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املحترمين         ماويات "سبكيم"  يالسادة مساهمي الشركة السعودية العاملية للبتروك

 وبركاته ،،،السالم عليكم ورحمة هللا 

أصالة عن نفس ي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( ، يسعدني 

ضافة نشطتها املختلفة باإل أيع الشركة و م واملتضمن النتائج املالية ومشار 2015أن أقدم لكم التقرير السنوي للعام املالي 

 . م2015ديسمبر  31ة للسنة املالية املنتهية في إلى القوائم املالية املوحد

 بالتحديات التي فرضتها عدٌد من العوامل و شملت تأثيراتها قطاعات مختلفة ، ولم يكن قطاع  م2015لقد كان العام 
ً
مليئا

ني ي، حيث صاحب اإلنخفاض الهائل في أسعار النفط و تباطؤ االقتصاد الص تلك التحدياتالبتروكيماويات بمنأى عن 

لرفع عدد من املبادرات تنفيذ على  م2015العام  خالل سبكيم أستمرت  تراجٌع في أسعار كافة املنتجات البتروكيماوية ، و 

 في التكاليف إلى جانب دراسات  للحدكفأة األداء و 
ً
من تأثير هذة املتغيرات املتسارعة ، وشملت هذه املبادرات تقليصا

وبالرغم من تلك األوضاع اإلقتصادية الصعبة ، فقد أوص ى مجلس اإلدارة بتوزيع  .تنافسية للمنتجات موسعة لخلق قيم 

( ريال للسهم، وصرفت تلك األرباح على 0 ,60م بواقع )2015أرباح نقدية لحملة األسهم عن النصف األول من عام 

 .م2015يوليو  املساهمين خالل شهر 

 ، حيث أعلنت الشركة عن التشغيل التجاري  م2015أما على النطاق التشغيلي ملشاريع الشركة ، فلقد كان العام 
ً
مميزا

 م2015يونيو  1بالت املتقدمة في م ، وشركة الخليج لعوازل الكا2015مارس  30لكل من الشركة العاملية للبوليمرات في 

اقية اتف بتوقيع -لإلستفادة املثلى من أصول الشركة  ستراتيجية ضمن خططها اإل  -إضافة إلى ذلك قامت سبكيم  ،

لالستحواذ على حصص شركة إيكاروس للصناعات النفطية )شركة كويتية( في كل من الشركة العاملية لآلسيتيل والبالغة 

مليون ريال  375.8وذلك بقيمة اجمالية تبلغ ،  م23/06/2015في  %11والشركة العاملية لخالت الفينيل والبالغة  11%

، وسيسهم هذا االستحواذ على تنمية حقوق مساهمي  %87الشركتين إلى ٍل من نسبة سبكيم في ك بذلك ترتفعلسعودي 

  .على املدى البعيد الشركة

 لرحلة سبكيم التي استمرت 
ً
 تج 16كثر من ألومواصلة

ً
ت فيها روح املسؤولية وااللتزام على كافة األصعدة ، أطلقت دسعاما

لتصبح نجاز و والتي جاءت لتعكس روح التحدي واإل  م2015خالل شهر سبتمبر من العام  ) تميز بال حدود ( هويتهاالشركة 

لزم منسوبيها بتحقيق شعار التميز وتحويله من منطلق للع
ُ
لى رحلة بكاملها مل إهوية سبكيم الجديدة مسؤولية في حد ذاتها ت

  .يكون فيها "التميز بال حدود" أسلوب حياة

م بسواعد موظفيها وعزيمتهبالدعم الكامل من حكومة خادم الحرمين الشريفين و وما كانت سبكيم لتتقدم إلى األمام إال 

التي ال تلين، حيث وفرت الشركة البيئة املثالية الباعثة على اإلبتكار واإلبداع ليتخطوا أهداف الشركة نحو آفاق أبعد 

  التحدياتوأرحب من والتميز وليكونوا باستمرار في تحٍد دائم مع الذات، وليجعلوا من 
ً
، ومن التحديات  و  فرصا

ً
دافعا

 بعزم أكيد.استجابة قوية 

 عبدالعزيز عبدهللا الزامل

رئيس مجلس اإلدارة
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:
ً
 :وصف نشاط الشركة أوال

 نسب التملك م1999 التأسيس سنة

 مساهمة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية - الرياضمدينة  الرئيس ي قر امل

 ريال 660,666,666,3 رأس املال

 نشاط الشركة
الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية 

 والوسيطة

  666,666,366 عدد األسهم
ً
 سهما

 

 ستثمر ت مدرجة في السوق املالية السعوديةهي شركة مساهمة سعودية الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم" 

تدخل في  لتياناعة العديد من املنتجات إلنتاج املواد املستخدمة في صوالكيماوية بشكل نشط في الصناعات البتروكيماوية 

 ات.جتمعالمة موظفيها واملساملحافظة على البيئة، و و بأعلى معايير الجودة في اإلنتاج  مع التزامها، شتى أنماط الحياة اليومية

وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية شرق اململكة العربية السعودية إلقامة مجمعها الصناعي متعدد 

كذلك سهولة ، و الالزمةاملواد الخام الوقود و   توفر عناصر البنية األساسية الضرورية ، إضافة إلى لدينة امل توفرهملا املنتجات 

 .وامليناء التجاري في مدينة الجبيل عمليات التصدير عن طريق ميناء امللك فهد الصناعي

مليون طن متري في عام  2.1مليون طن متري مقارنة  2,2القائمة  الشركة اإلنتاج اإلجمالي ملصانعبلغ  2015و في العام 

يثلين منخفض وبولي أيثلين غيل التجاري ملصنع خالت فينيل اإل م و تعود األسباب الرئيسية لزيادة اإلنتاج الى بدء التش2014

 .م2015ازل الكابالت في شهر يونيو م ، ومصنع بوليمرات عو 2015 أبريلفي شهر الكثافة 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم" تحتل مساحة مليون متر مربع في منطقة مصانع وتجدر اإلشارة إلى أن 

الصناعات األساسية بمدينة الجبيل الصناعية، وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل 

زيادة الناتج ي املساهمة فة، لتأسيس سلسلة من املنتجات النهائية القيمة، وكذلك املنتجات الكيميائية الحالية واملستقبلي

 يضاعف عائدات وأرباحاملحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها اململكة، األمر الذي 

 املساهمين.

 ،
ً
 وقد أصبحت شركة "سبكيم" رائدة في عالم البتروكيماويات، محليا

ً
 وعامليا

ً
حيث يعود هذا اإلنجاز النوعي إلى ما ، إقليميا

 تتمتع به الشركة من قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها في مصاف الشركات العاملية العاملة في هذا املجال.

  

9.69%

8.16%

7.74%

5.16%

69.25%
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 هوية سبكيم
�
�
�

تم تفعيل بالشركة وي ةالنمو الخاصتتناغم مع استراتيجية ثالثة محاور أساسية على ) تميٌز بال حدود ( سبكيم ترتكز هوية 

 .وبناء القدرات النمو ، تشمل االستدامة  ثالث قنواتهوية سبكيم من خالل سرد قصص النجاح عبر 

 كل يوم لتخلق التميز في كل مكان الصعابسبكيم تتحدى 
 من تح يرى العلماء أن نتائج األمور تأتي جراء عمليات منطقية. ولكي تحقق نتائج متنامية، يتعين أن

ً
دي يكون هناك نوعا

املنطق. ومن هنا كانت انطالقة سبكيم لتحديد هويتها الداخلية و القيم املصاحبة لها و التي تتمثل في الشجاعة، والشغف، 

 واآلداء العالي، والحيوية.

، السيما و يرمي إلى تحسين قدراتها وانتشارها جغرافي شعاًر  بال حدودولقد اتخذت سبكيم من  الوعد بالتميز في 
ً
أن ا

 .دولة، وتساهم في خلق العديد من القيم املضافة 100منتجاتها تستخدم في أكثر من 

 الرؤية

، بغرض الوصول إلى أفضل الحلول، لنساهم في تحسين جودة الحياة لألجيال القادمة.ندرس وبعناية كل اإل 
ً
 فتراضات يوميا

 املهمة
 .لنا التحفيز املناسب والتحسين املستمر للحفاظ على التميزأن ننمي قدراتنا ومداركنا بالقدر الذي يضمن 
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ً
 )املصانع القائمة(:: وصف نشاط الشركات التابعة ثانيا

 الشركة العاملية للميثانول:-1

 نسب التملك م2002 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 السعوديةاململكة العربية  -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 360.970.000 رأس املال

 إنتاج امليثانول  نشاط الشركة

  970 الطاقة اإلنتاجية
ً
 ألف طن متري سنويا

هي شركة للميثانول املحدودة و اليابانية الشركة العربية بين سبكيم و قامت شراكة  تمثل باكورةالشركة العاملية للميثانول 

 ،  متسوي وميتسوبيش ي تي شرك منهاو من الشركات اليابانية  مملوكة من قبل مجموعة

شركة العاملية الأساس ي ملصنع  مج املصنع كلقيبكامل طاقته التصميمية، ويتم استخدام جزء من إنتامصنع امليثانول ويعمل 

 و املحدودة، بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إلى عمالء الشركة سيتيل لأل 
ً
 محليا

ً
 وعامليا

ً
  .إقليميا

ذلك و سابيع ستة أحوالي ملدة جدولة للمصنع قامت الشركة العاملية للميثانول بعمل صيانة دورية م 2015وفي شهر أكتوبر 

بما يتماش ي مع املعايير املتبعة للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة ، إضافة إلى إجراء تحسينات وتطويرات هامة في بعٍض 
 .في رفع كفاءة تشغيل املصنع واعتماديتهسهمت لتي أوا األجزاء األساسية في املصنع

  

65%

35%
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 :ة العاملية للدايول كالشر -2

 نسب التملك م2002 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 431.250.000 رأس املال

 نشاط الشركة
يد ماليك أنهايدرا من مادة البيوتانديول ومشتقاتهإنتاج 

 و جاما بوتيرالكتون  والتتراهايدروفوران

  متري طن  ألف 75 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

 

الشركة العاملية للدايول هي شراكة بين سبكيم واملؤسسة العامة للتقاعد واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ، شركة 

بروسيس  يديفسترا( ، وشركة هنتسمان وشركة شركة العربية للتموين والتجارة )إالبابطين وشركاه، وال عبد اللطيف سعود
التصميمية،  قتهبروسيس تكنولجي( التقنيات للشركة، ويعمل املصنع بكامل طا وديفيوقد وفرت شركتا )هنتسمان  .تكنولجي

 عالية الجودة والتي يتم شحنها إلى عمالئها إق اما بوتيروالكتون ويقوم بإنتاج مواد البيوتين دايول والتترا هايدروفوران وج
ً
ليميا

.
ً
 وعامليا

  

53.91%19.13

%

9.56%

4.35%

4.35%
4.35% 4.35%
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 :للغازاتالعاملية ة كالشر -3

 نسب التملك م2006 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 425.400.000 رأس املال

 إنتاج أول أكسيد الكربون  نشاط الشركة

  متري طن  ألف 340 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

ورجي وقاف، وقد وفرت شركة )لالشركة الوطنية للطاقة واملجلس األعلى لأل الشركة العاملية للغازات هي شراكة بين سبكيم و 

ساس ي املصنع األكبر من نوعه في العالم، ويستخدم املنتج بشكل أانية وأيرليكيد الفرنسية( التقنيات للشركة، ويعتبر هذا األمل

 لتزويد ال ،من قبل الشركة العاملية لألسيتيل املحدودة كلقيم إلنتاج حمض األسيتيك
ً
 إضافيا

ً
شركة كما يعتبر املصنع مصدرا

 .العاملية للدايول بالهيدروجين

، تعمل بموجبها الشركة العاملية م2014في عام  سابكشركة مع اتفاقية طويلة األجل وقد وقعت الشركة العاملية للغازات 

للغازات على إمداد الشركة السعودية للميثاكريليت )ساماك(، إحدى الشركات التابعة لسابك، بغاز أول أكسيد الكربون 

  250الذي سيستخدم كلقيم في إنتاج 
ً
 .م2017م واملتوقع بدء تشغيله عا ألف طن من مادة ميثيل ميثاكريليت سنويا

 من أكبر املصانع في العالم إلنتاج أول أكسيد الكربون، والذي تبلغ 
ً
دير واحدا

ُ
الجدير بالذكر أن الشركة العاملية للغازات ت

من الشركة العاملية للغازات،  %72طن متري سنويآ من أول أكسيد الكربون. وتملك شركة سبكيم  345,000طاقته اإلنتاجية 

 .%28حليون بينما يملك مستثمرون م

للقيام ، ولقرابة أربعة أسابيعم 2015 مارسوقد قامت الشركة العاملية للغازات بعمل صيانة دورية مجدولة للمصنع في شهر 

رفع هم في أسبأعمال الصيانة الدورية املجدولة بما يتماش ى مع املعايير املتبعة للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة والذي 

 .نتاجإل عتمادية وكذلك من كفاءة االسالمة واإل  ى مستو 

  

72%

25%

3%
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 الشركة العاملية لألسيتيل املحدودة:-4

 نسب التملك م2006 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 1.003.000.000 رأس املال

 وحمض أسيتيك األنهايدرايد إنتاج حمض األسيتيك نشاط الشركة

  متري طن  ألف 460 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

 

 

للصناعات  وشركة ايكاروس انية واملجلس األعلى لألوقافوشركة هيلم األملالشركة العاملية لألسيتيل هي شراكة بين سبكيم 

مريكية( التقنية للشركة، ويعمل املصنع وهلل الحمد ـ بكامل طاقته التصميمية، األ ، وقد وفرت شركة )إيستمان النفطية

وُيستخدم جزء من إنتاج املصنع من قبل الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة إلنتاج خالت الفينيل األحادي وشركة 

.  سبكيم للكيماويات إلنتاج أثيل األسيتات، بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إلى ع
ً
 وعامليا

ً
 مالء الشركة إقليميا

ستحواذ على حصص شركة إيكاروس للصناعات النفطية لإل أولية اتفاقية م بتوقيع 2015وقد قامت سبكيم خالل عام 

ة نسبتفاقية ترتفع وبتوقيع هذه اإل،  م23/06/2015في  %11)شركة كويتية( في كل من الشركة العاملية لآلسيتيل والبالغة 

  .%87إلى  %76من  الشركة العاملية لآلسيتيل في سبكيم

 26 م وملدة2015 مارسانة دورية مجدولة للمصنع في شهر قامت الشركة العاملية لألسيتيل بعمل صيم 2015خالل عام 

 
ً
للقيام بأعمال الصيانة الدورية املجدولة بما يتماش ى مع املعايير املتبعة للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة  وذلك ،يوما

 .عتمادية وكذلك من كفاءة االنتاجالسالمة واإل ى رفع مستو أسهم في والذي 

 

 

 

 

3%
10%

11%

76%

 شركة ايكاروس للصناعات النفطية
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 الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة:-5

 نسب التملك م2006 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة الشركةنوع 

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 676.000.000 رأس املال

 إنتاج خالت الفينيل األحادي نشاط الشركة

  متري طن  ألف 330 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

 

 

اروس ف وشركة ايكانية واملجلس األعلى لألوقااألمل شركة هيلم سبكيم و  العاملية لخالت الفينيل هي شراكة بينالشركة 

ويتمثل نشاطها الرئيس في إنتاج خالت الفينيل  .، وقد وفرت شركة )دوبونت االمريكية( التقنية للشركة للصناعات النفطية

األحادي، ويعمل املصنع بكامل طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة خالت الفينيل األحادي ويتم شحن منتجات الشركة 

.
ً
 وعامليا

ً
���إلى عمالئها إقليميا

شركة إيكاروس للصناعات النفطية ستحواذ على حصص لإل أولية اتفاقية م بتوقيع 2015وقد قامت سبكيم خالل عام 

ة نسب ارتفعتفاقية وبتوقيع هذه اإلت،  م23/06/2015في   %11ية لخالت الفينيل والبالغة )شركة كويتية( في الشركة العامل

  .%87إلى  %76من ية لخالت الفينيل الشركة العامل في سبكيم

 

  

3%
10%

11%

76%

 شركة ايكاروس للصناعات النفطية



�
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 الشركة العاملية للبوليمرات:-1

 التملكنسب  م2009 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 703.200.000 رأس املال

 نشاط الشركة
 ثلينيمادتي خالت فينيل اإليثلين وبولي إإنتاج 

 منخفض الكثافة

  متري طن  ألف 200 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

وبيل كسون ماويات الكورية ، وقد وفرت شركة )إللكيم اشركة هانو  العاملية للبوليمرات هي شراكة بين سبكيم و الشركة 

، ويعتبر افة ثلين منخفض الكثيمادتي خالت فينيل اإليثلين وبولي إويتركز نشاطها الرئيس في إنتاج  .االمريكية( التقنية للشركة

 رق األوسط إلنتاج مادة خالت فينيل اإلثيلين.  هذا املصنع األول من نوعه في منطقة الش

يثلين وبولي إيثلين منخفض خالت فينيل اإل  لتجاري ملصنعابدء التشغيل عن  م2015 أبريل  1 وقد أعلنت الشركة في شهر 

وتعتبر  ،طاقتها اإلنتاجية وجودة املنتجاتنتهاء من عمليات اختبار معدات املصنع والتأكد من كفاءتها و اإل بعد ،الكثافة 

قيم حيث أن مواد الل ، ات التحويلية والنهائية املتقدمةمنتجات البوليمرات من املواد الهامة والضرورية للعديد من الصناع

ل ثلين منخفض الكثافة هي مادة اإليثيلين والتي يتم توفيرها من قبل شركة الجبييثلين وبولي إيالالزمة إلنتاج خالت فينيل اال 

ماويات )إحدى الشركات التابعة لـ سابك( ومادة خالت الفينيل األحادي والتي يتم توفيرها من قبل الشركة املتحدة للبتروكي

 إحدى الشركات التابعة لـ سبكيم(.العاملية لخالت الفينيل )

يث حبدء التشغيل التجاري ملصنع خالت فينيل االيثلين خطوة هامة في برنامج سبكيم التوسعي ونموها املدروس  و يعتبر 

تأتي هذه املنتجات املتخصصة ضمن استراتيجية سبكيم في زيادة القيمة املضافة ملنتجاتها من خالل تنفيذ مشاريع تحويلية 

 .متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية االحتياجات املحلية، إضافة إلى مواجهة الطلب في األسواق العاملية 

  

75%

25%
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 شركة سبكيم للكيماويات:-2

 نسب التملك م2011 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 266.000.000 رأس املال

 نشاط الشركة
 ثيل األسيتات وبيوتيل آسيتاتأخالت مادتي إنتاج 

 وبولي بيوتيلين تيرافثاليت

  متري طن  ألف 163 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

شركة سبكيم للتسويق )إحدى شركات سبكيم التابعة(  وقد وفرت شركة  شركة سبكيم للكيماويات هي شراكة بين سبكيم و 

بكيم خطوة لواصلة استراتيجية ساملنتجات املتخصصة التي تنتجها الشركة  و تمثل)روديا الفرنسية( التقنية للشركة، 

تلبية االحتياجات املحلية من هذا املنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في األسواق لنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة الرامية لت

  العاملية.

 سيتاتأثيل وبيوتيل األ خالت  مصنع(أ

يتم والذي  ،اد الخام الالزمة إلنتاج أثيل األسيتات هي حامض األسيتيكو املينتج مصنع خالت اإلثيل وبيوتيل األسيتات 

نتج يوف وس،  ومادة اإليثانول والتي يتم استيرادها من األسواق العاملية، توفيره من قبل الشركة العاملية لألسيتيل 

طن  (000,100بطاقة إجمالية قدرها ) مصنع شركة سبكيم للكيماويات من مادة خالت اإلثيل وبيوتيل األسيتات

 
ً
   .في مجاالت عديدة وهامة. ويستخدم املنتج سنويا

 :تيرافثاليتالبولي بيوتيلين  ب(  مشروع

مليون ريال تم تمويلها  600 حواليتكلفة اجمالية وب، األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط هذا املشروع يعتبر  و 

 نمادة البولي بيوتيليوسوف تنتج الشركة ،  عن طريق الشركاء وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى 

  (000,63بطاقة إجمالية قدرها ) تيرافثاليت
ً
التشغيل عن بدء م 2015، حيث أعلنت الشركة في شهر أبريل طن سنويا

ومن  يةاختبار معدات املصنع والتأكد من كفاءتها وطاقتها اإلنتاج، و تيرافثاليتملصنع البولي بيوتيلين التجريبي بنجاح 

ة من البوليمرات الحرارية الهندسي تيرافثاليتالبولي بيوتيلين ويعتبر . م 2016املتوقع أن يبدأ إنتاجة التجاري في عام 

نتجة من قبل الشركة صناعات متعددةعالية التخصص والتي تستخدم في 
ُ
. كما أن استخدام مادة البيوتانديول امل

تجاتها املتكاملة نستفادة من باقة مسيتيح لسبكيم اإل  تيرافثاليتالعاملية للدايول كمادة أساسية إلنتاج البولي بيوتيلين 

 .وتقوية سلسلة القيمة املضافة

 

95%

5%
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 شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة:-3

 نسب التملك م2012 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 57.240.000 رأس املال

 منتجات بوليمرات عوازل الكابالت نشاط الشركة

  متري طن  ألف 25 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

 انواه، وقد وفرت شركة )شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة هي شراكة بين سبكيم وشركة هانوا للكيماويات الكورية 

 للكيماويات الكورية( التقنية للشركة.

بدء التشغيل التجاري ملصنع بوليمرات عوازل الكابالت التابع لشركة الخليج عن  م2015وقد أعلنت الشركة في شهر يونيو 

بوليمرات عوازل الكابالت الكهربائية هي من الصناعات  وتعتبر  .لعوازل الكابالت في مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية

 عم ثبات وقوة الشركة.التحويلية التي تعتمد منتجاتها على مواد أساسية تنتجها )سبكيم( وهذا التكامل يد

وتأتي هذه املنتجات املتخصصة ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع منتجات الشركة الحالية 

يلبي  و وذلك من خالل استخدام بولي اثيلين منخفض الكثافة وخالت فينيل األثيلين الذي تنتجه الشركة العاملية للبوليمرات 

 .سطج في منطقة الشرق األو تسويق املنتويتم ، تياجات املحلية واإلقليمية لعوازل الكابالت الكهربائيةهذا املصنع االح

  

50%50%
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 لشركة العاملية للمنافع:ا-4

 نسبة التملك م2009 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة

 ريال 2.000.000 املالرأس 

 نشاط الشركة
القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات املنافع 

 واملرافق للشركات التابعة لسبكيم

 

�

الشركة  ،ة العاملية للدايول كالشر ، ة العاملية للميثانول كالشر الشركة العاملية للمنافع وهي مملوكة بالتساوي من قبل 

امللكية الفعلية  ، وتبلغ نسبةللغازاتالعاملية ة كالشر املحدودة، الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة و العاملية لألسيتيل 

من رأسمال الشركة ، ويتمثل نشاطها الرئيس في القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات املنافع  %58,68لسبكيم 

 واملرافق للشركات التابعة لسبكيم.

  

20%

20%

20%

20%

20%
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 شركة سبكيم للتسويق: -5

 نسبة التملك م2007 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الخبر  مقر الشركة

 ريال 000,000,2 رأس املال

 نشاط الشركة
التسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية 

 والبالستيكية

نخبة  لى أيديعفي التسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية،  الرئيس لشركة سبكيم للتسويق نشاطاليتركز 

 من خبراء التسويق ذوي املهارات املتعددة. 

 بتسويق وبيع منتجات امليثانول والبيوتانديول والتتراهايدروفوران و 
ً
إضافة سيتات أل يل اثأوتقوم شركة سبكيم للتسويق حاليا

جاما و  خالت فينيل اإليثلين وبولي إثيلين منخفض الكثافة�و منتجي حمض األسيتيك وخالت الفينيل األحادي ىإل

ألف طن متري  568م مقارنة بـ 2015ألف طن متري للمنتجات املذكورة خالل عام  769، وقد تم تسويق وبيع بوتيروالكتون 

 لزيادة ، ويعود%11م، وذلك بزيادة بنسبة  2014عن عام 
ً
، وفيما يلي الشركات كميات اإلنتاج خالل العام  ذلك نتيجة

 التابعة لشركة سبكيم للتسويق:

 تف يو إيه والشركات التابعة لها:شركة سبكيم أوروبا كوبري(أ

 نسبة التملك م2011 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 هولندا - امستردام مقر الشركة

 فرنك سويسري  1.000.000 رأس املال

 نشاط الشركة
تقديم الدعم اإلداري في املجاالت التسوقية 

 واللوجستية

تية، قية واللوجسييتمثل نشاطها الرئيس ي في تقديم الدعم اإلداري في املجاالت التسو  )كوبرتيف يو إيه(شركة سبكيم أوروبا 

ية إس إيه في املجاالت التسويق إكتراويتمثل نشاط شركة السويسرية.  لوتري إس إيه ومقرها مدينة  وتتبعها شركة إكترا

يم" الذراع التسويقي ملنتجات "سبك إكترا، وقد أصبحت شركة والخدمات اللوجستية والخبرة التجارية في األسواق األوروبية

ألف طن متري من منتجات شركات  48ات سبكيم  وألف طن متري من منتج 235وبيع  قامت بتسويقفي أوروبا، حيث 

 .م2015أخرى خالل عام 

99.99%  

�
 سبكيم

0.01%  
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 ب( شركة سبكيم أسيا بي تي آي املحدودة: 
 

 نسبة التملك م2013 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 سنغافورة مقر الشركة

  970,752 رأس املال
ً
 سعوديا

ً
 رياال

 قارة آسيامنتجات الشركة في  قتسوي نشاط الشركة

 في مجال التسويق هي
ً
 استرتيجيا

ً
ركة سبكيم شلمملوكة بالكامل  شركة أضافت شركة سبكيم أسيا بي تي آي املحدودة عمقا

في قارة آسيا بشكل أفضل عن طريق بناء حلقة ربط بين العمالء وشركة سبكيم  عمالئهافي خدمة  و تسهمللتسويق ، 

 ها في األسواق االستراتيجية مما للتسويق، وبهذا اإلنجاز تكتمل منظومة الشركة الجغرافية بتواجد
ً
 على أداء ينعكس إيجابا

 ة والتجارية في مجاليالعالم اللوجيست واحدة من أهم مراكز  ةسنغافور الشركة ويسهل انطالقها نحو مزيد من النمو. وتعد 

 .آسيالى العمالء في قارة إ متميز البتروكيماويات ومن أهم املنافذ لتوصيل الخدمات بشكل 

 للتأكيد على الشفافية ودعم العالقاتو  م.2015ألف طن متري من منتجات سبكيم خالل عام  170وقد تم تسويق وبيع 

 صصة.متخ ى ن طريق شركات تسويق أخر عبيع وتسويق منتجات سبكيم الحد من مع العمالء ستقوم شركة سبكيم آسيا ب

 :
ً
 سبكيم للتقنية واإلبتكار ) منار(:مركز ثالثا

صاحب السمو امللكي األمير سعود بن  برعاية م2015مارس  18رسمًيا يوم األربعاء  واإلبتكار مركز سبكيم للتقنية افتتاح تم 

في  سعودي ريالمليون  300 مايقارب استثمرت "سبكيم"حيث املنطقة الشرقية. أمير نايف بن عبد العزيز آل سعود، 

وكانت "سبكيم" قد وقعت مع وزارة  .بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن للتقنيةفي وادي الظهران  هذا املركز  تأسيس

شر على مساحة تبلغ خمسة ع ركز املسيس البترول والثروة املعدنية وجامعة امللك فهد للبترول واملعادن مذكرة تفاهم لتأ

 تغطي كافة مجاالت البحث والخدمات  40،  ويضم املركز ألف متر مربع في وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة
ً
مختبرا

 .ختبارت وتطبيقاتها وأعمال التحليل واإل الفنية وتطوير املنتجا

يد هذا
ُ

للمملكة العربية السعودية التي تعزز التنوع الصناعي والتجاري في قتصادية املركز املتطّور لدعم الرؤية اإل وقد ش

 مجال تطوير الصناعات التحويلية.

سية واألغطية اقة الشماألفالم التي تدخل في صناعة خاليا الطكستخدامات الرئيسية للمنتجات إل في أبحاثه على ا )منار(يركز و 

املواد الالصقة الالزمة لصناعة األخشاب واألوراق واألصباغ، والكابالت واألنابيب املرنة و  ،ستخدامات الزراعيةالرقيقة لإل 

الكهربائية ومنها كابالت األلياف الضوئية، وغير ذلك من املنتجات التي ستدعم البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية. 

لك واألجهزة وتبادل الخبرات بين جامعة املكما سُيسهم املركز في تعزيز سبل التعاون في مجال األبحاث باستخدام املختبرات 

 ."سبكيم"فهد للبترول واملعادن وشركة 

�
 سبكيم



�

�

 

م2015تقرير مجلس اإلدارة   16  
�

 
ً
  الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ(:: رابعا

 الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة )وهج(:-1

 نسبة التملك م2013 التأسيس سنة

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة

 

 اململكة العربية السعودية –مدينة الرياض  مقر الشركة

 ريال سعودي 56.320.000 رأس املال

 نشاط الشركة
إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من 

 مدينتي حائل والرياض

  متري طن  5.000 الطاقة اإلنتاجية
ً
 سنويا

تشغيل وتهدف الشركة إلى إنشاء و  .الكورية هانواالشركة السعودية للمنتجات املتخصصة هي شراكة بين سبكيم وشركة 

 سعودي مليون ريال 260 الستثماراتها حواليتبلغ القيمة اإلجمالية و  .حائلو الرياض في كل من مدينتي مشروعات تحويلية 

وفيما يلي م 2016ومن املتوقع أن تبدأ الشركة انشطتها التجارية في عام يقوم بتمويلها الشركاء وجهات تمويلية محلية، 

 وصف للمشروعين: 

 (  مشروع إنتاج قوالب معدنية متخصصة )الرياض(:أ

( طن متري، من 1.000مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها ) 110تقدر تكلفة املشروع اإلجمالية بحوالي 

يع على التقنيات الضرورية للتصنالشركة  ، حيث  حصلت تخصصة لصناعة منتجات البالستيكاملعدنية املقوالب ال

لمنتجات الشركة السعودية لوسوف يتم تسويق املنتج عن طريق (  كيفر وركزجبو )من الشركة األملانية لتصنيع املعدات 

في مصانع  املستخدمةوتستخدم القوالب املعدنية في تصنيع وتشكيل أنواع متعددة من القوالب والسبائك  املتخصصة،

يف وقد تم توفير وتهيئة البنية التحتية الالزمة للمنشأة لتصميم أي منتج صناعي أو تجاري، إذ يتم البالستيك والتغل

ة وقد أعلنت الشرك ،عمل النماذج األولية وإنتاج املنتج من خالل تصميم القوالب أو السبائك حسب املعايير الالزمة

. وسيستمر التشغيل التجريبي م2014شهر سبتمبر  القوالب املعدنية املتخصصة فيبدء التشغيل التجريبي ملصنع عن 

  ن.وتأهيل املنتجات من العمالء الرئيسيي اإلنتاج كفاءةوالتأكد من نتهاء من عمليات اختبار معدات املصنع ن يتم اإل ألى إ

 (  مشروع أفالم خالت فينيل اإلثيلين )حائل(:ب

مليون ريال  150حيث تقدر تكلفة املشروع اإلجمالية بحوالي  ،الخليج يعتبر هذا املشروع األول من نوعه في منطقة

على ( طن متري، من أفالم خالت فينيل اإلثيلين، وقد حصلت الشركة 4.000سعودي، وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها )

ألف  40ة على مساحاملشروع  ، ويقع  توهيسيلو اليابانية للكيماوياتالتقنيات الضرورية للتصنيع من شركة متسوي 

 .ق شركة سبكيم للتسويقوسوف يتم تسويق املنتج عن طري في املدينة الصناعية بحائل، متر مربع،

وتستخدم منتجات أفالم خالت فينيل اإلثيلين في صنع ألواح الخاليا الشمسية املستخدمة في إنتاج الكهرباء من الطاقة 

 دةالدول الرائتصبح واحدة من التي تسعى ألن لكة لتزام سبكيم بأهداف املمإقامة هذا املشروع إ ويعكسالشمسية، 

75%

25%
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ة وفرصة داعمة إليجاد فرص استثمارية ملشاريع جديدة تستخدم هذا املنتج، كما أن املشروع في مجال الطاقة املتجدد

 .سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية ألبناء املنطقة

 عن 
ً
على ، م2014 في نهاية عام صنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين بدء التشغيل التجريبي ملوقد أعلنت الشركة مسبقا

يل املنتجات وتأه نتهاء من عمليات اختبار معدات املصنع والتأكد من كفاءتهان يتم اإل أستمر التشغيل التجريبي إلى أن ي

  .من العمالء الرئيسيين 

:
ً
  استراتيجيات الشركة: خامسا

سواء عن طريق تطوير أعمالها األساسية أو من خالل عمليات  املتاحة نمو اللبحث عن فرص دراساتها لتواصل سبكيم 

وفق الخطط  وتحقيق عوائد على املستثمرين سبكيمرفع قيمة أسهم  هو من ذلك  والهدف ستحواذ . ندماج واإل اإل 

 االستراتيجية التي تتبناها الشركة 
ً
يرة وساهمت بية كصناعة أهمللأولت فيها التي ململكة العربية السعودية ا ستراتيجيةال  تبعا

 في تطويرها وتقدمها وفق معايير عاملية عالية الجودة.

 عددالشركة ولتحقيق هذه الخطط، فقد تبنى مجلس إدارة 
ً
من  والتي والبعيدمن البرامج واملشروعات على املدى القريب  ا

 ت العاملية التي تعمل في هذا املجال. التمييز في األداء لتصبح في مقدمه الشركاتحقيق شأنها أن تقود الشركة إلى 

 تعتمد استراتيجية سبكيم على ما يلي:

 سالمةالت الأعلى معداملحافظة على  و زيادة الطاقة اإلنتاجية ورفع القدرة التشغيلية ملصانع الشركات التابعة �

 بناء عالقات طويلة األمد مع املوردين والعمالء لتقليل تكاليف التشغيل�

 ر وتطبيق أفضل املعايير العامليةاملستمر لجودة املنتجات من خالل عمليات البحث والتطويالتطوير �

 تقليل التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة �

 االستثمار طويل األمد في القوى العاملة السعودية �

ة واملشاريع األخرى املرتبطالتوسع والتنوع في منتجات الشركة من خالل االستثمار في املشاريع التحويلية �

 بالصناعة

 مع األهداف االستراتيجية للشركة ستحواذ بما يتفقدماج واإل نإيجاد فرص مناسبة لإل �

:
ً
  الخطط والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركة: سادسا
خطط سبكيم إلطالق عملية تحديث إلستراتيجيتها، والتي تتضمن إعادة تحديد األهداف 2016في عام 

ُ
ية االستراتيج، ت

للشركة وإعادة صياغة إستراتيجية األعمال الحالية وتحديد مجاالت النمو إضافة إلى التعرف على الفرص املحتملة التي 

ن الشركة من إلىستراتيجية اإل  ، كما تهدف هذهتسمح للشركة بتحقيق نمو مثمر
ّ
 زيادة التدفقات املالية التشغيلية بما يمك

 عن رفع قيمة توزيعات مساهميها.االستثمار في فرص النمو 
ً

 املستقبلية فضال

قبلية ستثمارية املستما يتعلق باملحفظة اإل و تتضمن عملية التحديث التركيز على األعمال القائمة وطرح رؤية اإلدارة في

طرح في األسواق املناسبةللشركة، جنًبا إلى جنب مع استغالل موارد سبكيم في تصنيع م
ُ
 .نتجات ت

عد الظر 
ُ
نوع ات الجغرافية وتعتبار لي دليل واضح على ضرورة تضمين اإل وف الصعبة التي يواجهها السوق في الوقت الحاوت

القيمة القائمة أو الجديدة للتقليل من النتائج إلى دمج الصناعات التحويلية مع  ستراتيجية سبكيم إضافةاملنتجات في إ

  سيكون له تأثير ايجابي على عائدات املساهمين.املالية التي قد تكون ُعرضة للتقلبات الدورية مما 
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:
ً
  :اتها التابعةكوشر  سبكيمملخاطر املتعلقة بأعمال ا سابعا

 في الشركات: إدارة املخاطر 

من خالل معالجة مجموعة كاملة من املخاطر وإدارة التأثير املشترك  شركةدعم تحقيق أهداف النظام أعمال ي عبارة عن

 مخاطر مترابطة. مجموعةلتلك املخاطر باعتبارها 

 مقارنة  في الشركاتإدارة املخاطر نظام مثل ي
ً
 كبيرا

ً
 أنها: حيثالسابقة إلدارة املخاطر باملنهجية تطورا

التشغيلية، تقديم التقارير، الحوكمة، املخاطر  جميع مجاالت التعرض للمخاطر التنظيمية )املالية أو  تشمل�.1

 االستراتيجية، مخاطر السمعة وغيرها(.

 وإدارة تلك املخاطر باعتبارها مجموعة مخاطر مترابطة بدال من اعتبارها "بيئات معزولة" فردية. تحديد األولويات�.2

.تحدد مجموعة املخاطر �.3
ً
 وخارجيا

ً
 أهم البيئات والنظم والظروف، وأصحاب املصلحة داخليا

 سهولة عملية منظمة إلدارة جميع املخاطر، سواء كانت تلك املخاطر املقام األول كمية أو نوعية. تتيح�.4

 .تنظر إلى اإلدارة الفعالة للمخاطر باعتبارها ميزة تنافسية�.5

6.� 
ً
 لم تسعى لترسيخ إدارة املخاطر باعتبارها عنصرا

ً
 جميع القرارات الحاسمة في الشركة.هما

 تطوير وتنفيذ نظام إدارة املخاطر:

ي تواجهها تالهدف الرئيس ي من نظام إدارة املخاطر في الشركات هو الحد من املخاطر وتجنبها، باإلضافة إلى تحديد املخاطر ال

 بتبني اطار عمل لجنة رعاية املنشآت الستفادة من استراتيجيات إدارة املخاطر. قامت لد أنشطة األعمال والتأك
ً
الشركة أيضا

"كوسو"   وقد شكلت الشركة لجنة إدارة املخاطر والتي سوف تساعد مجلس اإلدارة في وضع وتنفيذ ورصد واستعراض خطة 

 إدارة املخاطر.
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 نظام إدارة املخاطر في سبكيم:

عد عملية إدارة املخاطر في الشركة عملية مستمرة ويتم إنجاز 
ُ
جميع مراحلها بمنهجية محددة تستهدف بإستمرار تحديد  ت

وقياس املخاطر، وتشمل هذه املراحل وضع حلول وخيارات التخفيف من تأثيرات هذه املخاطر، والتخطيط لتطبيق أفضل 

عالة الفالخيارات والحلول وتتبع حالة تلك املخاطر والتخفيف من حدة تأثيرها على أعمال الشركة. وتعتمد إدارة املخاطر 

ك املخاطر، واملبادرة السريعة بتطبيق اإلجراءات التصحيحية، لوالكشف والتحليل املبكر لت ،على التخطيط إلدارة املخاطر

 واملراقبة املستمرة والتنسيق وإعادة التقييم، وفاعلية االتصاالت والتوثيق.

 نموذج نظام إدارة املخاطر بالشركة: 

 والتي يجري تطبيقها بطريقة مستمرة: نظام إدارة املخاطر  الشكل املوضح أدناهيشمل 

 

 

  

 نظام إدارة

�املخاطر بالشركة

تتبع حالة 

املخاطر

تحديد 

املخاطر

تحليل 

املخاطر

وضع خطة 

لتخفيف تأثير 

املخاطر

تنفيذ خطة 

التخفيف من 

رتأثير املخاط
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 بكيم وشركاتها التابعة:ساملخاطر املتعلقة بأعمال 

  العمالة مخاطر -1
 لكثرة

ً
ن سبكيم أو د ال تتمكقدية ودول مجلس التعاون الخليجي، املشاريع البتروكيماوية في اململكة العربية السعو  نظرا

شركاتها التابعة من االحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الحاليين أو قد يتعذر على سبكيم أو الشركات التابعة لها االستمرار 

ل عائقا يشك أو ما قد يسفر عن نقص في العمالة املدربة م ،في استقطاب موظفين أساسيين من ذوي املهارات والخبرات 

 االحتفاظ بمواردها البشرية الالزمة.  على ةلقدرة الشرك

  السلع أسعار  مخاطر -2
في أسواق سلعية دولية تبيع فيها أو تنوي أن تبيع فيها منتجاتها، وتتحرك أسعار هذه املنتجات بصفة  سبكيمتعمل 

ه، فإن أي يرئيسة بفعل عوامل العرض والطلب العالمي وتتأثر بشكل كبير بتذبذب األسعار العاملية للنفط والغاز. وعل

تغير فعلي ملموس في أوضاع السوق وأسعار النفط والغاز قد يؤثرعلى التوقعات املستقبلية للشركة. وقد اتسمت أسواق 

 
ً
 من مستوياتها التاريخية. أقلالنفط والغاز تاريخًيا بالتقلب، وهي حاليا

  التمويل مخاطر -3
الستثمارات رأسمالية كبيرة أو املساهمة في تمويل هذه املشاريع، لتمويل مشاريعها الحالية واملستقبلية والتي تحتاج 

ن م نوك التجارية، وأخرى تعتمد سبكيم بصفة أساسية على قدرتها على تأمين قروض تجارية، تحصل عليها من الب

في  عة لهابشروط يعتقد مجلس اإلدارة أنها مواتية. ولكن إذا لم تتمكن الشركة او الشركات التاب، غير تجارية  جهات

املستقبل من االستمرار في الحصول على هذا التمويل أو تعذر عليها الوفاء بالتزاماتها التمويلية الحالية )بما في ذلك 
ورة على توسيع أعمالهم قد تتأثر بص اااللتزام بالتعهدات والنسب التي تخضع لها(، فإن األداء املالي للشركة أو قدرته

 سلبية. 

  األولية داملوا توريد مخاطر -4
حصلت سبكيم من شركة أرامكو السعودية على التزامات بتوريد وتسليم الغاز الطبيعي وبعض املواد األولية األخرى 

لتلك الشركات التابعة التي تحتاجها وذلك على أساس اإلجراءات املطبقة لدى شركة أرامكو السعودية بالنسبة للشركات 
اململكة. وهناك حدود تحكم التزام شركة أرامكو السعودية بتوريد الغاز الطبيعي املشترية لتلك املنتجات والواقعة في 

واملواد األولية األخرى. وفي حالة عدم استالم إحدى الشركات التابعة لسبكيم الكمية املتفق عليها من الغاز الطبيعي أو 

، قيمة املواد األوليةسعر  برفع  األطرافه أو قامت هذ سواًء عن طريق أرامكو أو من أطراف أخرى  املواد األولية األخرى 
 وبصورة جوهرية على الشركة. وإذا لم تستطع 

ً
توفير املواد األولية  هذه األطراففإن ذلك من املحتمل أن يؤثر سلبا

املطلوبة أو الوفاء بالتزاماتها، فإن الشركات التابعة لسبكيم لن تكون قادرة على إنتاج الكميات املقررة من املنتجات 

 على أداء
ً
 البتروكيماوية حسب الخطط املرسومة وال على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باملبيعات، األمر الذي سيؤثر سلبا

  سبكيم.

 التقنيات طر مخا-5

 
ً
 على مستوى العالم. ومن هنا، فإن أي  تشهد التقنيات وعمليات املعالجة في صناعة البتروكيماويات تطورا

ً
مستمرا

 لدى أي من الشركات التابعة لسبكيم 
ً
تطور تقني جوهري قد تصبح معه التقنيات وعمليات املعالجة املستخدمة حاليا

 على 
ً
ر على محاولة التقليل من هذا الخط الشركةكيم. لقد عملت بالقدرة التنافسية لسغير منافسة وقد يؤثرهذا سلبا

 من خالل حصولها على تقنيات ثبتت جدواها التجارية من شركات عاملية رائدة في مجال تقنية صناعة البتروكيماويات. 
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  التشغيل مخاطر -6

الحية وموثوقية اآلالت واملعدات املستخدمة في صانع دون انقطاع يعتمد بدرجة كبيرة على أداء وصاملإن انسياب عمل 

غير  قةبطريتصنيع املنتجات. وبالتالي، فإن أي توقف أو عطل مفاجئ أو غير متوقع في تلك اآلالت واملعدات أو عملها 

، أو تعطل أو توقف أي جزء من خطوات العملية اإلنتاجية قد يؤدي إلى تراجع مستوى كفاءة املصنع وتأخر فعالة

ه. وتقوم والشركات التابعة بتطبيق برامج صيانة دورية، ودورات تدريبية ملنسوبيها، باإلضافة إلى التغطيات إنتاج

 التأمينية التي تراها مناسبة للحد من هذه املخاطر وأثارها. 

  املشاريع بين الترابط مخاطر -7

 لتطبيق استراتيجية تكامل اإلنتاج التسلسلي، وما ينتج عن ذلك من 
ً
عة، ترابط وتكامل بين أعمال الشركات التابنظرا

فإن املشاريع الحالية واملشاريع املستقبلية التي ترتبط أعمالها ببعضها البعض عرضة لخطر النقص في توريد املواد 

األولية وخطر تصريف املنتجات في حالة عدم تمكن أي من الشركات التابعة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات التابعة 

 وبصورة جوهرية على األداء التشغيلي للشركة التابعة املعنية أو على أداء 
ً
األخرى، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلبا

��الشركة.

  واإلنجاز  اإلنشاء مخاطر -8

عند تطوير مشاريع جديدة تستعين الشركة بمقاولين وموردين تعتقد أنهم معروفون وذو سمعة رفيعة لبناء املعامل 

، إال أن خطر تخطي التكلفة املقدرة والتأخر في اإلنجاز بسبب االعتماد على أطراف ثالثة في إنشاء وإنجاز ومرافق التصنيع

 على عمليات الشركة ووضعها املالي. 
ً
 املشاريع يمكن أن يؤثر سلبا

  الشراء عقود مخاطر -9

أطراف مختلفة فيما يتعلق أبرمت الشركات التابعة لسبكيم عددا من اتفاقيات الشراء على أساس طويل األجل مع 

 تاببيع منتجاتها. وبناء عليه، فإنه طاملا تعين على الشركات التابعة الوفاء بالتزاماتها املترتبة على هذه العقود، فإن الشرك

التابعة تظل عرضة لخطر نقص اإلمداد طويلة األجل لهذه االتفاقيات. يضاف إلى ذلك أنه في حالة تقصير الطرف 

 م وفائه بالتزاماته، فإن األداء املالي للشركة التابعة قد يتأثر بصورة سلبية نتيجة لذلك.املشتري أو عد

  التأمين مخاطر -10

وشركاتها التابعة بما تعتقد أنه غطاء تأميني كاف ملختلف مراحل املشاريع التي يجري تنفيذها وكذلك سبكيم تحتفظ 

 قد تقع أحداث في املستقبل 
ً
 في كل الحاالت. فمثال

ً
ألعمالها. ولكن ليس هناك أي تأكيد بأن الغطاء التأميني سيكون كافيا

شمولة في بوليصة التأمين، األمر الذي يؤثر بالتالي على الشركة ال يكفي الغطاء التأميني لتغطيتها، أو قد تكون غير م

 التابعة وعلى الشركة. 
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  الصرف أسعار  تقلب خاطر م-11

 على نتائج الشركة
ً
 ، إن أي حركة سلبية ألسعار صرف الدوالر األمريكي أو اليورو أو عمالت أخرى يمكن أن يؤثر سلبا

 ألن دفع قيمة املنتجات وعقود اإلنشاء والتوريد من املوردين األجانب وفقا ملختلف اتفاقيات الشراء يتم بالدوالر 
ً
ونظرا

األمريكي أو اليورو، فإن أي تقلبات في أسعار صرف هذه العمالت مقابل الريال السعودي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 

 عدة تدابير وقائية للحد ما أمكن من هذا التأثير ضد التقلب في أسعار الصرف. سبكيمعلى نتائج الشركة. وقد اتخذت 

  البيئية املخاطر -12

تخضع الشركة والشركات التابعة لقوانين ولوائح حماية البيئة املعمول بها في اململكة العربية السعودية بما فيها النظام 

العام للبيئة ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة امللكية للجبيل وينبع الخاصة بالبيئة. وتشترط لوائح النظام العام للبيئة 

ية للمشاريع وذلك ضمن متطلبات إجراءات املوافقة والترخيص التي تقوم بها الرئاسة تقديم تقرير حول اآلثار البيئ

العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة ووزارة التجارة والصناعة. كذلك تسمح لوائح النظام العام للبيئة بفرض غرامات 

ويض عن األضرار التي تنجم عن أية وعقوبات بسبب انبعاث مواد خطرة أو سامة من املشاريع وفرض غرامة مالية وتع

 مخالفات بيئية. 

وشركاتها التابعة وإنشاؤها وتشغيلها طبقا للوائح النظام العام للبيئة ولوائح الهيئة  سبكيموقد تم تصميم مشاريع 

خلفات امللكية للجبيل وينبع الخاصة بالبيئة والحصول على املوافقات املطلوبة وتطبيق األنظمة املناسبة ملعالجة امل

والوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن اكتشاف اوضاع بيئية لم تكن معروفة في السابق، أو صدور معايير بيئية أكثر 

صرامة عن الرئاسة العامة لألرصاد الجوية وحماية البيئة أو الهيئة امللكية للجبيل وينبع أو فرض لوائح أو تغييرات 

يؤدي إلى زيادة مما قد ن أن يؤدي إلى أن تطبق الشركة إجراءات إضافية. القوانين واللوائح، يمك جديدة في تفسير 

 التكاليف وااللتزامات املترتبة على الشركة. 

  املنافسة خاطر م -13

منتجاتها باملنافسة العالية بوجه عام وتخضع لقوى العرض والطلب على مستوى  سبكيمتتسم األسواق التي تبيع فيها 
ة املنافس يضاف إلى ذلك أن العديد من الشركات الجديدة ، اق بدرجة عالية من التقلبعالمي. كما تتصف هذه األسو 

 دخلت األسواق فيما أجرت شركات أخرى توسعات ك
ً
إلى االستفادة من فرص االقتصاد  بيرة في طاقاتها اإلنتاجية سعيا

الكمي وتوفير التكاليف من خالل تكثيف اإلنتاج، وهذا ما رفع من مستويات العرض واملنافسة في السوق. وعليه، فإن 
حتمال ال  ةالذي يعرض الشرك ارتفاع مستويات املنافسة والتقلب قد يؤدي إلى فائض في الطاقة اإلنتاجية العاملية، األمر 

 ناتها بدرجة كبيرة أو انخفاض مبيعاتها وأسعارها في بعض الحاالت. تراكم مخزو 

  والقوانين األنظمة مخاطر -14

تعمل سبكيم في بيئة منظمة تخضع ألنظمة محددة تشمل حتى اآلن من حيث املبدأ شرط الحصول على ترخيص 

ور وفرض أنظمة جديدة(، فإن بمزاولة العمل وعليه، فإنه في حال حدوث أي تغيير في هذه األنظمة )بما في ذلك صد

 وقد تضطر إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة للتقيد بهذه التغيرات النظامية. 
ً
 الشركة يمكن أن تتأثر سلبا
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 إنتاج ونقل املواد الخطرة مخاطر -15

تشتمل العمليات اإلنتاجية لسبكيم على معالجة الغاز الطبيعي وغازات أخرى ومواد خام )بما في ذلك مواد خام 

كيميائية( فيما يتعلق بإنتاج البتروكيماويات. وتكون البتروكيماويات ونفايات الغازات واملواد الناتجة بطبيعتها مواد 

سبكيم تعرضها ملخاطر عالية من الحوادث التي تشمل لاإلنتاجية  خطرة شديدة القابلية لالشتعال. وطبيعة العمليات

معرضة أيًضا ملخاطر تشغيلية شائعة في قطاع البتروكيماويات منها انقطاع الشركة . كما أن عمليات و حرائق انفجارات 

 تغذية التيار الكهربائي، أو األعطال الفنية، أو  حوادث أخرى.

 باالستثماراتالعوامل املتعلقة -16

حيث إن املناخ االقتصادي والقانوني في اململكة يبقى عرضة للتغير املستمر، يواجه املستثمرون عدم يقين فيما يتعلق 

رافي، بما في ذلك تطور املناخ الرقابي واإلش ،في اململكة للمخاطر الشائعة  الشركةبضمان استثماراتهم. وتتعرض عمليات 

نفاق أو الناتج املحلي اإلجمالي، والتغيرات في معدالت العمولة، ومستويات والتضخم، والتغيرات في الدخل القابل لإل 

النمو االقتصادي وعوامل أخرى مشابهة. والكثير من هذه العوامل خارجة عن سيطرة املصدر. ويمكن أن تؤدي 

لى تأثير سلبي جوهري ع التطورات االجتماعية أو االقتصادية في اململكة أو الدول املجاورة أو دول أخرى في املنطقة إلى

 أعمال املصدر، ومركزه املالي، ونتائج عملياته، وتدفقاته النقدية.

 مخاطر اإلئتمان:-17

 تسعى .اآلخر للطرف مالية خسائر في يتسبب مما بإلتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم في اإلئتمان مخاطر تتمثل

 كافية مخصصات تجنيب يتم كما القائمة، املدينة الحسابات بمراقبة بالعمالء املتعلقة اإلئتمان إلدارة مخاطر سبكيم

 .عالي إئتماني تصنيف ذات محلية بنوك في بالنقد تحتفظ سبكيم .تحصيلها في املشكوك الديون  مقابل

 السيولة مخاطر-18

 تنشأ وقد املالية، باألدوات املرتبطة بإلتزاماتها للوفاء األموال توفير في صعوبة سبكيم مواجهة في السيولة مخاطر تتمثل

 سبكيم على تعمل .العادلة قيمته يقارب وبمبلغ سريع بشكل مالي أصل بيع على املجموعة قدرة عدم من مخاطر السيولة

 .البنكية التسهيالت توفير بضمان العامل املال رأس السيولة بإدارة مخاطر من الحد

 العمولة أسعار مخاطر-19

 .السوق  في العمولة أسعار في للتغيرات نتيجة املالية األدوات قيمة على تطرأ التي التقلبات في العمولة أسعار مخاطر تتمثل

 الودائع ذلك في بما املوجودات في واملتمثلة عمولة تحمل التي إلتزاماتها على العمولة أسعار ملخاطر وتتعرض املجموعة

 االيجار عقود بموجب واإللتزامات والصكوك االجل وطويلة األجل قصيرة القروض التي تتضمن واإللتزام البنكية

 بالنسبة جوهرية غير العمولة أسعار مخاطر أن وترى  الفائدة أسعار على التي تطرأ التغيرات اإلدارة وتراقب .الرأسمالية

 .للمجموعة
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ً
 اإلستدامة : ثامنا

تي قد ضرار الكبر في الحد من األ أتبنت سبكيم مشروع االستدامة الذي ال يركز على مسار النمو فحسب بل يحمل مسؤولية 

 اكبر باملسؤولية املجتمعية
ً
  .تطال املجتمع والبيئة ويولى اهتماما

التحديات التي تواجه االستدامة ، الذي يوضح أهم م باصدار تقرير خاص عن االستدامة2015قامت الشركة خالل عام 

  .عظم من يتعاملون مع أنشطتناملواملواضيع التي تكون محل اهتمام 

، التحديات التي تواجه االستدامة ، الذي يوضح أهم امت الشركة باصدار تقرير خاص عن االستدامةم ق2015عام  وفي

 
ُ
 على النحو التالي: االستدامة بشركة سبكيم على ثالثة مستويات شكلوت
�

 بوضع الرؤية والخطط وتحديد األولويات مجلس االستدامة:
ً
 ويكون تحت قيادة الرئيس التنفيذي ويكون منوطا

 وتكون تحت قيادة أحد املدراء التنفيذيين وتكون مسؤولة عن وضع األهداف طويلة األمد ومراجعة األداء. لجنة التوجيه:

 عن األعمال ويكون تحت قياد فريق االستدامة:
ً
ة مدير قسم األمن الصناعي والصحة والسالمة والبيئة ويكون مسؤوال

 الروتينية مثل حسابات مؤشرات األداء وإعداد التقارير والتدريب وغيرها.

هي أساس املوثوقية التي تتمتع بها سبكيم، فمن خالل مبادرة الرعاية املسؤولة، تعمل سبكيم في  االستدامةومن املؤكد أن 

 وتؤمن سبكيم أن الرعاية املسؤولة هي الطريق األمثل ألداء أعمالها. في مجال السالمة واألمن.  ات عاليةمحيط بيئي ،  وقدر 

 من أجل تحسين وتطوير البيئة الطبيعية في  ودائما ما يكون لسبكيم هدف أسمى لتواجدها، حيث ال تألو 
ً
الشركة جهدا

 اململكة العربية السعودية وفي بلدان أخرى من خالل القيم األساسية ملبادرة الرعاية املسؤولة. 

يتم تجهيز الشركات الكيميائية، من خالل الرعاية املسؤولة، لتحقيق مستوى عال من األداء وفي نفس الوقت تحقيق قدر 

 لتحسين أداء الشركة في مجاالت  عال من
ً
 منظما

ً
 متكامال

ً
املكاسب لصالح أعمالها. وتقدم نظم إدارة الرعاية املسؤولة نهجا

 لطوارئ، واألمن، وصحة وسالمة املوظفين. ومنع التلوث، وسالمة املنتج.على االخدمات التوعوية للمجتمع واالستجابة 

م خضعت الشركات التابعة لسبكيم وأقسامها املختلفة لعمليات تدقيق وفحص ألنظمة إداراتها في مجال 2015في العام 

 ملعايير شهادات عاملية في هذا املجال مثل 
ً
 ,RC14001, OHSAS 18001)البيئة، والصحة، والسالمة، واألمن والجودة )وفقا

and ISO9001)لتزاماتها، فقد نجحت سبكيم في اجتياز عملية التدقيق والفحص ، وبفضل القيادة االدارية للشركة واحترام ا

 مع تحقيق تحسينات ملحوظة مقارنة مع السنوات املاضية.

 فيما يتعلق بشهادتها في مجال الرعاية املسؤولة     
ً
 ملموسا

ً
ها في إطار سعيووتعمل سبكيم على أن تحقق كل عام تطورا

ان كواقع في كل مكها ، وتميز أعلى معدالت االلتزام جال حيث تطمح لتحقيقاملهذا املستمر إلدخال املزيد من التحسينات في 

 عملي ضمن أعمالها وبين املجتمعات التي تستفيد من خدماتها.
 

�

 
�  
�
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ً
  النتائج املالية:  :تاسعا

ويعود سبب م. 2014في عام  مليون ريال 606مقابل  مليون ريال 288أرباح بلغت  م2015حققت الشركة خالل عام 

سعار حيث أنخفضت أالى األنخفاض الحاد في متوسط أسعار البيع لجميع منتجات الشركة  أنخفاض األرباح بشكل رئيس ي

  أنخفاض أسعار املواد الخام )البيوتان و اإليثيلين(.على الرغم من  %32 - %18املنتجات بنسب بلغت 

شركة الخليج لعوازل الكابالت ومصنع  كة العاملية للبوليمراتملصنع الشر  بدء التشغيل التجاري  يذكر أنه خالل العام

 لهذه املصانع.  على النتائج املاليةم 2015نتائج عام  تضمنت خالل الربع الثاني وبالتالي فقد املتقدمة

 م مقارنة بالعام السابق:2015وفيما يلي أبرز املؤشرات املالية لعام 

مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض  1.397 م مقابل2015مليون ريال خالل عام  833بلغ إجمالي الربح �

 . %40قدره 

مليون ريال للعام السابق وذلك  1.178م مقابل 2015مليون ريال خالل عام  573بلغ الدخل من العمليات �

 . %51بانخفاض قدره 

يون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره مل 606مقابل  م2015مليون ريال خالل عام  288بلغ صافي الدخل �

52%. 

 ريال للعام السابق. 1.65ريال مقابل  0.79بلغت ربحية السهم �

 

 األصول والخصوم ونتائج األعمال:

 :قائمة املركز املالي-1

  )ماليين الرياالت(

 2011  2012 2013 2014 2015 البيان

 4.599 189,4 475,4 4.060 3.575 املوجودات املتداولة

 066,10 000,11 214,12 13.116 13.484 املوجودات غير املتداولة

 665,14 189,15 689,16 17.176 17.059 مجموع املوجودات

 317,1 389,1 1.288 1.562 1.790 املطلوبات املتداولة

 326,6 665,6 7.979 7.660 7.564 املطلوبات غير املتداولة

 022,7 7.135 7.421 7.954 7.705 غير املسيطرةحقوق املساهمين وحقوق امللكية 

 665,14 189,15 689,16 17.176 17.059 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين وحقوق امللكية غير املسيطرة
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 قائمة الدخل-2

  )ماليين الرياالت ما عدا ربحية السهم(

 2011 2012 2013 2014 2015 البيان

 3,325 3.922 4,072 4.125 3.515 مبيعات

 (1,897) (2,654) (2,707) (2,728) (2,682) تكلفة املبيعات

 1,428 1.268 1,365 1,397 833 اجمالي الربح

 (125) (131) (203) (219) (260) مصاريف ادارية وعمومية

 1,303 1,137 1,162 1,178 573 الدخل من العمليات

 12 20 17 9 10 ايراد استثمار

 (182) (183) (172) (156) (174) مصاريف مالية

 - 2 - - - صافي ايرادات عمليات ما قبل التشغيل

 (1) 12 (22) (93) (40) )مصاريف( ايرادات اخرى ،  الصافي

الدخل قبل حقوق امللكية غير املسيطرة والزكاة وضريبة 

 الدخل
369 938 985 988 1,132 

 (400) (315) (310) (245) (51) حقوق امللكية غير املسيطرة

 (26) (72) (55) (87) (30) زكاة وضريبة الدخل

 706 601 620 606 288 صافي الدخل

 1.93 1.64 1.69 1.65 0.79 )ريال سعودي(  ربحية السهم من صافي الدخل

 تطور املبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة املاضية:-3

 )ماليين الرياالت(
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: -4

 )ماليين الرياالت(

 نسبة التغير (-التغيرات + / ) 2014 2015 البيان

 %40 (564) 1.397 833 الربح الجمالي

 %51 (605) 1.178 573 الدخل من العمليات

 %52 (318) 606 288 صافي الدخل

 

يث حالى األنخفاض الحاد في متوسط أسعار البيع لجميع منتجات الشركة  األرباح بشكل رئيس ييعود سبب أنخفاض 

 أنخفاض أسعار املواد الخام )البيوتان و اإليثيلين(. على الرغم من  %32 - %18أنخفضت أسعار املنتجات بنسب بلغت 

 : وإسهامة في النتائج أعمال الشركةفي حجم كل نشاط تأثير لوصف بيان -5

 تحليالت القطاعية:ال-أ

 تتمثل نشاطات املجموعة في القطاعات التالية:      

 : ويتضمن هذا القطاع األنشطة املتعلقة بعمليات تصنيع املنتجات.قطاع البتروكيماويات�-

 إلتفاقيات : قطاع التسويق�-
ً
ويتضمن هذا القطاع إدارة مخاطر التسويق واألعمال التجارية للمنتجات وذلك وفقا

 متفق عليها ومعامالت لقيم ومبادلة ومبادلة منتجات وتغطية املنتجات بالتحوط. بيع وشراء

 

  )ماليين الرياالت(

 املجموع قطاع التسويق قطاع البتروكيماويات 

 :م2015ديسمبر  31

 3.515 503 3.012 املبيعات

 833 180 653 مجمل الربح

 7.705 25 7.680 صافي املوجودات

 :م2014ديسمبر  31

 4.124 725 3.400 املبيعات

 1.397 32 1.365 مجمل الربح

 7.954 70 7.884 صافي املوجودات
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 :التحليل الجغرافي إليرادات الشركة-6

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل األسواق املحلية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العاملية، ويبين الرسم البياني 

 م:2015ملبيعات الشركة خالل عام التالي التوزيع الجغرافي 

 
 

 
 
 

  

%34

%27

%32

%3 %4
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 املعلومات املتعلقة بقروض الشركة:-7

 م:2015يوضح الجدول التالي املعلومات املتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة وحركتها خالل العام 

 :الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات

 )ماليين الرياالت( 

 القرضمدة  الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

رصيد نهاية 

 العام

 1,800 - - 1,800 1,800 سنوات 5 صكوك

 600 - 600 - - سنوات 5 قروض طويلة األجل

 200 (400) 600 - - ستة شهور  قروض قصيرة األجل

 :الشركة العاملية للميثانول 

 )ماليين الرياالت( 

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

رصيد نهاية 

 العام

 299 (26) 70 255 325 سنة 10.6 تسهيالت اسالمية

 :الشركة العاملية للدايول 

 )ماليين الرياالت(

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

رصيد نهاية 

 العام

 388 (40) - 428 484 سنة 10.6 تسهيالت اسالمية

 444 (80) - 524 524 سنة 12.6 تسهيالت اسالمية

 :الشركة العاملية لألستيل املحدودة

 )ماليين الرياالت( 

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد 

 بداية العام

سحوبات 

 العامخالل 

املسدد 

 خالل العام

املحول الى 

 راس املال

رصيد نهاية 

 العام

 594 - (12) - 606 618 سنة 11.5 بنوك تجارية 

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي
 180 - (70) - 250 400 سنة 9.8

 346 - (77) - 423 769 سنة 11.4 صندوق االستثمارات العامة

 سلف من الشركاء
غير 

 محددة
 - - (112) - 112 غير محدد
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   :الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة

 )ماليين الرياالت(

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

املحول الى 

 راس املال

رصيد نهاية 

 العام

 340 - (7) - 347 355 سنة 11.5 بنوك تجارية

التنمية الصناعي صندوق 

 السعودي
 (70) - 250 400 سنة 9.8

- 
180 

 197 - (44) - 241 439 سنة 11.4 صندوق االستثمارات العامة

 :الشركة العاملية للغازات

 )ماليين الرياالت(

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد 

 بداية العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

املحول الى 

 املالراس 

رصيد نهاية 

 العام

 59 - (1) - 60 61 سنة 7.5 بنوك تجارية 

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي
 (60) - 220 400 سنة 9.8

- 
160 

 64 - (14) - 78 143 سنة 11.4 صندوق االستثمارات العامة

 :للتسويق سبكيمشركة 

 )ماليين الرياالت( 

 قيمة القرض مدة القرض الجهة املقرضة
بداية رصيد 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام

 106 - 7 99 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

 :الشركة العاملية للبوليمرات

 )ماليين الرياالت( 

 مدة القرض الجهة املقرضة
قيمة 

 القرض

رصيد 

 بداية العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد 

 خالل العام

الى املحول 

 راس املال

رصيد نهاية 

 العام

 642 - (42) - 684 704 سنة 14.6 تسهيالت اسالمية

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي
 580 - (20) - 600 600 سنة 11

 623 - (54) - 677 704 سنة 14 صندوق االستثمارات العامة

سلف من الشركاء )قصيرة 

 األجل(
 125 - - 4 121 غير محدد غير محددة
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 :شركة سبكيم للكيماويات

 )ماليين الرياالت( 

 قيمة القرض مدة القرض الجهة املقرضة
رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد نهاية 

 العام

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي 
 155 (10) 5 160 165 سنة 9.6

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي 
 231 - 133 98 257 سنة 9.9

 - (200( - 200 300 شهور   3  تسهيالت اسالمية

 784 - 250 534 غير محدد ستة شهور  سلف من الشركاء

 :شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة

 )ماليين الرياالت( 

 قيمة القرض مدة القرض الجهة املقرضة
رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد نهاية 

 العام

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي
 94 (5) 11 88 99 سنة 8.5

 78 - 2 76 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

سلف من الشركاء )قصيرة 

 األجل(
 68 - 2 66 غير محدد غير محددة

  :مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة

 )ماليين الرياالت( 

 القرضقيمة  مدة القرض الجهة املقرضة
رصيد بداية 

 العام

سحوبات 

 خالل العام

املسدد خالل 

 العام

رصيد نهاية 

 العام

 85 - 1 84 غير محدد غير محددة سلف من الشركاء

سلف من الشركاء )قصيرة 

 األجل(
 70 - 2 68 غير محدد غير محددة

صندوق التنمية الصناعي 

 السعودي
 52 - 52 - 65 سنة 9.5

 :وصف ألنشطة أدوات الدين-8

هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة  يستل

. كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى اسهم أو حقوق م2015خالل العام 

م. أيضا ليس هناك أي استرداد 2015أصدرتها أو منحتها الشركة خالل العام  خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة

 سترداد.الشركة ألية أدوات دين قابلة لإل  أو شراء أو الغاء من جانب
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 املدفوعات النظامية املستحقة:-9

 )ماليين الرياالت( 

 31/12/2015املدفوعات النظامية حتي  الجهة

 104 مصلحة الزكاة والدخل

العامة للتأمينات املؤسسة 

 األجتماعية
33 

 تطبيق معايير املحاسبة الدولية:خطة -10

م واملبني على خطاب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 25/3/2014( وتاريخ 4/2978بناء على تعميم هيئة السوق رقم )

املالية تطبيق معايير املحاسبة م فأنه يلزم على الشركات املدرجة في السوق 11/2/2014( وتاريخ 2014/4579رقم )صادر/

 م.1/1/2017الدولية على القوائم املالية املعدة عن فترات مالية تبدأ في 

 م.1/1/2017عداد خطة عمل ملشروع تطبيق معايير املحاسبة الدولية في وعليه فقد قامت إدارة الشركة بإ

 :تفاصيل ومراحل تطبيق الخطة -

 فريق العمل:.أ

يونغ كمستشار لتطبيق املعايير املحاسبية الدولية وتم تكوين فريق عمل مكون من ممثلين تم تعيين شركة ارنست و 

 متخصصين من شركة ارنست و يونغ أضافة الى ممثلين من أدارة الشركة يضم املدير املالي ورئيس املحاسبة.

 نطاق العمل وخطوات التطبيق الرئيسية:.ب

شركة السعودية العاملية للبتروكيماويات وشركاتها التابعة. وتتمثل سوف يشمل التطبيق القوائم املالية املوحدة لل

 خطوات تطبيق املشروع الرئيسية كما يلي:

تحديد الفروقات بين معايير املحاسبة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وبين معايير �

 املحاسبة الدولية.

 ومن ثم تحديد وأختيار السياسات. للمعايير املحاسبية الدوليةتقييم خيارات السياسات املحاسبية وفقا �

 .تقييم التأثير على أنظمة العمل والتقارير وعمل التغييرات الالزمة�

 فيما يتعلق بمخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين. االكتواري عمل التقييم �

 .وليةملعايير املحاسبية الدحساب مبالغ الفروقات الناتجة عن التغيير الى ا�

 .للمعايير املحاسبية الدوليةم وفقا 2016أعداد األرصدة األفتتاحية لقائمة املركز املالي لعام �

 أعداد الهيكل العام ومخطط القوائم املالية أضافة الى األيضاحات حول القوائم املالية.�

 املحاسبية املتبع في الشركة. تحديث دليل السياسات�

سبية وفقا للمعايير املحاملالية لتوضيح التغييرات والسياسات املحاسبية عقد ورش تدريب ملوظفي األدارة ا�

 .الدولية
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 فترة تطبيق الخطة:.ت

 عتبار فعليا العمل بخطة العمل إ أبد
ً
هو موضح أشهر كما  6 - 5بيق خطة العمل حوالي وتبلغ فترة تط 2016من شهر يناير  ا

 :أدناهالجدول الزمني في 

 

 

 مايو أبريل مارس فبراير يناير النشاط

����� التخطيط وانطالق املشروع

تحديد الفروقات بين معايير املحاسبة الصادرة من الهيئة 

 السعودية للمحاسبين القانونيين وبين معايير املحاسبة الدولية.
�����

 
ً
ة ملحاسبيللمعايير ا تقييم خيارات السياسات املحاسبية وفقا

 السياسات.ختيار االدولية ومن ثم تحديد و 
�����

دارة املالية لتوضيح التغييرات ورش تدريب ملوظفي اإل عقد 

 والسياسات املحاسبية 
ً
 للمعايير املحاسبية الدولية. وفقا

�����

����� تحديث دليل السياسات املحاسبية املتبع في الشركة.

عمل التقييم االكتواري فيما يتعلق بمخصص مكافأة نهاية 

 الخدمة للموظفين.
�����

ية املعايير املحاسبلى إت الناتجة عن التغيير حساب مبالغ الفروقا

 الدولية.
�����

 2016فتتاحية لقائمة املركز املالي لعام عداد األرصدة اإل إ
ً
 م وفقا

 للمعايير املحاسبية الدولية.
�����

لى إضافة إكل العام ومخطط القوائم املالية عداد الهيإ

 املالية.يضاحات حول القوائم اإل 
�����

����� تقييم التأثير على أنظمة العمل والتقارير وعمل التغييرات الالزمة.

�

 
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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ً
 :الداخلية الرقابة :عاشرا

تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ملواجهة املخاطر األساسية التي تواجها الشركة 

املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية ومخاطر العمل و كافة الضوابط واألنشطة املعتمدة إلدارة املخاطر والتي تتضمن 

املتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة املراجعة التابعة ملجلس اإلدارة، بشكل مستمر على أعمال إدارة املراجعة 

دورية ومتابعة االجراءات املتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه مالحظات  الداخلية كما تقوم اللجنة بمراجعة تقاريرها بصفة

املراجعة القفال املالحظات ومعالجتها بالصورة التي تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة لجنة املراجعة بفاعلية إجراءات 

)إذا وجدت( ألتخاذ اإلجراء الالزم حيالها.  الرقابة الداخلية املتبعة ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ مجلس اإلدارة باألمور الجوهرية

 ويشمل نطاق إدارة املراجعة الداخلية ما يلي:

 إعداد الخطة االستراتيجية السنوية لعمل املراجعة الداخلية.�.1

 التدقيق والفحص الدوري لجميع إدارات الشركة اإلدارية والتشغيلية مع إبالغ املسئولين فيها بنتائج التدقيق. �.2

 اءات والحلول التي تقدمها اإلدارات للتأكد من مدى كفاية هذه اإلجراءات وكفاءتها. تقييم اإلجر �.3

تقديم تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إلى متابعة هذه التوصيات الحقا حتى يتم التأكد من تطبيق هذه �.4

 التوصيات من قبل اإلدارات املعنية.

وتبيلغ جميع املوظفين بأهمية دورها من خالل إلقاء محاضرات عن أهمية املساهمة في تطويرنظام الرقابة الداخلية �.5

 الرقابة الداخلية و دور اإلدارات في تطوريها و تحسينها.

إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا املراجع الخارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم املالية السنويةللشركة، وبإجراء 

الداخلي في الشركة وأنظمتها اآللية والحاسوبية للتأكد من وجود فصل مالئم للمهام، ووجود  تقييم شامل للنظام الرقابي

 أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.

العديد من عمليات التدقيق الدورية و التي كان من شأنها التأكد  م2015هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية خالل العام  

اخلي ة الد. كمان تبين أن نظام الرقابلعملياتها املختلفة جوهري خلل أو ضعف ولم يتبين وجود أي  من دقة و فعالية األداء,

 يسير بشكل سليم وفعال.
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 مجلس اإلدارة: :الحادي عشر

 تكوين مجلس اإلدارة:-1

جلس متتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف 

 أحد عشر دارة من اإل 
ً
م وملدة ثالث سنوات، وقد بدأت 03/12/2013تم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية في تاريخ  عضوا

 .م09/12/2016م تمتد حتى تاريخ 10/12/2013أعمال املجلس للدورة الحالية في تاريخ 

 ،من أجل تحقيق مصالح الشركة وجميع املساهمين كاملٍة  وبعنايٍة  بإخالٍص  ظائفهميقوم أعضاء مجلس اإلدارة بتأدية و 

�وتتمثل الوظائف األساسية ملجلس اإلدارة فيما يلي: منهم.  معينٍة  وليس ملصلحة مجموعٍة 

 ومراجعتها وتوجيهها. املخاطر  وسياسة إدارة ،ةيللشركة وخطط العمل الرئيسالشاملة وضع االستراتيجية �-1

 .وإقرار امليزانيات السنوية ،واستراتيجياتها وأهدافها املالية تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة�-2

 .وتملك األصول والتصرف بها ة للشركةيالنفقات الرأسمالية الرئيس اإلشراف على�-3

  .ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركةاألداء  وضع أهداف�-4

 اعتماد القوائم املالية األولية والسنوية�-5

 . التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها املراجعة الدورية للهياكل�-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

�

 

م2015تقرير مجلس اإلدارة   36  
�

 مجلس اإلدارة:تصنيف أعضاء -2

 ويتم تصنيف األعضاء وفق
ً
للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية  ا

 ملا يلي:
ً
 باململكة العربية السعودية وفقا

 مالحظات صفة العضوية املهام االسم م

1 
 معالي املهندس / عبدالعزيز عبدهللا الزامل

 ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة 
 - تنفيذي غير  رئيس املجلس

 املهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي 2
العضو املنتدب 

 والرئيس التنفيذي
 - تنفيذي

3 
 املهندس / رياض سالم علي أحمد

 ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة
 - غير تنفيذي عضو

4 
 األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

 ممثل املؤسسة العامة للتقاعد
 - تنفيذيغير  عضو

5 
 الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

 ممثل شركة العليان املالية
 - غير تنفيذي عضو

 - غير تنفيذي عضو الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز 6

 - غير تنفيذي عضو األستاذ / فهد سليمان الراجحي 7

8 
 األستاذ/ إبراهيم حمود املزيد

 ممثل الشركة العربية لالستثمار 
 - مستقل عضو

 - مستقل عضو الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل 9

 - مستقل عضو األستاذ / عبدالرحمن علي التركي 10

 - مستقل عضو املهندس / محمد عبدهللا الغرير 11
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 مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة األخرى:-3

 الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:يبّين الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة 

 العضوية في الشركات املساهمة األخرى داخل / خارج اململكة االسم م

 عبدالعزيز عبدهللا الزاملمعالي املهندس /  1

 شركة الصحراء للبتروكيماويات )مساهمة مدرجة، السعودية( -

 السعودية(مصرف اإلنماء )مساهمة مدرجة ،  -

 شركة مجموعة الزامل القابضة )مساهمة مقفلة، السعودية( -

 بنك البالد )مساهمة مدرجة ، السعودية( - املهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي 2

 شركة الخليج للتدريب والتعليم )مساهمة مدرجة ، السعودية( - عبدالعزيز عبدالرحمن القويزالدكتور /  3

 عبدالرحمن علي التركياألستاذ /  4

 شركة الصقر للتأمين التعاوني )مساهمة مدرجة ، السعودية( -

 شركة انفستكورب )مساهمة مدرجة ، البحرين( -

 شركة جولدن بيراميدز بالزا )مساهمة مدرجة ، مصر( -

 شركة زارة لالستثمار القابضة للفنادق )مساهمة مدرجة ، األردن( -

 ية )مساهمة مقفلة، السعودية(شركة معارض الظهران الدول -

 شركة الطاقة الوطنية )مساهمة مقفلة، السعودية( - عبدالرحمن عبدهللا الزاملالدكتور /  5

 عبدالعزيز عبدالرحمن الخميساألستاذ /  6
 البنك السعودي لالستثمار )مساهمة مدرجة ، السعودية( -

 مدرجة ، السعودية (بتروكيم )مساهمة  -الشركة الوطنية للبتروكيماويات  -

 رياض سالم علي أحمداملهندس /  7

 شركة التخصيص القابضة )مساهمة مدرجة ، الكويت( -

 شركة إيكاروس للصناعات النفطية )مساهمة مدرجة ، الكويت( -

 شركة نور لالستثمار املالي )مساهمة مدرجة ، الكويت( -

 ميزان بنك )مساهمة مدرجة ، باكستان( -

الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية والثقيلة شركة مجمع  -

 )مساهمة مقفلة، األردن(

 محمد عبدهللا الغريراملهندس /  8

 شركة اإلسمنت الوطنية )مساهمة مدرجة ، اإلمارات( -

 مجموعة الغرير الصناعية )مساهمة مغلقة، اإلمارات( -

 شركة ألومنيوم دبي )مساهمة مغلقة، اإلمارات( -

 األستاذ/ إبراهيم حمود املزيد  9

 بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة مدرجة ، األردن( -

 بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة مدرجة ، قطر( -

 مجموعة سوداتل لالتصاالت )مساهمة مدرجة، السودان( -

 شركة سكر كنانة املحدودة )مساهمة مقفلة، السودان( -

 سليمان الراجحياألستاذ / فهد  10
 الشركة الوطنية للصناعة )مساهمة مقفلة، السعودية( -

 شركة مجموعة الراجحي اخوان )مساهمة مقفلة، السعودية( -

 ال يوجد الدكتور / سامي محمد حسين زيدان 11
���
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 سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:-4

حيث تخلل تلك م، 2015أربعة اجتماعات خالل عام  السعودية العاملية للبتروكيماويات عدد عقد مجلس إدارة الشركة

  ،وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضواالجتماعات مناقشة الهم وأبرز االعمال واملشاريع املتعلقة بالشركة، 
ً
 علما

 ب
ً
  .من اجتماعات املجلس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم في الحضور  أن األعضاء الذين لم يحضروا أيا

 
 م2015اجتماعات املجلس عام   

إجمالي 

 االسم م الحضور 
 األول 

31/03/2015 

 الثاني

03/06/2015 

 الثالث

16/09/2015 

 الرابع

09/12/2015 

 4 معالي املهندس / عبدالعزيز عبدهللا الزامل 1

 4 املهندس /  أحمد عبدالعزيز العوهلي 2

 4 القويز الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن 3

 4 الدكتور / سامي محمد حسين زيدان 4

 4 األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 5

 4 املهندس / محمد عبدهللا الغرير 6

 3 املهندس / رياض سالم علي أحمد 7

 3 األستاذ/ إبراهيم حمود املزيد  8

 3 عبدالرحمن علي التركياألستاذ /  9

 2 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل 10

 2 األستاذ / فهد سليمان الراجحي 11
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 وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين املصدر:-5

 االسم

 األسهم في

 م2015يناير  1

 فياألسهم 

صافي  م2015ديسمبر  31

 التغير

نسبة 

 التغير

ملكية األقرباء 

من الدرجة 

 العدد األولى وتغيرها
نسبة 

 التملك
 نسبة التملك العدد

 ال يوجد - - %0.051 186.600 %0.051 186.600 معالي املهندس / عبدالعزيز عبدهللا الزامل

 ال يوجد %5.18 15.000 % 0.083 304.525 % 0.079 289.525 املهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي

 ال يوجد - - %0.191 700.000 %0.191 700.000 املهندس / محمد عبدهللا الغرير

 ال يوجد - - %0.241 883.892 %0.241 883.892 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل

 ال يوجد - - %0.008 000,30 %0.008 000,30 الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز

 ال يوجد - - %2.265 8.305.000 %2.265 8.305.000 األستاذ / عبدالرحمن علي التركي

 ال يوجد %1.45 88.658 %1.691 6.200.000 %1.667 6.111.342 األستاذ / فهد سليمان الراجحي

 ال يوجد - - %0.000 48 %0.000 48 األستاذ/ إبراهيم حمود املزيد 

 ال يوجد - - - - - - سالم علي أحمداملهندس / رياض 

 ال يوجد - - - - - - األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

 ال يوجد - - - - - - الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

 

 وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين املصدر: -6

 االسم

 األسهم في

 م2015يناير  1

 األسهم في

 م2015ديسمبر  31
صافي 

 التغير

نسبة 

 التغير

ملكية األقرباء 

من الدرجة األولى 

 نسبة التملك العدد نسبة التملك العدد وتغيرها

% 0.004�15.000�-�- املهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف �15.000* �100%  ال يوجد�

 ال يوجد�-�-�-�-�-�- املهندس / عبدهللا  سيف السعدون 

 ال يوجد�-�-�-�-�-�- األستاذ / حسين سعيد آل سيف

%0.000�50 األستاذ / راشد محمد الدوسري  �50�0.000%  ال يوجد�-�-�

 ال يوجد�-�-�-�-�-�- األستاذ / كيفن جون هايس

 ال يوجد�-�-�-�-�-�- غرم هللا الحريري األستاذ / عبدهللا 

�
من خالل اشتراكه في برنامج املوظفين التحفيزي  للمهندس/ عبد الرحمن السيف تمت ملكية األسهم� �
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 :وصف ألية مصلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسيين-7

 م:2015فأكثر من أسهم الشركة خالل عام  %5بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية املساهمين الرئيسيين الذين يملكون 

 االسم

 األسهم في

 م2015يناير  1

 األسهم في

 م2015ديسمبر  31
صافي 

 التغير

نسبة 

 التغير
 نسبة التملك العدد نسبة التملك العدد

�-�- % 9.69 35.549.375 % 9.69 35.549.375  شركة مجموعة  الزامل القابضة

 %0.33 - 100.033 - %8.16 29.925.478 % 8.18 30.025.511 شركة إيكاروس للبتركيماويات القابضة

�-�- % 7.75 28.405.514 % 7.75 28.405.514  املؤسسة العامة للتقاعد

�-�- % 5.16 18.940.000 % 5.16 18.940.000  شركة العليان املالية املحدودة

 :وصف ألية مصلحة في فئة األسهم تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق -8

فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء لم يقم أي شخص بإبالغ الشركة عن أية مصلحة في 

 .م2015مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( خالل عام 

 :املكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين-9

وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت يوضح الجدول التالي املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 إليهم الرئيس التنفيذي ومدير عام املالية خالل عام 
ً
 م:2015والتعويضات من الشركة مضافا

 )ريال سعودي(

 البيان

 

أعضاء املجلس 

 التنفيذيين

أعضاء املجلس غير 

 التنفيذيين/املستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

والتعويضات يضاف إليهم الرئيس املكافآت 

 التنفيذي واملدير املالي

 337,442,13 - - الرواتب والتعويضات

 - 682,305 000,21 البدالت

 640,912 000,000,2 000,200 املكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

أية تعويضات أو مزايا عينية  أخرى  

 تدفع بشكل شهري أو سنوي 
- - - 
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 اللجان التابعة ملجلس اإلدارة: عشر: الثاني

 :لجنة املراجعة-1

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء أحدهم عضو في مجلس اإلدارة، والعضوان اآلخران يتم ترشيحهما من خارج مجلس اإلدارة 

 التي تؤلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة املراجعة وهم كما يلي:من ذوي الخبرة 

 املراجعة:أعضاء لجنة .أ

 الصفة االسم م

 عضو مجلس إدارة –رئيس اللجنة  األستاذ / فهد سليمان الراجحي 1

 ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة –عضو اللجنة  األستاذ / أديب عبدهللا الزامل 2

  ممثل املؤسسة العامة للتقاعد –عضو اللجنة  األستاذ/ عبدالسالم ناصر أباعود 3

 

 :واختصاصاتها املراجعةمهام لجنة .ب

االشراف على ادارة املراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال واملهمات �.1

 املوكلة بها. 

 مراجعة خطة عمل املراجع الداخلي السنوية واملوافقة عليها.�.2

 التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.دراسة تقارير ادارة املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات �.3

 التوصية ملجلس االدارة بتعيين املحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم.�.4

 متابعة أعمال املحاسبين القانونيين واعتماد أي عمل جديد خارج أعمال نطاق املراجعة التي يكلفون بها.�.5

 أيها وتوصياتها في شأنه.دراسة نظام الرقابة الداخلية والتحقق من فاعليته ورفع ر �.6

 دراسة مالحظات املحاسب القانوني على القوائم املالية للشركة.�.7

 .العتمادها دارةإل جلس او التوصية ملدراسة القوائم املالية األولية والسنوية وابداء الرأي حيالها �.8

 حاسبية. دراسة السياسات املحاسبية والتوصية بأي تغييرات والتأكد من توافقها مع املعايير امل�.9
 

 تاريخ انعقاد االجتماعات:.ت

 م2015عقدت اللجنة ثالثة أجتماعات خالل العام 

 تاريخ االجتماع االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع م

 م2015/  02/  09 االول  1

 م2015/  06/  16 الثاني 2

 م2015/  11/  08 الثالث 3

 

املراجعة بدراسة ومراجعة القوائم املالية األولية والسنوية و اتخاذ قرارها بالتمرير و رفع ، قامت لجنة 2015وخالل العام 

 .العتمادها توصياتها ملجلس اإلدارة
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 :لجنة الترشيحات واملكافآت-2

 خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة وهم كما يلي: تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من

 واملكافآت:أعضاء لجنة الترشيحات .أ

 الصفة االسم م

 رئيس اللجنة معالي املهندس / عبدالعزيز عبدهللا الزامل 1

 عضو اللجنة الدكتور / سامي محمد حسين زيدان 2

 عضو اللجنة األستاذ / فهد سليمان الراجحي 3

 عضو اللجنة املهندس / محمد عبدهللا الغرير 4

 عضو اللجنة األستاذ / إبراهيم حمود املزيد 5

 

 :واختصاصاتها مهام لجنة الترشيحات واملكافآت.ب
 
 للسياسات واملعايير املعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح �-1

ً
التوصية ملجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية املجلس وفقا

 أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة .

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات �-2

واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

 مجلس اإلدارة. 

 ييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغ�-3

 تحديد جوانب الضعف و القوة في مجلس اإلدارة ، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .�-4

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل �-5

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين  ويراعى عند وضع تلك وضع سياسات واضحة �-6

 السياسات استخدام معاير ترتبط باألداء.

 مراجعة واعتماد سياسيات الرواتب واملزايا والعوائد الخاصة بموظفي الشركة .�-7

 عة أو أي تعديالت مقترحةالتوصية ملجلس اإلدارة بالترشيحات املقترحة ألعضاء مجلس إدارة الشركات التاب�-8

 .على الهيكل التنظيمي للشركة

 تاريخ انعقاد االجتماعات:.ت

 تاريخ االجتماع االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع م

 م31/03/2015 األول  1

 م09/12/2015 الثاني 2
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 اللجنة التنفيذية:-3

  وهم كما يلي:تتكون اللجنة من ستة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة، 

 أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:.أ

 الصفة االسم م

 رئيس اللجنة معالي املهندس / عبدالعزيز عبدهللا الزامل 1

 عضو اللجنة املهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي 2

 اللجنةعضو  املهندس / رياض سالم علي أحمد 3

 عضو اللجنة الدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز 4

 عضو اللجنة الدكتور / سامي محمد حسين زيدان 5

 عضو اللجنة األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس 6

مجموعة من الفرص االستثمارية املناسبة وذلك من خالل تطوير مشاريع  2015 وقد ناقشت اللجنة خالل اجتماع شهر فبراير 

جديدة  أو االندماج واالستحواذ أو شراء حصص كاملة او جزئية في مشاريع قائمة داخل اململكة وخارجها يتم االعالن عنها 

 .لشركةاكفاءة التشغيلية ملصانع في الوقت املناسب. كما ناقشت اللجنة اليات زيادة الطاقة االنتاجية وتحسين القدرة وال

كما تزامن مع اجتماع اللجنة عقد ورشة عمل في اليوم التالي لكافة اعضاء املجلس حول مراجعة وتقييم االستراتيجيات التي 

تبناها املجلس وكيفية تفعيلها كما تضمنت الورشة استعراض ملهام ومسئوليات اعضاء املجلس ومبادئ الحوكمة وذلك ي

استشاري متخصص في هذا املجال. حيث تم تصميم محتويات ورشة العمل بناء على نتائج التقييم الذي قام بة من قبل 

 أعضاء املجلس في نهاية العام املاض ي.

 :واختصاصاتها اللجنة التنفيذيةمهام .ب

 تفويض املجلس.حسب  دراسة املواضيع املحالة للجنة من قبل مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات املناسبة حيالها�-1

تمارس اللجنة صالحيات املجلس بناًء على جدول الصالحيات املتضمن بالالئحة وفيما يتعلق بإدارة وتوجيه �-2

أنشطة وشؤون العمل في الشركة باستثناء تلك األمور التي ينص على تفويضها إلى لجان أخرى للمجلس واألمور 

كام القوانين واألنظمة املتبعة أو بموجب أحكام التي ليس باإلمكان تفويضها من قبل املجلس بموجب أح

 .النظام األساس ي وعقد التأسيس

 إعداد التوصيات املتعلقة باملشروعات الجديدة واستثمارات الشركة ورفعها إلى مجلس اإلدارة.�-3

 .إلدارةجلس اورفعها مل إعداد التوصيات الخاصة بالقرارات اإلستراتيجية املتعلقة باألولويات التشغيلية للشركة�-4

التصرف نيابة عن مجلس اإلدارة وممارسة كافة سلطات وصالحيات املجلس في إتخاذ القرارات املناسبة والتي �-5

  .ال يمكن تأجيلها إلى الجلسة املقررة من إجتماعات املجلس أو يصعب إتخاذها من خالل آلية التمرير

 لكافة تزويد مجلس اإلدارة بمحضر اإلجتماع �-6
ً
  .التي اتخذتها اللجنة  ات والتوصياتالقرار يتضمن وصفا

 تاريخ انعقاد االجتماع:.ت

 االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 م21/02/2015

  



�
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 عشر: إقرارات مجلس اإلدارة:الثالث 

 يقر مجلس اإلدارة بالتالي:

 .أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح�.1

 .على أسس سليمة ونفذ بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعّد �.2

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.  �.3

 املوحدة وفق تم إعداد القوائم املالية�.4
ً
للمعايير واألنظمة املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  ا

 القانونيين وطبق
ً
ر ة فيما يتعلق بإعداد ونشكساس ي للشر ات والنظام األ كللمتطلبات ذات العالقة من نظام الشر ا

 البيانات املالية.

 فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو �.5
ً
ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا

 الرئيس التنفيذي أو مدير عام املالية أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

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

 تعويض.

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

 

  



�
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 عشر:  الجمعية العمومية للمساهمين:الرابع 

 موعد، حيث قامت الشركة باإلعالن عن م2015مارس  31م جمعية عمومية عادية بتاريخ 2015عقدت سبكيم خالل عام 

 على األقل وذلك في موقع الجمعية انعقاد 
ً
السوق املالية شركة ومكانها وجدول أعمالها قبل املوعد بخمسة وعشرين يوما

كما أتاحت الشركة الفرصة ، حليةالسعودية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروني وفي الجريدة الرسمية والصحف امل

حاطتهم بالقواعد التي تحكم اجتماع إللمساهمين للمشاركة والتصويت على املوضوعات التي يتضمنها جدول األعمال و 

وإجراءات التصويت عبر دعوة الجمعية، وعن طريق توزيع ملف يحتوي على معلومات كافية تمكن املساهمين من ة الجمعي

طالع على ، وتم تمكين املساهمين من اإل افور انتهائه ةمت الشركة بإبالغ السوق عن نتائج اجتماع الجمعياتخاذ قراراتهم، وقا

 لحرص سبكيم على تطوير طرق التواصل مع  .محضر االجتماع بمقر الشركة ومن خالل موقع الشركة اإللكتروني
ً
واستمرارا

اهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية مساهميها وتسهيل كافة اإلجراءات لهم فقد أتاحت سبكيم ملس

 .التصويت عن ُبعد، وذلك من خالل التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر املوقع  اإللكتروني الخاص بتداوالتي

 وفيما يلي القرارات املتخذة:

 القرارات املتخذة نسبة الحضور  تاريخ انعقاد الجمعية م

1 
 جمعية عامة عادية

 م31/03/2015

 

 

 م.2014املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام املالي .1

املوافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة املالية املنتهية في .2

 م.31/12/2014

ة في للشركالتصديق على القوائم املالية وحساب األرباح والخسائر .3

 م.31/12/2014

 م.2014إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام املنصرم .4

املوافقة على توصية مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية على .5

( 0.65م بواقع )2014مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 

( من القيمة اإلسمية %6.5ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل )

( ريال سعودي 238,333,333الواحد بإجمالي مبلغ وقدره )للسهم 

على أن تكون أحقية تلك األرباح للمساهمين املقيدين في السجالت 

 بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

ريال( مليونين ومائتا ألف  2,200,000املوافقة على صرف مبلغ ).6

مائتا ريال(  200,000ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )

 م.2014ألف ريال لكل عضو عن السنة املالية 

املوافقة على اختيار مراجع الحسابات املرشح من قبل لجنة �.7

م والبيانات 2015املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام املالي 

 املالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

 

� �

37% 
 تتصوي

 عن بعد

�

27% 
حضور 

 أو توكيل

�

64% 
 إجمالي الحضور 
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 عشر:  سياسة توزيع األرباح: الخامس

( من النظام األساس ي للشركة وذلك بعد خصم جميع املصروفات 41الصافية السنوية حسب املادة ) يتم توزيع أرباح الشركة

 العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا %10) استقطاع نسبة�.1

 املذكور نصف رأس املال.حتياطي متى بلغ اإل  االستقطاع

نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي  تستقطععلى اقتراح من مجلس اإلدارة أن  بناءً و للجمعية العمومية �.2

 اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 ( من رأس املال املدفوع.%5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )�.3

( من الباقي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة %10م، نسبة ال تزيد على )يخصص بعد ما تقد�.4

 والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على املساهمين كحصة إضافية من األرباح.

 نوي إذا سمحت إمكانياتها املالية بذلكيجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع س�.5

شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة 

 والصناعة.

توزع م والتباطئ اإلقتصادي إال أن سبكيم استطاعت بحمد هللا أن 2015ورغم حالة السوق املتذبذبة خالل العام �.6

( ريال سعودي 6,0م بواقع )2015عن النصف األول من عام  م09/07/2015نقدية على مساهمي الشركة في  أرباح

( ريال عن كل سهم 220.000.000( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ   )%6للسهم الواحد بما يمثل )

اق املالية )تداول( بنهاية تداول يوم حيث كانت أحقية األرباح للمساهمين املسجلين لدى مراكز إيداع األور 

 م.05/07/2015

( ريال سعودي للسهم 0.65م بواقع )2014م عن النصف الثاني لعام 09/04/2015في  وقد تم توزيع ارباح للمساهمين

، حيث كانت أحقية 238.333.333( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  )%6.5الواحد بما يمثل )
ً
( رياال سعوديا

                        توزيع األرباح على املساهمين املقيدين في سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التى عقدت 

  .م2015مارس  31في 
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 صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة: ةوصف أليعشر:  السادس
�

إن الجهات ذات العالقة تمثل الشركات املرتبطة واملوظفين الرئيسيين في املجموعة واملنشآت املسيطر عليها أو املسيطر 

 هاما. خالل السنة، تعاملت الشركة مع عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات او التي 
ً
تمارس هذه الجهات عليها نفوذا

 الجهات ذات العالقة التالية:

 

 العالقة اإلسم

 حامل حقوق أقلية الشركة اليابانية العربية للميثانول املحدودة

 حامل حقوق أقلية العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( –هيلم 

 حامل حقوق أقلية هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش ديشركة  

 شركة شقيقة لحامل حقوق أقلية جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز املحدودة

قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات املجموعة. وبلغ إجمالي املبيعات التي تمت من خالل هؤالء �

 مليون ريال سعودي(. 1.835م: 2014ون ريال سعودي )ملي 1.518الشركاء األجانب مبلغ 

قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء األجانب. بلغ إجمالي مشتريات األصول �

 مليون ريال سعودي(. 97.1م: 2014مليون ريال سعودي ) 19.3الثابتة من الشريك األجنبي خالل العام مبلغ 

والشركاء املالكين لحقوق األقلية سلف لشركات املجموعة لدعم عملياتها واإللتزام بشروط الديون.  قدمت الشركاء�

بعض  السلف طويلة األجل ال تحمل أي تكاليف تمويل وليس لها أي تواريخ إستحقاق محددة، بينما تحمل سلف  

 األخرى طويل األجل وقصيرة األجل تكاليف مالية بأسعار تجارية عادية. 

 ت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت املذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة شركات املجموعة.تم�

 ديسمبر:  31وقد نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية كما في 

 مستحق من اطراف ذات عالقة

 )ماليين الرياالت(

 م2014 م2015  

 38 6 املحدودةالشركة اليابانية العربية للميثانول 

 395 210 العربية جي ام بي اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية( –هيلم 

 19 79 شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

 452 295 املجموع

 

 مستحق إلى أطراف ذات عالقة

 )ماليين الرياالت(

 م2014 م2015 

 5 3 جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز املحدودة
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 : املوارد البشرية:عشر السابع

بكيم فلدى س  ،ينعكس نجاح سبكيم في املقام األول على قدرتها املتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات 

القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز في األداء واملشاركة الفعالة على كافة االصعدة 

ومستويات التنظيم اإلداري في كل شركات سبكيم التابعة ،  وتوفر سبكيم ملوظفيها الرضا الوظيفي الذي يحقق طموحهم 

بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل التدريب الفني واإلداري لرفع مستويات الكفاءة املنهي ، كما تهتم سبكيم 

 .والوالء وخلق بيئة تنافسية شريفة داخل الشركة
 

 م ونسبتها:2014م مقارنة بعام 2015وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام 
�

 العاملون 
 م2014 م2015

� العدد النسبة العدد
�� 799 %74 818 السعوديون 

�� 277 %26 294 غير السعوديين
 1,076  1,112 اإلجمالي

�

 خالل عام  149وقد نفذت "سبكيم" 
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا بالتعاون مع جهات تدريب خارجية تتميز بالجودة  61منها  م 2015برامجا

. يهدف كل ذلك إلى رفع  88واالحترافية ويتم إختيارها طبقا ملعايير الجودة.  و قد قام مدربو سبكيم بعقد 
ً
برنامجا داخليا

 من مختلف  797تفيدين منها كفاءة العاملين واإلداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم. وقد بلغ عدد املس
ً
موظفا

 الشركات. 
 

دورة تدريبية في مجاالت اإلدارة، القيادة، مهارات  350وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر اإلنترنت والذي ضم أكثر من 

. ومن الجدير بالذكر أن محتوى هذه امل 748العمل، األمن والسالمة، ودورات برامج الحاسب حضرها أكثر من 
ً
واد موظفا

 التدريبية تم إعداده من قبل جامعات عاملية مثل جامعة هارفارد لألعمال. 
 

رأس  إلستفادة من التعلم علىلقامت سبكيم أيضا باالهتمام بالتدريب على رأس الوظيفة ملنسوبيها من مشغلي املصانع 

 ساعة تدريبية.  76،272العمل. حيث تم تقديم 
 

برنامج تطويري لتحديد املسار الوظيفي  نفذت الشركةالتخرج. ولذلك  يالسعودي حديثشباب تولي سبكيم إهتماما بال

ملنسوبيها من الخريجين الجدد. يستمر البرنامج ملدة سنتين حيث يتدرب فيه املشتركون على رأس العمل إلى جانب حصولهم 

 ، بمتدر 136على دورات تدريبية في العمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير اإلبداعي والذكاء اإلنفعالي بلغ عدد الحضور بها 
ً
ا

  11 تم تخريج 
ً
  40كثر من أ ، فيما اليزال م2015خالل  موظفا

ً
ي الرقي إلى أعلى معدالت األداء، يواصلون مسيرتهم ف موظفا

 في مختلف املجاالت اإلدارية والفنية 300م وتشمل أكثر من 2016وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام 
ً
 تدريبيا

ً
 .برنامجا

 

 :والعقوباتالجزاءات : عشرالثامن 

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق املالية أو أية جهة إشرافية 

 .أو تنظيمية أو قضائية أخرى 
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 : البرامج التحفيزية ملوظفي الشركة:عشر لتاسعا

 برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:-1

وقد وافق مجلس اإلدارة على أهم أهداف بنود  .قامت الشركة باعداد األنظمة واللوائح الخاصة بالبرنامجم 2015خالل عام 

نظام تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين واملتمثلة في: متطلبات األهلية ، معايير تخصيص وتوزيع الوحدات 

  .الوحدة السكنية للمستفيد ، سعر الوحدة وبدل األثاثالسكنية ، طريقة تسديد قيمة الوحدة السكنية ، تحويل ملكية 

متالك وحدات ال  ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام

ي خدمة ار والعمل فسكنية، وذلك في إطار السياسة املعتمدة لتأمين االستقرار والراحة ملوظفيها وتحفيزهم من أجل االستمر 

 على تنفيذ املشروع حسب الخطة املوضوعة .الشركة
ً
  .كما أن الشركة تعمل حاليا

ً
سكنية  ةوحد 354بناء  ويتم حاليا

 .باستخدام تقنيات الوحدات مسبقة الصنع بمعايير عالية

هاء من املستقبلية بعد االنتوقد وفرت سبكيم ملوظفيها عينات من البيوت الجاهزة واملفروشة لتمكينهم من رؤية منازلهم 

 .حال اإلنتهاء من املشروعجميع األعمال املطلوبة ، ومن املقرر تسليم أول دفعه من البيوت 

 برنامج املوظفين التحفيزي لتملك األسهم:-2

ظة على أدائهم للمحاف ،حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعةتوفير هدف تطبق سبكيم برنامج املوظفين التحفيزي ب

أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقص ى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها املنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في 

� استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات. 
تحويل عدد وقد تم . م2010ها في عام وتقوم شركة البالد لالستثمار بإدارة البرنامج من خالل محفظة خاصة تم فتح

 خالل عام  972,436
ً
البرنامج لدى شركة البالد لالستثمار إلى محافظ املوظفين املستحقين الذين من محفظة م 2015سهما

م 2015ديسمبر  31وقد بلغ عدد إجمالي أسهم البرنامج كما في . م2015بنجاح فترة االشتراك في البرنامج خالل عام  اأكملو 

  676,662 نحو 
ً
 .سهما

 برنامج االدخار:-3

بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار متوافق مع الشريعة اإلسالمية لتحفيز املوظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة 

مساعدة و مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية املؤهلة وتحفيزهم على االستمرار في الخدمة 

املوظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من 

راتب املوظف املشترك في البرنامج، كما تقوم  باستثمار مدخرات املشترك إذا رغب في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك 

  االستثمار على الوجه الذي تراه
ً
 ألفضل املحافظ االستثمارية املتاحة والجائزة شرعا

ً
 ملصلحة املشترك وفقا

ً
كما لها  .محققا

 
ً
حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات املشتركين الراغبين في االستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك املتخصصة وفقا

لفائدة وبشرط أن يكون االستثمار في أوعية ومحافظ إسالمية ألسس ومعايير االستثمار اإلسالمي بما يعود على املشتركين با

 .قليلة املخاطر
 

م، ويقوم بنك الجزيزة بإدارة برنامج االدخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل 2011وقد تم تطبيق برنامج االدخار في عام 

  .من قبل الهيئة الشرعية للبنك
 �



�

�

 

م2015تقرير مجلس اإلدارة   50  
�

 ة::  املخصصات ملصلحة موظفي الشركالعشرون
�

 .م2014م مقارنة بعام 2015يوضح الجدول التالي املخصصات والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة لعام 

 )ماليين الرياالت(

 م2014 م2015 البيان

 131 155 مكافأة نهاية الخدمة

 6 11 برنامج االدخار

 :عالقات املستثمرين:  الواحد والعشرون

 إدارة عالقات املستثمرين:

 منها أن  على غرار أفضل املمارسات "عالقات املستثمرين" بـ م إدارة خاصة تعنى 2015طورت الشركة خالل عام 
ً
إيمانا

ديمومة الشركة تعتمد على مدى االهتمام الذي توليه ملوضوع "عالقات املستثمرين"، حيث إن من شأن مثل هذا االهتمام 

 سرعة تنفيذ مشاريعها التوسعية.أن يساعد الشركة في إنجاز أعمالها القائمة و 

 في عالقات املستثمرين  تلعب إدارةو 
ً
 هاما

ً
ز على يتركوالوزيادة التواصل مع املساهمين واملستثمرين،  الشركةأداء  تطوير دورا

، من أجل إتاحة الفرصة نظمة هيئة السوق املالية وتداول أل متثال إل امع ، الشركة مع الجهات ذات العالقةأعمال تطوير 

ال له ل ق ، والفئات املستفيدة األخرى، مما يسهم في نهاية املطاف لتحقيومستثمريها فيما بين الشركة اتجاهينخلق تواصل فعَّ

سهم ل لوصول إلى تحقيق القيمة العادلةعلى اتساعد  نقطة حيويةفعالقات املستثمرين تمثل ،  تقييم عادل لسهم الشركة

واملحللين وتزويدهم بكافة املعلومات التي تساعدهم في تقييم وضع وذلك من خالل التواصل مع املستثمرين  ،الشركة 

  الشركة ، آخذين في اإلعتبار السياسات املنظمة لإلفصاح و سياسات السوق املالية.

 موقع سبكيم لعالقات املستثمرين:

 على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة ـتحرص   
ً
أمام الجميع ـ في توفير املعلومات املناسبة بغرض مساعدة  "سبكيم" دائما

 عن طريق االفصاح من خالل املساهمين واملستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية

  http://www.tadawul.com.saاملوقع الرسمي تداول 

 موقعها الخاص بعالقات املوقد أ
ً
ستثمرين التي يشتمل على معلومات تخدم مستثمريها ومساهميها على طلقت سبكيم مؤخرا

، كما تحرص الشركة  http://www.sipchem.com/ar/investor-relations-arحد سواء و يمكن زيارته من خالل هذا الرابط 

، بكافة الوقت املناسبعلى التواصل مع املساهمين والرد على جميع استفساراتهم وتزويدهم بكافة املعلومات املطلوبة في 

الوسائل املمكنة. كما توجت الشركة هذه الجهود بتطبيق آلية التصويت عن ُبعد إلتاحة الفرصة للمساهمين الذين يتعذر 

 عليهم حضور اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.

 

 



�

�

 

م2015تقرير مجلس اإلدارة   51  
�

 : حوكمة الشركات:والعشرون الثاني

تسعى سبكيم بصفتها شركة مساهمة عامة ، لتطبيق أعلى معايير الحوكمة من خالل سياسة حوكمة سبكيم ودليل قواعد 

  .السلوك املنهي وبما يتفق مع والقواعد املنظمة لهيئة السوق املالية 

وإيمانا من "سبكيم" بأهمية الحوكمة، فقد حرصت على تطبيق جميع القواعد اإللزامية املنصوص عليها في الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية التي تكفل حماية حقوق املساهمين وتعزيز التزام الشركة بمعايير اإلفصاح 

 والشفافية. 

يحات واملكافآت االستقاللية في مجلس اإلدارة والتأكد من األعضاء املستقلين وعدم م راجعت لجنة الترش2015وخالل عام 

 .وجود أي تعارض مصالح بما يتوافق مع املادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية
 

 ملتطلبات الئحة 04/04/2009وقد قامت سبكيم بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها، واعتمدته الجمعية العمومية في 
ُ
م وفقا

( فقرة )ج( الصادرة عن هيئة السوق املالية وبما ال يتعارض مع نظام الشركات وقواعد التسجيل 10حوكمة الشركات املادة )

واإلدراج والنظام األساس ي للشركة. وليتمكن املساهمون من االطالع على الالئحة قامت الشركة بوضع نظام الحوكمة على 

 .ها اإللكتروني موقع
 

 للمادة العاشرة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية أقر مجلس إدارة "سبكيم" 
ً
وتطبيقا

وقامت بتطبيق جميع مواد الئحة الحوكمة الصادرة  .سياسة تعارض املصالح بما يتماش ى مع أحكام الئحة هيئة السوق املالية

 الية باستثناء املواد الواردة أدناه:عن هيئة السوق امل

 

 األسباب والتفاصيل اإلجراء الفقرة املادة

(6) 

 حقوق التصويت

 ب

هل يبين النظام األساس ى للشركة أن 

طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء 

مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي 

 طريقة التصويت التراكمي؟

تضمن النظام األساس ي للشركة يال 

طريقة التصويت التراكمي ، وتعمل 

 على تعديل النظام 
ً
الشركة حاليا

األساس ي ألستخدام التصويت التراكمي 

 في الجمعيات العمومية القادمة

 د

يجب على املستثمرين من األشخاص ذوي 

الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

مثل صناديق  –بالنيابة عن غيرهم 

في اإلفصاح عن سياساتهم  -االستثمار

التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم 

 السنوية؟

 ال ينطبق

(12) 

 تكوين مجلس اإلدارة
 ط

هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة 

الذين يحق لهم بحسب نظام  –االعتبارية 

الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس 

اإلدارة عدم التصويت على اختيار 

 األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة؟

 ينطبقال 
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 والعشرون: توصيات مجلس اإلدارة: الثالث

رر املق وغير العادية ة العامة العاديةيوص ي مجلس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات "سبكيم"، الجمعي

 م بما يلي:2016في الربع األول من عام ا معقده

 . م2015 املالي لعامعن ا اإلدارة مجلس تقرير  على التصويت�.1

 .م31/12/2015في كما والخسائر للشركة  األرباح وحساب املالية القوائم علىالتصويت �.2

 . م31/12/2015على تقرير مراجعى الحسابات للسنة املالية املنتهية كما في  التصويت�.3

 .م2015اإلدارة عن العام املنصرم  مجلس أعضاء ذمة إبراءالتصويت على �.4

م بواقع 2015توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف األول لعام قرار مجلس اإلدارة بعلى  التصويت�.5

( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره %6( ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل )0.60)

 .( ريال سعودي220.000.000)

ريال( لكل عضو عن  200.000ريال( مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع ) 000,200,2مبلغ ) على صرف التصويت�.6

 .م2015السنة املالية 

م 2016 املالي للعام الشركة حسابات ملراجعة ،املراجعة لجنة قبل من املرشح الحسابات مراجع اختيار  علىالتصويت �

�.أتعابه وتحديد سنوية الربع املالية والبيانات
�.على تعديل املادة العشرون من النظام األساس ي للشركة التصويت�

 :ايضاحات: والعشرون الرابع

سبكيم  -النزاع بين الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات م عن 2014ذكرت الشركة في تقرير مجلس اإلدارة للعام �(أ

( وتاريخ 3صدر حكم من هيئة التحكيم رقم ) وقد ،والواقع بوادي الظهران  للتقنية واإلبتكار ومقاول اإلنشاءات ملركز سبكيم 

23/5/1436 
ً
هـ املعينة من قبل طرفي النزاع، و تمت املصادقة على الحكم من الجهات الرسمية املختصة ليكون حكم نهائيا

 للطرفين، بناء علية فقد تم توقيع طرفي النزاع بتاريخ )
ً
جميع بنود  م( على مخالصة نهائية مشتملة على2015أكتوبر، 3ملزما

الحكم الصادر ومن هيئة التحكيم وتسوية املبالغ بين الطرفين، وأن تكون هذه املخالصة تسوية نهائية وشاملة وقاطعة 

 .وفاصلة ملوضوع النزاع. بحيث ال يحق ألي طرف رفع شكوى أو مطالبة أو دعوى في موضوع النزاع"
 

م بشأن ضرورة عدم التعامل 27/11/2014وتاريخ  2/4/11367/14بموجب تعميم هيئة السوق املالية الصادر برقم ص/�(ب

م وهو املحاسب القانوني 01/06/2015مع املحاسب القانوني ديلويت أند توش )بكر أبو الخير وشركاهم( اعتبارا من تاريخ 

ت م وتم2015باستبدال املحاسب القانوني للعام املالي   فقد أوص ى مجلس االدارة ولجنة املراجعة م.2014للشركة لعام 

من قبل الجمعية العمومية للشركة  م2015تعيين كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمحاسب قانوني للعام املوافقة على 

  .م31/03/2015في تاريخ 
 

كل من  في األقلية شركاء من إضافية أسهم %11 على اإلستحواذالسعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(  الشركة أتمتج(   

 .م2016فبراير في وذلكاألسيتل والشركة العاملية لخالت الفينيل  العاملية الشركة
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 الخاتمة:

الجديدة )تميز بال حدود(؛ ليس فقط في صياغة الكلمات بل في كافة "سبكيم" إال أن يلمس هوية هذا التقرير ال يملك قارئ 

 الرائدة التي تقوم بها الشركة، والتي تضع على عاتقها املزيد من املسؤوليات . شاريع تفاصيل امل

ويقدم مجلس اإلدارة شكره وتقديره إلى اإلدارة التنفيذية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم املخلصة من أجل تطوير 

 .األداء وتحسينة والعمل بجد لتحقيق أهداف الشركة املنشودة

يد، فإن مجلس اإلدارة يجدد العهد مع قيادتنا الرشيدة بأن تكون الشركة لبنة خير ونماء في صرح ومع مطلع العام الجد

 و  أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمينمملكتنا الحبيبة، داعين املولى الكريم 

 .لرعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة سمو ولي ولي العهد

 

 جلس اإلدارة   م
�
�


