  لــه  مخطــط  الغيــر  اإلغــالق  بســبب 

الدوريــة.

صافي الربــح
مليون ريال سعودي 

إجمالي حقوق المساهمين
مليون ريال سعودي 

إجمالي اإليرادات
مليون ريال سعودي 

ربحية السهم
ريال سعودي

1765.323

12.٩870.24

المؤشرات 
المالية
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كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

تبنت شركة سبكيم استراتيجية خاصة للتعامل 
مع الظروف غير المسبوقة التي خلفتها جائحة 

كورونا، واضعين سالمة جميع منسوبينا ضمن 
األولوية القصوى بالتزامن مع تأمين سير 

األعمال من خالل اتباع مناهج إدارية أكثر مرونة 
للتعامل مع تلك الظروف الطارئة.
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

اقتصادية  تقلبات   ٢٠٢٠ العام  في  العالمية  األسواق  شهدت 
المطاف  بنهاية  بظاللها  ألقت  والتي  كورونا  جائحة  خلفتها 
التجارة  حركة  في  وتباطؤ  اإلمداد  سالسل  اضطراب  على 
العالمي  االقتصاد  انكماش  في  مباشر  بشكل  أثرت  العالمية 

بما يقارب -٥٪ بحسب تقارير البنك الدولي.

عن  بمنأى  المملكة  في  البتروكيماويات  قطاع  يكن  ولم 
سبكيم  شركة  في  نتبنى  أن  استدعى  مما  التحديات،  هذه 
المسبوقة،  غير  الظروف  هذه  مع  للتعامل  خاصة  استراتيجية 
القصوى  األولوية  ضمن  منسوبينا  جميع  سالمة  واضعين 
بالتزامن مع تأمين سير األعمال من خالل اتباع مناهج إدارية أكثر 
هذه  ساهمت  حيث  الطارئة،  الظروف  تلك  مع  للتعامل  مرونة 
واإلنتاج  العمليات  مواصلة  في  المتراكمة  والخبرات  الجهود 

بأقصى درجات الكفاءة لتحقيق رؤية الشركة وأهدافها.

سبق  التي  االقتصادية  والظروف  التحديات  من  الرغم  وعلى 
أرباح نقدية  اإلدارة بالتوصية لتوزيع  إليها، تقدم مجلس  وأشرنا 
وذلك  ٢٠٢٠م  عام  عن  الشركة  مال  رأس  من   ٪٥ بنسبة  مرحلية 
حرصًا على تطلعات المستثمرين، وانطالقا مما توليه سبكيم 

من اهتمام بالغ بمساهميها.

أن أقدم  إدارة الشركة  نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس  يسرني 
في المنتهية  المالية  للسنة  السنوي  التقرير  هذا  في   لكم 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م لمحة شاملة عن أداء الشركة وجهودها خالل 
العام الماضي.

وهنا ال يفوتني أصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة أن 
أتقدم بالشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك 
األمين  عهده  ولي  وإلى  اهلل،  حفظه  عبدالعزيز  بن  سلمان 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
لهذه  الخير  فيه  لما  اإلمكانات  كافة  تسخير  على  اهلل  حفظه 

البالد المباركة وشعبها.

للسادة  والتقدير  الشكر  بجزيل  اإلدارة  مجلس  في  نتوجه  كما 
على  الدائم  وحرصهم  ثقتهم  على  الكرام  المساهمين 
بالجهود  نشيد  كما  تعالى،  اهلل  بإذن  المستمر  الشركة  نجاح 
المخلصة لإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بمختلف 
الظروف  كل  رغم  واحد  كفريق  عملوا  والذين  مستوياتهم 

والتحديات لتحقيق إنجازات وأداء متميز .

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

خالد بن عبداهلل الزامل
رئيس مجلس اإلدارة 

السادة مساهمي شركة الصحراء 
العالمية للبتروكيماويات )سبكيم(
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المهندس/ رياض سالم أحمد
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ سعيد أحمد باسمح
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ خالد عبداهلل الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

 األستاذ/ فهد سليمان الراجحي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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األستاذ/ عايض محمد القرني
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/ سعيد عمر العيسائي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ بندر علي مسعودي
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور/ عبد الرحمن عبد اهلل الزامل
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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عالمية  شركة  نكون  بأن  »سبكيم«  في  رؤيتنا  علينا  تحتم 
رائدة في استدامة األعمال داخل قطاع البتروكيماويات، من 
خالل عملنا على تنمية ما نتمتع به من قدرات وإمكانات إلى 
تحقيق  في  طموحاتنا  حدود  وتوسيع  الدؤوب  العمل  جانب 

ز وتعزيزه وضمان استدامته. التمـَـيـّـُ

العالمة  أن  كما  يوميًا.  المستهلكين  ماليين  إلى  المتنامية  منتجاتنا  محفظة  تصل 
التجارية لسبكيم مسجلة في أكثر من ١٠٠ دولة وهذا دليل قوي على قدراتها ومكانتها. 
كما إننا فخورون بسمعتنا المرموقة وتميزنا التشغيلي في تسليم منتجاتنا وخدماتنا.

دولة
حول العالم أكثر٥٢

من

تطلعات أكبر
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حجم  في  زيادة  سبكيم  حققت  اإلندماج،  عملية  خالل  من 
عملياتها لتلبية احتياجات العمالء. ومن خالل تنويع المنتجات 
والكفاءات  التنافسية  والقدرة  األولية،  المواد  وإمدادات 
اغتنام  على  قادرة  سبكيم  فإن  المتكاملة،  واإلمكانيات 
مكانتها  لتعزيز  التنافسية  قدراتها  وتطوير  الجديدة  الفرص 

في السوق العالمية.

الحلول  وتطوير  الكتشاف  يوم،  كل  التحديات  بمواجهة  نؤمن  سبكيم،  في  إننا 
المسؤولة، وهو ما يساهم في تطوير وتحسين جودة الحياة لألجيال القادمة. ولجعل 
الذي  بالقدر  ومداركنا  قدراتنا  تنمية  على  دومًا  نعمل  فإننا  واقعية  حقيقة  الرؤية  هذه 

يضمن لنا استمرار العمل الدؤوب والمستدام للحفاظ على التميز.

منتج متنوع ٢٠ أكثر
من

استراتيجيات طموحة
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تركيزنا  كان  فقد   ،201٩ مايو  في  االندماج  عملية  إتمام  منذ 
وإدارة  التعاون،  وتعزيز  الرئيسية  كفاءتنا  تطوير  على 
التغيير.  وثقافة  المؤسسية  والبيئة  األفراد  وإدارة  التكامل، 
ونعمل جاهدين على تحقيق أهدافنا من خالل ثقافة التغيير 
التوافق  تعزيز  في  ستساهم  والتي  والفعالة،  المستمرة 

وتطلق العنـان للتميـز لبناء ثقافة النجاح.

للميثانـول  العالـم  فـي  المنتجـة  الرائـدة  الشـركات  مـن  واحـدة  »سـبكيم«  تعتبـر 
والبيوتانديـول. كمـا أنهـا تعـد أيضـا مـن المورديـن الرئيسـيين لمـادة التتراهيدروفـوران 
والعديـد مـن المـواد الكيميائيـة المتخصصـة األخـرى. ومؤخـرا قامـت الشـركة بتوسـيع 
نطـاق منتجاتهـا مـن خـالل إنتاج مادة الجامـا بوتيروالكتون. وتعتبر جميـع هذه المنتجات 
حيويـة فـي تصنيـع اآلالف مـن المنتجـات االسـتهالكية والصناعيـة التـي تخـدم البشـرية 

فـي كل مـكان.

 شريك تجاري
حول العالم ٣٠٠ أكثر

من

عمليات مركزية
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األعمال  بين  مشترك  توافق  قيمة  خلق  على  سبكيم  تعمل 
التجارية للشركة وأصحاب المصلحة فيها، وذلك من خالل دمج 
اليومية  وممارساتها  عملياتها  جميع  في  االستدامة  وتكامل 
االستدامة  ركائز  مع  تتوافق  أفضل  معايير  تبني  على  والعمل 
لديها. هذا هو جوهر ما تعنيه االستدامة لسبكيم، ولذلك فإننا 

نعمل جاهدين لنكون شركة مسؤولة.

كوننا منتًجا رئيسـًيا للبتروكيماويات في المملكة العربية السـعودية، فإننا مسـتمرون 
رؤيـة  ركـزت  وقـد  فيـه.  والمسـاهمة  والوطنـي  المحلـي  االقتصـادي  النمـو  دعـم  فـي 
لخلـق  االقتصـادي  التنويـع  علـى  رئيسـي  بشـكل   ٢٠٣٠ السـعودية  العربيـة  المملكـة 
دفـع  فـي  التجاريـة  أولوياتهـا  جعـل  علـى  سـبكيم  ركـزت  فقـد  ولهـذا  مزدهـر”.  “اقتصـاد 
قيمـة اقتصاديـة متنوعـة لدعـم األهـداف الوطنيـة مـن خـالل توسـيع قدراتهـا اإلنتاجيـة 

اإلنتـاج. محفظـة  وتنويـع  المتكاملـة 

النمو بمسؤولية
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رغم الظروف القاسية والصعبة 
التي هددت العالم في عام 2020م. 

استمرت سبكيم بعمل ما تؤمن 
به من دور فاعل ومسؤولية تجاه 

المجتمع حيث غطت مساهماتها أكثر 
من 76٪ من مساحة المملكة العربية 

السعودية.

تعكس  	 محددة  نطاقات  على  ركزنا   ٢٠٢٠ العام  خالل 
الرعاية  مجال  ففي  المجتمع،  خدمة  في  اهتماماتنا 
صندوق  بدعم  قمنا  كورونا  جائحه  وخالل  الصحية 
قمنا  وكذلك  الصحة،  وزارة  أسسته  الذي  الصحي  الوقف 
داخل  الهواء  بتنقية  متخصصة  طبية  أجهزة  بتقديم 
سبكيم  قامت  كما  الشرقية  بالمنطقة  المستشفيات 
برعاية برامج طبية وتدشين حملة توعوية داخلية وخارجية 
كورونا  فيروس  مكافحة  عن  تثقيفية  حمالت  ضمن 

استفاد منها أكثر من 7٠٠٠ شخص.

اشتملت  	 والخيري  االجتماعي  التكافل  صعيد  على 
خالل  من  تعالى  اهلل  كتاب  حفظة  رعاية  على  برامجنا 
وثيقة   ٣٠٠ بعدد  والتكفل  الكريم،  القرآن  حفظ  برنامج 

تأمين صحي لعدد ٣٠٠ يتيم وأرملة في عموم المملكة.

مع  	 النعمة  حفظ  مجال  في  مجتمعية  شراكة  وقعنا 
برنامج  رعاية  في  استمرينا  حيث  الخيرية،  إطعام  جمعية 
من  استفاد  حيث  المحفوظة  لألطعمة  والتوزيع  النقل 
رعايتنا أكثر من ٢٥ ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة. 

المتعففة  	 لألسر  متكاملة  غذائية  سلة   ٢٠٠٠ بتوزيع  قمنا 
في جميع أنحاء المملكة.

قمنا بكفالة أكثر من 4٠ يتيمًا ويتيمة و ١6 أرملة في الجبيل  	
والدمام والخبر وحائل من خالل برنامج كفالة يتيم.

يعانون  	 ممن  باألطفال  الخاص  الترفيهي  النادي  تأهيل 
التوجيه  بدار  ويسكنون  خاصة  عائلية  ظروف  من 

االجتماعي بالشرقية.

تنفيذ حملة كسوة الشتاء في مناطق شمال المملكة  	
حيث بلغ عدد المستفيدين من الكسوة الشتوية والسلة 

الغذائية ما يفوق الـ ٥٠٠٠ مستفيد. 

دعم األوقاف الخيرية في المدينة المنورة. 	

سبكيم  	 دور  برز  والثقافة،  التعليم  برامج  دعم  مجال  في 
ثقافيًا  برنامجًا   ١٥ من  أكثر  وتنظيم  ورعاية  دعم  في 
ولقاًء افتراضيًا علميًا، استفاد من هذه اللقاءات أكثر من 

١6٠٠ شاب وشابة من خالل شراكتنا مع جلوبل شيبرز.

المحتاجة  	 األسر  ألبناء  ذكية  لوحية  أجهزة  قدمنا 
من  دراستهم  استكمال  على  لمساعدتهم  والمتعففة 
خالل حضور الفصول االفتراضية خالل فترة جائحة كورونا. 

والخاصة  	 النهارية  الرعاية  دور  من  لعدد  الدعم  تقديم 
الخيرية والتكفل بتعليم وتدريب ذوي االحتياجات الخاصة 
من األطفال المصابين بمتالزمة داون واستفاد منها أكثر 

من 7٥ طفل.

المشاريع  	 ودعم  األعمال  ريادة  مجال  عن  نتحدث  عندما 
حيث  الجائحة  فترة  خالل  جليًا  سبكيم  دور  نرى  الصغيرة 
لدعم  جنى  مركز  مع  بالتعاون  إقراضيًا  صندوقًا  أسست 
األسر المنتجة لمساندة عدد ٢٣٠ أسرة ممن استفادوا من 

قرض سبكيم الحسن مع مركز جنا لألسر المنتجة.

المسؤولية المجتمعيّة

مستفيدًا  في أنحاء 
المملكة العربية 

السعودية. ٣47٫٠٠٠
بلغ عدد المستفيدين أكثر من
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ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق. 1

الالئحة/ السياسةم

الئحة لجنة المراجعة )الجمعية(١

خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسة )مجلس اإلدارة(٢

الئحة لجنة الترشيحات والمكافآت )الجمعية(٣

الئحة اللجنة التنفيذية )المجلس(4

الئحة لجنة الحوكمة )المجلس(٥

سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة )الجمعية(6

سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية )الجمعية(7

قواعد حوكمة الشركات )مجلس اإلدارة(8

سياسة توزيع األرباح )الجمعية(٩

سياسات وإجراءات إدارة المخاطر )مجلس اإلدارة(١٠

الالئحة/ السياسةم

سياسة معالجة تعارض المصالح المحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية ١١
والمساهمين )مجلس اإلدارة(

سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح )مجلس اإلدارة(١٢

سياسات الشركة اإلدارية والمالية والصالحيات المفوضة إلى اإلدارة التنفيذية )مجلس اإلدارة(١٣

سياسات وآليات االستثمار والتمويل )مجلس اإلدارة(١4

سياسة مكافأة العاملين )مجلس اإلدارة(١٥

سياسات إجراءات العمل في مجلس اإلدارة )مجلس اإلدارة(١6

سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية )مجلس اإلدارة(١7

سياسات وإجراءات ضمان تقيد الشركة باألنظمة واللوائح واإلفصاح للمساهمين وأصحاب المصالح ١8
)مجلس اإلدارة(

تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:

إيضاحاتنص المادةرقم المادة

على المسؤولية االجتماعية )مادة استرشاديه(87 بناًء  الشركة  وتعمل  بالمجتمع.  االهتمام  ذات  المجاالت  في  تركزت  والتي  االجتماعية  المسؤولية  استدامة  إلى  تهدف  برامج  بتنفيذ  الشركة  تقوم 
استراتيجية محددة في المسؤولية االجتماعية.

في العام ٢٠٢٠م وجه مجلس اإلدارة إلى لجنة المراجعة المنبثقة من المجلس بأن تشمل ضمن اختصاصاتها إدارة المخاطر والتي تعمل على تحديد المخاطر تشكيل لجنة إدارة المخاطر )مادة استرشاديه(7٠
التي تواجه الشركة ودراسة كافة المواضيع المتعلقة بإدارة مخاطر الشركة واتخاذ القرارات المناسبة. كما تعتبر إدارة المخاطر جزءاً ال يتجزأ من استراتيجية 
)سبكيم( وتقوم لجنة المراجعة وإدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر لضمان تنفيذ السياسات والبرامج المعتمدة 
وذلك للحد من المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة والتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة تعمل بكفاءة على جميع المستويات في 

الشركة.

اختصاصات لجنة إدارة المخاطر )مادة 7١
استرشاديه(

اجتماعات لجنة المخاطر )مادة استرشاديه(7٢

خالل العام ٢٠٢٠م لم يتم تبليغ المجلس بأي أعمال منافسة، وبخصوص معايير المنافسة سوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة العتمادهاضوابط منافسة الشركة46 فقرة ٣

تطبيقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية السعودية، قامت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات »سبكيم« باعتماد كافة اللوائح والسياسات واإلجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة 
الجمعية العمومية وذلك على النحو التالي:
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أعضاء مجلس اإلدارة:أ( 

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

١
المهندس/ خالد عبداهلل الزامل

) ممثل مجموعة الزامل القابضة(

رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة

رئيس مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي
رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للبطاريات

رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول
رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبتروكيماويات

بكالوريوس عضو مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي
هندسة مدنية

عضو مجلس إدارة جامعة األمير 
محمد بن فهد وعضو مجلس إدارة 

شركة لوبريف

األستاذ/ فهد سليمان الراجحي٢

نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان
نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة

عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األلمانية للمنتجات الغير مغزولة

عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية

رئيس مجلس إدارة شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستزراع المائي

نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية

بكالوريوس في 
اإلدارة الصناعية

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي 
أخوان

عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت 
السعودية

المهندس/ يوسف عبد الرحمن ٣
عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء االستثماريةالزامل

نائب رئيس شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لألسمدة

بكالوريوس 
هندسة كيميائية

عمل مستشار معالي وزير الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية كما 
عمل الرئيس التنفيذي لمشروع 

االستراتيجية الوطنية للصناعة 
في وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية كما عمل نائب للرئيس 
التنفيذي في شركة سابك وتقلد 

عدة مناصب في شركة سابك.

4
المهندس/ رياض سالم أحمد

) ممثل لشركة إيكاروس 
للبتروكيماويات(

رئيس مجلس إدارة ميزان بنك
رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة

عضو مجلس إدارة شركة نور لالستثمار المالي
رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات 

النفطية
رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية 

واإللكترونية والثقيلة
رئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا المعلومات

.Karachi Electric Supply Corp عضو مجلس إدارة الشركة
نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط
عضو مجلس إدارة شركة الصجعة الخاصة المحدودة للغاز

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة إلمدادات الغاز
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية المتحدة 
للخدمات النفطية

بكالوريوس 
هندسة كيميائية
ماجستير هندسة 

كيميائية

رجل أعمال

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم. 2
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أ( أعضاء مجلس اإلدارة )تتمه(:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ سعيد أحمد باسمح٥

رئيس مجلس اإلدارة شركة صناعة الخير للكيماويات غير 
العضوية

عضو مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لمنتجات األلبان 

واألغذية
عضو مجلس اإلدارة شركة جدة للتنمية والتطوير 

العمراني

رجل أعمالبكالوريوس إدارة أعمال-

الدكتور/ عبد الرحمن عبد اهلل 6
الزامل

رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السعودية للتقنيات 
المتقدمة

رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة
رئيس مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي

عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات
رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة

رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

بكالوريوس في القانون
دكتوراه في العالقات 

الدولية

عمل نائب لمحافظ المؤسسة العامة للكهرباء 
ثم وكيل لوزير التجارة ثم عضو في مجلس 

الشورى لثالث دورات

7
األستاذ/ عايض محمد القرني

) ممثل المؤسسة العامة 
للتقاعد(

إدارة االستثمار المالي- المؤسسة العامة للتقاعدإدارة المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتقاعد
ماجستير في إدارة 

األعمال
- بكالوريوس محاسبة

القطاع المالي والمؤسسات المالية

رئيس مجلس اإلدارة - شركة العيسائي للتجارةالمهندس/ سعيد عمر العيسائي8
عضو مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع

عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي
عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

بكالوريوس هندسة 
رجل أعمالصناعية

رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي٩
والمقاوالت

نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن التركي 
رجل أعمالدبلوم علوم اجتماعيةللتجارة والمقاوالت

١٠
األستاذ/ بندر علي مسعودي

) ممثل المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية(

مدير إدارة النظم الرقمية - المؤسسة العامة للتأمينات 
-االجتماعية

بكالوريوس في العلوم 
واإلحصاء

بكالوريوس في علوم 
الحاسب

ماجستير في الحاسب 
اآللي

عمل في عدة مناصب في المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل١١

األمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد
عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية

رئيس لجنة الترشيحات - شركة تبوك الزراعية
عضو لجنة المراجعة - شركة تبوك الزراعية

المدير التنفيذي في مجموعة شركات المنجم
المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة 

شركات الموارد
العضو المنتدب شركة تهامة لإلعالن والعالقات 

العامة والتسويق

بكالوريوس إدارة أعمال

عمل في مجموعة سامبا المالية وتقلد عدة 
مناصب ثم انتقل إلى بنك الرياض على منصب 

مدير المنطقة الوسطى ثم عضو مجلس إدارة 
شركة تهامة ثم مجموعة شركات الموارد ثم 

مجموعة شركات المنجم على منصب المدير 
التنفيذي.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم )تتمه(  .2
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ب( أعضاء اللجان
اللجنة التنفيذية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

 المهندس/ يوسف١
عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء االستثماريةعبد الرحمن الزامل

نائب رئيس شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لألسمدة

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

عمل مستشار معالي وزير الطاقة 
والصناعة والثروة المعدنية كما عمل 

الرئيس التنفيذي لمشروع االستراتيجية 
الوطنية للصناعة في وزارة الطاقة 

والصناعة والثروة المعدنية كما عمل 
نائب للرئيس التنفيذي في شركة 

سابك وتقلد عدة مناصب في شركة 
سابك.

األستاذ/ فهد سليمان ٢
الراجحي

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان
نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة

عضو مجلس إدارة شركة مشاركة المالية
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األلمانية للمنتجات الغير مغزولة

عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للميثانول
عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية

رئيس مجلس إدارة شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط
عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستزراع المائي

نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية

بكالوريوس في 
اإلدارة الصناعية

رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي 
أخوان

عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت 
السعودية

المهندس/ رياض سالم ٣
علي أحمد

رئيس مجلس إدارة ميزان بنك
رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة

عضو مجلس إدارة شركة نور لالستثمار المالي
رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية

رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية 
واإللكترونية والثقيلة

رئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا المعلومات

 Karachi Electric Supply عضو مجلس إدارة الشركة
.Corp

نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز 
والنفط

عضو مجلس إدارة شركة الصجعة الخاصة المحدودة 
للغاز

عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة إلمدادات الغاز
عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية المتحدة 
للخدمات النفطية

بكالوريوس هندسة 
كيميائية

ماجستير هندسة 
كيميائية

رجل أعمال

األستاذ/ عايض محمد 4
إدارة االستثمار المالي- المؤسسة العامة للتقاعدإدارة المراجعة الداخلية - المؤسسة العامة للتقاعدالقرني

ماجستير في إدارة 
األعمال

بكالوريوس 
محاسبة

القطاع المالي والمؤسسات المالية

المهندس/ سعيد عمر ٥
رئيس مجلس اإلدارة - شركة مؤسسة العيسائي للتجارةالعيسائي

عضو مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع
عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي

عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

بكالوريوس هندسة 
رجل أعمالصناعية

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم )تتمه(  .2
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ب( أعضاء اللجان )تتمه(:
لجنة المراجعة:

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ عايض محمد ١
القرني

إدارة المراجعة الداخلية - 
المؤسسة العامة للتقاعد

إدارة االستثمار المالي- المؤسسة العامة 
للتقاعد

ماجستير في إدارة األعمال
القطاع المالي والمؤسسات الماليةبكالوريوس محاسبة

األستاذ/ محمد فرحان ٢
النادر

شريك تنفيذي في شركة 
المحاسبون المتحدون عضو 

مجموعة آر آس آم العالمية
المدير التنفيذي للمالية - شركة أوقاف 

شريك تنفيذي في شركة المحاسبون المتحدون عضو بكالوريوس في المحاسبةسليمان الراجحي القابضة
مجموعة آر آس آم العالمية

الدكتور/ محمد فرج ٣
الكناني

المؤسس والرئيس التنفيذي 
لمؤسسة حلفاء التنمية

عميد كلية اإلدارة الصناعية في جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

رئيس قسم المالية واالقتصاد في جامعة 
الملك فهد للبترول والمعادن

المشرف العام لالستثمار في صندوق دعم 
البحوث والبرامج التعليمية في جامعة 

الملك فهد للبترول والمعادن

شهادة البكالوريوس في اإلدارة المالية من جامعة الملك   •
فهد للبترول والمعادن

شهادة الماجستير في اإلدارة المالية من جامعة كولورادو   •
دنفر في الواليات المتحدة األمريكية

شهادة الدكتوراه في اإلدارة المالية من جامعة اكالهوما في   •
الواليات المتحدة األمريكية

محلل مالي معتمد من عام  •

رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات   •
األعمال.

عضو مجلس إدارة: )البنك العربي الوطني، شركة وادي   •
الظهران للتقنية القابضة، الشركة السعودية إلعادة 

التمويل العقاري، شركة الصكوك الوطنية، شركة 
األهلي تكافل، شركة لجام الرياضية، صندوق البيئة، 

شركة واحة األعمال، شركة مركز الحوكمة المملوكة 
لصندوق االستثمارات العامة (

لجنة الترشيحات والمكافآت
الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ زياد عبد الرحمن ١
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاوالتالتركي

رجل أعمالدبلوم علوم اجتماعيةالتركي للتجارة والمقاوالت

األستاذ/ فهد سليمان ٢
الراجحي

رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع
رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان

نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األلمانية

رئيس مجلس إدارة شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط

نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت ينبع
عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت 

السعودية
بكالوريوس في اإلدارة 

الصناعية
رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان

عضو مجلس إدارة شركة اإلسمنت السعودية

األستاذ/ بندر علي ٣
-مدير إدارة النظم الرقميةمسعودي

بكالوريوس في العلوم 
واإلحصاء

بكالوريوس في علوم 
الحاسب

ماجستير في الحاسب اآللي

عمل في عدة مناصب في المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية

المهندس/ سعيد أحمد 4
رجل أعمالبكالوريوس إدارة أعمال-رئيس مجلس اإلدارة شركة صناعة الخير للكيماويات غير العضويةباسمح

األستاذ/ عبد العزيز أحمد ٥
بن دايل

األمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد
عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية

رئيس لجنة الترشيحات - شركة تبوك الزراعية
عضو لجنة المراجعة - شركة تبوك الزراعية

المدير التنفيذي في مجموعة شركات 
المنجم

المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في 
مجموعة شركات الموارد

العضو المنتدب شركة تهامة لإلعالن 
والعالقات العامة والتسويق

بكالوريوس إدارة أعمال

عمل في مجموعة سامبا المالية وتقلد عدة 
مناصب ثم انتقل إلى بنك الرياض على منصب 

مدير المنطقة الوسطى ثم عضو مجلس إدارة 
شركة تهامة ثم مجموعة شركات الموارد ثم 

مجموعة شركات المنجم على منصب المدير 
التنفيذي.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم )تتمه(  .2
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ب( أعضاء اللجان )تتمه(:
لجنة الحوكمة

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

األستاذ/ عبد العزيز أحمد ١
بن دايل

األمين العام لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد
عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية

رئيس لجنة الترشيحات - شركة تبوك الزراعية
عضو لجنة المراجعة - شركة تبوك الزراعية

المدير التنفيذي في مجموعة شركات المنجم
المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة 

شركات الموارد
العضو المنتدب شركة تهامة لإلعالن والعالقات 

العامة والتسويق

بكالوريوس إدارة أعمال

عمل في مجموعة سامبا المالية وتقلد عدة 
مناصب ثم انتقل إلى بنك الرياض على منصب 

مدير المنطقة الوسطى ثم عضو مجلس إدارة 
شركة تهامة ثم مجموعة شركات الموارد ثم 

مجموعة شركات المنجم على منصب المدير 
التنفيذي.

الدكتور/ نجم عبداهلل ٢
محمد الزيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة الشركة السعودية للكهرباء
الشريك المؤسس والتنفيذي لمكتب الزيد وال الشيخ 

والراشد للمحاماة واالستشارات القانونية

عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية
مدير عام الشؤون القانونية بهيئة السوق المالية

دكتوراة في القانون
ماجستير في القانون

بكالوريوس في القضاء 
واألنظمة

تدرج بعدة وظائف في قطاعات مختلفة في هيئة 
السوق المالية حتى وصل إلى عضو مجلس إدارة 

هيئة السوق المالية

األستاذ/ تركي محمد ٣
بكالوريوس محاسبةاإلدارة المالية في شركة الرياض للتعميرمسؤول حوكمة الشركات بالمؤسسة العامة للتقاعدالمرزوق

خبرات عملية تجاوزت عشرين عام في اإلدارة 
والمالية واالستثمار والمحاسبة وكذلك في 

مجال مجالس اإلدارات واللجان المنبثقة منها في 
قطاعات صناعية وعقارية وزراعية.

اإلدارة التنفيذية

الخبراتالمؤهالتالوظائف السابقةالوظائف الحاليةاالسمم

المهندس/ صالح محمد ١
الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماوياتالرئيس التنفيذيباحمدان

بكالوريوس هندسة 
الكهرباء

ماجستير الهندسة كهربائية
ثمانية وثالثون سنة في صناعة البتروكيماويات

المهندس/ عبداهلل سيف ٢
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العالمية الرئيس التنفيذي للعملياتالسعدون

للبتروكيماويات
بكالوريوس في الهندسة 

الكيميائية

تدرج في عدة مناصب في شركة سابك في مجال 
صناعة البتروكيماويات ثم انتقل لشركة سبكيم 

وتدرج حتى تقلد منصب الرئيس التنفيذي للشركة 
ثم الرئيس التنفيذي للعمليات بعد االندماج مع 

شركة الصحراء لبتروكيماويات

األستاذ/ رشدي خالد ٣
نائب رئيس تنفيذي للشؤون المالية وتقنية نائب الرئيس للشؤون الماليةالدليجان

ستة وعشرون سنة في اإلدارة الماليةبكالوريوس محاسبةالمعلومات في شركة الصحراء للبتروكيماويات

األستاذ/ فيصل محمد 4
المدلج

مدير عام الحوكمة وشؤون الشركات
وأمين سر مجلس اإلدارة

اثنان وعشرين سنة في شؤون الشركات بكالوريوس نظم إداريةمدير إدارة االلتزام وشؤون الشركات
والحوكمة وشؤون مجلس اإلدارة

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء اللجان، واإلدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهالتهم وخبراتهم )تتمه(  .2
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اسم العضو
 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس

 اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من
مديريها

 داخل
 المملكة/

 خارج
المملكة

 الكيان القانوني
)مساهمة/مدرجة/

 مساهمة غير مدرجة/ذات
مسؤولية محدودة(

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها

السابقة أو من مديريها

 داخل
 المملكة/

 خارج
المملكة

الكيان القانوني )مساهمة/
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/

)ذات مسؤولية محدودة

المهندس/ خالد عبداهلل الزامل

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي

شركة الشرق األوسط للبطاريات
الشركة العالمية للميثانول

شركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة الواحة للبتروكيماويات

شركة لوبريف

داخل المملكة

مساهمه مغلقة
مساهمة  مدرجة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

---

األستاذ/ فهد سليمان الراجحي

شركة أسمنت ينبع
شركة الراجحي أخوان

الشركة الوطنية للصناعة
شركة مشاركة المالية

الشركة السعودية األلمانية للمنتجات الغير مغزولة
الشركة العالمية للميثانول

شركة دواجن الوطنية
شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط

الشركة الوطنية لإلستزراع المائي

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة
مساهمة غير مدرجة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة غير مدرجة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة  مدرجةداخل المملكةشركة اإلسمنت السعودية

األستاذ/ سعيد أحمد باسمح

شركة المركز الطبي الدولي
الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية

شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني
شركة صناعة الخير للكيماويات غير العضوية

داخل المملكة

مساهمه مغلقة
مساهمة مدرجة

مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة

---

------األستاذ/ عايض محمد القرني

المهندس/ رياض سالم علي 
أحمد

ميزان بنك
شركة التخصيص القابضة

شركة نور لالستثمار المالي
شركة إيكاروس للصناعات النفطية

شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية 
واإللكترونية والثقيلة

شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا المعلومات

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة

Karachi Electric Supply Corp.
شركة خدمات حقول الغاز والنفط

شركة الصجعة الخاصة المحدودة للغاز
الشركة المتحدة إلمدادات الغاز

الشركة الكويتية للصخور
الشركة الشرقية المتحدة للخدمات 

النفطية

خارج المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريه. 3
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 أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارةاسم العضو
عضوًا في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

 داخل
 المملكة/ خارج

المملكة

 الكيان القانوني
 )مساهمة/مدرجة/مساهمة

 غير مدرجة/ذات مسؤولية
محدودة(

 أسماء الشركات التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها

السابقة أو من مديريها

 داخل
 المملكة/ خارج

المملكة

الكيان القانوني )مساهمة/
مدرجة/مساهمة غير مدرجة/

)ذات مسؤولية محدودة

الدكتور/ عبد الرحمن عبداهلل 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةالشركة السعودية للتقنيات المتقدمةالزامل

شركة مجموعة الزامل القابضة
شركة الزامل لالستثمار الصناعي

شركة الصحراء للبتروكيماويات
الشركة الوطنية للطاقة

الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

داخل المملكة

مساهمه مغلقة
مساهمة مدرجة

مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة

األستاذ/ زياد عبد الرحمن 
التركي

شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة والمقاوالت
شركة عبدالرحمن علي التركي للتجارة والمقاوالت

شركة كيلر تركي المحدودة
شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية المحدودة

الشركة التمويلية لإلنشاءات المحدودة
شركة هوني ويل تركي العربية

شركة تمام المتكاملة التجارية المحدودة
شركة معارض الظهران الدولية

شركة رامكي التركي للخدمات البيئية
شركة اتكو للخدمات البحرية

بنك انفستكورب

داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة

شركة سامينا كابيتال
شركة اإلنشاءات السعودية المتحدة

خارج المملكة
داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

المهندس/ يوسف عبد الرحمن 
ذات مسؤولية محدودةداخل المملكةشركة اإلنماء االستثماريةالزامل

شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 
)جيبك(

الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(
)SAFCO( شركة األسمدة السعودية

خارج المملكة
داخل المملكة
داخل المملكة

ذات مسؤولية محدودة
ذات مسؤولية محدودة

مساهمة عامة

المهندس/ سعيد عمر 
العيسائي

شركة العيسائي للتجارة
شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق 

المحدودة
شركة مجموعة عمر قاسم العيسائي المحدودة

شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه المحدودة
الشركة المتحدة لصناعة الكرتون

داخل المملكة

مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة
مساهمه مغلقة

شركة الصحراء للبتروكيماويات
شركة إسمنت ينبع

مصرف الراجحي
داخل المملكة

مساهمه مغلقة
مساهمة مدرجة
مساهمة مدرجة

------األستاذ/ بندر علي مسعودي

األستاذ/ عبد العزيز أحمد 
مساهمة مدرجةداخل المملكةشركة تبوك الزراعيةبن دايل

شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة 
والتسويق

شركة أد أرت ميديان
Ogel V شركة اوجيل في

Intermarkets شركة
شركة الموارد لألغذية

داخل المملكة

مساهمة مدرجة
مساهمه مقفله

مساهمه مقفله مساهمه 
مقفله

مساهمه مقفله

أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوًا في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريه )تتمه(  .3
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تتميز شركة »سبكيم« بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف مجلس اإلدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ 8 ديسمبر ٢٠١٩م لثالث 
سنوات تمتد إلى ٢٠٢٢/١٢/٠٩م.

ويتم تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:

تصنيف العضويةالمهاماالسمم

غير تنفيذيرئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ خالد عبد اهلل الزامل )ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة(١

غير تنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ فهد سليمان الراجحي٢

غير تنفيذيعضوالدكتور/ عبدالرحمن عبداهلل الزامل٣

غير تنفيذيعضوالمهندس/ رياض سالم علي أحمد )ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة(4

غير تنفيذيعضوالمهندس/ سعيد أحمد باسمح٥

غير تنفيذيعضوالمهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل6

مستقلعضواألستاذ/ سعيد عمر العيسائي7

مستقلعضواألستاذ/ عايض محمد القرني )ممثل المؤسسة العامة للتقاعد(8

مستقلعضواألستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي٩

مستقلعضواألستاذ/ بندر علي مسعودي )ممثل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(١٠

مستقلعضواألستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل١١

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه. 4
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه - وبخاصة . 5
غير التنفيذيين - علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 

حيال الشركة وأدائها

باستثناء االستفسارات التي وردت في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في أواخر شهر أبريل 
وتجتمع  وأدائه،  الشركة  حيال  أخري  مالحظات  أو  استفسارات  إي  الشركة  إلى  يرد  لم  ٢٠٢٠م  عام  من 
العام  مدار  على  زمني  جدول  حسب  الشركة  ومستثمري  المساهمين  مع  المستثمرين  عالقات  إدارة 
الستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة باطالع أعضاء 
اإلدارة  مجلس  اجتماعات  خالل  من  والمستثمرين  المساهمين  وآراء  ومالحظات  بمقترحات  المجلس 
للشركة  األساسي  النظام  في  ويوضح  لذلك.  الحاجة  دعت  إذا  تنفيذي  عضو  أي  حضور  دون  الدورية 
المادة )٣7( إجراءات تكفل لجميع المساهمين حق مناقشة الموضوعات وطلب المعلومات وتوجيه 
بالرد على  اإلدارة  رئيس وأعضاء مجلس  الحسابات، ويقوم  اإلدارة ومراجع  إلى أعضاء مجلس  األسئلة 

جميع االستفسارات المتعلقة بأعمال الشركة.

وصف مختصر االختصاصات اللجان. 6

لجنة المراجعة:أ. 
على  الرقابي  اإلشراف  على  اإلدارة  مجلس  مساعدة  في  المراجعة  لجنة  من  الرئيس  الغرض  يتمثل 
العمليات الخاصة بالتقارير المالية ومراقبة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، واإلشراف على 

أعمال المراجعة الداخلية والتحقق من مدى فعاليتها في تنفيذ األعمال والمهام الموكلة إليها.

تم  اآلخران  والعضوان  اإلدارة،  مجلس  في  مستقاًل  عضواً  أحدهم  أعضاء  ثالثة  من  اللجنة  وتتكون 
ترشيحهما من خارج مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة 

المراجعة وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أواًل: التقارير والقوائم المالية:
تحليل القوائم المالية الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم الرأي - 

والتوصيات بشأن نزاهتها ووضوحها وشفافيتها.
والبيانات -  اإلدارة  مجلس  تقرير  كان  إذا  ما  بشأن  اإلدارة  مجلس  طلب  على  بناًء  الفني  رأيها  تقديم 

المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتحتوي على معلومات تتيح للمساهمين والمستثمرين 
تقييم الوضع المالي واألداء ونموذج العمل واالستراتيجية لمجموعة سبكيم.

تحليل أي من األمور المهمة أو غير المألوفة الواردة في التقارير والقوائم المالية.- 
التحقيق بدقة في أي قضية من القضايا التي يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو - 

المراجع الخارجي للشركة.
دراسة التقديرات المحاسبية فيما يتعلق باألمور المهمة الواردة في التقارير والقوائم المالية.- 
اإلدارة -  مجلس  إلى  وتوصياتها  رأيها  وتقديم  الشركة  تتبعها  التي  المحاسبية  السياسات  دراسة 

بشأنها.

ثانيًا: المراجعة الداخلية:
فحص ومراجعة وسائل وأنظمة الرقابة الداخلية والمالية للشركة ونظم إدارة المخاطر.- 
تحليل ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق بالمالحظات - 

الواردة في هذه التقارير.
البشرية -  الموارد  توافر  الداخلية للشركة لضمان  المراجعة  إدارة  أداء وأنشطة  مراقبة واإلشراف على 

والمادية الالزمة لتحقيق فعاليتها.
تقديم توصية إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة واقتراح مكافآته.- 
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ثالثًا: مراجع الحسابات:
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح المراجعين الخارجيين وفصلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم - 

بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التحقق من استقالل المراجع الخارجي وموضوعيته ونزاهته ومدى فعالية أعمال وأنشطة المراجعة - 

الخارجية مع مراعاة القواعد والمعايير ذات الصلة.
مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأنشطة الخطة والتأكد من عدم تقديم المراجع الخارجي - 

أي أعمال فنية أو إدارية تتجاوز نطاق أعمال المراجعة الخارجية.
الرد على استفسارات المراجع الخارجي للشركة.- 
دراسة ومراجعة تقارير المراجع الخارجي وتعليقاته على القوائم والتقارير المالية ومتابعة اإلجراءات - 

المتخذة بشأنها.
رابعًا: التحقق من االلتزام:

مراجعة نتائج تقارير السلطات الرقابية أو الجهات اإلشراقية )في حال وجود مثل تلك التقارير( والتأكد 
من الشركة قد اتخذت اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بذلك.

ضمان التزام الشركة بالقوانين واألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بها.

مراجعة العقود والمعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة وتقديم توصياتها إلى 
مجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك.

إبالغ مجلس اإلدارة بأي أمور هامة ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها وتقديم توصيات بشأن الخطوات/
اإلجراءات التي قد ينبغي اتخاذها

أعضاء لجنة المراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة: 	

االسمم
طبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات خالل عام 2020م: ستة اجتماعات

األول
/01/15
2020

الثاني
/03/22

2020

الثالث
/05/17

2020

الرابع
/07/23

2020

الخامس
/10/26
2020

السادس
/12/0٩
2020

إجمالي 
الحضور

األستاذ/ عايض 1
محمد القرني

رئيس 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

األستاذ/ محمد 2
فرحان النادر

عضو 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

الدكتور/ محمد فرج 3
الكناني

عضو 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

ب. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

اختصاصات لجنة الترشيحات والمكافآت 	

أواًل: فيما يتعلق بالمكافآت:
واإلدارة -  المجلس  عن  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  لمكافآت  واضحة  سياسة  إعداد 

التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز اإلداري والمحافظة على الكوادر المتميزة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة 
اتباع معايير  السياسة  تلك  يراعى في  أن  العامة، على  الجمعية  للنظر فيها تمهيدا العتمادها من 

ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.
توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري - 

عن هذه السياسة.
المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها.- 
التنفيذيين -  وكبار  منه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  التوصية 

بالشركة وفقا للسياسة المعتمدة.

ثانيًا: فيما يتعلق بالترشيحات:
اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.- 
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، - 

مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.- 
تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.- 
ووظائف -  اإلدارة  مجلس  لعضوية  الخبرات  أو  المهارات  من  الالزمة  للمتطلبات  السنوية  المراجعة 

اإلدارة التنفيذية،
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات - 

التي يمكن إجراؤها.
تعارض -  أي  وجود  عدم  من  والتحقق  المستقلين،  األعضاء  استقاللية  من  سنوي  بشكل  التحقق 

مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وكبار -  المستقلين  واألعضاء  التنفيذيين  غير  واألعضاء  التنفيذيين  لألعضاء  وظيفي  وصف  وضع 

التنفيذيين.

وصف مختصر االختصاصات اللجان )تتمه(  .6
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ب. لجنة الترشيحات والمكافآت )تتمه(:

وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.- 
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة - 

الشركة.
وترفع -  اإلدارة  مجلس  من  إليها  تحال  التي  أو  بها  تختص  التي  الموضوعات  دراسة  اللجنة  تتولي 

توصياتها إلى المجلس التخاذ القرار بشأنها.

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة: 	

االسمم
طبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات خالل عام 2020م: أربعة اجتماعات

األول
/04/06
2020

الثاني
/04/21
2020

الثالث
/08/25

2020

الرابع
/12/02
2020

إجمالي 
الحضور

األستاذ/ زياد عبد الرحمن 1
التركي

رئيس 
4حضرحضرحضرحضراللجنة

عضو األستاذ/ فهد سليمان الراجحي2
4حضرحضرحضرحضراللجنة

عضو األستاذ/ بندر علي مسعودي3
4حضرحضرحضرحضراللجنة

عضو المهندس/ سعيد أحمد باسمح4
4حضرحضرحضرحضراللجنة

 األستاذ/ عبد العزيز أحمد5
بن دايل

عضو 
4حضرحضرحضرحضراللجنة

ت. اللجنة التنفيذية:
اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها: 	

حسب -  حيالها  المناسبة  القرارات  واتخاذ  اإلدارة  مجلس  قبل  من  للجنة  المحالة  المواضيع  دراسة 
تفويض المجلس.

تمارس اللجنة صالحيات المجلس إدارة وتوجيه أنشطة وشؤون العمل في الشركة باستثناء تلك - 
األمور التي ينص على تفويضها إلى لجان أخرى للمجلس واألمور التي ليس باإلمكان تفويضها 
من قبل المجلس بموجب أحكام القوانين واألنظمة المتبعة أو بموجب أحكام النظام األساسي 

وعقد التأسيس.

بها -  والرفع  المدى  وطويلة  والمتوسطة  القصيرة  االستراتيجية  الشركة  خطط  وضع  على  اإلشراف 
للمجلس لالعتماد.

المتابعة والتأكد من تنفيذ االستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف المرجوة - 
ومراجعتها وتحديثها من حين آلخر.

التنفيذية -  اإلدارة  من  المقدمة  المقترحات  ومراجعة  للشركة  السنوية  الميزانية  إعداد  على  اإلشراف 
ورفع التوصيات للمجلس إلقرارها.

متابعة األداء الفعلي ورفع التوصيات الالزمة للمجلس.- 
دراسة الفرص االستثمارية، سواء كانت في مجال شراء األسهم أو الحصص في شركات قائمة، أو - 

االستحواذ على شركات تعمل في نفس مجال عمل الشركة، وتقديم التوصيات الالزمة حيالها إلى 
مجلس اإلدارة.

تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية عن نتائج أعمال اللجنة.- 
تقوم اللجنة بصفة دورية بمراجعة وإعادة تقييم مدى مالئمة هذه الالئحة وإبداء التعديالت المقترحة - 

وعرضها على المجلس.

أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة: 	

االسمم
طبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات خالل عام 2020م: سبعة اجتماعات

األول
/02/10
2020

الثاني
/02/1٩
2020

الثالث
/04/02
2020

الرابع
/05/13
2020

الخامس
/0٩/16
2020

السادس
/11/25
2020

السابع
/12/10
2020

إجمالي 
الحضور

1
المهندس/ يوسف 

عبد الرحمن 
الزامل

رئيس 
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

األستاذ/ فهد 2
سليمان الراجحي

عضو 
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

المهندس/ رياض 3
سالم علي أحمد

عضو 
اللجنة

لم 
لم حضرحضريحضر

٥حضرحضرحضريحضر

األستاذ/ عايض 4
محمد القرني

عضو 
7حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراللجنة

المهندس/ سعيد 5
عمر العيسائي

عضو 
اللجنة

لم 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضريحضر

وصف مختصر االختصاصات اللجان )تتمه(  .6
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ث. لجنة الحوكمة:

اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:
انشأ مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( خالل عام ٢٠٢٠م لجنة الحوكمة، 

حيث تعتبر اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها على النحو التالي:

تتولى اللجنة التأكد من تطبيق سبكيم لما ورد في اللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية 
ووزارة التجارة ذات العالقة بأعمال اللجنة ومهامها وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة بما يلي:

مراجعة الئحة حوكمة الشركة وملحقاتها وتحديثها وفقًا للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.- 
مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات - 

الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات ورفعها للمجلس لالعتماد.
إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا عل التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.- 
مراجعة تقرير مجلس اإلدارة بصفة سنوية للتأكد من التزامات الشركة بما يتفق مع األنظمة واللوائح - 

ذات العالقة ورفع توصية للمجلس للموافقة لعرضه على الجمعية العامة العادية العتماده.
التوصية لمجلس اإلدارة بكل ما من شأنه تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة.- 

أعضاء لجنة الحوكمة وسجل حضور اجتماعات اللجنة: 	

االسمم
طبيعة 

العضوية

عدد االجتماعات خالل عام 2020م: اجتماعين

األول
/07/22

2020

الثاني
/11/11
2020

إجمالي 
الحضور

٢حضرحضررئيس اللجنةاألستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل١

٢حضرحضرعضو اللجنةالدكتور/ نجم بن عبداهلل الزيد٢

٢حضرحضرعضو اللجنةاألستاذ/ تركي محمد المرزوق٣

وصف مختصر االختصاصات اللجان )تتمه( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم. 67. 

العالمية  الصحراء  شركة  قامت  كبير،  بشكل  القرار  صنع  اتخاذ  في  اإلدارة  مجلس  أداء  لتحسين 
خالل  من  داخلي  بشكل  اإلدارة  مجلس  أعمال  بتقييم   ٢٠٢٠ عام  خالل  )سبكيم(  للبتروكيماويات 

استبيانات لتقييم أداء وفعالية أعمال مجلس اإلدارة.
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اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية. 8

ضوابط مكافآت العضوية في المجلس واللجان التابعة

وأعضاء  المجلس  أعضاء  بمكافآت  اإلدارة  لمجلس  بالتوصية  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تختص 
اللجان، وذلك على النحو التالي:

تراعي الشركة انسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها. 	
األخذ بعين االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت،  	

مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات وبحدود ما نص عليه نظام 
الشركات ولوائحه التنفيذية.

والخبرة  	 الكفاءة  ذوي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  الستقطاب  معقول  بشكل  كافية  المكافأة  تكون  أن 
المناسبة.

يقوم  	 التي  والمسؤوليات  واألعمال  العضو  اختصاصات  مع  ومتناسبة  عادلة  المكافآت  تكون  أن 
بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إلى األهداف المحددة من قبل مجلس اإلدارة 

المراد تحقيقها خالل السنة المالية.
المسؤوليات  	 نسبة  تعكس  بحيث  المقدار  متفاوتة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  تكون  أن  يجوز 

المناطة بالعضو وغيرها من االعتبارات.
ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية  	

العامة للمساهمين.
تقرير مجلس  	 التنفيذيين في  واللجان وكبار  المجلس  باإلفصاح عن مكافآت أعضاء  الشركة  تقوم 

اإلدارة السنوي وفقا لألنظمة ذات الصلة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
مكافآت  من  المالية  السنة  خالل  المجلس  أعضاء  عليه  حصل  ما  لكل  شامل  بيان  على  العادية 
بصفتهم  المجلس  أعضاء  قبضه  ما  بيان  على  كذلك  يشتمل  وأن  المزايا  من  ذلك  وغير  وبدالت 
عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وان يشتمل أيضا على بيان 
بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

آلية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

التنفيذية  	 واإلدارة  اإلدارة  مجلس  وتعويضات  مكافآت  وسياسة  األساسي  الشركة  نظام  يحدد 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية وتحدد لوائح اللجان مكافآت وبدالت أعضائها بحيث تتناسب 
نظام  عليه  نص  ما  حدود  عضو  كل  عليه  يحصل  ما  يتجاوز  أال  وبشرط  الشركة،  أعمال  طبيعة  مع 

الشركات ولوائحه.
يجب أن تكون المكافأة مبينة على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة. 	
تكون مكافآت أعضاء المجلس واللجان المجلس بناء على مدى مشاركتهم في االجتماعات وعدد  	

الجلسات التي يحضرونها.
الصلة  	 ذات  واللجان  المجلس  باجتماعات  المتعلقة  االستحقاقات  من  وغيرها  الحضور  بدل  يصرف 

مباشرة بعد كل اجتماع، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد إقرارها من قبل الجمعية 
العامة.
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تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة
أ. مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يحدد مجلس اإلدارة بناء على -توصية لجنة الترشيحات والمكافآت- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  	
السنوية ولجانه المنبثقة.

تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة  	
معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وفي جميع األحوال ال يتجاوز 
أو  المالية  المزايا  من  ذلك  وغير  مصروفات  وبدل  مكافآت  من  اإلدارة  مجلس  عضو  عليه  يحصل  ما 
العينية مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي 
تضعها الجهات المختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة نسبة من األرباح يجب أال تتجاوز 

هذه النسبة ١٠٪.
يحق ألعضاء مجلس اإلدارة المقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل المملكة أو خارجها الحصول  	

تذكرة  التكاليف  هذه  وتشمل  المجلس  اجتماعات  حضور  ألجل  السفر  تكاليف  عن  تعويض  على 
المرتبطة  التكاليف  إلى  باإلضافة  االجتماع  انعقاد  مكان  إلى  إقامته  مقر  من  وإيابًا(  )ذهابًا  سفر 

باإلقامة والمواصالت وبدل الحضور
مجلس  	 عضو  يستحق  اإلدارة  مجلس  موافقة  وبعد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  توصية  على  بناء 

اإلدارة مكافأة سنوية ال تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في المجلس وذلك وفقًا 

آللية االستحقاق الموضحة في المادة الرابعة من هذه السياسة.

مجلس  	 عضو  يستحق  اإلدارة  مجلس  موافقة  وبعد  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  توصية  على  بناء 
اإلدارة المشارك في اللجان المنبثقة من المجلس مكافأة سنوية ال تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي وذلك 
فيها  بما  أكثر،  أو  واحدة  لجنة  في  مشاركًا  العضو  كان  سواًء  المجلس  لجان  في  عضويته  مقابل 
الموضحة  االستحقاق  آللية  وفقًا  وذلك  المراجعة«  لجنة  في  العضوية  مقابل  الممنوحة  المكافأة 

في المادة الرابعة من هذه السياسة.
اللجان  	 المجلس مكافأة العضوية في  رئيس  الترشيحات والمكافآت يحدد  بناء على توصية لجنة 

التي يُعين فيها العضو من خارج مجلس اإلدارة، بحيث ال تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي.
يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات والمكافآت مراجعة المكافآت السنوية لعضو مجلس  	

أال  على  باألداء  المتعلقة  المتغيرات  ضوء  في  وذلك  أخرى  إلى  فترة  من  أعاله  إليها  المشار  اإلدارة 
يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا المالية 
أو العينية مبلغ ٥٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي 

تضعها الجهات المختصة.

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية )تتمه(  .8
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مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠١١٢٫٠٠٠خالد عبداهلل الزامل

١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٣٠٠٫٠٠٠٣١٢٫٠٠٠٣٫١١٠عبدالرحمن عبداهلل الزامل

١٢٫٠٠٠٢١٫٠٠٠٣٣٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠8٣٫٠٠٠٥٫4٢٠يوسف عبد الرحمن الزامل

١٢٫٠٠٠٣٣٫٠٠٠4٥٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠44٥٫٠٠٠فهد سليمان الراجحي

١٢٫٠٠٠١8٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠١8٠٫٠٠٠سعيد عمر العيسائي

١٢٫٠٠٠١٥٫٠٠٠٢7٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠٣77٫٠٠٠رياض سالم علي أحمد

١٢٫٠٠٠١8٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠8٠٫٠٠٠٥٫8٢٠عبد العزيز أحمد بن دايل

١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٢4٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠74٫٠٠٠٩٫١٩٠سعيد أحمد باسمح

١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٢4٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠٣٥٠٫٠٠٠٣74٫٠٠٠زياد عبد الرحمن التركي

١٢٫٠٠٠٣٩٫٠٠٠٥١٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠4٥١٫٠٠٠6٫٢٢٠عايض محمد القرني

١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٢4٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠4٠٠٫٠٠٠4٢4٫٠٠٠بندر علي مسعودي

١٣٢٫٠٠٠١8٠٫٠٠٠٣١٢٫٠٠٠٢٫6٠٠٫٠٠٠٢٫6٠٠٫٠٠٠٢٫٩١٢٫٠٠٠٢٩٫76٠المجموع

ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي مزايا عينية أو مكافآت عن أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارية- 
يحصل عضو لجنة المراجعة على مبلغ وقدره ١٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي ال تندرج ضمن سقف الحد األعلى للمكافآت البالغة ٥٠٠٫٠٠٠ حسب النظام.- 

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية )تتمه(  .8
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مكافآت أعضاء اللجان:

المكافآت الثابتة*
المجموعبدل حضور الجلسات)عدا بدل حضور الجلسات(

أعضاء لجنة المراجعة
١٠٠٫٠٠٠١8٫٠٠٠١١8٫٠٠٠عايض محمد القرني

١٠٠٫٠٠٠١8٫٠٠٠١١8٫٠٠٠محمد فرحان النادر
١6٫667١8٫٠٠٠٣4٫667محمد فرج الزهراني

216.66754.000270.667المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية
٠٢١٫٠٠٠٢١٫٠٠٠يوسف عبدالرحمن الزامل

٠٢١٫٠٠٠٢١٫٠٠٠فهد سليمان الراجحي
١٠٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠١١٥٫٠٠٠رياض سالم علي أحمد

٠٢١٫٠٠٠٢١٫٠٠٠عايض محمد القرني
٠١8٫٠٠٠١8٫٠٠٠سعيد عمر العيسائي

100.000٩6.0001٩6.000المجموع

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
١٠٠٫٠٠٠١٢٠٠٠١١٢٠٠٠زياد عبدالرحمن التركي

١٠٠٫٠٠٠١٢٠٠٠١١٢٠٠٠فهد سليمان الراجحي
١٠٠٫٠٠٠١٢٠٠٠١١٢٠٠٠بندر علي مسعودي
٠١٢٠٠٠١٢٠٠٠سعيد أحمد باسمح

٠١٢٠٠٠١٢٠٠٠عبد العزيز أحمد بن دايل
300.00060.000360.000المجموع

أعضاء لجنة الحوكمة

٠6٠٠٠6٠٠٠عبدالعزيز أحمد بن دايل
٠6٠٠٠6٠٠٠تركي محمد المرزوق

٠6٠٠٠6٠٠٠نجم عبداهلل الزيد
018.00018.000المجموع

اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية )تتمه(  .8
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اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية )تتمه(  .8

آلية مكافآت كبار التنفيذيين
يحدد مجلس اإلدارة أنواع المكافآت التي تُمنح لكبار التنفيذيين في الشركة - بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت - مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة باألداء، المكافأة التشجيعية.- 
تهدف المكافآت إلى توفير الحالة التنافسية المطلوبة لجذب واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين واألكفاء والحفاظ على المستوى العالي من المهارات الذي تحتاج إليه الشركة.- 

مكافآت كبار التنفيذين، خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي في الجدول التالي:

المكافآت المتغيرةالمكافآت الثابتة
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مكافآت كبار التنفيذين
ومن ضمنهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي
8٫668٫47٢٣٫6٥7٫٠٥٥١٢٫٣٢٥٫٥٢77٣4٫٥٥٠4٫444٫8٥١٥٫١7٩٫4٠١١٫٩8٣٫٣٣٩١٩٫488٫٢67
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نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة. 10أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي. ٩

قبل  من  الشركة  على  مفروض  احتياطي  قيد  أو  احترازي  تدبير  أو  جزاءات  أو  عقوبات  أية  هناك  ليست 
هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

تقوم المراجعة الداخلية بالشركة بتقديم خدمات تأكيدية واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض 
إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.

وتساعد المراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خالل تقويم وتحسين فاعلية نظام الرقابة 
الداخلية وإدارة المخاطر وعمليات الحوكمة.

وتتبع إدارة المراجعة الداخلية بسبكيم منهج المراجعة على أساس المخاطر والذي من خالله يتم توجيه 
الممارسات  ألفضل  ووفقا  للشركة،  وأهمية  خطورة  األكثر  واألعمال  األنشطة  نحو  المراجعة  أعمال 

المهنية يتم أعداد الخطة السنوية للمراجعة بسبكيم على أساس المخاطر.

إدارة  وإجراءات  والعمليات  األنشطة  مراجعة  بسبكيم  الداخلية  المراجعة  إدارة  عمل  نطاق  يشمل 
المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة المعلومات وعمليات الحوكمة والمساعدة على الحماية 
الشركة  وفروع  وإدارات  والوظائف  األنشطة  كل  وتقع  واكتشافه.  واالختالس  والغش  االحتيال  من 

والشركات التابعة في نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية.

وقد قامت المراجعة الداخلية خالل ٢٠٢٠م بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقا 
بشأن  الالزمة  التأكيدات  إعطاء  بهدف  المراجعة  لجنة  قبل  من  المعتمدة  السنوية  المراجعة  لخطة 
فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على األنشطة والوظائف ذات 
المخاطر العالية. كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض المساهمة مع اإلدارة 
مراجعة  في  اإلسهام  إلى  إضافة  المختلفة،  الشركة  عمليات  وفاعلية  كفاءة  تحسين  في  التنفيذية 

القوائم المالية األولية والسنوية.

رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة
إن أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية المشار إليها أعاله لم تظهر وجود مالحظات جوهرية خالل عام 
الرقابة الداخلية ووجود  ٢٠٢٠م وقد أظهرت أنشطة وعمليات المراجعة الداخلية كفاية وفاعلية نظام 

إدارة جيدة للمخاطر وكذا كفاءة عمليات الحوكمة.
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توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع . 11
داخلي في الشركة

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات . 12
مجلس اإلدارة أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 

حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 
المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ بها

المراجع  بمهام  تقوم  الداخلية  للمراجعة  إدارة  الشركة  لدى  حيث  اللجنة  قبل  من  التوصية  يتم  لم 
الداخلي.

ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة
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تسعى سبكيم إلى تطوير عالقة تقوم على االستدامة بين الشركة والمجتمع من خالل خلق ثقافة 
في  تأسيسها  منذ  سبكيم  ساهمت  الشركة،  أعمال  كافة  في  وتعزيزها  المجتمعية  المسئولية 

النهوض بالمجتمع واالرتقاء وذلك من منطلق إيماننا بأن التمكين االجتماعي جزء أصيل من تراثنا.

كما نسعى جاهدين إلى إلهام الناس وتمكين المجتمع لالستثمار فيه. إننا نعمل عامًا بعد عام على 
تحسين وتطوير وتفعيل نهجنا وطريقتنا للتعامل مع المجتمع لتحقيق قدر عاٍل من العوائد والمنافع 

على جميع مستويات المشاريع.

مجاالت اهتمامنا في المسئولية المجتمعية:

دعم االقتصاديات المحلية  • ريادة األعمال  • الصحة والسالمة  •

التعليم  • البيئة واالستدامة  • الرياضة والثقافة  •

المسؤولية  لمبادرات  أرباحنا  صافي  من   ٪١ بتخصيص  سبكيم  في  قمنا  ذلك  في  الشديد  وإليماننا 
العربية  للمملكة  الجغرافية  الخريطة  من   ٪76 من  أكثر  برامجنا  شملت  وقد  للشركة،  االجتماعية 

السعودية، حيث وصلت إلى أكثر من مليون مستفيد.

قطاع  وخصوصا  العالمي  االقتصاد  بها  مر  التي  الصعبة  الظروف  ورغم  السابقة  األعوام  في 
في  خصصته  ما  مجموع  بلغ  حيث  المجتمع،  تجاه  بواجباتها  ألتزمت  سبكيم  أن  إال  البتروكيماويات، 
عام ٢٠٢٠م ألنشطة خدمة المجتمع ما يقارب 7 مليون ريال، حيث تنوعت المشاركات والمبادرات مع 
مستدامة  برامج  بتنفيذ  سبكيم  اهتمت  حيث  المجتمع.  خدمة  في  الشركة  سياسة  مع  ما يتناسب 

تهدف إلى أن تساير سرعة وتيرة التغير االجتماعي، وتركزت في المجاالت ذات االهتمام.

برامج  من  العديد  تنفيذ  سبكيم  واصلت  كورونا،  جائحة  تفشي  فترة  وخالل  األخيرة،  اآلونة  ففي 
المسؤولية االجتماعية التي تراها مناسبة مع برامج خدمة المجتمع والبرامج الخيرية المستدامة، حيث 
تبنت سبكيم عددا من المبادرات بالشراكة مع الجهات المختصة التي قامت من خاللها بالوقف جنبا 

.Covid-19 إلى جنب مع جهود الحكومة في مكافحة فايروس كورونا المستجد

انعقدت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2٩ أبريل 2020م وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة:

الحضور2٩ أبريل 2020ماالسمم

١حضرالمهندس/ خالد عبد اهلل الزامل1

١حضراألستاذ/ فهد سليمان الراجحي2

١حضرالدكتور/ عبدالرحمن عبد اهلل الزامل3

١حضرالمهندس/ رياض سالم علي أحمد4

١حضرالمهندس/ سعيد أحمد باسمح5

١حضرالمهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل6

١حضرالمهندس/ سعيد عمر العيسائي7

١حضراألستاذ/ عايض محمد القرني8

١حضراألستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي٩

١حضراألستاذ/ بندر علي مسعودي10

١حضراألستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل11

بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل سنة . 14تفاصيل المساهمات االجتماعية. 13
2020م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين
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وصف نشاط الشركة. 15

مدرجة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  »سبكيم«  للبتروكيماويات  العالمية  الصحراء  شركة 
في السوق المالية السعودية تستثمر بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية 
أنماط  شتى  في  تدخل  التي  المنتجات  من  العديد  صناعة  في  المستخدمة  المواد  إلنتاج 
الحياة اليومية، مع التزامها بأعلى معايير الجودة في اإلنتاج والمحافظة على البيئة، وسالمة 

موظفيها والمجتمعات.
السعودية  العربية  المملكة  شرق  الصناعية  الجبيل  مدينة  على  »سبكيم«  اختيار  وقع  وقد 
وستون  وستة  وسبعمائة  مليون  مساحة  على  المنتجات  متعدد  الصناعي  مجمعها  إلقامة 
األساسية  البنية  لعناصر  المدينة  توفره  لما  مربع  متر  وخمسون  وتسعة  وتسعمائة  ألف 
الضرورية، إضافة إلى توفر الوقود والمواد الخام الالزمة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن 

طريق ميناء الملك فهد الصناعي والميناء التجاري في مدينة الجبيل.
وفي العام ٢٠٢٠م بلغ اإلنتاج اإلجمالي لمصانع الشركة القائمة 4٫٠١٣ مليون طن متري. حيث 
٢٠١٩م  عام  في  ريال  مليون   ٢٩٩٫٥ مقابل  ٢٠٢٠م،  عام  في  ريال  مليون   ١76 الدخل  صافي  بلغ 
مقارنة  الحالي  للعام  سبكيم  أرباح  صافي  في  االنخفاض  سبب  يعود   .٪4١٫٣ قدره  بانخفاض 
بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات المبيعات نتيجة النخفاض أسعار معظم منتجات الشركة، 
وانخفاض اإلنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب اإلغالق الغير مخطط له والصيانة الدورية 
أسعار  متوسط  انخفاض  من  الرغم  على  االنخفاض  هذا  ويأتي  السابق،  في  عنه  أعلن  كما 
للبتروكيماويات في  الصحراء  الرغم من مساهمة شركة  األولية نسبيًا، وعلى  المواد  بعض 
األرباح لمدة ١٢ شهراً في العام الحالي، حيث كانت مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات 

في األرباح لمدة 7 أشهر فقط مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
المنتجات  تكامل  إلى  مراحل  على  تنفيذها  على  تعمل  التي  الشركة  استراتيجية  وتهدف 
وكذلك  القيمة،  النهائية  المنتجات  من  سلسلة  لتأسيس  والمستقبلية،  الحالية  الكيميائية 
المساهمة في زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة 

التي تنفذها المملكة، األمر الذي سيكفل نمو حقوق المساهمين وتعظيم عوائدهم.

١٩٩٩م:سنة التأسيس

مساهمة: نوع الشركة

مدينة الرياض - المملكة العربية :مقر الشركة
السعودية

7٫٣٣٣٫٣٣٣٫٣٢٠ مليون ريال سعودي:رأس المال

الصناعات البتروكيماوية والكيماوية :نشاط الشركة
بنوعها األساسية والوسيطة

7٣٣٫٣٣٣٫٣٣٢ سهمًا:عدد األسهم

٪8.8

٪٩1.2

أدى تشكيل شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات بعد عملية 
الدمج التي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدوالرات إلى جمع 35 

عاًما من الخبرة التشغيلية المشتركة، مما أدى إلى إنشاء محفظة 
بتروكيماوية متنوعة عبر 24 شركة تابعة وفروًعا. 

  شركة مجموعة الزامل القابضة  مساهمون آخرون

4٫013
  مليون طن متري

اإلجمالي  اإلنتاج  بلغ  ٢٠٢٠م  العام  في 
مليون   4٫٠١٣ القائمة  الشركة  لمصانع 

طن متري

7٫3
مليار ريال سعودي

الســـعودية  الشـــركة  مـــال  رأس  يبلـــغ 
)ســـبكيم(  للبتروكيماويـــات  العالميـــة 

ســـعودي. ريـــال  7٫٣ مليـــار 
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وصف ألنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام 2020م

)ماليين الرياالت(

النسبةاإليراداتالنشاط

١٣٫٢٪7٠٣٫١الشركة العالمية للميثانول

4٪٢١6٫4الشركة العالمية للدايول

٣٫٣٪١7٩٫٢الشركة العالمية لألستيل المحدودة

١4٫8٪78٩٫٩الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

١٫٩٪١٠١٫١الشركة العالمية للغازات

٩٫٢٪488٫6شركة سبكيم للتسويق

١7٫٣٪٩٢١٫7الشركة العالمية للبوليمرات

٩٪476٫٥شركة سبكيم للكيماويات

٢٪١٠٥٫٢شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

٠٫٣٪١٣٫8مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

٠٫7٪٣٥٫7شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة

٣٫8٪٢٠١٫٥شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

٠٫٠٪-شركة الصحراء للتسويق

٢٠٫٥٪١٫٠٩٠٫٣شركة الواحة للبتروكيماويات

100٪5.323المجموع

وصف نشاط الشركة )تتمه(  .15
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الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودةالشركة العالمية للدايولالشركة العالمية للميثانول

  سبكيم 
  الشركة اليابانية العربية للميثانول 

٪65

٪35

٢٠٠٢م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

٣6٠٫٩7 مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج الميثانول )كحول الميثيل( : نشاط الشركة

٩7٠ ألف طن متري سنويًا : الطاقة اإلنتاجية

٢٠٠6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

676 مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج خالت الفينيل األحادي : نشاط الشركة

٣٣٠ ألف طن متري سنويًا : الطاقة اإلنتاجية

٢٠٠٢م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

4٣١٫٢٥ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك 
أنهايدرايد ورباعي هيدروفيرون و جاما بيوترالكتون

: نشاط الشركة

4٠ ألف طن متري سنويًا من ماليك انهايدرايد
٥ ألف طن متري سنويًا من جاما بيوترالكتون

7٫6٥ ألف طن متري سنويًا من رباعي هيدروفيوران
٥٠ ألف طن متري سنويًا من بيوتان ديول

: الطاقة اإلنتاجية

٪53.٩1
٪4.35
٪4.35
٪4.35

٪٩.56
٪4.35

٪1٩.13

سبكيم   
المؤسسة العامة للتقاعد  

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  
عبد اللطيف البايطين وشركاه  

الشركة العربية للتموين والتجارة   
)إسترا( 

شركة ديفي بروسيس تكنولوجي  
شركة هنتزمان ام آيه لالستثمار  

سبكيم  
شركة هيلم األلمانية  

الهيئة العامة لألوقاف  

٪87

٪3

٪10

وصف أنشطة الشركات التابعة
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الشركة العالمية لألسيتيل المحدودةشركة الواحة للبتروكيماويات - الواحةشركة الصحراء للبتروكيماويات

 شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات - سبكيم 

٪100

٢٠٠4م : سنة التأسيس

مساهمة مغلقة : نوع الشركة

مدينة الخبر - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٢,٣78٫٩٥ مليون ريال سعودي : رأس المال

الصناعات البتروكيماوية والكيماوية 
بنوعيها األساسية والوسيطة

: نشاط الشركة

٢٠٠6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

١٫66٠ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج مادة البروبلين والبولي بروبلين : نشاط الشركة

4٥٠ ألف طن متري سنويًا من بروبلين
4٥٠ ألف طن متري سنويًا من بولي بروبلين

١,٠8٠ طن متري سنويًا من صودا كاوية
١٥٠ طن متري سنويًا من هيدروكربونات سائلة 

مخلوطة

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠٠6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

١,٠٠٣ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج حمض الخليك أنهايدرايد حمض الخليك : نشاط الشركة

46٠ ألف طن متري سنويًا من حمض الخليك
٥٠ ألف طن متري سنويًا من انهيدريد حمض، خليك

: الطاقة اإلنتاجية

  سبكيم

 شركة هيلم األلمانية

  الهيئية العامة لألوقاف

٪87

٪3

٪10

٪75

٪25

 شركة الصحراء للبتروكيماويات- الصحراء  

 شركة بازل آر ابي انفيستمنتس 

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(
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الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثلينالشركة العالمية للغازاتشركة التصنيع والصحراء لألوليفينات

 شركة الصحراء للبتروكيماويات- الصحراء  

 شركة التصنيع الوطنية 

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

٢٠٠6م : سنة التأسيس

مساهمة مقفلة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٢,8٣٠ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنشاء المشاريع وإدارة وتشغيل وتملك 
واالستثمار في الصناعية وخاصة والصناعات 

البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها 
والقيام بكافة األعمال المتعلقة بها.

: نشاط الشركة

٢٠٠6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

4٢٥٫4 مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين : نشاط الشركة

٣4٥ ألف طن متري سنويًا من أول أكسيد 
الكربون

6٥ ألف طن متري سنويًا من الهيدروجين

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠٠6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

2,737,500,000  ريال : رأس المال

إنتاج البروبيلين واإليثلين والبولي إثيلين العالي 
والمنخفض الكثافة

: نشاط الشركة

٢84٫8 ألف طن سنويًا من البروبلين
١,٠٠8 آالف طن سنويًا من اإليثلين

8٠٠ ألف طن سنويًا من البولي إيثلين

: الطاقة اإلنتاجية

  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات

 شركة باسل موين اورين لالستثمارات ساس

٪75

  سبكيم

  الهيئية العامة لألوقاف

٪32.55

٪7

٪60.45

٪٩7

٪3

الشركة  في  مباشرة  غير  حصة  وهي   ٪٢4٫4١ نسبة  للبتروكيماويات  الصحراء  شركة  تمتلك 
السعودية لإليثيلين والبولي إيثلين.

٪25

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(
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الشركة العالمية للمنافعالشركة العالمية للبوليمراتشركة سبكيم للتسويق

٢٠٠7م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الخبر - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

مليوني ريال سعودي : رأس المال

التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية 
والبالستيكية

: نشاط الشركة

٢٠٠٩م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

7٠٣٫٢ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي، 
شمع بولي اثيلين، وبولي اثيلين منخفض الكثافة 

وكوبوليمرات األثيلين اسيتات الفينيل

: نشاط الشركة

٢٠٠ ألف طن متري سنويًا من كوبوليمرات االيثيلين 
اسيتات الفينيل

١٢٥ ألف طن متري سنويًا من استات بولي فينيل
4 ألف طن متري سنويًا من بولي ايثلين منخفض 

الكثافة
4 ألف طن متري سنويًا بولي فينيل الكحولي

٢٠٠ طن متري سنويًا شمع بولي اثيلين

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠٠٩م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

مليوني ريال سعودي : رأس المال

القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات 
المنافع والمرافق للشركات التابعة لسبكيم

: نشاط الشركة

  الشركة العالمية للميثانول
 الشركة العالمية للدايول

  الشركة العالمية لألسيتيل

  الشركة العالمية لخالت الفينيل
  الشركة العالمية للغازات

  سبكيم

٪100

٪25

٪20

٪20

٪20

٪20

٪20

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(

  سبكيم

  شركة هانوا الكورية

٪75
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الشركة السعودية لحامض الكريليك 
المحدودة

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك 
المحدودة

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

 شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات

 شركة الصحراء للبتروكيماويات

  شركة التصنيع الوطنية

٢٠٠٩م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

١,777 مليون ريال سعودي : رأس المال

إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك مشاريع إنتاج 
حامض االكريليك ومشتقاته والمشاريع الصناعية 

البتروكيماوية والكيميائية.

: نشاط الشركة

٢٠٠٩م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

١,٠84٫٥ مليون ريال سعودي : رأس المال

حمض األكريليك، البيوتايل أكرليك، ثنائي 
اإليثايل هيكسل أكريليك، حمض الجليشيل 

أكريليك

: نشاط الشركة

١6٠ ألف طن سنويا من مادة البوتيل األكريلي
64 ألف طن متري سنويًا من حامض الجاليكول 

األكريلي

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠١١م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٩٠٠ مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج مادة الصودا الكاوية والكلورين وثاني 
كلوريد األثيلين

: نشاط الشركة

٣٠٠ ألف طن متري سنويًا من ثاني كلوريد 
االيثيلين

٢٥٠ ألف طن متري سنويًا من صودا كاوية

: الطاقة اإلنتاجية

 شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء

 شركة التعدين العربية السعودية - معادن

   الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة

   شركة روم اند هاس نيدرلند بي.في

٪25

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة ٣٢٫٥٥٪ في شركة التصنيع 
والصحراء لألوليفينات، تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إضافية غير مباشرة من 

األسهم بنسبة ٢١٫١6٪ في الشركة السعودية لحامض الكريليك، مما يمنح شركة الصحراء 
للبتروكيماويات حصة إجمالية قدرها ٪4٣٫١6.

أستناداً على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة 4٣٫١6٪ في الشركة السعودية 
لحامض الكريليك، تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ ٣٢٫٣7٪ في الشركة 

السعودية لمونمرات األكريليك المحدودة.

٪65

٪22

٪13

٪75

٪50

٪50

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(



www.sipchem.com

51شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه شركة سبكيم للكيماويات
والشركات التابعة لها

شركة األعمال الواعدة

  سبكيم
  شركة سبكيم للتسوق

٢٠١١م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٢66 مليون ريال سعودي : رأس المال

إنتاج مادتي خالت أثيل االسيتات وبيوتيل اسيتات 
وبولي بيوتيلين ترفثليت ورباعي هيدروفيوران

: نشاط الشركة

١٠٠ ألف طن متري سنويًا من خالت االثيل
٥٠ ألف طن متري سنويًا من خالت البوتيل العادى

68 ألف طن متري سنويًا من خالت البوتيل 
العادى

٣,٥68 طن متري سنويًا من رباعي هيدروفيوران

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠١١م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

لوتري - سويسرا : مقر الشركة

مليون فرنك سويسري : رأس المال

تقديم الدعم اإلداري في المجاالت التسويقية 
واللوجستية

: نشاط الشركة

٢٠١١م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

7٠٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

البيع بالجملة لألسمدة الكيماوية : نشاط الشركة

 سبكيم    شركة الصحراء للبتروكيماويات

  شركة سبكيم للكيماويات

٪٩5

٪5

٪٩٩.٩٩

٪0.01

٪100

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(
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الشركة السعودية للمنتجات المتخصصةشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمةشركة البوليمرات االكريليكية السعودية

  الشركة السعودية لحامض الكريليك المحدودة

 ستوكهاوزن ندر الند بي.في  

٢٠١٢م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

4١6,4٠٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة 
االمتصاص ضمن مجمع مشروع االكريالت 

المتكامل

: نشاط الشركة

8٠ ألف طن متري سنويًا من البوليمرات 
األكريليكية فائقة اإلمتصاص

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠١٢م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٥7,٢4٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

منتجات بوليمرات عوازل الكابالت : نشاط الشركة

٢٥ ألف طن سنويًا : الطاقة اإلنتاجية

٢٠١٣م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

٥6,٣٢٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

إنتاج القوالب المعدنية لصناعة البالستيكية 
وصيانة القوالب المعدنية من منتجات المصنع 

وإنتاج أفالم الشفافة

: نشاط الشركة

٥,٠٠٠ طن متري سنويًا : الطاقة اإلنتاجية

 سبكيم

 شركة هانوا الكورية  

 سبكيم   

  هانوا كيميكال - الكورية

أســتناداً علــى حصــة شــركة الصحــراء للبتروكيماويــات البالغــة 4٣٫١6٪ فــي الشــركة الســعودية 
لحامــض الكريليــك، تملــك شــركة الصحــراء حصــة أســهم غيــر مباشــرة تبلــغ ٣٢٫٣7٪ فــي شــركة 

البوليمــرات األكريليكيــة الســعودية.

٪75

٪25
٪50

٪50٪75

٪25

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(



www.sipchem.com

53شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

 شركة صناعات الخير للكيماوياتشركة البيوتانول السعودية المحدودةشركة سبكيم أسيا بي تي آي
غير العضوية إنوكيم

٢٠١٣م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

سنغافورة : مقر الشركة

7٥٢,٩7٠ ريال سعودي : رأس المال

تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا : نشاط الشركة

٢٠١٣م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

486,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

إنتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول : نشاط الشركة

٣٣٠ ألف طن متري سنويًا من البيوتانول العادي
١١ ألف طن سنويا من األيزو بيوتانول

: الطاقة اإلنتاجية

٢٠١6م : سنة التأسيس

مساهمة مقفلة : نوع الشركة

مدينة راس الخير - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

8٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

إنتاج مادة الصودا وإنتاج مادة كلوريد الكالسيوم : نشاط الشركة

٣٠٠ ألف طن متري سنويًا من مادة صودا آش
٣84 ألف طن متري سنويًا من مادة الكلوريد 

الصوديوم

: الطاقة اإلنتاجية

 مساهمون آخرون

 شركة الصحراء للبتروكيماويات  

 شركة صدارة للكيمائيات   

 الشركة السعودية لحامض األكريليك  

  شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

  سبكيم

٪100

اســتنادا علــى حصــة شــركة الصحــراء للبتروكيماويــات البالغــة 4٣٫١6٪ فــي الشــركة الســعودية 
لحامــض الكريليــك، تملــك شــركة الصحــراء حصــة أســهم غيــر مباشــرة تبلــغ ١4٫٣8٪ فــي شــركة 

ــدودة. ــعودية المح ــول الس البيوتان

٪33.3

٪33.3

٪33.3
٪70

٪30

وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمه(
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الشركة السعودية للتقنيات المتقدمةشركة الصحراء للتسويق

٢٠١6م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية 
السعودية

: مقر الشركة

٥٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية 
والبالستيكية

: نشاط الشركة

٢٠١8م : سنة التأسيس

ذات مسئولية محدودة : نوع الشركة

مدينة الرياض - المملكة العربية السعودية : مقر الشركة

٥٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي : رأس المال

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك 
والدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذات المحركات، 

صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات 
المحركات.

: نشاط الشركة

  شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء  شركة الصحراء للبتروكيماويات - الصحراء
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 المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة. 17وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة. 16

تواصل الشركة باستكشاف الفرص االستثمارية المختلفة من خالل تركيزها على االستفادة من أوجه 
التآزر التي أنشأتها عملية االندماج وذلك عن طريق زيادة قدرة المصانع الحالية وخفض التكاليف وذلك 
من خالل التحول الرقمي عبر سالسل اإلمداد والقيمة وغيرهما وكذلك من خالل العمل على تطوير 
مشاريع جديدة قد تشمل عمليات استحواذ واندماج أخرى داخل وخارج المملكة بما يزيد من منتجات 

الشركة المختلفة وتعزيز الربحية وخلق فرص عمل جديدة.

وحيث كان عام ٢٠٢٠م عاما استثنائيًا بحجم التحديات التي مرت على االقتصاد العالمي بسبب جائحة 
كورونا )كوفيد - ١٩( وبحمد اهلل قامت الشركة بتكوين لجنة لمتابعة تنفيذ إدارة األزمة لضمان اتباع 
من  وبدعم  اإلنتاج،  واستمرار  الموظفين  سالمة  على  للحفاظ  الصحية  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات 
بالتعاون  سبكيم  قامت  فقد  كورونا  جائحة  خالل  وكبير  ريادي  دور  للشركة  كان  فقد  اإلدارة  مجلس 
يصلح  منتج  إلى  الصناعي  االيثانول  تحويل  في  صدارة  وشركة  المعدنية  والثروة  الصناعة  وزارة  مع 
إلنتاج  اإليثانول  من  لتر   ١٥٠٫٠٠٠ سبكيم  شركة  وفرت  المساهمة  هذه  خالل  ومن  الطبية  لالستخدامات 

المعقمات اليدوية والتبرع بها لوزارة الصحة.

تعتبر إدارة المخاطر جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية سبكيم لتحقيق أهداف الشركة طويلة وقصيرة المدى. 
إن الهدف من إدارة المخاطر هو ضمان قدرة شركة سبكيم على تنفيذ استراتيجياتها وتحقيق أهدافها 
إذا  ما  وتحديد  أهدافها،  إلى  الوصول  من  الشركة  قدرة  من  تحد  التي  المخاطر  وتحديد  فعال،  بشكل 

كانت هذه المخاطر في مستوى منخفض وقابل لإلدارة.

إن مجلس اإلدارة، كجزء من دوره في توفير الرقابة االستراتيجية واإلشراف على الشركة، هو المسؤول 
عن حماية مصالح المستثمرين عن طريق الحفاظ على نظام فعال إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية. 
وتعمل لجنة إدارة المخاطر التنفيذية على ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر عبر معايير رائدة من خالل إدارة 
إدارة المخاطر في األنشطة المتعلقة  المخاطر. ومن ثم تعمل اإلدارة المعنية على تنفيذ ممارسات 
أو المخاطر التي قد تؤثر على االستراتيجية التنظيمية وتحديدها وتقييمها ووضع اإلجراءات المناسبة 

للتعامل معها.

واطالع  الرائدة  الممارسات  مع  يتماشى  بما  المخاطر  إلدارة  واسع  عمل  إطار  بإعداد  سبكيم  قامت 
مجلس اإلدارة على المخاطر المتعلقة على نطاق واسع.

يتمثل النشاط الرئيس إلدارة المخاطر في تثقيف المنظمة ككل مع مستوى المخاطر المتفق عليه؛ 
بما فيها:

فهم بيئة المخاطر، وتـقـيـيـم المخاطر النوعية واحتمال تعرُّض الشركة لمثل هذه المخاطر. 	
ـبـُـل للتعامل مع مثل هذه المخاطر. 	 تحديد أفضل السُّ
إدارة المخاطر المرصودة بالطرق المناسبة. 	
التأكيد على فعالية إدارة هذه المخاطر، والتدخل السريع لتحسين تلك الفعالية عــنـد الضرورة. 	
ومراقبتها،  	 المخاطر،  إدارة  بها  تتم  التـي  الجدية  بمدى  دورية  بصفة  اإلدارة  ومجلس  اإلدارة  إبالغ 

وتحسينها.
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إلبالغ
ا

الحوكمة

اضطالع
مجلس اإلدارة

اضطالع اإلدارة 
التنفيذية

بالوضع والتنفيذ

اضطالع  مسؤولي إدارة
 المخاطر بالمراقبة

الرائدة  الممارسات  إلى  المخاطر سبكيم استناًدا  إدارة  وفيما يلي نعرض لكم هيكل حوكمة نظام 
واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية:

1. تنفيذ نظام إدارة المخاطر وهيكلها التنظيمي:
المراجعة  لجنة  إلى  بالشركة  المخاطر  إدارة  وعمليات  نـُظـُم  مسؤوليات  سبكيم  إدارة  مجلس  أسند 
وعمليات  نـُظـُم  وتـنـفـيــذ  وضع  عن  بالمسؤولية  المراجعة  لجنة  تضطلع  إذ  المجلس،  عن  المنبثقة 
الرئيس  المخاطر  إلدارة  الداخلية  التنفيذية  اللجنة  يتـرأس  فيما  للمنظمة.  عمل  كإطار  المخاطر  إدارة 
التنفيذي، وتُسَند أدوار اإلدارة العليا الرئيسية إلى أعضاء اللجنة. وترفع إدارة المخاطر بالشركة تقاريرها 

وظيفيـًّا إلى لجنة المراجعة إلدارة المخاطر وتضطلع بالمسؤولية عن:

عملية اإلبالغ عن المخاطر. 	
إجراء تقييمات دورية للمخاطر مع الكيانات التجارية والمؤسسات التابعة لها. 	
تنسيق جميع أنشطة إدارة المخاطر داخل الشركة. 	
استعراض حجم المخاطر التي تواجهها الشركات التابعة. 	
التنسيق مع الشركات التابعة بشأن تـنـفـيــذ ممارسات إدارة المخاطر. 	
حفظ سياسة إدارة المخاطر ووصف طريقة اإلبالغ عن المخاطر. 	

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )تتمه(  .17
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نظام إدارة
المخاطر 
بالشركة

وضع خطة 
لمعالجة 
المخاطر

تفنيذ خطة
لمعالجة المخاطر

تحليل 
المخاطر تحديد 

المخاطر

تتبع حالة 
المخاطر

2. سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى الشركة:
مستوى  على  بها  يُعَمل  اإلدارة  مجلس  َـل  ِـبـ قـ من  معتَمدة  مخاطر  إدارة  سياسة  على  سبكيم  تعتمد 
الشركة بالكامل، وتحدد إرشادات وممارسات إدارة المخاطر، وإجراءات اإلبالغ، وإعداد التقارير المرتبطة 

بها، كما تضفي عليها الصبغة الرسمية.

فإن  َـمَّ  ثـ ومن  المكاسب،  عن  مسؤولة  هــي  مــا  بقدر  المخاطر  عن  مسؤولة  التابعة  والشركات 
عاتق  على  وكذلك  التابعة  الشركات  إدارة  فِرَق  عاتق  على  تقع  إنــمــا  المخاطر  إدارة  عن  المسؤولية 
المدراء. وعملية إدارة المخاطر تسيطر على حاالت التعرُّض للمخاطر عن طريق استخدام عمليات مسح 
المتعلقة.  المخاطر  اإلبالغ عن  وتـقـيـيـمها، وعالجها، واإلبالغ عنها، ومراقبتها، بما في ذلك  للمخاطر، 
المستمرة  الممارسات والتحسينات  إلى  المتبع لدى سبكيم ونُفذ استناًدا  المخاطر  إدارة  وُوضع إطار 

من خالل مختلف المبادرات الجاري تنفيذها.

ا يوضح نظام إدارة المخاطر الذي يُطبَّق بشكل متواصل: فيما يلي رسًما بيانّيً

3. عوامل المخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:
ـة  َـمَّ تتعرض )سبكيم( لعدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها التشغيلي والمالي، وليس ثـ
اإلدارة تضطلع  إلَّا أن  إدارة المخاطر سوف تحول دون ظهور مثل هذه المخاطر،  يقين من أن أنشطة 
بمراقبة تلك المخاطر عن كثب مع اتخاذ تدابير وضوابط وقائية للتصدي لمثل هذه المخاطر. ونعرض 

لكم فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية التي يتم التصدي لها:

مخاطر العمالةأ. 
نظًرا لكثرة المشاريع البتروكيماوية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، 
يتعذر  قد  أو  الحاليين،  الرئيسيين  بموظفيها  االحتفاظ  من  التابعة  شركاتها  أو  سبكيم  تتمكن  ال  قد 
على سبكيم أو الشركات التابعة لها االستمرار في استقطاب موظفين أساسيين من ذوي المهارات 
والخبرات، مما قد يسفر عن نقص في العمالة المدربة أو يشكل عائًقا لقدرة الشركة على االحتفاظ 

بمواردها البشرية الالزمة.

مخاطر أسعار السلعب. 
ق فيها منتجاتها، وتتحرك أسعار  ق فيها أو تنوي أن تُسوِّ تعمل سبكيم في أسواق سلعية دولية تُسوِّ
بتذبذب  كبير  بشكل  وتتأثر  العالمي،  والطلب  العرض  عوامل  بفعل  رئيسة  بصفة  المنتجات  هذه 
األسعار العالمية للنفط والغاز. وعليه، فإن أي تغير فعلي ملموس في أوضاع السوق وأسعار النفط 
ا بالتقلب،  والغاز قد يؤثر على التوقعات المستقبلية للشركة. وقد اتسمت أسواق النفط والغاز تاريخّيً

ا أقل من مستوياتها التاريخية. وهي حالّيً

مخاطر التمويلج. 
المساهمة في  أو  رأسمالية كبيرة  والتي تحتاج الستثمارات  الحالية والمستقبلية  لتمويل مشاريعها 
تمويل هذه المشاريع، تعتمد سبكيم بصفة أساسية على قدرتها على تأمين قروض تجارية، تحصل 
عليها من البنوك التجارية، وأخرى من جهات غير تجارية، بشروط يعتقد مجلس اإلدارة أنها مواتية، ولكن 
هذا  على  الحصول  في  االستمرار  من  المستقبل  في  لها  التابعة  الشركات  أو  سبكيم  تتمكن  لم  إذا 
التمويل أو تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها التمويلية الحالية )بما في ذلك االلتزام بالتعهدات والنسب 

التي تخضع لها(، فإن األداء المالي للشركة أو قدرتها على توسيع أعمالها قد تتأثر بصورة سلبية.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )تتمه(  .17
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مخاطر توريد المواد األوليةد. 
وبعض  الطبيعي  الغاز  وتسليم  بتوريد  التزامات  على  السعودية  أرامكو  شركة  من  سبكيم  حصلت 
المواد األولية األخرى لشركاتها التابعة التي تحتاجها وذلك على أساس اإلجراءات المطبَّقة لدى شركة 
أرامكو السعودية بالنسبة للشركات التي تشتري تلك المنتجات والواقعة في المملكة. وهناك حدود 
عدم  حالة  وفي  األخرى.  األولية  والمواد  الطبيعي  الغاز  بتوريد  السعودية  أرامكو  شركة  التزام  تحكم 
األولية  المواد  أو  الطبيعي  الغاز  من  عليها  المتفق  الكمية  لسبكيم  التابعة  الشركات  إحدى  استالم 
األخرى سواء عن طريق أرامكو أو من أطراف أخرى أو قامت هذه األطراف برفع سعر قيمة المواد األولية، 
فإن ذلك من المحتمل أن يؤثر سلًبا وبصورة جوهرية على الشركة. وإذا لم تستطع هذه األطراف توفير 
المواد األولية المطلوبة أو الوفاء بالتزاماتها، فإن الشركات التابعة لسبكيم لن تكون قادرة على إنتاج 
بالتزاماتها  الوفاء  على  وال  المرسومة  الخطط  حسب  البتروكيماوية  المنتجات  من  المقررة  الكميات 

المتعلقة بالمبيعات، األمر الذي سيؤثر سلًبا على أداء سبكيم.

مخاطر التشغيل هـ. 
اآلالت  وموثوقية  وصالحية  أداء  على  كبيرة  بدرجة  يعتمد  انقطاع  دون  المصانع  عمل  انسياب  إن 
والمعدات المستخدمة في تصنيع المنتجات. وبالتالي، فإن أي توقف أو عطل مفاجئ أو غير متوقع 
في تلك اآلالت والمعدات أو عملها بطريقة غير فعالة، أو تعطل، أو توقف أي جزء من خطوات العملية 
اإلنتاجية قد يؤدي إلى تراجع مستوى كفاءة المصنع وتأخر إنتاجه. وتقوم والشركات التابعة بتطبيق 
التأمينية التي تراها مناسبة  برامج صيانة دورية، ودورات تدريبية لمنسوبيها، باإلضافة إلى التغطيات 

للحد من هذه المخاطر وآثارها.

مخاطر الترابط بين المشاريعو. 
أعمال  بين  ترابط وتكامل  ينتج عن ذلك من  التسلسلي، وما  اإلنتاج  نظًرا لتطبيق استراتيجية تكامل 
الشركات التابعة، فإن المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية التي ترتبط أعمالها ببعضها البعض 
من  أي  تمكن  عدم  حالة  في  المنتجات  تصريف  وخطر  األولية  المواد  توريد  في  النقص  لخطر  ُعرضة 
الشركات التابعة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التابعة األخرى، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلًبا 

وبصورة جوهرية على األداء التشغيلي للشركة التابعة المعنية أو على أداء الشركة.

مخاطر اإلنشاء واإلنجازز. 
عند تطوير مشاريع جديدة تستعين الشركة بمقاولين وموردين تعتقد أنهم معروفون وذوو سمعة 
اإلنجاز بسبب  المقدرة والتأخر في  التكلفة  إال أن خطر تخطي  التصنيع،  المعامل ومرافق  لبناء  رفيعة 
الشركة  عمليات  على  سلًبا  يؤثر  أن  يمكن  المشاريع  وإنجاز  إنشاء  في  ثالثة  أطراف  على  االعتماد 

ووضعها المالي.

مخاطر عقود الشراءح. 
أطراف  مع  األجل  طويل  أساس  على  الشراء  اتفاقيات  من  عدًدا  لسبكيم  التابعة  الشركات  أبرمت 
الوفاء  التابعة  الشركات  على  تعيَّن  طالما  فإنه  عليه،  وبناء  منتجاتها؛  ببيع  يتعلق  فيما  مختلفة 
بالتزاماتها المترتبة على هذه العقود، فإن الشركات التابعة تظل ُعرضة لخطر نقص اإلمدادات طويلة 
األجل لهذه االتفاقيات، يُضاف إلى ذلك أنه في حالة تقصير الطرف المشتري أو عدم وفائه بالتزاماته، 

فإن األداء المالي للشركة التابعة قد يتأثر بصورة سلبية نتيجة لذلك.

مخاطر التأمينط. 
تحتفظ سبكيم وشركاتها التابعة بما تعتقد أنه غطاء تأميني كاٍف لمختلف مراحل المشاريع التي 
يجري تنفيذها وكذلك ألعمالها. ولكن ليس هناك أي تأكيد بأن الغطاء التأميني سيكون كافًيا في 
كل الحاالت. فمثًلا قد تقع أحداث في المستقبل ال يكفي الغطاء التأميني لتغطيتها، أو قد تكون غير 

مشمولة في بوليصة التأمين، األمر الذي يؤثر بالتالي على الشركة التابعة وعلى الشركة.

مخاطر تقلب أسعار الصرفي. 
إن أي حركة سلبية ألسعار صرف الدوالر األمريكي أو اليورو أو عمالت أخرى يمكن أن يؤثر سلًبا على نتائج 
الشركة، ونظًرا ألن دفع قيمة المنتجات وعقود اإلنشاء والتوريد من الموردين األجانب وفًقا لمختلف 
اتفاقيات الشراء يكون بالدوالر األمريكي أو اليورو، فإن أي تقلبات في أسعار صرف هذه العمالت مقابل 
الريال السعودي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نتائج الشركة. وقد اتخذت سبكيم عدة تدابير 

وقائية للحدِّ ما أمكن من هذا التأثير ضد التقلب في أسعار الصرف.

المخاطر البيئيةك. 
العربية  المملكة  في  بها  المعمول  البيئة  حماية  ولوائح  لقوانين  التابعة  وشركاتها  سبكيم  تخضع 
وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة  ولوائح  التنفيذية  ولوائحه  للبيئة  العام  النظام  فيها  بما  السعودية 
وذلك  للمشاريع،  البيئية  اآلثار  حول  تقرير  تقديم  للبيئة  العام  النظام  لوائح  وتشترط  بالبيئة.  الخاصة 
البيئة  وحماية  لألرصاد  العامة  الرئاسة  بها  تقوم  التي  والترخيص  الموافقة  إجراءات  متطلبات  ضمن 
بسبب  وعقوبات  غرامات  بفرض  للبيئة  العام  النظام  لوائح  تسمح  كذلك  واالستثمار.  التجارة  ووزارة 
انبعاث مواد خطرة أو سامة من المشاريع، وفرض غرامة مالية وتعويض عن األضرار التي تنجم عن أية 

مخالفات بيئية.
العام  النظام  للوائح  طبقا  وتشغيلها  وإنشاؤها  التابعة  وشركاتها  سبكيم  مشاريع  تصميم  تم  وقد 
المطلوبة،  الموافقات  على  والحصول  بالبيئة،  الخاصة  وينبع  للجبيل  الملكية  الهيئة  ولوائح  للبيئة 
وتطبيق األنظمة المناسبة لمعالجة المخلفات والوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن اكتشاف أوضاع 
بيئية لم تكن معروفة في السابق، أو صدور معايير بيئية أكثر صرامة عن الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة أو الهيئة الملكية للجبيل وينبع أو فرض لوائح أو تغييرات جديدة في تفسير القوانين واللوائح، 
التكاليف وااللتزامات  زيادة  يمكن أن يؤدي إلى أن تطبِّق الشركة إجراءات إضافية؛ مما قد يؤدي إلى 

المترتبة على الشركة.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )تتمه(  .17
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مخاطر المنافسةل. 
تتسم األسواق التي تبيع فيها سبكيم منتجاتها بالمنافسة العالية بوجه عام، وتخضع لقوى العرض 
والطلب على مستوى عالمي، كما تتصف هذه األسواق بدرجة عالية من التقلُّب، يضاف إلى ذلك أن 
العديد من الشركات الجديدة المنافسة دخلت األسواق، فيما أجرت شركات أخرى توسعات كبيرة في 
التكاليف من خالل تكثيف  الكمي وتوفير  االقتصاد  إلى االستفادة من فرص  اإلنتاجية سعًيا  طاقاتها 
اإلنتاج، وهذا ما رفع من مستويات العرض والمنافسة في السوق؛ وعليه، فإن ارتفاع مستويات المنافسة 
والتقلُّب قد يؤدي إلى فائض في الطاقة اإلنتاجية العالمية، األمر الذي يُعرِّض الشركة الحتمال تراكم 

مخزوناتها بدرجة كبيرة أو انخفاض مبيعاتها وأسعارها في بعض الحاالت.

مخاطر األنظمة والقوانينم. 
شرط  المبدأ  حيث  من  اآلن  حتى  تشمل  محددة  ألنظمة  تخضع  منظمة  بيئة  في  سبكيم  تعمل 
)بما  األنظمة  هذه  في  تغيير  أي  حدوث  حال  في  فإنه  وعليه،  العمل؛  بمزاولة  ترخيص  على  الحصول 
في ذلك صدور وفرض أنظمة جديدة(، فإن الشركة يمكن أن تتأثر سلًبا وقد تُضطرُّ إلى تكبُّد نفقات 

رأسمالية كبيرة للتقيُّد بهذه التغيرات النظامية.

مخاطر األنظمة والقوانينن. 
شرط  المبدأ  حيث  من  اآلن  حتى  تشمل  محددة  ألنظمة  تخضع  منظمة  بيئة  في  سبكيم  تعمل 
)بما  األنظمة  هذه  في  تغيير  أي  حدوث  حال  في  فإنه  وعليه،  العمل؛  بمزاولة  ترخيص  على  الحصول 
في ذلك صدور وفرض أنظمة جديدة(، فإن الشركة يمكن أن تتأثر سلًبا وقد تُضطرُّ إلى تكبُّد نفقات 

رأسمالية كبيرة للتقيُّد بهذه التغيرات النظامية.

مخاطر إنتاج ونقل المواد الخطرةس. 
الغاز الطبيعي وغازات أخرى ومواد خام )بما في  اإلنتاجية لسبكيم على معالجة  تشتمل العمليات 
ذلك مواد خام كيميائية( فيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات، وتكون البتروكيماويات ونفايات الغازات 
والمواد الناتجة بطبيعتها مواد خطرة شديدة القابلية لالشتعال، وطبيعة العمليات اإلنتاجية لسبكيم 
تعرضها لمخاطر عالية من الحوادث التي تشمل انفجاراٍت وحرائق. كما أن عمليات الشركة معرضة 
أو  الكهربائي،  التيار  تغذية  انقطاع  منها:  البتروكيماويات  قطاع  في  شائعة  تشغيلية  لمخاطر  أيًضا 

األعطال الفنية، أو حوادث أخرى.

العوامل المتعلقة باالستثماراتع. 
حيث إن المناخ االقتصادي والقانوني في المملكة يبقى ُعرضة للتغير المستمر، يواجه المستثمرون 
للمخاطر  المملكة  في  الشركة  عمليات  وتتعرض  استثماراتهم،  بضمان  يتعلق  فيما  يقين  عدم 
الشائعة، بما في ذلك تطور المناخ الرقابي واإلشرافي، والتضخم، والتغيرات في الدخل القابل لإلنفاق 
أو الناتج المحلي اإلجمالي، والتغيرات في معدالت العمولة، ومستويات النمو االقتصادي... وعوامل 
التطورات  تؤدي  أن  ويمكن  الشركة،  سيطرة  عن  خارجة  العوامل  هذه  من  والكثير  مشابهة.  أخرى 
تأثير سلبي  إلى  المنطقة  أو دول أخرى في  المجاورة  الدول  أو  المملكة  االقتصادية في  أو  االجتماعية 

جوهري على أعمال الشركة، ومركزها المالي، ونتائج عملياتها، وتدفقاتها النقدية.

مخاطر االئتمانف. 
بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية  الوفاء  االئتمان في عدم مقدرة طرٍف ما على  تتمثل مخاطر 
المدينة  الحسابات  بمراقبة  بالعمالء  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  إلدارة  سبكيم  تسعى  اآلخر،  للطرف 
القائمة، كما يتم تجنيب مخصصات كافية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها، وتحتفظ سبكيم 

بالنقد في بنوك محلية ذات تصنيف ائتماني عاٍل.

مخاطر السيولةص. 
المرتبطة  بالتزاماتها  األموال للوفاء  السيولة في مواجهة سبكيم صعوبًة في توفير  تتمثل مخاطر 
باألدوات المالية، وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة المجموعة على بيع أصل مالي بشكل سريع 
وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل سبكيم على الحد من مخاطر السيولة بإدارة رأس المال العامل 

بضمان توفير التسهيالت البنكية.

مخاطر أسعار الفائدةق. 
تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في 
أسعار العمولة في السوق، وتتعرض المجموعة لمخاطر أسعار العمولة على التزاماتها التي تحمل 
القروض  تتضمن  التي  وااللتزامات  البنكية  الودائع  ذلك  في  بما  الموجودات  في  والمتمثلة  عمولة 
اإلدارة  وتراقب  الرأسمالية،  اإليجار  عقود  بموجب  وااللتزامات  والصكوك  األجل  وطويلة  األجل  قصيرة 

التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وترى أن مخاطر أسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للشركة.

المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة )تتمه(  .17
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فيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام السابق:

بلغت اإليرادات ٥٫٣٢٣٫٠ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م مقابل ٥٫4٣٩٫7 مليون ريال سعودي  	
للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٢٫١٪.

بلغ إجمالي الربح ١٫١7٢٫٩ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م مقابل ١٫6٣٥٫٢ مليون ريال سعودي  	
للعام السابق بانخفاض قدره ٢8٪.

بلغ الربح من العمليات ٣٥٩٫6 مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م مقابل ٩٠6٫٣ مليون ريال سعودي  	
للعام السابق وذلك بانخفاض قدره ٪6٠.

بلغ صافي الربح ١7٥٫8 مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م مقابل ٢٩٩٫٥ مليون ريال سعودي للعام  	
السابق وذلك بانخفاض قدره ٪4١.

بلغت ربحية السهم ٠٫٢4 ريال سعودي خالل عام ٢٠٢٠م مقابل ٠٫٥٢ ريال سعودي للعام السابق. 	

األصول والخصوم ونتائج األعمال للسنوات الخمس الماضية
قائمة المركز المالي الموحدة )ماليين الرياالت(

2020201٩201820172016

18.7٩2١٩٫86٣١٢٫٣8٠١٢٫٣4٢١٢٫4٩4موجودات غير متداولة

4.٩734٫١٢8٣٫٠٠٠٣٫6٣8٣٫٣٠٩موجودات متداولة

23.765٢٣٫٩٩١١٥٫٣8٠١٥٫٩8٠١٥٫8٠٣مجموع الموجودات

حقوق مساهمي الشركة وحقوق 
13.836١4٫٣٣87٫١٢٥7٫٢١١6٫68٥الملكية غير المسيطرة

6.4647٫7٢٢6٫٣٣٠6٫٩٢87٫٠٢٣مطلوبات غير متداولة

3.465١٫٩٣١١٫٩٢٥١٫84١٢٫٠٩٥مطلوبات متداولة

23.765٢٣٫٩٩١١٥٫٣8٠١٥٫٩8٠١٥٫8٠٣مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج
التحليالت القطاعية تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية:

المواد الكيميائية األساسية: تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون. 	·
المواد الكيميائية الوسيطة: تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات  	·

اإليثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.

البوليمرات: تشمل البولي إيثلين منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل  	·
الكحولي وبيوتيلين ترافثاليت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية ويشمل قطاع البولي بروبلين.

التسويق: يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية كما هو مبين في اإليضاح  	·
رقم ١. وأيًضا يشمل مبيعات منتجات البتروكيماويات )بشكل رئيسي مادة البولي بروبلين( من 

قبل شركة الصحراء للبتروكيماويات.

شركات وغيرها: تشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثلين وأدوات التصنيع. يشكل هذا  	·
القطاع أيًضا إدارات التمكين وأنشطة الدعم بشركة الصحراء.
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)ماليين الرياالت(

 المواد الكيميائية
األساسية

 المواد الكيميائية
المجموعاستبعاد عند التوحيدشركات وغيرهاالتسويقالبوليمراتالوسيطة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

٥٫٣٢٣)4٫648(١٫6٩٢٢٫٢٣٢٢٫٣٣4٣٫6644٩اإليرادات

٢٥١٫١7٢)6(4٥٥١٥4)7٢(6١8إجمالي الربح

٥١٣6٠)7٢(٢٣7١٠١)٣٠7(٣4٩الربح التشغيلي

)٣4(-)٣4(----حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة

١8٥)7١()١٣7(١4٣١٠٠)٥٩(٢٠8الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

٢٣٫76٥)١٩٫١٠١(٣٫77٢٥٫٣747٫٢4٥١٫٢٢7٢٥٫٢4٩مجموع الموجودات

٩٫٩٢٩)4٫٠7٥(٢٫٢7٥٢٫4٢٣٣٫٢٣٥8٢4٥٫٢48مجموع المطلوبات

٥١٥٫4-١١٥١٣4١٢٢٣4٠١44نفقات رأسمالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 201٩م

٥٫44٠)4٫٣6١(١٫84٠٢٫٣٢6٢٫٥86٢٫٩٠٥١44اإليرادات

٣6١٫6٣٥)١8(78٩786٢٩١٢١إجمالي الربح

66٩٠6)8٠(٣٩77٠)٥٢(٥٠6الربح التشغيلي

)٢7(-)٢7(----حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة

٣٩٠)4(١887٠١٩١)٢44(١8٩الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

٢٣٫٩٩١)١٩٫4٥٠(٣٫٩76٥٫٥٥77٫4٠8٩٣٥٢٥٫٥6٥مجموع الموجودات

٩٫6٥٣)٣٫787(١٫٩٥١٢٫4١7٣٫٣6٣٥78٥٫١٣٠مجموع المطلوبات

67٣-٣٠٢٢66٣٢٠٫٥7٢نفقات رأسمالية

خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة )تتمه(  .18



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

www.sipchem.com

62

قائمة الربح و أو الخسارة المختصرة الموحدة )ماليين الرياالت(

2020201٩201820172016

٥٫٣٢٣٥٫44٠٥٫٠٣64٫4٥٩٣٫٥١٥إيرادات

)٢٫64٥()٣٫٠٣٣()٣٫4٠١()٣٫8٠٥()4٫١٥٠(تكلفة المبيعات

1.1731.6351.6351.426861إجمالي الربح

)٢٠٥()٢٠٠()١٩7()٣١٥()٣٩٥(مصروفات بيع وتوزيع

)٢١٩()٢٩١()٣4٢()4١4()4١٩(مصروفات عمومية وإدارية

360٩061.0٩6٩35437الربح التشغيلي

٢66٠٢8٢٢٣8إيرادات تمويلية

)٢88()٢٩8()٢6٣()٣7٠()٢٩4(تكاليف تمويلية

)٢٢(6١٢)١7٩(١٢6)مصروفات(/ إيرادات أخرى، الصافي

---)٢7()٣٣(حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة

1853٩0867671165الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)7٣()84()١١6()١4٥()١٢8(مصروف الزكاة وضريبة الدخل

57245751587٩2ربح السنة

الربح العائد إلى:

١76٣٠٠٥8٣4٣74٣مساهمي الشركة

١68١٥٠4٩)٥٥()١١٩(حقوق الملكية غير المسيطرة

٠٫٢4٠٫٥٢١٫٥٩١٫١٩٠٫١٢نصيب السهم من الربح األساسي العائد إلى مساهمي الشركة

خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة )تتمه(  .18
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 مبيعات داخلية   ٢6٪

  شبه القارة الهندية  ١٩٪

  منطقة الخليج   ٣٪

   أوروبا    ١٠٪
   آسيا    ٢8٪

  أمريكا    ١٪
  أفريقيا والشرق األوسط  ٣٪

  تركيا    ٢٪  
  السعودية   ٪7

  اوقيانوسيا   ١٪

واألسواق  األوسط  الشرق  وأسواق  المحلية  األسواق  من  كل  في  الشركة  منتجات  وبيع  تسويق  يتم 
العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي لكميات مبيعات الشركة خالل عام ٢٠٢٠م:

خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج   .18
أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة )تتمه(

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة. 1٩

 تطور المبيعات والربح التشغيلي وصافي الربح للسنوات الخمس الماضية
)ماليين الرياالت(

يشمل ربح السنة لشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات للعام الحالي مساهمة في األرباح لمدة 
أثني عشرة شهرا من شركة الصحراء للبتروكيماويات بعد عملية اإلندماج مقارنة بسبعة أشهر للعام 

السابق.

2020

5,323٥٫44٠
٥٫٠٣6

4٫4٥٩

٣٫٥١٥

٢٠١٩٢٠١8٢٠١7٢٠١6

35٩
4٣

٩٠6٩٣٥
4٣7 4٣7 ٥8٣ ٣٠٠ 176

١٫٠٩6

مساهمي الشركةالربح التشغيليإيرادات
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الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة . 20
السابقة

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

نسبة التغيرالتغير +/ -2020201٩البيان

)٢٫١(٪)١١7(5.232٥٫44٠المبيعات/اإليرادات

)٢8(٪)46٢(1.173١٫6٣٥إجمالي الربح

)6٠(٪)٥46(360٩٠6الربح التشغيلي

صافي الربح العائد إلى المساهمين 
)4١(٪)١٢4(176٣٠٠بالشركة

ريال  مليون   ٣٠٠ مقابل  سعودي  ريال  مليون   ١76 بلغت  أرباح  صافي  ٢٠٢٠م  عام  خالل  الشركة  حققت 
سعودي في عام ٢٠١٩م. يعود سبب االنخفاض في صافي أرباح سبكيم للعام الحالي مقارنة بالعام 
وانخفاض  الشركة،  منتجات  معظم  أسعار  النخفاض  نتيجة  المبيعات  إيرادات  انخفاض  إلى  السابق 
اإلنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب اإلغالق الغير مخطط له والصيانة الدورية كما أعلن عنه في 

السابق.

عالوة على ذلك، تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ ٢8٠ مليون ريال 
 ١٠٠ )بمبلغ  للدايول  العالمية  الشركة  مصنع  في  تتعلق  والتي   ٢٠٢٠ لعام  المالية  النتائج  في  سعودي 
مليون ريال سعودي( ومصنع أفالم خالت فينيل االيثيلين للشركة السعودية للمنتجات المتخصصة 

)بمبلغ ١8٠ مليون ريال سعودي(.

ويأتي هذا االنخفاض على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض المواد األولية نسبيًا، وعلى الرغم 
من مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في األرباح لمدة ١٢ شهراً في العام الحالي، حيث كانت 
مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في األرباح لمدة 7 أشهر فقط مقارنة مع الفترة المماثلة من 

العام السابق.

ال يوجد إي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة.
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اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل . 22
الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها

رأس المالاسم الشركة
مليون ريال سعودي

نسبة ملكية 
الدولة المحل نشاطها الرئيسالشركة فيها

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس

المملكة العربية إنتاج الميثانول )كحول الميثيل(6٥٪٣6١الشركة العالمية للميثانول
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد ورباعي هيدروفيرون وجاما ٥٣٫٩١٪4٣١الشركة العالمية للدايول
بيوترالكتون

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية تعمل كشركة قابضة يتركز نشاطها األساسي في قطاع البتروكيماويات١٠٠٪٢٫٣88شركة الصحراء للبتروكيماويات
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية إنتاج خالت الفينيل األحادي87٪676الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية إنتاج مادة البروبلين والبولي بروبلين75٪1.660شركة الواحة للبتروكيماويات
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية إنتاج حمض الخليك أنهايدرايد حمض الخليك87٪1.003الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك واالستثمار في المشاريع الصناعية وخاصة والصناعات 32.55٪2.830شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات
البتروكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة األعمال المتعلقة بها

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

رأس المالاسم الشركة
مليون ريال سعودي

نسبة ملكية 
الدولة المحل نشاطها الرئيسالشركة فيها

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس

المملكة العربية إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين٩7٪425الشركة العالمية للغازات
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية إنتاج مادة اإليثلين والبروبلين والبولي ايثيلين عالي ومنخفض الكثافة24.41٪2.737.5الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية100٪2شركة سبكيم للتسويق
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

الشركة السعودية لحامض األكريليك 
إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك مشاريع إنتاج حامض االكريليك ومشتقاته والمشاريع 43.16٪1.777المحدودة

الصناعية البتروكيماوية والكيميائية
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية

الشركة السعودية لمونمرات األكريليك 
32.37٪1.084.5المحدودة

إنتاج مشتقات حمض األكريليك:
حمض األكريليك- 
البيوتايل أكرليك- 
ثنائي اإليثايل هيكسل أكريليت- 
حمض الجليشيل أكريليك- 

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية
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رأس المالاسم الشركة
مليون ريال سعودي

نسبة ملكية 
الدولة المحل نشاطها الرئيسالشركة فيها

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس

القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات التابعة 100٪2الشركة العالمية للمنافع
لسبكيم

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي، شمع بولي اثيلين، وبولي 75٪703الشركة العالمية للبوليمرات
اثيلين منخفض الكثافة وكوبوليمرات األثيلين اسيتات الفينيل

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة االمتصاص ضمن مجمع مشروع 32.37٪416.4شركة البوليمرات األكريليكية السعودية
االكريالت المتكامل

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع متكامل إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية 50٪٩00شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات
المركزة باإلضافة إلى ثنائي كلوريد األيثيلين.

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

إنتاج مادتي خالت أثيل االسيتات وبيوتيل اسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت ورباعي ٩5٪266شركة سبكيم للكيماويات
هيدروفيوران

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه 
والشركات التابعة لها

مليون فرنك 
سويسراسويسراتقديم الدعم اإلداري في المجاالت التسويقية واللوجستية٩٩.٩٩٪سويسري

المملكة العربية إنتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول14.38٪486الشركة السعودية للبيوتانول
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية تسويق وبيع بالجملة المنتجات البتروكيماوية100٪0.5شركة الصحراء للتسويق
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية البيع بالجملة لألسمدة الكيماوية100٪0.7شركة األعمال الواعدة
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية منتجات بوليمرات عوازل الكابالت50٪57شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

شركة صناعات الخير للكيماويات غير 
إنتاج كربونات الصوديوم ورماد الصودا الثقيل والخفيف وكلوريد الكالسيوم 30٪800العضوية إنوكيم

وكربونات الكالسيوم
المملكة العربية 

السعودية
المملكة العربية 

السعودية

رأس المالاسم الشركة
مليون ريال سعودي

نسبة ملكية 
الدولة المحل نشاطها الرئيسالشركة فيها

الرئيس لعملياتها
الدولة محل 

التأسيس

إنتاج القوالب المعدنية لصناعة البالستيكية وصيانة القوالب المعدنية من منتجات 75٪56الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
المصنع وإنتاج أفالم الشفافة

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

سنغافورةسنغافورةتسويق منتجات الشركة في قارة آسيا100٪0.752شركة سبكيم أسيا بي تي آي

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذات 100٪5الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة
المحركات، صنع أجزاء وتوابع ومحركات المركبات ذات المحركات.

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

22. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة 
محل تأسيسها )تتمه(
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وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم. 24تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة. 23

أو حقوق مشابهة  اكتتاب  أية مذكرات حق  أو  إلى أسهم  للتحويل  قابلة  أدوات دين  أية  ليست هناك 
أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام ٢٠٢٠م. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب 
أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها 
أو منحتها الشركة خالل العام ٢٠١٩م. كما أنه ليس هناك أي شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات 

دين قابلة لالسترداد.

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة )48( من النظام األساسي للشركة وذلك بعد 
خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

يجنب )١٠٪( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية - 
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور ٣٠٪ من رأس المال المدفوع.

الصافية -  األرباح  من  معينة  نسبة  تجنب  أن  اإلدارة  مجلس  اقتراح  على  بناء  العادية  العامة  للجمعية 
لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه ألغراض تعود بالنفع للشركة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة - 
أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من 
صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو معاونة ما يكون قائمًا من هذه 

المؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن )٥٪( خمسة في المائة من رأس المال - 
المدفوع.

مع مراعاة األحكام المقررة في المادة )٢٢( الثانية والعشرين من هذا النظام، والمادة )76( السادسة - 
والسبعين من نظام الشركات والذي يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )١٠٪( عشرة في المائة 
من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة مناسبًا مع عدد الجلسات 

التي يحضرها العضو.

كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي 
إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطه أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط 

والتعليمات الصادرة حول ذلك من قبل الجهات المختصة.

تدفع األرباح المقرر توزيعها بموجب المادة )4٩( من النظام األساسي على المساهمين في المكان 
والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية.
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وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود . 25
ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( 

أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد 
التسجيل واإلدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية 2020م

وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 
العام المالي ٢٠٢٠م على النحو التالي:

األرباح المعلنة عن النصف األول من عام 2020م

٣66٫666٫666 ريالإجمالي المبلغ الموزع١

٠٫٥٠ ريالحصة السهم الواحد٢

٥٪نسبة التوزيع من القيمة االسمية للسهم٣

7٣٣٫٣٣٣٫٣٣٢ سهمعدد األسهم المستحقة لألرباح4

٠6 يناير ٢٠٢١متاريخ التوزيع٥

تاريخ أحقية األرباح للمساهمين المالكين لألسهم عند إغالق السوق يوم الخميس ٢4 ديسمبر ٢٠٢٠م 
سجل  في  المقيدين  االستحقاق  يوم  في  لألسهم  المالكين  للمساهمين  األحقية  تكون  أن  على 

مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق.

لم تتلقى الشركة إشعار بأي مصالح تعود ألشخاص في فئات األسهم ذات األحقية في التصويت أو 
تغيير في تلك الحقوق.

24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم )تتمه(
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين . 26
الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل عام 2020م

وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:

االســــمم

األسهم في 31 ديسمبر 2020ماألسهم في 1 يناير 2020م

نسبة التغيرصافي التغير

ملكية األقرباء 
من الدرجة األولى 

وتغيرها نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

-٠٫٠4٥٥8٠٠٪٠٫٠4٥٥8٣٣4٫٢4٠٪٣٣4٫٢4٠المهندس/ خالد عبداهلل الزامل1

-٠٫١4١٣٩٠٠٪٠٫١4١٣٩١٫٠٣6٫8٥٢٪١٫٠٣6٫8٥٢الدكتور/ عبدالرحمن عبداهلل الزامل2

٥٠٪-٠٫٠٠٢٩٢١47٣٪٠٫٠٠٥86٢١٫٥٠٠٪4٢٫٩7٣المهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل3

-٠٫8864٠٠٪٠٫88646٫٥٠٠٫٠٠٠٪6٫٥٠٠٫٠٠٠األستاذ/ فهد سليمان الراجحي4

-١١٪-7٩١٫١4١٪٠٫88٣٣٪٠٫٩٩١٣6٫478٫٠7١٪7٫٢6٩٫٢١٢األستاذ/ سعيد عمر العيسائي5

--٠٪٠٠٪٠المهندس/ رياض سالم علي أحمد6

--٠٪٠٠٪٠األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل7

--٠٪٠٠٪٠األستاذ/ سعيد أحمد باسمح8

-٠٠٠٪٠١٠٠٠٪١٠٠٠األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي٩

--٠٪٠٠٪٠األستاذ/ عايض محمد القرني10

--٠٪٠٠٪٠األستاذ/ بندر علي مسعودي11

وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر: 

االســــمم

األسهم في 31 ديسمبر 2020ماألسهم في 1 يناير 2020م

نسبة التغيرصافي التغير

ملكية األقرباء 
من الدرجة األولى 

وتغيرها نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

-٣٩٪٠٫٠١٢٢6٫7٢7٪٠٫٠٠٩٢٩4٫٠٠٠٪67٫٢7٣٫٠٠المهندس/ صالح محمد باحمدان1

-١٠٠٪٠4٠٫٠٠٠٪٠٠٥٥٠٪4٠٫٠٠٠المهندس/ عبداهلل سيف السعدون2

---٠٪٠٠٪٠األستاذ/ رشدي خالد الدليجان3

---٠٪٠٠٪٠األستاذ/ فيصل محمد المدلج4
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المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة. 27

)ماليين الرياالت(

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

١٫٠٠٠---٥١٫٠٠٠١٫٠٠٠صكوك إسالمية

٢٫8٠8)١٫١٠٢(١٫٢7٥-٥٥٫٠٥٠٢٫6٣٥-7قروض طويلة اآلجل

الشركة العالمية للميثانول

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

٢١٣٫٥)٥٩٫٥(--١٠٥٢٥٢7٣تسهيالت إسالمية

الشركة العالمية للدايول

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

١٫٠6٢-١٠-64١٫٠٥٢غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل

الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

٥٢٠)7٠(--١٠6١8٥٩٠بنوك تجارية

-)٣8(--١١76٩٣8صندوق االستثمارات العامة

٢٣٣)١٠7(٢6٠٢٥٠١٢٩٩٠غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل
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)ماليين الرياالت(

الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

٣٢4)٥6(--١٢٣٥6٣8٠صكوك إسالمية

-)٢٢(--١١4٣٩٢٢قروض طويلة اآلجل

١٢٠)8٢(١٢٠-888٢غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل

الشركة العالمية للغازات

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

٣٠٠----6٣٠٠بنوك تجارية

الشركة العالمية للبوليمرات

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

٣٩٩)٥4(--١٥7٠44٥٣بنوك تجارية

٢٣٥)٢٥(--١٠6٠٠٢6٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

٣٥٢)٥4(--١47٠44٠6صندوق االستثمارات العامة

شركة سبكيم للكيماويات

سحوبات خالل إعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

المسدد خالل 
رصيد نهاية العامالعام

١٩٣---8٣٩6١٩٣-٩صندوق التنمية الصناعية السعودي

٥١١)١46(١٥٥-٢6٣٥٠٢غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )تتمه(  .27
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)ماليين الرياالت(

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

المسدد خالل سحوبات خالل العامإعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

رصيد نهاية 
العام

٣8---6٩٩٣8صندوق التنمية الصناعية السعودي

١١٣-١-١٠٣١١٢غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

المسدد خالل سحوبات خالل العامإعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

رصيد نهاية 
العام

-)6٥(--١٠6٥6٥صندوق التنمية الصناعية السعودي

١١--١١-١١١سلف من الشركاء قصيرة األجل

٩٩)6(-)١١(٢١١١٠٥غير محددسلف من الشركاء طويلة األجل

شركة الصحراء للبتروكيماويات

المسدد خالل سحوبات خالل العامإعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

رصيد نهاية 
العام

٢١4)٣٩(--١٣٥٠٠٢٥٣بنوك تجارية

مصنع سامابكو للبتروكيماويات

المسدد خالل سحوبات خالل العامإعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

رصيد نهاية 
العام

٢٫١78)٥٢(--١٢٢٫٢٥٠٢٫٢٣٠بنوك تجارية

مصنع الواحة للبتروكيماويات

المسدد خالل سحوبات خالل العامإعادة تصنيفرصيد بداية العاممبلغ أصل القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرض
العام

رصيد نهاية 
العام

١٫١48)١68(--١٢١٫٩64١٫٣١6بنوك تجارية

المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة )تتمه(  .27
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وصف ألي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة. 2٩
ال ينطبق

وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق المالية المتبقية مع التمييز بين األوراق المالية المدرجة . 30
التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة

ال ينطبق

عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية 2020م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.. 31
عقد مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عدد أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠٢٠م وفي الجدول التالي سجل الحضور وتاريخ كل اجتماع:

إجمالي الحضور2020/12/15 2020/4/62020/6/72020/٩/2٩االسمم

4حضرحضرحضرحضرالمهندس/ خالد عبداهلل الزامل1.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ فهد سليمان الراجحي2.

4حضرحضرحضرحضرالدكتور/ عبدالرحمن عبداهلل الزامل3.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ بندر علي مسعودي4.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ عايض محمد القرني5.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي6.

4حضرحضرحضرحضرالمهندس/ رياض سالم علي أحمد7.

4حضرحضرحضرحضرالمهندس/ سعيد عمر العيسائي8.

4حضرحضرحضرحضرالمهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل٩.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ سعيد أحمد باسمح10.

4حضرحضرحضرحضراألستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل11.

وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة . 28
المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك

ال ينطبق
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أسباب الطلبتاريخ الطلبم

إجراءات الشركة٢٣ يناير ١٢٠٢٠

إجراءات الشركة٠٣ مارس ٢٢٠٢٠

إجراءات الشركة١8 أبريل ٣٢٠٢٠

الجمعية العامة٢8 أبريل 4٢٠٢٠

إجراءات الشركة٣٠ يونيو ٥٢٠٢٠

إجراءات الشركة٠6 يوليو 6٢٠٢٠

إجراءات الشركة٠٩ ديسمبر 7٢٠٢٠

ملف أرباح٢٢ ديسمبر 8٢٠٢٠

إجراءات الشركة٣١ ديسمبر ٩٢٠٢٠

 تقوم الشركة باستخدام السجالت في إعداد تقارير شهرية مفصلة ترفع لإلدارة التنفيذية لمتابعة مساهميها والتواصل معهم من خالل لقاءات أو اجتماعات وعرض آخر تطورات أعمال الشركة والرد على  	
اقتراحاتهم واستفساراتهم.

وصف ألية معامالت بين الشركة وطرف ذي عالقة. 33
تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في المعامالت مع المساهمين والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها ومجلس اإلدارة والكيانـات التي تخضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل 

تلك األطراف. خالل عام ٢٠٢٠م، قامت المجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةطبيعة المعاملةاالسم

شريك في شركة تابعةمبيعاتالشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

شريك في شركة تابعةمبيعاتهيلم- العربية جي ام بي اتش آند كوكي جي )هيلم العربية(

شريك في شركة تابعةمبيعاتشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

مشروع مشترك لشركة تابعةمصاريفشركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعةمبيعاتليوندل باسل

شركة زميلةمبيعاتالشركة السعودية لحمض االكريليك

شركة زميلةمبيعاتالشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها. 32
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قدمت الشركة ومساهمو حقوق الملكية غير المسيطرة قروض لشركات المجموعة لدعم عملياتها واالمتثال الشتراطات الديون. تحمل القروض طويلة األجل مصروفات تمويل بمعدالت السوق ولها تواريخ 
استحقاق محددة وفًقا لجداول سداد متفق عليها.

تمت الموافقة على أسعار وشروط المعامالت المذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة. نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة التالية مع أطراف ذات عالقة كما في ٣١ ديسمبر:

ذمم مدينة تجارية 	

)ماليين الرياالت(

2020201٩االسم

44١٠الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة )جامك(

8٠-هيلم- العربية جي ام بي اتش آند كوكي جي )هيلم العربية(

١٠٠8٥شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

١٩٥١78ليوندل بازل

33٩353المجموع

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 	

)ماليين الرياالت(

2020201٩االسم

٣4٢٥شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

46ليوندل بازل 

3831المجموع

وصف ألية معامالت بين الشركة وطرف ذي عالقة )تتمه(  .33
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ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى 	
)ماليين الرياالت(

2020201٩االسم

٣٠-ليوندل بازل

٥-الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين

44شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

43٩المجموع

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى 	
)ماليين الرياالت(

2020201٩االسم

٣6٢١شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات

4١7ليوندل بازل

-٥شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

٥شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

8728المجموع

تسعير المعامالت 	
بتاريخ ٢٥ جمادى األول ١44٠هـ الموافق ٣١ يناير ٢٠١٩م،أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية لوائح تسعير العمالت )اللوائح(. تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ ١٥ فبراير ٢٠١٩م، كجزء من 

قانون الضرائب وأصبحت ملزمة المكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي في أو بعد ٣١ ديسمبر ٢٠١8م، قدمت المجموعة المستندات الالزمة لالمتثال لقانون الضرائب ذي العالقة خالل المدة النظامية.

شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 	
تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطراف مستقلة. األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات 
مقدمة أو مستلمة عن أي ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل انخفاض في القيمة متعلق بالمبالغ المستحقة من 

طرف ذو عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.

وصف ألية معامالت بين الشركة وطرف ذي عالقة )تتمه(  .33
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.. 35
ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت

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

بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية . 37
مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

المدفوعات النظامية المستحقة: 	
)ماليين الرياالت(

المسدد خالل عام 2020مالبيان
 المستحق حتى نهاية الفترة

بيان األسبابوصف موجز لهاالمالية السنوية ولم يسدد

إلزاميةالزكاة47٢٢٣٫٣الهيئة العامة للزكاة والدخل

إلزاميةالضريبة)٣٫4(١١الهيئة العامة للزكاة والدخل

إلزاميةاشتراكات4١٫64٫4المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

إلزاميةرسوم-٢٫4مكتب العمل

معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص . 34
ذي عالقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين باألعمال أو العقود، وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو 

عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.
ال ينطبق
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ينعكس نجاح سبكيم في المقام األول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، فلدى سبكيم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز في 
األداء والمشاركة الفعالة على كافة األصعدة ومستويات التنظيم اإلداري في كل شركات سبكيم التابعة، وتوفر سبكيم لموظفيها الرضا الوظيفي الذي يحقق طموحهم المهني، كما تهتم سبكيم بعامل 

التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل التدريب الفني واإلداري لرفع مستويات الكفاءة والوالء وخلق بيئة تنافسية شريفة داخل الشركة.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام ٢٠٢٠م مقارنة بعام ٢٠١٩م ونسبتها:

العاملون

٢٠١٩2020

النسبةالعددالنسبةالعدد

8٠٫١7٪7٥٫7١٢4٩٪١٢٥8السعوديون

١٩٫8٣٪٢4٫٣٣٠٩٪4٠4غير السعوديين

01.6621.558

وفيما يلي بعض من إنجازات إدارة الموارد البشرية التي قامت بها خالل عام ٢٠٢٠م:

سياسة الموارد البشرية:. 1
تطوير سياسة الموارد البشرية:أ. 

لقد قام فريق الموارد البشرية بالعديد من التحسينات والتطوير في معظم برامج الموارد البشرية بعد العام األول من االندماج على النحو التالي:

تحديث سياسة الموارد البشرية لتتماشى مع استراتيجية الشركة 	
مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي الخاص لمعظم الوظائف في الشركة 	

توحيد، تنظيم، ودمج الشركتين:. 2
لقد قام فريق الموارد البشرية بتحسين وإضافة خدمات على البوابة اإللكترونية من اجل تقديم خدمة أفضل للموظفين وتوفير الوقت لهم. واعتمد الدمج أ. 

:)SAP Success Factors( عملية التحّول في إدارة الموارد البشرية باالستعانة بتطبيق نظام الساب السحابي
نظام عمليات الموارد البشرية األساسية: دمج نظام الموظفين تحت مظلة نظام موحد بناء على السياسات المقررة بعد عملية الدمج. ويشمل على السلم الوظيفي، المسميات الوظيفية، سلم الرواتب،  	

الهيكل التنظيمي، نظام الورديات، وغيرها من السياسات الموحدة.
نظام التوظيف وإدراج الموظفين الجدد: تطبيق نظام التوظيف واإلدراج الوظيفي من خالل البوابة اإللكترونية الجديدة. 	
نظام األداء والتعويضات: توحيد نظام التعويضات وتقييم األداء الوظيفي، والترقيات. 	
نظام التطوير المهني: توحيد وتطوير نظام سحابي للتطوير المهني بما يتوافق مع المسار الوظيفي وتمنية القدرات. 	
نظام إدارة التعّلم: استحداث نظام للتدريب والتعلم عبر التعلم الفصلي، والتعلم اإللكتروني بما يتناسب مع احتياج الوظيفة 	

بيان أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 38
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إدارة المواهب والتطوير:. 3
برنامج التعلم اإللكتروني:أ. 

وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر اإلنترنت )اإللكتروني ( والذي ضم أكثر من 7٫٠٠٠ دورة تدريبية 
ما  حضرها  الحاسب  برامج  ودورات  والسالمة،  األمن  العمل،  مهارات  القيادة،  اإلدارة،  مجاالت  في 
يقارب من 8٠٠ موظف. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات 

ومؤسسات تعليمية عالمية.

برنامج التعلم االفتراضي:ب. 
تماشيًا مع المستجدات في طرق التعلم العالمية، فقد نفذت سبكيم أكثر من )7٠( جلسة توعوية 
افتراضية في مجاالت عدة مثل: السالمة، األمن، اإلدارة، وغيرها حضرها أكثر من 7٠٠ موظف من أغلب 

إدارات الشركة

تطوير تقييم أداء الموظفين:ج. 
لقد قام فريق الموارد البشرية بتطوير برنامج تقييم الموظفين السنوي عن طريق إطالق بإضافة 
الميالدية وتهدف  السنة  السابع والثامن خالل  الشهر  النصف سنوية( وتتم في  المراجعة  )مرحلة 
إلى مراجعة مدى تقدم الموظف نحو تحقيق األهداف المحددة منذ بداية السنة وتقديم التوجيه 

المناسب بهدف التطوير والتحسين.

برنامج التدرج الوظيفي:د. 
خرّجت سبكيم خالل ٢٠٢٠ عدد )١٠( عشرة موظفين سعوديين ضمن برنامج تطويري لتحديد المسار 
الوظيفي لحديثي التخرج من الجامعات. استمر البرنامج لمدة سنتين حيث تدرب فيه المشتركون 
الوقت  وإدارة  الجماعي  العمل  في  تدريبية  دورات  على  حصولهم  جانب  إلى  العمل،  رأس  على 

والتفكير اإلبداعي والذكاء االنفعالي بلغ عددها )٣٠( دورة تدريبية.

برنامج خطة التطوير المهني:  هـ. 
تطبيق خطة التطوير المهني الفردية للموظفين وهي خطة عن طريق نظام الموارد البشرية، 
الوظيفي  مساره  مع  يتوافق  بما  الموظف  من  المطلوبة  والجدارات  الكفاءات  تصف  أنها  حيث 

وتعزيز تنمية قدراته ومهاراته وكيفية استثمارها.

برنامج التأهيل للموظفين الفنيين والتقنيين:و. 
تعطي سبكيم فرص التدريب والتطوير للموظفين في مجال التصنيع والتشغيل تشمل دورات 
تدريبية وتدريب ميداني في العمل وتقوم الشركة بإصدار الشهادات وتقديم المكافآت مرتبطة 

باالنتهاء بنجاح من كل مرحلة من مراحل البرنامج.

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:. 4
برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:أ. 

يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم 
شروط النظام المتالك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة لتأمين االستقرار والراحة 

لموظفيها وتحفيزهم من أجل االستمرار والعمل في خدمة الشركة.

برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم:ب. 
والشركات  الشركة  في  للعاملين  حافز  توفير  بهدف  التحفيزي  الموظفين  برنامج  سبكيم  تطبق 
التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة 
وتحقيق أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية 

في مجال البتروكيماويات.

٢٠١٠م.  عام  في  فتحها  تم  خاصة  محفظة  خالل  من  البرنامج  بإدارة  لالستثمار  البالد  شركة  وتقوم 
حيث في العام ٢٠٢٠م تم تحويل عدد ٣6٩٫6١6 سهمًا للموظفين المستحقين لها، وعدد األسهم 

اإلجمالي ألسهم البرنامج كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م هو 8٢7٫8١٣ سهمًا.

برنامج االدخار:ج. 
بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار متوافق مع الشريعة اإلسالمية لتحفيز الموظفين 
وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر 
على  السعودي  الموظف  ومساعدة  الخدمة  في  االستمرار  على  وتحفيزهم  المؤهلة  السعودية 
تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من 
إذا رغب في ذلك،  المشترك  البرنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات  المشترك في  الموظف  راتب 
وفقًا  المشترك  لمصلحة  محققًا  تراه  الذي  الوجه  على  االستثمار  ذلك  إدارة  في  الحق  لها  ويكون 
ألفضل المحافظ االستثمارية المتاحة والجائزة شرعًا. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية 
وفقًا  المتخصصة  والبنوك  الشركات  مع  بالتعاون  االستثمار  في  الراغبين  المشتركين  بمدخرات 
ألسس ومعايير االستثمار اإلسالمي بما يعود على المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون االستثمار 

في أوعية ومحافظ إسالمية قليلة المخاطر.

تمت  الذي  االدخار  برنامج  بإدارة  الجزيرة  بنك  ويقوم  ٢٠١١م،  عام  في  االدخار  برنامج  تطبيق  تم  وقد 
مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة الشرعية للبنك.

38. بيان أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة )تتمه(
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إقرارات بما يلي:. 3٩
حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( خالل 

العام ٢٠٢٠م وبناء عليه يقر مجلس اإلدارة ما يلي:
أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.  )١

أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  )٢

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  )٣

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير واألنظمة المحاسبية الصادرة عن الهيئة   )4
السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقًا للمتطلبات ذات العالقة من نظام الشركات والنظام 

األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.

ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء   )٥
مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي   )6
راتب أو تعويض.

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في األرباح.  )7

إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية . 40
السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي 

معلومات متعلقة بها.
ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم المالية السنوية.

في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة . 41
المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان التوصية 

بالتغيير.
لم يوصي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات.
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اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.. 42

تفاصيل استخدامهاتاريخ االحتفاظ بهاقيمتها )ريال لكل سهم(عدد أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة

٥٫١7١٫١٥٠
8٩٫٥64٫٣١8 ريال*

*قيمة األسهم بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١

بناًء على موافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، 
والذي عقد بتاريخ ٢٠٢٠/4/٢٩م والذي قامت الشركة بنشر نتائجه في موقع 

تداول بتاريخ ٢٠٢٠/4/٣٠م، تم الشراء على مرحلتين خالل عام ٢٠٢٠م:
المرحلة األولى خالل الفترة ٢٠٢٠/٠7/٠١م وحتى ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م

المرحلة الثانية خالل الفترة من ٢٠٢٠/١٠/٠١م وحتى ٢٠٢٠/١٢/٣١م

تم إعادة شراء أسهم الشركة كأسهم 
خزينة، وذلك الرتياء مجلس اإلدارة 

بأن سعر السهم في السوق اقل من 
قيمته العادلة.

الخاتمة
وفي الختام يطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين على رعايتهم ودعمهم ومساندتهم لقطاع البتروكيماويات في المملكة، كما يثمن 
جميع الجهود المخلصة من الجهات الحكومية في دعمها المتواصل. ويتقدم المجلس بالشكر واالمتنان للسادة المساهمين ولجميع منسوبي الشركة على عطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها 
والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، سائلين اهلل سبحانه وتعالى أن يبارك الجهود آملين باستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها لدعم منظومة التنمية االقتصادية 

واالجتماعية بالمملكة.

مجلس اإلدارة
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تقرير مراجع الحسابات المستقل 
للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

)شركة مساهمة سعودية(

تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة

يرجى الرجوع إلى إيضاح )13( من اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

بتاريخ 16 مايو 2019 م، استحوذت المجموعة على 100 ٪ من أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات )»الصحراء«( مقابل 7,839 مليون ريال سعودي.

بعض  على  توزيعها  وتم  المالي  التقرير  وحدة  مستوى  على  سعودي  ريال  مليون   601 بمبلغ  بشهرة  لإلدارة  اعترفت  االستحواذ،  لعملية  نتيجة 
الوحدات المولدة للنقد بشركة الصحراء.

أجرت اإلدارة تحليل انخفاض قيمة بخصوص الشهرة الموزعة على وحدات مولدة للنقد مختلفة. تم تحديد المبلغ القابل لالسترداد بناًء على 
القيمة المستخدمة المحتسبة باستخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة، والذي استعان بأحدث خطة عمل أعدتها اإلدارة.

نظًرا للقيمة واألحكام والطبيعة الجوهرية للتقديرات المتعلقة بتقييم انخفاض قيمة الشهرة، اعتبرنا ذلك من أمر مراجعة رئيسي.

قمنا باإلجراءات التالية بخصوص تقييم االنخفاض في قيمة الشهرة:

تقييم األسلوب الذي طبقته اإلدارة في تقييم انخفاض قيمة الشهرة بالرجوع إلى متطلبات  	
للنموذج   الحسابية  الدقة  من  بالتأكد  أيضا  قمنا  كما   )36( للمحاسبة  الدولي  المعيار 

المستخدم.

المبيعات  	 حجم  مثل  الرئيسية  المدخالت  على  المطبقة  االفتراضات  مالءمة  مدى  تقييم 
شملت  والتي  الطويل  المدى  على  النمو  ومعدالت  والتضخم  التشغيل  وتكاليف  واألسعار 
مقارنة هذه المدخالت مع البيانات المستمدة من الخارج باإلضافة إلى التقييمات الخاصة بنا 

بناًء على معرفتنا بالمجموعة والقطاع.

االفتراضات  	 مالءمة  مدى  تقييم  في  للمساعدة  لدينا  الداخلي  التقييم  باستشاري  االستعانة 
الهامة، مثل معدالت النمو وتكلفة رأس المال والقيم النهائية.

إجراء تحليل الحساسية الخاص بنا، والذي تضمن تقييم أثر التغيرات المحتملة بشكل معقول  	
في بعض المتغيرات لتقييم األثر على توقعات التدفقات النقدية للوحدات المولدة للنقد. و

عن  	 اإلفصاحات  ذلك  في  بما  الموحدة،  المالية  القوائم  في  اإلفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
االفتراضات واألحكام والحساسية األساسية .

الـرأي
لها  التابعة  والشركات  )»الشركة«(  للبتروكيماويات  العالمية  الصحراء  لشركة  الموحدة  المالية  القوائم  راجعنا  لقد 
الموحدة،  الدخل  وقائمة  م،   2020 ديسمبر   31 في  كما  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  تشمل  والتي  )»المجموعة«(، 
للسنة  النقدية  والتدفقات  الملكية  حقوق  في  والتغيرات  اآلخر،  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  للربح  الموحدة  والقوائم 
للسياسات  ملخص  من  المكونة  الموحدة،  المالية  القوائم  مع  المرفقة  واإليضاحات  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية 

المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.

المالي  المركز  الجوهرية،  النواحي  جميع  من  عادلة،  بصورة  تعرض  المرفقة  الموحدة  المالية  القوائم  إن  رأينا،  وفي 
الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020 م، وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية 
في ذلك التاريخ، وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات 
األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )يشار إليها مجتمعة ب »المعايير الدولية للتقرير المالي 

المعتمدة في المملكة العربية السعودية«(.

أساس الـرأي
لقد قمنا بالمراجعة وفًقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب 
تلك المعايير تم توضيحها في قسم »مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة« في تقريرنا 
السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المهنة  وآداب  سلوك  لقواعد  وفقا  المجموعة  عن  مستقلون  ونحن  هذا. 

ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لتلك القواعد.

ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس إلبداء رأينا.

أمور املراجعة الرئيسية
أمور المراجعة الرئيسية هي تلك األمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، األكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية 
 الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه األمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها،

ال نبدي رأيا منفصاًل في تلك األمور.



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

www.sipchem.com

84

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

)شركة مساهمة سعودية( )يـتـبــع(

اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يرجى الرجوع إلى إيضاح )6( من اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر المراجعة الرئيسي

كما في 1 يناير 2016 م، تاريخ التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي، قررت المجموعة أن المبالغ القابلة لالسترداد لوحدتين من الوحدات 
المولدة للنقد وهما الشركة العالمية للدايول وشركة بولي بيوتيلين ترفثليت بناء على قيمة الوحدة المولدة للنقد قيد االستخدام المحتسبة 
بخصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة بنسبة 10 ٪ كانت أقل من قيمتها الدفترية. وقد نتج عن ذلك خسارة 
ريال سعودي في شركة بولي بيوتيلين  300 مليون  العالمية للدايول ومبلغ  ريال سعودي في الشركة  400 مليون  القيمة بمبلغ  انخفاض في 

ترفثليت.

في 2019 م، سجلت المجموعة انخفاض في القيمة إضافي بمبلغ 256 مليون ريال سعودي في الشركة العالمية للدايول ومبلغ 150 مليون ريال 
سعودي في شركة بولي بيوتيلين ترفثليت. باإلضافة إلى ذلك، ُسّجلت خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 48 مليون ريال سعودي في مصنع 

إنتاج األدوات خالل السنة المنتهية في ذلك التاريخ.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 م، أعادت اإلدارة تقييم االنخفاض في قيمة بعض الوحدات المولدة للنقد. نتج عن ذلك خسارة انخفاض 
في القيمة بمبلغ 280 مليون ريال سعودي تم االعتراف بها في النتائج المالية لسنة 2020 م. يتعلق مبلغ 100 مليون ريال سعودي بالوحدة المولدة 

للنقد للشركة العالمية للدايول ويتعلق مبلغ 180 مليون ريال سعودي بمصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين.

إن القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد، والتي تقوم على أساس القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة مطروحا منها تكلفة 
ذلك  في  بما  رئيسية،  افتراضات  عدة  النماذج  هذه  تستخدم  المخصومة.  المتوقعة  النقدية  التدفقات  نماذج  من  مستمدة  أعلى،  أيهما  البيع، 
المال.  لرأس  المرجحة  التكلفة  ومتوسط  النهائية  القيم  نمو  ومعدالت  التشغيل  وتكاليف  المستقبلية  واألسعار  المبيعات  أحجام  تقديرات 

استعانت إدارة الشركة بتوقعات أسعار من استشاريين خارجيين كمرجع لتقدير أسعار منتجاتها.

الهامة  واألحكام  المحاسبية  المتطلبات  لتعقيدات  نظراً  للمراجعة  رئيسيا  أمراً  المتداولة  غير  الموجودات  قيمة  في  االنخفاض  اختبار  يعتبر 
المطلوبة لتحديد االفتراضات التي سيتم استخدامها لتقدير القيمة القابلة لالسترداد.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لمعالجة األمر الرئيسي للمراجعة: 
القيمة  	 على  بناًء  لالسترداد  القابل  المبلغ  لتحديد  اإلدارة  قبل  من  المستخدم  المنهج  تقييم 

قيد االستخدام ومقارنتها مع متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )36(. كما قمنا بالتأكد من 
الدقة الحسابية للنموذج  المستخدم.

إدارة  	 ومشاركة  بالمجموعة،  للنقد  المولدة  الوحدات  هيكل  في  تغيرات  أي  عن  االستفسار 
اإلدارة  أعلنتها  حسبما  للنقد  المولدة  الوحدات  هيكل  تقييم  في  لدينا  المهنية  الممارسة 

والتأكد من أن الهيكل متوافق مع  متطلبات المعيار الدولي للمحاسبة )36(.

تقييم مدى مالءمة االفتراضات المطبقة على المدخالت الرئيسية لنموذج التقييم مثل حجم  	
المبيعات واألسعار وتكاليف التشغيل والتضخم ومعدالت النمو على المدى الطويل والتي 
التقييمات  إلى  باإلضافة  الخارج  من  المستمدة  البيانات  مع  المدخالت  هذه  مقارنة  شملت 

الخاصة بنا بناًء على معرفتنا بالمجموعة والقطاع.

االفتراضات  	 مالءمة  مدى  تقييم  في  للمساعدة  لدينا  الداخلي  التقييم  باستشاري  االستعانة 
الهامة، مثل معدالت النمو وتكلفة رأس المال والقيم النهائية.

في  	 معقول  بشكل  المحتملة  التغيرات  أثر  تقييم  تضمن  والذي  الحساسية،  تحليل  إجراء 
للنقد  المولدة  للوحدات  النقدية  التدفقات  توقعات  على  األثر  لتقييم  المتغيرات  بعض 

للشركة العالمية للدايول ومصنع بولي بيوتيلين ترفثليت. و

عن  	 اإلفصاحات  ذلك  في  بما  الموحدة،  المالية  القوائم  في  اإلفصاحات  كفاية  مدى  تقييم 
االفتراضات واألحكام والحساسية األساسية.
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تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

)شركة مساهمة سعودية( )يـتـبــع(

تحقق اإليرادات

يرجى الرجوع إلى اإليضاح )27( من اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

كيفية معالجة األمر الرئيسي في مراجعتناأمر رئيسي للمراجعة

اإليرادات هي أحد البنود الرئيسية في المركز المالي ومقياس رئيسي على األداء. عالوة على ذلك، يٌعترف بإيرادات المنتجات الرئيسية بأسعار 
أولية وهي عرضة للتغير وسط بيئة اقتصادية متقلبة.

بالنظر للعوامل المذكورة أعاله المقترنة مع مخاطر الغش المرتبطة باالعتراف باإليرادات، فقد اعتبرنا ذلك أمر رئيسي للمراجعة.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية لمعالجة األمر الرئيسي للمراجعة: 
كبير  	 تدفق  لكل  المجموعة  تستخدمها  التي  اإليرادات  عقود  لطبيعة  فهم  على  الحصول 

لإليرادات، واختبرنا عينة من عقود بيع تمثيلية لتأكيد فهمنا وقمنا بتقييم ما إذا كان تطبيق 
اإلدارة لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي )15( يتوافق مع معايير المحاسبة.

المناسب  	 االعتراف  لضمان  اإلدارة  وضعتها  التي  العالقة  ذات  والضوابط  اإلجراءات  اختبار 
باإليرادات.

الوثائق  	 من  للتحقق  وتتبعها  المبيعات  معامالت  من  عينة  بشأن  التفاصيل  اختبارات  إجراء 
الرئيسية.

التسويق كما  	 المباعة مع جهات  األولية للمنتجات غير  تقييم مدى مالءمة تعديالت األسعار 
في نهاية السنة.

االستفسار من ممثلي اإلدارة بشأن التوعية باالحتيال وبشأن وجود أي حاالت احتيال فعلية. 	

اليومية لحسابات متعلقة بالمخاطر الجوهرية ومقارنتها بالوثائق  	 اختبار عينة من قيود دفتر 
الداعمة.

القيام بإجراءات إقفال لضمان االعتراف باإليرادات عند نقل السيطرة إلى العميل وخالل الفترة  	
المحاسبية الصحيحة.

تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم المالية الموحدة بخصوص اإليرادات. 	
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املعلومات األخرى

إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، 
تاريخ  لنا بعد  السنوي متاح  التقرير  أن يكون  المتوقع  الموحدة وتقريرنا عنها. ومن  المالية  القوائم  ا ال تتضمن  ولكنه 

تقريرنا هذا.

وال يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات األخرى، وال نُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما 
يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات األخرى المشار إليها أعاله عندما 
مع  جوهري  بشكل  متسقة  غير  األخرى  المعلومات  كانت  إذا  ما  االعتبار  بعين  نأخذ  بذلك،  القيام  وعند  متاحة،  تصبح 
القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خالل المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل 

جوهري.

األمر  إبالغ  علينا  يتعين  فإنه  فيه،  جوهري  تحريف  وجود  لنا  تبين  إذا  لنا،  متاحا  يكون  عندما  السنوي،  للتقرير  قراءتنا  عند 
للمكلفين بالحوكمة.

مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة

إن اإلدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي 
المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين، واألحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية 

التي تراها اإلدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواًء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن اإلدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ 
االستمرارية  مبدأ  واستخدام  باالستمرارية  العالقة  ذات  األمور  عن  مناسب،  هو  ما  بحسب  اإلفصاح،  وعن  االستمرارية، 
أو عدم وجود بديل  إيقاف عملياتها،  أو  المجموعة  اإلدارة لتصفية  نية لدى  المحاسبة، ما لم تكن هناك  كأساس في 

واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس اإلدارة، هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري 
عاٍل  مستوى  هو  المعقول  التأكيد  إن  رأينا.  يتضمن  الذي  الحسابات  مراجع  تقرير  وإصدار  خطأ،  أو  غش  بسبب  سواًء 
الدولية للمراجعة المعتمدة في  القيام بها وفقا للمعايير  التي تم  المراجعة  أنه ليس ضمانا على أن  إال  التأكيد،  من 
التحريفات  العربية السعودية ستكشف دائما عن أي تحريف جوهري عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ  المملكة 
عن غش أو خطأ، وتَُعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات 

االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم 
المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خالل المراجعة. وعلينا أيضا:

خطأ،  	 أو  غش  عن  ناتجة  كانت  سواًء  الموحدة،  المالية  القوائم  في  الجوهرية  التحريفات  مخاطر  وتقييم  تحديد 
لتوفير  ومناسبة  كافية  مراجعة  أدلة  على  والحصول  المخاطر،  تلك  لمواجهة  مراجعة  إجراءات  وتنفيذ  وتصميم 
أساس إلبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، ألن الغش 

قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.

مناسبة  	 مراجعة  إجراءات  تصميم  أجل  من  بالمراجعة،  الصلة  ذات  الداخلية  الرقابة  ألنظمة  فهم  على  لحصول 
للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.

المحاسبية واإلفصاحات ذات  	 التقديرات  المستخدمة، ومدى معقولية  المحاسبية  السياسات  تقييم مدى مناسبة 
العالقة التي قامت بها اإلدارة.

إلى أدلة المراجعة التي  	 استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً 
قدرة  بشأن  كبيراً  شكا  تثير  قد  ظروف  أو  بأحداث  عالقة  ذا  جوهري  تأكد  عدم  هناك  كان  إذا  ما  عليها،  الحصول  تم 
المجموعة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت 
االنتباه في تقريرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 
غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ 
لمبدأ  وفقا  االستمرار  عن  المجموعة  توقف  إلى  تؤدي  قد  المستقبلية  الظروف  أو  األحداث  فإن  ذلك،  ومع  تقريرنا. 

االستمرارية.

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم  	
المالية الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضا بصورة عادلة .

تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم  	
المالية الموحدة تعبر عن المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضًا عادال.

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

)شركة مساهمة سعودية( )يـتـبــع(



www.sipchem.com

87شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن  	
المجموعة، إلبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية المراجعة 

للمجموعة. ونظل الجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة .

المهمة  والنتائج  للمراجعة  المخطط  والتوقيت  النطاق  بشأن  أخرى،  أمور  بين  من  بالحوكمة،  المكلفين  أبلغنا  لقد 
للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل المراجعة لشركة الصحراء العالمية 

للبتروكيماويات («الشركة«) والشركات التابعة لها )»المجموعة«(.

باالستقاللية،  المتعلقة  الصلة  ذات  األخالقية  بالمتطلبات  التزمنا  قد  بأننا  يفيد  ببيان  بالحوكمة  المكلفين  زودنا  كما 
الوقاية  أنها تؤثر على استقاللنا، وإجراءات  التي قد نعتقد بشكل معقول  األخرى  العالقات واألمور  وأبلغناهم بجميع 

ذات العالقة، إذا تطلب األمر ذلك .

مراجعة  عند  أهمية  األكثر  اعتبرناها  التي  األمور  تلك  نحدد  بالحوكمة،  للمكلفين  إبالغها  تم  التي  األمور  ضمن  ومن 
القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعّد أمور رئيسية للمراجعة. ونوضح هذه األمور في تقريرنا ما لم يمنع 
نظام أو الئحة اإلفصاح العلني عن األمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ عنه في تقريرنا 
ألن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا اإلبالغ.

عن/ كي. بي. إم. جي الفوزان وشركاه

محاسبون ومراجعون قانونيون

عبدالعزيز عبداهلل النعيم
ترخيص رقم: 394

الخبر في: 13 مارس 2021 م
الموافق : 29 رجب 1442هـ

تقرير مراجع الحسابات المستقل
للسادة مساهمي شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات

)شركة مساهمة سعودية( )يـتـبــع(
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
الموجودات

موجودات غير متداولـة
613٫015٫71913٫971٫025ممتلكات وآالت ومعدات

761٫14367٫608-1موجودات حق استخدام
8379٫388334٫113موجودات غير ملموسة

93٫493٫3143٫559٫679استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة
10260٫622229٫629استثمارات طويلة األجل

114٫97038٫453موجودات ضريبية مؤجلة
12942٫7961٫029٫750منافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدمًا

13630٫483630٫483الشهرة

3٫3492٫990موجودات غير متداولة أخرى

18٫791٫78419٫863٫730مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة

14907٫526957٫467مخزون
151٫060٫918842٫358ذمم مدينة تجارية

16189٫867187٫540مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
19318٫115348٫900استثمارات قصيرة األجل

172٫496٫8711٫791٫277نقد وما في حكمه

4٫973٫2974٫127٫542مجموع الموجـودات المتداولة

23٫765٫08123٫991٫272مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات

حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة
187٫333٫3337٫333٫333رأس المال

4٫145٫0534٫172٫667عالوة إصدار أسهم
)2٫062()59٫990(أسهم خزينة

181٫252٫9361٫235٫350احتياطي نظامي
)433()82٫178(18احتياطيات أخرى

397٫522603٫326أرباح مبقاة
12٫986٫67613٫342٫181مجموع حقوق المالكين

5849٫200995٫819حقوق الملكية غير المسيطرة

13٫835٫87614٫338٫000مجموع حقوق الملكية
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قائمة المركز المالي الموحدة )يتبع(
كما في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
المطلوبات

مطلوبات غير متداولة
195٫339٫9165٫711٫701قروض وسلف بنكية طويلة األجل

987٫445-19صكوك
1953٫32674٫474قروض طويلة األجل من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة

20149٫500164٫246مطلوبات عقود
763٫27568٫594-2التزامات عقود إيجار

21661٫191522٫353منافع الموظفين
1149٫40042٫712مطلوبات ضريبية مؤجلة

22138٫945131٫588التزام إيقاف التشغيل
10٫568-23أدوات مالية مشتقة

8٫5568٫556مطلوبات غير متداولة أخرى

6٫464٫1097٫722٫237مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة

-987٫773صكوك
191٫078٫011836٫013الجـزء المـتداول من قروض وسلف طويلة األجل

21٫500-19سلف قصيرة األجل من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
2014٫74614٫746الجزء المتداول من مطلوبات العقود

73٫8983٫327-2الجزء المتداول من التزامات عقود إيجار
24226٫848187٫934ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

25927٫095645٫454مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
26219٫845222٫061الزكاة وضريبة الدخل الدائنة

-236٫880أدوات مالية مشتقة
3٫465٫0961٫931٫035مجموع المطلوبات المتداولة

9٫929٫2059٫653٫272مجموع المطلوبات

23٫765٫08123٫991٫272مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد القوائم المالية الموحدة الظاهرة في الصفحات من )7( إلى )73( من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 26 رجب 1442هـ )الموافق 10 مارس 2021م( وتم توقيعها نيابة عنهم من قبل:

رشدي بن خالد الدليجانعبداهلل بن سيف السعدونخالد بن عبداهلل الزامل
نائب الرئيس للشؤون الماليةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تعد اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( الظاهرة في الصفحات من )94( إلى )146( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

www.sipchem.com

90

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
275٫323٫0235٫439٫730اإليرادات

)3٫804٫488()4٫150٫080(تكلفة المبيعات
1٫172٫9431٫635٫242إجمالي الربح

)314٫841()394٫617(28مصروفات بيع وتوزيع

)414٫134()418٫694(29مصروفات عمومية وإدارية
359٫632906٫267الربح التشغيلي

)27٫183()33٫757(9الحصة في خسارة مشروع مشترك وشركات زميلة
26٫10859٫607إيرادات تمويلية

)369٫891()293٫502(30تكاليف تمويلية

)178٫803(31126٫494مصروفات وإيرادات أخرى، الصافي
184٫975389٫997الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)145٫289()127٫802(26مصروف الزكاة وضريبة الدخل

57٫173244٫708ربح السنة

الربح/ )الخسارة( العائد إلى:
175٫863299٫527حاملو أسهم الشركة

)54٫819()118٫690(حقوق الملكية غير المسيطرة

57٫173244٫708ربح السنة

ربحية السهم:

320٫240٫52نصيب السهم األساسي والمخفض من الربح العائد إلى مساهمي الشركة المعروض بالريال السعودي

رشدي بن خالد الدليجانعبداهلل بن سيف السعدونخالد بن عبداهلل الزامل
نائب الرئيس للشؤون الماليةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تعد اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( الظاهرة في الصفحات من )94( إلى )146( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
57٫173244٫708ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:

108634فروق صرف عمالت أجنبية عند ترجمة العمليات األجنبية

)651(3٫688التغيرات بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة المصنفة كتحوط

)1٫981(-تغيرات في الخسارة الشاملة األخرى لمشروع مشتركة وشركات زميلة

)1٫998(3٫796صافي مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى التي سيتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة

بنود لن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة:
)58٫079()81٫600(21خسائر إعادة قياس عن خطة المنافع المحددة

)808()58(21حصة المجموعة في خسائر إعادة القياس عن خطة المنافع المحددة من مشروع مشترك وشركات زميلة
108٫58712٫658-3التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

)46٫229()73٫071(صافي مجموع بنود الخسارة الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تبويبها إلى قائمة الدخل في فترات الحقة

)48٫227()69٫275(مجموع الخسارة الشاملة األخرى للسنة

196٫481)12٫102(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل العائد إلى:
108٫414255٫481حاملو أسهم الشركة

)59٫000()120٫516(5حقوق الملكية غير المسيطرة

196٫481)12٫102(مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

رشدي بن خالد الدليجانعبداهلل بن سيف السعدونخالد بن عبداهلل الزامل
نائب الرئيس للشؤون الماليةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تعد اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( الظاهرة في الصفحات من )94( إلى )146( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

رأس المال
 عالوة

احتياطي نظاميأسهم خزينةإصدار أسهم
 احتياطيات أخرى

المجموعأرباح مبقاة)إيضاح 18(
 حقوق الملكية
المجموعغير المسيطرة

603٫32613٫342٫181995٫81914٫338٫000)433(1٫235٫350)2٫062(7٫333٫3334٫172٫667كما في 1 يناير 2020م
57٫173)118٫690(175٫863175٫863-----ربح السنة

)69٫275()1٫826()67٫449(-)67٫449(----الخسارة الشاملة األخرى
)12٫102()120٫516(175٫863108٫414)67٫449(----مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة

18٫5004٫398)14٫102(-)14٫102(----شراء أسهم إضافية في شركة تابعة
4٫6004٫600-------قروض من مساهمين - بالصافي
)194(-)194(-)194(----صافي التغير في احتياطيات أخرى

)85٫542(-)85٫542(---)57٫928()27٫614(-إعادة شراء أسهم خزينة
---)17٫586(-17٫586---محول إلى االحتياطي النظامي

)413٫284()49٫203()364٫081()364٫081(-----توزيعات أرباح

397٫52212٫986٫676849٫20013٫835٫876)82٫178(1٫252٫936)59٫990(7٫333٫3334٫145٫053كما في 31 ديسمبر 2020م

حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

رأس المال
 عالوة

احتياطي نظاميأسهم خزينةإصدار أسهم
 احتياطيات أخرى

المجموعأرباح مبقاة)إيضاح 18(
 حقوق الملكية
المجموعغير المسيطرة

1٫205٫39741٫0361٫012٫0855٫918٫9071٫206٫0797٫124٫986)6٫278(-3٫666٫667كما في 1 يناير 2019م
244٫708)54٫819(299٫527299٫527-----ربح السنة

)48٫227()4٫181()44٫046(-)44٫046(----الخسارة الشاملة األخرى
196٫481)59٫000(299٫527255٫481)44٫046(----مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة

7٫839٫333-7٫839٫333----3٫666٫6664٫172٫667رأس المال اإلضافي المصدر
)403()403(-------قروض من مساهمين - خصم

2٫577-2٫577-2٫577----صافي التغير في احتياطيات أخرى
---)29٫953(-29٫953---محول إلى االحتياطي النظامي

4٫216-4٫216---4٫216--الحركة في أسهم الخزينة
)829٫190()150٫857()678٫333()678٫333(-----توزيعات أرباح )إيضاح 33(

603٫32613٫342٫181995٫81914٫338٫000)433(1٫235٫350)2٫062(7٫333٫3334٫172٫667كما في 31 ديسمبر 2019م

رشدي بن خالد الدليجانعبداهلل بن سيف السعدونخالد بن عبداهلل الزامل
نائب الرئيس للشؤون الماليةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة

تعد اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( الظاهرة في الصفحات من )94( إلى )146( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.



www.sipchem.com

93شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠م

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

184٫975389٫997الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة
تسويات غير نقدية لمطابقة الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل مع 

صافي التدفقات النقدية النانجة من األنشطة التشغيلية:
6869٫024804٫339استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

74٫3895٫169استهالك موجودات حق استخدام
)296٫060(-31إيرادات عن تسوية قرض مع البنك

31280٫000453٫940خسارة انخفاض القيمة
73٫16494٫500إطفاء موجودات غير ملموسة وتكاليف مؤجلة

)12٫820()14٫746(إطفاء مطلوبات عقود
-)321٫515(31ربح عن بيع معادن ثمينة

933٫75727٫183الحصة في خسارة مشروع مشترك وشركات زميلة
72٫82840٫335مخصص منافع الموظفين

)2٫372()7٫127(12إضافات إلى منافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدمًا
46٫1983٫753خسارة ناتجة عن ممتلكات وآالت ومعدات - شطب

-)22٫182(ربح عن تسوية مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
1416٫7475٫481مخصص مخزون بطيء الحركة وقطع غيار

-147٫477مخـزون - شطب
1٫256)14٫230(15مخصص )رد(/ مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

)7٫695(-15ذمم مدينة تجارية - شطب
937)291(صافي فروق أسعار صرف عمالت أجنبية

)59٫607()26٫108(إيرادات تمويلية
293٫502369٫891تكلفة تمويلية

1٫475٫8621٫818٫227
تغيرات في:

121٫797)204٫330(ذمم مدينة تجارية
25٫71767٫792مخزون

92٫857)39٫298(مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
)277٫972(344٫287مصروفات مستحقة وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

)20٫208()5٫611(منافع الموظفين المدفوعة
1265٫17151٫369خصومات بموجب برنامج تمليك وحدات سكنية

31 ديسمبر 2019م31 ديسمبر 2020مإيضاحات
)59٫113()58٫604(26الزكاة وضريبة الدخل المدفوعة

1٫603٫1941٫794٫749صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)662٫386()508٫340(6إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات
)105()7٫367(8إضافات إلى موجودات غير ملموسة

)7٫939(3٫008الحركة في استثمارات طويلة وقصيرة األجل
529-الحركة في موجودات غير متداولـة أخرى

30٫34838٫015إيرادات تمويلية مستلمة
932٫550286٫370توزيعات أرباح مستلمة

79٫320-سداد قرض من قبل شركة سامابكو
-507٫779متحصالت من بيع معادن ثمينة

)266٫196(57٫978صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشـطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

1٫575٫0002٫179٫997متحصالت سلف وقروض طويلة األجل
)2٫664٫574()1٫698٫464(سداد سلف وقروض طويلة األجل

 صافي التغير في قروض من مساهمي حقوق الملكية
2٫194)42٫648(غير المسيطرة

4٫216)85٫542(الحركة في أسهم الخزينة
)678٫333()364٫081(توزيعات أرباح مدفوعة إلى المساهمين

)150٫857()44٫603(الحركة في مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
)350٫670()289٫445(فوائد مدفوعة

)7٫308()6٫194(7-4المدفوع من التزامات إيجار
)1٫665٫335()955٫977(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)136٫782(705٫195صافي التغير في النقد وما في حكمه
1٫013٫514 1٫791٫277النقد وما في حـكمه في 1 يناير

914٫848 -نقد وما في حكمه بسبب االستحواذ على شركة الصحراء
)303(399أثر التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية

2٫496٫8711٫791٫277النقد وما في حـكمه في 31 ديسمبر

معلومات حول الشركة   1
العالمية  السعودية  الشركة  )سابقًا  »الشركة«  أو  »سبكيم«  للبتروكيماويات  العالمية  الصحراء  شركة  إن 

تعد اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )37( الظاهرة في الصفحات من )94( إلى )146( جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

رشدي بن خالد الدليجانعبداهلل بن سيف السعدونخالد بن عبداهلل الزامل
نائب الرئيس للشؤون الماليةالرئيس التنفيذيرئيس مجلس اإلدارة
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

رقم  تجاري  سجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة  هي  للبتروكيماويات( 
1010156910 الصادر بتاريخ 14 رمضان 1420هـ الموافق 22 ديسمبر 1999م.

يقع المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها فرع بمدينة الخبر، حيث يوجد المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو 
2000م وفرع آخر بمدينة  مسجل بموجب السجل التجاري رقم 2051023922 الصادر بتاريخ 30 شوال 1420هـ الموافق 6 فبراير 
يونيو   1 الموافق  1427م  األولى  جمادى   4 بتاريخ  الصادر   2055007570 رقم  التجاري  السجل  بموجب  الصناعية  الجبيل 
2006م. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخصوصًا في مجال 
الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. تتكبد الشركة تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد يصبح لكل مشروع 
عند  المستقلة  الشركات  إلى  الشركة  قبل  من  المتكبدة  التكاليف  تحويل  ويتم  التجاري.  سجلها  لها  مستقلة  شركة 

إنشاءها.

تغيير  للبتروكيماويات  العالمية  السعودية  الشركة  أعلنت  2019م(٫  مايو   16 )الموافـق:  1440هـ  رمضان   11 الخميس  بتاريخ 
التجاري  االندماج  االنتهاء من صفقة  “الشركة” بعد  أو  للبتروكيماويات “سبكيم”  العالمية  اسمها إلى شركة الصحراء 
المتكافئ بين شركة سبكيم وشركة الصحراء للبتروكيماويات، شركة سعودية مساهمة مقفلة، لديها سجل تجاري 

رقم 1010199710 بتاريخ 19 جمادى األولى 1425هـ )الموافق: 7 يوليو 2004م(.

تم االندماج التجاري على شكل صفقة استحواذ، حيث استحوذت شركة سبكيم بموجبها على 100٪ من أسهم شركة 
الصحراء للبتروكيماويات )»الصحراء«( عن طريق إصدار 366،666،666 سهم جديد باسم شركة سبكيم وفًقا التفاقية 
أسهم  من  سهم  كل  مقابل  سبكيم  شركة  أسهم  من  سهًما   0٫8356 إصدار  وهي  عليها  المتفق  وبالنسبة  التنفيذ 
شركة الصحراء. تم اعتماد إصدار أسهم شركة سبكيم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
السوق  المطلوبة من هيئة  الموافقات  )الموافق: 16 مايو 2019م(. حصلت شركة سبكيم على  1440هـ  11 رمضان  بتاريخ 
التنظيمية األخرى ذات  الجهات  العامة للمنافسة وجميع  )“تداول”( والهيئة  المالية السعودية  المالية وشركة السوق 
إلغاء  تم  الصحراء،  شركة  على  سبكيم  شركة  استحواذ  وبعد  العادية.  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  قبل  العالقة 
 إدراج أسهم شركة الصحراء من “تداول” وتم إدراج األسهم الجديدة لشركة سبكيم في “تداول” بتاريخ 16 رمضان 1440هـ

)الموافق: 21 مايو 2019م(، وبالتالي، أصبحت شركة الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة سبكيم.

البيئة االقتصادية وتأثيرها على األعمال التجارية:
بتاريخ 11 مارس 2020م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد-19( وتحوله إلى جائحة عالمية.

ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الموجودات أكثر تقلًبا، مع حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة األجل في 
االقتصادات المتقدمة. أثرت هذه الظروف على السنة المالية 2020م، ونتج عنها انخفاض في المبيعات وصافي الدخل 
واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى مقارنًة بالفترة المقابلة في سنة 
تقليل  تستهدف  طوارئ  خطط  وتنفيذ  مواقعها  في  نشطة  وقائية  برامج  سبكيم  شركة  طّبقت  ذلك،  ومع  2019م. 
المخاطر المتعلقة بفيروس كوفيد-19 ومواصلة أعمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة وسالمة موظفيها 

وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بأكمله.

خالل  والرأسمالية  التشغيلية  النفقات  خفض  عنه  نتج  ما  وهو  اإلنفاق،  معدالت  لتحسين  تدابير  سبكيم  اتخذت  كما 
كافية  أموال  توفر  استمرارية  لضمان  إضافية  ائتمانية  تسهيالت  على  المجموعة  حصلت  ذلك،  إلى  باإلضافة  الفترة. 
اإلدارة  وضعت  ذلك،  على  عالوة  محتمل.  مالي  تعرض  أي  من  والحد  المتوقعة  النقدية  التدفقات  بمتطلبات  للوفاء 
في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية وغير 
المالية للمجموعة. وهي تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة بناًء على المعلومات القابلة للمالحظة في نهاية السنة. 
كما ساعدت التغيرات في التوزيع الجغرافي لقاعدة عمالء سبكيم، مقارنًة بالفترة السابقة، اإلدارة على تقليل تحديات 
الطلب وقابلية االسترداد من فيروس كوفيد-19. كما تواصل شركة سبكيم متابعة عقود الموردين طويلة األجل من 

أجل ضمان عدم حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها في موعدها.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

www.sipchem.com

95شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام 2020م

معلومات حول الشركة )يتبع(   1
كما في 31 ديسمبر، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد 

باسم »المجموعة«(:

نسبة الملكية الفعلية في 31 ديسمبرالشركات التابعة

2019م2020م

100٪100%شركة الصحراء للبتروكيماويات )“الصحراء”(

65٪65%الشركة العالمية للميثانول

53٫91٪53٫91%الشركة العالمية للدايول

89٫52٪89٫52%الشركة العالمية لألستيل المحدودة )1-1(

89٫52٪89٫52%الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة )1-1(

97٪97%الشركة العالمية للغازات

100٪100%شركة سبكيم للتسويق

100٪100%شركة الصحراء للتسويق

78٫20٪78٫20%الشركة العالمية للمنافع

75٪75%الشركة العالمية للبوليمرات

100٪100%شركة سبكيم للكيماويات

100٪100%شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه

100٪100%شركة سبكيم أوروبا بي في

100٪100%شركة سبكيم أوروبا إس إيه )سابقًا: شركة أسيترا أس أيه(

50٪50%شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ) 2-1(

75٪100%مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

100٪100%شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )1٫3(

100٪100%شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة )4-1(

والقطاعات  والبتروكيماوية  الصناعية  المشروعات  في  االستثمار  في  الصحراء  لشركة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
الكيميائية وامتالك وتنفيذ المشروعات الالزمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع وتسويقها. بدأت 

شركة الصحراء أعمال التشغيل في سنة 2004م.

للميثانول  العالمية  الشركة  بدأت  الميثانول.  وبيع  تصنيع  هو  للميثانول  العالمية  للشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
أنشطتها التجارية في سنة 2004م.

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول هو تصنيع وبيع ماليك الهيدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران. بدأت 
الشركة العالمية للدايول أنشطتها التجارية في سنة 2006م.

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة هو تصنيع وبيع 
العالمية  المحدودة والشركة  العالمية لألستيل  الشركة  الترتيب. بدأت  األحادي على  الفينيل  حامض االستيل وخالت 

لخالت الفينيل المحدودة أنشطتهما التجارية في سنة 2010م.

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات 
أنشطتها التجارية في سنة 2010م.

إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركة الصحراء للتسويق هو تقديم خدمات تسويقية للمنتجات التي 
يتم تصنيعها من قبل شركات المجموعة وغيرها من المنتجات البتروكيماوية. بدأت شركة سبكيم للتسويق وشركة 

الصحراء للتسويق أعمال التشغيل في سنة 2007م و2018م على الترتيب.

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للمنافع هو توفير المستلزمات الصناعية لشركات المجموعة.

الكثافة وبولي أسيتات  إيثيلين منخفض  البولي  العالمية للبوليمرات هو تصنيع وبيع  الرئيسي للشركة  النشاط  إن 
إبريل 2015م، وذلك بعد   1 التجارية في  للبوليمرات أنشطتها  العالمية  الشركة  الكحولي. بدأت  فينيل والبولي فينيل 

نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم من المقاولين الرئيسيين.

بيوتيلين  وبولي  أسيتات  وبيوتيل  أسيتات  إيثيل  وبيع  تصنيع  هو  للكيماويات  سبكيم  لشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
ترفثليت. بدأ مصنع إيثيل األسيتات نشاطه التجاري في 2013م بينما بدأ مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت نشاطه التجاري 
في 1 يوليو 2018م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم. في ديسمبر 2020م، أعلنت 

سبكيم عن إيقاف أعمال تشغيل مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت حتى إشعار آخر.

ذلك  في  بما  بالكامل  لها  المملوكة  التابعة  والشركات  أيه  يو  كوبريتف  أوروبا  سبكيم  لشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
شركة سبكيم أوروبا بي في وشركة سبكيم أوروبا اس ايه هو تقديم خدمات تسويق وتوزيع للمنتجات البتروكيماوية 

للشركة.

المبيعات  ومنسق  التسويق  وكيل  بدور  القيام  هو  المحدودة  إي  تي  بي  آسيا  سبكيم  لشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
لمنتجات الشركة.

إن النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو تصنيع وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات 
موصالت األسالك الكهربائية. بدأت الشركة أنشطتها التجارية في 1 يونيو 2015م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل 

واالختبار وقبول إجراءات االستالم من المقاولين الرئيسيين.

تصنيع  هو  2014م،  عام  في  تأسست  والتي  المتخصصة،  للمنتجات  السعودية  الشركة  لمصنع  الرئيسي  النشاط  إن 
وبيع القوالب والسبائك والمنتجات ذات الصلة إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ 
أنشطته التجارية من 1 نوفمبر 2016م وتم تحويله إلى شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة في ديسمبر 2019م. بدأ مصنع 
أفالم خالت فينيل اإليثيلين التشغيل التجاري في 1 يناير 2019م وتم إيقاف أعمال تشغيله في ديسمبر 2020م حتى إشعار 

آخر.
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معلومات حول الشركة )يتبع(   1
في  1-1 المحدودة  الفينيل  لخالت  العالمية  والشركة  المحدودة  لألستيل  العالمية  الشركة  مساهمي  أحد  ساهم 

سنة 2009م بمساهمة أقل من المطلوب في قروض من المساهمين، ووافقت شركة سبكيم على المساهمة 
بأكثر من المستوى المطلوب لدعم المشروع. ونتيجة لذلك، فقد زادت نسبة الملكية الفعلية للمجموعة في 

الشركتين بمعدل 2٫52٪ من 87٪ إلى ٪89٫52.
لدى المجموعة حصة بنسبة 50٪ فقط في حقوق ملكية شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. ومع ذلك، وفقاَ  1-2

التفاقية المساهمين، فإن السيطرة على األنشطة ذات العالقة وأعمال شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة 
مع المجموعة. وعليه، تمت المحاسبة عن الشركة المستثمر فيها على أنها شركة تابعة للمجموعة.

تأسست الشركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام 2013م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 13 جمادى األولى 1434هـ  1-3
يتم  التي  للمنتجات  تسويقية  خدمات  تقديم  في  للشركة  الرئيسي  النشاط  يتمثل  2013م.  مارس   25 الموافق 

تصنيعها من قبل المجموعة.
خالل سنة 2019م، تم سداد رأس مال شركة سبكيم للتقنيات المتقدمة بمبلغ 5٫000٫000 ريال سعودي. يتمثل النشاط  1-4

الرئيسي للشركة في تصنيع المعدات المعدنية وقطع الغيار وتشمل مصنع إنتاج األدوات.
عملية مشتركة 1-5

تمتلك الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، حصة ملكية بنسبة 75٪ في شركة الواحة للبتروكيماويات 
)»الواحة«(، وهي عملية مشتركة يتمثل نشاطها الرئيسي في تصنيع مادة البولي بروبيلين.

شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 1-6
ومعادن  الصحراء  شركة  في   ٪50 بنسبة  ملكية  حصة  الصحراء،  شركة  لها  التابعة  الشركة  خالل  من  الشركة،  تمتلك 
الكاوية  الصودا  وبيع  إنتاج  تصنيع  في  الرئيسي  نشاطه  يتمثل  مشترك  مشروع  وهي  )»سامابكو«(،  للبتروكيماويات 

والكلور وثنائي كلوريد اإليثلين.
كما تحتفظ الشركة، من خالل الشركة التابعة لها شركة الصحراء، بحقوق ملكية في الشركات الزميلة التالية والتي 

تتمثل أنشطتها الرئيسية في تصنيع منتجات البتروكيماويات:

نسبة الملكية الفعلية في 31 ديسمبر

2019م2020م

32٫55٪32٫55%شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي(

43٫16٪43٫16%الشركة السعودية لحامض األكريليك المحدودة )ساك(

30٫00٪30٫00%شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )“إنوكيم”(

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة   2
أسس اإلعداد 2-1

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة )»القوائم المالية الموحدة«( وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة 
في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي، ما 
لم يذكر خالف ذلك، ما عدا البنود الجوهرية التالية الواردة في قائمة المركز المالي الموحدة:

· استثمارات في بعض األوراق المالية على شكل أسهم وبعض الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة.	
· ائتمان 	 طريقة  باستخدام  المستقبلية  لاللتزامات  الحالية  بالقيمة  المحددة  المنافع  التزامات  بمستحقات  يُعترف 

الوحدة المتوقعة.
· األدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.	

تم عرض القوائم المالية بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك.

المحاسبية  السياسات  تفاصيل  إن  المالية.  القوائم  مستخدمي  لفهم  مالئمة  المستخدمة  المحاسبية  السياسات 
الهامة للمجموعة مدرجة في إيضاح 3-2.

أساس التوحيد 2-2
تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة )إيضاح 1( كما في 31 ديسمبر 
2020م. تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لها حقوق في عائدات متغيرة من مشاركتها في 
الشركة المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر 

فيها.

تتحقق السيطرة على الشركة المستثمر فيها، على وجه التحديد، عندما يكون لدى المجموعة:
· القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها )أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات 	

الصلة بالشركة المستثمر فيها(.
· تعرضات أو حقوق على العوائد المتغيرة نتيجة ارتباطها بالشركة المستثمر فيها.	
· القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على مقدار العوائد.	

بصورة عامة، هناك افتراض بأن امتالك أغلبية حقوق التصويت يؤدي إلى السيطرة. لتأييد هذا االفتراض المسبق وعندما 
يكون لدى المجموعة حقوق أقل في أغلبية التصويت أو حقوق مشابهة للشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في 
االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها، بما في 

ذلك:
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   2
2-2 أساس التوحيد )يتبع(

· الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة المستثمر فيها؛	
· الحقوق الناتجة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و	
· حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.	

الحقائق  كانت  ما  إذا  ال،  أم  بها  المستثمر  المنشآت  من  أي  على  تسيطر  كانت  إذا  ما  تقييم  بإعادة  المجموعة  تقوم 
والظروف تشير إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة 
المجموعة السيطرة  التوحيد عندما تفقد  إيقاف  التابعة ويتم  المجموعة على السيطرة على الشركة  عندما تحصل 
أو المستبعدة  التابعة المشتراة  التابعة. يتم تضمين موجودات ومطلوبات ودخل ومصروفات الشركة  على الشركة 
خالل السنة في القوائم المالية الموحدة من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على 

الشركة التابعة.

ينسب الربح أو الخسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق 
الملكية غير المسيطرة، حتى إذا أدت النتائج إلى عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة.

وعند الضرورة، تُجرى تعديالت على السياسات المحاسبية كي تتماشى مع تلك السياسات المتبعة من قِبل المجموعة. 
تم استبعاد الموجودات والمطلوبات والحقوق والدخل والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت البينية 

بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

يُحتسب التغير في حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت المجموعة 
السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

· استبعاد الموجودات )متضمنة الشهرة( والمطلوبات للشركة التابعة؛	
· استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة؛	
· استبعاد فروق التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛	
· إثبات القيمة العادلة للمقابل المادي المستلم؛	
· إثبات القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛	
· إثبات أي فائض أو عجز في قائمة الدخل	
· األرباح 	 أو  الخسائر  أو  األرباح  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  ضمن  مسبقًا  المثبتة  للبنود  المجموعة  حصة  تصنيف  إعادة 

المبقاة، أيهما أنسب. حيث سيكون مطلوبًا إذا قامت المجموعة باستبعاد الموجودات والمطلوبات ذات الصلة 
مباشرة.

تاريخ  في  عليها  المستحوذ  الشركة  موجودات  صافي  من  حصتها  بنسبة  المسيطرة  غير  الملكية  حقوق  تقاس 
ضمن  السيطرة  فقدان  عنها  ينتج  ال  والتي  تابعة  شركة  في  المجموعة  حصة  في  التغيرات  احتساب  يتم  االستحواذ. 

معامالت حقوق الملكية.

المعامالت بين شركات  الناتجة عن  المحققة  المعامالت وكذلك األرصدة واألرباح والخسائر غير  يتم استبعاد كل من 
حقوق  بطريقة  فيها  المستثمر  الشركات  مع  المعامالت  عن  الناشئة  المحققة  غير  األرباح  استبعاد  يتم  المجموعة. 
ويتم  الملكية.  حقوق  بطريقة  فيها  المستثمر  الشركة  في  المجموعة  مصلحة  درجة  إلى  االستثمار  مقابل  الملكية 
استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي تستبعد فيها األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى حد عدم وجود 

دليل على انخفاض في القيمة.

ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة 2-3
المالية  القوائم  هذه  في  المعروضة  الفترات  جميع  على  التالية  السياسات  بتطبيق  ثابت  بشكل  المجموعة  قامت 

الموحدة.

االندماج التجاريأ( 
تقوم المجموعة باستخدام طريقة االستحواذ للمحاسبة عند انتقال السيطرة للمجموعة. وتقاس تكلفة االستحواذ 
بالقيمة العادلة لمجموع المقابل المحول، المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ، باإلضافة إلى قيمة أي حقوق 
ملكية غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. وتدرج تكاليف المعامالت المتكبدة خالل السنة ضمن المصروفات 

العمومية واإلدارية.

ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات الموجودة مسبقًا. يُعترف عمومًا بهذه المبالغ في قائمة 
الدخل الموحدة.

المدرج مقابل  المحول والمبلغ  المادي  المقابل  الزيادة في إجمالي  )اعتبارها تمثل  بالتكلفة  أولّيا  الشهرة  يتم قياس 
والمطلوبات  المشتراة  الموجودات  صافي  عن  تزيد  مسبقًا  مملوكة  حصة  وأي  المسيطرة(  غير  الملكية  حقوق 
تقوم  المحول،  المادي  المقابل  إجمالي  عن  تزيد  المشتراة  الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة  كانت  إذا  المحتملة. 
المجموعـة بإعـادة تقييـم ما إذا كانت قد قامت بتحديد كافة الموجودات المشتراة والمطلوبات المحتملة على نحو 
صحيح وقامت بمراجعـة اإلجراءات المستخدمة في قيـاس المبالغ التي سُيعترف بها في تاريخ االندماج التجاري. إذا نتج 
المحول،  المادي  المقابل  إجمالي  على  المشتراة  الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة  في  زيادة  القياس  إعادة  عن 

يُعترف بالربح في قائمة الدخل الموحدة.

بعد االعتراف األولي، تقاس الشهرة بالتكلفة مطروحًا منها أي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ولغرض اختبار 
االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة المكتسبة من خالل االندماج التجاري، إلى كل وحدة من وحدات المجموعة 
المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من االندماج التجاري بصرف النظر عن تخصيص الموجودات أو المطلوبات 

األخرى للمنشأة المشتراة إلى تلك الوحدات.
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أ( االندماج التجاري )يتبع(
إدراج  يتم  الوحدة،  تلك  ضمن  العمليات  من  جزء  استبعاد  ويتم  النقد  توليد  وحدة  من  جزءاً  الشهرة  تشكل  عندما 
الشهرة المرتبطة بالعمليات المستبعدة في القيمة الدفترية للعمليات المستبعدة وذلك عند تحديد الربح أو الخسارة 
الناتجة عن استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الحالة على أساس القيمة النسبية للعمليات 

المستبعدة والجزء المحتفظ به من وحدة توليد النقد.

يتم سنويًا إجراء اختبار ألية شهرة تنشأ للتحقق من وجود انخفاض في قيمتها. يُعترف بأي أرباح عن شراء صفقة مباشرًة 
في قائمة الدخل الموحدة.

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركة عندما يكون لها الحق 
التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها بالشركة. يتم  في عوائد متنوعة نتيجة مشاركتها بالشركة والقدرة على 

توحيد القوائم المالية للشركات التابعة إلى القوائم المالية من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف السيطرة.

ممارسة  في  المجموعة  تستمر  عندما  التابعة،  الشركات  في  حصص  بيع  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  تسجيل  يتم 
سيطرة على الشركة التابعة، في احتياطي نتائج بيع / شراء الحصص في الشركات التابعة.

مشروعات مشتركة

حق  الترتيبات  على  مشتركة  سيطرة  لها  التي  لألطراف  يكون  وبموجبه  مشترك  ترتيب  هي  المشتركة  العملية  إن 
موجودات  من  حصتها  على  المجموعة  حصلت  بالترتيب.  المتعلقة  المطلوبات  بشأن  والتزامات  الموجودات  في 

ومطلوبات العملية المشتركة.

استثمار في مشروعات مشتركة وشركات زميلة	( 
الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثيراً جوهريًا على سياستها المالية والتشغيلية، ولكن ال 

يصل إلى حد السيطرة، والذي عادة ما يكون مصاحبًا لنسب ملكية تتراوح ما بين 20٪ و50٪ من حقوق التصويت.

صافي  في  حقوقًا  للمجموعة  يكون  حيث  مشتركة  سيطرة  فيه  للمجموعة  يكون  ترتيب  هو  المشترك  المشروع  إن 
موجودات الترتيب، وليس حق في موجوداتها والتزامها تجاه مطلوباتها.

تتم المحاسبة عن االستثمارات في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية.

طريقة حقوق الملكية
حصة  إلثبات  ذلك  بعد  تعديلها  ويتم  بالتكلفة  األصل  في  االستثمارات  إثبات  يتم.  الملكية،  حقوق  طريقة  وبموجب 
أو  أرباح  المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيها لما بعد االستحواذ. تعترف المجموعة بحصتها في 
خسائر الشركة المستثمر فيها في قائمة الدخل الموحدة ويتم إثبات حصة المجموعة في حركات الدخل الشامل اآلخر 
للشركة المستثمر فيها في الدخل الشامل اآلخر. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح المستلمة أو المستحقة من الشركات 

الزميلة والمشروعات المشتركة كخفض في القيمة الدفترية لالستثمارات.

إذا تساوت حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك مع أو تجاوزت ملكيتها في الشركة الزميلة 
أو  الملكية في شركة زميلة  إن  أو المشروع المشترك، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصتها من الخسائر اإلضافية. 
باستخدام  تحديدها  ويتم  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  في  لالستثمار  الدفترية  القيمة  هو  مشترك  مشروع 
في  المجموعة  استثمار  صافي  من  جزًء  مضمونها  في  تشكل  األجل  طويلة  ملكية  أي  مع  الملكية  حقوق  طريقة 
للخسائر  مخصص  تكوين  يتم  الصفر،  إلى  المجموعة  ملكية  تخفيض  بعض  المشترك.  المشروع  أو  الزميلة  الشركة 
اإلضافية، ويُعترف بااللتزام، فقط بالقدر الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو تعاقدية أو قامت بمدفوعات نيابة 
بتسجيل  الحقة  فترة  في  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  قامت  وإذا  المشترك.  المشروع  أو  الزميلة  الشركة  عن 
أرباح، تستأنف المجموعة تسجيل حصتها من هذه األرباح فقط عندما تتعادل حصتها من األرباح مع حصتها من الخسائر 

غير المسجلة.

حصة  بقدر  المشتركة  والمشروعات  الزميلة  وشركاتها  المجموعة  بين  المعامالت  عن  المحققة  غير  األرباح  تحذف 
المجموعة في هذه الشركات. كما يتم استبعاد الخسائر غير المحققة إذا كانت المعاملة تشير إلى انخفاض في قيمة 
الضرورة  عند  الملكية  حقوق  بطريقة  فيها  المستثمر  للشركات  المحاسبية  السياسات  تعديل  يتم  المحولة.  األصول 

لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

يتم اختبار القيمة الدفترية للشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير 
في  االنخفاض  بخسارة  يُعترف  لالسترداد.  قابلة  تكون  ال  قد  الدفترية  القيمة  أن  إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحداث 

القيمة في قائمة الدخل الموحدة بالمبلغ الذي تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد.

الشهرة

وعند االستحواذ على االستثمار، يتم المحاسبة عن أي فرق بين تكلفة االستثمار وحصة المجموعة في صافي القيمة 
العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة للشركة المستثمر فيها كما يلي:

· تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار. إطفاء هذه الشهرة 	
غير مسموح به.

· للشركة 	 المحددة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  صافي  من  المجموعة  حصة  في  زيادة  أي  تدرج 
أو  الزميلة  الشركة  خسارة  أو  ربح  في  المجموعة  حصة  تحديد  عند  كإيرادات  االستثمار  تكلفة  عن  فيها  المستثمر 

المشروع المشترك في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
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تصنيف المتداول وغير المتداولج( 

يتم  متداول.  غير   / متداول  تصنيف  على  بناًء  المالي  المركز  قائمة  في  والمطلوبات  الموجودات  المجموعة  تعرض 
تصنيف األصل ضمن الموجودات المتداولة عندما:

· يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادلة.	
· في حالة االحتفاظ بها بشكل أساسي لغرض المتاجرة.	
· يتوقع أن تتحقق خالل اثنتي عشر شهراً بعد فترة القوائم المالية، أو	
· نقد أو ما في حكمه ما لم يحظر أن يتم تبادلها أو استخدامها لتسوية مطلوبات لمدة أقلها اثنا عشر شهراً بعد فترة 	

القوائم المالية.
تُصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

يتم تصنيف المطلوبات كمتداولة عندما:

· يتوقع أن تتم تسويتها في دورة التشغيل العادية.	
· في حالة االحتفاظ بها بشكل أساسي لغرض المتاجرة.	
· عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهًر من تاريخ التقرير المالي، أو	
· عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد االلتزام لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ التقرير المالي.	

وتصنف المجموعة جميع االلتزامات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلةد( 
القيمة العادلة هي السعر الذي يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة متكافئة بين المشاركين 

في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يتم إما:

· في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو	
· في السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام في حالة غياب السوق الرئيسي.	

السوق عند تسعير  المشاركون في  التي يستخدمها  االفتراضات  باستخدام  االلتزام  أو  العادلة لألصل  القيمة  وتقاس 
األصل أو االلتزام، وهذا على افتراض أن المشاركين في السوق يعملون لتحقيق مصالحهم االقتصادية المثلى. يراعي 
قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي قدرة المشاركين في السوق على تكوين منافع اقتصادية باستخدام األصل 

بأعلى وأفضل منفعة أو بيعه ألحد المشاركين اآلخرين في السوق بحيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

وزيادة  العادلة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  بشأنها  وتتوفر  للظروف  وفًقا  مالئمة  تقييم  طرق  المجموعة  تستخدم 
الموجودات  جميع  إن  للمالحظة.  القابلة  غير  المدخالت  استخدام  وتقليل  للمالحظة  القابلة  المدخالت  استخدام 
الموحدة مصنفة ضمن تسلسل  المالية  القوائم  االفصاح عنها في  أو  العادلة  يتم قياس قيمتها  التي  والمطلوبات 

القيمة العادلة. وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

· المستوى 1 - األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.	
· المستوى 2 - أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة 	

بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
· قابل 	 غير  العادلة  القيمة  لقياس  الهامة  المدخالت  من  مستوى  أدنى  فيها  يكون  تقييم  أساليب   -  3 المستوى 

للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة التي تدرج في القوائم المالية الموحدة على أساس متكرر، تحدد 
)بناًء على  التصنيف  إعادة تقييم فئات  التدرج عن طريق  المستويات في هيكل  بين  إذا تمت تحويالت  المجموعة ما 
أدنى مستوى من المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة قوائم مالية. تحدد المجموعة 

السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وغير المتكرر.

يشارك مّقيمون خارجيون في تقييم الموجودات الجوهرية، عند الضرورة. ويتم إشراك ُمقّيم خارجي من قبل المجموعة 
كانت  إذا  وما  واالستقاللية  والسمعة  بالسوق  المعرفة  االختيار  معايير  وتشتمل  الشركة.  إدارة  وموافقة  مناقشة  بعد 
أساليب  للمجموعة  الخارجي  التقييم  جهة  مع  وتدرس  المجموعة  تناقش  عليها.  الحفاظ  تم  قد  المهنية  المعايير 

وافتراضات التقييم التي تستخدم لكل حالة.

وفي تاريخ كل تقرير مالي، تقوم المجموعة بتحليل الحركة في قيم الموجودات والمطلوبات المراد إعادة قياسها أو 
الرئيسية  المدخالت  التحقق من  اإلدارة  التحليل، تتولى  المحاسبية للمجموعة. ولهذا  إعادة تقييمها وفقا للسياسات 
في أحدث تقييم من خالل مطابقة المعلومات الواردة في حسابات التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة. كما 
تقوم اإلدارة بمقارنة التغير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع المصادر الخارجية وذلك لتحديد ما إذا كان التغيير 

معقواًل.

وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات  فئات  المجموعة  حددت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  لغرض 
ومخاطر األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حسبما تم إيضاحه أعاله.
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هـ( اإليرادات من العقود مع العمالء

يضع المعيار الدولي للتقرير المالي )15( نموذجًا شاماًل موحداً للمحاسبة عن اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع 
وفقا  العمالء.  مع  العقود  من  الناتجة  اإليرادات  عن  للمحاسبة  خطوات  خمس  من  جديداً  نموذجًا  يضع  وهو  العمالء. 
للمعيار الدولي للتقرير المالي )15(، يتم إثبات اإليرادات عندما تستوفي المنشأة التزام أداء عن طريق نقل البضائع أو 
وقت  في  أو  الوقت  بمرور  سواء  السيطرة  نقل  يتم  الموجودات  نقل  يتم  عندما  العميل.  إلى  بها  الموعود  الخدمات 

معين. تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات المتعلقة بالمبالغ التي لها الحق في إصدار فواتير بها.

بيع البضائع

مبيعات مباشرة - جهات التسويق والشراء( 1

يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على 
البضاعة إلى جهات التسويق / الشراء وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية 

وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة المبيعة.

تقوم جهات التسويق / الشراء بالسيطرة على المنتجات عندما يتم تسليم البضائع أو شحنها إليهم )أي في وقت وضع 
البضائع على السفن( وقبول البضائع بتوقيع سند الشحن. يتم إصدار الفاتورة في ذلك الوقت المعين. عادًة ما تكون 
عليها.  متفق  شروط  على  بناًء  الشراء  التسويق/  لجهات  خصومات  تقديم  يتم  يوًما.   90 خالل  الدفع  مستحقة  الفواتير 
االتفاق عليها مع جهات  يتم  أولية  الشراء بأسعار  التسويق/  الذي يتم من خالل جهات  المبيعات  الجزء من  إثبات  يتم 
الفعلية من قبل جهات  البيع  إلى أسعار  البضائع، ويتم في وقت الحق تعديلها استناداً  التسويق/ الشراء وقت شحن 
المجموعة  تقوم  التسوية(.  )سعر  والتوزيع  الشحن  تكلفة  خصم  بعد  النهائيين،  مستهلكيها  إلى  الشراء  التسويق/ 
المنشورة  المتاحة واألسعار  بناًء على معلومات السوق  المبلغ األكثر احتمااًل  باعتباره  المتغير  المادي  المقابل  بتقدير 
المتغير  المادي  المقابل  أو كل مبلغ  المعاملة بعضًا من  المجموعة في سعر  تدرج  البتروكيماويات.  لمنتجات  مؤخراً 
فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل أن ال يحدث رد جوهري في مبلغ اإليرادات المتراكمة المعترف بها عند حل 

عدم اليقين المرتبط بالمقابل المتغير ذي العالقة في وقت الحق.

مبيعات مباشرة - العمالء النهائيون( 2

يتم إثبات اإليرادات عند تسليم أو شحن المنتجات، حسب الشروط التعاقدية المتفق عليها، عندما تنتقل السيطرة على 
البضاعة إلى المشتري وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالسيطرة 

الفعالة على البضاعة المبيعة.

النهائيين. تقوم شركة سبكيم وشركة الصحراء للتسويق وشركة سبكيم للتسويق  البيع مباشرة إلى العمالء  يتم 
الشركات  لدى  البتروكيماوية  المنتجات  وتسويق  شراء  أنشطة  بتقديم  للتسويق  سبكيم  لشركة  الزميلة  والشركات 
التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى. لمثل هذه الترتيبات، تقوم المجموعة بمراجعة دورها وهل هو أصل أو وكيل. 
بناًء على هذه المراجعة، تقوم المجموعة عند قيامها بدور األصل بتسجيل البيع على أساس إجمالي، بينما يتم اتباع 

المحاسبة الصافية عندما تقوم بدور الوكيل.

عالوة على ذلك، في حالة مبيعات الشحنات من قبل شركة سبكيم للتسويق، تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما 
يحصل العميل النهائي على السيطرة على المنتجات المسلمة له )أي عندما يتسلم العميل المنتج بالفعل(.

 بيع منتج محدد( 3

لقد قررت المجموعة أنه بالنسبة لهذا النوع من المنتجات، يسيطر العمالء على جميع األعمال قيد التنفيذ أثناء تصنيع 
قام  وإذا  العميل  لمواصفات  وفقًا  المنتجات  تصنيع  يتم  فإنه  العقود،  هذه  بموجب  أنه  إلى  ذلك  ويرجع  المنتجات. 
العميل بإنهاء العقد، فإنه يحق للمجموعة الحصول على التكاليف المتكبدة حتى تاريخه، بما في ذلك الحصول على 

هامش معقول.

يتم إصدار الفواتير وفًقا للشروط التعاقدية وتكون مستحقة الدفع وفًقا لشروط الدفع المتفق عليها مع العمالء. يتم 
عرض المبالغ التي لم يصدر بها فواتير كموجودات عقود.

يتم إثبات اإليرادات والتكاليف المتعلقة بها بمرور الوقت - أي قبل تسليم البضائع إلى مقر العميل. يتم تحديد التقدم 
المحرز على أساس طريقة التكلفة إلى التكلفة.

تقديم الخدمات

يُعترف باإليرادات من تقديم الخدمات على مدى الفترة الزمنية التي يتم خاللها تنفيذ الخدمات ذات العالقة. بالنسبة 
المقدمة  الفعلية  الخدمة  تقيس  التي  اإلنجاز«  »نسبة  طريقة  على  بناًء  باإليرادات  يُعترف  الثابت،  السعر  ذات  للعقود 
حتى نهاية فترة إعداد القوائم المالية كنسبة من مجموع الخدمات المقرر تقديمها. يتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو 
التكاليف أو مدى التقدم باتجاه اإلنجاز إذا تغيرت الظروف. تدرج أي زيادات أو انخفاضات ناتجة في اإليرادات أو التكاليف 
خالل  المراجعة.  إلى  تؤدي  التي  بالظروف  علم  على  اإلدارة  فيها  تكون  التي  الفترة  في  الخسارة  أو  الربح  في  المقدرة 

السنة الحالية المنتهية، ال يوجد لدى المجموعة عقد لتقديم خدمات.

و( إيرادات أخرى

إيرادات الفوائد
الفائدة  معدل  باستخدام  الفوائد  إيرادات  تسجيل  يتم  المطفأة،  بالتكلفة  المقاسة  المالية  األدوات  لجميع  بالنسبة 
خالل  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  يخصم  الذي  المعدل  وهو  المطبق،  الفعلي  الفائدة  وسعر  الفعلي. 
إيرادات  إدراج  يتم  األولي.  االعتراف  عند  األصل  لذلك  المدرجة  القيمة  صافي  إلى  المالية  للموجودات  المتوقع  العمر 

الفوائد في إيرادات التمويل بقائمة الدخل.

يتم االعتراف باإليرادات األخرى عندما يكون تحقق العائد مؤكداً.
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ز( المعامالت بالعمالت األجنبية

يتم عرض القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي، وهو أيضًا العملة الوظيفية المستخدمة من قبل الشركة األم. 
تحدد كل شركة من شركات المجموعة عملتها الوظيفية وأن البنود المدرجة في القوائم المالية لكل شركة تقاس 
باستخدام تلك العملة الوظيفية. تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد، وعند استبعاد عملية أجنبية، فإن 

الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة تظهر المبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.

المعامالت واألرصدة
لعملتها  الفورية  الصرف  أسعار  حسب  المجموعة  شركات  قبل  من  البداية  في  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تسجل 
الوظيفية المعنية في التاريخ الذي تكون فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف ألول مرة. إن الموجودات والمطلوبات النقدية 

بالعمالت األجنبية تحول بأسعار الصرف الفورية للعملة المستخدمة بتاريخ القوائم المالية.

يتم االعتراف بالفروقات الناتجة من تسوية أو تحويل البنود النقدية في الربح أو الخسارة باستثناء البنود النقدية التي تم 
تعيينها كجزء من تحوط صافي استثمار المجموعة في عملية أجنبية. يتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر حتى 

يتم استبعاد صافي االستثمار في الوقت الذي يتم تصنيف المبلغ المتراكم في الربح أو الخسارة.

صرف  أسعار  باستخدام  تحويلها  يتم  األجنبية  بالعمالت  التاريخية  التكلفة  حسب  تقاس  التي  النقدية  غير  البنود  إن 
بتواريخ المعامالت األولية. إن البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية تحول باستخدام 
أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها 
بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع االعتراف باألرباح أو الخسائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند )أي أن 
فروقات التحويل على البنود التي تم االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة لها ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو الربح 

األرباح أو الخسارة يتم االعتراف بها أيضًا ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة، على التوالي(.

للموجودات  المدرجة  للقيمة  العادلة  القيمة  في  تعديالت  وأي  أجنبية  عملية  على  االستحواذ  من  تنتج  شهرة  أي  إن 
والمطلوبات تنتج من االستحواذ تعامل على أنها موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وتحول بسعر الصرف بتاريخ 

القوائم المالية.

شركات المجموعة - العمليات األجنبية
عند توحيد القوائم المالية، يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات األجنبية إلى الريال السعودي بسعر الصرف 
من  الناتجة  التحويل  بفروق  يُعترف  الصرف.  سعر  بمتوسط  الدخل  قائمة  تحويل  ويتم  المالية  القوائم  بتاريخ  السائد 
توحيد القوائم المالية ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر ويظهر التغير المتراكم في رصيد ترجمة العمالت األجنبية. عند 
استبعاد عملية أجنبية، يُعترف بالصرف ببنود الدخل الشامل اآلخر المتعلق بتلك العملية األجنبية في قائمة الدخل. يتم 

تحويل مكونات حقوق الملكية بأسعار الصرف السائدة في التواريخ التي نشأت فيها البنود.

ح( ممتلكات وآالت ومعدات

يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات أوليًا بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. 
أعمال اإلنشاءات تحت التنفيذ ال يتم استهالكها. يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل تدفق 
الدخل.  قائمة  على  والصيانة  اإلصالح  يُحّمل  المجموعة.  إلى  بالنفقات  المرتبطة  المستقبلية  اإلقتصادية  المنافع 
تشتمل اآلالت والمعدات على تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها والتي تستهلك خالل الفترة حتى موعد الصيانة 
الدورية القادمة المخطط لها. وفي حال حدوث صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة، 
يتم قيد صافي القيمة الدفترية لتكاليف الصيانة الدورية المخطط لها على المصروفات في الحال ومن ثم تستهلك 
تكاليف الصيانة الجديدة على مدار الفترة المتوقع االستفادة منها. يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على 
مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول. يتم االعتراف بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج 

استخدامه في تكلفة األصل المعني في حالة استيفاء معايير االعتراف بالمخصص.

يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول على النحو التالي:

عدد السنواتفئة الموجودات
10 - 33٫33مباني وتحسينات على أراضي

1٫5 - 30آالت ومعدات
4حاسب آلي

2 - 10أثاث وتركيبات
2 - 20معدات مكتبية

4سيارات
2 - 10مواد محفزة وأدوات
2 - 20قطع غيار رأسمالية

يتم التوقف عن االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات وأي جزء هام تم إثباته في البداية وذلك عند 
االستبعاد أو عند عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية متوقعة من االستعمال أو االستبعاد. إن األرباح أو الخسائر الناتجة 
التوقف عن االعتراف بند الممتلكات واآلالت والمعدات يتم قياسها كالفرق بين صافي عوائد االستبعاد والقيمة  من 

المدرجة لألصل ويتم االعتراف بها في قائمة الدخل عند التوقف عن االعتراف باألصل.

يتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات وتعديلها عند اللزوم في 
نهاية كل سنة مالية.

تُدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي ال يتم استهالكها 
حتى يتم إدراج األصل في العمليات التجارية ويكون متاحًا لالستخدام المخصص له.
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ط( الموجودات غير الملموسة

الموجودات غير الملموسة المشتراة بصورة منفصلة تقاس أوليًا بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، تسجل الموجودات 
غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكـم وأية خسائر انخفاض متراكمة. الموجودات غير الملموسة المنتجة 
داخليًا، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال ترسمل وتدرج المصروفات في قائمة الدخل في الفترة التي تكبدت فيها. 

يتم تقييم االعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة بحيث تكون إما محددة أو غير محددة.

الموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها 
تتم  الملموسة.  غير  الموجودات  قيمة  انخفاض  احتمال  على  دليل  فيه  يظهر  وقت  أي  في  القيمة  انخفاض  لتحديد 
مالية  سنة  كل  نهاية  في  اإلنتاجي  العمر  محددة  الملموسة  غير  للموجودات  اإلطفاء  وطريقة  اإلطفاء  فترة  مراجعة 
على األقل. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو طريقة استنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي 
تضمنها األصل محاسبيا وذلك بتغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات 
المحاسبية. تدرج مصروفات اإلطفاء للموجودات غير الملموسة محددة األعمار في قائمة الدخل في بند المصروفات 

المالئم لوظيفة الموجودات غير الملموسة.

الموجـودات غيـر الملموسـة التي ليـس لهـا أعمـار إنتاجية محــددة ال يتــم اطفاؤهــا ولكــن يتــم اختبارهــا بشــكل سـنوي 
لدارسـة االنخفاض فـي القيمـة إمـا بشـكل فـردي أو علــى مســتوى الوحــدة المولدة ة للنقــد. تتــم مراجعــة تقديــر العمــر 
االنتاجــي غيــر المحــدد بشــكل ســنوي لتحديــد إذا كان ذلــك صحيحــًا. إذا ظهــر عكــس ذلــك، يتـم عمـل التغيير في العمر 

اإلنتاجي من غيـر محــدد الــى محــدد على أساس مســتقبلي.

تقاس األرباح او الخسائر الناتجة من التوقف عن االعتراف باألصل غير الملموس بالفرق بين متحصالت االستبعاد والقيمة 
الدفترية لألصل، وتسجل في قائمة الدخل الموحدة عند التوقف عن االعتراف باألصل.

تكاليف البحث والتطوير

يتم تحميل تكاليف األبحاث كمصروفات عند تكبدها. ويُعترف بنفقات التطوير على أساس المشروع الفردي كأصل 
غير ملموس عندما يمكن للمجموعة إثبات:

· الجدوى الفنية الستكمال الموجودات غير الملموسة بحيث تكون متاحة لالستخدام أو البيع	
· نيتها على اإلنجاز وقدرتها على استخدام أو بيع األصل	
· كيفية توليد األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية	
· توافر موارد الستكمال األصل	
· القدرة على قياس النفقات بشكل موثوق خالل عملية التطوير	

بالتكلفة  الموجودات  إدراج  التكلفة والذي يتطلب  التطوير كأصل، يتم تطبيق نموذج  المبدئي لنفقات  اإلثبات  بعد 
ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر انخفاض قيمة متراكمة. يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير ويكون األصل متاحًا 
لالستخدام. يتم إطفاؤه على مدى فترة المنفعة المستقبلية المتوقعة. يسجل اإلطفاء في تكلفة المبيعات. خالل 

فترة التطوير، يتم اختبار األصل لمعرفة انخفاض القيمة سنويًا.

فيما يلي ملخص بالسياسات المطبقة على الموجودات غير الملموسة للمجموعة:

تكلفة تراخيص 
برامج حاسب آلي

عقد العميلالحق في االستخدامتكاليف مؤجلة

30 سنة16 سنة10 - 15 سنة5 - 10 سنواتالعمر اإلنتاجي

طريقة اإلطفاء 
المستخدمة

مطفأة بطريقة 
القسط الثابت على 
مدى العمر اإلنتاجي

مطفأة بطريقة 
القسط الثابت على 
مدى فترة المبيعات 

المستقبلية 
المتوقعة من 

المشروع ذي العالقة

مطفأة بطريقة 
القسط الثابت على 
مدى فترة المبيعات 

المستقبلية 
المتوقعة من 

المشروع ذي العالقة

مطفأة بطريقة 
القسط الثابت على 
مدى العمر اإلنتاجي

منتجة داخليا أو 
مشتراة

مشتراةمشتراةمنتجة داخليًا/ مشتراةمشتراة

ي( عقود اإليجار

تحدد المجموعة عند بداية اإليجار ما إذا كان العقد يمثل إيجار أو يحتوي على إيجار. ويعتبر العقد عقد إيجار أو ينطوي على 
عقد إيجار إذا كان العقد ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية معينة مقابل عوض. لتقييم ما 
إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على استخدام أصل محدد، تستعين المجموعة بتعريف اإليجار وفقًا للمعيار الدولي 

للتقرير المالي )16(.

كمستأجر( 1

عنصر  كل  على  العقد  في  المادي  المقابل  المجموعة  توزع  إيجار،  عنصر  على  يحتوي  الذي  العقد  تعديل  أو  بدء  عند 
من عقود اإليجار على أساس سعره المستقل النسبي. حالًيا، ال يوجد لدى المجموعة عقد يتضمن مكون إيجاري وغير 

إيجاري.

تعترف المجموعة بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء اإليجار. يُقاس موجودات حق االستخدام أوليًا 
بالتكلفة، والذي يشمل المبلغ األولي اللتزام اإليجار الذي يُعّدل وفقًا ألي مدفوعات إيجار تتم في أو قبل تاريخ البدء.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

www.sipchem.com

103شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام 2020م

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   2
2-3  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ي(  عقود اإليجار )تتمة(

يتم استهالك موجودات حق االستخدام الحًقا باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ البدء إلى نهاية مدة عقد اإليجار، 
أن تعكس تكلفة موجودات حق  أو  اإليجار  بنهاية مدة عقد  المجموعة  إلى  اإليجار ملكية هذا األصل  ما لم ينقل عقد 
االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار شراء. في هذه الحالة، سيتم استهالك موجودات حق االستخدام على مدار 
بالممتلكات واآلالت والمعدات. باإلضافة  الخاص  اإلنتاجي لهذا األصل، والذي يتم تحديده على نفس األساس  العمر 
إلى ذلك، يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري عن طريق خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وتعديلها 

من أجل إجراء بعض إعادة القياس اللتزامات عقود اإليجار.

يتم قياس التزام اإليجار أوليًا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، والتي يتم خصمها 
باستخدام سعر الفائدة المتضمن في عقد اإليجار أو، إذا لم يكن باإلمكان تحديد ذلك المعدل، بمعدل االقتراض المتزايد 

للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد كمعدل خصم.

مختلفة  خارجية  تمويل  مصادر  من  فائدة  أسعار  على  الحصول  خالل  من  المتزايد  االقتراض  معدل  المجموعة  تحدد 
لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األصل المؤجر.

تتكون دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام عقود اإليجار بشكل رئيسي من مدفوعات إيجار ثابتة.

يُحّمل التزام اإليجار الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. ويُعاد قياسها عند وجود تغيير في 
مدفوعات اإليجار المستقبلية الناشئة عن تغيير في مؤشر أو معدل، أو في حال وجود تغير في تقدير المجموعة للمبلغ 
المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو إذا غيرت المجموعة تقييمها حول ما إذا كانت ستمارس خيار شراء أو 

تمديد أو إنهاء أو إذا كان هناك دفع ثابت جوهري معدل لإليجار.

عند إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، ويتم إجراء تسوية مقابلة على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام، 
أو يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة إذا تم خفض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى صفر.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة 
وعقود اإليجار قصيرة األجل، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات. تعترف المجموعة بمدفوعات اإليجار المتعلقة 

بهذه العقود كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.

كمؤجر( 2

ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون المجموعة فيه مؤجراً.

ك(  تكاليف االقتراض

جاهزة  لتكون  كبيراً  وقتًا  بالضرورة  تستغرق  التي  األصل  وإنتاج  وإنشاء  الستحواذ  مباشرة  العائدة  االقتراض  تكاليف 
تكاليف  كافة  تحميل  يتم  بها.  المتعلق  األصل  تكلفة  من  كجزء  رسملتها  يتم  منها  المقصود  للغرض  لالستخدام 
االقتراض األخرى كمصروفات في الفترة التي حدثت فيها. تتكون تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي 

تكبدتها المجموعة فيما يتعلق باإلقتراض.

ل(  األدوات المالية

إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ منه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

االعتراف والقياس األولي( 1
يُعترف أوليًا بالذمم المدينة التجارية وأوراق الدين المصدرة في تاريخ نشوئها. يُعترف بجميع الموجودات والمطلوبات 
المالية األخرى أوليًا عندما تكون المجموعة طرفًا في الشروط التعاقدية لألداة. يُقاس األصل المالي )ما لم يكن ذمم 
مدرج  غير  لبند  بالنسبة  إليه،  مضاًفا  العادلة  بالقيمة  أوليًا  المالي  االلتزام  أو  جوهري(  تمويل  مكون  دون  تجارية  مدينة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة العائدة مباشرة القتنائها أو إصدارها. يتم أوليًا قياس الذمم 

المدينة التجارية التي ال تحتوي على مكون تمويل كبير بسعر المعاملة.

الموجودات المالية( 2

عند االعتراف األولّي، تُصّنف الموجودات المالية كمسجلة بـ: التكلفة المطفأة; القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر أو القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ال يعاد تبويب الموجودات المالية الحقًا على االعتراف األولي، باستثناء 
في الفترة التي تلي تغيير المجموعة لنموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية، وفي هذه الحالة يعاد تبويب جميع 

الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من فترة التقرير المالي بعد التغير في نموذج األعمال.

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حال استيفاء الشرطين التاليين وال يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة:

· يُحتفظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصول من أجل تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية. و	
· الدين 	 التعاقدية إلى نشوء تدفقات نقدية في مواعيد محددة تكون دفعات مقصورة على أصل  تؤدي شروطها 

والفائدة على أصل المبلغ القائم.
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ل(  األدوات المالية )يتبع(
عرض  رجعة  دون  تقرر  أن  للمجموعة  يجوز  المتاجرة،  ألغراض  بها  محتفظ  غير  أسهم  باستثمارات  األولي  االعتراف  عند 
التغيرات الالحقة لالستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم اتخاذ هذا القرار على أساس كل استثمار 

على حدة.
جميع الموجودات المالية غير المصنفة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على النحو 
المبين أعاله تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يشتمل هذا على جميع الموجودات المالية المشتقة. 
يتم  التي  المتطلبات  يستوفي  لإللغاء  قابل  غير  بشكل  مالي  أصل  تخصيص  للمجموعة  يجوز  األولي،  االعتراف  عند 
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذلك ألن قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة يؤدي إلى إزالة أو تخفيض كبير لعدم تطابق محاسبي كان سينشأ بخالف ذلك.

 الموجودات المالية - نموذج األعمال والتقييم:( 3
تقوم المجموعة بإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يحتفظ فيه باألصل المالي على مستوى المحفظة 
ألن هذا يعكس أفضل طريقة إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تشتمل المعلومات التي يتم أخذها بعين 

االعتبار على:
· تركز 	 مدى  على  تشتمل  وهي  عمليًا.  السياسات  تلك  وتطبيق  المحفظة  بشأن  الموضوعة  واألهداف  السياسات 

ومطابقة  معينة،  عمولة  معدل  على  والحفاظ  عليها،  المتعاقد  العمولة  إيرادات  تحقيق  على  اإلدارة  استراتيجية 
هذه الموجودات المالية مع مدة المطلوبات المالية ذات العالقة أو التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة أو تحقيق 

التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات.
· كيفية تقويم أداء المحفظة ورفع تقرير بذلك إلى إدارة المجموعة.	
· المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال(، وكيفية 	

إدارة تلك المخاطر.
· كيفية تعويض مدراء األعمال، على سبيل المثال فيما إذا تم التعويض على أساس القيمة العادلة للموجودات 	

المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية والتي يتم تحصيلها، و
· الفترات السابقة وأسباب تلك المبيعات والتوقعات بشأن 	 تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في 

نشاط المبيعات المستقبلية.
ال يتم االعتراف بعمليات تحويل موجودات مالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير مؤهلة للتوقف كمبيعات، وذلك 

بما يتماشى مع اعتراف المجموعة المستمر بالموجودات.
العادلة،  القيمة  أساس  على  أداؤها  يُقاس  والتي  اإلدارة  أو  المتاجرة  ألغراض  بها  المحتفظ  المالية  الموجودات  تُقاس 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الدين ( 4 أصل  على  دفعات مقصورة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  كانت  إذا  ما  تقييم   - المالية  الموجودات   
والفائدة

»الفائدة«  تُعرًّف  األولي.  االعتراف  عند  المالي  لألصل  العادلة  القيمة  أنه  على  »األصل«  يُعرًّف  التقييم،  هذا  ألغراض 
على أنها مقابل للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة 
ولخيارات وتكاليف اإلقراض األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية( باإلضافة إلى هامش الربح. عند 
تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة، تأخذ المجموعة باالعتبار الشروط 
مقدار  أو  توقيت  تغير  أن  يمكن  تعاقدية  مدة  يتضمن  المالي  األصل  كان  إذا  ما  تقييم  ذلك  ويشمل  لألداة.  التعاقدية 

التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار:

· أحداث محتملة من شأنها أن تغير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية.	
· الشروط التي تعدل سعر القسيمة التعاقدية، بما في ذلك مزايا المعدالت المتغيرة.	
· مزايا الدفع المسبق والتمديد. و	
· الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة )مثل مزايا موجودات ال يمكن 	

الرجوع فيها(
نحو  على  يمثل  مقدًما  المدفوع  المبلغ  كان  إذا  والفائدة  المبلغ  أصل  مدفوعات  فقط  مع  المسبق  الدفع  ميزة  تتفق 
جوهري مبالغ غير مدفوعة من أصل المبلغ والفوائد على أصل المبلغ القائم، والتي قد تتضمن مقاباًل إضافًيا مقبواًل 
لإلنهاء المبكر للعقد. باإلضافة إلى ذلك، بالنسبة للموجودات المالية التي يتم اقتناؤها بخصم أو عالوة على السعر 
االسمي التعاقدي، فإنه يتم التعامل مع الميزة التي تسمح أو تتطلب الدفع المسبق بمبلغ يمثل قيمة العقد التعاقدية 
باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية المستحقة )ولكن غير المدفوعة( )والتي قد تتضمن أيًضا مقابل إضافي مقبول عند 
اإلنهاء المبكر( على أنها متوافقة مع هذا المعيار إذا كانت القيمة العادلة لخاصية الدفع المسبق غير هامة عند االعتراف 

األولي.

الموجودات المالية - القياس الالحق واألرباح والخسائر

موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة

تقاس هذه الموجودات الحقاَ بالقيمة العادلة. يُعترف بصافي األرباح أو الخسائر، بما في 
يرجى  ذلك،  مع  الخسارة.  أو  الربح  في  األرباح،  توزيعات  وإيرادات  الفوائد  مصروفات  ذلك 

الرجوع إلى إيضاح 2-3 ل )9( لمعرفة األدوات المشتقة المصنفة كأدوات تحوط.

موجودات مالية بالتكلفة 
المطفأة

تُقاس هذه الموجودات الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. 
بإيرادات  يُعترف  الموجودات.  قيمة  في  االنخفاض  بخسائر  المطفأة  التكلفة  تنخفض 
القيمة في  األجنبية واالنخفاض في  العمالت  التغيرات في صرف  وأرباح وخسائر  الفوائد 

الربح أو الخسارة. يُعترف بأي ربح أو خسارة عند التوقف عن االعتراف في الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر

تقاس هذه الموجودات الحقاَ بالقيمة العادلة. يُعترف بتوزيعات األرباح كإيراد في الربح أو 
الخسارة إال إذا كانت التوزيعات تمثل بوضوح استرداداً لجزء من تكلفة االستثمار.
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2-3  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

ل(  األدوات المالية )يتبع(
المطلوبات المالية - التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر( 5

يتم تبويب المطلوبات المالية كمقاسة بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تبويب 
المطلوبات المالية التي تم تبويبها كمحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو إذا كانت أداة 
تحوط أو يجب أن يتم المحاسبة عليها وفًقا لهذا األساس من تاريخ االعتراف األولي بها. يتم قياس المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويُعترف بأي صافي أرباح وخسائر، بما في ذلك مصروفات الفوائد، في الربح أو 
الخسارة. تم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. يُعترف 
خسارة  أو  ربح  بأي  يُعترف  الخسارة.  أو  الربح  في  األجنبية  العمالت  صرف  في  التغيرات  وخسائر  وأرباح  الفوائد  بمصروف 
عند التوقف عن االعتراف أيضًا في الربح أو الخسارة. )يرجى الرجوع إلى إيضاح 3-2 ل )8( لمعرفة المطلوبات المالية 

المصنفة كأدوات تحوط(.

 التوقف عن االعتراف( 6

الموجودات المالية
تتوقف المجموعة عن االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات، 
مخاطر  جميع  نقل  يتم  بموجبها  التي  المعاملة  في  التعاقدية  النقدية  التدفقات  باستالم  الحق  تحويل  يتم  عندما  أو 
ومنافع ملكية الموجودات المالية، أو التي ال تقوم فيها المجموعة بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومنافع الملكية 
مع عدم االحتفاظ بالسيطرة على الموجودات المالية. تبرم المجموعة معامالت يقوم بموجبها بتحويل الموجودات 
هذه  في  المحولة.  الموجودات  ملكية  ومنافع  مخاطر  بجميع  االحتفاظ  مع  المالي  المركز  قائمة  في  بها  المعترف 

الحاالت، يتم التوقف عن االعتراف بالموجودات المحولة.

المطلوبات المالية
تقوم  كما  إنتهاءها.  أو  إلغاءها  أو  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  عند  المالية  المطلوبات  باستبعاد  المجموعة  تقوم 
النقدية  التدفقات  تختلف  وعندما  شروطها  تعديل  يتم  عندما  المالية  بالمطلوبات  االعتراف  عن  بالتوقف  المجموعة 
المعدلة  الشروط  على  بناًء  جديد  مالي  بمطلوب  يُعترف  الحالة  هذه  وفي  جوهري،  بشكل  المعدلة  للمطلوبات 
بالقيمة العادلة. عند التوقف عن االعتراف بمطلوبات مالية، يزول الفرق بين القيمة الدفترية ويُعترف بالمقابل المادي 

المدفوع، بما في ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو المطلوبات المتكبدة، في الربح أو الخسارة.

 المقاصة( 7
المالي  المركز  الصافي قائمة  المبلغ  المالية ويُعرض  المالية والمطلوبات  الموجودات  إجراء مقاصة بين مبالغ  يتم 
فقط عندما يكون لدى المجموعة حق قانوني بمقاصة المبالغ والنية إما لتسويته على أساس الصافي أو تحقق األصل 

وتسديد االلتزام في آٍن واحد.

 األدوات المالية المشتقة والمحاسبة عن التحوط( 8
إلى  الحقًا  قياسها  إعادة  ويتم  المشتقة  العقود  في  الدخول  بتاريخ  العادلة  بالقيمة  مبدئًيا  بالمشتقات  االعتراف  يتم 
على  العادلة  القيمة  في  الالحقة  التغيرات  عن  المحاسبة  تعتمد  مالي.  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  العادلة  قيمتها 
التحوط له. تحدد  الذي يتم  البند  األمر كذلك، على طبيعة  األداة المشتقة محددة كأداة تحوط، وإذا كان  إذا كانت  ما 

المجموعة بعض األدوات المشتقة كما يلي:

· تحوط للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها أو التزام ثابت )تحوط القيمة العادلة(	
· تحوط من مخاطر معينة مرتبطة بالتدفقات النقدية للموجودات والمطلوبات المعترف بها والمعامالت المتوقعة 	

بشكل كبير )تحوط التدفقات النقدية( أو
· تحوط صافي االستثمار في عمليات أجنبية )تحوطات صافي االستثمار(.	

تهدف سياسة المجموعة لتوثيق العالقة بين أدوات التحوط والبنود الخاضعة للتحوط، بما في ذلك أهداف واستراتيجية 
إدارة المخاطر للقيام بمعامالت تحوط متنوعة، في بداية التحوط.

أن  المتوقع  من  كان  إذا  ما  لتحديد  مستمرة،  وبصورة  التحوط  عالقة  بداية  عند  تقييم،  بإجراء  المجموعة  تقوم  كما 
النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  على  تطرأ  التي  التغيرات  مقابلة  في  عالية  فاعلية  ذات  التحوط  عالقة  تكون 
للبنود المعنية المتحوط بشأنها خالل الفترة التي تم فيها تصنيف التحوط بها. يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة 
لمشتقات التحوط كموجودات أو مطلوبات غير متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له أكثر 
من 12 شهراً. ويتم تصنيفها كموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة االستحقاق المتبقية للبند المتحوط له 
أقل من 12 شهراً. يتم تصنيف المشتقات التجارية كموجودات أو مطلوبات متداولة. إذا لم يعد من المتوقع أن تحدث 
المعاملة المتوقعة، أو عند إنتهاء فترة أداة التحوط، أو بيعها، أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو لم يعد التحوط يلبي مقاييس 
التأهل لمحاسبة التحوط، أو إلغاء التصنيف، عندئٍذ يتم التوقف عن محاسبة التحوط مستقباًل. إذا لم يعد من المتوقع 

أن تحدث المعاملة المتوقعة، فإنه يعاد تبويب المبلغ المتراكم في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

م(  االنخفاض في القيمة

األدوات المالية وموجودات العقود( 1

قياسها  يتم  التي  المالية  الموجودات  على  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر  الخسارة  بمخصصات  المجموعة  تعترف 
بالتكلفة المطفأة.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   2
2-3  ملخص بالسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

م( االنخفاض في القيمة )يتبع(
1(  األدوات المالية وموجودات العقود )يتبع(

تقيس المجموعة مخصصات الخسارة بمبلغ مساوي للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتوقع للخسائر 
االئتمانية المتوقعة. عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي ما قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي 
وعند تقدير الخسارة االئتمانية المتوقعة، فإن المجموعة تضع في االعتبار المعلومات المعقولة والداعمة ذات العالقة 
الخبرة  إلى  استناداً  والنوعية،  الكمية  والتحليالت  المعلومات  ذلك  ويشمل  مبرر.  غير  جهد  أو  تكلفة  دون  والمتاحة 

السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المطلع بما في ذلك معلومات النظرة المستقبلية.

أحداث  تنتج عن جميع  التي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  المتوقع هي  العمر  المتوقعة على مدى  االئتمانية  الخسائر 
التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهراً هي جزء 
من الخسائر االئتمانية المتوقعة التي تنتج عن أحداث تعثر محتملة خالل 12 شهراً من تاريخ القوائم المالية )أو فترة أقصر 

إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 12 شهراً(.

القصوى  التعاقدية  الفترة  هي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تقدير  عند  االعتبار  في  توضع  التي  القصوى  الفترة  تعتبر 
التي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

 قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة( 2
لقياس  مبّسًطا  أسلوًبا  المجموعة  تطبق  االئتمان.  لخسائر  محتمل  مرجح  تقدير  هي  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  إن 
الخسائر االئتمانية المتوقعة يستخدم مخصص خسائر متوقعة على مدى العمر اإلنتاجي لجميع الذمم التجارية المدينة 
وموجودات العقود. لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، تم تجميع الذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود بناًء 
على خصائص مخاطر االئتمان المشتركة واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ استحقاقها. تتعلق موجودات العقود بأعمال 
قيد التنفيذ لم يصدر بها فواتير ويكون لها جوهريًا نفس خصائص مخاطر الذمم المدينـة التجارية لنفس أنواع العقود. 
معقول  بشكل  مقاربة  التجارية  المدينـة  للذمم  المتوقعة  الخسائر  معدالت  أن  إلى  المجموعة  خلصت  فقد  لذلك، 
لمعدالت خسائر موجودات العقود. تعتمد معدالت الخسارة المتوقعة على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ 

االستحقاق.

 الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية( 3
تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة منخفضة 
القيمة. يتم تقييم الموجودات المالية على أنها منخفضة القيمة االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر يكون له أثر ضار 

على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك األصل المالي.

تتضمن األدلة على أن األصل المالي مضمحل ائتمانيًا البيانات التالية القابلة للمالحظة:

· صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛	
· مخالفة العقد مثل التخلف عن السداد أو التأخر لمدة 90 يومًا أو أكثر من تاريخ االستحقاق؛	
· إعادة جدولة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط ال تراها المجموعة خالف ذلك؛	
· من المحتمل أن يدخل المقترض في إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى.	
· اختفاء السوق النشطة للورقة المالية بسبب الصعوبات المالية.	

يُخصم مخصص الخسارة للموجودات المالية التي تُقاس بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

 الشطب( 4
أصل  السترداد  معقولة  توقعات  المجموعة  لدى  يكون  ال  عندما  المالي  لألصل  الدفترية  القيمة  إجمالي  شطب  يتم 
مالي بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء الفرديين، لدى المجموعة سياسة تقضي بشطب إجمالي القيمة الدفترية 
لجهات  بالنسبة  مماثلة.  موجودات  السترداد  التاريخية  الخبرة  على  بناًء  لالسترداد  قاباًل  المالي  األصل  يكون  ال  عندما 
إذا كان هناك  الشراء، تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بتوقيت ومقدار الشطب بناًء على ما 
المالية  الموجودات  فإن  ذلك،  ومع  المشطوب.  للمبلغ  كبيراً  استرداداً  المجموعة  تتوقع  ال  لالسترداد.  معقول  توقع 

المشطوبة ال تزال تخضع ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

 الموجودات غير المالية( 5
المخزون والموجودات  باستثناء  المالية،  الدفترية للموجودات غير  القيمة  تقرير مالي  تاريخ كل  المجموعة في  تراجع 
الضريبية المؤجلة، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تقدير 
لغرض  قيمتها.  في  انخفاض  وجود  من  للتحقق  للشهرة  اختبار  إجراء  سنويًا  يتم  لألصل.  لالسترداد  القابلة  القيمة 
التي تولد تدفقات نقدية من  الموجودات  الموجودات ضمن أصغر مجموعة من  القيمة، يتم تجميع  انخفاض  اختبار 
مجموعات  أو  األخرى  الموجودات  من  النقدية  التدفقات  عن  كبير  وبشكل  مستقلة  تعتبر  والتي  المستمرة  العمليات 
الموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم تحميل الشهرة الناتجة من تجميع األعمال على الوحدات المولدة 
للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد المتوقع أن تستفيد من تجميع االعمال. وتتمثل القيمة القابلة لالسترداد 
أكبر.  أيهما   - البيع  تكاليف  خصم  بعد  العادلة  القيمة  أو  االستخدام  عند  قيمته  في  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  لألصل 
الحالية وذلك باستخدام  إلى قيمتها  المقدرة مخصومة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تعتمد قيمة االستخدام على 
معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الحالية للنقود والمخاطر المحددة ألحد األصول 
أو للوحدة المولدة للنقد. يُعترف بخسائر االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المولدة 
للنقد قيمتها القابلة لالسترداد. يُعترف بخسارة االنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة. يتم أوالُ تخصيصها لتخفيض 
المبلغ الدفتري ألي شهرة محملة على الوحدة المولدة للنقد ومن ثم تخفيض المبالغ الدفترية للموجودات األخرى في 

الوحدة المولدة للنقد على أساس نسبي.
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م( االنخفاض في القيمة )يتبع(
يتم أيضًا تطبيق المعايير المحددة أدناه في تقييم انخفاض قيمة موجودات معينة:

الشهرة

يتم اختبار الشهرة سنويا لتحديد االنخفاض في القيمة كما في نهاية كل سنة. يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة من 
الشهرة.  بها  تتعلق  للنقد(  )أو مجموعة وحدات مولدة  للنقد  القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة  القيمة  خالل تقييم 
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يُعترف بخسارة انخفاض القيمة. 

ال يمكن عكس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة في الفترات المستقبلية.

ن(  المخزون

يتم تقييم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون 
التكاليف  المرجح وتتضمن المصروفات المتكبدة إلقتناء المخزون وكذلك كافة  علي أساس طريقة متوسط السعر 
األخرى المتكبدة لتوصيل المخزون لموقعه وحالته الراهنة. في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنيع فإن التكلفة 
الغيار  قطع  تكلفة  تقييم  يتم  العادية.  التشغيل  طاقة  على  بناًء  العامة  اإلنتاج  مصروفات  من  مناسبة  حصة  تشمل 
سعر  هي  للتحقق  القابلة  القيمة  صافي  المرجح.  المتوسط  طريقة  باستخدام  الخام  والمواد  الصنع  تامة  والمنتجات 

البيع التقديري في ظروف النشاط العادي للشركة بعد خصم التكاليف التقديرية لمصروفات اإلكمال والبيع.

س(  النقد وما في حكمه

البنوك والنقد في الصندوق والودائع قصيرة  المالي من األرصدة لدى  المركز  النقد وما في حكمه في قائمة  يتكون 
األجل والتي يكون تاريخ استحقاقها األصلي ثالثة أشهر أو أقل، بالصافي بعد خصم أرصدة السحب على المكشوف 

القائمة القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة ذات مخاطر غير جوهرية.

ع(  أسهم خزينة

إثبات أدوات حقوق الملكية التي يتم إعادة شراؤها )أسهم الخزينة( بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية.  يتم 
ال يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر في الربح أو الخسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة 

بالشركة. يتم االعتراف بأي فرق بين القيمة الدفترية والمقابل المادي، في حالة إعادة إصداره، في عالوة إصدار األسهم.

ف(  توزيعات نقدية على مالكي األسهم

ولم  التوزيعات  اعتماد  يتم  عندما  األسهم  مالكي  على  نقدية  غير  أو  نقدية  توزيعات  إجراء  بالتزام  المجموعة  تعترف 
يعد التوزيع تحت تصرف الشركة. يتم اعتماد التوزيع عندما تتم الموافقة عليه من قبل المساهمين. يتم إثبات المبلغ 

المقابل مباشرة ضمن حقوق الملكية.

القيمة  قياس  إعادة  تعريف  مع  توزيعها  سيتم  التي  للموجودات  العادلة  بالقيمة  النقدية  غير  التوزيعات  قياس  يتم 
العادلة مباشرة في حقوق الملكية.

الدفترية  والقيمة  للمطلوبات  الدفترية  القيمة  بين  فرق  بأي  االعتراف  يتم  النقدية،  غير  الموجودات  توزيع  تسوية  عند 
للموجودات الموزعة في الربح أو الخسارة.

ص(  مخصصات

يقيد المخصص عندما يكون على المجموعة التزام حالي قانوني أو استداللي نتيجة لحدث سابق ويكون من المرجح 
أن يتطلب ذلك تدفقًا صادراً للموارد التي تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لمبلغ 
االلتزام. عندما تتوقع المجموعة استرداد جزء من المخصص أو استرداد المخصص بالكامل، بموجب عقد تأمين على 
المصروف  عرض  يتم  مؤكداً.  االسترداد  هذا  يكون  عندما  فقط  ولكن  منفصل  كأصل  االسترداد  يتحقق  المثال،  سبيل 
المتعلق بالمخصص في قائمة الدخل الموحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة. إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريًا، 
يتم خصم المخصصات باستخدام معدل خصم يعكس المخاطر المتعلقة بااللتزام، عندما يكون مالئمًا. عند استخدام 

الخصم، يتم االعتراف بالزيادة في المخصص بسبب مرور الزمن كأعباء تمويل.

التزام إيقاف التشغيل

يتم احتساب تكاليف إيقاف التشغيل بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية 
المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر الخاصة 
بالتزام إيقاف التشغيل. يتم قيد إطفاء الخصم كمصروف في قائمة الدخل الموحدة ضمن التكلفة التمويلية. تتم 
في  التغيرات  إضافة  يتم  اللزوم.  عند  تعديلها  ويتم  سنويًا  التشغيل  إليقاف  المقدرة  المستقبلية  التكاليف  مراجعة 

التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.
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ق(  الزكاة وضريبة الدخل
العربية  المملكة  في  )“الهيئة”(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة  وفقًا  الدخل  وضريبة  للزكاة  المجموعة  تخضع 
السعودية. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. تحتسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صافي 
تسوية  يتم  وعندها  عليه  الموافقة  عند  النهائي  والربط  التقديرات  بين  فروقات  أي  تقيد  أعلى.  أيهما  المعدل،  الربح 

المخصص. تمثل الزكاة وضريبة الدخل المحملة في قائمة الدخل الموحدة ما يلي:

زكاة الشركة وحصة الشركة في زكاة الشركات التابعة، و( 1

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة.( 2

للمجموعة.  التابعة  األجنبية  الشركات  بموجبها  تعمل  التي  األجنبية  لألنظمة  وفقًا  الدخل  ضريبة  مخصص  يجنب 
القدر  أو الخسارة فيما عدا  الربح  إثباتها في  الحالية والضريبة المؤجلة. يتم  يتكون مصروف ضريبة الدخل من الضريبة 

الذي ترتبط فيه باندماج تجاري أو البنود المثبتة مباشرة في حقوق الملكية أو في الدخل الشامل اآلخر.
الضريبة المؤجلة

يتم إثبات الضريبة المؤجلة في ضوء الفروق المؤقتة ما بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المعدة بغرض 
إعداد التقارير المالية والمبالغ المعدة لألغراض الضريبية.

ال يتم االعتراف بالضريبة المؤجلة لما يلي:

الفروق المؤقتة عن االعتراف األولي لموجودات أو مطلوبات في معاملة ال تعتبر عملية تجميع اعمال، وأنها ال تؤثر  	
على الربح المحاسبي أو الدخل أو الخسائر الخاضعة للضريبة.

والترتيبات  	 الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  في  باالستثمارات  المرتبطة  للضريبة  الخاضعة  المؤقتة  الفروق 
المشتركة إلى حد مقدرة المجموعة على التحكم في عكس الفروق المؤقتة واحتمال عدم عكس الفروق المؤقتة 

في المستقبل المنظور. و

الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة الناشئة عن االعتراف األولي بالشهرة. 	
الضريبية  اإلعفاءات  المستخدمة وكذلك  الضريبية غير  الخسائر  الناتجة عن  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  إثبات  يتم 
غير المستخدمة والفروق المؤقتة القابلة للخصم الضريبي، القدر الذي يحتمل معه توفر أرباح في المستقبل القريب 
الخاضعة  المستقبلية  األرباح  تحديد  يتم  المؤجلة.  الضريبية  الموجودات  هذه  باستخدام  يسمح  بما  للضريبة  خاضعة 
للضريبة على أساس قيد عكس الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة ذات العالقة. إذا كان مبلغ الفروق المؤقتة الخاضعة 
للضريبة غير كاٍف إلثبات األصل الضريبي المؤقت بالكامل، يتم النظر في األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، التي 
يتم تعديلها لقيد عكس الفروق المؤقتة القائمة، بناًء على خطط العمل للشركات التابعة الفردية في المجموعة. 
تتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في كل فترة إعداد تقارير ويتم تخفيضها بالقدر الذي ال يترك إحتمال تحقق 
خاضعة  مستقبلية  أرباح  على  الحصول  احتمال  زيادة  عند  التخفيضات  هذه  رد  قيد  يتم  العالقة.  ذات  الضريبية  المنافع 

للضريبة.

تتم إعادة تقييم موجودات الضريبة المؤجلة غير المثبتة بتاريخ كل تقرير وتثبت بالقدر الذي يصبح فيه من المرجح أن 
تتاح أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن استخدامها مقابلها.

باستخدام  عكسها،  قيد  عند  المؤقتة  الفروق  على  تطبيقها  المتوقع  الضريبية  بالمعدالت  المؤجلة  الضريبة  تقاس 
المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ القوائم المالية.

السنة  نهاية  في  المجموعة  تتوقعها  التي  الطريقة  على  المترتبة  الضريبية  اآلثار  يعكس  المؤجلة  الضريبة  قياس  إن 
المالية السترداد أو تعديل القيمة الدفترية لموجوداتها ومطلوباتها.

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة فقط في حالة استيفاء بعض المعايير.
ر(  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

بموجب  المنافع  تقديم  تكلفة  تحديد  يتم  الخدمة.  نهاية  لمنافع  ممولة  غير  محددة  خطة  بتطبيق  المجموعة  تقوم 
خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة. يُعترف باألرباح والخسائر االكتوارية بالكامل في الفترة 
التي تحدث فيها في قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف مباشرة بهذه األرباح والخسائر االكتوارية وال يتم إعادة 
الفترات  الخسارة في  أو  الربح  القياس في  إعادة  تبويب  إعادة  يتم  الالحقة. ال  الفترات  الخسارة في  أو  الربح  تبويبها في 

الالحقة.

يتم االعتراف بتكاليف الخدمة السابقة في الربح أو الخسارة في:

· تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و	
· التاريخ الذي تعترف فيه المجموعة بتكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة، أيهما أقرب.	

يُحتسب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام المنافع المحددة. تعترف المجموعة بالتغيرات التالية 
في صافي التزامات المنافع المحددة ضمن »تكلفة المبيعات« و »المصروفات اإلدارية« و »مصروفات البيع والتوزيع« في 

قائمة الدخل الموحدة )حسب اإلدارة(:

· التخفيضات 	 السابقة واألرباح والخسائر من  الخدمة  الحالية وتكاليف  الخدمة  التي تشمل تكاليف  الخدمة  تكاليف 
والتسويات غير الروتينية

· صافي مصروف الفوائد.	

تتكون التزامات المنافع المحددة من القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة.

ش(  برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين

لدى المجموعة برامج تمليك وحدات سكنية للموظفين تتيح للموظفين السعوديين المؤهلين فرص شراء وحدات 
ملكية  تنتقل  السنوات.  من  معين  عدد  مدى  على  األقساط  من  سلسلة  خالل  من  وذلك  المجموعة  شيدتها  سكنية 
الموظف  يدفعها  التي  المبالغ  فإن  المساكن،  تمليك  برنامج  بموجب  بالكامل.  الدفع  إتمام  عند  السكنية  الوحدات 
لشراء الوحدة السكنية تدفع مرة أخرى للموظف بعد تطبيق بعض االستقطاعات في حالة رحيل الموظف عن العمل 

ويتم رد الوحدة السكنية إلى المجموعة.
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ش(  برنامج تمليك وحدات سكنية للموظفين )يتبع(

غير  مقدمًا  مدفوعة  األجل  طويلة  موظفين  كمنافع  السكنية  الوحدات  تمليك  ببرنامج  المتعلقة  بالتكاليف  يُعترف 
متداولة في الوقت الذي يتم فيه تخصيص الوحدات السكنية للموظفين ويتم إطفاؤها على مدى الفترة التي يقوم 

فيها الموظفون بسداد تكاليف تلك الوحدات السكنية.
ت(  خطة إدخار للموظفين

حساب  في  المشاركين  الموظفين  مساهمات  إيداع  يتم  السعوديين.  للموظفين  ادخار  بخطة  المجموعة  تحتفظ 
بنكي منفصل. يتم تحميل مساهمة الشركة في خطة االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.

ث(  توزيعات أرباح

يتم قيد توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي تُعتمد فيها من قبل الجمعية العمومية السنوية. 
وتسجل توزيعات األرباح األولية عندما يتم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة.

خ(  معامالت دفع على شكل أسهم

الموظفون  يقدم  حيث  أسهم،  أساس  على  دفع  شكل  على  المكافآت  بعض  على  المجموعة  موظفو  يحصل 
الخدمات كمقابل مادي ألدوات حقوق الملكية )معامالت تسوية حقوق الملكية(.

معامالت تسوية حقوق الملكية

حقوق  في  مقابلة  زيادة  مع  الموظفين  منافع  مصروفات  في  الملكية  حقوق  تسوية  معامالت  بتكلفة  االعتراف  يتم 
التراكمي  المصروف  إن  االستحقاق(.  )فترة  األداء  وشروط  بالخدمات  الوفاء  فيها  يتم  التي  الفترة  مدى  على  الملكية 
المعترف به لمعامالت التسوية باألسهم في تاريخ كل قوائم مالية حتى تاريخ االستحقاق يعكس المدى الذي انتهت 
النهاية. تمثل  التي سيتم استحقاقها في  الملكية  أدوات حقوق  فيه فترة االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة لعدد 
بداية  في  المسجلة  المتراكمة  المصروفات  في  الحركة  ما  لفترة  الموحدة  الدخل  قائمة  في  االئتمان  أو  المصروفات 

ونهاية تلك الفترة.

ال يتم أخذ شروط الخدمة في االعتبار عند تحديد القيمة العادلة لتاريخ تقديم المنح، ولكن يتم تقييم احتمال استيفاء 
الشروط كجزء من أفضل تقديرات المجموعة لعدد أدوات حقوق الملكية التي ستكون مستحقة في النهاية. ال توجد 
ظروف سوقية وغير مستحقة. ال يتم إثبات أي مصروفات مقابل المكافآت التي ال تكون مستحقة في النهاية بسبب 

عدم استيفاء شروط الخدمة.

عندما يتم تعديل شروط منح معامالت التسوية باألسهم، فإن الحد األدنى للمصروف المعترف به هو القيمة العادلة 
يتم تسجيل مصروف إضافي،  للمنح.  الشروط األصلية  المعدلة، وذلك بشرط استيفاء  المكافأة غير  تاريخ تقديم  في 
والذي يتم قياسه كما في تاريخ التعديل، للوصول إلى أي تعديل يزيد من إجمالي القيمة العادلة لمعاملة الدفع على 
الطرف  قبل  من  أو  المنشأة  قبل  من  المكافأة  إلغاء  يتم  عندما  للموظف.  مفيدا  ذلك  خالف  يكون  أو  أسهم،  أساس 

المقابل، يتم إدراج أي عنصر متبقي من القيمة العادلة للمكافأة على الفور من خالل الربح أو الخسارة.

ذ(  تقارير القطاعات

قطاع األعمال هو مجموعة من األصول أو العمليات أو المنشآت التي:

· تقوم بأنشطة تجارية تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت 	
مع أي من األجزاء األخرى بالشركة.

· يتم تحليل نتائج عملياتها بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باتخاذ قرارات تتعلق 	
بالموارد التي سيتم تخصيصها للقطاع وتقويم أدائه.

· تتوفر بشأنها معلومات مالية.	
الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات التي يتم رفع تقارير بها  إدارة المجموعة هو متخذ القرارات التشغيلية  يعتبر مجلس 
إلى مجلس اإلدارة البنود العائدة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول. 

يتم عرض تفاصيل قطاعات المجموعة في اإليضاح رقم 4 من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة.

ض(  ربحية السهم

يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط   المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

ظ(  االحتياطي النظامي

تمشيًا مع عقد تأسيس الشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من صافي الربح حتى يبلغ هذا 
االحتياطي 30٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع كأرباح.

غ(  استثمارات قصيرة األجل

تتمثل االستثمارات قصيرة األجل المدرجة في قائمة المركز المالي في ودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من 
ثالثة أشهر وأقل من سنة من تاريخ اإليداع.
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة )يتبع(   2
التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-4

على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  عمل  اإلدارة  من  للمجموعة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
التأكد  عدم  إن  المحتملة.  المطلوبات  وإفصاحات  المرفقة،  واإلفصاحات  والمطلوبات  للموجودات  المعلنة  المبالغ 
حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة للموجودات 
أو المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلية. على النحو المبين في إيضاح )1(، قامت اإلدارة بتقييم التأثير المحتمل 
لوباء كوفيد-19 محلًيا وفي األسواق التي تعمل فيها المجموعة. ونتيجة لذلك، قامت إدارة المجموعة بمراجعة بعض 
)إيضاح 6(. عالوة على ذلك، وفقًا لتنفيذ بعض  المولدة للنقد  بالقيمة قيد االستخدام للوحدات  المتعلقة  التقديرات 
إدارة الشركة تقييم العمر االقتصادي اإلنتاجي لبعض  التي تمت في سبتمبر 2020م، أعادت  مشاريع تحسين الكفاءة 

اآلالت والماكينات، وتم اإلفصاح عن تأثير هذه المراجعة في العمر االقتصادي اإلنتاجي في إيضاح )6(.

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ القوائم 
المالية والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت جوهرية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل 
السنة المالية القادمة تم مناقشتها أدناه. استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعامالت المتاحة عند 
إعداد القوائم المالية الموحدة. على الرغم من ذلك، قد تتغير الظروف الحالية واالفتراضات بشأن التطورات المستقبلية 

بسبب تغيرات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة المجموعة. تظهر هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( 1
التقييمات  باستخدام  العالقة  ذات  لاللتزامات  الحالية  والقيمة  الخدمة  لنهاية  المحددة  المنافع  تكلفة  تحديد  يتم 
االكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري وضع افتراضات مختلفة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهي 
االعتيادي  التقاعد  سن  قبل  والمسحوبات  الرواتب  في  المستقبلية  والزيادات  الخصم  معدل  تحديد  على  تشتمل 
ومعدالت الوفيات وما إلى ذلك. ونظرا لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام المنافع 
المحددة يكون شديد الحساسية للتغيرات في هذه االفتراضات. تتم مراجعة جميع االفتراضات في تاريخ كل تقرير مالي.

التزام  ومدة  عائد  استخدام  يتم  المناسب،  الخصم  معدل  تحديد  عند  الخصم.  معدل  هو  للتغيير  عرضة  األكثر  المعيار 
السندات الحكومية السعودية بتصنيف »A« على األقل أو أعلى، وفقًا للتصنيف المحدد من قبل وكالة تصنيف عالمية، 
التزام المنافع المحددة. يتم  ويتم استقراءه حسب الحاجة على مدى منحنى العائد ليتوافق مع الفترة المتوقعة من 
إجراء مزيد من المراجعة على السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها. ويتم حذف تلك التي يكون لها فروقات ائتمان 
شديدة من تحليل السندات التي يستند إليها سعر الخصم، على أساس أنها ال تعتبر سندات ذات جودة عالية. وتستخدم 
معدالت سحب حسب العمر في إجراء التقييم. وتستخدم معدالت السحب حسب العمر في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا من أجل إجراء تقييم اكتواري لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين في قطاعي النفط والغاز والطاقة.

في  للوفيات  موحدة  جداول  أي  غياب  وفي   .52-1949 ايه  الوفيات  معدالت  جدول  إلى  المفترضة  المعدالت  وتستند 
المنطقة، تستخدم هذه المعدالت عموما في المملكة العربية السعودية عند إجراء التقييم االكتواري لبرامج مكافآت 

نهاية الخدمة للموظفين. إذا تم استخدام أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون هناك أي فرق جوهري في النتائج.

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية( 2
لالسترداد  القابلة  القيمة  للنقد  المولدة  الوحدة  أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تتجاوز  عندما  القيمة  في  االنخفاض  يحدث 
والذي يمثل القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. إن حساب القيمة العادلة ناقصا 
تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات المتاحة من معامالت البيع التي تتم في معامالت تجارية بحتة من أصول مماثلة 
وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصًا التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة المستخدمة بناًء 
على نموذج خصم التدفقات النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من الموازنة المالية للخمس سنوات المقبلة والتي 
والتي  المستقبل  في  جوهرية  استثمارات  أي  أو  بعد  المجموعة  بها  تلتزم  لم  التي  الهيكلة  إعادة  أنشطة  تتضمن  ال 
من شأنها أن تعزز أداء األصل أو الوحدة المولدة للنقد التي يتم اختبارها في المستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد 
هي أكثر العوامل حساسية لمعدل الخصم المستخدم من خالل نموذج التدفقات النقدية المخصومة وكذلك معدل 

النمو المستخدم ألغراض االستدالل.

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات( 3
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير 
بعد األخذ باإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات وعوامل اإلحالل والتجديد. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية 
والمستقبلية.  الحالية  للفترات  تعديلها  يتم  والتي  وجد(  )إن  اإلستهالك  معدالت  في  والتغير  سنويًا  اإلنتاجية  واألعمار 
فيما يتعلق بالنسبة للسنة الحالية المنتهية، أعادت إدارة الشركة تقييم األعمار الزمنية لبعض موجوداتها بالمصانع 

وحّدثتها وفقًا ألفضل تقدير لإلدارة.

 السعر األولّي( 4
تقوم المجموعة بتسويق المنتجات البتروكيماوية من خالل مواقـع التوزيع. يتم اثبات الجزء من المبيعات الذي يتم من 
خالل مواقـع التوزيع بأسعار أولية يتم اإلتفاق عليها مع المسوقين وقت الشحن، والذي يتطلب عمل تقدير. ويتم في 
وقت الحق تعديل األسعار استناداً إلى أسعار البيع الفعلية من قبل شركات التسويق إلى مستهلكيها النهائيين، بعد 

خصم تكلفة الشحن والتوزيع.
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 التزام إيقاف التشغيل( 5

خصم  في  المستخدم  الفائدة  سعر  إلى  باإلضافة  التشغيل  إيقاف  التزام  مخصصات  بمراجعة  المجموعة  تقوم 
التدفقات النقدية في تاريخ كل قائمة مركز مالي وتعديلها لتعكس أفضل التقديرات الحالية. إن المبلغ المعترف به 
إضافة  يتم  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  الحالي  االلتزام  لتسوية  المطلوبة  للنفقات  تقدير  أفضل  هو  كمخصص 

التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

 الزكاة وضريبة الدخل( 6
العربية  المملكة  في  )“الهيئة”(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة  وفقًا  الدخل  وضريبة  للزكاة  المجموعة  تخضع 
السعودية. يتضمن احتساب الزكاة وضريبة الدخل معرفة وتقدير لقوانين ولوائح الزكاة لتقييم أثر التزام الزكاة وضريبة 
الدخل في نهاية فترة معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديريا حتى يتم إصدار الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل 

وحتى ذلك الحين تظل الشركة معرضة لمخاطر التزام زكاة وضريبة دخل إضافية.

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية( 7
المدينة  بالذمم  المرتبطة  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  بتقييم  المستقبلية  النظرة  أساس  على  المجموعة  تقوم 
التجارية وأدوات الدين الخاصة بها كجزء من موجوداتها المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تُحتسب الخسائر االئتمانية 
المتوقعة أما بالخسائر االئتمانية المتوقعة الثني عشر شهرا أو بالخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى عمر األداة. تمثل 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى 12 شهرا جزءاً من الخسارة االئتمانية المتوقعة والتي تنتج عن أحداث تعثر عن 
السداد من أداة مالية تكون محتملة خالل فترة 12 شهراً من تاريخ التقرير المالي. مع ذلك، عندما يكون هناك زيادة كبيرة 
األداة.  عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  على  بناًء  المخصص  يكون  نشأتها،  منذ  االئتمانية  المخاطر.  في 

بالنسبة للذمم المدينة، تطبق الشركة النهج المبسط الذي يتطلب إثبات الخسائر المتوقعة على مدى العمر.

ملخص بالتغيرات في السياسات المحاسبية الهامة بسبب المعايير الجديدة   3
المعايير الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم الماليةأ( 

تم تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعدلة التالية. لم يكن العتماد هذه المعايير المعدلة أي تأثير جوهري على 
المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والفترات السابقة.

تعديالت على مرجعيات اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية للتقرير المالي، التي تسري للفترات السنوية التي تبدأ  	
في أو بعد 1 يناير 2020م.

تعريف المنشأة )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3((، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير  	
2020م أو بعد ذلك التاريخ.

تعريف الجوهري )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )1( والمعيار الدولي للمحاسبة )8((، يُطّبق على الفترات  	
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020م.

تمديد اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )9( )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  	
)4((، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020م أو بعد ذلك التاريخ.

للتقرير  الدولي  والمعيار   )39( للمحاسبة  الدولي  والمعيار   )9( المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت 
المالي )7( - إصالح معدل الفائدة المعياري )ابتداًء من 1 يناير 2020م(:

في يوليو 2017م، أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في 
أسعار  مؤشرات  سالسل  أكثر  أحد  هو  الليبور  2021م.  سنة  بعد  سيتوقف  »ليبور«  الفائدة  سعر  مؤشر  أن  »الليبور«،  لندن 

الفائدة شيوًعا.

كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى المجموعة قروض طويلة األجل بمبلغ 300 مليون ريال سعودي معرضة لتأثير الليبور. 
ترى المجموعة أن إصالحات اإليبور )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( لن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية 
الموحدة. ومع ذلك، فإن اإلعفاء المتاح لالستمرار في استخدام الليبور كمعدل فائدة مرجعي متاح في المرحلة األولى، 

قابل للتطبيق واستعانت به المجموعة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.
المعايير الجديدة والمعدلة الصادرة والتي لم تُطبّق بعد	( 

على  	 يُطّبق   ،))37( للمحاسبة  الدولي  المعيار  على  )التعديالت  غقد  استيفاء  تكلفة   - بخسائر  المحملة  العقود 
الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو ما بعدها.

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي 2018-2020م - يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في  	
1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

ممتلكات وآالت ومعدات: المتحصالت قبل االستخدام المخصص )التعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )40((،  	
يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

مرجعيات اإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )3((، يُطّبق على الفترات السنوية التي  	
تبدأ في 1 يناير 2022م أو بعد ذلك التاريخ.

المعيار الدولي للتقرير المالي )17( - »عقود التأمين«، يُطّبق على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد  	
ذلك التاريخ.

تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة )تعديالت على المعيار الدولي للمحاسبة )1(( يطبق على الفترات التي  	
تبدأ في 1 يناير 2023م أو بعد ذلك التاريخ.

أو المشروع المشترك )تعديالت على المعيار الدولي  	 الزميلة  بيع أو مساهمة في األصول بين المستثمر والشركة 
للتقرير المالي )10( والمعيار الدولي للمحاسبة )28((، سيتم تحديد فترة السريان السنوية فيما بعد.

المالية  القوائم  على  جوهري  تأثير  لها  يكون  أن  المتوقع  غير  من  أعاله  المذكورة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
للمجموعة.
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معلومات القطاعات   4
لدى المجموعة قطاعات التشغيل التالية:

· المواد الكيميائية األساسية، التي تشمل الميثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.	
· المواد الكيميائية الوسيطة، والتي تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات اإليثيل، أسيتات 	

البوتيل، ومواد ذات صلة.
· الكحولي 	 فينيل  البولي  فينيل،  أسيتات  بولي  الكثافة،  منخفض  إيثيلين  البولي  تشمل  التي  البوليمرات، 

وبيوتيلين تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية. يشمل هذا القطاع أيًضا مادة البولي بروبلين.

· التجارة، والتي تشمل إيرادات التجارة لشركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية على النحو المبين في 	
إيضاح رقم )1(.

· شركات وغيرها، والتي تشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين وأدوات التصنيع. يشمل هذا القطاع 	
أيًضا إدارات التمكين وأنشطة الدعم بشركة الصحراء.

يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع األرباح أو الخسائر في هذه القوائم 
المالية الموحدة.

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2020م

المواد الكيميائية 
األساسية

المواد الكيميائية 
شركات وغيرهاتسويقالبوليمراتالوسيطة

 تسوية معامالت
المجموعبين القطاعات

اإليرادات
5٫323٫023-1٫222٫0491٫290٫9582٫271٫925488٫60849٫483عمالء خارجيون
-)4٫647٫775(-469٫539940٫99662٫3133٫174٫927بين القطاعات

5٫323٫023)4٫647٫775(1٫691٫5882٫231٫9542٫334٫2383٫663٫53549٫483مجموع اإليرادات
24٫6941٫172٫943)6٫426(455٫186153٫649)72٫126(617٫966أجمالي الربح/ )الخسارة(

50٫979359٫632)71٫721(237٫034101٫458)306٫682(348٫564ربح/ )خسارة( التشغيل
)33٫757(-)33٫757(----الحصة في الخسارة من شركات زميلة ومشروعات مشتركة

184٫975)70٫784()136٫614(142٫872100٫496)58٫670(207٫675الربح / )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة
23٫765٫081)19٫101٫680(3٫771٫8185٫374٫4187٫244٫7501٫227٫09325٫248٫682مجموع الموجودات
9٫929٫205)4٫075٫342(2٫275٫0662٫422٫8393٫235٫390823٫5045٫247٫748مجموع المطلوبات

515٫468-114٫750133٫783122٫463340144٫132نفقات رأسمالية

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2019م

المواد الكيميائية 
األساسية

المواد الكيميائية 
شركات وغيرهاتسويقالبوليمراتالوسيطة

 تسوية معامالت
المجموعبين القطاعات

اإليرادات
5٫439٫730-1٫407٫3421٫334٫2142٫261٫348402٫78034٫046عمالء خارجيون
-)4٫360٫989(433٫014991٫292324٫5012٫502٫046110٫136بين القطاعات

5٫439٫730)4٫360٫989(1٫840٫3562٫325٫5062٫585٫8492٫904٫826144٫182مجموع اإليرادات
36٫3851٫635٫242)18٫313(789٫14978٫050629٫419120٫552إجمالي الربح

65٫575906٫267)80٫778(396٫84670٫477)51٫882(506٫029ربح/ )خسارة( التشغيل
)27٫183(-)27٫183(----الحصة في الربح من شركات زميلة ومشروع مشترك

389٫997)4٫528(188٫54169٫841190٫907)243٫871(189٫107الربح / )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة
23٫991٫272)19٫450٫053(3٫976٫0205٫556٫8977٫408٫382935٫44425٫564٫582مجموع الموجودات
9٫653٫272)3٫786٫951(1٫951٫1362٫416٫9053٫363٫331578٫4275٫130٫424مجموع المطلوبات

673٫000-301٫873266٫27532٫21356072٫079نفقات رأسمالية
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4   معلومات القطاعات )يتبع(

المملكة العربية 
المجموعدول أجنبيةالسعودية

إيرادات من عمالء خارجيين

31748٫2934٫574٫7305٫323٫023 ديسمبر 2020م

31704٫4524٫735٫2785٫439٫730 ديسمبر 2019م

اإليرادات بناًء على المعلومات الجغرافية:

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

المواد الكيميائية 
األساسية

المواد الكيميائية
المجموعشركات وغيرهاتسويقالبوليمرات الوسيطة

اإليرادات:

4٫574٫730-1٫034٫4861٫290٫9582٫225٫05824٫228دول أجنبية

46٫867464٫38049٫483748٫293-187٫563المملكة العربية السعودية

1٫222٫0491٫290٫9582٫271٫925488٫60849٫4835٫323٫023مجموع اإليرادات
 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

المجموعشركات وغيرهاتسويقالبوليمراتالمواد الكيميائية الوسيطةالمواد الكيميائية األساسية

اإليرادات:

4٫735٫278-1٫299٫1171٫161٫5672٫078٫482196٫112دول أجنبية

108٫225172٫647182٫866206٫66834٫046704٫452المملكة العربية السعودية

1٫407٫3421٫334٫2142٫261٫348402٫78034٫0465٫439٫730مجموع اإليرادات
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حقوق الملكية غير المسيطرة   5
 المعلومات المالية عن الشركات التابعة التي لها حقوق ملكية غير مسيطرة جوهرية بيانها كما يلي:

نسبة حقوق الملكية التي تحتفظ بها حقوق الملكية غير المسيطرة:

2019م2020مبلد التأسيسالشركات التابعة

35٫00٪35٫00٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية للميثانول

46٫09٪4 6٫09٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية للدايول

10٫48٪10٫48٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

10٫48٪10٫48٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

3٫00٪3٫00٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية للغازات

25٫00٪25٫00٪المملكة العربية السعوديةالشركة العالمية للبوليمرات

50٫00٪50٫00٪المملكة العربية السعوديةشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

25٫00٪-المملكة العربية السعوديةمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة

فيما يلي ملخص بالمعلومات عن هذه الشركات التابعة:

قوائم المركز المالي المختصرة كما في 31 ديسمبر 2020م

الشركة العالمية 
للميثانول

الشركة العالمية 
للدايول

الشركة العالمية 
لألسيتيل

الشركة العالمية 
لخالت الفينيل

الشركة العالمية 
للغازات

الشركة العالمية 
للبوليمرات

 شركة الخليج
لعوازل الكابالت

 السعودية
للمنتجات 

المجموعالمتخصصة
1٫959٫766-409٫731183٫318266٫027328٫936180٫514538٫19053٫050موجودات متداولة

9٫558٫230-1٫444٫919509٫5772٫433٫2801٫574٫2511٫043٫7592٫412٫969139٫475موجودات غير متداولة
)1٫865٫954(-)96٫653()388٫957()94٫735()312٫888()401٫054()426٫538()145٫129(مطلوبات متداولة

)3٫611٫899(-)113٫676()819٫713()297٫662()388٫777()681٫069()1٫104٫442()206٫560(مطلوبات غير متداولة
6٫040٫143-)17٫804(1٫617٫1841٫201٫522831٫8761٫742٫489)838٫085(1٫502٫961حقوق ملكية

عائد إلى:
5٫190٫943-)10٫241(1٫444٫2181٫076٫832803٫4051٫346٫882)447٫190(977٫037مالك أسهم الشركة األم

849٫200-)7٫563(172٫966124٫69028٫471395٫607)390٫895(525٫924حقوق الملكية غير المسيطرة
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5   حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع(

قوائم المركز المالي المختصرة كما في 31 ديسمبر 2019م

الشركة العالمية 
للميثانول

الشركة العالمية 
للدايول

الشركة العالمية 
لألسيتيل

 الشركة العالمية
لخالت الفينيل

 الشركة العالمية
للغازات

الشركة العالمية 
للبوليمرات

 شركة الخليج
لعوازل الكابالت

 السعودية 
للمنتجات

المجموعالمتخصصة
427٫898159٫067291٫191371٫254145٫519432٫88355٫17851٫5971٫934٫587موجودات متداولة

1٫504٫829629٫1062٫617٫4771٫773٫1711٫109٫6012٫529٫073183٫002308٫01710٫654٫276موجودات غير متداولة
)2٫021٫567()186٫415()68٫609()348٫001()52٫008()417٫522()464٫990()313٫629()170٫393(مطلوبات متداولة

)3٫873٫448()109٫324()126٫629()996٫649()64٫462()425٫323()799٫031()1٫089٫379()262٫651(مطلوبات غير متداولة
1٫644٫6471٫301٫5801٫138٫6501٫617٫30642٫94263٫8756٫693٫848)614٫835(1٫499٫683حقوق الملكية

عائد إلى:
1٫448٫2241٫161٫2001٫101٫0151٫247٫29820٫19146٫3205٫698٫029)326٫855(1٫000٫636مالك أسهم الشركة األم

196٫423140٫38037٫635370٫00822٫75117٫555995٫819)287٫980(499٫047حقوق الملكية غير المسيطرة

قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في 31 ديسمبر 2020م

الشركة العالمية 
للميثانول

الشركة العالمية 
للدايول

الشركة العالمية 
لألسيتيل

الشركة العالمية
 لخالت الفينيل

الشركة العالمية
 للغازات

الشركة العالمية 
للبوليمرات

 شركة الخليج
لعوازل الكابالت 

المتقدمة

 السعودية
للمنتجات 

المجموعالمتخصصة

704٫811297٫673772٫173886٫548329٫252979٫388105٫18813٫7744٫088٫807اإليرادات

)56٫013()206٫697()60٫853(104٫749247٫759)91٫007(3٫917)221٫901(168٫020الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة

)129٫326()208٫505()60٫971(103٫505225٫911)98٫365()23٫629()221٫956(154٫684الربح/ )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة

)1٫826()51(112)182()37()177()402()597()492(الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى

 مجموع الدخل / )الخسارة(
)131٫152()208٫556()60٫859(103٫468225٫729)98٫542()24٫031()222٫553(154٫192الشاملة األخرى

عائد إلى:

)10٫636()156٫830()30٫545(100٫362176٫506)82٫851()574()119٫639(102٫935مالك أسهم الشركة األم

)120٫516()51٫726()30٫314(3٫10649٫223)15٫691()23٫457()102٫914(51٫257حقوق الملكية غير المسيطرة
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5   حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع(

قوائم الدخل الشامل المختصرة كما في 31 ديسمبر 2019م

الشركة العالمية 
للميثانول

الشركة العالمية 
للدايول

الشركة العالمية 
لألسيتيل

 الشركة العالمية
لخالت الفينيل

 الشركة العالمية
للغازات

الشركة العالمية 
للبوليمرات

شركة الخليج لعوازل 
الكابالت المتقدمة

 السعودية للمنتجات
المجموعالمتخصصة

847٫090253٫263742٫3961٫032٫557316٫4251٫084٫057102٫11234٫0454٫411٫945اإليرادات
6٫637)54٫815()25٫202(75٫836264٫578)124٫934()22٫310()425٫611(319٫095الربح/ )الخسارة( قبل الزكاة والضريبة
)11٫015()61٫459()18٫278(74٫242256٫243)122٫787()377()425٫885(287٫286الربح/ )الخسارة( بعد الزكاة والضريبة

)4٫182()304()245()623()83()292()9()1٫496()1٫130(الخسارة الشاملة األخرى
)15٫197()61٫763()18٫523(74٫159255٫620)123٫079()386()427٫381(286٫156مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى

عائد إلى:
43٫803)43٫193()12٫792(71٫981194٫030)115٫229()17٫567()227٫268(193٫841مالك أسهم الشركة األم

)59٫000()18٫570()5٫731(2٫17861٫590)7٫850(17٫181)200٫113(92٫315حقوق الملكية غير المسيطرة

ممتلكات وآالت ومعدات   6

2020م
أراضي ومباني  وتحسينات 

على  مباني مستأجرة
آالت 

وماكينات
 مواد محفزة

وأدوات
سيارات وأجهزة حاسب آلي وأثاث 

وتركيبات ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية

المجموع تحت التنفيذ
التكلفة:

1٫221٫55518٫982٫580929٫514303٫651529٫99721٫967٫297في 1 يناير 2020م

1٫211108٫451114٫6652٫165281٫849508٫341إضافات

)82٫161()234٫313(-1٫607146٫9823٫563تحويالت**

)388٫252()230(-)227٫822()160٫200(-استبعاد/ شطب

1٫224٫37319٫077٫813819٫920305٫816577٫30322٫005٫225في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم:

7٫996٫272-225٫5006٫988٫269607٫752174٫751في 1 يناير 2020م

869٫024-36٫158745٫16168٫58919٫116االستهالك المحمل خالل السنة

280٫000---280٫000-خسارة انخفاض القيمة

)155٫790(--)41٫558()114٫232(-استبعاد/ شطب

8٫989٫506-261٫6587٫899٫198634٫783193٫867في 31 ديسمبر 2020م

962٫71511٫178٫615185٫137111٫949577٫30313٫015٫719القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020م

تشمل التحويالت بشكل رئيسي مبلغ 110 مليون ريال سعودي المتعلقة بمصنع ثاني أكسيد الكربون، )والتي بدأ أعمال التشغيل التجاري بتاريخ 18 يونيو 2020م بعد نجاح بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم( ومبلغ 27 مليون ريال   **
سعودي متعلقة بتكاليف إضافية لمصنع إزالة االختناق والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ومبلغ 42 مليون ريال سعودي متعلقة بمفاعل جديد للشركة العالمية لألسيتيل المحدودة ومبلغ 20 مليون ريال سعودي متعلقة بتكاليف صيانة 

دورية ويتعلق الباقي ببنود متنوعة للمصانع.
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6   ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(

2019م
أراضي ومباني  وتحسينات 

آالت وماكيناتعلى  مباني مستأجرة
مواد محفزة 

وأدوات
سيارات وأجهزة حاسب  آلي وأثاث 

وتركيبات ومعدات مكتبية
أعمال رأسمالية 

المجموعتحت التنفيذ

التكلفة:

636٫82814٫328٫286795٫313258٫267994٫82417٫013٫518في 1 يناير 2019م

42٫839125٫7244٫309٫078-470٫0253٫670٫490تأثير االندماج التجاري

35119٫426113٫4441٫073536٫106670٫400إضافات

-)1٫116٫402(114٫351966٫29633٫7382٫017تحويالت**

)7٫819()7٫819(----محول إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

)17٫880()2٫436()545()12٫981()1٫918(-استبعاد/ شطب

1٫221٫55518٫982٫580929٫514303٫651529٫99721٫967٫297في 31 ديسمبر 2019م
استهالك متراكم:

5٫738٫962-86٫0854٫987٫261547٫425118٫191في 1 يناير 2019م
1٫013٫158-36٫864-110٫545865٫749تأثير االندماج التجاري

804٫339-28٫870681٫97673٫30820٫185االستهالك المحمل خالل السنة
453٫940---453٫940-خسارة انخفاض القيمة

)14٫127(-)489()12٫981()657(-استبعاد/ شطب
7٫996٫272-225٫5006٫988٫269607٫752174٫751في 31 ديسمبر 2019م

996٫05511٫994٫311321٫762128٫900529٫99713٫971٫025القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2019م

تشمل التحويالت بشكل رئيسي مبلغ 459 مليون ريال سعودي يتعلق بمصنع إزالة االختناقات، ومبلغ 259 مليون ريال سعودي يتعلق بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة )بدأ كالهما أعمال التشغيل التجاري في 1 أكتوبر 2019م بعد نجاح بدء   **
التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم(، ومبلغ 250 مليون ريال سعودي يتعلق بتكلفة الصيانة الدورية ومبلغ 130 مليون يتعلق بمصنع إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين الذي بدأ أعمال التشغيل التجاري اعتبارًا من 1 يناير 2019م بعد نجاح بدء 

التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم.



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

)المبالغ المدرجة بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك(

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( التقرير السنوي لعام 2020م

www.sipchem.com

118

6   ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(

أعمال رأسمالية تحت التنفيذ 6-1
سعودي  ريال  مليون   577٫3 مبلغ  2020م  ديسمبر   31 في  كما  للمجموعة  التنفيذ  تحت  الرأسمالية  األعمال  قيمة  تبلغ 
التكامل،  إدارة  مكتب  بمشروع  متعلقة  تكاليف  من  رئيسي  بشكل  تتألف  وهي  سعودي(  ريال  مليون   530 )2019م: 

وتكاليف الصيانة الدورية والتكاليف األخرى المتعلقة بعدة مشاريع لتحسين مصانع التشغيل.

خالل سنة 2020م، تم رسملة مبلغ 26٫3 مليون ريال سعودي )2019م: 8٫9 مليون ريال سعودي( كتكلفة اقتراض وهو جزء 
من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

ممتلكات وآالت ومعدات 6-2
إن بعض ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة والتي يبلغ صافي قيمتها الدفترية 6٫300٫2 مليون ريال سعودي )2019م: 
بنكية  وقروض  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  قروض  مقابل  كضمان  مرهونة  سعودي(  ريال  مليون   8٫013٫9

مشتركة وقروض صندوق االستثمارات العامة )إيضاح 19(.

االنخفاض في القيمة 6-3
الوحدات المولدة للنقد للشركة العالمية للدايول ومصنع بولي بيوتيلين ترفثليت

بعد تفشي فيروس كوفيد-19 والتوقعات االقتصادية على المدى القريب، أعادت اإلدارة تقييم المبلغ القابل لالسترداد 
 31 في  المنتهية  السنة  خالل  للدايول  العالمية  والشركة  ترفثليت  بيوتيلين  بولي  لمصنع  للنقد  المولدة  للوحدات 

ديسمبر 2020م.

تم تقدير المبلغ القابل لالسترداد بناًء على حسابات القيمة قيد االستخدام والتي استخدمت توقعات التدفقات النقدية 
قررت  االختبار،  لهذا  نتيجة  سنوات.  لخمس  وتوقعات  كوفيد-19(  فيروس  ضوء  )في  المراجعة  المالية  الميزانيات  من 
المجموعة أن المبالغ القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد للشركة العالمية للدايول أقل من قيمتها الدفترية، ومع 
ذلك، فإن القيمة القابلة لالسترداد لمصنع بولي بيوتيلين ترفثليت تزيد عن قيمتها الدفترية. وعليه، تم االعتراف بخسارة 
انخفاض في القيمة إضافي بمبلغ 100 مليون ريال سعودي في النتائج المالية لسنة 2020م في الوحدة المولدة للنقد 

للشركة العالمية للدايول.

هذا باإلضافة إلى خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 256 مليون ريال سعودي في الشركة العالمية للدايول ومبلغ 150 
مليون ريال سعودي في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت المعترف بها سابقًا في النتائج المالية لسنة 2019م وبمبلغ 400 
مليون ريال سعودي في الشركة العالمية للدايول وبمبلغ 300 مليون ريال سعودي في شركة بولي بيوتيلين ترفثليت 
المعترف بها سابقًا في النتائج المالية لسنة 2016م. فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير القيمة قيد 

االستخدام

2019م2020م
10٪10%معدل الخصم

2٪2%معدل نمو القيمة النهائية

كان معدل الخصم قبل الضريبة قد تم احتسابه بناًء على متوسط التكلفة المرجح لرأس المال باستخدام نموذج تقييم 
األصول الرأسمالية الحتساب تكلفة حقوق الملكية. تم تعديل نموذج تقييم األصول الرأسمالية بحيث تعكس عالوة 
تحمل المخاطر كاًل من زيادة مخاطر االستثمار في حقوق الملكية بشكل عام والمخاطر المنتظمة لوحدة مولدة للنقد 
محددة. تم إدراج خمس سنوات من التدفقات النقدية في نظام التدفقات النقدية المخصومة وتم تحديد معدل نمو 
القيمة النهائية وهو 2٪ من سنة 2025م بالرجوع إلى إجمالي الناتج المحلي االسمي في المملكة العربية السعودية، 
أي البلد الذي تعمل فيه الوحدة المولدة للنقد. بعد خسارة انخفاض القيمة المعترف بها في الوحدة المولدة للنقد 
للمجموعة، الشركة العالمية للدايول، كان المبلغ القابل لالسترداد يساوي القيمة الدفترية. ولذلك، فإن أي حركة في 
الوحدات  القيمة. عالوة على ذلك، تم تحليل  االنخفاض في  الرئيسية سوف تتسبب في مزيد من خسارة  االفتراضات 
قيمة  في  انخفاض  أي  وجود  وعدم  الركود  وتوقعات  الحالي  الوضع  مراعاة  مع  اإلدارة  قبل  من  األخرى  للنقد  المولدة 

الوحدات المولدة للنقد األخرى.

وحدة أعمال مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين

المملوكة  اإليثيلين  فينيل  خالت  أفالم  مصنع  أعمال  وحدة  إليقاف  خطتها  عن  المجموعة  أعلنت  2020م،  ديسمبر  في 
لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )شركة تابعة مملوكة بنسبة 75٪(. قامت المجموعة الحقًا بقياس 
القيمة القابلة لالسترداد لموجودات مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين، حيث تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد على 
أنها أقل من القيم الدفترية، تم االعتراف بخسارة انخفاض في القيمة قدرها 180 مليون ريال سعودي في النتائج المالية 
القابل  المبلغ  كان  اإليثيلين،  فينيل  خالت  أفالم  مصنع  في  بها  المعترف  القيمة  انخفاض  خسارة  بعد  2020م.  لسنة 

لالسترداد يساوي القيمة الدفترية.

موجودات مشطوبة 6-4
خالل سنة 2020م، قامت الواحة بإصالح شامل للمصنع. وعليه، تم خالل السنة شطب تكلفة صيانة دورية قديمة بمبلغ 
35٫8 مليون ريال سعودي. كما تم أيضًا خالل السنة شطب بعض الموجودات التي تعود بشكل رئيسي إلى مصانع 
الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة بقيمة 

دفترية قدرها 9٫9 مليون ريال سعودي )2019م: 3٫75 مليون ريال سعودي(.

التغير في تقدير العمر اإلنتاجي 6-5
خالل سنة 2020م، أجرت المجموعة تقييًما تفصيلًيا للعمر اإلنتاجي لمصانع وبنود آالت متنوعة، ونتيجة لذلك، كانت 
هناك تغيرات في العمر اإلنتاجي االقتصادي المتوقع للمصانع وبنود اآلالت. كان تأثير هذه التغيرات هو انخفاض في 
مصروف االستهالك، المدرجة في تكلفة المبيعات، بحوالي 19٫7 مليون ريال سعودي لسنة 2020م. من المتوقع أن يبلغ 

االنخفاض في مصروف االستهالك حوالي 78٫8 مليون ريال سعودي على أساس سنوي ابتداًء من سنة 2021 فصاعًدا.
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عقود اإليجار   7
اإليجار  عقد  تجديد  خيار  مع  سنة   30 و  سنوات   3 بين  اإليجار  مدة  تتراوح  والسيارات.  األراضي  من  عدداً  المجموعة  تستأجر 
بعد ذلك التاريخ. يتم إنشاء الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالمجموعة على أراضي استأجرتها المجموعة من 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع. مدة عقد إيجار األرض هي لفترة أولية 30 سنة بدأت في سنة 2002م وقابلة للتجديد بموافقة 

الطرفين. يتم االتفاق على مدفوعات اإليجار وقت بدء عقد اإليجار الذي قد يتغير بموافقة الطرفين.

اإليجارية  العقود  هذه  سنوات.  وثالث  سنة  بين  تتراوح  تعاقد  بفترات  معلومات  تكنولوجيا  معدات  المجموعة  تستأجر 
منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه العقود.

فيما يلي معلومات حول عقود اإليجار التي تكون المجموعة فيها مستأجراً:

موجودات حق استخدام 7-1
فيما يلي الحركة في موجودات حق استخدام في 31 ديسمبر:

المجموعسياراتأراضي
64٫4213٫18767٫608الرصيد كما في 1 يناير 2020م
)4٫389()1٫338()3٫051(استهالك محمل خالل السنة

1٫1691٫169-إضافات خالل السنة
)3٫245(-)3٫245(تأثير تخفيض اإليجارات

58٫1253٫01861٫143الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المجموعسياراتأراضي

60٫7804٫91665٫696الرصيد كما في 1 يناير 2019م

)5٫169()1٫729()3٫440(استهالك محمل خالل السنة

7٫081-7٫081تأثير االندماج التجاري

64٫4213٫18767٫608الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

  التزامات عقود إيجار 7-2

المجموعسياراتأراضي

2٫5281٫3703٫898الجزء المتداول
61٫8021٫47363٫275الجزء غير المتداول

64٫3302٫84367٫173الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المجموعسياراتأراضي

3٫0542733٫327الجزء المتداول

65٫7042٫89068٫594الجزء غير المتداول

68٫7583٫16371٫921الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

مبالغ معترف بها في قائمة الدخل 7-3

2019م2020معقود االيجار بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )16(

4٫3895٫169االستهالك المحمل خالل السنة
2٫4122٫933فوائد عن التزامات عقود إيجار

6٫8018٫102

مبالغ معترف بها في قائمة التدفقات النقدية 7-4

2019م2020م
6٫1947٫308المدفوع من التزامات إيجار

6٫1947٫308

كمؤجر 7-5
ال يوجد عقد إيجار جوهري تكون المجموعة فيه مؤجراً.
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موجودات غير ملموسة   8

برمجيات 
حاسب آلي

تكاليف 
حقوقمؤجلة

عقود مع
المجموع العميل

التكلفة:
209٫48881٫723301٫2016٫750599٫162الرصيد كما في 1 يناير 2020م

7٫367--2٫5874٫780إضافات
82٫161-73٫348-8٫813تحويالت )إيضاح 6(

220٫88886٫503374٫5496٫750688٫690الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

اإلطفاء المتراكم:
160٫04060٫39044٫487132265٫049الرصيد كما في 1 يناير 2020م

19٫7573٫06621٫20522544٫253اإلطفاء
179٫79763٫45665٫692357309٫302الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

41٫09123٫047308٫8576٫393379٫388القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020م

 برمجيات
حاسب آلي

تكاليف 
حقوقمؤجلة

عقود مع 
المجموعالعميل

التكلفة:

540٫460-157٫53681٫723301٫201الرصيد كما في 1 يناير 2019م

6٫75050٫778--44٫028تأثير االندماج التجاري

105---105إضافات

7٫819---7٫819تحويالت )إيضاح 6(

209٫48881٫723301٫2016٫750599٫162الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

اإلطفاء المتراكم:

187٫512-106٫49855٫59325٫421الرصيد كما في 1 يناير 2019م

19٫151---19٫151تأثير االندماج التجاري

34٫3914٫79719٫06613258٫386إطفاء

160٫04060٫39044٫487132265٫049الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

49٫44821٫333256٫7146٫618334٫113القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2019م

وتم  برسملتها  اإلدارة  قامت  التي  األخرى  والبرامج  »ساب«  برنامج  على  رئيسي  بشكل  اآللي  الحاسب  برامج  تشتمل 
احتساب اإلطفاء على مدى 5 -10 سنوات من العمر اإلنتاجي.

الكلي لشركة سبكيم، والعوض  التحسين  المتعلقة بمشروع  التكاليف  رئيسي  المؤجلة بشكل  التكاليف  تتضمن 
المدفوع إلى شركة تصنيع من أجل خفض األسعار في المستقبل. يُحتسب اإلطفاء على مدى 10 - 15 سنة من العمر 

اإلنتاجي.

تتمثل الحقوق بشكل رئيسي في التكلفة المتكبدة من قبل المجموعة على أحد مصانع المورد وفقا التفاقية شراء 
مع أحد الموردين، والتي تمنح المجموعة الحق في جزء صغير من اإلنتاج الذي ينتجه المصنع المملوك للمورد. مخاطر 

ومنافع المصنع والملكية ذات العالقة تعود إلى المورد. يتم احتساب اإلطفاء على مدى 16 سنة من العمر اإلنتاجي.

يتعلق عقد العميل باتفاقية انتفاع طويلة األجل لتسويق وشراء كمية كبيرة من إنتاج مادة البولي بروبيلين. حصلت 
المجموعة على هذا العقد نتيجة االندماج التجاري. يُطفأ األصل على مدار 30 سنة.

استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة   9

2019م2020مإيضاحات
9120٫628204٫556-1استثمار في مشروع مشترك

93٫372٫6863٫355٫123-2استثمار في شركات زميلة
3٫493٫3143٫559٫679

استثمار في مشروع مشترك 9-1

2019م2020مإيضاحات
9120٫628204٫556-1-1استثمار في مشروع مشترك

120٫628204٫556

شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )»سامابكو«( 9-1-1
لدى المجموعة حصة ملكية في شركة سامابكو، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، بنسبة 50٪ وهي شركة 
والكلورين  الكاوية  الصودا  مواد  وبيع  إنتاج  في  الرئيسية  أنشطتها  وتتمثل  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة 
وثاني كلوريد اإليثيل. يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركة سامابكو باستخدام طريقة حقوق الملكية 

في هذه القوائم المالية الموحدة.
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9   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع(
9-1-1  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات )»سامابكو«( )يتبع(

يبين الجدول أدناه معلومات مالية مختصرة عن شركة سامابكو. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة 
في القوائم المالية لشركة سامابكو وليس حصة المجموعة من هذه المبالغ. 

2019م2020م

2٫334٫9722٫442٫557موجودات غير متداولة

323٫584246٫701موجودات متداولة )باستثناء النقد وما في حكمه(
56٫71367٫203نقد وما في حكمه

380٫297313٫904مجموع الموجودات المتداولة
)2٫202٫480()2٫137٫209(مطلوبات غير متداولة

المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم الدائنـة التجاريـة 
)58٫381()213٫730(والمخصصات(

)87٫114()124٫177(مطلوبات متداولة أخرى
)145٫495()337٫907(مجموع المطلوبات المتداولة

240٫153408٫486صافي الموجودات

تسوية للقيمة الدفترية:

2019م2020م
-204٫556الرصيد كما في 1 يناير

331٫853-تأثير االندماج التجاري
)68٫829()83٫830(الحصة من الخسارة

)838()98(الحصة في التغيرات في الخسارة الشاملة األخرى
)79٫320(-سداد قروض

21٫690-إيرادات فوائد عن دفعات مقدمة
120٫628204٫556الرصيد كما في 31 ديسمبر

قائمة الدخل المختصرة لشركة سامابكو:

2019م2020م
522٫992538٫766اإليرادات

)471٫494()531٫386(تكلفة المبيعات
)139٫606()121٫315(استهالك وإطفاء

)170٫705()75٫076(تكلفة تمويلية
5241٫390ايرادات تمويلية

)165٫465()164٫973(الخسارة قبل الزكاة
)7٫655()2٫689(مصروف الزكاة

)173٫120()167٫662(الخسارة بعد الزكاة
)1٫676()196(خسارة شاملة أخرى

)174٫796()167٫858(مجموع الخسارة الشاملة

استثمار في شركات زميلة 9-2

2019م2020مإيضاحات
استثمار في شركات زميلة:

93٫178٫0723٫155٫341-2-1شركة تصنيع والصحراء لألوليفينات
9194٫614199٫782-2-2شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية

3٫372٫6863٫355٫123

9-2-1  شركة تصنيع والصحراء لألوليفينات )شركة تي أس أو سي(

لدى المجموعة حصة ملكية 32٫55٪ في شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات )تي أس أو سي( وهي شركة سعودية 
مساهمة مقفلة مسجلة في المملكة العربية السعودية وتتمثل أنشطتها الرئيسية في إنتاج وبيع البروبلين واإلثيلين 

والبولي إثيلين.

يتم المحاسبة عن استثمارات المجموعة في شركة تي أس أو سي باستخدام طريقة حقوق الملكية في هذه القوائم 
المالية الموحدة.
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9   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع(
9-1-2  شركة تصنيع والصحراء لألوليفينات )شركة تي أس أو سي( )يتبع(

المبالغ  عنها  المفصح  المعلومات  تعكس  سي.  أو  أس  تي  شركة  عن  مختصرة  مالية  معلومات  أدناه  الجدول  يبين 
تعديلها  تم  وقد  المبالغ.  هذه  من  المجموعة  حصة  وليس  سي  أو  أس  تي  لشركة  المالية  القوائم  في  المعروضة 
تسويات  ذلك  في  بما  وجدت،  إن  الملكية،  حقوق  طريقة  استخدام  عند  المنشأة  بها  قامت  التي  التسويات  لتعكس 

القيمة العادلة والتعديالت على الفروق في السياسة المحاسبية، عند اللزوم.

2019م2020م
9٫824٫44110٫032٫512موجودات غير متداولة

105٫89435٫446موجودات متداولة )باستثناء النقد وما في حكمه(
227٫226294٫510نقد وما في حكمه

333٫120329٫956مجموع الموجودات المتداولة
)475٫500()202٫500(مطلوبات غير متداولة

المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم الدائنـة التجاريـة 
)101٫250()101٫250(والمخصصات(

)91٫893()90٫149(مطلوبات متداولة أخرى
)193٫143()191٫399(مجموع المطلوبات المتداولة

9٫763٫6629٫693٫825صافي الموجودات

تسوية للقيمة الدفترية:

2019م2020م
-3٫155٫341الرصيد كما في 1 يناير

3٫359٫754-تأثير االندماج التجاري
55٫28183٫938الحصة من الربح

)286٫370()32٫550(توزيعات أرباح
)1٫981(-الحصة في التغيرات في الخسارة الشاملة األخرى

3٫178٫0723٫155٫341الرصيد كما في 31 ديسمبر

قائمة الدخل المختصرة لشركة تي أس أو سي:

2019م2020م
310٫980363٫359حصة المجموعة في ربح شركات زميلة

7331٫868ايرادات تمويلية
)8٫000()7٫333(مصروف الزكاة

198٫471265٫872الربح قبل الزكاة
191٫138257٫872الربح بعد الزكاة

)6٫087(-الدخل الشامل اآلخر
191٫138251٫785مجموع الدخل الشامل

9-2-2  شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )إنوكيم(

في  مسجلة  مقفلة  مساهمة  سعودية  شركة  وهي  إنوكيم،  شركة  في   ٪30 بنسبة  ملكية  حصة  المجموعة  لدى 
وكلوريد  الصودا(  )رماد  الثقيلة  الصوديوم  كربونات  وبيع  إنتاج  في  نشاطها  يتمثل  السعودية.  العربية  المملكة 

الكالسيوم وكربونات الكالسيوم. لم تبدأ أعمال التشغيل التجاري بعد.

المالية  القوائم  في  الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  إنوكيم  شركة  في  المجموعة  استثمارات  عن  المحاسبة  يتم 
الموحدة.

يبين الجدول أدناه معلومات مالية مختصرة عن شركة إنوكيم. تعكس المعلومات المفصح عنها المبالغ المعروضة 
في القوائم المالية لشركة إنوكيم وليس حصة المجموعة من هذه المبالغ. 

2019م2020م
620٫069178٫400موجودات غير متداولة

73٫74677٫102موجودات متداولة )باستثناء النقد وما في حكمه(
376٫250431٫264نقد وما في حكمه

449٫996508٫366مجموع الموجودات المتداولة
)4٫396()363٫552(مطلوبات غير متداولة

المطلوبات المالية المتداولة )باستثناء الذمم الدائنـة التجاريـة 
--والمخصصات(

)78٫005()119٫375(مطلوبات متداولة أخرى
)78٫005()119٫375(مجموع المطلوبات المتداولة

587٫138604٫365صافي الموجودات
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9   استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة )يتبع(

9-2-2   شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية )إنوكيم( )يتبع(

تسوية للقيمة الدفترية:

2019م2020م
-199٫782الرصيد كما في 1 يناير

242٫043-تأثير االندماج التجاري
)42٫291()5٫208(الحصة من الخسارة

4030حصة المجموعة في التغيرات في الدخل الشامل اآلخر
194٫614199٫782الرصيد كما في 31 ديسمبر

2019م2020م
176٫141181٫309الحصة في صافي الموجودات المتداولة

18٫47318٫473الشهرة
194٫614199٫782الرصيد كما في 31 ديسمبر

قائمة الدخل المختصرة لشركة إنوكيم:

2019م2020م
)148٫953()15٫187(المصروفات العمومية واإلدارية

7٫76017٫303ايرادات تمويلية
)12٫511()9٫936(مصروف الزكاة

)131٫650()7٫427(الخسارة قبل الزكاة
)144٫161()17٫363(الخسارة بعد الزكاة

135100الدخل الشامل اآلخر
)144٫061()17٫228(مجموع الخسارة الشاملة

استثمارات طويلة األجل   10

2019م2020مإيضاحات
10200٫367204٫197-1بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1060٫25525٫432-2بالتكلفة المطفأة
260٫622229٫629

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10-1

2019م2020م
أوراق مالية مدرجة

63٫75065٫325صندوق جدوى ريت الحرمين
15٫52215٫634أسهم الملكية

أوراق مالية غير مدرجة
121٫095123٫238وحدات صندوق استثمار

200٫367204٫197

 بالتكلفة المطفأة 10-2
بين  العرض  سعر  إلى  وتستند  السوق  في  السائدة  باألسعار  ربًحا  تحقق  متنوعة  صكوك  في  استثمارات  ذلك  يشمل 

البنوك السعودية. فيما يلي التفاصيل:

تاريخ االستحقاق

المبلغعدد الشهادات

2019م2020م2019م2020م
14٫00014٫0005٫2555٫255مارس 2023مبنك أبو ظبي األول

14٫00014٫0005٫1775٫177يونيو 2021مبنك جوليوس باير
50٫00050٫0005٫0005٫000أغسطس 2026مبنك البالد

50٫00050٫0005٫0005٫000يونيو 2026مبنك الجزيرة
50٫00050٫0005٫0005٫000فبراير 2025مشركة معادن للفوسفات

-40٫000-40نوفمبر 2025مالبنك السعودي الفرنسي
شركة أوريدكو للصكوك 

20٫000-200٫000-أغسطس 2020مالمحدودة

65٫43245٫432

معروض في قائمة المركز المالي كما يلي:

2019م2020م
60٫25525٫432موجودات غير متداولة

5٫17720٫000موجودات متداولة
65٫43245٫432
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10   استثمارات طويلة األجل )يتبع(

فيما يلي الحركة في االستثمارات طويلة األجل: 10-3

 القيمة العادلة
من خالل الدخل

المجموعالتكلفة المطفأة الشامل اآلخر

204٫19725٫432229٫629الرصيد كما في 1 يناير 2020م
4٫00040٫00044٫000مشتريات

)16٫417(-)16٫417(مبيعات/ مستحقة
8٫587-8٫587إعادة قياس معترف بها في الدخل الشامل اآلخر

)5٫177()5٫177(-معاد تصنيفه إلى استثمارات قصيرة األجل
200٫36760٫255260٫622الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

---الرصيد كما في 1 يناير 2019م
166٫55066٫972233٫522تأثير االندماج التجاري

72٫718-72٫718إضافات
)57٫269()9٫540()47٫729(مبيعات/ مستحقة

12٫658-12٫658إعادة قياس معترف بها في الدخل الشامل اآلخر
)12٫000()12٫000(-استبعاد عند االندماج التجاري*

)20٫000()20٫000(-معاد تصنيفه إلى استثمارات قصيرة األجل
204٫19725٫432229٫629الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

يمثل هذا الرصيد استثمار شركة الصحراء في صكوك سبكيم الذي تم تسويته في هذه القوائم المالية الموحدة   *
بعد االندماج التجاري.

الضريبة المؤجلة   11
فيما يلي الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الرئيسية المعترف بها من قبل المجموعة والحركات عليها خالل 

السنة:

موجودات ضريبية مؤجلة 11-1

2019م2020م
38٫4539٫872الرصيد كما في 1 يناير

28٫581)33٫483()المسترد(/ المحمل خالل السنة
4٫97038٫453الرصيد كما في 31 ديسمبر

قابلة  ضريبية  مصروفات  تعد  ال  التي  المخصصات  ببعض  رئيسي  بشكل  المؤجلة  الضريبية  الموجودات  تتعلق 
للخصم وخسائر ضريبية غير مستخدمة للشركات التابعة. ترى اإلدارة أنه ستتوفر أرباح ضريبية مستقبلية لالستفادة من 

الموجودات الضريبية المؤجلة.

مطلوبات ضريبية مؤجلة 11-2

2019م2020م
42٫71235٫319الرصيد كما في 1 يناير
6٫6887٫393المحمل خالل السنة

49٫40042٫712الرصيد كما في 31 ديسمبر

وآالت  ممتلكات  عن  الناشئة  للضريبة  الخاضعة  المؤقتة  بالفروق  رئيسي  بشكل  المؤجلة  الضريبية  االلتزامات  تتعلق 
ومعدات.

منافع موظفين طويلة األجل مدفوعة مقدمًا   12

 سلف
موظفين

 قروض
موظفين

 تكاليف
المجموعمؤجلة

212٫8321٫029٫750-816٫918الرصيد كما في 1 يناير 2020م
7٫2571٫6767٫128)1٫805(إضافات خالل السنة

)28٫911()28٫911(--إطفاء
)65٫171(--)65٫171(خصومات

749٫9427٫257185٫597942٫796الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

190٫683713٫266-522٫583الرصيد كما في 1 يناير 2019م
55٫891401٫595-345٫704تأثير االندماج التجاري
2٫3722٫372--إضافات خالل السنة

)36٫114()36٫114(--إطفاء
)51٫369(--)51٫369(خصومات

212٫8321٫029٫750-816٫918الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

الشهرة   13
100 ٪ من األسهم التي لها حق التصويت في  2011م، قامت شركة سبكيم للتسويق باالستحواذ على  بتاريخ 31 ديسمبر 
شركة سبكيم أوروبا إس إيه )سابقًا: شركة أكترا إس أيه( وهي شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه، وهي 
شركة غير مدرجة مسجلة في سويسرا مقابل 106 مليون ريال سعودي. وقد نشأ مبلغ 30 مليون ريال سعودي شهرة عن 

هذه المعاملة.
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13   الشهرة )يتبع(
باإلضافة إلى ذلك، وعلى النحو المبين في إيضاح )1( من اإليضاحات حول هذه القوائم المالية الموحدة، بتاريخ 16 مايو 
)»الصحراء«(٫  للبتروكيماويات  الصحراء  شركة  تصويت  وحقوق  أسهم  من   ٪100 على  سبكيم  شركة  استحوذت  2019م، 

وحصلت على السيطرة على شركة الصحراء. نتج عن هذا االندماج التجاري شهرة بمبلغ 600٫9 مليون ريال سعودي.

تم توزيع الشهرة بناًء على القيم العادلة المقدرة للوحدات المولدة للنقد التالية:

المبلغالوحدات المولدة للنقد
342٫295شركة الصحراء

258٫644شركة الواحة
600٫939

تقوم إدارة المجموعة اختبار الشهرة سنوًيا للوصول إلى أي انخفاض في القيمة، وذلك باستخدام نموذج التدفقات 
2020م، لم تجد  31 ديسمبر  المنتهية في  السنة  إجراؤه خالل  الذي تم  النقدية المخصومة. نتيجة الختبار تقييم الشهرة 

اإلدارة أي دليل على انخفاض قيمة الشهرة.

تستخدم المجموعة القيمة قيد االستخدام كأساس لتحديد المبالغ القابلة لالسترداد. فيما يلي االفتراضات الرئيسية 
المستخدمة:

· استندت التدفقات النقدية المتوقعة المستخدمة إلى توقعات خطة العمل لمدة 5 سنوات التي اعتمدتها اإلدارة. 	
هذه هي أفضل المعلومات المتوفرة عن حجم المبيعات واإلنتاج المتوقعين وأسعار المبيعات وتكاليف اإلنتاج.

· كان معدل النمو المستخدم في الوصول إلى توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث الميزانيات 	
/ التوقعات هو 2 ٪ )2019م: 2 ٪(. ترى اإلدارة أن معدالت النمو المقدرة المستخدمة ال تتجاوز متوسط   معدالت النمو 

على المدى الطويل في أنشطة المجموعة.
· التكلفة 	 إلى متوسط    النقدية، والتي تستند  التدفقات  10٪( على توقعات  )2019م:   ٪10 تم تطبيق معدل خصم قدره 

المرجحة لرأس المال.
· الرئيسية 	 االفتراضات  في  المستخدم  المخصومة  النقدية  التدفقات  نموذج  حساسية  بتقييم  المجموعة  قامت 

التالية:
· ال زال تخفيض معدل النمو المستخدم في الوصول إلى توقعات التدفقات النقدية بعد الفترة التي تغطيها أحدث 	

الميزانيات / التوقعات بنسبة 1 ٪ يُعّد حداً أقصى جيداً للقيمة الدفترية للشهرة.
· ال زال زيادة معدل الخصم بنسبة 1٪ يُعّد حداً أقصى جيداً للقيمة الدفترية للشهرة.	

الرئيسية لن يكون له أي تأثير جوهري على القيمة  وعليه، فإن أي تغيرات متوقعة على نحو معقول في االفتراضات 
الدفترية للشهرة الموزعة على مختلف الوحدات المولدة للنقد.

مخزون   14

2019م2020مإيضاحات

109٫555150٫269مواد خام
14450٫216474٫377-1بضاعة تامة الصنع

395٫826364٫145قطع غيار ومستهلكات
955٫597988٫791

)31٫324()48٫071(14-2مخصص مخزون بطيء الحركة وقطع غيار
907٫526957٫467

كما في 31 ديسمبر، تشمل البضاعة تامة الصنع مخزون بمبلغ 7٫9 مليون ريال سعودي )2019م: 8٫9 مليون ريال   1-14
سعودي( وهي منتجات غير تامة الصنع.

14-2 فيما يلي الحركة في مخصص المخـزون بطيء الحركة وقطع الغيار:

2019م2020م

31٫32425٫843الرصيد كما في 1 يناير
16٫7475٫481مخصص مكون خالل السنة

48٫07131٫324الرصيد كما في 31 ديسمبر

14-3 كما في 31 ديسمبر 2020م، قامت المجموعة بتخفيض قيمة مخزونها من البضائع تامة الصنع بمبلغ 7٫5 مليون 
ريال سعودي )2019م: الشيء( بسبب الزيادة في تكلفة إنتاج بعض البضاعة تامة الصنع التي تتجاوز أسعار البيع. أُدرج 

الخفض في “تكلفة المبيعات” في قائمة الدخل الموحدة.

ذمم مدينــة تـجــارية   15

2019م2020مإيضاحات
1٫130٫945926٫615ذمم مدينة تجارية

)84٫257()70٫027(15-1يخصم: مخصص انخفاض في القيمة
1٫060٫918842٫358
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15   ذمم مدينــة تـجــارية )يتبع(
15-1 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة:

2019م2020م
84٫25790٫696الرصيد كما في 1 يناير

1٫256)14٫230(مخصص )رد(/ معترف به خالل السنة
)7٫695(-شطب خالل السنة

70٫02784٫257الرصيد كما في 31 ديسمبر

تتضمن الذمم المدينة التجارية مبلغ 339٫3 مليون ريال سعودي )2019م: 354٫2 مليون ريال سعودي( من أطراف ذات 
إن  المستحقة ألطراف ذات عالقة.  بالمبالغ  المتعلقة  الشروط واألحكام  إيضاح )35( لمعرفة  إلى  الرجوع  عالقة. يرجى 
بتحليل  اإلدارة  تقوم  العمالء.  مع  االتفاقيات  لشروط  وفقا  عمومًا  وتكون  بفوائد  محملة  غير  التجارية  المدينة  الذمم 

الرصيد القائم للعمالء بشكل منتظم وتقوم بشطب أي رصيد تدرك اإلدارة أنه غير قابل للتحصيل.

إن ذمم مدينـة تجارية بمبلغ 162٫8 مليون ريال سعودي )2019م: 238٫9 مليون ريال سعودي( مكفولة كضمان.

يرجى الرجوع إلى إيضاح )19( حول مخاطر االئتمان للذمم المدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام المجموعة بإدارة 
وقياس النوعية االئتمانية للذمم المدينة التجارية.

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى   16

2019م2020م
99٫615130٫413دفعات مقدمة وودائع ومدفوعات مقدمًا

38٫89431٫114مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 35(
31٫23912٫733ذمم ضريبة مدخالت ضريبة القيمة المضافة

1٫2645٫504إيرادات استثمارات مستحقة
18٫8557٫776أخرى

189٫867187٫540

نقد وما في حكمه   17

2019م2020م
18624نقد بالصندوق
952٫335846٫566نقد لدى البنك

1٫544٫350944٫687ودائع قصيرة األجل
2٫496٫8711٫791٫277

والتي  السيولة  عالية  واالستثمارات  الطلب  تحت  والودائع  البنوك  لدى  واألرصدة  النقد  حكمه  في  وما  النقد  يتضمن 
تكون فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل. تمثل الودائع قصيرة األجل ودائع لدى بنوك تجارية تحمل معدل ربح يتراوح 

بين 0٫1٪ و 2٫9٪ )2019م: ٪1٫2 - ٪3٫01(.

رأس المال واالحتياطيات   18

2019م2020م
األسهم المصرح بها

األسهم العادية بقيمة 10 ريال سعودي للسهم
األسهم العادية المصدرة والمدفوعة بالكامل

733٫333366٫667كما في 1 يناير
366٫666-مصدرة خالل السنة
733٫333733٫333كما في 31 ديسمبر

احتياطي نظامي
هذا  يبلغ  حتى  الربح  صافي  من   ٪10 بتحويل  نظامي  احتياطي  بتكوين  الشركة  تقوم  الشركة،  تأسيس  لعقد  وفقًا 

االحتياطي 30٪ من رأس المال. هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين.

احتياطيات أخرى

تشمل االحتياطيات األخرى احتياطي تحوط تدفقات نقدية واحتياطي استثمار بالقيمة العادلة واحتياطي نتائج بيع/ 
شراء أسهم في شركات تابعة واحتياطي ترجمة عمالت أجنبية واحتياطي عالوة دفع على أساس أسهم واحتياطي 
معامالت دفع على أساس أسهم وربح/ )خسارة( غير محققة عن منافع الموظفين. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر الناتجة 
عن بيع / شراء حصص في الشركات التابعة، عندما تستمر المجموعة في ممارسة سيطرة على الشركة التابعة، في 

احتياطي نتائج بيع / شراء الحصص في الشركات التابعة.
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18   رأس المال واالحتياطيات )يتبع(
وفيما يلي الحركة في االحتياطيات األخرى خالل السنة:

31 ديسمبر 2020م
احتياطي تحوط 

التدفقات النقدية
احتياطي استثمار 

بالقيمة العادل

احتياطي نتائج بيع/ 
شراء أسهم

 في شركات تابعة
احتياطي ترجمة 

عمالت أجنبية
احتياطي عالوة دفع 

على أساس أسهم

احتياطي
 معامالت دفع 

على أساس أسهم

ربح / )خسارة( 
غير محققة عن 

المجموعمنافع الموظفين

)433()55٫923(36٫4494٫592)8٫427(12٫65812٫850)2٫632(كما في 1 يناير 2020م

108---108---فروق صرف عمالت أجنبية عند ترجمة العمليات األجنبية

3٫688------3٫688التغيرات بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

)79٫832()79٫832(------ربح إعادة قياس عن خطة المنافع المحددة

8٫587-----8٫587-التغيرات في القيمة العادلة الستثمار

)194(-6٫548)6٫742(----صافي التغير في حسابات عالوة إصدار أسهم

)14٫102(----)14٫102(--صافي التغير في احتياطي بيع/ شراء في شركات تابعة

1٫05621٫245)1٫252()8٫319(29٫70711٫140)135٫755()82٫178(

31 ديسمبر 2019م
احتياطي تحوط 

التدفقات النقدية
احتياطي استثمار 

بالقيمة العادل

احتياطي نتائج 
بيع/ شراء أسهم 

في شركات تابعة
احتياطي ترجمة 

عمالت أجنبية

احتياطي عالوة 
دفع على أساس 

أسهم

احتياطي 
معامالت دفع

 على أساس أسهم

ربح / )خسارة( 
 غير محققة عن

المجموعمنافع الموظفين

41٫036)1٫217(35٫8452٫619)9٫061(12٫850--كما في 1 يناير 2019م

634---634---فروق صرف عمالت أجنبية عند ترجمة العمليات األجنبية

)2٫632(------)2٫632(التغيرات بالقيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

)54٫706()54٫706(------ربح إعادة قياس عن خطة المنافع المحددة

12٫658-----12٫658-التغيرات في القيمة العادلة الستثمار

2٫577-6041٫973----صافي التغير في حسابات عالوة إصدار أسهم

)2٫632(12٫65812٫850)8٫427(36٫4494٫592)55٫923()433(
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18   رأس المال واالحتياطيات )يتبع(
كما في 31 ديسمبر 2020م، لدى المجموعة ترتيبات الدفع على أساس السهم التالية:

خطة شراء األسهم )تسوية حقوق الملكية(

عرضت المجموعة على موظفيها االشتراك في خطة شراء األسهم للموظفين. للمشاركة في الخطة، ينبغي على الموظفين أن يستوفوا معايير االستحقاق الخاصة بالشركة، أي أنه ينبغي أن يكونوا قد أكملوا سنة واحدة في الخدمة وأن يكون 
لديهم تقييم أداء جيد من الشركة. وفًقا لشروط الخطة، يحق للموظفين في نهاية فترة 36 شهراً شراء أسهم باستخدام األموال الت تم توفيرها بسعر أقل بنسبة 30٪ من سعر السوق في تاريخ المنح. ال يحق شراء األسهم سوى للموظفين الذين 
ال يزالون في الخدمة ويدخرون المبلغ المطلوب من إجمالي راتبهم الشهري لمدة 36 شهرا متتالية. يدفع المشترك 25٪ من قيمة األسهم المخصصة نقدا ويدفع المتبقي على أقساط شهرية متساوية ال تتجاوز 20٪ من الراتب الشهري للمشترك. 

سيتم رد المبالغ المدخرة إلى الموظفين الذين يتوقفون عن العمل قبل انتهاء الـ 36 قسط أو الذين يفضلون عدم ممارسة خيار شراء األسهم.

وفيما يلي الشروط الرئيسية المتعلقة بالمنحة بموجب هذه البرامج؛ ويتم تسوية جميع الخيارات عن طريق التسليم الفعلي لألسهم.

31 ديسمبر 2020م:

العمر التعاقدي للخياراتسعر الممارسةالقيمة العادلة في تاريخ المنحشروط االستحقاقعدد األدواتتاريخ المنح

3 سنوات22٫615٫8خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح128٫834 مايو 2018م

3 سنوات21٫114٫8خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1168٫712 نوفمبر 2018م

3 سنوات21٫014٫7خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1318٫706 مايو 2019م

3 سنوات16٫711٫7خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1321٫327 نوفمبر 2019م

3 سنوات13٫89٫7خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح12٫058٫384 مايو 2020م

3 سنوات16٫611٫6خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1490٫258 نوفمبر 2020م

31 ديسمبر 2019م:

العمر التعاقدي للخياراتسعر الممارسةالقيمة العادلة في تاريخ المنحشروط االستحقاقعدد األدواتتاريخ المنح

3 سنوات18٫112٫6خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1157٫810 مايو 2017م

3 سنوات15٫210٫6خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1226٫806 نوفمبر 2017م

3 سنوات22٫615٫8خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح133٫928 مايو 2018م

3 سنوات21٫114٫8خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1198٫866 نوفمبر 2018م

3 سنوات21٫014٫7خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1374٫626 مايو 2019م

3 سنوات16٫711٫7خدمة 3 سنوات من تاريخ المنح1317٫827 نوفمبر 2019م

لدى المجموعة، بموجب ترتيبات دفع على أساس السهم، نقد وما في حكمه بمبلغ 15٫9 مليون ريال سعودي )2019م: 9٫9 مليون ريال سعودي( واستثمارات قصيرة األجل بمبلغ 20 مليون ريال سعودي )2019م: 33٫6 مليون ريال سعودي(. بلغت 
المصروفات المعترف بها خالل السنة الناتجة عن إطفاء الخصم المقدم بموجب ترتيبات الدفع على أساس أسهم 3٫8 مليون ريال سعودي )2019م: 1٫9 مليون ريال سعودي(.
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األدوات المالية   19
الموجودات المالية 19-1

31 ديسمبر 2020م
بالتكلفة
 المطفأة

بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح

أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

المجموعالشامل اآلخر
318٫115-298٫07920٫036استثمار قصير األجل

200٫367260٫622-60٫255استثمار طويل األجل
1٫060٫918--1٫060٫918ذمم مدينة تجارية )إيضاح 15(

166٫483--166٫483مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى
2٫496٫871--2٫496٫871النقـد وما في حـكمه )إيضاح 17(

4٫082٫60620٫036200٫3674٫303٫009

31 ديسمبر 2019م
 بالتكلفة
المطفأة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

أو الخسارة

بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل 

المجموعالشامل اآلخر

348٫900-315٫27833٫622استثمار قصير األجل
204٫197229٫629-25٫432استثمار طويل األجل

842٫358--842٫358ذمم مدينة تجارية )إيضاح 15(
مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى 

136٫510--136٫510)إيضاح 16(

1٫791٫277--1٫791٫277النقـد وما في حـكمه )إيضاح 17(
3٫110٫85533٫622204٫1973٫348٫674

المطلوبات المالية 19-2
المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة:

المطلوبات المالية األخرىأ  

2019م2020م
67٫17371٫921التزامات عقود إيجار )إيضاح 7(

226٫848187٫934ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى )اإليضاح 24(
927٫095645٫454مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى )إيضاح 25(

1٫221٫116905٫309مجموع المطلوبات المالية األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة

القروض والسلف	  

2019م2020م
قروض وسلف متداولة

692٫303465٫708قروض متوافقة مع الشريعة
331٫500255٫722صندوق التنمية الصناعية السعودي

54٫208114٫583قروض صندوق االستثمارات العامة
1٫078٫011836٫013

-987٫773صكوك مرابحة إسالمية
موجودات متداولة أخرى

21٫500-قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
2٫065٫784857٫513مجموع القروض والسلف المتداولة

القروض والسلف غير المتداولة
4٫909٫2725٫066٫707قروض متوافقة مع الشريعة

132٫523292٫665صندوق التنمية الصناعية السعودي
298٫121352٫329قروض صندوق االستثمارات العامة

5٫339٫9165٫711٫701
قروض ومطلوبات غير متداولة أخرى

53٫32674٫474قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
987٫445-صكوك مرابحة إسالمية

5٫393٫2426٫773٫620مجموع القروض والسلف غير المتداولة
7٫459٫0267٫631٫133مجموع القروض والسلف

8٫680٫1428٫536٫442مجموع المطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
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فيما يلي جدول استحقاقات السداد المجمعة للقروض الطويلة األجل كما في 31 ديسمبر:

2019م2020م
857٫513-2020م
20211٫627٫2932٫699٫288م

20221٫372٫8021٫285٫801م
20231٫266٫5111٫107٫122م
2024669٫031903٫923م
2025457٫604238٫841م

20262٫065٫785538٫645م وما بعدها
7٫459٫0267٫631٫133

المطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة

2019م2020م
6٫88010٫568األدوات المالية المشتقة

6٫88010٫568

قرض مكفول - صندوق التنمية الصناعية السعودي
للكيماويات  سبكيم  وشركة  للبوليمرات  العالمية  الشركة  إلى  قروضًا  السعودي  الصناعية  التنمية  صندوق  قدم 
وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. وهذه القروض مكفولة بضمانات من المساهمين بالتناسب مع حصصهم 
وبرهن له األولوية األولى على جميع الموجودات الحالية والمستقبلية. يتم سداد القروض على أقساط نصف سنوية 
تحمل  القروض.  فترة  خالل  معينة  مالية  نسب  على  بالحفاظ  تتعلق  شروطًا  القروض  اتفاقيات  تشمل  متساوية.  غير 

قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوم إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات القروض.

قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
أبرمت المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مؤسسات مالية على حدة وكذلك مع 
لصندوق  بالفعل  المرهونة  الموجودات  على  الثانية  األولوية  له  برهن  مكفولة  القروض  إن  مالية.  مؤسسات  اتحاد 
القروض  اتفاقيات  تتطلب  متساوية.  غير  سنوية  نصف  أقساط  على  القروض  سداد  يتم  السعودي.  الصناعية  التنمية 
المعدل  أساس  على  تمويل  تكاليف  القروض  تحمل  معينة.  مالية  نسب  على  للمحافظة  الشروط  لبعض  االمتثال 

السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( زائداً هامش ثابت.

قرض مكفول - صندوق االستثمارات العامة
قدم صندوق االستثمارات العامة قرضًا إلى الشركة العالمية للبوليمرات لتمويل أعمال انشاء مصانع تلك الشركات. 
إن االلتزام في ظل اتفاقيات هذه القروض يعطي صندوق االستثمارات العامة حقا متساويًا مع جميع الدائنين اآلخرين. 
للمحافظة  الشروط  لبعض  االمتثال  القروض  اتفاقيات  تتطلب  متساوية.  سنوية  نصف  أقساط  على  القروض  تسدد 
على نسب مالية معينة. تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في لندن )اليبور( زائداً 
هامش ثابت. في مارس 2021م، أعادت المجموعة تمويل قرض صندوق االستثمارات العامة واستبدلته بقروض بنكية 

متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

في يوليو 2017م، أعلنت هيئة الرقابة المالية بالمملكة المتحدة، التي تنظم سعر الفائدة المعروض بين البنوك في 
أسعار  مؤشرات  سالسل  أكثر  أحد  هو  الليبور  2021م.  سنة  بعد  سيتوقف  »ليبور«  الفائدة  سعر  مؤشر  أن  »الليبور«،  لندن 
سعودي  ريال  مليون   352٫3 بمبلغ  األجل  طويلة  قروض  المجموعة  لدى  2020م،  ديسمبر   31 في  كما  شيوًعا.  الفائدة 
معرضة لتأثير الليبور. ترى المجموعة أن إصالح اإليبور )المرحلة 1 والمرحلة 2( لن يكون له أي تأثير جوهري على القوائم 
المالية الموحدة. ومع ذلك، فإن اإلعفاء المتاح لالستمرار باستخدام الليبور كمعدل فائدة مرجعي المتوفر في المرحلة 

)1(، قابل للتطبيق واستخدمته المجموعة عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة.

قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
بأن  المتخصصة  للمنتجات  السعودية  الشركة  ومصنع  المتقدمة  الكابالت  لعوازل  الخليج  شركة  في  الشركاء  قرر 
يساهموا في تمويل نسبة معينة من تكاليف المشاريع كسلف من الشركاء حسب اتفاقيات الشركاء. وفقًا التفاقيات 
الشركاء، فإن قروض الشركاء طويلة األجل ستسدد لهم بعد دفع الديون الخارجية وأي تمويل لحسابات احتياطية. كما 
في 31 ديسمبر 2020م، قدم الشركاء بالشركات التابعة للشركة قروض طويلة األجل بمبلغ 53٫3 مليون ريال سعودي 
)2019م: 74٫5 مليون ريال سعودي(، وقروض قصيرة األجل بمبلغ الشيء )2019م: 21٫5 مليون ريال سعودي(. تحمل هذه 

القروض مصروفات تمويل بالمعدالت السائدة في السوق.

صكوك
في يونيو 2016م، أصدرت الشركة صكوك مضاربة / مرابحة جديدة بمبلغ 1٫000 مليون ريال سعودي والتي تستحق خالل 

خمس سنوات وبعموالت مستحقة الدفع بشكل نصف سنوي بمعدل السيبور زائًدا 2٫35٪ سنويًا.

التسهيالت البنكية
لدى المجموعة تسهيالت بنكية مع بنوك محلية على شكل تسهيالت رأس مال عامل واعتمادات مستندية وخطابات 

ضمان وتسهيالت أخرى )»التسهيالت«(. تحمل التسهيالت فائدة حسب المعدالت السائدة في السوق.
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 موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 19-3

تستخدم المجموعة طرق تقييم تعد مناسبة في الظروف المحيطة والتي تتوفر لها البيانات الكافية لقياس القيمة 
العادلة، مما يضاعف من استخدام المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى 
المالية  القوائم  في  عنها  االفصاح  أو  العادلة  قيمتها  قياس  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  إن  حد.  أدنى 
التي تعتبر  العادلة وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدنى مستوى من المدخالت  القيمة  الموحدة مصنفة ضمن تدرج 

هامة لقياس القيمة العادلة ككل:
المستوى 1 - األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة.

المستوى 2 - أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة قاباًل للمالحظة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى 3 - أساليب تقييم يكون فيها أدنى مستوى من المدخالت الهامة لقياس القيمة العادلة غير قابل للمالحظة.
يوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية، بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة 
للموجودات  العادلة  القيمة  معلومات  يتضمن  ال  وهو  العادلة.  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  المالية  لألدوات  العادلة 

المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي القيمة المعقولة للقيمة العادلة:
القيمة 
الدفترية

القيمة 
المستوى 3المستوى 2المستوى 1العادلة

كما في 31 ديسمبر 2020م
استثمارات قصيرة األجل

--20٫03620٫03620٫036أوراق مالية على شكل أسهم
استثمارات طويلة األجل

--63٫75063٫75063٫750صندوق استثمار مدرج
-121٫095-121٫095121٫095صندوق استثمار غير مدرج

--15٫52215٫52215٫522أسهم الملكية
-220٫403220٫40399٫308121٫095المجموع

القيمة
 الدفترية

القيمة
المستوى 3المستوى 2المستوى 1العادلة

كما في 31 ديسمبر 2019م
استثمارات قصيرة األجل

--33٫62233٫62233٫622أوراق مالية على شكل أسهم
استثمارات طويلة األجل

--65٫32565٫32565٫325صندوق استثمار مدرج
-123٫238-123٫238123٫238صندوق استثمار غير مدرج

--15٫63415٫63415٫634أسهم الملكية
-237٫819237٫819114٫581123٫238المجموع

القياس بالقيمة العادلة 19-4
للسياسات  وفقا  الموحدة  المالي  المركز  قائمة  في  للمجموعة  المالية  والمطلوبات  بالموجودات  االعتراف  يتم 

المحاسبية. إن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة تقارب قيمتها العادلة.

القياس بالتكلفة المطفأة 19-5
تعتزم  اإليداع.  تاريخ  من  عام  عن  وتقل  أشهر  ثالثة  عن  استحقاقها  تواريخ  تزيد  البنوك  لدى  ودائع  الرصيد  هذا  يمثل 
 298٫1 مبلغ  2020م  ديسمبر   31 في  االستثمارات  هذه  حجم  يبلغ  االستحقاق.  تاريخ  حتى  باالستثمار  االحتفاظ  المجموعة 
يرجى  األجل.  قصيرة  كاستثمارات  االستثمارات  هذه  تُصنف  سعودي(.  ريال  مليون   315٫3 )2019م:  سعودي  ريال  مليون 

الرجوع إلى إيضاح )10( لمعرفة االستثمارات طويلة األجل المحملة بالتكلفة المطفأة.

أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية 19-6
تتضمن الموجودات المالية الرئيسية للمجموعة النقد وما في حكمه والذمم المدينة وبعض الذمم المدينة األخرى 
الرئيسية  المالية  المطلوبات  تتكون  مشتقة.  أدوات  معامالت  في  الشركة  دخلت  عملياتها.  من  مباشرة  تنشأ  التي 
للمجموعة قروض وسلف قصيرة وطويلة األجل بما في ذلك قروض من المساهمين وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة 

أخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو تمويل عمليات المجموعة.

إدارة  على  للمجموعة  العليا  اإلدارة  تشرف  السيولة.  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  السوق  لمخاطر  معرضة  المجموعة 
المالية  المخاطر  تحديد  يتم  مناسبة.  وإجراءات  لسياسات  للمجموعة  المالية  المخاطر  أنشطة  تخضع  المخاطر.  هذه 
وقياسها وإدارتها وفقا لسياسات المجموعة وقابلية تحمل المخاطر. يتم تنفيذ جميع أنشطة المشتقات ألغراض إدارة 
المخاطر من قبل فرق تتمتع بمهارات وخبرات وإشراف مناسب. إن سياسة المجموعة هي عدم القيام بأي تداول في 
المشتقات ألغراض المضاربة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة والموافقة على سياسات إدارة كل من هذه المخاطر، والتي 

نلخصها فيما يلي:

مخاطر السوق
نتيجة  المالية  المستقبلية لألدوات  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  التعرض لتقلبات  مخاطر السوق هي مخاطر 
للتغيرات في أسعار السوق. تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع: مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار 
القروض  السوق:  بمخاطر  المتأثرة  المالية  األدوات  تتضمن  السلع.  أسعار  ومخاطر  األسهم  أسعار  مخاطر  مثل  األخرى 

والسلف والودائع واألدوات المالية المشتقة.
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19-6  أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات المالية )يتبع(

مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تعرض القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما لتقلبات نتيجة 
للتغيرات في أسعار الفائدة في السوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة في السوق يتعلق 
بشكل رئيسي بالتزامات القروض للمجموعة بمعدالت فائدة معومة. إلدارة ذلك، لدى المجموعة سياسة لتقييم آثار 
التغيرات في أسعار الفائدة وتقييم الحاجة للدخول في مبادالت أسعار الفائدة، والتي بموجبها توافق على أن تبادل، 
في فترات معينة، الفرق بين مبالغ بالفائدة الثابتة والمتغيرة والمحسوبة بالرجوع إلى مبلغ أصلي رمزي متفق عليه. في 
31 ديسمبر 2020م، بلغت القيمة الثابتة للفائدة على القرض طويل األجل القائم حوالي 23٪ )2019م: 24٪( من التكاليف 

التمويلية على القروض.

حساسية سعر الفائدة
يوضح الجدول التالي حساسية التغير المحتمل والمعقول في أسعار الفائدة على ذلك الجزء من القروض والسلف 
بعد أثر محاسبة التحوط )إن وجد(. مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، تتأثر أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من 

خالل التأثير على القروض ذات المعدالت المتغيرة كما يلي:

الزيادة / االنخفاض
التأثير على الربح قبل 
الزكاة وضريبة الدخل

31 ديسمبر 2020م
36٫1+50 نقطة أساساألثر بالمليون ريال سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
)36٫1(-50 نقطة أساساألثر بالمليون ريال سعودي بسبب التغير في نقاط األساس

31 ديسمبر 2019م
37٫7+50 نقطة أساساألثر بالمليون ريال سعودي بسبب التغير في نقاط األساس
)37٫7(-50 نقطة أساساألثر بالمليون ريال سعودي بسبب التغير في نقاط األساس

تستند الحركة المفترضة في نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة على بيئة السوق الحالية القابلة للمالحظة، 
والتي تظهر بعض التقلبات بشكل أعلى مما كانت عليه في السنوات السابقة.

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية 
ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار 
صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة التشغيلية للمجموعة )عندما تكون اإليرادات أو المصاريف مقومة 
بعملة مختلفة عن العملة الوظيفية للمجموعة( وصافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية بما في 
اليورو.  ذلك المبالغ بالعملة األجنبية المستحقة من اطراف ذات عالقة. تتعرض المجموعة لتقلبات في أسعار صرف 
يتم متايعة مخاطر العمالت على مستوى المجموعة. تراقب المجموعة تقلبات أسعار صرف اليورو وتقوم بإدارة مخاطر 
العمالت األجنبية من خالل الدخول في معامالت التحوط باستخدام عقود صرف عمالت آجلة. في 31 ديسمبر 2020م، لدى 

المجموعة ذمم مدينة بمبلغ الشيء يورو )2019م: 19٫4 مليون يورو( مدرجة في رصيد المستحق من أطراف ذات عالقة.

المخاطر  شروط  مع  لتتناسب  المشتقات  شروط  على  المجموعة  تتفاوض  التحوط،  لغرض  مشتقات  إدخال  عند 
الخاضعة للتحوط. بالنسبة لتحوط المعامالت المتوقعة، تغطي األداة المشتقة فترة التعرض من النقطة التي يم 
بالعملة  المقومة  الناتجة  الدائنة  الذمم  أو  المدينة  الذمم  تسوية  نقطة  حتى  للمعامالت  نقدية  تدفقات  توقع  فيها 

األجنبية.

حساسية العمالت األجنبية
يوضح الجدول التالي الحساسية تجاه التغيرات الممكنة والمعقولة في أسعار صرف اليورو، مع ثبات جميع المتغيرات 
والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  )بسبب  الدخل  وضريبة  الزكاة  قبل  المجموعة  لربح  األخرى، 
المالية بما في ذلك مشتقات العمالت األجنبية غير المحددة( وحقوق ملكية المجموعة قبل الضريبة، إن وجدت. إن 

تعرض المجموعة لتغيرات العمالت األجنبية لجميع العمالت األخرى ليس جوهريًا.

حساسية العمالت األجنبية

تغيرات في
سعر اليورو

األثر على الربح قبل 
الضريبة

التأثير على حقوق 
الملكية

)بالمليون ريال سعودي()بالمليون ريال سعودي(
31 ديسمبر 2020م

1٫61٫6+0٫5اليورو مقابل الريال السعودي
)1٫6()1٫6(-0٫5اليورو مقابل الريال السعودي

31 ديسمبر 2019م
12٫911٫9+0٫5اليورو مقابل الريال السعودي
)11٫9()12٫9(-0٫5اليورو مقابل الريال السعودي
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مخاطر أسعار السلع
واإليثان  البروبان  رئيسي  بشكل  ذلك  في  بما  لإلنتاج  مختلفة  مدخالت  أسعار  في  السوق  تقلبات  ألثر  الشركة  تتعرض 

واإليثيلين والبروبيلين والغاز الطبيعي والمنافع، ويرتبط العديد من المدخالت بأسعار النفط الخام.

إلدارة المخاطر، قام مجلس إدارة المجموعة بوضع استراتيجية واسعة إلدارة المخاطر والتي تتضمن شراء عقود طويلة 
األجل بسعر ثابت، حيثما أمكن، للتعامل مع مخاطر أسعار السلع. عالوة على ذلك، فإن أسعار بعض المدخالت ذات 
األسعار المتغيرة مثل البروبان والبروبيلين واإلثيلين مرتبطة على نجٍو نسبي بسعر البيع للمنتج النهائي الذي تبيعه 
المجموعة، مما يقلل أيًضا من التعرض. ال يمكن على نحٍو معقول تحديد حساسية محفظة منتجات المجموعة في 

تقلبات أسعار النفط الخام، وبالتالي، لم يُفصح عنها.

مخاطر االئتمان
إلى  أو عقد مع عميل مما يؤدي  أداة مالية  المقابل اللتزاماته بموجب  الطرف  االئتمان هي مخاطر عدم وفاء  مخاطر 
المدينة  الذمم  في  رئيسي  )بشكل  التشغيلية  أنشطتها  في  االئتمان  لمخاطر  معرضة  المجموعة  مالية.  خسارة 
التجارية( وفي أنشطتها التمويلية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية ومعامالت صرف العمالت 

األجنبية واألدوات المالية األخرى.

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية 
وموجودات العقود على النحو المبين في إيضاح )19(.

فيما يلي مخصص االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات العقود المثبتة في الربح أو الخسارة:

2019م2020م
مخصص انخفاض في القيمة )رد(/ معترف به عن ذمم مدينة تجارية 

1٫256)14٫230(وموجودات عقود ناشئة عن عقود مع العمالء

)14٫230(1٫256

ذمم مدينة تجارية وموجودات عقود
تتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء وفًقا لسياسة المجموعة وإجراءاتها ومراقبتها المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء. 
يتم تقييم الجدارة االئتمانية للعميل بناء على تقارير ائتمان واسعة النطاق ويتم تحديد حدود االئتمان الفردية بناًء على 
هذا التقييم. تتم مراقبة الذمم المدينة للعمالء بشكل منتظم ويتم تغطية أي شحنات إلى العمالء الرئيسيين بشكل 
عام عن طريق خطابات اعتماد أو غيرها من أشكال التأمين االئتماني. في 31 ديسمبر 2020م، لدى المجموعة 15 عمياًل 
)2019م: 15 عميال( مدينون بمبلغ 583 مليون ريال سعودي )2019م: 490 مليون ريال سعودي(، ويمثلون مجتمعين حوالي 

55٪ )2019م: 53٪( من مجموع الذمم المدينة التجارية.

الرئيسيين.  للعمالء  بالنسبة  حدة  على  كل  مالية  قوائم  كل  تاريخ  في  القيمة  في  االنخفاض  متطلبات  تحليل  يتم 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة الصغيرة ضمن مجموعات متجانسة وتقييم االنخفاض في 
المعتاد،  التجارية حسب  المدينة  بالذمم  المخاطر فيما يتعلق  تركز  المجموعة بتقييم  القيمة بشكل جماعي. تقوم 
حيث يوجد عمالؤها في العديد من االختصاصات والقطاعات المتعددة ويعملون في أسواق مستقلة على نحو كبير.

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب القطاع الجغرافي كما في 31 
ديسمبر 2020م:

2019م2020م
1٫000٫796810٫619دول أجنبية

130٫149115٫996المملكة العربية السعودية
1٫130٫945926٫615

فيما يلي التعرض لمخاطر االئتمان للذمم المدينـة التجارية وموجودات العقود حسب نوع الطرف المقابل كما في 
31 ديسمبر 2020م:

2019م2020م
425٫561438٫450جهات التسويق/ الشراء

705٫384488٫165عمالء نهائيون
1٫130٫945926٫615

كما في 31 ديسمبر 2020م، تبلغ القيمة الدفترية ألهم عميل )جهة تسويق/ شراء( لدى المجموعة مبلغ 194٫8 مليون ريال 
سعودي )2019م: 178٫8 مليون ريال سعودي(.

تقييم الخسارة االئتمانية المتوقعة للعمالء كما في 31 ديسمبر 2020م
توزع المجموعة كل تعرض على درجة مخاطر ائتمان بناًء على صفات مخاطر االئتمان واأليام التي تجاوزت فيها تاريخ 

استحقاقها. تعتمد معدالت الخسارة المتوقعة على بيانات الدفع الخاصة بالعمالء في تواريخ االستحقاق.
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من  العقود  وموجودات  التجارية  المدينـة  للذمم  االئتمان  لمخاطر  التعرض  حول  معلومات  التالي  الجدول  يعرض 
العمالء:

31 ديسمبر 2020م

معدل االنخفاض 
في قيمة الخسارة 

االئتمانية المتوقعة
إجمالي القيمة 

الدفترية

االنخفاض في قيمة 
الخسارة االئتمانية 

المتوقعة
-967٫367-متداول )لم يتجاوز تاريخ االستحقاق(

-60٫355-تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 0-90 يومًا
-3٫012-تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 91-120 يوما

)360(103٫496%تجاوزت استحقاقها بمدة 121-180 يومًا
)656(144٫759%تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 181-360 يوما

)69٫011(7591٫956%تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من 360 يومًا
1٫130٫945)70٫027(

31 ديسمبر 2019م

معدل االنخفاض في 
قيمة الخسارة االئتمانية 

المتوقعة
إجمالي القيمة 

الدفترية

االنخفاض في قيمة 
الخسارة االئتمانية 

المتوقعة
-772٫052-متداول )لم يتجاوز تاريخ االستحقاق(

)453(147٫702٪تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 0-90 يوما
)147(27٫467٪تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 91-120 يوما

)368(49٫328٪تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 121-180 يوما
)520(77٫297٪تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة 181-360 يوما

)82٫769(10082٫769٪تجاوزت تاريخ استحقاقها بمدة أكثر من 360 يومًا
926٫615)84٫257(

مدى  على  االئتمان  لخسائر  الفعلية  الخبرة  على  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة  قيمة  في  االنخفاض  معدالت  تستند 
التاريخية  البيانات  جمع  خاللها  تم  التي  الفترة  خالل  االقتصادية  الظروف  المعدالت  هذه  تعكس  السابقة.  السنوات 

والظروف الحالية ورؤية المجموعة لألوضاع االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.

األدوات المالية والودائع النقدية
تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل إدارة الخزينة بالمجموعة وفقا لسياسة 
المجموعة. تتم استثمارات األموال الفائضة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان المخصصة لكل 
طرف مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف المقابل من قبل مجلس إدارة المجموعة على أساس سنوي، وقد يتم 
وبالتالي  المخاطر  تركز  لتقليل  حدود  وضع  يتم  للمجموعة.  المالية  اللجنة  بموافقة  رهنًا  السنة  مدار  على  تحديثها 
تخفيف الخسارة المالية عن عدم قدرة الطرف المقابل على تسديد المبالغ. إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان 
لمكونات قائمة المركز المالي هو القيم الدفترية على النحو المبين في إيضاح )15(، باستثناء األدوات المالية المشتقة.

مخاطر السيولة
باألدوات  المرتبطة  بالتزاماتها  للوفاء  األموال  توفير  في  صعوبة  المجموعة  مواجهة  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
المالية. وقد تنشأ مخاطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم 

المجموعة بإدارة مخاطر السيولة من خالل إدارة رأس المال العامل والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.
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يعرض الجدول أدناه ملخصًا بسجل االستحقاقات اللتزامات المجموعة بناًء على المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:

6 إلى 12 شهرًاأقل من 6 أشهرعند الطلبالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر  2020م
5 - 1 

المجموعأكثر من 5 سنواتسنوات
3٫1243٫12420٫37467٫49094٫112-67٫173التزامات عقود إيجار

226٫848---226٫848-226٫848ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
927٫095---927٫095-927٫095مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

1٫428٫186640٫7014٫935٫637499٫7627٫504٫286-7٫459٫026القروض والسلف
8٫680٫142-2٫585٫253643٫8254٫956٫011567٫2528٫752٫341

6 إلى 12 شهراًأقل من 6 أشهرعند الطلبالقيمة الدفتريةكما في 31 ديسمبر  2019م
5 - 1 

المجموعأكثر من 5 سنواتسنوات
3٫4373٫43722٫31571٫388100٫577-71٫921التزامات عقود إيجار

187٫934---187٫934-187٫934ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى
645٫454---645٫454-645٫454مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

7٫631٫13360٫222371٫429407٫8626٫081٫171808٫0387٫728٫722قروض وسلف
8٫536٫44260٫2221٫208٫254411٫2996٫103٫486879٫4268٫662٫687

إدارة رأس المال
يشتمل رأس المال على حقوق الملكية ورأس المال المدفوع وحقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق الملكية بالشركة األم.

إن الهدف الرئيسي من إدارة رأس مال المجموعة هو ضمان المحافظة على تصنيف ائتماني قوي ومعدالت رأس مال جيدة لدعم األعمال التي تقوم بها وتعظيم القيمة للمساهمين. تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال وإدخال تعديالت 
عليه، في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات االشتراطات المالية. ومن أجل المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل توزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار 

أسهم جديدة.

تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام معدل اإلقراض والمعدل الحالي، وتتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على الحد األقصى لمعدل اإلقراض عند 3: 1 والحد األدنى للمعدل الحالي عن 1٫4: 1٫1 تحتسب المجموعة النسبة المتزايدة 
بقسمة مجموع المطلوبات على مجموع حقوق المساهمين بما في ذلك حقوق الملكية غير المسيطرة.

ولتحقيق هذا الهدف العام، تستهدف إدارة رأس مال المجموعة، من بين أمور أخرى، إلى ضمان الوفاء باالشتراطات المالية المرتبطة بالقروض والسلف التي تحدد متطلبات هيكل رأس المال. قد يؤدي عدم الوفاء باالشتراطات المالية إلى استرجاع 
التسهيالت.

التركز المفرط للمخاطر
تنشأ التركزات عند مشاركة عدة أطراف مقابلة في أنشطة تجارية مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو يكون لهم ميزات اقتصادية تتسبب في تعرض قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل 
التغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها من الظروف األخرى. تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع معين. ومن أجل تجنب التركزات الشديدة للمخاطر، تشتمل سياسات وإجراءات 

المجموعة إرشادات محددة للتركيز على المحافظة على محفظة متنوعة. يتم التحكم في تركزات مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها وفقًا لذلك.
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مطلوبات عقود   20
تشتمل مطلوبات العقود على ما يلي:

· على 	 تعديلها  سيتم  توريد  اتفاقية  من  رئيسي  بشكل  نتجت  سعودي  ريال  مليون   50٫6 قدره  بمبلغ  مقدمة  دفعة 
مليون   15٫2 مبلغ  القائمة  المقدمة  الدفعة  بلغت  2020م،  ديسمبر   31 في  كما  2017م.  سنة  من  ابتداًء  شهًرا   60 مدار 
ريال سعودي )2019م: 25٫3 مليون ريال سعودي( منها مبلغ 10٫1 مليون ريال سعودي )2019م: 10٫1 مليون ريال سعودي( 

مصّنف كمتداول.
· عقد 	 مدة  مدار  على  تعديلها  وسيتم  مشترك  مشروع  قبل  من  المشتركة  المرافق  بعض  الستخدام  مقدمة  دفعة 

ريال  مليون   56٫7 مبلغ  القائمة  المقدمة  الدفعة  بلغت  2020م،  ديسمبر   31 في  كما  المشتركة.  المرافق  استخدام 
سعودي(  ريال  مليون   4٫6 )2019م:  سعودي  ريال  مليون   4٫6 مبلغ  منها  سعودي(  ريال  مليون   61٫3 )2019م:  سعودي 

مصّنف كمتداول.
· بلغ مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة مقابل عقد ضمان مالي بمبلغ 92٫4 مليون ريال سعودي )2019م: 92٫4 	

مليون ريال سعودي(.

منافع الموظفين   21

2019م2020مإيضاحات

21619٫839491٫233-1منافع بعد انتهاء التوظيف
2141٫35231٫120-2برنامج االدخار

661٫191522٫353

منافع بعد انتهاء التوظيف 21-1
السعودي.  والعمال  العمل  لقانون  وفًقا  واجبة  المنافع  التوظيف.  انتهاء  بعد  محددة  منافع  خطة  المجموعة  لدى 
تعترف المجموعة والشركات التابعة لها بالمنافع في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. وتستند هذه المنافع إلى رواتب 
العربية  المملكة  قوانين  في  عليه  منصوص  هو  كما  المتراكمة،  خدمتهم  وسنوات  النهائية  الموظفين  ومكافآت 
السعودية. يعرض الجدول التالي ملخصًا لمكونات صافي مصروفات المنافع المعترف بها في قائمة الدخل الموحدة 

وقائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة والمبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي الموحدة.

صافي مصروف المنافع المعترف به في قائمة الدخل الموحدة:

2019م2020م
61٫49631٫714تكلفة الخدمة الحالية

12٫20316٫113تكاليف فوائد على التزامات المنافع
73٫69947٫827

21   منافع الموظفين )يتبع(
21-1  منافع بعد انتهاء التوظيف )يتبع(

إعادة قياس: )أرباح( / خسائر اكتوارية معترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل االخر الموحدة:

2019م2020م
29٫10221٫808خسارة بسبب التغير في االفتراضات المالية

9٫421-خسارة بسبب التغير في االفتراضات الديموغرافية
52٫49826٫850خسارة بسبب التغير في تعديالت الخبرة

58808الحصة في الخسارة من مشروعات مشتركة وشركات زميلة
81٫65858٫887

الحركة في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة

2019م2020م
491٫233244٫162كما في 1 يناير

158٫585-تأثير االندماج التجاري
61٫49631٫714تكلفة الخدمة الحالية

12٫20316٫113تكاليف فوائد على التزامات المنافع
81٫60058٫079الخسارة االكتوارية على االلتزام

)17٫420()4٫511(منافع مدفوعة خالل السنة
-)22٫182(ربح عن تسويات خطة

619٫839491٫233كما في 31 ديسمبر

تشتمل االفتراضات الهامة المستخدمة في تحديد المنافع المحددة بعد التوظيف على ما يلي:

2019م2020م
3٫6٪3٫1%معدل الخصم

4٫2٪4٫2%الزيادات المستقبلية في الراتب
A194952-A1949-52معدالت الوفاة

6٪ سنويًا6% سنويًامعدل دوران الموظفين

استندت االفتراضات المتعلقة بالوفيات في المستقبل إلى إحصاءات منشورة وجداول وفيات. بالنسبة للسنة الحالية، 
.)52-A1949 :52م )2019م-A1949 اُستخدم جدول معدالت الوفيات
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21   منافع الموظفين )يتبع(
21-1  منافع بعد انتهاء التوظيف )يتبع(

فيما يلي تحليل حساسية كمي الفتراض معدل الخصم على التزام المنافع المحددة في 31 ديسمبر 2020م:

معدل الخصماالفتراضات

انخفاض بنسبة 0٫5%زيادة بنسبة 0٫5%تحليل الحساسية
588٫320654٫184التزام المنافع المحددة في 2020م
466٫073517٫714التزامات المنافع المحددة في 2019م

الزيادات المستقبلية في الراتب

انخفاض بنسبة 0٫5%زيادة بنسبة %0٫5
654٫641587٫571التزام المنافع المحددة في 2020م
518٫233465٫347التزامات المنافع المحددة في 2019م

كنتيجة  دة  المحدَّ المنافع  التزام  على  التأثير  تستقرئ  طريقة  على  بناًء  أعاله  المذكورة  الحساسية  تحليالت  دت  ُحدِّ
لتغيُّرات معقولة في االفتراضات الرئيسة وقعت في نهاية فترة التقرير المالي. يستند تحليل الحساسية إلى التغير في 
التزام  افتراض جوهري مع ثبات جميع االفتراضات األخرى. ربما ال يكون تحليل الحساسية انعكاسًا للتغير الفعلي في 
المنافع المحددة حيث أنه من غير المرجح أن تحدث تغيرات في االفتراضات بمعزل عن بعضها البعض. يبلغ متوسط 

مدة التزامات المنافع المحددة في نهاية فترة التقرير المالي 11 سنة )2019م: 10 سنوات(.

برنامج االدخار 21-2
حساب  في  المشاركين  الموظفين  مساهمات  إيداع  يتم  السعوديين.  للموظفين  ادخار  بخطة  المجموعة  تحتفظ 

بنكي منفصل. يتم تحميل مساهمة الشركة في خطة االدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.

التزام إيقاف التشغيل   22
2019م2020م

131٫58894٫288الرصيد كما في 1 يناير
23٫521-تأثير االندماج التجاري
8٫014-إضافات خالل السنة

7٫3575٫765المحمل للسنة
138٫945131٫588الرصيد كما في 31 ديسمبر

أدوات مالية مشتقة   23
أبرمت المجموعة عقود مبادلة أسعار فائدة مع بنوك تجارية إلدارة مخاطر التعرض لتقلبات أسعار الفائدة بقيمة اسمية أصلية 
تبلغ 734٫4 مليون ريال سعودي دون أي رسوم إنشاء عقود. كما في 31 ديسمبر 2020م، هذه االتفاقيات بمبادلة أسعار الفائدة 

بقيم عادلة سالبة قدرها 6٫9 مليون ريال سعودي )2019م: 10٫6 مليون ريال سعودي(.

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   24
2019م2020م

222٫597148٫560ذمم دائنة تجارية
4٫25139٫374مستحق إلى أطراف ذات عالقة )إيضاح 35(

226٫848187٫934

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى   25

2019م2020مإيضاحات
322٫037305٫423بضاعة مستلمة دون استالم فواتير

234٫50927٫731مخصص خسارة معادن ثمينة
3587٫61928٫223مستحق إلى أطراف ذات عالقة

66٫43072٫224مستحقات تكاليف توزيع
23٫74025٫020تبرعات

17٫08362٫830مستحقات تكاليف تمويل
15٫86624٫102مصروفات مستحقة تخص مشروعات

14٫74925٫970التزامات موظفين
145٫06273٫931أخرى

927٫095645٫454

الزكاة وضريبة الدخل الدائنة   26
2019م2020م

223٫309193٫926زكاة مستحقة
28٫135)3٫464(ضريبة الدخل المستحقة

219٫845222٫061
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26   الزكاة وضريبة الدخل الدائنة )يتبع(

فيما يلي العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة:

2019م2020م
18٫796٫15519٫863٫730موجودات غير متداولة
6٫464٫1097٫722٫237مطلوبات غير متداولة

13٫342٫1815٫918٫907حقوق المساهمين - الرصيد االفتتاحي
185٫203389٫997الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

399٫644364٫145قطع الغيار االستهالكية
364٫081678٫333توزيعات أرباح مدفوعة

 ٪2٫578 بواقع  السداد  مستحقة  للسنة  الزكاة  السنة.  على  المحملة  للزكاة  للوصول  المبالغ  هذه  بعض  تعديل  تم 
أكبر.  أيهما  السعوديين،  للمساهمين  العائد  المعدل  الربح  صافي  أو  التقريبي  الزكوي  الوعاء  من   )٪2٫578 )2019م: 

ضريبة الدخل مستحقة السداد بواقع 20٪ من الربح الخاضع للضريبة.

الحركة في الزكاة وضريبة الدخل المستحقة هي كما يلي:

المجموعضريبة الدخلالزكاة
193٫92628٫135222٫061الرصيد كما في 1 يناير 2020م
77٫79213٫58091٫372المحمل على السنة الحالية

)3٫741()2٫808()933(مخصص )بالزيادة( لسنة سابقة
)31٫243()31٫243(-استخدام دفعة مقدمة لسنة سابقة

)58٫604()11٫128()47٫476(المدفوع خالل السنة
219٫845)3٫464(223٫309الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020م

المجموعضريبة الدخلالزكاة
77٫27318٫37995٫652الرصيد كما في 1 يناير 2019م

19٫046-19٫046تأثير االندماج التجاري
109٫87820٫059129٫937المحمل على السنة الحالية

32٫5014٫03836٫539مخصص بالزيادة لسنة سابقة
)59٫113()14٫341()44٫772(مدفوع خالل السنة

193٫92628٫135222٫061الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019م

تتكون الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة المحملة / )المستردة( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر مما يلي:

ضريبة الدخلالزكاة2020م
 الضريبة
المجموعالمؤجلة

الزكاة وضريبة الدخل العائدة إلى 
76٫859--76٫859مساهمي الشركة

ضريبة الدخل العائدة إلى حقوق الملكية 
10٫772-10٫772-غير المسيطرة

40٫17140٫171--الضريبة المؤجلة )إيضاح 11(

76٫85910٫77240٫171127٫802

المجموعالضريبة المؤجلةضريبة الدخلالزكاة2019م

142٫528-142٫381147حصة الشركة في الزكاة وضريبة الدخل

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة في 
23٫950-23٫950-ضريبة الدخل

)21٫189()21٫189(--الضريبة المؤجلة )إيضاح 11(

142٫38124٫097)21٫189(145٫289

خالل سنة 2019م، أصدرت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية لوائح الزكاة الجديدة والتي دخلت حيز التنفيذ 
خالل الفترات التي تبدأ من 1 يناير 2019م. توضح اللوائح الجديدة، من بين تغيرات أخرى، معاملة الزكاة لبعض معامالت 
األطراف ذات العالقة، وأدوات الدين من المساهمين والمطلوبات التي يحول عليها الحول. قامت المجموعة باحتساب 

التزام الزكاة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و 2020م وفًقا لالئحة الجديدة.

ربوط قائمة
العربية  المملكة  في  )“الهيئة”(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  ألنظمة  وفقًا  الدخل  وضريبة  للزكاة  المجموعة  تخضع 
في  الزكاة  التزام  أثر  لتقييم  الزكاة  ولوائح  لقوانين  وتقدير  معرفة  الدخل  وضريبة  الزكاة  احتساب  يتضمن  السعودية. 
نهاية عام معينة. يعتبر هذا االلتزام تقديريًا حتى يتم إتمام الربط النهائي من الهيئة العامة للزكاة والدخل وحتى ذلك 
زكاة  التزامات  المجموعة  سجلت  الضرورة،  عند  إضافية.  وضريبة  زكاة  التزام  لمخاطر  معرضة  المجموعة  تظل  الحين 

وضريبة دخل إضافية مقدرة بخصوص الربوط المفتوحة التالية.
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26   الزكاة وضريبة الدخل الدائنة )يتبع(
الربوط القائمة: )يتبع(

شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات )»سبكيم«(
تسلمت شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من 2009م حتى 2010م مع مطالبة بالتزام زكوي بمبلغ 81 مليون ريال 
سعودي. تم تخفيض التزام الزكاة إلى 71 مليون ريال سعودي بعد اعتراض رُفع إلى لجنة االعتراض اإلبتدائية الزكوية 
الضريبية. كما قامت شركة سبكيم بتصعيد االعتراض إلى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية إلعادة النظر فيه. خالل 
سنة 2019م، استحوذت األمانة العامة للجان الضريبية على سلطات اللجان االستئنافية القائمة. شركة سبكيم بصدد 
تسجيل القضية لدى األمانة العامة للجان الضريبية. تسلمت شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من 2011م حتى 
2014م مع مطالبة بالتزام زكوي بمبلغ 71٫3 مليون ريال سعودي. سددت شركة سبكيم مبلغ 0٫9 مليون ريال سعودي 
»قيد االعتراض« وقدمت اعتراضًا على المبلغ المتبقي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلعادة النظر فيه. خالل السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، رفضت الهيئة العامة للزكاة والدخل اعتراض شركة سبكيم وتم رفع األمر إلى األمانة 

العامة للجان الضريبية. ومازال المصنع في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية.

باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تسلمت شركة سبكيم ربوط زكوية عن السنوات من 
مليون   5٫1 مبلغ  سبكيم  شركة  سددت  سعودي.  ريال  مليون   12٫4 بمبلغ  زكوي  بالتزام  مطالبة  مع  2018م  حتى  2015م 
ريال سعودي »قيد االعتراض« وقدمت اعتراضًا على المبلغ المتبقي إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلعادة النظر فيه. 

ومازالت الشركة في انتظار قرار الهيئة.

الشركة العالمية للميثانول
تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربوطًا زكوية وضريبية للسنوات من 2003م إلى 2010م بالتزام زكاة وضريبة وغرامة 
تأخير بمبلغ 60٫6 مليون ريال سعودي. سددت الشركة العالمية للميثانول مبلغ 0٫17 مليون ريال سعودي »قيد االعتراض« 
وتقدمت باعتراض على االلتزام المتبقي. وبعد مناقشة خطاب االعتراض، قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض 
ريال  مليون   3٫3 بمبلغ  وضريبة  سعودي  ريال  مليون   16٫5 بمبلغ  )زكاة  سعودي  ريال  مليون   19٫8 حوالي  إلى  االلتزام 
ريال سعودي »قيد االعتراض« وتقدمت  الزكاة بمبلغ 2٫3 مليون  التزام  العالمية للميثانول  سعودي(. سددت الشركة 
باعتراض على االلتزام المتبقي لدى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل الربع األول من سنة 2019م، أصدرت 
وبناًء على  ريال سعودي.  إلى حوالي 5٫2 مليون  االلتزام  ثانيًا وتم تخفيض  ربطًا معداًل  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة 
الفحص، قبلت الشركة العالمية للميثانول زكاة إضافية بمبلغ 0٫69 مليون ريال سعودي. خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2020م، قامت الشركة بتصعيد االعتراض على الربط المعدل إلى األمانة العامة للجان الضريبية. ومازال المصنع 

في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية.

الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة
تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربوطًا عن عام 2006م إلى عام 2008م بالتزام ضريبة دخل وضريبة استقطاع وزكاة 
إضافية بمبلغ 0٫6 مليون ريال سعودي و 2٫8 مليون ريال سعودي و 3٫9 مليون ريال سعودي على الترتيب. دفعت الشركة 
العالمية لألستيل مبلغ 1٫1 مليون ريال سعودي من أصل 7٫3 مليون ريال سعودي، وتقدمت باعتراض على هذه الربوط. 
تسلمت الشركة العالمية لألستيل ربطًا معداًل من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام قدره 3٫7 مليون ريال سعودي 
عن زكاة وضريبة استقطاع. فتقدمت الشركة العالمية لألستيل باعتراض على الربط المعدل إلى األمانة العامة للجان 

الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تسلمت الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة ربوط زكوية عن السنوات 
من 2011م حتى 2014م مع مطالبة بالتزام زكوي بمبلغ حوالي 1٫4 مليون ريال سعودي. قبلت الشركة العالمية لألسيتيل 
المحدودة وسددت مجموع مبلغ 0٫33 مليون ريال سعودي »قيد االعتراض«. قدمت الشركة اعتراضًا إلى الهيئة العامة 

للزكاة والدخل إلعادة النظر. ومازالت الشركة في انتظار قرار الهيئة.

الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
تسلمت الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة ربوط الضريبة والزكاة للسنوات 2011م و 2012م بالتزام زكاة وضريبة 
المحدودة  الفينيل  لخالت  العالمية  الشركة  دفعت  سعودي.  ريال  مليون   28٫3 حوالي  بمبلغ  تأخير  وغرامة  استقطاع 
مجموع مبلغ 0٫25 مليون ريال سعودي »قيد االعتراض«. قدمت الشركة اعتراضًا إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إلعادة 
النظر. بناًء على الربط المعدل الذي أصدرته الهيئة العامة للزكاة والدخل، تم تخفيض االلتزام إلى حوالي 20٫8 مليون 
ريال سعودي. اعترضت الشركة على الربط المعدل أمام األمانة العامة للجان الضريبية. ومازالت الشركة في انتظار قرار 
الشركة  تسلمت  2020م،  هو  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  خالل  ذلك،  إلى  باإلضافة  الضريبية.  للجان  العامة  األمانة 
العالمية لخالت الفينيل المحدودة ربوطًا زكوية وضريبية للسنوات من 2013م إلى 2014م بمطالبة بالتزام زكاة وضريبة 
النظر.  إلعادة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  اعتراضًا  الشركة  قدمت  سعودي.  ريال  مليون   3٫6 بمبلغ  تأخير  وغرامة 
ريال  إلى حوالي 0٫95 مليون  االلتزام  للزكاة والدخل، تم تخفيض  العامة  الهيئة  الذي أصدرته  المعدل  الربط  بناًء على 

سعودي. تعتزم الشركة االعتراض على الربط المعدل أمام األمانة العامة للجان الضريبية.

حوالي  بمبلغ  زكاة  بالتزام  2015م  لسنة  والزكاة  للضريبة  ربطاَ  المحدودة  الفينيل  لخالت  العالمية  الشركة  تسلمت 
الشركة  تعتزم  االعتراض«.  »قيد  سعودي  ريال  مليون   0٫23 مبلغ  مجموع  الشركة  دفعت  سعودي.  ريال  0٫23 مليون 
إلى  باإلضافة  الضريبية.  الخسائر  تخفيض  في  النظر  إلعادة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  أمام  الربط  على  االعتراض 
2015م  لسنة  رأسمالية  أرباح  وضريبة  استقطاع  ضريبة  ربط  المحدودة  الفينيل  لخالت  العالمية  الشركة  تسلمت  ذلك، 
بالتزام بمبلغ حوالي 7٫6 مليون ريال سعودي. قدمت الشركة اعتراًضا على الربط من أجل أن تعيد الهيئة العامة للزكاة 

والدخل النظر فيع. ومازالت الشركة في انتظار إعادة نظر الهيئة.

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
 0٫34 حوالي  بمبلغ  إضافي  وضريبة  زكاة  بالتزام  2016م  لسنة  ربطاَ  المتقدمة  الكابالت  لعوازل  الخليج  شركة  تسلمت 
ريال سعودي،  المتقدمة وقامت بسداد مبلغ 0٫005 مليون  الكابالت  الخليج لعوازل  ريال سعودي. وافقت شركة  مليون 
وقدمت اعتراضًا على االلتزام المتبقي إلى لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل سنة 2019م، تسلمت شركة 
الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربطًا معداًل من الهيئة العامة للزكاة والدخل بتخفيض التزام الزكاة بمبلغ 0٫013 مليون 
الخليج لعوازل  االلتزام »قيد االعتراض«. ومع ذلك، قدمت شركة  الكابالت  الخليج لعوازل  ريال سعودي. سددت شركة 
الخاصة  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  معالجة  ضد  الضريبية  للجان  العامة  األمانة  إلى  اعتراضًا  المتقدمة  الكابالت 
بعدم جواز حسم فوائد، مما أدى إلى انخفاض في خسائر ضرائب مرحلة بمبلغ 5٫5 مليون ريال سعودي مع تأثير على 
الضريبة في المستقبل بمبلغ 1٫1 مليون ريال سعودي. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، أصدرت األمانة العامة 
للجان الضريبية قرارًا غير مباشر لصالح شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. قبلت شركة الخليج لعوازل الكابالت 

المتقدمة هذا القرار.

باإلضافة إلى ذلك، خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، تسلمت شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ربط  
الزكاة لسنة 2018م بالتزام زكاة بمبلغ حوالي 0٫045 مليون ريال سعودي. دفعت الشركة التزام الزكاة »قيد االعتراض«.
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26   الزكاة وضريبة الدخل الدائنة )يتبع(
الربوط القائمة: )يتبع(

الشركة العالمية للمنافع
خالل الربع الثالث من سنة 2020م، تسلمت الشركة العالمية للمنافع ربطًا زكويًا وضريبيًا لسنة 2018م بمطالبة بالتزام 

زكاة وضريبة وغرامة تأخير إضافي بمبلغ 0٫47 مليون ريال سعودي. دفعت الشركة العالمية المبلغ »قيد االعتراض«.

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
زكاة  بالتزام  2015م  و  2014م  للسنوات  والزكاة  للضريبة  ربطاَ  المتخصصة  للمنتجات  السعودية  الشركة  مصنع  تسلم 
ريال  مليون   0٫94 مبلغ  بمجموع  االلتزام  الشركة  دفعت  سعودي.  ريال  مليون   4٫7 حوالي  بمبلغ  استقطاع  وضريبة 
سعودي »قيد االعتراض«. تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربطًا معداًل من الهيئة العامة للزكاة 
والدخل بالتزام قدره 2٫5 مليون ريال سعودي. فتقدم باعتراض على الربط المعدل لدى األمانة العامة للجان الضريبية. 
ومازال المصنع في انتظار قرار لجنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 
تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة ربط الزكاة لسنة 2017م وسنة 2018م بالتزام زكاة بمبلغ حوالي 
في  الشركة  ومازالت  والدخل.  للزكاة  العامة  الهيئة  إلى  الربط  على  اعتراضًا  الشركة  وقدمت  سعودي.  ريال  مليون   1

انتظار قرار الهيئة.

شركة الصحراء للبتروكيماويات )»الصحراء«(
تسلمت شركة الصحراء ربطًا من الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتزام زكاة إضافي بقيمة 25٫4 مليون ريال سعودي 
متعلق بالسنوات من 2016م إلى 2018م. وافقت شركة الصحراء وقامت بتسوية المبلغ قيد االعتراض وقدره 2٫38 مليون 
ريال سعودي وقدمت اعتراضًا على المبلغ المتبقي. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، رفضت الهيئة العامة 
للزكاة والدخل اعتراض شركة الصحراء. رفعت شركة الصحراء هذا األمر حاليًا إلى األمانة العامة للجان الضريبية. ومازالت 

الشركة في انتظار قرار األمانة العامة للجان الضريبية.

2021م  يناير   11 بتاريخ  النهائي  المضافة  القيمة  ضريبة  ربط  الصحراء  بشركة  المضافة  القيمة  ضريبة  مجموعة  تسلمت 
ريال  مليون   14٫9 قدرها  تأخير  وغرامة  سعودي  ريال  مليون   9٫7 بمبلغ  إضافي  ضريبة  بالتزام  2019م  و  2018م  للسنتين 

سعودي. إن الشركة بصدد تقديم خطاب اعتراض على الربط إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل.

اإليرادات   27
مصادر اإليرادات 27-1

تحقق المجموعة إيرادات بشكل رئيسي من بيع المنتجات البتروكيماوية.

2019م2020م
5٫323٫0235٫439٫730اإليرادات من العقود مع العمالء

5٫323٫0235٫439٫730مجموع اإليرادات

توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء 27-2
يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات وخطوط 

الخدمة الرئيسية وتوقيت االعتراف باإليرادات.
2019م2020م

األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي
4٫574٫7304٫442٫738دول أجنبية

748٫293996٫992المملكة العربية السعودية
5٫323٫0235٫439٫730

توقيت االعتراف باإليرادات
5٫276٫0875٫405٫685المنتج المحول في وقت معين

46٫93634٫045منتج محول بمرور الوقت
5٫323٫0235٫439٫730

 أرصدة عقود 27-3
مع  المبرمة  العقود  من  العقد  ومطلوبات  العقد  وموجودات  المدينة  الذمم  عن  معلومات  التالي  الجدول  يعرض 

العمالء:
2019م2020م

1٫053٫388833٫362ذمم مدينـة مدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية
7٫5308٫996موجودات العقود المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية

)178٫992()164٫246(مطلوبات عقود

تتعلق موجودات العقود بشكل رئيسي بحقوق المجموعة في المقابل المادي لألعمال المنجزة ولكن لم تصدر بها 
فواتير في تاريخ التقرير المالي. يتم تحويل موجودات العقود إلى الذمم المدينة عندما تصبح الحقوق غير مشروطة. 
ويحدث هذا عادًة عندما تصدر المجموعة فاتورة إلى العميل. تتعلق مطلوبات العقود بشكل رئيسي بالمقابل المادي 

المدفوع مقدمًا من العمالء الذي يتم إثبات إيراده بمرور الوقت.

مصروفات بيع وتوزيع   28
2019م2020م

331٫372265٫844تكاليف شحن
19٫96621٫891تكاليف نقل

12٫7125٫351تكاليف تأمين
1٫4141٫400رسوم جمارك

29٫15320٫355أخرى
394٫617314٫841
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مصروفات عمومية وإدارية   29

2019م2020مإيضاحات
29306٫795297٫466-1تكاليف موظفين
2958٫21784٫231-2استهالك وإطفاء

14٫34837٫164أتعاب قانونية ومهنية
5٫1488٫158مصروفات أبحاث

10٫2427٫515مصروفات مجلس اإلدارة
4٫6906٫439تبرعات

19٫25465٫414أخرى
418٫694506٫387

)22٫265(-تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة ليوندل باسل
)69٫988(-تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو

418٫694414٫134

تكاليف موظفين 29-1

2019م2020م
227٫949276٫315مدرجة في تكلفة المبيعات

306٫795297٫466مدرج في المصروفات العمومية واإلدارية
534٫744573٫781

استهالك وإطفاء 29-2

2019م2020م
900٫380822٫513مدرجة في تكلفة المبيعات

58٫21784٫231مدرج في المصروفات العمومية واإلدارية
958٫597906٫744

تكاليف تمويلية   30

2019م2020مإيضاحات
264٫005330٫751مصروفات تمويل على القروض

11٫04816٫113تكلفة فوائد على التزامات منافع محددة
4٫7036٫055عموالت على خطابات الضمان واالعتمادات المستندية

227٫3575٫765إطفاء تكاليف التزام إيقاف التشغيل
72٫4122٫933فوائد عن التزامات عقود إيجار

3٫9778٫274أخرى
293٫502369٫891

مصروفات وإيرادات أخرى، الصافي   31

2019م2020مإيضاحات
31412٫239310٫053-1ايرادات اخرى

)488٫856()285٫745(31-2مصروفات أخرى
126٫494)178٫803(

إيرادات أخرى 31-1

2019م2020مإيضاحات
-31321٫515-1-1ريح عن معادن ثمينة

296٫060-31-1-2إيرادات عن تسوية قرض مع البنك
-20٫261رد مصروفات مستحقة قديمة

-22٫182ربح عن تسوية خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
-28٫916إيرادات عن تسوية قرض مع شريك

-5٫057أرباح التغيرات في صرف العمالت األجنبية
4٫5382٫690تسوية مطالبة

9٫77011٫303أخرى
412٫239310٫053

المعادن  بعض  بيع  من  ربح  رئيسي  بشكل  الشيء(  )2019م:  سعودي  ريال  مليون   321٫5 بمبلغ  اإليرادات  تمثل   1-1-31
الثمينة المستخدمة كمواد حفازة في بعض المصانع. اختارت المجموعة استئجار هذه المعادن الثمينة بداًل 

من تملكها ملكية مباشرة.
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31-1  إيرادات أخرى )يتبع(

خالل سنة 2019م، قامت الشركة بسداد قرض مع بنك تجاري حيث كانت الدفعة النهائية أقل من المبلغ القائم   2-1-31
من التزام القرض مما نتج عنه إيرادات.

مصروفات أخرى 31-2

2019م2020مإيضاحات
6280٫000453٫940خسارة انخفاض القيمة

23٫433-مصروفات اندماج
6٫428-خسارة صرف عمالت أجنبية

5٫7455٫055أخرى
285٫745488٫856

ربحية السهم   32
تحتسب ربحية السهم األساسية العائدة إلى حاملي األسهم العادية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م و 2019م بناًء 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتين السنتين. إن ربحية السهم )المخفضة( هي نفس الشيء 

مثل ربحية السهم )األساسية( حيث ال يوجد لدى المجموعة أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.

2019م2020م
175٫863299٫527ربح السنة العائد إلى مساهمي الشركة

728٫162580٫556المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
0٫240٫52نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح

توزيعات أرباح   33
أعلنت المجموعة بتاريخ 15 ديسمبر 2020م، بناًء على توصية من مجلس اإلدارة، عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن 
يناير 2021م، وزعت شركة  بتاريخ 6  ريال سعودي للسهم(.  ريال سعودي )0٫5  المالية 2020م بقيمة 366٫7 مليون  السنة 

سبكيم أرباح على المساهمين المستحقين.

بقيمة  2018م  سنة  من  الثاني  النصف  عن  مرحلية  نقدية  أرباح  بتوزيع  2018م  ديسمبر   23 بتاريخ  اإلدارة  مجلس  أوصى 
أرباح على  بتوزيع  يناير 2019م، قامت شركة سبكيم  بتاريخ 15  ريال سعودي للسهم(.  ريال سعودي )0٫65  238٫3 مليون 
المساهمين. أوصى مجلس اإلدارة بتاريخ 25 سبتمبر 2019م بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من سنة 2019م 

بمبلغ 440٫0 مليون ريال سعودي )0٫60 ريال سعودي للسهم(. وزعت الشركة هذه األرباح خالل شهر أكتوبر 2019م.

التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة   34
التزامات 34-1

2019م2020م
250٫522144٫395التزامات رأسمالية

ارتباطات محتملة 34-2

2019م2020م
640٫260810٫011خطابات ضمان واعتمادات مستندية

ارتباطات محتملة 34-3
ال يوجد لدى المجموعة أي ارتباطات محتملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، باستثناء تلك المفصح عنها في 

إيضاح )26( من اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة.

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة   35
وشركاءها  الزميلة  والشركات  بالشركة  المساهمين  مع  المعامالت  في  العالقة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  تتمثل 
وأعضاء اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة والمنشآت التي تخضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من قبل تلك 

األطراف. خالل الفترة، قامت المجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةاالسم

مساهم في شركة تابعةالشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة )“جامك”(

مساهم في شركة تابعةشركة هيلم العربية جي ام بي اتش وشركاه كي جي )هيلم العربية(

مساهم في شركة تابعةشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي )“شركة هانوا”(

مشروع مشترك لشركة تابعةسامابكو

مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعةليوندل باسل

شركة زميلةساك

شركة زميلةالشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين

واالمتثال  عملياتها  لدعم  المجموعة  لشركات  قروض  المسيطرة  غير  الملكية  حقوق  ومساهمو  الشركة  قدمت 
استحقاق  تواريخ  ولها  السوق  بمعدالت  تمويل  مصروفات  األجل  وقصيرة  طويلة  القروض  تحمل  الديون.  الشتراطات 

محددة وفًقا لجداول سداد متفق عليها.

تم اعتماد أسعار وشروط المعامالت المذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة.
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المعامالت الهامة مع أطراف ذات عالقة بخالف أعضاء اإلدارة العليا: 35-1

فيما يلي بيان بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

2019م2020مطبيعة المعاملةالطرف ذو العالقة
680٫311-مبيعات إلى شركة هيلم العربيةشركة هيلم العربية

448٫366542٫909مبيعات إلى شركة هانواشركة هانوا
223٫424140٫209مبيعات إلى شركة جامكجامك

سامابكو

98٫67069٫988تكلفة خدمات مشتركة محملة على شركة سامابكو
21٫691-إيرادات فوائد

تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية 
121326للموظفين إلى شركة سامابكو

توزيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية 
3٫3563٫348للموظفين على شركة سامابكو

26٫6046٫385تكاليف ومصروفات محملة على شركة سامابكو

ليوندل باسل

826٫322618٫947مبيعات إلى شركة ليوندل باسل
33٫12422٫265تكلفة خدمات مشتركة محملة على ليوندل باسل

2٫808-أتعاب استشارات
261110تكاليف ومصروفات محملة من قبل ليوندل باسل

تحويل موجودات برنامج تمليك وحدات سكنية 
31262للموظفين إلى ليوندل باسل

توزيع التكلفة التمويلية لبرنامج تمليك وحدات سكنية 
1٫033920للموظفين على شركة ليوندل باسل

الشركة السعودية 
38٫01834٫553شراء إيثيلين من شركة الواحةلإليثيلين والبولي إيثيلين

نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة غير المكفولة التالية مع أطراف ذات عالقة: 35-2
ذمم مدينة تجارية )إيضاح 15(( 1

2019م2020م

194٫815178٫798ليوندل باسل وشركات زميلة لها

100٫03784٫890شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

80٫495-هيلم - العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية(

44٫44610٫010الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

339٫298354٫193

مدفوعات مقدمًا وموجودات متداولة أخرى( 2

2019م2020م
34٫46524٫867سامابكو

4٫4296٫247ليوندل باسل
38٫89431٫114

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى( 3

2019م2020م
4٫2514٫251سامابكو

30٫012-ليوندل باسل وشركات زميلة لها
5٫111-الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين

4٫25139٫374

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى( 4

2019م2020م
35٫61121٫398سامابكو

40٫8666٫825ليوندل باسل
5٫619شركة هانوا

5٫523شركة هيلم العربية
87٫61928٫223
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35  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة )يتبع(

أعضاء اإلدارة العليا 35-3
سلطة  لديهم  الذين  باإلدارة  الرئيسيين  واألعضاء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  بالمجموعة  العليا  اإلدارة  أعضاء  يتكون 
متناسبة  منافع  أيًضا  العليا  اإلدارة  أعضاء  تعويضات  تشمل  الشركة.  أنشطة  ومتابعة  وتوجيه  تخطيط  ومسؤولية 

ألعضاء اإلدارة العليا في شركة الصحراء بعد االندماج التجاري. فيما يلي مكافآت أعضاء اإلدارة العليا:

2019م2020م
12٫31321٫225منافع الموظفين قصيرة األجل

2٫2766٫352مكافأة نهاية الخدمة
6721٫180برنامج االدخار

9191معامالت دفع على شكل أسهم
15٫35228٫848مجموع المكافآت المدفوعة إلى أعضاء اإلدارة العليا

التسعير التحويلي 35-4
المملكة  في  )“الهيئة”(  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  أصدرت  2019م،  يناير   31 الموافق  1440هـ  األولى  جمادى   25 بتاريخ 
نظام  من  كجزء  2019م  فبراير   15 بتاريخ  اللوائح  هذه  تشريع  تم  )»اللوائح«(.  المعامالت  تسعير  لوائح  السعودية  العربية 
الضريبة وأصبحت ملزمة على المكلفين بالضريبة للفترات التي تنتهي في أو بعد 31 ديسمبر 2018م. قدمت المجموعة 

المستندات الالزمة لالمتثال لنظام الضريبة ذي العالقة خالل المدة النظامية.

شروط وأحكام المعامالت مع أطراف ذات عالقة 35-5
تتم المبيعات والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط متفق عليها بين الطرفين. األرصدة القائمة في نهاية السنة 
أو ذمم  أو مستلمة عن أي ذمم مدينة  غير مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقداً. لم تكن هناك ضمانات مقدمة 
دائنة لألطراف ذات العالقة. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، قامت المجموعة بتقييم وتسجيل انخفاض في 
القيمة متعلق بالمبالغ المستحقة من طرف ذو عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق فحص المركز 

المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.

أنشطة تمويلية واستثمارية تقليدية وغير تقليدية   36
مكونات قائمة المركز المالي الموحدة

2019م2020م
نقد وما في حكمه - غير تقليدي

1٫544٫350944٫687مرابحة متداولة )بما في ذلك الودائع ذات المدة المحددة(
952٫521846٫590- حسابات جارية )باستثناء الودائع ذات المدة المحددة(

2٫496٫8711٫791٫277

260٫622229٫629استثمارات طويلة األجل - غير تقليدي

318٫115348٫900استثمارات قصيرة األجل - غير تقليدي

7٫053٫3717٫068٫247القروض - غير تقليدي

352٫329466٫912القروض - تقليدي

في مارس 2021م، أعادت المجموعة تمويل قرض تقليدي واستبدلته بقرض بنكي متوافق مع الشريعة اإلسالمية ما جعل جميع 
قروضها غير تقليدية.

أحداث الحقة   37
لم تقع أحداث بين 31 ديسمبر 2020م وتاريخ اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة قد يكون لها تأثير جوهري على 

هذه القوائم المالية الموحدة.

على النحو المبين في إيضاح )1(، أشارت الشركة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في تاريخ مقارب لتاريخ الربع األول 
أنه وباء عالمي. تواصل اإلدارة متابعتها عن كثب  المنتهي في 31 مارس 2020م، عن تصنيف فيروس كوفيد-19 على 
ألي تطورات جوهرية في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتها فيها ولديها استراتيجية قائمة للتخفيف من أي آثار 
التقرير  لفترات  النقدية  والتدفقات  التشغيل  نتائج  من  كجزء  وجدت،  إن  الجوهرية،  التغيرات  ستظهر  محتملة.  سلبية 

المالي المستقبلية.
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