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باإلضافة لتصنيع المواد الكيماوية األساسية، فإننا في سبكيم نعمل اآلن على استكشاف 
اإلمكانيات الكامنة في سلسلة عملياتنا للصناعات التحويلية. وفيما ترحب المملكة 

العربية السعودية بعصر التصنيع، فإن سبكيم بصدد توسيع نطاق عملياتها 
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منذ تأسيسها، اكتسبت “سبكيم” 
سمعة عالمية كشركة مرموقة، 

تدير نظامًا متكامال ً وقريبًا من 
العمالء في التسويق. ويأتي التزام 
الشركة بالمحافظة على موقعها 

الريادي في مجال صناعة الكيماويات 
والبتروكيماويات األساسية والوسيطة 

التي تخصصت فيها، من خالل االستثمار 
في أنشطة البحث والتطوير.

“ 

”

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة
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ال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،

مع	التقدم	الذي	ي�ضهده	العامل	يف	جمال	الكيماويات	والبرتوكيماويات	ــ	ونحن	جزء	منه	ــ	

وان�ضجامًا	مع	التوجه	العام	للمملكة	فقد	حر�ضت	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	

“�ضبكيم” على	الدخول	يف	م�ضروعات	جديدة	وتو�ضعة	امل�ضروعات	القائمة	ـ	وبف�ضل	اهلل	ـ	اأ�ضفرت	
النتائج	املالية	للعام	2012م	عن	اأرباح	�ضافية	بلغت	601	مليون	ريال	مقارنة	بـ	706	ماليني	ريال	

يف	العام	2011م.	ويعود	انخفا�س	اأرباح	العام	2012م	مقارنة		بالعام	2011م	ب�ضكل	رئي�س	اإىل	

انخفا�س	اأ�ضعار	بع�س	منتجات	ال�ضركة	مع	ارتفاع	اأ�ضعار	اللقيم	ملادتي	)البيوتان	والإيثلني(،	

وبالتايل	انخفا�س	هام�س	الربح،	اإ�ضافة	اإىل	زيادة	خم�ض�ضات	الزكاة.	ورغم	النخفا�س	احلاد	

يف	اأ�ضعار	معظم	منتجات	ال�ضركة	خالل	العام	2012م	الذي	كان	له	اأكربالأثر	يف	تراجع	النتائج	

املالية	لل�ضركة،	فقد	�ضهد	العام	2012م	حت�ضنًا	يف	الأداء	الت�ضغيلي	مل�ضانع	ال�ضركة	القائمة،	

حيث	ارتفعت	كميات	الإنتاج	بن�ضبة	4%،	وبالتايل	ارتفعت	كميات	املبيعات	مقارنة	بالعام	املا�ضي،	

وكذلك	تخفي�س	تكاليف	الت�ضغيل،	ما	�ضاهم	ب�ضكل	ن�ضبي	يف	احلد	من	تراجع	نتائج	ال�ضركة.

وبالنظر	اإىل	نتائج	ال�ضركة	املالية		فقد	اأو�ضى	جمل�س	الإدارة		بتوزيع		اأرباح	نقدية	حلملة	الأ�ضهم	

عن	ن�ضف	العام	الثاين	من	العام	2012م	بقيمة	)0.75(	ريال	لكل	�ضهم،	و�ضوف	تطرح	هذه	

التو�ضية	للموافقة	عليها	خالل	اجتماع	اجلمعية	العمومية	املقرر	انعقاده	خالل	�ضهر	مار�س	

2013م،	واجلدير	بالذكر	اأنه	مت	�ضرف	اأرباح	نقدية	مل�ضاهمي	ال�ضركة	بقيمة	)0.5(	ريال	لكل	

�ضهم	عن	الن�ضف	الأول	من	العام	2012م.

اإن	“�ضبكيم” ما	كانت	لتحقق	هذا	النمو،	وهذا	التقدم	لول	توفيق	اهلل	ثم	ثروتها	احلقيقية	من	
مواردها	الب�ضرية	التي	حتتل	دومًا	حمور	كل	اهتمام،	ولول	تفاين	فريق	العمل	بال�ضركة	من	جهة،	

والهتمام	املتوا�ضل	بتطوير	كفاءاته	بدعم	وتوجيه	من	جمل�س	الإدارة	ملا	و�ضلت	“�ضبكيم” اإىل	

م�ضاف	ال�ضركات	العاملية.	وقد	توجت	جهود	ال�ضركة	يف	هذا	املجال	بح�ضولها	على	املركزالثاين	

يف	قائمة	�ضركة	“تيم	ون” القت�ضادية	كاأف�ضل	بيئة	عمل	�ضعودية	للعام	2011م	واملركز	الأول	
عن	العام	2010م.	وتوجت	ال�ضركة	كذلك	بح�ضول	فريق	مواردها	الب�ضرية	على	املركز	الأول	يف	

اململكة	للجائزة	نف�ضها.

وان�ضجامًا	مع	التوجه	العاملي	يف	جمال	البرتوكيماويات،	فاإن	“�ضبكيم” مت�ضي	قدمًا	يف	تنفيذ	

املرحلة	الثالثة	من	م�ضاريعها	التي	ت�ضمل	م�ضروع	“ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات”،	وم�ضروع	
وهذه	 املتقدمة”،	 الكابالت	 لعوازل	 اخلليج	 “�ضركة	 وم�ضروع	 للكيماويات”،	 �ضبكيم	 “�ضركة	

امل�ضاريع	جمتمعة	ت�ضل	طاقتها	الإنتاجية	اإىل	325	األف	طن	�ضنويًا	بتكلفة	اإجمالية	3.2	مليار	

ريال،	وهي	منتجات	جديدة	على	م�ضتوى	ال�ضرق	الأو�ضط.	وتعترب	هذه	ال�ضركات	الثالث	من	

ال�ضناعات	التحويلية،	وتعتمد	يف	منتوجاتها	على	مواد	تنتجها	“�ضبكيم”،	وهذا	التكامل	يدعم	
ثبات	وقوة	ال�ضركة.

ويف	�ضهر	نوفمرب	2012م	مت	و�ضع	حجر	الأ�ضا�س	مل�ضروع	“اأفالم		الإثيلني	فينيل	اأ�ضيتات” يف	

املدينة	ال�ضناعية	يف	حائل	برعاية	�ضاحب	ال�ضمو	امللكي	الأمري	�ضعود	بن	عبد	املح�ضن	ـــ	اأمري	

منطقة	حائل	ـــ	رئي�س	الهيئة	العليا	لتطوير	املنطقة	بتكلفة	اإجمالية	تقدر	بنحو	120	مليون	ريال،	

وبطاقة	اإنتاجية	�ضنوية	قدرها	4	اآلف	طن	مرتي.

ومنذ	تاأ�ضي�ضها،	اكت�ضبت	“�ضبكيم” �ضمعة	عاملية	ك�ضركة	مرموقة،	تدير	نظامًا	متكاماًل	وقريبًا	
من	العمالء	يف	الت�ضويق.	وياأتي	التزام	ال�ضركة	باملحافظة	على	موقعها	الريادي	يف	جمال	�ضناعة	

الكيماويات	والبرتوكيماويات	الأ�ضا�ضية	والو�ضيطة	التي	تخ�ض�ضت	فيها،	من	خالل	ال�ضتثمار	

يف	اأن�ضطة	البحث	والتطوير،	لتقدمي	منتجات	م�ضممة	ب�ضكل	خا�س	لتلبية	احتياجات	املجتمع.	

وتعمل	�ضركة	“�ضبكيم	للت�ضويق” جاهدة	على	ت�ضويق	منتجات	ال�ضركة	من	خالل	�ضركة	“اأكرتا” 
ال�ضوي�ضرية	التي	مت	ال�ضتحواذ	عليها	بالكامل	عام		2011م	لت�ضاهم	يف	رفع	املبيعات	يف	اأوروبا	اإىل	

نحو	25%	وهي	يف	ازدياد،	وذلك	ح�ضب	اخلطة	الإ�ضرتاتيجية	املو�ضوعة	لل�ضنوات	اخلم�س	املقبلة.	

وتقوم	“�ضبكيم	للت�ضويق” حاليًا		باإن�ضاء	مكتب	لها	يف		دولة	�ضنغافورة	ليكون	قاعدة	انطالق	
اإ�ضافية	لها	يف	جمال	الت�ضويق	للدول	الآ�ضيوية،	التي	متثل	�ضوقًا	كبريًا	لل�ضركة.

وتلتزم	“�ضبكيم” مب�ضئوليتها	نحو	جمتمعها	بدعم	اأن�ضطته	الجتماعية	ب�ضخاء،	حيث	خ�ض�ضت	
 ن�ضبة	1%	من	اإجمايل	اأرباحها	ال�ضنوية	ال�ضافية	لدعم	برامج	امل�ضئولية	الجتماعية	املختلفة	

يف	حميطها.

اإنني	اأغتنم	هذه	الفر�ضة	لأرفع	اأ�ضمى	اآيات	ال�ضكر	والعرفان	اإىل	مقام	خادم	احلرمني	ال�ضريفني،	

واإىل	�ضمو	ويل	العهد،	واإىل	اجلهات	احلكومية	كافة،	للدعم	الكبري	الذي	تقدمه	للقطاع	اخلا�س،	ول	

يفوتني	اأن	اأتقدم	بخال�س	ال�ضكر	والتقدير	مل�ضاهمي	“�ضبكيم” لثقتهم	التي	اأولونا	اإياها،	ودعمهم	
املتوا�ضل،	واإىل	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة،	واإىل	من�ضوبي	ال�ضركة	كافة،	واإىل	ال�ضركات	التابعة	لها	على	

جهودهم	املخل�ضة،	وتفانيهم	يف	اأداء	اأعمالهم	التي	اأ�ضفرت	عن	حتقيق	نتائج	لفتة	ومتميزة.

عبدالعزيز عبداهلل الزامل 

رئي�س	جمل�س	الإدارة 
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أعضاء مجلس اإلدارة
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بالغة الشعر العربي
بيت للمتنبي ُكِتَب بخط فارسي، وهو أبو الطيب أحمد بن الحسين المولود بالكوفة  سنة 915 هجرية، الذي يعتبر من كبار 

شعراء العرب. اتسم بالشجاعة والطموح وحب المغامرات، وافضل ما كتب في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك. 
يمتاز شعره برصانة األلفاظ وفصاحتها وسالمة التعبير والصياغة القوية المحكمة.
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شهد العام 2012م نموًا إيجابيًا 
في أسواقنا األوروبية نتيجة 

 الستحواذنا لشركة أكترا، وإن 
 هذا االنتشار الواسع يساعدنا 

في السوق على بناء عالقات 
أقوى مع عمالئنا وزيادة عوائدنا 

من خالل تخفيض الخسائر 
من هوامشنا، وسوف نتبع هذا 
األسلوب في قارة آسيا في إطار 

مكتبنا الكائن في سنغافورة.

“ 

”

رسالة الرئيس التنفيذي
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ال�ضالم	عليكم	ورحمة	اهلل	وبركاته،،،	

	�ضهدت	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	“�ضبكيم” جمددًا	عامًا	متميزًا	يف		2012	م	
بالعتماد	على	ما	حققناه	يف	العام	املا�ضي	من	اإجنازات	قيا�ضية،	فيما	وا�ضلنا	الرتكيز	على	حتقيق	

النمو	امل�ضتدام،	واإ�ضافة	القيمة	املجزية	اإىل	ما	نقدمه	من	منتجات. 

وي�ضرين	الإعالن	باأنه	على	الرغم	من	التذبذب	امل�ضتمر	الذي	عانى	منه	القت�ضاد	العاملي	ما	اأثر	

بوجه	عام	على	الهوام�س	يف	�ضناعة	البرتوكيماويات،	فاإن	“�ضبكيم” متكنت	من	تخفيف	الآثار	على	
هوام�ضها	من	خالل	اإتباع	اأ�ضلوب	تطوير	الأداء	واحلر�س	على	التنويع	الإ�ضرتاتيجي.		

ويف	هذا	الإطار،	اأود	اأن	اأتقدم	بخال�س	ال�ضكر	لكافة	من	يتعاملون	معنا	جلهودهم	امل�ضتمرة،	ودعمهم	

املتوا�ضل	الذي	�ضاهم	يف	زيادة	اإنتاجنا	مبعدل	يزيد	ن�ضبته	4%	على	الطاقة	الت�ضميمية	مل�ضانعنا	

وتخفي�س	ا�ضتهالكنا	للطاقة،	والأهم	من	ذلك	تطوير	اأ�ضواقنا.	وقد	�ضاعدتنا	هذه	اجلهود	املتميزة	يف	

املحافظة	على	�ضرف	ح�ض�س	اأرباح	نقدية	قدرها	12.5%	على	الرغم	من	انخفا�س	اأ�ضعار	منتجاتنا	

يف	ال�ضوق	مبعدل	يرتاوح	بني	%20-15.		

وقد	�ضهد	العام	2012م	ا�ضتكمال	ثالث	مبادرات	رئي�ضة	بالغة	الأهمية	بالن�ضبة	ل�ضتمرار	منونا	

وربحيتنا.	ومن	خالل	العمل	مع	املخت�ضني	الدوليني	يف	الأعمال	من	�ضركة		IBM	فقد	متكنا	من	
اإكمال	وتد�ضني	م�ضروع	“�ضبكيم” ال�ضامل	لتن�ضيط	العمليات،	وقد	كانت	النتائج	فورية	وملمو�ضة	من	
هذا	الإجناز	يف	جميع	اأق�ضام	ال�ضركة	من	اأعمال	اللوج�ضتيات	اإىل	الت�ضويق.	كما	اأكملنا	مبادرة	اأخرى	

لتح�ضني	ال�ضورة	وال�ضم	التجاري	لل�ضركة	من	�ضاأنها	م�ضاعدة	فريقنا	للت�ضويق	واملبيعات	لال�ضتغالل	

الكامل	لأ�ضواقه	النامية،	وبالتايل	اإ�ضافة	مزيد	من	القيمة	اإىل	ال�ضم	التجاري	ل�ضبكيم.	ثالثًا	كانت	

املبادرة	الأخرى	املفيدة	لنمونا	املتوا�ضل	اأننا	عملنا	مع	�ضركة	Booze and Company	ل�ضتكمال	
والتفاق	على	اإ�ضرتاتيجيتنا	للنمو	لع�ضر	�ضنوات	قادمة	حتى	العام	2022م.	

يعترب	منونا	وتنويعنا	الإ�ضرتاتيجي	من	اأهم	املقومات	التي	يعتمد	عليها	ا�ضتمرار	منونا،	وقد	�ضاهمنا	

بدرجة	كبرية	خالل	العام	2012م	با�ضتغالل	قدراتنا	الت�ضغيلية،	اإ�ضافة	اإىل	براعتنا	يف	اإدارة	اأمورنا	

املالية	بالتفاق	على	متويل	امل�ضاريع	اجلديدة،	واإعادة	متويل	امل�ضاريع	القائمة	ب�ضروط	تف�ضيلية،	

وب�ضفة	خا�ضة	بالتفاق	مع	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي	لتمويل	اإن�ضاء	م�ضنع	اثيل	الأ�ضيتات،	

وبيوتيل	اآ�ضيتات	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	يف	اإطار	املرحلة	الثالثة	من	خططنا	التو�ضعية.	

من	جهة	اأخرى،	فقد	ا�ضتمر	تنويعنا	يف	اإنتاج	الكيماويات	الأكرث	تخ�ض�ضًا	مع	اإن�ضاء	م�ضروع		

امل�ضروع	يف	 ويقع	 الكورية،	 هانوا	 �ضركة	 مع	 بامل�ضاركة	 وذلك	 اأ�ضيتات”،	 فينيل	 الإثيلني	 “اأفالم	
منطقة	حائل	�ضمايل	اململكة	العربية	ال�ضعودية.	وتعترب	هذه	الأفالم	من	املكونات	الرئي�ضة	للخاليا	

املتقدمة	للطاقة	ال�ضم�ضية،	وبالرغم	من	اأن	اأ�ضواقها	توجد	يف	خارج	اململكة	العربية	ال�ضعودية	يف	

الوقت	احلا�ضر،	اإل	اأننا	نتوقع	اأن	اإنتاجنا	�ضي�ضبح	يف	امل�ضتقبل	جزءًا	ل	يتجزاأ	من	�ضناعة	الطاقة	

ال�ضم�ضية	يف	ال�ضعودية.	

ويف	الوقت	ذاته،	فقد	اأحرزت	امل�ضاريع	التحويلية	تقدمًا	خالل	العام	2012م	مع	الرتكيز	على	

اإنتاج	املنتجات	اجلاهزة،	وك�ضب	املزيد	من	القيمة	امل�ضافة،	وب�ضفة	خا�ضة	م�ضنع	اإنتاج	اللدائن	

البال�ضتيكية	بالقرب	من	الريا�س،	وم�ضروع	�ضركة	اخلليج	ل�ضناعة	عوازل	الكابالت،	التي	تاأ�ض�ضت	

يف	العام	2012م،	ومن	املقرر	اأن	تبداأ	عملياتها	يف	الربع	الثالث	من	عام	2013م	با�ضتخدام	املادة	

اخلام	من	اإحدى	ال�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم،	ويعد	هذا	مثاًل	هامًا	على	حتقيق	التكامل	الراأ�ضي.		

وقد	�ضهد	العام	2012م	كذلك	منوًا	اإيجابيًا	يف	اأ�ضواقنا	الأوروبية	نتيجة	ل�ضتحواذنا	على	�ضركة	

اأكرتا.	اإن	هذا	النت�ضار	الوا�ضع	يف	ال�ضوق	�ضي�ضاعدنا	على	بناء	عالقات	اأقوى	مع	عمالئنا،	وزيادة	

عوائدنا	من	خالل	تخفي�س	اخل�ضائر	من	هوام�ضنا،	و�ضوف	نتبع	الأ�ضلوب	ذاته	يف	قارة	اآ�ضيا	من	

خالل	مكتبنا	الكائن	يف	�ضنغافورة.	

وقد	وا�ضلت	ال�ضركة	حتمل	م�ضئولياتها	الجتماعية،	ومل	تكن	جهودنا	مق�ضورة	فقط	على	ال�ضتكمال	

الناجح	لعملية	التدقيق	الثانية	“للرعاية	امل�ضئولة” لكننا	حر�ضنا	يف	الوقت	ذاته	على	تقدمي	الدعم	
ملجتمعنا	املحلي.	كما	وا�ضلنا	ال�ضتثمار	يف	امل�ضاريع	الجتماعية،	والتعليم،	والتقنية،	مبا	يف	ذلك	مركز	

“�ضبكيم	لالإبداع	والتقنية”،	وبرامج	ال�ضركة	لرعاية	موظفينا،	وبرنامج	متلك	الوحدات	ال�ضكنية.	

ومن	املتوقع	اأن	يكون		2013م	عامًا	حافاًل	بالتحديات،	كما	�ضيكون	عامًا	نحر�س	فيه	على	موا�ضلة	

تنفيذ	اإ�ضرتاتيجيتنا،	وتاأمني	النمو	املتوا�ضل،	وحتقيق	القيمة	املجزية	لكل	من	يتعاملون	معنا،	ويعود	

الف�ضل	يف	ذلك	اإىل	توفيق	اهلل	ثم	التزام	الإدارة	التنفيذية،	وعمليات	امل�ضانع،	واأن�ضطة	الت�ضويق	

واللوج�ضتيات،	وجهود	فريق	املبيعات،	والدعم،	اإ�ضافة	اإىل	امل�ضاندة	القوية	التي	نتلقاها	من	حكومة	

خادم	احلرمني	ال�ضريفني،	ومن	�ضمو	ويل	عهده	الأمني.

اأحمد عبدالعزيز العوهلي

الرئي�س	التنفيذي



بالغة الشعر العربي
بيت شعر ُكِتَب بخط الثلث ألبي القاسم الشابي، وهو شاعر تونسي، ولد في مارس من العام 1909م، وتلقى دروسه في علوم اللغة 

العربية ومبادىء العلوم الدينية، وحصل على إجازة من جامعة الزيتونة في العلوم الشرعية، وهو فنان أصيل ومبدع. 
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وصــف نشـــاط الشــركــة 

ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	“�ضبكيم”هي	اإحدى	ال�ضركات	ال�ضعودية	امل�ضاهمة	
 املدرجة	يف	ال�ضوق	املالية	ال�ضعودية.	وقد	تاأ�ض�ضت	يف	1999/12/22م	براأ�ضمال	يبلغ	حاليًا	

3.66	مليار	ريال.	وت�ضتثمر	“�ضبكيم” ب�ضكل	ن�ضط	يف	ال�ضناعات	البرتوكيماوية	والكيماوية	

بنوعيها	الأ�ضا�ضية	والو�ضيطة	لإنتاج	املواد	امل�ضتخدمة	يف	�ضناعة	العديد	من	املنتجات	الكفيلة	

بتحقيق	رفاهية	حياة	الإن�ضان.	كما	تلتزم	“�ضبكيم” يف	تنفيذ	اأن�ضطتها	باأعلى	معايري	اجلودة	يف	
الإنتاج	مع	التزامها	باملحافظة	على	البيئة،	وب�ضالمة	موظفيها	بخا�ضة	واملجتمع	ب�ضكل	عام.

لقد	وقع	اختيار	“�ضبكيم” على	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	لإقامة	جممعها	ال�ضناعي	متعدد	املنتجات	
البرتوكيماوية		ملا	تتمتع	به	من	توافر	جميع	عنا�ضر	البنية	الأ�ضا�ضية	ال�ضرورية	لإقامة	اأي	م�ضروع	

�ضخم،	حيث	تعد	واحدة	من	املناطق	ال�ضناعية	الرائدة	يف	العامل،	اإ�ضافة	اإىل	توافر	املواد	اخلام	

يف	املنطقة	ال�ضرقية،	بجانب	توافر	منتجات	برتوكيماوية	خمتلفة،	وكذلك	�ضهولة	عمليات	الت�ضدير	

عن	طريق		ميناء	امللك	فهد	ال�ضناعي،	حيث	بلغ	الإنتاج	الجمايل	للم�ضانع	القائمة	2.4	مليون	طن	

مرتي	يف	العام	2012م	بينما	بلغ	الإنتاج	2.3	مليون	طن	مرتي	يف	العام	2011م.

وحتتل	ال�ضركة	ال�ضعودية	العاملية	للبرتوكيماويات	“�ضبكيم” م�ضاحة	تزيد	على	مليون	مرت	مربع	
يف	منطقة	ال�ضناعات	الأ�ضا�ضية	مبدينة	اجلبيل	ال�ضناعية،	ب�ضرق	اململكة	العربية	ال�ضعودية.	

وتهدف	اإ�ضرتاتيجية	ال�ضركة	ــ	التي	تعمل	على	تنفيذها	على	مراحل	ــ	اإىل	تكامل	املنتجات	

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

يف	اإيجاد	قلعة	�ضناعية	كبرية	يف	مدينة	اجلبيل،	وكذلك	زيادة	الناجت	املحلي،	ودعم	التنمية	

ال�ضناعية	يف	ظل	خطط	التنمية	ال�ضاملة	التي	تنفذها	اململكة،	الأمر	الذي	ي�ضاعف	عائدات	

واأرباح	امل�ضاهمني.

ر	 لقد	اأ�ضبحت	�ضركة	“�ضبكيم” رائدة	يف	عامل	البرتوكيماويات	حمليًا	واإقليميًا	وعامليًا،	رغم	ِق�ضَ
عمرها	الذي	مل	يتجاوز	الأعوام	الثالثة	ع�ضر،	ويعود	هذا	الإجناز	الالفت	اإىل	ما	تتمتع	به	ال�ضركة	من	

قدرات	اإدارية	ومهنية	وفنية	فائقة،	مما	جعلها	يف	م�ضاف	ال�ضركات	العاملية	العاملة	يف	هذا	املجال.

 رأس مال الشركة 
يبلغ  الحالي 

3.66 مليار ريال
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وصف نشاط الشركات التابعة لـ “سبكيم” 

ال�شركة العاملية للميثانول

�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2002م	براأ�ضمال	يبلغ		360.970.000	ريال	�ضعودي.	ومتتلك“�ضبكيم” 

65%	من	راأ�ضمالها،	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	امليثانول	بطاقة	اإنتاجية	970	األف	طن	

مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	ـ	وهلل	احلمد	ـ	بكامل	طاقته	الت�ضميمية،	ويتم	ا�ضتخدام	جزٍء	من	

اإنتاج	امل�ضنع	كلقيم	اأ�ضا�ضي	مل�ضنع	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	املحدودة،	بينما	يتم	�ضحن	ما	

يتبقى	من	الإنتاج	اإىل	عمالء	ال�ضركة	اإقليميًا	وعامليًا.	

ال�شركة العاملية للدايول

�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2002م	براأ�ضمال	يبلغ	431.250.000	ريال	�ضعودي.	ومتتلك“�ضبكيم” 

53.91%	من	راأ�ضمالها.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	البيوتانديول	وم�ضتقاته	من	مادة	

ماليك	اأنهايدرايد	والترتاهايدروفوران	بطاقة	اإنتاجية	75	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	

ــ	وهلل	احلمد	ــ	بكامل	طاقته		الت�ضميمية،	ويقوم	باإنتاج	مادة	البيوتانديول	عالية	اجلودة	التي	يتم	

�ضحنها	اإىل	عمالئها		اإقليميًا	وعامليًا.	

ال�شركة العاملية للغازات

�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2006م	براأ�ضمال	يبلغ	425.400.000	ريال	�ضعودي.	ومتتلك“�ضبكيم” 

72%	من	راأ�ضمالها،	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	اإنتاج	اأول	اأك�ضيد	الكربون	بطاقة	اإنتاجية	340 

األف	طن	مرتي	�ضنويًا،	ويعترب	م�ضنع	اأول	اأك�ضيد	الكربون		الأكرب	من	نوعه	يف	العامل،	وي�ضتخدم	

املنتج	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	من	قبل	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	املحدودة	كلقيم	لإنتاج	حم�س	الأ�ضيتيك،	

كما	يعترب	امل�ضنع	م�ضدرًا	اإ�ضافيًا	لتزويد	ال�ضركة	العاملية	للدايول	بالهيدروجني.	

ال�شركة العاملية للأ�شيتيل املحدودة 

	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2006م	براأ�ضمال	يبلغ	1.003.000.000	ريال	�ضعودي.	ومتتلك	

“�ضبكيم” 76%	من	راأ�ضمالها.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	حم�س	الأ�ضيتيك،	وحم�س	اأ�ضيتيك	
ـ	بكامل	طاقته	 ـ	وهلل	احلمدـ	 الأنهايدرايد	بطاقة	اإنتاجية	460	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنعـ	

الت�ضميمية،	وُي�ضتخدم	جزء	من	اإنتاج	امل�ضنع	من	قبل	ال�ضركة	العاملية	خلالت	الفينيل	املحدودة،	

لإنتاج	خالت	الفينيل	الأحادي،	بينما	يتم		�ضحن	باقي	الإنتاج	اإىل	عمالء	ال�ضركة	اإقليميًا	وعامليًا.	

ال�شركة العاملية خللت الفينيل املحدودة

 	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	

العربية	ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2006م	براأ�ضمال	يبلغ676.000.000	ريال	�ضعودي.	ومتتلك	

“�ضبكيم” 76%	من	راأ�ضمالها،	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�ضي	يف	اإنتاج	خالت	الفينيل	الأحادي،	
وتبلغ	طاقتها	الإنتاجية	330	األف	طن	مرتي	�ضنويًا.	ويعمل	امل�ضنع	ــ	وهلل	احلمد	ــ	بكامل	طاقته	

الت�ضميمية،	ويقوم	باإنتاج	مادة	خالت	الفينيل	الأحادي،	ويتم	�ضحن	منتجات	ال�ضركة	اإىل	

عمالئها	اإقليميًا	وعامليًا.	
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ماليك	انهايدرايد

حام�س	الأ�ضيتيك

البيوتانديول

ال�شركة العاملية للمنافع

	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،		تاأ�ض�ضت	عام	2009م	براأ�ضمال	يبلغ	2.000.000	ريال	�ضعودي،	وهي	مملوكة	

بالت�ضاوي	من	قبل	ال�ضركة	العاملية	للميثانول،	ال�ضركة	العاملية	للدايول،	ال�ضركة	العاملية	لالأ�ضيتيل	

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

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

اإدارة	وت�ضغيل	و�ضيانة	وحدات	املنافع	واملرافق	لل�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم.

�شركة �شبكيم للت�شويق 

�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اخلرب	ب�ضرق	اململكة	العربية	

 ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	عام	2007م	براأ�ضمال	يبلغ	2.000.000	ريال	�ضعودي،	وهي	مملوكة	

بالكامل	ل�ضركة	“�ضبكيم”،	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	اأن�ضطة	الت�ضويق	واملبيعات	ملنتجات  
“�ضبكيم”.	ويتوافر	لدى	ال�ضركة	نخبة	من	خرباء	الت�ضويق	من	ذوي	املهارات	املتعددة.	

 وبعد	جناح	�ضركة	“�ضبكيم	للت�ضويق”يف	ال�ضتحواذ	على	�ضركة	اأكرتا	)اإ�س	اإيه(	ال�ضوي�ضرية	يف	

 31	دي�ضمرب	2011م،	تقوم	ال�ضركة	حاليًا	بتاأ�ضي�س	مكتب	متثيلي	يف	دولة	�ضنغافورة،	حيث	

�ضي�ضيف	هذا	املكتب	عمقًا	اإ�ضرتتيجيًا	يف	جمال	الت�ضويق	واخلدمات	اللوج�ضتية،	ما	�ضيمكن	

ال�ضركة	من	خدمة	زبائنها	يف	قارة	اآ�ضيا	ب�ضكل	اأمثل.	وبهذا		الإجناز	تكتمل	منظومة	ال�ضركة	

اجلغرافية	بتواجد	مكاتبها	يف		الأ�ضواق	الإ�ضرتاتيجية	ما	�ضينعك�س	اإيجابيًا	على	اأداء	ال�ضركة،	

وي�ضهل	انطالقها	نحو	مزيد	من	النمو.

وماليك	 والبيوتانديول،	 امليثانول،	 منتجات	 وبيع	 بت�ضويق	 وتقوم	�ضركة	“�ضبكيم	للت�ضويق” حاليًا	
اأنهايدرايد،	والترتاهايدروفوران،	اإ�ضافة	اإىل	منتجي	حم�س	الأ�ضيتيك،	وخالت	الفينيل	

الأحادي.	وقد	مت	ت�ضويق	وبيع	597	األف	طن	مرتي	من	املنتجات	املذكورة	خالل	العام	2012م،	

بزيادة	قدرها	12%	عن		العام	2011م		التي	بلغت	531	األف	طن	مرتي.

�شركة �شبكيم اأوروبا كوبريتف يو اإيه وال�شركات التابعة لها

�ضركة	“�ضبكيم	اأوروبا	كوبرتيف	يو	اإيه”،	تاأ�ض�ضت	عام	2011م	ومقرها	يف	مدينة	اأم�ضرتدام	
الهولندية،	براأ�ضمال	يبلغ	1.000.000	فرنك	�ضوي�ضري.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	تقدمي	

الدعم	الإداري	يف	املجالت	الت�ضوقية	واللوج�ضتية،	وتتبعها	�ضركة	اأكرتا	اإ�س	اإيه،	ويقع	مقرها	

يف	العا�ضمة	ال�ضوي�ضرية	“جنيف”.	ويتمثل	ن�ضاط	�ضركة	اأكرتا	اإ�س	اإيه	يف	املجالت	الت�ضويقية	
واخلدمات	اللوج�ضتية	واخلربة	التجارية	يف	الأ�ضواق	الأوروبية،	حيث	قامت	ال�ضركة	خالل	

العام	2012م	ببيع	ما	جمموعه	233	األف	طن	مرتي	من	مادة	امليثانول،	اإ�ضافة	اإىل	ذلك،	قامت	

ال�ضركة	بت�ضويق	وبيع	ما	يقارب	من	80		األف	طن	مرتي	من	منتجات	برتوكيماوية	ل�ضركات	اأخرى.	

وقد	اأ�ضبحت	�ضركة	اأكرتا	الذراع	الت�ضويقي	ملنتجات	“�ضبكيم” يف	اأوروبا،	و�ضاهمت	يف	زيادة	
حجم	املبيعات،	وفتح	اأ�ضواق	جديدة	يف	اأوروبا	بن�ضبة	25%		مقارنة		بالعام		2011م.
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الشركة إستراتيجيات 

2012م،	 بداأت	�ضبكيم	مبادرتها	للتاأهيل	ال�ضامل يف	العام	

بهدف	تطوير	الأداء	وحتقيق	روؤيتها	�ضمن	اإطار	اإ�ضرتاتيجيتها	

املعتمدة	لتكون	قادرة	على	التكييف	وال�ضتمرار	يف	التاأهيل	

والتطوير	وفقًا	خلطط	التنمية.

�ضطرت	�ضركة	“�ضبكيم” منذ	تاأ�ضي�ضها	وحتى	الآن	�ضجاًل	حافاًل	بالإجنازات	املتميزة	يف	
خدمة	القت�ضاد	الوطني،	وياأتي	ذلك	وفق	اخلطط	الإ�ضرتاتيجية	التي	تبناها	جمل�س	الإدارة	

منذ	تاأ�ضي�س	ال�ضركة،	يف	اإطار	اإ�ضرتاتيجية	اململكة	التي	اأعطت	ال�ضناعة	اأولوية	كبرية	يف	ظل	

اإ�ضرتاتيجية	وا�ضحة	لل�ضناعة،	ما	�ضاعد	على	ارتقاء	اململكة	وتقدمها	لتكون	�ضمن	الدول	

ال�ضناعية،	وفق	معايري	عالية	للجودة.	ولتحقيق	هذه	اخلطط	الإ�ضرتاتيجية،	فاإن	جمل�س	الإدارة	

اعتمد	عددًا	من	الربامج	وامل�ضاريع	الهادفة		على	املدى		البعيد	التي	من	�ضاأنها	اأن	تقود	ال�ضركة	

اإىل	م�ضتوى	متميز	من	الأداء	ي�ضعها	يف	م�ضاف	ال�ضركات	العاملية.			

وقد	بداأت	“�ضبكيم” الدرا�ضات	الإ�ضرتاتيجية	بتحديد	املحاور	والأهداف	والتوجهات	لإيجاد	
منظومة	تعتمد	على	عن�ضر	التميز	والطموح	يف	الأداء	مبا	ي�ضمن	احلفاظ	على	النمو	امل�ضتمر	

لتحقيق	عوائد	مر�ضية	للم�ضاهمني	وللم�ضتثمرين.

ترتكز اإ�شرتاتيجية ال�شركة على العنا�شر التالية:

زيادة	الطاقة	الإنتاجية	وحت�ضني	القدرة	الت�ضغيلية	مل�ضانع	ال�ضركات	التابعة. 1	ــ	

تطوير	عالقات	طويلة	الأمد	مع	املوردين	والعمالء		للتقليل	من	تكاليف	الت�ضغيل. 2	ــ	

التطوير	امل�ضتمر	يف	جودة	املنتجات	من	خالل	عمليات	البحث	والتطوير	وتطبيق	اأف�ضل	 3	ــ	

املعايري	العاملية.

العمل	على	تخفي�س	التكاليف	لتعزيز	القدرة	التناف�ضية	لل�ضركة. 4	ــ	

ال�ضتثمار	طويل	الأجل	يف	القوى	العاملة	ال�ضعودية،	مما	ينعك�س		اإيجابيًا	على	اأداء	ال�ضركة. 5	ــ	

التو�ضع	والتنوع	يف	منتجات	ال�ضركة،	وذلك	بال�ضتثمار	يف	امل�ضاريع	التحويلية	وامل�ضاريع	 6	ــ	

الأخرى	املرتبطة	بال�ضناعة.

مبادرة �شبكيم لتح�شني الأداء:

لتحقيق	روؤية	“�ضبكيم” على	املديني	القريب	والبعيد	ح�ضب	الإ�ضرتاتيجية	املقررة،	فقد	قامت	
ال�ضركة	مببادرة	لتح�ضني	الأداء	يف	العام	2012م	وذلك	لتكون	ال�ضركة	قادرة	على	التكيف	وال�ضتمرار	

يف	عملية	التح�ضني	والتطوير	تبعًا	للخطط	التنموية.	وت�ضمل	هذه	املبادرة،	حت�ضني	اأداء	جميع	اإدارات	

ال�ضركة	عن	طريق	مراجعة	اأداء	موظفيها	والعمليات	والأنظمة	جلعلها	تتما�ضى	مع	اأف�ضل	املمار�ضات	

املتبعة	عامليًا.	وقد	قام	فريق	متخ�ض�س	من	اخلرباء	ال�ضت�ضاريني	العامليني		بتوثيق	اإجراءات	

و�ضيا�ضات	العمل	التي	متار�س	حاليًا	باإدارة	اخلدمات	امل�ضرتكة	و�ضركات	�ضبكيم	التابعة،	ومقارنتها	

باأف�ضل	ممار�ضات	واأ�ضاليب	العمل	املتبعة	عامليًا		يف	�ضركات	البرتوكيماويات	الرائدة	ودعمها	بتطوير	

نظام	ال�ضاب	)SAP(	ليتواكب	مع	الأ�ضاليب	اجلديدة،	مع	تدريب	العاملني	عليه.	
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الخطط والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة 
 أكملت “سبكيم” خالل العام 2012م خطتها اإلستراتيجية بعيدة المدى بما في ذلك إعادة تحديد األهداف االستراتيجية، وتحديد مواطن 

النمو والفرص المستقبلية التي ستساعد الشركة على تحقيق نمو مربح. وقد صممت خطة “سبكيم” الجديدة لتجعل “سبكيم” شركة 
 قوية، وقد ركزت الخطة في أفكارها المتميزة على النمو الذي يؤدي إلى تحقيق فائدة قصوى ترتكز على هيكلة من الدعم المستمر 

ألعمالها. ويتمثل هدف الشركة في إنماء وزيادة التوقعات النقدية المحصلة من عمليات التشغيل، لتمكن الشركة من االستثمار، ولتحقيق 
النمو المستقبلي ولزيادة مستوى األرباح الموزعة على المساهمين. كما تركز الخطة على سالمة عمليات التشغيل واعتماديتها، وتقف 

“سبكيم” اآلن بثبات على قاعدة صلبة تمكنها من تنمية أعمالها بصفة مستدامة، حيث إنها قادرة على تحقيق عوائد ممتازة وتنمية 
التدفقات النقدية.

 وتعمل “سبكيم” بجد واجتهاد لمواصلة أعمالها في المشاريع القائمة، حيث تواجه تحديات كبيرة خالل العام 2013م بتشغيل عدة 
مشاريع صناعية، منها مشروع إثيل األسيتات، وبيوتيل أسيتات التابع لشركة “سبكيم” للكيماويات المتوقع تشغيله  في الربع الثاني من 

العام 2013م، ومشروع خالت فينيل  اإلثيلين، وبولي إثيلين منخفص الكثافة التابع للشركة العالمية للبوليمرات المتوقع تشغيله في منتصف 
العام 2013م، ومشروع عوازل الكابالت التابع لشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة المتوقع تشغيله في نهاية الربع الثالث من العام 2013م، 

ومشروع مركز “سبكيم” لإلبداع والتقنية المتوقع تشغيله في نهاية العام 2013م.

وفيما يخص األسعار خالل العام 2013م، فإن الشركة تتوقع استقرار األسعار نسبيًا، كما هو الحال في العام 2012م، وتستبعد  الشركة أن تعود 
األسعار في العام 2013م إلى سقف أسعار 2011م. وتتركز خطة “سبكيم” للتنمية بشكل رئيس على مناطق تسويق جديدة مع تحديد خطط 

تفصيلية تستخدم أفضل أساليب التشغيل والقدرات المطلوبة  ألجل تحقيق أفضل عوائد على مستوى العالم لمساهمي “سبكيم”.

كذلك تقوم “سبكيم” حاليًا بدراسات جدوى لعدة مشاريع صناعية جديدة داخل وخارج المملكة، وتوسعة بعض المصانع القائمة لزيادة 
الطاقة اإلنتاجية وكفاءتها التشغيلية، ومن المتوقع اإلعالن عنها خالل العام 2013م.
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مشاريع قيد التنفيذ والتطوير: 

م�شروع خلت فينيل الإيثلني )ال�شركة العاملية للبوليمرات(   

ولأن	التنمية	ال�ضناعية	هي	جزء	ل	يتجزاأ	من	التنمية	القت�ضادية	للمملكة،	فقد	اأ�ض�ضت	“�ضبكيم” 
ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات	يف	العام	2009م،	وهي	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	مقرها	

مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية،	براأ�ضمال	يبلغ	703.200.000	ريال	�ضعودي،	

ومتتلك	“�ضبكيم” 75%	من	راأ�ضمالها،	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	اإنتاج	مادتي	خالت	فينيل	الإيثلني،	
وبويل	اإثيلني	منخف�س	الكثافة	بطاقة	اإنتاجية	اإجمالية	قدرها	200	األف	طن	�ضنويًا.	ويعترب	هذا	

امل�ضنع	الأول	من	نوعه	يف	منطقة	ال�ضرق	الأو�ضط	لإنتاج	مادة	خالت	فينيل	الإثيلني.

وتبلغ	التكلفة	الإجمالية	للم�ضروع	3	مليارات	ريال،	و�ضيتم	متويلها	بوا�ضطة	عدد	من	القرو�س	

والت�ضهيالت	البنكية	املتوافقة	مع	ال�ضريعة	الإ�ضالمية	الغراء،	وكذلك	من	ح�ض�س	ال�ضركاء	

والقرو�س	احلكومية	املقدمة	من	�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي	و�ضندوق		ال�ضتثمارات	

العامة،	علمًا	باأن	قيمة	هذا	التمويل		�ضتنخف�س	بن�ضبة	50%	عند		النتهاء	من	توقيع	اتفاقية	

التمويل	مع	�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة.

وكانت	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات	قد	وقعت	يف	�ضهر	مايو	2012م	عقد	قر�س	اإ�ضالمي		ق�ضري	

الأجل	بقيمة	1.4	مليار	ريال	مع	اأربعة	بنوك	�ضعودية،	هي:	بنك	الريا�س،	والبنك	الأهلي	

التجاري،	والبنك	ال�ضعودي	الهولندي،	والبنك	ال�ضعودي	الربيطاين،	ويبداأ	�ضداد	القر�س	بعد	

ثالثني	�ضهرًا	على	�ضكل	اأق�ضاط	ن�ضف	�ضنوية.

و�ضيتم	توفري	خالت	الفينيل	الأحادى	الالزمة	كلقيم	ثان	من	ال�ضركة	العاملية	خلالت	الفينيل	

 التابعة	ل�ضبكيم	والإيثان	من	�ضركة	اأرامكو،	ومعاجلته	يف	ال�ضركة	املتحدة	التابعة	ل�ضابك	

لتحويله	اإىل	اإثيلني	كلقيم	اأ�ضا�ضي	للم�ضروع.	وت�ضتخدم	مادة	خالت	فينيل	الإثيلني	كمادة	اأولية	

 لإنتاج	املواد	الال�ضقة	التي	تذاب	باحلرارة	والغراء	ال�ضاخن	واأجود	اأنواع		الأربطة	امل�ضتخدمة	

يف	الألعاب	الريا�ضية.

	ويجري	اإن�ضاء	امل�ضنع	حاليًا	بوا�ضطة	�ضركة	جي	اإ�س	للهند�ضة	والإن�ضاءات	الكورية،	وبلغت	

ن�ضبة	تنفيذ	امل�ضروع	حتى	نهاية	العام	2012م	بنحو	87%،	ومن		املتوقع	اأن	يدخل	امل�ضنع	مرحلة	

الت�ضغيل	ــ	اإن	�ضاء	اهلل	ــ	يف	منت�ضف	العام	2013م.
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م�شروع اإثيل وبيوتيل الأ�شيتات )�شركة �شبكيم للكيماويات(

و�ضعت	اململكة	اإ�ضرتاتيجية	وا�ضحة،	وحوافز	خمتلفة،	وموازنة	عالية	لتفعيل	القطاع	ال�ضناعي،	

لذلك	قامت	“�ضبكيم” بتاأ�ضي�س	�ضركة	�ضبكيم	للكيماويات،	�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	
حمدودة،	يقع	مقرها	يف	مدينة	اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	ال�ضعودية،		يف	العام2011م	

براأ�ضمال	يبلغ	240.000.000	ريال.	ومتتلك	“�ضبكيم” 95%	منها	بينما	متتلك	�ضركة	�ضبكيم	

للت�ضويق	)اإحدى	�ضركات	�ضبكيم	التابعة(	الـ	5%	املتبقية.	ويتمثل	ن�ضاطها	الرئي�س	يف	اإنتاج	مادتي	

اإثيل	الأ�ضيتات	وبيوتيل	الأ�ضيتات	بطاقة	اإنتاجية	100	األف	طن	�ضنويًا.

	وكانت	�ضركة	“�ضبكيم” للكيماويات	قد	وقعت	خالل	العام	2012م	اتفاقية	متويل	مع	�ضندوق	
التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي	يف	�ضهر	مايو	2012م	بقيمة	164	مليون	ريال		لتمويل	اإن�ضاء	امل�ضنع.	

وتعترب	�ضركة	“�ضبكيم” للكيماويات	جزءًا	من	برنامج	التو�ضعة	للمرحلة	الثالثة،	ومن	املقرر	اأن	
تكون	هذه	ال�ضركة	هي	امل�ضئولة	عن	ت�ضغيل	واإدارة	جميع	امل�ضاريع	التي	متتلكها	�ضركة	“�ضبكيم” 

بن�ضبة	100%،	و�ضوف	ت�ضاهم	�ضركة	“�ضبكيم” للكيماويات	مب�ضاريعها	املختلفة	يف	دعم	

ال�ضناعات	التحويلية	الذي	�ضي�ضيف	قيمة	كبرية	للمواد	الكيماوية	والبرتوكيماوية.وتقدر	التكلفة		

الإجمالية	للم�ضروع	350	مليون	ريال.	ومن	املتوقع	اأن	يوفر	امل�ضنع	الحتياجات	املحلية	من	مادتي	

اإثيل	الأ�ضيتات	وبيوتيل	الأ�ضيتات،	اإ�ضافة	اإىل	مواجهة	الطلب	يف	الأ�ضواق	العاملية.

و�ضيتم	احل�ضول	على	حام�س	الأ�ضيتيك	املادةاخلام	الالزمة	لإنتاج	اإثيل	الأ�ضيتات	من	ال�ضركة	

العاملية	لالأ�ضيتيل	)اإحدى	ال�ضركات	التابعة	ل�ضبكيم(	اأما	مادة	الإيثانول	ف�ضيتم	ا�ضتريادها	

من	الأ�ضواق	العاملية.و�ضوف	ي�ضتخدم	املنتج	كمذيب	يف	�ضناعة	الأحبار،	وال�ضوائل	ال�ضناعية،	

واحلبيبات	امل�ضتخدمة	يف	تغليف	الأ�ضطح،	والدهانات	وغريها.وقد	بلغت	ن�ضبة	تنفيذ	امل�ضروع	

حتى	نهاية	العام	2012م	بنحو97%،	ومن	املتوقع	اأن	يبداأ	م�ضنع	اإثيل	الأ�ضيتات	اإنتاجه	خالل	

الربع	الثاين	من	العام	2013م.

�شركة اخلليج لعوازل الكابلت املتقدمة

�ضركة	�ضعودية	ذات	م�ضئولية	حمدودة	تقع	يف	مدينة		اجلبيل	ال�ضناعية	باململكة	العربية	

ال�ضعودية،	تاأ�ض�ضت	يف	العام	2012م	براأ�ضمال	يبلغ	57.240.000	ريال	�ضعودي.	يف	اإطار	تعزيز	

قدرات	“�ضبكيم” و�ضعيها	امل�ضتمر	لتكامل	م�ضاريعها	واإيجاد	منتجات	جديدة	حتتاجها	ال�ضوق	
املحلية	والعاملية،	قامت	“�ضبكيم” بتاأ�ضي�س	�ضركة	اخلليج	لعوازل	الكابالت	املتقدمة،	وهو	م�ضروع	
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م�ضرتك	متتلكه	“�ضبكيم” منا�ضفة	مع	�ضركة	هانوا	الكورية	للكيماويات.	وقد	وقعت	“�ضبكيم” 
وهانوا	الكورية	للكيماويات		اتفاقية	ال�ضراكة	مع	نهاية	�ضهر	اأبريل	2011م		كما	اأر�ضت	يف	منت�ضف	

�ضهر	اأكتوبر	2011م	عقود	الت�ضاميم	الهند�ضية	والتوريد	والإن�ضاء	مل�ضنع	عوازل	الكابالت	

 )ت�ضليم	مفتاح(	على	�ضركة	بو�ضكو	الهند�ضية	من	كوريا	اجلنوبية.	وتقدر	تكلفة	اإن�ضاء	امل�ضنع	

بـ	230	مليون	ريال	�ضعودي.	وينتج	هذا	امل�ضنع	املواد	العازلة	للكابالت	الكهربائية،	و�ضيتم	

احل�ضول	على	املواد	اخلام	الرئي�ضة	من	ال�ضركة	العاملية	للبوليمرات،	وهي	اإحدى	�ضركات	

ومن	 	،%52 نحو	 2012م	 العام	 نهاية	 حتى	 امل�ضروع	 تنفيذ	 ن�ضبة	 بلغت	 وقد	 “�ضبكيم” التابعة.	
املتوقع	اأن	يبداأ	الإنتاج	يف	الربع	الثالث	من	العام	2013م.

م�شروع مركز �شبكيم للإبداع والتقنية

اإن	جناح	“�ضبكيم” احلايل	وامل�ضتقبلي	ــ	اإن	�ضاء	اهلل	ــ	هو	نتاج	تخطيط	علمي	اإ�ضرتاتيجي	
مدرو�س	وال�ضتثمار	يف	البحث	والتطوير.	لذلك	ت�ضتثمر	“�ضبكيم” 175	مليون	ريال	لإن�ضاء	

مركز	“�ضبكيم” لالإبداع	والتقنية	يف	وادي	الظهران	للتقنية	بجامعة	امللك	فهد	للبرتول	واملعادن	
باململكة	العربية	ال�ضعودية.	وكانت	“�ضبكيم” قد	وقعت	مع	وزارة	البرتول	والرثوة	املعدنية،	
وجامعة	امللك	فهد	للبرتول	واملعادن	مذكرة	تفاهم	لتاأ�ضي�س	املركز	على	م�ضاحة	تبلغ	خم�ضة	

ع�ضر	األف	مرت	مربع	يف	وادي	الظهران	للتقنية	التابع	للجامعة.	ومبوجب	هذه	املذكرة	تتوىل	

تغطي	جميع	جمالت	 37	خمتربًا	 املركز	 ي�ضم	 و�ضوف	 املركز،	 وت�ضغيل	 واإدارة	 “�ضبكيم” تنفيذ	
البحث	واخلدمات	الفنية	وتطوير	املنتجات	وتطبيقاتها	واأعمال	التحليل	والختبار.

	كما	وقعت	“�ضبكيم” اتفاقية	تعاون	مدتها	ثالث	�ضنوات	مع	جامعة	امللك	عبداهلل	للعلوم	والتقنية	
يف	برنامج	اجلامعة	للتعاون	ال�ضناعي	)KICP(	ك�ضريك	اإ�ضرتاتيجي،	وذلك	�ضمن	برامج	التنمية	
القت�ضادية	يف	اجلامعة.		وت�ضعى	“�ضبكيم” من	خالل	ان�ضمامها	اإىل	ع�ضوية	برنامج	اجلامعة	
التعاوين	اإىل	احلفاظ	على	موقعها	القيادي	بني	�ضركات	ال�ضناعات	البرتوكيماوية	من	خالل	

ال�ضتثمار	يف	البحث	والتطوير	لكي	تبقى	�ضناعة	البرتوكيماويات	مبتكرة	وتناف�ضية،	وذلك	من	

خالل	ما	يقدمه	برنامج	اجلامعة	من	مزايا	لأع�ضائه	يف	التعرف	على	اأحدث	ما	تو�ضلت	اإليه	

التقنيات	احلديثة	يف	جمالت	اهتمامهم،	اإ�ضافة	اإىل	تعزيز	وتعظيم	فر�س	التعاون	ال�ضناعي	

الفعال	داخل	اململكة،	وعلى	ال�ضعيد	الدويل	عن	طريق	العمل	مع	ال�ضركاء	الرئي�ضني	الذين	

ميلكون	القدرات	الإنتاجية	والإبداعية	بهدف	ن�ضر	الثقافة	العلمية	والتقنية،	يجمعهم	الهتمام	

برتجمة	العلم	واملعرفة	اإىل	�ضبل	ت�ضاعد	على	النمو	القت�ضادي	وتوافر	فر�س	العمل.

مشاريع قيد التنفيذ والتطوير )تتمة(
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وقد	بداأت	مرحلة	الإن�ضاءات	يف	موقع	املركز	الذي	مت	ت�ضميمه	على	اأحدث	طراز	عاملي،	من	حيث	املباين،	واملختربات،	واملعدات،	والأجهزة	احلديثة،	وذلك	بهدف	تطوير	ا�ضتخدام	منتجات	البوليمرات	

خلدمة	وتطوير	ال�ضناعات	التحويلية	يف	اململكة	التي	يعمل	فيها	اأكرث	من	860	م�ضنعًا	داخل	اململكة.	

ومن	املقرر	اأن	يركز	املركز	يف	اأبحاثه	على	ال�ضتخدامات	الرئي�ضة	للمنتجات،	وهي	الأفالم	التي	تدخل	يف	�ضناعة	خاليا	الطاقة	ال�ضم�ضية،	والأغطية	الرقيقة	لال�ضتخدامات	الزراعية،	والأنابيب	املرنة،	

واملواد	الال�ضقة	الالزمة	ل�ضناعة	الأخ�ضاب	والأوراق	والأ�ضباغ،	والكابالت	الكهربائية،	ومنها	كابالت	الألياف	ال�ضوئية،	وغري	ذلك	من	املنتجات	التي	�ضتدعم	الربنامج	الوطني	لتطوير	التجمعات	

ال�ضناعية.	كما	�ضُي�ضهم	املركز	يف	تعزيز	�ضبل	التعاون	يف	جمال	الأبحاث	با�ضتخدام	املختربات،	والأجهزة،	وتبادل	اخلربات	بني	اجلامعة	ومراكز	البحوث	الأخرى	يف	اململكة،	و�ضركة	“�ضبكيم”،	ومن	

املقرر	انتهاء	الإن�ضاءات	يف	املوقع	ــ	مب�ضيئة	اهلل	تعاىل	ــ	يف	نهاية	العام	2013م.

م�شروع اأفلم  الإثيلني فينيل اأ�شيتات

لأن	ال�ضناعة	هي	حمور	التنمية	يف	اململكة،	ولكون	“�ضبكيم” تهدف	اإىل	امل�ضاهمة	يف	اإقامة	قطاع	�ضناعي	قوي	وقادر	على	املناف�ضة	على	ال�ضعيدين	املحلي	والعاملي،	فقد	قامت	“�ضبكيم” باإن�ضاء	

 م�ضروع	اأفالم	الإثيلني	فينيل	اأ�ضيتات،	ومتتلك	�ضركة	�ضبكيم	للكيماويات	اإحدى	ال�ضركات		التابعة		لـ	“�ضبكيم”  75%	بينما	متلك	�ضركة	هانوا	الكورية	25%	وتقدر	تكلفة	امل�ضروع	الإجمالية	بنحو	

120	مليون	ريال،		وبطاقة	اإنتاجية	�ضنوية	قدرها	4	اآلف	طن	مرتي،	على	م�ضاحة	40	األف	مرت	مربع،	و�ضوف	يتم	ت�ضويق	املنتج	عن	طريق	�ضركة	“�ضبكيم” للت�ضويق،	اإحدى	ال�ضركات	التابعة	لـ	

الكهرباء	 اإنتاج	 امل�ضتخدمة	يف	 ال�ضم�ضية	 األواح	اخلاليا	 �ضنع	 اأ�ضيتات	يف	 فينيل	 اإثيلني	 اأفالم	 وت�ضتخدم	 وقرو�س	من	جهات	متويلية	حملية.	 ال�ضركة	 امل�ضروع	عن	طريق	 يتم	متويل	 و�ضوف	 “�ضبكيم”،	
من	الطاقة	ال�ضم�ضية،	ومن	املتوقع	اأن	تبداأ	الإن�ضاءات	يف	امل�ضنع	يف	الربع	الثاين	من	العام	2013م.	وتعترب	�ضركة	“�ضبكيم” اأن	اإقامة	هذا	امل�ضروع	يف	مدينة	حائل،	هو	فر�ضة	داعمة	لإيجاد	فر�س	

ا�ضتثمارية	مل�ضاريع	جديدة	ت�ضتخدم	هذا	املنتج،	و�ضيعمل	هذا	امل�ضروع	على	م�ضاعدة	اململكة		ل�ضتخدام	الطاقة	املتجددة	)ال�ضم�ضية(	لإنتاج	الكهرباء،	كما	اأن	هذا	امل�ضروع	�ضيعمل	على	خلق	العديد	من	

الفر�س	الوظيفية	لأبناء	هذه	املنطقة.
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المخاطر المتعلقة بأعمال "سبكيم" وشركاتها التابعة 
مخاطر تذبذب األسعار:

ـــ  مخاطر تذبذب أسعار المنتجات الكيماوية، والبتروكيماوية، وأسعار الشحن عالميًا. 

ـــ  األسواق التنافسية العالمية التي تتأثر بها الشركة من حيث العرض والطلب.

مخاطر التمويل:

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

مخاطر التشغيل:

ـــ  مخاطر التشغيل العامة.

ـــ  مخاطر توافر اإلمداد الالزم من المواد األساسية )خامات التغذية( وتذبذب األسعار.

المخاطر البيئية:

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

المخاطر المتعلقة بالسوق: 

ـــ  مخاطر المنافسة واألسعار فيما يخص المنتجات التي تنتجها الشركات التابعة لـ “سبكيم”.

ـــ  تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليها الشركة في اإلنتاج.





بالغة الشعر العربي
بيت شعر للمتنبي، ُكِتَب بخط كوفي مشرقي، وكان المتنبي شاعر قوي النفس يترفع عن اللهو والهزل ، ودفعته صفاته 

العربية األصيلة أن يقف وراء العروبة، ويدافع عنها، ويؤيدها، ويتميز أسلوبه بجزالة اللفظ، ودقة المعنى، ورصانة الفكرة 
ووضوحها . 



29

النتائــــج الماليــــة

وفيما يلي اأبرز املوؤ�شرات املالية للعام 2012م مقارنة بالعام ال�شابق:

بلغ	اإجمايل	الربح	1.267.5	مليون	ريال	�ضعودي	خالل	العام	2012م،	 		.1

 مقابل	1.426.8	مليون	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق،	وذلك	بانخفا�س	

قدره	%11.2.	

بلغ	الربح	الت�ضغيلي	1.136.9	مليون	ريال	�ضعودي	خالل	العام	2012م	،	 		.2

 مقابل	1.301.9	مليون	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق،	وذلك	بانخفا�س	

قدره	%12.7.	

بلغ	�ضايف	الربح	601.2	مليون	ريال	�ضعودي	خالل	العام	2012م،	مقابل	 		.3

705.9	مليون	ريال	�ضعودي	للعام	ال�ضابق،	وذلك	بانخفا�س	قدره	%14.8.

بلغت	ربحية	ال�ضهم	خالل	العام	1.64	ريال	�ضعودي،	مقابل	1.93	ريال	 		.4

�ضعودي	للعام	ال�ضابق.

2012م	اأرباحًا	�ضافية	بلغت	  حققت	ال�ضركة	يف	العام	

601	مليون	ريال	مقابل	706	ماليني	ريال	للعام	ال�ضابق،	

ويعزى	هذا	النخفا�س	يف	النتائج	املالية	للعام	2012م	

مقارنة	بالعام	ال�ضابق	ب�ضكل	رئي�ضي	اإىلالنخفا�س	يف	اأ�ضعار	

املنتجات.	يذكر	انه	على	الرغم	من	النخفا�س	احلاد	يف	

2012م،	فقد	 اأ�ضعار	معظم	منتجات	ال�ضركة	خالل	العام	

�ضهد	هذا	العام	حت�ضنًا	يف	الأداء	الت�ضغيلي	مل�ضانع	ال�ضركة،	

4%	وبالتايل	ارتفاع	كميات	 حيث	ارتفعت	كميات	الإنتاج	بن�ضبة	

املبيعات	مقارنة	بالعام	املا�ضي،كما	عملت	ال�ضركة	على	تقليل	

التكاليف	الت�ضغيلية،	ورفع	كفاءة	الت�ضغيل،	مما	�ضاهم	ب�ضكل	

ن�ضبي	يف	احلد	من	النخفا�س	يف	نتائج	ال�ضركة.	

1.1  مليار ريال سعودي
التشغيلية إجمالي األرباح 

لعام 2012م 

1.3 مليار ريال سعودي
إجمالي األرباح لعام 2012م 
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1 ـ  ملخص ألصول وخصوم ونتائج األعمال للسنوات الخمس الماضية )ماليين الرياالت(

20082009201020112012البيان

2.8422.2182.4264.5994.189اإجمايل	املوجودات	املتداولة

7.9919.6009.60110.06611.000اإجمايل	املوجودات	غري	املتداولة

10.83311.81812.02714.66515.189اإجمايل	املوجودات

9799038571.3171.389اإجمايل	املطلوبات	املتداولة

3.9965.0835.1566.3266.665اإجمايل	املطلوبات	غري	املتداولة

5.8585.8326.0147.0227.135اإجمايل	حقوق	امل�ضاهمني	وحقوق	الأقلية

10.83311.81812.02714.66515.189اإجمايل	املطلوبات	وحقوق	امل�ضاهمني	وحقوق	الأقلية

537141378706601�ضايف		الدخل

1.460.381.031.961.64ربحية	ال�ضهم	)ريال(

2  ـ  تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمس الماضية )ماليين الرياالت(

الرئي�ضيةاملبيعات العمليات	 �ضايف	الربحالدخل	من	

مالحظة: الأغرا�ض املقارنة ، تت�سمن املبيعات يف العام 2012م املبيعات الناجتة من عمليات البرتوكيماويات، والت�سمل مبيعات الن�ساطات الت�سويقية اخلا�سة ب�سركة "�سبكيم" 

بعد اال�ستحواذ على ذراعها الت�سويقي االأوروبي )اكرتا ا�ض ايه( بتاريخ 31 دي�سمرب 2011م .

3.174

1.137

%5-

%13-

%15- 601

2012

1.302

3.324

706

2011

1.993

764

378

2010

168
141

2009

1.709

944

537

2008

830
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15.189

5.626

2012

14.665

5.630

2011

12.027

4.921

2010

11.818

4.922

2009

3 ـ  تطور الموجودات وحقوق المساهمين للسنوات الخمس الماضية )ماليين الرياالت(

10.833

4.965

2008

امل�ضاهمنياملوجودات حقوق	

4 ـ  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة )ماليين الرياالت(
يعود	�ضبب	النخفا�س	يف	النتائج	املالية		للعام	2012م	مقارنة		بالعام	2011م	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي	اإىل	انخفا�س	هوام�س	الربح	نتيجة	اإىل	النخفا�س	احلاد	يف	اأ�ضعار	املنتجات.		

ن�ضبة	التغريالتغريات	+/-عام	2011معام	2012مالبيان

								-	11.2%-1.267.51.426.8159.3الربح  االإجمايل

								-	12.7%-1.136.91.301.9165الدخل من العمليات الرئي�سة

									-	14.8%-601.2705.9104.7�سايف  الدخل

النتائــــج الماليــــة )تتمة(
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6 ـ  المديونية اإلجمالية لـ “سبكيم” وشركاتها التابعة

اأ ـــ  ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

1.800--51.8001.800	�ضنوات�ضكوك	اإ�ضالمية

ب ـــ  ال�سركة العاملية للميثانول:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

بنوك	جتارية	

)التزامات	مبوجب	عقد	اإيجار	راأ�ضمايل(

311)48(-9.6535359		�ضنوات

ج ـــ  ال�سركة العاملية للدايول:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

42)5(-814647	�ضنواتبنوك	جتارية

300)40(-8.6400340	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

145)14(-8.3431159	�ضنوات�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

187--187187غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

5 ـ  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة 

%7

%25

%3

%65

اآ�ضيا

اأوروبا

مبيعات	داخلية

الأ�ضواق	املحلية	وال�ضرق	الأو�ضط

يتم	ت�ضويق	وبيع	منتجات	ال�ضركة	يف	كل	الأ�ضواق	املحلية،	واأ�ضواق	

ال�ضرق	الأو�ضط،	والأ�ضواق	العاملية. 

يبني الر�سم البياين التايل التوزيع اجلغرايف ملبيعات ال�سركة
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د ـــ  ال�سركة العاملية لال�ستيل املحدودة:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

618)77(-9.6810695	�ضنواتبنوك	جتارية

350)30(-9.6400380	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

577)77(-6.4769654	�ضنوات�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

698-67967919غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

هـ ـــ  ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

356)44(-9.6466400	�ضنواتبنوك	جتارية

350)30(-9.6400380	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

329)44(-6.4439373	�ضنوات�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

536--536536غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

و ـــ  ال�سركة العاملية للغازات:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

61)8(-9.68169	�ضنواتبنوك	جتارية

330)40(-9.6400370	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

107)14(-6.4143121	�ضنوات�ضندوق	ال�ضتثمارات	العامة

370)19(-389389غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

13--1313-�ضلف	من	ال�ضركاء	)ق�ضرية	الأجل(

النتائــــج الماليــــة )تتمة(
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ز ـــ  ال�سركة العاملية للبوليمرات:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

531-531-12704	�ضنةبنوك	جتارية

300-300-6.4600	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

162-1591593غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

209-2072072-�ضلف	من	ال�ضركاء	)ق�ضرية	الأجل(

ح ـــ  �سركة �سبكيم للكيماويات:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

73-73-5.9165	�ضنوات�ضندوق	التنمية	ال�ضناعية	ال�ضعودي

47-47-47غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

ط ـــ  �سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة:)ماليني	الريالت(

ر�ضيد	نهاية	العامامل�ضدد	خالل	العام�ضحوبات	خالل	العامر�ضيد	بداية	العامقيمة	القر�سمدة	القر�ساجلهة	املقر�ضة

37-37-37غري	حمددة�ضلف	من	ال�ضركاء

76-76-76-�ضلف	من	ال�ضركاء	)ق�ضرية	الأجل(

7ـ  المدفوعات النظامية المستحقة: )ريال سعودي(

املدفوعات	النظامية	حتى		2012/12/31ماجلهة

142.123.285م�ضلحة	الزكاة	والدخل	

20.733.957املوؤ�ض�ضة	العامة	للتاأمينات	الجتماعية
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 الرقابة الداخلية
التطور الذي شهدته “سبكيم” ألزمها مواكبة هذا النمو، ما دفعها إلى إيجاد وسيلة تضبط، وتقيم، وتحمي هذا التطور والنمو، وتضمن لها، في 

الوقت نفسه، االستمرار لتحقيق أهدافها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمليات مراجعة مستمرة ودورية للنظام الرقابي الداخلي 
في مختلف إدارات الشركة، وفق خطط عمل سنوية معتمدة من قبل لجنة المراجعة، وذلك للتأكد من فاعلية هذا النظام ومدى قدرته على حماية 

أصول الشركة إلى جانب التأكد من سالمة ونزاهة اإلجراءات والعمليات المالية وغير المالية، وضرورة التزام العاملين في الشركة باألنظمة الصادرة 
من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات الرقابية ذات الصلة، وكذلك االلتزام بالسياسات واألنظمة الداخلية المعتمدة من قبل إدارة الشركة. 
وتشرف لجنة المراجعة بشكل مستمر على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، وتقوم بمراجعة تقاريرها بصفة دورية. وقد شمل نطاق إدارة المراجعة 

الداخلية ما يلي: 

إعداد الخطة  اإلستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية.   .1
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 إدارة المراجعة الداخلية في العام 2012م بتطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ جميع الموظفين بأهمية دورها من خالل نشرات توعوية 
تم توزيعها عليهم، إضافة إلى ما تقدم، يقوم أيضًا 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 
محكم لعمليات الشركة.

ولم يتضح إلدارة المراجعة الداخلية خالل العام 2012م وجود أي خلل أو ضعف جوهري لنظام الرقابة الداخلي للشركة أو عملياتها المختلفة باستثناء 
بعض المالحظات التي تم اكتشافها  وتمت معالجتها بالتعاون مع مديري اإلدارات المعنية، وجل تلك المالحظات يتعلق بكفاءة وفعالية 

السياسات واإلجراءات ومواكبتها للتحسينات التي تشهدها مختلف إدارات ومرافق الشركة المتعلقة بمشروع “سبكيم” لتطوير األداء.
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مجلس اإلدارة
1 ــ  تكوين مجلس اإلدارة  

تتميز	�ضركة	“�ضبكيم” بوجود	جمل�س	اإدارة	يتمتع	مب�ضتوى	عال	من	اخلربة	واملعرفة	يف	جمال	البرتوكيماويات،	وبالعمل	الدوؤوب	
ال�ضركة.	 ن�ضاطات	 لتطوير	 املنا�ضبة	 الفر�س	 ل�ضتك�ضاف	

ويتاألف	جمل�س	الإدارة	من	اأحد	ع�ضر	ع�ضوًا	مت	انتخابهم	من	قبل	اجلمعية	العمومية،	ومتتد	فرتة	املجل�س	احلالية	حتى	تاريخ	

2013/12/09م.

يتم ت�سنيف االأع�ساء وفقاً للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة ال�سركات 

ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية وفقاً ملا يلي:

�ضفة	الع�ضويةاملهامال�ضمم

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

 الع�ضو	املنتدب	املهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي2

والرئي�س	التنفيذي

تنفيذي

غري	تنفيذيع�ضوالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز3

غري	تنفيذيع�ضوالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي4

غري	تنفيذيع�ضوالدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان5

غري	تنفيذيع�ضوالأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س6

غري	تنفيذيع�ضواملهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد7

م�ضتقلع�ضوالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان8

م�ضتقلع�ضوالدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل9

م�ضتقلع�ضوالأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي10

م�ضتقلع�ضواملهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير11
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2 ــ  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى

يبنينّ اجلدول التايل اأع�ساء جمل�ض االإدارة ومدى م�ساركتهم يف ع�سوية جمال�ض اإدارات �سركات م�ساهمة  اأخرى:

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

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

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

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

ل	يوجداملهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي2

-	�ضركة	اخلليج	للتدريب	والتعليم	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز3

-	�ضركة	ال�ضقر	للتاأمني	التعاوين	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي4

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

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

-	�ضركة	ال�ضحراء	للبرتوكيماويات	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل5

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

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

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

-	البنك	ال�ضعودي	لال�ضتثمار	)م�ضاهمة	عامة،	ال�ضعودية(الأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س6

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

-	�ضركة	التخ�ضي�س	القاب�ضة	)م�ضاهمة	مقفلة،	الكويت(املهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد7

-	�ضركة	نور	لال�ضتثمار	املايل	)م�ضاهمة	مقفلة،	الكويت(

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

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

-	�ضركة		الإ�ضمنت	الوطنية	)م�ضاهمة	عامة،	الإمارات(املهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير8

-	جمموعة	الغرير	ال�ضناعية	)م�ضاهمة	مقفلة	ــ	الإمارات(

-	�ضركة	اأملنيوم	دبي	-	دوبال	)م�ضاهمة	مقفلة	ــ	الإمارات(

ل	يوجدالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان9

ل	يوجدالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي10

ل	يوجدالدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان11
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3 ــ  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد	جمل�س	اإدارة	ال�ضركة	اأربعة	اجتماعات	خالل	العام	2012م،	علمًا	باأن	الأع�ضاء	الذين	مل	يح�ضروا	اأيًا	من	اجتماعات	املجل�س	قاموا	بتوكيل	اأع�ضاء	اآخرين	لينوبوا	عنهم	يف	احل�ضور.

وفيما يلي جدول يو�سح �سجل ح�سور كل ع�سو:

اجتماعات املجل�س عام 2012م

اإجمايل احل�شورالرابع	12/02الثالث	9/25الثاين	6/05الأول	3/20ال�ضمم

PPPP4معايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل1

PPPP4املهند�س/		اأحمد	عبد	العزيز	العوهلي2

PPPP4الدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز3

PPPP4املهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير4

PPPP4املهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد5

PPPP4الدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان6

PPPP4الأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي7

PPPP4الدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان8

PPPP4الأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س9

PPPP4الدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل10

POPP3الأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي11
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4 ــ  وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر

 ملكية الأقرباء 

 من الدرجة 

الأوىل وتغريها

ن�شبة

التغيري

�شايف التغيري الأ�شهم يف 31 دي�شمرب 2012م الأ�شهم يف 1 يناير 2012م

ال�ضم
ن�ضبة	التملك العدد ن�ضبة	التملك العدد

ل	يوجد %100 150.000 %0.041 150.000 %0 0 معايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل

ل	يوجد %0 0 %2.265 8.305.000 %2.265 8.305.000 الأ�ضتاذ/	عبدالرحمن	علي	الرتكي

ل	يوجد %0 0 %1.667 6.111.342 %1.667 6.111.342 الأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي

ل	يوجد %67.4- 2.066.800	- %0.273 1.000.000 %0.836 3.066.800 املهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير

ل	يوجد %0 0 %0.008 30.000 %0.008 30.000 الدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز

ل	يوجد %10.1 101.000 %0.300 1.101.000 %0.273 1.000.000 الدكتور/	عبدالرحمن	عبداهلل	الزامل

ل	يوجد %25 10.000 %0.014 50.000 %0.011 40.000 الدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان

ل	يوجد %3.96 11.000 %0.079 289.000 %0.076 278.000 املهند�س	/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي

ل	يوجد %0 0 %0 0 %0 0 املهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد

ل	يوجد %0 0 %0 0 %0 0 الأ�ضتاذ/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	اخلمي�س

ل	يوجد %0 0 %0 0 %0 0 الدكتور/	�ضامي	حممد	ح�ضني	زيدان
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5 ــ  وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر

 ملكية الأقرباء 

 من الدرجة 

الأوىل وتغريها

ن�شبة

التغيري

�شايف التغيري الأ�شهم يف 31 دي�شمرب 2012م الأ�شهم يف 1 يناير 2012م

ال�ضم

ن�ضبة	التملك العدد ن�ضبة	التملك العدد

ل	يوجد %100 *11.000 %0.003 11.000 %0 0 املهند�س/	عبدالرحمن	عبدالكرمي	ال�ضيف

ل	يوجد %100 *11.000 %0.003 11.000 %0 0 املهند�س/	عبداهلل		�ضيف	ال�ضعدون

ل	يوجد %0 0 %0 0 %0 0 الأ�ضتاذ/	كيفن	جون	هاي�س

ل	يوجد %0 0 %0 0 %0 0 الأ�ضتاذ/	خالد	�ضعيد	الدو�ضري

ل	يوجد %0 0 %0 50 %0 50 الأ�ضتاذ/	را�ضد	حممد	الدو�ضري

ل	يوجد %100 * 7.949 %0.0021 7.949 %0 0 الأ�ضتاذ/	ح�ضني	�ضعيد	اآل	�ضيف

* متت ملكية االأ�سهم لكبار التنفيذيني من خالل ا�سرتاكهم يف برنامج املوظفني التحفيزي

6 ــ  وصف ألية مصلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسين

بيان باأ�سماء، وعدد اأ�سهم، ون�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سني الذين ميلكون 5%  فاأكرث من اأ�سهم ال�سركة خالل العام 2012م:   

ن�شبة

التغيري

�شايف التغيري الأ�شهم يف 31 دي�شمرب 2012م الأ�شهم يف 1 يناير 2012م

ال�ضم
ن�ضبة	التملك العدد ن�ضبة	التملك العدد

%0 0 %	9.70 35.549.375 %	9.70 35.549.375 �ضركة	جمموعة		الزامل	القاب�ضة

%0 0 %	8.32 30.520.910 %	8.32 30.520.910 �ضركة	ايكارو�س	للبرتكيماويات	القاب�ضة

%0 0 %	7.75 28.405.514 %	7.75 28.405.514 املوؤ�ض�ضة	العامة	للتقاعد

%0 0 %	5.25 19.250.000 %	5.25 19.250.000 �ضركة	العليان	املالية	املحدودة

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

مل	يقم	اأي	�ضخ�س	باإبالغ	ال�ضركة	عن	اأية	م�ضلحة	يف	فئة	الأ�ضهم	ذات	الأحقية	يف	الت�ضويت	تعود	لأ�ضخا�س	)عدا	اأع�ضاء	جمل�س	الإدارة	وكبار	التنفيذيني	واأزواجهم	واأولدهم	الق�ضر(	خالل	العام	2012م. 
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8 ــ  المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )ريال سعودي(

يو�سح اجلدول التايل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة الأع�ساء جمل�ض االإدارة، وكبار التنفيذيني ممن 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات من ال�سركة، م�سافاً اإليهم الرئي�ض التنفيذي، ومدير عام املالية 

خالل العام 2012م:

اأع�شاء البيان

املجل�س 

التنفيذيني

اأع�شاء املجل�س 

غري التنفيذيني/

امل�شتقلني

خم�شة من كبار التنفيذيني  ممن 

تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات  

ي�شاف اإليهم الرئي�س التنفيذي  

واملدير املايل

9.157.649--الرواتب	والتعوي�ضات

-14.300174.602البدلت

200.0002.000.0001.624.809املكافاآت	الدورية	وال�ضنوية

---اخلطط	التحفيزية

	اأية	تعوي�ضات	اأو	مزايا	

عينية		اأخرى	تدفع	ب�ضكل	

�ضهري	اأو	�ضنوي

---

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
1 ــ  لجنة المراجعة

تتكون	اللجنة	من	ثالثة	اأع�ضاء،	اأحدهم	ع�ضو	يف	جمل�س	الإدارة،	والع�ضوان	الآخران	يتم	

تر�ضيحهما	من	خارج	جمل�س	الإدارة	من	ذوي	اخلربة	والخت�ضا�س	بال�ضئون	املالية.	

وتخت�س	جلنة	املراجعة	بالإ�ضراف	على	اإدارة	املراجعة	الداخلية	والتو�ضية	ملجل�س	الإدارة	بتعيني	

املحا�ضبني	القانونيني،	وحتديد	نطاق	عملهم،	واقرتاح	اأتعابهم	ال�ضنوية،	ومتابعة	ودرا�ضة	خطة	

املراجعة.	كما	تقوم	اللجنة	ب�ضكل	منتظم	مبراجعة	الأنظمة	املالية	واملخاطر	لدى	ال�ضركة	واللتزام	

 )CMA(	املالية	ال�ضوق	هيئة	نظام	�ضوء	على	املحا�ضبية	والقواعد	والنظامية	القانونية	باملتطلبات

ولوائحها	التنفيذية.	وتت�ضمن	م�ضئوليات	اللجنة	مراجعة	القوائم	املالية	ال�ضنوية	لل�ضركة	قبل	

عر�ضها	على	جمل�س	الإدارة،	ودرا�ضة	ال�ضيا�ضات	املحا�ضبية	والتو�ضية	ب�ضاأنها	للمجل�س.وقد	

عقدت	اللجنة	ثالثة	اجتماعات	خالل	العام	2012م.
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اجلدول التايل يو�سح اأ�سماء اأع�ساء جلنة املراجعة:

ال�شفةال�شم

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

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2012/01/31مالأول1

2012/09/10مالثاين2

2012/12/03مالثالث3

 
2 ــ  لجنة الترشيحات والمكافآت:

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

بالتو�ضية	للرت�ضيح	لع�ضوية	جمل�س	الإدارة	وفقًا	للمعايري	املعتمدة،	واملراجعة	ال�ضنوية	للمهارات	

املطلوبة	ل�ضغل	ع�ضوية	املجل�س،	ومراجعة	هيكل	املجل�س،	ورفع	التو�ضيات	ب�ضاأن	التغيريات	التي	ميكن	

اإجراوؤها،	كما	تخت�س	اللجنة	بتحديد	جوانب	ال�ضعف	والقوة	يف	املجل�س،	وكيفية	التعامل	معها	مبا	

يخدم	م�ضلحة	ال�ضركة.	كذلك	من	مهام	اللجنة	و�ضع	�ضيا�ضات	تعوي�ضات،	ومكافاآت	اأع�ضاء	جمل�س	

الإدارة	وكبار	التنفيذيني	يف	ال�ضركة.	وقد	عقدت	اللجنة	اجتماعًا	واحدًا	خالل	العام	2012م.

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

ال�شفةال�شم

رئي�س	اللجنةمعايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	�ضالح	حلوان	احلميدان

ع�ضو	اللجنةالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي

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

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2012/12/18مالأول1

3 ــ  اللجنة التنفيذية

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

بتقدمي	التو�ضيات	اإىل	جمل�س	الإدارة	حول	خمتلف	املو�ضوعات،	مثل	اإدارة	وتوجيه	اأن�ضطة	و�ضئون	

العمل	يف	ال�ضركة،	والتو�ضيات	املتعلقة	بامل�ضروعات	اجلديدة	وا�ضتثمارات	ال�ضركة،	والتو�ضيات	

اخلا�ضة	بالقرارات	الإ�ضرتاتيجية	املتعلقة	بالأولويات	الت�ضغيلية	لل�ضركة.	وقد	عقدت	اللجنة	

اجتماعني	خالل	العام	2012م.

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

ال�شفةال�شم

رئي�س	اللجنةمعايل	املهند�س/	عبدالعزيز	عبداهلل	الزامل

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	اأحمد	عبدالعزيز	العوهلي

ع�ضو	اللجنةالدكتور/	عبدالعزيز	عبدالرحمن	القويز

ع�ضو	اللجنةالأ�ضتاذ/	فهد	�ضليمان	الراجحي

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	حممد	عبداهلل	الغرير

ع�ضو	اللجنةاملهند�س/	ريا�س	�ضامل	علي	اأحمد

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2012/02/25مالأول1

2012/06/05مالثاين2
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إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس اإلدارة بالتالي:

إنه تمَّ إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.   .1

2. إن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة، وتمَّ تنفيذه بفاعلية.

3. إنه ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  

4. إنه تمَّ 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. إن الشركة لم تقم بإصدار أية سندات أو أدوات دين باستثناء ما تمَّ ذكره  في المديونية االجمالية للشركة، 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 العام 2012م. 

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.         
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الجزاءات والعقوبات 
 لي�س	هناك	اأية	عقوبات،	اأو	جزاءات،	اأو	قيد	احتياطي	مفرو�س	على	ال�ضركة	من	قبل	هيئة	

 ال�ضوق	املالية،	اأو	اأية	جهة	اإ�ضرافية،	اأو	تنظيمية،	اأو	ق�ضائية.	وينبغى	ال�ضارة	هنا	اإىل	اأن	

�ضركة	“�ضبكيم” قد	دخلت	يف	نزاع	مع	مقاول	الإن�ضاءات	ملركز	“�ضبكيم” لالأبحاث	والتطوير	
مبدينة	الظهران	باململكة	العربية	ال�ضعودية،	وذلك	بعد	ف�ضخ	عقد	الإن�ضاء.	وقد	اأحيل	هذا	النزاع	

اإىل	التحكيم	ال�ضعودي.	وعلى	الرغم	من	ا�ضتمرار	�ضري	التحكيم،	اإل	اأن	�ضركة	“�ضبكيم” ومقاول	
الإن�ضاءات	يجريان	يف	الوقت	نف�ضه	اإعادة	نظر	�ضاملة	ومفاو�ضات	من	اأجل	التو�ضل	اإىل	ت�ضوية	

لهذا	النزاع.

الجمعية العمومية للمساهمين
عقدت	“�ضبكيم” خالل	العام	2012م	اجلمعية	العامة	العادية	اخلام�ضة	ع�ضرة،	حيث	قامت	
ال�ضركة	بالإعالن	عن	موعد	انعقاد	اجلمعية،	ومكانها،	وجدول	اأعمالها	قبل	املوعد	بخم�ضة	

وع�ضرين	يومًا	على	الأقل،	وذلك	يف	موقع	ال�ضوق	املالية	ال�ضعودية	)تداول(،	وموقع	ال�ضركة	

الإلكرتوين،	ويف	اجلريدة	الر�ضمية	وال�ضحف	املحلية.	كما	اأتاحت	ال�ضركة	الفر�ضة	للم�ضاهمني	

للم�ضاركة	الفعالة	والت�ضويت	على	املو�ضوعات	التي	يت�ضمنها	جدول	الأعمال	واأحاطتهم	علمًا	

بالقواعد	التي	حتكم	اجتماع	اجلمعية	واإجراءات	الت�ضويت	عرب	دعوة	اجلمعية،	وعن	طريق	توزيع	

ملف	يحتوي	على	معلومات	كافية	متكن	امل�ضاهمني	من	اتخاذ	قراراتهم،	وقامت	ال�ضركة	باإبالغ	

ال�ضوق	عن	نتائج	اجتماع	اجلمعية	فور	انتهائها،	ومت	متكني	امل�ضاهمني	من	الإطالع	على	حم�ضر	

الجتماع	مبقر	ال�ضركة،	ومن	خالل	موقع	ال�ضركة	الإلكرتوين.	وا�ضتمرارًا	حلر�س	“�ضبكيم” 
على	تطوير	طرق	التوا�ضل	مع	م�ضاهميها	وت�ضهيل	الإجراءات	كافة	لهم،	فقد		اأتاحت	“�ضبكيم”  
للم�ضاهمني		الذين	تعذر	عليهم	ح�ضور	اجتماع	اجلمعية	اآلية	الت�ضويت	عن	ُبعد،	وذلك	من	خالل	

الت�ضويت	على	بنود	جدول	اأعمال	اجلمعية	عرب	املوقع		الإلكرتوين	اخلا�س	بتداولتي.

القرارات املتخذةن�سبة احل�سورتاريخ انعقاد اجلمعيةم

60%2012/03/20 م1

1- وافقت اجلمعية على تقريرجمل�ض االإدارة للعام املايل 2011م.

2- متت املوافقة على تقرير مراجعي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف 2011/12/31م.

3- مت الت�سديق على القوائم املالية وح�ساب االأرباح واخل�سائر لل�سركة يف 2011/12/31م.

4- مت اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�ض االإدارة عن العام املن�سرم 2011م.

5- وافقت اجلمعية على تو�سية جمل�ض االإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي ال�سركة عن العام املايل 2011م باإجمايل مبلغ وقدره  

458.333.333 ريال �سعودي بواقع 1.25 ريال �سعودي لل�سهم الواحد، مبا ميثل 12.5% من راأ�ض مال ال�سركة على اأن تكون اأحقية تلك 

االأرباح للم�ساهمني املقيدين يف ال�سجالت بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية.

6- وافقت اجلمعية على اختيار مراجع احل�سابات )اآرن�ست اآند يونغ( املر�سح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة ح�سابات ال�سركة للعام املايل 2012م 

والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.
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سياسة توزيع األرباح
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب المادة )41( من النظام األساسي للشركة، وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية 

والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:

تجنيب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور     .1
نصف رأس المال.

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

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

يخصص بعد ما تقدم، نسبة ال تزيد على 10% من الباقي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة مع مراعاة األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة    .4
التجارة بهذا الشأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح.

 وقد تم صرف أرباحًا نقدية لمساهمي الشركة في شهر أبريل 2012م عن العام المالي 2011م بمبلغ  )458.333.333( ريااًل بواقع 1.25 
ريال للسهم الواحد بما يمثل 12.5% من رأسمال الشركة، وذلك لحملة األسهم المقيدين بالسجالت الرسمية نهاية انعقاد الجمعية 

العمومية بتاريخ 2012/03/20م .

كما قام مجلس اإلدارة برفع توصية للجمعية العمومية بصرف أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع 
0.75 ريال  للسهم الواحد بما يمثل 7.5% من القيمة االسمية للسهم الواحد بإجمالي 275.000.000 ريال،  على أن تكون أحقية تلك األرباح 

للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم  انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها في شهر مارس 2013م، علمًا بأنه قد تمَّ 
صرف 0.5 ريال للسهم الواحد عن النصف األول من العام 2012م.
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التواصل مع المساهمين
انطالقًا	من	اأن	مبداأ	العدل	يف	ال�ضوق	املالية	يتحقق	عندما	يخ�ضع	اجلميع	للنظام،	وتكون	

املعلومات	متاحة	لكل	اأطراف	ال�ضـوق	اأفرادًا	و�ضـركات	دون	متييز،	وخ�ضوع	اجلميع	لالأنظمة	

واللوائح	دون	متييز،	فاإن	�ضـركة	“�ضبكيم” تلتزم		بتحقيق	مبداأ	الـعدالة	يف	توفـري	املعلومات	
 املنا�ضـبة	بغر�س	م�ضاعـدة	امل�ضـاهمني	وامل�ضــتثمرين	على	اتخـاذ	القـرارات	ال�ضــتثمارية	بناًء	

على	معلومات	�ضحيحـة	ووافــية،	حيث	اتخــذت	العديد	من	الإجــراءات	التي	ت�ضمن	حقــوق	

 امل�ضاهمني	يف	احل�ضـول	على	املعلومـات،	وذلك	من	خالل	موقع	ال�ضوق	املاليــة	“تداول” 

وموقع	ال�ضركة	www.sipchem.com	اإ�ضافة	اإىل	التزامها	بن�ضر	التقارير	املالية	والإعالنات	
واملعلومات	اجلوهرية	عرب	موقع	تداول	وال�ضحف	اليومية.	كما	حتر�س	ال�ضركة	على	التوا�ضل	

مع	امل�ضاهمني،	والرد	على	جميع	ا�ضتف�ضاراتهم،	وتزويدهم	بكل	املعلومات	املطلوبة	يف	الوقت	

املنا�ضب.	كما	توجت	ال�ضركة	هذه	اجلهود	بتطبيق	اآلية	الت�ضويت	عن	ُبعد	لإتاحة	الفر�ضة	

للم�ضاهمني	الذين	تعذر	ح�ضورهم	اجتماع	اجلمعية	العمومية	للت�ضويت	على	بنود	جدول	اأعمال	

اجلمعية	التي	عقدت	يف	�ضهر	مار�س	2012م. 
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حوكمة الشركات
لأن	حوكمة	ال�ضركات	حتمي	حقوق	امل�ضاهمني	من	ال�ضياع،	وتقي	ال�ضركات	من	الف�ضاد	

والإفال�س،	قامت	“�ضبكيم” بتطبيق	جميع	القواعد	الإلزامية	املن�ضو�س	عليها	يف	لئحة	حوكمة	
ال�ضركات	ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية،	وعلى	وجه	اخل�ضو�س،	اللتزام	باأف�ضل	املمار�ضات	

التي	تكفل	حماية	حقوق	امل�ضاهمني،	وتعزيز	التزام	ال�ضركة	مبعايري	الإف�ضاح	وال�ضفافية،	ومن	

�ضمنها،	اإن�ضاء	ال�ضركة	عرب	موقعها	الإلكرتوين	قاعدة	بيانات	متكن	م�ضاهميها	امل�ضتحقني	الذين	

مل	يت�ضلموا	اأرباحهم	لالأعوام	ال�ضابقة	من	معرفة	تفا�ضيل	اأرباحهم	من	خالل	الرابط	التايل	

http://www.sipchem.com/ar/shares.asp	:امل�ضاهمني	اأرباح	تفا�ضيل	يو�ضح	الذي

وقد	قامت	“�ضبكيم” باإعداد	نظام	احلوكمة	اخلا�س	بها	الذي	اعتمدته	اجلمعية	العمومية	يف	تاريخ	
2009/04/04م	وفقُا	ملتطلبات	لئحة	حوكمة	ال�ضركات	املادة	)10(	فقرة	)ج(	ال�ضادرة	عن	هيئة	

ال�ضوق	املالية،	ومبا	ل	يتعار�س	مع	نظام	ال�ضركات	وقواعد	الت�ضجيل	والإدراج	والنظام	الأ�ضا�ضي	

لل�ضركة،	وليتمكن		امل�ضاهمون	من	الإطالع	عليها	قامت	ال�ضركة	بو�ضع	نظام	حوكمة	على	موقعها		

 http://www.sipchem.com/ar/Government.htm :	التايل	الرابط	خالل	من	الإلكرتوين

 وقد	قامت	“�ضبكيم” باإعداد	نظام	احلوكمة	اخلا�س	بها	

2009/04/04م	 الذي	اعتمدته	اجلمعية	العمومية	يف	تاريخ	

 وفقًا	ملتطلبات	لئحة	حوكمة	ال�ضركات	املادة	)10(	فقرة	

 )ج(	ال�ضادرة	عن	هيئة	ال�ضوق	املالية،	ومبا	ل	يتعار�س	

مع	نظام	ال�ضركات	وقواعد	الت�ضجيل	والإدراج	والنظام	

لل�ضركة. الأ�ضا�ضي	

وتطبيقاً للمادة العا�سرة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، اأقر جمل�ض اإدارة ال�سركة خالل العام 2012م �سيا�سة تعار�ض امل�سالح مبا يتما�سى مع اأحكام الئحة هيئة 

ال�سوق املالية، وقامت ال�سركة بتطبيق جميع مواد الئحة احلوكمة ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية با�ستثناء املواد الواردة اأدناه:

االأ�سباب والتفا�سيلاالإجراءالفقرةاملادة

)6( حقوق الت�سويت

ب

هل يبني النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأن طريقة 

الت�سويت على بند اختيار اأع�ساء جمل�ض 

االإدارة يف اجلمعية العامة هي طريقة 

الت�سويت الرتاكمي؟

ال يت�سمن النظام االأ�سا�سي لل�سركة طريقة 

الت�سويت الرتاكمي وتطبق ال�سركة حالياً 

الت�سويت العادي 

د

هل التزام جميع االأ�سخا�ض ذوي ال�سفة 

االعتبارية – الذين يحق لهم بح�سب نظام 

ال�سركة تعيني ممثلني لهم يف جمل�ض االإدارة 

االأع�ساء  اختيار  الت�سويت على  – عدم 
االآخرين يف جمل�ض االإدارة؟

ال ينطبق



2012 48التقرير السنوي 

 وصف ألي صفقة بين الشركة 
وأطراف ذات العالقة

قامت	اإحدى	ال�ضركات	التابعة	)ال�ضركة	العاملية	للدايول(	ب�ضراء	بع�س	املوجودات	الثابتة	من	

 اأحد	ال�ضركاء	الأجانب	)�ضركة	ديفي	برو�ض�س(.	وقد	بلغ	اإجمايل	م�ضرتيات	املوجودات	الثابتة	

 من	هذا	ال�ضريك	الأجنبي	خالل	ال�ضنة	12.7	مليون	ريال،	بينما	بلغت	يف	العام	2011م،

12.7	مليون	ريال.

الموارد البشرية 
ل	�ضك	يف	اأن	املوارد	الب�ضرية	اليوم	هي	املعيار	الأ�ضا�ضي	للنجاح	اأو	الف�ضل	يف	املجتمع،	فالعقل	

الب�ضري	واملعرفة	هما	امل�ضدران	احلقيقيان	للرثوة	والرفاه،	لذلك	فاإن	“�ضبكيم” توؤمن		باأهمية	
اأ�ضولها	من	املوارد	الب�ضرية	وتعمل	منذ	تاأ�ضي�ضها	على	توظيف	كوادر	�ضعودية	على	م�ضتوى	عاٍل	

من	الكفاءة	يف	جميع	املنا�ضب	بال�ضركة	خا�ضة	القيادية	الإدارية	منها،	كما	تعمل	ال�ضركة	على	

تطوير	م�ضتوى	املوظفني	يف	كال	املجالني	النظري	والتطبيقي،	فمنذ	بداية	ال�ضركة	مت	تكثيف	

برامج	التدريب	والتطوير	ح�ضب	التخ�ض�ضات	والدرجات	الإدارية	مبا	ي�ضمن	�ضري	العمل	باأعلى	

درجات	الكفاءة	معتمدة	على	اأحدث	اأنظمة	اإدارة	التدريب	والتطوير.

وقد	توجت	تلك	اجلهود	بح�ضول	“�ضبكيم” على	املركزالثاين	يف	قائمة	�ضركة	“تيم	ون” 
القت�ضادية	كاأف�ضل	بيئة	عمل	�ضعودية	لعام	2011م،	واملركز	الأول	يف	العام	2010م	على	م�ضتوى	

قطاع	الإنتاج،	وكذلك	ح�ضول	فريق	مواردها	الب�ضرية	على	املركز	الأول	باململكة	للجائزة	نف�ضها.

وفيما يلي بيان بعدد العاملني يف "�سبكيم" و�سركاتها التابعة يف نهاية العام 2012م مقارنة  بالعام 

2011م ون�سبتها:

العاملون

2012م2011م

الن�سبةالعدد الن�سبةالعدد

73%75612%615ال�سعوديون 

27%25242%203غري ال�سعوديني

818854االإجمايل

 

	ويعود	انخفا�س	ن�ضبة	ال�ضعودة	اإىل	73%	يف	العام	2012م	اإىل	توظيف	كوادر	غري	�ضعودية	

 متخ�ض�ضة	لت�ضغيل	امل�ضانع	اجلديدة	ذات	التقنيات	املتطورة	التي	تطبق	لأول	مرة	يف	اململكة.	

وقد	نفذت	“�ضبكيم” 438		برناجمًا	تدريبيًا		خالل	العام	2012م	بالتعاون	مع	بع�س	جهات	
التدريب	اخلارجية	والداخلية	بهدف	رفع	كفاءة	العاملني	والإداريني	والفنيني	وتعزيز	القدرات	

الوظيفية	لديهم،	وبلغ	عدد	امل�ضتفيدين	منها	2.559	موظفًا.	وقد	مت	اإعداد	اخلطة	التدريبية	

للعام	2013م		من	330	برناجمًا	تدريبيًا	يف	خمتلف	املجالت	الإدارية	والفنية.	ومن	املتوقع	اأن	

يتجاوز	عدد	الربامج	التدريبية	الفعلية	الـ	400	ا�ضتجابة	ل�ضد	الحتياجات	التدريبية	التطويرية	

الطارئة	غري	القابلة	للتخطيط	املبكر.	كما	اأقامت	“�ضبكيم” حفلها	ال�ضنوي	لتكرمي	موظفيها	
 الذين	اأكملوا	خم�س	وع�ضر	�ضنوات	من	اخلدمة	امل�ضتمرة	يف	�ضهر	نوفمرب	2012م،	حيث	مت	تكرمي	

اأكرث	من	103	موظفني.
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البرامج التحفيزية للموظفين
1 ــ  برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين

تقوم	“�ضبكيم” حاليًا	بتنفيذ	برنامج	متلك	الوحدات	ال�ضكنية	للموظفني	ال�ضعوديني،	بهدف	
اإتاحة	الفر�ضة	للموظفني	ال�ضعوديني	العاملني	لديها	الذين	تنطبق	عليهم	�ضروط	النظام	لمتالك	

وحدات	�ضكنية،	وذلك	يف	اإطار	ال�ضيا�ضة	املعتمدة	لتاأمني	ال�ضتقرار	والراحة	ملوظفيها	وحتفيزهم	

من	اأجل	ال�ضتمرار	والعمل	يف	خدمة	ال�ضركة،	كما	تعمل	ال�ضركة	حاليًا	على	تنفيذ	امل�ضروع	ح�ضب	

اخلطة	املو�ضوعة.

وقد	اأبرمت	ال�ضركة	عقدًا	يف	العام	2011م	مع	�ضركة	اإ�س	تي	اإك�س	ال�ضعودية	املحدودة	يت�ضمن	

بناء	354	وحدة	�ضكنية	ملوظفيها	يف	حي	جلمودة	مبدينة	اجلبيل	ال�ضناعية،	اإ�ضافة	اإىل	اإن�ضاء	

مركز	ترفيهي،	وقاعة	اأن�ضطة،	ومركز	للت�ضوق،	وم�ضجد	على	م�ضاحة	اإجمالية	تبلغ	285.440 

 مرتًا	مربعًا،	ومن	املقرر	النتهاء	من	تنفيذ	هذه	امل�ضاكن	خالل	35	�ضهرًا.	وتعترب	هذه	

 اخلطوة	من	“�ضبكيم” دلياًل	على	حر�ضها	على	حتقيق	روؤيتها	والتزامها	بر�ضالتها	وقيمها	

 مع	موظفيها،	وا�ضتمرارًا	للمميزات	التي	تقدمها	ال�ضركة	لتوفري	البيئة	ال�ضليمة	وحتقيق	

ال�ضتقرار	الوظيفي	لهم.

وقد	مت	بدء	الأعمال	الإن�ضائية	للم�ضروع	يف	املوقع	يف	�ضهر	دي�ضمرب	2012م،	ويتوقع	النتهاء	من	

بناء	الوحدات	ال�ضكنية	وت�ضليمها	على	مراحل	ابتداًء	من	منت�ضف	2014م.

2 ــ  برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم

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

ال�ضركة،	وحتقيق	اأهدافها	املن�ضودة،	كما	ي�ضاهم	هذا	الربنامج	يف	ا�ضتقطاب	العنا�ضر	ذات	

الكفاءة	العالية	يف	جمال	البرتوكيماويات.	

وتقوم	�ضركة	البالد	لال�ضتثمار	باإدارة	الربنامج	من	خالل	حمفظة	خا�ضة	مت	فتحها	يف	العام	

2010م.	وقد	مت	حتويل	عدد	458.403	اأ�ضهم	خالل	العام	2012م	من	حمفظة	الربنامج	لدى	

�ضركة	البالد	لال�ضتثمار	اإىل	حمافظ	املوظفني	امل�ضتحقني	الذين	اأكملوا	بنجاح	فرتة	ال�ضرتاك	يف	

الربنامج	خالل	العام	2012م	.	وقد	بلغ	عدد	اإجمايل	اأ�ضهم	الربنامج	كما	يف	31	دي�ضمرب	2012م	

نحو	1.367.951	�ضهمًا.	

3 ــ  برنامج االدخار 

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

املوظفني	وتعزيز	ولئهم	وانتمائهم	لل�ضركة،	ما	ي�ضاهم	يف	رفع	م�ضتوى	الأداء،	وكذلك	ا�ضتقطاب	

الكوادر	ال�ضعودية	املوؤهلة	وحتفيزهم	على	ال�ضتمرار	يف	اخلدمة،	وم�ضاعدة	املوظف	ال�ضعودي	

على	جتميع	مدخراته	وال�ضتفادة	منها	عند	التقاعد	اأو	انتهاء	اخلدمة،	وتقوم	ال�ضركة	با�ضتقطاع	

جزء	من	راتب	املوظف	امل�ضرتك	يف	الربنامج،	كما	تقوم		با�ضتثمار	مدخرات	امل�ضرتك	اإذا	

رغب	يف	ذلك،	ويكون	لها	احلق	يف	اإدارة	ذلك	ال�ضتثمار	على	الوجه	الذي	تراه	حمققًا	مل�ضلحة	

امل�ضرتك	وفقًا	لأف�ضل	املحافظ	ال�ضتثمارية	املتاحة	واجلائزة	�ضرعًا.	كما	لها	حق	الدخول	يف	

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

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

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

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

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

ال�ضرتاك	يف	الربنامج،	ويقوم	بنك	اجلزيزة	باإدارة	برنامج		الدخار	الذي	متت	مراجعته	

واعتماده	بالكامل	من	قبل	الهيئة	ال�ضرعية	للبنك.		

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
 يو�سح اجلدول التايل املخ�س�سات والتعوي�سات مل�سلحة موظفي ال�سركة للعام 2012م 

مقارنة بالعام 2011م )ريال	�ضعودي(. 

2012م2011مالبيان

65.927.28882.511.418مكافاأة نهاية اخلدمة

337.2657.735.130برنامج االدخار
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المسئولية االجتماعية 
انطالقا	من	قيم	ديننا	الإ�ضالمي	احلنيف،	والتي	يحث	على	التعاون	والتاآزر	وامل�ضاركة،	والفاعلية	

فى	التعاطي	مع	الق�ضايا	املجتمعية،	واأمام	تعدد	الأبعاد	التي	تقوم	عليها	امل�ضئولية	الجتماعية،	

فقد	كانت	امل�ضئولية	الجتماعية	حماًل	لهتمام	كبري،	وحر�س	�ضديد	من	“�ضبكيم”،	حيث	عمدت	

اإىل	اأن	يكون	لها	تواجد	مميز	يف	املجالت	الإ�ضرتاتيجية	التي	من	�ضاأنها	اأن	ترثي	القيمة	الب�ضرية	

والجتماعية	على	املديني	املتو�ضط	والطويل،	ومبا	يعود	بالنفع	على	املواطن	ب�ضكل	اأ�ضا�ضي.	ويعد	

حر�س	“�ضبكيم” على	خدمة	وتلبية	احتياجات	املجتمع	من	اأهم	الأولويات	التي	ت�ضعى	دائمًا	
لالهتمام	بها.	وانطالقًا	من	م�ضئوليتها	الجتماعية	التي	تهدف	اإىل	تعزيز	اإ�ضهاماتها	يف	برامج	

خدمة	وتنمية	املجتمع،	توا�ضل	“�ضبكيم”		دورها	الواجب	عليها	يف	هذا	املجال،	يف	الوقت	الذي	
حتر�س	فيه	ال�ضركة	على	دعم	جمعيات	الرب	واجلهات	اخلريية،	�ضواًء	كان	ذلك	بالدعم	املادي	

ال�ضنوي	الثابت	اأو	امل�ضاركة	الفعالة	يف	اأن�ضطة	تلك	اجلهات.

وتقوم	بالإ�ضراف	على	هذه	التربعات	وامل�ضاهمات	وامل�ضاركات	جلنة	مكونة	من	خمتلف	اإدارات	

ال�ضركة	ت�ضمى	“جلنة	خدمة	املجتمع”.	وتقديرًا	جلهود	وم�ضاهمات	ال�ضركة،	فقد	ح�ضلت	
على	عدد	من	اجلوائز	والدروع	من	عدة	جهات،	وقد	مت	�ضرف	مبلغ	7	ماليني	ريال	خالل	العام	

2012م	بزيادة	قدرها	100%	عن	العام	2011م.	وكان	جمل�س	اإدارة	“�ضبكيم” قد	خ�ض�س	%1	

من	�ضايف	الأرباح	ال�ضنوية	لل�ضركات	التابعة	لالأعمال	اخلريية	وخدمة	املجتمع،	كما	جنحت	

ال�ضرقية	 املنطقة	 الجتماعية	يف	 الأن�ضطة	 من	 كثري	 امل�ضاركة	يف	 تاأ�ضي�ضها	يف	 “�ضبكيم” منذ	
عمومًا	واجلبيل	خ�ضو�ضًا.

لقد	قامت	ال�ضركة	بتبني	وتطبيق	فكرة	تاأ�ضي�س	فريق	متخ�ض�س	لالأعمال	التطوعية	من	موظفي	

ال�ضركة	ليقوم	على	ن�ضر	وتاأ�ضيل	ثقافة	العمل	التطوعي،	وا�ضتثمار	املواهب	الب�ضرية	للمتطوعني،	

وت�ضخريها	يف	التنمية	ال�ضاملة	للمجتمع	من	خالل	التن�ضيق	مع	اجلهات	امل�ضتفيدة	وفق	اآلية	

حمددة	ومعتمدة،	وتكمن	روؤية	واأهداف	الفريق		يف	تقدمي	اخلدمات	التطوعية	على	امل�ضتوى	

املحلي،	والعمل	على	ن�ضر،	وتعزيز،	وتنمية	روح	امل�ضاهمة،	وثقافة	البذل	والعطاء،	وتوجيه	

الطاقات	ال�ضبابية	خلدمة	املجتمع.

تم إنفاق 
7 ماليين ريال سعودي 

علىالمسئولية االجتماعية خالل العام 2012م
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الرعاية المسئولة 
بعد	عام	من	ح�ضول	�ضركة	“�ضبكيم” على	�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة)RC14001(		كاأول	�ضركة	
مل�ضنعي	البرتوكيماويات	يف	اململكة	العربية	ال�ضعودية،	اجتازت	ال�ضركة	بنجاح	اإجراءات	املراجعة	

اخلارجية	التدقيقية	ال�ضنوية	الأوىل	التي	قامت	بها	�ضركة	ديت	نور�ضكه	فرييتا�س	)DNV(	العاملية	
يف	�ضهـر	نوفـمرب	2012م،		وقد	اأو�ضت	�ضركة	ديت	العاملية		با�ضتمرار	ت�ضجيل	�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة	

لـ	“�ضبكيم”.	ويعترب	اجتياز	هذه	املراجعة	بنجاح	ا�ضتمرارًا	للجهود	املبذولة	من	جميع		اإدارات	
ال�ضركة	لتطبيق	معايري	الرعاية	امل�ضئولة	بكل	اأق�ضامها.		

ويعترب	ا�ضتمرار	التو�ضية	ب�ضهادة	الرعاية	امل�ضئولة	عالمة	بارزة	يف	رحلة	“�ضبكيم” على	طريق	الأخذ	
مببادرة	الرعاية	امل�ضئولة	ب�ضكل	كامل،	ومتثل	تقدمًا	كبريًا	نحو	التنمية	امل�ضتدامة،	كما	اأن	برناجمنا	

للرعاية	امل�ضئولة	ميثل	مبادرة	اإ�ضرتاتيجية	رئي�ضة	تهدف	اإىل	دعم	اأهداف	وقيم	ال�ضركة	ما	�ضيكون	

له	انعكا�س		اإيجابي	كبري	على	م�ضاهمي	ال�ضركة،	واملوظفني،	والعمالء،	واأ�ضحاب	امل�ضالح	خا�ضة،	

واملجتمع	بوجه	عام.

وقد	متيزت	“�ضبكيم” يف	منطقة	اخلليج	كاأحد	اأع�ضاء	الحتاد	اخلليجي	مل�ضنعي	البرتوكيماويات	
والكيماويات	)جبكا(	بتطبيق	برنامج	الرعاية	امل�ضئولة	بطريقة	جعلت	كثريًا	من	ال�ضركات	يف	املنطقة	

تزور	ال�ضركة،	وت�ضت�ضرف	اآفاق	جناحات	ال�ضركة	يف	هذا	املجال.	كما	�ضاركت	ال�ضركة	بفعالية	يف	

الجتماعات	الربع	ال�ضنوية	لـ	)جبكا(،	ويف	اإعداد	وتنظيم	موؤمترين	يف	دبي	يف	�ضهري	مايـو	و�ضبتمرب	

2012م	�ضملت	�ضالمة	توزيع	املنتجات	البرتوكيماوية،	والتجارب	الناجحة	لل�ضركات	للنهو�س	

بربنامج	الرعاية	امل�ضئولة	يف	املنطقة.	

وتلتزم	“�ضبكيم” بتطبيق	�ضيا�ضة	ال�ضالمة،	وحماية	البيئة	)EHS(،	واملحافظة	على	�ضحة	و�ضالمة	
املوظفني	واملقاولني	العاملني	لديها،	وذلك	باإتباع	اأف�ضل	الطرق	املثالية	املعمول	بها	عامليًا	يف	خف�س	

التلوث،	وتقليل	النفايات	ال�ضناعية	اإىل	اأدنى	حدود	ممكنة،	ويوجد	بال�ضركة	فريق	عمل	جاهز	ومدرب	

للتعامل	مع	احلالت	الطارئة،		اإ�ضافة	لوحدة	متكاملة		لالإطفاء	وال�ضتجابة	للطوارئ.	كما	تقدم	

ال�ضركة	حما�ضرات،	وحمالت	توعوية	دورية	طوال	العام	لكل	العاملني	حول	ال�ضالمة	واملحافظة	على	

البيئة	لرفع	م�ضتوى	الوعي	باأ�ضول	ال�ضالمة	ما	ي�ضهم	يف	جعل	“�ضبكيم” بيئة	عمل	اآمنة،	وكان	نتيجة	
ذلك	اإجناز	6	ماليني		�ضاعة	عمل	بدون	اإ�ضابة	مقعدة	عن	العمل.	كما	اأكملت	م�ضاريع	ال�ضركة	حتت		

الإن�ضاء	7	ماليني		�ضاعة	عمل	بدون	اإ�ضابة	معقدة،	وهلل	احلمد،	وقد	بلغت	�ضاعات	تدريب	العاملني	

معدل	5	اآلف	�ضاعة	يف	جمالت	الأمن،	وال�ضالمة،	والبيئة،	لإعدادهم،	وتاأهيلهم	وتطويرهم	لت�ضغيل	

و�ضيانة	م�ضانع	ال�ضركة	ب�ضكل	اآمن	وفعال،	وذلك	عن	طريق	�ضن	الأنظمة	والقوانني	الكفيلة	باملحافظة	

على	�ضحتهم	وتوفري	جميع	م�ضتلزمات	ال�ضالمة	اأثناء	عملهم	وتعريفهم	بالطرق	ال�ضحيحة	لأداء	

اأعمالهم	واملتابعة	امل�ضتمرة		ل�ضحتهم	بعمل	الفح�ضوات	الدورية	الالزمة.
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توصيات مجلس اإلدارة
يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بمشيئة اهلل تعالى 

في 16 مارس2013م بما يلي:

الموافقة على تقريرمجلس اإلدارة للعام المالي 2012م.   -1

2- التصديق على القوائم المالية، وحساب األرباح، والخسائر للشركة كما في 31 /12 /2012م.

3- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية كما في 31 /12 /2012م.

4- إبراء ذمة  أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنصرم 2012م.

5- الموافقةعلى توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 275.000.000 ريال أرباحًا نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2012م بواقع 0.75 
ريال  للسهم الواحد بما يمثل 7.5% من القيمة االسمية للسهم الواحد، على أن تكون أحقية تلك األرباح للمساهمين المقيدين في 

السجالت بنهاية تداول يوم  انعقاد الجمعية، علمًا بأنه قد تمَّ صرف 0.5 ريال للسهم الواحد عن النصف األول من العام 2012م.

6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي2013م والبيانات 
المالية الربع السنوية وتحديد أتعابه.

7- الموافقة على تعديل المادة العشرين، والمادة الواحدة واألربعين من النظام األساسي للشركة.

الخاتمة
اإن	جمل�س	الإدارة	وهو	يختتم	تقريره	للعام	2012م،	فاإنه	يتقدم	لل�ضادة	امل�ضاهمني	بال�ضكر	اجلزيل	على	الثقة	التي	اأولوها	اإياه،	ويدعو	اهلل	عز	وجل	اأن	يزيد	هذه	

البالد	من	نعمه،	واأن	ي�ضبغ	عليها	دائمًا	الأمن	والأمان،	واأن	يحفظ	لنا	قائد	م�ضريتنا	ونه�ضتنا		خادم	احلرمني	ال�ضريفني	و�ضمو	ويل	عهده	الأمني	على	رعايتهما	

ودعمهما	وم�ضاندتهما	لل�ضركة،	كما	يتقدم	جمل�س	الإدارة	بجزيل	ال�ضكر	والمتنان	اإىل	جميع	الدوائر	واملوؤ�ض�ضات	احلكومية	وعمالء	ال�ضركة،	ومورديها	الكرام	على	

تعاونهم	ال�ضادق،	وت�ضجيعهم	الدائم،	كما	ي�ضكر	جميع	العاملني	بال�ضركة	على	جهودهم	املخل�ضة	وحر�ضهم	على	ا�ضتمرار	تقدمها	وازدهارها.

جمل�ض االإدارة



بالغة الشعر العربي
بيت للمتنبي كتب بخط تعليق. وكان المتنبي قد نشأ في اسرة فقيرة بمحلة تدعى "كندة" بالكوفة، وما لبث أن اشتهر 

بقوة الذاكرة وشدة اإلنتباه والذكاء المتقد والجد في النظر الى الحياة، فضاًل عن المقدرة على نظم الشعر. كان الختالطه 
ببدو السماوة الشرقية أكبر األثر في تمكنه من ملكة اللغة العربية األصيلة. اشتهر بقصائد المدح وله ديوان شعر قام 

بشرحه طائفة من كبار األدباء والشعراء. 
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تقرير مراجعي احل�سابات اإىل ال�سادة امل�ساهمني يف ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )»�سبكيم«(

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة:

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لل�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )�سركة م�ساهمة �سعودية( )»ال�سركة الأم«( وال�سركات التابعة لها )وي�سار اليهم جمتمعني بـ »املجموعة«( كما يف 31 دي�سمرب 2012م 

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

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

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

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

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

راأي غري متحفظ:

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل: 

1 (  تظهر بعدل، من النواحي اجلوهرية كافة، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2012م ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

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

عن ارن�ست ويونغ 

6 ربيع الثاين 1434هـ اخلرب: 

16 فرباير 2013م   

حما�سبون قانونيون

�سندوق بريد 3795

الدور الرابع - بناية فلور

اخلرب 31952 - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9500 849 3 966+

فاك�ص: 7224 882 3 966+

www.ey.com/me
رقم الرتخي�ص 45

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

املكاتب يف اململكة العربية ال�سعودية: اخلرب ــــ جدة ــــ الريا�ص
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قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2012م

اإي�ساح

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

املوجودات املتداولة

3.629.881.391 33.053.454.336نقد وما يف حكمه

687.908.801 4857.219.312ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

281.080.962 5277.956.178خمزون

4.598.871.154 4.188.629.826اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

9.807.701.515 610.648.927.193ممتلكات وم�سانع ومعدات

184.868.636 7252.576.753تكاليف تطوير م�ساريع

33.982.682 829.543.923�سهرة

39.163.184 969.249.396موجودات غري ملمو�سة

10.065.716.017 11.000.297.265اإجمايل املوجودات غري املتداولة

14.664.587.171 15.188.927.091اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

املطلوبات املتداولة

774.895.390 10746.227.815ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى وخم�س�سات

15.784.610    -ح�سابات بنكية مك�سوفة

54.980.218 1193.538.155�سلف من ال�سركاء ق�سرية الأجل

423.468.044 13489.940.823اجلزء املتداول من قرو�ص طويلة الأجل

48.162.160 1558.864.865اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

1.388.571.6581.317.290.422اإجمايل املطلوبات املتداولة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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اإي�ساح

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

املطلوبات غري املتداولة

 3.563.259.856 133.976.859.248قرو�ص طويلة الأجل

 1.800.000.000 141.800.000.000�سكوك 

 310.378.380 15251.513.515التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

 395.257.959 11414.324.544�سلف من ال�سركاء طويلة الأجل

 65.927.288 1682.545.023تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني

 178.809.773 17130.553.193القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة

 12.136.041 9.235.860مطلوبات غري متداولة اأخرى

6.325.769.297 6.665.031.383اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

7.643.059.719 8.053.603.041اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

3.666.666.660 183.666.666.660راأ�ص املال

986.786.071 1.046.903.069احتياطي نظامي

48.893.677 1948.893.677احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة

604.937.894 960.457.541اأرباح م�ستبقاة

458.333.333     -توزيعات اأرباح مقرتحة

)135.398.005()99.492.806(17�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود مقاي�سة  اأ�سعار الفائدة

-2.402.706ربح حتويل عملة عند توحيد القوائم املالية  

5.630.219.630 5.625.830.847اإجمايل حقوق امل�صاهمني

1.391.307.822 211.509.493.203حقوق الأقلية

7.021.527.452 7.135.324.050اإجمايل حقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

14.664.587.171 15.188.927.091اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�صاهمني وحقوق الأقلية

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

اإي�ساح

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

3.324.385.052 283.921.878.521 املبيعات

)1.897.618.513()2.654.333.208(تكلفة املبيعات

1.426.766.539 281.267.545.313الربح الإجمايل

)124.790.715()130.595.715(23م�ساريف عمومية واإدارية

1.301.975.824 1.136.949.598الدخل من العمليات الرئي�صية

12.092.062 20.105.605اإيراد ا�ستثمار

)181.491.866()183.381.198(تكاليف متويل

104.424 1.551.821�سايف اإيرادات ن�ساطات ما قبل الت�سغيل

)1.228.249( 11.958.088اإيرادات / )م�ساريف( اأخرى

1.131.452.195 987.183.914الدخل قبل ح�صاب حقوق الأقلية والزكاة

)399.756.005()314.496.588(حقوق الأقلية

731.696.190 672.687.326الدخل قبل ح�صاب الزكاة

)25.798.432()71.517.348(24زكاة و�سرائب اأجنبية

705.897.758 601.169.978�صايف الدخل 

1.641.93ربحية ال�سهم )من �سايف الدخل(

3.103.55ربحية ال�سهم )من العمليات الرئي�سية(

366.666.666 366.666.666املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

اإي�ساح

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�صاطات الت�صغيلية

731.696.190 672.687.326الدخل قبل ح�ساب الزكاة

التعديالت لـ :

465.949.658 514.391.992   ال�ستهالك والإطفاء

13.315.844 16.617.735   تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

181.491.866 183.381.198   تكاليف التمويل

399.756.002 314.496.588   حقوق الأقلية 

3.604.403 17.104   اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

)104.424()1.551.821(   اإيرادات ن�ساطات ما قبل الت�سغيل

1.700.040.122 1.795.709.539

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)35.177.486()169.310.511(   املدينون

)43.876.874( 3.124.784   املخزون

262.887.351 17.405.201   الدائنون

1.979.542.530 1.551.259.596النقدية من العمليات

)181.491.866()183.381.198(تكاليف متويل مدفوعة

)32.633.653()54.225.402(زكاة و�سرائب اأجنبية مدفوعة

1.765.417.011 1.313.652.996�صايف النقدية من الن�صاطات الت�صغيلية

التدفقات النقدية من الن�صاطات ال�صتثمارية

104.424 1.551.821اإيرادات ن�ساطات ما قبل الت�سغيل

)703.429.982()1.306.292.929(اإ�سافات على ممتلكات وم�سانع ومعدات

)13.894.990()54.556.806(اإ�سافات على موجودات غري ملمو�سة

)182.958.655()88.360.609(اإ�سافات على تكاليف تطوير م�ساريع

- 220.000املتح�سل من ا�ستبعاد ممتلكات واآلت ومعدات

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

)994.800.684()1.447.438.523(�صايف النقدية امل�صتخدمة يف الن�صاطات ال�صتثمارية

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(

اإي�ساح

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�صاطات التمويلية

    -)15.784.610(�سايف التغري يف ح�ساب بنكي مك�سوف

)579.137.504( 480.072.171قرو�ص طويلة الأجل، بال�سايف

 1.800.000.000    -�سكوك 

)42.810.811()48.162.160(امل�سدد من التزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�سمايل

 91.367.060 57.624.522�ُسلف من ال�سركاء 

)104.440.459()274.927.491(التغري يف حقوق الأقلية

    -)641.666.666(توزيعات اأرباح مدفوعة         

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

 1.162.778.286)445.044.234(�صايف النقدية من / )امل�صتخدمة يف( الن�صاطات التمويلية

 1.933.394.613)578.829.761(�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

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

 1.620.643.847 3.629.881.391النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

3.629.881.391 33.053.454.336النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة   

معلومات اإ�صافية حول التدفقات النقدية

تتمثل املعامالت غري النقدية فيما يلي:

 5.035.501 35.905.199�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة

 10.298.253 6.527.938املحول من ممتلكات وم�سانع ومعدات اإىل موجودات غري ملمو�سة

   - 4.438.759املحول من �سهرة اإىل موجودات غري ملمو�سة

   - 20.652.492املحول من تكاليف تطوير م�ساريع اإىل موجودات غري ملمو�سة

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

 275.000.000   -املحول من الحتياطي العام اإىل الأرباح امل�ستبقاة

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

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م

حقوق امللكية العائدة للم�صاهمني يف ال�صركة الأم

الحتياطي العامالحتياطي النظاميراأ�ص املال

احتياطي نتائج 

بيع ح�س�ص يف 

 الأرباح امل�ستبقاة�سركات تابعة

توزيعات الأرباح 

املقرتحة

 �سايف التغريات

 يف القيمة العادلة 

لعقود تغطية خماطر 

اأ�سعار الفائدة

 ربح حتويل 

عملة عند توحيد 

املجموعالقوائم املالية

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

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

705.897.758---705.897.758----�سايف الدخل 

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

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود مقاي�سة    

5.035.501-5.035.501------اأ�سعار الفائدة

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

----)70.589.776(--70.589.776-املُحّول اإىل الحتياطي النظامي

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

----)458.333.333(----توزيعات اأرباح مقرتحة )اإي�ساح 20(

5.630.219.630-)135.398.005(-48.893.677604.937.894-3.666.666.660986.786.071الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

5.630.219.630-)135.398.005(-48.893.677604.937.894-3.666.666.660986.786.071الر�سيد يف 1 يناير 2012

601.169.978---601.169.978----�سايف الدخل

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود مقاي�سة    

35.905.199-35.905.199------اأ�سعار الفائدة

�سايف التغري يف ربح من حتويل عملة عند توحيد 

2.402.7062.402.706-------     القوائم املالية

----)60.116.998(--60.116.998-املحول اإىل الحتياطي النظامي 

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

)641.666.666(--)458.333.333()183.333.333(----توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 20(

2.402.7065.625.830.847)99.492.806(-48.893.677960.457.541-3.666.666.6601.046.903.069الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 30 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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التنظيم والعمليات  .1

اإن ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )»ال�سركة« اأو »�سبكيم«( هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010156910 وتاريخ 14 رم�سان 1420هـ )املوافق 22 

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

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

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

م�سروع �سركة م�ستقلة لديها �سجلها التجاري. ويتم حتويل التكاليف املتكبدة من ِقبل ال�سركة اإىل ال�سركات امل�ستقلة عند تاأ�سي�سها.

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

ن�سبة امللكية الفعلية

2012  2011

ال�صركات التابعة:

65%65%ال�سركة العاملية للميثانول

91.3%53.91%ال�سركة العاملية للدايول

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

76%76%ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة 

72%72%ال�سركة العاملية للغازات

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

68.58%68.58%ال�سركة العاملية للمنافع 

75%75%ال�سركة العاملية للبوليمرات

-100%�سركة �سبكيم للكيماويات

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

-50%�سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة )انظر املالحظة اأدناه(

على الرغم من اأن ال�سركة متتلك 50% فقط من احل�س�ص يف �سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة، اإل اأنه قد متت ال�سيطرة على عمليات ال�سركة امل�ستثمر فيها من ِقبل املجموعة اعتبارًا من تاريخ �سجلها التجاري؛ 

وعليه تعترب ال�سركة امل�ستثمر فيها ك�سركة تابعة للمجموعة.

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

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

العرف املحا�صبي

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

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م
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ا�صتخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية املوحدة 

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

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

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

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

حتقيق الإيرادات

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

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

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

امل�صاريف

ت�سنف كافة م�ساريف الفرتة، با�ستثناء تكلفة املبيعات وتكاليف التمويل وامل�ساريف الأخرى، كم�ساريف عمومية واإدارية. 

النقد وما يف حكمه

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

املدينون

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

عند تكبدها.

املخزون

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

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

تكاليف تطوير م�صاريع

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

امل�ساريع اإىل ال�سركة التي مت تاأ�سي�سها لكل م�سروع. اأما تكاليف تطوير امل�ساريع املتعلقة بامل�ساريع غري الناجحة، فيتم �سطبها على الفور.
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املمتلكات وامل�صانع واملعدات

ت�سجل املمتلكات وامل�سانع واملعدات مبدئيًا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�ص يف القيمة. ول ت�ستهلك الأرا�سي اململوكة والأعمال الإن�سائية قيد التنفيذ. وحُتّمل م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة 

على امل�ساريف، بينما تر�سمل م�ساريف التح�سينات. ويجنب خم�س�ص ا�ستهالك على اأ�سا�ص العمر الإنتاجي املقدر للموجودات وذلك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه 

املوجودات هي على النحو الآتي:

ال�سـنوات

10 – 25اآلت ومعدات

2 – 33.3مباين

4�سيارات

1-10مواد حمفزة واأدوات

1-10حا�سب اآيل واأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

املوجودات غري امللمو�صة

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

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

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

عمليات جتميع املن�صاآت وال�صهرة

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

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

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

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

تاريخ ال�ستحواذ. 

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

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

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

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

للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات.

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

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

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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وعند بيع ال�سركات التابعة، يتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سايف املوجودات زائدًا فروقات الرتجمة املرتاكمة وال�سهرة يف قائمة الدخل املوحدة.

النخفا�ص الدائم يف قيمة املوجودات غري املتداولة

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

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

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

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

كم�سروف عند تكبدها. 

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

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

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

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

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

الأدوات املالية امل�صتقة

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

العرتاف بها يف قائمة الدخل املوحدة حال ن�سوئها.

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

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

املوحدة.

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

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

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

للموجودات اأو املطلوبات امل�سرتاة.

املعامالت بالعمالت الأجنبية

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

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

ترتجم القوائم املالية للعمليات الأجنبية اإىل الريالت ال�سعودية با�ستخدام اأ�سعار التحويل بتاريخ قائمة املركز املايل للموجودات واملطلوبات ومبتو�سط �سعر التحويل لالإيرادات وامل�ساريف والأرباح واخل�سائر. ويحتفظ 

بعنا�سر مكونات حقوق امللكية، با�ستثناء الأرباح امل�ستبقاة، بالأ�سعار التاريخية. وت�سجل التعديالت النا�سئة عن الرتجمة كعن�سر م�ستقل من قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة . وتعترب اخل�سارة النا�سئة عن الرتجمة دائمة 

وحتمل على قائمة الدخل املوحدة. 
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مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�س�ص للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقًا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

خم�ص�ص اللتزامات

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

الزكاة

تخ�سع املجموعة لأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. يجنب اأي�سًا خم�س�ص ل�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة ال�سريبية الأجنبية التي تعمل مبوجبها ال�سركات التابعة الأجنبية. يتم قيد الزكاة 

و�سريبة الدخل على اأ�سا�ص ال�ستحقاق. اأما الفروقات بني الزكاة و�سريبة الدخل املتوقعة لل�سنة وخم�س�ص الزكاة املح�سوب بناًء على احل�سابات التف�سيلية للوعاء الزكوي كما يف نهاية ال�سنة، فيتم املحا�سبة عنها يف 

نهاية ال�سنة. متثل الزكاة و�سريبة الدخل املحملة يف القوائم املالية املوحدة الزكاة امل�ستحقة على ال�سركة وح�سة ال�سركة يف زكاة ال�سركات التابعة و�سريبة الدخل اخلا�سة بال�سركات التابعة الأجنبية. اأما الزكاة املحملة 

و�سريبة الدخل امل�ستحقة على امل�ساهمني الذين ميلكون حقوق اأقلية فهي م�سمولة �سمن حقوق الأقلية.

الحتياطي النظامي

طبقا لأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها يف كل �سنة لتكوين احتياطي يعادل ن�سف راأ�ص املال، علمًا باأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

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

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

عقود الإيجار

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

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

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

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

طريقة الق�سط الثابت.

التحليل القطاعي

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

ما ي�سمى بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية( على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات الأخرى. 

ربحية ال�صهم

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

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

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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النقد وما يف حكمه  .3

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 530.864.473 1.054.557.928اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

 3.099.016.918 1.998.896.408ودائع مرابحة

3.053.454.336 3.629.881.391 

الذمم املدينة واملبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى   .4

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 575.554.976 670.711.272ذمم جتارية مدينة

 4.913.240 4.119.426ايراد ا�ستثمار م�ستحق

 107.440.585 182.388.614تاأمينات نقدية ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

857.219.312 687.908.801 

املخزون  .5

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 146.105.984 133.336.058منتجات نهائية

 134.974.978 144.620.120قطع غيار ومواد اخرى

277.956.178 281.080.962 

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

امل�سانع

واملعدات

ريال �سعودي

الأرا�سي

واملباين

ريال �سعودي

املواد املحفزة

والأدوات

ريال �سعودي

ال�سيارات واحلا�سب 

الآيل والأثاث 

والرتكيبات واملعدات 

املكتبية

ريال �سعودي

الأعمال الإن�سائية

حتت التنفيذ

ريال �سعودي

املجموع

2012

ريال �صعودي

املجموع

2011

ريال �سعودي

التكلفة:

9.791.912.989172.552.803239.303.53967.057.7341.091.461.94211.362.289.00710.638.087.633  يف بداية ال�سنة

2.758.86547.779404.3001.533.4221.301.548.5631.306.292.929703.457.278  لالإ�سافات

49.869.550-)39.769.742(19.239.7411.404.60313.443.4605.681.938  للتحويالت

  للمحول اإىل  املوجودات   

-)6.527.938()6.527.938(----    غري امللمو�سة )اإي�ساح 9(

----4.614.384-)4.614.384(  لإعادة الت�سنيف

)29.125.454()20.261.457(-)585.000()19.676.457(--  لال�ستبعادات

9.809.297.211174.005.185238.089.22673.688.0942.346.712.82512.641.792.54111.362.289.007  يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك:

1.554.587.4921.132.528.831-1.301.960.83715.042.649190.945.76446.638.242  يف بداية ال�سنة

458.302.209448.126.414-384.445.8704.950.33463.688.3295.217.676  للمحمل لل�سنة

)546.702(------  للتحويالت

)25.521.051()20.024.353(-)347.896()19.676.457(--  لال�ستبعادات

1.554.587.492 1.992.865.348 -1.686.406.70719.992.983234.957.63651.508.022  يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية:

318.122.890.504154.012.2023.131.59022.180.0722.346.712.82510.648.927.193 دي�صمرب 2011

318.489.952.152157.510.15448.357.77520.419.4921.091.461.9429.807.701.515 دي�سمرب 2010

اإن املمتلكات وامل�سانع واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2012م تت�سمن م�سنعًا ومعدات مملوكة مبوجب التزامات اإيجار راأ�سمايل بتكلفة قدرها 535.1 مليون ريال �سعودي )2011: 535.1 مليون ريال �سعودي( وا�ستهالك 

مرتاكم يبلغ 195.9 مليون ريال �سعودي )2011: 175.9 مليون ريال �سعودي(.

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

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

للتجديد بالتفـاق امل�سـرتك بني الطرفني.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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املمتلكات وامل�صانع واملعدات )تتمة(  .6

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

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

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

الرتخي�ص والأتعاب املهنية وتكاليف القرتا�ص.

بلغت تكاليف التمويل اخلا�سة مب�سروع ال�سركة العاملية للبوليمرات والتي مت اإ�سافتها خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م اإىل الأعمال الإن�سائية حتت التنفيذ ما مقداره 71.9 مليون ريال �سعودي )2011: 16 

مليون ريال �سعودي(.

تكاليف تطوير امل�صاريع   .7

فيما يلي حركة تكاليف تطوير امل�ساريع:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 62.624.486 184.868.636يف بداية ال�سنة

 182.958.655 88.360.609الإ�سافات خالل ال�سنة

    -)20.652.492(املحول اإىل املوجودات غري امللمو�سة

)60.714.505(    -املحول اإىل اأعمال اإن�سائية حتت التنفيذ

252.576.753 184.868.636

ال�صهرة   .8

وفقًا لقرارات جمل�ص اإدارة املجموعة، مت تاأ�سي�ص عمليات �سبكيم يف اأوروبا حيث قامت �سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات بتاريخ 31 دي�سمرب 2011 بال�ستحواذ على 100% من الأ�سهم التي لها حق الت�سويت يف �سركة 

اأكرتا اإ�ص اأيه )�سركة تابعة ل�سركة �سبكيم اأوروبا كوبريتف يو اأيه(، وهي �سركة غري مدرجة م�سجلة يف �سوي�سرا. وعليه، فقد مت توحيد قائمة املركز املايل لهذه ال�سركة يف هذه القوائم املالية املوحدة.

اإن مبلغ ال�ستحواذ البالغ قيمته 105.7 مليون ريال �سعودي يت�سمن مبلغًا نقديًا بقيمة 75.8 مليون ريال �سعودي ومبلغ 4 ماليني ريال �سعودي يتعلق براأ�سمال عامل بالإ�سافة اإىل مبلغ 33.9 مليون ريال �سعودي يتعلق 

بعالوة التقييم، والذي يت�سمن اعتبارًا حمتماًل وقد مت العرتاف بهذا املبلغ ك�سهرة بتاريخ ال�ستحواذ.

نفذت املجموعة خالل ال�سنة اإجراء »تخ�سي�ص �سعر ال�سراء« فيما يتعلق بال�ستحواذ على اأكرتا اإ�ص اإيه، ووفقًا لهذا الجراء، حددت املجموعة واأعادت ت�سنيف اىل املوجودات غري امللمو�سة مبلغ 4.4 مليون ريال �سعودي واخلا�ص 

بعالقات العمالء ويطفاأ هذا املبلغ على مدى ثالث �سنوات، واأدرج املبلغ الفائ�ص عن �سايف القيمة الدفرتية البالغة 29.5 مليون ريال �سعودي ك�سهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة، واأخ�سع اإىل اختبار النخفا�ص يف القيمة.
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املوجودات غري امللمو�صة  .9
2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

التكلفة:

 57.172.474 81.912.419   يف بداية ال�سنة

 13.894.990 54.556.806   اإ�سافات

 10.844.955 31.619.189   حتويالت )الإي�ساحات 6 و 7 و8(

81.912.419 168.088.414   يف نهاية ال�سنة

الإطفاء:

 24.379.289 42.749.235   يف بداية ال�سنة

 17.823.244 56.089.783   املحمل لل�سنة

 546.702   -   حتويالت

 42.749.235 98.839.018   يف نهاية ال�سنة

�صايف القيمة الدفرتية:

 39.163.184 69.249.396   يف نهاية ال�سنة

الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى واملخ�ص�صات  .10
2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 144.375.726 115.204.925ذمم جتارية دائنة

 17.395.363 86.275.606حمتجزات

 402.699.375 402.881.721م�ساريف م�ستحقة

 156.619.958 70.768.649ذمم دائنة اأخرى

 53.804.968 71.096.914خم�س�ص زكاة 

746.227.815 774.895,390 

11-  �صلف من ال�صركاء
قرر ال�سركاء يف ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وال�سركة العاملية للبوليمرات و�سركة �سبكيم للكيماويات و�سركة اخلليج 

لعوازل الكابالت املتقدمة باأن ي�ساهموا يف متويل ن�سبة معينة من تكاليف امل�ساريع ك�سلف من ال�سركاء طويلة الأجل ح�سب اتفاقيات ال�سراكة. ووفقًا لتفاقيات ال�سراكة، فاإن �سلف ال�سركاء الطويلة الأجل �ست�سدد لهم 

بعد دفع القرو�ص اخلارجية واأي متويل حل�سابات احتياطية. قدمت ال�سركة وال�سركاء حاملي ح�س�ص الأقلية كما يف 31 دي�سمرب 2012م �سلفًا طويلة الأجل مببلغ 1.715.1 مليون ريال �سعودي و 414.3 مليون ريال 

 �سعودي على التوايل )2011 : 1.503.1 مليون ريال �سعودي و 395.2 مليون ريال �سعودي على التوايل(. كما قامت ال�سركة وال�سركاء حاملي ح�س�ص الأقلية بتقدمي �سلف ق�سرية الأجل بلغت 204.8 مليون ريال �سعودي 

و 3.5 مليون ريال �سعودي على التوايل )2011: 193.1 مليون ريال �سعودي و 54.9 مليون ريال �سعودي على التوايل(. اإن ال�سلف طويلة الأجل ل حتمل اأية تكاليف متويل، با�ستثناء ال�سركة العاملية للبوليمرات يف حني 

حتمل ال�سلف ق�سرية الأجل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية.

الت�صهيالت البنكية  .12
لدى املجموعة ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل مع بنوك جتارية حملية مبا يف ذلك القرو�ص الق�سرية الأجل املتجددة والكفالت والعتمادات امل�ستندية والت�سهيالت الأخرى. حتمل ت�سهيالت القرو�ص املتجددة تكاليف 

متويل ح�سب تلك ال�سائدة بني البنوك )�سايبور/ليبور( زائدًا هام�ص ربح، وهي مكفولة ب�سندات اأذنية تعادل اإجمايل الت�سهيالت.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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القرو�ص الطويلة الأجل  .13

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

1.470.000.000 1.702.540.000قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )مالحظة اأ(

1.210.509.185 1.607.385.071قرو�ص من احتاد بنوك )مالحظة ب(

1.306.218.715 1.156.875.000قرو�ص �سندوق ال�ستثمارات العامة )مالحظة ج(

4.466.800.071 3.986.727.900

)423.468.044()489.940.823(ناق�سًا: اجلزء املتداول من القرو�ص الطويلة الأجل

3.976.859.248 3.563.259.856

قدم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي قرو�سًا اىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لالإ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وال�سركة العاملية للبوليمرات و�سركة  اأ( 

�سبكيم للكيماويات. وهذه القرو�ص مكفولة ب�سمانات من ال�سركاء بالتنا�سب مع ح�س�سهم وبرهن له الأولوية الأوىل على جميع املوجودات احلالية وامل�ستقبلية. يتم �سداد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية. 

ت�سمل اتفاقيات القرو�ص �سروطًا تتعلق بالحتفاظ بن�سـب مالية معينة خالل فرتة القرو�ص. حتمل قرو�ص �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ر�سوم اإدارة ومتابعة كما هو من�سو�ص عليه يف اتفاقيات القرو�ص.

اأبرمت املجموعة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية مع جمموعة من املوؤ�س�سات املالية. اإن القرو�ص مكفولة ب�سمانات من ال�سركاء وبرهن له الأولوية الثانوية على املوجودات املرهونة بالفعل ل�سندوق التنمية ال�سناعية  ب(  

ال�سعودي. مبوجب اتفاقية �سمان م�ساندة من ال�سركاء لتمويل امل�ساريع، على ال�سركاء فور النتهاء من اأي م�سروع تقدمي خطاب اعتماد مل�ساندة العمليات خالل مدة القرو�ص. ت�سدد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية 

غري مت�ساوية. وتتطلب التفاقيات التم�سي مع �سروط مالية حمددة والحتفاظ بح�سابات مقيدة لدى البنوك. حتمل القرو�ص تكاليف متويل على اأ�سا�ص املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن ) ليبور( زائدًا هام�ص متغري. 

قدم �سندوق ال�ستثمارات العامة قرو�سًا اإىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وذلك لتمويل اأعمال ان�ساء م�سانع تلك  ج( 

ال�سركات. اإن اللتزام يف ظل اتفاقيات هذه القرو�ص يعطي �سندوق ال�ستثمارات العامة حقًا مت�ساويًا مع جميع الدائنني الآخرين. ت�سدد القرو�ص على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية ما عدا قر�ص ال�سركة العاملية 

للدايول الذي ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية. تتطلب اتفاقيات القرو�ص التم�سى مع بع�ص ال�سروط لالحتفاظ بن�سب مالية معينة. حتمل القرو�ص تكاليف متويل على اأ�سا�ص املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن 

)ليبور( زائدًا هام�ص ثابت. تتطلب اتفاقيات القرو�ص من ال�سركات املذكورة الدخول يف عقد مقاي�سة لأ�سعار الفائدة بغر�ص تثبيت اأ�سعار الفائدة املتعلقة بقرو�ص �سندوق ال�ستثمارات العامة.

فيما يلي جدول ال�سداد املجمع للقرو�ص الطويلة الأجل:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

2012-    423.468.044 

2013489.940.823 489.940.823 

2014564.125.379 544.368.427 

2015659.800.104 588.796.032 

2016703.007.423 584.442.437 

 1.355.712.137 2.049.926.342بعد ذلك

4.466.800.071 3.986.727.900 
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�صكوك   .14

قامت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 27 نوفمرب 2010م باعتماد اإ�سدار �سكوك م�ساربة اإ�سالمية تتوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية وذلك لتمويل التو�سعات الراأ�سمالية يف امل�ساريع اجلديدة. وقد ح�سلت ال�سركة خالل 

الربع الثاين من عام 2011 على موافقة هيئة ال�سوق املالية على اإ�سدار ال�سكوك الإ�سالمية وانتهت عملية الطرح الأوىل بتاريخ 29 يونيو 2011 بقيمة 1.800 مليون ريال �سعودي. و�ستبلغ مدة هذه ال�سكوك خم�ص �سنوات 

وحتمل عائدًا �سنويًا متوقعا يبلغ �سايبور اإ�سافة اإىل هام�ص ربح بواقع 1.75% يتم دفعه نهاية كل ربع �سنة.

اللتزامات مبوجب عقود الإيجار الراأ�صمايل   .15

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 489.968.443 418.048.350احلد الأدنى لدفعات الإيجار )دفعات الإيجار الثابتة واملتغرية(

)88.617.092()59.507.810(ناق�سًا: دفعات الإيجار املتغرية

358.540.540 401.351.351 

)42.810.811()48.162.160(ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة

 358.540.540 310.378.380القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار

)48.162.160()58.864.865(ناق�سًا: اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

251.513.515 310.378.380 

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�صتقبلية:

 48.162.160 58.864.865خالل �سنة واحدة

 272.918.919 251.513.515اأكرث من �سنة واأقل من خم�ص �سنوات

 37.459.461      -اأكرث من خم�ص �سنوات

310.378.380 358.540.540 

قامت ال�سركة العاملية للميثانول بتوقيع اتفاقية تاأجري اإ�سالمية مع احتاد موؤ�س�سات مالية وذلك لغر�ص حتويل قر�ص جتاري اإىل متويل اإ�سالمي. ولدى ال�سركة العاملية للميثانول احلق يف �سراء املمتلكات واملعدات املوؤجرة 

ب�سعر رمزي وذلك يف نهاية اتفاقية التاأجري. اإن التزام ال�سركة مبـوجب عقد الإيجار الراأ�سمايل م�سمون مبلكية املوؤجر لالأ�سول املوؤجرة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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16- تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

52.611.444 65.927.288يف بداية ال�سنة 

19.406.379 27.604.211املخ�س�ص خالل ال�سنة

)6.090.535()10.986.476(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

65.927.288 82.545.023يف نهاية ال�سنة

عقود مقاي�صة اأ�صعار الفائدة  .17

كما يف 31 دي�سمرب 2012م، كان لدى ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات )»�سركات تابعة«( عقود مقاي�سة اأ�سعار فائدة مع 

بنوك حملية جتارية واملتعلقة بقرو�ص مت احل�سول عليها من �سندوق ال�ستثمارات العامة وقرو�ص جتارية من احتاد موؤ�س�سات مالية وذلك ح�سب ما تتطلبه اتفاقيات القرو�ص. بلغت القيمة العتبارية لهذه العقود كما 

يف 31 دي�سمرب 2012م ما مقداره 1.599 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2011: 1.872 مليون ريال �سعودي(. 

لقد انخف�ست القيمة العادلة لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 2012م عنها يف تاريخ توقيع التفاقيات مببلغ 130.6 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب2011: 178.8 مليون ريال �سعودي(. وتبلغ ح�سة املجموعة 99.4 

مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2011: 135.4 مليون ريال �سعودي( والذي مت اإدراجه �سمن حقوق امل�ساهمني. وميثل هذا املبلغ ما يجب دفعه يف حال قررت اإدارة املجموعة اإلغاء هذه التفاقيات، علمًا باأنه لي�ص لدى 

اإدارة املجموعة اأي نية يف اإلغاء هذه التفاقيات. ويف حال ارتفعت اأ�سعار الفائدة، فاإن هذا النخفا�ص �سوف يتقل�ص ومن املمكن اأن ي�سبح اإيجابيًا وذلك خالل فرتة التفاقية.

راأ�ص املال   .18

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )2011: 366.666.666 �سهمًا بقيمة  366.666.666 �سهمًا بقيمة  3.666.666.660 ريال �سعودي )2011: 3.666.666.660 ريال �سعودي( موزع على   يبلغ راأ�سمال ال�سركة 

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد(.

احتياطي نتائج بيع ح�ص�ص يف �صركات تابعة  .19

قامت الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني بتاريخ 30 يونيو 2010م باإ�سدار راأيها حول كيفية معاجلة الفرق الناجت بني القيمـة العادلة للعو�ص املتح�سل ومبلغ التغري يف حقوق الأقلية عند بيع ح�س�ص يف �سركة تابعة 

دون اأن تفقد املجموعة �سيطرتها عليها. وبناء على ذلك، قامت املجموعة بتغيري طريقة العر�ص بحيث اأ�سبح يتم عر�ص هذه الفروق يف ح�ساب احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة بدل من عر�ص هذه الفروق 

يف ح�ساب الحتياطي النظامي. وقد مت اإجراء هذا التعديل باأثر رجعي.

توزيعات الأرباح  .20

قرر جمل�ص الإدارة خالل ال�سنة توزيع اأرباح نقدية اأولية بقيمة 183.3 مليون ريال �سعودي بواقع 0.5 ريال �سعودي لل�سهم اأي ما يعادل 5% من راأ�ص املال ومت توزيع هذه الأرباح خالل �سهر اأغ�سط�ص 2012م.

قامت ال�سركة خالل �سهر اإبريل 2012 بتوزيع اأرباح نقدية مقدارها 458.3 مليون ريال �سعودي بواقع 1.25 ريال �سعودي لل�سهم اأي ما يعادل 12.5% من راأ�ص املال وذلك حلملة الأ�سهم امل�سجلني بتاريخ اجلمعية العامة.
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حقوق الأقلية  .21

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 418.557.168 438.565.401ال�سركة العاملية للميثانول

 316.785.832 361.339.690ال�سركة العاملية للدايول

 212.737.178 216.084.552ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة

 147.854.387 153.854.658ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة

 119.618.209 134.871.173ال�سركة العاملية للغازات 

 175.755.048 176.102.691ال�سركة العاملية للبوليمرات

    - 28.675.038�سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة 

1.509.493.203 1.391.307.822 

22.  املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

اإن اجلهات ذات العالقة متثل امل�ساهمني الرئي�سني باملجموعة واأع�ساء جمل�ص اإدارتها واملوظفني الرئي�سني بها واملن�ساآت امل�سيطر عليها اأو التي متار�ص هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا.

فيما يلي اأهم املعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

يقوم بع�ص ال�سركاء الأجانب بت�سويق جزء من منتجات املجموعة. بلغ حجم املبيعات اإىل ال�سركاء الأجانب 1.796 مليون ريال �سعودي )2011: 1.833 مليون ريال �سعودي(.  -

قامت اإحدى ال�سركات التابعة ب�سراء بع�ص املوجودات الثابتة من اأحد ال�سركاء الأجانب. وقد بلغ اإجمايل م�سرتيات املوجودات الثابتة من هذا ال�سريك الأجنبي خالل ال�سنة 12.2 مليون ريال �سعودي )2011:   -

12.7 مليون ريال �سعودي(.

تقوم ال�سركة وال�سركاء الأجانب يف املجموعة مبنح �سلف ل�سركات املجموعة بهدف دعم عملياتها واللتزام ب�سروط املقر�سني. اإن بع�ص ال�سلف الطويلة الأجل ل حتمل تكاليف متويل كما اأنه لي�ص هناك موعد   -

حمدد ل�سدادها، اأما ال�سلف ق�سرية الأجل فتحمل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية.

تعتمد اأ�سعار هذه املعامالت وال�سروط املتعلقة بها من ِقبل جمال�ص اإدارة �سركات املجموعة.

امل�صاريف العمومية والإدارية  .23

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

84.506.258 90.863.834تكاليف موظفني

2.016.994 1.819.208م�ساريف اأع�ساء جمال�ص اإدارة �سركات املجموعة واجتماعات املجل�ص

9.270.449 9.316.422ا�ستهالك

28.997.014 28.596.251اأخرى

130.595.715 124.790.715

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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الزكاة  .24

الزكاة املحملة 

تتاألف الزكاة املُحّملة مما يلي:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 25.798.432 71.517.348خم�س�ص ال�سنة احلالية

كانت الزكاة املحملة للمجموعة كما يلي:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 9.961.706 53.684.650زكاة ال�سنة احلالية املُحّملة واخلا�سة بال�سركة

 15.836.726 17.832.698ح�سة ال�سركة من زكاة و�سرائب اأجنبية متعلقة ب�سركات تابعة

25.798.432 71.517.348املُحّمل على قائمة الدخل املوحدة

احلركة يف خم�ص�ص الزكاة

كانت احلركة يف خم�س�ص الزكاة على النحو التايل:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 60.640.189 53.804.968يف بداية ال�سنة

 25.798.432 71.517.348خم�س�ص ال�سنة 

)32.633.653()54.225.402(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

 53.804.968 71.096.914يف نهاية ال�سنة

موقف الربوط الزكوية

ت�سلمت ال�سركة ربوطًا زكوية عن الأعوام من 2004 حتى 2010 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف مببلغ 127.7 مليون ريال �سعودي مبا يف ذلك الربطان املعدلن عن عامي 2007 و 2008. وقد رف�ست ال�سركة هذا اللتزام 

الإ�سايف وقدمت اعرتا�سات على هذه الربوط والربطني املعدلني، علمًا باأن الربط عن عام 2011 مل ت�سدره بعد م�سلحة الزكاة والدخل. وفيما يتعلق بال�سركات التابعة، فقد مت التفاق مع م�سلحة الزكاة والدخل 

على الربوط الزكوية اخلا�سة بال�سركة العاملية للغازات عن جميع ال�سنوات حتى عام 2007 وكذلك اخلا�سة ب�سركة �سبكيم للت�سويق واخلدمات عن جميع ال�سنوات حتى عام 2010م، علًما باأن الربوط الزكوية اخلا�سة 

بال�سركات التابعة الأخرى عن جميع ال�سنوات مل ت�سدرها امل�سلحة بعد.
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ترتيبات عقود الإيجار الت�صغيلي  .25

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

ت�سديدات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلي مت العرتاف بها   

2.165.207 2.165.207     كم�ساريف خالل ال�سنة

اإن الإيجارات الرئي�سية هي مع الهيئة امللكية وامليناء. اإن الإيجار مع الهيئة امللكية هو لفتـرة اأولية تبلغ 30 �سنة هجرية قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.

وفيما يلي التزامات احلد الأدنى لدفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلي غري القابلة لالإلغاء:

2012

ريال �صعودي

2011

ريال �سعودي

 2.165.207 2.165.207اأقل من �سنة واحدة

 2.165.207 2.165.207ال�سنة الثانية

 2.165.207 2.165.207ال�سنة الثالثة

 2.165.207 2.165.207ال�سنة الرابعة

 2.165.207 2.165.207ال�سنة اخلام�سة

 32.835.937 30.670.730بعد خم�ص �سنوات

 43.661.972 41.496.765�سايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار

الرتباطات الراأ�صمالية  .26

كما يف 31 دي�سمرب 2012م، كان لدى املجموعة التزامات راأ�سمالية مببلغ 2.106 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب2011: 2.290 مليون ريال �سعودي(.

اللتزامات املحتملة  .27

تدخل �سبكيم حاليًا يف نزاع مع مقاول الإن�ساءات ملركز �سبكيم لالأبحاث والتطوير مبدينة الظهران باململكة العربية ال�سعودية وذلك بعد ف�سخ عقد الإن�ساء. وقد اأحيل هذا النزاع اإىل التحكيم وفقًا لنظام التحكيم 

ال�سعودي. وعلى الرغم من ا�ستمرار �سري التحكيم، اإل اأن �سركة �سبكيم ومقاول الإن�ساءات يجريان يف نف�ص الوقت اإعادة نظر �ساملة ومفاو�سات من اأجل التو�سل اإىل ت�سوية لهذا النزاع. وتعتقد �سبكيم باأنها لن تكون 

ملزمة باأية مدفوعات بخالف تلك املقيدة بالفعل كا�ستحقاق من قبل �سبكيم نظري الأعمال التي اأجنزها املقاول.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(
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التحليل القطاعي  .28

ان اجلهات ذات العالقة متثل امل�ساهمني الرئي�سني واأع�ساء جمل�ص الإدارة واملوظفني الرئي�سني يف املجموعة واملن�ساآت امل�سيطر عليها اأو التي متار�ص هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا.

عمليات البرتوكيماويات

ريال �سعودي

بالألوف

الن�ساطات الت�سويقية

ريال �سعودي

بالألوف

املجموع

ريال �سعودي

بالألوف

عن ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012

3.921.879 3.174.194747.685املبيعات

1.267.545 1.248.03419.511الربح الإجمايل

5.625.831 5.550.22075.611�سايف املوجودات

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

3.324.385-3.324.385املبيعات

1.426.767-1.426.767الربح الإجمايل

5.630.220-5.630.220�سايف املوجودات

تت�سمن الن�ساطات الت�سويقية ن�ساطات الت�سويق اخلا�سة ب�سركة �سبكيم بعد ال�ستحواذ على ذراعها الت�سويقي الأوروبي )اكرتا ا�ص ايه( بتاريخ 31 دي�سمرب 2011. وتدعم هذه الن�ساطات الت�سويقية ن�ساطات تطوير 

العميل لتعزيز العمليات البرتوكيماوية.

اإن جزءًا كبريًا من املبيعات ميثل مبيعات ت�سدير، لذا، فال توجد اأية قطاعات جغرافية.

29.  اإدارة املخاطر

خماطر الئتمان

تتمثل خماطر الئتمان يف اإخفاق اأحد طريف الأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف الآخر. وجترى املجموعة معظم مبيعاتها ب�سفة عامة اإىل عمالء يتمتعون ب�سمعة ح�سنة، علمًا باأن النقدية 

مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف ائتماين قوي.

خماطر اأ�صعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. وتتعر�ص املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولة على موجوداتها التي حتمل عمولة مبا يف ذلك الودائع 

البنكية ومطلوباتها التي حتمل عمولة مبا يف ذلك اللتزامات مبوجب عقد الإيجار الراأ�سمايل. ولدى املجموعة عقدًا ملقاي�سة اأ�سعار الفائدة بغر�ص التحوط �سد التقلبات التي تطراأ على العمولة امل�ستحقة على القرو�ص لأجل.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م
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خماطر ال�صيولة 

تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�سعوبة يف توفري الأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة بالأدوات املالية. وتدير املجموعة خماطر ال�سيولة ب�سمان توفري الت�سهيالت البنكية. وت�سدد فواتري مبيعات املجموعة 

عادة خالل 45 يومًا اإىل 120 يومًا من تاريخ الفواتري، فيما ت�سدد احل�سابات الدائنة عادة خالل 45 يومًا اإىل 120 يومًا من تاريخ الفواتري.

خماطر العمالت 

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. وتتعر�ص املجموعة للتقلبات التي تطراأ على اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية يف �سياق اأعمالها 

العادي، ومل جتر املجموعة خالل ال�سنة اأية معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�سعودي والدولر الأمريكي واليورو.

 30.  القيم العادلة

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�ص ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت ال�سوق املبا�سرة. تتاألف املوجودات املالية للمجموعة من 

النقد وما يف حكمه واحل�سابات املدينة، وتتاألف مطلوباتها املالية من احل�سابات الدائنة و�سلف ال�سركاء الق�سرية والطويلة الأجل والقرو�ص لأجل واللتزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�سمايل وعقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة.

وتعتقد الإدارة باأنه ل يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية اخلا�سة باملجموعة وقيمها الدفرتية كما يف نهاية ال�سنة.

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة 31 دي�سمرب 2012م )تتمة(



2012 80التقرير السنوي 

اخلرب

�ص.ب 130

اخلرب 31952

هاتف: 0111 801 013

فاك�ص: 0222 801 013

اجلبيل

�ص.ب 12021

مدينة اجلبيل ال�سناعية 31961

هاتف: 9999 359 013

فاك�ص: 8182 358 013

الريا�ص

�ص.ب 251

الريا�ص 11411

هاتف: 7736 203 011

فاك�ص: 7738 203 011






