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كشركة تؤمن بمفهوم الرعاية المسئولة، في الوقت الذي تعمل فيه على تلبية االحتياجات 
العالمية من المنتجات األساسية، فقد أوفت سبكيم بالغرض الذي تأسست من أجله بطريقة 

تنعكس ايجابًا على أصحاب المصلحة والموظفين والعمالء وشركاء األعمال والمجتمع ككل. 
ويجسد مثل هذا اإلنجاز الرئيس في رحلة الشركة للوفاء بالتنفيذ الكامل لهذه المبادرة تقدمًا 

كبيراً نحو االستدامة ومؤشراً حقيقيًا للنمو والنجاح.
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الطبيعة اخلالبة يف اململكة العربية ال�سعودية

�صحراء الربع اخلايل

ّيعرف	هذا	الكم	الهائل	من	الرمال	الربتقالية	اللون	على	نطاق	وا�ضع	بالربع	اخلايل،	وهى	اإحدى	اأكرب	ال�ضحاري	

الرملية	يف	العامل،	وحتتل	اأكرث	من	ثلث	اجلزء	اجلنوبي	من	�ضبه	اجلزيرة	العربية،	مبا	يف	ذلك	اأغلب	اأجزاء	اململكة	

العربية	ال�ضعودية.
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العام	زيادة	ملحوظة	يف	حجم	الأ�ضول	وحقوق	امل�ضاهمني.	وقد	حتققت	هذه	النتائج	املتميزة	بف�ضل	

جهود	العاملني	يف	ال�ضركة	والتوجيه	والإ�ضراف	الفعال	ملجل�س	الإدارة،	والدعم	املتوا�ضل	من	امل�ضاهمني	

وقد	جنحت	»�ضبكيم«	-	بحمد	اهلل	وتوفيقه	-	يف	مواجهة	التحديات،	وحققت	اإجنازات	جديدة،	بتبنيها	

خططًا	اإ�ضرتاتيجية	طموحة	تهدف	لتحقيق	املزيد	من	النمو	وبلوغ	م�ضتوى	متميز	من	الأداء	ي�ضعها	

م�ضتقباًل	يف	م�ضاف	�ضركات	البرتوكيماويات	الكربى	يف	منطقة	اخلليج	وال�ضرق	الأو�ضط.	و�ضمن	

تلك	الإ�ضرتاتيجية	اأجنزت	�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات،	اإحدى	�ضركات	»�ضبكيم«	التابعة،	عملية	

ال�ضتحواذ	على	�ضركة	»اأكرتا«	ال�ضوي�ضرية	التي	تعمل	يف	جمال	ت�ضويق	املنتجات	البرتوكيماوية	عامليًا	يف	

�ضفقة	�ضتتيح	لل�ضركة	ت�ضويق	منتجاتها	يف	دول	الحتاد	الأوروبي	ب�ضهولة	وي�ضر.

وتعمل	»�ضبكيم«	حاليًا	على	تنفيذ	ا�ضرتاتيجيتها	الهادفة	اإىل	حتقيق	التكامل	بني	م�ضروعاتها	املختلفة	

لزيادة	القيمة	امل�ضافة	ملنتجات	تلك	امل�ضروعات،	تعظيمًا	للعائد	على	حقوق	امل�ضاهمني.	كما	مت�ضي	قدمًا	

يف	تنفيذ	املرحلة	الثالثة	من	م�ضاريعها	التي	ت�ضمل	»م�ضروع	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات،	وم�ضروع	�ضركة	

ال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته	،،،

نيابة	عن	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	ي�ضرين	اأن	اأقدم		لكم	التقرير	ال�ضنوي	

عن	ن�ضاط	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«	ونتائج	

اأعمالها	للعام	املايل	2011م.	ويعك�س	هذا	التقرير	اجلهود	املثمرة	

التي	حتققت	بف�ضل	اهلل،	ثم	بف�ضل	اجلهود	التي	بذلتها	ال�ضركة	يف	

اأن�ضطتها	كافة	لالرتقاء	مب�ضتوى	اأدائها	ومكانتها	وقدراتها	من	اأجل	

حتقيق	تطلعات	م�ضاهميها.

لقد	كان	عام	2011م	عامًا	متميزًا	حيث	ا�ضتطاعت	»�ضبكيم«	حتقيق	نتائج	غري	م�ضبوقة	متثلت	يف	زيادة	

الإيرادات	والأرباح	ال�ضافية	التي	بلغت	706	ماليني	ريال،	وهي	الأعلى	يف	تاريخ	ال�ضركة.	كما	�ضهد	

                    

إن نجاح الشركة المتواصل على 
كافة األصعدة هو ثمرة جهود 

موظفيها المخلصين الذين 
يمثلون أغلى مواردها

“ ”
كلمة معايل رئي�س جمل�س الإدارة
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�ضبكيم	للكيماويات	وم�ضروع	م�ضنع	عوازل	الكابالت،	وم�ضروع	مركز	�ضبكيم	لالإبداع	والتقنية«	بالإ�ضافة	

اإىل	جمموعة		من	امل�ضاريع	الأخرى	التي	ما	تزال	يف	مرحلة	الإعداد	والتطوير.	

ولأن	موظفي	»�ضبكيم«	هم	راأ�س	املال	احلقيقي	وحمورًا	مهمًا	من	حماور	خطط	التنمية،	فقد	اأولت	

ال�ضركة	اهتمامًا	خا�ضًا	بتنمية	مهاراتهم،	وحت�ضني	اأدائهم،	والعناية	بهم	وباأ�ضرهم	�ضمن	املفهوم	

ال�ضامل	لقيم	»�ضبكيم«	املوؤ�ض�ضاتية.		وي�ضتند	ذلك	الهتمام	على	اعتقاد	ال�ضركة	الرا�ضخ	باأن	جناحها	

املتوا�ضل	على	الأ�ضعدة	كافة	هو	ثمرة	جهود	موظفيها	املخل�ضني	الذين	ميثلون	اأغلى	مواردها.	يبلغ	عدد	

موظفي	ال�ضركة	يف	نهاية	العام	اأكرث	من	800	موظف،	ي�ضكل	ال�ضعوديون	75%	منهم.	وتعتز	ال�ضركة	باأنها	

متتلك	ثروة	من	الكوادر	الب�ضرية	املتميزة	يف	خمتلف	التخ�ض�ضات	ت�ضتطيع	اأن	تفاخر	بها	بني	اأقرانها	

من	ال�ضركات	ال�ضناعية	الأخرى.

وقد	كان	لهتمام	»�ضبكيم«	براأ�ضمالها	الب�ضري	اأكرب	الأثر	يف	فوزها		باملركز	الأول	لأف�ضل	بيئة	عمل	

�ضعودية	وكذلك	ح�ضولها	على	�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة	كاأول	�ضركة	برتوكيماوية	يف	اململكة	حت�ضل	

على	هذه	ال�ضهادة.	وتدرك	»�ضبكيم«	جيدًا	اأن	املحافظة	على	مركزها	املتقدم	�ضمن	كربيات	ال�ضركات	

ال�ضعودية	ي�ضعها	اأمام	مزيد	من	التحدي	ملوا�ضلة	هذا	النهج.	

ويف	اإطار	حر�ضها	على	تر�ضيخ	ثقافة	العمل	املوؤ�ض�ضي،	اأولت	»�ضبكيم«	اهتمامًا	كبريًا	بتطبيق	مبادئ	

احلوكمة	الإدارية	من	خالل	و�ضع	وتطبيق	الأنظمة	واللوائح	والإجراءات	املالئمة،	م�ضرت�ضدة	يف	ذلك	

مببادئ	حوكمة	ال�ضركات،	وقرارات	جمل�س	الإدارة،	وتوجيهات	اجلهات	الرقابية.

والتزامًا	من	�ضركة	»�ضبكيم«	بتحمل	م�ضئوليتها	الجتماعية،	فاإنها	ت�ضارك	بفعالية	يف	خدمة	جمتمعها	

ودعم	اأن�ضطته	الجتماعية	ب�ضخاء،	حيث	خ�ض�ضت	ن�ضبة	1%	من	اإجمايل	اأرباحها	ال�ضنوية	ال�ضافية	

لدعم	برامج	امل�ضئولية	الجتماعية	املختلفة	يف	حميطها.

اإن	هذا	التقرير	وما	احتواه	من	اإجنازات	واأرقام	تقف	وراءه	اإرادة	خمل�ضة	واإدارة	ر�ضيدة،	تعمل	على	

�ضبط	اإيقاع	العمل	وتوجيهه	لتعظيم	كفاءة	الإنتاج،	وتر�ضيد	الإنفاق،	وحتقيق	اأعلى	درجات	ال�ضالمة	

واملحافظة	على	البيئة.	ويف	الوقت	نف�ضه	فاإنه	يعك�س	جهود	الع�ضرات	من	الكوادر	الب�ضرية	من	اأبناء	

»�ضبكيم«	الذين	اأثروا	بيئة	العمل	بالأفكار	واملبادرات	والروؤى	النا�ضجة	واخلالقة	التي	طرحوها	خالل	

العام	و�ضاهمت	يف	حتقيق	النتائج	املتميزة.

ختامًا	اأنتهز	الفر�ضة	لأتقدم	با�ضمي،	ونيابة	عن	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة،	والعاملني	يف	الإدارة	التنفيذية	

لل�ضركة	بجزيل	ال�ضكر	وعظيم	التقدير	جلميع	الأخوة	امل�ضاهمني	على	ثقتهم	الغالية	وتفهمهم	ودعمهم	

امل�ضتمر	وغري	املحدود،	خالل	م�ضرية	ال�ضركة.	ا�ضاأل	العزيز	القدير	اأن	يوفقنا	لتحقيق	املزيد	من	

الجنازات	يف	ظل	دعم	حكومة	خادم	احلرمني	ال�ضريفني	و�ضمو	ويل	عهده	الأمني.

 عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل	

		رئي�س	جمل�س	الإدارة	

�صيا�صة �صبكيم للرعاية امل�صئولة واجلودة

ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	)�ضبكيم(	و�ضركاتها	

التابعة	تنتج	وت�ضوق	العديد	من	املنتجات	البرتوكيماوية	

والكيماوية.	ويف	اإطار	�ضعيها	الدوؤوب	واملتوا�ضل	للتطور	امل�ضتمر	

مبا	يلبي	تطلعات	عمالئها	وم�ضاهميها	اإ�ضافة	اإىل	توفري	ال�ضالمة	

والراحة	ملوظفيها،	فاإن	�ضبكيم	و�ضركاتها	التابعة	تلتزم	مبا	يلي:

حتقيق	التميز	يف	تطبيق	اأعلى	معايري	الرعاية	امل�ضئولة	وتعميق	 	•
ال�ضفافية	مع	جميع	املتعاملني	معنا

تقدمي	منتجات	عالية	اجلودة	وباأحدث	الأ�ضاليب	الفعالة	التي	 	•
توفر	بيئة	اآمنة

قيا�س	م�ضتويات	الأداء	والتاأكد	من	تطابقها	مع	هذه	ال�ضيا�ضة 	•

ال�ضتمرار	يف	تطوير	اأنظمة	الرعاية	امل�ضئولة	وم�ضتويات	اجلودة 	•

اللتزام	مبتطلبات	واأنظمة	احلوكمة 	•



اأع�صاء جمل�س الإدارة
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الطبيعة اخلالبة يف اململكة العربية ال�سعودية

الوعبة

يعتقد	اإنها	نتجت	يف	الأ�ضل	عن	�ضقوط	نيزك	�ضخم،	وهي	تنحدر	بعمق	500	مرت	ومتتد	على	م�ضاحة	تبلغ	

2	كيلومرت،	فيما	يعتقد	البع�س	الآخر	اإنها	تكونت	نتيجة	لن�ضاط	بركاين،	وهي	تقع	�ضمال	الطائف	وتعترب	

اإحدى	عجائب	العامل	الطبيعية.
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لقد	كان	عام	2011م	عامًا	متميزًا	ل�ضبكيم،	لي�س	على	ال�ضعيد	املايل	من	

حيث	الدخل	والأرباح	فح�ضب،	بل	ومن	حيث	تعظيم	خمرجات	امل�ضنع	

وزيادة	الكفاءة	يف	جميع	عمليات	ال�ضركة.	ويف	الوقت	الذي	متّكنا	فيه	من	

حتقيق	هذه	الإجنازات،	فقد	ح�ضدنا	كذلك	املركز	الأول	جلائزة	اأف�ضل	

بيئة	عمل	يف	اململكة	بالإ�ضافة	اىل	ح�ضول	�ضبكيم	على	�ضهادة	الرعاية	

امل�ضئولة،	وهما	اجنازان	مهمان	بكل	املقايي�س.

�ضجلت	�ضبكيم	رقمًا	قيا�ضيًا	جديدًا	بزيادة	87%	يف	�ضايف	اأرباحها	مقارنة	بعام	2010م،	

حمققة	اأرباحًا	قدرها	706	ماليني	ريال	�ضعودي	يف	عام	2011م.	وبذلك	فقد	و�ضعنا،	دون	

اأدنى	�ضك،	�ضقفًا	عاليًا	لعام	2012م	مب�ضاعدة	فريق	موظفينا	وم�ضانعنا	وعملياتنا	وتنويع	

منتجاتنا	خالل	العام	املن�ضرم.	ول	ي�ضاورين	�ضك	يف	اإننا	�ضنوا�ضل	نف�س	النهج	يف	حتقيق	

الأرقام	القيا�ضية	يف	العام	املقبل	باإذن	اهلل.	واأود	اأن	اأتوجه	بال�ضكر	لفريق	العمل	يف	كل	من	

امل�ضانع	القائمة	ويف	اإدارة	ال�ضركة،	وكذلك	زمالئي	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	على	جهودهم	

وتفانيهم	واإخال�ضهم	يف	العمل	لتحقيق	هذه	النتائج	املتميزة.

ر�صالة الرئي�س التنفيذي

تم دعم خطط التوسع في السوق 
خالل هذا العام عبراالستحواذ 
على شركة أكترا، وهي شركة 

سويسرية تعمل في مجال تسويق 
 المنتجات البتروكيماوية. 

ويشكل هذا االستحواذ جزءاً من 
مبادراتنا الهادفة للبيع للعمالء 

بشكل مباشر، وبالتالي زيادة 
أرباحنا وشبكة تعامالتنا حول 

العالم.

“
”
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لقد	توقعنا	الكثري	من	موظفينا	هذا	العام	وقد	كانوا	عند	ح�ضن	الظن	بهم،	اإذ	�ضاهمو	

باإيجابية	يف	زيادة	اإنتاج	م�ضنعي	امليثانول	والبيوتانديول،	فيما	ن�ضعى	للو�ضول	اىل	الطاقة	

الإنتاجية	الق�ضوى	مل�ضانع	جممع	الأ�ضيتيل.	ويج�ضد	حر�س	ال�ضركة	على	حتقيق	التكامل	

بني	م�ضروعاتها	لزيادة	حجم	الإنتاج	يف	جممع	الأ�ضيتيل	الذي	يعترب	الأول	من	نوعه	يف	

املنطقة،	خري	مثال	على	عزم	وبراعة	فريق	عملياتنا.	اإن	اخلربة	احلقيقية	التي	اكت�ضبناها	

من	هذه	املجمعات	اجلديدة	�ضتتيح	لنا	حتقيق	املزيد	من	العائدات	يف	املرحلة	الثالثة	خالل	

ال�ضنوات	القادمة	باإذن	اهلل.

لقد	مت	التفاو�س	على	عقود	املرحلة	الثالثة	بنجاح	وتوقيعها	خالل	العام،	ومت	البدء	يف	

اأعمال	الإن�ضاءات	يف	ثالثة	م�ضانع	جديدة	وفقًا	لالإطار	الزمني	املحدد	لها	على	اأن	يبداأ	

ت�ضغيل	امل�ضانع	بحلول	الربع	الثاين	من	عام	2013م.	و�ضتتيح	لنا	املرحلة	القادمة	حتقيق	

التكامل	بني	منتجاتنا	وتعزيز	�ضل�ضلة	القيمة	امل�ضافة	لها	ب�ضكل	اأف�ضل	وزيادة	تواجدها	يف	

الأ�ضواق	العاملية.

وح�ضب	خطط	�ضبكيم	التو�ضعية	مت	ال�ضتحواذ	على	�ضركة	اأكرتا،	وهي	�ضركة	�ضوي�ضرية	

تعمل	يف	جمال	ت�ضويق	املنتجات	البرتوكيماوية.	وي�ضكل	هذا	ال�ضتحواذ	جزءًا	من	مبادراتنا	

الهادفة	للبيع	للعمالء	ب�ضكل	مبا�ضر،	وبالتايل	زيادة	اأرباحنا	و�ضبكة	تعامالتنا	حول	العامل.

اإننا	نعمل	حاليًا	على	قدم	و�ضاق	لبناء	مركز	�ضبكيم	لالإبداع	والتقنية	بالظهران،	وبداأنا	

بالفعل	يف	توظيف	جمموعة	من	املتخ�ض�ضني	للعمل	به.	و�ضيتيح	لهذا	املركز	تقدمي	خدمات	

اأف�ضل	لعمالئنا،	كما	�ضيمثل	دعمًا	رئي�ضيًا	لعمليات	منو	ال�ضركة	من	خالل	تطوير	املنتجات	

اجلديدة		وتطبيقاتها.

وقد	متت	تلبية	احتياجات	متويل	امل�ضاريع	اجلديدة	بنجاح	كبري	يف	هذا	العام	من	خالل	

طرح	�ضكوك	تتوافق	مع	اأحكام	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	التي	لقت	اهتمامًا	كبريًا		لدى	

امل�ضتثمرين	واملوؤ�ض�ضات	املكتتبة،	مما	يعك�س	ثقة	ال�ضوق	بخطط	النمو	امل�ضتقبلية	لل�ضركة	

واآفاقها.	اإن	موا�ضلة	الطلب	املتزايد	على	خيار	الأ�ضهم	من	خالل	برناجمنا	لأ�ضهم	

املوظفني،	يوؤكد	على	اإمياننا	الكامل	والثقة	التامة	بفر�س	النمو	امل�ضتقبلية	لل�ضركة.

يف	عام	2011م	وا�ضلنا	دعمنا	للمجتمع	ال�ضعودي	على	نطاق	اأو�ضع،	فقد	وا�ضل	م�ضروع	

�ضبكيم	ال�ضكني	للموظفني	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	تقدمه	ب�ضكل	جيد،	فيما	�ضهدت	

برامج	ال�ضركة	لرعاية	ودعم	جمتمعنا	ال�ضعودي،	التي	مولت	من	خالل	اجلزء	املخ�ض�س	

من	�ضايف	الأرباح	التي	حققتها	ال�ضركة.	

وت�ضري	التوقعات	يف	اأ�ضواقنا	باأن	عام	2012م	�ضيمثل	حتديًا	اأكرب،	ولكنني	اأعتقد	جازمًا	

باأننا	على	ا�ضتعداد	تام	لتحقيق	اأهدافنا	التى	ر�ضمناها	من	خالل	الو�ضول	اإىل	اأف�ضل	

معدل	من	الإنتاجية	وال�ضعي	الدوؤوب	نحو	تطوير	اأ�ضواقنا	وتبني	نهج	ي�ضمن	ا�ضتمرار	

كفاءة	الإدارة	يف	ظل	ا�ضتمرار	دعم	وم�ضاندة	حكومة	خادم	احلرمني	ال�ضريفني	و�ضمو	ويل	

عهده	الأمني.

اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي

الرئي�س	التنفيذي
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تقـرير مجـلـس اإلدارة 
للعـــام المــالي 2011 م

الطبيعة اخلالبة يف اململكة العربية ال�سعودية

ق�صر عنيزة

نحتت	اأبواب	هذه	الق�ضر	اخلا�س	يدويًا	بطريقة	رائعة	ولكنها	عملية	يف	الوقت	

نف�ضه،	ب�ضكل	ي�ضمح	للهواء	الطبيعي	بالتدفق،	مبا	ي�ضمح	بتربيد	املكان	خالل	اأ�ضهر	

ال�ضيف	احلارة.
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ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«	هي	اإحدى	ال�ضركات	ال�ضعودية	

امل�ضاهمة	املدرجة	يف	ال�ضوق	املالية	ال�ضعودية،	وقد	تاأ�ض�ضت	يف	1999/12/22م	براأ�ضمال	

يبلغ	حاليًا	3.6	مليار	ريال	�ضعودي.	وت�ضتثمر	»�ضبكيم«	ب�ضكل	ن�ضط	يف	ال�ضناعات	

البرتوكيماوية	والكيماوية	بنوعيها	الأ�ضا�ضية	والو�ضيطة	وذلك	لإنتاج	املواد	امل�ضتخدمة	

يف	�ضناعة	العديد	من	املنتجات	الكفيلة	بتحقيق	رفاهية	حياة	الإن�ضان	يف	اأنحاء	العامل	

كافة.	كما	تلتزم	»�ضبكيم«	يف	تنفيذ	اأن�ضطتها	باأعلى	معايري	اجلودة	يف	الإنتاج	مع	التزامها	

باملحافظة	على	البيئة	وب�ضالمة	موظفيها	واملجتمع	بوجه	عام.

وقد	وقع	اختيار	»�ضبكيم«	على	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	لإقامة	جممعها	ال�ضناعي	متعدد	

املنتجات	البرتوكيماوية	نظرًا	ملا	تتمتع	به	من	توافر	عنا�ضر	البنية	الأ�ضا�ضية	ال�ضرورية	

كافة	لإقامة	اأي	م�ضروع	�ضخم	وكبري،	حيث	تعترب	واحدة	من	املناطق	ال�ضناعية	الرائدة	يف	

العامل،	اإ�ضافة	اإىل	توافر	املواد	اخلام	يف	املنطقة	ال�ضرقية	ووجود	�ضركة	اأرامكو	ال�ضعودية	

التي	تقوم	بتوفري	هذه	املواد	اخلام	باأ�ضعار	تناف�ضية	وبكميات	كبرية،	اإىل	جانب	توافر	

منتجات	برتوكيماوية	خمتلفة،	وكذلك	�ضهولة	عمليات	الت�ضدير،	حيث	يوجد	ميناء	امللك	

فهد	ال�ضناعي	القريب	ن�ضبيًا	من	دول	جنوب	�ضرق	اآ�ضيا	التي	يتم	ت�ضدير	معظم	املنتجات	

البرتوكيماوية	اإليها.

وحتتل	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«	م�ضاحة	تزيد	على	مليون	مرت	

مربع	يف	منطقة	ال�ضناعات	الأ�ضا�ضية	مبدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	ب�ضرق	اململكة	العربية	

ال�ضعودية.	وتهدف	اإ�ضرتاتيجية	ال�ضركة،	التي	تعمل	على	تنفيذها	على	مراحل،	اإىل	تكامل	

املنتجات	الكيميائية	احلالية	وامل�ضتقبلية	لتاأ�ضي�س	�ضل�ضلة	من	املنتجات	النهائية	القيمة،	

م�ضاهمة	منها	يف	اإيجاد	قلعة	�ضناعية	كبرية	يف	مدينة	اجلبيل	وكذلك	زيادة	الناجت	املحلي	

ودعمًا	للتنمية	ال�ضناعية	يف	ظل	خطط	التنمية	ال�ضاملة	التي	تنفذها	اململكة	الأمر	الذي	

ي�ضاعف	عائدات	واأرباح	امل�ضاهمني.		

وقد	اأ�ضبحت	�ضركة	»�ضبكيم«	رائدة	يف	عامل	البرتوكيماويات	حمليًا	واإقليميًا	وعامليًا	رغم	

عمرها	الذي	مل	يتجاوز	الـ	12	�ضنة،	ويعود	هذا	الإجناز	اإىل	ما	تتمتع	به	ال�ضركة	من	قدرات	

اإدارية	ومهنية	وفنية	جعلتها	يف	م�ضاف	ال�ضركات	العاملية	العاملة	يف	هذا	املجال.

تلتزم	»�ضبكيم«	يف	تنفيذ	اأن�ضطتها	باأعلى	معايري	اجلودة	يف	

الإنتاج	مع	التزامها	باملحافظة	على	البيئة	وب�ضالمة	موظفيها	

واملجتمع	بوجه	عام.

و�صف ن�صاط ال�صركة                    
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ال�صركة العاملية للميثانول    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2002م.	ومتتلك	»�ضبكيم«	ن�ضبة	

65%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	امليثانول	بطاقة		اإنتاجية	

970	األف	طن	مرتي	�ضنويًا	ويعمل	امل�ضنع	-	وهلل	احلمد	-	بكامل	طاقته	الت�ضميمية،	ويتم	

ا�ضتخدام	جزء	من	اإنتاج	امل�ضنع	كلقيم	اأ�ضا�ضي	مل�ضنع	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	املحدودة	

بينما	يتم	�ضحن	باقي	الإنتاج	اإىل	عمالء	ال�ضركة	اإقليميًا	وعامليًا.	

وقد	بلغ	اإنتاج	ال�ضركة	العاملية	للميثانول	1.24	مليون	طن	مرتي	يف	عام	2011م	بزيادة	

1.7%	عن	العام	ال�ضابق	حيث	بلغ	1.22	مليون	طن	مرتي	يف	عام	2010م،	ويقع	مقر	

ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

ال�صركة العاملية للدايول    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2002م	متتلك	»�ضبكيم«	ن�ضبة	

53.91%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	البيوتانديول	وم�ضتقاته	

من	مادة	ماليك	اأنهايدرايد	والترتاهايدروفوران	بطاقة		اإنتاجية	75	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	

ويعمل	امل�ضنع	-	وهلل	احلمد	-	بكامل	طاقته		الت�ضميمية،	ويقوم	باإنتاج	مادة	البيوتانديول	

عالية	اجلودة	التي	يتم	�ضحنها	اإىل	عمالئها		اإقليمياً	وعاملياً،	وقد	بلغ	اإنتاج	ال�ضركة	العاملية	

للدايول	73	األف	طن	مرتي		يف	عام	2011م	بزيادة		1.4%	عن	العام	ال�ضابق	حيث	بلغ	

72	األف	طن	مرتي	يف	عام	2010م.	ويقع	مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	

العربية	ال�ضعودية.	

ال�صركة العاملية للغازات    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2006م	ومتتلك	»�ضبكيم«	

ن�ضبة	72%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	اأول	اأك�ضيد	الكربون	

بطاقة		اإنتاجية	340	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	-	وهلل	احلمد	-	بكامل	

طاقته	الت�ضميمية،	ويعترب	م�ضنع	اأول	اأك�ضيد	الكربون	هو	الأكرب	من	نوعه	يف	العامل،	

وي�ضتخدم	املنتج	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	من	قبل	ال�ضركة	العاملية		لالأ�ضيتيل	املحدودة	كلقيم	لإنتاج	

حم�س	الأ�ضيتيك،	كما	يعترب	امل�ضنع	م�ضدرًا	اإ�ضافيًا	لتزويد	ال�ضركة	العاملية	للدايول	

بالهيدروجني.	وقد	بلغ	اإنتاج	ال�ضركة	العاملية	للغازات	298	األف	طن	مرتي	يف	عام	2011م	

بزيادة	18%	عن	العام	ال�ضابق	حيث	بلغ	253	األف	طن	مرتي	يف	عام	2010م.	ويقع	مقر	

ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

و�صف ن�صاط ال�صركات التابعة لـ »�صبكيم«
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ال�صركة العاملية للأ�صيتيل املحدودة    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2006م.	ومتتلك	»�ضبكيم«	ن�ضبة	

76%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	اإنتاج	حم�س	الأ�ضيتيك	وحم�س	

اأ�ضيتيك	الأنهايدرايد	بطاقة		اإنتاجية	460	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	-	وهلل	

احلمد	-	بكامل	طاقته	الت�ضميمية،	وُي�ضتخدم	جزء	من	اإنتاج	امل�ضنع	من	قبل	ال�ضركة	

العاملية	خلالت	الفينيل	املحدودة	وذلك	لإنتاج	خالت	الفينيل	الأحادي	بينما	يتم		�ضحن	

باقي		الإنتاج	اإىل	عمالء	ال�ضركة	اإقليمياً	وعاملياً.	وقد	بلغ	اإنتاج	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	

384	األف	طن	مرتي	يف	عام	2011م	بزيادة	5%	عن	العام	ال�ضابق	حيث	بلغ	365	األف	

طن	مرتي	يف	عام	2010م.	ويقع	مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	

العربية	ال�ضعودية.
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ال�صركة العاملية خللت الفينيل املحدودة    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2006م	ومتتلك	»�ضبكيم«	ن�ضبة	

76%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	خالت	الفينيل	الأحادي،	

وتبلغ	طاقتها		الإنتاجية	330	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	-	وهلل	احلمد	-	بكامل	

طاقته	الت�ضميمية،	ويقوم	باإنتاج	مادة	خالت	الفينيل	الأحادي	ويتم	�ضحن	منتجات	

ال�ضركة	اإىل	عمالئها	اإقليميًا	وعامليًا.	

وقد	بلغ	اإنتاج	ال�ضركة	337	األف	طن	مرتي		يف	عام	2011م	بزيادة	9%	عن		عام	2010م	

حيث	بلغ	310	اآلف	طن	مرتي	يف	عام	2010م،	ويقع	مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	

ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

ال�صركة العاملية للمنافع    

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضوؤولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2009م،	وهي	مملوكة	بالت�ضاوي	

من	قبل	ال�ضركة	العاملية	للميثانول،	وال�ضركة	العاملية	للدايول،	وال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	

املحدودة،	وال�ضركة	العاملية	خلالت	الفينيل	املحدودة	وال�ضركة	العاملية	للغازات،	وتبلغ	ن�ضبة	

امللكية	الفعلية	ل�ضبكيم	68.58%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	القيام	

بخدمات	اإدارة	وت�ضغيل	و�ضيانة	وحدات	املنافع	واملرافق	لل�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم،	ويقع	

مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

�صركة �صبكيم للت�صويق واخلدمات

هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2007م،	مملوكة	بالكامل	ل�ضركة	

»�ضبكيم«،	ويقع	مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اخلرب	ب�ضرق	اململكة	العربية	ال�ضعودية.	ويتمثل	

ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اأن�ضطة	الت�ضويق	واملبيعات	ملنتجات	�ضبكيم	اإ�ضافة	اإىل	منتجات	

�ضركات	اأخرى.	ويتوافر	لدى	ال�ضركة	نخبة	من	خرباء	الت�ضويق	من	ذوي	املهارات	املتعددة.	
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كما	جنحت	�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	يف	ال�ضتحواذ	على	�ضركة	اأكرتا	)اإ�س	اإيه(	مبيعات �صركة �صبكيم للت�صويق واخلدمات  )طن	مرتي(

ال�ضوي�ضرية	يف	تاريخ		31	دي�ضمرب	2011م،	وتعترب	هذه	ال�ضفقة	نقلة		نوعية		لـ	»�ضبكيم«،	

ف�ضركة	اأكرتا	�ضتوفر	لـ	»�ضبكيم«	فر�ضة	احل�ضول	على	اخلربة	التي	اأثبتت	جدواها	

يف	املجالت	الت�ضويقية	واخلدمات	اللوج�ضتية	واخلربة	التجارية	يف	الأ�ضواق	الأوروبية	

الرئي�ضية،	ومن	خالل	عمل	�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	مع	�ضركة	اأكرتا	�ضت�ضيف		لـ	

»�ضبكيم«	قيمة	حقيقية	جلميع	عمالئهما	مما	�ضيمكن	جميع	�ضركات	»�ضبكيم«	التابعة	من	

النطالق	نحو	مزيد	من	النمو	يف	امل�ضتقبل.	

وتقوم	�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	حاليًا	بت�ضويق	وبيع	منتجات	امليثانول	

والبيوتانديول	وماليك	اأنهايدرايد	والترتاهايدروفوران	اإ�ضافة	اإيل	منتجي	حم�س	

الأ�ضيتيك	وخالت	الفينيل	الأحادي.	وقد	مت	ت�ضويق	وبيع	531	الف	طن	مرتي	من	املنتجات	

املذكورة	خالل	عام	2011م.

�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	)تتمة(

امليثانول

البيوتانديول

ماليك	اأنهايدرايد

ترتاهيدروفوران

حام�س	الأ�ضيتيك	

خالت	الفينيل	الأحادي

457.485

48.414

17.028

1.243

6.204

791
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�صركة �صبكيم اأوروبا كوبريتف يو اأيه وال�صركات التابعة لها

تاأ�ض�ضت	�ضركة	�ضبكيم	اأوروبا	)كوبرتيف	يو	اأيه(	عام	2011م،	وهي	مملوكة	من	قبل	

»�ضبكيم«	ومقرها	مدينة	ام�ضرتدام،	هولندا.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	تقدمي	الدعم	

الإداري	يف	املجالت	الت�ضويقية	واللوج�ضتية	وتتبعها	�ضركة	اأكرتا	اإ�س	اإيه	ومقرها	جنيف،	

�ضوي�ضرا،	والتي	مت	ال�ضتحواذ	عليها	من	قبل	�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	يف	

31	دي�ضمرب	2011م.	

وقد	تاأ�ض�ضت	�ضركة	اأكرتا	)اإ�س	اإيه(	ال�ضوي�ضرية	يف	عام	1995م،	ويقع	مقر	ال�ضركة	

الرئي�ضي	يف	لوتري	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	املجالت	الت�ضويقية	واخلدمات	اللوج�ضتية	

واخلربة	التجارية	يف	الأ�ضواق	الأوروبية.	وتتطلع	»�ضبكيم«	من	خالل	ال�ضتحواذ	على	�ضركة	

اأكرتا	)اإ�س	اإيه(	اإىل	تنمية	قاعدة	العمالء	وتقدمي	اخلدمة	املتميزة	يف	جميع	اأنحاء	اأوروبا	

على	خمتلف	امل�ضتويات	وبالتايل	زيادة	ارباحنا	و�ضبكة	تعامالتنا	يف	اأوروبا.	
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م�صروع ال�صركة العاملية للبوليمرات  

تاأ�ض�ضت	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات	هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	عام	

2009م.	ومتلك	»�ضبكيم«	ح�ضة	75%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	ويتمثل	ن�ضاط	ال�ضركة	الرئي�س	

يف	اإنتاج	مادتي	خالت	فينيل	الإيثلني	وبويل	اإثيلني	منخف�س	الكثافة	بطاقة	اإنتاجية	اإجمالية	

قدرها	)200(	مائتي	األف	طن	�ضنويًا.	ويعترب	هذا	امل�ضنع	الأول	من	نوعه	يف	منطقة	

ال�ضرق	الأو�ضط	لإنتاج	مادة	خالت	فينيل	الإثيلني	ويقع	مقر	امل�ضروع	يف	مدينة	اجلبيل	

ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.	

وقد	وقعت	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات	يف	�ضهر	نوفمرب	2011م	اتفاقية	متويل	مع	�ضندوق	

التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي	بقيمة	600	مليون	ريال	�ضعودي		يبداأ	ت�ضديدها	بعد	ثالث	

�ضنوات	من	تاريخ	توقيع	التفاقية	على	�ضكل	اأق�ضاط	ن�ضف	�ضنوي	وبقيمة	ت�ضاعدية	يتم	

حتديدها	بناًء	على	اإيرادات	امل�ضروع	امل�ضتقبلية	وملدة	ع�ضر	�ضنوات.	والغر�س	من	هذه	

التفاقية	هو	متويل	عمليات	الإن�ضاء.	وت�ضتخدم	خالت	فينيل	الإيثلني	يف	اإنتاج	املواد	

الال�ضقة	التي	تذاب	باحلرارة	واملنتجات	ال�ضمغية	واأجود	اأنواع	الأربطة	الريا�ضية،	اأما	

البويل	اإثيلني	منخف�س	الكثافة	في�ضتخدم	لإنتاج	اأنواع	خمتلفة	من	احلاويات	والزجاجات	

واملنظفات	الطبية.

وقد	بداأت	�ضركة	جي	اإ�س	للهند�ضة	والإن�ضاءات	الكورية	مقاول	امل�ضروع	الرئي�ضي،	

الإن�ضاءات	يف	موقع	ال�ضركة	خالل	�ضهر	�ضبتمرب	2011م.	وتبلغ	تكلفة	امل�ضروع	الإجمالية	

حوايل	3	مليارات	ريال	�ضعودي،	علمًا	باأن	وزارة	البرتول	والرثوة	املعدنية	قامت	بتخ�ضي�س	

اللقيم	الرئي�س	للم�ضروع	)غاز	الإيثان(	حيث	�ضيتم	تك�ضريه	ومعاجلته	اإىل	اإثيلني	من	

قبل	اإحدى	�ضركات	�ضابك،	كما	�ضيتم	توفري	خالت	الفينيل	الأحادى	الالزمة	كلقيم	ثان	

من	ال�ضركة	العاملية	خلالت	الفينيل	التابعة	ل�ضبكيم.	وقد	قامت	�ضبكيم	بتوقيع	اتفاقية	

ترخي�س	التقنية	لهذه	ال�ضركة	مع	�ضركة	اإك�ضون	موبيل	الأمريكية	و�ضتقوم	كل	من	�ضركة	

�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	و�ضركة	هانوا	الكورية	بت�ضويق	منتجات	امل�ضروع	عامليًا.	ومن	

املتوقع	اأن	يبداأ	ت�ضغيل	امل�ضروع	خالل	الربع	الثاين	من	عام	2013م.

لقد	قامت	وزارة	البرتول	والرثوة	املعدنية	بتخ�ضي�س	اللقيم	

الرئي�ضي	للم�ضروع	)غاز	الإيثان(	حيث	�ضيتم	تك�ضريه	ومعاجلته	

اإىل	اإثيلني	من	قبل	اإحدى	�ضركات	�ضابك،	كما	�ضيتم	توفري	

خالت	الفينيل	الأحادى	الالزمة	كلقيم	ثان	من	ال�ضركة	العاملية	

خلالت	الفينيل	التابعة	ل�ضبكيم.

م�صاريع قيد التنفيذ والتطوير                           
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م�صروع اإثيل الأ�صيتات وبيوتيل اآ�صيتات ل�صركة �صبكيم للكيماويات

�ضركة	�ضبكيم	للكيماويات	هي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تاأ�ض�ضت	عام	2011م.	

ومتتلك	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«	ن�ضبة	95%	منها	بينما	متتلك	

�ضركة	�ضبكيم	للت�ضويق	واخلدمات	)اإحدى	ال�ضركات	التابعة(	ن�ضبة	الـ	5%	املتبقية.	ويتمثل	

ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	مادتي	اإثيل	الأ�ضيتات	وبيوتيل	اآ�ضيتات	بطاقة	اإنتاجية	100	األف	

طن	�ضنويًا.	ويقع	مقر	امل�ضروع	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية.

ويعترب	م�ضروع	�ضركة	�ضبكيم	للكيماويات	جزءًا	من	برنامج	التو�ضعة	للمرحلة	الثالثة	

والغر�س	من	تاأ�ضي�س	هذه	ال�ضركة	هو	اأن	تكون	مبثابة	ال�ضركة	امل�ضئولة	عن	ت�ضغيل	واإدارة	

جميع	امل�ضاريع	التي	متتلكها	�ضركة	»�ضبكيم«		بن�ضبة	100%.	و�ضوف	ت�ضاهم	�ضركة	�ضبكيم	

للكيماويات	مب�ضاريعها	املختلفة	يف	دعم	ال�ضناعات	التحويلية	والتنويع	ال�ضناعي	الذي	

�ضي�ضيف	قيمة	كبرية	للمواد	الكيماوية	والبرتوكيماوية.			

وتقدر	التكلفة	الأولية	للم�ضروع	بحوايل	350	مليون	ريال	�ضعودي	ومن	املتوقع	اأن	يوفر	

امل�ضنع	الحتياجات	املحلية	من	مادتي	اإثيل	الأ�ضيتات	وبيوتيل	اآ�ضيتات،	اإ�ضافة	اإىل	

مواجهة	الطلب	يف	الأ�ضواق	العاملية،	وي�ضتخدم	املنتج	كمذيب	يف	�ضناعة	الأحبار	وال�ضوائل	

ال�ضناعية	واحلبيبات	امل�ضتخدمة	يف	تغليف	الأ�ضطح	والدهانات	وغريها.	وقد	اأر�ضت	

ال�ضركة	يف	�ضهر	يناير	2011م	عقد	الت�ضاميم	الهند�ضية	والتوريد	والإن�ضاء	)ت�ضليم	

مفتاح(	للم�ضنع	على	�ضركة	اأيتك	للهند�ضة	والإن�ضاءات	الكورية،	كما	قامت	�ضبكيم	يف	

عام	2010م	بتوقيع	اتفاقيات	مع	�ضركة	روديا	الفرن�ضية	ت�ضمل	اتفاقية	ترخي�س	التقنية	

واتفاقية	الت�ضويق	واتفاقية	توريد	الإيثانول،	ومن	خالل	ا�ضتعمال	تقنية	روديا	وخربتها	يف	

هذا	املجال	�ضوف	حتقق	»�ضبكيم«	مكا�ضب	كبرية	من	ناحية	جودة	املنتج	وتخفي�س	تكلفة	

اإنتاج	امل�ضنع.	وقد	با�ضر	املقاول	الرئي�ضي	)�ضركة	اأيتـك	للهند�ضة	والإن�ضاءات	الكورية(	

اأعماله	يف	�ضهر	�ضبتمرب	2011م.	ومن	املتوقع	اأن	يبداأ	م�ضنع	اأثيل	الأ�ضيتات	اإنتاجه	خالل	

الربع	الثاين	من	عام	2013م.

واجلدير	بالذكر	اأن	املواد	اخلام	الالزمة	لإنتاج	اإثيل	الأ�ضيتات	هي	حام�س	الأ�ضيتيك	الذي	

�ضيتم	احل�ضول	عليه	من	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	)اإحدى	ال�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم(	

ومادة	الإيثانول	التي	�ضيتم	ا�ضتريادها	من	الأ�ضواق	العاملية.

مركز �صبكيم للإبداع والتقنية

ت�ضتثمر	»�ضبكيم«	175	مليون	ريال	لإن�ضاء	مركز	�ضبكيم	لالإبداع	والتقنية	يف	وادي	الظهران	

للتقنية	بجامعة	امللك	فهد	للبرتول	واملعادن.	وكانت	»�ضبكيم«	قد	وقعت	مع	وزارة	البرتول	

والرثوة	املعدنية	وجامعة	امللك	فهد	للبرتول	واملعادن	مذكرة	تفاهم	لتاأ�ضي�س	املركز	

على	م�ضاحة	تبلغ	خم�ضة	ع�ضر	األف	مرت	مربع	يف	وادي	الظهران	للتقنية	التابع	للجامعة.	

ومبوجب	هذه	املذكرة	تتوىل	»�ضبكيم«	تنفيذ	واإدارة	وت�ضغيل	املركز.	و�ضوف	ي�ضم	املركز	

37	خمتربًا	تغطي	جمالت	البحث	واخلدمات	الفنية	وتطوير	املنتجات	وتطبيقاتها	واأعمال	

التحليل	والختبار	كافة.
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مركز	�ضبكيم	لالإبداع	والتقنية	)تتمة(

وقد	بداأت	مرحلة	الإن�ضاءات	يف	موقع	املركز	الذي	مت	ت�ضميمه	على	اأحدث	طراز	عاملي	

من	حيث	املباين	واملختربات		واملعدات	والأجهزة	احلديثة،	وذلك	بهدف	تطوير	ا�ضتخدام	

منتجات	البوليمرات	خلدمة	وتطوير	ال�ضناعات	التحويلية	يف	اململكة	التي	يعمل	فيها	اأكرث	

من	860	م�ضنعًا	داخل	اململكة.	ومن	املقرر	اأن	تبداأ	»�ضبكيم«	يف	ت�ضغيل	املركز	-	مب�ضيئة	

اهلل	-	منت�ضف	عام	2012م.	

و�ضوف	يعمل	املركز	بالتن�ضيق	التام	مع	عدد	كبري	من	اجلهات	يف	جامعة	امللك	فهد	للبرتول	

واملعادن،	بهدف	جعل	العلم	والتقنية	وب�ضفة	خا�ضة	الكيمياء	وتقنية	البوليمرات	يف	متناول	

اجلميع	عامة	وطالب	املدار�س	والكليات	ب�ضفة	خا�ضة،	لكي	يتمكنوا	من	معرفة	حجم	

واأهمية	البوليمرات	وال�ضناعات	الكيميائية	وحجم	فر�س	العمل	التي	ميكن	اأن	توفرها	هذه	

ال�ضناعات	لبناء	»اقت�ضاد	املعرفة«	الذي	تطمح	اململكة	لتحقيقه،	وتاأمل	»�ضبكيم«	اأن	يكون	

ملركزها	التقني	دور	فاعل	يف	هذا	امل�ضار.

ومن	املقرر	اأن	يركز	املركز	يف	اأبحاثه	على	ال�ضتخدامات	الرئي�ضة	للمنتجات	وهي	الأفالم	

التي	تدخل	يف	�ضناعة	خاليا	الطاقة	ال�ضم�ضية	والأغطية	الرقيقة	لال�ضتخدامات	الزراعية	

والأنابيب	املرنة	واملواد	الال�ضقة	الالزمة	ل�ضناعة	الأخ�ضاب	والأوراق	والأ�ضباغ،	والكابالت	

الكهربائية	ومنها	كابالت	الألياف	ال�ضوئية،	وغري	ذلك	من	املنتجات	التي	�ضتدعم	

الربنامج	الوطني	لتطوير	التجمعات	ال�ضناعية.	كما	�ضُي�ضهم	املركز	يف	تعزيز	�ضبل	التعاون	

يف	جمال	الأبحاث	با�ضتخدام	املختربات	والأجهزة	وتبادل	اخلربات	بني	اجلامعة	ومراكز	

البحوث	الأخرى	يف	اململكة	و�ضركة	»�ضبكيم«.

م�صروع م�صنع عوازل الكابلت

هو	م�ضروع	م�ضرتك	متتلكه	»�ضبكيم«	منا�ضفة	مع	�ضركة	هانوا	للكيماويات	الكورية.	وتقوم	

�ضركة	»�ضبكيم«	حاليًا	مع	اجلهات	احلكومية	با�ضتكمال	الإجراءات	املتعلقة	بت�ضجيل	

ال�ضركة.	وقد	وقعت	»�ضبكيم«	وهانوا	للكيماويات	الكورية	اتفاقية	ال�ضراكة	نهاية	�ضهر	اأبريل	

2011م،	كما	اأر�ضت	»�ضبكيم«	يف	منت�ضف	�ضهر	اأكتوبر	2011م	عقود	الت�ضاميم	الهند�ضية	

والتوريد	والإن�ضاء	مل�ضنع	عوازل	الكابالت	)ت�ضليم	مفتاح(	على	�ضركة	بو�ضكو	الهند�ضية	

من	كوريا	اجلنوبية.	وتقدر	تكلفة	اإن�ضاء	امل�ضنع	بـ	230	مليون	ريال	�ضعودي		و�ضي�ضتغرق	

بناء	امل�ضنع	24	�ضهرًا		وينتج	املواد	العازلة	للكابالت	الكهربائية.	ويتم	احل�ضول	على	املواد	

اخلام	الرئي�ضية	من	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات	اإحدى	�ضركات	»�ضبكيم«	التابعة.	ومن	

املتوقع	بدء	الإنتاج	يف	الربع	الثالث	من	عام	2013م.	

اخلطط والتوقعات امل�صتقبلية لأعمال ال�صركة

تبذل	»�ضبكيم«	كل	جهودها	للحفاظ	على	مكانتها	املتميزة	-	التي	اكت�ضبتها	-	خالل	

ال�ضنوات	القادمة	-	مب�ضيئة	اهلل	-	من	خالل	ال�ضعي	وال�ضتمرار	يف	ال�ضتثمار	ب�ضكل	ن�ضط	

يف	ال�ضناعات	البرتوكيماوية	والكيماوية،	بنوعيها	الأ�ضا�ضية	والو�ضيطة،	عالية	اجلودة،	وفق	

اأرقي	املعايري	واملوا�ضفات	العاملية	وتزويد	عمالئها	بخدمات	رفيعة	امل�ضتوى	واأ�ضعار	مناف�ضة،	

مبا	ي�ضتجيب	لحتياجاتهم	وتوقعاتهم.	وترتكز	ا�ضرتاتيجية	ال�ضركة	يف	العنا�ضر	التالية:

التحويلية. ال�ضناعات	 ال�ضركة	يف	جمال	 م�ضاريع	 والتنوع	يف	 التو�ضع	 	•
املنتجات		وتطبيق	اأف�ضل	املعايري	العاملية. جودة	 امل�ضتمر	يف	 التطوير	 	•
القدرة	التناف�ضية	لل�ضركة. لتعزيز	 التكاليف	 تخفي�س	 على	 العمل	 	•

	ووفق	اخلطط	ال�ضرتاتيجية	التي	ي�ضعها	وير�ضمها	جمل�س	اإدارة	»�ضبكيم«	يف	تو�ضعات	

ال�ضركة	وعملياتها	الت�ضغيلية	كافة،	فاإن	»�ضبكيم«	تركز	دائمًا	على	اإيجاد	م�ضاريع	جديدة،	

ذات	قيمة	م�ضافة	عالية،	لإ�ضافتها	ملنتجات	ال�ضركة	احلالية	من	خالل	اإنتاج	مواد	م�ضتقة.	

وتقوم	»�ضبكيم«	حاليًا	بدرا�ضات		جدوى	لعدة	م�ضاريع	�ضناعية	جديدة،	من	املتوقع	الإعالن	

عنها	خالل	عام	2012م.
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املوارد الب�صرية

حتر�س	اإدارة		»�ضبكيم«	على	تاأهيل	وتطوير	املوارد	الب�ضرية	لتلبية	احتياجات	ال�ضركة	من	القوى	العامله	الفنية	املتمر�ضة،	حيث	يواجه	�ضوق	العمل	املحلي	حتديًا	يف	تزويد	قطاع	الأعمال	

بالأيدى	العاملة	عمومًا	واملدربة	خ�ضو�ضًا،	ملواكبة	طفرة	الأعمال	املعا�ضرة،	اإن	انخفا�س	عدد	الأيدي	العاملة	يف	القطاع	املحلي	يعود	اإىل	الطلب	ال�ضديد	على	الأيدي	العاملة	املدربة	

وت�ضربها	اإىل	اأعمال	اأخرى	ذات	اأجور	مرتفعة،	وقد	عاجلت	ال�ضركة	هذا	الأمر	من	خالل	املزايا	املادية	املمنوحة	للعاملني	وا�ضتقدام	اأيدى	عاملة	وافدة	متميزة.	واجلدير	بالذكر	اأنه	قد	مت	

ت�ضنيف	�ضبكيم	و�ضركاتها	التابعة	يف	النطاق	املمتاز	)الف�ضي(	لدى	وزارة	العمل	لربنامج	نطاقات	فيما	يتعلق	بن�ضبة	ال�ضعودة.

اهتمام سبكيم برأس مالها البشري يتجلى في فوزها بجائزة 
“أفضل بيئة عمل في المملكة العربية السعودية”.

“ ”
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اأدناه بيان بعدد العاملني يف �سبكيم و�سركاتها التابعة يف نهاية عام 2011م مقارنة بالعام 2010م ون�سبتها:

املوظفون

2011م2010م

الن�ضبةالعددالن�ضبةالعدد

75%70615%500ال�سعوديون

25%30203%229غري ال�سعوديني

729818الإجمايل

ا�ضتمرارًا	خلطط	�ضبكيم	الرامية	لتدريب	واإحالل	ال�ضباب	ال�ضعودي	وتاأهيله	ليكون	قادرًا	على	ت�ضغيل	واإدارة	م�ضانع	ال�ضركة	املختلفة	وامل�ضاهمة	يف	توطني	التقنية	داخل	اململكة،	قامت	

ال�ضركة	خالل	عام	2011م	باإحلاق	110	من	ال�ضباب	ال�ضعوديني	بربنامج	تدريبي	متكامل	وملدة	24	�ضهرًا.	ي�ضتمل	التدريب	على	درا�ضة	اللغة	الإجنليزية	واأ�ضا�ضيات	ت�ضغيل	م�ضانع	

البرتوكيماويات	اإ�ضافة	اإىل	التدريب	على	راأ�س	العمل،	بحيث	ي�ضبح	املتدربون	بعد	اجتيازهم	لهذا	الربنامج	قادرين	على	التعامل	مع	اأحدث	التقنيات	العاملية	يف	جمال	اإنتاج	وت�ضنيع	

البرتوكيماويات	ومن	ثم	يتم	توظيفهم	ب�ضكل	مبا�ضر	كم�ضغلني	بكامل	املزايا	والتعوي�ضات	يف	ال�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم	ويف	مقدمتها	م�ضروع	البوليمرات.

وقد	�ضاهم	اإخال�س	وتفاين	موظفي	»�ضبكيم«		يف	ا�ضتفتاء	عام	2010م	يف	فوزها	باملركز	الأول	كاأف�ضل	بيئة	عمل	�ضعودية	متقدمة	على	كربى	�ضركات	اململكة،	وت�ضعى	»�ضبكيم«	اإىل	موا�ضلة	

التميز	لتكون	اأف�ضل	بيئة	عمل	لي�س	يف	منطقة	اخلليج	فح�ضب	بل	يف	منطقة	ال�ضرق	الأو�ضط،	حيث	توؤمن	»�ضبكيم«	اأن	اأ�ضولها	من	املوارد	الب�ضرية	لها	الدور	الأ�ضا�ضي	يف	تنمية	اأعمالها	

وا�ضتثماراتها،	ولل�ضركة		ا�ضرتاتيجية	وا�ضحة	املعامل	ل�ضتقطاب	وتطوير	القدرات	واملهارات	الب�ضرية	وحتفيزها	وتعمل	»�ضبكيم«	وال�ضركات	التابعة	على	رفع	املهارات	والقدرات	القيادية	

والإدارية	والفنية	لعامليها	يف	جميع	امل�ضتويات	الوظيفية،	وذلك	من	خالل	خطط	وبرامج	التدريب	الداخلية	واخلارجية	اإىل	جانب	التدريب	على	راأ�س	العمل	الذي	يعترب	من	الأولويات	

الأ�ضا�ضية	يف	توجهات	ال�ضركة	و�ضركاتها	التابعة،	ومتثل	برامج	الإحالل	الوظيفي	للكوادر	ال�ضعودية	اأهمية	خا�ضة،	حيث	نتج	عن	هذه	اخلطط	والربامج،	احلفاظ	على	م�ضتويات	جيدة	

لل�ضعودة،	وت�ضغيل	كوادر	�ضعودية	على	م�ضتوى	عاٍل	من	الكفاءة	يف	معظم	املنا�ضب	القيادية	والإدارية	على	وجه	اخل�ضو�س.	

وجتاوبًا	مع	توجيهات	خادم	احلرمني	ال�ضريفني	امللك	عبداهلل	بن	عبدالعزيز	اآل	�ضعود	– حفظه	اهلل	– القائمة	على	تقدير	دور	املواطن	واملقيم	يف	النه�ضة	الوطنية	وامل�ضاركة	يف	بناء	
الوطن،	وانطالقًا	من	م�ضئولية	�ضبكيم	الجتماعية	جتاه	موظفيها	ومواكبة	لكل	ما	من	�ضاأنه	توفري	العي�س	الكرمي	لهم	ولأفراد	عائالتهم،	فقد	قرر	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	منح	موظفيها	على	

التوظيف	املبا�ضر	راتب	�ضهرين	اأ�ضا�ضيني	مت	�ضرفهما	خالل	عام	2011م	.	

وقد	نفذت	»�ضبكيم«	برامج	تدريبية	خالل	عام	2011م	بالتعاون	مع	بع�س	جهات	التدريب	اخلارجية	بهدف	رفع	كفاءة	العاملني	والإداريني	والفنيني	وتعزيز	القدرات	الوظيفية	لديهم،	

وقد	مت	تدريب	2.557		موظفًا	من	خالل	269	برناجمًا	تدريبيًا	مت	عقدها	داخليًا	وخارجيًا،	وقد	مت	اإعداد	اخلطة	التدريبية	لعام	2012م	وت�ضم	حوايل	330	برناجمًا	تدريبيًا	يف	خمتلف	

املجالت	الإدارية	والفنية	.	كما	اأقامت	�ضبكيم	حفلها	ال�ضنوي	الثالث	لتكرمي	موظفيها	الذين	اأكملوا	خم�س	وع�ضر	�ضنوات	من	اخلدمة	امل�ضتمرة	يف	�ضهر	نوفمرب	2011م،	حيث	مت	تكرمي	

اأكرث	من	152	موظفًا.

املوارد	الب�ضرية	)تتمة(



26

الربامج التحفيزية ملوظفي ال�صركة

برنامج متلك الوحدات ال�سكنية للموظفني ال�سعوديني:  -1

	تقوم	ال�ضركة	حاليًا	بتنفيذ	برنامج	متلك	الوحدات	ال�ضكنية	للموظفني	ال�ضعوديني	 	

ويهدف	الربنامج	اإىل	اإتاحة	الفر�ضة	للموظفني	ال�ضعوديني	العاملني	لديها	الذين	

تنطبق	عليهم	�ضروط	النظام	لمتالك	وحدات	�ضكنية،	وذلك	يف	اإطار	ال�ضيا�ضة	

املعتمدة	لتاأمني	ال�ضتقرار	والراحة	ملوظفيها	وحتفيزهم	من	اأجل	ال�ضتمرار	والعمل	

يف	خدمة	ال�ضركة.	وتعمل	ال�ضركة	حاليًا	على	تنفيذ	امل�ضروع	ح�ضب	اخلطة	املو�ضوعة.	

	واأبرمت	ال�ضركة	عقدًا	مع	�ضركة	اإ�س	تي	اإك�س	ال�ضعودية	املحدودة	يف	�ضهر	اأكتوبر	 	

2011م	عقدًا	يت�ضمن	بناء	354	وحدة	�ضكنية	ملوظفيها	يف	حي	جلمودة	مبدينة	اجلبيل	

ال�ضناعية	اإ�ضافة	اإىل	اإن�ضاء	مركز	ترفيهي	وقاعة	اأن�ضطة	ومركز	للت�ضوق	وم�ضجد	

على	م�ضاحة	اإجمالية	تبلغ	285.440	مرتًا	مربعًا،	ومن	املخطط	النتهاء	من	تنفيذ	

هذه	امل�ضاكن	خالل	35	�ضهرًا.	وتعترب	هذه	اخلطوة	من	»�ضبكيم«	دلياًل	على	حر�ضها	

على	حتقيق	روؤيتها	والتزامها	بر�ضالتها	وقيمها	مع	موظفيها	وا�ضتمرارًا	للمميزات	التي	

تقدمها	ال�ضركة	لتوفري	البيئة	ال�ضليمة	وحتقيق	ال�ضتقرار	الوظيفي	لهم.

	وقد	قامت	�ضركة	�ضبكيم	بتهيئة	البنية	التحتية	لهذا	امل�ضروع	حيث		انتهت	من	 	

املرحلة	الأوىل	والثانية		من	البنية	التحتية،	وقد	�ضملت	مرحلة	تهيئة	البنية	التحتية	

التمديدات	والطرق	والإنارة	والت�ضجري.	ومن	املتوقع	اأن	ي�ضمل	برنامج	متلك	الوحدات	

ال�ضكنية	يف	)�ضبكيم(	جميع	املوظفني	ال�ضعوديني	امل�ضتحقني	على	راأ�س	العمل	ح�ضب	

اأنظمة	ال�ضركة	عند	انتهاء	امل�ضروع	وتقوم	اإدارة	امل�ضاريع	يف	)�ضبكيم(	بالتن�ضيق	مع		

الإدارات	املعنية	يف	الهيئة	امللكية	باجلبيل	فيما	يخ�س	تو�ضيل	وتوريد	املرافق	العامة	مثل	الكهرباء	ومياه	ال�ضرب	ومياه	الري	وتو�ضيل	�ضبكات	الت�ضريف	بال�ضبكة	العامة	للمدينة.

برنامج املوظفني التحفيزي لتملك الأ�سهم:  -2

	تطبق	�ضبكيم	برنامج	املوظفني	التحفيزي	بهدف	توفري	حافز	للعاملني	يف	ال�ضركة	وال�ضركات	التابعة	للمحافظة	على	اأدائهم	باأف�ضل	م�ضتوياته	وتعزيزه،	وبذل	اأق�ضى	جهودهم	خلدمة	 	

ال�ضركة	وحتقيق	اأهدافها	املن�ضودة،	كما	ي�ضاهم	هذا	الربنامج	يف	ا�ضتقطاب	العنا�ضر	ذات	الكفاءة	العالية	يف	جمال	البرتوكيماويات.	

	وتقوم	حاليًا	باإدارة	الربنامج	�ضركة	البالد	لال�ضتثمار	من	خالل	حمفظة	خا�ضة	مت	فتحها	يف	عام	2010م.	وقد	مت	حتويل	عدد	53.411	�ضهمًا	خالل	عام	2011م	من	حمفظة	 	

الربنامج	لدى	�ضركة	البالد	لال�ضتثمار	اإىل	حمافظ	املوظفني	امل�ضتحقني	الذين	اأكملو	بنجاح	فرتة	ال�ضرتاك	يف	الربنامج	والتي	متثل	36	�ضهرًا	.	وقد	بلغ	عدد	اإجمايل	اأ�ضهم	الربنامج	

كما	يف	31	دي�ضمرب	2011م	1.826.354	�ضهم.
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برنامج الدخار  -3

	بادرت	ال�ضركة	اإىل	اإيجاد	نظام	للتوفري	والدخار	متوافق	مع	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	 	

لتحفيز	املوظفني	وتعزيز	ولئهم	وانتمائهم	لل�ضركة	مما	ي�ضاهم	يف	رفع	م�ضتوى	الأداء،	

وكذلك	ا�ضتقطاب	الكوادر	ال�ضعودية	املوؤهلة	وحتفيزهم	على	ال�ضتمرار	يف	اخلدمة	

وم�ضاعدة	املوظف	ال�ضعودي	على	جتميع	مدخراته	وال�ضتفادة	منها	عند	التقاعد	

اأو	انتهاء	اخلدمة،	وتقوم	ال�ضركة	با�ضتقطاع	جزء	من	راتب	املوظف	امل�ضرتك	يف	

الربنامج،	كما	تقوم		با�ضتثمار	مدخرات	امل�ضرتك	اإذا	رغب	يف	ذلك،	ويكون	لها	احلق	

يف	اإدارة	ذلك	ال�ضتثمار	على	الوجه	الذي	تراه	حمققًا	ل�ضالح	امل�ضرتك	وفقًا	لأف�ضل	

املحافظ	ال�ضتثمارية	املتاحة	واجلائزة	�ضرعًا.	كما	لها	احلق	يف	الدخول	يف	اأن�ضطة	

ا�ضتثمارية	ملدخرات	امل�ضرتكني	الراغبني	يف	ال�ضتثمار	بالتعاون	مع	ال�ضركات	والبنوك	

املتخ�ض�ضة	وفقًا	لأ�ض�س	ومعايري	ال�ضتثمار	الإ�ضالمي	مبا	يعود	على	امل�ضرتكني	

بالفائدة	وب�ضرط	اأن	يكون	ال�ضتثمار	يف	اأوعية	وحمافظ	اإ�ضالمية	قليلة	املخاطر.

	وقد	مت	تطبيق	برنامج		الدخار	يف	�ضهر	يناير	2011م،	وحر�ضت	ال�ضركة	على	اأن	 	

يكون	برنامج		الدخار	متوافقًا	مع	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	وذلك	لتمكني	اأكرب	عدد	من	

املوظفني	من	ال�ضرتاك	يف	الربنامج،	ويقوم	بنك	اجلزيزة	باإدارة	برنامج		الدخار	

الذي	متت	مراجعته	واعتماده	بالكامل	من	قبل	الهيئة	ال�ضرعية	للبنك.	

املخ�ص�صات مل�صلحة موظفي ال�صركة

يو�سح اجلدول التايل املخ�س�سات والتعوي�سات مل�سلحة موظفي ال�سركة لعام 2011م 

مقارنة بعام 2010م. )بالريال	ال�ضعودي(

2011م2010مالبيان

52.611.44465.927.288مكافاأة نهاية اخلدمة

337.265-برنامج الدخار

برنامج ت�صجيل العلمات التجارية لـ »�صبكيم«

بداأت	�ضبكيم	يف	ال�ضنوات	القليلة	املا�ضية	برنامج	ت�ضجيل	عالمتها	التجارية	يف	عدة	دول،	

ويهدف	هذا	الربنامج	اإىل	حماية	عالمة	�ضركة	�ضبكيم	التجارية	حمليًا	وعامليًا،	وبت�ضجيل	

العالمة	التجارية	فاإن	�ضبكيم	حت�ضل	على	احلماية	�ضد	النتهاكات	والتعديات	من	قبل	

الغري،	حيث	اأنه	بعد	ت�ضجيل	العالمة	التجارية	يف	دولة	اأو	عدة	دول	فاإنه	ل	يحق	لأي	�ضخ�س	

بالغة	 اأهمية	 له	 وهذا	 ا�ضتخدامها.	 اأو	 العالمة	 هذه	 – الدعاء	مبلكية	 ل�ضبكيم	 – خالفًا	
خا�ضة	واأن	�ضبكيم	تقوم	بت�ضويق	منتجاتها	يف	كثري	من	الدول	الأجنبية	حتت	عالمة	�ضبكيم	

التجارية.	وقد	مت	ت�ضجيل	عالمة	�ضبكيم	يف	اأكرث	من	40	دولة	من	خمتلف	العامل	ول	يزال	

العمل	جاريًا	حاليًا	ل�ضتكمال	ت�ضجيل	عالمة	�ضبكيم	التجارية	يف	بقية	الدول.

املوارد	الب�ضرية	)تتمة(
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الرعاية امل�صئولة

وفق	ا�ضرتاتيجية	ال�ضركة	وجهودها	للتح�ضني	امل�ضتمر	يف	اأدائها	يف	جمالت	ال�ضحة	

 )RC14001(	امل�ضئولة	الرعاية	�ضهادة	على	�ضبكيم	ح�ضلت	فقد	والأمن،	والبيئة	وال�ضالمة
كاأول	�ضركة	ل�ضناعة	البرتوكيماويات	يف	اململكة	العربية	ال�ضعودية	يف	16	دي�ضمرب	2011م	

بعد	اأن	اجتازت	بنجاح	اإجراءات	املراجعة	اخلارجية	التي	قامت	بها	�ضركة	ديت	نور�ضكه	

فرييتا�س	)DNV(	العاملية	واملرخ�ضة	ملنح	هذه	ال�ضهادة.

وتعترب	�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة	عالمة	بارزة	يف	رحلة	�ضبكيم	على	طريق	الأخذ	مببادرة	

الرعاية	امل�ضئولة	ب�ضكل	كامل	ومتثل	تقدمًا	كبريًا	نحو	التنمية	امل�ضتدامة.	كما	اأن	برناجمنا	

للرعاية	امل�ضئولة	ميثل	مبادرة	ا�ضرتاتيجية	رئي�ضية	تهدف	اإىل	دعم	اأهداف	وقيم	ال�ضركة	

مما	�ضيكون	له	انعكا�س		اإيجابي	كبري	على	م�ضاهمي	ال�ضركة	واملوظفني	والعمالء	واأ�ضحاب	

امل�ضالح	واملجتمع	بوجه	عام.

وقد	اأولت	»�ضبكيم«	اهتمامًا	كبريًا	بتطبيق	برنامج	الرعاية	امل�ضئولة،	حيث	متت	اإ�ضافة	

ن�ضاطات	جديدة	لأنظمة	ال�ضحة	وال�ضالمة	والبيئة	وهما	الإنتاج	والأمن،	وي�ضتمل	الإنتاج	

على	نواح	كثرية	من	اأهمها	النقل	والتخزين.	اأما	ال�ضق	الأمني	فالهدف	منه	هو	حماية	

الأفراد	واملمتلكات	والعمليات	واملعلومات	من	خالل	حتقيق	التح�ضني	امل�ضتمر	يف	الأداء	

الأمني،	وذلك	لتحديد	وتقييم	التعامل	مع	نقاط	ال�ضعف،	وتقليل	احلوادث	وتكثيف	

التدريب	والقدرة	على	ال�ضتجابة	يف	حالت	الطوارئ.	كما	حتر�س	�ضبكيم	ب�ضكل	دائم	

على	حت�ضني	نظم	الإدارة	عن	طريق	تطبيق	اأف�ضل	املمار�ضات	داخل	ال�ضركة،	كما	تتبنى	

مبادرات	جديدة	حتقق	النفع	للبيئة	واملجتمع.	وي�ضاعد	برنامج	الرعاية	امل�ضئولة	على	

تطوير	الأداء	عن	طريق	حتديد	ون�ضر	املمار�ضات	اجليدة	يف	الإدارة	ويحفز	الدعم	بني	

ال�ضركات	والهيئات	من	خالل	تبادل	اخلربات.

	وقد	جاء	هذا	الإجناز	نتيجة	اكتمال	اأعمال	التقييم	الذاتي	ملتطلبات	مبادرة	الرعاية	

امل�ضئولة	يف	وقتها	املحدد	وجدية	ال�ضركة	يف	اللتزام	بذلك	يف	جميع	اأن�ضطتها.	وقد	�ضبق	

اأن	اأعلنت	ال�ضركة	يف	مطلع	العام	املا�ضي	عن	التزامها	الكامل	مببادرة	الرعاية	امل�ضئولة	

بتوقيعها	على	املبادئ		التوجيهية	ملبادرة	الرعاية	امل�ضئولة	لالحتاد	اخلليجي	مل�ضنعي	

البرتوكيماويات	والكيماويات	)جبكا(	وتعد	م�ضاركة	ودعم	موظفي	»�ضبكيم«	ملبادرة	

الرعاية	امل�ضئولة		�ضببًا	وعاماًل	رئي�ضيًا	يف	هذا	النجاح.

تعترب �سبكيم اأول �سركة يف �سناعة البرتوكيماويات يف اململكة العربية ال�سعودية 

حت�سل على ال�سهادة الدولية للرعاية امل�سئولة

�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة
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امل�صئولية الجتماعية

ترتبط	جذور	امل�ضئولية	الجتماعية	بتطور	الفكر	الإداري	وانعكا�ضاته	املختلفة،	واأ�ضبح	لزامًا	

على	ال�ضركات	التعرف	على	امل�ضئولية	الجتماعية،	ودورها	يف	حتقيق	التنمية	يف	املجتمع.

والتزاما	من	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«	بامل�ضاهمة	يف	-	وانطالقًا	

من	م�ضئولية	ال�ضركة	الجتماعية	التي	تهدف	اإىل	تعزيز	اإ�ضهاماتها	يف	برامج	خدمة	وتنمية	

املجتمع	-	التنمية	امل�ضتدامة	فقد	خ�ض�ضت	1%	من	اأرباحها	ال�ضنوية	لتحقيق	التنمية	يف	

املجتمع	ال�ضعودي.	

وحتر�س	»�ضبكيم«	على	دعم	جمعيات	الرب	واجلهات	اخلريية،	�ضواء	كان	ذلك	بالدعم	

املادي	ال�ضنوي	الثابت	اأو	امل�ضاركة	الفعالة	يف	اأن�ضطة	تلك	اجلهات،	كما	ت�ضعى	»�ضبكيم«	

على	اأن	يكون	لها	تواجد	مميز	يف	كثري	من	الن�ضاطات	الجتماعية	التي	تعود	بالنفع	على	

املواطن	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي.	

وا�ضت�ضعارًا	من	»�ضبكيم«	لعظم	حجم	م�ضئولياتها	جتاه	جمتمعها،	ولدعم	برامج	امل�ضئولية	

الجتماعية،	فقد	اأنفقت	ال�ضركة	اأكرث	من	3.5	مليون	ريال	�ضعودي	على	اأن�ضطة	اخلدمات	

املجتمعية	خالل	عام	2011م.	
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وقد	�ضاركت	�ضبكيم	بنجاح	-	منذ	تاأ�ضي�ضها	-	يف	الكثري	من	الأن�ضطة	الجتماعية	واخلريية	

وبرامج	وفعاليات	التوعية	املجتمعية	يف	املنطقة	ال�ضرقية	ب�ضفة	عامة	ومدينة	اجلبيل	

ال�ضناعية	ب�ضفة	خا�ضة.

واإميانًا	بدور	ال�ضباب	الفعال	يف	خدمة	الوطن	وتو�ضيعًا	لقاعدة	العلم	وتعزيزًا	ل�ضناعة	املعرفة،	

قامت	»�ضبكيم«	برعاية	يوم	املهنة	واملعر�س	امل�ضاحب	يف	العديد	من	اجلامعات	والكليات.	

كما	رعت	»�ضبكيم«	على	مدار	عام	2011م	ملتقي	»توا�ضل«	الجتماعي	ال�ضهري	مبحافظة	

اجلبيل.	ويهدف	امللتقى	اإىل	الهتمام	بق�ضايا	املجتمع	وطرحها	للحوار	بني	املواطنني	

وامل�ضئولني	باملحافظة،	والعمل	على	اإيجاد	حلول	منا�ضبة	لها،	واإن�ضاء	ج�ضور	حمبة	وترابط	

بني	املهتمني	بال�ضاأن	الجتماعي	والإ�ضهام	يف	تر�ضيخ	اأ�ض�س	العقيدة	والفكر.		و�ضوف	ت�ضتمر	

ال�ضركة	يف	رعاية	ملتقى	»توا�ضل«	ال�ضهري	اإن	�ضاء	اهلل	يف	عام	2012م.

تكفلت	»�ضبكيم«	بتمويل	تكاليف	درا�ضة	اجلدوى	القت�ضادية	مل�ضروع	اإن�ضاء	مركز	متعدد	

الأغرا�س	للن�ضاء	املعيالت	يف	مدينة	اجلبيل،	بلغت	قيمته	ربع	مليون	ريال.	ويهدف	امل�ضروع	

اإىل	م�ضاعدة	الأ�ضر	املحتاجة	من	خالل	تدريب	وتاأهيل	الن�ضاء	املعيالت	لأ�ضرهن	على	عدد	

من	احلرف	واملهن	التي	�ضت�ضاعدهن	على	ا�ضتغالل	اأوقاتهن	فيما	يفيد،	وتوفري	العي�س	

الكرمي	لهن	ولأ�ضرهن	اللواتي	يحتجن	اإىل	عائل.	
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نظمت	»�ضبكيم«	وللعام	الرابع	على	التوايل	يف	بداية	يونيو	2011م	حفل	التكرمي	الرابع	

لالأيتام	املتفوقني	»بنني	وبنات«	يف	املراحل	البتدائية،	املتو�ضطة،	والثانوية،	وذلك	مبنا�ضبة	

انتهاء	العام	الدرا�ضي.	وا�ضتمرارًا	للتالحم	والتاآخي	بني	اأفراد	املجتمع،	تكفلت	�ضبكيم	

وموظفيها	بنفقات	حفلي	اإفطار	يف	�ضهر	رم�ضان	املبارك	مبدينة	اخلرب	ومدينة	اجلبيل	

و�ضارك	فيه	اأكرث	من	8000	�ضائم.	

رعت	»�ضبكيم«	احتفالت	اأهايل	املنطقة	ال�ضرقية	بعيد	الفطر	املبارك	والذي	اأقيم	حتت	

رعاية	�ضاحب	ال�ضمو	امللكي	الأمري	حممد	بن	فهد	بن	عبدالعزيز	اأمري	املنطقة	ال�ضرقية.	

وقد	كرم	�ضمو	اأمري	املنطقة	ال�ضرقية	�ضركة		»�ضبكيم«	لرعايتها	هذا	احلدث.	كما	رعت	

»�ضبكيم«	مهرجاين	اأهايل	حمافظتي	القطيف	واجلبيل	الذي	امتد	حتى	ثالث	اأيام	عيد	

الفطر	املبارك	وا�ضتمل	على	عرو�س	الفرق	ال�ضعبية	والألعاب	النارية	وامل�ضابقات	واأن�ضطة	

اأخرى	ا�ضتمتع	احل�ضور	بها.	

نظمت	جلنة	اأ�ضدقاء	املر�ضى	يف	»�ضبكيم«	زيارات	معايدة	يف	عيد	الفطر	املبارك	وعيد	

الأ�ضحى	املبارك	لعديد	من	امل�ضت�ضفيات.

كما	نظمت	»�ضبكيم«	بالتعاون	مع	املديرية	العامة	لل�ضئون	ال�ضحية	باملنطقة	ال�ضرقية	

وللمرة	الثانية	وملدة	ثالثة	اأيام	متتالية	حملة	التربع	بالدم،	�ضارك	فيها	عدد	كبري	من	

موظفي	»�ضبكيم«	يف	مقر	ال�ضركة	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية،	وبلغ	عدد	املتربعني	اأكرث	

من	200	متربع.	
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خماطر تذبذب الأ�صعار:

خماطر	تذبذب	اأ�ضعار	املنتجات	الكيماوية	والبرتوكيماوية	واأ�ضعار	ال�ضحن	عامليًا.	

خماطر التمويل:

توافر	التمويل	وتقلبات	اأ�ضعار	العمالت	والو�ضع	املايل	لل�ضركات	التابعة	املعتمدة	كثريًا	على	التمويل.

خماطر ت�صغيل امل�صانع:

	خماطر	الت�ضغيل	العامة.

خماطر	توافر	الإمداد	الالزم	من	املواد	الأ�ضا�ضية	)خامات	التغذية(	وتذبذب	الأ�ضعار.

املخاطر البيئية:

	احتمال	فر�س	قوانني	بيئية	اأكرث	ت�ضددًا	اأو	قوانني	اأخرى	ب�ضكل	عام.

املخاطر املتعلقة بال�صوق: 

خماطر	املناف�ضة	والأ�ضعار	فيما	يخ�س	املنتجات	التي	تنتجها	ال�ضركات	التابعة	لـ	»�ضبكيم«.

املخاطر املتعلقة باأعمال �صبكيم و�صركاتها التابعة
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الطبيعة اخلالبة يف اململكة العربية ال�سعودية

مدائن �صالح

تعترب	مدائن	�ضالح،	ويطلق	عليها	كذلك	ا�ضم	احلجر	اأو	الهجرة،	موقعًا	اأثريًا	يقع	�ضمن	نطاق	املدينة	املنورة	

باململكة	العربية	ال�ضعودية.	ويتميز	هذا	املوقع	الذي	يعود	لأيام	ح�ضارة	الأنباط	بنتوءات	من	احلجر	الرملي	من	

خمتلف	الأحجام،	وهذا	احلجر	هو	واحد	من	131	حجرًا	�ضخمًا	متبقيًا	بواجهة	مزينة	ب�ضكل	متقن	للغاية.
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�ضهدت	ال�ضركة	عام	2011م	نقلة	كبرية	يف	نتائجها	املالية	بتحقيق	اأرباح	قيا�ضية	بلغت	706	ماليني	ريال	والتي	تعد	الأعلى	يف	تاريخ	ال�ضركة	وذلك	بزيادة	قدرها	87%	مقارنة	بعام	2010م.	

ويرجع	هذا	الإجناز	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	اإىل	التح�ضن	يف	الأداء	الت�ضغيلي	مل�ضانع	ال�ضركة	مما	اأدى	اإىل	زيادة	الإنتاج	واملبيعات	اإ�ضافة	اإىل	ارتفاع	اأ�ضعار	بيع	املنتجات	وبالتايل	ارتفاع	

هوام�س	الربح.	

وفيما يلي اأبرز املوؤ�سرات املالية لعام 2011م مقارنة بالعام ال�سابق:

1-	بلغ	اإجمايل	الربح		1.427	مليون	ريال	�ضعودي	خالل	عام	2011م،	مقابل	861	مليون	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق	وذلك	بارتفاع	قدره		%66.	

2-	بلغ	الربح	الت�ضغيلي		1.302	مليون	ريال	�ضعودي	خالل	عام	2011م،	مقابل	746	مليون	ريال	�ضعودي	لعام	2010م	وذلك	بارتفاع	قدره	%70.	

3-	بلغ	�ضايف	الربح		706	ماليني	ريال	�ضعودي	خالل	عام	2011م،	مقابل	378	مليون	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق	وذلك	بارتفاع	قدره		%87.

4-	بلغت	ربحية	ال�ضهم	1.93	ريال	�ضعودي،	مقابل	1.03	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق.

5-	بلغ	اإجمايل	املوجودات	14.7	مليار	ريال	�ضعودي	يف	عام	2011م،	مقابل	12مليار	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق	وذلك	بارتفاع	قدره		%23.

ملخ�س لأ�صول وخ�صوم ونتائج الأعمال لل�صنوات اخلم�صة املا�صية  )ريال	�ضعودي(  -1

20072008200920102011البيان

1.994.751.4782.841.623.1552.217.676.7622.425.569.3714.598.871.154اإجمايل املوجودات املتداولة

5.755.301.0757.991.765.1229.600.526.7739.600.976.47310.065.716.017اإجمايل املوجودات غري املتداولة

7.750.052.55310.833.388.27711.818.203.53512.026.545.84414.664.587.171اإجمايل املوجودات

2.163.553.9111.009.403.414903.102.522856.510.2381.317.290.422 اإجمايل املطلوبات املتداولة

1.694.328.5223.965.717.2445.083.145.1955.156.140.3566.325.769.297 اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

3.892.170.1205.858.267.6195.831.955.8186.013.895.2507.021.527.452 اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

7.750.052.55310.833.388.27711.818.203.53512.026.545.84414.664.587.171 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

593.972.141536.782.148140.879.515378.079.252705.897.758�سافى  الدخل

1.621.460.381.031.93ربحية ال�سهم

366.666.666366.666.666366.666.666366.666.666366.666.666املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم

النتائج املالية
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تطور املبيعات والدخل من العمليات و�صايف الدخل لل�صنوات اخلم�صة املا�صية  )مليون	ريال	�ضعودي(  -2

تطور املوجودات وحقوق امل�صاهمني لل�صنوات اخلم�صة املا�صية  )مليار	ريال	�ضعودي(  -3
املوجودات

حقوق	امل�ضاهمني

املبيعات

الدخل	من	العمليات	الرئي�ضية
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الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�صغيلية عن نتائج ال�صنة ال�صابقة  -4

ن�ضبة	التغريالتغريات	+/-عام	2010معام	2011مالبيان

66%1.426.766.539861.353.068565.413.471الربح  الإجمايل

70%1.301.975.824764.150.970537.824.854الدخل من العمليات الرئي�سية

87%705.897.758378.079.252327.818.506�سايف  الدخل

	يعود	�ضبب	الرتفاع	يف	النتائج	املالية		لعام	2011م	مقارنة		بعام	2010م	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	اإىل	التح�ضن	يف	الأداء	الت�ضغيلي	مل�ضانع	ال�ضركة	مما	اأدى	اإىل	زيادة	يف	الإنتاج	واملبيعات	 	

اإ�ضافة	اإىل	ارتفاع	اأ�ضعار	بيع	املنتجات	وبالتايل	ارتفاع	هوام�س	الربح.	

التحليل اجلغرايف  لإيرادات ال�صركة  -5

يتم ت�سويق وبيع منتجات ال�سركة يف كل الأ�سواق املحلية واأ�سواق ال�سرق الأو�سط والأ�سواق العاملية، ويبني الر�سم البياين التايل التوزيع اجلغرايف ملبيعات ال�سركة:   

الأ�ضواق	املحلية	وال�ضرق	الأو�ضط

اأوروبا

مبيعات	داخلية

اآ�ضيا

%9

%43

%18

%30

النتائج	املالية	)تتمة(
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- املديونية الإجمالية لـ »�صبكيم« و�صركاتها التابعة 6

اأ - اأدوات الدين ال�سادرة لل�سركة كما يف 2011/12/31م  )ريال	�ضعودي(  

تاريخ		ال�ضتحقاقاملبلغتاريخ	الإ�ضدارالبيان

2016/7/06م2011/6/291.800.000.000م�ضكوك	اأ�ضالميةال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات »�سبكيم«

ب - قرو�ض طويلة الأجل كما يف 2011/12/31م  )ريال	�ضعودي(  

 الر�ضيد	القائم	ا�ضم	اجلهة	املقر�ضةا�ضم	ال�ضركة

كما	يف	31	دي�ضمرب2011م

 الر�ضيد	القائم	

كما	يف	31	دي�ضمرب2010م

 	اإجمايل	الت�ضديدات	

خالل	عام	2011م

بنوك	جتارية،	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي،	ال�سركة العاملية للدايول

�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

545.727.648790.964.248245.236.600

بنوك	جتارية،	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي،	ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل

�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

1.728.061.4301.901.891.851173.830.421

بنوك	جتارية،	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي،	ال�سركة العاملية خلالت الفينيل

�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

1.152.743.5211.260.911.901108.168.380

بنوك	جتارية،	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي،	ال�سركة العاملية للغازات

�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

560.195.300612.097.40351.902.103

ج - �سلف من ال�سركاء طويلة الأجل كما يف 2011/12/31م  )ريال	�ضعودي(  

ا�ضم	اجلهة	املقر�ضةا�ضم	ال�ضركة

 الر�ضيد	القائم	

كما	يف	31	دي�ضمرب2011م

 الر�ضيد	القائم	

كما	يف	31	دي�ضمرب2010م

 	اإجمايل	الت�ضديدات	

خالل	عام	2011م

-42.063.75042.063.750ال�ضركاءال�سركة العاملية للدايول

-110.598.287110.598.287	ال�ضركاءال�سركة العاملية لالأ�سيتيل

-99.601.63499.601.634ال�ضركاء	ال�سركة العاملية خلالت الفينيل

-103.332.726103.332.726ال�ضركاء	ال�سركة العاملية للغازات

--39.661.563ال�ضركاء	ال�سركة العاملية للبوليمرات
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د - �سلف من ال�سركاء ق�سرية الأجل كما يف 2011/12/31م  )ريال	�ضعودي(  

	اإجمايل	الت�ضديدات	خالل	عام	2011مالر�ضيد	القائم	كما	يف	31	دي�ضمرب2010مالر�ضيد	القائم	كما	يف	31	دي�ضمرب2011ما�ضم	اجلهة	املقر�ضةا�ضم	ال�ضركة

-3.275.9213.275.921ال�ضركاء	ال�سركة العاملية للغازات

--51.704.297ال�ضركاءال�سركة العاملية للبوليمرات

هـ -التزامات مبوجب عقود  اإيجار راأ�سمايل كما يف 2011/12/31م  )ريال	�ضعودي(  

اجمايل	الت�ضديدات	خالل	عام	2011مالر�ضيد	القائم	كما	يف	31	دي�ضمرب2010مالر�ضيد	القائم	كما	يف	31	دي�ضمرب2011ما�ضم	اجلهة		املمولةا�ضم	ال�ضركة

358.540.541401.351.35142.810.810بنوك	جتاريةال�سركة العاملية للميثانول

املدفوعات النظامية امل�صتحقة  )ريال �صعودي(  - 7

املدفوعات	النظامية	حتى		2011/12/31ماجلهة

82.720.092م�سلحة الزكاة والدخل 

17.386.452املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

النتائج	املالية	)تتمة(
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تقوم	اإدارة	املراجعة	الداخلية	بال�ضركة	بعمليات	مراجعة	م�ضتمرة	ودورية	للنظام	الرقابي	الداخلي	يف	خمتلف	اإدارات	ال�ضركة،	وفق	خطط	عمل	�ضنوية	

معتمدة	من	قبل	جلنة	املراجعة	وذلك	للتاأكد	من	فاعلية	هذا	النظام	ومدى	قدرته	على	حماية	اأ�ضول	ال�ضركة	اإىل	جانب	التاأكد	من	�ضالمة	ونزاهة	

الإجراءات	والعمليات	املالية	وغري	املالية	والتزام	العاملني	يف	ال�ضركة	بالأنظمة	ال�ضادرة	من	خمتلف	املوؤ�ض�ضات	احلكومية	واجلهات	الرقابية	ذات	ال�ضلة	

وكذلك	اللتزام	بال�ضيا�ضات	والأنظمة	الداخلية	املعتمدة	من	قبل	اإدارة	ال�ضركة.	وت�ضرف	جلنة	املراجعة	ب�ضكل	م�ضتمر	على	اأعمال	اإدارة	املراجعة	الداخلية	

وتقوم	مبراجعة	تقاريرها	ب�ضفة	دورية.	وقد	�ضمل	نطاق	اإدارة	املراجعة	الداخلية	ما	يلي:

اإعداد	اخلطة		الإ�ضرتاتيجية	ال�ضنوية	لعمل	املراجعة	الداخلية. 	-1

التدقيق	والفح�س	الدوري	جلميع	اإدارات	ال�ضركة	الإدارية	والت�ضغيلية	مع	اإبالغ	امل�ضئولني	فيها	بنتائج	التدقيق.	 	-2

تقييم	الإجراءات	واحللول	التي	تقدمها	الإدارات	للتاأكد	من	مدى	كفاية	هذه		الإجراءات		وكفاءتها.	 	-3

	تقدمي	تقارير	عن	نتائج	التدقيق	وتو�ضياته،	اإ�ضافة	اإىل	متابعة	هذه	التو�ضيات	لحقًا	حتى	يتم	التاأكد	من	تطبيق	هذه	التو�ضيات	من	قبل	 	-4

الإدارات	املعنية.

اإ�ضافة	اإىل	ما	تقدم،	يقوم	اأي�ضًا	املراجع	اخلارجي	لل�ضركة،	كجزء	من	ن�ضاطه،	بتدقيق	القوائم	املالية	ال�ضنوية	لل�ضركة،		وباإجراء	تقييم	�ضامل	للنظام	

الرقابي	الداخلي	يف	ال�ضركة	واأنظمتها	الآلية	واحلا�ضوبية	للتاأكد	من	وجود	ف�ضل	مالئم	للمهام	ووجود	اأنظمة	رقابة	و�ضبط	حمكمة	لعمليات	ال�ضركة.

ومل	يت�ضح	لإدارة	املراجعة	الداخلية	خالل	عام	2011م	وجود	اأي	خلل	اأو	�ضعف	جوهري	لنظام	الرقابة	الداخلي	لل�ضركة	اأو	عملياتها	املختلفة.			

الرقابة الداخلية
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جمل�س الإدارة

تكوين جمل�س الإدارة  -1

	تتميز	�ضركة	»�ضبكيم«	بوجود	جمل�س	اإدارة	يتمتع	مب�ضتوى	عاٍل	من	اخلربة	واملعرفة	 	

يف	جمال	البرتوكيماويات	والعمل	الدوؤوب		ل�ضتك�ضاف	الفر�س	املنا�ضبة	لتطوير	

ن�ضاطات	ال�ضركة،	ويتاألف	جمل�س	الإدارة	من	اأحد	ع�ضر	ع�ضوًا	مت	انتخابهم	من	قبل	

اجلمعية	العمومية،	ومتتد	فرتة	املجل�س	احلالية	حتى	تاريخ	2013/12/09م	ويتم	

ت�ضنيف	الأع�ضاء	وفقًا	للتعريفات	الواردة	باملادة	الثانية	من	لئحة	حوكمة	ال�ضركات	

ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية	باململكة	العربية	ال�ضعودية	وفقًا	ملا	يلي:	

�ضفة	الع�ضويةاملهامال�ضمم

غري	تنفيذيرئي�س	املجل�سمعايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل1

غري	تنفيذيع�ضوالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز2

غري	تنفيذيع�ضوالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي3

غري	تنفيذيع�ضوالدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان4

غري	تنفيذيع�ضوالأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س5

غري	تنفيذيع�ضواملهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد6

م�ضتقلع�ضوالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان7

م�ضتقلع�ضوالدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل8

م�ضتقلع�ضوالأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي9

م�ضتقلع�ضواملهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير10

الع�ضو	املنتدب	املهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي11

والرئي�س	التنفيذي

تنفيذي
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م�صاركة اأع�صاء جمل�س الإدارة يف ال�صركات امل�صاهمة الأخرى  -2

يبنّي	اجلدول	التايل	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	الذين	ي�ضاركون	يف	ع�ضوية	جمال�س	اإدارات		�ضركات	م�ضاهمة		اأخرى: 	

الع�ضوية	يف	ال�ضركات	امل�ضاهمة	الأخرى	داخل/خارج	اململكةال�ضمم

-	�ضركة	ال�ضحراء	للبرتوكيماويات	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(معايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل1

-	م�ضرف	الإمناء	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(

-	�ضركة	جمموعة	الزامل	القاب�ضة	)م�ضاهمة	مقفلة،	ال�ضعودية(

-	�ضركة	اخلليج	للتدريب	والتعليم	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز2

-	�ضركة	ال�ضقر	للتاأمني	التعاوين	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي3

-	�ضركة	انف�ضتكورب	)م�ضاهمة	عامة،	البحرين(

-	�ضركة	جولدن	برياميدز	بالزا	)م�ضاهمة	عامة،	م�ضر(

-	�ضركة	ال�ضحراء	للبرتوكيماويات	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل4

-	�ضركة	الزامل		لال�ضتثمار	ال�ضناعي	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(

-	�ضركة	جمموعة	الزامل	القاب�ضة	)م�ضاهمة	مقفلة،	ال�ضعودية(

-	�ضركة	الطاقة	الوطنية	)م�ضاهمة	مقفلة،	ال�ضعودية(

-	البنك	ال�ضعودي	لال�ضتثمار	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س5

-	ال�ضركة	الوطنية	للبرتوكيماويات	-	برتوكيم	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية	(

-	�ضركة	التخ�ضي�س	القاب�ضة	)م�ضاهمة	مقفلة،	الكويت(املهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد6

-	�ضركة	حقول	الغاز	والنفط	)م�ضاهمة	مقفلة،	الكويت(

-	�ضركة	اإيكارو�س	لل�ضناعات	النفطية	)م�ضاهمة	مقفلة،	الكويت(

-	�ضركة	جممع	ال�ضرق	الأو�ضط	لل�ضناعات	الهند�ضية	واللكرتونية	والثقيلة	)م�ضاهمة	مقفلة،	الأردن(

-	�ضركة		الإ�ضمنت	الوطنية	)م�ضاهمة	عامة،	المارات(املهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير7

-	بنك	امل�ضرق	)م�ضاهمة	عامة،	المارات(

ل	يوجدالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان8

ل	يوجدالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي9

ل	يوجدالدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان10

ل	يوجداملهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي11
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�صجل ح�صور اجتماعات جمل�س الإدارة  -3

	عقد	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	اأربعة	اجتماعات	خالل	عام	2011م،	علمًا	باأن	الأع�ضاء	 	

الذين	مل	يح�ضروا	اأيًا	من	اجتماعات	املجل�س	قاموا	بتوكيل	اأع�ضاء	اآخرين	لينوبوا	

عنهم	يف	احل�ضور.	وفيما	يلي	جدول	يو�ضح	�ضجل	ح�ضور	كل	ع�ضو:	

اجتماعات املجل�س عام 2011م

الأول	ال�ضمم

3/15

الثاين	

6/07

الثالث	

9/27

الرابع	

12/20

اإجمايل	

احل�ضور

PPPP4معايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل1

PPPP4الدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز2

PPPP4املهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير3

PPPP4املهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد4

PPPP4الدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان5

PPPP4املهند�س/		اأحمد	عبد	العزيز	العوهلي6

PPPP4الأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي7

PPPP4الدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان8

PPPP4الأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س9

PPPO3الدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل10

OPPP3الأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي11

جمل�س	الإدارة	)تتمة(
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و�صف لأية م�صلحة تعود لأع�صاء جمل�س الإدارة واأزواجهم واأولدهم الق�صر يف اأ�صهم اأو اأدوات دين امل�صدر  -4

ال�ضم

الأ�صهم يف 31 دي�صمرب 2011مالأ�صهم يف 1 يناير 2011م

ن�ضبة	التغري�ضايف	التغري

ملكية	الأقرباء	من	الدرجة	

الأوىل	وتغريها ن�ضبة	التملكالعددن�ضبة	التملكالعدد

ل	يوجد0%00%00%0معايل املهند�ض/ عبدالعزيز عبداهلل الزامل

ل	يوجد10%2.265755.000%2.2658.305.000%7.550.000الأ�ستاذ/ عبدالرحمن علي الرتكي

ل	يوجد14.4%1.667771.342%1.6026.111.342%5.340.000الأ�ستاذ/ فهد �سليمان الراجحي

ل	يوجد10%0.836278.800%0.8363.066.800%2.788.000املهند�ض/ حممد عبداهلل الغرير

ل	يوجد0%0.0080%0.00930.000%30.000الدكتور/ عبد العزيز عبد الرحمن القويز

ل	يوجد-12.3%-	0.273140.000%0.3421.000.000%1.140.000الدكتور/ عبدالرحمن عبداهلل الزامل

ل	يوجد1233%0.01137.000%0.00140.000%3.000الدكتور/ �سالح حلوان احلميدان

ل	يوجد37.3%0.07675.479%0.061278.000%202.521املهند�ض / اأحمد عبد العزيز العوهلي

ل	يوجد0%00%00%0املهند�ض/ ريا�ض �سامل علي اأحمد

ل	يوجد0%00%00%0الأ�ستاذ/ عبدالعزيز عبد الرحمن اخلمي�ض

ل	يوجد0%00%00%0الدكتور/ �سامي حممد ح�سني زيدان
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و�صف لأية م�صلحة تعود لكبار التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�صر يف اأ�صهم اأو اأدوات دين امل�صدر  -5

ال�ضم

الأ�صهم يف

1 يناير 2011م

الأ�صهم يف

31 دي�صمرب 2011م

ن�سبة التغري�سايف التغري

ملكية الأقرباء من الدرجة 

الأوىل وتغريها ن�سبة التملكالعددن�سبة التملكالعدد

ل	يوجد0%00%00%0املهند�س/	عبدالرحمن	عبدالكرمي	ال�ضيف

زوجته	متلك	3000	�ضهم0%00%00%0املهند�س/	عبداهلل		�ضيف	ال�ضعدون

ل	يوجد0%00%00%0الأ�ضتاذ/	كيفن	جون	هاي�س

ل	يوجد0%00%00%0الأ�ضتاذ/	خالد	�ضعيد	الدو�ضري

ل	يوجد10%04%050%46الأ�ضتاذ/	را�ضد	حممد	الدو�ضري

0%00%09%9الأ�ضتاذ/	علي	حمد	العرق

زوجته	متلك	�ضهمني	ومل	يطراأ	

اأي	تغيري	عليها	خالل	العام

ل	يوجد0%00%00%0الأ�ضتاذ/	ح�ضني	�ضعيد	اآل	�ضيف

و�صف لأية م�صلحة يف فئة الأ�صهم للملك الرئي�صيني  -6

بيان باأ�صماء وعدد اأ�صهم ون�صبة ملكية امل�صاهمني الرئي�صيني الذين ميلكون 5%  فاأكرث من اأ�صهم ال�صركة خلل عام 2011م: 

ال�ضم

الأ�صهم يف

1 يناير 2011م

الأ�صهم يف

31 دي�صمرب 2011م

ن�ضبة	التغري�ضايف	التغري ن�ضبة	التملكالعددن�ضبة	التملكالعدد

10	%9.703.231.761	%9.7035.549.375	%32.317.614�ضركة	جمموعه	الزامل	القاب�ضة	

10	%8.322.774.628	%8.3230.520.910	%27.746.282�ضركة	ايكارو�س	للبرتكيماويات	القاب�ضة

10	%7.752.582.319	%7.7528.405.514	%25.823.195املوؤ�ض�ضة	العامة	للتقاعد	

2.7	%5.25500.000	%5.6319.250.000	%18.750.000�ضركة	العليان	املالية	املحدودة	

جمل�س	الإدارة	)تتمة(
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7-  و�صف لأية م�صلحة يف فئة الأ�صهم تعود لأ�صخا�س قاموا باإبلغ ال�صركة 

بتلك احلقوق

	مل	يقم	اأي	�ضخ�س	باإبالغ	ال�ضركة	عن	اأي	م�ضلحة	يف	فئة	الأ�ضهم	ذات	الأحقية	يف	 	

الت�ضويت	تعود	لأ�ضخا�س	)عدا	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة		وكبار	التنفيذيني	واأزواجهم	

واأولدهم	الق�ضر(	خالل	عام	2011م.

 8-  املكافاآت والتعوي�صات لأع�صاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

)ريال	�ضعودي(

  يو�صح اجلدول التايل املكافاآت والتعوي�صات املدفوعة لأع�صاء جمل�س الإدارة وكبار 

التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�صات من ال�صركة م�صافًا اإليهم الرئي�س 

التنفيذي ومدير عام املالية خلل عام 2011م: 

اأع�ضاء	املجل�س	البيان

التنفيذيني

اأع�ضاء	املجل�س	غري	

التنفيذيني/امل�ضتقلني

خم�ضة	من	كبار	التنفيذيني	

ممن	تلقوا	اأعلى	املكافاآت	

والتعوي�ضات	مبن		فيهم	

الرئي�س	التنفيذي	م�ضافًا	

اإليهم	مدير	عام	املالية

8.544.802--الرواتب	والتعوي�ضات

-15.000156.165البدلت

200.0002.000.0002.339.779املكافاآت	الدورية	وال�ضنوية

---اخلطط	التحفيزية

	اأية	تعوي�ضات	اأو	مزايا	

عينية		اأخري	تدفع	ب�ضكل	

---�ضهري	اأو	�ضنوي
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جلان جمل�س الإدارة

جلنة املراجعة  -1

تتكون	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ضاء	اأحدهم	ع�ضو	يف	جمل�س	الإدارة،	والع�ضوان	الآخران	مت	تر�ضيحهما	من	خارج	جمل�س	الإدارة	من	ذوي	اخلربة	والخت�ضا�س	بال�ضئون	املالية.	 	

	وتخت�س	جلنة	املراجعة	بالإ�ضراف	على	اإدارة	املراجعة	الداخلية	والتو�ضية	ملجل�س	الإدارة	بتعيني	املحا�ضبني	القانونيني	وحتديد	نطاق	عملهم	واقرتاح	اأتعابهم	ال�ضنوية	ومتابعة	 	

ودرا�ضة	خطة	املراجعة.		كما	تقوم	اللجنة	ب�ضكل	منتظم	مبراجعة	الأنظمة	املالية	واملخاطر	لدى	ال�ضركة	واللتزام	باملتطلبات	القانونية	والنظامية	والقواعد	املحا�ضبية	على	�ضوء	

نظام	هيئة	ال�ضوق	املالية	ولوائحها	التنفيذية.	وتت�ضمن	م�ضئوليات	اللجنة	مراجعة	القوائم	املالية	ال�ضنوية	لل�ضركة	قبل	عر�ضها	على	جمل�س	الإدارة	ودرا�ضة	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	

والتو�ضية	ب�ضاأنها	للمجل�س.	وقد	عقدت	اللجنة	اجتماعني	خالل	عام	2011م	.	

النتائج	املالية	)تتمة(
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اجلدول التايل يو�سح اأ�سماء اأع�ساء جلنة املراجعة  

ال�ضفةال�ضم

رئي�س	اللجنة	– ع�ضو	جمل�س	اإدارةالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي
ع�ضو	اللجنة	– �ضركة	جمموعة	الزامل	القاب�ضةالأ�ضتاذ/	اأديب	عبداهلل	الزامل
ع�ضو	اللجنة	– املوؤ�ض�ضة	العامة	للتقاعدالأ�ضتاذ/	�ضعود	�ضليمان	اجلهني

جلنة الرت�صيحات واملكافاآت  -2

	تتكون	جلنة	الرت�ضيحات	واملكافاآت	من	خم�ضة	اأع�ضاء	من	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة.	 	

وتخت�س	اللجنة	بالتو�ضية	للرت�ضيح	لع�ضوية	جمل�س	الإدارة	وفقًا	للمعايري	املعتمدة،	

واملراجعة	ال�ضنوية	للمهارات	املطلوبة	ل�ضغل	ع�ضوية	املجل�س	ومراجعة	هيكل	املجل�س	

ورفع	التو�ضيات	ب�ضاأن	التغيريات	التي	ميكن	اإجراوؤها،	كما	تخت�س	اللجنة	بتحديد	

جوانب	ال�ضعف	والقوة	يف	املجل�س	وكيفية	التعامل	معها	مبا	يخدم	م�ضلحة	ال�ضركة.	

كذلك	من	مهام	اللجنة	و�ضع	�ضيا�ضات	تعوي�ضات	ومكافاآت	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	

وكبار	التنفيذيني	يف	ال�ضركة،	وقد	عقدت	اللجنة	اجتماعًا	واحدًا	خالل	عام	2011م.

اجلدول التايل يو�سح اأ�سماء اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  

ال�ضفةال�ضم

رئي�س	اللجنةمعايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان

ع�ضو	اللجنةالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان

اللجنة التنفيذية  -3

	تتكون	اللجنة	من	�ضتة	اأع�ضاء	جميعهم	اأع�ضاء	يف	جمل�س	الإدارة،	وتخت�س	اللجنة	 	

التنفيذية	بتقدمي	التو�ضيات	اإىل	جمل�س	الإدارة	حول	خمتلف	املو�ضوعات	مثل	

اإدارة	وتوجيه	اأن�ضطة	و�ضئون	العمل	يف	ال�ضركة،	والتو�ضيات	املتعلقة	بامل�ضروعات	

اجلديدة	وا�ضتثمارات	ال�ضركة،	والتو�ضيات	اخلا�ضة	بالقرارات	ال�ضرتاتيجية	املتعلقة	

بالأولويات	الت�ضغيلية	لل�ضركة.	وقد	عقدت	اللجنة	اجتماعًا	واحدًا	خالل	عام	2011م.		

اجلدول التايل يو�سح اأ�سماء اأع�ساء اللجنة التنفيذية:  

ال�ضفةال�ضم

رئي�س	اللجنةمعايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز

ع�ضو	اللجنةالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد
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يقر جمل�ض الإدارة بالتايل

اأنه	مت	اإعداد	�ضجالت	احل�ضابات	بال�ضكل	ال�ضحيح. 	-1

	اأن	نظام	الرقابة	الداخلية	اأعد	على	اأ�ض�س	�ضليمة	ومت	تنفيذه	بفعالية. 	-2

	اأنه	ل	يوجد	اأي	�ضك	يذكر	ب�ضاأن	قدرة	ال�ضركة	على	موا�ضلة	ن�ضاطها.		 	-3

	مت	اإعداد	القوائم	املالية	املوحدة	وفقًا	للمعايري	والأنظمة	املحا�ضبية	ال�ضادرة	عن	الهيئة	ال�ضعودية	للمحا�ضبني	القانونيني	وطبقًا	للمتطلبات	 	-4

ذات	العالقة	من	نظام	ال�ضركات	والنظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	فيما	يتعلق	باإعداد	ون�ضر	البيانات	املالية	.

	اأن	ال�ضركة	مل	تقم	باإ�ضدار	اأية	�ضندات	اأو	اأدوات	دين	با�ضتثناء	ما	مت	ذكره	يف	)الفقرة	اأ-6	اأدوات	الدين	ال�ضادرة	لل�ضركة(	وبالتايل	مل	 	-5

تقم	با�ضرتداد	اأو	�ضراء	اأو	اإلغاء	اأية	اأدوات	دين	قابلة	لال�ضرتداد.	

	ل	توجد	بال�ضركة	اأية	حقوق	حتويل	اأو	اكتتاب	مبوجب	اأدوات	دين	قابلة	للتحويل	اإىل	اأ�ضهم	اأو	حقوق	خيار،	اأو	مذكرات	حق	اكتتاب،	اأو	حقوق	 	-6

م�ضابهة	اأ�ضدرتها	اأو	منحتها	ال�ضركة	خالل	عام	2011م.	

	ل	يوجد	اأي	عقد	تكون	ال�ضركة	طرفًا	فيه،	وتوجد	اأو	كانت	توجد	فيه	م�ضلحة	جوهرية	لأحد	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	اأو	الرئي�س	التنفيذي	اأو	 	-7

مدير	عام	املالية	اأو	لأي	�ضخ�س	ذي	عالقة	باأي	منهم.

	ل	توجد	اأية	ترتيبات	اأو	اتفاق،	تنازل	مبوجبه	اأحد	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	اأو	اأحد	كبار	التنفيذيني	عن	اأي	راتب	اأو	تعوي�س. 	-8

	ل	توجد	اأية	ترتيبات	اأو	اتفاق،	تنازل	مبوجبه	اأحد	م�ضاهمي	ال�ضركة	عن	اأية	حقوق	يف	الأرباح. 	-9

اإقرارات جمل�س الإدارة
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اجلزاءات والعقوبات 

لي�ضت	هناك	اأية	عقوبات	اأو	جزاءات	اأو	قيد	احتياطي	مفرو�س	على	ال�ضركة	من	قبل	هيئة	ال�ضوق	املالية	اأو	اأية	جهة	اإ�ضرافية	اأو	تنظيمية	اأو	ق�ضائية	اأخرى.

اجلمعية العمومية للم�صاهمني

عقدت	»�ضبكيم«	خالل	عام	2011م	اجلمعية	العامة	غري	العادية	الثامنة،	حيث	قامت	ال�ضركة	بالإعالن	عن	موعد	انعقاد	اجلمعية	ومكانها	وجدول	اأعمالها	قبل	املوعد	بخم�ضة	وع�ضرين	

يومًا	على	الأقل	وذلك	يف	موقع	ال�ضوق	املالية	ال�ضعودية	)تداول(	وموقع	ال�ضركة	الإلكرتوين	ويف	اجلريدة	الر�ضمية	وال�ضحف	املحلية.	كما	اأتاحت	ال�ضركة	الفر�ضة	للم�ضاهمني	للم�ضاركة	

الفعالة	والت�ضويت	على	املو�ضوعات	التي	يت�ضمنها	جدول	الأعمال	واأحاطتهم	علمًا	بالقواعد	التي	حتكم	اجتماع	اجلمعية	واإجراءات	الت�ضويت	عرب	دعوة	اجلمعية	وعن	طريق	توزيع	ملف	

يحتوي	على	معلومات	كافية	متكن	امل�ضاهمني	من	اتخاذ	قراراتهم،	وقامت	ال�ضركة	باإبالغ	ال�ضوق	عن	نتائج	اجتماع	اجلمعية	فور	انتهائها،	ومت	متكني	امل�ضاهمني	من	الطالع	على	حم�ضر	

الجتماع	مبقر	ال�ضركة		ومن	خالل	موقع	ال�ضركة	الإلكرتوين.	

فيما	يلي	القرارات	املتخذة:

القرارات	املتخذةن�ضبة	احل�ضورتاريخ	انعقاد	اجلمعية

62%2011/03/15م

	وافقت	اجلمعية	على	تقرير	جمل�س	الإدارة	للعام	املايل	2010م. 	.1

	مت	الت�ضديق	على	القوائم	املالية	وح�ضاب	الأرباح	واخل�ضائر	لل�ضركة	يف	2010/12/31م. 	.2

	مت	اإبراء	ذمة	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	عن	العام	املن�ضرم	2010م. 	.3

	وافقت	اجلمعية	على	اإعادة	حتويل	مبلغ	275	مليون	ريال	من	الحتياطي	العام	اإىل	ح�ضاب	الأرباح	امل�ضتبقاة. 	.4

	وافقت	اجلمعية	على	اختيار	مراجع	احل�ضابات	)اآرن�ضت	اآند	يونغ(	املر�ضح	من	قبل	جلنة	املراجعة	ملراجعة	ح�ضابات	ال�ضركة	للعام	املايل	2011م	 	.5

والبيانات	املالية	الربع	ال�ضنوية	وحتديد	اأتعابه.

	وافقت	اجلمعية	على	تو�ضية	جمل�س	الإدارة	برفع	راأ�ضمال	ال�ضركة	10%	من	)3.333.333.330(	رياًل	اإىل	)3.666.666.660(	رياًل	من	خالل	 	.6

ر�ضملة	جزء	من	اأرباح	ال�ضركة	وذلك	مبنح	�ضهم	جماين	لكل	ع�ضرة	اأ�ضهم	ميتلكها	امل�ضاهم،	على	اأن	تكون	اأحقية	تلك	الأرباح	للم�ضاهمني	املقيدين	يف	

ال�ضجالت	بنهاية	تداول	يوم		انعقاد	اجلمعية.

	وافقت	اجلمعية	على	تعديل	املادة	ال�ضابعة	واملادة	الثامنة	من	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	وفقًا	للزيادة	يف	راأ�س	املال. 	.7



51اال�ســــــــتدامــــة مـــن خـــــــالل الــــــرعـــايـة الـمــ�ســـــــئـولة

�صيا�صة توزيع الأرباح

يتم	توزيع	اأرباح	ال�ضركة	ال�ضافية	ال�ضنوية	ح�ضب	املادة	)41(	من	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	وذلك	بعد	خ�ضم	جميع	امل�ضروفات	

العمومية	والتكاليف	الأخرى	على	الوجه	الآتي:

	يجنب	)10%(	من	الأرباح	ال�ضافية	لتكوين	احتياطي	نظامي،	ويجوز	للجمعية	العامة	العادية	وقف	هذا	التجنيب	متى	بلغ	 	.1

الحتياطي	املذكور	ن�ضف	راأ�س	املال.

	للجمعية	العمومية	بناء	على	اقرتاح	من	جمل�س	الإدارة	اأن	جتنب	ن�ضبة	معينة	من	الأرباح	ال�ضافية	لتكوين	احتياطي	اتفاقي	 	.2

وتخ�ضي�ضه	لغر�س	اأو	اأغرا�س	معينة.

	يوزع	من	الباقي	بعد	ذلك	دفعة	اأوىل	للم�ضاهمني	تعادل	)5%(	من	راأ�س	املال	املدفوع. 	.3

	يخ�ض�س	بعد	ما	تقدم	ن�ضبة	ل	تزيد	على	)10%(	من	الباقي	مكافاأة	لأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	مع	مراعاة	الأنظمة	والتعليمات	 	.4

ال�ضادرة	من	وزارة	التجارة	بهذا	ال�ضاأن	ويوزع	الباقي	بعد	ذلك	على	امل�ضاهمني	كح�ضة	اإ�ضافية	من	الأرباح.

وقد	اأو�ضى	جمل�س	الإدارة	يف		اجتماعه	املنعقد	يف	تاريخ	20	دي�ضمرب	2011م	اجلمعية	العمومية	ب�ضرف	اأرباح	نقدية	مل�ضاهمي	

ال�ضركة	عن	العام	املايل	2011م	مببلغ	اإجمايل	)458.333.333(	ريال	بواقع	)1.25(	ريال	لل�ضهم	الواحد	مبا	ميثل	%12.5	

من	راأ�ضمال	ال�ضركة	وذلك	حلملة	الأ�ضهم	املقيدين	بال�ضجالت	الر�ضمية	نهاية	انعقاد	اجلمعية	العمومية	املزمع	عقدها	يف	تاريخ		

2012/03/20م	.
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رفع راأ�صمال ال�صركة

وافق	امل�ضاهمون	خالل	اجتماع	اجلمعية	العامة	غري	العادية	املنعقدة	بتاريخ	15	مار�س	2011م	على	رفع	راأ�ضمال	ال�ضركة	10%	من	)3.333.333.330(	ريال	اإىل	)3.666.666.660(	

ريال	وذلك	مبنح	�ضهم	جماين	لكل	ع�ضرة	اأ�ضهم	ميتلكها	امل�ضاهمون		املقيدون		يف	�ضجالت	ال�ضركة	لدى		مركز	اإيداع	الأوراق	املالية	بنهاية	تداول	يوم	انعقاد	اجلمعية	العامة	غري	العادية،	

ونتيجة		ذلك	ازداد	اإجمايل	عدد	الأ�ضهم	امل�ضدرة	من	)333.333.333(	�ضهما	اإىل	)366.666.666(	�ضهم	اأي	بزيادة	قدرها	10%	من	راأ�س	مال	ال�ضركة.	ومت	تغطية	الزيادة	يف	راأ�س	

املال	بتحويل	مبلغ	)333.333.330(	ريال	من	بند	الأرباح	امل�ضتبقاة	كما	يف	2010/09/30م	وتعود	اأ�ضباب	زيادة	راأ�س	املال	اإىل	متويل	جزء	من	م�ضاريع	ال�ضركة	امل�ضتقبلية.	وقد	قامت	

ال�ضوق	املالية	ال�ضعودية	)تداول(		باإ�ضافة	اأ�ضهم	املنحة	املجانية	للم�ضاهمني	يف	يوم	الأربعاء	2011/3/16م	وذلك	على	اأ�ضا�س	�ضهم	واحد	جماين	لكل	ع�ضرة	اأ�ضهم	يتملكها	م�ضاهمو		

ال�ضركة	كما	يف	نهاية	تداول	يوم	الثالثاء	2011/3/15م	)تاريخ		انعقاد	اجلمعية(.	ويف	نف�س	ال�ضدد	مت	بيع	ك�ضور	الأ�ضهم	الناجتة	عن	توزيع	اأ�ضهم	املنحة	املجانية	ومت	اإيداع	مبالغ	تلك	

الك�ضور	مبا�ضرة	يف	احل�ضابات	البنكية	حلملة	الأ�ضهم	امل�ضتحقني	املربوطة	باملحافظ	ال�ضتثمارية	اخلا�ضة	بهم	وذلك	عن	طريق	البنك	الأهلي	التجاري	يف	يوم	ال�ضبت	2011/04/16م.

اإ�صدار �صكوك امل�صاربة

قامت	اجلمعية	العامة	غري	العادية	بتاريخ	2010/11/27م	باعتماد	اإ�ضدار	�ضكوك		م�ضاربة	تتوافق	مع	ال�ضريعة	ال�ضالمية.	وقد	طرحت	�ضبكيم	بنجاح	�ضكوك	امل�ضاربة	بتاريخ	

2011/6/29م	وبقيمة	1.8	مليار	ريال،	بعد	رفع	قيمة	الطرح	الأ�ضا�ضية	البالغة	1.5	مليار	ريال،	وقد	عينت	ال�ضركة	كل	من	الريا�س	املالية	ودويت�ضه		لالأوراق	املالية	مديرين	لالإ�ضدار	

وا�ضتقبال	العرو�س	والكتتاب	لهذه	ال�ضكوك	املعتمدة	من	قبل	هيئة	الرقابة	ال�ضرعية	يف	الريا�س	املالية.	وكان	هناك		اإقبال	كبري	من	امل�ضتثمرين		على	�ضراء	تلك	ال�ضكوك.	وتوفر	هذه	

ال�ضكوك	م�ضدرًا	اآخر	ل�ضبكيم	لتمويل	م�ضاريعها	امل�ضتقبلية	مبا	يتوافق	مع	اأحكام	ال�ضريعة	الإ�ضالمية.	وقد	بلغت	قيمة	الطلبات	امل�ضتلمة	لل�ضكوك	حوايل	4.5	مليار	ريال	مما	يعد	دلياًل	

وا�ضحًا	على	جناح	عملية	الطرح	وثقة	املوؤ�ض�ضات	املكتتبة	مبكانة	»�ضبكيم«،	ومدة	هذه	ال�ضكوك	خم�س	�ضنوات.	و�ضيت�ضلم	امل�ضتثمرون	عائداأً	متوقعًا	يبلغ	)�ضايبور(	اإ�ضافة	اإىل	هام�س	ربح	

قدره	1.75%	�ضنويًا،	يتم	دفعه	نهاية	كل	ثالثة	�ضهور.	ومت	ت�ضعري	هام�س	ربح	ال�ضكوك	عند	احلد	الأدنى	من	النطاق	ال�ضعري	.	كما	اأن	الكتتاب	ال�ضخم	يف	هذه	ال�ضكوك	رمبا	يتجاوز	

ثالثة	اأ�ضعاف	املبلغ	املطلوب،	هو	دليل	اآخر	على	ثقة	امل�ضتثمرين	ومتانة	القت�ضاد	ال�ضعودي	والأ�ضواق	املالية.

وترتكز	الأهداف	الرئي�ضية		من	طرح	»�ضبكيم«	�ضكوك	امل�ضاربة		يف	تنويع	م�ضادر	التمويل	واأدوات	الدين	لتمويل	ن�ضاطاتها	وبراجمها	الإنتاجية	اجلديدة	وم�ضاريعها	التو�ضعية	املعلن	

عنها	�ضابقًا	وذلك		با�ضتثمار	جميع	اخليارات	املتاحة	ملا	فيه	م�ضلحة	ال�ضركة	وم�ضاهميها	وتعظيم	ن�ضبة	التمويل	الإ�ضالمي	لدى	ال�ضركة	واإ�ضهامها	يف	تنمية	�ضوق	الأوراق	املالية	ال�ضعودية	

والقت�ضاد	الوطنى،	ومن	الإيجابيات	التي	�ضوف	يتمتع	بها	امل�ضتثمرون	جراء	طرح	�ضكوك	امل�ضاربة	هو	تنويع	وتوزيع	مدخراتهم	يف	ا�ضتثمار	متوافق	مع	اأحكام	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	اإ�ضافة	

اإىل	ا�ضتقرار	اأكرث	يف	اأ�ضعار	ا�ضتثماراتهم	وح�ضولهم	على	عوائد	منتظمة	ب�ضكل	دوري	كل	ربع	�ضنة.

التوا�صل مع امل�صاهمني

تلتزم	�ضركة	»�ضبكيم«	بتحقيق	مبداأ	العدالة	يف	توفري	املعلومات	املنا�ضبة	بغر�س	م�ضاعدة	امل�ضاهمني	وامل�ضتثمرين	على	اتخاذ	القرارات	ال�ضتثمارية	بناء	على	معلومات	�ضحيحة	ووافية،	

حيث	اتخذت	العديد	من	الإجراءات	التي	ت�ضمن	حقوق	امل�ضاهمني	يف	احل�ضول	على	املعلومات	وذلك	من	خالل	موقع	ال�ضوق	املالية	»تداول«	وموقع	ال�ضركة	www.sipchem.com،	اإ�ضافة	
اإىل	التزامها	بن�ضر	التقارير	املالية	والإعالنات	واملعلومات	اجلوهرية	عرب	موقع	تداول	وال�ضحف	اليومية.	كما	حتر�س	ال�ضركة	على	التوا�ضل	مع	امل�ضاهمني	والرد	على	جميع	ا�ضتف�ضاراتهم	

وتزويدهم	باملعلومات	املطلوبة	كافة	يف	الوقت	املنا�ضب.
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حوكمة ال�صركات

قامت	»�ضبكيم«	بتطبيق	جميع	القواعد	الإلزامية	املن�ضو�س	عليها	يف	لئحة	حوكمة	ال�ضركات	ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية،	مبا	يف	ذلك	على	وجه	اخل�ضو�س	اللتزام	باأف�ضل	

املمار�ضات	التي	تكفل	حماية	حقوق	امل�ضاهمني	وتعزيز	التزام	ال�ضركة	مبعايري	الإف�ضاح	وال�ضفافية	ومن	�ضمنها،	اإن�ضاء	ال�ضركة	عرب	موقعها	الإلكرتوين	قاعدة	بيانات	متكن	م�ضاهميها	

امل�ضتحقني	الذين	مل	ي�ضتلموا	اأرباحهم	لالأعوام	ال�ضابقة	من	معرفة	تفا�ضيل	اأرباحهم.	ملزيد	من	املعلومات	يرجى	زيارة	الرابط	التايل	اخلا�س	بامل�ضاهمني	بتفا�ضيل	اأرباح	امل�ضاهمني:

http://www.sipchem.com/ar/shares.asp

وقد	قامت	�ضبكيم	باإعداد	نظام	احلوكمة	وفقًا	ملتطلبات	لئحة	حوكمة	ال�ضركات	املادة	)10(	فقرة	)ج(	ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية	ومبا	ل	يتعار�س	مع	نظام	ال�ضركات	وقواعد	

http://www.sipchem.com/ar/Government.htm	:التايل	الرابط	زيارة	يرجى	احلايل	ال�ضركة	حوكمة	نظام	عن	املعلومات	من	وملزيد	لل�ضركة.	الأ�ضا�ضي	والنظام	والإدراج	الت�ضجيل

وقامت	ال�ضركة	بتطبيق	جميع	مواد	لئحة	احلوكمة	ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية	با�ضتثناء	املواد	الواردة	اأدناه:

الأ�ضباب	والتفا�ضيلالإجراءالفقرةاملادة

)6( حقوق الت�سويت

ب

هل	يبني	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	اأن	طريقة	

الت�ضويت	على	بند	اختيار	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	يف	

اجلمعية	العامة	هي	طريقة	الت�ضويت	الرتاكمي

ل	يت�ضمن	النظام	الأ�ضا�ضي	لل�ضركة	طريقة	

الت�ضويت	الرتاكمي	وتطبق	ال�ضركة	حاليًا	

الت�ضويت	العادي	

د

هل	التزم	جميع	الأ�ضخا�س	ذوي	ال�ضفة	العتبارية	

تعيني	 ال�ضركة	 نظام	 بح�ضب	 لهم	 يحق	 – الذين	
ممثلني	لهم	يف	جمل�س	الإدارة	– عدم	الت�ضويت	

على	اختيار	الأع�ضاء	الآخرين	يف	جمل�س	الإدارة

ل	ينطبق	

ب	1)10( الوظائف الأ�سا�سية ملجل�ض الإدارة

و�ضع	�ضيا�ضة	مكتوبة	تنظم	تعار�س	امل�ضالح	

ومعاجلة	حالت	التعار�س	املحتملة	لأع�ضاء	جمل�س	

الإدارة	والإدارة	التنفيذية	وامل�ضاهمني.	وي�ضمل	ذلك	

اإ�ضاءة	ا�ضتخدام	اأ�ضول	ال�ضركة	ومرافقها،	واإ�ضاءة	

الت�ضرف	الناجت	عن	التعامالت	مع	الأ�ضخا�س	

ذوي	العالقة.

تعمل	ال�ضركة	حاليًا	على	اإعداد	�ضيا�ضة	مكتوبة	

تنظم	تعار�س	امل�ضالح	
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تو�صيات جمل�س الإدارة

يو�ضي	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	»�ضبكيم«،	اجلمعية	العمومية	املقرر	عقدها	مب�ضيئة	اهلل	يف	20	مار�س	2012م	مبا	يلي:

	املوافقة	على	تقرير	جمل�س	الإدارة	للعام	املايل	2011م	. 	-1

	الت�ضديق	على	القوائم	املالية	وح�ضاب	الأرباح	واخل�ضائر	لل�ضركة	يف	2011/12/31م. 	-2

	املوافقة	على	تقرير	مراجعى	احل�ضابات	لل�ضنة	املالية	املنتهية	يف	2011/12/31م.	 	-3

	اإبراء	ذمة	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	عن	العام	املن�ضرم	2011م. 	-4

	املوافقة	على	تو�ضية	جمل�س	الإدارة	على	توزيع	اأرباح	نقدية	على	م�ضاهمي	ال�ضركة	عن	العام	املايل	2011م	باإجمايل	مبلغ	وقدره		458.333.333	رياًل	�ضعوديًا	بواقع	1.25	ريال	 	-5

�ضعودي	لل�ضهم	الواحد	مبا	ميثل	12.5%	من	راأ�ضمال	ال�ضركة.	وت�ضتحق	هذه	التوزيعات	للم�ضاهمني	املقيدين	يف	�ضجالت	ال�ضركة	بنهاية	تداول	يوم		انعقاد	اجلمعية	العامة		العادية		

املقرر	انعقادها	مب�ضيئة	اهلل	يف	20	مار�س	2012م.	

	املوافقة	على	اختيار	مراجع	احل�ضابات	املر�ضح	من	قبل	جلنة	املراجعة،	ملراجعة	ح�ضابات	ال�ضركة	للعام	املايل	2012م	والبيانات	املالية	الربع	ال�ضنوية	وحتديد	اأتعابه. 	-6

اخلامتة

وبعد،	اإن	هذا	التقرير	انعكا�س	لعمل	�ضاق	ومتوا�ضل،	وجهود	دوؤوبة	ل	تنقطع،	وكانت	يف	كثري	من	الأحيان	ت�ضل	الليل	بالنهار،	من	اأجل	بحث	ق�ضايا	عديدة	اأو	

حال	مل�ضكالت	وعوائق	قد	تعرت�س	م�ضرية	»�ضبكيم«،	اأو	حتول	دون	انطالق	اإحدى	�ضركاتها	لت�ضارك	يف	م�ضرية	التنمية.

ويف	اخلتام	يتقدم	جمل�س	الإدارة	بال�ضكر	والتقدير	اإىل	مقام	خادم	احلرمني	ال�ضريفني		و�ضمو	ويل	عهده	الأمني	على	رعايتهما	ودعمهما	وم�ضاندتهما	

لل�ضركة،	كما	يثمن	جميع	اجلهود	املخل�ضة	من	اجلهات	احلكومية	يف	دعمها	املتوا�ضل.	ويتقدم	املجل�س	بال�ضكر	والمتنان	لل�ضادة	امل�ضاهمني	وجلميع	من�ضوبي	

ال�ضركة	على	عطائهم	املتوا�ضل	واملخل�س	لتحقيق	اأهدافها	واحلر�س	على	مكت�ضاباتها	وم�ضاحلها	ورفع	مكانتها	وقدرتها	التناف�ضية،	�ضائلني	اهلل	�ضبحانه	

وتعاىل	اأن	يبارك	اجلهود	اآملني	با�ضتمرار	ال�ضركة	يف	تطوير	اأدائها	وتعزيز	قدراتها	لدعم	منظومة	التنمية	القت�ضادية	والجتماعية	باململكة.

جمل�ض الإدارة
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القــوائم المــالــية المــوحــدة 
وتقـــرير مــراجـعي الحســابات

الطبيعة اخلالبة يف اململكة العربية ال�سعودية

جتمعات ال�صبار

تتوزع	جتمعات	ال�ضبار	اله�ضة	يف	الت�ضاري�س	ال�ضخرية	اجلافة	يف	املنطقة	اجلنوبية	من	

اململكة	العربية	ال�ضعودية	ما	مينح	العينني	نوعًا	من	الراحة	التي	حتتاج	اإليها	يف	املناطق	

ال�ضحراوية	القاحلة.
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القوائم املالية املوحدة وتقرير مراجعي احل�سابات

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م

�صفحـةجـدول املحتويـات
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59قائمة املركز املايل املوحدة
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64قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة

65 - 79اي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة
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تقرير مراجعي احل�سابات اىل ال�سادة امل�ساهمني يف ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )»�سبكيم«(

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة:

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لل�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )�سركة م�ساهمة �سعودية( )»ال�سركة الأم«( وال�سركات التابعة لها )وي�سار اليهم جمتمعني بـ »املجموعة«( كما يف 31 دي�سمرب 2011م 

والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ. اإن هذه القوائم املالية املوحدة من م�سوؤولية ال�سركة الأم وقد مت اإعدادها وفقًا لن�ص املادة 123 من نظام ال�سركات 

ال�سعودي وقدمت لنا مع املعلومات والبيانات كافة التي طلبناها. اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا حول هذه القوائم املالية املوحدة ا�ستنادًا اىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف 

اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب اأن نقوم بتخطيط وتنفيـذ اأعمال املراجعة للح�سول على قناعة معقولة باأن القوائم املالية املوحدة خالية من اأي اأخطاء جوهرية. ت�ستمل املراجعة على فح�ص الأدلة، على اأ�سا�ص العينة، 

املوؤيدة للمبالغ والإف�ساحات التي تت�سمنها القوائم املالية املوحدة. كما ت�ستمل على تقومي املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة والعر�ص العام للقوائم املالية املوحدة. باعتقادنا اأن مراجعتنا توفر 

درجة معقولة من القناعة متكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املوحدة.

راأي غري متحفظ:

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل: 

1 (  تظهر بعدل، من النواحي اجلوهرية كافة، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2011م ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

2 (  تتفق مع نظام ال�سركات ومع النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأم فيما يتعلق باإعداد وعر�ص القوائم املالية املوحدة.

عن ارن�ست ويونغ 

27 �سفر 1433هـ اخلرب: 

21 يناير 2012م   

حما�سبون قانونيون

�سندوق بريد 3795

الدور الرابع - بناية فلور

اخلرب 31952 - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9500 849 3 966+

فاك�ص: 7224 882 3 966+

www.ey.com/me
رقم الرتخي�ص 45

عبدالعزيز عبدالرحمن ال�سويلم 277        عبدالعزيز �سعود ال�سبيبي 339        فهد حممد الطعيمي 354        اأحمد اإبراهيم ر�سا 356

املكاتب يف اململكة العربية ال�سعودية: اخلرب ــــ جدة ــــ الريا�ص
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2011م

اإي�ساح

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

املوجودات املتداولة

33.629.881.3911.620.643.847نقد وما يف حكمه

4687.908.801596.395.125ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

5281.080.962208.530.399خمزون

4.598.871.1542.425.569.371اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

69.807.701.5159.505.558.802ممتلكات وم�سانع ومعدات

7184.868.63662.624.486تكاليف تطوير م�ساريع

-833.982.682�سهرة جتارية

939.163.18432.793.185موجودات غري ملمو�سة

10.065.716.0179.600.976.473اإجمايل املوجودات غري املتداولة

14.664.587.17112.026.545.844اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

املطلوبات املتداولة

10774.895.390446.522.604ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى وخم�س�سات

-15.784.610ح�سابات بنكية مك�سوفة

1154.980.2183.275.921�سلف من ال�سركاء ق�سرية الأجل

13423.468.044363.900.902اجلزء املتداول من قرو�ص طويلة الأجل

1548.162.16042.810.811اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

1.317.290.422856.510.238اإجمايل املطلوبات املتداولة
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

اإي�ساح

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

املطلوبات غري املتداولة

133.563.259.8564.201.964.502قرو�ص طويلة الأجل

-141.800.000.000�سكوك 

15310.378.380358.540.540التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

11395.257.959355.595.196�سلف من ال�سركاء طويلة الأجل

1665.927.28852.611.444تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني

17178.809.773187.428.674القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة

-12.136.041مطلوبات غري متداولة اأخرى

6.325.769.2975.156.140.356اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

7.643.059.7196.012.650.594اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

183.666.666.6603.333.333.330راأ�ص املال

986.786.071916.196.295احتياطي نظامي

275.000.000-19احتياطي عام

2048.893.67748.893.677احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة

604.937.894488.496.575اأرباح م�ستبقاه

-21458.333.333توزيعات اأرباح مقرتحة �سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية 

)140.433.506()135.398.005(17  خماطر اأ�سعار الفائدة

5.630.219.6304.921.486.371اإجمايل حقوق امل�صاهمني

221.391.307.8221.092.408.879حقوق الأقلية

7.021.527.4526.013.895.250اإجمايل حقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

14.664.587.17112.026.545.844اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م

اإي�ساح

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

3.324.385.0521.992.536.014املبيعات

)1.131.182.946()1.897.618.513(تكلفة املبيعات

1.426.766.539861.353.068الربح الإجمايل

)97.202.098()124.790.715(24م�ساريف ادارية وعمومية

1.301.975.824764.150.970الدخل من العمليات الرئي�صية

12.092.0627.533.339اإيراد ا�ستثمار

)107.245.781()181.491.866(تكاليف متويل

)957.717(104.424�سايف اإيرادات / )م�ساريف( عمليات ما قبل الت�سغيل

)3.430.350()1.228.249(م�ساريف اأخرى

1.131.452.195660.050.461الدخل قبل ح�صاب حقوق الأقلية والزكاة

)238.029.266()399.756.005(حقوق الأقلية

731.696.190422.021.195الدخل قبل ح�صاب الزكاة

)43.941.943()25.798.432(25الزكاة

705.897.758378.079.252�صايف الدخل 

271.931.03ربحية ال�سهم )من �سايف الدخل(

273.552.08ربحية ال�سهم )من العمليات الرئي�سية(

27366.666.666366.666.666املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2011م

اإي�ساح

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�صاطات الت�صغيلية

731.696.190422.021.195الدخل قبل ح�ساب الزكاة

التعديالت لـ :

465.949.658305.188.991   ال�ستهالك والإطفاء

13.315.84412.292.715   تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

181.491.866107.245.781   تكاليف التمويل

399.756.002238.029.266   حقوق الأقلية 

-3.604.403   اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

957.717)104.424(   �سايف )اإيرادات( / م�ساريف ن�ساطات ما قبل الت�سغيل

1.795.709.5391.085.735.665

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)288.603.111()35.177.486(   املدينون

)59.826.935()43.876.874(   املخزون

)186.494.678(262.887.351   الدائنون

1.979.542.530550.810.941النقدية من العمليات

)107.245.781()181.491.866(تكاليف متويل مدفوعة

)68.727.929()32.633.653(زكاة و�سريبة دخل مدفوعة

1.765.417.011374.837.231�صايف النقدية من الن�صاطات الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صاطات ال�صتثمارية

)957.717(104.424�سايف )اإيرادات( / م�ساريف ن�ساطات ما قبل الت�سغيل

)359.910.675()703.429.982(اإ�سافات على ممتلكات وم�سانع ومعدات

)5.156.970()13.894.990(اإ�سافات على موجودات غري ملمو�سة

)10.592.105()182.958.655(اإ�سافات على تكاليف تطوير م�ساريع

-)94.621.481(�سراء ا�ستثمار يف �سركة تابعة

)8.210.061(-اإعادة مبالغ م�ستلمة بالزيادة من حملة حقوق الأقلية

78.972.062-املتح�سل من بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة، بال�سايف

)305.855.466()994.800.684(�صايف النقدية امل�صتخدمة يف الن�صاطات ال�صتثمارية
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة التدفقات النقدية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2011م )تتمة(

اإي�ساح

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�صاطات التمويلية

 104.475.354)579.137.504(قرو�ص طويلة الأجل، بال�سايف

- 1.800.000.000�سكوك اإ�سالمية

)42.810.811()42.810.811(امل�سدد من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

82.207.301 91.367.060�سلف من ال�سركاء 

)87.878.772()104.440.459(التغري يف حقوق الأقلية

)333.333.333(-توزيعات اأرباح مدفوعة

)2.200.000()2.200.000(مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة مدفوعة

)279.540.261( 1.162.778.286�صايف النقدية من / )امل�صتخدمة يف( الن�صاطات التمويلية

)210.558.496( 1.933.394.613�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

 - 75.842.931النقد وما يف حكمه امل�ستحوذ عليه خالل ال�سنة

1.831.202.343 1.620.643.847النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1.620.643.847 33.629.881.391النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة   

معلومات اإ�صافية حول التدفقات النقدية

تتمثل املعامالت غري النقدية فيما يلي:

 37.515.755 5.035.501�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة

 70.021.059   -املحول من ممتلكات وم�سانع ومعدات اإىل خمزون

6.041.132 10.298.253املحول من ممتلكات وم�سانع ومعدات اإىل موجودات غري ملمو�سة

- 60.714.505املحول من تكاليف تطوير م�ساريع اىل ممتلكات وم�سانع ومعدات

- 275.000.000املحول من الحتياطي العام اىل الأرباح امل�ستبقاة

- 333.333.330زيادة يف راأ�ص املال 
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ت�ضكل الإي�ضاحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2011م

حقوق امللكية العائدة للم�صاهمني يف ال�صركة الأم

الحتياطي العامالحتياطي النظاميراأ�ص املال

احتياطي نتائج بيع 

ح�س�ص يف �سركات 

 الأرباح امل�ستبقاةتابعة

توزيعات الأرباح 

املقرتحة

�سايف التغريات يف القيمة 

العادلة لعقود تغطية 

املجموعخماطر اأ�سعار الفائدة

ريال �سعوديريال �سعودي  ريال �سعودي   ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

4.922.081.435)102.917.751(-3.333.333.330878.388.370275.000.00054.518.905483.758.581الر�سيد يف 1 يناير 2010

)5.625.228(---)5.625.228(---نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة )اإي�ساح 20(

378.079.252--378.079.252----�سايف الدخل 

 �سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية 

)37.515.755()37.515.755(------خماطر اأ�سعار الفائدة

)333.333.333(--)333.333.333(----توزيعات اأرباح

---)37.807.925(--37.807.925-املحول اإىل الحتياطي النظامي

)2.200.000(--)2.200.000(----مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة

4.921.486.371)140.433.506(-3.333.333.330916.196.295275.000.00048.893.677488.496.575الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

4.921.486.371)140.433.506(-3.333.333.330916.196.295275.000.00048.893.677488.496.575الر�سيد يف 1 يناير 2011

705.897.758--705.897.758---�سايف الدخل 

---275.000.000-)275.000.000(--املحول من الحتياطي العام اإىل الأرباح امل�ستبقاة

 �سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية 

5.035.5015.035.501------خماطر اأ�سعار الفائدة

---)333.333.330(---333.333.330زيادة راأ�ص املال )اإي�ساح 18(

--------توزيعات اأرباح

---)70.589.776(--70.589.776-املحول اإىل الحتياطي النظامي

)2.200.000(--)2.200.000(----مكافاأة اأع�ساء جمل�ص الإدارة 

--458.333.333)458.333.333(----توزيعات اأرباح مقرتحة )اإي�ساح 21(

5.630.219.630)135.398.005(48.893.677604.937.894458.333.333-3.666.666.660986.786.071الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011
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اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2011م

التنظيم والعمليات  .1

اإن ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )»ال�سركة الأم« اأو »�سبكيم«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010156910 وتاريخ 14 رم�سان 1420هـ )املوافق 

22 دي�سمرب 1999م(. يقع املركز الرئي�سي لل�سركة الأم مبدينة الريا�ص ولديها فرع مبدينة اخلرب، حيث املقر الرئي�سي لالإدارة التنفيذية، م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2051023922 وتاريخ 30 �سوال 1420هـ 

)املوافق 6 فرباير 2000م( وفرع مبدينة اجلبيل ال�سناعية م�سجل مبوجب ال�سجل التجاري رقم 2055007570 وتاريخ 4 جمادى الأوىل 1427هـ )املوافق 1 يونيو 2006م(. 

تتمثل الن�ساطات الرئي�سية لل�سركة الأم يف امتالك واإن�ساء وت�سغيل واإدارة امل�ساريع ال�سناعية وخا�سة يف جمال ال�سناعات الكيماوية والبرتوكيماوية. وتتكبد ال�سركة الأم تكاليف على م�ساريع حتت التطوير وفيما بعد 

ي�سبح لكل م�سروع �سركة م�ستقلة لديها �سجلها التجاري. ويتم حتويل التكاليف املتكبدة من قبل ال�سركة الأم اإىل ال�سركات امل�ستقلة عند اإن�سائها.

فيما يلي بيان بال�سركات التابعة لل�سركة الأم )ال�سركة الأم وال�سركات التابعة لها ي�سار اإليهم هنا بـ »املجموعة«(: 

ن�سبة امللكية الفعلية

2011  2010

ال�صركات التابعة:

65%65%ال�سركة العاملية للميثانول

53.91%53.91%ال�سركة العاملية للدايول

76%76%ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة

76%76%ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة 

72%72%ال�سركة العاملية للغازات

100%100%�سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات 

 75%75%ال�سركة العاملية للبوليمرات

68.58%68.58%ال�سركة العاملية للمنافع

-100%�سركة �سبكيم للكيماويات

-100%�سركة �سبكيم اأوروبا كوبريتف يو اأيه وال�سركات التابعة لها

ملخ�ص بال�صيا�صات املحا�صبية الهامة   .2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًا للمعايري والأنظمة املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. وفيما يلي ملخـ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة من قبل املجموعة:

العرف املحا�صبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية، معدلة لتت�سمن قيا�ص عقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة بقيمتها العادلة.

ا�صتخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية املوحدة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقًا للمبادئ املحا�سبة املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات والأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح بها، والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف 

تاريخ القوائم املالية املوحدة، ومبالغ الإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل فرتة اإ�سدار القوائم املالية املوحدة.
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اأ�صا�ص توحيد القوائم املالية 

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة الأم وال�سركات التابعة لها التي متار�ص ال�سركة الأم �سيطرة عليها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر واملعدة لنف�ص ال�سنة با�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية املوحدة. وتتحقق 

ال�سيطرة عندما يكون لل�سركة الأم �سلطة التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر لكت�ساب منافع من اأن�سطتها. يتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه 

القوائم املالية املوحدة ابتداًء من تاريخ ح�سول ال�سركة الأم على ال�سيطرة وحتى تاريخ انقطاع هذه ال�سيطرة. وتتم املحا�سبة عن متلك ال�سركات التابعة وفقًا لطريقة ال�سراء املحا�سبية. وت�سنف ح�س�ص امللكية العائدة 

لأطراف اأخرى يف ال�سركات التابعة �سمن »حقوق الأقلية« يف هذه القوائم املالية املوحدة - علمًا باأنه قد مت حذف جميع املعامالت والأر�سدة الداخلية الهامة فيما بني �سركات املجموعة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة.

حتقيق الإيرادات

تقوم املجموعة بت�سويق منتجاتها من خالل م�سوقني. ويتم �سحن املبيعات مبا�سرة للعمالء النهائيني وكذلك ملواقـع توزيع امل�سوقني.  يتم ت�سجيل املبيعات من خالل مواقع التوزيع باأ�سعار موؤقتة يف وقت ال�سحن،  والتي تعدل 

لحقا باأ�سعار البيع الفعلية التي ي�ستلمها امل�سوقون من العمالء النهائيني،  بعد خ�سم تكلفة النقل والتوزيع والت�سويق.  تتم التعديالت مبجرد معرفة املجموعة بها.  يتم العرتاف باملبيعات املحلية وامل�سدرة عنـد ت�سليم 

الب�ساعة يف وحدات التحميل يف امل�سانع ويف ميناء امللك فهد ال�سناعي يف مدينة اجلبيل ال�سناعية.

امل�صاريف

ت�سنف م�ساريف ال�سنة كافة، با�ستثناء تكلفة املبيعات وتكاليف التمويل و�سايف م�ساريف عمليات ما قبل الت�سغيل، كم�ساريف عمومية واإدارية. 

النقد وما يف حكمه

يتاألف النقد وما يف حكمه من الأر�سدة لدى البنوك والودائع حتت الطلب والنقد يف ال�سندوق وال�ستثمارات القابلة للتحويل اإىل مبالغ نقدية حمددة والتي يكون تاريخ ا�ستحقاقها عند ال�سراء ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

املدينون

تدرج احل�سابات املدينة مببلغ الفاتورة الأ�سلي ناق�سًا املخ�س�ص لأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. يتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما يكون من غري املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وت�سطب الديون املعدومة عند 

تكبدها.

املخزون

يتكون املخزون من قطع غيار ومنتجات نهائية ويدرج بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل. وتت�سمن تكلفة املنتجات النهائية املواد اخلام والعمالة املبا�سرة وم�سـاريف الت�سنيع غري املبا�سرة. يتم الو�سول اإىل تكلفة 

قطع الغيار واملنتجات النهائية على اأ�سا�ص متو�سط التكلفة املرجح. يتم جتنيب خم�س�سات منا�سبة للبنود بطيئة احلركة واملخزون التالف.

تكاليف تطوير امل�صاريع

اإن تكاليف تطوير امل�ساريع متثل ب�سورة رئي�سية تكاليف قانونية وتكاليف درا�سات جدوى التي تتكبدها املجموعة لقاء تطوير م�ساريع جديدة. وعند التطوير الناجح للم�ساريع، يتم حتويل التكاليف املتعلقة بتلك امل�ساريع 

اإىل ال�سركة التي مت تاأ�سي�سها لكل م�سروع. اأما تكاليف تطوير امل�ساريع املتعلقة بامل�ساريع غري الناجحة، فيتم �سطبها على الفور.
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2011م )تتمة(

2-  ملخ�ص بال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

املمتلكات وامل�صانع واملعدات

ت�سجل املمتلكات وامل�سانع واملعدات مبدئيًا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�ص يف القيمة. حتمل م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة على امل�ساريف، بينما تر�سمل م�ساريف التح�سينات. ويجنب 

خم�س�ص ا�ستهالك على اأ�سا�ص العمر الإنتاجي املقدر للموجودات وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت.  ان الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه املوجودات هي على النحو الآتي:

ال�سـنوات

10 – 25اآلت ومعدات

2 – 33.3مباين

4�سيارات

1-10مواد حمفزة واأدوات

1-10حا�سب اآيل واأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

املوجودات غري امللمو�صة

تتمثل املوجودات غري امللمو�سة يف تكاليف ال�سيانة الدورية وم�ساريف موؤجلة اأخرى. اإن تكاليف ال�سيانة الدورية توؤجل وتطفاأ خالل ال�سنة حتى موعد ال�سيانة الدورية القادمة. ويف حال حدوث �سيانة دورية غري متوقعة 

قبل املوعد املخطط لل�سيانة الدورية القادمة، يتم قيد التكاليف املوؤجلة �سابقًا وغري املطفاأة على امل�ساريف يف احلال ومن ثم تطفاأ تكاليف ال�سيانة الدورية اجلديدة على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بتلك التكاليف. 

تطفاأ امل�ساريف املوؤجلة الأخرى على مدى الفرتة املقدرة لال�ستفادة منها.

عمليات جتميع املن�صاآت وال�صهرة

تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع املن�ساآت با�ستخدام طريقة ال�ستحواذ املحا�سبية. وتقا�ص تكلفة ال�ستحواذ بالقيمة العادلة ملجموع العو�ص املحول، وذلك كما يف تاريخ ال�ستحواذ، بالإ�سافة اإىل قيمة اأي من ح�س�ص 

الأقلية يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها. وبالن�سبة لكل عملية جتميع من�ساآت، يقوم امل�سرتي بقيا�ص ح�س�ص الأقلية يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها اإما بالقيمة العادلة اأو بن�سبة احل�سة يف قيمة �سايف املوجودات التي ميكن حتديدها 

بذاتها لل�سركة امل�ستحوذ عليها. وتدرج تكاليف ال�ستحواذ املتكبدة �سمن امل�ساريف. 

عندما تقوم املجموعة بال�ستحواذ على من�ساأة اأخرى، فاإنها تقوم بتحديد مدى مالئمة ت�سنيف املوجودات واملطلوبات املالية املقتناة وذلك وفقًا لل�سروط التعاقدية والظروف القت�سادية وال�سروط ذات ال�سلة كما يف 

تاريخ ال�ستحواذ. 

يتم قيا�ص ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل الفائ�ص يف قيمة العو�ص املحول عن ح�سة املجموعة يف القيمة العادلة ل�سايف املوجودات واملطلوبات املقتناة والقابلة للتحديد بذاتها. اأما اإذا كانت قيمة العو�ص اأقل من القيمة 

العادلة ل�سايف موجودات ال�سركة التابعة التي مت ال�ستحواذ عليها، فاإن الفرق يف هذه احلالة يدرج مبا�سرًة يف قائمة الدخل املوحدة. 

بعد العرتاف املبدئي تقا�ص ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة نا�سئة عن انخفا�ص القيمة. ولغر�ص اختبار انخفا�ص القيمة، يتم توزيع ال�سهرة املكت�سبة من خالل عمليات جتميع املن�ساآت، وذلك من تاريخ 

ال�ستحواذ، اإىل كل وحدة من وحدات املجموعة املولدة للنقد اأو جمموعات من الوحدات املولدة للنقد والتي من املتوقع اأن ت�ستفيد من عمليات جتميع املن�ساآت ب�سرف النظر عن تخ�سي�ص املوجودات اأو املطلوبات الأخرى 

للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات.

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءًا من وحدة توليد النقد ويتم ا�ستبعاد جزءًا من العمليات �سمن تلك الوحدة، يتم اإدراج ال�سهرة املرتبطة بالعمليات امل�ستبعدة يف القيمة الدفرتية للعمليات امل�ستبعدة وذلك عند حتديد الربح اأو 

اخل�سارة الناجتة عن ا�ستبعاد العمليات. يتم قيا�ص ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على اأ�سا�ص القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد النقد.

وعند بيع ال�سركات التابعة، يتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سايف املوجودات زائدًا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�سهرة يف قائمة الدخل املوحدة.
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النخفا�ص الدائم يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة بتاريخ كل قائمة املركز املايل مبراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات وامل�سانع واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للتاأكد من عدم وجود موؤ�سر يدل على انخفا�ص يف قيمـة تلك املوجودات. ويف حالة 

وجود هذا املوؤ�سـر، يتم تقدير القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك الأ�سول للتو�سل اإىل قيمة النخفا�ص يف املوجودات )اإن وجدت(. ويف حالة عدم قدرة املجموعة على تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لقيم اأحد الأ�سول، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لكامل الوحدة الإنتاجية التي يعود اإليها ذلك الأ�سل.

يتم تخفي�ص القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو الوحدة املولدة للنقد( لت�ساوي القيمة القابلة لال�سرتداد عندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد اأقل من القيمة الدفرتية. ويعرتف باخل�سارة النا�سئة عن النخفا�ص يف القيمة 

كم�سروف عند تكبدها. 

يتم حتديد النخفا�ص يف قيمة ال�سهرة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد )اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( التي تنتمي اإليها ال�سهرة. وعندما تكون القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املولدة للنقد 

)اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( اأقل من القيمة الدفرتية للوحدة املولدة للنقد )اأو جمموعة الوحدات املولدة للنقد( التي مت تخ�سي�ص �سهرة اإليها، يتم العرتاف بذلك كخ�سارة نا�سئة عن النخفا�ص يف القيمة، 

علمًا باأنه ل ميكن عك�ص اخل�سائر النا�سئة عن النخفا�ص يف القيمة واملتعلقة بال�سهرة يف الفرتات الالحقة.

وعند عك�ص قيد اخل�سارة النا�سئة عن النخفا�ص يف القيمة لحقًا، يتم زيادة القيمة الدفرتية لالأ�سل )اأو الوحدة املولدة للنقد(، با�ستثناء ال�سهرة، اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد ب�سرط األ تتعدى هذه الزيادة 

القيمة الدفرتية فيما لو مل يتم تخفي�ص قيمة الأ�سل )اأو الوحدة املولدة للنقد( يف ال�سنوات ال�سابقة. ويتم العرتاف بعك�ص قيد اخل�سارة النا�سئة عن النخفا�ص يف القيمة، با�ستثناء ال�سهرة، كاإيرادات عند حتديدها.

م�صتقات الأدوات املالية

ت�سجل م�ستقات الأدوات املالية مبدئيًا بالتكلفة ويعاد قيا�سها بتواريخ القوائم املالية الالحقة بالقيمة العادلة. وبالن�سبة للتغريات يف القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية التي ل تفي ب�سروط حما�سبة التحوط، فيتم 

العرتاف بها يف قائمة الدخل املوحدة حال ن�سوئها.

اإن تغطية خماطر القيمة العادلة هي التي تغطي خماطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املعرتف بها فعليًا يف قائمة املركز املايل املوحدة. يتم العرتاف مبا�سرة بالربح  اأو اخل�سارة الناجتة عن التغري 

يف القيمة العادلة مل�ستقات الأدوات املالية يف قائمة الدخل املوحدة. ويف نف�ص الوقت، يتم تعديل القيمة الدفرتية لأداة التحوط بالربح اأو اخل�سارة املقابلة منذ بداية التحوط، حيث يتم العرتاف بذلك مبا�سرة يف قائمة 

الدخل املوحدة.

اإن تغطية خماطر التدفقات النقدية هي التي تغطي التغريات يف التدفقات النقدية ذات ال�سلة باملوجودات واملطلوبات املعرتف بها اأو اللتزامات املوؤكدة غري املعرتف بها اأو العمليات املتوقعة. بالن�سبة لتغطية املخاطر التي 

تفي ب�سروط حما�سبة تغطية املخاطر،  يتم العرتاف مبدئيًا ومبا�سرة باجلزء اخلا�ص بالربح اأو اخل�سارة الناجت عن اأداة تغطية املخاطر �سمن »حقوق امل�ساهمني«. ويتم لحقًا اإدراج املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة خالل 

نف�ص ال�سنة اأو ال�سنوات التي توؤثر فيها املعاملة املغطاة على �سايف الربح اأو اخل�سارة. وبالن�سبة لتغطية خماطر املعامالت املتوقعة، فاإن الربح اأو اخل�سارة من املعاملة املغطاة يثبت كتعديل للقيمة الدفرتية للموجودات اأو 

املطلوبات امل�سرتاة.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية بالريالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويـل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة 

بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. وتدرج الأرباح واخل�سائر من ت�سوية وترجمة املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�س�ص للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقًا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.
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2-  ملخ�ص بال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )تتمة(

خم�ص�ص اللتزامات

يتم العرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على املجموعة التزام )نظامي اأو �سمني( نتيجة حلدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية هذا اللتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل موثوق.

الزكاة

تخ�سع املجموعة لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.  يتم قيد الزكاة و�سريبة الدخل على اأ�سا�ص ال�ستحقاق. تتم املحا�سبة عن اأي فرق بني الزكاة املقدرة لل�سنوات وخم�س�ص الزكاة املحت�سب 

على اأ�سا�ص وعاء الزكاة التف�سيلي يف نهاية ال�سنة. اأما املبالغ الإ�سافية، اإن وجدت، والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند ا�ستكمال ربط ما، فتدرج يف احل�سابات يف ال�سنة التي ي�ستكمل الربط خاللها. متثل الزكاة املحملة يف 

القوائم املالية املوحدة الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة الأم وح�سة ال�سركة الأم يف زكاة ال�سركات التابعة. اأما الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني الذين ميلكون حقوق اأقلية فهي م�سمولة �سمن حقوق الأقلية.

الحتياطي النظامي

طبقًا لأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة الأم اأن حتول 10% من �سايف دخلها يف كل �سنة لتكوين الحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع الحتياطي ن�سف راأ�ص املال، علمًا باأن هذا الحتياطي غري قابل 

للتوزيع.

احتياطي نتائج بيع ح�ص�ص يف �صركات تابعة

ان الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة مع احتفاظ ال�سركة يف �سيطرتها على تلك ال�سركات تقيد يف »احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة«.

عقود الإيجار

ت�سنف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�سمايل اذا ترتب على عقد الإيجار حتويل لكل خماطر ومنافع امللكية املتعلقـة بالأ�سل اىل امل�ستاأجر. ويتم ت�سنيف عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلي. اإن الأ�سول اململوكة 

مبوجب عقود الإيجار الراأ�سمايل يتم اإثباتها كاأ�سل يف املجموعة وفقا للقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة الإيجار اأيهما اقل. اإن تكاليف التمويل والتي متثل الفرق 

بني جمموع التزامات عقود الإيجار والقيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ�سل يف تاريخ ن�ساأة الإيجار، اأيهما اقل، يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة الإيجار للو�سول 

اإىل معدل حتميلي ثابت للمبـالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية. يتم حتميل الإيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة عقد الإيجار الت�سغيلي وذلك با�ستخدام 

طريقة الق�سط الثابت.

التحليل القطاعي

ميثـل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات وهي ما ي�سمى )بالقطاعات ح�سب الأن�سطة(، اأو تلك التي تقوم بتقدمي منتجات اأو خدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة )وهي ما 

ي�سمى بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية( على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى. ونظرًا لإجراء معظم مبيعات املجموعة خارج اململكة، وحيث اأن جميع منتجات 

املجموعة تعترب �سمن قطاع ت�سغيلي واحد، فلم يتم عر�ص املعلومات املتعلقة بالتحليل القطاعي.

ربحية ال�صهم

حتت�سب ربحية ال�سهم من �سايف الدخل بتق�سيم �سايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

حتت�سب ربحية ال�سهم من العمليات الرئي�سية بتق�سيم الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.
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النقد وما يف حكمه  .3

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

 453.818.258 530.864.473اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

 1.166.825.589 3.099.016.918ودائع مرابحة

3.629.881.391 1.620.643.847 

الذمم املدينة واملبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى  .4

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

 517.473.895 575.554.976ذمم جتارية مدينة

 1.281.252 4.913.240ايراد ا�ستثمار م�ستحق

 77.639.978 107.440.585تاأمينات ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اخرى

687.908.801 596.395.125 

املخزون  .5

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

 82.142.334 146.105.984منتجات نهائية

 126.388.065 134.974.978قطع غيار ومواد اخرى

281.080.962 208.530.399 

يتعلق خمزون قطع الغيار ب�سكل رئي�سي بالآلت وامل�سانع وبالتايل فاإنه من املتوقع اأن ي�ستخدم خالل فرتة تتجاوز ال�سنة.
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املمتلكات وامل�صانع واملعدات  .6

امل�سانع

واملعدات

ريال �سعودي

الأرا�سي

واملباين

ريال �سعودي

املواد املحفزة

والأدوات

ريال �سعودي

ال�سيارات واحلا�سب 

الآيل والأثاث 

والرتكيبات واملعدات 

املكتبية

ريال �سعودي

الأعمال الإن�سائية

حتت التنفيذ

ريال �سعودي

املجموع

2011

ريال �صعودي

املجموع

2010

ريال �سعودي

التكلفة:

9.779.789.252119.267.714258.357.91556.449.127424.223.62510.638.087.63310.354.239.149  يف بداية ال�سنة

1.487.485691.077.388703.457.278359.910.676-10.278.641613.764  لالإ�سافات

)76.062.192(49.869.550)23.839.071(1.845.09652.671.32510.071.0789.121.122  للتحويالت

-)29.125.454(--)29.125.454(--  لال�ستبعادات

9.791.912.989172.552.803239.303.53967.057.7341.091.461.94211.362.289.00710.638.087.633  يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك:

1.132.528.831836.836.398-914.307.83510.107.957166.703.78441.409.255  يف بداية ال�سنة

448.126.414295.692.433-388.199.7044.934.69249.763.0315.228.987  للمحمل لل�سنة

-)546.702(----)546.702(  للتحويالت

-)25.521.051(--)25.521.051(--  لال�ستبعادات

1.554.587.4921.132.528.831-1.301.960.83715.042.649190.945.76446.638.242  يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية:

318.489.952.152157.510.15448.357.77520.419.4921.091.461.9429.807.701.515 دي�صمرب 2011

318.865.481.417109.159.75791.654.13115.039.872424.223.6259.505.558.802 دي�سمرب 2010

اإن املمتلكات وامل�سانع واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2011م تت�سمن م�سنع ومعدات مملوكة مبوجب التزامات اإيجار راأ�سمايل بتكلفة قدرها 535.1 مليون ريال �سعودي )2010: 535.1 مليون ريال �سعودي( وا�ستهالك 

مرتاكم يبلغ 175.9 مليون ريال �سعودي )2010: 155.9 مليون ريال �سعودي(.

متثل الأعمال الإن�سائية حتت التنفيذ ب�سكل اأ�سا�سي تكاليف م�سنع ال�سركة العاملية للبوليمرات وم�سنع �سركة �سبكيم للكيماويات وم�ساريع حت�سني م�سانع املجموعة. 

اإن املمتلكات وامل�سانع واملعدات مقامة على اأر�ص يف مدينة اجلبيل ال�سناعية م�ستاأجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ملدة 30 عامًا بداأت يف 16 حمرم 1423هـ، )املوافق 30 مار�ص 2002م(. اإن عقود الإيجار قابلة 

للتجديد بالتفـاق امل�سـرتك بني الطرفني.
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اإن جزءًا من ممتلكات وم�سانع ومعدات املجموعة مرهون ك�سمان مقابل قرو�ص مقدمة من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي و�سندوق ال�ستثمارات العامة وقرو�ص بنوك جتارية )الإي�ساح 13(.

تدرج الأعمال الإن�سائية حتت التنفيذ بالتكلفة وتتاألف من تكاليف الإن�ساء مبوجب اتفاقيات خمتلفة واأية تكاليف مبا�سرة تتعلق بجلب وجتهيز الأ�سل لال�ستخدام امل�ستهدف له والتي تت�سمن اأي�سًا تكاليف الت�سغيل التجريبي 

للتحقق من كفاءة الت�سغيل بعد ح�سم �سايف املتح�سل من عملية بيع الإنتاج الذي مت خالل مرحلة الت�سغيل التجريبي. وت�سمل التكاليف املبا�سرة مزايا املوظفني وتكاليف اإعداد املوقع وتكاليف الرتكيب ور�سوم الرتخي�ص 

والأتعاب املهنية وتكاليف القرتا�ص.

بلغت تكاليف التمويل اخلا�سة مب�ساريع ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات والتي مت اإ�سافتها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م اإىل الأعمال 

الإن�سائية حتت التنفيذ ما مقداره 16 مليون ريال �سعودي )2010: 436.5 مليون ريال �سعودي(.

7- تكاليف تطوير امل�ساريع

فيما يلي حركة تكاليف تطوير امل�ساريع:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

62.624.48652.032.381يف بداية ال�سنة

182.958.65578.827.201الإ�سافات خالل ال�سنة

)68.235.096()60.714.505(حتويالت اىل اأعمال اإن�سائية حتت التنفيذ

184.868.63662.624.486

ال�صهرة   .8

وفقا لقرارات جمل�ص اإدارة املجموعة، مت تاأ�سي�ص عمليات �سبكيم يف اأوروبا حيث قامت �سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات بتاريخ 31 دي�سمرب 2011 بال�ستحواذ على 100% من الأ�سهم التي لها حق الت�سويت يف �سركة اأكرتا 

اإ�ص اأيه )�سركة تابعة ل�سركة �سبكيم اأوروبا كوبريتف يو اأيه(، وهي �سركة غري مدرجة م�سجلة يف �سوي�سرا. وعليه، فقد مت توحيد قائمة املركز املايل لهذه ال�سركة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

اإن مبلغ ال�ستحواذ البالغ قيمته 105.7 مليون ريال �سعودي يت�سمن مبلغًا نقديًا بقيمة 75.8 مليون ريال �سعودي ومبلغ )4.0( مليون ريال �سعودي يتعلق براأ�سمال عامل بالإ�سافة اإىل مبلغ 33.9 مليون ريال �سعودي 

يتعلق بعالوة التقييم، والذي يت�سمن اعتبارًا حمتماًل وقد مت العرتاف بهذا املبلغ ك�سهرة بتاريخ قائمة املركز املايل. اإن اإدارة املجموعة ب�سدد توزيع فائ�ص العتبارات املدفوعة على املوجودات ذات العالقة، علمًا باأنه 

�سيتم ا�ستكمال عملية التوزيع خالل عام 2012م.
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املوجودات غري امللمو�صة  .9
2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

التكلفة:

57.172.47445.974.372   يف بداية ال�سنة

13.894.9905.156.970   اإ�سافات

10.844.9556.041.132   حتويالت من اأعمال اإن�سائية حتت التنفيذ

81.912.41957.172.474   يف نهاية ال�سنة

الإطفاء:

24.379.28914.882.731   يف بداية ال�سنة

17.823.2449.496.558   املحمل لل�سنة

-546.702   حتويالت

42.749.23524.379.289   يف نهاية ال�سنة

�صايف القيمة الدفرتية:

39.163.18432.793.185   يف نهاية ال�سنة

الذمم الدائنة واملطلوبات الأخرى واملخ�ص�صات  .10
2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

144.375.726189.514.156ذمم جتارية دائنة

17.395.3638.733.255حمتجزات

402.699.375159.608.339م�ساريف م�ستحقة

156.619.95828.026.665مطلوبات اأخرى

53.804.96860.640.189خم�س�ص زكاة 

774.895.390446.522.604 

11-  �صلف من ال�صركاء

قرر ال�سركاء يف ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات باأن ي�ساهموا يف متويل ن�سبة معينة من تكاليف امل�ساريع ك�سلف من ال�سركاء طويلة الأجل ح�سب 

اتفاقيات ال�سراكة. ووفقا لتفاقيات ال�سراكة فان �سلف ال�سركاء الطويلة الأجل �سوف ت�سدد لهم بعد دفع القرو�ص اخلارجية واأي متويل حل�سابات احتياطية. قدمت ال�سركة الأم وال�سركاء حاملي ح�س�ص الأقلية كما يف 

31 دي�سمرب 2011م �سلفًا طويلة الأجل مببلغ 1.503.1 مليون ريال �سعودي و 353.2 مليون ريال �سعودي على التوايل )2010: 1.288.9 مليون ريال �سعودي و 313.5 مليون ريال �سعودي على التوايل(. كما قامت ال�سركة 

الأم وال�سركاء حاملي ح�س�ص الأقلية بتقدمي �سلف ق�سرية الأجل بلغت 193.1 مليون ريال �سعودي و 54.9 مليون ريال �سعودي على التوايل )2010: 22.6 مليون ريال �سعودي و 3.3 مليون ريال �سعودي على التوايل(. 

اإن ال�سلف طويلة الأجل ل حتمل اأية تكاليف متويل، اأما ال�سلف ق�سرية الأجل فتحمل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية.

الت�صهيالت البنكية  .12

لدى املجموعة ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل مع بنوك جتارية حملية مبا يف ذلك القرو�ص الق�سرية الأجل املتجددة والكفالت والعتمادات امل�ستندية والت�سهيالت الأخرى.  حتمل ت�سهيالت القرو�ص املتجددة تكاليف 

متويل ح�سب تلك ال�سائدة بني البنوك )�سايبور / ليبور( زائدًا هام�ص ربح،  وهي م�سمونة ب�سندات لأمر تعادل اإجمايل الت�سهيالت.
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القرو�ص الطويلة الأجل  .13

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

1.470.000.0001.570.000.000قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )اإي�ساح اأ(

1.210.509.1851.396.865.441قرو�ص من جمموعة بنوك )اإي�ساح ب(

1.306.218.7151.598.999.963قرو�ص �سندوق ال�ستثمارات العامة )اإي�ساح ج(

3.986.727.9004.565.865.404

)363،900،902()423.468.044(ناق�سًا: اجلزء املتداول من القرو�ص الطويلة الأجل

3.563.259.8564،201،964،502

اأ (  قدم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي قرو�سًا اإىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات. اإن هذه القرو�ص مكفولة 

ب�سمانات من ال�سركاء بالتنا�سب مع ح�س�سهم وبرهن له الأولوية الأوىل على جميع املوجودات احلالية وامل�ستقبلية. يتم �سداد ر�سيد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية. ت�سمل اتفاقيات القرو�ص 

�سروطًا تتعلق بالحتفاظ بن�سـب مالية معينة خالل فرتة القرو�ص. حتمل قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ر�سوم اإدارة ومتابعة كما هو من�سو�ص عليه يف اتفاقيات القرو�ص.

ب(  دخلت ال�سركة العاملية للدايول من جهة وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات من جهة اأخرى يف اتفاقيتى ت�سهيالت ائتمانية مع جتمعني من 

املوؤ�س�سات املالية. ان القرو�ص مكفولة ب�سمانات من ال�سركاء وبرهن له الأولوية الثانوية على املوجودات املرهونة بالفعل ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. مبوجب اتفاقية �سمان م�ساندة من ال�سركاء لتمويل 

امل�ساريع، على ال�سركاء فور النتهاء من اأي م�سروع تقدمي خطاب اعتماد مل�ساندة العمليات خالل مدة القرو�ص.  ت�سدد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية. وتتطلب التفاقيتني التم�سي مع �سروط مالية 

حمددة والحتفاظ بح�سابات مقيدة لدى البنوك. حتمل القرو�ص تكاليف متويل على اأ�سا�ص املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن ) ليبور( زائدًا هام�سًا متغريًا. 

ج(  قدم �سندوق ال�ستثمارات العامة قرو�سًا اىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وذلك لتمويل اأعمال ان�ساء م�سانع 

تلك ال�سركات. اإن اللتزام يف ظل اتفاقيات هذه القرو�ص يعطي �سندوق ال�ستثمارات العامة حقًا مت�ساويًا مع جميع الدائنني الآخرين. ت�سدد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية ما عدا قر�ص ال�سركة 

العاملية للدايول والذي ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية. تتطلب اتفاقيات القرو�ص التم�سى مع بع�ص ال�سروط لالحتفاظ بن�سب مالية معينة. حتمل القرو�ص تكاليف متويل على اأ�سا�ص املعدل ال�سائد بني 

البنوك يف لندن )ليبور( زائدًا هام�سًا ثابتًا. تتطلب اتفاقيات القرو�ص من ال�سركات املذكورة الدخول يف عقد مقاي�سة لأ�سعار الفائدة بغر�ص تثبيت اأ�سعار الفائدة املتعلقة بقرو�ص �سندوق ال�ستثمارات العامة.

فيما يلي جدول ال�سداد املجمع للقرو�ص الطويلة الأجل:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

2011-363.900.902

2012423.468.044423.467.875

2013489.940.823489.940.823

2014544.368.427544.368.427

2015588.796.032588.796.032

2016584.442.437-

1.355.712.1372.155.391.345بعد ذلك

3.986.727.9004.565.865.404
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2011م )تتمة(

�صكوك   .14

قامت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 27 نوفمرب 2010م باعتماد اإ�سدار �سكوك م�ساربة اإ�سالمية تتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية وذلك لتمويل التو�سعات الراأ�سمالية يف امل�ساريع اجلديدة. وقد ح�سلت ال�سركة الأم 

خالل الربع الثاين من عام 2011 على موافقة هيئة ال�سوق املالية على اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية وانتهت عملية الطرح الأوىل بتاريخ 29 يونيو 2011 وبقيمة 1.800 مليون ريال �سعودي. و�سوف تكون مدة هذه ال�سكوك 

خم�ص �سنوات وحتمل عائدًا �سنويًا متوقعًا يبلغ �سايبور اإ�سافة اإىل هام�ص ربح بواقع 1.75% يتم دفعه نهاية كل ربع �سنة.

اللتزامات مبوجب عقود الإيجار الراأ�صمايل   .15

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

489.968.443541.416.862احلد الأدنى لدفعات الإيجار )دفعات الإيجار الثابتة واملتغرية(

)97.254.700()88.617.092(ناق�سًا: دفعات الإيجار املتغرية

401.351.351444.162.162

)42.810.811()42.810.811(ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة

358.540.540401.351.351القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار

)42.810.811()48.162.160(ناق�سًا: اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

310.378.380358.540.540

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�صتقبلية:

48.162.16042.810.811ل تزيد عن عام

272.918.919246.162.162اأكرث من عام واأقل من خم�ص اأعوام

37.459.461112.378.378اأكرث من خم�ص اأعوام

358.540.540401.351.351

قامت ال�سركة العاملية للميثانول بتوقيع اتفاقية تاأجري اإ�سالمية مع جمموعة من املوؤ�س�سات املالية وذلك لغر�ص حتويل قر�ص جتاري اىل متويل اإ�سالمي. ولدى ال�سركة العاملية للميثانول احلق يف �سراء املمتلكات واملعدات 

املوؤجرة ب�سعر رمزي وذلك يف نهاية اتفاقية التاأجري. اإن التزام ال�سركة مبـوجب عقد الإيجار الراأ�سمايل م�سمون مبلكية املوؤجر لالأ�سول املوؤجرة.

16- تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

52.611.44440.318.729يف بداية ال�سنة 

19.406.37914.845.272املخ�س�ص خالل ال�سنة

)2.552.557()6.090.535(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

65.927.28852.611.444يف نهاية ال�سنة
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عقود مقاي�صة اأ�صعار الفائدة  .17

كما يف 31 دي�سمرب 2011م، كان لدى ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات )»�سركات تابعة«( عقود مقاي�سة اأ�سعار فائدة مع 

بنوك حملية جتارية واملتعلقة بقرو�ص مت احل�سول عليها من �سندوق ال�ستثمارات العامة وقرو�ص جتارية م�سرتكة بني عدة من�ساآت مالية، وذلك ح�سب ما تتطلبه اتفاقيات القرو�ص. بلغت القيمة العتبارية لهذه العقود 

كما يف 31 دي�سمرب 2011م ما مقداره 1.872 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010: 2.145 مليون ريال �سعودي(. 

لقد انخف�ست القيمة العادلة لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 2011م عنها يف تاريخ توقيع التفاقيات مببلغ 178.8 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب2010: 187.4 مليون ريال �سعودي(. وتبلغ ح�سة املجموعة 135.4 مليون 

ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2010: 140.4 مليون ريال �سعودي( والذي مت اإدراجه �سمن حقوق امل�ساهمني. وميثل هذا املبلغ ما يجب دفعه يف حال قررت اإدارة املجموعة اإلغاء هذه التفاقيات، علمًا باأنه لي�ص لدى اإدارة 

املجموعة اأي نية يف اإلغاء هذه التفاقيات. ويف حال ارتفعت اأ�سعار الفائدة، فاإن هذا النخفا�ص �سوف يتقل�ص ومن املمكن اأن ي�سبح اإيجابي وذلك خالل فرتة التفاقية.

راأ�ص املال   .18

بلغ راأ�سمال ال�سركة الأم 3.666.666.660 ريال �سعودي )2010: 3.333.333.330 ريال �سعودي( موزع على 366.666.666 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد )2010: 333.333.333 �سهم بقيمة 10 

ريال �سعودي لل�سهم الواحد(.

بلغ راأ�سمال ال�سركة الأم قبل الزيادة 3.333.333.330 ريال �سعودي موزع على 333.333.333 مليون �سهم قيمة كل �سهم 10 ريالت �سعودية. وقد وافق امل�ساهمون يف ال�سركة الأم، خالل اجتماع اجلمعية العامة غري 

العادية املنعقد بتاريخ 15 مار�ص 2011م على تو�سية جمل�ص الإدارة بزيادة راأ�سمال ال�سركة الأم مبقدار 10% وذلك من خالل ر�سملة جزء من الأرباح امل�ستبقاة لل�سركة الأم عن طريق اإ�سدار �سهم منحة لكل ع�سرة اأ�سهم 

ميلكها امل�ساهم، ونتيجة لذلك، ارتفع راأ�ص املال من 3.333.333.330 ريال �سعودي اإىل 3.666.666.660 ريال �سعودي موزع على 366.666.666 �سهم قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي.

الحتياطي العام  .19

يف عام 2007م، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على اقرتاح اأع�ساء جمل�ص الإدارة على تكوين احتياطي عام مببلغ 275 مليون ريـال �سعودي من خالل التحويل من الأرباح امل�ستبقاه لتمويل احتياجات امل�ساريع امل�ستقبلية 

لل�سركة الأم. وحيث اأن ال�سركة الأم مل تعد بحاجة لهذا الحتياطي، فقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 15 مار�ص 2011م على تو�سية جمل�ص الإدارة باإعادة حتويل هذا املبلغ اإىل الأرباح 

امل�ستبقاه.

احتياطي نتائج بيع ح�ص�ص يف �صركات تابعة  .20

قامت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بتاريخ 30 يونيو 2010م باإ�سدار راأيها حول كيفية معاجلة الفرق الناجت بني القيمـة العادلة للعو�ص املتح�سل ومبلغ التغري يف حقوق الأقلية عند بيع ح�س�ص يف �سركة تابعة 

دون اأن تفقد املجموعة �سيطرتها عليها. وبناء على ذلك، قامت املجموعة بتغيري طريقة العر�ص بحيث اأ�سبح يتم عر�ص هذه الفروق يف ح�ساب احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة بدًل من عر�ص هذه الفروق يف 

ح�ساب الحتياطي النظامي. وقد مت اإجراء هذا التعديل باأثر رجعي.

توزيعات الأرباح املقرتحة   .21

اأو�سى جمل�ص اإدارة ال�سركة الأم يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 دي�سمرب 2011م مبوافقة اجلمعية العامة على توزيع اأرباح نقدية بقيمة 458.3 مليون ريال �سعودي بواقع 1.25 ريال �سعودي لل�سهم اأي ما يعادل %12.5 

من راأ�ص املال حلملة الأ�سهم امل�سجلني وذلك بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة القادمة. 
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اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2011م )تتمة(

حقوق الأقلية  .22

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

418.557.168352.336.289ال�سركة العاملية للميثانول

316.785.832202.574.806ال�سركة العاملية للدايول

212.737.178209.533.357ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة

147.854.387139.838.512ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة

119.618.209111.744.855ال�سركة العاملية للغازات 

175.755.04876.381.060ال�سركة العاملية للبوليمرات

1.391.307.8221.092.408.879

املعامالت مع اجلهات ذات العالقة  .23

ان اجلهات ذات العالقة متثل امل�ساهمني الرئي�سني واأع�ساء جمل�ص الإدارة واملوظفني الرئي�سني يف املجموعة واملن�ساآت امل�سيطر عليها اأو التي متار�ص هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا.

فيما يلي ملخ�ص لأهم املعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

-  يقوم بع�ص ال�سركاء الأجانب بت�سويق جزء من منتجات املجموعة. بلغ حجم املبيعات اىل ال�سركاء الأجانب 1.833 مليون ريال �سعودي )2010: 1.543.7 مليون ريال �سعودي(.

-  قامت اإحدى ال�سركات التابعة ب�سراء بع�ص املوجودات الثابتة من اأحد ال�سركاء الأجانب. وقد بلغ اإجمايل م�سرتيات املوجودات الثابتة من هذا ال�سريك الأجنبي خالل ال�سنة 12.7 مليون ريال �سعودي )2010: 20.3 

مليون ريال �سعودي(.

-  تقوم ال�سركة وال�سركاء الأجانب يف املجموعة مبنح �سلف ل�سركات املجموعة بهدف دعم عملياتها واللتزام ب�سروط املقر�سني. ان بع�ص ال�سلف طويلة الأجل ل حتمل تكاليف متويل كما اأنه لي�ص هناك موعدًا حمددًا 

ل�سدادها، اأما ال�سلف ق�سرية الأجل فتحمل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية.

تعتمد الأ�سعار وال�سروط اخلا�سة بهذه املعامالت من قبل جمال�ص اإدارة �سركات املجموعة.

امل�صاريف العمومية والإدارية  .24

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

84.506.25864.637.987تكاليف موظفني

2.016.9941.367.015م�ساريف اأع�ساء جمال�ص اإدارة �سركات املجموعة واجتماعات املجل�ص

9.270.4495.250.927ا�ستهالك

28.997.01425.946.169اأخرى

124.790.71597.202.098
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الزكاة  .25

الزكاة املحملة 

تتاألف الزكاة املحملة مما يلي:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

25.798.43243.941.943خم�س�ص ال�سنة احلالية

كانت الزكاة املحملة للمجموعة كما يلي:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

9.961.70621.084.303زكاة ال�سنة احلالية املحملة واخلا�سة بال�سركة الأم

15.836.72622.857.640ح�سة ال�سركة من زكاة �سركات تابعة

25.798.43243.941.943املحمل على قائمة الدخل املوحدة

احلركة يف خم�ص�ص الزكاة

كانت احلركة يف خم�س�ص الزكاة على النحو التايل:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

60.640.18949.344.994يف بداية ال�سنة

25.798.43243.941.943خم�س�ص ال�سنة 

)32.646.748()32.633.653(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

53.804.96860.640.189يف نهاية ال�سنة

موقف الربوط الزكوية

ا�ستلمت ال�سركة الأم الربوط الزكوية ال�سادرة من م�سلحة الزكاة والدخل لالأعوام من 2001 حتى 2008 والتى اأظهرت مبالغ اإ�سافية م�ستحقة بقيمة 43.9 مليون ريال �سعودي. قدمت ال�سركة اعرتا�سًا على هذه الربوط 

امل�ستلمة من م�سلحة الزكاة والدخل. وفيما يتعلق بال�سركات التابعة، فقد مت التفاق مع م�سلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية اخلا�سة بال�سركة العاملية للغازات عن جميع ال�سنوات حتى عام 2007 وكذلك اخلا�سة 

ب�سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات عن جميع ال�سنوات حتى عام 2010م، علمًا باأن الربوط الزكوية اخلا�سة بال�سركات التابعة الأخرى عن جميع ال�سنوات مل يتم اإ�سدارها بعد.



79

اإي�ضاحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2011م )تتمة(

ترتيبات عقود الإيجار الت�صغيلي  .26

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

ت�سديدات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلي مت قيدها كم�ساريف 

2.165.2072.165.207خالل ال�سنة

اإن الإيجارات الرئي�سية هي مع الهيئة امللكية وامليناء. اإن الإيجار مع الهيئة امللكية هو لفتـرة اأولية تبلغ 30 �سنة هجرية قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.

اإن التزامات احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي غري القابلة لالإلغاء تتمثل مبا يلي:

2011

ريال �صعودي

2010

ريال �سعودي

2.165.2072.165.207اأقل من �سنة واحدة

2.165.2072.165.207ال�سنة الثانية

2.165.2072.165.207ال�سنة الثالثة

2.165.2072.165.207ال�سنة الرابعة

2.165.2072.165.207ال�سنة اخلام�سة

32.835.93735.001.144بعد خم�ص �سنوات

43.661.97245.827.179�سايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار

ربحية ال�صهم  .27

نظرًا لر�سملة الأرباح امل�ستبقاة بغر�ص زيادة راأ�سمال ال�سركة الأم، مت تعديل احت�ساب ربحية ال�سهم جلميع ال�سنوات املعرو�سة باأثر رجعي.

الرتباطات الراأ�صمالية  .28

كما يف 31 دي�سمرب 2011م، كان لدى املجموعة التزامات راأ�سمالية مببلغ 2.290 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب2010: 480 مليون ريال �سعودي(.

اللتزامات املحتملة  .29

اأبرمت �سبكيم وال�سركة ال�سعودية لاليثلني والبويل ايثلني اتفاقية لتوريد مادة الإيثلني ل�سبكيم. وتطالب ال�سركة ال�سعودية لاليثلني والبويل ايثلني بالتعوي�ص عن عدم قيام ال�سركة ب�سحب الكمية ال�سنوية املتعاقد عليها 

وذلك خالل الفرتة من 1 مار�ص 2009 حتى 31 دي�سمرب 2009 يف الوقت الذي مل يكن فيه امل�سنع ذو العالقة جاهزًا للت�سغيل. اإن املفاو�سات بني املجموعة وال�سركة ال�سعودية لاليثلني والبويل ايثلني فيما يتعلق بهذه املطالبة 

قد و�سلت اإىل مرحلة متقدمة. وتعتقد اإدارة املجموعة اأنه �ستتم ت�سوية هذه املطالبة قريبا ب�سكل ودي.  

القيمة العادلة  .30 

اإن القيمة العـادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب القيمة الدفرتية الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة.



قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2011م

املقر الرئي�صي

�ص.ب 130

اخلرب 31952

هاتف: 0111 801 03

فاك�ص: 0222 801 03

اجلبيل

�ص.ب 12021

مدينة اجلبيل ال�سناعية 31961

هاتف: 9999 359 03

فاك�ص: 8182 358 03

الريا�ص

�ص.ب 251

الريا�ص 11411

هاتف: 7736 203 01

فاك�ص: 7738 203 01
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