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يُعد مركز األبحاث وتطوير استخدامات المنتجات )PADC( أحد العناصر الرئيسة 
لرسالة سبكيم حيث يساهم في تنمية قدراتنا وتحقيق أهدافنا بالتوجيه المستمر 

نحو أقصى الحدود التي تخلق وتعزز وتضمن الحفاظ على استدامة التميز. ال يعد 
هذا التقرير مجرد شهادة على تطور أعمالنا المتنامية فحسب، بل هو أيضًا شهادة 

على التزامنا المستمر بتعزيز حياة المزيد من األشخاص في مسعانا نحو تقديم غد 
أفضل هنا وهناك وفي كل مكان.
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كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” تمثل قصة نجاح مستدام، فقد استطاعت خالل 
فترة لم تتجاوز الخمسة عشر عامًا من الزمن أن تتحول من شركة ناشئة إلى شركة عالمية رائدة في 
مجالها. حيث لعبت “سبكيم” دورًا محوريًا مهمًا في تطور الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية منذ 

تأسيسها وحتى اآلن ليس في المملكة فقط، بل في منطقة الخليج والشرق األوسط.   

وبصفتي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” يسعدني أن أشير إلى أن سجل اإلنجازات الكبيرة للشركة لم 
يكن ليتحقق دون اإللتزام بأعلى درجات السالمة وأدق المعايير البيئية، إضافة إلى جهود كوادر الشركة 

المتنوعة التي تشكل أحد مصادر قوتها، حتى أننا يمكننا القول أن من حق المواطنين السعوديين 
وجميع موظفي “سبكيم” أن يشعروا بالمزيد من الفخر لتحقيق هذا اإلنجاز في فترة زمنية وجيزة.

وقد أدرجت “سبكيم” ضمن قائمة أقوى 500 شركة في العالم العربي للشركات المدرجة في األسواق 
المالية لقوتها التصنيعية والمالية عن فئة قطاع البتروكيماويات لعام 2014م، حيث تم تصنيف سبكيم 

ضمن أقوى 17 شركة في العالم العربي.

ونتيجة التطور المستمر لـ “سبكيم” فقد استطاعت أن تحقق نتائج مالية متميزة رغم التوقفات والصيانة 
الدورية للعديد من مصانعها خالل عام 2014م ـ وبفضل اهلل ـ أسفرت النتائج المالية لعام 2014م عن أرباح 

صافية بلغت )606( ماليين ريال مقارنة بـ )620( مليون ريال في عام 2013م. 

وبالنظر إلى نتائج الشركة المالية فقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية لحملة األسهم عن النصف 
الثاني من عام 2014م بواقع )0,65( ريال للسهم، وسوف تطرح هذه التوصية للموافقة خالل اجتماع 

الجمعية العمومية المقرر انعقادها ـ إن شاء اهلل ـ خالل الربع األول من عام 2015م، علمًا أنه تم صرف 
أرباح نقدية لمساهمي الشركة بواقع )0,60( ريال لكل سهم عن النصف األول من عام 2014م، بحيث يكون 

مجموع ما سوف يصرف عن عام 2014م )1,25( ريال للسهم.

وقد حرصت سبكيم على الدخول في مشروعات جديدة ذات تقنيات متقدمة في الصناعات التحويلية 
وتوسعة بعض المشاريع القائمة، لتدعيم تطوير الصناعات التحويلية في المملكة من ناحية، وتشجيع 

القطاع الخاص على االستثمار في هذه الصناعات من ناحية أخرى، إضافة لتحقيق هدف الشركة في 
النمو وتوسيع عملياتها، بحيث يتم استخدام منتجات هذه المشروعات إلنشاء مشروعات جديدة تفتح 

اآلفاق أمام المستثمرين إليجاد صناعات ومنتجات جديدة تحقيقًا للهدف األكبر واألهم وهو إيجاد قاعدة 
صناعية قوية بداًل من اإلعتماد على النفط كسلعة رئيسية.

ويجدد مجلس اإلدارة تأكيده لمساهمي “سبكيم” سعيه الدؤوب للبحث عن استثمارات جديدة متميزة 
وخلق قيم أساسية على مستوى العالم، مع توفير المزيد من الرقابة الصارمة ومتابعة ورصد أهدافنا 

المرحلية واالستراتيجية بكافة مصانع الشركة، وذلك لدعم عمليات اإلنتاج والتسويق في سبكيم 
وشركاتها التابعة. 

وأنتهز هذه الفرصة ألعرب باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة عن بالغ شكرنا وامتناننا لجميع 
المساهمين على ثقتهم ودعمهم ألنشطة الشركة. 

عبدالعزيز عبداهلل الزامل 

رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة الرئيس التنفيذي 

تزايدت الشجاعة في مواجهة التحديات في  2014 في سبكيم وانتقلت إلى تحديات بيئة األعمال 
االقتصادية الصعبة. بالرغم من العام المضطرب لألعمال االقتصادية العالمية، أفخر بالقول بأن الروح 

والشجاعة التي تميز كل ما نفعله في سبكيم تجعلنا في االتجاه الصحيح الستراتيجيتنا المخططة للنمو 
الطبيعي. شهد العام 2014 أيضا قيام سبكيم بالتوسع في بحثها عن الشريك العالمي المناسب في 
السعي لتحقيق استراتيجيتنا لخلق نوع من التوافق بين  القدرات االنتاجية والتسويقية بما يتماشى مع 

التوجهات السائدة للمستهلك عالميًا.

شهد العام 2014 مساهمة المنتجات المتزايدة لسبكيم في تعزيز 
قدرتها على تلبية الطلب المتنامي ألسواق المنتجات النهائية. وفي 

السعي نحو التميز من خالل التعرف على توجهات السوق العالمية، 

حددت سبكيم أربعة توجهات سائدة عالمية سوف تحدد مستويات 
النمو لفترات كثيرة من  القرن الحالي ، حيث تم إدراك أن سكان العالم:

يتزايدون ويعمرون كثيراً.  �
�     يتحضرون وينزحزن تجاه المدن الكبرى.

�     يستخدمون التقنيات الالزمة لتوليد الطاقة ومجابهة التغيرات 
المناخية.

�     يساهمون في نشوء أسواق ومنتجات جديدة.

في هذا المستقبل المثير الجديد، توفر الصحة والتغذية، واإلسكان 
واإلنشاء، والطاقة والمناخ، والتنقل واالتصاالت فرًصا للنمو تحدد 

نجاح األعمال االقتصادية على األقل للنصف التالي من القرن الحالي. 
ومن هنا، ثمة توجه ألن تركز سلسلة القيم لسبكيم على التوجهات 

السائدة للمستهلك في المستقبل، مما يعني أن سبكيم تتبوأ مكانة 
استراتيجية فيما يتعلق بإمتالكها لمحفظة قوية من المنتجات التي 

تضمن لها النمو ألجيال قادمة.

إن التوسع المتزايد لمجموعة المنتجات التي تنتجها الشركة، وبوتيرة 
سريعة، يهدف  لتقليل مخاطر العرض وتقلب األسعار، وذلك  من 

خالل إنتاج المواد الخام الكيماوية التي تستخدم كلقيم لمصانعنا 
مع زيادات  هائلة في الطاقة االنتاجية، يعني أن سبكيم في وضع جيد 

لزيادة فرص النمو العالمية مع إدارة المخاطر في ذات الوقت.

في 2014 واصلنا التوسع في قدراتنا التسويقية العالمية. في الواقع، 
بحلول عام 2016، نتوقع أن تتولى شركة سبكيم للتسويق مسئولية 

65% من إجمالي حجم التسويق التجاري الخاص بنا. يعد هذا وبحق إنجاًزا 
كبيًرا في بيئة عالمية يقل فيها منتجو البتروكيماويات الذين يسوقون 

لمنتجاتهم. أثبتت الظروف العالمية الصعبة فعالية النمو واستراتيجية 
التنوع التي تتبناها سبكيم.

بنهاية 2014، واجهنا العديد من التحديات المصاحبة لتأثير أسعار النفط 
الخام على البضائع ومشتقاتها ذات الصلة. وبالرغم من هذا البيئة 

التجارية الملتبسة، شهدت استراتيجيتنا استمرارًا في تحقيق ربحية وأداء 
ثابتين مع ضمان االستدامة من خالل مرونة اإلنتاج لنطاقنا الجغرافي 

الممتد.

إن التزامنا بالنمو من خالل بناء قدراتنا على أساس مستدام وكفء 
يتضح من خالل األداء الثابت للمبيعات. وبينما تأثرت هوامش األرباح 

بأحوال السوق المتعثرة التي أثرت على مجموعة منتجاتنا المتنوعة، 
نجحت سبكيم على الرغم من ذلك في التفوق على منافسين 

عالميين من خالل اإلدارة الناجحة للعديد من المشكالت المتوطنة 
في صناعتنا. لقد ضمن هذا األداء الممتاز حفاظ سبكيم على النمو 

منذ بداية العام حتى تاريخه على الرغم من الرياح المعاكسة للصناعة 
العالمية. باإلضافة إلى ذلك، ساهم  توجه سبكيم نحو اإلدارة 

المتحفظة ألمورها المالية في التخفيف من حدة التأثير على هامش 

الربح في تلك البيئة التجارية الصعبة وهو ما تبين من خالل صافي 
األرباح. وهكذا، فإن أداءنا طوال العام ظل يحقق نمًوا في المبيعات 

وهوامش الربح مما ساهم في تحقيق نمًوا إيجابًيا وأرباًحا مستمرة. 

سجل هامش األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
EBITDA عن السنة المالية 2014 نسبة 43.2 %، بما يعكس كال من قوة 

استراتيجيتنا باإلضافة إلى الربحية األساسية والنمو على المستوى 
التشغيلي. سجلت أرباحنا السنوية  لكل سهم 1.65 ريال سعودي. 

ومع ذلك أدى تعديل البنود غير المتكررة إلى أرباح تحقيق صافي ربح 
لكل سمهم بقيمة 1.91 ريال سعودي أو نسبة نمو 8.9 % على أساس 

مستمر. من خالل وعد عالمتنا التجارية Excellence Everywhere )التميز 
في كل مكان( بعد 15 عاًما من إنشاء أصول مادية قوية، نكشف 

النقاب ربما عن أكثر األصول أهمية وهو عالمتنا التجارية.

 من خالل قوة الفكرة مع بساطتها في نفس الوقت، نلتزم بطريقة 
التخاذ القرارات في سبكيم بما يمنحنا التميز في كل مكان. 

كمهندسين وعلماء ومحترفين، يمثل المسح الذي نجريه عن اإلنتاج 
القائم وعن توجهات السوق أهم أنشطتنا. بالمثل، تستخدم العديد 

من منتجاتنا التي ننفرد حصرًيا على مستوى المملكة العربية 
السعودية بإنتاجها في اإللكترونيات والمنسوجات والزراعة والمواد 

العازلة والكيماويات والتعبئة والتغليف والدهانات والمواد الصيدالنية 
والصناعات اإلنشائية حول العالم. 

توجهنا عالمتنا التجارية الجديدة حاليا في تسويغ قراراتنا، ولقد عملت 
هذه الممارسة االستراتيجية على تنشيط إدارتنا وفرق العمل لدينا، بما 

يجعلنا أكثر وعًيا بمدى ضرورة تحولنا إلى العالم من حولنا. لقد أدى 
هذا اإلدراك إلى شعور أكثر عمًقا بالفخر من الداخل وأتوقع أن يشارك 

الجميع في التمتع بالزخم الذي تولده عالمتنا التجارية.

 لقد وضعتنا مجموعة منتجاتنا المتزايدة باستمرار مع الوصول 
المتنامي إلى العالمية في مكان ندعم من خالله التوجهات السائدة 

المستقبلية للمستهلك. إن إدراك هذه اإلمكانية يعني بأن لدينا فرصة 
كبرى في التوسع في أعداد الموظفين في المناطق الممثلة لهم، بما 

يسمح بمزيد من النمو الثقافي في صناعتنا.و على الرغم من جهودنا 
التي تمتد على مستوى العالم، نظل مدركين لجذورنا العميقة في 

المملكة العربية السعودية والشرق األوسط.

 من هذا المنطلق، أتقدم بالشكر لجميع موظفينا وشركائنا وموردينا 
وحكومة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي على 

المساعدة الدءوبة من جانبهم في تحويل رحلتنا إلى التميز إلى حقيقة 
 واقعة. أتطلع إلى التغلب على التحديات الخاصة بالعام 2015، حيث

أنني لدي إيمان صادق بتميز أعمالنا وطموحنا مما ينعكس على 
مستقبلنا _ بإذن اهلل _ إيجابيًا.

مع خالص التقدير
أحمد بن عبد العزيز العوهلي
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وفي كل مكان هناك

 هنا
بدءًا من المنتجات التي نشتريها إلى الطعام الذي نتناوله، يجب 

أن تتم جميع المراحل بعناية فائقة، وهو ما يفسر اهتمام سبكيم 
بالقيام بأقصى درجات التقصي والمتابعة للتأكد بأن الجزء الخاص 

بها في العمليات الزراعية قد ٌصدق على تميزه.
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تلتزم سبكيم بأنظمة وقوانين ومتطلبات الصحة المهنية والسالمة 
واتباع أفضل الممارسات المتعلقة بأنشطة الشركة. والجدير بالذكر 

أن سبكيم قد حصلت على شهادة الرعاية المسئولة )RC 14001 ( كأول 
شركة لصناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وتم 

تجديدها في عام 2014م. وتقوم الشركة بإنتاج وتسويق العديد من 
المنتجات البتروكيماوية والكيماوية، وذلك في إطار سعيها الدؤوب 
والمتواصل للتطور المستمر بما يلبي تطلعات عمالئها ومساهميا 

إضافة إلى توفير السالمة والراحة لموظفيها.  

وتقوم »سبكيم« بنشر وتعزيز الوعي بالمخاطر المتعلقة بالعمل 
والصحة المهنية واألمن مع تطبيق التقنيات الضرورية للتقليل من 

هذه المخاطر إلى أقل حد ممكن من الناحية العملية، كما تقوم 
بعقد محاضرات وحمالت توعية على مدار العام لكافة العاملين حول 
السالمة والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي بأصول السالمة 

مما يسهم في جعل سبكيم بيئة عمل آمنة، ونتيجة هذه الجهود فقد 
تم إنجاز )8( ماليين ساعة عمل بدون إصابة مقعدة عن العمل. وبلغت 
ساعات تدريب العاملين معدل 11،800 ساعة في مجاالت األمن والسالمة 
والبيئة بهدف إعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة مصانع 

الشركة بشكل آمن.

وفي شهر سبتمبر 2014م خضعت الشركة لعملية تدقيق شاملة فيما 
يخص جميع األنظمة اإلدارية المختصة في:

 RC 14001 /السالمة  �
ISO 14001 /البيئة  �

ISO 9001 /الجودة  �
OHSAS 18001 /الصحة والسالمة  �

 وذلك بهدف التأكد من فاعلية تطبيق هذه األنظمة وتحديد فرص 
التطوير في جميع مجاالت العمليات التي تشمل كافة إدارات 

ومصانع الشركة. وقد تكللت جهود اإلدارة العليا ومنسوبي الشركة 
بالنجاح والحصول على التجديد للشهادات المعتمدة ألنظمة الرعاية 

المسؤولة والجودة للسنوات الثالثة القادمة.  
  

وتهدف الرعاية المسئولة إلى تعزيز التزام العمل باتجاه رفع مكانة 
جودة وسالمة منتجاتها من البتروكيماويات، وقد ارتأت إدارة سبيكم 

 ضرورة وضع واعتماد استراتيجيات طويلة األمد لتطبيق المبادرات
التي تدعم تحقيق مفهوم االستدامة، ولتكون من أهم األهداف في 

عام 2015م.

الرعاية المسئولة
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انبثق وعد عالمة سبكيم، بالتميز في كل مكان، من بيئة ابداعية تتسم 
بالتحدي عن طريق البحث الدائم عن أفضل الطرق لألداء المتميز

في مثل هذه البيئة، عندما يكون هناك توجه لدراسة أي فرصة 
استثمارية، دائما ما تضع الشركة في اعتبارها موظفيها، وعمالؤها، 

والمجتمعات واليئة التي تحضتن أعمالها، سواء المحلية أو العالمية 
بالطبع كونها جزء منها، حيث ال يمكن تحقيق المزيد من النمو دون 

ضمان استدامتهم. 

وفي هذا االطار، تخصص سبكيم 1% من أرباحها السنوية ألنشطة 
 المسؤولية المجتمعية، وقد بلغت هذه النسبة في العام 2014م

7 مليون ريال سعودي. وتدار مثل هذه االنشطة من خالل فريق مكرس 
تمامًا لهذا العمل في إدارة المسؤولية المجتمعية. الذي يضطلع بدور 

تحديد واختيار وتنفيذ أعمال الدعم للمجتمع واألفراد ومشاريع التطوير 
على أساس ربع سنوي.

ويقوم هذا القسم في الوقت الراهن بتطوير استراتيجية ذات نطاق 
أكبر بحيث تضم مبادرات عالمية تتماشى مع النمو العالمي الذي 

تحققه الشركة، فضاًل عن العمل على البحث عن فرص التعاون مع 
حكومة الممكلة العربية السعودية فيما يتعلق بمبادرات المسؤولية 

المجتمعية محليًا للمشاركة في برامج وتحديات التطوير الوطنية.تفخر 

شركة سبكيم أن تكون مساهمة ضمن 26 مبادرة قدمت الدعم في 
مجال الخدمات االنسانية والبيئية بالمملكة خالل العام المالي 2014م.

باالضافة الى ذلك، تقوم الشركة بإدارة أكثر من 350 فصاًل دراسيًا وبرامج 
تطوير القيادات على مستوى عالمي، وهو ما يضمن توفير القدرات 

والكفاءات الالزمة بما يتوافق مع نمو الشركة. إن التزام الشركة 
بتطبيق برامج السعودة يتمثل في أن ثالثة أرباع عدد العاملين بها 
من السعوديين، كما تحرص الشركة على تقديم الدعم االضافي 

لموظفيها من خالل تبني برامج تملك البيوت، ونظام تحفيز 
الموظفين، وسياسة المساعدة على االدخار. 

شهد العام 2014م إكمال المراحل النهائية لمركز األبحاث وتطوير 
استخدامات المنتجات )PADC( في وادي التقنية بالظهران التابع 

لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. وتبلغ استثمارات سبكيم في 
هذا المركز 300 مليون ريال سعودي ليعود بالفائدة على الصناعة 

البتروكيميائية السعودية، بما يؤهل المملكة ألن تتبوأ مركز الريادة 
عالميًا في هذا المجال. ومن ثم يمكن القول بأن هذا المركز يمثل 

أحد العناصر الرئيسة لرسالة سبكيم حيث يساهم في تنمية قدراتنا 
وتحقيق أهدافنا بالتوجيه المستمر نحو أقصى الحدود التي تخلق وتعزز 

وتضمن الحفاظ على استدامة التميز.

االستدامة
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 هناك

وفي كل مكان

الجدير بالذكر أن منتجات سبكيم تجدونها ملموسة في جميع  هنا
تفاصيل حياتكم، سواء كانت يومية أو حتى تلك التي نستخدمها 

ولو مرة واحدة في رحالتنا، ونحرص دائما على خلق التميز في كل 
مكان تستخدم فيه هذه المنتجات.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات »سبكيم« هي إحدى 
الشركات السعودية المساهمة المدرجة في السوق المالية 

السعودية، حيث تأسست في 1999/12/22م برأسمال يبلغ حاليًا 3.6 مليار 
ريال موزعًا على 366.6 مليون سهمًا، حيث تستثمر »سبكيم« بشكل 

نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية 
والوسيطة إلنتاج المواد المستخدمة في صناعة العديد من المنتجات 

الكفيلة بتحقيق رفاهية اإلنسان، وتشدد »سبكيم« في تنفيذ أنشطتها 
على التزام أعلى معايير الجودة في اإلنتاج مع التزامها بالمحافظة على 

البيئة، وبسالمة موظفيها خاصة والمجتمع بوجه عام.

وقد وقع اختيار »سبكيم« على مدينة الجبيل الصناعية إلقامة مجمعها 
الصناعي متعدد المنتجات البتروكيماوية  لما تتمتع به من توافر جميع 

عناصر البنية األساسية الضرورية إلقامة أي مشروع ضخم وكبير، حيث 
أنها تعد واحدة من المناطق الصناعية الرائدة في العالم، إضافة إلى 

توافر المواد الخام في المنطقة الشرقية، وكذلك سهولة عمليات 
التصدير عن طريق ميناء الملك فهد الصناعي. حيث بلغ اإلنتاج 

اإلجمالي للمصانع القائمة2,1 مليون طن متري في عام 2014م بينما 

بلغ اإلنتاج2,3 مليون طن متري في عام 2013م ويعود انخفاض اإلنتاج 
إلى التوقفات  والصيانة الدورية التي قامت بها مصانع الشركة خالل 

عام 2014م.
وتجدر اإلشارة إلى أن الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 

»سبكيم« تحتل مساحة مليون متر مربع في منطقة الصناعات 
األساسية بمدينة الجبيل الصناعية، بشرق المملكة العربية السعودية، 
وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى 

تكامل المنتجات الكيميائية الحالية والمستقبلية، لتأسيس سلسلة 
من المنتجات النهائية القيمة، مساهمة منها في إيجاد قلعة صناعية 

كبيرة في مدينة الجبيل، وكذلك زيادة الناتج المحلي، ودعم التنمية 
الصناعية في ظل خطط التنمية الشاملة التي تنفذها المملكة، األمر 

الذي يضاعف عائدات وأرباح المساهمين.  

وقد أصبحت شركة »سبكيم« رائدة في عالم البتروكيماويات ، محليًا 
، وإقليميًا وعالميًا  حيث يعود هذا اإلنجاز النوعي إلى ما تتمتع به 

الشركة من قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها في مصاف الشركات 
العالمية العاملة في هذا المجال.

وصف نشاط الشركة
1- الشركة العالمية للميثانول: 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2002م برأسمال 
يبلغ  360.970.000 ريال سعودي، حيث تمتلك »سبكيم«  65% من 

رأسمالها، بينما تملك النسبة المتبقية الشركة اليابانية العربية 
للميثانول المحدودة وهي شركة مملوكة من قبل مجموعة من 

الشركات اليابانية. وقد وفرت شركة )جاكوبز( التقنية للشركة. ويتمثل 
نشاطها الرئيسي في إنتاج الميثانول بطاقة إنتاجية 970 ألف طن 

متري سنويًا، ويعمل المصنع ـ وهلل الحمد ـ بكامل طاقته التصميمية، 
ويتم استخدام جزء من إنتاج المصنع كلقيم أساسي لمصنع الشركة 
العالمية لألسيتيل المحدودة، بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إلى عمالء 

الشركة إقليميًا وعالميًا. ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية 
بالمملكة العربية السعودية.   

وقد قامت الشركة العالمية للميثانول بعمل صيانة دورية غير 
مجدولة للمصنع ألسباب فنية في شهر يناير وشهر يوليو 2014م ولمدة 
أسبوعين في كل مرة، كما توقف المصنع مرة أخرى قرابة ثالثة أسابيع 

في شهر نوفمبر 2014م ألعمال الصيانة وبعض اإلصالحات بما يتماشى 
مع المعايير المتبعة للصيانة الوقائية الالزمة ورفع مستوى االعتمادية 

مما أثر على كميات اإلنتاج من المصنع خالل العام، بينما كان لهذه 
التوقفات تأثير إيجابي على مستوى أداء المصنع في اإلنتاج والكفاءة 
التشغيلي، وقد اتخذت الشركة كافة االحتياطات الالزمة للتخفيف من 

تأثير هذا التوقف على التزاماتها تجاه عمالئها وتقليل األثر المالي على 
النتائج المالية لعام 2014م.

2- الشركة العالمية للدايول: 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2002م برأسمال 
يبلغ 431.250.000 ريال سعودي، وتمتلك »سبكيم« 53،91% من رأسمالها، 

بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من المؤسسة العامة للتقاعد  
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية وعبد اللطيف البابطين 

وشركاه، والشركة العربية للتمويل والتجارة )استرا( ، شركة هنتسمان 
وشركة دافي بروسيس تكنولجي. وقد وفرت شركتا )هنتسمان 
ودافي بروسيس تكنولجي( التقنيات للشركة. ويتركز نشاطها 

الرئيسي في إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد 
والتتراهايدروفوران بطاقة إنتاجية 75 ألف طن متري سنويًا، ويعمل 

المصنع ـ وهلل الحمد ـ بكامل طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة 
البيوتانديول عالية الجودة والتي يتم شحنها إلى عمالئها  إقليميًا 
وعالميًا، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة 

العربية السعودية.   

وقد تمكنت الشركة العالمية للدايول من ربط منشآت التوسعة 
الجديدة بمعدات وأنظمة المصنع القائمة في شهر سبتمبر 2014م، 

حيث تضمنت التوسعة استبدال مفاعل التحفيز واستبدال المؤكسد 
الحراري، وتم تزويد النظام بمنتج جديد وهو جاما بتروالكتون، وعلى 

الرغم من بدء تشغيل وحدة الجاما بتروالكتون الجديدة إال أنها مازالت 
قيد التثبيت حتى يتم التأكد من كفاءة تشغيلها، وقد بذل فريق العمل 
جهودا مضنية، محققين تحواًل كبيراً، حيث حقق المشروع ما يقارب من 

2 مليون ساعة عمل دون أية إصابة مقعدة عن العمل.

كما قامت الشركة العالمية للدايول بعمل صيانة دورية مجدولة 
شاملة لكافة وحدات التصنيع في شهر أبريل 2014م ولمدة 35 يومًا، 

كما توقف المصنع في شهر أغسطس 2014م ولمدة أربعة أسابيع 
وذلك حسب ما هو مجدول في الخطة الستكمال عمليات ربط منشآت 

التوسعة الجديدة بمعدات وأنظمة المصنع القائمة والقيام بأعمال 
الصيانة الدورية لبعض مرافق وحدات المصنع والتي كان لها تأثير 

إيجابي على مستوى أداء المصنع في اإلنتاج والكفاءة التشغيلية، 
واتخذت الشركة جميع اإلحتياطات الالزمة للتخفيف من تأثير هذا 

التوقف على التزاماتها تجاه عمالئها وتقليل األثر المالي على النتائج 
المالية لعام 2014م.

٣- الشركة العالمية للغازات:

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2006م برأسمال 
يبلغ 425.400.000 ريال سعودي، حيث تمتلك »سبكيم« 72% بينما تمتلك 

النسبة المتبقية كل من الشركة الوطنية للطاقة والمجلس األعلى 
لألوقاف، وقد وفرت شركة )لورجي االلمانية وأيرليكيد الفرنسية( 

التقنيات للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج أول أكسيد 
الكربون بطاقة  إنتاجية 340 ألف طن متري سنويًا، ويعتبر هذا المصنع 

األكبر من نوعه في العالم، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل 
الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة كلقيم إلنتاج حمض األسيتيك، 

كما يعتبر المصنع مصدراً إضافيًا لتزويد الشركة العالمية للدايول 
بالهيدروجين، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة 

العربية السعودية.   

وقعت الشركة العالمية للغازات في شهر سبتمبر 2014م اتفاقية 
طويلة األجل مع سابك إلمداد الشركة السعودية للميثاكريليت 

)ساماك(، إحدى الشركات التابعة لسابك بغاز اول أكسيد الكربون، 
وذلك بعد اكتمال بنائه وتشغيله بكامل طاقته اإلنتاجية والمتوقع أن 

يكون في النصف األول من عام 2017م، حيث سيستخدم كلقيم في 
إنتاج 250 ألف طن من مادة ميثيل ميثاكريليت سنويًا. 

قامت الشركة بعمل صيانة دورية غير مجدولة للمصنع في شهر 
يناير 2014م لمدة أسبوعين ألسباب فنية وقد تم إصالحها مما نتج عنه 

تحسين كفاءة المصنع التشغيلية. 

الشركات التابعة )المصانع القائمة( 
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4- الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة: 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2006م برأسمال 
يبلغ 1.003.000.000 ريال سعودي،  حيث تمتلك »سبكيم«  76% من رأسمالها، 

بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من شركة ايكاروس للصناعات 
النفطية وشركة هيلم االلمانية والمجلس األعلى لألوقاف ، وقد وفرت 

شركة )إيستمان االمريكية( التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي 
في إنتاج حمض األسيتيك وحمض أسيتيك األنهايدرايد بطاقة إنتاجية 

460 ألف طن متري سنويًا، ويعمل المصنع ـ وهلل الحمد ـ بكامل طاقته 
التصميمية، ويُستخدم جزء من إنتاج المصنع من قبل الشركة العالمية 

لخالت الفينيل المحدودة إلنتاج خالت الفينيل األحادي وشركة سبكيم 
للكيماويات إلنتاج أثيل األسيتات، بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إلى 

عمالء الشركة إقليميًا وعالميًا، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل 
الصناعية بالمملكة العربية السعودية.  

٥- الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة:

 شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2006م برأسمال 
يبلغ 676.000.000 ريال سعودي، حيث تمتلك »سبكيم« 76% من رأسمالها، 

بينما تمتلك النسبة المتبقية كل من شركة ايكاروس للصناعات 
النفطية وشكة هيلم االلمانية والمجلس األعلى لألوقاف، وقد وفرت 

شركة )دوبونت االمريكية( التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيسي 
في إنتاج خالت الفينيل األحادي، وتبلغ طاقتها  اإلنتاجية 330 ألف طن 

متري سنويًا، ويعمل المصنع ـ وهلل الحمد ـ بكامل طاقته التصميمية، 
ويقوم بإنتاج مادة خالت الفينيل األحادي ويتم شحن منتجات الشركة 

إلى عمالئها إقليميًا وعالميًا، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل 
الصناعية بالمملكة العربية السعودية.   

٦- شركة سبكيم للكيماويات:

 شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2011م برأسمال 
يبلغ 266.000.000 ريال سعودي، حيث تمتلك »سبكيم« 95% منها، بينما 

تمتلك النسبة المتبقية شركة سبكيم للتسويق )إحدى شركات 
سبكيم التابعة(  وقد وفرت شركة )روديا الفرنسية( التقنية للشركة. 

ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية 
السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي أثيل األسيتات 

وبيوتيل آسيتات بطاقة إنتاجية )100.000( طن سنويًا، وتأتي هذه المنتجات 
المتخصصة ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية 

متكاملة مع منتجات الشركة الحالية لتقوم بتلبية االحتياجات المحلية 
من هذا المنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في األسواق العالمية. 

والمواد الخام الالزمة إلنتاج أثيل األسيتات هي حامض األسيتيك، والذي 
يتم توفيره من قبل الشركة العالمية لألسيتيل إحدى الشركات التابعة 

لسبكيم، ومادة اإليثانول والتي يتم استيرادها من األسواق العالمية. 
ويستخدم المنتج كمذيب في صناعة األحبار والسوائل الصناعية 

والحبيبات المستخدمة في تغليف األسطح والدهانات وغيرها.  

ومن مشاريع الشركة تحت التنفيذ مشروع البولي بيوتيلين ترافتاليت، 
ومادة البولي بيوتيلين ترافتاليت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها )63،000( 

طن سنويًا، حيث أعلنت الشركة في شهر ديسمبر 2014م عن بدء 
تشغيل وحدات المنافع والمرافق الخارجية لمصنع البولي بيوتيلين 

ترافتاليت، وتعمل الشركة على اختبار المعدات الرئيسية للمصنع 
استعداداً لبدء التشغيل التجريبي والمتوقع ـ إن شاء اهلل ـ خالل 

الربع األول من عام 2015م، ويعتبر منتج البولي بيوتيلين ترافتاليت 
من البوليمرات الحرارية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعة 

السيارات وإنتاج الكهربائيات واإللكترونيات وتدخل أيضًا في إنتاج المواد 
المستخدمة بتقنية المعلومات في مجال صناعة البوليمرات وهندسة 

البالستيك. كما أن استخدام مادة البيوتانديول الُمنتجة من قبل 
الشركة العالمية للدايول )إحدى الشركات التابعة لسبكيم( كمادة 
أساسية إلنتاج البولي بيوتيلين ترافتاليت سيتيح لسبكيم اإلستفادة 

من باقة منتجاتها المتكاملة وتقوية سلسلة القيمة المضافة.

7- الشركة العالمية للمنافع: 

 شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2009م برأسمال 
يبلغ 2.000.000 ريال سعودي، وهي مملوكة بالتساوي من قبل الشركة 

العالمية للميثانول، الشركة العالمية للدايول، الشركة العالمية 
لألسيتيل المحدودة، الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة 

والشركة العالمية للغازات، وتبلغ نسبة الملكية الفعلية لسبكيم 
68,58% من رأسمال الشركة، ويتمثل نشاطها الرئيسي في القيام 
بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع والمرافق للشركات 

التابعة لسبكيم، ويقع مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية 
بالمملكة العربية السعودية.   

٨- شركة سبكيم للتسويق: 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2007م برأسمال 
يبلغ 2,000,000ريال سعودي، وهي مملوكة بالكامل لشركة »سبكيم«، 

ويقع مقر الشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، 
ويتركز نشاطها الرئيسي في أنشطة التسويق والمبيعات للمنتجات 

البتروكيماوية والبالستيكية، ويتوافر لدى الشركة نخبة من خبراء 
التسويق من ذوي المهارات المتعددة. 

وتقوم شركة سبكيم للتسويق حاليًا بتسويق وبيع منتجات الميثانول 
والبيوتانديول وماليك أنهايدرايد والتتراهايدروفوران وأثيل األسيتات 

إضافة إلى منتجي حمض األسيتيك وخالت الفينيل األحادي، وقد تم 
تسويق وبيع 568 ألف طن متري للمنتجات المذكورة خالل عام 2014م 

مقارنة بـ 722 ألف طن متري عن عام 2013 م، وذلك بإنخفاض بنسبة 
29%، ويعود ذلك نتيجًة إلنخفاض كميات اإلنتاج خالل العام نظراً 

للتوقفات والصيانة الدورية لبعض مصانع الشركة.

أ(  شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها:

شركة سبكيم أوروبا (كوبرتيف يو إيه) تأسست عام 2011م برأسمال 
يبلغ  1.000.000 فرنك سويسري، وهي مملوكة بأغلبيتها من قبل »شركة 

سبكيم للتسويق )99,99%( بينما تملك شركة سبكيم للكيماويات 
)0,01%( ويقع مقر شركة سبكيم أوروبا في مدينة أمستردام الهولندية. 

ويتمثل نشاطها الرئيسي في تقديم الدعم اإلداري في المجاالت 
التسوقية واللوجستية، وتتبعها شركة أكترا إس إيه ومقرها مدينة 

جنيف السويسرية. ويتمثل نشاط شركة أكترا إس إيه في المجاالت 
التسويقية والخدمات اللوجستية والخبرة التجارية في األسواق األوروبية، 

وقد أصبحت شركة أكترا الذراع التسويقي لمنتجات »سبكيم« في 
أوروبا، حيث تم تسويق وبيع 186 ألف طن متري من منتجات سبكيم  

و285 ألف طن متري من منتجات شركات أخرى خالل عام 2014م.

ب( -  شركة سبكيم أسيا بي تي آي المحدودة: 

شركة سبكيم أسيا بي تي آي المحدودة تأسست في عام 2013م 
وهي مملوكة بالكامل من قبل شركة سبكيم للتسويق في دولة 

سنغافورة برأسمال يبلغ  752,970 رياال سعوديا وقد أضافت عمقًا 
استرتيجيًا في مجال التسويق، مما سيساهم في خدمة زبائنها في 

قارة آسيا بشكل أفضل عن طريق بناء حلقة ربط بين العمالء وشركة 
سبكيم للتسويق، وبهذا اإلنجاز تكتمل منظومة الشركة الجغرافية 

بتواجدها في األسواق االستراتيجية مما سينعكس إيجابًا على أداء 
الشركة ويسهل انطالقها نحو مزيد من النمو. وتعد سنغافورة واحدة 

من أهم مراكز العالم اللوجيستية والتجارية في مجال البتروكيماويات 
ومن أهم المنافذ لتوصيل الخدمات بشكل متميز إلى العمالء في 

قارة آسيا. كما أن تأسيس شركة سبكيم آسيا في سنغافورة يبين مدى 
التزام شركة سبكيم للتسويق بتقديم خدماتها بمستوى عالمي ويرمز 

إلى انطالقة واضحة في تلبية احتياجات العمالء مباشرة ويوضح جليًا 
مدى اهتمام شركة سبكيم للتسويق بعمالئها. وقد تم تسويق وبيع 

233 ألف طن متري من منتجات سبكيم خالل عام 2014م. وللتأكيد 
على الشفافية ودعم العالقات مع العمالء ستقوم شركة سبكيم 

آسيا بالحد من بيع وتسويق منتجات سبكيم عن طريق شركات تسويق 
أخرى متخصصة. 
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ب(  مشروع إنتاج قوالب معدنية متخصصة )الرياض(:

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بحوالي 110 مليون ريال سعودي، وبطاقة 
إنتاجية سنوية قدرها )1.000( طن متري، من قوالب معدنية متخصصة 

لصناعة منتجات البالستيك، حيث أن الشركة قد حصلت على التقنيات 
الضرورية للتصنيع من الشركة األلمانية لتصنيع المعدات كيفر 

وركزجبو وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق الشركة نفسها، كما 
سيتم تمويل المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية 

محلية. وتستخدم القوالب المعدنية في تصنيع وتشكيل أنواع 
متعددة من القوالب والسبائك المستخدمة في مصانع البالستيك 

والتغليف وقد تم توفير وتهيئة البنية التحتية الالزمة للمنشأة لتصميم 
أي منتج صناعي أو تجاري، إذ يتم عمل النماذج األولية وإنتاج المنتج 

كاماًل من خالل تصميم القوالب أو السبائك حسب المعايير الالزمة، 
حيث تتوافر الخبرة الفنية العالية لدى الشركة األلمانية بصفتها مزود 

التقنية في مجال تصنيع األدوات والسبائك للمنشأة.

وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع القوالب 
المعدنية المتخصصة في شهر سبتمبر 2014م. وسيستمر التشغيل 

التجريبي إلى أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع 
والتأكد من كفاءة اإلنتاج.

4 -  مشروع مركز سبكيم لإلبداع والتقنية:

تستثمر »سبكيم« 225 مليون ريال سعودي إلنشاء مركز سبكيم 
لإلبداع والتقنية في وادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن. وكانت »سبكيم« قد وقعت مع وزارة البترول والثروة 
المعدنية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن مذكرة تفاهم 

لتأسيس المركز على مساحة تبلغ خمسة عشر ألف متر مربع في 
وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة، وبموجب هذه المذكرة تتولى 
»سبكيم« تنفيذ وإدارة وتشغيل المركز، وسوف يضم المركز 40 مختبراً 

تغطي كافة مجاالت البحث والخدمات الفنية وتطوير المنتجات 
وتطبيقاتها وأعمال التحليل واالختبار.

وجاري العمل على اإلنتهاء من المراحل اإلنشائية األخيرة في موقع 
المركز الذي تم تصميمه على أحدث طراز عالمي من حيث المباني 

والمختبرات والمعدات واألجهزة الحديثة، وذلك بهدف تطوير استخدام 
منتجات البوليمرات لخدمة وتطوير الصناعات التحويلية في المملكة 

والتي يعمل بها أكثر من 860 مصنعًا داخل المملكة. 

ومن المقرر أن يركز المركز في أبحاثه على اإلستخدامات الرئيسية 
للمنتجات وهي األفالم التي تدخل في صناعة خاليا الطاقة الشمسية 

واألغطية الرقيقة لالستخدامات الزراعية، واألنابيب المرنة والمواد 
الالصقة الالزمة لصناعة األخشاب واألوراق واألصباغ، والكابالت 

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

سُيسهم المركز في تعزيز سبل التعاون في مجال األبحاث باستخدام 
المختبرات واألجهزة وتبادل الخبرات بين جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن وشركة »سبكيم« ومن المقرر انتهاء اإلنشاءات في الموقع ـ 
بمشيئة اهلل ـ في الربع األول من عام 2015م.

 

1-الشركة العالمية للبوليمرات )مشروع خالت فينيل اإليثلين 
وبولي إثيلين منخفض الكثافة(:

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست في عام 2009م 
برأسمال يبلغ 703.200.000 ريال سعودي، حيث تمتلك »سبكيم«  %75 

من رأسمالها. بينما تمتلك النسبة المتبقية شركة هانو للكيماويات 
الكورية ، وقد وفرت شركة )أكسون موبيل االمريكية( التقنية للشركة. 
ويتركز نشاطها الرئيسي في إنتاج مادتي خالت فينيل اإليثلين وبولي 

إثيلين منخفض الكثافة بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها )200،000( طن 
سنويًا، ويعتبر هذا المصنع األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط 

إلنتاج مادة خالت فينيل اإلثيلين وأقيم المشروع في مدينة الجبيل 
الصناعية بالمملكة العربية السعودية.  

وقد أعلنت الشركة في شهر يوليو 2014م عن بدء التشغيل التجريبي 
لمصنع خالت فينيل اإليثلين وبولي إيثلين منخفض الكثافة، وسيستمر 

التشغيل التجريبي إلى أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات 
المصنع والتأكد من كفاءة اإلنتاج حسب ترخيص التقنية وعقود 

التنفيذ. ومن المتوقع اإلعالن عن مرحلة التشغيل التجاري ـ بمشيئة 
اهلل ـ خالل الربع األول من عام 2015م، حيث تبلغ التكلفة اإلجمالية 

للمشروع 3 مليار ريال سعودي، تم توفيرها بواسطة عدد من القروض 
والتسهيالت البنكية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية وكذلك من 

حصص الشركاء والقروض الحكومية المقدمة من صندوق التنمية 
الصناعية السعودي وصندوق اإلستثمارات العامة. 

وسيتم توفير مادة خالت الفينيل األحادى الالزمة كلقيم ثان من الشركة 
العالمية لخالت الفينيل التابعة لسبكيم واإليثان من شركة أرامكو 

السعودية ومعالجته في شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات 
التابعة لسابك لتحويله إلى إثيلين كلقيم أساسي للمشروع. 

وتستخدم مادة خالت فينيل اإلثيلين كمادة أولية إلنتاج المواد الالصقة 
التي تذاب بالحرارة والغراء الساخن وأجود أنواع  األربطة المستخدمة 
في األلعاب الرياضية، بينما  يستخدم بولي إثيلين منخفض الكثافة 

كلقيم إلنتاج أنواع عديدة من الحاويات وزجاجات التغذية الطبية 
ومنظفات الزجاج. 

2-  شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )مشروع مركبات 
األسالك والكابالت(: 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2012م برأسمال 
يبلغ 57.240.000 ريال سعودي، 

وفي إطار تعزيز قدرات »سبكيم« وسعيها المستمر لتكامل مشاريعها 
وإيجاد منتجات جديدة يحتاجها السوق المحلية والعالمية، قامت 

»سبكيم« بتأسيس الشركة، وهو مشروع مشترك تمتلكه »سبكيم« 
مناصفًة مع شركة هانوا للكيماويات الكورية ، وقد وفرت شركة )هانو 

للكيماويات الكورية( التقنية للشركة وتقدر تكلفة إنشاء المصنع بـ 
)230( مليون ريال سعودي تم تمويلها من قبل الشركاء، ويقع مقر 

المشروع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع مركبات 
األسالك والكابالت في شهر مارس 2014م، وسيستمر التشغيل 

التجريبي إلى أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع 

والتأكد من كفاءتها، وسوف ينتج المصنع الجديد مواد بتروكيماوية 
عبارة عن بوليمرات عوازل الكابالت والتي يتم استخدامها في تصنيع 

مواد عوازل الكابالت الكهربائية، كما أن هذه المنتجات المتخصصة 
تأتي ضمن استراتيجية الشركة في تنفيذ مشاريع تحويلية متكاملة مع 

منتجات الشركة الحالية، ويأتي إنشاء هذا المصنع كجزء من برنامج 
تطوير المرحلة الثالثة من مشاريع سبكيم، كما أن هذا المنتج سوف 

يلبي اإلحتياجات المحلية واإلقليمية لعوازل الكابالت، إضافة إلى 
مواجهة الطلب في األسواق العالمية. 

والجدير بالذكر أن المواد الخام الالزمة للمشروع هي بولي إثيلين 
منخفض الكثافة وخالت فينيل اإلثيلين التي سيتم الحصول عليها 

من الشركة العالمية للبوليمرات )إحدى الشركات التابعة لـسبكيم(، 
وسيتم تسويق المنتج في منطقة الشرق األوسط وأوروبا.

٣- الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )وهج(:

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة تأسست عام 2013م برأسمال 
يبلغ 56.320.000 ريال سعودي، حيث تمتلك شركة سبكيم للكيماويات 

إحدى الشركات  التابعة  لـ »سبكيم«  75% من رأسمال الشركة بينما 
تمتلك شركة هانوا للكيماويات الكورية النسبة المتبقية، ويقع مقر 

الشركة الرئيسي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. 
وتهدف الشركة إلى إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من 

مدينتي حائل والرياض. وتبلغ القيمة اإلجمالية الستثماراتها حوالي 260 
مليون ريال سعودي يقوم بتمويلها الشركاء وجهات تمويلية محلية، 

وفيما يلي وصف للمشروعين:

أ(  مشروع أفالم خالت فينيل اإلثيلين )حائل(:

أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجريبي لمصنع أفالم خالت فينيل 
اإليثيلين في يوم االثنين 29 ديسمبر 2014م، على أن يستمر التشغيل 

التجريبي إلى أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع 
والتأكد من كفاءتها.

تقدر تكلفة المشروع اإلجمالية بحوالي 150 مليون ريال سعودي، 
وبطاقة إنتاجية سنوية قدرها )4.000( طن متري، من أفالم خالت فينيل 

اإلثيلين، وقد حصلت الشركة على التقنيات الضرورية للتصنيع من 
شركة متسوي للكيماويات توهيسيلو اليابانية ، ويقع على مساحة 

40 ألف متر مربع، وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق شركة سبكيم 
للتسويق إحدى الشركات التابعة لـ »سبكيم«،  كما سيتم تمويل 

المشروع عن طريق الشركة وقروض من جهات تمويلية محلية. 
ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه في منطقة الخليج، مما يدل على 

إلتزام سبكيم بأهداف المملكة التي تسعى ألن تصبح واحدة من 
القوى الدافعة في مجال الطاقة المتجددة. وتستخدم أفالم خالت 

فينيل اإلثيلين في صنع ألواح الخاليا الشمسية المستخدمة في إنتاج 
الكهرباء من الطاقة الشمسية، وقد حصلت الشركة على التقنيات 

الضرورية للتصنيع من شركة متسوي كيميكالز توهيسيلو اليابانية، 
ويعتبر إقامة هذا المشروع في مدينة حائل فرصة داعمة إليجاد فرص 

استثمارية لمشاريع جديدة تستخدم هذا المنتج، كما أن المشروع 
سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية ألبناء هذه المنطقة. 

الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ( 
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 هناك

وفي كل مكان

 هنا

إنه لمن دواعي فخرنا أن نكون متواجدين في كافي مناحي أنشطة 
المستهلك، وحتى في تلك المتعلقة بصحته، لذلك نحرص دائما 

على التأكيد بأن آداء منتجاتنا الخاصة بالقطاع الصحي تتسم 
بالتميز بكافة التفاصيل.
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بالرغم من تقلبات األسعار التي تشهدها أسعار النفط خالل هذه الفترة 
تقوم »سبكيم« بدراسة الفرص االستثمارية المتاحة بغرض زيادة أرباح 

الشركة وتنمية حقوق مساهميها وفق الخطط االستراتيجية التي 
تبناها ويتبناها مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشركة في إطار استراتيجية 

واضحة للمملكة أولت فيها الصناعة أهمية كبيرة، مما ساهم في 
تطورالصناعة بالمملكة وتقدمها وفق معايير عالمية عالية الجودة، 

لتكون ضمن الدول الصناعية. ولتحقيق هذه الخطط فإن مجلس اإلدارة 
اعتمد عدداً من البرامج والمشاريع الهادفة على المدى القريب والبعيد، 
والتي من شأنها أن تقود الشركة إلى مستوى متميز من األداء يضعها 

في مصاف الشركات العالمية.   

) أ(  ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:

1- زيادة الطاقة اإلنتاجية وتحسين القدرة التشغيلية والكفاءة لمصانع 
الشركات التابعة.

2- تطوير عالقات طويلة األمد مع الموردين والعمالء للتقليل من 
تكاليف التشغيل.

3- التطوير المستمر في جودة المنتجات من خالل عمليات البحث 
والتطوير وتطبيق أفضل المعايير العالمية.

4- العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

5- اإلستثمار طويل األجل في القوى العاملة السعودية، مما ينعكس 
إيجابًا على أداء الشركة.

6- التوسع والتنوع في منتجات الشركة وذلك باالستثمار في المشاريع 
التحويلية والمشاريع األخرى المرتبطة بالصناعة، ويكون ذلك بإنشاء 

مشاريع جديدة أو شراء حصص كاملة أو جزئية في مشاريع قائمة.

7- اكتشاف الفرص المناسبة لالندماج واالستحواذ بما يتفق مع أهداف 
الشركة االستراتيجية.

)ب( استراتيجية سبكيم لمشاريعها:

تبنت »سبكيم« تطوير وتنفيذ أفضل الممارسات والمعايير العلمية 
العالمية في كافة إداراتها، لضمان االختيار الصحيح للمشروعات 

وتنفيذها بطريقة سهلة وسلسة. وللوصول إلى التنمية المثلى 
لمشروعاتها فقد اختارت نهجا متفردا في تنفيذ هذه المشاريع بجودة 

وفعالية، ويتمثل هذا النهج في تطوير المشروعات الكبرى وفي مراحل 
تنفيذها بطريقة محكمة ودقيقة واستخدام أفضل مصادر اإلستثمار 

والتمويل وإداراتها بالشكل الذي يساعد على تحقيق أهداف كل مرحلة 
والحد من مخاطرها، ويساهم هذا النهج على توسيع مجاالت الصناعة 

وزيادة فرص العمل إلى الحد األقصى مع تحسين عملية تخصيص 
وتطوير موارد رأس المال وتحديد أولويات توزيعها، والسعى أيضا إلى 

تقليل المخاطر التي تتعرض لها إلى الحد األدنى. 

وقد قامت سبكيم بوضع استراتيجية ابتكارية ومبادرات متميزة 
الستخدام أفضل الممارسات من أجل دراسة الفرص االستثمارية 

المناسبة لالندماج واالستحواذ أو شراء حصص في مشاريع قائمة 
داخل المملكة وخارجها والتي تتم بصورة مهنية عالية وكذلك تحديد 

إطار زمنى لها. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير المشاريع وفرص 
االستثمار من خالل االندماج واالستحواذ بما يتوافق مع أهداف سبكيم 

االستراتيجية التي يقوم باالشراف عليها وتنفيذها مجلس إدارة الشركة.

استراتيجيات الشركة 
1- تشغيل مشاريع الشركة: 

تقوم سبكيم حاليًا بتنفيذ عدة مشاريع باستثمارات يبلغ مجموعها 
خمسة مليارات ريال سعودي، إضافة إلى مشروع مركز سبكيم لإلبداع 

والتقنية ومشروع إسكان الموظفين اللذين تبلغ تكلفتهما حوالي 800 
مليون ريال سعودي.

وبحمد اهلل فقد تم خالل العام بدء التشغيل األولي للمصانع التالية:

1- مصنع بوليمرات عوازل الكابالت في شهر مارس 2014م.

2- مصنع خالت فينيل اإليثلين وبولي إيثيلين منخفض الكثافة في 
شهر يوليو 2014م. 

3- مصنع القوالب المعدنية المتخصصة في شهر سبتمبر 2014م.

4- مصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلين في شهر ديسمبر 2014م

وتسعى سبكيم جاهدًة خالل عام 2015م على تشغيل مشاريعها 
الصناعية التالية: 

1- مشروع البولي بيوتيلين ترافتاليت التابع لشركة سبكيم 
للكيماويات.

2- مشروع توسعة مصنع الشركة العالمية للدايول.

وفيما يخص األسعار فإن الشركة تتوقع انخفاضا نسبيا في أسعار 
البتروكيماويات خالل عام 2015م. وتتركز الخطة التنموية لـ »سبكيم« 

بشكل رئيسي في الدخول إلي أسواق جديدة في أوروبا وآسيا، من 
خالل شركة سبكيم للتسويق مع وضع خطط تفصيلية تستخدم 

أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة من أجل تحقيق أفضل 
عوائد على مستوى العالم لمساهمي سبكيم.

2- اإلندماج مع شركة الصحراء للبتروكيماويات: 

أعلنت سبكيم في شهر يونيو 2014م أن كاًل من شركة سبكيم وشركة 
الصحراء توصلتا إلى أنه من الصعب تحقيق هذا اإلندماج وفقًا لهيكلة 

مقبولة للشركتين في هذا الوقت، ومتاحة نظاميًا من الجهات 
المختصة بحيث تضمن بقاء الشركتين وتمكنهما من تحقيق التكامل 

التشغيلي للشركتين، لذلك قررت الشركتان تأجيل المفاوضات 
التجارية وتأجيل الدخول في عملية اإلندماج المقترح في الوقت الراهن، 

وبذلك أوقفت الشركتان عملية تبادل المعلومات التي تتم في إطار 
هذه المفاوضات. وبالتالي فإن الشركتين لم توقعا اتفاقية اإلندماج 

حسبما أعلنتا سابقًا. وقد تتفق الشركتان مستقبال على هيكلة 
أخرى مختلفة عن المتفق عليها في المذكرة بما يخدم مساهمي 

الشركتين، وسيتم اإلفصاح عن أية تطورات يفترض اإلفصاح عنها نظامًا 
في هذا الشأن.

الخطط والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة 
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 هناك

وفي كل مكان

 هنا

ال يقتصر وجود منتجات سبكيم في مرحلة معينة 
من حياة المستهلك، ولكنها تتواجد في كل 

مراحلهم العمرية.
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2-أ( قائمة الدخل )ماليين الرياالت ما عدا ربحية السهم(

ب( تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:

مخاطر تذبذب األسعار:

مخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وأسعار 
الشحن عالميًا. 

األسواق التنافسية العالمية والتي تتأثر بها منتجات الشركة من حيث 
العرض والطلب.

مخاطر التمويل:

توافر التمويل وتقلبات أسعار العمالت والوضع المالي للشركات 
التابعة المعتمدة كثيراً على التمويل.

مخاطر التشغيل: 

مخاطر التشغيل العامة.

-مخاطر توافر اإلمداد الالزم من المواد األساسية )خامات التغذية(

-تذبذب األسعار.

المخاطر البيئية:

احتمال فرض قوانين بيئية أكثر تشدداً أو قوانين أخرى بشكل عام.

حققت الشركة خالل عام 2014م أرباحا بلغت 606.2 مليون ريال مقابل 
620.5 مليون ريال في عام 2013م. يذكر أنه خالل عام 2014م توقفت 

معظم مصانع الشركة عدة مرات للصيانة مما تسبب في انخفاض 
كميات اإلنتاج والمبيعات. لكن من جهة أخرى فإن ارتفاع متوسط 

أسعار بيع منتجات مصانع األسيتيل مقارنة بعام 2013م ساهم في الحد 
من انخفاض األرباح الصافية والتي انخفضت بنسبة 2.3% فقط.  

وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية لعام 2014م مقارنة بعام 2013م:

• بلغ إجمالي الربح 6،396،1 مليون ريال خالل عام 2014م مقابل 6،364،1 
مليون ريال لعام 2013م وذلك بارتفاع %2.3. 

• بلغ الدخل من العمليات 8،177،1 مليون ريال خالل عام 2014م مقابل 
1،162،1 مليون ريال لعام 2013م وذلك بارتفاع %1.4. 

• بلغ صافي الدخل 606.2 مليون ريال خالل عام 2014م مقابل 620.5 
مليون ريال لعام 2013م وذلك بانخفاض %2.3.

• بلغت ربحية السهم 1.65 ريال عام 2014م مقابل 1.69 ريال سعودي 
لعام 2013م.

أ ( ملخص األصول والخصوم ونتائج األعمال للسنوات الخمسة الماضية:

1-أ( قائمة المركز المالي  )ماليين الرياالت(

المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم 
وشركاتها التابعة

النتائج المالية

20142013201220112010البيان

4,0604,4754,1894,5992,426الموجودات المتداولة

13,14912,21411,00010,0669,601الموجودات غير المتداولة

17,20916,68915,18914,66512,027مجموع الموجودات

1,5621,2851,3891,317857المطلوبات المتداولة

7,6937,9836,6656,3265,156المطلوبات غير المتداولة

7,9547,4217,1357,0226,014حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق
الملكية غير المسيطرة

17,20916,68915,18914,66512,027

20142013201220112010البيان

4,1254,0723,9223,3251,993مبيعات

)1,131( )1,897( )2,654( )2.707()2,726(تكلفة المبيعات

1,3971,3651,2681,428862إجمالي الربح

)98()125()131()203()219(مصاريف إدارية وعمومية

1,1781,1621,1371,303764الدخل من العمليات

91720128إيراد استثمار

)107()182()183()172()156(مصاريف مالية

)1(-2--صافي إيرادات عمليات ما قبل التشغيل

)4()1(12)22()93(مصاريف( إيرادات أخرى، الصافي(

 الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة
وضريبة الدخل

9389859881,132660

)238()400()315()310()245(حقوق الملكية غير المسيطرة

)44()26()72()55()87(زكاة وضريبة الدخل

606620601706378صافي الدخل

1.651.691.641.931.03)ربحية السهم من صافي الدخل  )ريال سعودي
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و( المديونية اإلجمالية لـ »سبكيم« وشركاتها التابعة: ج( الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:  )ماليين الرياالت(

هـ( التحليل الجغرافي  إليرادات الشركة: 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات: )ماليين الرياالت(

الشركة العالمية للميثانول: )ماليين الرياالت(

الشركة العالمية للدايول: )ماليين الرياالت(

الشركة العالمية لألستيل المحدودة: )ماليين الرياالت(

يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة وحركتها خالل عام 2014م:

يعود االنخفاض في صافي الدخل لعام 2014م مقارنة بعام 2013م إلى االرتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية وتكبد الشركة خالل العام مصاريف 
متعلقة بالدراسات الخاصة بتقييم االندماج المقترح مع شركة الصحراء للبتروكيماويات إضافة إلى الزيادة في مخصصات الزكاة. هذا وتجدر اإلشارة 

إلى أن كميات اإلنتاج والمبيعات قد انخفضت نتيجة توقف معظم مصانع الشركة خالل عام 2014م الحالي لعدة مرات ولكن ارتفاع متوسط أسعار 
بيع منتجات مصانع األسيتيل مقارنة بعام 2013م الماضي قد ساهم في الحد من االنخفاض في األرباح الصافية والتي انخفضت بنسبة 2.3% فقط. 

يتم تسويق وبيع منتجات الشركة في كل األسواق المحلية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العالمية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع الجغرافي 
لمبيعات الشركة خالل عام 2014م: 

مالحظة: تم خالل العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضأفي في هذه الشركة.  

 سحوبات خاللرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 المسدد خالل
رصيد نهاية العامالعام

1,800--1,8001,800سنوات 5صكوك

 سحوبات خاللرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 المسدد خالل
رصيد نهاية العامالعام

255--325255سنة 10.6تسهيالت إسالمية

 سحوبات خاللرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 المسدد خالل
رصيد نهاية العامالعام

428)37.9(-10.6484465.9 سنةتسهيالت إسالمية

523.9-12.6524140383.9 سنةتسهيالت إسالمية

-)27(-27غير محددغير محددةسلف من الشركاء

نسبة التغيرالتغيرات + / )-(2013م2014مالبيان

%1,396.61,364.6322.3الربح اإلجمالي

%1,177.81,162.115.71.4الدخل من العمليات

%)2.3()14.3(606.2620.5صافي الدخل

رصيد بداية قيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

سحوبات خالل 
العام

المسدد خالل 
العام

المحول إلى 
رأس المال

رصيد نهاية 
العام 

606.2-)8.4(-12.5618614.6 سنةتسهيالت إسالمية

250-)60(-9.8400310 سنةتسهيالت إسالمية

422.8-)76.9(-11.4769499.7 سنةسلف من الشركاء

112.5)622.3()37.5(-772.3غير محددغير محددة
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شركة سبكيم للكيماويات: )ماليين الرياالت(الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة: )ماليين الرياالت(

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة: )ماليين الرياالت(

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة: )ماليين الرياالت(

الشركة العالمية للغازات: )ماليين الرياالت(

شركة سبكيم للتسويق: )ماليين الرياالت(

الشركة العالمية للبوليمرات: )ماليين الرياالت(

رصيد بداية قيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

سحوبات 
خالل العام

المسدد 
خالل العام

المحول إلى 
رأس المال

رصيد نهاية 
العام 

346.6-)7.1(-12.5355353.7 سنةبنوك تجارية

250-)60(-9.8400310 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

241.3-)43.9(-11.4439285.2 سنةصندوق االستثمارات العامة

-)536(--536غير محددغير محددةسلف من الشركاء

رصيد بداية قيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

سحوبات 
خالل العام

المسدد 
خالل العام

المحول إلى 
رأس المال

رصيد نهاية 
العام 

 59.9-)2.1(- 8.561.461.1 سنة بنوك تجارية

220-)60(-9.8400280 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

 78.3-)3.14(- 11.414392.6 سنةصندوق االستثمارات العامة

-)369(--369غير محددغير محددةسلف من الشركاء

--)13(-13غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

رصيد بداية قيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

سحوبات 
خالل العام

المسدد 
خالل العام

المحول إلى 
رأس المال

رصيد نهاية 
العام 

 684.3-)19.7(-14.6704704 سنةتسهيالت إسالمية

600--11600480120 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

 676.9-)27.1(-14704704 سنةصندوق االستثمارات العامة

-)165(--165غير محددغير محددةسلف من الشركاء

 121.3-)45( 5.4 160.9غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

مالحظة: تم خالل العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضأفي في هذه الشركة.  

مالحظة: تم خالل العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضأفي في هذه الشركة.  

مالحظة: أن السحوبات للسلف من الشركاء عبارة عن مصاريف مالية تم اضافتها إلى رصيد القرض.  

مالحظة: تم خالل العام تحويل السلف من الشركاء إلى رأس مال إضأفي في هذه الشركة.  

 سحوبات خاللرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 المسدد خالل
رصيد نهاية العامالعام

99--99غير محددغير محددةسلف من الشركاء

 رصيد بدايةقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 سحوبات خالل
العام

 المسدد خالل
العام

 رصيد نهاية
العام

 157.9- 85.4 16572.5سنة 9.6 صندوق التنمية الصناعي السعودي

98--25798سنة 9.9 صندوق التنمية الصناعي السعودي

100200-300300شهور 3 تسهيالت إسالمية

534-285249غير محددغير محددةسلف من الشركاء

 رصيد بدايةقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 سحوبات خالل
العام

 المسدد خالل
العام

 رصيد نهاية
العام

 88.1- 88.1-899 سنواتصندوق التنمية الصناعي السعودي

76- 1.5 74.5غير محددغير محددةسلف من الشركاء

 65.7- 1.9 63.8غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

 رصيد بدايةقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة
العام

 سحوبات خالل
العام

 المسدد خالل
العام

 رصيد نهاية
العام

 83.9- 73.9-غير محددغير محددةسلف من الشركاء

 68.5- 68.5-غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

س( المدفوعات النظامية المستحقة: )ماليين الرياالت(

المدفوعات النظامية حتى  31/12/2014مالجهة

139.1 مصلحة الزكاة والدخل

24.1المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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تراقب إدارة المراجعة الداخلية كافة الضوابط واألنشطة المعتمدة إلدارة 
المخاطر المتعلقة بأنشطة الشركة وأعمالها وتشرف لجنة المراجعة 

التابعة لمجلس اإلدارة، بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة 
الداخلية وتقوم بمراجعة تقاريرها بصفة دورية. ويشمل نطاق إدارة 

المراجعة الداخلية ما يلي:

1. إعداد الخطة االستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية.

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

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

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

اإلدارات المعنية.

وقد قامت الشركة خالل العام بتفعيل أداء إدارة المراجعة الداخلية 
من خالل تعيينات جديدة وإضافة كوادر ذات خبرة في مجال المراجعة 

الداخلية، حيث قامت إدارة المراجعة الداخلية في عام 2014م بتطوير 
نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خالل 

إلقاء محاضرات عن أهمية الرقابة الداخلية ودور اإلدارات في تطويرها 
وتحسينها.

إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضا المراجع الخارجي للشركة كجزء من 
نشاطه بتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة، وبإجراء تقييم شامل 

للنظام الرقابي الداخلي في الشركة وأنظمتها اآللية والحاسوبية 
للتأكد من وجود فصل مالئم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط 

محكمة لعمليات الشركة.

ولم يتضح إلدارة المراجعة الداخلية خالل عام 2014م وجود أي خلل أو 
ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتها المختلفة.

1( تكوين مجلس اإلدارة:

تتميز شركة »سبكيم« بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عاٍل 
من الخبرة والمعرفة في مجال البتروكيماويات، وبالعمل الدؤوب 

الستكشاف الفرص المناسبة لتطوير نشاطات الشركة. ويتألف 
مجلس اإلدارة من أحد عشر عضواً تم انتخابهم من قبل الجمعية 

العمومية في تاريخ 2013/12/03م ولمدة ثالث سنوات، وقد بدأت أعمال 
المجلس للدورة الحالية في تاريخ 2013/12/10م تمتد حتى تاريخ 2016/12/09م 

ويتم تصنيف األعضاء وفقًا للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة 
حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية 

السعودية وفقًا لما يلي: 

مجلس اإلدارةالرقابة الداخلية

مالحظاتصفة العضويةالمهاماالسمم

معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1
-غير تنفيذيرئيس المجلسممثل شركة مجموعة الزامل القابضة 

المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي2
 العضو المنتدب

والرئيس التنفيذي
-تنفيذي

المهندس / رياض سالم علي أحمد3
-غير تنفيذيعضوممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة

األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس4
-غير تنفيذيعضوممثل المؤسسة العامة للتقاعد

الدكتور / سامي محمد حسين زيدان5
-غير تنفيذيعضوممثل شركة العليان المالية

-غير تنفيذيعضوالدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز6

-غير تنفيذيعضواألستاذ / فهد سليمان الراجحي7

األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد8
-مستقلعضو ممثل الشركة العربية لالستثمار

-مستقلعضوالدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل9

-مستقلعضواألستاذ / عبدالرحمن علي التركي10

-مستقلعضوالمهندس / محمد عبداهلل الغرير11

العضوية في الشركات المساهمة األخرى داخل / خارج المملكةاالسمم

معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1
شركة الصحراء للبتروكيماويات )مساهمة عامة، السعودية(

مصرف اإلنماء )مساهمة عامة، السعودية(
شركة مجموعة الزامل القابضة )مساهمة مقفلة، السعودية(

 بنك البالد )مساهمة عامة، السعودية(المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي2

شركة الخليج للتدريب والتعليم )مساهمة عامة، السعودية(الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز3

األستاذ / عبدالرحمن علي التركي4

شركة الصقر للتأمين التعاوني )مساهمة عامة، السعودية(
شركة انفستكورب )مساهمة عامة، البحرين(

شركة جولدن بيراميدز بالزا )مساهمة عامة، مصر(
شركة زارة لالستثمار القابضة للفنادق )مساهمة عامة، األردن(

شركة معارض الظهران الدولية )مساهمة مقفلة، السعودية(

2( مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:

يبّين الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى:
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العضوية في الشركات المساهمة األخرى داخل / خارج المملكةاالسمم

الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل5
 شركة الصحراء للبتروكيماويات )مساهمة عامة، السعودية(

 شركة الطاقة الوطنية )مساهمة مقفلة، السعودية(

األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس6
البنك السعودي لالستثمار )مساهمة عامة، السعودية(

الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم )مساهمة عامة، 
السعودية (

المهندس / رياض سالم علي أحمد7

شركة التخصيص القابضة )مساهمة عامة، الكويت(
شركة إيكاروس للصناعات النفطية )مساهمة عامة، الكويت(

شركة نور لالستثمار المالي )مساهمة عامة، الكويت(
شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية 

والثقيلة )مساهمة مقفلة، األردن(

المهندس / محمد عبداهلل الغرير8
شركة اإلسمنت الوطنية )مساهمة عامة، اإلمارات(

مجموعة الغرير الصناعية )مساهمة مغلقة، اإلمارات(

 األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد9
بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة عامة، األردن(

بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة عامة، قطر(
شركة سكر كنانة المحدودة )مساهمة مقفلة، السودان(

األستاذ / فهد سليمان الراجحي10
الشركة الوطنية للصناعة )مساهمة مقفلة، السعودية(

شركة مجموعة الراجحي اخوان )مساهمة مقفلة، السعودية(

ال يوجدالدكتور / سامي محمد حسين زيدان11

4- وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر:2( مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:

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

٣- سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خالل عام 2014م، علما أن األعضاء الذين لم يحضروا أيا من اجتماعات المجلس قاموا بتوكيل أعضاء 
آخرين لينوبوا عنهم في الحضور. وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور كل عضو:

البيانم
األول 

2014/2/20
الثاني

2014/3/16
الثالث

2014/6/3
الرابع

2014/9/16
الخامس
2014/11/30

إجمالي 
الحضور

5معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

5المهندس /  أحمد عبدالعزيز العوهلي2

5الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز3

5الدكتور / سامي محمد حسين زيدان4

5األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس5

4الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل6

4األستاذ / فهد سليمان الراجحي7

4المهندس / رياض سالم علي أحمد8

4 األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد9

4المهندس / محمد عبداهلل الغرير10

3األستاذ / عبدالرحمن علي التركي11

 نسبةالعدداالسم
 نسبةالعددالتملك

التملك
 صافي
نسبة التغيرالتغير

 ملكية األقرباء
 من الدرجة

األولى وتغيرها

 معالي المهندس / عبدالعزيز
عبداهلل الزامل

ال يوجد0،0510%0 0،051186،600% 186،600%

المهندس / أحمد عبدالعزيز 
العوهلي

ال يوجد0،0790%0 0،079289،525% 289،525%

ال يوجد0%0،1910 %0،191700.000 %700،000المهندس / محمد عبداهلل الغرير

ال يوجد11،69 %0،2117،108 %0،273883.892 %1،001،000الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل

الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن 
القويز

ال يوجد0،0080%0 0،00830،000% 30،000%

ال يوجد0%2،2650 %2،2658.305.000 %8،305،000األستاذ / عبدالرحمن علي التركي

ال يوجد0%1،6670 %1،6676.111.342 %6،111،342األستاذ / فهد سليمان الراجحي

ال يوجد0%00%048%48األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد 

ال يوجد0%00%00%0المهندس / رياض سالم علي أحمد

األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن 
الخميس

ال يوجد0%00%00%0

ال يوجد0%00%00%0الدكتور / سامي محمد حسين زيدان

 األسهم في
1 يناير 2014 م

 األسهم في
٣1 ديسمبر 2014 م

 نسبةالعدداالسم
 نسبةالعددالتملك

التملك
 صافي
نسبة التغيرالتغير

 ملكية األقرباء
 من الدرجة

األولى وتغيرها

 المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم
السيف

ال يوجد%100 11.000%0.0030%011.000

المهندس / عبداهلل  سيف 
السعدون

ال يوجد0%00%00%0

ال يوجد0%00%00%0األستاذ / حسين سعيد آل سيف

ال يوجد0%00%050%50األستاذ / راشد محمد الدوسري

ال يوجد0%00%00%0األستاذ / كيفن جون هايس

ال يوجد0%0.00760%0.007628.152%28.152األستاذ / عبداهلل ناصر الجابر

 األسهم في
1 يناير 2014 م

 األسهم في
٣1 ديسمبر 2014 م
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٦- وصف ألية مصلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسيين:

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

لم يقم أي شخص بإبالغ الشركة عن أية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر( خالل عام 2014م.

٨- المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: )ريال سعودي(

يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من 
الشركة مضافًا إليهم الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية خالل عام 2014م:

نسبة التغيرصافي التغيرنسبة التملكالعددنسبة التملكالعدداالسم

0 %9.700 %9.7035.549.375 %35.549.375 شركة مجموعة  الزامل القابضة

 0.89 % 8.18269.866 %8.2630.025.511 %30.295.377شركة إيكاروس للبتركيماويات القابضة

0 %7.750 %7.7528.405.514 %28.405.514المؤسسة العامة للتقاعد 

1.61%  5.16310.000 %5.2518.940.000 %19.250.000شركة العليان المالية المحدودة 

 األسهم في
1 يناير 2014 م

 األسهم في
٣1 ديسمبر 2014 م

 أعضاء المجلسالبيان
التنفيذيين

 أعضاء المجلس غير
التنفيذيين/المستقلين

 خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا
 أعلى المكافآت والتعويضات يضاف

إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

9،578،712--الرواتب والتعويضات

-19.310200.363البدالت

200.0002000.0002،042،211المكافآت الدورية والسنوية

---الخطط التحفيزية

 أية تعويضات أو مزايا عينية  أخرى تدفع 
بشكل شهري أو سنوي

---

الصفةاالسم

-رئيس اللجنة   عضو مجلس إدارةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي

-عضو اللجنة   ممثل شركة مجموعة الزامل القابضةاألستاذ / أديب عبداهلل الزامل

انتهت عضويته في تاريخ  2014/11/29معضو اللجنة   ممثل المؤسسة العامة للتقاعداألستاذ/ فهد عبداهلل السعوي 

بدأت عضويته في تاريخ  30/11/2014معضو اللجنة   ممثل المؤسسة العامة للتقاعداألستاذ/ عبدالسالم ناصر أباعود 

تاريخ االجتماعاالجتماعم

2014/02/20ماألول1

2014/09/10مالثاني2

2014/11/20مالثالث3

1( لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء أحدهم عضو في مجلس اإلدارة، والعضوان اآلخران يتم ترشيحهما من خارج مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة واالختصاص 
بالشئون المالية. 

وتختص لجنة المراجعة باإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد نطاق عملهم واقتراح 
أتعابهم السنوية ومتابعة ودراسة خطة المراجعة.  كما تقوم اللجنة بشكل منتظم بمراجعة األنظمة المالية والمخاطر لدى الشركة وااللتزام 
بالمتطلبات القانونية والنظامية والقواعد المحاسبية على ضوء نظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية. وتتضمن مسئوليات اللجنة 

مراجعة القوائم المالية السنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة ودراسة السياسات المحاسبية والتوصية بشأنها للمجلس. وقد عقدت 
اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2014م. وقد استقال عضو اللجنة األستاذ /  فهد عبداهلل السعوي ممثل المؤسسة العامة للتقاعد، وقام مجلس 

اإلدارة بتعيين األستاذ / عبدالسالم ناصر أباعود بداًل عنه.

أعضاء لجنة المراجعة:

2( لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة. وتختص اللجنة بالتوصية للترشيح لعضوية مجلس اإلدارة وفقًا 
للمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية للمهارات المطلوبة لشغل عضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات 

التي يمكن إجراؤها، كما تختص اللجنة بوضع سياسات تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في الشركة وتحديد جوانب 
الضعف والقوة في مجلس اإلدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. وقد قامت اللجنة خالل عام 2014م بتقييم أداء مجلس اإلدارة 

واعتماد آلية لتقييم أداء الرئيس التنفيذي ورفع توصية للمجلس بالمقترحات المطلوبة من أجل تحسين أداء المجلس وفاعليته. وقد عقدت اللجنة 
اجتماعين خالل عام 2014م.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

تاريخ انعقاد االجتماعات:
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أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية:

الصفةاالسم

رئيس اللجنةمعالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عضو اللجنةالدكتور / سامي محمد حسين زيدان

عضو اللجنةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي

عضو اللجنةالمهندس / محمد عبداهلل الغرير

عضو اللجنةاألستاذ / إبراهيم حمود المزيد

الصفةاالسم

رئيس اللجنةمعالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

عضو اللجنةالمهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي

عضو اللجنةالمهندس / رياض سالم علي أحمد

عضو اللجنةالدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز

عضو اللجنةالدكتور / سامي محمد حسين زيدان

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس

تاريخ االجتماعاالجتماعم

2014/10/27ماألول1

2014/12/15مالثاني2

تاريخ االجتماعاالجتماعم

2014/06/22ماألول1

2014/10/28مالثاني2

25/11/2014مالثالث3

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ انعقاد االجتماعات:

٣( اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من ستة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة، وتختص اللجنة التنفيذية بتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف 
الموضوعات مثل إدارة وتوجيه أنشطة وشئون العمل في الشركة والتوصيات المتعلقة بالمشروعات الجديدة واستثمارات الشركة، والتوصيات 

الخاصة بالقرارات االستراتيجية المتعلقة باألولويات التشغيلية للشركة. وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات خالل عام 2014م. 

يقر مجلس اإلدارة بالتالي:

1. أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح.

2. أن نظام الرقابة الداخلية أعّد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.

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

4. تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير واألنظمة 
المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

وطبقًا للمتطلبات ذات العالقة من نظام الشركات والنظام األساسي 
للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات المالية.

5. أن الشركة لم تقم بإصدار أية سندات أو أدوات دين باستثناء ما تم 
ذكره في سابعًا الفقرة )و( )المديونية اإلجمالية لسبكيم وشركاتها 

التابعة( وبالتالي لم تقم باسترداد أو شراء أو إلغاء أية أدوات دين قابلة 
لالسترداد. 

6. ال توجد بالشركة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين 
قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار، أو مذكرات حق اكتتاب، أو 

حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل عام 2014م. 

7. ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه 
مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير 

عام المالية أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

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

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

تخوض سبكيم حاليا نزاعا مع مقاول اإلنشاءات لمركز سبكيم لألبحاث 
والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد 

فسخ عقد اإلنشاء. وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم وفقا لنظام 
التحكيم السعودي. وقد عينت هيئة التحكيم مؤخرا شركة هندسية 

محايدة لمعاينة الموقع وتقدير حجم األعمال التي أنجزها المقاول. 
وقد أصدرت الشركة الهندسية تقريرها النهائي وقامت بتقديمه الى 

هيئة التحكيم. ومن المتوقع أن تقوم هيئة التحكيم بالبت نهائيا 

فيما يخص مبلغ حجم األعمال التي أنجزها المقاول وأيضا البت في 
قرار التعويضات ألي من الطرفين خالل عام 2015م. علما أنه تم تسليم 

الموقع إلى شركة سبكيم منذ نهاية شهر فبراير 2014م ومازالت أعمال 
اإلنشاءات قائمة. وتعتقد سبكيم بأنها لن تكون ملزمة بأية مدفوعات 

بخالف تلك المقيدة بالفعل كاستحقاق من قِبل سبكيم لألعمال التي 
أنجزها المقاول.

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 
»سبكيم«، الجمعية العامة العادية المقرر عقدها - بمشيئة اهلل -  في 

الربع األول من عام 2015م بما يلي:

1- الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2014م .

2- التصديق على القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر للشركة 
كما في 2014/12/31م.

3- الموافقة على تقرير مراجعى الحسابات للسنة المالية المنتهية 
كما في 2014/12/31م. 

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنصرم 2014م.

5- الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية على 

مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2014م بواقع )0،65( ريال 
سعودي للسهم الواحد بما يمثل )6،5 %( من القيمة اإلسمية للسهم 

الواحد بإجمالي مبلغ )238،333،333( رياال سعوديا. على أن يكون 
تاريخ أحقية توزيع األرباح للمساهمين المقيدين في سجالت )تداول( 

بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة. علمًا أنه تم صرف )0.6( ريال 
للسهم الواحد عن النصف األول من عام 2014م.

6- الموافقة على صرف مبلغ )2،200،000 ريال( مكافأة ألعضاء مجلس 
اإلدارة بواقع )200.000 ريال( لكل عضو عن السنة المالية 2014م.

7- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة 
المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات 

المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

إقرارات مجلس اإلدارة

الجزاءات والعقوبات 

توصيات مجلس اإلدارة
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عقدت سبكيم خالل عام 2014م جمعية عمومية عادية بتاريخ 16 مارس 
2014، وجمعية خاصة لحملة الصكوك بتاريخ 29 مايو 2014 م، حيث قامت 

الشركة باإلعالن عن مواعيد انعقاد الجمعيتين ومكانهما وجدول 
أعمالهما قبل الموعد بخمسة وعشرين يومًا على األقل وذلك في 

موقع السوق المالية السعودية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروني 
وفي الجريدة الرسمية والصحف المحلية. كما أتاحت الشركة الفرصة 
للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت على الموضوعات التي 

يتضمنها جدول األعمال وأحاطتهم علمًا بالقواعد التي تحكم اجتماع 
الجمعيتين وإجراءات التصويت عبر دعوة الجمعية، وعن طريق توزيع 

ملف يحتوي على معلومات كافية تمكن المساهمين من اتخاذ 

قراراتهم، وقامت الشركة بإبالغ السوق عن نتائج اجتماع الجمعيتين 
فور انتهائهما، وتم تمكين المساهمين من االطالع على محضر 

االجتماع بمقر الشركة ومن خالل موقع الشركة اإللكتروني. واستمراراً 
لحرص سبكيم على تطوير طرق التواصل مع مساهميها وتسهيل 

كافة اإلجراءات لهم فقد أتاحت سبكيم لمساهميها الذين تعذر 
عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية التصويت عن بُعد، وذلك من خالل 

التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر الموقع  اإللكتروني 
الخاص بتداوالتي. وفيما يلي القرارات المتخذة:

الجمعية العمومية للمساهمين

 تاريخ انعقاداالسم
الجمعية

 نسبة
الحضور

القرارات المتخذة

2014/03/16م1
64%جمعية عامة عادية

1- الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2013م .
2- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 

2013/12/31م.
3- التصديق على القوائم المالية وحساب األرباح والخسائر للشركة في 

2013/12/31م.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنصرم 2013م.

5- الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي 
الشركة عن النصف الثاني لعام 2013م بواقع )0.65( ريال سعودي للسهم 

الواحد بما يمثل )6.5%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره 
)238.333.333( رياال سعوديا على أن تكون أحقية تلك األرباح للمساهمين 

المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. علمًا أنه تم صرف )0،6(
ريال للسهم الواحد بما يمثل )6%( من القيمة األسمية للسهم بإجمالي مبلغ 

وقدره )220.000.000( ريال سعودي عن النصف األول من عام 2013م.
6- الموافقة على صرف مبلغ )2.200.000( مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء 

مجلس اإلدارة بواقع )200.000( مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية 2013م.
7- الموافقة على اختيار ديلوت اند توش ) بكر أبو الخير وشركاهم ( كمراجع 
حسابات الشركة للعام المالي 2014م، والبيانات المالية الربع سنوية واختيار 
السادة ارنست ويونغ لمراجعة خدمات الزكاة والضريبة للعام 2014م، وتحديد 

أتعابهما.

2

2014/05/29م
جمعية خاصة لحملة 

86%الصكوك 

1- الموافقة والمصادقة على قيام الشركة بتعديل شروط وأحكام الصكوك.
2- الموافقة على أي إلغاء أو تعديل أو تسوية أو ترتيب يتعلق بحقوق حملة 

الصكوك المرتبطة بالصكوك أمام الشركة، والناتجة عن أو التي يتم تنفيذها 
بموجب التعديالت المشار إليها في الفقرة )1( من جدول األعمال وتنفيذها.

3- تفويض وتوجيه والطلب من وتمكين وكيل حملة الصكوك من الموافقة 
على التعديالت وذلك لتدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ، وكذا توقيع أول إعالن 

تكميلى للوكالة وأول اتفاق تكميلى للمضاربة والموافقة على وتوقيع غير ذلك 
من المستندات والوثائق وتأدية األعمال واألشياء التي قد تكون ضرورية أو مناسبة 

أو مستحسنة لتنفيذ وأداء هذا القرار وتنفيذ التعديالت. 
4- إعفاء وإخالء ذمة وكيل حملة الصكوك من أية مسؤولية ومن كافة 

المسؤوليات، التي يكون أو قد يصبح، مسؤواًل عنها بموجب إعالن الوكالة أو 
بموجب الصكوك كنتيجة ألداء أي عمل أو التخلف عن أداء أي عمل ذي صلة بهذا 

القرار أو بتنفيذه.

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة )41( من النظام 
األساسي للشركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية 

والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

1.  تجنب )10%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز 
للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 

المذكور نصف رأس المال.

2. للجمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة 
معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض 

أو أغراض معينة.

3. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل )5%( من 
رأس المال المدفوع.

4. يخصص بعد ما تقدم، نسبة ال تزيد على )10%( من الباقي مكافأة 
ألعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة 

التجارة بهذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة 
إضافية من األرباح.

5. يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل 
دوري ربع سنوي إذا سمحت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم 
الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات الصادرة 

حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

حيث تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في 2014/03/26م عن 
النصف الثاني لعام 2013م بواقع )0.65( ريال سعودي للسهم الواحد 

بما يمثل )6.5%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ  
)238.333.333( رياال سعوديًا، حيث كانت أحقية توزيع األرباح على 

المساهمين المقيدين في سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد 
الجمعية العامة التى عقدت في 16 مارس 2014م، علمًا بأنه تم صرف 

)0.6( ريال للسهم الواحد بما يمثل )6%( من القيمة اإلسمية للسهم 
بإجمالي مبلغ  )220.000.000( ريال سعودي عن النصف األول من عام 2013م 

وبذلك يصبح ما تم توزيعه عن عام 2013م )1،25( ريال عن كل سهم. 

كما تم توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة في 2014/07/17م عن 
النصف األول من عام 2014م بواقع )0،6( ريال سعودي للسهم الواحد 

بما يمثل )6%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ   
)220.000.000( ريال عن كل سهم حيث كانت أحقية األرباح للمساهمين 
المسجلين لدى مراكز إيداع األوراق المالية )تداول( بنهاية تداول يوم 

2014/7/6م. كما قام مجلس اإلدارة برفع توصية إلى الجمعية العامة 
للشركة للموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن 

النصف الثاني من عام 2014م بواقع )0،65( ريال سعودي للسهم الواحد 
بما يمثل )6،5%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ 

)238،333،333( رياال سعوديا، على أن يكون تاريخ أحقية توزيع األرباح 
للمساهمين المقيدين في سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد 

الجمعية العامة والمزمع عقدها ـ بمشيئة اهلل ـ في الربع األول من عام 
2015م. وبذلك يكون ما تم توزيعه عن عام 2014م )1،25( ريال عن كل 

سهم.

سياسة توزيع األرباح
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اإلفصاح عن المعلومات بدقة ووضوح وسرعة، سمة أساسية تتميز بها 
»سبكيم« فهي تؤمن بأهمية بناء جسور مع المساهم والمستثمر 

والمدقق المالي الذين يرغبون في أن يكونوا على اطالع دائم بجميع 
نشاطاتنا ومشاريعنا. وقد حرصنا في »سبكيم« على بناء قاعدة الثقة 

في جميع جوانبنا العملية مع مساهمينا، واستطعنا أن نكسب ثقة 
المساهم والمستثمر لدينا بالدرجة األولى، بل وأن نجعلهم شركاء في 

عملية النمو والتوسع على حد سواء. 

وانطالقا من قيمنا األساسية في »سبكيم« والتي تؤكد على االلتزام 
بأرقى المعايير األخالقية، والحرص التام على النزاهة والعمل القائم 

على الثقة وتحمل المسؤولية، وألن العدل محور أساسي في بناء 
المجتمعات، ودافع قوي لبنائها ونهضتها وتقدمها، فقد التزمت 

»سبكيم« مبدأ العدل في السوق المالية وذلك بأن تكون المعلومات 
الخاصة بـ »سبكيم« متاحة لكل أطراف السوق أفراداً وشركات دون 
تمييز، وأن يخضع الجميع لألنظمة واللوائح دون تفرقة. وفي سبيل 

ذلك أقرت »سبكيم نظام الحوكمة« الذي يدعم في مضمونه مبدأ 
اإلفصاح والشفافية وبما يتفق مع مفهوم حوكمة الشركات وأنظمة 

هيئة السوق المالية ومتماشيًا مع نظام الشركات والنظام األساسي 
للشركة.

وتشدد »سبكيم« دائمًا على ضرورة تحقيق مبدأ العدالة ـ أمام الجميع 
ـ في توفير المعلومات المناسبة بغرض مساعدة المساهمين 

والمستثمرين على اتخاذ قراراتهم االستثمارية بناء على معلومات 
صحيحة وواضحة ووافية، حيث نفذت العديد من اإلجراءات التي تضمن 
للمساهمين حقوقهم في الحصول على المعلومات سواء من خالل 

 www.sipchem.com موقع السوق المالية »تداول« أو موقع الشركة
إضافة إلى التزامها الشديد بنشر التقارير المالية واإلعالنات والمعلومات 

الجوهرية عبر موقع »تداول« والصحف اليومية. 

كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع 
استفساراتهم وتزويدهم بكافة المعلومات المطلوبة في الوقت 

المناسب، بكافة الوسائل الممكنة. كما توجت الشركة هذه الجهود 
بتطبيق آلية التصويت عن بُعد إلتاحة الفرصة للمساهمين الذين يتعذر 

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

ونود هنا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل من اختار »سبكيم« منطلقا 
مهما ضمن استثماراته الناجحة، كما نتقدم بالشكر أيضا لمئات 

اآلالف من السادة المساهمين والمستثمرين الذين وضعوا ثقتهم 
بنا كإحدى لبنات التمّيز في صناعة البتروكيماويات على مستوى 

المملكة والعالم.

إن الجهات ذات العالقة تمثل الشركات المرتبطة والموظفين 
الرئيسيين في المجموعة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر 

عليها بشكل مشترك من قبل هذه الجهات او التي تمارس هذه 
الجهات عليها نفوذاً هاما. وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية 

التي تمت مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

قام الشركاء األجانب )الشركة العربية اليابانية للميثانول المحدودة 
وشركة هيلم العربية وشركائهم المحدودة( بتسويق جزء من منتجات 

المجموعة. وقد بلغ إجمالي المبيعات من خـــــالل هؤالء الشركاء 
األجانب1،835 مليون ريال سعودي )1،710 مليون ريال سعودي عام 

2013م(.

اشترت إحدى الشركات التابعة )الشركة العالمية للدايول( بعض 
الموجودات الثابتة من أحد الشركاء األجانب )ديفي بروسيس 

تكنولوجي ليمتد(. وقد بلغ إجمالي مشتريات الموجودات الثابتة من 
هذا الشريك األجنبي خالل السنة 97،1مليون ريال سعودي )20،7 مليون 

ريال سعودي عام 2013م(.

منحت الشركة وشركاء حقوق األقلية سلفا لشركات المجموعة بهدف 
دعم عملياتها وااللتزام بشروط المقرضين وال تحمل بعض السلف 

الطويلة األجل تكاليف تمويل، كما أنه ليس هناك تواريخ محددة 
لسدادها، بينما تحمل السلف الطويلة األجل األخرى والسلف القصيرة 

األجل تكاليف تمويل حسب األسعار التجارية العادية.

قامت سبكيم بتخصيص مبلغ 114.2 مليون ريال سعودي من مواردها 
المالية الى الشركة العالمية للبوليمرات وذلك لغرض بناء مصنع 
البوليمرات.  في مقابل ذلك سوف تقوم سبكيم خالل عام 2015م 

بتخصيص تكاليف خاصة بمركز سبكيم لألبحاث والتطوير الى الشركة 
العالمية للبوليمرات.

اعُتمدت أسعار هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِبل 
مجالس إدارة شركات المجموعة.

تتضمن المبالغ المطلوبة من والى جهات ذات عالقة بشكل رئيسي 
ارصدة تتعلق بالمعامالت المشار اليها اعاله فهي جزء من الموجودات 

المتداولة والمطلوبات المتداولة.

التواصل مع المساهمين

وصف ألية صفقة بين الشركة 
وأطراف ذات عالقة

 هناك

وفي كل مكان

 هنا

في المجال الرياضي وحيث، 
تلعب الصحة دور أساسي لحياة 

الطبيعة، تتواجد منتجات سبكيم 
من المطاط والمواد الزجاجية 

والبالستيك، وكلها تصنع بدرجة 
عالية من االتقان بما يضمن 

للرياضين ممارسة أنشطتهم 
بسالمة في كل مكان.
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الحوكمة تعني اإلدارة المتسقة، والسياسات المتماسكة، والتوجيه، 
والعمليات، واتخاذ القرارات، وهو ما تتمسك به »سبكيم« في 

جميع مراحل عملياتها. لذلك فإن الحوكمة مهمة لجميع الشركات 
محليًا وعالميًا في عصرنا الحاضر، وقد وضعت األزمات المالية التي 
عانى بسببها االقتصاد العالمي مفهوم حوكمة الشركات ضمن 

األولويات القصوى ألية شركة ناجحة، وتعمل الحوكمة على تفعيل 
دور أداء مجالس اإلدارات، وكذلك تعزيز الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ 

االستراتيجيات وتحديد األدوار والصالحيات لكل من المساهمين 
ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وأصحاب المصالح عالوة على تأكيد 

أهمية الشفافية واإلفصاح. فمفهوم حوكمة الشركات هو منهج 
إصالحي وآلية عمل جديدة من شأنها ترسيخ نزاهة المعامالت المالية 

بوضع آليات تخدم المصالح العامة والحقوق الخاصة للمساهمين.

وإيمانا من »سبكيم« بأهمية الحوكمة، فقد حرصت على تطبيق 
جميع القواعد اإللزامية المنصوص عليها في الئحة حوكمة 

الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية التي تكفل حماية حقوق 
المساهمين وتعزيز التزام الشركة بمعايير اإلفصاح والشفافية. 

وتطبيقا لالئحة الحوكمة قامت »سبكيم« وعبر موقعها اإللكتروني 
بإنشاء قاعدة بيانات تمكن مساهميها المستحقين الذين لم 

يتسلموا أرباحهم لألعوام السابقة من معرفة تفاصيل أرباحهم من 

خالل الرابط التالي الذي يوضح تفاصيل أرباح المساهمين:

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

وقد قامت سبكيم بإعداد نظام الحوكمة الخاص بها، واعتمدته 
الجمعية العمومية في 2009/04/04م وفقاُ لمتطلبات الئحة حوكمة 
الشركات المادة )10( فقرة )ج( الصادرة عن هيئة السوق المالية وبما 

ال يتعارض مع نظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام 
األساسي للشركة. وليتمكن المساهمون من االطالع على الالئحة 

قامت بوضع نظام الحوكمة على موقعها اإللكتروني من خالل الرابط 
http://www.sipchem.com/ar/Government.htm :التالي

وتطبيقًا للمادة العاشرة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة السوق المالية أقر مجلس إدارة »سبكيم« سياسة 

تعارض المصالح بما يتماشى مع أحكام الئحة هيئة السوق المالية. 
وقامت بتطبيق جميع مواد الئحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق 

المالية باستثناء المواد الواردة أدناه:

شهدت سبكيم خالل السنوات الماضية نموا متسارعا في التوظيف 
األمثل لمواردها البشرية، ومن منظور توظيفي فإن سبكيم أكثر من 

مجرد شركة بتروكيماويات، إذ أنها تتألف من فريق ذي مهارات في 
جميع المجاالت المتخصصة، فمنذ بداية الشركة تم تكثيف برامج 

التدريب والتطوير حسب التخصصات والدرجات اإلدارية بما يضمن سير 

العمل بأعلى درجات الكفاءة معتمدة على أحدث أنظمة إدارة التدريب 
والتطوير.

وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في 
نهاية عام 2014م مقارنة بعام 2013م ونسبتها:

وقعت سبكيم اتفاقية جديدة مع صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف( 
في الجبيل الصناعية في شهر فبراير 2014م لدعم الموظفين الجدد 

من خالل مختلف البرامج التي يوفرها الصندوق للقطاع الخاص. وقد 
عقدت سبكيم اجتماعا مع الصندوق من أجل بحث آخر برامج الدعم 

التي يقدمها الصندوق للقطاع الخاص سواء كان للتوظيف أو التدريب 
المنتهي بالتوظيف، وتم تقديم عرض مفصل لبرنامج الدعم اإلضافي 

لألجور المرتبط بالتوظيف وعرض البرامج الحديثة التي تصب مصلحتها 
في خدمة القطاع الخاص  بشكل عام.

وقد نفذت »سبكيم« 408 برامجًا تدريبيًا خالل عام 2014م بالتعاون مع 
جهات تدريب خارجية وداخلية تتميز بالجودة واالحترافية بهدف رفع 

كفاءة العاملين واإلداريين والفنيين وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، 
وبلغ عدد المستفيدين منها 1,920 موظفًا. 

وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر اإلنترنت والذي ضم أكثر من 350 

دورة تدريبية في مجاالت اإلدارة، القيادة، مهارات العمل، األمن والسالمة، 
ودورات برامج الحاسب. الجدير بالذكر أن محتوى هذه المواد التدريبية تم 

إعداده من قبل جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد لألعمال. 

كما نفذت »سبكيم« برنامجًا متميزاً ومكثفا إلعداد القادة. ركز البرنامج 
على أحدث نظريات اإلدارة والقيادة وكيفية تطبيقها بما يعود بعظيم 

المنفعة على موظفي الشركات فضال عن انسيابية العمل. وبلغ 
عدد المستفيدين من هذا البرنامج 125 موظفا من مختلف القطاعات 

والمستويات اإلدارية. وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام 2015م وتشمل 
أكثر من 375 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجاالت اإلدارية والفنية. 

كما أقامت سبكيم حفلها السنوي لتكريم موظفيها الذين أكملوا 
خمس وعشر وخمس عشرة سنة من الخدمة المستمرة في شهر يناير 

2015م، حيث تم تكريم أكثر من 115 موظفا. 

الموارد البشريةحوكمة الشركات

األسباب والتفاصيلاإلجراءالفقرةالمادة

6

حقوق التصويت

ب

هل يبين النظام األساسى للشركة أن طريقة 
التصويت على بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

في الجمعية العامة هي طريقة التصويت 
التراكمي؟

ال يتضمن النظام األساسي 
للشركة طريقة التصويت 

التراكمي وتطبق الشركة حاليًا 
التصويت العادي

د

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي 
الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن 
غيرهم  مثل صناديق االستثمار- اإلفصاح عن 

سياساتهم في التصويت وتصويتهم الفعلي 
في تقاريرهم السنوية؟

ال ينطبق

12

تكوين مجلس اإلدارة
ط

هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة االعتبارية  
الذين يحق لهم بحسب نظام الشركة تعيين 

ممثلين لهم في مجلس اإلدارة عدم التصويت 
على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة؟

ال ينطبق

النسبةالعددالنسبةالعددالعاملون

71%74627%799السعوديون 

29%26255%277غير السعوديين

1،076882اإلجمالي

201٣ م2014 م
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1( برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:

تقوم »سبكيم« حاليًا بتنفيذ برنامج تملك الوحدات السكنية 
للموظفين السعوديين، ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة 

للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط 
النظام المتالك وحدات سكنية، وذلك في إطار السياسة المعتمدة 

لتأمين االستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل االستمرار 
والعمل في خدمة الشركة. كما أن الشركة تعمل حاليًا على تنفيذ 

المشروع حسب الخطة الموضوعة. ويتم حاليًا بناء 354 وحدة سكنية 
باستخدام تقنيات الوحدات مسبقة الصنع بمعايير عالية.

وتوفر سبكيم لموظفيها جوالت لمتابعة أعمال البناء والتشطيب، 
حيث يقوم الموظف بزيارة موقع العمل ومشاهدة أعمال التطوير 

بصفة مستمرة.

2( برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم:

تطبق سبكيم برنامج الموظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين 
في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل 

مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق 
أهدافها المنشودة، كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر 

ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات. 

وتقوم شركة البالد لالستثمار بإدارة البرنامج من خالل محفظة خاصة 
تم فتحها في عام 2010م. وقد تم تحويل عدد 168,777 سهمًا خالل عام 

2014م من محفظة البرنامج لدى شركة البالد لالستثمار إلى محافظ 
الموظفين المستحقين الذين أكملو بنجاح فترة االشتراك في البرنامج 

خالل عام 2014م. وقد بلغ عدد إجمالي أسهم البرنامج كما في 31 
ديسمبر 2014م نحو 1،096،648 سهمًا.

3( برنامج االدخار:

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

مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر 
السعودية المؤهلة وتحفيزهم على االستمرار في الخدمة ومساعدة 

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

المشترك في البرنامج، كما تقوم  باستثمار مدخرات المشترك إذا رغب 
في ذلك، ويكون لها الحق في إدارة ذلك االستثمار على الوجه الذي تراه 

محققًا لمصلحة المشترك وفقًا ألفضل المحافظ االستثمارية المتاحة 
والجائزة شرعًا. كما لها حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات 

المشتركين الراغبين في االستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك 
المتخصصة وفقًا ألسس ومعايير االستثمار اإلسالمي بما يعود على 
المشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون االستثمار في أوعية ومحافظ 

إسالمية قليلة المخاطر.

وقد تم تطبيق برنامج االدخار في عام 2011م، وحرصت الشركة على 
أن يكون برنامج  االدخار متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية الغراء وذلك 

لتمكين أكبر عدد من الموظفين من االشتراك في البرنامج، ويقوم 
بنك الجزيزة بإدارة برنامج  االدخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل 

من قبل الهيئة الشرعية للبنك. 

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة

201٣ م2014 مالبيان

130.499.8مكافأة نهاية الخدمة

6.33.2برنامج االدخار

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة لعام 2014م مقارنة بعام 2013م.

إن قراءة أولية سريعة لهذا التقرير تظهر أن ما تقوم به »سبكيم« 
من مشاريع يرسخ مكانة المملكة كوجهة صناعية عالمية تنافسية 

خاصة أن اللحظة الراهنة تفرض على جميع مكونات المنظومة 
االقتصادية في المملكة و«سبكيم« في مقدمتها، أن تبحث ـ  في 

تواصل دائم وحوار مستمر ـ سبل المواجهة المشتركة لتحديات العصر، 
التي يضاعف من تعقيداتها تلك التطورات السريعة والمتالحقة 

التي يعيشها العالم. حيث تستلهم »سبكيم« روح اللحظة التاريخية 
المعاصرة، لتؤكد على »حيوية« النهج الذي اعتمده مجلس إدارتها 

وكذلك فاعلية األسس والقواعد التي انطلقت منها عملية بناء 
»سبكيم«.

لقد كان محور التنمية الشاملة والدائمة والمستمرة هو العنوان األبرز، 
منذ تأسيس »سبكيم« وحتى اآلن، وكان العنوان األكثر حضورا في 

جميع مراحلها، واألكثر امتدادا وانتقاال من أولويات مجالس اإلدارات 
التي تعاقبت عليها واإلدارة التنفيذية. إن »سبكيم« تعتز بأنها تمتلك 

ثروة تستطيع أن تفاخر بها بين بقية المجموعات الصناعية األخرى في 

المملكة. حيث تمتلك ثروة من الكوادر البشرية المتميزة في كافة 
التخصصات. وقد قام الجميع بجهد متميز عكسته األفكار والمبادرات 
والرؤى الناضجة والجيدة التي طرحتها »سبكيم« وأسفرت كلها عن 

نتائج إيجابية ومثمرة.

إن مجلس اإلدارة وهو يختتم تقريره لعام 2014م فإنه يتقدم للسادة 
المساهمين بالشكر الجزيل على الثقة التي أولوها إياه ويدعو اهلل 

ـ عز وجل ـ أن يزيد بالدنا من نعمه ويمن عليها دائما باألمن واألمان 
وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين 

وسمو ولي عهده األمين لرعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة، 
كما يتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى جميع الدوائر والمؤسسات 

الحكومية وكافة عمالء الشركة ومورديها الكرام على تعاونهم 
الصادق وتشجيعهم الدائم، كما يشكر كافة العاملين بالشركة على 

جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار تقدمها وازدهارها.

الخاتمة
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 هناك

وفي كل مكان

 هنا

كما تفخر سبكيم أن تكون جزء من منظومة 
الصناعة في مجال المواد الغذائية، وتسعى دائما 

ألن تكون مساهمتها في هذا المجال على قدر 
عاٍل من التميز .
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قائمة المركز المالي الموحدة ) تتمه ( كما في ٣1 ديسمبر 2014

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013 ايضاح  البيان    

حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة     

3،666،666،660  ٣،٦٦٦،٦٦٦،٦٦0  1 رأس المال 

1،108،947،975  1،1٦9،٥70،٥٣1  21 احتياطي نظامي 

احتياطي نتائج بيع حصص في شركات تابعة   4٨،٨9٣،٦77  48،893،677

ارباح مستبقاه   0٣2،٨٦٨،٣9٨  783،328،357

238،333،333  2٣٨،٣٣٣،٣٣٣  22 توزيعات أرباح مقترحة 

)54،992،116(  )1٦،9٥2،٨40(  17 صافي التغيرات في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر اسعار الفائدة 

2،045،140  )٦،411،004( احتياطي تحويل عمالت اجنبية  

مجموع حقوق المساهمين   49٨،٣٨9،9٦٨،٥  5،793،223،026

1،627،815،030  1،9٨٥،74٥،4٨0  23 حقوق الملكية غير المسيطرة 

مجموع حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة   7،9٥4،24٣،٨٦9  7،421،038،،056

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة   17،209،097،1٣٦  16،688،749،517

4،071،609،554  4.124،40٦،1٣7  20 مبيعات 

)2،707،052،326(  )2،727،7٦٣،704( تكلفة المبيعات  

اجمالي الربح   ٣9٦،٦42،4٣٣،1  1،364،557،228

)202،511،556(  )21٨،79٣،٥7٣(  24 مصاريف  بيع وعمومية وادارية  

1،162،045،672 الدخل من العمليات   ٨4٨،٨٦0،1،177 

ايراد استثمار   00٣،9،14٦  17،091،938

)171،308،067(  )1٥٦،1٥1،٥01(  15،14،13،10 مصاريف مالية 

)22،273،639(  )9٣،1٣٨،٥٨٥(  25 مصاريف اخرى ،  الصافي 

الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة وضريبة الدخل   9٣7،704،777  985،555،904

)309،900،853(  )244،٥٨2،٣2٥(  23 حقوق الملكية غير المسيطرة 

الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية   122،4٥2،٦9٣  675،655،051

)55،205،996(  )٨٦،٨9٦،٨٨٨(  19 زكاة وضريبة الدخل االجنبية 

صافي الدخل   22٥،٥٦4،٦0٦  620،449،055

ربحية السهم     

ربحية السهم من صافي الدخل   ٦٥،1   1،69

ربحية السهم من العمليات الرئيسية المستمرة   ٨٨،1   1،70

)0،01(   )0،2٣( ربحية السهم من العمليات االخرى  

المتوسط المرجح لعدد االسهم   ٣٦٦،٦٦٦،٦٦٦  366،666،666

قائمة المركز المالي الموحدة 

قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣1 ديسمبر 2014

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013 ايضاح  البيان    

الموجودات     
موجودات متداولة     

2،857،603،807  2،4٥٨،7٥0،40٣  3 نقد وما في حكمه 

1،314،330،713  1،0٦9،4٥0،٨٦0  4 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

302،726،432  ٥٣2،00٨،409  5 مخزون 

 4،474،660،952  4،0٦0،209،٦72 مجموع الموجودات المتداولة  
 

موجودات غير متداولة     

11،547،456،930  12،٨٨٨،114،174  6 ممتلكات ومصنع ومعدات 

473،322،399  ٦2،1٦0،21٨  7 تكاليف تطوير مشاريع  

163،765،313  1٦9،0٦9،149  8 موجودات غير ملموسة 

29،543،923  29،٥4٣،92٣  9 شهرة 

12،214،088،565  1٣،14٨،٨٨7،4٦4 مجموع الموجودات غير المتداولة  

مجموع الموجودات    17،209،097،1٣٦  16،688،749،517

     

المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة    
مطلوبات متداولة     

48،744،532  -     10 حسابات بنكية مكشوفة 

416،510،465  ٥4٥،9٥٦،0٣2  13 الجزء المتداول من قروض طويلة االجل 

-     20،400،000  15 الجزء المتداول من التزامات بموجب عقد ايجار رأسمالي 

744،465،823  91٥،009،9٥٦  11 ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى 

75،388،206  ٨0،2٨7،729  12 سلف من الشركاء قصيرة االجل 

مجموع المطلوبات المتداولة   717،٦٥٣،٥٦1،1  1،285،109،026

مطلوبات غير متداولة     

5،354،903،733  ٥،٣٨٦،٥٣٨،٨17  13 قروض طويلة االجل 

1،800،000،000  1،٨00،000،000  14 صكوك 

255،000،00  2٣4،٦00،000  15 التزامات بموجب عقد ايجار رأسمالي 

392،077،039  ٥٨،9٨1،712  12 سلف من الشركاء طويلة االجل 

103،006،580  1٣٦،72٨،449  16 منافع مستحقة للموظفين 

71،754،197  21،9٥2،٥٥4  17 القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر اسعار الفائدة 

5،860،886  ٥4،٣9٨،01٨  18 مطلوبات اخرى غير متداولة 

مجموع المطلوبات غير المتداولة   ٥٥0،199،٦9٣،7  7،982،602،435

مجموع المطلوبات   2٦7،٨٥٣،9،2٥4  9،267،711،461
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قائمة المركز المالي الموحدة 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014

احتياطي نظاميرأس المال
احتياطي ناتج بيع

حصص في
شركات تابعة

أرباح 
مستبقاه

توزيعات أرباح
مقترحة

صافي التغيرات في
القيمة العادلة لعقود

تغطية مخاطر اسعار
الفائدة

احتياطي تحويل 
المجموععمالت اجنبية

5،625،830،847  2،402،706  )99،492،806(  -     960،457،541  48،893،677  1،046،903،069  3،666،666،660 1 يناير 2013 

صافي الدخل للعام 2013      -      -      -  620،449،055     -      -     -   620،449،055

صافي التغيرات في القيمة العادلة     

44،500،690   -     44،500،690  -     -     -   لعقود تغطية مخاطر اسعار الفائدة       -      - 

صافي التغير في احتياطي تحويل  

)357،566(   )357،566(   عمالت اجنبية      -      -      -     -     -     - 

-      -     -     -     )62،044،906(  -      62،044،906 المحول الى االحتياطي النظامي      - 

)495،000،000(   -     -     -     )495،000،000( توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(      -      -      - 

-      -     -     238،333،333  )238،333،333( توزيعات أرباح مقترحة )إيضاح 22(      -      -      - 

)2،200،000(   -     -     -     )2،200،000( مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة      -      -      - 

5،793،223،026   2،045،140  )54،992،116(  238،333،333  783،328،357  48،893،677  1،108،947،975  3،666،666،660 31 ديسمبر 2013 

صافي الدخل للعام 2014     -     -      -  22٥،٥٦4،٦0٦     -      -      -   22٥،٥٦4،٦0٦

صافي التغيرات في القيمة العادلة  

  لعقود تغطية مخاطر اسعار الفائدة       -      -      -     -     -  0٣9،27٦،٣٨     -   0٣9،27٦،٣٨

صافي التغير في احتياطي تحويل

)٨،4٥٦،144(   )٨،4٥٦،144(  -     -   عمالت اجنبية      -      -     -     - 

-      -     -     -     )٦0،٦22،٥٥٦(  -      ٦0،٦22،٥٥٦ المحول الى االحتياطي النظامي      - 

)4٥٨،٣٣٣،٣٣٣(   -      -      )2٣٨،٣٣٣،٣٣٣(  )220،000،000( توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 22(     -     -      - 

-      -     -      2٣٨،٣٣٣،٣٣٣  )2٣٨،٣٣٣،٣٣٣( توزيعات أرباح مقترحة )إيضاح 22(     -     -      - 

)2،200،000(  -      )2،200،000( مكافأة اعضاء مجلس االدارة     -     -      - 

٥،9٦٨،49٨،٣٨9  )٦،411،004(  )1٦،9٥2،٨40(  2٨٦٨،٣  ٣٨،٣٣٣،٣٣٣9٨،0٣2  4٨،٨9٣،٦77  1،1٦9،٥70،٥٣1  ٣،٦٦٦،٦٦٦،٦٦0 31 ديسمبر 2014 

تشكل االيضاحات المرفقة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة  للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014

1   التنظيم والعمليات
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )»الشركة« أو »سبكيم«( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية 

بموجب السجل التجاري رقم 1010156910 تاريخ 14 رمضان 1420 )الموافق 22 ديسمبر 1999( . يقع المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض ولديها  فرع بمدينة 
الخبر، حيث المقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية ، والمسجل بموجب السجل التجاري رقم 2051023922 تاريخ 30 شوال 1420 )الموافق 6 فبراير 2000( وفرع بمدينة 

الجبيل الصناعية مسجل بموجب السجل التجاري رقم 2055007570 تاريخ 4 جمادى األولى 1427 )الموافق 1 يونيو 2006( .

تتمثل النشاطات الرئيسية للشركة في امتالك وإنشاء وتشغيل وإدارة المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 
. تتكبد الشركة تكاليف على مشاريع تحت التطوير وفيما بعد يصبح لكل مشروع شركة مستقلة لديها سجلها التجاري . ويتم تحويل التكاليف 

المتكبدة من قبل الشركة إلى الشركات المستقلة عند إنشائها .

كما في 31 ديسمبر 2014 و 2013 ،  بلغ رأسمال الشركة 3،666،666،660 ريـال سعودي موزع على 366،666،666 سهم قيمة كل سهم 10 ريـال سعودي .

لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار الى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد بـ »المجموعة«(:

نسبة الملكية الفعلية
201٣   2014    

   

0/0 65  0/0 ٦٥ الشركة العالمية للميثانول  

0/0 53.91  0/0 ٥٣.91 الشركة العالمية للدايول  

0/0 76  0/0 7٦ الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة  

0/0 76  0/0 7٦ الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة   

0/0 72  0/0 72 الشركة العالمية للغازات  

0/0 100  0/0 100 شركة سبكيم للتسويق  

0/0 68،58  0/0 ٦٨.٥٨ الشركة العالمية للمنافع  

0/0 75  0/0 7٥ الشركة العالمية للبوليمرات  

0/0 100  0/0 100 شركة سبكيم للكيماويات  

0/0 100  0/0 100 شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة لها  

0/0 50  0/0 ٥0 شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة )مالحظة 1(  

0/0 75  0/0 7٥ مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )مالحظة 2(  

0/0 100  0/0 100 شركة سبكيم اسيا )بي تي أي( )مالحظة 3(  

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول في انتاج وبيع الميثانول .  بدأت الشركة عملياتها التجارية في عام 2004.

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية للدايول في انتاج وبيع ماليك الهيدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران.  بدأت الشركة عملياتها التجارية 
في عام 2006 .

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية لالسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة في انتاج وبيع حامض االستيك خالت 
الفينيل األحادي على التوالي .  بدأت هذه الشركات عملياتها التجارية في عام 2009 . 

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات في انتاج وبيع اول اكسيد الكربون. بدأت الشركة عملياتها التجارية في عام 2009.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركتها التابعة شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه بتقديم خدمات التسويق للمنتجات 
المصنوعة من خالل شركات المجموعة ومنتجات بتروكيماوية أخرى . 

قائمة المركز المالي الموحدة 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل     
صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية   122،4٥2،٦9٣  675،655،051

تعديالت عـن :   

استهالكات واطفاءات   ٥٦9،4٣٦،٥0٦  558،071،107

منافع مستحقة للموظفين ،  الصافي   ٨٦9،721،٣٣  17،238،066

مصاريف مالية   ٥01،1٥1،1٥٦  171،308،067

حقوق الملكية غير المسيطرة   ٣2٥،٥٨2،244  309،900،853

خسارة من استبعاد ممتلكات ومصنع ومعدات      -  21،043،063

شطب ممتلكات ومصنع ومعدات      -  3،680،405

)17،091،938(  )9،14٦،00٣( ايرادات استثمار  

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة :   

)453،968،488( ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى   ٨٥٣،٨79،244 

)24،770،254(  )229،2٨1،977( مخزون  

)18،529،554( ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى   100،1٨٨،٨4٥ 

النقد من العمليات   ٦2٦،٣11،٨92،1  1،242،536،378

)257،762،488(  )1٥0،172،21٣( مصاريف مالية مدفوعة  

)38،589،917(  )٦2،٦40،011( زكاة وضريبة دخل مدفوعة  

صافي النقد من عمليات التشغيل   ٦79،499،402،1  946،183،973

التدفقات النقدية من عمليات االستثمار   

)1،309،403،283(  )1،02٦،٨04،197( اضافات الى ممتلكات ومصنع ومعدات  

)183،125،438(  )٥9،2٣0،704( اضافات الى موجودات غير ملموسة  

)220،745،646(  )41٨،200،٥04( تكاليف تطوير مشاريع ،  الصافي  

ايرادات استثمار مستلمة   00٣،9،14٦  17،091،938

)1،696،182،429(  )1،49٥،0٨9،402( صافي النقد المستخدم في عمليات االستثمار  

التدفقات النقدية من عمليات التمويل    

48،744،532  )4٨،744،٥٣2( التغير في حسابات بنكية مكشوفة ،  الصافي  

قروض طويلة االجل ،  الصافي   ٦٥1،1٦1،0٨0  1،304،614،127

)55،378،380( المسدد من التزامات بموجب عقد ايجار رأسمالي      - 

)40،397،454(  )٣2٨،19٥،٨04( سلف من الشركاء  

)205،877،332( التغير في حقوق الملكية غير المسيطرة   7٥٨،٥٨٥،101 

)495،000،000(  )4٥٨،٣٣٣،٣٣٣( توزيعات ارباح مدفوعة  

)2،200،000(  )2،200،000( مكافآت اعضاء مجلس االدارة مدفوعة  

554،505،493  )٥74،٨07،2٦0( صافي النقد )المستخدم في( من عمليات التمويل  

)195،492،963(  )٣90،٣97،2٦0( صافي التغير في نقد وما في حكمه  

نقد وما في حكمه في 1 يناير    ٦0٣،٨07،٨٥7،2  3،053،454،336

)357،566(  )٨،4٥٦،144( احتياطي تحويل عمالت اجنبية  

نقد وما في حكمه في ٣1 ديسمبر   7٥0،40٣،2،4٥٨  2،857،603،807

معامالت غير نقدية ) إيضاح 27 (
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2 -   ملخص ألهم السياسات المحاسبية
تم اعداد القوائم المالية الموحدة  وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية 

للمحاسبين القانونيين .  ان السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة هي على النحو اآلتي :

العرف المحاسبي
تم اعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ، معدلة لتتضمن قياس عقود تغطية مخاطر أسعار الفائدة بقيمتها العادلة .

استخدام التقديرات 
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة طبقا للمبادئ المحاسبة المتعارف عليها استخدام التقديرات واألحكام التي تؤثر على مبالغ الموجودات 

والمطلوبات المصرح بها واإلفصاح عن االلتزامات المحتملة كما في تاريخ القوائم المالية الموحدة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها خالل 
فترة إصدار القوائم المالية الموحدة .  وبالرغم من ان هذه التقديرات مبنية على افضل ما توفر لالدارة من معلومات عن االحداث واالجراءات الحالية ،  

فانه من الممكن ان تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .

أسس التوحيد
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها التي تخضع لسيطرة الشركة والمعدة لنفس الفترة 

باستخدام سياسات محاسبية موحدة . وتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة 
المستثمر فيها الكتساب منافع من أنشطتها . يتم توحيد القوائم المالية للشركات التابعة في هذه القوائم المالية الموحدة ابتداًء من تاريخ 

حصول المجموعة على السيطرة وحتى تاريخ انقطاع هذه السيطرة . وتتم المحاسبة عن تملك الشركات التابعة وفقا لطريقة الشراء . وتصنف 
حصص الملكية العائدة ألطراف أخرى في المجموعة ضمن »حقوق الملكية غير المسيطرة« في هذه القوائم المالية الموحدة . علما بأنه قد تم 

حذف جميع المعامالت واالرباح غير المحققة واألرصدة الداخلية الهامة فيما بين شركات المجموعة عند إعداد القوائم المالية الموحدة .

تحقق االيراد
تقوم المجموعة بتسويق منتجاتها من خالل مسوقين . ويتم شحن المبيعات مباشرة للعمالء النهائيين وكذلك لمواقـع التوزيع الخاصة 

بالمسوقين . يتم تسجيل المبيعات من خالل مواقع التوزيع بأسعار أولية في وقت الشحن ، والتي تعدل الحقا بأسعار البيع الفعلية التي يستلمها 
المسوقون من العمالء النهائيين ، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع . تتم التعديالت بمجرد معرفة المجموعة بها . يتم االعتراف بالمبيعات المحلية 

والمصدرة عنـد تسليم المنتجات .

المصاريف
تصـنف كافة مصاريف الفترة والتسويق ، باستثناء تكاليف المبيعات والمصاريف المالية والمصاريف األخرى ، الصافي ،  كمصاريف بيعية وإدارية 

وعمومية .

الذمم المدينة
تدرج الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصلي ناقصا المخصص ألية مبالغ غير قابلة للتحصيل . يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما يكون 

من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ ، وتشطب الديون المعدومة عند تكبدها .

المخزون
يتكون المخزون من قطع الغيار والمنتجات النهائية والمواد األولية ويدرج بالتكلفة أو بالقيمة السوقية ، أيهما اقل . وتتضمن تكلفة المنتجات 

المصنعة تكلفة المواد الخام والعمالة المباشرة ومصـاريف التصنيع غير المباشرة .  يتم الوصول إلى تكلفة قطع الغيار والمنتجات النهائية والمواد 
األولية باستخدام طريقة المتوسط المرجح . يتم تجنيب مخصصات مناسبة للبنود بطيئة الحركة والمخزون التالف .

الممتلكات والمصنع والمعدات
تظهر الممتلكات والمصنع والمعدات بسعر التكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة وخسائر االنخفاض في القيمة فيما عدا االراضي واالعمــــال 

الرأسمالية تحت التنفيذ والتى ال يتم احتساب االستهالك عليها . تعتبر مصاريف االصالح والصيانة مصاريفا ايرادية ، اما مصاريف التحسينات فتعتبر 
مصاريفا رأسمالية . ويجري احتساب االستهالكات عليها على اساس حياتها العملية المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت.  

قائمة المركز المالي الموحدة 
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يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية للمنافع بتقديم المنافع الصناعية لشركات المجموعة .

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة العالمية للبوليمرات في انتاج وبيع البولي إيثيلين منخفض الكثافة وكوبوليمرات إيثيلين أسيتات الفينيل 
والبولي فينيل الكحولي وبولي أسيتات فينيل. أن الشركة حاليا في مرحلة االنتاج التجريبي ومن المتوقع أن تبدا عملياتها التجارية في الربع الثاني 

من عام 2015 بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول اجراءات االستالم من المقاولين الرئيسيين . 

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات في انتاج وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت . بدا مصنع إيثيل أسيتات 
وبيوتيل أسيتات عملياته التجارية في عام 2013 بينما ال يزال مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت  في مرحلة التطوير ومن المتوقع أن يبدا االنتاج في عام 

 . 2015

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة في انتاج وبيع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األسالك 
الكهربائية. أن الشركة حاليا في مرحلة االنتاج التجريبي ومن المتوقع أن تبدا عملياتها التجارية في الربع الثاني من عام 2015 بعد نجاح عمليات بدء 

التشغيل واالختبار وقبول اجراءات االستالم من المقاولين الرئيسيين.   

يتمثل النشاط الرئيسي لمصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة في انتاج وبيع القوالب  المعدنية لصناعة البالستيك أضافة الى االفالم 
الشفافة   . أن المصنع حاليا في مرحلة التطوير ومن المتوقع أن يبدا االنتاج في عام 2015. 

مالحظة 1:  على الرغم من أن الشركة تمتلك حصة تبلغ 50 0/0 فقط في شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ، إال أنه قد تمت السيطرة على 
عمليات الشركة المستثمر فيها من قبل الشركة اعتبارا من تاريخ سجلها التجاري . وعليه ، تعتبر الشركة المستثمر فيها كشركة تابعة للشركة .

مالحظة 2:  تأسس مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة خالل عام 2013 وسجل عقد تأسيسها بتاريخ 12 صفر 1435 )الموافق 15 ديسمبر 
2013( .  اكتملت االجراءات النظامية المتعلقة بتأسيس الشركة خالل عام 2014 .

مالحظة 3:  تأسست الشركة المستثمر فيها خالل عام 2013 في سنغافورة ، وسجل عقد تأسيسها بتاريخ 13 جمادى االولى 1434 )الموافق 25 مارس 
. )2013

قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصحراء للبتروكيماويات )الصحراء( ، شركة مساهمة سعودية ، في 4 ديسمبر 2013 )المذكرة( لبدء 
المفاوضات غير الملزمة حول الشروط التفصيلية الندماج تجاري بين الشركتين مبني على مبادئ التكافؤ باالندماج )»االندماج المقترح«( .

وقد اتفقت الشركتان على أنه في حال إتمام االندماج المقترح فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح شركة الصحراء ، بعد 
اكتمال االندماج المقترح ، شركة تابعة للشركة . وستصدر الشركة بموجب شروط االندماج المقترح ما يعادل 0،685 سهم جديد في الشركة مقابل 

كل سهم مصدر في شركة الصحراء . كما اتفقت الشركة وشركة الصحراء بموجب المذكرة على االستمرار في التعاون بإكمال دراسات التحقق 
واالستقصاء المالية والفنية والتجارية والقانونية ، والموافقة على خطة الدراسات الخاصة بالدمج وحوكمة وخطة أعمال المجموعة بعد االندماج .

يخضع االندماج الذي كان مقترح لشروط وموافقات عدة من ضمنها على سبيل المثال ال الحصر الحصول على موافقة هيئة السوق المالية 
وجمعيتي الشركتين العموميتين وموافقة الجهات الحكومية المختصة في المملكة العربية السعودية .

خالل الربع الثاني لعام 2014، توصلت شركة سبكيم وشركة الصحراء الى أنه من الصعب تحقيق هذا االندماج المقترح تحت االطار التنظيمي الحالي 
باستخدام هيكلة مقبولة للشركتين . وبناءا عليه،  قررت الشركتان تأجيل المفاوضات التجارية وتأجيل الدخول في عملية االندماج المقترح في الوقت 

الراهن كما اتفقتا على مواصلة اعمالهما وتنفيذ استراتيجيتهما باستقاللية دون التنسيق مع بعضهما .  وفقا الدارة شركة سبكيم لن يؤثر هذا القرار 
على أعمال الشركة او نتائجها المالية . ان المصاريف المتكبدة االجمالية على االندماج المقترح والبالغة 37 مليون ريـال سعودي كما في 31 ديسمبر 

2014 تم تحميلها على المصاريف وتصنيفها كجزء من المصاريف األخرى،  الصافي .
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مخصص االلتزامات
يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة التزاما نظاميا أو ضمنيا نتيجة لحدث سابق ، وتكون تكاليف تسوية هذا االلتزام محتملة 

ويمكن قياسها بشكل موثوق .

الزكاة وضريبة الدخل االجنبية
تخضع المجموعة النظمة مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية .  وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على اساس االستحقاق .  تحـتسب 
الزكاة على اساس وعاء الزكاة أو صافي الربح المعدل أيهما اعلى .  تقيد اية فروقات بين التقديرات والربط النهائي عند الموافقة عليه وعندها يتم 

تسوية المخصص .

تمثل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المحملة ، في قائمة الدخل الموحدة ،  زكاة الشركة وحصة الشركة في زكاة الشركات التابعة وضريبة الدخل 
األجنبية على أرباح الشركاء االجانب .  يتم ادراج الزكاة وضريبة الدخل المستحقة على المساهمين غير المسيطرين ،  ضمن حقوق الملكية غير 

المسيطرة .

يجنب مخصص للضرائب األجنبية وفقًا لألنظمة الضريبية األجنبية التي تعمل بموجبها الشركات التابعة األجنبية .

تعويض نهاية الخدمة
يستدرك في القوائم المالية الموحدة لتعويض نهاية الخدمة وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال على اساس الفترة التي امضاها الموظف في 

الخدمة .

برنامج ادخار للموظفين
يوجد لدى الشركة برنامج ادخار للموظفين السعوديين .  يتم ايداع مساهمات المشاركين في البرنامج في حساب بنكي مستقل ،  ويتم تكوين 

مخصص بمساهمة الشركة .  يتم قيد مساهمات الشركة ضمن برنامج ادخار الموظفين ضمن قائمة الدخل الموحدة .

احتياطي نتائج بيع الحصص في الشركات التابعة
إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع حصص في شركات تابعة ، مع احتفاظ المجموعة بسيطرتها على تلك الشركة المعنية ، تسجل ضمن 

»احتياطي نتائج بيع حصص في شركات تابعة«.

توزيعات االرباح
يتم قيد توزيعات االرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي تتم فيها الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية وتسجل توزيعات االرباح 

المرحلية عندما يتم اعتمادها من قبل مجلس االدارة .

األدوات المالية المشتقة
تسجل األدوات المالية المشتقة مبدئيا بالتكلفة ويعاد قياسها بتواريخ القوائم المالية الالحقة بالقيمة العادلة . وبالنسبة للتغيرات في القيمة 

العادلة لألدوات المالية المشتقة التي ال تفي بشروط محاسبة التحوط ، فيتم االعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة حال نشوئها .

إن تغطية مخاطر القيمة العادلة هي التي تغطي مخاطر التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها فعليا في قائمة 
المركز المالي الموحدة . يتم االعتراف مباشرة بالربح  أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة في قائمة الدخل 

الموحدة . وفي نفس الوقت ، يتم تعديل القيمة الدفترية ألداة التحوط بالربح أو الخسارة المقابلة منذ بداية التحوط ، حيث يتم االعتراف بذلك مباشرة 
في قائمة الدخل الموحدة .

إن تغطية مخاطر التدفقات النقدية هي التي تغطي التغيرات في التدفقات النقدية ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات المعترف بها أو 
االلتزامات المؤكدة غير المعترف بها أو العمليات المتوقعة . بالنسبة لتغطية المخاطر التي تفي بشروط محاسبة تغطية المخاطر، يتم االعتراف 

مبدئيا ومباشرة بالجزء الخاص بالربح أو الخسارة الناتج عن أداة تغطية المخاطر ضمن »حقوق المساهمين«. ويتم الحقا إدراج المبلغ في قائمة 
الدخل الموحدة خالل نفس الفترة او الفترات التي تؤثر فيها المعاملة المغطاة على صافي الربح أو الخسارة . وبالنسبة لتغطية مخاطر المعامالت 

المتوقعة ، فإن الربح أو الخسارة من المعاملة المغطاة يثبت كتعديل للقيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المشتراة .

المعامالت بالعمالت األجنبية
تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بالريـاالت السعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت . ويعاد تحويـل أرصدة 

الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي الموحدة . وتدرج األرباح والخسائر 
من تسوية وترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة .
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ان االعمار االنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي على النحو اآلتي :

السـنوات      
 25 - 10 مصانع ومعدات   

33،3 - 2 مباني على أراضي مستأجرة   

4 سيارات   

10 - 1 مواد محفزة وأدوات   

10 - 1 حاسب آلي وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية   

تكاليف تطوير مشاريع
إن تكاليف تطوير المشاريع تمثل بصورة رئيسية التكاليف القانونية وتكاليف دراسات الجدوى التي تتكبدها المجموعة على تطوير مشاريع جديدة 

. وعند التطوير الناجح للمشاريع ، يتم تحويل التكاليف المتعلقة بتلك المشاريع إلى الشركة التي تم تأسيسها لكل مشروع . أما تكاليف تطوير 
المشاريع المتعلقة بالمشاريع غير الناجحة ، فيتم شطبها على الفور .

الموجودات غير الملموسة
تتمثل الموجودات غير الملموسة في تكاليف الصيانة الدورية والرسوم المدفوعة مقدما بشأن اتفاقية شراء طويلة األجل حالية والمصاريف 

المؤجلة األخرى . إن تكاليف الصيانة الدورية المخطط لها تؤجل وتطفأ خالل الفترة حتى موعد الصيانة الدورية القادمة المخطط لها . وفي حال 
حدوث صيانة دورية غير متوقعة قبل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة ، يتم قيد التكاليف المؤجلة سابقا وغير المطفأة على المصاريف في 
الحال ومن ثّم تطفأ تكاليف الصيانة الدورية الجديدة على مــــــدى الفترة المتوقــع االستفادة منها . تطفأ الموجودات غير الملموسة األخرى على مدى 

الفترة المتوقع االستفادة منها .

الشهرة
تقيد الشهرة الناتجة عن االستحواذ على االعمال بالتكلفة كما في تاريخه ناقصا أي خسائر مجمعة لالنخفاض في القيمة ،  ان وجدت .

لهدف اختبار االنخفاض في القيمة ،  يتم توزيع الشهرة على كل وحدة انتاجية للمجموعة ) او لمجموعة الوحدات االنتاجية ( والتى من المتوقع ان 
تحقق منفعة من توحيد االعمال .

يتم اختيار الوحدة االنتاجية التى تم نسب الشهرة اليها لالنخفاض في القيمة سنويا او بشكل اكثر تكرارا عند وجود مؤشر لالنخفاض في قيمة 
الوحدة .  اذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة االنتاجية اقل من قيمتها الدفترية ،  يتم توزيع خسارة االنخفاض في القيمة اوال لتخفيض القيمة 

الدفترية الي شهرة تم نسبها للوحدة ومــن ثم لالصول االخرى للوحدة وعلى اساس نسبي بناء على القيمة الدفترية لكل اصل في الوحدة االنتاجية .

يتم االعتراف مباشرة باي خسارة انخفاض في القيمة كخسارة في قائمة الدخل الموحدة .  ال يتم عكس خسارة االنخفاض المحققة في قيمة الشهرة 
في الفترات الالحقة .

عند استبعاد الوحدة االنتاجية ذات العالقة ،  يؤخذ بعين االعتبار الجزء ذو العالقة من الشهرة في تحديد الربح او الخسارة من االستبعاد .

االنخفاض في قيمة األصول 
تقوم المجموعة بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة بمراجعة قيم موجوداتها غير المتداولة للتأكد من عدم وجـود مؤشر يدل على انخفاض في 

قيمة تلك االصول ، وفي حالة وجود هذا المؤشر ، يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لتلك االصول للتوصل الى قيمة االنخفاض في االصول ) ان 
وجدت ( ، وفي حالة عدم قدرة المجموعة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم احدى االصول ، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد 

لكامل الوحدة االنتاجية التي يعود اليها ذلك االصل .

يتم تخفيض القيمة الدفترية لالصل لتساوي قيمته القابلة لالسترداد في حالة ان االصل )او الوحدة االنتاجية( اقل من قيمته الدفترية . يتم تسجيل 
الخسارة الناتجة عن التخفيض في قيمة االصل كمصروف فـور حدوثه .

عند عكس االنخفاض في قيمة االصل في الفترة الالحقة ، يتم تعديل القيمة الدفترية لالصل )او الوحدة االنتاجية( بزيادتها الى القيمة القابلة 
لالسترداد المعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لالصل فيما لو لم يتم تخفيض قيمة االصل )او الوحدة االنتاجية( في السنوات 

السابقة . يتم اثبات قيمة العكس في خسارة التخفيض كايراد عند حدوثه .

قائمة المركز المالي الموحدة 
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4 -   ذمم مدينة ودفعات مقدمة وذمم مدينة اخرى
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

1،087،813،095  ٨٦1،٥19،٥٨2 ذمم مدينة  

226،517،618  207،9٣1،27٨ ودائع ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  

1،314،330،713  1،0٦9،4٥0،٨٦0   

٥ -   مخزون
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

146،209،300  191،٥٨9،٨99 قطع غيار  

118،714،576  ٣1٦،279،٦7٨ بضاعة تامة الصنع  

37،802،556  24،1٣٨،٨٣2 مواد أولية  

302،726،432  ٥٣2،00٨،409   

يتعلق مخزون قطع الغيار بشكل رئيسي بالممتلكات والمصنع والمعدات وبالتالي من المتوقع أن يستخدم خالل فترة تتجاوز سنة واحدة .

٦ -   ممتلكات ومصنع ومعدات

مباني على 
أراضي 

مستأجرة

المصانع 
والمعدات

المواد 
المحفزة 
واألدوات

السيارات 
والحاسب 

اآللي واالثاث 
والتركيبات 
والمعدات 

المكتبية

اعمال 
انشائية تحت 

المجموعالتنفيذ

التكلفة   

13،997،389،858  3،237،224،122  75،037،168  300،969،013  10،192،537،404  191،622،151 1 يناير 2014 

1،026،804،197   925،396،929  5،509،340  85،578،282  10،222،819  96،827 إضافات 

791،005،560   611،508،388  14،368،370  30،466،747  133،710،959  951،096 تحويالت 

-      -     -     12،381،442  )12،381،442( إعادة تصنيف     - 

)88،356،621(   -     -     )88،356،621( شطب     -     - 

1٥،72٦،٨42،994  4،774،129،4٣9  94،914،٨7٣  ٨41،0٣٨،٨٦٣  10،٣24،0٨9،740  192،٦70،074 31 ديسمبر 2014 

االستهالكات

2،449،932،928  -     57،915،260  294،474،061  2،072،385،201  25،158،406 1 يناير 2014 

477،152،513   -     6،534،074  53،951،041  410،968،583  5،698،815 المحمل للسنة 

-      -     -     12،381،442  )12،381،442( إعادة تصنيف     - 

)88،356،621(   -     -     )88،356،621( شطب     -     - 

2،٨٣٨،72٨،٨20  -     ٦4،449،٣٣4  272،449،92٣  2،470،972،٣42  ٣0،٨٥7،221 31 ديسمبر 2014 

صافي القيمة الدفترية        

12،٨٨٨،114،174  4،774،129،4٣9  ٣0،4٦٥،٥44  ٦٨،٥٨٨،940  7،٨٥٣،117،٣9٨  1٦1،٨12،٨٥٣ 31 ديسمبر 2014 

11،547،456،930  3،237،224،122  17،121،908  6،494،952  8،120،152،203  166،463،745 31 ديسمبر 2013 

تتضمن الممتلكات والمصنع والمعدات كما في 31 ديسمبر 2014 مصنع ومعدات مملوكة بموجب التزامات إيجار رأسمالي بتكلفة قدرها 535،1 مليون 
ريال سعودي )535،1 مليون ريال سعودي عام 2013( واستهالك متراكم يبلغ 236 مليون ريال سعودي )216 مليون ريال سعودي عام 2013( )ايضاح 15( .

قائمة المركز المالي الموحدة 
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يتم تحويل النتائج والمركز المالي للشركات التابعة االجنبية والتي تكون عملة تقاريرها المالية غير الريـال السعودي الى الريـال السعودي كما يلي :

-  تحول الموجودات والمطلوبات القائمة بسعر صرف االغالق كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة .
-  تحول االيرادات والمصاريف بقائمة الدخل الموحدة بمتوسط اسعار الصرف .

-  تحول عناصر حسابات حقوق الشركاء بأسعار الصرف الفعلية في التواريخ التي تعود لكل بند عند نشوئه .

يتم اثبات التعديالت المتراكمة الناتجة عن تحويل األدوات المالية للشركات التابعة االجنبية الى الريـال السعودي كبند منفصل ضمن قائمة 
التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة .

يتم تحويل توزيعات االرباح المستلمة من الشركة التابعة االجنبية بسعر الصرف الفعلي في تاريخ العملية ، ويتم اثبات فروقات التحويل المتعلقة 
بها في قائمة الدخل الموحدة .

عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ما ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لكل مخاطر ومنافع الملكية المتعلقـة بالملكية إلى المستأجر 
. ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي . إن األصول المملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم االعتراف بها كأصول المجموعة 

وفقا للقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصول في تاريــــــــخ نشأة اإليجار ، أيهما أقل . إن تكاليف التمويل والتي 
تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشأة اإليجار، 

أيهما أقل ، يتم تحميلها على قائمة الدخل الموحدة  على مدى  فترة اإليجار للوصول إلى معدل تحميلي ثابت للرصيد المتبقي لاللتزامات لكل 
فترة محاسبية . يتم تحميل اإليجارات المستحقة الدفع بموجب عقود اإليجار التشغيلي على قائمة الدخل الموحدة وذلك باستخدام طريقة القسط 

الثابت خالل فترة عقد االيجار التشغيلي .

التحليل القطاعي
يمثـل القطاع وحدة قابلة للتحديد في المجموعة التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات وهي ما يسمى )بالقطاعات حسب األنشطة( ، أو تلك التي 
تقوم بتقديم منتجات أو خدمات في نطاق بيئة اقتصادية محددة )وهي ما يسمى بالقطاعات حسب المناطق الجغرافية( على أن يكون لكل قطاع 

مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى .

ربحية السهم
يتم احتساب ربحية السهم من صافي الربح بتقسيم صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعــــــدد االسهم القائمة خالل الفترة .

يتم احتساب ربحية السهم من العمليات الرئيسية المستمرة بتقسيم صافي الربح باستثناء ايراد االستثمار والمصاريف االخرى ،  الصافي للفترة على 
المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة خالل الفترة .

يتم احتساب ربحية السهم من العمليات االخرى بتقسيم مجموع ايراد االستثمار والمصاريف االخرى ، الصافي للفترة على المتوسط المرجح لعدد 
االسهم القائمة خالل الفترة .

بلغ المتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة 366،666،666 مليون سهم كما في 31 ديسمبر 2014 و2013 .

٣ -   نقد وما في حكمه
يتضمن نقد وما في حكمه ،  نقد وارصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب واستثمارات ذات سيولة عالية تستحق خالل ثالثة شهور او أقل .  كما في 31 

ديسمبر 2014 و2013 ،  تمثل نقد وما في حكمه بما يلي :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
886،566،694  1،1٥4،٦44،410 نقد وأرصدة لدى البنوك  

1،971،037،113  1،٣04،10٥،99٣ ودائع مرابحة  

2،857،603،807  2،4٥٨،7٥0،40٣   
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إن الممتلكات والمصنع والمعدات مقامة على أرض في مدينة الجبيل الصناعية مستأجرة من الهيئة الملكية للجبيل وينبع لمدة 30 عاما بدأت في 16 
محرم 1423 )الموافق 30 مارس 2002( . إن عقود اإليجار قابلة للتجديد باالتفـاق المشـترك بين الطرفين .

إن بعض ممتلكات ومصنع ومعدات المجموعة ،  والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية 6،259 مليون ريـال سعودي )6،433 مليون ريال سعودي عام 2013( 
مرهونة كضمان مقابل قروض مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض من اتحاد البنوك وصندوق االستثمارات العامة )ايضاح 13(.

كما في 31 ديسمبر 2014 و 2013 ، تتألف األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ من مصانع مختلفة في مرحلة التطوير )ايضاح 1( باالضافة الى منشات مساندة 
اخرى . تدرج هذه االصول بالتكلفة وتتألف من تكاليف اإلنشاء بموجب اتفاقيات مختلفة وأية تكاليف مباشرة تتعلق بجلب وتجهيز األصل لالستخدام 

المستهدف له من قبل االدارة ،  والتي تتضمن أيضا تكاليف التشغيل التجريبي للتحقق من كفاءة التشغيل بعد حسم صافي المتحصل من عملية 
بيع اإلنتاج الذي تم خالل مرحلة التشغيل التجريبي . وتشمل التكاليف المباشرة مزايا الموظفين وتكاليف إعداد الموقع وتكاليف التركيب ورسوم 

الترخيص واألتعاب المهنية وتكاليف االقتراض .

بلغت تكاليف االقتراض الخاصة بمشاريع الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات ومصنع الشركة 
السعودية للمنتجات المتخصصة وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة والتي تم إضافتها خالل السنة الى األعمال اإلنشائية تحت التنفيذ ما 

مقداره 77.1 مليون ريال سعودي )86،5 مليون ريال سعودي عام 2013( .

7 -   تكاليف تطوير المشاريع
فيما يلي حركة تكاليف تطوير المشاريع :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
1 يناير   ٣99،47٣،٣22  252،576،753

إضافات خالل السنة   ٥04،200،41٨  220،745،646

-  )791،00٥،٥٦0( محول الى ممتلكات ومصنع ومعدات )إيضاح 6(  

-  )٣٨،٣٥7،12٥( محول الى موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(  

31 ديسمبر   ٦2،1٦0،21٨  473،322،399

٨ -   موجودات غير ملموسة
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

التكلفة   

168،088،414  ٣٥2،٣72،1٨٨ 1 يناير  

183،125،438  ٥9،2٣0،704 إضافات  

1،158،336  ٣٨،٣٥7،12٥ تحويالت )إيضاح 6 و 7(  

352،372،188  449،9٦0،017 31 ديسمبر  

االطفاءات   

98،839،018  1٨٨،٦0٦،٨7٥ 1 يناير  

89،767،857  92،2٨٣،99٣ المحمل للسنة  

188،606،875  2٨0،٨90،٨٦٨ 31 ديسمبر  

صافي القيمة الدفترية   

163،765،313  1٦9،0٦9،149 31 ديسمبر  

في العام 2013 ،  دفعت المجموعة مبلغا قدره 37،5 مليون ريال سعودي خالل السنة كأتعاب مقدمة نظير اتفاقية شراء إنتاج طويلة األجل حالية . 
ويُطفأ المبلغ على مدى الفترة المتبقية لهذه االتفاقية .
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9 -  الشهرة
وفقا لقرارات مجلس إدارة المجموعة ،  تم تأسيس عمليات سبكيم في أوروبا حيث قامت شركة سبكيم للتسويق والخدمات بتاريخ 31 ديسمبر 2011 

باالستحواذ على 100 % من األسهم التي لها حق التصويت في شركة أكترا إس أيه )شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه(، وهي شركة غير 
مدرجة مسجلة في سويسرا . وعليه ، فقد تم توحيد القوائم المالية لهذه الشركة في هذه القوائم المالية الموحدة .

إن مبلغ االستحواذ البالغ قيمته 105،7 مليون ريال سعودي يتضمن مبلغا نقديا بقيمة 75،8 مليون ريال سعودي ومبلغ 4 مليون ريال سعودي يتعلق 
برأسمال عامل باإلضافة إلى مبلغ 33،9 مليون ريال سعودي يتعلق بعالوة التقييم ، والذي يتضمن اعتبارا محتمال وقد تم االعتراف بهذا المبلغ كشهرة 

بتاريخ االستحواذ .

نفذت المجموعة خالل عام 2012 إجراء »تخصيص سعر الشراء« فيما يتعلق باالستحواذ على أكترا إس إيه. ووفقا لهذا االجراء ، حددت المجموعة 
وأعادت تصنيف الى الموجودات غير الملموسة مبلغ 4،4 مليون ريال سعودي والخاص بعالقات العمالء ويطفأ هذا المبلغ على مدى ثالث سنوات 

. وأدرج المبلغ الفائض عن صافي القيمة الدفترية البالغة 29،5 مليون ريال سعودي كشهرة في قائمة المركز المالي الموحدة ، ويخضع الختبار 
االنخفاض في القيمة .

10 -  التسهيالت البنكية
لدى المجموعة تسهيالت بنكية )»التسهيالت«( مع بنوك محلية على شكل حسابات بنكية مكشوفة واعتمادات مستندية وخطابات ضمان 
وتسهيالت أخرى .  تحمل التسهيالت فائدة حسب المعدالت السائدة في السوق .  وان هذه التسهيالت مضمونة من خالل ضمانات مشتركة .

11 -  ذمم دائنة ومستحقات وذمم دائنة اخرى
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

168،937،676  111،7٦4،٨4٨ ذمم دائنة  

100،023،287  124،2٨0،1٦4 زكاة وضريبة دخل )إيضاح 19(  

380،798،815  42٣،٦٦٥،٨0٨ مصاريف مستحقة  

36،156،156  24٣،244،٦40 حجوزات مستحقة  

58،549،889  12،0٥4،49٦ أخرى  

744،465،823  91٥،009،9٥٦   

12 - سلف من الشركاء
قرر الشركاء في الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية للغازات والشركة العالمية 

للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بأن يساهموا 
في تمويل نسبة معينة من تكاليف المشاريع كسلف من الشركاء طويلة األجل حسب اتفاقيات الشراكة . ووفقا التفاقيات الشراكة ، فإن سلف 

الشركاء الطويلة األجل ستسدد لهم بعد دفع القروض الخارجية وأي تمويل لحسابات احتياطية .

في عام 2014 ،  سددت الشركة العالمية للدايول كامل المبالغ المستحقة للشركاء . وقدمت الشركة والشركاء حاملي حصص األقلية كما في 31 
ديسمبر 2014 سلفا طويلة األجل بمبلغ 596 مليون ريال سعودي و 58،9 مليون ريال سعودي ، على التوالي )1،897 مليون ريال سعودي و 392 مليون 

ريال سعودي عام 2013 على التوالي( . كما قامت الشركة والشركاء حاملي حصص األقلية بتقديم سلف قصيرة األجل بلغت 240،9 مليون ريال 
سعودي و 80،3 مليون ريال سعودي على التوالي )591،5 مليون ريال سعودي و 75،4 مليون ريال سعودي عام 2013 على التوالي( . ال تحمل بعض 

السلف الطويلة األجل تكاليف تمويل ، كما أنه ليس هناك تواريخ محددة لسدادها ، بينما تحمل السلف الطويلة األجل األخرى والسلف القصيرة األجل 
تكاليف تمويل حسب األسعار التجارية العادية .

قدم الشركاء حاملو حصص األقلية في كال من الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة مساهمات 
تقل عن نسبة ملكيتهم التناسبية ، وهو ما أدى إلى تخفيض حصصهم في نتائج هذين االستثمارين . ان حصة الشركة في السلف الطويلة األجل 

والسلف القصيرة األجل في الشركات التابعة المذكورة أعاله والبالغة 596 مليون ريال سعودي و 240.9 مليون ريال سعودي على التوالي )1،897 
مليون ريال سعودي و 591.5 مليون ريال سعودي عام 2013 على التوالي( قد تم حذفها على مستوى القوائم المالية الموحدة .
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٣ -   قروض طويلة االجل
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

1،550،540،000  1،٦٦4،092،000 قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي )مالحظة أ(  

2،639،374،198  1،419،٣9٦،000 قروض من اتحاد البنوك )مالحظة ب(  

1،581،500،000  2،٨49،00٦،٨49 قروض صندوق االستثمارات العامة )مالحظة ج(  

5،771،414،198  ٥،9٣2،494،٨49   

)416،510،465(  )٥4٥،9٥٦،0٣2( ينزل :  الجزء المتداول  

5،354،903،733  ٥،٣٨٦،٥٣٨،٨17 الجزء غير المتداول  

قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضا الى الشركة العالمية لإلسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة  أ( 
والشركة العالمية للغازات والشركة العالمية للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات و شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة . وهذه 

القروض مكفولة بضمانات من الشركاء بالتناسب مع حصصهم وبرهن له األولوية األولى على جميع الموجودات الحالية والمستقبلية . يتم 
سداد القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية . تشمل اتفاقيات القروض شروطا تتعلق بالحفاظ على نسـب مالية معينة خالل فترة 

القروض . تحمل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوم إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه في اتفاقيات القروض .

أبرمت المجموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية مع اتحاد المؤسسات المالية . إن القروض مكفولة بضمانات من الشركاء وبرهن له األولوية  ب(  
الثانية على الموجودات المرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية السعودي . بموجب اتفاقية ضمان مساندة من الشركاء لتمويل 

المشاريع ، على الشركاء فور االنتهاء من أي مشروع تقديم اعتماد مستندي لدعم العمليات خالل مدة القروض . تسدد القروض على أقساط 
نصف سنوية غير متساوية . وتتطلب االتفاقيات التماشي مع شروط مالية محددة واالحتفاظ بحسابات مقيدة لدى البنوك . تحمل القروض 

تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( زائدا هامش متغير . خالل عام 2013 ،  تمت عمليات إعادة تمويل 
والتي عملت على تخفيض مبالغ السداد المجدولة عن طريق تمديد فترة القرض . وقد قامت الشركة العالمية لالسيتيل المحدودة والشركة 

العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية للغازات بإعادة هيكلة القرض التجاري وذلك بتمديد فترة القرض لخمس سنوات إضافية 
والتحول من استخدام المعدل السائد بين البنوك في لندن )اليبور( إلى المعدل السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( وتخفيض هامش 

القرض . وقد أعادت الشركة العالمية للميثانول تمويل قروضها من خالل قرض يسدد على فترة ست سنوات ومبلغ أضافي بقيمة 70 مليون 
ريال لتمويل أحتياجات مختلفة.  وقد أعادت الشركة العالمية للدايول تمويل قروض بنوك تجارية من خالل قرض يسدد على فترة ست سنوات 

والتحول من استخدام المعدل السائد بين البنوك في لندن )اليبور( إلى المعدل السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( وتخفيض هامش 
القرض والقدرة على اخذ قرض مدته 10 سنوات بمبلغ 525 مليون ريال سعودي ألغراض التوسعة 

قدم صندوق االستثمارات العامة قروضا إلى الشركة العالمية لالسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة  ج( 
العالمية للغازات والشركة العالمية  للبوليمرات وذلك لتمويل أعمال انشاء مصانع تلك الشركات . إن االلتزام في ظل اتفاقيات هذه القروض 

يعطي صندوق االستثمارات العامة حقا متساويا مع جميع الدائنين اآلخرين . تسدد القروض على أقساط نصف سنوية غير متساوية . تتطلب 
اتفاقيات القروض التماشى مع بعض الشروط للمحافظة على نسب مالية معينة . تحمل القروض تكاليف تمويل على أساس المعدل السائد 

بين البنوك في لندن )اليبور( والمعدل السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( زائدا هامش ثابت . تتطلب اتفاقيات القروض من الشركة 
العالمية لالسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والشركة العالمية للغازات الدخول في عقد مقايضة ألسعار الفائدة 

بغرض تثبيت أسعار الفائدة المتعلقة بقروض صندوق االستثمارات العامة . وخالل العام 2013 ، منح صندوق االستثمارات العامة قرضا جديدا 
بقيمة 704 مليون ريال سعودي للشركة العالمية للبوليمرات . ويستحق القرض السداد على 26 قسطا نصف سنوية متساوية ، علما بأن 

القرض يحمل تكاليف تمويل حسب المعدل السائد بين البنوك السعودية )سايبور( زائدا هامش ثابت .

فيما يلي جدول السداد المجمع للقروض الطويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2014 :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
416،510،465  -      2014

526،325،855  ٥4٥،9٥٦،0٣2   2015

653،710،698  720،244،449   2016

725،021،389  7٨٨،9٣٣،٥٥٣   2017

531،840،757  ٦01،٨19،91٦   2018

2،918،005،034  ٣،27٥،٥40،٨99 ما بعده  

5،771،414،198  ٥،9٣2،494،٨49    
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14  -  الصكوك 
قامت الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 نوفمبر 2010 باعتماد إصدار صكوك مضاربة إسالمية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية وذلك لتمويل 

التوسعات الرأسمالية في المشاريع الجديدة . وقد حصلت الشركة خالل الربع الثاني من عام 2011 على موافقة هيئة السوق المالية على إصدار 
الصكوك اإلسالمية وانتهت عملية الطرح األولى بتاريخ 29 يونيو 2011 بقيمة 1،800 مليون ريال سعودي . وستبلغ مدة هذه الصكوك خمس سنوات 

وتحمل سعر فائدة سنوي بمعدل سايبور إضافة إلى هامش ربح بواقع 1،75 % يتم دفعه نهاية كل ربع سنة .

1٥ - التزامات بموجب عقود ايجار رأسمالية
ان التزامات الحد األدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار الرأسمالية تتمثل بما يلي :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
الحد االدنى لدفعات االيجار   000،000،2٥٥  255،000،000

-     )20،400،000( الجزء المتداول   

الجزء غير المتداول   ٦00،000،2٣4  255،000،000

   

ال تزيد عن عام   20،400،000     -

اكثر من عام واقل من خمس أعوام   ٣00،000،117  109،650،000

اكثر من خمس أعوام   ٣00،000،117  145،350،000

255،000،000  2٥٥،000،000   

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

تكاليف التمويل الناتجة عن عقود االيجار الرأسمالي   
   المسجلة كمصاريف خالل السنة   09٥،٨1٥،٥  8،380،688

قامت الشركة العالمية للميثانول بتوقيع اتفاقية تأجير إسالمية مع اتحاد المؤسسات المالية وذلك لغرض تحويل قرض تجاري إلى تمويل إسالمي 
. ولدى الشركة العالمية للميثانول الحق في شراء الممتلكات والمعدات المؤجرة بسعر رمزي وذلك في نهاية اتفاقية التأجير . إن التزام الشركة 

بمـوجب عقد اإليجار الرأسمالي مضمون بملكية المؤجر لألصول المؤجرة .

وقد قامت المجموعة في عام 2013 بأعادة تمويل التزام عقد اإليجار الرأسمالي الخاص بها بتسهيالت قرض إسالمي جديد وذلك بتمديد فترة القرض 
لست سنوات إضافية والتحول من استخدام المعدل السائد بين البنوك في لندن )اليبور( إلى المعدل السائد بين البنوك في السعودية )سايبور( 

وتخفيض هامش القرض .

1٦ -   منافع مستحقة للموظفين
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

تعويض نهاية الخدمة )أ(   1٣0،4٦٥،٨12  99،783،090

خطة  االدخار للموظفين )ب(   ٦٣7،2٦2،٦  3،223،490

103،006،580  1٣٦،72٨،449   

)1(  تعويض نهاية الخدمة

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
1 يناير   090،99،7٨٣  82،545،023

مخصص للسنة   200،22٨،٣٦  23،200،490

)5،962،423(  )٥،٥4٥،47٨( مخصص مستخدم  

31 ديسمبر   1٣0،4٦٥،٨12  99،783،090

قائمة المركز المالي الموحدة 



7٥ 74

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمه ( للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014

)2(  خطة ادخار للموظفين 
تقوم المجموعة بإدارة خطة ادخار للموظفين السعوديين ، حيث يتم ايداع مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل ، ويتم 

عمل مخصص لهذه المساهمة .  يتم تحميل مساهمة المجموعة في خطة ادخار للموظفين ضمن قائمة الدخل الموحدة .

17  -  عقود مقايضة أسعار الفائدة
كما في 31 ديسمبر 2014 ، كان لدى الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة 

والشركة العالمية للغازات عقود مقايضة أسعار فائدة مع بنوك محلية تجارية والمتعلقة بقروض تم الحصول عليها من صندوق االستثمارات العامة 
وقروض تجارية مشتركة وذلك حسب ما تتطلبه اتفاقيات القروض . إن القيمـة االسمية لهذه العقود كما في 31 ديسمبر 2014 بلغت 1،075 مليون ريـال 

سعودي )31 ديسمبر 2013: 1،333 مليون ريـال سعودي( . 

لقد انخفضت القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر أسعار الفائدة كما في 31 ديسمبر 2014 الى 21،9 مليون ريـال سعودي )31 ديسمبر 2013: 71،8 
مليون ريـال سعودي(.  وبلغت حصة المجموعة 16،9 مليون ريـال سعودي )31 ديسمبر 2013: 55،0 مليون ريـال سعودي( والتي تم إدراجـــــها ضمن 

قائمة حقوق المساهمين الموحدة ، ويمثل هذا المبلغ ما يجب دفعه في حال قررت إدارة المجموعة إلغاء هذه االتفاقيات . علمًا بأنه ليس لدى إدارة 
المجموعة أي نية في إلغاء هذه االتفاقيات . وفي حال ارتفعت أسعار الفائدة ، فإن هذا االنخفاض سوف يتقلص ومن الممكن أن يصبح موجبًا وذلك 

خالل فترة االتفاقية .

1٨  -  مطلوبات أخرى غير متداولة
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

دفعة مقدمة من عميل مقابل توريد أنتاج )أ(   ٥00،٦02،٥0     -

أخرى   79٥،٥1٨،٣  5،860،886

5،860،886  ٥4،٣9٨،01٨   

في عام 2014 ،  وقعت  الشركة العالمية للغازات اتفاقية مع  عميل تقوم الشركة بموجبها بتزويد  العميل بأول أكسيد الكربون المنتج من الغاز   )1(
الطبيعي .  استلمت الشركة العالمية للغازات 13،5 مليون دوالر امريكي ) ما يعادل 50،6 مليون ريـال سعودي ( والتي سيتم تعديلها على أساس 

سعر اول أكسيد الكربون المتفق عليه خالل اول 60 شهر من تاريخ البدء بتزويد  العميل بأول أكسيد الكربون .

19 -   زكاة وضريبة الدخل
تضم العناصر الرئيسية لوعاء زكاة المجموعة ما يلي :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
12،214،088،565  1٣،14٨،٨٨7،4٦4 موجودات غير متداولة  

7،982،602،435  7،٦9٣،199،٥٥0 مطلوبات غير متداولة  

5،625،830،847  ٥،79٣،22٣،02٦ الرصيد االفتتاحي لحقوق المساهمين  

985،555،904  9٣7،704،777 صافي الربح قبل حصة الملكية غير المسيطرة والزكاة وضريبة الدخل  

146،209،300  191،٥٨9،٨99 قطع غيار  

495،000،000  4٥٨،٣٣٣،٣٣٣ توزيعات ارباح مدفوعة  

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للسنة .
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ان الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

الزكاة   
1 يناير   2٨7،100،02٣  83،407،208

مخصص للسنة   ٨٦،٨9٦،٨٨٨  55،205،996

)38،589،917(  )٦2،٦40،011( المدفوع خالل السنة  

31 ديسمبر   124،2٨0،1٦4  100،023،287

ان الزكاة المحملة للمجموعة هي كما يلي :

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
زكاة السنة الحالية الُمحّملة والخاصة بالشركة   ٥4،14٦،٦٦٣  34،000،000

حصة الشركة من زكاة وضرائب دخل الشركات التابعة   ٣2،7٥0،22٥  21،205،996

المحمل على قائمة الدخل الموحدة   ٨٦،٨9٦،٨٨٨  55،205،996

ربوط قائمة
تسلمت الشركة ربوطا زكوية عن األعوام من 2007 حتى 2010 مع مطالبة بالتزام زكوي إضافي بمبلغ 118،3 مليون ريال سعودي. رفضت الشركة هذا 

االلتزام اإلضافي وقدمت اعتراضات على هذه الربوط. وقد أصدرت لجنة االعتراض االبتدائية حكمها لصالح مصلحة الزكاة والدخل بشأن اعتراض 
الشركة على هذه الربوط. هذا وقد رفضت الشركة قرار لجنة االعتراض االبتدائية  وقدمت اعتراض لدى اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية .

كما تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربط ضريبة استقطاع عن األعوام من 2007 حتى 2012 بشأن غرامات تأخير بقيمة 17،7 مليون ريال سعودي . 
وقد رفضت الشركة العالمية للميثانول غرامات التأخير وقدمت اعتراضا على هذا الربط .

قدمت جميع الشركات األخرى بالمجموعة االقرارات الزكوية والضريبية عن جميع السنوات حتى عام  2013  وال تزال هذه االقرارات قيد الدراسة لدى 
مصلحة الزكاة والدخل .

20  -   معامالت مع جهات ذات عالقة
إن الجهات ذات العالقة تمثل الشركات المرتبطة والموظفين الرئيسيين في المجموعة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر عليها بشكل 

مشترك من قبل هذه الجهات او التي تمارس هذه الجهات عليها نفوذاً هاما . وفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية التي تمت مع الجهات ذات 
العالقة خالل السنة :

- قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات المجموعة . وقد بلغ إجمالي المبيعات من خـــــالل هؤالء الشركاء األجانب 1,835 مليون 
ريال سعودي )1،710 مليون ريال سعودي عام 2013( .

- اشترت إحدى الشركات التابعة بعض الموجودات الثابتة من أحد الشركاء األجانب. وقد بلغ إجمالي مشتريات الموجودات الثابتة من هذا الشريك 
األجنبي خالل السنة 97،1 مليون ريال سعودي )20،7 مليون ريال سعودي عام 2013( .

- منحت الشركة وشركاء حقوق األقلية سلفا لشركات المجموعة بهدف دعم عملياتها وااللتزام بشروط المقرضين . وال تحمل بعض السلف 
الطويلة األجل تكاليف تمويل ، كما أنه ليس هناك تواريخ محددة لسدادها ، بينما تحمل السلف الطويلة األجل األخرى والسلف القصيرة األجل 

تكاليف تمويل حسب األسعار التجارية العادية )إيضاح 12( .

قامت سبكيم بتخصيص مبلغ 114.2 مليون ريال سعودي من مواردها المالية الى الشركة العالمية للبوليمرات وذلك لغرض بناء مصنع البوليمرات .  
في مقابل ذلك سوف تقوم سبكيم خالل عام 2015 بتخصيص تكاليف خاصة بمركز سبكيم لألبحاث والتطوير الى الشركة العالمية للبوليمرات .

اعُتمدت أسعار هذه المعامالت والشروط المتعلقة بها من قِبل مجالس إدارة شركات المجموعة .

تتضمن المبالغ المطلوبة من والى جهات ذات عالقة بشكل رئيسي ارصدة تتعلق بالمعامالت المشار اليها أعاله وظهرت كجزء من الموجودات 
المتداولة والمطلوبات المتداولة .

قائمة المركز المالي الموحدة 
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21  -  احتياطي نظامي 
تمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة ،  قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 

10 0/0 من صافي الربح حتى بلغ هذا االحتياطي 50 0/0 من رأس المال .  ان هذا االحتيــاطي غير قابل للتوزيع كأرباح .

22  -  توزيعات األرباح 
قامت الجمعية العمومية للشركة في اجتماعها بتاريخ 16 مارس 2013 بالموافقة على توزيع أرباح نقدية مقدارها 458،3 مليون ريـال سعودي بواقع 

1،25 ريـال سعودي للسهم أي ما يعادل 12،5 0/0 من رأس المال وذلك للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . تم خالل عام 2012 
توزيع أرباح مرحلية بمبلغ 183،3 مليون ريـال سعودي من االرباح التي تم الموافقة عليها وقدرها 458،3 مليون ريـال سعودي ،  في حيــــن تم توزيع باقي 

األرباح وقدرها 275 مليون ريـال سعودي خالل الربع األول من عام 2013 .

اقترح مجلس اإلدارة بتاريخ 14 يوليو 2013م توزيع أرباح مرحلية نقدية مقدارها 220 مليون ريـال سعودي عن النصف االول من عام 2013 بواقع 0،6 ريـال 
سعودي للسهم أي ما يعادل 6 0/0 من رأس المال وتم توزيع هذه األرباح خالل شهر أغسطس 2013 .

اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 3 ديسمبر2013 توزيع أرباح نقدية مقدارها 238،3 مليون ريـال سعودي بواقع 0،65 ريـال سعودي للسهم 
أي ما يعادل 6،5 0/0 من رأس المال والتي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 16 مارس 2014 .  قامت 

الشركة بتوزيع هذه االرباح خالل الربع المنتهي في 31 مارس 2014 . 

كما اقترح مجلس اإلدارة بتاريخ 26 يونيو2014 ،  توزيع أرباح مرحلية نقدية مقدارها 220 مليون ريـال سعودي عن النصف االول من عام 2014 ،  بواقع 0،6 ريـال 
سعودي للسهم أي ما يعادل 6 0/0 من رأس المال وقد قامت الشركة بتوزيع هذه االرباح خالل الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2014 .

اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر2014 توزيع أرباح نقدية نهائية مقدارها 238،3 مليون ريـال سعودي بواقع 0،65 ريـال سعودي 
للسهم أي ما يعادل 6،5 0/0 من رأس المال والتي سيتم الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية المتوقع انعقادها في عام 2015 .  وذلك 

للمساهمين المسجلين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

2٣  -  حقوق الملكية غير المسيطرة
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

497،265،637  4٣0،٥٥٥،41٦ الشركة العالمية للميثانول  

386،470،742  ٣47،٥42،٥٦٦ الشركة العالمية للدايول  

225،091،878  ٣47،٣٨0،٨27 الشركة العالمية لالسيتيل المحدودة  

176،781،663  217،477،9٦9 الشركة العالمية للبوليمرات  

155،099،740  ٣٣٨،749،٦20 الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة  

144،262،739  2٦1،٣٨4،1٣0 الشركة العالمية للغازات   

28،842،631  2٨،٦٣9،٥٥1 شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة   

14،000،000  14،01٥،401 مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة   

1،627،815،030  1،9٨٥،74٥،4٨0   

24 -   مصاريف بيعية وإدارية وعمومية
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

88،275،948  9٨،٦2٥،9٥7 تكاليف متعلقة بالموظفين  

65،977،015  ٦٣،٣٨2،٨9٣ مصاريف بيع وتسويق  

14،737،019  11،102،92٣ استهالكات  

2،042،077  2،1٣1،٦01 مصاريف أعضاء مجالس إدارة شركات المجموعة واجتماعات المجلس  

31،479،497  4٣،٥٥0،199 أخرى  

202،511،556  21٨،79٣،٥7٣   
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2٥  -  مصاريف اخرى ، الصافي
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

)6،424،667(  ٥0،٦91،0٨0 خسارة )ربح( تحويل عمالت  

7،170،056  ٣7،٥00،000 مصاريف اندماج مقترح ) إيضاح 1 (  

21،528،250  4،947،٥0٥ مصاريف أخرى ،  صافي  

22،273،639  9٣،1٣٨،٥٨٥   

2٦  -   ترتيبات عقود ايجار تشغيلية
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلية تم قيدها   

   كمصاريف خالل السنة    207،2،1٦٥  2،165،207

إن اإليجارات الرئيسية هي مع الهيئة الملكية والميناء . إن اإليجار مع الهيئة الملكية هو لفتـرة أولية تبلغ 30 سنة هجرية قابلة للتجديد باتفاق الطرفين .

ان التزامات الحد االدنى لدفعات االيجار بموجب عقود االيجار التشغيلي غير القابلة لاللغاء تتمثل بما يلي:

2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
ال يزيد عن سنة واحدة   207،2،1٦٥  2،165،207

السنة الثانية   207،2،1٦٥  2،165،207

السنة الثالثة   207،2،1٦٥  2،165،207

السنة الرابعة   207،2،1٦٥  2،165،207

السنة الخامسة   207،2،1٦٥  2،165،207

اكثر من خمس سنوات   ٣1٦،2٦،٣40  28،505،523

صافي الحد االدنى لدفعات االيجار   ٣7،1٦٦،٣٥1  39،331،558

27  -  معامالت غير نقدية
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    
ذمم مدينة مقابل المستبعد من ممتلكات ومصنع ومعدات      -  3،142،913

الُمحّول من ممتلكات  ومصنع ومعدات إلى موجودات  غير ملموسة      -  1،158،336

الُمحّول من تكاليف تطوير مشاريع إلى موجودات غير ملموسة   38،357،125     -

الُمحّول من تكاليف تطوير مشاريع إلى ممتلكات ومصنع ومعدات   791،005،560     -

صافي التغير في القيمة العادلة لعقود تغطية مخاطر اسعار الفائدة   11،762،367  14،298،306

2٨  -  االلتزامات المحتملة 
ان سبكيم حاليا في نزاع مع مقاول اإلنشاءات لمركز سبكيم لألبحاث والتطوير بمدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد فسخ عقد 

اإلنشاء . وقد أحيل هذا النزاع إلى التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي .  وقد عينت هيئة التحكيم مؤخرا شركة هندسية محايدة لمعاينة الموقع 
وتقدير حجم األعمال التي أنجزها المقاول .  هذا وقد اصدرت الشركة الهندسية تقريرها النهائي وقامت بتقديمه الى هيئة التحكيم .  من المتوقع 

ان تقوم هيئة التحكيم بانهاء البت باخذ قرارها النهائي فيما يخص مبلغ حجم االعمال التى انجزها المقاول وايضا البت في قرار التعويضات الي من 
الطرفين في عام 2015 .  علما بانه تم تسليم الموقع الى شركة سبكيم منذ شهر فبراير 2014 وما زالت اعمال االنشاء مستمرة . تعتقد سبكيم بأنها لن 

تكون ملزمة بأية مدفوعات بخالف تلك المقيدة بالفعل كاستحقاق من قِبل سبكيم لألعمال التي أنجزها المقاول . 
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تسملت الشركة ربوطا زكوية عن األعوام من 2007 حتى 2010 تطالب الشركة فيها بزكاة اضافية بمبلغ 118،3 مليون ريـال سعودي . وقد رفضت الشركة 
هذا االلتزام اإلضافي وقدمت اعتراضات على هذه الربوط . 

في عام 2013 ،  تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربط ضريبة استقطاع عن األعوام من 2007 حتى 2012 بشأن غرامات التأخير البالغة قيمتها 17،7 
مليون ريـال سعودي . وقد رفضت الشركة غرامات التأخير وقدمت اعتراضا على هذا الربط .

29 -   التزامات وارتباطات
2014    ) بالريـاالت السعودية(    2013    

592،605،968 خطابات ضمان واعتمادات مستندية   ٨٥2،77٣،٦27 

1،047،246،445 التزامات رأسمالية   ٨29،00٦،٥41 

٣0  -  التحليل القطاعي

عمليات
البتروكيماويات

النشاطات
المجموعالتسويقية

     2014
4،124،40٦،1٣7  724،4٥0،7٥٣  ٣،٣99،9٥٥،٣٨4 المبيعات 

1،٣9٦،٦42،4٣٣  17،٨79،٥٣٣  1،٣7٨،7٦2،900 اجمالي الربح 

٥،9٦٨،49٨،٣٨9  70،0٣٦،4٣٨  ٥،٨9٨،4٦1،9٥1 صافي الموجودات 

     2013

4،071،609،554  796،212،353  3،275،397،201 المبيعات 

1،364،557،228  24،596،993  1،339،960،235 اجمالي الربح 

5،793،223،026  93،617،691  5،699،605،335 صافي الموجودات 

تتضمــــــن النشــــــاطــــــات التسويقية نشاطات التسويق الخاصة بشركة سبكيم والشركة االوروبية التابعة لها )اكترا اس ايه( . وتدعم هذه النشاطات 
التسويقية نشاطات تطوير العميل لتعزيز العمليات البتروكيماوية .

لم يتم اعداد تحليل للقطاعات الجغرافية حيث ان جزءاً كبيراً من المبيعات تمثل مبيعات تصدير .

٣1  -   ادارة المخاطر
مخاطر أسعار العمولة

تتمثل مخاطر أسعار العمولة في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العمولة في السوق . وتتعرض المجموعة 
لمخاطر أسعار العمولة على التزاماتها التي تحمل عمولة والمتمثلة في الموجودات بما في ذلك الودائع البنكية وااللتزام التي تتضمن القروض 

قصيرة األجل وطويلة االجل والصكوك وااللتزامات بموجب عقود االيجار الرأسمالية .  كما لدى المجموعة عقود مقايضة أسعار الفائدة لتغطية 
تقلبات العمولة على القروض الجل .

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق أحد طرفي األداة المالية في الوفاء بالتزاماته والتسبب بخسارة مالية للطرف اآلخر . تسعى المجموعة الدارة مخاطر 

االئتمان المتعلقة بالعمالء بمراقبة الحسابات المدينة القائمة ، كما ويتم تجنيب مخصصات كافية مقابل الديون المشكوك في تحصيلها . لم 
تحدد اإلدارة أية مخاطر ائتمان هامة بتاريخ قائمة المركز المالي .

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمه ( للسنة المنتهية في ٣1 ديسمبر 2014

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة المجموعة صعوبة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية ، وقد تنشأ مخاطر السيولة من 

عدم قدرة المجموعة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته العادلة . تعمل المجموعة على الحد من مخاطر السيولة بضمان توفير 
التسهيالت البنكية . وتتطلب شروط الفواتير الخاصة بالمجموعة أن يتم تسديد المبالغ المستحقة خالل 45 الى 120 يومًا من تاريخ الفاتورة ، كما 

تسدد الحسابات التجارية الدائنة عادة خالل 45 الى 120 يومًا من تاريخ الشراء .

مخاطر العمالت
تتمثل مخاطر العمالت في التقلبات التي تطرأ على قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية . لم تجر المجموعة خالل 

السنة أية معامالت هامة بعمالت غير الريـال السعودي والدوالر األمريكي ، وحيث ان سعر صرف الريـال السعودي ثابت مقابل الدوالر األمريكي ، فإن 
األرصدة بالدوالر األمريكي التحمل مخاطر عمالت هامة .  لم تدخل المجموعة في اية تعامالت عمالت آجلة لتغطية مخاطر تقلبات سعر اليورو .

٣2  -  القيمة العادلة
ان القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية تقارب القيمة الدفترية لها .

٣٣  -  ارقام المقارنة
جرى إعادة تبويب بعض ارقام العام السابق لتتفق مع العرض للعام الحالي .
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