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خادم الحرمين الشريفين
الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي
األمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع



رؤيتنا نتحدى الفرضيات بشكل يومي 
الكتشاف وتطوير حلول مسئولة 

تعزز من جودة الحياة لألجيال القادمة.
 

رسالتنا أن نعزز من قدراتنا وانتشارنا 
من خالل تجاوز كل الحدود لتحفيز 

أنفسنا وتحسين قدراتنا وتأمين 
استدامة تفوقنا.

اطالق شعارنا الجديد »تََميُّز بال حدود« هو تجسيد لألداء 
األفضل لسبكيم، من خالل تحقيق أرباح أفضل، وتحقيق 

المزيد من النجاح، واألهم من ذلك كله هو تحقيقها 
ألهدافها بكفاءة. وسعت سبكيم باستمرار لتحسين 

االستفادة القصوى من مواردها سواء أكانت البشرية، أو 
عملياتها، أو تقنياتها، بهدف تحقيق النجاح المرجو في كل 

مناحي عملياتها. وقد ساهم كل ذلك في تحقيق النمو 
المطرد للشركة والنجاح ما هو إال محصلة اللتزامنا بالتميز 

في كل ما نقوم به.

ز تََمـــــــــــــيُّ
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ز في الطبيعة الَتَميُّ
من املعروف  اأن احل�صان العربي من اأقدم واأول �ساللة من اخليول املدجنة من ِقَبل البدو يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 

وهي تتميز ب�سرعة تعلمها وتاأهبها وح�سا�سيتها ال�سديدة، وهي تعترب اليوم من اأكرث ال�ساللت متيزًا يف عامل ريا�سة 

التحمل ب�سبب قدرتها على التحمل وخفة حركتها.
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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

مت�سي �سبكيم قدمًا يف م�سريتها لتجعل من عام 2013م 

عامًا مميزًا ت�ستمر ال�سركة فيه بااللتزام باإ�سرتاتيجيتها 

طويلة االأمد، متحلية باملرونة العالية والقدرة املاكنة 

على التكيف واتباع االإجراءات الالزمة من اأجل اإيجاد 

قيمة م�سافة واحلفاظ على مكت�سباتها. 

وعلى الرغم من التوقفات الإجناز اأعمال ال�سيانة 

الدورية املقررة لكل م�سانع ال�سركة خالل عام 2013م، 

فقد ا�ستطاعت ال�سركة، بعون من اهلل وتوفيقه، حتقيق 

نتائج مالية متميزة اأ�سفرت عـن اأربــاح �سافــية بلغـت 

620 مليون ريال، مقارنة باأرباحها يف عام 2012م التي 

بلغت 601 مليون ريال.

يف دي�سمرب من عام 1999م انطلقت رحلة ال�سركة نحو 

الهدف الأ�سمى، لي�س بتاأ�سي�س كيان كبري فقط، واإمنا 

حتقيق امل�ساهمة الفاعلة يف النمو الطموح لبالدنا، واأن 

نقدم جلميع فئات املجتمع فر�سًا لتحقيق اأحالمهم واإدراك 

تطلعاتهم وتوفري الو�سائل التي تتيح لهم ال�ستفادة من 

اإمكاناتهم احلقيقية واملتنوعة. يف الوقت ذاته، ويف حني 

ل يحد طموحنا حد، فاإننا ل ندخر وقتًا ول و�سعًا يف �سبيل 

حتقيق اأهدافنا بالعمل الدوؤوب لتلبية توقعات م�ساهمينا 

وجتاوزها نحو اآفاق اأرحب. 

اإن النجاح غاية ل ُتدرك اإل بالرتكيز امل�ستمر على البتكار 

والتنفيذ والقيادة الإدارية القوية التي ل توؤمن بامل�ستحيل، 

والتطوير امل�ستمر وبناء قدرات جديدة. وحينئٍذ فقط، 

ي�سبح امل�ستحيل ممكنًا وت�سبح لدينا ميزًة تناف�سية متكننا 

من تعزيز قدراتنا بال�ستفادة من الكفاءات املحورية على 

امل�ستوى الت�سغيلي والتو�سع يف نطاق املنتجات، والرتكــيز 

على التنفيذ. هذا بالإ�سافة اإىل الو�سول اإىل املهارات 

املطلوبة والرتقاء بالعن�سر الب�سري الذي نعتربه الرثوة 

احلقيقية لنا.

كلمة معالي رئيس مجلس اإلدارة

يف دي�سمرب من عام 1999م انطلقت 
«

رحلة ال�سركة نحو الهدف الأ�سمى، 

لي�س بتاأ�سي�س كيان كبري فقط، 

واإمنا حتقيق امل�ساهمة الفاعلة يف 

النمو الطموح لبالدنا، واأن نقدم 

جلميع فئات املجتمع فر�سًا لتحقيق 

اأحالمهم واإدراك تطلعاتهم وتوفري 

الو�سائل التي تتيـح لهم ال�ستفــادة 

»
من اإمكاناتهم احلقيقية واملتنوعة.
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وتركز اإ�سرتاتيجية النمو يف �سبكيم على تطوير الكفاءات 

الأ�سا�سية، وبناء قدرات جديدة والتو�سع اجلغرايف. وقد 

عملت هذه الإ�سرتاتيجية - ول تزال - على حت�سني الأداء 

بوجه عام.

يف اأبريل 2013م اأ�س�ست ال�سركــة مكتـبًا للت�سـويق يف 

�سنغافورة للعمل جنبًا اإىل جنب مع �سبكيم اأوروبا ليكون 

مبثابة انطالقًة لل�سركة يف العمق الآ�سيوي الذي ُيعُد �سوقًا 

كبريًا وجاذبًا لل�سركة. 

وبالنظر اإىل نتائج ال�سركة املالية، فقد وافقت اجلمعية 

العمومية يف �سهر مار�س 2014م على توزيع اأرباح نقدية 

حلملة الأ�سهم عن ن�سف العام الثاين من عام 2013م بواقع 

)0٫65( ريال لل�سهم، اإ�سافة اإىل ما مت �سرفه من اأرباح 

نقدية مل�ساهمي ال�سركة بواقع )0٫6( ريال لكل �سهم عن 

الن�سف الأول من عام 2013م بحيث يكون جمموع ما مت 

�سرفه عن عام 2013م )1٫25( ريال لل�سهم.

 ويف ختام كلمتي، فاإنني اأغتنم هذه الفر�سة لالإعراب عن 

عميق �سكري وتقديري حلكومة خادم احلرمني ال�سريفني 

وللجهات احلكومية ذات العالقة ومل�ساهمينا الكرام لثقتهم 

الغالية ودعمهم املقدر جلهود �سبكيم. ول يفوتني اأن اأتقدم 

بخال�س المتنان والعرفان جلميع من�سوبي �سبكيم وموظفي 

ال�سركات التابعة لها واملقاولني واملوردين لعملهم الدوؤوب 

واللتزام والتفاين منقطع النظري.

عبدالعزيز عبداهلل الزامل 

رئي�س جمل�س الإدارة 

ا�صـتطاعــت ال�صركـة، بعـون مـن اهلل وتوفيقــه، 

حتقيق نتائج مالية متميزة اأ�صفرت عن اأرباح 

�صافية بلغت 620 مليون ريال، مقارنة باأرباحها 

يف عام 2012م التي بلغت 601 مليون ريال.
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اإلدارة مجلس 
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ز في الطبيعة الَتَميُّ
حتظى ال�صقـــور مبكانة رفيعة يف اململكة العربية ال�سعودية جلمالها املتميز وقدرتها على حتمل الظروف 

اجلوية ال�سيئة على حد �سواء. ومع روؤية حادة مثرية للده�سة، ميكن لهذه الطيور حتديد فري�ستها من م�سافة 

عدة كيلومرتات. ويج�سد هذا الطائر، الذي يحلق ب�سرعة تزيد على 100 كم/�ساعة، وتقرتب من 200 كم/

�ساعة خالل مرحلة الهجوم على الفري�سة، اإبداعات الطبيعة املتميزة.
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وخالل عام 2013م، كان تركيزنا من�سبًا على ا�ستمرار النمو 

والتو�سع عرب ال�ستثمارات وال�سراكات ال�سرتاتيجية، حيث 

جرى التفاق على مذكرة تفاهم اأولية لدرا�سة الإندماج مع 

�سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات، الذي من �ساأنه اأن يحدث 

نقلة نوعية لأعمالنا ويوفر من�سة اأقوى لتو�سعة اأن�سطة ال�سركة 

داخل وخارج اململكة، كما اأنه ميهد لإندماجات اأخرى يف 

القطاع ال�سناعي. ويقوم فريق خمت�س يف الوقت احلايل بعمل 

درا�سات اجلدوى فنيًا وماليًا وتنظيميًا على اأن يتم عر�س 

نتائج هذه الدرا�سات على جمال�س الإدارات املعنية يف حينه. 

عائدات مميزة على حقوق امل�ساهمني:

تتمحور اأهدافنا الإ�سرتاتيجية الأ�سا�سية حول حتقيق قيمة 

م�سافة للم�ساهمني وزيادة العائدات، لتتحقق بالفعل تلك 

الأهداف بزيادة الهام�س الإجمايل، واإحراز منو يف الإيرادات 

والأرباح يف عام 2013م، ومبا يوؤكد التزامنا الدائم وتركيزنا 

التام على اإدارة التكاليف.

التدفقات النقدية عرب الت�سغيل:

و�سط مناخ عاملي متغري اقت�ساديًا، ا�ستطاعت �سبكيم حتقيق 

اأرباح �سافية بلغت 620 مليون ريال يف عام 2013م بزيادة 

قدرها 3% باملقارنة بنتائج العام ال�سابق. ومن خالل تنويع 

منتجاتنا مب�ستوى عاٍل من اجلودة وعرب حتقيق الكفاءة يف 

الإنتاج والت�سويق واخلدمات اللوجي�ستية، ا�ستطعنا حتقيق 

معدلت عالية الكفاءة.

التميز الت�سغيلي:

وياأتي التميز الت�سغيلي يف اأولوية اأهتمامات اأعمالنا، بينما 

تاأتي الرعاية امل�سوؤولة يف م�سمونها. وبالإ�سافة اإىل ذلك 

فقد اأجري ا�ستعرا�س لالأداء وبرامج الأداء الأمثل على 

مدار العام 2013م ل�سمان اأن جميع عمليات ال�سركة ت�سري 

بكفاءة وفاعلية.

التنفيذي الرئيس  رسالة 

اإن الأداء القوي ل�صبكيم خالل عام 2013م قد انعك�س ب�صكل وا�صح على العائدات وعلى حقوق امل�صاهمني وزيادة الأرباح 

والإجناز الت�صغيلي، بالإ�صافة اإىل حتقيق اأهداف النمو امل�صتدام التي ن�صبو اإليها.

620 مليون ريال

الأرباح ال�سافية للعام 2013م

بزيادة قدرها 3% باملقارنة

بنتائج العام ال�سابق

اأجري ا�ستعرا�س لالأداء وبرامج الأداء الأمثل على مدار العام 
«

»
2013م ل�سمان اأن جميع عمليات ال�سركة ت�سري بكفاءة وفاعلية.
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اأبرز االإجنازات يف عام 2013م:

ا�ستكمال بناء م�سنع اإثيل الأ�سيتات وبيوتيل الأ�سيتات  	•
بطاقة اإنتاج تبلغ 100 األف طن �سنويًا، والذي مت تد�سني 

عملياته التجارية مطلع �سهر �سبتمرب من عام 2013 م.

توفري متويل من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي  	•
مببلغ 257٫5 مليون ريال لدعم م�سروع اإن�ساء م�سنع بويل 

بيوتيلني تريفتليت بطاقة اإنتاجية تبلغ 60 األف طن مرتي، 

ويعمل على ا�ستخدام البيوتانديول كمادة لقيم، مما ي�سكل 

قيمة م�سافة كربى ل�سل�سلة منتجات �سركة �سبكيم، ويدخل 

مرحلة الت�سغيل بحلول نهاية عام 2014م.

اإعادة متويل مبلغ 1٫35 مليار ريال مل�سنع حم�س  	•
الأ�سيتيك وم�سنع خالت الفينيل الأحادي وم�سنع اأول 

اأك�سيد الكربون بتمويل من القرو�س بفائدة متغرية 

وتناف�سية مع التمتع بفرتة �سماح متتد ل�ستة اأ�سهر وفرتة 

�سداد طويلة الأمد ترتاوح بني عامني اإىل اأربعة اأعوام.

افتتاح مكتب يف �سنغافورة لت�سويق منتجــات �سبكــيم يف  	•
قــارة اآ�سيا.

تاأ�سي�س �سركة جديدة »ال�سركة ال�سعودية للمنتجات  	•
املتخ�س�سة« ب�سراكة مع �سركة هانوا للكيماويات الكورية، 

بغر�س اإقامة م�ساريع جديدة لل�سناعات التحويلية يف 

اململكة العربية ال�سعودية. وتعمل ال�سركة اجلديدة على 

اإن�ساء م�سنع يف مدينة حائل لإنتاج 4 اآلف طن مرتي 

�سنويًا من اأفالم خالت فينيل الإيثيلني وم�سنع يف الريا�س 

لت�سنيع القوالب املعدنية.

ومع النتائج اجليدة التي اأجنزناها يف عام 2013م، فاإننا 

نتوقع اأن ن�ستمر يف حتقيق املزيد خالل العام 2014م الذي 

لن ي�سهد فقط باكورة اإنتاج م�سانعنا اجلديدة، واإمنا نتوقع 

خالله حتقيق ت�سغيل جتاري مل�سنع خالت فينيل الأيثيلني 

وبويل اإيثيلني منخف�س الكثافة وبطاقة تتجاوز 200 األف طن 

مرتي، باعتبارها اخلطوة الأوىل على طريق اإنتاج وت�سويق 

البوليمرات.  وهذا كله �سي�سهم بدوره يف كتابة ف�سل جديد 

يف �سجل اإجنازات �سبكيم امل�سرف.

اال�ستدامة:    

لقد عمدت �سبكيم اإىل اأن يكون لها تواجد مميز يف كافة 

املجالت ال�سرتاتيجية التي من �ساأنها اأن ترثى القيمة الب�سرية 

والجتماعية، ومبا يعود بالنفع على املواطن ب�سكل اأ�سا�سي. 

فقد اأدركنا منذ و�سعنا اللبنة الأوىل ل�سبكيم اأننا نحقق قيمة 

ال�ستدامة عندما �سرعنا يف توجيه اأعمالنا نحو تقدمي ما 

يتوقعه عمالوؤنا، وحماية البيئة بالإ�سافة اإىل ال�ستثمار يف 

موظفينا لي�سب هذا يف النهاية لتعزيز عوائدنا املالية.

وقد ا�ستحقت �سبكيم يف عام 2013م عن جدارة جائزة الهيئة 

امللكية لأف�سل اأداء بيئي، وذلك نتيجة للتح�سينات امل�ستمرة 

التي تقدمها �سبكيم حلماية البيئة كجزء من مبادرتها 

الرائدة للرعاية امل�سوؤولة.    

ويف عام 2014م �سيجري الرتكيز على:

ا�ستقطاب  بغر�س  ال�سركة  ملن�سوبي  اآمنة  عمل  بيئة  توفري  	•
املتميزين من الكفاءات.

التو�سع يف برامج تدريب وتطوير كفاءة املوظفني بالرتكيز  	•
على اإك�سابهم املهارات التناف�سية الأ�سا�سية ال�سرورية 

لتحقيق القيمة امل�سافة املن�سودة.

لتحقيق  الوظيفي  الإحالل  خطط  تنفيذ  يف  ال�ستمرار  	•
ن�سبة اأكرث من 75 % يف جمال �سعودة الوظائف.

ا�ستكمال تنفيذ برنامج متلك الوحدات ال�سكنية للموظفني  	•
ال�سعوديني لتوفري �سكن مالئم باأ�سعار منا�سبة مبدينة 

اجلبيل ال�سناعية.

يُّز  وقد اأطلقنا يف عام 2013م �سعارًا ل�سركة �سبكيم هو » مَتَ

ِبال حدود« وبادرنا بتبني برامج خلدمة املجتمع وامل�ستثمرين 

على حد �سواء، وهي مبادرات مـن �ساأنهـا اأن تعـطي بعـدًا 

جديـدًا لأعمالنا. 

وقد كان عام 2013م، عامًا مليئًا بالتحديات، متامًا كما 

يحمله عام 2014م لنا من موؤ�سرات مبوا�سلة الزدهار خالله 

والأعوام املقبلة مب�سيئة اهلل.   

ول ي�سعني ختامًا اإل اأن اأتوجه بخال�س ال�سكر والعرفان حلكومة 

خادم احلرمني ال�سريفني وويل عهده الأمني على ما يبذلونه من 

جهد والتزام ما كان لنا بدونه حتقيق ما اأجنزناه بالفعل يف عام 

2013م، وكذلك جلميع م�ساهمي ومن�سوبي ال�سركة واجلهات 

احلكومية واخلا�سة التي �ساندت ودعمت جناحاتنا.

واإنني لأتطلع دائمًا للعمل جنبًا اإىل جنب مع كل واحد منكم 

لتحقيق نتائج اأف�سل يف عام 2014م مب�سيئة اهلل.

 

 اأحمد عبدالعزيز العوهلي

الرئي�س التنفيذي
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ز في الطبيعة الَتَميُّ
تعترب املــهــــــــا العربية الأكرث تفردًا من الأنواع الأخرى، نظرًا لقدرتها على املحافظة على درجة حرارة اأج�سادها من 

خالل ال�سرتة التحتية ال�سميكة لأج�سادها لأغرا�س التدفئة، يف حني تكت�سب اأرجلها لونًا داكنًا يف ف�سل ال�ستاء ل�ستيعاب 

املزيد من احلرارة. اأما ما يرتقي بطبيعتهن مل�ستوى اآخر من التميز فيتمثل يف  قدرتها اخلارقة على اكت�ساف املياه من 

على بعد عدة اأميال .

تقرير مجلس اإلدارة 
للعام المالي 2013م
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ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات "�سبكيم" هي 

اإحدى ال�سركات ال�سعودية امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية 

ال�سعودية. وقد تاأ�س�ست يف 1999/12/22م براأ�سمال يبلغ حاليًا 

3٫6 مليار ريال. وت�ستثمر "�سبكيم" ب�سكل ن�سط يف ال�سناعات 

البرتوكيماوية والكيماوية بنوعيها الأ�سا�سية والو�سيطة لإنتاج 

املواد امل�ستخدمة يف �سناعة العديد من املنتجات الكفيلة بتحقيق 

رفاهية الإن�سان. كما تلتزم "�سبكيم" بتنفيذ اأن�سطتها باأعلى 

معايري اجلودة يف الإنتاج مع التزامها باملحافظة على البيئة، 

وب�سالمة موظفيها خا�سة واملجتمع بوجه عام.

وقد وقع اختيار "�سبكيم" على مدينة اجلبيل ال�سناعية 

لإقامة جممعها ال�سناعي متعدد املنتجات البرتوكيماوية  ملا 

تتمتع به من توافر جميع عنا�سر البنية الأ�سا�سية ال�سرورية 

لإقامة اأي م�سروع �سخم وكبري، حيث اإنها تعد واحدة من 

املناطق ال�سناعية الرائدة يف العامل، اإ�سافة اإىل توافر 

املواد اخلام يف املنطقة ال�سرقية، بجانب توافر منتجات 

برتوكيماوية خمتلفة، وكذلك �سهولة عمليات الت�سدير عن 

طريق  ميناء امللك فهد ال�سناعي، حيث بلغ الإنتاج الإجمايل 

للم�سانع القائمة 2٫3 مليون طن مرتي يف عام 2013م 

بينما بلغ الإنتاج 2٫4 مليون طن مرتي يف عام 2012م ويعود 

انخفا�س الإنتاج اإىل ال�سيانة الدورية التي قامت بها م�سانع 

ال�سركة خالل الربع الأول من عام 2013م.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن ال�سركة ال�سعودية العاملية 

للبرتوكيماويات "�سبكيم" حتتل م�ساحة مليون مرت مربع 

يف منطقة ال�سناعات الأ�سا�سية مبدينة اجلبيل ال�سناعية، 

ب�سرق اململكة العربية ال�سعودية. وتهدف اإ�سرتاتيجية ال�سركة، 

التي تعمل على تنفيذها على مراحل، اإىل تكامل املنتجات 

الكيميائية احلالية وامل�ستقبلية، لتاأ�سي�س �سل�سلة من املنتجات 

النهائية القيمة م�ساهمة منها يف اإيجاد قلعة �سناعية كبرية 

يف مدينة اجلبيل، وكذلك زيادة الناجت املحلي، ودعم التنمية 

ال�سناعية يف ظل خطط التنمية ال�ساملة التي تنفذها اململكة، 

الأمر الذي ي�ساعف عائدات واأرباح امل�ساهمني.  

لقد اأ�سبحت �سركة "�سبكيم" رائدة يف عامل البرتوكيماويات 

وهذه حقيقة موؤكدة، حمليًا، واإقليميًا وعامليًا. ويعود هذا الإجناز 

النوعي اإىل ما تتمتع به ال�سركة من قدرات اإدارية ومهنية وفنية 

جعلتها يف م�ساف ال�سركات العاملية العاملة يف هذا املجال.

وصف نشاط الشركة
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وصف نشاط الشركات 
التابعة لـ "سبكيم"

 
ال�سركة العاملية للميثانول      -1

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2002م 

براأ�سمال يبلغ  360٫970٫000 ريال �سعودي. حيث متتلك 

الرئي�سي  ن�ساطها  ويتمثل  راأ�سمالها.  من  "�سبكيم" %65 
يف اإنتاج امليثانول بطاقة اإنتاجية تبلغ 970 األف طن 

مرتي �سنويًا. ويعمل امل�سنع ـ وهلل احلمد ـ بكامل طاقته 

الت�سميمية، ويتم ا�ستخدام جزء من اإنتاج امل�سنع كلقيم 

اأ�سا�سي مل�سنع ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة، بينما 

يتم �سحن باقي الإنتاج اإىل عمالء ال�سركة اإقليميًا وعامليًا. 

ويقع مقر ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة 

العربية ال�سعودية.   

وقعت ال�سركة العاملية للميثانول يف �سهر يوليو 2013م مع بنك 

الريا�س اتفاقية اإعادة متويل اإ�سالمي بقيمة 325 مليون ريال، 

 و�سوف تعطى عملية التمويل املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية 

ال�سركة احلق يف احل�سول على متويل اإ�سايف قدره 200 مليون 

ريال �سعودي لدعم م�ساريع ال�سركة واأغرا�سها العامة. 

قامت ال�سركة بعمل �سيانة دورية جمدولة مل�سنعها يف �سهر 

يناير وملدة اأربعة اأ�سابيع وكان لها تاأثري اإيجابي على م�ستوى 

اأداء امل�سنع يف الإنتاج والكفاءة الت�سغيلية. وقد اتخذت 

ال�سركة جميع الحتياطات الالزمة للتخفيف من تاأثري هذا 

التوقف على التزاماتها جتاه العمالء وتقليل الأثر املايل على 

النتائج املالية لعام 2013م.
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ال�سركة العاملية للدايول      -2

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 

2002م براأ�سمال يبلغ 431٫250٫000 ريال �سعودي، 

ومتتلك "�سبكيم" 53٫91% من راأ�سمالها، ويرتكز ن�ساطها 

الرئي�سي يف اإنتاج البيوتانديول وم�ستقاته من مادة ماليك 

اأنهايدرايد والترتاهايدروفوران بطاقة اإنتاجية تبلغ 75 

األف طن مرتي �سنويًا. ويعمل امل�سنع ـ وهلل احلمد ـ بكامل 

طاقته  الت�سميمية، ويقوم باإنتاج مادة البيوتانديول عالية 

اجلودة التي يتم �سحنها اإىل عمالئها  اإقليميًا وعامليًا، ويقع 

مقر ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية 

ال�سعودية.   

وقعت ال�سركة العاملية للدايول يف �سهر مار�س 2013م 

اتفاقية متويل جديدة لإعادة التمويل للقرو�س املتبقية من 

البنوك التجارية املحلية، وهذه القرو�س كانت لتمويل اإن�ساء 

م�سنع الدايول واملرافق التابعة لل�سركة العاملية للدايول 

�سابقًا. وكذلك متويل اإ�سايف لتمويل عمليات تو�سعة بع�س 

الوحدات يف ال�سركة لتح�سني الأداء حيث تبلغ تكلفة الإن�ساء 

والرتاخي�س للم�سروع  حوايل 393 مليون ريال  ولتمويل 

اأغرا�س عامة لل�سركة مببلغ 91 مليون ريال. ومن املقرر 

النتهاء من م�سروع تو�سعة مداخل وحدات الإنتاج بال�سركة 

نهاية عام 2014م. ومبوجب هذه التفاقية اجلديدة �سيكون 

التمويل عن طريق ت�سهيالت اإ�سالمية متوافقة مع ال�سريعة 

بنظام متويل الإيجارة حيث �ستكون هناك �سريحتان للتمويل، 

ال�سريحة الأوىل تت�سمن حتويل القرو�س احلالية اإىل طويلة 

الأجل حيث �سيكون �سداد ال�سريحة الأوىل خالل ع�سر �سنوات 

حتى 31 مار�س 2023م. اأما ال�سريحة الثانية فتت�سمن متويل 

عمليات تو�سعة بع�س وحدات الإنتاج لرفع كفاءة اأداء ال�سركة 

املخطط لها.

وقد وقعت ال�سركة العاملية للدايول عقد الهند�سة والتوريد 

والإن�ساء يف �سهر يوليو 2013م لتح�سني عمليات م�سنع 

البيوتانديول مع �سركة اإي تيك الكورية اجلنوبية التي 

ت�سمل تو�سعة مداخل وحدات الإنتاج وحت�سني وزيادة 

اعتمادية وكفاءة مرافق م�سنع البيوتاندايول. وتبلغ تكلفة 

الإن�ساء والرتاخي�س للم�سروع 393 مليون ريال. وقد مت بدء 

الإن�ساءات يف 14 يوليو 2013م، على اأن يتم النتهاء من 

امل�سروع خالل الربع الأخري من عام 2014م. 

وقد قامت ال�سركة بعمل �سيانة دورية جمدولة مل�سنعها يف 

�سهر يناير 2013 وملدة اأ�سبوعني وكان لها تاأثري اإيجابي على 

م�ستوى اأداء امل�سنع يف الإنتاج والكفاءة الت�سغيلية. واتخذت 

ال�سركة جميع الحتياطات الالزمة للتخفيف من تاأثري هذا 

التوقف على التزاماتها جتاه العمالء وتقليل الأثر املايل على 

النتائج املالية لعام 2013م.

وصف نشاط الشركات التابعة لـ "سبكيم" )تتمة(
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3-   ال�سركة العاملية للغازات    

 �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2006م 

براأ�سمال يبلغ 425٫400٫000 ريال �سعودي. ومتتلك 

يف  الرئي�سي  ن�ساطها  ويتمثل  راأ�سمالها،  من  "�سبكيم" %72 
اإنتاج اأول اأك�سيد الكربون بطاقة  اإنتاجية 340 األف طن 

مرتي �سنويًا. ويعترب هذا امل�سنع الأكرب من نوعه يف العامل، 

وي�ستخدم املنتج ب�سكل اأ�سا�سي من قبل ال�سركة العاملية  

لالأ�سيتيل املحدودة كلقيم لإنتاج حم�س الأ�سيتيك، كما يعترب 

امل�سنع م�سدرًا اإ�سافيًا لتزويد ال�سركة العاملية للدايول 

بالهيدروجني. ويقع مقر ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية 

باململكة العربية ال�سعودية.   

وقد وقعت ال�سركة العاملية للغازات يف �سهر فرباير 2013م 

اتفاقية اإعادة متويل قرو�س البنوك التجارية التي ح�سلت 

عليها عام 2008م من عدد من البنوك املحلية والعاملية، 

وذلك لتمويل م�سنعها. ومبوجب التفاقية �سوف تتمكن 

ال�سركة من حتويل القرو�س البنكية التجارية احلالية اإىل 

ت�سهيالت طويلة الأجل بالريال ال�سعودي مع بنك الريا�س 

مببلغ  61٫428٫024 ريال �سعودي. 

قامت ال�سركة بعمل �سيانة دورية جمدولة مل�سنعها يف �سهر 

فرباير 2013م وملدة اأربعة اأ�سابيع وكان لها تاأثري اإيجابي 

على م�ستوى اأداء امل�سنع يف الإنتاج والكفاءة الت�سغيلية. وقد 

اتخذت ال�سركة جميع الحتياطات الالزمة للتخفيف من تاأثري 

هذا التوقف على التزاماتها جتاه العمالء وتقليل الأثر املايل 

على النتائج املالية لعام 2013م. 

 
4-   ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة 

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2006م 

براأ�سمال يبلغ 1٫003٫000٫000 ريال �سعودي.  ومتتلك 

يف  الرئي�سي  ن�ساطها  ويتمثل  راأ�سمالها،  من  "�سبكيم" %76 
اإنتاج حم�س الأ�سيتيك وحم�س اأ�سيتيك الأنهايدرايد بطاقة 

اإنتاجية 460 األف طن مرتي �سنويًا. ويعمل امل�سنع ـ وهلل 

احلمد ـ بكامل طاقته الت�سميمية، وُي�ستخدم جزء من اإنتاج 

امل�سنع من قبل ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة 

لإنتاج خالت الفينيل الأحادي و�سركة �سبكيم للكيماويات 

لإنتاج اأثيل الأ�سيتات، بينما يتم  �سحن باقي الإنتاج اإىل 

عمالء ال�سركة اإقليميًا وعامليًا. ويقع مقر ال�سركة يف مدينة 

اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية.  

 

وقد وقعت ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل يف �سهر فرباير 2013م 

اتفاقية اإعادة متويل قرو�س البنوك التجارية التي ح�سلت 

عليها عام 2008م من عدد من البنوك املحلية والعاملية، وذلك 

لتمويل م�سنعها. ومبوجب التفاقية �سوف تتمكن ال�سركة 

من حتويل القرو�س البنكية التجارية احلالية اإىل ت�سهيالت 

طويلة الأجل بالريال ال�سعودي مع بنك الريا�س مببلغ  

617٫767٫338 ريال �سعودي. 

وقد قامت ال�سركة بعمل �سيانة دورية جمدولة مل�سنعها 

يف �سهر فرباير 2013م وملدة اأربعة اأ�سابيع وكان لها تاأثري 

اإيجابي على م�ستوى اأداء امل�سنع يف الإنتاج والكفاءة 

الت�سغيلية. وقد اتخذت ال�سركة جميع الحتياطات الالزمة 

للتخفيف من تاأثري هذا التوقف على التزاماتها جتاه العمالء 

وتقليل الأثر املايل على النتائج املالية لعام 2013م. 
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ال�سركة العاملية خلالت الفينيل      -5 

         املحدودة

 �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2006م 

براأ�سمال يبلغ 676٫000٫000 ريال �سعودي. ومتتلك "�سبكيم" 

76% من راأ�سمالها. ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف اإنتاج خالت 

الفينيل الأحادي، وتبلغ طاقتها  الإنتاجية 330 األف طن مرتي 

�سنويًا. ويعمل امل�سنع ـ وهلل احلمد ـ بكامل طاقته الت�سميمية، 

ويقوم باإنتاج مادة خالت الفينيل الأحادي ويتم �سحن منتجات 

ال�سركة اإىل عمالئها اإقليميًا وعامليًا. ويقع مقر ال�سركة يف 

مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية.   

وقد وقعت ال�سركة العاملية خلالت الفينيل يف �سهر فرباير 

2013م اتفاقية لإعادة متويل قرو�س البنوك التجارية التي 

ح�سلت عليها عام 2008م من عدد من البنوك املحلية 

والعاملية، وذلك لتمويل م�سنعها. ومبوجب التفاقية �سوف 

تتمكن ال�سركة من حتويل القرو�س البنكية التجارية احلالية 

اإىل ت�سهيالت طويلة الأجل بالريال ال�سعودي مع بنك الريا�س 

مببلغ  355٫569٫355 ريال. 

 
6- �سركة �سبكيم للكيماويات 

 �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2011م 

براأ�سمال يبلغ 266٫000٫000 ريال �سعودي  ومتتلك 

للت�سويق  �سبكيم  �سركة  متتلك  بينما  منها  "�سبكيم" %95 
)اإحدى �سركات �سبكيم التابعة( الـ 5% املتبقية. ويتمثل 

ن�ساطها الرئي�سي يف اإنتاج اأكرث من منتج منها مادتي اأثيل 

الأ�سيتات وبيوتيل اآ�سيتات بطاقة اإنتاجية تبلغ 100 األف 

طن �سنويًا، ومادة البويل بيوتيلني ترافتليت بطاقة اإنتاجية 

اإجمالية قدرها 63٫000 طن �سنويًا ويقع مقر ال�سركة يف 

مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية.   

وقد بداأ الت�سغيل التجاري مل�سنع اأثيل الأ�سيتات وبيوتيل 

الأ�سيتات يف �سهر �سبتمرب 2013م. وتاأتي هذه املنتجات 

املتخ�س�سة �سمن اإ�سرتاتيجية ال�سركة يف تنفيذ م�ساريع 

حتويلية متكاملة مع منتجات ال�سركة احلالية لتقوم بتلبية 

الحتياجات املحلية من هذا املنتج، اإ�سافة اإىل مواجهة الطلب 

يف الأ�سواق العاملية. واملواد اخلام الالزمة لإنتاج اأثيل الأ�سيتات 

هي حام�س الأ�سيتيك الذي يتم توفريه من قبل ال�سركة العاملية 

لالأ�سيتيل اإحدى ال�سركات التابعة ل�سبكيم، ومادة الإيثانول 

التي يتم ا�ستريادها من الأ�سواق العاملية. وي�ستخدم املنتج 

كمذيب يف �سناعة الأحبار وال�سوائل ال�سناعية واحلبيبات 

امل�ستخدمة يف تغليف الأ�سطح والدهانات.

وقد وقعت ال�سركة اتفاقية متويل مع �سندوق التنمية ال�سناعية 

ال�سعودي بقيمة 257٫5 مليون ريال �سعودي. والغر�س من هذه 

التفاقية هو متويل عمليات الإن�ساء مل�سنع ينتج مادة البويل 

بيوتيلني ترافتليت بطاقة اإنتاجية اإجمالية قدرها 63٫000 طن 

�سنويًا. و�سي�سيف امل�سروع قيمة م�سافة ل�سبكيم بتكامله مع 

منتج البيوتانديول اللقيم للم�سروع، علمًا باأنه �سوف يتم ت�سويق 

املنتج بالكامل عن طريق �سركة �سبكيم. وتبلغ تكلفة امل�سروع 

الإجمالية نحو 600 مليون ريال �سعودي، ومن املقرر ت�سغيل 

امل�سنع نهاية 2014م اإن �ساء اهلل. 

وقد قامت �سركة �سبكيم للكيماويات يف �سهر يونيو 2013م 

بتوقيع عقد الت�ساميم الهند�سية والتوريد والإن�ساء مل�سنع 

البويل بيوتيلني ترافتليت مع ال�سركة الأملانية تي�سن كروب اودي 

املحدودة، و�سيتم متويل م�سروع البويل بيوتيلني عن طريق 

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي وال�سركاء ومتويل جتاري. 

ويعترب منتج البويل بيوتيلني ترافتليت )PBT( من البوليمرات 

احلرارية عالية التخ�س�س التي ت�ستخدم يف �سناعة ال�سيارات 

وصف نشاط الشركات التابعة لـ "سبكيم" )تتمة(



20 التقرير السنوي 2013م

واإنتاج الكهربائيات والإلكرتونيات وتدخل اأي�سًا يف اإنتاج 

املواد امل�ستخدمة يف تكنولوجيا املعلومات. ويعترب اإر�ساء هذا 

العقد خطوة مهمة لتحقيق برنامج التو�سع وتطوير ال�سناعات 

التحويلية اخلا�س ب�سبكيم. و�سيتيح م�سروع البويل بيوتيلني 

)PBT( اجلديد لـ "�سبكيم" اأن تلعب  دورًا رئي�سيًاعامليًا يف 

جمال �سناعة البوليمرات وهند�سة البال�ستيك. كما اأن ا�ستخدام 

مادة البيوتانديول املُنتجة من قبل ال�سركة العاملية للدايول 

)اإحدى ال�سركات التابعة ل�سبكيم( كمادة اأ�سا�سية لإنتاج البويل 

بيوتيلني ترافتليت )PBT( �سيتيح ل�سبكيم ال�ستفادة من باقة 

منتجاتها املتكاملة وتقوية �سل�سلة القيمة امل�سافة.

7- ال�سركة العاملية للمنافع     

 �سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2009م 

براأ�سمال يبلغ 2٫000٫000 ريال �سعودي وهي مملوكة 

بالت�ساوي من قبل ال�سركة العاملية للميثانول، ال�سركة العاملية 

للدايول، ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة، ال�سركة العاملية 

خلالت الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات. وتبلغ ن�سبة 

امللكية الفعلية ل�سبكيم 68٫58% من راأ�سمال ال�سركة، ويتمثل 

ن�ساطها الرئي�سي يف القيام بخدمات اإدارة وت�سغيل و�سيانة 

وحدات املنافع واملرافق لل�سركات التابعة ل�سبكيم، ويقع مقر 

ال�سركة يف مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية ال�سعودية.   

)SMC( 8-   �سركة �سبكيم للت�سويق

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2007م 

براأ�سمال يبلغ 2٫000٫000 ريال �سعودي. وهي مملوكة 

بالكامل ل�سركة "�سبكيم"، ويقع مقر ال�سركة يف مدينة اخلرب 

ب�سرق اململكة العربية ال�سعودية. ويرتكز ن�ساطها الرئي�سي 

يف اأن�سطة الت�سويق واملبيعات للمنتجات البرتوكيماوية 

والبال�ستيكية. ويتوافر لدى ال�سركة نخبة من خرباء الت�سويق 

من ذوي املهارات املتعددة. 

وتقوم �سركة �سبكيم للت�سويق حاليًا بت�سويق وبيع منتجات 

امليثانول والبيوتانديول وماليك اأنهايدرايد والترتاهايدروفوران 

واأثيل الأ�سيتات اإ�سافة اإىل منتجي حم�س الأ�سيتيك وخالت 

الفينيل الأحادي. وقد مت ت�سويق وبيع 722 األف طن مرتي 

للمنتجات املذكورة خالل عام 2013م بزيادة قدرها 21% عن 

عام 2012م التي بلغت 597 األف طن مرتي.

اأ(  �سركة �سبكيم اأوروبا كوبريتف يو اإيه وال�سركات 

التابعة لها: 

�سركة �سبكيم اأوروبا )كوبرتيف يو اإيه( تاأ�س�ست عام 2011م 

براأ�سمال يبلغ 1٫000٫000 فرنك �سوي�سري  وهي مملوكة 

بالكامل من قبل "�سركة �سبكيم للت�سويق" ومقرها مدينة 

اأم�سرتدام  الهولندية. ويتمثل ن�ساطها الرئي�سي يف تقـدمي 

الدعم الإداري يف املجالت الت�سوقية واللوج�ستية، وتتبعها 

�سركة اأكرتا اإ�س اإيه التي يقع مقرها يف مدينة جنيف 

ال�سوي�سرية. ويتمثل ن�ساط �سركة اأكرتا اإ�س اإيه يف املجالت 

الت�سويقية واخلدمات اللوج�ستية واخلربة التجارية يف الأ�سواق 

الأوروبية. وقد اأ�سبحت �سركة اأكرتا الذراع الت�سويقي ملنتجات 

األف طن مرتي  وبيع 159  ت�سويق  اأوروبا، حيث مت  "�سبكيم" يف 
من منتجات �سبكيم  و330 األف طن مرتى من منتجات �سركات 

اأخرى خالل عام 2013م.

ب(  �سركة �سبكيم اآ�سيا بي تي اآي املحدودة: 

قامت �سركة �سبكيم للت�سويق يف �سهر اأبريل 2013م بتاأ�سي�س 

�سركة �سبكيم اآ�سيا بي تي اآي املحدودة اململوكة بالكامل لها يف 

دولة �سنغافورة وقد اأ�سافت عمقًا اإ�سرتتيجيًا يف جمال الت�سويق، 

مما �سيمكن ال�سركة من خدمة زبائنها يف قارة اآ�سيا ب�سكل 

اأف�سل عن طريق بناء حلقة ربط بني العمالء و�سركة �سبكيم 

للت�سويق. وبهذا الإجناز تكتمل منظومة ال�سركة اجلغرافية 

بتواجدها يف الأ�سواق الإ�سرتاتيجية مما �سينعك�س اإيجابيًا 

على اأداء ال�سركة وي�سهل انطالقها نحو مزيد من النمو. وتعد 

�سنغافورة واحدة من اأهم مراكز العامل اللوجي�ستية والتجارية 

يف جمال البرتوكيماويات ومن اأهم املنافذ لتو�سيل اخلدمات 

ب�سكل متميز اإىل العمالء يف قارة اآ�سيا. كما اأن تاأ�سي�س �سركة 

�سبكيم اآ�سيا يف �سنغافورة يبني مدى التزام �سركة �سبكيم 

للت�سويق يف تقدمي خدماتها على م�ستوى عاملي ويرمز اإىل 

انطالقة وا�سحة يف تلبية احتياجات العمالء مبا�سرة ويو�سح 

جليًا مدى اهتمام �سركة �سبكيم للت�سويق بعمالئها. وللتاأكيد 

على ال�سفافية ودعم العالقات مع العمالء �ستقوم �سركة �سبكيم 

اآ�سيا باحلد من بيع وت�سويق منتجات �سبكيم عن طريق �سركات 

ت�سويق اأخرى متخ�س�سة. 



الشركة السعوديـة العالمـية للبتروكيماويات تََمـــــــــــــيُّز21

ال�سركة العاملية للبوليمرات   -1

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست يف عام 

2009م براأ�سمال يبلغ 703٫200٫000 ريال �سعودي. ومتلك 

يف  الرئي�سي  ن�ساطها  ويرتكز  راأ�سمالها،  من  "�سبكيم" %75 
اإنتاج مادتي خالت فينيل الإيثلني وبويل اإثيلني منخف�س 

الكثافة بطاقة اإنتاجية اإجمالية 200٫000 طن �سنويًا. ويعترب 

هذا امل�سنع الأول من نوعه يف منطقة ال�سرق الأو�سط لإنتاج 

مادة خالت فينيل الإثيلني واأقيم يف مدينة اجلبيل ال�سناعية 

باململكة العربية ال�سعودية.  

وتبلغ التكلفة الإجمالية للم�سروع 3 مليارات ريال، �سيتم 

توفريها بوا�سطة عدد من القرو�س والت�سهيالت البنكية 

املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية وكذلك من ح�س�س 

ال�سركاء والقرو�س احلكومية املقدمة من �سندوق التنمية 

ال�سناعية ال�سعودي و�سندوق ال�ستثمارات العامة. وقد 

وقعت ال�سركة العاملية للبوليمرات يف �سهر يونيو 2013م عقد 

متويل طويل الأجل مع �سندوق ال�ستثمارات العامة بقيمة  

704٫000٫000 ريال �سعودي.

و�سيتم توفري خالت الفينيل الأحادى الالزمة كلقيم ثاٍن 

من ال�سركة العاملية خلالت الفينيل التابعة ل�سبكيم والإيثان 

من �سركة اأرامكو ومعاجلته يف �سركة اجلبيل املتحدة 

للبرتوكيماويات التابعة ل�سابك لتحويله اإىل اإثيلني كلقيم 

اأ�سا�سي للم�سروع. وت�ستخدم مادة خالت فينيل الإثيلني 

كمادة اأولية لإنتاج املواد الال�سقة التي تذاب باحلرارة 

والغراء ال�ساخن واأجود اأنواع  الأربطة امل�ستخدمة يف الألعاب 

الريا�سية، بينما  ي�ستخدم بويل  اإثيلني منخف�س الكثافة 

كلقيم لإنتاج اأنواع عديدة من احلاويات وزجاجات التغذية 

الطبية ومنظفات الزجاج . كما ح�سلت �سبكيم على قر�س 

متويل مببلغ 600 مليون ريال من �سندوق التنمية ال�سناعية 

ال�سعودي، ومتويل جتاري متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية 

مت�سمنًا قر�سًا ق�سري الأجل بقيمة 1٫4 مليار ريال مع 

جمموعة من البنوك ال�سعودية.

ويجري اإن�ساء امل�سنع حاليًا بوا�سطة �سركة جي اإ�س للهند�سة 

والإن�ساءات الكورية اجلنوبية. وبلغت ن�سبة تنفيذ امل�سروع 

حتى نهاية عام 2013م نحو 99٫7% ويتوقع اأن يدخل امل�سنع 

مرحلة الت�سغيل التجريبي خالل الربع الأول من عام 2014م. 

الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ(
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 2-  �سركة اخلليج لعوازل الكابالت       

املتقدمة 

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2012م 

براأ�سمال يبلغ 57٫240٫000 ريال �سعودي.     ففي 

اإطار تعزيز قدرات "�سبكيم" و�سعيها امل�ستمر لتكامل 

م�ساريعها واإيجاد منتجات جديدة حتتاجها ال�سوق املحلية 

والعاملية، قامت "�سبكيم" بتاأ�سي�س ال�سركة، وهي م�سروع 

م�سرتك متتلكه "�سبكيم" منا�سفة مع �سركة هانوا الكورية 

للكيماويات. وتقدر تكلفة اإن�ساء امل�سنع بـ 230 مليون ريال، 

وينتج املواد العازلة للكابالت الكهربائية. و�سيتم احل�سول 

على املواد اخلام الرئي�سية من ال�سركة العاملية للبوليمرات 

اإحدى �سركات "�سبكيم" التابعة. وبلغت ن�سبة تنفيذ امل�سروع 

حتى نهاية عام 2013م نحو 96% ويتوقع اأن يدخل امل�سنع 

مرحلة الت�سغيل التجريبي خالل الربع الأول من عام 2014م. 

ويقع مقر امل�سروع يف مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة 

العربية ال�سعودية.

 3-  ال�سركة ال�سعودية للمنتجات      

املتخ�س�سة )وهــج(

�سركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست عام 2013م 

براأ�سمال يبلغ 56٫320٫000 ريال �سعودي.   ومتتلك �سركة 

�سبكيم للكيماويات، اإحدى ال�سركات  التابعة لـ "�سبكيم"، 

75% بينما متلك �سركة هانوا الكورية 25%. ويقع مقر ال�سركة 

الرئي�سي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية. 

وتهدف ال�سركة ااإىل اإن�ساء وت�سغيل م�سروعات حتويلية يف 

كل من مدينتي الريا�س وحائل. وتبلغ القيمة الإجمالية 

ل�ستثماراتها نحو 225 مليون ريال، وفيما يلي و�سف 

للم�سروعني: 

اأ(  م�سروع اأفالم االإثيلني فينيل اأ�سيتات )حائل(:

تقدر تكلفة امل�سروع الإجمالية بنحو 150 مليون ريال،  وبطاقة 

اإنتاجية �سنوية قدرها 4 اآلف طن مرتي من اأفالم الإثيلني 

فينيل اأ�سيتات، ويقع على م�ساحة 40 األف مرت مربع. و�سوف 

يتم ت�سويق املنتج عن طريق �سركة �سبكيم للت�سويق، اإحدى 

ال�سركات التابعة لـ "�سبكيم"،  و�سوف يتم متويل امل�سروع 

عن طريق ال�سركة وقرو�س من جهات متويلية حملية. ويعترب 

هذا امل�سروع الأول من نوعه يف منطقة اخلليج، مما يدل على 

التزام �سبكيم باأهداف اململكة التي ت�سعى لأن ت�سبح واحدة 

من القوى الدافعة يف جمال الطاقة املتجددة وت�ستخدم 

اأفالم اإثيلني فينيل اأ�سيتات يف �سنع األواح اخلاليا ال�سم�سية 

امل�ستخدمة يف  اإنتاج الكهرباء من الطاقة ال�سم�سية. وقد 

ح�سلت ال�سركة على التقنيات ال�سرورية للت�سنيع من �سركة 

ميت�سوي كيميكالز توهي�سيلو اليابانية. ويعترب اإقامة هذا 

امل�سروع يف مدينة حائل فر�سة داعمة لإيجاد فر�س ا�ستثمارية 

مل�ساريع جديدة ت�ستخدم هذا املنتج، كما اأن امل�سروع �سيعمل 

على خلق العديد من الفر�س الوظيفية لأبناء هذه املنطقة. 

ويتوقع اأن يدخل امل�سنع مرحلة الت�سغيل التجريبي خالل 

الربع الثالث من عام 2014م. 

ب(  م�سروع اإنتاج قوالب معدنية )الريا�ض(:

تقدر تكلفة امل�سروع الإجمالية بنحو 105 ماليني ريال، 

وبطاقة اإنتاجية �سنوية قدرها 1000 طن مرتي من القوالب 

املعدنية املخ�س�سة ل�سناعة منتجات البال�ستيك، علمًا باأن 

ال�سركة قد ح�سلت على التقنيات ال�سرورية للت�سنيع من 

ال�سركة الأملانية لت�سنيع املعدات كيفر وركزجبو و�سوف يتم 

ت�سويق املنتج عن طريق ال�سركة نف�سها ومتويل امل�سـروع عن 

طريق ال�سركة وقرو�س من جهات متويلية حملية. وت�ستخدم 

القوالب املعدنية يف ت�سنيع وت�سكيل اأنواع متعددة من القوالب 

وال�سبائك امل�ستخدمة يف م�سانع البال�ستيك والتغليف وقد 

مت توفري وتهيئة البنية التحتية الالزمة للمن�ساأة لت�سميم 

اأي منتج �سناعي اأو جتاري، اإذ يتم عمل النماذج الأولية 

واإنتاج املنتج كاماًل من خالل ت�سميم القوالب اأو ال�سبائك 

ح�سب املعايري الالزمة. و�سوف تدعم من�ســاأة ت�سنيع 

القوالب ال�سناعات املحولة من البوليمرات والألواح املعدنية 

والألومنيوم للح�سول على الأدوات وال�سبائك باملتطلبات 

 الدقيقة. واإ�سافة اإىل قيام املن�ساأة بت�سنيع القوالب 

واملعدات اجلديدة فاإنها �سوف تدعم اأي�سًا خدمة و�سيانة 

القوالب وال�سبائك املوجودة، حيث تتوافر اخلربة الفنية 

العالية لدى ال�سركة الأملانية ب�سفتها مزود التقنية يف جمال 

ت�سنيع الأدوات وال�سبائك للمن�ساأة وقد بلغت ن�سبة تنفيذ 

امل�سروع حتى نهاية عام 2013م نحو 99% ويتوقع اأن يدخل 

 امل�سنع مرحلة الت�سغيل التجريبي خالل الربع الثاين 

من عام 2014م.
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4-  م�سروع مركز �سبكيم لالإبداع والتقنية:

ت�ستثمر "�سبكيم" 225 مليون ريال لإن�ساء مركز �سبكيم 

لالإبداع والتقنية يف وادي الظهران للتقنية بجامعة امللك فهد 

للبرتول واملعادن. وكانت "�سبكيم" قد وقعت مع وزارة البرتول 

والرثوة املعدنية وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن مذكرة 

تفاهم لتاأ�سي�س املركز على م�ساحة تبلغ خم�سة ع�سر األف 

مرت مربع يف وادي الظهران للتقنية التابع للجامعة. ومبوجب 

هذه املذكرة تتوىل "�سبكيم" تنفيذ واإدارة وت�سغيل املركز. 

و�سوف ي�سم املركز 37 خمتربًا تغطي كل جمالت البحث 

واخلدمات الفنية وتطوير املنتجات وتطبيقاتها واأعمال 

التحليل والختبار.

 وقد بداأت مرحلة الإن�ساءات يف موقع املركز الذي مت 

ت�سميمه على اأحدث طراز عاملي من حيث املباين واملختربات 

واملعدات والأجهزة احلديثة، وذلك بهدف تطوير ا�ستخدام 

منتجات البوليمرات خلدمة وتطوير ال�سناعات التحويلية يف 

اململكة التي يعمل فيها اأكرث من 860 م�سنعًا داخل اململكة. 

ومن املقرر اأن يركز املركز يف اأبحاثه على ال�ستخدامات 

الرئي�سية للمنتجات وهي الأفالم التي تدخل يف �سناعة خاليا 

الطاقة ال�سم�سية والأغطية الرقيقة لال�ستخدامات الزراعية 

والأنابيب املرنة واملواد الال�سقة الالزمة ل�سناعة الأخ�ساب 

 والأوراق والأ�سباغ، والكابالت الكهربائية ومنها كابالت 

الألياف ال�سوئية، وغري ذلك من املنتجات التي �ستدعم

الربنامج الوطني لتطوير التجمعات ال�سناعية. كما �سُي�سهم 

املركز يف تعزيز �سبل التعاون يف جمال الأبحاث با�ستخدام 

املختربات والأجهزة وتبادل اخلربات بني اجلامعة ومراكز 

البحوث الأخرى يف اململكة و�سركة "�سبكيم"، ومن املقرر 

انتهاء الإن�ساءات يف املوقع ـ مب�سيئة اهلل ـ يف الربع الأخري من 

عام 2014م.

225 مليون ريال

 ا�ستثمرتها �سبكيم لإن�ساء 

 هذا املركز الذي ي�سم

37 خمتربًا تغطي كل جمالت 

البحث والتطوير

الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ( )تتمة(
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 اأ(  ترتكز اإ�سرتاتيجية ال�سركة على العنا�سر 

التالية:

زيادة الطاقة الإنتاجية وحت�سني القدرة الت�سغيلية   -1

والكفاءة مل�سانع ال�سركات التابعة.

تطوير عالقات طويلة الأمد مع املوردين والعمالء للتقليل   -2

من تكاليف الت�سغيل.

التطوير امل�ستمر يف جودة املنتجات من خالل عمليات   -3

البحث والتطوير وتطبيق اأف�سل املعايري العاملية.

العمل على تخفي�س التكاليف لتعزيز القدرة التناف�سية   -4

لل�سركة.

ال�ستثمار طويل الأجل يف القوى العاملة ال�سعودية، مما   -5

ينعك�س اإيجابيًا على اأداء ال�سركة.

التو�سع والتنوع يف منتجات ال�سركة وذلك بال�ستثمار   -6

يف امل�ساريع التحويلية وامل�ساريع الأخرى املرتبطة 

بال�سناعة، وذلك بان�ساء م�ساريع جديدة اأو �سراء 

ح�س�س كاملة اأو جزئية يف م�ساريع قائمة.

ب( اإ�سرتاتيجية �سبكيم مل�ساريعها: 

تبنت "�سبكيم" تطوير وتنفيذ اأف�سل املمار�سات 

واملعايريالعلمية العاملية يف كل اإداراتها ل�سمان الختيار 

ال�سحيح للم�سروعات وتنفيذها بطريقة �سهلة و�سل�سة. 

وللو�سول اإىل التنمية املثلى مل�سروعاتها فقد اختارت نهجًا 

متفردًا يف تنفيذ تلك امل�ساريع بجودة وفعالية، ويتمثل هذا 

النهج يف تطوير امل�سروعات الكربى ومراحل تنفيذها بطريقة 

حمكمة ودقيقة وا�ستخدام اأف�سل م�سادر ال�ستثمار والتمويل  

واإدارتها باحلد الذي ي�سمح بتحقيق اأهداف كل مرحلة مع 

احلد من خماطرها، وي�ساعد هذا النهج على تو�سيع جمالت 

ال�سناعة وزيادة فر�س العمل اإىل احلد الأق�سى مع حت�سني 

عملية تخ�سي�س وتطوير موارد راأ�س املال وحتديد اأولويات 

توزيعها، وال�سعى اأي�سًا اإىل تقليل املخاطر التي تتعر�س لها 

اإىل احلد الأدنى. 

إستراتيجيات الشركة

تقوم"�سبكيم" بدرا�سة الفر�ض اال�ستثمارية املتاحة بغر�ض تعظيم اأرباح ال�سركة وتنمية حقوق م�ساهميها وفق اخلطط 

االإ�سرتاتيجية التي تبناها ويتبناها جمل�ض االإدارة منذ تاأ�سي�ض ال�سركة، يف اإطار اإ�سرتاتيجية وا�سحة  للمملكة اأولت 

فيها ال�سناعة اأهمية كبرية، مما �ساعد على تطورال�سناعة باململكة وتقدمها وفق معايري عاملية عالية اجلودة، لتكون �سمن 

الدول ال�سناعية. ولتحقيق هذه اخلطط،  فاإن جمل�ض االإدارة اعتمد عددًا من الربامج وامل�ساريع الهادفة على املديني 

القريب والبعيد، التي من �ساأنها اأن تقود ال�سركة اإىل م�ستوى متميز من االأداء ي�سعها يف م�ساف ال�سركات العاملية.   
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 اخلطط والتوقعات امل�ستقبلية

الأعمال ال�سركة 

ت�سغيل م�ساريع ال�سركة:   -1

تقوم �سبكيم حاليًا بتنفيذ عدة م�ساريع با�ستثمارات يبلغ جمموعها خم�سة مليارات ريال �سعودي، اإ�سافة اإىل م�سروع مركز �سبكيم لالإبداع 

والتقنية وم�سروع  اإ�سكان املوظفني اللذين تبلغ تكلفتهما نحو 800 مليون ريال �سعودي.

وبحمد اهلل فقد مت الت�سغيل التجاري بنجاح مل�سنع اأثيل الأ�سيتات وبيوتيل الأ�سيتات التابع ل�سركة �سبكيم للكيماويات خالل عام 2013م. 

وتواجه �سبكيم حتديات كبرية خالل عام 2014م  لت�سغيل عدة م�ساريع �سناعية على النحو التايل: 

م�سروع خالت فينيل الإثيلني وبويل اإثيلني منخف�س الكثافة التابع لل�سركة العاملية للبوليمرات املتوقع ت�سغيله خالل الربع الأول من   -1

عام 2014م.

م�سروع مركبات الأ�سالك والكابالت التابع ل�سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة املتوقع ت�سغيله خالل الربع الأول من عام 2014م.  -2

م�سروع اأفالم خالت فينيل الإيثيلني التابع لل�سركة ال�سعودية للمنتجات املتخ�س�سة )�سركة تابعة ل�سركة �سبكيم للكيماويات( املتوقع   -3

ت�سغيله خالل الربع الثالث من 2014م.

م�سروع اإنتاج القوالب املعدنية التابع لل�سركة ال�سعودية للمنتجات التخ�س�سة )�سركة تابعة ل�سركة �سبكيم للكيماويات( املتوقع ت�سغيله   -4

خالل الربع الثاين من عام 2014م. 

م�سروع البويل بيوتيلني ترافنليت التابع ل�سركة �سبكيم للكيماويات املتوقع ت�سغيله خالل الربع الأخري من عام 2014م.  -5

م�سروع تو�سعة م�سنع ال�سركة العاملية للدايول املتوقع ت�سغيله خالل الربع الأخري من عام 2014م.  -6

وفيما يخ�س الأ�سعار خالل عام 2014م فاإن ال�سركة تتوقع ا�ستقرار الأ�سعار ن�سبيًا عن عام 2013م. وترتكز اخلطة التنموية لـ "�سبكيم" 

ب�سكل رئي�سي يف الدخول اإىل ا�سواق جديدة يف اأوروبا واآ�سيا، من خالل �سركة �سبكيم للت�سويق مع و�سع خطط تف�سيلية ت�ستخدم اأف�سل 

اأ�ساليب الت�سغيل والقدرات املطلوبة لأجل حتقيق اأف�سل عوائد على م�ستوى العامل مل�ساهمي �سبكيم.

كما تقوم "�سبكيم" حاليًا بدرا�سات جدوى لعدة م�ساريع �سناعية جديدة ودرا�سة الفر�س ال�ستثمارية ل�سراء ح�س�س يف م�ساريع قائمة 

داخل اململكة وخارجها، وتو�سعة بع�س امل�سانع القائمة لرفع كفاءتها الت�سغيلية، ومن املتوقع الإعالن عن ذلك خالل عام 2014م.

االندماج مع �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات:   -2

اأعلنت �سبكيم يف �سهر يونيو 2013م عن التفاهم املبدئي مع �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات على درا�سة اجلدوى القت�سادية لندماج 

ال�سركتني. وقد قامت �سركة �سبكيم بتوقيع مذكرة التفاهم غري امللزمة مع �سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات حول الندماج املقرتح بينهما 

يف �سهر دي�سمرب 2013م، وذلك لبدء درا�سات التحقق وال�ستق�ساء التاأكيدية ولإكمال املفاو�سات حول اندماج جتاري بني ال�سركتني مبني 

على مبادئ التكافوؤ بالندماج )الندماج املقرتح(.

وقد جاء هذا التوقيع نتيجة اأن النتائج الأولية من الدرا�سات واملفاو�سات حول الندماج املقرتح ت�سري اإىل اأن الندماج املقرتح �سيوؤدي اإىل 

نقلة نوعية اإيجابية لأعمال ال�سركة، وذلك �سريطة اأن يتم التفاق على بع�س ال�سروط الأ�سا�سية. كما اأنه من املتوقع اأن ي�سهم الندماج 

املقرتح يف تعزيز مركز ال�سركة الريادي املحلي والعاملي يف جمال البرتوكيماويات، الذي يتوقع اأن يوؤدي اإىل م�ساركات مهمة تعزز الكفاءة 

الت�سغيلية واأن ت�سبح ال�سركتان بعد الندماج املقرتح من�سة ل�ستمرار النمو على املدى الطويل.

وفيما يخ�س هذا الندماج املقرتح، فقد عينت �سبكيم اإت�س اإ�س بي �سي العربية ال�سعودية املحدودة كم�ست�سار مايل، ومكتب زياد بن �سمري 

خ�سيم حمامون وم�ست�سارون كم�ست�سار قانوين �سعودي و�سركة األن واأوفري كم�ست�سار قانوين دويل، وجايكوب�س لال�ست�سارات كم�ست�سار 

فني، ونيك�سانت كم�ست�سار لدرا�سة ال�سوق. كما عينت �سركة ال�سحراء �سركة مورغان �ستانلي ال�سعودية كم�ست�سار مايل، و�سركة اجلدعان 

و�سركاوؤهم حمامون وم�ست�سارون قانونيون كم�ست�سار قانوين �سعودي و�سركة كليفورد ت�سان�س كم�ست�سار قانوين دويل واآي ات�س اإ�س اإنك 

كم�ست�سار فني ولدرا�سة ال�سوق.

ويف حال اكتمال الندماج املقرتح، يتوقع اأن يكون يف م�سلحة كل من م�ساهمي ال�سركتني وموظفيهما، اإذ اأنه من املتوقع اأن يكون الندماج 

املقرتح نقلًة اإيجابية لكل من ال�سركتني واأن تكون له منافع ملمو�سة لكال ال�سركتني. ويدعم هذا الندماج املقرتح اللتزام امل�سرتك لتحقيق 

نتيجة من�سفة وقيمة م�سافة مل�ساهمي كال ال�سركتني بناًء على مبادئ التكافوؤ بالندماج. وهذه �سابقة مهمة يف قطاع البرتوكيماويات يف 
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اململكة العربية ال�سعودية �سوف ينتج عنها ــ مب�سيئة اهلل ــ �سركة اأكرب ذات قدرات تناف�سية اأقوى وقادرة على اأن تزيد ا�ستثماراتها يف م�ساريع 

جديدة داخل اململكة وعلى امل�ستوى العاملي، كما �سيقدم فر�س منو متميزة لكل من الإدارة واملوظفني لتعك�س قيمة م�سافة للم�ساهمني.

وقد اتفقت ال�سركتان على اأنه يف حال اإمتام الندماج املقرتح، فاإنه �سيتم على اأ�سا�س تبادل اأ�سهم ال�سركتني حيث �ست�سبح �سركة ال�سحراء، 

بعد اكتمال الندماج املقرتح، �سركة تابعة ل�سركة �سبكيم. و�ست�سدر ال�سركة مبوجب �سروط الندماج املقرتح ما يعادل 0٫685 �سهمًاً جديدًا يف 

ال�سركة مقابل كل �سهم م�سدر يف �سركة ال�سحراء. وعليه ووفقًا ملعدل التبادل املتفق عليه اتفقت ال�سركتان على اأن ت�سدر �سبكيم، اإذا اكتمل 

الندماج املقرتح، 300٫574٫575 �سهمًا جديدًا مل�ساهمي �سركة ال�سحراء مقابل كل الأ�سهم امل�سدرة يف �سركة ال�سحراء، وبذلك �سي�سبح 

اإجمايل عدد الأ�سهم امل�سدرة يف ال�سركة بعد اكتمال الندماج املقرتح 667٫241٫241 �سهمًا وبراأ�سمال قدره 6٫672٫412٫410ريال 

�سعودي، علمًا باأن عدد اأ�سهم �سبكيم احلالية هو 366٫666٫666  �سهمًا براأ�سمال 3٫666٫666٫660 ريال �سعودي.

ول ت�سكل املذكرة عر�سًا من ال�سركة اإىل م�ساهمي �سركة ال�سحراء اأو جمل�س اإدارتها اأو اإعالنًا عن نية موؤكدة لتقدمي عر�س، واإمنا 

اتفقت �سبكيم و�سركة ال�سحراء مبوجب املذكرة على ال�ستمرار يف التعاون باإكمال درا�سات التحقق وال�ستق�ساء املالية والفنية والتجارية 

والقانونية، واملوافقة على خطة الدرا�سات اخلا�سة بالدمج وحوكمة وخطة اأعمال املجموعة بعد الندماج، واإعداد الوثائق ال�سرورية 

لتنفيذ الندماج املقرتح. وتنوي ال�سركتان، يف حال اتفاقهما لحقًا على الندماج املقرتح، توقيع اتفاقية اندماج حتدد عر�س ال�سركة 

املحتمل واملوجه اإىل م�ساهمي �سركة ال�سحراء وجمل�س اإدارتها )اتفاقية الندماج(، على اأنه �سوف ت�ستمر ال�سركتان يف اأعمالهما 

وت�ستمر اأ�سهم كل من ال�سركتني يف التداول على الوجه املعتاد حتى اإمتام الندماج املقرتح.

وتعتزم ال�سركتان حاليًا اإكمال الدرا�سات املتعلقة بالندماج املقرتح وتنويان توقيع اتفاقية الندماج خالل الن�سف الأول من عام 

2014م. وينتهي العمل باملذكرة اإما بتوقيع �سبكيم و�سركة ال�سحراء اتفاقية الندماج اأو بتقدمي اإحدى ال�سركتني اإ�سعارًا اإىل الأخرى 

برغبتها باإنهاء الدرا�سات، اأي من املوعدين يقع اأوًل. 

اإن توقيع املذكرة ل يعني اأنه �سيتم التفاق على الندماج املقرتح بني ال�سركتني اأو اأن عر�سًا �سيقدم بخ�سو�س الندماج املقرتح يف 

نهاية املطاف اأو اأنه قد مت تاأكيد �سروط اأو موعد اأي عر�س قد يقدم. وحتى لو اتفقت ال�سركتان لحقًا على الندماج املقرتح فمن 

املتوقع اأن يخ�سع الندماج املقرتح ل�سروط وموافقات عدة من �سمنها، على �سبيل املثال ل احل�سر، ح�سول موافقة هيئة ال�سوق 

املالية وجمعيتي ال�سركتني العموميتني غري العادية وموافقة اجلهات احلكومية املخت�سة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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 املخاطر املتعلقة باأعمال �سبكيم 

و�سركاتها التابعة

خماطر تذبذب الأ�صعار:

خماطر تذبذب اأ�سعار املنتجات الكيماوية والبرتوكيماوية واأ�سعار ال�سحن عامليًا.   -

الأ�سواق التناف�سية العاملية التي تتاأثر بها منتجات ال�سركة من حيث العر�س والطلب.  -

تغري اأ�سعار املواد اخلام التي تعتمد عليها ال�سركة يف الإنتاج.  -

خماطر التمويل:

توافر التمويل وتقلبات اأ�سعار العمالت والو�سع املايل لل�سركات التابعة املعتمدة كثريًا   - 

على التمويل.  

خماطر الت�صغيل: 

-  خماطر الت�سغيل العامة.

خماطر توافر الإمداد الالزم من املواد الأ�سا�سية )خامات التغذية(.  -

تذبذب الأ�سعار.  -

املخاطر البيئية:

-  احتمال فر�س قوانني بيئية اأكرث ت�سددًا اأو قوانني اأخرى ب�سكل عام.
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ز في الطبيعة الَتَميُّ
البحر الأحمر هو اأحد اأحر البحار واأكرثها �سعابًا مرجانية واإثارة خارج جنوب �سرق اآ�سيا؛ لأنه يوفر نظامًا 

ايكولوجيًا مثاليًا لنمو ال�سعاب. وبا�ستقطابه لأكرث من 200 نوع من ال�سعاب املرجانية ال�سلبة واللينة، فاإن البحر 

الأحمر يلخ�س متيزه من خالل التنوع؛ ويف الواقع، فاإنه ي�سم اأعلى تنوع لل�سعاب املرجانية مقارنة باأي ق�سم 

اآخر من املحيط الهندي.
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النتائج المالية

حققت �سبكيم يف عام2013م اأرباحًا �سافية بلغت 620 مليون ريال 

مقابل 601 مليون ريال يف عام 2012م. يذكر اأنه على الرغم من 

انخفا�س الكميات املنتجة واملباعة ب�سبب توقف م�سانع ال�سركة خالل 

الربع  الأول من عام 2013م لأعمال ال�سيانة الدورية املجدولة، فقد 

�سهد هذا العام ارتفاعًا طفيفًا يف �سايف  الأرباح بن�سبة 3% مقارنة 

بالعام ال�سابق. ويعود �سبب هذا الرتفاع ب�سكل رئي�سي اإىل  التح�سن 

يف اأ�سعار بع�س منتجات ال�سركة خ�سو�سًا منتج امليثانول اإ�سافة اإىل 

انخفا�س التكاليف املالية.   

فيما يلي اأبرز املوؤ�سرات املالية لعام 2013م مقارنة  بعام 2012م:

بلغ اإجمايل الربح 1٫299 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م، مقابل 1٫268 مليون ريال   .1

�سعودي للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره %2٫4. 

بلغ الربح الت�سغيلي 1٫162 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م، مقابل 1٫136 مليون ريال   .2

�سعودي للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره %2٫3. 

بلغ �سايف الربح 620 مليون ريال �سعودي خالل عام 2013 م، مقابل 601 مليون ريال �سعودي   .3

للعام ال�سابق وذلك بارتفاع قدره %3٫2.

بلغت ربحية ال�سهم خالل عام )2013م( 1٫69 ريال �سعودي، مقابل 1٫64 ريال �سعودي للعام   .4

ال�سابق.

620 مليون ريال

�سافـي الأرباح للعام 2013
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اأ ( ملخ�ض االأ�سول واخل�سوم ونتائج االأعمال لل�سنوات اخلم�ض املا�سية:

)ماليني الريالت ما عدا ربحية ال�سهم( 

20092010201120122013الـبـيـــــان

2٫2182٫4264٫5594٫1894٫475اإجمايل املوجودات املتداولة

9٫6009٫60110٫06611٫00012٫214اإجمايل املوجودات غري املتداولة

11٫81812٫02714٫66515٫18916٫689اإجمايل املوجودات

9038571٫3171٫3891٫288اإجمايل املطلوبات املتداولة

5٫0835٫1566٫3266٫6657٫980اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

5٫8326٫0147٫0227٫1357٫421اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

 اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

11٫81812٫02714٫66515٫18916٫689   وحقوق الأقلية

141378706601620�سايف  الدخل

0٫381٫031٫931٫641٫69ربحية ال�سهم )ريال(

%2+

%2+

%3+

830

1٫993
3٫324

3٫922
4٫006

168

764

1٫302
1٫1361٫162

141378
706601620

11٫81812٫027

14٫665
15٫189

16٫689

4٫9224٫921
5٫6305٫6265٫793

ب( تطور املبيعات والدخل من العمليات و�سايف الدخل لل�سنوات اخلم�ض املا�سية:

)ماليني الريالت(

ج( تطور املوجودات وحقوق امل�ساهمني لل�سنوات اخلم�ض املا�سية: 

)ماليني الريالت(

20092010201120122013

20092010201120122013

املبيعات

الدخل من العمليات

�صايف الربح

املبيعات

حقوق امل�صاهمني
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%28

%26

%4

%42

د( الفروقات اجلوهرية يف النتائج الت�سغيلية عن نتائج ال�سنة ال�سابقة: 

)ماليني الريالت(

يعود �سبب الرتفاع يف النتائج املالية لعام 2013م مقارنة بعام 2012م  ب�سكل رئي�سي اإىل التح�سن يف اأ�سعار بع�س منتجات ال�سركة 

خ�سو�سا منتج امليثانول على الرغم من انخفا�س الكميات املنتجة واملباعة ب�سبب توقف م�سانع ال�سركة خالل الربع الأول لأعمال 

ال�سيانة الدورية املجدولة.

ن�سبة التغريالتغريات +/-عام 2012معام 2013مالبيان

2٫4%+1٫2991٫26831الربح  الإجمايل

2٫3%+1٫1621٫13626الدخل من العمليات الرئي�سية

3٫2%+62060119�سايف  الدخل

هـ( التحليل اجلغرايف  الإيرادات ال�سركة: 

)ماليني الريالت(

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

اجلغرايف ملبيعات ال�سركة خالل عام 2013م: 

 

و( املديونية االإجمالية لـ »�سبكيم« و�سركاتها التابعة:

)ماليني الريالت(

ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

1٫800--51٫8001٫800 �سنوات�سكوك اإ�سالمية

ال�صركة العاملية للميثانول:    

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

 بنوك جتارية  

)مالحظة 1(

-)310(-9٫6535310 �سنة

255-255-10٫6325 �سنةبنوك جتارية 

مالحظة 1: مت خالل عام 2013م اإعادة جدولة القر�س من بنوك جتارية 

النتائج المالية )تتمة(

اآ�صيا

اأوروبا

املبيعات الداخلية

الأ�صواق املحلية وال�صرق الأو�صط
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ال�صركة العاملية للدايول:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

-)42(-814642 �سنواتبنوك جتارية )مالحظة 2(

466)18(484-10٫6484 �سنةبنوك جتارية  

140-140-12٫6524  �سنةبنوك جتارية 

-)300(-8٫3400300  �سنة�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي

-)145(-8٫6431145  �سنة�سندوق ال�ستثمارات العامة

27)160(-187غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

مالحظة 2: مت خالل عام 2013م اإعادة جدولة القر�س من بنوك جتارية 

ال�صركة العاملية لالأ�صتيل املحدودة:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

-)618(-9٫6810618 �سنةبنوك جتارية )مالحظة 3(

615)3(618-12٫5618 �سنةبنوك جتارية 

310)40(-9٫8400350 �سنة�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي

500)77(-11٫4769577 �سنة�سندوق ال�ستثمارات العامة

773-69875غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

مالحظة 3: مت خالل عام 2013م اإعادة جدولة القر�س من بنوك جتارية 

ال�صركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة:  

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

-)355(-9٫6466355 �سنةبنوك جتارية )مالحظة 4(

353)2(355-12٫5355 �سنةبنوك جتارية

310)40(-9٫8400350 �سنة�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي

285)44(-11٫4439329 �سنة�سندوق ال�ستثمارات العامة

536--536غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

مالحظة 4: مت خالل عام 2013م اإعادة جدولة القر�س من بنوك جتارية 

ال�صركة العاملية للغازات:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

-)61٫4(-9٫68061٫4 �سنةبنوك جتارية )مالحظة 5(

61٫1 )0٫3(61٫4-8٫561٫4 �سنةبنوك جتارية 

280)50(-9٫8400330 �سنة�سندوق التنمية ال�سناعي ال�سعودي

93)14(-11٫4143107 �سنة�سندوق ال�ستثمارات العامة

369--369غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

13--13غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء )ق�سرية الأجل(

مالحظة 5: مت خالل عام 2013م اإعادة جدولة القر�س من بنوك جتارية 
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�صركة �صبكيم للت�صويق:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

99-954غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

ال�صركة العاملية للبوليمرات:   

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

704-14٫6704531173 �سنة بنوك جتارية

�سندوق التنمية 

480-11600300180 �سنةال�سناعي ال�سعودي

�سندوق ال�ستثمارات 

704-704-14704 �سنة العامة

165-1623غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

�سلف من ال�سركاء 

161)48(-209غري حمددغري حمددة)ق�سرية الأجل(

�صركة �صبكيم للكيماويات:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

�سندوق التنمية 

ال�سناعي ال�سعودي 

72--9٫616572 �سنة

�سندوق التنمية 

ال�سناعي ال�سعودي 

98-98-9٫9257 �سنة

300-300-3300 �سنواتبنوك جتارية

285-47238غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

�صركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة:

قيمة القر�سمدة القر�ساجلهة املقر�سة

 ر�سيد 

بداية العام

 �سحوبات 

خالل العام

 امل�سدد 

خالل العام

 ر�سيد 

نهاية العام

75-3738غري حمددغري حمددة�سلف من ال�سركاء

�سلف من ال�سركاء 

64)12(-76غري حمددغري حمددة)ق�سرية الأجل(

�ض( املدفوعات النظامية امل�ستحقة:

)ماليني الريالت(

املدفوعات النظامية حتى  2013/12/31ماجلهة

116م�سلحة الزكاة والدخل 

21املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

النتائج المالية )تتمة(
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 الرقابة الداخلية

تراقب اإدارة املراجعة الداخلية ال�سوابط والأن�سطة املعتمدة كافة لإدارة 

املخاطر املتعلقة باأن�سطة ال�سركة واأعمالها. وت�سرف جلنة املراجعة 

التابعة ملجل�س الإدارة ب�سكل م�ستمر على اأعمال اإدارة املراجعة الداخلية 

وتقوم مبراجعة تقاريرها ب�سفة دورية. 

وقد �صمل نطاق اإدارة املراجعة الداخلية ما يلي:

اإعداد اخلطة  الإ�سرتاتيجية ال�سنوية لعمل املراجعة الداخلية.  .1

التدقيق والفح�س الدوري جلميع اإدارات ال�سركة الإدارية والت�سغيلية مع اإبالغ امل�سئولني   .2

فيها بنتائج التدقيق. 

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

وكفاءتها. 

4.  تقدمي تقارير عن نتائج التدقيق وتو�سياته، اإ�سافة اإىل متابعة هذه التو�سيات لحقًا حتى 

يتم التاأكد من تطبيق هذه التو�سيات من قبل الإدارات املعنية.

وقد قامت اإدارة املراجعة الداخلية يف عام 2013م بتطوير نظام الرقابة الدخلية وتبليغ جميع 

املوظفني باأهمية دورها من خالل ن�سرات توعوية مت توزيعها عليهم .

اإ�سافة اإىل ما تقدم، يقوم اأي�سًا املراجع اخلارجي لل�سركة، كجزء من ن�ساطه، بتدقيق القوائم 

املالية ال�سنوية لل�سركة، وباإجراء تقييم �سامل للنظام الرقابي الداخلي يف ال�سركة واأنظمتها 

الآلية واحلا�سوبية للتاأكد من وجود ف�سل مالئم للمهام ووجود اأنظمة رقابة و�سبط حمكمة 

لعمليات ال�سركة.

ومل يت�سح لإدارة املراجعة الداخلية خالل عام 2013م وجود اأي خلل اأو �سعف جوهري لنظام 

الرقابة الداخلي لل�سركة اأو عملياتها املختلفة.
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1- تكوين جمل�ض االإدارة:

تتميز �سركة »�سبكيم« بوجود جمل�س اإدارة يتمتع مب�ستوى عاٍل من اخلربة واملعرفة يف جمال البرتوكيماويات، وبالعمل الدوؤوب ل�ستك�ساف 

الفر�س املنا�سبة لتطوير ن�ساطات ال�سركة. ويتاألف جمل�س الإدارة من اأحد ع�سر ع�سوًا مت انتخابهم من قبل اجلمعية العمومية يف تاريخ 

2013/12/03م وملدة ثالث �سنوات، وقد بداأت اأعمال املجل�س للدورة احلالية يف تاريخ 2013/12/10م متتد حتى تاريخ 2016/12/09م 

ويتم ت�سنيف الأع�ساء وفقًا للتعريفات الواردة باملادة الثانية من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية 

ال�سعودية وفقًا ملا يلي: 

مالحظات�سفة الع�سويةاملهامال�سمم

 معايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل 1

ممثل �سركة جمموعة الزامل القاب�سة

-غري تنفيذيرئي�س املجل�س

الع�سو املنتدب املهند�س / اأحمد عبدالعزيز العوهلي2

والرئي�س التنفيذي

-تنفيذي

املهند�س / ريا�س �سامل علي اأحمد3

ممثل �سركة ايكارو�س للبرتوكيماويات القاب�سة

-غري تنفيذيع�سو

الأ�ستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س4

ممثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعد

-غري تنفيذيع�سو

الدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان5

ممثل �سركة العليان املالية

-غري تنفيذيع�سو

-غري تنفيذيع�سوالدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز6

-غري تنفيذيع�سوالأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي7

الأ�ستاذ/ اإبراهيم حمود املزيد8

ممثل ال�سركة العربية لال�ستثمار

بداأت ع�سويته مع م�ستقلع�سو

بداية دورة املجل�س يف 

2013/12/10م

الدكتور/ �سالح حلوان احلميدان 9

ممثل ال�سركة العربية لال�سثتمار

انتهت ع�سويته مع م�ستقلع�سو

نهاية دورة املجل�س يف 

2013/12/9م

-م�ستقلع�سوالدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل10

-م�ستقلع�سوالأ�ستاذ / عبدالرحمن علي الرتكي11

-م�ستقلع�سواملهند�س / حممد عبداهلل الغرير12

 

مجلس اإلدارة
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2- م�ساركة اأع�ساء جمل�ض االإدارة يف ال�سركات امل�ساهمة االأخرى:

يبنينّ اجلدول التايل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين ي�ساركون يف ع�سوية جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة  اأخرى:

الع�سوية يف ال�سركات امل�ساهمة الأخرى داخل/خارج اململكةال�سمم

�سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(معايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

م�سرف الإمناء )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(

�سركة جمموعة الزامل القاب�سة )م�ساهمة مقفلة، ال�سعودية(

بنك البالد )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(املهند�س / اأحمد عبدالعزيز العوهلي2

�سركة اخلليج للتدريب والتعليم )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز3

�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(الأ�ستاذ / عبدالرحمن علي الرتكي4

�سركة انف�ستكورب )م�ساهمة عامة، البحرين(

�سركة جولدن برياميدز بالزا )م�ساهمة عامة، م�سر(

�سركة زارة لال�ستثمار القاب�سة للفنادق )م�ساهمة عامة، الأردن(

�سركة معار�س الظهران الدولية )م�ساهمة مقفلة، ال�سعودية(

�سركة ال�سحراء للبرتوكيماويات )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل5

�سركة الطاقة الوطنية )م�ساهمة مقفلة، ال�سعودية(

البنك ال�سعودي لال�ستثمار )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(الأ�ستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س6

ال�سركة الوطنية للبرتوكيماويات - برتوكيم )م�ساهمة عامة، ال�سعودية(

�سركة التخ�سي�س القاب�سة )م�ساهمة مقفلة، الكويت(املهند�س / ريا�س �سامل علي اأحمد7

�سركة نور لال�ستثمار املايل )م�ساهمة مقفلة، الكويت(

�سركة اإيكارو�س لل�سناعات النفطية )م�ساهمة مقفلة، الكويت(

�سركة جممع ال�سرق الأو�سط لل�سناعات الهند�سية والإلكرتونية والثقيلة 

)م�ساهمة مقفلة، الأردن(

�سركة  الإ�سمنت الوطنية )م�ساهمة عامة، الإمارات(املهند�س / حممد عبداهلل الغرير8

جمموعة الغرير ال�سناعية )م�ساهمة مقفلة، الإمارات(

�سركة األومنيوم دبي - دوبال )م�ساهمة مقفلة، الإمارات(

بنك ال�ستثمار العربي الأردين )م�ساهمة عامة، الأردن(الأ�ستاذ/ اإبراهيم حمود املزيد 9

ال�سركة الوطنية لل�سناعة )م�ساهمة مقفلة، ال�سعودية(الأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي10

�سركة جمموعة الراجحي اخوان )م�ساهمة مقفلة، ال�سعودية(

ل يوجدالدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان11

ل يوجدالدكتور/ �سالح حلوان احلميدان 12

مجلس اإلدارة )تتمة(
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3- �سجل ح�سور اجتماعات جمل�ض االإدارة:

خالل العام 2013م، عقد جمل�س اإدارة ال�سركة اأربعة اجتماعات ملجل�س الإدارة ال�سابق الذي انتهت دورته يف 2013/12/09م، كما عقد جمل�س 

الإدارة احلايل الذي بداأت دورته يف 2013/12/10م اجتماعًا واحدًا،  علمًا باأن الأع�ساء الذين مل يح�سروا اأيًا من اجتماعات املجل�س قاموا 

بتوكيل اأع�ساء اآخرين لينوبوا عنهم يف احل�سور. وفيما يلي جدول يو�سح �سجل ح�سور كل ع�سو: 

اجتماعات املجل�س عام 2013م

اإجمايل 

احل�سور ال�سمم

الأول

2013/3/16

الثاين

2013/6/04

الثالث

2013/9/24

الرابع

2013/12/03

اخلام�س

2013/12/11

5✓✓✓✓✓معايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

5✓✓✓✓✓املهند�س /  اأحمد عبدالعزيز العوهلي2

5✓✓✓✓✓الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز3

5✓✓✓✓✓املهند�س / حممد عبداهلل الغرير4

5✓✓✓✓✓الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل5

5✓✓✓✓✓الأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي6

5✓✓✓✓✓الدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان7

5✓✓✓✓✓الأ�ستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س8

x✓✓✓4✓الأ�ستاذ / عبدالرحمن علي الرتكي9

4✓✓✓✓الدكتور / �سالح حلوان احلميدان 10

xx✓✓3✓املهند�س / ريا�س �سامل علي اأحمد11

1✓الأ�ستاذ/ اإبراهيم حمود املزيد 12

انتهت ع�سوية الدكتور/ �سالح احلميدان )ممثل ال�سركة العربية لال�ستثمار( مع نهاية دورة املجل�س يف تاريخ 2013/12/9م   -

-  بداأت ع�سوية الأ�ستاذ/ اإبراهيم املزيد )ممثل ال�سركة العربية لال�ستثمار( مع بداية دورة املجل�س يف تاريخ 2013/12/10م 
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4- و�سف الأية م�سلحة تعود الأع�ساء جمل�ض االإدارة واأزواجهم واأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات دين امل�سدر:

الأ�سهم يف

1 يناير 2013م

الأ�سهم يف

31 دي�سمرب 2013م

ملكية الأقرباء 

من الدرجة 

الأوىل 

وتغريها ن�سبة التغري�سايف التغرين�سبة التملكالعددن�سبة التملكالعددال�سم

ل يوجد24%0٫05136٫600%0٫041186٫600%150٫000معايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

ل يوجد- 30%- 0٫191300٫000%0٫273700٫000%1٫000٫000املهند�س / حممد عبداهلل الغرير

ل يوجد- 9٫1%- 0٫273100٫000%0٫3001٫001٫000%1٫101٫000الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل

ل يوجد0٫2%0٫079525%0٫079289٫525%289٫000املهند�س / اأحمد عبدالعزيز العوهلي

ل يوجد0%0٫0080%0٫00830٫000%30٫000الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز

ل يوجد0%0٫0140%0٫01450٫000%50٫000الدكتور / �سالح حلوان احلميدان 

ل يوجد0%2٫2650%2٫2658٫305٫000%8٫305٫000الأ�ستاذ / عبدالرحمن علي الرتكي

ل يوجد0%1٫6670%1٫6676٫111٫342%6٫111٫342الأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي

ل يوجد0%00%048%48الأ�ستاذ/ اإبراهيم حمود املزيد 

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

ل يوجد0%00%00%0الأ�ستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن اخلمي�س

ل يوجد0%00%00%0الدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان

5- و�سف الأية م�سلحة تعود لكبار التنفيذيني واأزواجهم واأوالدهم الق�سر يف اأ�سهم اأو اأدوات دين امل�سدر: 

الأ�سهم يف

1 يناير 2013م

الأ�سهم يف

31 دي�سمرب 2013م

ملكية الأقرباء 

من الدرجة 

الأوىل وتغريها ن�سبة التغري�سايف التغرين�سبة التملكالعددن�سبة التملكالعددال�سم

ل يوجد0%0٫0030%0٫00311٫000%11٫000املهند�س / عبدالرحمن عبدالكرمي ال�سيف

ل يوجد- 100%- 011٫000%0٫0030%11٫000املهند�س / عبداهلل  �سيف ال�سعدون

ل يوجد- 100%- 07٫949%0٫00210%7٫949الأ�ستاذ / ح�سني �سعيد اآل �سيف

ل يوجد0%00%050%50الأ�ستاذ / را�سد حممد الدو�سري

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

ل يوجد0%0٫00760%0٫007628٫152%28٫152الأ�ستاذ / عبداهلل نا�سر اجلابر

النتائج المالية )تتمة(
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6- و�سف الأية م�سلحة يف فئة االأ�سهم للمالك الرئي�سيني:

بيان با�سماء وعدد اأ�سهم ون�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني الذين ميلكون 5% فاأكرث من اأ�سهم ال�سركة خالل عام 2013م:

الأ�سهم يف)ريال �سعودي(

1 يناير 2013م

الأ�سهم يف

31 دي�سمرب 2013م

ن�سبة التغيري�سايف التغرين�سبة التملكالعددن�سبة التملكالعددال�سم

0%9٫700 %9٫7035٫549٫375%35٫549٫375�سركة جمموعة  الزامل القاب�سة 

- 0٫74%- 8٫26225٫533 %8٫3230٫295٫377%30٫520٫910�سركة اإيكارو�س للبرتكيماويات القاب�سة

0%7٫750 %7٫7528٫405٫514%28٫405٫514املوؤ�س�سة العامة للتقاعد 

0%5٫250 %5٫2519٫250٫000%19٫250٫000�سركة العليان املالية املحدودة 

7- و�سف الأية م�سلحة يف فئة االأ�سهم تعود الأ�سخا�ض قاموا باإبالغ ال�سركة بتلك احلقوق:

مل يقم اأي �سخ�س باإبالغ ال�سركة عن اأية م�سلحة يف فئة الأ�سهم ذات الأحقية يف الت�سويت تعود لأ�سخا�س )عدا اأع�ساء جمل�س الإدارة 

وكبار التنفيذيني واأزواجهم واأولدهم الق�سر( خالل عام 2013م.

8- املكافاآت والتعوي�سات الأع�ساء جمل�ض االإدارة وكبار التنفيذيني:

يو�سح اجلدول التايل املكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�سات من 

ال�سركة م�سافًا اإليهم الرئي�س التنفيذي ومدير عام املالية خالل عام 2013م:

)ريال �سعودي(

البيان

اأع�ساء املجل�س 

التنفيذيني

اأع�ساء املجل�س غري 

التنفيذيني/امل�ستقلني

خم�سة من كبار التنفيذيني 

ممن تلقوا اأعلى املكافاآت 

والتعوي�سات ي�ساف اإليهم 

الرئي�س التنفيذي واملدير املايل

8٫388٫356--الرواتب والتعوي�سات

-19٫000196٫749البدلت

200٫0002٫000٫0002٫019٫993املكافاآت الدورية وال�سنوية

---اخلطط التحفيزية

 اأية تعوي�سات اأو مزايا عينية  اأخرى تدفع 

ب�سكل �سهري اأو �سنوي

---
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1- جلنة املراجعة:

تتكون اللجنة من ثالثة اأع�ساء اأحدهم ع�سو يف جمل�س الإدارة، والع�سوان الآخران يتم تر�سيحهما من خارج جمل�س الإدارة من ذوي 

اخلربة والخت�سا�س بال�سئون املالية. 

وتخت�س جلنة املراجعة بالإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية والتو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وحتديد نطاق 

عملهم واقرتاح اأتعابهم ال�سنوية ومتابعة ودرا�سة خطة املراجعة.  كما تقوم اللجنة ب�سكل منتظم مبراجعة الأنظمة املالية واملخاطر 

لدى ال�سركة واللتزام باملتطلبات القانونية والنظامية والقواعد املحا�سبية على �سوء نظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحها التنفيذية. 

وتت�سمن م�سئوليات اللجنة مراجعة القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة قبل عر�سها على جمل�س الإدارة ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية 

والتو�سية ب�ساأنها للمجل�س. وقد عقدت اللجنة اجتماعني خالل عام 2013م. وقد مت ت�سكيل جلنة املراجعة لدورة املجل�س اجلديدة 

التي بداأت يف 2013/12/10م ح�سب اجلدول التايل:  

اأع�ساء جلنة املراجعة:

ال�سفةال�سم

-رئي�س اللجنة – ع�سو جمل�س اإدارةالأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي

ع�سو اللجنة – ممثل �سركة جمموعة الزامل الأ�ستاذ / اأديب عبداهلل الزامل

القاب�سة

-

بداأت ع�سويته مع بداية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنة – ممثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعدالأ�ستاذ / فهد عبداهلل ال�سعوي

2013/12/10م

انتهت ع�سويته مع نهاية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنة – ممثل املوؤ�س�سة العامة للتقاعدالأ�ستاذ / �سعود �سليمان اجلهني 

2013/12/9م

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2013/02/12مالأول1

2013/10/09مالثاين2

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
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2- جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من خم�سة اأع�ساء من جمل�س اإدارة ال�سركة. وتخت�س اللجنة بالتو�سية للرت�سيح لع�سوية جمل�س 

الإدارة وفقًا للمعايري املعتمدة، واملراجعة ال�سنوية للمهارات املطلوبة ل�سغل ع�سوية املجل�س ومراجعة هيكل املجل�س ورفع التو�سيات 

ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها، كما تخت�س اللجنة بتحديد جوانب ال�سعف والقوة يف املجل�س وكيفية التعامل معها مبا يخدم 

م�سلحة ال�سركة. كذلك من مهام اللجنة و�سع �سيا�سات تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة. 

وقد عقدت اللجنة اجتماعني خالل عام 2013م. ومت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت لدورة املجل�س اجلديدة التي بداأت يف 

2013/12/10م ح�سب اجلدول التايل:  

اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت:

ال�سفةال�سم

-رئي�س اللجنةمعايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

-ع�سو اللجنةالدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان

-ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي

بداأت ع�سويته مع بداية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةاملهند�س / حممد عبداهلل الغرير

2013/12/10م

بداأت ع�سويته مع بداية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالأ�ستاذ/ اإبراهيم حمود املزيد

2013/12/10م

انتهت ع�سويته مع نهاية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز 

2013/12/9م

انتهت ع�سويته مع نهاية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالدكتور/ �سالح حلوان احلميدان 

2013/12/9م

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2013/11/07مالأول1

2013/12/19مالثاين2
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3-  اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة من �ستة اأع�ساء جميعهم اأع�ساء يف جمل�س الإدارة، وتخت�س اللجنة التنفيذية بتقدمي التو�سيات اإىل جمل�س الإدارة 

حول خمتلف املو�سوعات مثل اإدارة وتوجيه اأن�سطة و�سئون العمل يف ال�سركة والتو�سيات املتعلقة بامل�سروعات اجلديدة وا�ستثمارات 

ال�سركة، والتو�سيات اخلا�سة بالقرارات الإ�سرتاتيجية املتعلقة بالأولويات الت�سغيلية لل�سركة. وقد عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات 

خالل عام 2013م. وقد مت ت�سكيل اللجنة التنفيذية لدورة املجل�س اجلديدة التي بداأت يف 2013/12/10م ح�سب اجلدول التايل:   

اأ�سماء اأع�ساء اللجنة التنفيذية:

ال�سفةال�سم

-رئي�س اللجنةمعايل املهند�س / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

-ع�سو اللجنةاملهند�س / اأحمد عبدالعزيز العوهلي

-ع�سو اللجنةاملهند�س / ريا�س �سامل علي اأحمد

-ع�سو اللجنةالدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز

بداأت ع�سويته مع بداية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالدكتور / �سامي حممد ح�سني زيدان

2013/12/10م

بداأت ع�سويته مع بداية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالأ�ستاذ/ عبد العزيز عبد الرحمن اخلمي�س

2013/12/10م

انتهت ع�سويته مع نهاية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةاملهند�س/ حممد عبداهلل الغرير 

2013/12/9م

انتهت ع�سويته مع نهاية دورة املجل�س يف ع�سو اللجنةالأ�ستاذ / فهد �سليمان الراجحي 

2013/12/9م

تاريخ انعقاد االجتماعات:

تاريخ الجتماعالجتماعم

2013/04/17مالأول1

2013/05/28مالثاين2

2013/06/10مالثالث3

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة )تتمة(
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اإقرارات جمل�ض االإدارة

يقر جمل�س الإدارة بالتايل:

اإنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.  -1

اإن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�س�س �سليمة ومت تنفيذه بفعالية.  -2

اإنه ل يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها.    -3

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري والأنظمة املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة   -4

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني طبقًا للمتطلبات ذات العالقة من نظام ال�سركات والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد ون�سر البيانات املالية.

اإن ال�سركة مل تقم باإ�سدار اأية �سندات اأو اأدوات دين با�ستثناء ما مت ذكره  يف )�سابعًا   -5

الفقرة )و( املديونية الإجمالية ل�سبكيم و�سركاتها التابعة(، وبالتايل مل تقم با�سرتداد اأو 

�سراء اأو اإلغاء اأية اأدوات دين قابلة لال�سرتداد. 

ل توجد بال�سركة اأية حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإىل اأ�سهم اأو   -6

حقوق خيار، اأو مذكرات حق اكتتاب، اأو حقوق م�سابهة اأ�سدرتها اأو منحتها ال�سركة خالل 

عام 2013م. 

ل يوجد اأي عقد تكون ال�سركة طرفًا فيه، وتوجد اأو كانت توجد فيه م�سلحة جوهرية لأحد   -7

اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو مدير عام املالية اأو لأي �سخ�س ذي عالقة 

باأي منهم.

ل توجد اأية ترتيبات اأو اتفاق، تنازل مبوجبه اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأحد كبار   -8

التنفيذيني عن اأي راتب اأو تعوي�س.

ل توجد اأية ترتيبات اأو اتفاق، تنازل مبوجبه اأحد م�ساهمي ال�سركة عن اأية حقوق يف الأرباح.           -9
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الجزاءات والعقوبات
ينبغى الإ�سارة اإىل اأن �سركة �سبكيم قد دخلت 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 ال�سعودي. وعلى الرغم من ا�ستمرار �سري التحكيم، 

فقد عينت هيئة التحكيم موؤخرًا �سركة هند�سية ملعاينة املوقع وتقدير حجم الأعمال التي اأجنزها املقاول. وتعتقد �سبكيم باأنها لن تكون 

ملزمة باأية مدفوعات بخالف تلك املقيدة بالفعل كا�ستحقاق من قبل �سبكيم نظري الأعمال التي اأجنزها املقاول. 

الجمعية العمومية للمساهمين
عقدت �سبكيم خالل عام 2013م جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غري عادية، حيث قامت ال�سركة بالإعالن عن مواعيد انعقاد 

اجلمعيتني ومكانهما وجدول اأعمالهما قبل املوعد بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل وذلك يف موقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( وموقع 

ال�سركة الإلكرتوين ويف اجلريدة الر�سمية وال�سحف املحلية. كما اأتاحت ال�سركة الفر�سة للم�ساهمني للم�ساركة الفعالة والت�سويت على 

املو�سوعات التي يت�سمنها جدول الأعمال واأحاطتهم علمًا بالقواعد التي حتكم اجتماع اجلمعيتني واإجراءات الت�سويت عرب دعوة اجلمعية 

وعن طريق توزيع ملف يحتوي على معلومات كافية متكن امل�ساهمني من اتخاذ قراراتهم، وقامت ال�سركة باإبالغ ال�سوق عن نتائج اجتماع 

اجلمعيتني فور انتهائهما، ومت متكني امل�ساهمني من الطالع على حم�سر الجتماع مبقر ال�سركة ومن خالل موقع ال�سركة الإلكرتوين. 

وا�ستمرارًا حلر�س �سبكيم على تطوير طرق التوا�سل مع م�ساهميها وت�سهيل كل الإجراءات لهم فقد  اأتاحت �سبكيم مل�ساهميها الذين تعذر 

عليهم ح�سور اجتماع اجلمعية اآلية الت�سويت عن ُبعد، وذلك من خالل الت�سويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية عرب املوقع  الإلكرتوين 

اخلا�س بتداولتي. وفيما يلي القرارات املتخذة:

القرارات املتخذةن�سبة احل�سورتاريخ انعقاد اجلمعيةم

1

2013/03/16م

جمعية عامة غري عادية
%63

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2012م .  -1

املوافقة على تقرير مراجعي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية يف   -2

2012/12/31م

الت�سديق على القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سركة   -3

يف2012/12/31م.

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املن�سرم 2012م.  -4

املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي   -5

ال�سركة عن الن�سف الثاين لعام 2012م بواقع )0٫75( ريال 

�سعودي لل�سهم الواحد مبا ميثل )7٫5%( من القيمة ال�سمية لل�سهم 

الواحد باإجمايل مبلغ وقدرة  )275٫000٫000( ريال �سعودي على 

اأن تكون اأحقية تلك الأرباح للم�ساهمني املقيدين يف ال�سجالت بنهاية 

تداول يوم اإنعقاد اجلمعية.

املوافقة على اختيار )اآرن�ست اآند يونغ( كمراجع ح�سابات ال�سركة   -6

للعام املايل 2013م.

املوافقة على تعديل املادة )20( واملادة )41( من النظام الأ�سا�سي   -7

لل�سركة.

2

2013/12/03م

جمعية عامة عادية
%62

انتخاب اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية العاملية   -1

للبرتوكيماويات »�سبكيم« للدورة القادمة ملدة ثالث �سنوات تبداأ من 

تاريخ 1435/02/07هـ املوافق 2013/12/10م.
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�سيا�سة توزيع االأرباح

يتم توزيع اأرباح ال�صركة ال�صافية ال�صنوية ح�صب املادة )41( من النظام الأ�صا�صي لل�صركة 

وذلك بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

1.  جتنب )10%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة 

العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ن�سف راأ�س املال.

للجمعية العمومية بناًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة معينة من الأرباح   .2

ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة.

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

يخ�س�س بعد ما تقدم، ن�سبة ل تزيد على )10%( من الباقي مكافاأة لأع�ساء جمل�س   .4

الإدارة مع مراعاة الأنظمة والتعليمات ال�سادرة من وزارة التجارة بهذا ال�ساأن ويوزع 

الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية من الأرباح.

يجوز لل�سركة اأن تقوم باإجراء توزيع لالأرباح على م�ساهميها ب�سكل دوري ربع �سنوي اإذا   .5

�سمحت اإمكانياتها املالية بذلك �سريطة اأن تلتزم ال�سركة عند القيام بذلك بال�سروط 

وال�سوابط والتعميمات ال�سادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة وال�سناعة.

مت توزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي ال�سركة يف 2013/03/26م عن الن�سف الثاين لعام 

2012م بواقع )0٫75( ريـال �سعودي لل�سهم الواحد مبا ميثل )7٫5%( من القيمة ال�سمية 

لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ وقدره )275٫000٫000( ريـال عن كل �سهم، كما مت �سرف 

)0٫5( ريال لل�سهم عن الن�سف الأول من العام 2012م وبذلك ي�سبح ما مت توزيعه عن عام 

2012م )1٫25( ريال عن كل �سهم.

 كما مت توزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي ال�سركة يف 2013/07/22م عن الن�سف الأول من 

عام 2013م بواقع )0٫6( ريال �سعودي لل�سهم الواحد مبا ميثل )6%( من القيمة ال�سمية 

لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ وقدرة  )220٫000٫000( ريال عن كل �سهم .كما قام جمل�س 

الإدارة برفع تو�سية اإىل اجلمعية العامة لل�سركة للموافقة على توزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي 

ال�سركة عن الن�سف الثاين من عام 2013م بواقع )0٫65( ريال �سعودي لل�سهم الواحد مبا 

ميثل )6٫5%( من القيمة ال�سمية لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ وقدره )238٫333٫333( ريال 

�سعودي. على اأن يكون تاريخ اأحقية توزيع الأرباح للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت )تداول( 

بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة واملزمع عقدها ــ مب�سيئة اهلل ــ يف 2014/03/16م، 

وبذلك يكون ما �سيتم توزيعه عن عام 2013م )1٫25( ريال عن كل �سهم.
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انطالقًا من قيمنا الأ�سا�سية يف »�سبكيم« التي توؤكد على اللتزام باأرقى املعايري الأخالقية، واحلر�س التام على النزاهة والعمل 

القائم على الثقة وحتمل امل�سئولية، ولأن العدل حمور اأ�سا�سي يف بناء املجتمعات ودافع قوي لبنائها ونه�ستها وتقدمها، فقد التزمت 

»�سبكيم« مبداأ العدل يف ال�سوق املالية وذلك باأن تكون املعلومات اخلا�سة بـ»�سبكيم« متاحة لكل اأطراف ال�سوق اأفرادًا و�سركات دون 

متييز، واأن يخ�سع اجلميع لالأنظمة واللوائح دون تفرقة. ويف �سبيل ذلك اأقرت »�سبكيم« نظام »احلوكمة« الذي يدعم يف م�سمونه 

مبداأ الإف�ساح وال�سفافية ومبا يتفق مع مفهوم حوكمة ال�سركات واأنظمة هيئة ال�سوق املالية ومتما�سيًا مع نظام ال�سركات والنظام 

الأ�سا�سي لل�سركة.

وعامًا اإثر عام ت�سدد »�سبكيم« على �سرورة حتقيق مبداأ العدالة ـ اأمام اجلميع ـ يف توفري املعلومات املنا�سبة بغر�س م�ساعدة 

امل�ساهمني وامل�ستثمرين على اتخاذ قراراتهم ال�ستثمارية بناًء على معلومات �سحيحة ووا�سحة ووافية، حيث نفذت العديد من 

الإجراءات التي ت�سمن للم�ساهمني حقوقهم يف احل�سول على املعلومات �سواء من خالل موقع ال�سوق املالية »تداول« اأو موقع ال�سركة 

www.sipchem.com اإ�سافة اإىل التزامها ال�سديد بن�سر التقارير املالية والإعالنات واملعلومات اجلوهرية عرب موقع »تداول« 
وال�سحف اليومية. 

كما حتر�س ال�سركة على التوا�سل مع امل�ساهمني والرد على جميع ا�ستف�ساراتهم وتزويدهم بكل املعلومات املطلوبة يف الوقت املنا�سب، 

بكل الو�سائل املمكنة. كما توجت ال�سركة هذه اجلهود بتطبيق اآلية الت�سويت عن ُبعد لإتاحة الفر�سة للم�ساهمني الذين يتعذر عليهم 

ح�سور اجتماع اجلمعية العمومية للت�سويت على بنود جدول اأعمال اجلمعية العمومية.

التواصل مع المساهمين
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ولأن حوكمة ال�سركات حتمي حقوق امل�ساهمني من ال�سياع وتقي ال�سركات 

من الف�ساد والإفال�س، فقد قامت »�سبكيم« بتطبيق جميع القواعد الإلزامية 

املن�سو�س عليها يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. 

وعلى وجه اخل�سو�س، اللتزام باأف�سل املمار�سات التي تكفل حماية حقوق 

امل�ساهمني وتعزيز التزام ال�سركة مبعايري الإف�ساح وال�سفافية ومن �سمنها، 

اإن�ساء ال�سركة عرب موقعها الإلكرتوين قاعدة بيانات متكن م�ساهميها 

امل�ستحقني الذين مل يت�سلموا اأرباحهم لالأعوام ال�سابقة من معرفة تفا�سيل 

اأرباحهم من خالل الرابط التايل الذي يو�سح تفا�سيل اأرباح امل�ساهمني:

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

وقد قامت �سبكيم باإعداد نظام احلوكمة اخلا�س بها الذي اعتمدته اجلمعية العمومية يف تاريخ 2009/04/04م وفقًا ملتطلبات 

لئحة حوكمة ال�سركات املادة )10( فقرة )ج( ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية ومبا ل يتعار�س مع نظام ال�سركات وقواعد الت�سجيل 

والإدراج والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، وليتمكن  امل�ساهمون من الإطالع عليها قامت ال�سركة بو�سع نظام احلوكمة على موقعها  

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

وتطبيقًا للمادة العا�سرة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية اأقر جمل�ض اإدارة 

ال�سركة �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:

الأ�سباب والتفا�سيلالإجراءالفقرةاملادة

)6(

حقوق الت�سويت

هل يبني النظام الأ�سا�سى لل�سركة اأن طريقة ب

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

الإدارة يف اجلمعية العامة هي طريقة الت�سويت 

الرتاكمي؟

ل يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة طريقة 

الت�سويت الرتاكمي وتطبق ال�سركة حاليًا 

الت�سويت العادي 

يجب على امل�ستثمرين من الأ�سخا�س ذوي ال�سفة د

العتبارية الذين يت�سرفون بالنيابة عن غريهم – 

مثل �سناديق ال�ستثمار- الإف�ساح عن �سيا�ساتهم 

يف الت�سويت وت�سويتهم الفعلي يف تقاريرهم 

ال�سنوية؟

ل ينطبق 

)12(

تكوين جمل�س 

الإدارة

هل التزم جميع الأ�سخا�س ذوي ال�سفة العتبارية ط

تعيني  ال�سركة  نظام  بح�سب  لهم  يحق  – الذين 
ممثلني لهم يف جمل�س الإدارة  - عدم الت�سويت 

على اختيار الأع�ساء الآخرين يف جمل�س الإدارة؟

ل ينطبق 

حوكمة الشركات
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متثل اجلهات ذات العالقة بامل�ساهمني الرئي�سيني باملجموعة واأع�ساء جمل�س اإدارتها واملوظفني الرئي�سيني بها واملن�ساآت امل�سيطر 

عليها اأو التي متار�س هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا. وفيما يلي اأهم املعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

يقوم ال�سركاء الأجانب )ال�سركة العربية اليابانية للميثانول املحدودة و�سركة هيلم العربية و�سركائهم املحدودة( بت�سويق جزء من 

منتجات املجموعة ل�سالح ال�سركة. وقد بلغ اإجمايل املبيعات اإىل ال�سركاء الأجانب 1٫710 مليون ريال �سعودي )2012م: 1٫796  

مليون ريال �سعودي(.

ا�سرتت اإحدى ال�سركات التابعة )ال�سركة العاملية للدايول( بع�س املوجودات الثابتة من اأحد ال�سركاء الأجانب )ديفي برو�سي�س 

تكنولوجي ليمتد(. وقد بلغ اإجمايل م�سرتيات املوجودات الثابتة من هذا ال�سريك الأجنبي خالل ال�سنة 20٫7 مليون ريال �سعودي 

)2012م: 12٫2 مليون ريال �سعودي(.

منحت ال�سركة و�سركاء الأقلية )املوؤ�س�سة العامة للتقاعد، املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية، �سركة عبد اللطيف �سعود البابطني 

و�سركاه، ال�سركة العربية للتموين والتجارة، �سركة هيلم العربية و�سركائهم املحدودة، �سركة ايكارو�س لل�سناعات النفطية، وزارة ال�سوؤون 

الإ�سالمية والأوقاف والدعوة والإر�ساد، ال�سركة الوطنية للطاقة وهانوا كيميكال كوربورا�سن( يف املجموعة �سلفًا ل�سركات املجموعة بهدف 

دعم عملياتها واللتزام ب�سروط املقر�سني. ول حتمل بع�س ال�سلف الطويلة الأجل تكاليف متويل، كما اأنه لي�ست هناك تواريخ حمددة 

ل�سدادها، بينما حتمل ال�سلف الطويلة الأجل الأخرى وال�سلف الق�سرية الأجل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية.

وصف ألية صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة
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الموارد البشرية

تهدف �سبكيم اإىل تنمية حقوق م�ساهميها من خالل التوظيف الأمثل ملواردها الب�سرية، كما تعمل ال�سركة على تطوير م�ستوى 

املوظفني يف كال املجالني النظري والتطبيقي، فمنذ بداية ال�سركة مت تكثيف برامج التدريب والتطوير ح�سب التخ�س�سات 

والدرجات الإدارية مبا ي�سمن �سري العمل باأعلى درجات الكفاءة معتمدة على اأحدث اأنظمة اإدارة التدريب والتطوير.

وفيما يلي  بيان بعدد العاملني يف �سبكيم و�سركاتها التابعة يف نهاية عام 2013م مقارنة  بعام 2012م ون�سبتها:

20122013العاملون

الن�سبةالعددالن�سبةالعدد

71%72627%612ال�سعوديون 

29%28255%242غري ال�سعوديني

854882الإجمايل
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 ويعود انخفا�س ن�سبة ال�سعودة اإىل 71% يف  عام 2013م اإىل توظيف كوادر غري �سعودية متخ�س�سة لت�سغيل امل�سانع اجلديدة ذات 

التقنيات العالية التي تطبق لأول مرة يف اململكة. 

وقد نفذت »�سبكيم« 379 برناجمًا تدريبيًا خالل عام 2013م بالتعاون مع جهات تدريب خارجية وداخلية تتميز باجلودة والحرتافية 

بهدف رفع كفاءة العاملني والإداريني والفنيني وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم، وبلغ عدد امل�ستفيدين منها 2005 موظفني. 

وقد طبقت �سبكيم نظام التدريب عرب الإنرتنت الذي �سم اأكرث من 350 دورة تدريبية يف جمالت الإدارة القيادة، مهارات العمل، 

الأمن وال�سالمة ودورات برامج احلا�سب. اجلدير بالذكر اأن حمتوى هذه املواد التدريبية مت اإعداده من قبل جامعات عاملية مثل 

جامعة هارفارد لالأعمال. 

واإميانًا منها باأهمية الإدارة والقيادة بال�سركات التابعه لها، نفذت »�سبكيم« برناجمًا متميزًا ومكثفًا لإعداد القادة. ركز الربنامج 

على اأحدث نظريات الإدارة والقيادة وكيفية تطبيقها مبا يعود بعظيم املنفعة على موظفي ال�سركات ف�ساًل عن ان�سيابية العمل.  

وبلغ عدد امل�ستفيدين من هذا الربنامج 45 موظفًا من خمتلف القطاعات وامل�ستويات الإدارية. وقد مت اإعداد اخلطة التدريبية لعام 

2014م  وت�سمل اأكرث من 350 برناجمًا تدريبيًا يف خمتلف املجالت الإدارية والفنية. كما اأقامت �سبكيم حفلها ال�سنوي لتكرمي 

موظفيها الذين اأكملوا خم�س وع�سر �سنوات من اخلدمة امل�ستمرة يف �سهر يناير 2014، حيث مت تكرمي اأكرث من 102 موظفني. 

الموارد البشرية )تتمة(

نفذت �صبكيم برناجماً متميزاً ومكثفاً لإعداد القادة. ركز الربنامج على 

اأحدث نظريات الإدارة والقيادة وكيفية تطبيقها مبا يعود بعظيم املنفعة 

على موظفي ال�صركات ف�صاًل عن ان�صيابية العمل.
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البرامج التحفيزية لموظفي الشركة
1(  برنامج متلك الوحدات ال�سكنية للموظفني ال�سعوديني:

تقوم »�سبكيم« حاليًا بتنفيذ برنامج متلك الوحدات ال�سكنية للموظفني ال�سعوديني ويهدف الربنامج اإىل اإتاحة الفر�سة للموظفني ال�سعوديني 

العاملني لديها الذين تنطبق عليهم �سروط النظام لمتالك وحدات �سكنية، وذلك يف اإطار ال�سيا�سة املعتمدة لتاأمني ال�ستقرار والراحة 

ملوظفيها وحتفيزهم من اأجل ال�ستمرار والعمل يف خدمة ال�سركة. كما اأن ال�سركة تعمل حاليًا على تنفيذ امل�سروع ح�سب اخلطة املو�سوعة. 

ويتم بناء الوحدات ال�سكنية با�ستخدام تقنيات الوحدات م�سبقة ال�سنع التي تنتجها �سركة الرا�سد للوحدات ال�سكنية مبعايري عالية 

وبتكاليف ل تتعدى املبالغ املر�سودة للم�سروع. وقد اأمت املقاول اأعماله و�سلم �سركة �سبكيم 42 فيال من الطراز )اأ( لتجهيز اأعمال 

الت�سطيب، وتعمل �سبكيم حاليًا على النتهاء من ا�ستالم العرو�س التجارية والفنية لتويل اأعمال الت�سطيب. كما بداأت �سركة الرا�سد 

يف �سهر يناير 2014م اإنتاج العنا�سر اخلر�سانية �سابقة ال�سب للفيالت ال�سكنية من الطراز )ب(.

2(  برنامج املوظفني التحفيزي لتملك االأ�سهم:

تطبق �سبكيم برنامج املوظفني التحفيزي بهدف توفري حافز للعاملني يف ال�سركة وال�سركات التابعة، للمحافظة على اأدائهم باأف�سل 

م�ستوياته وتعزيزه، وبذل اأق�سى جهودهم خلدمة ال�سركة وحتقيق اأهدافها املن�سودة، كما ي�ساهم هذا الربنامج يف ا�ستقطاب 

العنا�سر ذات الكفاءة العالية يف جمال البرتوكيماويات. 

وتقوم �سركة البالد لال�ستثمار باإدارة الربنامج من خالل حمفظة خا�سة مت فتحها يف عام 2010م. وقد مت حتويل 102٫526 �سهمًا خالل 

عام 2013م من حمفظة الربنامج لدى �سركة البالد لال�ستثمار اإىل حمافظ املوظفني امل�ستحقني  الذين اأكملو بنجاح فرتة ال�سرتاك يف 

الربنامج خالل عام 2013م. وقد بلغ عدد اإجمايل اأ�سهم الربنامج كما يف 31 دي�سمرب 2013م نحو 1٫265٫425 �سهمًا.

3(  برنامج االدخار:

بادرت ال�سركة اإىل اإيجاد نظام للتوفري والدخار متوافق مع ال�سريعة الإ�سالمية الغراء لتحفيز املوظفني وتعزيز ولئهم وانتمائهم 

لل�سركة، مما ي�ساهم يف رفع م�ستوى الأداء، وكذلك ا�ستقطاب الكوادر ال�سعودية املوؤهلة وحتفيزها على ال�ستمرار يف اخلدمة 

وم�ساعدة املوظف ال�سعودي على جتميع مدخراته وال�ستفادة منها عند التقاعد اأو انتهاء اخلدمة، وتقوم ال�سركة با�ستقطاع جزء 

من راتب املوظف امل�سرتك يف الربنامج، كما تقوم  با�ستثمار مدخرات امل�سرتك اإذا رغب يف ذلك، ويكون لها احلق يف اإدارة ذلك 

ال�ستثمار على الوجه الذي تراه حمققًا مل�سلحة امل�سرتك وفقًا لأف�سل املحافظ ال�ستثمارية املتاحة واجلائزة �سرعًا. كما لها حق 

الدخول يف اأن�سطة ا�ستثمارية مبدخرات امل�سرتكني الراغبني يف ال�ستثمار بالتعاون مع ال�سركات والبنوك املتخ�س�سة وفقًا لأ�س�س 

ومعايري ال�ستثمار الإ�سالمي مبا يعود على امل�سرتكني بالفائدة وب�سرط اأن يكون ال�ستثمار يف اأوعية وحمافظ اإ�سالمية قليلة املخاطر.

وقد مت تطبيق برنامج  الدخار يف عام 2011م، وحر�ست ال�سركة على اأن يكون برنامج  الدخار متوافقًا مع ال�سريعة الإ�سالمية 

الغراء وذلك لتمكني اأكرب عدد من املوظفني من ال�سرتاك يف الربنامج، ويقوم بنك اجلزيزة باإدارة برنامج  الدخار الذي متت 

مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئة ال�سرعية للبنك. 

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة
يو�سح اجلدول التايل املخ�س�سات والتعوي�سات مل�سلحة موظفي ال�سركة لعام 2013م مقارنة بعام 2012م:

2013م2012مالبيان

82٫599٫8مكافاأة نهاية اخلدمة

1٫43٫2برنامج الدخار
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المسئولية المجتمعية
اإميانًا من »�سبكيم« باأهمية ال�ستثمار يف 

جمتمعها والهتمام به، واإميانًا منها باأن 

الربامج الجتماعية واجب وطني، فقد 

كانت امل�سئولية الجتماعية ال�سغل ال�ساغل 

للقائمني على »�سبكيم« وفاًء للتزاماتها 

جتاه وطنها وجمتمعها. 

6 ماليني ريال

لالأعمال اخلريية وخدمة املجتمع

وقد عمدت »�سبكيم« اإىل اأن يكون لها تواجد مميز يف املجالت الإ�سرتاتيجية التى من �ساأنها اأن ترثى القيمة الب�سرية والجتماعية 

على املديني املتو�سط والطويل ومبا يعود بالنفع على املواطن ب�سكل اأ�سا�سي. ويعد حر�س �سبكيم على خدمة وتلبية احتياجات املجتمع 

من اأهم الأولويات التي ت�سعى دائمًا لالهتمام بها. 

وانطالقًا من حر�س »�سبكيم« على ال�ستثمار يف جمتمعها ومن منطلق م�سئوليتها الجتماعية التي تهدف اإىل تعزيز اإ�سهاماتها يف 

برامج خدمة وتنمية املجتمع، وا�سلت وتوا�سل »�سبكيم« دورها الواجب عليها يف هذا املجال. كما حتر�س على دعم جمعيات الرب 

واجلهات اخلريية، �سواء بالدعم املادي ال�سنوي الثابت اأو بامل�ساركة الفعالة يف اأن�سطة تلك اجلهات.

وانطالقًا من اعتزاز »�سبكيم« وافتخارها مبوقعها الريادي يف خدمة جمتمعها، فقد تبنت تاأ�سي�س فريق متخ�س�س لالأعمال 

التطوعية من موظفي ال�سركة يقوم على ن�سر وتاأ�سيل ثقافة العمل التطوعي وا�ستثمار الطاقات الب�سرية للمتطوعني من اأبناء 

»�سبكيم« وت�سخريها يف التنمية ال�ساملة للمجتمع من خالل التن�سيق مع اجلهات امل�ستفيدة وفق اآلية حمددة ومعتمدة، وتكمن روؤية 

واأهداف الفريق يف تقدمي اخلدمات التطوعية على امل�ستوى املحلي والوطني، والعمل على ن�سر وتعزيز وتنمية روح امل�ساهمة وثقافة 

البذل والعطاء وتوجيه الطاقات ال�سبابية خلدمة املجتمع.

وتقــديرًا جلهــود »�سبكيم« فقــد ح�سلـت عـلى عــدد مـن اجلـوائز والــدروع مـن عــدة جهـات تقديرًا مل�ساهماتها. وقد مت �سرف مبلغ 

6 ماليني ريال خالل عام 2013م. وكان جمل�س اإدارة »�سبكيم«  قد خ�س�س 1% من �سايف الأرباح ال�سنوية لل�سركات التابعة لالأعمال 

اخلريية وخدمة املجتمع. كما جنحت �سبكيم منذ تاأ�سي�سها يف امل�ساركة يف كثري من الأن�سطة الجتماعية يف جميع اأنحاء اململكة 

عمومًا واملنطقة ال�سرقية خ�سو�سًا.

املهند�س اأحمد العوهلي يكرم اأحد الطالب املتفوقني - 19 مايو 2013م
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�سبكيم ترعى احتفال الذكرى اخلم�سني لتاأ�سي�س جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن - 2 اأكتوبر 2013م

املهند�س اأحمد العوهلي يكرم فريق �سبكيم لكرة القدم - 25 مايو 2013م
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المسئولية المجتمعية )تتمة(

نظمت �سبكيم حفل التكرمي ال�ساد�س للطالب الأيتام املتفوقني - 19 مايو 2013م

نظم الفريق التطوعي ل�سبكيم حملة م�سروع توزيع احلقيبة املدر�سية على الطالب الأيتام وذوي احلاجة - 2 �سبتمرب 2013م

اليوم املفتوح ل�سبكيم - 28 مار�س 2013م
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نظم فريق �سبكيم التطوعي زيارة للمر�سى مب�ست�سفى املانع العام - 30 اأبريل 2013م

نظم الفريق التطوعي ل�سبكيم حملة )Go-Green( للت�سجري - 11 يونيو 2013م
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�ساركت �سبكيم يف رعاية مهرجان �سيف املنطقة ال�سرقية 34  - 15 يونيو 2013م

قام فريق �سبكيم التطوعي بزيارة مركز التاأهيل ال�سامل للمعوقني 

بحائل - 5 دي�سمرب 2013م

نظم فريق �سبكيم التطوعي للعام الثاين على التوايل حملة لتوزيع 

ال�سلة الرم�سانية الغذائية على املحتاجني - 7 يوليو 2013م

قامت �سبكيم برعاية ملتقى الأمل لل�سباب ال�ساد�س الذي يهدف اىل بناء جمتمع خاٍل من املخدرات - 18-24 فرباير 2013م

المسئولية المجتمعية )تتمة(
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د�سنت �سبكيم حملة ملكافحة التدخني  - 12 يناير 2013م

�سبكيم تنظم رحلة لأداء العمرة لعدد من الأيتام - 25 يوليو 2013م

 فريق �سبكيم التطوعي يزور دار رعاية امل�سنني بالدمام 

- 8 دي�سمرب 2013م

قام فريق �سبكيم التطوعي بزيارة املر�سى يف م�ست�سفيات الدمام والقطيف 

لالطمئنان على حالتهم ال�سحية خالل عطلة نهاية الأ�سبوع - 2 نوفمرب 2013م



الشركة السعوديـة العالمـية للبتروكيماويات تََمـــــــــــــيُّز61

قامت �سبكيم برعاية اختتام بطولة �سبكيم الرم�سانية بنادي اجلبيل الريا�سي - 26 يوليو 2013م

قام فريق �سبكيم التطوعي بزيارة املر�سى يف م�ست�سفى امللك فهد اجلامعي باخلرب - 19 يونيو 2013م

نظم فريق �سبكيم التطوعي برنامج لطالء اجلدران امل�سوهة بالكتابات والر�سومات التي ت�سوه املنظر العام - 29 مايو 2013م

المسئولية المجتمعية )تتمة(
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قامت �سبكيم برعاية امللتقى العلمي الأول لذوي الحتياجات اخلا�سة - 4 يونيو 2013م

�سبكيم ترعى حملة ال�سموم من حولنا - 24-25 يناير 2013م

قدم فريق �سبكيم التطوعي حما�سرة توعوية يف مدر�سة الإح�ساء الثانوية باجلبيل ال�سناعية - الأول من دي�سمرب 2013م
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نظمت �سركة �سبكيم يومًا ترفيهيًا مفتوحًا ملر�سى ال�سرطان وعوائلهم - 7 فرباير 2013م

قام فريق �سبكيم التطوعي بتنظيم حملة توعوية لالكثار من �سرب ال�سوائل يف ال�سيف - 27 يونيو 2013م

 �سبكيم ترعى وت�سارك يف فعاليات اليوم العاملي للبيئة 

- 5 يونيو 2013م

نفذت �سبكيم م�سروع ك�سوة ال�ستاء يف حمافظة عنيزة مبنطقة الق�سيم 

حيث مت توزيع الك�سوة على اأكرث من 600 اأ�سرة - 7 دي�سمرب 2013م

المسئولية المجتمعية )تتمة(



64 التقرير السنوي 2013م

قام فريق �سبكيم التطوعي بتنفيذ م�سروع ك�سوة ال�ستاء مبحافظة العويقيلة وقد مت توزيع الك�سوة لأكرث من 2034 فردًا - 2-3 يناير 2013م

�سبكيم ترعى وت�سارك مبلتقى )نرعاك( الأول وهو يهتم بالعالقات الأ�سرية الناجحة وتربية الأبناء وال�سلوكيات - 5-7 مار�س 2013م
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الرعاية المسئولة

تلتزم �سبكيم باأنظمة وقوانني ومتطلبات ال�سحة املهنية وال�سالمة واتباع اأف�سل املمار�سات املتعلقة باأن�سطة ال�سركــة. اجلــدير 

 بالذكـر اأن �سبكيم قــد ح�سلت على �سهادة الرعاية امل�سئولة)RC14001(  كاأول �سركة ل�سناعــة البرتوكيماويات يف 

اململكة العربية ال�سعودية.  

وتقوم ال�سركة باإنتاج وت�سويق العديد من املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية، ويف اإطار �سعيها الدوؤوب واملتوا�سل للتطور 

امل�ستمر مبا يلبي تطلبعات عمالئها وم�ساهميها اإ�سافة اإيل توفري ال�سالمة والراحة ملوظفيها، فاإن �سبكيم و�سركاتها التابعة 

تلتزم مبا يلي: 

1-  حتقيق التميز يف تطبيق اأعلى معايري الرعاية امل�سئولة وتعميق ال�سفافية مع جميع املتعاملني معنا.  

2-  تقدمي منتجات عالية اجلودة وباأحدث الأ�ساليب الفعالة التي توفر بيئة اآمنة.

3-  قيا�س م�ستويات الأداء والتاأكد من تطابقها مع هذه ال�سيا�سة.

4-  ال�ستمرار يف تطوير اأنظمة الرعاية امل�سئولة وم�ستويات اجلودة.

5-  اللتزام مبتطلبات واأنظمة احلوكمة.

وتقوم ال�سركة بن�سر وتعزيز الوعي باملخاطر املتعلقة بالعمل وال�سحة املهنية والأمن مع تطبيق التقنيات ال�سرورية للتقليل من هذه 

املخاطر اإىل اأقل حد ممكن من الناحية العملية، كما تقوم بعقد حما�سرات وحمالت توعية على مدار العام لكل العاملني حول 

ال�سالمة واملحافظة على البيئة لرفع م�ستوى الوعي باأ�سول ال�سالمة مما ي�سهم يف جعل �سبكيم بيئة عمل اآمنة،  وكان نتيجة ذلك  

اإجناز 12 مليون �ساعة عمل بدون اإ�سابة مقعدة عن العمل. وقد بلغت �ساعات تدريب العاملني  معدل 9٫990  �ساعة تدريب يف 

جمالت الأمن وال�سالمة والبيئة بهدف اإعدادهم وتاأهيلهم وتطويرهم لت�سغيل و�سيانة م�سانع ال�سركة ب�سكل اآمن. 

وتطبيقًا ملنهج ال�ستدامة تعمل �سركة �سبكيم منذ ن�ساأتها يف اإنتاج املواد البرتوكيماوية بطريقة م�ستدامة تهدف خلف�س انبعاثات 

الغازات الدفيئة وتر�سيد ا�ستخدام املياه والطاقة والتقليل من فاقد املواد، وتتبنى اإدارة ال�سركة نهج التغيري الذي تنعك�س اآثاره 

اإيجابًا على اأعمال ال�سركة وعلى البيئة ب�سكل عام. وت�سعى ال�سركة لتعزيز اأولويات ال�ستدامة لدى موظفيها لتحقيق م�ساهمة فاعلة 

جتاه م�ستقبل م�ستدام، وتن�سر �سبكيم على موقعها الإلكرتوين بيانات ال�سالمة مل�سانعها القائمة حتت �سعار )بيئة بال نفايات( وذلك 

لتوعية اجلميع بطبيعة منتجاتها.
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 الخاتمة
اإن هذا التقرير وما احتواه من اإجنازات واأرقام تقف وراءها اإرادة خمل�سة عملت بجد واجتهاد، ويف نف�س 

الوقت فاإنه يعك�س جهود الكوادر الب�سرية ال�سعودية داخل ال�سركة. وقد قام اجلميع بجهد متميز عك�سته الأفكار 

واملبادرات والروؤى النا�سجة واجليدة التي طرحتها »�سبكيم« واأ�سفرت كلها عن نتائج اإيجابية ومثمرة.

اإن جمل�س الإدارة وهو يختتم تقريره لعام 2013م فاإنه يتقدم لل�سادة امل�ساهمني بال�سكر اجلزيل على الثقة التي 

اأولوها اإياه ويدعو اهلل ـ عز وجل ـ اأن يزيد بالدنا من نعمه ومين عليها دائمًا بالأمن والأمان واأن يحفظ لنا قائد 

م�سريتنا ونه�ستنا خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهده الأمني على رعايتهم ودعمهم وم�ساندتهم لل�سركة، 

كما يتقدم بجزيل ال�سكر والمتنان اإىل جميع الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية وجميع عمالء ال�سركة ومورديها الكرام 

على تعاونهم ال�سادق وت�سجيعهم الدائم، كما ي�سكر كل العاملني بال�سركة على جهودهم املخل�سة وحر�سهم على 

ا�ستمرار تقدمها وازدهارها.

تو�سيات جمل�ض االإدارة

يو�صي جمل�س اإدارة ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات »�صبكيم«، اجلمعية العامة العادية 

املقرر عقدها - مب�صيئة اهلل -  يف 16 مار�س 2014م مبا يلي:

املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة للعام املايل 2013م .  -1

الت�سديق على القوائم املالية وح�ساب الأرباح واخل�سائر لل�سركة كما يف 2013/12/31م.  -2

املوافقة على تقرير مراجعي احل�سابات لل�سنة املالية املنتهية كما يف 2013/12/31م.   -3

اإبراء ذمة اأع�ساء جمل�س الإدارة عن العام املن�سرم 2013م.  -4

املوافقة على تو�سية جمل�س الإدارة بتوزيع اأرباح نقدية على م�ساهمي ال�سركة عن الن�سف الثاين   -5

من عام 2013م بواقع )0٫65( ريال �سعودي لل�سهم الواحد مبا ميثل )6٫5%( من القيمة 

ال�سمية لل�سهم الواحد باإجمايل مبلغ وقدره )238٫333٫333( ريال �سعودي، على اأن يكون 

تاريخ اأحقية توزيع الأرباح للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد 

اجلمعية العامة، علمًا باأنه مت �سرف مبلغ )0٫6( ريــال لل�سهم الواحد عن الن�سـف الأول مـن 

عام 2013م.

املوافقة على �سرف مبلغ )2٫200٫0000 ريال( مليونان ومئتا األف ريال كمكافاأة لأع�ساء   -6

جمل�س الإدارة بواقع )200٫000 ريال( مئتا األف ريال لكل ع�سو عن ال�سنة املالية 2013م.

املوافقة على اختيار مراجع احل�سابات املر�سح من قبل جلنة املراجعة، ملراجعة ح�سابات ال�سركة.   -7

للعام املايل 2014م والبيانات املالية الربع �سنوية وحتديد اأتعابه.
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ز في الطبيعة الَتَميُّ
نبات الهورنية ال�صعودي هو نبات ع�ساري يتمتع باأهمية بيئية كبرية وبخا�سة يف املناطق القاحلة باململكة 

العربية ال�سعودية اأو اجلزيرة العربية ب�سكل عام. ويعك�س هذا النبات التميز يف الطريقة التي يخزن بها املياه يف 

�ساقه، وجذوره واأوراقه، وهي �سمات تت�سم بها نباتات عدة اأخرى ملقاومة درجات احلرارة العالية وانخفا�س معدل 

هطول الأمطار.

تقرير مراجعي الحسابات  
والقوائم المالية الموحدة



تََمـــــــــــــيُّز 69

تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

70تقرير مراجعي احل�صابات

71قائمة املركز املايل املوحدة

72قائمة الدخل املوحدة

73قائمة التدفقات النقدية املوحدة

75قائمة حقوق امل�صاهمني املوحدة

76 - 91اإي�صاحات حول القوائم املالية املوحدة
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املكاتب يف اململكة العربية ال�سعودية: اخلرب ــــ جدة ــــ الريا�س

نطاق املراجعة:

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املوحدة املرفقة لل�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )�سركة م�ساهمة �سعودية( )»ال�سركة«( وال�سركات 

التابعة لها )وُي�سار اإليهم جمتمعة بـ »املجموعة«( كما يف 31 دي�سمرب 2013م 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 وقد مت اإعدادها وفقًا لن�س املادة 123 

من نظام ال�سركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأينا حول هذه القوائم املالية 

املوحدة ا�ستناًدا اإىل 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 اأخطاء جوهرية. ت�ستمل 

املراجعة على فح�س الأدلة، على اأ�سا�س 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�س العام للقوائم املالية املوحدة. باعتقادنا اأن مراجعتنا توفر درجة 

معقولة من القناعة متّكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية املوحدة.

راأي غري متحفظ:

يف راأينا، اأن القوائم املالية املوحدة ككل: 

ُتظهر بعدل، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل املوحد للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2013م ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية   ) 1

املوحدة لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.

تتفق مع نظام ال�سركات ال�سعودي ومع النظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم املالية املوحدة.  ) 2

عن اإرن�ست ويونغ 

عبد العزيز �سعود ال�سبيبي 

حما�سب قانوين 

قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم 339

11 ربيع الآخر 1435هـ اخلرب: 

11 فرباير 2014م   

تقرير مراجعي الحسابات إلى السادة المساهمين في
الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات )»سبكيم«(

)شركة مساهمة سعودية(
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2012م 

اإي�ساح

2013
ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

املوجودات

املوجودات املتداولة

32٫857٫603٫8073٫053٫454٫336نقد وما يف حكمه

41٫314٫330٫713857٫219٫312ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

5302٫726٫432277٫956٫178خمزون

4٫474٫660٫9524٫188٫629٫826اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

611٫547٫456٫93010٫648٫927٫193ممتلكات وم�سانع ومعدات

7473٫322٫399252٫576٫753تكاليف تطوير م�ساريع

829٫543٫92329٫543٫923�سهرة

9163٫765٫31369٫249٫396موجودات غري ملمو�سة

12٫214٫088٫56511٫000٫297٫265اإجمايل املوجودات غري املتداولة

16٫688٫749٫51715٫188٫927٫091اإجمايل املوجودات 

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

املطلوبات املتداولة

10747٫689٫314746٫227٫815ذمم دائنة ومطلوبات اأخرى وخم�س�سات

-1248٫744٫532ح�سابات بنكية مك�سوفة

1175٫388٫20693٫538٫155�سلف من ال�سركاء ق�سرية الأجل

13416٫510٫465489٫940٫823اجلزء املتداول من قرو�س طويلة الأجل

58٫864٫865-15اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

1٫288٫332٫5171٫388٫571٫658اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

135٫354٫903٫7333٫976٫859٫248قرو�س طويلة الأجل

141٫800٫000٫0001٫800٫000٫000�سكوك 

15255٫000٫000251٫513٫515التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

11392٫077٫039414٫324٫544�سلف من ال�سركاء طويلة الأجل

1699٫783٫08982٫545٫023تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني

1771٫754٫197130٫553٫193القيمة العادلة لعقود تغطية خماطر اأ�سعار الفائدة

5٫860٫8869٫235٫860مطلوبات غري متداولة اأخرى

7٫979٫378٫9446٫665٫031٫383اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

9٫267٫711٫4618٫053٫603٫041اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

183٫666٫666٫6603٫666٫666٫660راأ�س املال

1٫108٫947٫9751٫046٫903٫069احتياطي نظامي

1948٫893٫67748٫893٫677احتياطي نتائج بيع ح�س�س يف �سركات تابعة

783٫328٫357960٫457٫541اأرباح م�ستبقاة

-20238٫333٫333توزيعات اأرباح مقرتحة

)99٫492٫806()54٫992٫116(17�سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود مقاي�سة  اأ�سعار الفائدة

2٫045٫1402٫402٫706احتياطي ترجمة عمالت اأجنبية   

5٫793٫223٫0265٫625٫830٫847اإجمايل حقوق امل�ساهمني

211٫627٫815٫0301٫509٫493٫203حقوق الأقلية

7٫421٫038٫0567٫135٫324٫050اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

15٫188٫927٫091 16٫688٫749٫517اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق الأقلية

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

اإي�ساح

2013
ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 3٫921٫878٫521 224٫005٫632٫539املبيعات

)2٫654٫333٫208()2٫707٫052٫326(تكلفة املبيعات

 1٫267٫545٫313 1٫298٫580٫213الربح الإجمايل

)131٫668٫476()136٫534٫541(23م�ساريف عمومية واإدارية

 1٫135٫876٫837 1٫162٫045٫672الدخل من العمليات الرئي�سية

 22٫730٫187 17٫091٫938ايراد ا�ستثمار

)183٫381٫198()171٫308٫067(تكاليف متويل

 11٫958٫088)22٫273٫639()م�ساريف( / اإيرادات اأخرى

 987٫183٫914 985٫555٫904 الدخل قبل ح�ساب حقوق الأقلية والزكاة و�سرائب الدخل  الأجنبية 

)314٫496٫588()309٫900٫853(حقوق الأقلية

 672٫687٫326 675٫655٫051الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سرائب الدخل الأجنبية 

)71٫517٫348()55٫205٫996(24زكاة و�سرائب دخل اأجنبية

 601٫169٫978 620٫449٫055�سايف الدخل 

ربحية ال�سهم )ريال �سعودي(:

 1٫64 1٫69ربحية ال�سهم )من �سايف الدخل(

 3٫10 3٫17 ربحية 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 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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اإي�ساح

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

التدفقات النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

 672٫687٫326 675٫655٫051الدخل قبل ح�ساب الزكاة و�سرائب الدخل الأجنبية

لـ: التعديالت 

 514٫391٫992 558٫071٫107   ال�ستهالك والإطفاء

 16٫617٫735 17٫238٫066   تعوي�س نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

 183٫381٫198 171٫308٫067   تكاليف التمويل

 314٫496٫588 309٫900٫853   حقوق الأقلية 

 17٫104 21٫043٫063   اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات وم�سانع ومعدات

    - 3٫680٫405   املمتلكات وامل�سانع واملعدات امل�سطوبة 

)22٫730٫187()17٫091٫938(   اإيراد ا�ستثمار

1٫739٫804٫674 1٫678٫861٫756 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)169٫310٫511()453٫968٫488(   املدينون

 3٫124٫784)24٫770٫254(   املخزون

 17٫405٫201)18٫529٫554(   الدائنون

العمليات  1٫530٫081٫230 1٫242٫536٫378النقدية من 

)281٫482٫815()257٫762٫488(تكاليف متويل مدفوعة

)54٫225٫402()38٫589٫917(زكاة و�سرائب دخل اأجنبية مدفوعة

 1٫194٫373٫013 946٫183٫973�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

التدفقات النقدية من الن�ساطات ال�ستثمارية

ا�ستثمار م�ستلم  22٫730٫187 17٫091٫938اإيراد 

)1٫208٫191٫312()1٫309٫403٫283(اإ�سافات على ممتلكات وم�سانع ومعدات

)54٫556٫806()183٫125٫438(اإ�سافات على موجودات غري ملمو�سة

)88٫360٫609()220٫745٫646(اإ�سافات على تكاليف تطوير م�ساريع

 220٫000    -املتح�سل من ا�ستبعاد ممتلكات وم�سانع ومعدات

)1٫328٫158٫540()1٫696٫182٫429(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات ال�ستثمارية

التدفقات النقدية من الن�ساطات التمويلية

مك�سوفة بنكية  )15٫784٫610( 48٫744٫532ح�سابات 

 480٫072٫171 1٫304٫614٫127قرو�س طويلة الأجل

)48٫162٫160()55٫378٫380(التزامات مبوجب عقد اإيجار راأ�سمايل

 57٫624٫522)40٫397٫454(�ُسلف من ال�سركاء 

الأقلية )274٫927٫491()205٫877٫332(حقوق 

)641٫666٫666()495٫000٫000(توزيعات اأرباح مدفوعة

)2٫200٫000()2٫200٫000(مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة مدفوعة

)445٫044٫234( 554٫505٫493�سايف النقدية من / )امل�ستخدمة يف( الن�ساطات التمويلية

)578٫829٫761()195٫492٫963(�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

 3٫629٫881٫391 33٫053٫454٫336النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

 2٫402٫706)357٫566(احتياطي حتويل عمالت اأجنبية

 3٫053٫454٫336 32٫857٫603٫807النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
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معلومات اإ�سافية حول التدفقات النقدية:

تتمثل املعامالت غري النقدية فيما يلي:

اإي�ساح

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

   - 238٫333٫333توزيعات اأرباح مقرتحة 

 98٫101٫617 686٫454٫421اإ�سافة تكاليف اقرتا�س على ممتلكات وم�سانع ومعدات 

 60٫116٫998 62٫044٫906املحول اإىل الحتياطي النظامي

 35٫905٫199 1714٫382٫306�سايف التغري يف القيمة العادلة لعقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة 

    - 3٫142٫913مبالغ م�ستحقة القب�س لقاء ا�ستبعاد ممتلكات وم�سانع ومعدات

 6٫527٫938 61٫158٫336املحول من ممتلكات وم�سانع ومعدات اإىل موجودات غري ملمو�سة 

 4٫438٫759 -8املحول من �سهرة اإىل موجودات غري ملمو�سة 

 20٫652٫492 -7املحول من تكاليف تطوير م�ساريع اإىل موجودات غري ملمو�سة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31 جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

راأ�س املال

ريال �سعودي

الحتياطي

النظامي

ريال �سعودي

احتياطي نتائج 

 بيع احل�س�س 

يف �سركات

تابعة

ريال �سعودي

 الأرباح

 امل�ستبقاة

   ريال �سعودي

 توزيعات الأرباح

    املقرتحة

  ريال �سعودي

�سايف التغري يف 

القيمة العادلة 

لعقود مقاي�سة 

اأ�سعار الفائدة

ريال �سعودي

احتياطي 

 ترجمة 

عمالت

اأجنبية

ريال �سعودي

املجموع

ريال �سعودي

الر�سيد يف 1 يناير 2012

 

3٫666٫666٫660986٫786٫071 48٫893٫677 604٫937٫894 458٫333٫333 )135٫398٫005(-    5٫630٫219٫630 

 601٫169٫978    -    -     - 601٫169٫978    -    -    -�سايف الدخل

�سايف التغري يف القيمة 

   العادلة لعقود مقاي�سة 

 35٫905٫199    - 35٫905٫199     -    -    -    -    -   اأ�سعار الفائدة

�سايف التغري يف احتياطي 

 2٫402٫706 2٫402٫706-     -    -    -    -    -   ترجمة عمالت اأجنبية 

املحول اإىل الحتياطي 

   -    --     -)60٫116٫998(    - 60٫116٫998    -   النظامي 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 

)2٫200٫000(    --     -)2٫200٫000(    -    -    -   الإدارة

توزيعات اأرباح مدفوعة 

)641٫666٫666(     --)458٫333٫333()183٫333٫333(    --    -   )اإي�ساح 20(

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

2012    

 

3٫666٫666٫6601٫046٫903٫069 48٫893٫677 960٫457٫541 -)99٫492٫806(2٫402٫706 5٫625٫830٫847 

الر�سيد يف 

   1 يناير 2013

 

3٫666٫666٫6601٫046٫903٫069 48٫893٫677 960٫457٫541 -     )99٫492٫806(2٫402٫706 5٫625٫830٫847 

 620٫449٫055    -    -     - 620٫449٫055    -    -    -�سايف الدخل

�سايف التغري يف القيمة 

   العادلة لعقود مقاي�سة 

 44٫500٫690    - 44٫500٫690     -   -    -    -    -   اأ�سعار الفائدة

�سايف التغري يف احتياطي 

)357٫566()357٫566(    -     -   -    -    -    -   ترجمة عمالت اأجنبية 

املحول اإىل الحتياطي 

    -    -    -     -)62٫044٫906(    - 62٫044٫906    -   النظامي 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 

)2٫200٫000(    -    -     -)2٫200٫000(    -    -    -   الإدارة

توزيعات اأرباح مدفوعة 

)495٫000٫000(    -    -     -)495٫000٫000(    -    -    -   )اإي�ساح 20(

توزيعات اأرباح مقرتحة 

--- 238٫333٫333)238٫333٫333(    --    -   )اإي�ساح 20(

الر�سيد يف 

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

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31  جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

قائمة حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
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حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

راأ�س املال

ريال �سعودي

الحتياطي

النظامي

ريال �سعودي

احتياطي نتائج 

 بيع احل�س�س 

يف �سركات

تابعة

ريال �سعودي

 الأرباح

 امل�ستبقاة

   ريال �سعودي

 توزيعات الأرباح

    املقرتحة

  ريال �سعودي

�سايف التغري يف 

القيمة العادلة 

لعقود مقاي�سة 

اأ�سعار الفائدة

ريال �سعودي

احتياطي 

 ترجمة 

عمالت

اأجنبية

ريال �سعودي

املجموع

ريال �سعودي

الر�سيد يف 1 يناير 2012

 

3٫666٫666٫660986٫786٫071 48٫893٫677 604٫937٫894 458٫333٫333 )135٫398٫005(-    5٫630٫219٫630 

 601٫169٫978    -    -     - 601٫169٫978    -    -    -�سايف الدخل

�سايف التغري يف القيمة 

   العادلة لعقود مقاي�سة 

 35٫905٫199    - 35٫905٫199     -    -    -    -    -   اأ�سعار الفائدة

�سايف التغري يف احتياطي 

 2٫402٫706 2٫402٫706-     -    -    -    -    -   ترجمة عمالت اأجنبية 

املحول اإىل الحتياطي 

   -    --     -)60٫116٫998(    - 60٫116٫998    -   النظامي 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 

)2٫200٫000(    --     -)2٫200٫000(    -    -    -   الإدارة

توزيعات اأرباح مدفوعة 

)641٫666٫666(     --)458٫333٫333()183٫333٫333(    --    -   )اإي�ساح 20(

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 

2012    

 

3٫666٫666٫6601٫046٫903٫069 48٫893٫677 960٫457٫541 -)99٫492٫806(2٫402٫706 5٫625٫830٫847 

الر�سيد يف 

   1 يناير 2013

 

3٫666٫666٫6601٫046٫903٫069 48٫893٫677 960٫457٫541 -     )99٫492٫806(2٫402٫706 5٫625٫830٫847 

 620٫449٫055    -    -     - 620٫449٫055    -    -    -�سايف الدخل

�سايف التغري يف القيمة 

   العادلة لعقود مقاي�سة 

 44٫500٫690    - 44٫500٫690     -   -    -    -    -   اأ�سعار الفائدة

�سايف التغري يف احتياطي 

)357٫566()357٫566(    -     -   -    -    -    -   ترجمة عمالت اأجنبية 

املحول اإىل الحتياطي 

    -    -    -     -)62٫044٫906(    - 62٫044٫906    -   النظامي 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س 

)2٫200٫000(    -    -     -)2٫200٫000(    -    -    -   الإدارة

توزيعات اأرباح مدفوعة 

)495٫000٫000(    -    -     -)495٫000٫000(    -    -    -   )اإي�ساح 20(

توزيعات اأرباح مقرتحة 

--- 238٫333٫333)238٫333٫333(    --    -   )اإي�ساح 20(

الر�سيد يف 

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

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 31  جزءًا من هذه القوائم املالية املوحدة.

1- التنظيم والعمليات

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�س 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  2013ال�سركات التابعة:

65%65%ال�سركة العاملية للميثانول

53٫91%53٫91%ال�سركة العاملية للدايول

76%76%ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة )مالحظة 1(

76%76%ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة )مالحظة 1(

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%100%�سركة �سبكيم للكيماويات

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

50%50%�سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة )مالحظة 2(

-75%م�سنع ال�سركة ال�سعودية للمنتجات املتخ�س�سة )مالحظة 3(

-100%�سركة �سبكيم اآ�سيا بي تي اإي )مالحظة 4(

مالحظة 1: تتفق ن�سب امللكية املو�سحة اأعاله مع عقود تاأ�سي�س ال�سركات امل�ستثمر فيها ومتثل هذه الن�سب ن�سبة ملكية املجموعة يف راأ�سمال هذه ال�سركات 

امل�ستثمر فيها. كما اأن ن�سب امللكية الفعلية للمجموعة يف هاتني ال�سركتني املذكورتني اأعاله امل�ستخدمة يف ت�سجيل ح�سة املجموعة يف النتائج تبلغ 78٫52% لكلتا 

ال�سركتني. وقد ن�ساأت هذه الزيادة يف ن�سبة امللكية من م�ساهمة املجموعة ب�سلف تتجاوز ن�سبة ملكيتها وذلك لتعوي�س عجز �سريك من ال�سركاء مالكي ح�س�س 

الأقلية يف هذه ال�سلف؛ وهو ما نتج عنه زيادة امللكية الفعلية يف هذين ال�ستثمارين، علمًا باأن عقدي تاأ�سي�س ال�سركتني مل يتم حتديثهما بعد )اإي�ساح 11(.

مالحظة 2: على الرغم من اأن ال�سركة متتلك 50% فقط من احل�س�س 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.

 

مالحظة 3: تاأ�س�ست ال�سركة امل�ستثَمر فيها خالل ال�سنة، وحيث اإن عقد تاأ�سي�سها م�سجل بتاريخ 12 �سفر 1435هـ )املوافق 15 دي�سمرب 2013م(، غري 

اأن الإجراءات النظامية املتعلقة بتاأ�سي�س ال�سركة مل ُت�ستكمل اإل يف الفرتة الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل حيث �سدر ال�سجل التجاري يف 4 ربيع الأول 

1435هـ )املوافق 5 يناير 2014م(؛ ومن ثّم فلم يكن لل�سركة امل�ستثمر فيها اأية اأن�سطة ت�سغيلية خالل ال�سنة. 

مالحظة 4: تاأ�س�ست ال�سركة امل�ستثمر فيها خالل ال�سنة يف �سنغافورة، وتاريخ عقد تاأ�سي�سها هو 13 جمادى الأوىل 1434 هــ )املوافق 25 مار�س 2013م(. 

وتزاول ال�سركة ت�سويق املنتجات البرتوكيماوية دوليًا وبيعها وتخزينها. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
31 ديسمبر 2013م
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2- ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقًاً للمعايري والأنظمة املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. وفيما يلي 

ملخـ�س بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة من ِقبل املجموعة:

العرف املحا�سبي

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

ا�ستخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية املوحدة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقًا للمبادئ املحا�سبة املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات والأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات 

واملطلوبات امل�سرح بها، والإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املوحدة، ومبالغ الإيرادات وامل�ساريف 

امل�سرح عنها خالل فرتة اإ�سدار القوائم املالية املوحدة.

اأ�سا�ص توحيد القوائم املالية 

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها التي متار�س ال�سركة �سيطرة عليها ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر واملعدة 

لنف�س 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�س امللكية العائدة لأطراف اأخرى يف ال�سركات التابعة �سمن »حقوق الأقلية« يف هذه القوائم املالية املوحدة، علمًاً 

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 لحقًا 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.

ُيعرتف 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�ساريف

ت�سنف كل 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�سًاً املخ�س�س 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 ومواد خام 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�س متو�سط 

التكلفة املرجح. يتم جتنيب خم�س�سات منا�سبة للبنود بطيئة احلركة واملخزون التالف.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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تكاليف تطوير م�ساريع

اإن تكاليف تطوير امل�ساريع متثل التكاليف القانونية وتكاليف الرتاخي�س وتكاليف درا�سات اجلدوى والتكاليف الأخرى ذات العالقة 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.

املمتلكات وامل�سانع واملعدات

ت�سجل املمتلكات وامل�سانع واملعدات مبدئيًا بالتكلفة وتدرج بالتكلفة ناق�سًاً ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س 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 مبا فيها 

تكاليف القرتا�س املرتبطة مبا�سرة ب�سراء اأ�سل موؤهل اأو اإن�سائه لفرتة زمنية طويلة اأو اإنتاجه. ويجنب خم�س�س ا�ستهالك على اأ�سا�س 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 – 33٫3مباٍن

4�سيارات

1-10مواد حمفزة واأدوات

1-10حا�سب اآيل واأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

املوجودات غري امللمو�سة

تتمثل املوجودات غري امللمو�سة يف تكاليف ال�سيانة الدورية والأتعاب املدفوعة مقدمًا نظري اتفاقية �سراء اإنتاج طويلة الأجل حالية وامل�ساريف 

املوؤجلة الأخرى. 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 �سابقا وغري املطفاأة على امل�ساريف يف احلال ومن ثم 

تطفاأ تكاليف ال�سيانة الدورية اجلديدة على مدى الفرتة املقدرة لالنتفاع بتلك التكاليف. وتطفاأ امل�ساريف املوؤجلة الأخرى على مدى الفرتة 

املقدرة لال�ستفادة منها.

عمليات جتميع املن�ساآت وال�سهرة

تتم املحا�سبة عن عمليات جتميع املن�ساآت با�ستخدام طريقة ال�ستحواذ املحا�سبية. وتقا�س تكلفة ال�ستحواذ بالقيمة العادلة ملجموع العو�س 

املحول، وذلك كما يف تاريخ ال�ستحواذ، بالإ�سافة اإىل قيمة اأي من ح�س�س الأقلية يف ال�سركة امل�ستحوذ عليها. وبالن�سبة لكل عملية جتميع 

من�ساآت، يقوم امل�سرتي بقيا�س ح�س�س 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�س ال�سهرة مبدئيًا بالتكلفة التي متثل الفائ�س يف قيمة العو�س املحول عن ح�سة املجموعة يف القيمة العادلة ل�سايف املوجودات 

واملطلوبات املقتناة والقابلة للتحديد بذاتها، اأما اإذا كانت قيمة العو�س 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�س ال�سهرة بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر مرتاكمة نا�سئة عن انخفا�س القيمة. ولغر�س اختبار انخفا�س 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�س املوجودات اأو 

املطلوبات الأخرى للمجموعة اإىل تلك الوحدات اأو جمموعة الوحدات.
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2- ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة )تتمة(

عندما ت�سكل ال�سهرة جزءًا من الوحدة املولدة للنقد ويتم ا�ستبعاد جزء 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�س 

ال�سهرة امل�ستبعدة يف هذه احلالة على اأ�سا�س القيمة الن�سبية للعمليات امل�ستبعدة واجلزء املحتفظ به من وحدة توليد النقد.

وعند بيع ال�سركات التابعة، يتم العرتاف بالفرق بني �سعر البيع و�سايف املوجـودات زائدًا فروقـات الرتجـمـة املرتاكـمـة وال�سهـرة يف قائمــة 

الدخــل املوحــدة.

النخفا�ص يف قيمة املوجودات غري املتداولة

تقوم املجموعة بتاريخ كل قائمة املركز املايل مبراجعة القيم الدفرتية ملوجوداتها غري املتداولة عدا ال�سهرة للتاأكد من عدم وجود موؤ�سر يدل 

على انخفا�س يف قيمـة تلك املوجودات. ويف حالة وجود هذا املوؤ�سـر، يتم تقدير القيمة املقدرة لال�سرتداد لتلك الأ�سول للتو�سل اإىل قيمة 

النخفا�س 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�س 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�س يف القيمة كم�سروف عند تكبدها. 

ُيجرى اختبار النخفا�س يف قيمة ال�سهرة �سنويًا على الأقل 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�س �سهرة اإليها، يتم العرتاف بذلك كخ�سارة نا�سئة 

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

وعند عك�س قيد اخل�سارة النا�سئة عن النخفا�س 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�س قيمة الأ�سل )اأو الوحدة املولدة للنقد( 

يف ال�سنوات ال�سابقة. ويتم العرتاف بعك�س قيد اخل�سارة النا�سئة عن النخفا�س يف القيمة، با�ستثناء ال�سهرة، كاإيرادات عند حتديدها.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

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

خم�س�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 وال�سرائب الأجنبية

تخ�سع املجموعة لالأنظمة الزكوية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ويجنب اأي�سًا خم�س�س ل�سرائب الدخل  الأجنبية وفقًا لالأنظمة 

ال�سريبية الأجنبية التي تعمل مبوجبها ال�سركات التابعة الأجنبية للمجموعة. يتم قيد الزكاة و�سرائب الدخل  على اأ�سا�س ال�ستحقاق. اأما 

الفروقات بني الزكاة و�سرائب الدخل  املتوقعة لل�سنة وخم�س�س 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�سرائب الدخل الأجنبية املحملة يف القوائم املالية املوحدة الزكاة امل�ستحقة على 

ال�سركة وح�سة ال�سركة يف زكاة ال�سركات التابعة و�سرائب الدخل  الأجنبية اخلا�سة بال�سركات التابعة الأجنبية. اأما الزكاة املحملة و�سرائب 

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

الحتياطي النظامي

طبقًا لأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها يف كل �سنة لتكوين احتياطي يعادل ن�سف راأ�س 

املال، علمًا باأن هذا الحتياطي غري قابل للتوزيع.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة

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

بيع ح�س�س يف �سركات تابعة«.

الأدوات املالية امل�ستقة

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�س الوقت، يتم تعديل القيمة الدفرتية لأداة التحوط بالربح اأو اخل�سارة املقابلة منذ بداية التحوط، حيث يتم العرتاف بذلك 

مبا�سرة يف قائمة الدخل املوحدة.

اإن تغطية خماطر التدفقات النقدية هي التي تغطي التغريات يف التدفقات النقدية ذات ال�سلة باملوجودات واملطلوبات املعرتف بها اأو 

اللتزامات املوؤكدة غري املعرتف بها اأو العمليات املتوقعة. بالن�سبة لتغطية املخاطر التي تفي ب�سروط حما�سبة تغطية املخاطر،  يتم العرتاف 

مبدئيًا ومبا�سرة باجلزء اخلا�س بالربح اأو اخل�سارة الناجت عن اأداة تغطية املخاطر �سمن »حقوق امل�ساهمني«. ويتم لحقا اإدراج املبلغ يف 

قائمة الدخل املوحدة خالل نف�س 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. 

عقود الإيجار

ت�سنف عقود الإيجار كعقود اإيجار راأ�سمايل اإذا ترتب على عقد الإيجار حتويل لكل خماطر ومنافع امللكية املتعلقـة بالأ�سل اإىل 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. اإن 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�سهم

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

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

2013
ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 1٫998٫896٫408 1٫971٫037٫113ودائع مرابحة 

 1٫054٫557٫928 886٫566٫694اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

2٫857٫603٫807 3٫053٫454٫336 

4- الذمم املدينة واملبالغ املدفوعة مقدمًا والذمم املدينة الأخرى

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 1٫087٫813٫095670٫711٫272ذمم جتارية مدينة

 186٫508٫040 226٫517٫618تاأمينات نقدية ومبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة اأخرى

1٫314٫330٫713 857٫219٫312 

5- املخزون

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 137٫683٫476 146٫209٫300قطع غيار

 133٫336٫058 118٫714٫576ب�ساعة تامة ال�سنع

 6٫936٫644 37٫802٫556مواد خام

302٫726٫432 277٫956٫178 

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

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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6 - املمتلكات وامل�سانع واملعدات

بالريال ال�سعودي

امل�سانع

واملعدات

الأرا�سي

واملباين

املواد املحفزة

والأدوات

ال�سيارات 

واحلا�سب 

الآيل والأثاث 

والرتكيبات 

واملعدات املكتبية

الأعمال الإن�سائية

حتت التنفيذ

املجموع

2013

املجموع

2012

التكلفة:

 11٫362٫289٫007 12٫641٫792٫541 2٫346٫712٫825 73٫688٫094 238٫089٫226 174٫005٫185 9٫809٫297٫211  يف بداية ال�سنة

 1٫306٫292٫929 1٫395٫857٫704 1٫192٫317٫407 957٫473 44٫906٫276 2٫017٫328 155٫659٫220  لالإ�سافات

   -    -)300٫647٫774( 391٫601 25٫622٫659 15٫599٫638 259٫033٫876  للتحويالت

   للمحول اإىل  املوجودات 

)6٫527٫938()1٫158٫336()1٫158٫336(----  غري امللمو�سة )اإي�ساح 9(

)20٫261٫457()31٫452٫903(----)31٫452٫903(  لال�ستبعادات

-)7٫649٫148(--)7٫649٫148(--  للم�سطوب

10٫192٫537٫404191٫622٫151300٫969٫01375٫037٫1683٫237٫224٫12213٫997٫389٫85812٫641٫792٫541  يف نهاية ال�سنة

ال�ستهالك:

 1٫554٫587٫492 1٫992٫865٫348 - 51٫508٫022 234٫957٫636  1٫686٫406٫70719٫992٫983  يف بداية ال�سنة

 458٫302٫209 468٫303٫250- 6٫407٫238  63٫485٫168 5٫165٫423 393٫245٫421  للمحمل لل�سنة

)20٫024٫353()7٫266٫927(----)7٫266٫927(  لال�ستبعادات

-)3٫968٫743(--)3٫968٫743(         -    -  للم�سطوب

 1٫992٫865٫348 2٫449٫932٫928- 57٫915٫260 294٫474٫061  25٫158٫406 2٫072٫385٫201  يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية:

 11٫547٫456٫930 3٫237٫224٫122 17٫121٫908 6٫494٫952 8٫120٫152٫203166٫463٫745 31 دي�سمرب 2013

10٫648٫927٫193 2٫346٫712٫825 22٫180٫072 3٫131٫590 318٫122٫890٫504154٫012٫202 دي�سمرب 2012

اإن املمتلكات وامل�سانع واملعدات كما يف 31 دي�سمرب 2013م تت�سمن م�سنعًا ومعدات مملوكة مبوجب التزامات اإيجار راأ�سمايل بتكلفة قدرها 535٫1 مليون ريال 

�سعودي )2012: 535٫1 مليون ريال �سعودي( وا�ستهالك مرتاكم يبلغ  216 مليون ريال �سعودي )2012: 195٫9 مليون ريال �سعودي(.

اإن املمتلكات وامل�سانع واملعدات مقامة على اأر�س يف مدينة اجلبيل ال�سناعية م�ستاأجرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع ملدة 30 عامًا بداأت يف 16 حمرم 1423هـ، 

)املوافق 30 مار�س 2002م(. اإن عقود الإيجار قابلة للتجديد بالتفـاق امل�سـرتك بني الطرفني.

اإن بع�س ممتلكات وم�سانع ومعدات املجموعة، ب�سايف قيمتها الدفرتية وقدرها 6٫433 األف ريال �سعودي )2012: 7٫312 األف ريال �سعودي( مرهونة ك�سمان 

مقابل قرو�س مقدمة من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي و�سندوق ال�ستثمارات العامة وقرو�س 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�س والأتعاب املهنية وتكاليف القرتا�س.

بلغت تكاليف القرتا�س اخلا�سة مب�ساريع ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية للبوليمرات و�سركة �سبكيم للكيماويات و�سركة اخلليج لعوازل الكابالت 

املتقدمة  والتي مت اإ�سافتها خالل ال�سنة ما مقداره 86٫5 مليون ريال �سعودي )2012: 98٫1 مليون ريال �سعودي(.
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7- تكاليف تطوير امل�ساريع

فيما يلي حركة تكاليف تطوير امل�ساريع:

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 184٫868٫636 252٫576٫753يف بداية ال�سنة

 88٫360٫609 220٫745٫646الإ�سافات خالل ال�سنة

)20٫652٫492( -املحول اإىل موجودات غري ملمو�سة )اإي�ساح 9(

473٫322٫399 252٫576٫753 

8- ال�سهـرة 

وفقًا لقرارات جمل�س اإدارة املجموعة، مت تاأ�سي�س 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�س 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، الذي يت�سمن اعتبارًا حمتماًل وقد مت العرتاف بهذا 

املبلغ ك�سهرة بتاريخ ال�ستحواذ.

نفذت املجموعة خالل ال�سنة اإجراء »تخ�سي�س �سعر ال�سراء« فيما يتعلق بال�ستحواذ على اأكرتا اإ�س اإيه. ووفقًا لهذا الإجراء، حددت املجموعة 

واأعادت ت�سنيفها اإىل املوجودات غري امللمو�سة مبلغ 4٫4 مليون ريال �سعودي واخلا�س بعالقات العمالء ويطفاأ هذا املبلغ على مدى ثالث 

�سنوات. واأدرج املبلغ الفائ�س عن �سايف القيمة الدفرتية البالغة 29٫5 مليون ريال �سعودي ك�سهرة يف قائمة املركز املايل املوحدة، ويخ�سع 

لختبار النخفا�س يف القيمة. 

9- املوجودات غري امللمو�سة

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

التكلفة:

 81٫912٫419 168٫088٫414   يف بداية ال�سنة

 54٫556٫806 183٫125٫438   اإ�سافات

 31٫619٫189 1٫158٫336   حتويالت )الإي�ساحات 6 و 7 و8(

 168٫088٫414 352٫372٫188   يف نهاية ال�سنة

الإطفاء:

 42٫749٫235 98٫839٫018   يف بداية ال�سنة

 56٫089٫783 89٫767٫857   املحمل لل�سنة

- -   حتويالت     

 98٫839٫018 188٫606٫875   يف نهاية ال�سنة

�سايف القيمة الدفرتية:

 69٫249٫396 163٫765٫313   يف نهاية ال�سنة

دفعت املجموعة مبلغًا قدره  37٫5 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة كاأتعاب مقدمة نظري اتفاقية �سراء اإنتاج طويلة الأجل حالية. وُيطفاأ املبلغ 

على مدى الفرتة املتبقية لهذه التفاقية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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10- الذمم الدائنة والذمم الدائنة الأخرى واملخ�س�سات

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 402٫881٫721 380٫798٫815م�ساريف م�ستحقة

 115٫204٫925 168٫937٫676ذمم جتارية دائنة

 74٫299٫953 90٫916٫032خم�س�س زكاة 

 86٫275٫606 36٫156٫156حمتجزات

 67٫565٫610 70٫880٫635ذمم دائنة اأخرى

747٫689٫314 746٫227٫815 

11-  ال�سلف من ال�سركاء

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�س اخلارجية واأي متويل حل�سابات احتياطية. 

اأجرت ال�سركة العاملية للدايول خالل ال�سنة ت�سوية جزئية للمبالغ امل�ستحقة لل�سركاء. وقدمت ال�سركة وال�سركاء حاملو ح�س�س الأقلية كما يف 

31 دي�سمرب 2013م �سلفًا طويلة الأجل مببلغ 1٫897 مليون ريال �سعودي و 392 مليون ريال �سعودي، على التوايل )2012 : 1٫715٫1 مليون 

ريال �سعودي و414٫3 مليون ريال �سعودي على التوايل(. كما قامت ال�سركة وال�سركاء حاملو ح�س�س الأقلية بتقدمي �سلف ق�سرية الأجل 

بلغت 591٫5 مليون ريال �سعودي و75٫4 مليون ريال �سعودي على التوايل )2012: 204٫8 مليون ريال �سعودي و93٫5 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.

قدم ال�سركاء حاملو ح�س�س الأقلية يف كلٍّ من ال�سركة العاملية لالأ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة م�ساهمات تقل 

عن ن�سبة ملكيتهم التنا�سبية، وهو ما اأدى اإىل تخفيف ح�س�سهم يف نتائج هذين ال�ستثمارين، علمًا باأن عقدي تاأ�سي�س ال�سركتني مل يتم 

حتديثهما بعد.

12- الت�سهيالت البنكية

لدى املجموعة ت�سهيالت بنكية ق�سرية الأجل مع بنوك جتارية حملية مبا يف ذلك احل�سابات البنكية املك�سوفة والكفالت والعتمادات 

امل�ستندية والت�سهيالت الأخرى، والت�سهيالت مكفولة ب�سمانات �سركة.

13- القرو�ص الطويلة الأجل

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 1٫702٫540٫000 1٫550٫540٫000قرو�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي )مالحظة اأ(

 1٫607٫385٫071 2٫639٫374٫198قرو�س من احتاد بنوك )مالحظة ب(

 1٫156٫875٫000 1٫581٫500٫000قرو�س �سندوق ال�ستثمارات العامة )مالحظة ج(

5٫771٫414٫198 4٫466٫800٫071 

)489٫940٫823()416٫510٫465(ناق�سًا: اجلزء املتداول من القرو�س الطويلة الأجل

5٫354٫903٫733 3٫976٫859٫248 
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13- القرو�ص الطويلة الأجل )تتمة(

اأ(  قدم �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي قرو�سًا اإىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت 

الفينيل املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وال�سركة العاملية للبوليمرات و�سركة �سبكيم للكيماويات. وهذه القرو�س 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�س على اأق�ساط ن�سف 

�سنوية غري مت�ساوية. ت�سمل اتفاقيات القرو�س �سروطًا تتعلق بالحتفاظ بن�سـب مالية معينة خالل فرتة القرو�س. حتمل قرو�س �سندوق 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي ر�سوم اإدارة ومتابعة كما هو من�سو�س عليه يف اتفاقيات القرو�س. 

ب(  اأبرمت املجموعة اتفاقيات ت�سهيالت ائتمانية مع جمموعة من املوؤ�س�سات املالية. اإن القرو�س مكفولة ب�سمانات من ال�سركاء وبرهن له 

الأولوية الثانوية على املوجودات املرهونة بالفعل ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. مبوجب اتفاقية �سمان م�ساندة من ال�سركاء لتمويل 

امل�ساريع، على ال�سركاء فور النتهاء من اأي م�سروع تقدمي خطاب اعتماد مل�ساندة العمليات خالل مدة القرو�س. ت�سدد القرو�س 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�س 

تكاليف متويل على اأ�سا�س املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( زائدًا هام�س متغري. وخالل ال�سنة،  متت عمليات اإعادة متويل ن�ست على 

تخفي�س مبالغ ال�سداد املجدولة عن طريق متديد فرتة القر�س. وقد قامت ال�سركة العاملية لال�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل 

املحدودة وال�سركة العاملية للغازات باإعادة هيكلة القر�س التجاري وذلك بتمديد فرتة القر�س خلم�س �سنوات اإ�سافية والتحول من ا�ستخدام 

املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( اإىل املعدل ال�سائد بني البنوك يف ال�سعودية )�سايبور( وتخفي�س هام�س الربح. وقد اأعادت ال�سركة 

العاملية للدايول متويل قرو�س بنوك جتارية من خالل قر�س ي�سدد على فرتة �ست �سنوات والتحول من ا�ستخدام املعدل ال�سائد بني البنوك يف 

لندن )ليبور( اإىل املعدل ال�سائد بني البنوك يف ال�سعودية )�سايبور( وتخفي�س هام�س الربح والقدرة على اقرتا�س قر�س  مدته 10 �سنوات مببلغ 

525 مليون ريال �سعودي لأغرا�س التو�سعة. ويت�سمن املبلغ اأعاله ر�سيد قر�س متجدد بقيمة 300 مليون ريال �سعودي لدى بنك جتاري حملي.

ج( قدم �سندوق ال�ستثمارات العامة قرو�سًا اإىل ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لالإ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل 

املحدودة وال�سركة العاملية للغازات وذلك لتمويل اأعمال ان�ساء م�سانع تلك ال�سركات. اإن اللتزام يف ظل اتفاقيات هذه القرو�س يعطي �سندوق 

ال�ستثمارات العامة حقًا مت�ساويًا مع جميع الدائنني الآخرين. ت�سدد القرو�س على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية ما عدا قر�س ال�سركة العاملية 

للدايول الذي ي�سدد على اأق�ساط ن�سف �سنوية مت�ساوية. تتطلب اتفاقيات القرو�س التم�سى مع بع�س ال�سروط لالحتفاظ بن�سب مالية معينة. 

حتمل القرو�س تكاليف متويل على اأ�سا�س املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( زائدًا هام�س ثابت. تتطلب اتفاقيات القرو�س من ال�سركات 

املذكورة الدخول يف عقد مقاي�سة لأ�سعار الفائدة بغر�س تثبيت اأ�سعار الفائدة املتعلقة بقرو�س �سندوق ال�ستثمارات العامة. وخالل ال�سنة احلالية، 

منح �سندوق ال�ستثمارات العامة قر�سًا جديدًا بقيمة 704 ماليني ريال �سعودي لل�سركة العاملية للبوليمرات. وي�ستحق القر�س ال�سداد على 26 ق�سطًا 

ن�سف �سنوي مت�ساٍو، علمًا باأن القر�س يحمل تكاليف متويل ح�سب املعدل ال�سائد بني البنوك ال�سعودية زائدًا هام�س ربح ثابت.  

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

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

2013-   489٫940٫823 

2014416٫510٫465564٫125٫379 

2015526٫325٫855 659٫800٫104 

2016653٫710٫698 703٫007٫423 

2017725٫021٫389 695٫823٫936 

 1٫354٫102٫406 3٫449٫845٫791بعد ذلك

5٫771٫414٫198 4٫466٫800٫071 

14- ال�سكوك 

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 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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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�س �سنوات وحتمل عائدًا �سنويًا متوقعًا يبلغ �سايبور اإ�سافة اإىل هام�س ربح بواقع 1٫75% يتم دفعه نهاية كل ربع �سنة.

15- اللتزامات مبوجب عقد الإيجار الراأ�سمايل

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 418٫048٫350 356٫250٫599احلد الأدنى لدفعات الإيجار )دفعات الإيجار الثابتة واملتغرية(

)59٫507٫810()45٫872٫219(ناق�سًا: دفعات الإيجار املتغرية

310٫378٫380 358٫540٫540 

)48٫162٫160()55٫378٫380(ناق�سًا: امل�سدد خالل ال�سنة

 310٫378٫380 255٫000٫000القيمة احلالية للحد الأدنى لدفعات الإيجار

)58٫864٫865(     -ناق�سًا: اجلزء املتداول من التزامات مبوجب عقود اإيجار راأ�سمايل

255٫000٫000 251٫513٫515 

احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية:

 58٫864٫865      -خالل �سنة واحدة

 251٫513٫515 109٫650٫000اأكرث من �سنة واأقل من خم�س �سنوات

- 145٫350٫000اأكرث من خم�س �سنوات

255٫000٫000 310٫378٫380 

قامت ال�سركة العاملية للميثانول بتوقيع اتفاقية تاأجري اإ�سالمية مع احتاد موؤ�س�سات مالية وذلك لغر�س حتويل قر�س 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.

وقد  قامت املجموعة خالل ال�سنة باإعادة متويل التزام عقد الإيجار الراأ�سمايل اخلا�س بها بت�سهيالت قر�س اإ�سالمي جديد وذلك بتمديد 

فرتة القر�س ل�ست �سنوات اإ�سافية والتحول من ا�ستخدام املعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( اإىل املعدل ال�سائد بني البنوك يف 

ال�سعودية )�سايبور( وتخفي�س هام�س الربح.

16- تعوي�ص نهاية اخلدمة للموظفني

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 65٫927٫288 82٫545٫023يف بداية ال�سنة 

 27٫604٫211 23٫200٫489املخ�س�س خالل ال�سنة

)10٫986٫476()5٫962٫423(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

 82٫545٫023 99٫783٫089يف نهاية ال�سنة

17- عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة

كما يف 31 دي�سمرب 2013م، كان لدى ال�سركة العاملية للدايول وال�سركة العاملية لالإ�سيتيل املحدودة وال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة 

وال�سركة العاملية للغازات )امل�سار اإليها جمتمعة بــ »ال�سركات التابعة«( عقود مقاي�سة اأ�سعار فائدة مع بنوك حملية جتارية واملتعلقة بقرو�س مت 

احل�سول عليها من �سندوق ال�ستثمارات العامة وقرو�س جتارية من احتاد موؤ�س�سات مالية وذلك ح�سب ما تتطلبه اتفاقيات القرو�س. بلغت القيمة 

العتبارية لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 2013م ما مقداره 1٫333 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2012: 1٫599 مليون ريال �سعودي(. 
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17- عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة )تتمة(

لقد انخف�ست القيمة العادلة لهذه العقود كما يف 31 دي�سمرب 2013م عنها يف تاريخ توقيع التفاقيات مببلغ 71٫5 مليون ريال �سعودي )31 

دي�سمرب2012: 130٫6 مليون ريال �سعودي(. وتبلغ ح�سة املجموعة 55 مليون ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2012: 99٫4 مليون ريال �سعودي( 

والتي مت اإدراجها �سمن حقوق امل�ساهمني. وميثل هذا املبلغ ما يجب دفعه يف حال قررت اإدارة املجموعة اإلغاء هذه التفاقيات، علمًا باأنه لي�س 

لدى اإدارة املجموعة اأي نية يف اإلغاء هذه التفاقيات. ويف حال ارتفعت اأ�سعار الفائدة، فاإن هذا النخفا�س �سوف يتقل�س، ومن املمكن اأن 

ي�سبح اإيجابيًا وذلك خالل فرتة التفاقية.

18- راأ�ص املال 

يبلغ راأ�سمال ال�سركة 3٫666٫666٫660 ريال �سعودي )2012: 3٫666٫666٫660 ريال �سعودي( موزع على 366٫666٫666 �سهم بقيمة 10 

ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )2012: 366٫666٫666 �سهم بقيمة 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد(.

19- احتياطي نتائج بيع ح�س�ص يف �سركات تابعة

ميثل هذا الحتياطي الفرق الناجت بني القيمـة العادلة للعو�س املتح�سل ومبلغ التغري يف حقوق الأقلية عند بيع ح�س�س يف بع�س ال�سركات 

التابعة دون اأن تفقد املجموعة �سيطرتها عليها. 

20- توزيعات الأرباح

قامت اجلمعية العامة لل�سركة يف اجتماعها بتاريخ 16 مار�س 2013 باملوافقة على توزيع اأرباح نقدية مقدارها 458٫3 مليون ريال �سعودي 

بواقع 1٫25 ريال �سعودي لل�سهم اأي ما يعادل 12٫5% من راأ�س املال وذلك حلملة الأ�سهم امل�سجلني يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية. وقد 

مت بالفعل خالل عام 2012 توزيع اأرباح اأولية مببلغ 183٫3 مليون ريال �سعودي من الأرباح التي مت املوافقة عليها وقدرها 458٫3 مليون ريال 

�سعودي، يف حني مت توزيع باقي الأرباح وقدرها 275 مليون ريال �سعودي خالل الربع الأول من عام 2013م.

وافق جمل�س الإدارة بتاريخ 14 يوليو 2013م على توزيع اأرباح نقدية اأولية عن الن�سف الأول من عام 2013 بقيمة 220 مليون ريال �سعودي 

بواقع 0٫6 ريال �سعودي لل�سهم مبا يعادل 6% من راأ�س املال، علمًا باأن هذه الأرباح قد وزعت خالل �سهر اأغ�سط�س 2013م.

اقرتح جمل�س الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 3 دي�سمرب 2013م توزيع اأرباح نقدية بقيمة 238٫3 مليون ريال �سعودي بواقع 0٫65 ريال 

�سعودي لل�سهم مبا يعادل 6٫5% من راأ�س املال ملوافقة اجلمعية العامة يف اجتماعها املقبل املزمع انعقاده يف مار�س 2014م، على اأن ُتوزع 

الأرباح على امل�ساهمني امل�سجلني يف تاريخ اإغالق اجتماع اجلمعية العامة. 

21- حقوق الأقلية

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 438٫565٫401 497٫265٫637ال�سركة العاملية للميثانول

 361٫339٫690 386٫470٫742ال�سركة العاملية للدايول

 216٫084٫552 225٫091٫878ال�سركة العاملية لالإ�سيتيل املحدودة

 176٫102٫691 176٫781٫663ال�سركة العاملية للبوليمرات

 153٫854٫658 155٫099٫740ال�سركة العاملية خلالت الفينيل املحدودة

 134٫871٫173 144٫262٫739ال�سركة العاملية للغازات 

 28٫675٫038 28٫842٫631�سركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة 

    - 14٫000٫000م�سنع ال�سركة ال�سعودية للمنتجات املتخ�س�سة 

1٫627٫815٫030 1٫509٫493٫203 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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22- املعامالت مع اجلهات ذات العالقة

متثل اجلهات ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سني باملجموعة واأع�ساء جمل�س اإدارتها واملوظفني الرئي�سيني بها واملن�ساآت امل�سيطر عليها اأو التي 

متار�س هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا. وفيما يلي اأهم املعامالت التي متت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

-  قام ال�سركاء الأجانب بت�سويق جزء من منتجات املجموعة ل�سالح ال�سركة. وقد بلغ اإجمايل املبيعات من خالل هوؤلء ال�سركاء الأجانب 

1٫710 مليون ريال �سعودي )2012: 1٫796 مليون ريال �سعودي(.

-  ا�سرتت اإحدى ال�سركات التابعة بع�س املوجودات الثابتة من اأحد ال�سركاء الأجانب. وقد بلغ اإجمايل م�سرتيات املوجودات الثابتة من هذا 

ال�سريك الأجنبي خالل ال�سنة 20٫7 مليون ريال �سعودي )2012: 12٫2 مليون ريال �سعودي(.

-  منحت ال�سركة وال�سركاء مالكو ح�س�س الأقلية �سلفًا ل�سركات املجموعة بهدف دعم عملياتها واللتزام ب�سروط املقر�سني. ول حتمل بع�س 

ال�سلف الطويلة الأجل تكاليف متويل، كما اأنه لي�س هناك تواريخ حمددة ل�سدادها، بينما حتمل ال�سلف الطويلة الأجل الأخرى وال�سلف 

الق�سرية الأجل تكاليف متويل ح�سب الأ�سعار التجارية العادية )اإي�ساح 11(.

اعُتمدت اأ�سعار هذه املعامالت وال�سروط املتعلقة بها من ِقبل جمال�س اإدارة �سركات املجموعة.

23-  امل�ساريف العمومية والإدارية

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 90٫863٫834 88٫275٫948تكاليف موظفني

 9٫316٫422 14٫737٫019ا�ستهالك 

 1٫819٫208 2٫042٫077م�ساريف اأع�ساء جمال�س اإدارة �سركات املجموعة واجتماعات املجل�س

 29٫669٫012 31٫479٫497اأخرى

136٫534٫541 131٫668٫476

24- الزكـاة

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

الزكاة املُحّملة 

تتاألف الزكاة املُحّملة مما يلي:

 71٫517٫348 55٫205٫996خم�س�س ال�سنة احلالية

كانت الزكاة املُحّملة للمجموعة كما يلي:

 53٫684٫650 34٫000٫000زكاة ال�سنة احلالية املُحّملة واخلا�سة بال�سركة

 17٫832٫698 21٫205٫996ح�سة ال�سركة من الزكاة و�سرائب الدخل الأجنبية املتعلقة بال�سركات  التابعة الأجنبية

 71٫517٫348 55٫205٫996املُحّمل على قائمة الدخل املوحدة

احلركة يف خم�س�ص الزكاة

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل:

 57٫008٫007 74٫299٫953يف بداية ال�سنة

 71٫517٫348 55٫205٫996خم�س�س ال�سنة 

)54٫225٫402()38٫589٫917(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

74٫299٫953 90٫916٫032يف نهاية ال�سنة
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24- الزكـاة )تتمة(

موقف الربوط الزكوية

ت�سملت ال�سركة ربوطًا زكوية عن الأعوام من 2007 حتى 2010 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف مببلغ 118٫3 مليون ريال �سعودي مبا يف ذلك 

ربطان اإ�سافيان عن عامي 2007 و 2008. رف�ست ال�سركة هذا اللتزام الإ�سايف وقدمت اعرتا�سات على هذه الربوط والربطني الإ�سافيني 

عن عامي 2007 و 2008. وقد اأ�سدرت جلنة العرتا�س البتدائية حكمها مل�سلحة الزكاة والدخل ب�ساأن اعرتا�س ال�سركة على هذين الربطني 

الإ�سافيني ال�سادرين من امل�سلحة عن عامي 2007 و 2008. هذا وقد رف�ست ال�سركة قرار جلنة العرتا�س البتدائية وتنوي تقدمي اعرتا�س 

لدى اللجنة ال�ستئنافية الزكوية ال�سريبية.

وقد ت�سلمت ال�سركة العاملية للغازات ربوطًا زكوية عن الأعوام من 2008 حتى 2010 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف قدره 3٫4 ماليني ريال 

�سعودي مبا يف ذلك الربوط الإ�سافية عن الأعوام من 2008 حتى 2010. وقد قبلت ال�سركة بالربوط و�سيتم �سداد اللتزام الإ�سايف قريبا.

كما ت�سلمت ال�سركة العاملية للميثانول ربط �سريبة ا�ستقطاع عن الأعوام من 2007 حتى 2012 ب�ساأن غرامات تاأخري بقيمة 17٫7 مليون ريال 

�سعودي. وقد رف�ست ال�سركة غرامات التاأخري وقدمت اعرتا�سًا على هذا الربط.

قدمت جميع ال�سركات الأخرى باملجموعة الإقرارات الزكوية وال�سريبية عن جميع ال�سنوات حتى عام 2012 ول تزال هذه الإقرارات قيد 

درا�سة امل�سلحة.

25- ترتيبات عقود الإيجار الت�سغيلي

2013

ريال �سعودي

2012

ريال �سعودي

 2٫165٫207 2٫165٫207ت�سديدات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلي مت العرتاف بها 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:

2013

ريال �سعودي

2012

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

 30٫670٫730 28٫505٫523بعد خم�س �سنوات

 41٫496٫765 39٫331٫558�سايف احلد الأدنى لدفعات الإيجار

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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26- الرتباطات الراأ�سمالية

كمـا يف 31 دي�سمرب 2013م، كان لـدى املجموعــة التزامـات راأ�سمالية مببلغ 1٫047 مليون ريال �سـعودي )31 دي�سمرب2012: 2٫106 ملـيون 

ريال �سـعودي(.

27- اللتزامات املحتملة

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 املعمول به حاليًا. ويف اأثناء ا�ستمرار �سري التحكيم، اأجرت 

كل من �سبكيم واملقاول �سل�سلة من املفاو�سات لت�سوية هذا النزاع دون التو�سل اإىل اأية نتائج ملمو�سة. وقد عّينت جلنة التحكيم موؤخًرا �سركة 

هند�سية من اأجل فح�س املوقع وتقييم حجم الأعمال التي اأجنزها املقاول. وتعتقد �سبكيم باأنها لن تكون ملزمة باأية مدفوعات بخالف تلك 

املقيدة بالفعل كا�ستحقاق على �سبكيم نظري الأعمال التي اأجنزها املقاول.

28- التحليل القطاعي

عمليات البرتوكيماويات

ريال �سعودي باالآالف

الن�ساطات الت�سويقية

ريال �سعودي باالآالف

املجموع

ريال �سعودي باالآالف

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013

 4٫005٫633 797٫445 3٫208٫188املبيعات

 1٫298٫580 25٫177 1٫273٫403الربح الإجمايل

 5٫793٫223 92٫472 5٫700٫751�سايف املوجودات

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

 3٫921٫879 747٫685 3٫174٫194املبيعات

 1٫267٫545 19٫511 1٫248٫034الربح الإجمايل

 5٫625٫831 75٫611 5٫550٫220�سايف املوجودات

   

تت�سمن الن�ساطات الت�سويقية ن�ساطات الت�سويق اخلا�سة ب�سركة �سبكيم. وتدعم هذه الن�ساطات الت�سويقية ن�ساطات تطوير العميل لتعزيز 

العمليات البرتوكيماوية.

مل تعد اأية اإف�ساحات قطاعات جغرافية، حيث اإن ن�سبة 97% )2012: 97%( من املبيعات متثل مبيعات ت�سدير. 
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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 وم�سوقني يتمتعون ب�سمعة ح�سنة، علمًا باأن النقدية مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف ائتماين قوي.

خماطر اأ�سعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة الأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. وتتعر�س املجموعة 

ملخاطر اأ�سعار العمولة على موجوداتها التي حتمل عمولة مبا يف ذلك الودائع البنكية ومطلوباتها التي حتمل عمولة مبا يف ذلك القرو�س 

الق�سرية الأجل والقرو�س الطويلة الأجل وال�سكوك واللتزامات مبوجب عقد الإيجار الراأ�سمايل. ولدى املجموعة عقد ملقاي�سة اأ�سعار 

الفائدة بغر�س التحوط �سد التقلبات التي تطراأ على العمولة امل�ستحقة على القرو�س لأجل.

خماطر ال�سيولة 

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�س 

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.

كما يوجد خماطر عمالت ناجتة عن املعامالت. وتن�ساأ هذه املخاطر التي يتم التعر�س لها ب�سكل رئي�سي من املبيعات وامل�سرتيات التي جتريها 

�سركات تابعة اأجنبية بعمالت الدول التي تعمل فيها؛ حيث اإن هذه العمالت غري مثبتة مقابل العملة الوظيفية لل�سركة.

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�س 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 واحل�سابات البنكية املك�سوفة والقرو�س لأجل وال�سكوك 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.

31- اأرقام املقارنة

اأعيد ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة املا�سية مبا يتما�سى مع عر�س ال�سنة احلالية.

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة )تتمة(
31 ديسمبر 2013م
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