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الحقيقة  ثروتها  بأنهم  منها  إيمانًا  بموظفيها  االهتمام  على  نشأتها  منذ  سبكيم  حرصت 
األصعدة  جميع  على  ودعمتهم  مهاراتهم  وصقلت  وطورتهم  فدربتهم  أركانها  أهم  وأحد 

وهيأت لهم البيئة اآلمنة لينمو إبداعهم وتميزهم.
فما وصلت إليه سبكيم من إنجازات وتطور دفعا لتكون إحدى أكبر شركات البتروكيماويات 

والكيماويات بالعالم فكان لهم الدور الكبير - بعد اهلل عز وجل – بكل انجازاتها.
لذا استوحينا فكرة تقريرنا لهذا العام من روح موظفينا ليعكس شكرنا وتقديرنا لهم جميعًا 

في كل  أقسام وإدارات الشركة  على ما قدموه لشركتهم خالل السنوات السابقة.
التقرير السنوي 2015
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السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،

أصال���ة عن نفس���ي ونيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الش���ركة الس���عودية 
العالمية للبتروكيماويات )س���بكيم(، يس���عدني أن أقدم لكم التقرير الس���نوي 
للعام المالي 2015م والمتضمن النتائج المالية ومش���اريع الش���ركة وأنشطتها 
المختلفة باإلضافة إلى القوائم المالية الموحدة للس���نة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2015م.

لق���د كان الع���ام 2015م مليئ���ًا بالتحدي���ات الت���ي فرضته���ا ع���دٌد م���ن العوام���ل و 
ش���ملت تأثيراته���ا قطاعات مختلف���ة، ولم يكن قط���اع البتروكيماوي���ات بمنأى 
ع���ن تلك التحديات، حي���ث صاحب اإلنخفاض الهائل في أس���عار النفط و تباطؤ 
االقتص���اد الصيني تراجٌع في أس���عار كافة المنتجات البتروكيماوية، و أس���تمرت 
س���بكيم خالل  الع���ام 2015م على تنفيذ عدد من المب���ادرات لرفع كفاءة األداء و 
للحد من تأثير هذة المتغيرات المتس���ارعة، وشملت هذه المبادرات تقليصًا في 
التكاليف إلى جانب دراس���ات موسعة لخلق قيم تنافس���ية للمنتجات. وبالرغم 
م���ن تل���ك األوضاع اإلقتصادي���ة الصعبة، فقد أوص���ى مجل���س اإلدارة بتوزيع أرباح 
نقدية لحملة األسهم عن النصف األول من عام 2015م بواقع )60, 0( ريال للسهم، 

وصرفت تلك األرباح على المساهمين خالل شهر يوليو 2015م.

أما على النطاق التش���غيلي لمش���اريع الش���ركة، فلقد كان الع���ام 2015م مميزاً، 
حي���ث أعلن���ت الش���ركة ع���ن التش���غيل التج���اري ل���كل م���ن الش���ركة العالمي���ة 
للبوليمرات في 30 مارس 2015م، وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة في 

1 يوني���و 2015م، إضافة إلى ذلك قامت س���بكيم  - ضمن خططها اإلس���تراتيجية  
لإلستفادة المثلى من أصول الشركة - بتوقيع اتفاقية لالستحواذ على حصص 
ش���ركة إي���كاروس للصناع���ات النفطية )ش���ركة كويتي���ة( في كل من الش���ركة 
العالمي���ة لآلس���يتيل والبالغة 11% والش���ركة العالمي���ة لخالت الفيني���ل والبالغة 
11% ف���ي 2015/06/23م، وذل���ك بقيم���ة اجمالي���ة تبلغ 375,8 مليون ريال س���عودي 
لترتفع بذلك نس���بة س���بكيم في كٍل من الش���ركتين إلى 87%، وسيسهم هذا 

االستحواذ على تنمية حقوق مساهمي الشركة على المدى البعيد. 

ومواصل���ًة لرحل���ة س���بكيم التي اس���تمرت ألكثر م���ن 16 عامًا تجس���دت فيها روح 
المس���ؤولية وااللت���زام على كافة األصعدة، أطلقت الش���ركة هويته���ا ) تميز بال 
حدود ( خالل ش���هر س���بتمبر من العام 2015م والتي ج���اءت لتعكس روح التحدي 
واإلنجاز ولتصبح هوية سبكيم الجديدة مسؤولية في حد ذاتها تُلزم منسوبيها 
بتحقيق شعار التميز وتحويله من منطلق للعمل إلى رحلة بكاملها يكون فيها 

“التميز بال حدود” أسلوب حياة. 

وم���ا كان���ت س���بكيم لتتقدم إلى األم���ام إال بالدع���م الكامل م���ن حكومة خادم 
الحرمين الش���ريفين و بس���واعد موظفيها وعزيمتهم الت���ي ال تلين، حيث وفرت 
الش���ركة البيئة المثالي���ة الباعثة على اإلبتكار واإلبداع ليتخطوا أهداف الش���ركة 
نح���و آفاق أبع���د وأرحب من والتميز وليكونوا باس���تمرار في تح���ٍد دائم مع الذات، 
وليجعلوا من التحديات فرصًا و دافعًا، ومن التحديات استجابة قوية بعزم أكيد.

عبدالعزيز عبداهلل الزامل
رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات »سبكيم« المحترمين
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االستثمار لخلق قيمة مستدامة
لق���د كان العام 2015م، عامًا مليئًا بالتحدي���ات لصناعة البتروكيماويات ولالقتصاد 
العالمي بصفة أش���مل، كما ش���ّكل تباطؤ نمو االقتص���اد الصيني - والذي كان 
الداف���ع األساس���ي وراء زي���ادة الطل���ب العالم���ي عل���ى المنتج���ات البتروكيماوي���ة 
خالل العقد األخير- دوراً في التأثير على القرارات المتخذة بش���أن االس���تثمار وحجم 
االنفاق.  يضاف إلى ذلك االنخفاض في أسعار النفط بشكل حاد لتلقي بظاللها 
أف���اق النمو العالمي و أس���عار المنتجات إضافة إلى القل���ق المتنامي فيما يتعلق 

بزيادة معدالت الفائدة في الواليات المتحدة األمريكية.
إن طبيع���ة البيئة التي نعي���ش ونعمل فيها متغيرة باس���تمرار، متأثرة بالتوجهات 
التقنية واالجتماعية واالقتصادية المتزايدة. وإذا نظرنا عن كثب إلى هذه التغيرات 
نج���د أن صناع���ة البتروكيماوي���ات له���ا تأثير ه���ام في ه���ذا التغير، كونه���ا المصدر 

األساسي لتوفير المواد األساسية لالستخدام في حياتنا اليومية تقريبًا.
إن األداء المالي للشركة هذا العام يعكس ما ألت اليه أوضاع السوق، حيث أثرت 
 أوضاع الس���وق الس���لبية على أس���عار منتج���ات البتروكيمايات. بلغ���ت المبيعات
3.5 مليار ريال س���عودي، بتراجع بنس���بة 15% مقارنة بالعام 2014م. وبلغ صافي الربح 
288 مليون ريال س���عودي متراجعًا بنس���بة 53% مقارنة بالعام 2014م، على الرغم 
أن بن���د صاف���ي الربح قد اس���تفاد من مس���اهمة ايجابي���ة ناجمة عن بي���ع كمية من 
البوليمرات مباش���رة بعد عملية تش���غيل مصانع الش���ركة العالمي���ة للبوليمرات 
وشركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة. من ناحية أخرى أستمر النقد المحصل 
من عمليات التشغيل قويًا في العام 2015م ليصل الى ٩71 مليون ريال سعودي. 
وبلغ رصيد النقد في نهاية العام 2.1 مليار ريال سعودي مما يوفر لسبكيم المصادر 

الضرورية لالستثمار في استراتيجيتها وعملياتها التشغيلية أثناء العام 2016م.
 وعل���ى الرغ���م م���ن كل ه���ذه الظ���روف الت���ي أث���رت عل���ى أعم���ال الش���ركة ف���ي
العام 2015 ، فإن االس���تثمار المبنى على اس���تراتيجية الش���ركة يدفع نحو االس���تمرار 
ف���ي بن���اء صناع���ات بتروكيمياوي���ة، يت���م تصميمه���ا بوع���ي يمّكنها م���ن تحقيق 

الفائدة والقيمة من الفرص المستقبلية.
إن ه���ذا التوجه ال���ذي تم تبنيه، والمبني على اس���تراتيجية صلبة تمكنا من خاللها 
من بناء صرح صناعي متكامل، يعني أن س���بكيم اآلن في وضع جيد يمكنها من 

اقتناص فرص النمو المستقبلية التي تم تحديدها والتعرف عليها، 
وإضاف���ة إل���ى م���ا حققناه من توس���ع وتنوع ف���ي قائم���ة منتجاتنا، فق���د تمكنا من 
زي���ادة اس���تثماراتنا في مجال التميز التش���غيلي ومواردنا البش���رية. وعلى الرغم أن 
هذا االس���تثمار االس���تراتيجي ق���د أثر على أدائن���ا المالي له���ذا العام، اال أنن���ا الفريق 
التنفي���ذي نؤم���ن بأن هذا التوقيت هو األنس���ب لالس���تثمار في ه���ذا الجانب. كما 

كلمة الرئيس التنفيذي

أن توج���ه الش���ركة لتنفيذ أعمال الصيانة الرئيس���ية للمصان���ع عندما يقل الطلب 
العالمي عن مس���توى المعدالت التاريخية، وتأكيدنا على توافر القدرات البش���رية 
ذات المه���ارات العالي���ة، يعني أن س���بكيم قادرة اس���تراتيجيًا على االس���تفادة من 
ف���رص النمو في زي���ادة الطلب الس���وقي من خالل تش���غيل كيان يتمي���ز بكفاءة 
وفعالية االنفاق. وبناءاً على االستثمارات التي نفذتها الشركة في مجال الصيانة 
أثناء العام، نتوقع أن يكون بمقدورنا تش���غيل مصانع الش���ركة بشكل أعلى من 

الطاقة التصميمية وباعتمادية أفضل.
وحي���ث انن���ا نركز عل���ى تعزي���ز أداء أعمال الش���ركة، فإننا نعمل عل���ى التخلص من 
كل م���ا قد يع���وق فاعلية ويؤثر عل���ى كف���اء األداء، والتقليل من النفق���ات الثابتة 
والمتغيرة في الش���ركة. ولقد ركزنا أثناء العام 2015م على توجيه أعمال الش���ركة 
بطريق���ة تضم���ن إدارة أفض���ل للنفق���ات المتغي���رة ف���ي جمي���ع أنش���طة الش���راء، 
والتصني���ع، والتوزي���ع. كم���ا تعم���ل س���بكيم أيض���ًا عل���ى ترش���يد النفق���ات الثابتة 
والموارد البش���رية لدعم استراتيجية ادارة الشركة في تحسين اجراءات العمل في 

جميع االٌقسام.
إن العامل الرئيس���ي وراء قدرة س���بكيم على خلق فرص مستقبلية ذات قيمة هو 
قدرتها على االس���تثمار في االبداع، حيث أن استراتيجية الشركة طويلة األمد مبنية 
على االس���تثمار في مج���ال البحث والتطوي���ر. وبالفعل فقد واصلنا االس���تمرار في 

هذا االستثمار، وعملنا على توسيع ذلك البرنامج ليشمل شركاتنا التابعة. 
ويحذوني األمل في العام 2016م أن تش���هد أس���عار المنتج���ات البتروكيماوية نوعًا 
من االس���تقرار، وقدرة أكبر على اس���تغالل الطاقة االنتاجي���ة لمصانعنا، ونحن لدينا 
القناع���ة بأن اس���تراتيجيتنا لالس���تثمار في سلس���لة م���ن المنتج���ات المتنوعة ذات 
القيمة المضافة س���تمكن س���بكيم من االس���تفادة من فرص النمو المستقبلي. 
وس���نعمل باستمرار لتوجيه أعمالنا بطريقة تمكننا من خلق فرص النمو وتحقيق 

عوائد ربحية حتى في ظل أسعار النفط المتدنية.
وألنن���ا نتخذ من التميز أس���لوب عمل، فإنن���ا ملتزمون في س���بكيم بتطوير قدراتنا 
وتحقيق نس���ب عالية م���ن الكفاءة التش���غيلية لنتمكن في نهاي���ة المطاف من 
تحقيق اس���تثمارات ذات قيم مس���تدامة تعود بالنفع على كاف���ة األطراف بدءاً من 

مستثمرينا و انتهاًء بعمالئنا.
مع خالص التحية والتقدير،

أحمد عبد العزيز العوهلي

الرئيس التنفيذي
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مسيرة قصة نجاح شركة سبكيم

ب���رأس  س���بكيم  �	تأس���يس 
مال 400 مليون ريال.

1999

الش���ركة  رأس���مال  �	زي���ادة 
إلى 650 مليون ريال.

2003

لمصنع  التجاري  �	التشغيل 
الميثانول.

2004

�	التشغيل التجاري لمصنع اليوتانديول.

�	زيادة رأسمال الشركة إلى 1.5 مليار ريال.

2005

�	طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام.
الج���ودة  الش���ركة عل���ى ش���هادة  �	حص���ول 

للمعايير الدولية.

2006

�	زيادة رأسمال الشركة إلى 
3.3 مليار ريال.

2008

الش���ركة  رأس���مال  �	زي���ادة 
2007إلى 2 مليار ريال.

�	توقيع اتفاقية شراكة 
إلنشاء مشروع البوليمرات 

مع شركة هانوا الكورية.

2009

األرب���اح  صاف���ي  م���ن   %1 �	تخصي���ص 
لألعمال الخيرية

�	حصول س���بكيم عل���ى المرك���ز األول 
كأفضل بيئة عمل.

�	التشغيل التجاري لمشروع األسيتيل.

2010

�	وضع حجز األس���اس لمشروع 
أفالم خالت فينيل اإليثلين.

2012

�	التش���غيل التج���اري ل���كل م���ن مصنع 
خالت فينيل اإليثلي���ن والبولي ايثلين 

منخفض الكثافة
ع���وازل  لمصن���ع  التج���اري  �	التش���غيل 

الكابالت
عل���ى  لالس���تحواذ  االتفاقي���ة  �	توقي���ع 
حص���ص ش���ركة اي���كاروس الكويتي���ة 

في مجمع االسيتيل.
�	افتتاح مركز سبكيم للتقنية واالبتكار.

2014

�	تأسيس شركة سبكيم آسيا أبي تي أي.
�	افتتاح مكتب سبكيم سنغافورة للتسويق.

�	التش���غيل التج���اري لمش���روع أثي���ل وبيوتي���ل 
األسيتات.

2013

2015

�	أول ش���ركة س���عودية تحصل على ش���هادة 
الرعاية المسؤولة.

�	إصدار صكوك سبكيم.
�	زيادة رأسمال الشركة إلى 3.6 مليار ريال.

�	تأس���يس ش���ركة س���بكيم أوروب���ا )كوبريلف 
بواية(.

2011
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الش���ركة الس���عودية العالمية للبتروكيماويات “س���بكيم” هي شركة مساهمة 
س���عودية مدرج���ة ف���ي الس���وق المالية الس���عودية تس���تثمر  بش���كل نش���ط في 
الصناع���ات البتروكيماوي���ة والكيماوي���ة إلنت���اج المواد المس���تخدمة ف���ي صناعة 
العدي���د م���ن المنتجات التي تدخل في ش���تى أنماط الحياة اليومي���ة، مع التزامها 
بأعل���ى معايي���ر الجودة ف���ي اإلنتاج و المحافظ���ة على البيئة، وس���المة موظفيها 

والمجتمعات.

وق���د وقع اختيار “س���بكيم” على مدينة الجبي���ل الصناعية ش���رق المملكة العربية 
الس���عودية إلقام���ة مجمعها الصناعي متع���دد المنتجات لما توف���ره المدينةمن 
عناصر البنية األساس���ية الضرورية، إضافة إلى توفر  الوقود والمواد الخام الالزمة، 
وكذل���ك س���هولة عملي���ات التصدي���ر ع���ن طري���ق مين���اء المل���ك فه���د الصناعي 

والميناء التجاري في مدينة الجبيل.

أواًل:     وصف نشاط الشركة

1٩٩٩مسنة التأسيس
مساهمةنوع الشركة

مدينة الرياض - المملكة العربية السعوديةالمكتب الرئيسي

3,666,666,660 ريالرأس المال
الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية والوسيطةنشاط الشركة

366,666,666 سهمًاعدد األسهم

وقد أصبحت ش�ركة “سبكيم” رائدة في عالم البتروكيماويات، 
محلي�ًا، إقليمي�ًا وعالميًا، حيث يعود هذا اإلنج�از النوعي إلى ما 
تتمتع به الش�ركة م�ن قدرات إدارية ومهني�ة وفنية جعلتها في 

مصاف الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

نسب التملك 
شركة مجموعة الزامل القابضة  

شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة  
المؤسسة العامة للتقاعد  

شركة العليان المحدودة  
مساهمون أخرون  

و ف���ي العام 2015 بل���غ اإلنتاج اإلجمالي لمصانع الش���ركة القائمة 2,2 مليون طن 
متري مقارنة 2.1 مليون طن متري في عام 2014م و تعود األسباب الرئيسية لزيادة 
اإلنت���اج الى بدء التش���غيل التج���اري لمصنع خ���الت فينيل اإليثلي���ن وبولي أيثلين 
منخف���ض الكثافة في ش���هر أبريل 2015م، ومصنع بوليم���رات عوازل الكابالت في 

شهر يونيو 2015م.

وتج���در اإلش���ارة إل���ى أن مصان���ع الش���ركة الس���عودية العالمي���ة للبتروكيماويات 
“س���بكيم” تحت���ل مس���احة ملي���ون متر مرب���ع ف���ي منطق���ة الصناعات األساس���ية 
بمدينة الجبيل الصناعية، وتهدف استراتيجية الشركة التي تعمل على تنفيذها 
عل���ى مراحل إلى تكامل المنتجات الكيميائية الحالية والمس���تقبلية، لتأس���يس 
سلس���لة م���ن المنتج���ات النهائية القيم���ة، وكذلك المس���اهمة في زي���ادة الناتج 
المحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية الش���املة التي تنفذها 

المملكة، األمر الذي يضاعف عائدات وأرباح المساهمين.
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هوية سبكيم
ترتكز هوية سبكيم ) تميٌز بال حدود ( على ثالثة محاور أساسية تتناغم مع استراتيجية 
النمو الخاصة بالش���ركة ويتم تفعيل هوية س���بكيم من خالل سرد قصص النجاح 

عبر ثالث قنوات تشمل االستدامة، النمو  وبناء القدرات.

سبكيم تتحدى الصعاب كل 
يوم لتخلق التميز بال حدود

ي���رى الباحث���ون  أن نتائ���ج األم���ور تأتي ج���راء عمليات منطقي���ة. ولكي تحق���ق نتائج 
متنامي���ة، يتعين أن يكون هناك نوعًا م���ن تحدي المنطق. ومن هنا كانت انطالقة 
س���بكيم لتحدي���د هويته���ا الداخلي���ة و القي���م المصاحب���ة له���ا و الت���ي تتمث���ل في 

الشجاعة، والشغف، واآلداء العالي، والحيوية.

ولق���د اتخذت س���بكيم من  الوع���د بالتميز في بال حدود ش���عاراً يرمي إلى تحس���ين 
قدراته���ا وانتش���ارها جغرافيًا، الس���يما وأن منتجاتها تس���تخدم في أكثر م���ن 100 دولة، 

وتساهم في خلق العديد من القيم المضافة.
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الرؤية
ن���درس وبعناي���ة كل اإلفتراضات يومي���ًا، بغرض الوصول إل���ى أفضل الحلول، 

لنساهم في تحسين جودة الحياة لألجيال القادمة.

المهمة
أن ننمي قدراتنا ومداركنا بالقدر الذي يضمن لنا التحفيز المناسب والتحسين 

المستمر للحفاظ على التميز.

1٩
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وصف نشاط الشركات التابعة
)المصانع القائمة(
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الش���ركة العالمية للميثانول تمثل باكورة ش���راكة قامت بين سبكيم والشركة 
العربي���ة الياباني���ة للميثانول المحدودة وهي ش���ركة مملوكة من قبل مجموعة 

من الشركات اليابانية ومنها شركتي  متسوي وميتسوبيشي. 

ويعم���ل مصنع الميثان���ول بكامل طاقت���ه التصميمية، ويتم اس���تخدام جزء من 
إنتاج المصنع كلقيم أساس���ي لمصنع الش���ركة العالمية لألس���يتيل المحدودة، 

بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إلى عمالء الشركة محليًا و إقليميًا وعالميًا. 

وفي ش���هر أكتوب���ر 2015 قامت الش���ركة العالمية للميثانول بعم���ل صيانة دورية 
مجدول���ة للمصنع لمدة حوالي س���تة أس���ابيع وذلك بما يتماش���ي م���ع المعايير 
المتبع���ة للصيان���ة الروتيني���ة والوقائي���ة الالزم���ة، إضاف���ة إل���ى إج���راء تحس���ينات 
وتطوي���رات هامة في بعٍض األجزاء األساس���ية في المصنع والتي أس���همت في 

رفع كفاءة تشغيل المصنع واعتماديته.

الش���ركة العالمية للدايول هي شراكة بين سبكيم والمؤسسة العامة للتقاعد 
والمؤسس���ة العامة للتأمينات االجتماعية، شركة عبد اللطيف سعود البابطين 
وشركاه، والش���ركة العربية للتموين والتجارة )إسترا(، وشركة هنتسمان وشركة 
ديف���ي بروس���يس تكنولجي. وق���د وفرت ش���ركتا )هنتس���مان وديفي بروس���يس 
تكنولج���ي( التقني���ات للش���ركة، ويعم���ل المصنع بكام���ل طاقت���ه التصميمية، 
ويق���وم بإنتاج مواد البيوتين دايول والتت���را هيدروفيورن وجاما بيوترالكتون عالية 

الجودة والتي يتم شحنها إلى عمالئها إقليميًا وعالميًا.

ثانيًا:     وصف نشاط الشركات التابعة )المصانع القائمة(

1.    الشركة العالمية للميثانول
2002مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

360,٩70,000 ريالرأس المال
إنتاج الميثانولنشاط الشركة

٩70 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

الشركة العالمية للدايول  .2
2002مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

431,250,000 ريالرأس المال
إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد نشاط الشركة

والتتراهايدروفوران و جاما بوتيرالكتون

75 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملك
سبكيم   

الشركة العربية اليابانية للميثانول  

نسب التملك
   سبكيم

   المؤسسة العامة للتقاعد
    المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

   عبد اللطيف البابطين وشركاه
    والشركة العربية للتمويل والتجارة )استرا(

   شركة هنتسمان
   شركة دافي بروسيس تكنولجي
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الش���ركة العالمية للغازات هي شراكة بين سبكيم والش���ركة الوطنية للطاقة والمجلس األعلى 
لألوق���اف، وقد وفرت ش���ركة )لورجي األلمانية وأيرليكيد الفرنس���ية( التقنيات للش���ركة، ويعتبر هذا 
المصنع األكبر من نوعه في العالم، ويستخدم المنتج بشكل أساسي من قبل الشركة العالمية 
لألس���يتيل المح���دودة كلقيم إلنتاج حمض األس���يتيك، كم���ا يعتبر المصن���ع مصدراً إضافي���ًا لتزويد 

الشركة العالمية للدايول بالهيدروجين.

وقد وقعت الشركة العالمية للغازات اتفاقية طويلة األجل مع شركة سابك في عام 2014م، تعمل 
بموجبها الشركة العالمية للغازات على إمداد الشركة السعودية للميثاكريليت )ساماك(، إحدى 
الشركات التابعة لسابك، بغاز أول أكسيد الكربون الذي سيستخدم كلقيم في إنتاج 250 ألف طن 

من مادة ميثيل ميثاكريليت سنويًا والمتوقع بدء تشغيله عام 2017م.

الجدي���ر بالذك���ر أن الش���ركة العالمي���ة للغازات تُدي���ر واحداً من أكب���ر المصانع في العال���م إلنتاج أول 
أكس���يد الكرب���ون، والذي تبلغ طاقت���ه اإلنتاجية 345,000 طن متري س���نويآ من أول أكس���يد الكربون. 

وتملك شركة سبكيم 72% من الشركة العالمية للغازات، بينما يملك مستثمرون محليون %28.

الشركة العالمية للغازات  .3
2006مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

425,400,000 ريالرأس المال
إنتاج أول أكسيد الكربوننشاط الشركة

340 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملك
   سبكيم

   الشركة الوطنية للطاقة
    المجلس األعلى لألوقاف

بعم�ل  للغ�ازات  العالمي�ة  الش�ركة  قام�ت 
صيان�ة دورية مجدول�ة للمصنع في ش�هر مارس 
2015م ولقراب�ة أربع�ة أس�ابيع، للقي�ام بأعم�ال 
الصيان�ة الدوري�ة المجدول�ة بم�ا يتماش�ى م�ع 
المعايي�ر المتبع�ة للصيان�ة الروتيني�ة والوقائية 
الالزم�ة والذي أس�هم في رفع مس�توى الس�المة 

واإلعتمادية وكذلك من كفاءة اإلنتاج.

الش���ركة العالمية لألس���يتيل هي ش���راكة بين س���بكيم وش���ركة هيلم األلمانية 
والمجل���س األعلى لألوقاف وش���ركة اي���كاروس للصناع���ات النفطي���ة، وقد وفرت 
ش���ركة )إيس���تمان األمريكي���ة( التقني���ة للش���ركة، ويعم���ل المصن���ع وهلل الحمد � 
بكام���ل طاقت���ه التصميمية، ويُس���تخدم جزء من إنتاج المصنع من قبل الش���ركة 
العالمية لخالت الفينيل المحدودة إلنتاج خالت الفينيل األحادي وشركة سبكيم 
للكيماوي���ات إلنت���اج أثي���ل األس���يتات، بينم���ا يتم ش���حن باق���ي اإلنتاج إل���ى عمالء 

الشركة إقليميًا وعالميًا.  

وقد قامت سبكيم خالل عام 2015م بتوقيع اتفاقية أولية لإلستحواذ على حصص 
ش���ركة إي���كاروس للصناع���ات النفطي���ة )ش���ركة كويتية( ف���ي كل من الش���ركة 
العالمية لآلس���يتيل والبالغة 11% ف���ي 2015/06/23م، وبتوقيع ه���ذه اإلتفاقية ترتفع 

نسبة سبكيم في الشركة العالمية لآلسيتيل من 76% إلى %87. 

الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة  .4
2006مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

1,003,000,000 ريالرأس المال
إنتاج حمض األسيتيك وحمض أسيتيك األنهايدرايدنشاط الشركة

460 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

خ�الل ع�ام 2015م قام�ت الش�ركة العالمي�ة لألس�يتيل بعمل 
صيان�ة دوري�ة مجدولة للمصنع في ش�هر م�ارس 2015م ولمدة 
26 يومًا، وذل�ك للقيام بأعمال الصيان�ة الدورية المجدولة بما 
يتماش�ى م�ع المعايي�ر المتبعة للصيان�ة الروتيني�ة والوقائية 
الالزم�ة والذي أس�هم في رف�ع مس�توى الس�المة واإلعتمادية 

وكذلك من كفاءة االنتاج.

نسب التملك
   سبكيم

   شركة هيلم األلمانية
    المجلس األعلى لألوقاف

    شركة إيكاروس للصناعات النفطية
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الش���ركة العالمي���ة لخ���الت الفيني���ل ه���ي ش���راكة بي���ن س���بكيم و ش���ركة هيلم 
األلمانية والمجلس األعلى لألوقاف وش���ركة اي���كاروس للصناعات النفطية، وقد 
وفرت ش���ركة )دوبونت االمريكية( التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيس في 
إنت���اج خالت الفينيل األحادي، ويعمل المصنع بكامل طاقته التصميمية، ويقوم 
بإنت���اج م���ادة خ���الت الفينيل األحادي ويتم ش���حن منتجات الش���ركة إل���ى عمالئها 

إقليميًا وعالميًا.   

وقد قامت سبكيم خالل عام 2015م بتوقيع اتفاقية أولية لإلستحواذ على حصص 
ش���ركة إي���كاروس للصناع���ات النفطية )ش���ركة كويتي���ة( في الش���ركة العالمية 
لخ���الت الفيني���ل والبالغ���ة 11%  ف���ي 2015/06/23م، وبتوقيع ه���ذه اإلتفاقية ارتفعت 

نسبة سبكيم في الشركة العالمية لخالت الفينيل من 76% إلى %87. 

5.  الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة
2006مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

676,000,000 ريالرأس المال
إنتاج خالت الفينيل األحادينشاط الشركة

330 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

الشركة العالمية للبوليمرات هي شراكة بين سبكيم و شركة هانوا للكيماويات الكورية، وقد وفرت 
ش���ركة )إكس���ون موبيل األمريكية( التقنية للش���ركة. ويتركز نش���اطها الرئيس في إنتاج مادتي خالت 
فينيل اإليثلين وبولي إيثلين منخفض الكثافة، ويعتبر هذا المصنع األول من نوعه في منطقة الشرق 

األوسط إلنتاج مادة خالت فينيل اإلثيلين.  

وقد أعلنت الش���ركة في ش���هر  1 أبريل  2015م عن بدء التش���غيل التجاري لمصنع خ���الت فينيل اإليثلين 
وبولي إيثلين منخفض الكثافة، بعداإلنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها 
وطاقتها اإلنتاجية وجودة المنتجات، وتعتبر منتجات البوليمرات من المواد الهامة والضرورية للعديد 
م���ن الصناعات التحويلية والنهائية المتقدمة، حيث أن مواد اللقيم الالزمة إلنتاج خالت فينيل االيثلين 
وبولي إيثلين منخفض الكثافة هي مادة اإليثيلين والتي يتم توفيرها من قبل شركة الجبيل المتحدة 
للبتروكيماويات )إحدى الش���ركات التابعة ل� س���ابك( ومادة خالت الفينيل األح���ادي والتي يتم توفيرها 

من قبل الشركة العالمية لخالت الفينيل )إحدى الشركات التابعة ل� سبكيم(.

6.  الشركة العالمية للبوليمرات
200٩مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

703,200,000 ريالرأس المال
إنتاج مادتي خالت فينيل اإليثلين وبولي إيثلين نشاط الشركة

منخفض الكثافة

200 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملك
   سبكيم

   شركة هيلم األلمانية
    شركة ايكاروس للصناعات النفطية

    المجلس األعلى لألوقاف

يعتب�ر ب�دء التش�غيل التج�اري لمصن�ع خالت 
فينيل االيثلين خطوة هامة في برنامج سبكيم 
التوس�عي ونموها المدروس حي�ث تأتي هذه 
اس�تراتيجية  ضم�ن  المتخصص�ة  المنتج�ات 
سبكيم في زيادة القيمة المضافة لمنتجاتها 
م�ن خ�الل تنفي�ذ مش�اريع تحويلي�ة متكامل�ة 
م�ع منتج�ات الش�ركة الحالي�ة لتق�وم بتلبية 
مواجه�ة  إل�ى  إضاف�ة  المحلي�ة،  االحتياج�ات 

الطلب في األسواق العالمية.

نسب التملك
   سبكيم

   شركة هانوا الكورية
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شركة سبكيم للكيماويات هي شراكة بين سبكيم و شركة سبكيم للتسويق 
)إح���دى ش���ركات س���بكيم التابع���ة(  وقد وفرت ش���ركة )رودي���ا الفرنس���ية( التقنية 
للش���ركة، و تمثل المنتج���ات المتخصصة التي تنتجها الش���ركة خطوة لواصلة 
اس���تراتيجية سبكيم الرامية لتنفيذ مش���اريع تحويلية متكاملة لتلبية االحتياجات 

المحلية من هذا المنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في األسواق العالمية. 

مصنع خالت أثيل وبيوتيل األسيتاتأ ( 
ينت���ج مصن���ع خالت اإلثي���ل وبيوتيل األس���يتات الم���واد الخ���ام الالزمة إلنت���اج أثيل 
األس���يتات هي حامض األس���يتيك، والذي يتم توفيره من قبل الش���ركة العالمية 
لألس���يتيل، ومادة اإليثانول والتي يتم اس���تيرادها من األسواق العالمية، وسوف 
ينتج مصنع شركة سبكيم للكيماويات من مادة خالت اإلثيل وبيوتيل األسيتات 
بطاقة إجمالية قدرها )100,000( طن س���نويًا. ويس���تخدم المنت���ج في مجاالت عديدة 

وهامة.  

7.  شركة سبكيم للكيماويات
2011مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

266,000,000 ريالرأس المال
إنتاج مادتي خالت أثيل األسيتات وبيوتيل آسيتات وبولي بيوتيلين تيرافثاليتنشاط الشركة

163 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

مشروع البولي بيوتيلين ترفثليت:ب ( 
و يعتب���ر ه���ذا المش���روع األول م���ن نوع���ه في منطق���ة الش���رق األوس���ط، وبتكلفة 
اجمالية حوالي 600 مليون ريال تم تمويلها عن طريق الش���ركاء وصندوق التنمية 
الصناعية الس���عودي وبنوك أخرى، وس���وف تنتج الش���ركة مادة البولي بيوتيلين 
تيرافثالي���ت بطاق���ة إجمالية قدرها )63,000( طن س���نويًا، حيث أعلنت الش���ركة في 
ش���هر أبري���ل 2015م عن بدء التش���غيل التجريب���ي بنجاح لمصنع البول���ي بيوتيلين 
تيرافثالي���ت، واختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وطاقتها اإلنتاجية ومن 
المتوقع أن يبدأ إنتاجة التجاري في عام 2016م. ويعتبر البولي بيوتيلين تيرافثاليت 
من البوليمرات الحرارية الهندس���ية عالية التخصص والتي تستخدم في صناعات 
متعددة. كما أن اس���تخدام مادة البيوتانديول الُمنتجة من قبل الشركة العالمية 
للداي���ول كمادة أساس���ية إلنت���اج البول���ي بيوتيلين تيرافثاليت س���يتيح لس���بكيم 

اإلستفادة من باقة منتجاتها المتكاملة وتقوية سلسلة القيمة المضافة.

نسب التملك
   سبكيم

   شركة سبكيم للتسويق

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هي شراكة بين سبكيم وشركة هانوا للكيماويات 
الكورية، وقد وفرت شركة )هانوا للكيماويات الكورية( التقنية للشركة.

وقد أعلنت الشركة في شهر يونيو 2015م عن بدء التشغيل التجاري لمصنع بوليمرات عوازل 
الكاب���الت التاب���ع لش���ركة الخليج لع���وازل الكابالت ف���ي مجمعه���ا بمدينة الجبي���ل الصناعية. 
وتعتب���ر بوليم���رات ع���وازل الكاب���الت الكهربائية هي م���ن الصناع���ات التحويلية الت���ي تعتمد 

منتجاتها على مواد أساسية تنتجها )سبكيم( وهذا التكامل يدعم ثبات وقوة الشركة.

وتأت���ي ه���ذه المنتج���ات المتخصصة ضمن اس���تراتيجية الش���ركة في تنفيذ مش���اريع تحويلية 
متكامل���ة م���ع منتج���ات الش���ركة الحالي���ة وذل���ك من خالل اس���تخدام بول���ي اثيلي���ن منخفض 
الكثافة وخالت فينيل األثيلين الذي تنتجه الش���ركة العالمية للبوليمرات و يلبي هذا المصنع 
االحتياجات المحلية واإلقليمية لعوازل الكابالت الكهربائية، ويتم تسويق المنتج في منطقة 

الشرق األوسط.

8. شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
2012مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

57,240,000 ريالرأس المال
منتجات بوليمرات عوازل المنتجاتنشاط الشركة

25 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملك
   سبكيم

   شركة هانوا للكيماويات الكورية

2٩
28



الش���ركة العالمية للمنافع وهي مملوكة بالتس���اوي من قبل الشركة العالمية 
للميثانول، الش���ركة العالمية للدايول، الش���ركة العالمية لألس���يتيل المحدودة، 
الش���ركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والش���ركة العالمي���ة للغازات، وتبلغ 
نسبة الملكية الفعلية لسبكيم 58,68% من رأسمال الشركة، ويتمثل نشاطها 
الرئي���س ف���ي القي���ام بخدمات إدارة وتش���غيل وصيان���ة وحدات المناف���ع والمرافق 

للشركات التابعة لسبكيم.

الشركة العالمية للمنافع  .٩
200٩مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الجبيل الصناعية - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

2,000,000 ريالرأس المال
القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع نشاط الشركة

والمرافق للشركات التابعة لسبكيم

يترك���ز النش���اط الرئيس لش���ركة س���بكيم للتس���ويق ف���ي التس���ويق والمبيعات 
للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية، على أيدي نخبة من خبراء التسويق ذوي 

المهارات المتعددة. 

وتق���وم ش���ركة س���بكيم للتس���ويق حالي���ًا بتس���ويق وبي���ع منتج���ات الميثان���ول 
والبيوتاندي���ول والتتراهايدروف���وران وأثي���ل األس���يتات إضافة إل���ى منتجي حمض 
األس���يتيك وخالت الفينيل األحادي و خالت فينيل اإليثلين وبولي إثيلين منخفض 
الكثافة وجاما بوتيروالكتون، وقد تم تسويق وبيع 76٩ ألف طن متري للمنتجات 
المذك���ورة خ���الل عام 2015م مقارنة ب���� 568 ألف طن متري عن ع���ام 2014 م، وذلك 
بزيادة بنس���بة 11%، ويعود ذلك نتيجًة لزيادة كميات اإلنتاج خالل العام، وفيما يلي 

الشركات التابعة لشركة سبكيم للتسويق:

10.  شركة سبكيم للتسويق
2007مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الخبر - المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

2,000,000 ريالرأس المال
التسويق والمبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكيةنشاط الشركة

نسب التملك
   الشركة العالمية للميثانول

   الشركة العالمية للدايول
    الشركة العالمية لألسيتيل

    الشركة العالمية لخالت الفينيل
    الشركة العالمية للغازات

نسب التملك
   سبكيم
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ش���ركة س���بكيم أوروب���ا )كوبرتيف يو إي���ه( يتمثل نش���اطها الرئيس���ي في تقديم 
الدع���م اإلداري ف���ي المج���االت التس���ويقية واللوجس���تية، وتتبعه���ا ش���ركة إكت���را 
إس إي���ه ومقرها مدينة لوتري السويس���رية. ويتمثل نش���اط ش���ركة إكت���را إس إيه 
ف���ي المجاالت التس���ويقية والخدمات اللوجس���تية والخبرة التجارية في األس���واق 
األوروبي���ة، وقد أصبحت ش���ركة إكت���را الذراع التس���ويقي لمنتجات “س���بكيم” في 
أوروب���ا، حيث قامت بتس���ويق وبيع 235 ألف طن متري من منتجات س���بكيم  و48 

ألف طن متري من منتجات شركات أخرى خالل عام 2015م.

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها أ( 
2011مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

امستردام - هولندامقر الشركة

1,000,000 فرنك سويسريرأس المال
تقديم الدعم اإلداري في المجاالت التسوقية واللوجستيةنشاط الشركة

أضافت ش���ركة س���بكيم أس���يا بي ت���ي آي المحدودة عمق���ًا اس���ترتيجيًا في مجال 
التس���ويق هي ش���ركة مملوكة بالكامل لش���ركة س���بكيم للتس���ويق، و تسهم 
ف���ي خدمة عمالئها في قارة آس���يا بش���كل أفضل ع���ن طريق بناء حلق���ة ربط بين 
العم���الء وش���ركة س���بكيم للتس���ويق، وبه���ذا اإلنجاز تكتم���ل منظومة الش���ركة 
الجغرافي���ة بتواجده���ا في األس���واق االس���تراتيجية مما ينعك���س إيجاب���ًا على أداء 
الش���ركة ويس���هل انطالقها نحو مزيد من النمو. وتعد سنغافورة واحدة من أهم 
مراكز العالم اللوجيستية والتجارية في مجال البتروكيماويات ومن أهم المنافذ 

لتوصيل الخدمات بشكل متميز إلى العمالء في قارة آسيا.

وق���د تم تس���ويق وبي���ع 170 ألف طن متري من منتجات س���بكيم خ���الل عام 2015م. 
وللتأكيد على الش���فافية ودعم العالقات مع العمالء س���تقوم ش���ركة س���بكيم 
آس���يا بالحد من بيع وتس���ويق منتجات س���بكيم عن طريق ش���ركات تسويق أخرى 

متخصصة.

شركة سبكيم أسيا بي تي آي المحدودة  ب( 
2013مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

سنغافورةمقر الشركة

752,٩70 ريااًل سعوديًارأس المال
تسويق منتجات الشركة في قارة آسيانشاط الشركة

نسب التملك
   سبكيم

   شركة سبكيم للكيماويات

نسب التملك
   سبكيم
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ي���وم  رس���مًيا  واإلبت���كار  للتقني���ة  س���بكيم  مرك���ز  افتت���اح  ت���م 
األربعاء18 مارس 2015م برعاية صاحب الس���مو الملكي األمير 
س���عود ب���ن نايف ب���ن عب���د العزي���ز آل س���عود، أمي���ر المنطقة 
الش���رقية. حيث استثمرت »س���بكيم« مايقارب 300 مليون ريال 
س���عودي في تأسيس هذا المركز  في وادي الظهران للتقنية 
بجامع���ة الملك فه���د للبترول والمع���ادن. وكانت “س���بكيم” 
ق���د وقعت مع وزارة البترول والث���روة المعدنية وجامعة الملك 
فهد للبترول والمعادن مذكرة تفاهم لتأس���يس المركز على 
مس���احة تبلغ خمس���ة عش���ر ألف متر مربع ف���ي وادي الظهران 
للتقني���ة التاب���ع للجامع���ة،  ويض���م المرك���ز 40 مختب���راً تغطي 
كاف���ة مج���االت البح���ث والخدمات الفني���ة وتطوي���ر المنتجات 

وتطبيقاتها وأعمال التحليل واإلختبار.

وق���د ُش���يد ه���ذا المرك���ز المتط���ّور لدع���م الرؤي���ة اإلقتصادي���ة 
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية الت���ي تع���زز التن���وع الصناعي 

والتجاري في مجال تطوير الصناعات التحويلية.

ويركز )منار( في أبحاثه على اإلستخدامات الرئيسية للمنتجات 
كاألف���الم الت���ي تدخ���ل ف���ي صناعة خالي���ا الطاقة الشمس���ية 
واألغطي���ة الرقيق���ة لإلس���تخدامات الزراعي���ة، واألنابي���ب المرنة 
والمواد الالصقة الالزمة لصناعة األخش���اب واألوراق واألصباغ، 
والكاب���الت الكهربائي���ة ومنها كابالت األلي���اف الضوئية، وغير 
ذلك من المنتجات التي س���تدعم البرنام���ج الوطني لتطوير 
التجمعات الصناعية. كما سُيس���هم المركز في تعزيز س���بل 
التع���اون في مج���ال األبحاث باس���تخدام المختب���رات واألجهزة 
وتب���ادل الخب���رات بين جامع���ة الملك فهد للبت���رول والمعادن 

وشركة “سبكيم”.

ثالثًا:     مركز سبكيم للتقنية واإلبتكار )منار(
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 الشركات التابعة
)مشاريع قيد التنفيذ(
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رابعًا:     الشركات التابعة )مشاريع قيد التنفيذ(

الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )وهج(
2013مسنة التأسيس

ذات مسئولية محدودةنوع الشركة

مدينة الرياض – المملكة العربية السعوديةمقر الشركة

56,320,000 ريال سعوديرأس المال
إنشاء وتشغيل مشروعات تحويلية في كل من مدينتي حائل والرياضنشاط الشركة

5,000 طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

الش���ركة الس���عودية للمنتجات المتخصصة هي ش���راكة بين س���بكيم وش���ركة 
هان���وا الكورية. وتهدف الش���ركة إلى إنش���اء وتش���غيل مش���روعات تحويلية في 
كل م���ن مدينت���ي الرياض وحائ���ل. وتبلغ القيم���ة اإلجمالية الس���تثماراتها حوالي 
260 مليون ريال س���عودي يقوم بتمويلها الشركاء وجهات تمويلية محلية، ومن 
المتوق���ع أن تب���دأ الش���ركة انش���طتها التجارية في ع���ام 2016م وفيم���ا يلي وصف 

للمشروعين: 

مشروع إنتاج قوالب معدنية متخصصة )الرياض(:أ ( 
تقدر تكلفة المش���روع اإلجمالية بحوالي 110 مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية 
س���نوية قدره���ا )1,000( ط���ن مت���ري، من القوال���ب المعدني���ة المتخصص���ة لصناعة 
منتج���ات البالس���تيك، حيث  حصلت  الش���ركة على التقني���ات الضرورية للتصنيع 

مشروع أفالم خالت فينيل اإلثيلين )حائل(:ب ( 
يعتب���ر ه���ذا المش���روع األول م���ن نوع���ه ف���ي منطق���ة الخليج، حي���ث تق���در تكلفة 
المش���روع اإلجمالي���ة بحوال���ي 150 مليون ريال س���عودي، وبطاقة إنتاجية س���نوية 
قدره���ا )4,000( ط���ن مت���ري، م���ن أفالم خ���الت فينيل اإلثيلي���ن، وقد حصلت الش���ركة 
على التقنيات الضرورية للتصنيع من ش���ركة متس���وي للكيماويات توهيس���يلو 
الياباني���ة، ويقع  المش���روع على مس���احة 40 ألف متر مربع، ف���ي المدينة الصناعية 

بحائل، وسوف يتم تسويق المنتج عن طريق شركة سبكيم للتسويق.

وتس���تخدم منتجات أفالم خالت فينيل اإلثيلين في صنع ألواح الخاليا الشمس���ية 
المس���تخدمة ف���ي إنت���اج الكهرب���اء من الطاق���ة الشمس���ية، ويعك���س إقامة هذا 
المش���روع إلتزام س���بكيم بأه���داف المملكة التي تس���عى ألن تصب���ح واحدة من 
ال���دول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وفرصة داعمة إليجاد فرص اس���تثمارية 
لمش���اريع جدي���دة تس���تخدم ه���ذا المنتج، كم���ا أن المش���روع س���يعمل على خلق 

العديد من الفرص الوظيفية ألبناء المنطقة.

وق���د أعلنت الش���ركة مس���بقًا عن ب���دء التش���غيل التجريبي لمصن���ع أفالم خالت 
فيني���ل اإليثيلي���ن في نهاية عام  2014م، على أن يس���تمر التش���غيل التجريبي إلى 
أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات المصنع والتأكد من كفاءتها وتأهيل 

المنتجات من العمالء الرئيسيين. 

من الش���ركة األلماني���ة لتصنيع المعدات )كيفر وركزجبو  ( وس���وف يتم تس���ويق 
المنت���ج ع���ن طري���ق الش���ركة الس���عودية للمنتج���ات المتخصص���ة، وتس���تخدم 
القوالب المعدنية في تصنيع وتش���كيل أنواع متعددة من القوالب والس���بائك 
المستخدمة في مصانع البالستيك والتغليف وقد تم توفير وتهيئة البنية التحتية 
الالزمة للمنش���أة لتصميم أي منتج صناعي أو تجاري، إذ يتم عمل النماذج األولية 
وإنت���اج المنتج م���ن خالل تصميم القوالب أو الس���بائك حس���ب المعايي���ر الالزمة، 
وق���د أعلنت الش���ركة عن ب���دء التش���غيل التجريبي لمصن���ع القوال���ب المعدنية 
المتخصصة في شهر س���بتمبر 2014م. وسيستمر التشغيل التجريبي إلى أن يتم 
اإلنته���اء م���ن عمليات اختبار مع���دات المصنع والتأكد من كف���اءة اإلنتاج وتأهيل 

المنتجات من العمالء الرئيسيين. 

نسب التملك
   سبكيم

   شركة هانوا الكورية
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تواص���ل س���بكيم دراس���اتها للبح���ث عن ف���رص النمو المتاحة س���واء ع���ن طريق 
تطوير أعمالها األساس���ية أو من خالل عمليات اإلندماج واإلستحواذ. والهدف  من 
ذلك هو رفع قيمة أسهم سبكيم وتحقيق عوائد على المستثمرين وفق الخطط 
االس���تراتيجية التي تتبناها الشركة تبعًا الستراتيجية المملكة العربية السعودية 
الت���ي أولت فيه���ا للصناعة أهمية كبيرة وس���اهمت في تطويره���ا وتقدمها وفق 

معايير عالمية عالية الجودة.

ولتحقي���ق ه���ذه الخط���ط، فق���د تبن���ى مجل���س إدارة الش���ركة ع���دداً م���ن البرام���ج 
والمش���روعات على الم���دى القريب والبعيد والتي من ش���أنها أن تقود الش���ركة 
إلى تحقيق التمييز في األداء لتصبح في مقدمه الشركات العالمية التي تعمل 

في هذا المجال. 

تعتمد استراتيجية سبكيم على ما يلي:
زيادة الطاقة اإلنتاجية ورفع القدرة التش���غيلية لمصانع الش���ركات التابعة و 	�

المحافظة على أعلى معدالت السالمة
بناء عالقات طويلة األمد مع الموردين والعمالء لتقليل تكاليف التشغيل	�
التطوي���ر المس���تمر لج���ودة المنتجات من خ���الل عمليات البح���ث والتطوير 	�

وتطبيق أفضل المعايير العالمية
تقليل التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة 	�
االستثمار طويل األمد في القوى العاملة السعودية 	�
التوس���ع والتن���وع في منتجات الش���ركة من خالل االس���تثمار في المش���اريع 	�

التحويلية والمشاريع األخرى المرتبطة بالصناعة
إيجاد فرص مناسبة لإلندماج واإلستحواذ بما يتفق مع األهداف االستراتيجية 	�

للشركة

خامسًا:     استراتيجيات الشركة 
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ف���ي ع���ام 2016، تُخطط س���بكيم إلط���الق عملي���ة تحدي���ث إلس���تراتيجيتها، والتي 
تتضم���ن إعادة تحديد األهداف االس���تراتيجية للش���ركة وإعادة صياغة إس���تراتيجية 
األعمال الحالية وتحديد مجاالت النمو إضافة إلى التعرف على الفرص المحتملة 
التي تس���مح للش���ركة بتحقيق نمو مثمر، كما تهدف هذه اإلستراتيجية إلى زيادة 
التدفقات المالية التش���غيلية بما يمّكن الش���ركة من االس���تثمار في فرص النمو 

المستقبلية فضًلا عن رفع قيمة توزيعات مساهميها.

و تتضم���ن عملية التحديث التركي���ز على األعمال القائمة وط���رح رؤية اإلدارة فيما 
يتعلق بالمحفظة اإلستثمارية المستقبلية للشركة، جنًبا إلى جنب مع استغالل 

موارد سبكيم في تصنيع منتجات تُطرح في األسواق المناسبة.

وتُع���د الظروف الصعب���ة التي يواجهها الس���وق في الوقت الحال���ي دليل واضح 
عل���ى ض���رورة تضمي���ن اإلعتب���ارات الجغرافي���ة وتن���وع المنتج���ات في إس���تراتيجية 
س���بكيم إضافة إلى دم���ج الصناع���ات التحويلية م���ع القيمة القائم���ة أو الجديدة 
للتقليل من النتائج المالية التي قد تكون ُعرضة للتقلبات الدورية مما س���يكون 

له تأثير ايجابي على عائدات المساهمين.

سادسًا:      الخطط والتوقعات المستقبلية 

         ألعمال الشركة
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إدارة المخاطر في الشركات 
عبارة عن نظام أعمال يدعم تحقيق أهداف الش���ركة من خالل معالجة مجموعة 
كاملة م���ن المخاط���ر وإدارة التأثير المش���ترك لتلك المخاط���ر باعتبارها مجموعة 

مخاطر مترابطة.

يمث�ل نظ�ام إدارة المخاطر في الش�ركات تط�ورًا كبيرًا مقارن�ة بالمنهجية 
السابقة إلدارة المخاطر حيث أنها

تشمل جميع مجاالت التعرض للمخاطر التنظيمية )المالية أو التشغيلية،  ( 1
تقديم التقارير، الحوكمة، المخاطر االستراتيجية، مخاطر السمعة وغيرها(.

تحدي���د األولويات وإدارة تل���ك المخاطر باعتبارها مجموع���ة مخاطر مترابطة  ( 2
بدال من اعتبارها “بيئات معزولة” فردية.

البيئ���ات والنظ���م والظ���روف، وأصح���اب  ( 3 أه���م  تح���دد مجموع���ة المخاط���ر 
المصلحة داخليًا وخارجيًا.

تتي���ح س���هولة عملي���ة منظم���ة إلدارة جمي���ع المخاط���ر، س���واء كان���ت تلك  ( 4
المخاطر المقام األول كمية أو نوعية.

تنظر إلى اإلدارة الفعالة للمخاطر باعتبارها ميزة تنافسية. ( 5

تس���عى لترس���يخ إدارة المخاط���ر باعتباره���ا عنص���راً مهم���ًا لجمي���ع الق���رارات  ( 6
الحاسمة في الشركة.

سابعًا:      المخاطر المتعلقة بأعمال      

        سبكيم وشركاتها التابعة 
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تطوير وتنفيذ نظام إدارة المخاطر
اله���دف الرئيس���ي من نظام إدارة المخاطر في الش���ركات هو الح���د من المخاطر 
وتجنبه���ا، باإلضافة إلى تحدي���د المخاطر التي تواجهها أنش���طة األعمال والتأكد 
لالس���تفادة م���ن اس���تراتيجيات إدارة المخاط���ر. قام���ت الش���ركة أيض���ًا بتبن���ي اطار 
عمل لجنة رعاية المنش���آت »كوس���و«   وقد شكلت الش���ركة لجنة إدارة المخاطر 
والتي س���وف تس���اعد مجل���س اإلدارة في وض���ع وتنفيذ ورصد واس���تعراض خطة 

إدارة المخاطر.

نموذج نظام إدارة المخاطر بالشركة
يشمل الشكل الموضح أدناه نظام إدارة المخاطر والتي يجري تطبيقها بطريقة مستمرة

نظام إدارة المخاطر في سبكيم
تُعد عملية إدارة المخاطر في الش���ركة عملية مس���تمرة ويتم إنجاز جميع مراحلها 
بمنهجي���ة مح���ددة تس���تهدف بإس���تمرار تحدي���د وقي���اس المخاطر، وتش���مل هذه 
المراح���ل وضع حلول وخي���ارات التخفيف م���ن تأثيرات هذه المخاط���ر، والتخطيط 
لتطبي���ق أفضل الخي���ارات والحلول وتتبع حالة تلك المخاط���ر والتخفيف من حدة 
تأثيرها على أعمال الشركة. وتعتمد إدارة المخاطر الفعالة على التخطيط إلدارة 
المخاطر، والكشف والتحليل المبكر لتلك المخاطر، والمبادرة السريعة بتطبيق 
اإلجراءات التصحيحية، والمراقبة المس���تمرة والتنس���يق وإع���ادة التقييم، وفاعلية 

االتصاالت والتوثيق.
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تبنت س���بكيم مش���روع االس���تدامة الذي ال يركز على مس���ار النمو فحس���ب بل يحمل مسؤولية 
أكب���ر في الح���د من األضرار الت���ي قد تطال المجتم���ع والبيئة ويول���ى اهتمامًا اكبر بالمس���ؤولية 

المجتمعية. 

قامت الش���ركة خالل ع���ام 2015م باصدار تقرير خاص عن االس���تدامة، الذي يوض���ح أهم التحديات 
الت���ي تواج���ه االس���تدامة والمواضي���ع الت���ي تك���ون محل اهتم���ام لمعظ���م م���ن يتعاملون مع 

أنشطتنا. 

وتُشكل االستدامة بشركة سبكيم على ثالثة مستويات على النحو التالي:

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

لجن�ة التوجية: وتكون تحت قيادة أحد المدراء التنفيذيين وتكون مس���ؤولة عن وضع األهداف 
طويلة األمد ومراجعة األداء.

فري�ق االس�تدامة: ويكون تح���ت قيادة مدير قس���م األمن الصناع���ي والصحة والس���المة والبيئة 
ويكون مس���ؤواًل ع���ن األعمال الروتينية مثل حس���ابات مؤش���رات األداء وإعداد التقاري���ر والتدريب 

وغيرها.

ومن المؤكد أن االس���تدامة هي أس���اس الموثوقية التي تتمتع بها س���بكيم، فمن خالل مبادرة 
الرعاية المس���ؤولة، تعمل س���بكيم في محيط بيئي،  وقدرات عالية في مجال الس���المة واألمن.  

وتؤمن سبكيم أن الرعاية المسؤولة هي الطريق األمثل ألداء أعمالها.

ثامنًا:     اإلستدامة

ودائما ما يكون لس���بكيم هدف أس���مى لتواجدها، حيث ال تألو الشركة جهداً من أجل 
تحس���ين وتطوي���ر البيئة الطبيعية في المملكة العربية الس���عودية وف���ي بلدان أخرى 

من خالل القيم األساسية لمبادرة الرعاية المسؤولة. 

يتم تجهيز الش���ركات الكيميائية، من خالل الرعاية المس���ؤولة، لتحقيق مس���توى عال 
م���ن األداء وف���ي نفس الوقت تحقيق قدر عال من المكاس���ب لصال���ح أعمالها. وتقدم 
نظم إدارة الرعاية المس���ؤولة نهجًا متكاماًل منظمًا لتحسين أداء الشركة في مجاالت 
الخدم���ات التوعوي���ة للمجتم���ع واالس���تجابة عل���ى الط���وارئ، واألمن، وصحة وس���المة 

الموظفين. ومنع التلوث، وسالمة المنتج.

في العام 2015م خضعت الش���ركات التابعة لسبكيم وأقس���امها المختلفة لعمليات 
تدقي���ق وفحص ألنظم���ة إداراتها في مجال البيئة، والصحة، والس���المة، واألمن والجودة 
 RC14001, OHSAS 18001, and( وفقًا لمعايير ش���هادات عالمي���ة في هذا المجال مث���ل(
ISO9001(، وبفضل القيادة االدارية للشركة واحترام التزاماتها، فقد نجحت سبكيم في 
اجتي���از عملية التدقي���ق والفحص مع تحقيق تحس���ينات ملحوظة مقارنة مع الس���نوات 

الماضية.

وتعمل س���بكيم عل���ى أن تحقق كل عام تطوراً ملموس���ًا فيما يتعلق بش���هادتها في 
مجال الرعاية المس���ؤولة  وفي إطار س���عيها المس���تمر إلدخال المزيد من التحس���ينات 
ف���ي هذا المجال حيث تطم���ح لتحقيق أعلى معدالت االلت���زام، وتميزها في كل مكان 

كواقع عملي ضمن أعمالها وبين المجتمعات التي تستفيد من خدماتها.
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حقق���ت الش���ركة خالل ع���ام 2015م أرباح بلغ���ت 288 مليون ريال 
مقاب���ل 606 ملي���ون ريال في ع���ام 2014م. ويعود س���بب انخفاض 
األرباح بش���كل رئيس���ي إلى االنخفاض الحاد في متوسط أسعار 
البيع لجميع منتجات الش���ركة حيث انخفضت أس���عار المنتجات 
بنس���ب بلغت 18% - 32% على الرغم من انخفاض أس���عار المواد 

الخام )البيوتان و اإليثيلين(. 

يذك���ر أنه خ���الل العام ب���دأ التش���غيل التج���اري لمصنع الش���ركة 
العالمي���ة للبوليمرات ومصنع ش���ركة الخليج لع���وازل الكابالت 
المتقدم���ة خالل الربع الثان���ي وبالتالي فقد تضمن���ت نتائج عام 

2015م على النتائج المالية لهذه المصانع. 

وفيما يلي أبرز المؤشرات 
المالية لعام 2015م مقارنة 

بالعام السابق
بل���غ إجمالي الربح 833 مليون ريال خالل عام 2015م مقابل 	�

1,3٩7 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره %40. 
بلغ الدخل من العمليات 573 مليون ريال خالل عام 2015م 	�

مقاب���ل 1,178 ملي���ون ريال للعام الس���ابق وذلك بانخفاض 
قدره %51. 

بلغ صافي الدخل 288 مليون ريال خالل عام 2015م مقابل 	�
606 مليون ريال للعام السابق وذلك بانخفاض قدره %52.

بلغ���ت ربحي���ة الس���هم 0,7٩ ري���ال مقاب���ل 1,65 ري���ال للع���ام 	�
السابق.

تاسعًا:     النتائج المالية 

بلغ إجمالي الربح 

833 مليون ريال 
خالل عام 2015م مقابل 

1,3٩7 مليون ريال 
للعام السابق وذلك 

بانخفاض قدره %40. 

بلغت ربحية السهم 

0,7٩ ريال مقابل 
1,65 ريال للعام 

السابق.

بلغ الدخل من العمليات 

573 مليون ريال 
خالل عام 2015م مقابل 

1,178 مليون ريال 
للعام السابق وذلك 

بانخفاض قدره %51. 

بلغ صافي الدخل 

288 مليون ريال 
خالل عام 2015م مقابل 

606 مليون ريال للعام 
السابق وذلك بانخفاض 

قدره %52.
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األصول والخصوم ونتائج األعمال
قائمة المركز المالي:. 1

)ماليين الرياالت( 

20152014201320122011البيان

3,5754,0604,4754,18٩4.5٩٩الموجودات المتداولة

13,48413,11612,21411,00010,066الموجودات غير المتداولة

17,05٩17,17616,68٩15,18٩14,665مجموع الموجودات

1,7٩01,5621,2881,38٩1,317المطلوبات المتداولة

7,5647,6607,٩7٩6,6656,326المطلوبات غير المتداولة

7,7057,٩547,4217,1357,022حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

17,05٩17,17616,68٩15,18٩14,665مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

قائمة الدخل. 2
)ماليين الرياالت ما عدا ربحية السهم( 

20152014201320122011البيان

3,5154,1254,0723,9223,325مبيعات

)1,8٩7()2,654()2,707()2,728()2,682(تكلفة المبيعات

8331,3٩71,3651,2681,428اجمالي الربح

)125()131()203()21٩()260(مصاريف ادارية وعمومية

5731,1781,1621,1371,303الدخل من العمليات

10٩172012ايراد استثمار

)182()183()172()156()174(مصاريف مالية

-2---صافي ايرادات عمليات ما قبل التشغيل

)1(12)22()٩3()40()مصاريف( ايرادات اخرى،  الصافي

3699389859881,132الدخل قبل حقوق الملكية غير المسيطرة والزكاة وضريبة الدخل

)400()315()310()245()51(حقوق الملكية غير المسيطرة

)26()72()55()87()30(زكاة وضريبة الدخل

288606620601706صافي الدخل

0,7٩1,651,6٩1,641,٩3ربحية السهم من صافي الدخل  )ريال سعودي(
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تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي . 3
الدخل للسنوات الخمسة الماضية

)ماليين الرياالت(
المبيعات 
الدخل من العمليات 

صافي الدخل  

2011
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1178

4125

1162

4072

1137

3٩22

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج . 4
السنة السابقة 

)ماليين الرياالت(

نسبة التغيرالتغيرات + / )-(20152014البيان

40%)564(8331.3٩7الربح الجمالي

51%)605(5731.178الدخل من العمليات

52%)318(288606صافي الدخل

يعود س���بب انخفاض األرباح بش���كل رئيس���ي إلى االنخفاض الحاد في متوس���ط 
أس���عار البي���ع لجميع منتجات الش���ركة حيث انخفضت أس���عار المنتجات بنس���ب 
بلغ���ت 18% - 32% عل���ى الرغ���م م���ن انخف���اض أس���عار الم���واد الخ���ام )البيوت���ان و 

اإليثيلين(. 

بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال . 5
الشركة وإسهامة في النتائج 

التحليالت القطاعيةأ ( 
تتمثل نشاطات المجموعة في القطاعات التالية 

قطاع البتروكيماويات: ويتضمن هذا القطاع األنشطة المتعلقة بعمليات 	�
تصنيع المنتجات.

قط���اع التس���ويق: ويتضمن ه���ذا القط���اع إدارة مخاطر التس���ويق واألعمال 	�
التجارية للمنتجات وذلك وفقًا إلتفاقيات بيع وشراء متفق عليها ومعامالت 

لقيم ومبادلة ومبادلة منتجات وتغطية المنتجات بالتحوط.

)ماليين الرياالت( 

المجموعقطاع التسويققطاع البتروكيماويات

31 ديسمبر 2015م:

3,0125033,515المبيعات

653180833مجمل الربح

7,680257,705صافي الموجودات

31 ديسمبر 2014م:

3,4007254,124المبيعات

1,365321,3٩7مجمل الربح

7,884707,٩54صافي الموجودات

التحليل الجغرافي إليرادات الشركة. 6
يت���م تس���ويق وبيع منتجات الش���ركة في كل األس���واق المحلية وأس���واق الش���رق 
األوس���ط واألس���واق العالمية، ويبي���ن الرس���م البياني التال���ي التوزي���ع الجغرافي 

لمبيعات الشركة خالل عام 2015م.

التحليل الجغرافي
   آسيا

   مبيعات داخلية
   أوروبا

   دول الخليج
الشرق األوسط وأفريقيا   

55
54



الشركة العالمية لألستيل المحدودة
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمحول الى راس المالالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

5٩4-)12(-11.5618606 سنةبنوك تجارية 

180-)70(-٩.8400250 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

346-)77(-11.476٩423 سنةصندوق االستثمارات العامة

--)112(-112غير محددغير محددةسلف من الشركاء

الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة  
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمحول الى راس المالالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

340-)7(-11.5355347 سنةبنوك تجارية

180-)70(-٩.8400250 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

1٩7-)44(-11.443٩241 سنةصندوق االستثمارات العامة

الشركة العالمية للغازات
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمحول الى راس المالالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

5٩-)1(-7,56160 سنةبنوك تجارية 

160-)60(-٩,8400220 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

64-)14(-11,414378 سنةصندوق االستثمارات العامة

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 7
يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة وحركتها خالل العام 2015م.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

1,800--51,8001,800 سنواتصكوك

600-600--5 سنواتقروض طويلة األجل

200)400(600--ستة شهورقروض قصيرة األجل

الشركة العالمية للميثانول
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

2٩٩)26(10.632525570 سنةتسهيالت اسالمية

الشركة العالمية للدايول
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

388)40(-10.6484428 سنةتسهيالت اسالمية

444)80(-12.6524524 سنةتسهيالت اسالمية
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شركة سبكيم للتسويق
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

106-٩٩7غير محددغير محددةسلف من الشركاء

الشركة العالمية للبوليمرات
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمحول الى راس المالالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

642-)42(-14,6704684 سنةتسهيالت اسالمية

580-)20(-11600600 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

623-)54(-14704677 سنةصندوق االستثمارات العامة

125--1214غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

شركة سبكيم للكيماويات
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

155)10(٩,61651605 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

231-٩,٩257٩8133 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

-)200(-300200 3  شهورتسهيالت اسالمية

784-534250غير محددستة شهورسلف من الشركاء

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

٩4)5(8,5٩٩8811 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

78-762غير محددغير محددةسلف من الشركاء

68-662غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة
)ماليين الرياالت(

رصيد نهاية العامالمسدد خالل العامسحوبات خالل العامرصيد بداية العامقيمة القرضمدة القرضالجهة المقرضة

85-841غير محددغير محددةسلف من الشركاء

70-682غير محددغير محددةسلف من الشركاء )قصيرة األجل(

52-52-٩.565 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي

وصف ألنشطة أدوات الدين. 8
ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب 
أو حقوق مش���ابهة أصدرتها أو منحتها الش���ركة خالل العام 2015م. كذلك ليست 
هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى اسهم 
أو حق���وق خي���ار أو مذك���رات ح���ق اكتت���اب أو حق���وق مش���ابهة أصدرته���ا أو منحتها 
الش���ركة خ���الل الع���ام 2015م. أيضا ليس هن���اك أي اس���ترداد أو ش���راء أو الغاء من 

جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لإلسترداد.

المدفوعات النظامية المستحقة. ٩
)ماليين الرياالت(

المدفوعات النظامية حتي 2015/12/31الجهة

104مصلحة الزكاة والدخل

33المؤسسة العامة للتأمينات األجتماعية
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خطة تطبيق معايير المحاسبة الدولية. 10
بن���اء عل���ى تعمي���م هيئ���ة الس���وق رق���م )2٩78/4( وتاري���خ 2014/3/25م والمبن���ي 
على خطاب الهيئة الس���عودية للمحاس���بين القانونيين رقم )صادر/2014/457٩( 
وتاري���خ 2014/2/11م فأنه يلزم على الش���ركات المدرجة في الس���وق المالية تطبيق 
معايير المحاس���بة الدولية على القوائم المالية المعدة عن فترات مالية تبدأ في 

2017/1/1م.

وعلي���ه فق���د قام���ت إدارة الش���ركة بإع���داد خط���ة عم���ل لمش���روع تطبي���ق معايير 
المحاسبة الدولية في 2017/1/1م.

تفاصيل ومراحل تطبيق الخطة
فريق العملأ ( 

تم تعيين ش���ركة ارنست و يونغ كمستشار لتطبيق المعايير المحاسبية الدولية 
وتم تكوين فريق عمل مكون من ممثلين متخصصين من شركة ارنست و يونغ 

أضافة الى ممثلين من إدارة الشركة يضم المدير المالي ورئيس المحاسبة.

نطاق العمل وخطوات التطبيق الرئيسيةب ( 
س���وف يش���مل التطبيق القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية العالمية 
للبتروكيماويات وش���ركاتها التابعة. وتتمثل خطوات تطبيق المشروع الرئيسية 

كما يلي:

تحدي���د الفروق���ات بين معايي���ر المحاس���بة الصادرة م���ن الهيئة الس���عودية 	�
للمحاسبين القانونيين وبين معايير المحاسبة الدولية.

تقييم خيارات السياس���ات المحاس���بية وفق���ا للمعايير المحاس���بية الدولية 	�
ومن ثم تحديد واختيار السياسات.

تقييم التأثير على أنظمة العمل والتقارير وعمل التغييرات الالزمة.	�
عم���ل التقيي���م االكت���واري فيم���ا يتعل���ق بمخصص مكاف���أة نهاي���ة الخدمة 	�

للموظفين.
حس���اب مبال���غ الفروق���ات الناتج���ة ع���ن التغيي���ر إل���ى المعايير المحاس���بية 	�

الدولية.
إع���داد األرصدة االفتتاحية لقائمة المركز المال���ي لعام 2016م وفقا للمعايير 	�

المحاسبية الدولية.
إعداد الهيكل العام ومخطط القوائم المالية إضافة إلى اإليضاحات حول 	�

القوائم المالية.
تحديث دليل السياسات المحاسبية المتبع في الشركة.	�
عقد ورش تدريب لموظفي اإلدارة المالية لتوضيح التغييرات والسياس���ات 	�

المحاسبية وفقا للمعايير المحاسبية الدولية.

التخطيط وانطالق المشروع

تحديد الفروقات بين معايير المحاسبة 
الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيين وبين معايير المحاسبة الدولية.

تحديث دليل السياسات المحاسبية 
المتبع في الشركة.

عمل التقييم االكتواري فيما يتعلق بمخصص 
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين.

حساب مبالغ الفروقات الناتجة عن التغيير 
إلى المعايير المحاسبية الدولية.

إعداد األرصدة اإلفتتاحية لقائمة المركز المالي 
لعام 2016م وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

إعداد الهيكل العام ومخطط القوائم المالية 
إضافة إلى اإليضاحات حول القوائم المالية.

تقييم التأثير على أنظمة العمل 
والتقارير وعمل التغييرات الالزمة.

تقييم خيارات السياسات المحاسبية وفقًا للمعايير 
المحاسبية الدولية ومن ثم تحديد واختيار السياسات.

عقد ورش تدريب لموظفي اإلدارة المالية لتوضيح التغييرات 
والسياسات المحاسبية وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.

فترة تطبيق الخطةت ( 
ب���دأ فعليا العم���ل بخط���ة العمل إعتب���اراً من 
خط���ة  تطبي���ق  فت���رة  وتبل���غ   2016 يناي���ر  ش���هر 
العم���ل حوالي 5 - 6 أش���هر كم���ا هو موضح 

في الجدول الزمني أدناه.
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تق���وم إدارة المراجع���ة الداخلي���ة بالتحق���ق م���ن فاعلي���ة نظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة 
لمواجه���ة المخاط���ر األساس���ية الت���ي تواجها الش���ركة والتي تتضم���ن المخاطر 
المالي���ة والتش���غيلية والقانوني���ة ومخاطر العم���ل و كافة الضوابط واألنش���طة 
المعتم���دة إلدارة المخاطر المتعلقة بأنش���طة الش���ركة وأعمالها وتش���رف لجنة 
المراجع���ة التابع���ة لمجلس اإلدارة، بش���كل مس���تمر عل���ى أعم���ال إدارة المراجعة 
الداخلي���ة كما تق���وم اللجنة بمراجع���ة تقاريرها بصف���ة دورية ومتابع���ة االجراءات 
المتخ���ذة من قبل إدارة الش���ركة تج���اه مالحظ���ات المراجعة القف���ال المالحظات 
ومعالجته���ا بالص���ورة التي تضمن ع���دم تكرارها مما يعزز قناع���ة لجنة المراجعة 
بفاعلي���ة إج���راءات الرقاب���ة الداخلية المتبعة ويق���وم رئيس اللجن���ة بإبالغ مجلس 
اإلدارة باألم���ور الجوهري���ة )إذا وجدت( ألتخ���اذ اإلجراء الالزم حيالها. ويش���مل نطاق 

إدارة المراجعة الداخلية ما يلي:

إعداد الخطة االستراتيجية السنوية لعمل المراجعة الداخلية. ( 1

التدقي���ق والفح���ص الدوري لجمي���ع إدارات الش���ركة اإلدارية والتش���غيلية مع  ( 2
إبالغ المسئولين فيها بنتائج التدقيق. 

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

تقدي���م تقاري���ر ع���ن نتائ���ج التدقي���ق وتوصيات���ه، إضاف���ة إل���ى متابع���ة ه���ذه  ( 4
التوصي���ات الحق���ا حتى يت���م التأكد م���ن تطبيق ه���ذه التوصي���ات من قبل 

اإلدارات المعنية.

المس���اهمة ف���ي تطويرنظ���ام الرقاب���ة الداخلي���ة وتبيلغ جمي���ع الموظفين  ( 5
بأهمي���ة دورها من خ���الل إلقاء محاضرات ع���ن أهمية الرقاب���ة الداخلية و دور 

اإلدارات في تطوريها و تحسينها.

إضاف���ة إلى ما تقدم، يق���وم أيضا المراجع الخارجي للش���ركة كجزء من نش���اطه 
بتدقيق القوائم المالية السنويةللشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقابي 
الداخلي في الشركة وأنظمتها اآللية والحاسوبية للتأكد من وجود فصل مالئم 

للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط محكمة لعمليات الشركة.

 هذا وقد نفذت المراجعة الداخلية خالل العام 2015م العديد من عمليات التدقيق 
الدوري���ة و الت���ي كان من ش���أنها التأكد من دقة و فعالي���ة األداء, ولم يتبين وجود 
أي خل���ل أو ضع���ف جوه���ري لعملياته���ا المختلفة. كم���ان تبين أن نظ���ام الرقابة 

الداخلي يسير بشكل سليم وفعال.

عاشرًا:     الرقابة الداخلية
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تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة
ويتم تصنيف األعضاء وفقًا للتعريفات الواردة بالمادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية وفقًا لما يلي

مالحظاتصفة العضويةالمهاماالسمم

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

-تنفيذيالعضو المنتدب والرئيس التنفيذيالمهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي2

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

األستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس4
-غير تنفيذيعضوممثل المؤسسة العامة للتقاعد

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

-غير تنفيذيعضوالدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز6

-غير تنفيذيعضواألستاذ / فهد سليمان الراجحي7

األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد8
-مستقلعضوممثل الشركة العربية لالستثمار 

-مستقلعضوالدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل٩

-مستقلعضواألستاذ / عبدالرحمن علي التركي10

-مستقلعضوالمهندس / محمد عبداهلل الغرير11

مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى
يبّين الجدول التالي أعضاء مجلس اإلدارة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

العضوية في الشركات المساهمة األخرى داخل / خارج المملكةاالسمم

� شركة الصحراء للبتروكيماويات )مساهمة مدرجة، السعودية(  � مصرف اإلنماء )مساهمة مدرجة، السعودية(معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1
� شركة مجموعة الزامل القابضة )مساهمة مقفلة، السعودية(

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

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

األستاذ / عبدالرحمن علي التركي4
� شركة الصقر للتأمين التعاوني )مساهمة مدرجة، السعودية(  �شركة انفستكورب )مساهمة مدرجة، البحرين(

� شركة جولدن بيراميدز بالزا )مساهمة مدرجة، مصر(  �شركة زارة لالستثمار القابضة للفنادق )مساهمة مدرجة، األردن(
� شركة معارض الظهران الدولية )مساهمة مقفلة، السعودية(

� شركة الطاقة الوطنية )مساهمة مقفلة، السعودية(الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل5

� البنك السعودي لالستثمار )مساهمة مدرجة، السعودية(األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس6
� الشركة الوطنية للبتروكيماويات - بتروكيم )مساهمة مدرجة، السعودية (

المهندس / رياض سالم علي أحمد7
� شركة التخصيص القابضة )مساهمة مدرجة، الكويت(  � شركة إيكاروس للصناعات النفطية )مساهمة مدرجة، الكويت(

� شركة نور لالستثمار المالي )مساهمة مدرجة، الكويت(  � ميزان بنك )مساهمة مدرجة، باكستان(
� شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية واإللكترونية والثقيلة )مساهمة مقفلة، األردن(

� شركة اإلسمنت الوطنية )مساهمة مدرجة، اإلمارات(  � مجموعة الغرير الصناعية )مساهمة مغلقة، اإلمارات(المهندس / محمد عبداهلل الغرير8
� شركة ألومنيوم دبي )مساهمة مغلقة، اإلمارات(

� بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة مدرجة، األردن(  �بنك االستثمار العربي األردني )مساهمة مدرجة، قطر(األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد ٩
� مجموعة سوداتل لالتصاالت )مساهمة مدرجة، السودان(  �شركة سكر كنانة المحدودة )مساهمة مقفلة، السودان(

� الشركة الوطنية للصناعة )مساهمة مقفلة، السعودية(  � شركة مجموعة الراجحي اخوان )مساهمة مقفلة، السعودية(األستاذ / فهد سليمان الراجحي10

ال يوجدالدكتور / سامي محمد حسين زيدان11
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سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات عدد أربعة اجتماعات خالل عام 2015م، حيث تخلل تلك االجتماعات مناقشة الهم وأبرز االعمال والمشاريع 
المتعلق���ة بالش���ركة، وفيما يلي جدول يوضح س���جل حض���ور كل عضو، علمًا بأن األعض���اء الذين لم يحضروا أيًا م���ن اجتماعات المجلس قام���وا بتوكيل أعضاء آخرين 

لينوبوا عنهم في الحضور. 

اجتماعات المجلس عام 2015م
إجمالي الحضور

الرابع  2015/12/09الثالث  2015/09/16الثاني  2015/06/03األول  2015/03/31االسمم

PPPP4معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

PPPP4المهندس /  أحمد عبدالعزيز العوهلي2

PPPP4الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز3

PPPP4الدكتور / سامي محمد حسين زيدان4

PPPP4األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس5

PPPP4المهندس / محمد عبداهلل الغرير6

POPP3المهندس / رياض سالم علي أحمد7

OPPP3األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد 8

PPOP3األستاذ / عبدالرحمن علي التركي٩

OPPO2الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل10

PPOO2األستاذ / فهد سليمان الراجحي11

وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في 
أسهم أو أدوات دين المصدر

االسم
األسهم في  31 ديسمبر 2015ماألسهم في  1 يناير 2015م

نسبة التغيرصافي التغير
ملكية األقرباء 

من الدرجة األولى 
وتغيرها نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

ال يوجد--0,051%0,051186,600%186,600معالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل

ال يوجد5,18%0,08315,000 %0,07٩304,525 %28٩,525المهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي

ال يوجد--0,1٩1%0,1٩1700,000%700,000المهندس / محمد عبداهلل الغرير

ال يوجد--0,241%0,241883,8٩2%883,8٩2الدكتور / عبدالرحمن عبداهلل الزامل

ال يوجد--0,008%0,00830,000%30,000الدكتور / عبدالعزيز عبدالرحمن القويز

ال يوجد--2,265%2,2658,305,000%8,305,000األستاذ / عبدالرحمن علي التركي

ال يوجد1,45%1,6٩188,658%1,6676,200,000%6,111,342األستاذ / فهد سليمان الراجحي

ال يوجد--0,000%0,00048%48األستاذ/ إبراهيم حمود المزيد 

المهندس / رياض سالم علي أحمد
------

ال يوجد

األستاذ / عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس
------

ال يوجد

الدكتور / سامي محمد حسين زيدان
------

ال يوجد
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وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو 
أدوات دين المصدر 

االسم
األسهم في  31 ديسمبر 2015ماألسهم في  1 يناير 2015م

ملكية األقرباء من نسبة التغيرصافي التغير
الدرجة األولى وتغيرها

نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

ال يوجد100%15,000*0,004 %15,000--المهندس / عبدالرحمن عبدالكريم السيف

ال يوجد------المهندس / عبداهلل  سيف السعدون

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

ال يوجد--0,000%0,00050%50األستاذ / راشد محمد الدوسري

ال يوجد------األستاذ / كيفن جون هايس

ال يوجد------األستاذ / عبداهلل غرم اهلل الحريري

*  تمت ملكية األسهم للمهندس/ عبد الرحمن السيف من خالل اشتراكه في برنامج الموظفين التحفيزي

وصف ألية مصلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسيين
بيان بأسماء وعدد أسهم ونسبة ملكية المساهمين الرئيسيين الذين يملكون 5% فأكثر من أسهم الشركة خالل عام 2015م.

االسم
األسهم في  31 ديسمبر 2015ماألسهم في  1 يناير 2015م

نسبة التغيرصافي التغير
نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

--٩,6٩ %٩,6٩35,54٩,375 %35,54٩,375شركة مجموعة  الزامل القابضة 

- 0,33%- 8,16100,033%8,182٩,٩25,478 %30,025,511شركة إيكاروس للبتركيماويات القابضة

--7,75 %7,7528,405,514 %28,405,514المؤسسة العامة للتقاعد 

--5,16 %5,1618,٩40,000 %18,٩40,000شركة العليان المالية المحدودة 

وصف ألية مصلحة في فئة األسهم تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق
لم يقم أي ش���خص بإبالغ الش���ركة عن أية مصلحة في فئة األس���هم ذات األحقية في التصويت تعود ألش���خاص )عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 

وأوالدهم القصر( خالل عام 2015م.
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المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يوضح الجدول التالي المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات من الشركة مضافًا إليهم 

الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية خالل عام 2015م.

)ريال سعودي(

أعضاء المجلس البيان
التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 
التنفيذيين/المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى المكافآت 
والتعويضات يضاف إليهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

13,442,337--الرواتب والتعويضات

البدالت
21,000305,682

-

المكافآت الدورية والسنوية
200,0002,000,000

٩12,640

---الخطط التحفيزية

--- أية تعويضات أو مزايا عينية  أخرى تدفع بشكل شهري أو سنوي

لجنة المراجعة. 1
تتك���ون اللجن���ة من ثالث���ة أعضاء أحده���م عضو ف���ي مجل���س اإلدارة، والعضوان 
اآلخ���ران يت���م ترش���يحهما من خارج مجل���س اإلدارة م���ن ذوي الخبرة الت���ي تؤهلهم 

للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة المراجعة وهم كما يلي:

أعضاء لجنة المراجعةأ ( 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة – عضو مجلس إدارةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي1

عضو اللجنة – ممثل شركة مجموعة الزامل القابضةاألستاذ / أديب عبداهلل الزامل2

عضو اللجنة – ممثل المؤسسة العامة للتقاعد األستاذ/ عبدالسالم ناصر أباعود3

مهام لجنة المراجعة واختصاصاتهاب ( 
االشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة من أجل التحقق من مدى  ( 1

فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهمات الموكلة بها. 

مراجعة خطة عمل المراجع الداخلي السنوية والموافقة عليها. ( 2

دراس���ة تقارير إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفي���ذ اإلجراءات التصحيحية  ( 3
للمالحظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد  ( 4
أتعابهم.

الحادي عشر:     اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

متابعة أعمال المحاس���بين القانونيين واعتماد أي عم���ل جديد خارج أعمال  ( 5
نطاق المراجعة التي يكلفون بها.

دراس���ة نظام الرقاب���ة الداخلية والتحقق م���ن فاعليته ورفع رأيه���ا وتوصياتها  ( 6
في شأنه.

دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة. ( 7

دراس���ة القوائ���م المالية األولية والس���نوية وإب���داء الرأي حياله���ا و التوصية  ( 8
لمجلس اإلدارة العتمادها.

دراسة السياسات المحاس���بية والتوصية بأي تغييرات والتأكد من توافقها  ( ٩
مع المعايير المحاسبية. 

تاريخ انعقاد االجتماعاتت ( 
عقدت اللجنة ثالثة أجتماعات خالل العام 2015م

تاريخ االجتماعاالجتم�������������اعم

0٩ / 02 / 2015ماالول1

16 / 06 / 2015مالثاني2

08 / 11 / 2015مالثالث3

وخالل العام 2015، قامت لجنة المراجعة بدراس���ة ومراجعة القوائم المالية األولية 
والسنوية و اتخاذ قرارها بالتمرير و رفع توصياتها لمجلس اإلدارة العتمادها.
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لجنة الترشيحات والمكافآت. 2
تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة 

وهم كما يلي:

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآتأ ( 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

عضو اللجنةالدكتور / سامي محمد حسين زيدان2

عضو اللجنةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي3

عضو اللجنةالمهندس / محمد عبداهلل الغرير4

عضو اللجنةاألستاذ / إبراهيم حمود المزيد5

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتهاب ( 

التوصي���ة لمجل���س اإلدارة بالترش���يح لعضوي���ة المجلس وفقًا للسياس���ات  ( 1
والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترش���يح أي ش���خص سبق إدانته بجريمة 

مخلة بالشرف واألمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية  ( 2
مجل���س اإلدارة وإع���داد وص���ف للق���درات والمؤه���الت المطلوب���ة لعضوي���ة 
مجل���س اإلدارة بم���ا في ذلك تحدي���د الوقت الذي يل���زم أن يخصصه العضو 

ألعمال مجلس اإلدارة. 

اللجنة التنفيذية. 3
تتك���ون اللجنة من س���تة أعض���اء جميعهم أعضاء في مجل���س اإلدارة، وهم كما 

يلي: 

أسماء أعضاء اللجنة التنفيذيةأ ( 
الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعالي المهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل1

عضو اللجنةالمهندس / أحمد عبدالعزيز العوهلي2

عضو اللجنةالمهندس / رياض سالم علي أحمد3

عضو اللجنةالدكتور/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز4

عضو اللجنةالدكتور / سامي محمد حسين زيدان5

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس6

وقد ناقشت اللجنة خالل اجتماع شهر فبراير 2015 مجموعة من الفرص االستثمارية 
المناس���بة وذلك من خالل تطوير مش���اريع جديدة  أو االندماج واالستحواذ أو شراء 
حص���ص كاملة او جزئية في مش���اريع قائمة داخل المملك���ة وخارجها يتم االعالن 
عنه���ا ف���ي الوقت المناس���ب. كما ناقش���ت اللجنة الي���ات زيادة الطاق���ة االنتاجية 

وتحسين القدرة والكفاءة التشغيلية لمصانع الشركة.

كم���ا تزامن مع اجتم���اع اللجنة عقد ورش���ة عمل في اليوم التال���ي لكافة اعضاء 
المجلس ح���ول مراجعة وتقيي���م االس���تراتيجيات التي يتبناه���ا المجلس وكيفية 
تفعيلها كما تضمنت الورشة اس���تعراض لمهام ومسئوليات اعضاء المجلس 
ومب���ادئ الحوكم���ة وذلك م���ن قبل استش���اري متخصص في ه���ذا المجال. حيث 
تم تصميم محتويات ورش���ة العمل بناء عل���ى نتائج التقييم الذي قام بة أعضاء 

المجلس في نهاية العام الماضي.

مهام اللجنة التنفيذية واختصاصاتهاب ( 
دراس���ة المواضي���ع المحال���ة للجنة م���ن قبل مجل���س اإلدارة واتخ���اذ القرارات  ( 1

المناسبة حيالها حسب تفويض المجلس.

تمارس اللجنة صالحي���ات المجلس بناًء على جدول الصالحيات المتضمن  ( 2
بالالئحة وفيما يتعلق بإدارة وتوجيه أنش���طة وش���ؤون العمل في الش���ركة 
باس���تثناء تلك األمور التي ينص على تفويضها إل���ى لجان أخرى للمجلس 
واألم���ور التي ليس باإلم���كان تفويضها من قبل المجل���س بموجب أحكام 
القواني���ن واألنظم���ة المتبع���ة أو بموجب أح���كام النظام األساس���ي وعقد 

التأسيس.

إع���داد التوصي���ات المتعلقة بالمش���روعات الجديدة واس���تثمارات الش���ركة  ( 3
ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

إع���داد التوصي���ات الخاص���ة بالق���رارات اإلس���تراتيجية المتعلق���ة باألولوي���ات  ( 4
التشغيلية للشركة ورفعها لمجلس اإلدارة.

التص���رف نياب���ة ع���ن مجل���س اإلدارة وممارس���ة كاف���ة س���لطات وصالحي���ات  ( 5
المجلس في إتخاذ القرارات المناس���بة والتي ال يمكن تأجيلها إلى الجلسة 

المقررة من إجتماعات المجلس أو يصعب إتخاذها من خالل آلية التمرير. 

تزوي���د مجل���س اإلدارة بمحض���ر اإلجتم���اع يتضم���ن وصف���ًا لكاف���ة الق���رارات  ( 6
والتوصيات التي اتخذتها اللجنة. 

تاريخ انعقاد االجتماعت ( 
االجتم���������اع

2015/02/21م

مراجع���ة هيكل مجل���س اإلدارة ورف���ع التوصيات في ش���أن التغيي���رات التي  ( 3
يمكن إجراؤها. 

تحدي���د جوانب الضع���ف و القوة في مجل���س اإلدارة، واقت���راح معالجتها بما  ( 4
يتفق مع مصلحة الشركة.

التأكد بش���كل سنوي من اس���تقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي  ( 5
تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع سياس���ات واضحة لتعويضات ومكافآت أعض���اء مجلس اإلدارة وكبار  ( 6
التنفيذيين  ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معاير ترتبط باألداء.

مراجعة واعتماد سياس���يات الروات���ب والمزايا والعوائ���د الخاصة بموظفي  ( 7
الشركة.

التوصي���ة لمجل���س اإلدارة بالترش���يحات المقترح���ة ألعض���اء مجل���س إدارة  ( 8
الشركات التابعة أو أي تعديالت مقترحة على الهيكل التنظيمي للشركة.

تاريخ انعقاد االجتماعاتت ( 
تاريخ االجتماعاالجتم���������اعم

2015/03/31ماألول1

2015/12/0٩مالثاني2
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يقر مجلس اإلدارة بالتالي
أن سجالت الحسابات أعّدت بالشكل الصحيح. ( 1

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

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

تم إع���داد القوائم المالي���ة الموحدة وفق���ًا للمعايير واألنظمة المحاس���بية  ( 4
الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقًا للمتطلبات 
ذات العالقة من نظام الش���ركات والنظام األساس���ي للشركة فيما يتعلق 

بإعداد ونشر البيانات المالية.

عقدت س���بكيم خ���الل عام 2015م جمعي���ة عمومية عادية بتاري���خ 31 مارس 2015م، 
حيث قامت الشركة باإلعالن عن موعد انعقاد الجمعية ومكانها وجدول أعمالها 
قبل الموعد بخمس���ة وعش���رين يومًا على األقل وذلك في موقع ش���ركة السوق 
المالية الس���عودية )ت���داول( وموقع الش���ركة اإللكتروني وفي الجريدة الرس���مية 
والصح���ف المحلي���ة، كم���ا أتاح���ت الش���ركة الفرص���ة للمس���اهمين للمش���اركة 
والتصوي���ت عل���ى الموضوع���ات الت���ي يتضمنه���ا ج���دول األعم���ال وإحاطته���م 
بالقواع���د التي تحكم اجتماع الجمعية وإج���راءات التصويت عبر دعوة الجمعية، 
وع���ن طريق توزي���ع ملف يحتوي عل���ى معلومات كافية تمكن المس���اهمين من 

اتخ���اذ قراراته���م، وقامت الش���ركة بإبالغ الس���وق عن نتائ���ج اجتم���اع الجمعية فور 
انتهائه���ا، وت���م تمكي���ن المس���اهمين م���ن اإلط���الع على محض���ر االجتم���اع بمقر 
الش���ركة ومن خالل موقع الش���ركة اإللكتروني. واس���تمراراً لحرص س���بكيم على 
تطوير طرق التواصل مع مس���اهميها وتس���هيل كافة اإلجراءات لهم فقد أتاحت 
سبكيم لمس���اهميها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع الجمعية آلية التصويت 
عن بُعد، وذلك من خالل التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عبر الموقع  

اإللكتروني الخاص بتداوالتي. وفيما يلي القرارات المتخذة:

القرارات المتخذةنسبة الحضورتاريخ انعقاد الجمعيةم

جمعية عامة عادية1
2015/03/31م

%64
إجمالي الحضور

%37
تصويت عن بعد

%27
حضور أو توكيل

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة للعام المالي 2014م.

الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.

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

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنصرم 2014م.

الموافقة على توصية مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني لعام 2014م بواقع )0,65( 
ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل )6,5%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي مبلغ وقدره )238,333,333( ريال 

سعودي على أن تكون أحقية تلك األرباح للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

الموافقة على صرف مبلغ )2,200,000 ريال( مليونين ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة بواقع )200,000 ريال( مائتا ألف ريال 
لكل عضو عن السنة المالية 2014م.

الموافقة على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2015م والبيانات 
المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة  ( 5
جوهري���ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو مدير عام المالية 

أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

ال توج���د أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجب���ه أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  ( 6
كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض.

ال توج���د أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مس���اهمي الش���ركة عن أية  ( 7
حقوق في األرباح.         

الثالث عشر:      الجمعية العمومية للمساهمين     الثاني عشر:     إقرارات مجلس اإلدارة
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يت���م توزي���ع أرب���اح الش���ركة الصافي���ة الس���نوية حس���ب الم���ادة )41( م���ن النظ���ام 
األساس���ي للش���ركة وذلك بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف 

األخرى على الوجه اآلتي:

اس���تقطاع نس���بة )10%( م���ن األرب���اح الصافي���ة لتكوي���ن احتياط���ي نظامي،  ( 1
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا االس���تقطاع متى بلغ اإلحتياطي 

المذكور نصف رأس المال.

للجمعي���ة العمومي���ة وبن���اًء على اقت���راح من مجل���س اإلدارة أن تس���تقطع  ( 2
نس���بة معينة من األرب���اح الصافية لتكوي���ن احتياطي اتفاق���ي وتخصيصه 

لغرض أو أغراض معينة.

ي���وزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمس���اهمين تع���ادل )5%( من رأس  ( 3
المال المدفوع.

يخص���ص بعد ما تقدم، نس���بة ال تزيد على )10%( م���ن الباقي مكافأة ألعضاء  ( 4
مجل���س اإلدارة م���ع مراعاة األنظم���ة والتعليم���ات الصادرة م���ن وزارة التجارة 
بهذا الش���أن ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من 

األرباح.

إن الجهات ذات العالقة تمثل الش���ركات المرتبطة والموظفين الرئيس���يين في 
المجموعة والمنش���آت المسيطر عليها أو المس���يطر عليها بشكل مشترك من 
قب���ل ه���ذه الجهات او التي تمارس ه���ذه الجهات عليها نفوذاً هاما. خالل الس���نة، 

تعاملت الشركة مع الجهات ذات العالقة التالية:

العالقةاإلسم

حامل حقوق أقليةالشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

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

حامل حقوق أقليةشركة  هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي

شركة شقيقة لحامل حقوق أقليةجونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز المحدودة

ق���ام الش���ركاء األجان���ب للش���ركة بتس���ويق جزء م���ن منتج���ات المجموع���ة. وبلغ 
إجمال���ي المبيع���ات الت���ي تمت م���ن خالل ه���ؤالء الش���ركاء األجانب مبل���غ 1,518 

مليون ريال سعودي )2014م: 1,835 مليون ريال سعودي(.

قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء  ( 1
األجانب. بلغ إجمالي مش���تريات األصول الثابتة من الش���ريك األجنبي خالل 

العام مبلغ 1٩,3 مليون ريال سعودي )2014م: ٩7,1 مليون ريال سعودي(.

لش���ركات  ( 2 س���لف  األقلي���ة  لحق���وق  المالكي���ن  والش���ركاء  الش���ركاء  ق���دم 
المجموعة لدعم عملياتها واإللتزام بشروط الديون. بعض  السلف طويلة 
األج���ل ال تحم���ل أي تكاليف تموي���ل وليس لها أي تواريخ إس���تحقاق محددة، 
بينما تحمل سلف  األخرى طويل األجل وقصيرة األجل تكاليف مالية بأسعار 

تجارية عادية. 

تم���ت الموافقة على أس���عار وش���روط المعامالت المذك���ورة أعاله من قبل  ( 3
مجلس إدارة شركات المجموعة.

يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع  ( 5
س���نوي إذا س���محت إمكانياتها المالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند 
القي���ام بذل���ك بالش���روط والضواب���ط والتعميمات الصادرة ح���ول ذلك من 

قبل وزارة التجارة والصناعة.

ورغم حالة الس���وق المتذبذبة خالل العام 2015م والتباطئ اإلقتصادي إال أن  ( 6
س���بكيم استطاعت بحمد اهلل أن توزع أرباح نقدية على مساهمي الشركة 
ف���ي 2015/07/0٩م عن النصف األول من عام 2015م بواقع )0,60( ريال س���عودي 
للسهم الواحد بما يمثل )6%( من القيمة اإلسمية للسهم الواحد بإجمالي 
مبلغ   )220,000,000( ريال عن كل س���هم حيث كانت أحقية األرباح للمساهمين 
المس���جلين ل���دى مراك���ز إي���داع األوراق المالي���ة )ت���داول( بنهاي���ة ت���داول يوم 

2015/07/05م.

وق���د تم توزيع ارباح للمس���اهمين في 2015/04/0٩م ع���ن النصف الثاني لعام 
2014م بواق���ع )0,65( ري���ال س���عودي للس���هم الواح���د بم���ا يمث���ل )6.5%( م���ن 
القيم���ة اإلس���مية للس���هم الواح���د بإجمال���ي مبل���غ  )238,333,333( ري���اال 
س���عوديًا، حيث كانت أحقية توزيع األرباح على المساهمين المقيدين في 
سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التى عقدت في 

31 مارس 2015م. 

االخامس عشر:      وصف ألية صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة

وقد نتج عن المعامالت المذكورة أعاله 
األرصدة التالية كما في 31 ديسمبر 

مستحق من اطراف ذات عالقة
)ماليين الرياالت(

2014م2015م 

638الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

هيلم – العربية جي ام بي اتش آند كو كي 
2103٩5جي )شركة هيلم العربية(

شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي 
7٩1٩اتش دي

2٩5452المجموع

مستحق إلى أطراف ذات عالقة
)ماليين الرياالت(

2014م2015م

35جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز المحدودة

الرابع عشر:      سياسة توزيع األرباح
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ينعكس نجاح س���بكيم في المقام األول على قدرتها المتميزة وسعيها الدؤوب 
عل���ى جذب واس���تقطاب الكفاءات،  فلدى س���بكيم القدرة عل���ى خلق بيئة عمل 
احترافية ومهنية تتس���م بكامل الش���فافية والتميز في األداء والمشاركة الفعالة 
عل���ى كاف���ة االصع���دة ومس���تويات التنظي���م اإلداري ف���ي كل ش���ركات س���بكيم 
التابع���ة،  وتوف���ر س���بكيم لموظفيه���ا الرض���ا الوظيفي الذي يحق���ق طموحهم 
المهني، كما تهتم س���بكيم بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل 
التدري���ب الفن���ي واإلداري لرف���ع مس���تويات الكفاءة وال���والء وخلق بيئة تنافس���ية 

شريفة داخل الشركة.

وفيم���ا يلي بيان بعدد العاملين في س���بكيم وش���ركاتها التابع���ة في نهاية عام 
2015م مقارنة بعام 2014م ونسبتها:

العاملون
2014م2015م

النسبةالعددالنسبةالعدد

-747٩٩%818السعوديون 

-26277%2٩4غير السعوديين

1,1121,076اإلجمالي

وقد نفذت “س���بكيم” 14٩ برامجًا تدريبيًا خ���الل عام 2015م  منها 61 برنامجا بالتعاون 
م���ع جهات تدريب خارجية تتمي���ز بالجودة واالحترافية ويت���م إختيارها طبقا لمعايير 
الج���ودة.  و ق���د قام مدربو س���بكيم بعقد 88 برنامجا داخلي���ًا. يهدف كل ذلك إلى 
رف���ع كفاءة العاملي���ن واإلداريين والفنيين وتعزيز الق���درات الوظيفية لديهم. وقد 

بلغ عدد المستفيدين منها 7٩7 موظفًا من مختلف الشركات. 

وق���د طبقت س���بكيم نظ���ام التدريب عب���ر اإلنترنت وال���ذي ضم أكثر م���ن 350 دورة 
تدريبي���ة ف���ي مج���االت اإلدارة، القي���ادة، مه���ارات العمل، األم���ن والس���المة، ودورات 
برامج الحاس���ب حضرها أكثر من 748 موظفًا. ومن الجدير بالذكر أن محتوى هذه 
المواد التدريبية تم إعداده من قبل جامعات عالمية مثل جامعة هارفارد لألعمال. 

قامت س���بكيم أيض���ا باالهتم���ام بالتدريب عل���ى رأس الوظيفة لمنس���وبيها من 
مش���غلي المصان���ع لإلس���تفادة م���ن التعلم عل���ى رأس العمل. حيث ت���م تقديم 

76,272 ساعة تدريبية. 

تولي سبكيم إهتماما بالشباب السعودي حديثي التخرج. ولذلك نفذت الشركة 
برنام���ج تطوي���ري لتحدي���د المس���ار الوظيفي لمنس���وبيها م���ن الخريجي���ن الجدد. 
يس���تمر البرنامج لمدة سنتين حيث يتدرب فيه المشتركون على رأس العمل إلى 
جانب حصولهم على دورات تدريبية في العمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير 
اإلبداع���ي والذكاء اإلنفعالي بل���غ عدد الحضور بها 136متدربًا، تم تخريج  11 موظفًا 
خ���الل 2015م، فيما اليزال أكث���ر من 40 موظفًا يواصلون مس���يرتهم في الرقي إلى 
أعلى معدالت األداء، وقد تم إعداد الخطة التدريبية لعام 2016م وتش���مل أكثر من 

300 برنامجًا تدريبيًا في مختلف المجاالت اإلدارية والفنية.

السادس عشر:      الموارد البشرية

السابع عشر:    الجزاءات والعقوبات

ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة السوق المالية أو أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
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برنامج تملك الوحدات السكنية 
للموظفين السعوديين

خ���الل ع���ام 2015م قامت الش���ركة باعداد األنظم���ة واللوائح الخاصة 
بالبرنام���ج. وق���د وافق مجل���س اإلدارة عل���ى أهم أهداف بن���ود نظام 
تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين والمتمثلة في: 
متطلب���ات األهلي���ة، معايي���ر تخصيص وتوزي���ع الوحدات الس���كنية، 
طريق���ة تس���ديد قيم���ة الوح���دة الس���كنية، تحوي���ل ملكي���ة الوحدة 

السكنية للمستفيد، سعر الوحدة وبدل األثاث. 

ويه���دف البرنام���ج إل���ى إتاح���ة الفرص���ة للموظفي���ن الس���عوديين 
العاملي���ن لديه���ا والذي���ن تنطب���ق عليهم ش���روط النظ���ام المتالك 
وح���دات س���كنية، وذل���ك ف���ي إط���ار السياس���ة المعتم���دة لتأمي���ن 
االستقرار والراحة لموظفيها وتحفيزهم من أجل االستمرار والعمل 
ف���ي خدم���ة الش���ركة. كم���ا أن الش���ركة تعم���ل حالي���ًا عل���ى تنفي���ذ 
المش���روع حس���ب الخطة الموضوع���ة. ويتم حاليًا بن���اء 354 وحدة 

سكنية باستخدام تقنيات الوحدات مسبقة الصنع بمعايير عالية.

الجاه���زة  البي���وت  م���ن  عين���ات  لموظفيه���ا  س���بكيم  وف���رت  وق���د 
والمفروشة لتمكينهم من رؤية منازلهم المستقبلية بعد االنتهاء 
م���ن جميع األعم���ال المطلوبة، وم���ن المقرر تس���ليم أول دفعه من 

البيوت حال اإلنتهاء من المشروع.

الثامن عشر:     البرامج التحفيزية لموظفي الشركة
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برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم
تطب���ق س���بكيم برنام���ج الموظفين التحفي���زي به���دف توفير حاف���ز للعاملين في الش���ركة 
والش���ركات التابع���ة، للمحافظ���ة عل���ى أدائه���م أفض���ل مس���توياته وتعزيزه، وب���ذل أقصى 
جهوده���م لخدم���ة الش���ركة وتحقي���ق أهدافها المنش���ودة، كما يس���اهم ه���ذا البرنامج في 

استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات. 

وتقوم ش���ركة البالد لالس���تثمار بإدارة البرنامج من خالل محفظ���ة خاصة تم فتحها في عام 
2010م. وق���د ت���م تحوي���ل عدد 436,٩72 س���همًا خ���الل عام 2015م م���ن محفظ���ة البرنامج لدى 
ش���ركة البالد لالس���تثمار إل���ى محافظ الموظفي���ن المس���تحقين الذين أكمل���وا بنجاح فترة 
االش���تراك ف���ي البرنامج خ���الل عام 2015م. وقد بلغ ع���دد إجمالي أس���هم البرنامج كما في 31 

ديسمبر 2015م نحو 662,676 سهمًا.

برنامج االدخار
ب���ادرت الش���ركة إل���ى إيجاد نظ���ام للتوفير واالدخ���ار متوافق مع الش���ريعة اإلس���المية لتحفيز 
الموظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة مما يساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك 

اس���تقطاب الك���وادر الس���عودية المؤهل���ة وتحفيزهم على االس���تمرار 
ف���ي الخدم���ة ومس���اعدة الموظ���ف الس���عودي عل���ى تجمي���ع مدخراته 
واالس���تفادة منه���ا عن���د التقاع���د أو انته���اء الخدم���ة، وتق���وم الش���ركة 
باس���تقطاع جزء من راتب الموظف المشترك في البرنامج، كما تقوم  
باس���تثمار مدخ���رات المش���ترك إذا رغب في ذلك، ويك���ون لها الحق في 
إدارة ذل���ك االس���تثمار على الوجه الذي تراه محققًا لمصلحة المش���ترك 
وفقًا ألفض���ل المحافظ االس���تثمارية المتاح���ة والجائزة ش���رعًا. كما لها 
حق الدخول في أنشطة استثمارية بمدخرات المشتركين الراغبين في 
االس���تثمار بالتعاون مع الش���ركات والبنوك المتخصصة وفقًا ألس���س 
ومعايي���ر االس���تثمار اإلس���المي بما يع���ود عل���ى المش���تركين بالفائدة 
وبشرط أن يكون االستثمار في أوعية ومحافظ إسالمية قليلة المخاطر.

وق���د تم تطبيق برنامج االدخار في ع���ام 2011م، ويقوم بنك الجزيزة بإدارة 
برنام���ج االدخار الذي تم���ت مراجعته واعتماده بالكام���ل من قبل الهيئة 

الشرعية للبنك. 

التاسع عشر:     المخصصات لمصلحة موظفي الشركة

يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة 
لعام 2015م مقارنة بعام 2014م.

)ماليين الرياالت(

2014م2015مالبيان

155131مكافأة نهاية الخدمة

116برنامج االدخار
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إدارة عالقات المستثمرين
طورت الش���ركة خالل ع���ام 2015م إدارة خاص���ة تعنى ب�  »عالقات المس���تثمرين« 
على غرار أفضل الممارس���ات إيمانًا منها أن ديمومة الش���ركة تعتمد على مدى 
االهتم���ام ال���ذي تولي���ه لموض���وع »عالق���ات المس���تثمرين«، حيث إن من ش���أن 
مثل هذا االهتمام أن يس���اعد الش���ركة في إنجاز أعمالها القائمة وس���رعة تنفيذ 

مشاريعها التوسعية.

وتلع���ب إدارة عالق���ات المس���تثمرين دوراً هام���ًا في تطوي���ر أداء الش���ركة وزيادة 
التواصل مع المساهمين والمس���تثمرين، والتركيز على تطوير أعمال الشركة 
م���ع الجه���ات ذات العالقة، مع اإلمتث���ال ألنظمة هيئة الس���وق المالي���ة وتداول، 
ال ل���ه اتجاهي���ن فيما بين الش���ركة  م���ن أج���ل إتاح���ة الفرصة لخل���ق تواص���ل فعَّ
ومس���تثمريها، والفئ���ات المس���تفيدة األخ���رى، مما يس���هم في نهاي���ة المطاف 
لتحقيق تقييم عادل لسهم الشركة، فعالقات المستثمرين تمثل نقطة حيوية 
تس���اعد على الوصول إلى تحقيق القيمة العادلة لس���هم الش���ركة، وذلك من 
خالل التواصل مع المستثمرين والمحللين وتزويدهم بكافة المعلومات التي 
تس���اعدهم في تقييم وضع الش���ركة، آخذين في اإلعتبار السياس���ات المنظمة 

لإلفصاح و سياسات السوق المالية. 

العشرون:     عالقات المستثمرين

موقع سبكيم لعالقات المستثمرين
تحرص »س���بكيم« دائمًا على ضرورة تحقيق مبدأ العدال���ة � أمام الجميع � في توفير 
المعلومات المناس���بة بغرض مس���اعدة المس���اهمين والمس���تثمرين على اتخاذ 
قراراتهم االس���تثمارية بن���اء على معلومات صحيحة ووافية ع���ن طريق االفصاح من 

 http://www.tadawul.com.sa خالل الموقع الرسمي تداول

وقد أطلقت س���بكيم مؤخراً موقعها الخاص بعالقات المس���تثمرين التي يشتمل 
على معلومات تخدم مس���تثمريها ومساهميها على حد سواء و يمكن زيارته من 
 http://www.sipchem.com/ar/investor-relations-ar خالل هذا الرابط  
كما تحرص الشركة على التواصل مع المساهمين والرد على جميع استفساراتهم 
وتزويده���م بكافة المعلومات المطلوبة في الوقت المناس���ب، بكافة الوس���ائل 
الممكنة. كما توجت الشركة هذه الجهود بتطبيق آلية التصويت عن بُعد إلتاحة 
الفرص���ة للمس���اهمين الذي���ن يتعذر عليه���م حضور اجتم���اع الجمعي���ة العمومية 

للتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.
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تسعى سبكيم بصفتها شركة مساهمة عامة، لتطبيق أعلى معايير الحوكمة 
من خالل سياسة حوكمة سبكيم ودليل قواعد السلوك المهني وبما يتفق مع 

والقواعد المنظمة لهيئة السوق المالية. 

وإيمانا من “س���بكيم” بأهمية الحوكمة، فقد حرصت على تطبيق جميع القواعد 
اإللزامي���ة المنص���وص عليه���ا ف���ي الئح���ة حوكم���ة الش���ركات الصادرة ع���ن هيئة 
الس���وق المالي���ة التي تكفل حماي���ة حقوق المس���اهمين وتعزيز التزام الش���ركة 

بمعايير اإلفصاح والشفافية. 

وخ���الل عام 2015م راجعت لجنة الترش���يحات والمكافآت االس���تقاللية في مجلس 
اإلدارة والتأك���د م���ن األعض���اء المس���تقلين وع���دم وج���ود أي تع���ارض مصالح بما 
يتوافق مع المادة الثانية من الئحة حوكمة الش���ركات الصادرة عن هيئة الس���وق 

المالية.

الواحد والعشرون:     حوكمة الشركات

األسباب والتفاصيلاإلجراءالفقرةالمادة

)6( حقوق التصويت

هل يبين النظام األساسى للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار ب
أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟

ال يتضمن النظام األساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي، وتعمل 
الشركة حاليًا على تعديل النظام األساسي ألستخدام التصويت التراكمي 

في الجمعيات العمومية القادمة

د
يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون 

بالنيابة عن غيرهم – مثل صناديق االستثمار- اإلفصاح عن سياساتهم في 
التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية؟

ال ينطبق

ط)12( تكوين مجلس اإلدارة
هل التزم جميع األشخاص ذوي الصفة االعتبارية – الذين يحق لهم بحسب 
نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة عدم التصويت على 

اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة؟
ال ينطبق

وق���د قامت س���بكيم بإع���داد نظ���ام الحوكم���ة الخاص به���ا، واعتمدت���ه الجمعية 
العمومي���ة ف���ي 200٩/04/04م وفقاُ لمتطلبات الئحة حوكمة الش���ركات المادة )10( 
فق���رة )ج( الصادرة عن هيئة الس���وق المالية وبما ال يتعارض مع نظام الش���ركات 
وقواعد التس���جيل واإلدراج والنظام األساس���ي للش���ركة. وليتمكن المساهمون 
م���ن االطالع عل���ى الالئحة قامت الش���ركة بوضع نظام الحوكم���ة على موقعها 

اإللكتروني.

وتطبيق���ًا للمادة العاش���رة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة الش���ركات الصادرة عن 
هيئ���ة الس���وق المالية أقر مجلس إدارة “س���بكيم” سياس���ة تع���ارض المصالح بما 
يتماشى مع أحكام الئحة هيئة السوق المالية. وقامت بتطبيق جميع مواد الئحة 

الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء المواد الواردة أدناه:
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يوصي مجلس إدارة الشركة الس���عودية العالمية للبتروكيماويات »سبكيم«، 
الجمعي���ة العام���ة العادية وغير العادية المقرر عقدهما ف���ي الربع األول من عام 

2016م بما يلي:

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2015م. ( 1

التصويت على القوائم المالية وحس���اب األرباح والخس���ائر للش���ركة كما  ( 2
في 2015/12/31م.

التصويت على تقرير مراجعى الحس���ابات للس���نة المالي���ة المنتهية كما  ( 3
في 2015/12/31م. 

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المنصرم 2015م. ( 4

التصويت على ماتم توزيعه من أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن  ( 5
النص���ف األول لع���ام 2015م بواقع )0,60( ريال س���عودي للس���هم الواحد بما 

يمثل )6%( من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره )220,000,000( ريال سعودي.

التصوي���ت على صرف مبل���غ )2,200,000 ريال( مكافأة ألعض���اء مجلس اإلدارة  ( 6
بواقع )200,000 ريال( لكل عضو عن السنة المالية 2015م.

التصويت على اختيار مراجع الحس���ابات من بين المرشحين من قبل لجنة  ( 7
المراجع���ة، لمراجع���ة حس���ابات الش���ركة للع���ام المال���ي 2016م والبيانات 

المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام األساسي للشركة. ( 8

الثاني والعشرون:     توصيات مجلس اإلدارة

ذكرت الش���ركة في تقرير مجلس اإلدارة للعام 2014م عن النزاع بين الشركة  ( 1
الس���عودية العالمية للبتروكيماويات - سبكيم ومقاول اإلنشاءات لمركز 
س���بكيم للتقني���ة واإلبت���كار والواق���ع ب���وادي الظه���ران، وقد ص���در حكم من 
هيئ���ة التحكيم رقم )3( وتاري���خ 1436/5/23ه� المعينة من قبل طرفي النزاع، 
و تم���ت المصادق���ة على الحك���م من الجه���ات الرس���مية المختصة ليكون 
حك���م نهائيًا ملزمًا للطرفين، بن���اء علية فقد تم توقيع طرف���ي النزاع بتاريخ 
)3 أكتوب���ر،2015م( على مخالصة نهائية مش���تملة عل���ى جميع بنود الحكم 
الصادر ومن هيئة التحكيم وتس���وية المبالغ بين الطرفين، وأن تكون هذه 
المخالصة تسوية نهائية وشاملة وقاطعة وفاصلة لموضوع النزاع. بحيث 

ال يحق ألي طرف رفع شكوى أو مطالبة أو دعوى في موضوع النزاع«.

بموجب تعميم هيئة الس���وق المالية الصادر برقم ص/14/11367/4/2 وتاريخ  ( 2
2014/11/27م بشأن ضرورة عدم التعامل مع المحاسب القانوني ديلويت أند 
توش )بكر أبو الخير وش���ركاهم( اعتبارا من تاريخ 2015/06/01م وهو المحاسب 
القانوني للش���ركة لعام 2014م. فقد أوصى مجلس االدارة ولجنة المراجعة  
باس���تبدال المحاسب القانوني للعام المالي 2015م وتمت الموافقة على 
تعيين كي بي ام جي الفوزان والسدحان كمحاسب قانوني للعام 2015م 

من قبل الجمعية العمومية للشركة في تاريخ 2015/03/31م. 

أتمت الش���ركة الس���عودية العالمية للبتروكيماويات )سبكيم( اإلستحواذ  ( 3
عل���ى 11% أس���هم إضافية من ش���ركاء األقلية في كل من الش���ركة العالمية 

األسيتل والشركة العالمية لخالت الفينيل وذلك في فبراير2016م.

الثالث والعشرون:     ايضاحات

الخاتمة
ال يمل���ك قارئ هذا التقرير إال أن يلمس هوية »س���بكيم« الجدي���دة )تميز بال حدود(؛ 
لي���س فقط في صياغ���ة الكلمات بل في كاف���ة تفاصيل المش���اريع الرائدة التي 

تقوم بها الشركة، والتي تضع على عاتقها المزيد من المسؤوليات. 

ويق���دم مجل���س اإلدارة ش���كره وتقدي���ره إل���ى اإلدارة التنفيذي���ة وكافة منس���وبي 
الش���ركة على جهودهم المخلصة من أجل تطوير األداء وتحس���ينة والعمل بجد 

لتحقيق أهداف الشركة المنشودة.

ومع مطلع العام الجديد، فإن مجلس اإلدارة يجدد العهد مع قيادتنا الرش���يدة بأن 
تكون الشركة لبنة خير ونماء في صرح مملكتنا الحبيبة، داعين المولى الكريم 
أن يحفظ لنا قائد مس���يرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده 

األمين و سمو ولي ولي العهد لرعايتهم ودعمهم ومساندتهم للشركة.

مجلس اإلدارة   
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المسؤولية االجتماعية للشركة 
والفعاليات والمناسبات

٩1
٩0



سبكيم تسلم 30  وحدة 
سكنية لمستحقيها من 
أسر  الالجئين السوريين 
باألردن

 المسؤولية االجتماعية

سبكيم توقع اتفاقيات 
شراكة لخدمة المجتمع

سبكيم تنظم حملة 
لتوزيع السلة الرمضانية 

الغذائية على المحتاجين 
للعام الرابع على التوالي

أمير الشرقية يكرم سبكيم 
لرعايتها احتفاالت األهالي 
بعيد الفطر 

٩3
٩2



سبكيم تنظم رحلة ألداء 
العمرة لعدد من األيتام

سبكيم تنظم بطولة 
رمضانية للمرة الثالثة 
على التوالي لكرة القدم 
بالمنطقة الشرقية

سبكيم ترعى إفطاراً 
جماعيًا ب�مراكز دعوة 

الجاليات بالجبيل والخبر

فريق سبكيم التطوعي 
يشارك جمعية الجبيل 

الخيرية في تنظيم استقبال 
وتوزيع زكاة الفطر لعام 

1436 ه�
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فريق سبكيم التطوعي 
يقوم بمعايدة المرضى 
بثالث مستشفيات 
بالمنطقة الشرقية خالل 
إجازة عيد الفطر

سبكيم ترعى اللقاء 
السنوي للجهات الخيرية

سبكيم راعيًا ذهبيًا للحملة 
الوطنية للتوعية بسرطان 
الثدي ب�� 30 مدينة سعودية

أمير الشرقية يكرم سبكيم 
لرعايتها أيتام ”بناء“

٩7
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سبكيم ترعى دورة 
اإلسعافات األولية بالتعاون 
مع كلية الجبيل الجامعية

أعضاء فريق سبكيم 
التطوعي يزورون دار رعاية 

المسنين بالدمام

فريق سبكيم التطوعي 
يبدأ برنامج تحسين وتطوير 

المساجد

سبكيم تنفذ مشروع 
كسوة الشتاء بمنطقة 
الجوف شمال المملكة 
بتكلفة نصف مليون ريال

٩٩
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  الفعاليات والمناسبات

سبكيم تشارك في معرض 
عرب بالست 2015 بمدينة دبي

سبكيم تشارك في معرض 
األحذية في ديلهي بالهند 
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 »سبكيم« ترعى المؤتمر 
األول للكابالت المتقدمة 

 بالشرق األوسط،
في أبو ظبي

سبكيم تشارك في 
معرض دهانات الشرق 
األوسط 2015 بدبي

سبكيم تشارك وترعى 
ملتقى المهنة بنسخته 
الثانية بجامعة الدمام
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برعاية من أمير المنطقة 
الشرقية

سبكيم تفتتح مركز ألبحاث 
وتطوير استخدامات 
المنتجات، بمدينة الظهران

سبكيم تشارك في 
المعرض المصاحب 

لملتقى اإلعالم البترولي 
الثاني لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج 
العربية بالرياض

سبكيم تنظم ندوة بعنوان 
»التعريف بمنتجات البوليمرات 

والخدمات المقدمة من 
سبكيم« للتعريف بمنتجاتها 

بفندق الفورسيزن بالرياض

سبكيم ترعى وتشارك 
بمؤتمر ومعرض الشرق 
األوسط لهندسة العمليات 
»ميبيك 2015«
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سبكيم تشارك في 
أكبر معارض البالستيك 
“بالست ميالن 2015” 
بإيطاليا

سبكيم ترعى وتشارك 
بالمنتدى العاشر لإلتحاد 

الخليجي لمصنعي 
البتروكيماويات ) جيبكا(

سبكيم  تقيم لقاءها 
الرمضاني السنوي في 

الخيمة الرمضانية لفندق 
االنتركونتيننتال بالجبيل.

سبكيم تحتفل وتطلق 
هويتها الجديدة »تمّيز 
بال حدود« بمدينة الجبيل 
الصناعية
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساه�مة سع�ودية(

القوائم المالية الموحدة 
مع تقرير مراجعي الحسابات

31 ديسمبر 2015م 
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات    
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2015م

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي( 

2014م 2015م إيضاح

الموجودات

موجودات متداولة

2,458,750,403 2,124,558,823 3 النق�د وما في ح�كمه

1,06٩,450,860 752,485,797 4 ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة اخرى

532,008,40٩ 698,344,835 5 مخزون 

4,060,20٩,672 3,575,389,455 إجمالي الموجودات المتداولة 

موجودات غير متداولة 

12,٩41,838,453 13,293,725,235 6 ممتلكات وآالت ومعدات 

62,160,218 29,464,693 7 تكاليف تطوير مشاريع

82,٩07,847 131,134,567 8 موجودات غير ملموسة

2٩,543,٩23 29,543,923 ٩ شهرة

13,116,450,441 13,483,868,418 إجمالي الموجودات غير المتداولة

17,176,660,113 17,059,257,873 إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

مطلوبات متداولة 

- 300,000,000 10 قروض قصيرة األجل

566,356,032 711,319,128 13 الج�زء الم�تداول من قروض طويلة األجل

٩15,00٩,٩56 696,008,855 11 ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

80,287,72٩ 82,476,894 12 قروض من الشركاء قصيرة االجل

1,561,653,717 1,789,804,877 إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة

5,588,701,7٩4 5,488,283,977 13 قروض طويلة األجل 

1,800,000,000 1,800,000,000 14 صكوك

58,٩81,712 59,953,703 12 قروض من الشركاء طويلة األجل

136,728,44٩ 165,818,715 15 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

21,٩52,554 - 16 القيمة العادلة لمبادالت سعر الفائدة 

54,3٩8,018 50,602,500 17 مطلوبات غير متداولة أخرى

7,660,762,527 7,564,658,895 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

9,222,416,244 9,354,463,772 إجمالي المطلوبات

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات    
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي الموحدة )يتبع( 
كما في 31 ديسمبر 2015م

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي( 

2014م 2015م إيضاح

حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

3,666,666,660 3,666,666,660 1 رأس المال

1,16٩,570,531 1,198,394,633 20  إحتياطي نظامي 

48,8٩3,677 48,893,677 إحتياطي نتائج عن بيع حصص في شركات تابعة

868,3٩8,032 905,614,950  أرباح مبقاه 

238,333,333 - 21 توزيعات أرباح مقترحة

)16,٩52,840( - 16 إحتياطي القيمة العادلة

)6,411,004( )7,194,646( إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

5,٩68,4٩8,38٩ 5,812,375,274 إجمالي حقوق المساهمين 

1,٩85,745,480 1,892,418,827 22 حقوق الملكية غير المسيطرة

7,٩54,243,86٩ 7,704,794,101 إجمالي حقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

17,176,660,113 17,059,257,873 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين وحقوق الملكية غير المسيطرة

تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 
قائمة الدخل الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

2014م2015مإيضاح

3,514,839,5424,124,406,137المبيعات

)2,727,763,704()2,681,846,577(تكلفة المبيعات

832,992,9651,3٩6,642,433مجمل الربح

)218,7٩3,573()259,623,975(23 مصروفات بيع وعمومية وإدارية

573,368,9901,177,848,860أرباح التشغيل   

10,012,414٩,146,003إيراد إستثمار 

)156,151,501()173,897,287(مصروفات تمويلية

)٩3,138,585()39,964,883(24مصروفات أخرى، بالصافي

369,519,234٩37,704,777الربح قبل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وحقوق الملكية غير المسيطرة

)86,8٩6,888()30,409,934(الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

339,109,300850,807,88٩الربح قبل حقوق الملكية غير المسيطرة 

)244,582,325()50,868,280(حقوق الملكية غير المسيطرة

288,241,020606,225,564صافي األرباح 

ربحية السهم من:

1,563,21أرباح التشغيل

0,791,65صافي األرباح

366,666,666366,666,666المتوسط المرجح لعدد األسهم
 

تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات    
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

2014م2015م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

369,519,234٩37,704,777صافي األرباح قبل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل والملكية غير المسيطرة 

تسويات لمطابقة صافي األرباح مع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية:

690,933,49456٩,436,506إستهالكات وإطفاءات

173,897,287156,151,501 مصروفات تمويلية

38,072,0043٩,267,347مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

)٩,146,003()10,012,414(إيرادات إستثمار

-1,935,304خسارة إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

1,264,344,9091,6٩3,414,128

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

318,422,054244,87٩,853ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

)22٩,281,٩77()166,336,426(مخزون 

121,704,010)251,139,600(ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى 

1,165,290,9371,830,716,014

)150,172,213()173,005,023(مصروفات تمويلية مدفوعة

)62,640,011()56,522,041(الزكاة الشرعية وضريبة الدخل المدفوعة

)5,545,478()8,981,738(مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

926,782,1351,612,358,312صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

)1,026,804,1٩7()711,404,756(شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)59,230,704()16,096,079(8إضافات إلى موجودات غير ملموسة

-143,040متحصالت من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)418,200,504()307,829,163(7إضافات إلى تكاليف تطوير مشاريع

8,555,423٩,146,003إيراد إستثمار مستلمة

)1,4٩5,08٩,402()1,026,631,535(صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
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2014م2015م

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)48,744,532(-صافي التغير في حسابات بنكية مكشوفة

849,995,419257,447,500متحصالت من قروض قصيرة األجل

)257,447,500()549,995,419(سداد قروض قصيرة األجل

1,081,178,194677,546,165متحصالت من قروض طويلة األجل

)516,465,514()1,040,632,731(سداد قروض طويلة األجل

)328,1٩5,804(-قروض من الشركاء

)186,174,٩00()113,570,668(توزيعات أرباح مدفوعة لحقوق الملكية غير المسيطرة 

354,٩01,748-مساهمة إضافية في رأس المال من قبل حقوق الملكية غير المسيطرة

)458,333,333()458,333,333(توزيعات أرباح مدفوعة

)2,200,000()2,200,000(المسدد من مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)507,666,170()233,558,538(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)3٩0,3٩7,260()333,407,938(صافي اإلنخفاض في النقد وما في ح�كمه

2,458,750,4032,857,603,807النقد وما في ح�كمه في بداية السنة

)8,456,144()783,642(إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

2,124,558,8232,458,750,403النقد وما في حكمه في نهاية السنة

تع�د اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات    
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

إحتياطي رأس المال
نظامي

إحتياطي نتائج 
بيع حصص في 

شركات تابعة
توزيعات أرباح أرباح مبقاه

مقترحة
إحتياطي القيمة 

العادلة
إحتياطي ترجمة 

حقوق الملكية المجموععمالت أجنبية
غير المسيطرة

2,045,1405,793,223,0261,627,815,030)54,992,116(13,666,666,6601,108,947,97548,893,677783,328,357238,333,333 يناير 2014م

606,225,564244,582,325---606,225,564---صافي ربح سنة 2014م

)67,141,122(------الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

354,901,748--------مساهمات إضافية في رأس المال

صافي التغير في القيمة العادلة 
38,039,27611,762,399-38,039,276-----لمبادالت سعر الفائدة 

صافي التغيرات في إحتياطي 
-)8,456,144()8,456,144(------ترجمة عمالت أجنبية

المحول إلى اإلحتياطي 
11,762,399----)60,622,556(-60,622,556-النظامي

)186,174,900()458,333,333(--)238,333,333()220,000,000(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 21(

----238,333,333)238,333,333(---توزيعات أرباح مقترحة )إيضاح 21(

-)2,200,000(---)2,200,000(---مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5,968,498,3891,985,745,480)6,411,004()16,952,840(313,666,666,6601,169,570,53148,893,677868,398,032238,333,333 ديسمبر 2014م

288,241,02050,868,280---288,241,020---صافي ربح سنة 2015م

)35,623,986(--------الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

القيمة  في  التغيرات  صافي 
16,952,8404,999,721-16,952,840-----العادلة لمبادالت سعر الفائدة 

صافي التغير في إحتياطي ترجمة 
-)783,642()783,642(------عمالت أجنبية

-----)28,824,102(-28,824,102-المحول إلى اإلحتياطي النظامي

)113,570,668()458,333,333(--)238,333,333()220,000,000(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 21(

-)2,200,000(---)2,200,000(---مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

5,812,375,2741,892,418,827)7,194,646(--313,666,666,6601,198,394,63348,893,677905,614,950 ديسمبر 2015م

تع�د اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )29( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات    
)شركة مساهمة سعودية( 

قائمة التدفقات النقدية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

117
116



الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

األنشطة. 1
إن الش���ركة الس���عودية العالمية للبتروكيماويات )»الش���ركة« أو »سبكيم«( 
هي ش���ركة مس���اهمة س���عودية مس���جلة في المملكة العربية الس���عودية 
بموجب س���جل تج���اري رقم 1010156٩10 الص���ادر بتاريخ 14 رمض���ان 1420ه� الموافق 
22 ديس���مبر 1٩٩٩م. يقع المقر الرئيسي للش���ركة بمدينة الرياض ولديها فرع 
بمدين���ة الخبر، حيث المقر الرئيس���ي لإلدارة التنفيذية، وهو مس���جل بموجب 
الس���جل التج���اري رق���م 2051023٩22 الص���ادر بتاري���خ 30 ش���وال 1420 المواف���ق 6 
فبراي���ر 2000م، وف���رع بمدين���ة الجبي���ل الصناعية بموجب الس���جل التج���اري رقم 

2055007570 الصادر بتاريخ 4 جمادى األولى 1427ه� الموافق 1 يونيو 2006م. 

تتمث���ل األنش���طة الرئيس���ية للش���ركة ف���ي إمت���الك وإنش���اء وتش���غيل وإدارة 
المشاريع الصناعية وخاصة في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 
تتكب���د الش���ركة تكاليف على مش���اريع تحت التطوير وفيم���ا بعد يصبح لكل 
مش���روع ش���ركة مس���تقلة لها س���جلها التجاري، ويتم تحويل كاف���ة التكاليف 

المتكبدة من قبل الشركة إلى الشركات المستقلة عند إنشاءها. 

كما في 31 ديس���مبر 2015م و2014م، بلغ رأس���مال الشركة 3,666,666,660 ريال 
سعودي موزع على 366,666,666 سهم قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. 

كم���ا ف���ي 31 ديس���مبر 2015م، يوج���د لدى الش���ركة الش���ركات التابع���ة التالية 
)ويشار إلى الشركة والشركات التابعة لها فيما بعد بإسم “المجموعة”(:

نسبة الملكية الفعلية

2014م2015م

65%65%الشركة العالمية للميثانول

53,91%53,91%الشركة العالمية للدايول

76%76%الشركة العالمية لألستيل المحدودة

76%76%الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

72%72%الشركة العالمية للغازات

100%100%شركة سبكيم للتسويق

68,58%68,58%الشركة العالمية للمنافع

75%75%الشركة العالمية للبوليمرات

100%100%شركة سبكيم للكيماويات

شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات 
التابعة لها

%100%100

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة 
)مالحظة رقم 1(

%50%50

مصنع الشركة السعودية للمنتجات 
المتخصصة 

%75%75

100%100%شركة سبكيم آسيا )بي تي أي( )مالحظة رقم 2(

أتمت الشركة اإلستحواذ على 11% أسهم إضافية من الحصص غير المسيطرة 
في كاًل من الش���ركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت 

الفينيل المحدودة وذلك في فبراير 2016م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للميثانول هو تصنيع وبيع الميثانول. 
بدأت الشركة العالمية للميثانول أنشطتها التجارية في عام 2004م. 

إن النش���اط الرئيس���ي للش���ركة العالمي���ة للدايول ه���و تصنيع وبي���ع ماليك 
الهيدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران. بدأت الشركة العالمية للدايول 

أنشطتها التجارية في عام 2006م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية 
لخ���الت الفينيل المحدودة ه���و تصنيع وبيع حامض األس���تيك وخالت الفينيل 

األحادي على التوالي. بدأت الشركتان أنشطتهما التجارية في عام 200٩م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العالمية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد 
الكربون. بدأت الشركة العالمية للغازات أنشطتها التجارية في عام 200٩م. 

إن النش���اط الرئيس���ي لشركة س���بكيم للتس���ويق وش���ركتها التابعة شركة 
س���بكيم أوروب���ا كوبريت���ف يو أيه ه���و تقدي���م خدم���ات تس���ويقية للمنتجات 
الت���ي يت���م تصنيعها م���ن قب���ل ش���ركات المجموع���ة وغيرها م���ن المنتجات 
البتروكيماوي���ة. تتضم���ن الخدم���ات األخ���رى الت���ي تقدمه���ا ش���ركة س���بكيم 
وش���ركة س���بكيم للتس���ويق والش���ركات الزميلة لشركة س���بكيم للتسويق 
أنش���طة ش���راء وبيع المنتجات البتروكيماوية لدى الش���ركات الزميلة لشركة 

سبكيم وشركات خارجية أخرى. 

إن النش���اط الرئيس���ي للش���ركة العالمي���ة للمناف���ع ه���و توفير المس���تلزمات 
الصناعية لشركات المجموعة. 

إن النشاط الرئيسي للش���ركة العالمية للبوليمرات هو تصنيع وبيع البولي 
إيثيلي���ن منخف���ض الكثافة وبولي أس���يتات فينيل وبولي فيني���ل الكحولي. 
ب���دأت الش���ركة العالمي���ة للبوليم���رات أنش���طتها التجارية ف���ي 1 إبري���ل 2015، 
وذلك بعد نجاح عمليات بدء التشغيل واإلختبار وقبول إجراءات اإلستالم من 

المقاولين الرئيسيين. 

إن النش���اط الرئيس���ي لش���ركة س���بكيم للكيماويات هو تصني���ع وبيع إيثيل 
أسيتات وبيوتيل أسيتات وبولي بيوتيلين ترفثليت. بدأ مصنع إيثيل أسيتات 
عمليات���ه التجارية في 2013م بينما مازال مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت تحت 

اإلنتاج التجريبي ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجه التجاري في عام 2016م. 

إن النش���اط الرئيسي لش���ركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة هو تصنيع 
وبي���ع البولي إيثيلين متقاطع الربط وواقيات موصالت األس���الك الكهربائية. 
ب���دأت ش���ركة الخلي���ج لع���وازل الكاب���الت المتقدمة أنش���طتها التجاري���ة في 1 

يونيو 2015م وذلك بعد نجاح عمليات بدء التش���غيل واإلختبار وقبول إجراءات 
أإلستالم من المقاولين الرئيسيين. 

إن النش���اط الرئيس���ي لمصنع الش���ركة الس���عودية للمنتجات المتخصصة، 
والت���ي تأسس���ت ف���ي ع���ام 2014م، ه���و تصني���ع وبي���ع القوال���ب والس���بائك 
والمنتجات ذات الصلة إلى جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلين. إن مصنع 
الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة في مرحلة التطوير ومن المتوقع 

أن تبدأ الشركة أنشطتها التجارية في عام 2016م. 

مالحظة 1: على الرغم من أن الش���ركة تمتلك حصة تبلغ 50% فقط في ش���ركة 
الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة، إال أنه لدى الش���ركة سيطرة على عمليات 
ش���ركة الخليج لع���وازل الكاب���الت المتقدمة إبت���داًء من تاريخ قيدها بالس���جل 
التجاري. وعليه، تمت المحاس���بة عن الشركة المستثمر فيها على أنها شركة 

تابعة للشركة. 

مالحظة 2: تأسست الش���ركة المستثمر فيها في سنغافورة في عام 2013م، 
وتاريخ عقد تأسيسها هو 13 جمادى األولى 1434ه� الموافق 25 مارس 2013م.

قامت الش���ركة بتوقيع مذكرة تفاهم )“المذكرة”( بتاريخ 4 ديسمبر 2013م مع 
شركة الصحراء للبتروكيماويات )الصحراء(، شركة مساهمة سعودية، لبدء 
مفاوضات غير ملزمة حول الش���روط التفصيلية إلندماج تجاري بين الشركتين 

مبني على مبادئ التكافؤ واإلندماج )“اإلندماج المقترح”(.

وقد إتفقت الشركة وشركة الصحراء على أنه في حال إتمام اإلندماج المقترح 
فإنه سيتم على أساس تبادل أسهم الشركتين حيث ستصبح شركة الصحراء، 
بع���د إكتم���ال اإلندم���اج المقت���رح، ش���ركة تابع���ة للش���ركة. وس���تصدر الش���ركة 
بموج���ب ش���روط اإلندم���اج المقترح م���ا يعادل 0,685 س���هم جديد في الش���ركة 
مقاب���ل كل س���هم مصدر في ش���ركة الصحراء. كما إتفقت الش���ركة وش���ركة 
الصح���راء بموجب المذكرة على اإلس���تمرار في التعاون ف���ي إكمال اإلجراءات 
النافي���ة للجهال���ة المالية والفني���ة والتجارية والقانوني���ة والموافقة على خطة 

الدراسات الخاصة بالدمج وحوكمة خطة أعمال المجموعة بعد اإلندماج. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(
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خض���ع اإلندم���اج المقت���رح لش���روط وموافقات عدة م���ن ضمنها، على س���بيل 
المث���ال ال الحص���ر، الحص���ول عل���ى موافقة هيئ���ة الس���وق المالي���ة وموافقة 
الجمعية العمومية لش���ركة سبكيم والجمعية العمومية لشركة الصحراء 

وموافقة الجهات التنظيمية المختصة في المملكة العربية السعودية. 

خ���الل س���نة 2014م، توصل���ت ش���ركة س���بكيم وش���ركة الصحراء إل���ى أنه من 
الصع���ب تحقي���ق ه���ذا اإلندم���اج المقت���رح تح���ت اإلط���ار التنظيم���ي الحال���ي 
بإس���تخدام هيكل���ة مقبولة للش���ركتين. وبناًء عليه، قررت الش���ركة وش���ركة 
الصح���راء تأجي���ل المفاوض���ات الجاري���ة وتأجيل الدخ���ول في عملي���ة اإلندماج 
المقت���رح ف���ي الوق���ت الراهن كم���ا إتفقتا عل���ى مواصل���ة أعمالهم���ا وتنفيذ 
إس���تراتيجيتهما بإس���تقاللية دون التنس���يق م���ع بعضهما. وفقًا إلدارة ش���ركة 
س���بكيم، ل���ن يؤث���ر ه���ذا القرار عل���ى أعم���ال الش���ركة أو نتائجه���ا المالي���ة. إن 
المصروف���ات اإلجمالية المتكبدة على اإلندم���اج المقترح والبالغة 37 مليون 
ريال س���عودي ت���م تحميلها كمصروف���ات وتصنيفها كجزء م���ن المصروفات 

األخرى خالل سنة 2014م. 

السياسات المحاسبية الهامة. 2
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقًا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 
في المملكة العربية السعودية الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين 
القانونيي���ن. ونورد فيما يلي بيانًا بأهم السياس���ات المحاس���بية المتبعة من 

قبل المجموعة:

العرف المحاسبيأ ( 
ت���م إعداد القوائ���م المالية الموحدة وفق���ًا لمبدأ التكلفة التاريخية، بإس���تخدام 
مب���دأ اإلس���تحقاق المحاس���بي، والمعدل���ة لتتضم���ن قي���اس القيم���ة العادل���ة 

للمشتقات المالية، ووفقًا لمفهوم اإلستمرارية.

إستخدام الحكم والتقديرات ب ( 
الموح���دة للمجموع���ة، طبق���ًا للمعايي���ر  المالي���ة  القوائ���م  إع���داد  يتطل���ب 
المحاس���بية المتع���ارف عليه���ا، إس���تخدام الحك���م والتقدي���رات التي ق���د تؤثر 
على مبال���غ الموجودات والمطلوبات واإليضاح���ات المتعلقة بالموجودات 
والمطلوب���ات المحتمل���ة كما في تاري���خ القوائم المالي���ة الموحدة وكذلك 
مبال���غ اإلي���رادات والمصروف���ات المثبتة خالل فت���رة القوائم المالي���ة. وبالرغم 
م���ن أن ه���ذه التقديرات مبنية على أفض���ل ما توفر لإلدارة م���ن معلومات عن 
األحداث واإلجراءات الحالي���ة، فإنه من الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن 

هذه التقديرات. 

تت���م مراجع���ة التقدي���رات واإلفتراض���ات المتعلقة بها بش���كل منتظ���م. ويتم 
إظه���ار األثر المترتب عن مراجعة التقديرات المحاس���بية ف���ي الفترة التي يتم 
فيه���ا تعدي���ل التقدي���رات إذا كان للتعدي���ل أثر عل���ى تلك الفترة فق���ط أو في 
الفت���رة التي تتم فيه���ا المراجعة والفت���رات المس���تقبلية إذا كان للتعديل أثر 

على كٍل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

إن المعلومات عن أهم التقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة عند تطبيق 
السياس���ات المحاس���بية التي لها أثر هام على المبالغ التي تم إظهارها في 

القوائم المالية قد تم اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات التالية:

- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها إيضاح 2)ه�( 

- مخصص المخزون إيضاح 2)و( 

-األعمار اإلنتاجية للممتلكات، اآلالت والمعدات إيضاح 2)ز( 

- اإلنخفاض في قيمة األصول إيضاح 2)ك( 

- القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية  إيضاح-2)ت( 

- السعر األولّي  إيضاح 2)ق( 

- مخصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل إيضاح 2 )م( 

أسس التوحيدج ( 
تشتمل القوائم المالية الموحدة على القوائم المالية للشركة والشركات 
التابعة لها كما في 31 ديس���مبر 2015م. إن القوائم المالية للشركات التابعة 
معدة لنفس الس���نة المالية للش���ركة األم وبإس���تخدام سياس���ات محاسبية 

متطابقة. 

الشركات التابعة

إن الش���ركات التابع���ة ه���ي ش���ركات خاضع���ة لس���يطرة الش���ركة. وتتحق���ق 
الس���يطرة عندما يكون للمجموعة س���لطة التحكم في السياس���ات المالية 
والتش���غيلية للشركة المستثمر فيها إلكتساب منافع من أنشطتها. لغرض 
قياس الس���يطرة، تم األخذ في اإلعتبار حقوق التصوي���ت الفعالة. يتم توحيد 
القوائم المالية للش���ركات التابعة إبت���داًء من تاريخ حصول المجموعة على 

السيطرة ويتم اإلستمرار في توحيد قوائمها حتى إنتهاء تلك السيطرة. 

حقوق الملكية غير المسيطرة

تق���وم الش���ركة بقي���اس حق���وق الملكي���ة غي���ر المس���يطرة بناًء على نس���بة 
حصتها في صافي أصول الشركة المستحوذ عليها. 

المعامالت التي تم تسويتها عند التوحيد

يتم عمل تس���وية كاملة لكافة األرصدة والمعامالت واإليرادات والمصروفات 
واألرباح والخس���ائر الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة أو الشركة 
والمثبتة ضمن الموجودات. كما يتم عند التوحيد تس���وية أي أرباح أو خس���ائر 

غير محققة ناتجة من معامالت بين شركات المجموعة. 

النق�د وما في ح�كمهد ( 
ألغ���راض إع���داد قائم���ة التدفق���ات النقدي���ة، يتك���ون النق���د وما ف���ي حكمه من 
األرصدة لدى البنوك والودائع تحت الطلب والنقد في الصندوق واإلستثمارات 
القابل���ة للتحويل إلى مبالغ نقدية محددة والتي يكون تاريخ إس���تحقاقها عند 

الشراء ثالثة أشهر أو أقل. 

الذمم المدينةه ( 
ت���درج الذمم المدين���ة بمبلغ الفاتورة األصلي مخصوم���ًا منها المخصص ألية 
مبالغ غير قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها عندما 
يكون من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ وتش���طب الديون المعدومة 

عند تحديدها.

  المخزونو ( 
يتك���ون المخ���زون من قطع الغي���ار والمنتجات تام���ة الصنع والخام���ات وتدرج 
بالتكلفة أو بالقيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل، وتتضمن تكلفة المنتجات 
المصنع���ة تكلفة المواد الخام والعمالة المباش���رة ومصروفات التصنيع غير 
المباش���رة. يتم تقييم تكلفة قطع الغيار والمنتج���ات النهائية والمواد الخام 
بإس���تخدام طريقة المتوسط المرجح. يتم تكوين مخصصات مناسبة لبنود 

المخزون التالفة وبطيئة الحركة. 

الممتلكات واآلالت والمعداتز ( 
تظه���ر الممتل���كات واآلالت والمع���دات أولي���ًا بس���عر التكلف���ة بع���د خص���م 
اإلس���تهالك المتراكم وخس���ائر اإلنخفاض ف���ي القيمة. أعمال اإلنش���اء تحت 
التنفيذ ال يتم إستهالكها. يجري إحتساب اإلستهالكات لألصول ذات العالقة 
عل���ى أس���اس أعماره���ا اإلنتاجية المق���درة وذلك بإس���تخدام طريقة القس���ط 
الثاب���ت. يت���م تحمي���ل مصروف���ات اإلص���الح والصيانة كمص���روف، بينم���ا يتم 
رس���ملة مصروفات التحس���ينات. تش���تمل اآلالت والمكائن تكالي���ف الصيانة 
الدوري���ة المخطط���ة الت���ي تؤج���ل وتطفأ خ���الل الفت���رة حتى موع���د الصيانة 
الدوري���ة القادمة المخط���ط لها. وفي حال ح���دوث صيانة دوري���ة غير متوقعة 
قب���ل الموعد المخطط للصيانة الدورية القادمة، يتم قيد التكاليف المؤجلة 
س���ابقًا وغي���ر المطفأة عل���ى المصروفات ف���ي الحال ومن ث���م تطفأ تكاليف 

الصيانة الجديدة على مدار السنة المتوقع اإلستفادة منها.

األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيس���ية لهذه الموجودات هي على النحو 
التالي:

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 
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السنوات
10 – 25آالت وماكينات

2 – 33,3 مباني
4سيارات

2-10مواد محفزة وأدوات
2-10حاسب آلي وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

تكاليف تطوير مشاريع ح ( 
إن تكالي���ف تطوي���ر المش���اريع تمث���ل بص���ورة رئيس���ية التكالي���ف القانوني���ة 
وتكالي���ف دراس���ات الج���دوى التي تتكبده���ا المجموعة على تطوير مش���اريع 
جديدة. وعند التطوير الناجح للمشاريع، يتم تحويل كافة التكاليف المتعلقة 
بتلك المش���اريع إلى الش���ركة التي تم تأسيس���ها لكل مش���روع. أما تكاليف 
تطوير المشاريع المتعلقة بالمشاريع غير الناجحة، فيتم شطبها على الفور.

الموجودات غير الملموسةط ( 
تتمثل الموجودات غير الملموسة بشكل رئيسي في تكاليف برنامج »نظم 
تخطي���ط الموارد )ERP(” والمصروفات المؤجلة التي تش���تمل على الرس���وم 
المدفوع���ة مقدمًا إلصدار الصكوك وإتفاقية بيع الجملة طويلة األجل. تطفأ 

المصروفات المؤجلة األخرى على مدى العمر اإلنتاجي التالي: 

السنوات

)ERP( 5تكاليف نظم تخطيط الموارد

5-10مصروفات مؤجلة

الشهرةي ( 
تقيد الش���هرة الناتجة عن اإلس���تحواذ عل���ى األعمال بالتكلف���ة كما في تاريخ 
اإلس���تحواذ مخصوم���ًا منها مجمع خس���ائر اإلنخفاض في القيم���ة، إن وجدت. 
لغ���رض قي���اس اإلنخفاض ف���ي القيمة، يت���م توزيع الش���هرة عل���ى كل وحدة 
مول���دة للنقد )أو لمجموعة الوحدات المول���دة للنقد( والتي من المتوقع أن 

تحقق منفعة من إندماج األعمال. 

يت���م قي���اس اإلنخف���اض في قيمة الوح���دة المول���دة للنقد التي لها الش���هرة 
س���نويًا أو بش���كل أكثر تكراراً عند وجود مؤش���ر لإلنخفاض في قيمة الوحدة. 
إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة اإلنتاجية أقل من قيمتها الدفترية، 
يت���م توزيع خس���ارة اإلنخفاض ف���ي القيمة أواًل لتخفيض القيم���ة الدفترية ألي 
ش���هرة خاصة بالوحدة المولدة للنقد ومن ثم لألصول األخرى وعلى أساس 

نسبي بناًء على القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة المولدة للنقد.

يت���م اإلعت���راف مباش���رة بأي خس���ارة لإلنخفاض في قيمة الش���هرة ف���ي قائمة 
الدخل الموحدة. ال يتم رد خسارة اإلنخفاض في القيمة المحققة عن الشهرة 

في الفترات الالحقة. 

عند إس���تبعاد الوحدة المول���دة للنقد الخاصة بها، يؤخذ بعي���ن اإلعتبار الجزء 
المحمل من الشهرة وذلك لتحديد الربح أو الخسارة من اإلستبعاد.

اإلنخفاض في قيمة األصول	 ( 
تقوم المجموعة بتاريخ كل مركز مالي بمراجعة القيم الدفترية لموجوداتها 
غي���ر المالي���ة، بإس���تثناء الش���هرة، للتأك���د م���ن عدم وجود مؤش���ر ي���دل على 
اإلنخف���اض في قيم���ة هذه األصول. يت���م إختبار اإلنخفاض في قيمة الش���هرة 
سنويًا. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، يتم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد 
لتل���ك األصول للتوص���ل إلى قيمة اإلنخفاض في األص���ول )إن وجدت(، وفي 
حالة عدم مقدرة المجموعة على تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لقيم إحدى 
األص���ول، تقوم المجموع���ة بتقدير القيمة القابلة لإلس���ترداد لكامل الوحدة 

المولدة للنقد المرتبط بها ذلك األصل. 

يت���م تخفيض القيمة الدفترية لألصل لتتس���اوي مع قيمته القابلة لإلس���ترداد 
ف���ي حال���ة أن األص���ل )أو الوح���دة المول���دة للنق���د( أقل م���ن قيمت���ه الدفترية. 
يت���م إثب���ات الخس���ارة الناتجة ع���ن التخفيض ف���ي قيمة األص���ل كمصروفات 

فور حدوثها. 

عن���د رد اإلنخفاض ف���ي قيمة األصل في الس���نة الالحقة، يت���م تعديل القيمة 
الدفتري���ة لألص���ل )أو الوح���دة المول���دة للنق���د( بزيادته���ا إلى القيم���ة القابلة 
لإلس���ترداد المعدل���ة بش���رط أال تتعدى ه���ذه الزي���ادة القيم���ة الدفترية لألصل 
كأن ل���م يتم تخفيض قيمة األصل )أو الوحدة المولدة للنقد( في الس���نوات 

السابقة. يتم إثبات قيمة رد خسارة التخفيض كإيراد عند حدوثه. 

المخصصاتل ( 
يت���م اإلعتراف بالمخصص���ات عندما يكون على المجموع���ة إلتزام قانوني أو 
حكم���ي حال���ي نتيجة لحدث ف���ي الماضي، ويمك���ن عمل تقدي���ر موثوق به 
لمبل���غ اإللتزام ويك���ون من المحتم���ل أن يترتب عنه تدفق لمناف���ع إقتصادية 

لتسوية ذلك اإللتزام بشكل موثوق به. 

الزكاة الشرعية وضريبة الدخلم ( 
تخض���ع المجموع���ة ألنظمة مصلح���ة الزكاة والدخ���ل. وتقيد ال���زكاة وضريبة 
الدخل على أساس اإلس���تحقاق. تحتسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي 
أو صاف���ي الربح المعدل، أيهما أعلى. تقي���د أي فروقات بين التقديرات والربط 
النهائ���ي عن���د الموافقة عليه وعندها يتم تس���وية المخص���ص. تمثل الزكاة 
وضريب���ة الدخل المحملة عل���ى قائمة الدخل الموحدة زكاة الش���ركة وحصة 
الش���ركة ف���ي زكاة الش���ركات التابع���ة وضريب���ة الدخ���ل األجنبي���ة عل���ى رب���ح 

الشركاء األجانب. 

يت���م إدراج ال���زكاة وضريبة الدخل المس���تحقة على الحصص غير المس���يطرة 
ضمن حقوق الملكية غير المسيطرة.

يجنب مخصص لضرائ���ب الدخل األجنبية وفقًا لألنظمة األجنبية التي تعمل 
بموجبها الشركات األجنبية التابعة للمجموعة.

القروض طويلة األجلن ( 
يت���م إثب���ات الق���روض بقيم���ة المتحص���الت المس���تلمة بع���د خص���م تكاليف 
المعامل���ة المتكب���دة الحق���ًا. يت���م قي���اس الق���روض بالتكلفة المطف���أة. يتم 
اإلعت���راف ب���أي فروق بي���ن المتحص���الت )ناقص���ًا تكالي���ف المعام���الت( وقيمة 
اإلس���ترداد في قائم���ة الدخل الموح���دة على م���دى الفترة بإس���تخدام طريقة 
القس���ط الثابت. يتم رس���ملة تكاليف القروض التي ترتبط مباش���رة باقتناء أو 
إنش���اء أو إنتاج الموجودات المؤهلة كجزء من هذه الموجودات حتى تكون 
جاه���زة للغ���رض المخصص له���ا. يتم تحمي���ل تكاليف الق���روض األخرى على 

قائمة الدخل الموحدة. 

مكافأة نهاية الخدمةس ( 
يتم إحتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للوائح العمل والعمال 
في المملكة العربية الس���عودية، وتحمل عل���ى قائمة الدخل الموحدة. يتم 
إحتس���اب المطلوبات بالقيم���ة الحالية للمنافع المس���تحقة للموظف، في 

حالة ما إذا تم إنتهاء خدمته في تاريخ قائمة المركز المالي. 

خطة التوفير للموظفينع ( 
لدى المجموعة خطة توفير للموظفين الس���عوديين. يتم إيداع مساهمات 
المش���اركين في حساب مصرفي مس���تقل. يتم تحميل مساهمات الشركة 

تحت خطة التوفير على قائمة الدخل الموحدة. 

إحتياطي نظاميف ( 
تمش���يًا م���ع متطلب���ات نظام الش���ركات ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية 
والنظ���ام األساس���ي للش���ركة، تقوم الش���ركة بتكوي���ن إحتياط���ي نظامي 
بتحوي���ل 10% من صافي الربح حت���ى يبلغ هذا اإلحتياطي 50% من رأس المال. إن 

هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2

123
122



إحتياطي نتائج بيع الحصص في الشركات التابعة	 ( 
إن األرب���اح أو الخس���ائر الناتجة عن بيع حصص في ش���ركات تابعة، مع إحتفاظ 
المجموعة بسيطرتها على تلك الشركات، تقيد ضمن »إحتياطي نتائج بيع 

حصص في شركات تابعة«.

اإلعتراف باإليراداتق ( 
يت���م اإلعت���راف باإلي���رادات عند تس���ليم أو ش���حن المنتجات، حس���ب الش���روط 
التعاقدي���ة المتفق عليها، عندما تنتقل المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية 
البضاعة إلى المشتري وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إلى 
الحد المرتبط عادة بالملكية وال بالس���يطرة الفعال���ة على البضاعة المباعة. 
تق���وم المجموعة بتس���ويق منتجاتها من خالل ش���ركات تس���ويق. يتم البيع 
مباش���رة إلى المس���تهلكين النهائيين وكذل���ك إلى مواق���ع التوزيع الخاصة 
بالمس���وقين. تقوم ش���ركة سبكيم وش���ركة سبكيم للتس���ويق والشركات 
الزميلة لشركة س���بكيم للتسويق بتقديم أنشطة شراء وتسويق المنتجات 
البتروكيماوي���ة ل���دى الش���ركات التابع���ة لش���ركة س���بكيم وش���ركات أخ���رى. 
يت���م اثب���ات الجزء م���ن المبيعات ال���ذي يتم من خ���الل مواق�ع التوزيع بأس���عار 
أولي���ة يتم اإلتفاق عليها مع المس���وقين وقت الش���حن، ويت���م في وقت الحق 
تعديله���ا إس���تناداً إلى أس���عار البيع الفعلية من قبل ش���ركات التس���ويق إلى 
مس���تهلكيها النهائيين، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع )سعر التسوية(. 
تقوم المجموعة بتقدير س���عر التس���وية النهائي في تاري���خ القوائم المالية 
بناًء على بيانات السوق المتاحة وتقوم بتسجيل أي تسويات محتملة.  رغم 
أن المجموع���ة تقوم بتعديالت على الس���عر األولّي لدعم الفت���رة المالية، إال 
أنه ال يتم تحديد س���عر التس���وية النهائ���ي القائم إلى بعد التس���وية النهائية 

للمبيعات في الفترات المالية الالحقة.  

المصروفاتر ( 
كاف���ة مصروفات الفترة والمصروفات التس���ويقية، بخ���الف تكلفة المبيعات 
تبويبه���ا  يت���م  بالصاف���ي  األخ���رى  والمصروف���ات  التمويلي���ة  والمصروف���ات 

كمصروفات بيع وإدارية وعمومية.

توزيعات األرباح 	 ( 
يت���م قيد توزيعات األرباح ف���ي القوائم المالية الموحدة ف���ي الفترة التي يتم 
فيها الموافق���ة عليها من قبل الجمعية العمومية وتس���جل توزيعات األرباح 

األولية عندما يتم إعتمادها من قبل مجلس اإلدارة. 

األدوات المالية المشتقةت ( 
يت���م إدراج األدوات المالي���ة المش���تقة بالقيم���ة العادلة. وبالنس���بة للتغيرات 
في القيمة العادلة لألدوات المالية المش���تقة التي ال تفي بشروط محاسبة 
تغطية المخاطر، فيتم اإلعتراف بها في قائمة الدخل الموحدة حال نشأتها. 

إن تغطي���ة مخاطر القيمة العادل���ة هي تلك التي تغط���ي مخاطر التغيرات 
في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المعترف بها فعليًا في قائمة 
المرك���ز المال���ي الموح���دة. يت���م اإلعتراف مباش���رة بالرب���ح أو الخس���ارة الناتجة 
ع���ن التغير في القيمة العادل���ة لألدوات المالية المش���تقة في قائمة الدخل 
الموح���دة. وف���ي نف���س الوقت، يت���م تعدي���ل القيم���ة الدفتري���ة ألداة تغطية 
المخاط���ر بالربح أو الخس���ارة المقابلة من���ذ بداية التحوط، حي���ث يتم اإلعتراف 

بذلك مباشرة في قائمة الدخل الموحدة. 

إن تغطي���ة مخاط���ر التدفقات النقدية ه���ي تلك التي تغط���ي التغيرات في 
التدفق���ات النقدي���ة ذات الصلة بالموج���ودات والمطلوب���ات المعترف بها أو 
اإللتزام���ات غي���ر المعترف به���ا أو العمليات المتوقعة. في ح���ال كون تغطية 

المخاط���ر فعالة، فيتم اإلعتراف بش���كل مبدئي ومباش���رة بالجزء الفعال من 
الرب���ح أو الخس���ارة الناتج ع���ن أداة تغطي���ة المخاطر ضمن “حق���وق الملكية”. 
ويت���م الحق���ًا إدراج المبل���غ ف���ي قائم���ة الدخل الموح���دة خالل نف���س الفترة أو 
الفت���رات الت���ي تؤثر فيه���ا المعاملة المغط���اة على صافي الربح أو الخس���ارة. 
وبالنس���بة لتغطي���ة مخاط���ر المعام���الت المتوقع���ة، ف���إن الرب���ح أو الخس���ارة 
م���ن المعامل���ة المغطاة يثب���ت كتعدي���ل للقيم���ة الدفترية للموج���ودات أو 

المطلوبات المستحوذ عليها.

المعامالت بالعمالت األجنبية	 ( 
ت���م عرض ه���ذه القوائ���م المالي���ة الموح���دة بالريال الس���عودي، وه���و عملة 
النش���اط والع���رض للمجموعة. يتم ترجم���ة المعامالت الت���ي تتم بالعمالت 
األجنبية بالريال الس���عودي بأس���عار الصرف السائدة وقت حدوث المعامالت. 
ويعاد ترجمة أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المس���جلة بالعمالت 
األجنبية بأس���عار الصرف الس���ائدة في تاري���خ قائمة المرك���ز المالي الموحدة.  
وت���درج األرب���اح والخس���ائر الناتج���ة عن تس���وية وترجم���ة المعام���الت التي تتم 

بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة. 

يت���م ترجمة النتائج والمركز المالي للش���ركات التابع���ة األجنبية والتي تكون 
عملة تقاريرها المالية غير الريال السعودي إلى الريال السعودي كما يلي: 

ترجم���ة الموج���ودات والمطلوبات القائمة بس���عر الص���رف عند اإلغالق  ( 1
في تاريخ قائمة المركز المالي.

ترجم���ة اإليرادات والمصروفات بقائمة الدخل الموحدة وفقًا لمتوس���ط   ( 2
أسعار الصرف. 

ترجم���ة عناصر حس���ابات حق���وق الملكية بأس���عار الص���رف الفعلية في  ( 3
تاريخ نشأتها. 

يتم إثبات التعديالت المتراكمة الناتجة عن ترجمة األدوات المالية للشركات 
التابعة األجنبية إلى الريال الس���عودي كبند منفص���ل ضمن قائمة التغيرات 

في حقوق الملكية الموحدة.

 يت���م تحويل توزيعات األرباح المس���تلمة من الش���ركة التابعة األجنبية بس���عر 
الصرف الفعلي في تاريخ المعامل���ة، ويتم إثبات فروقات التحويل المتعلقة 

بها في قائمة الدخل الموحدة. 

عقود اإليجار	 ( 
 تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي إذا ما ترتب على عقد اإليجار تحويل 
جوه���ري ل���كل مخاطر ومناف���ع الملكية المتعلق���ة بالمس���تأجر.  ويتم تصنيف 
عق���ود اإليجار األخرى كعقود إيجار تش���غيلية.  يتم تس���جيل األصول المملوكة 
بموج���ب عق���ود اإليجار التمويل���ي كأصول للمجموع���ة وفقًا للقيم���ة الحالية 
للحد األدنى لدفعات اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصول في تاريخ نشأة 
اإليج���ار، أيهما أقل. إن تكالي���ف التمويل، والتي تتمثل ف���ي الفرق بين مجموع 
إلتزام���ات عقود اإليجار والقيم���ة الحالية للحد األدنى لدفع���ات اإليجار أو القيمة 
الس���وقية العادلة لألصل في تاريخ نش���أة اإليجار، أيهما أقل، يتم تحميلها على 
قائم���ة الدخ���ل الموحدة على مدى فت���رة اإليجار للوصول إل���ى معدل تحميلي 
ثاب���ت للرصيد المتبقي لإللتزامات لكل فترة محاس���بية. يت���م تحميل اإليجارات 
المس���تحقة الدف���ع بموج���ب عق���ود اإليج���ار التش���غيلي عل���ى قائم���ة الدخ���ل 

الموحدة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار التشغيلي. 

التحليل القطاعيذ ( 
يمث���ل القط���اع وحدة قابل���ة للتحديد ف���ي المجموع���ة والتي تق���وم بتقديم 
منتج���ات أو خدمات وهي ما يس���مى )بالقطاعات حس���ب األنش���طة( أو تلك 
التي تقوم بتقديم منتجات أو خدمات في نطاق بيئة إقتصادية محددة وهي 
م���ا يس���مى )بالقطاع���ات حس���ب المناطق الجغرافي���ة( عل���ى أن يكون لكل 

قطاع مخاطره ومنافعه المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى.

ربحية السهم ض ( 
 يتم إحتس���اب ربحية الس���هم بقس���مة الربح /)الخس���ارة( التش���غيلية وصافي 
الربح/ )الخسارة( للس���نة على المتوسط   المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 
الس���نة. بلغ المتوس���ط   المرج���ح لعدد األس���هم القائمة كما في 31 ديس���مبر 

2015م و 2014م عدد 366,666,666 سهم.

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  .2
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النقد وما في حكمه. 3
يتضم���ن نق���د وما في حكمه نق���د وارصدة لدى البنوك وودائ���ع تحت الطلب 
وإس���تثمارت ذات س���يولة عالية تس���تحق خالل ثالثة أش���هر أو اقل. كما في 31 

ديسمبر 2015م و2014م، تمثل نقد وما في حكمه فيما يلي: 

2014م2015م

726,627,6411,154,644,410نقد وارصدة لدى البنوك

1,397,931,1821,304,105,٩٩3ودائع مرابحة

2,124,558,8232,458,750,403

ذمم مدينة ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى. 4
2014م2015م

556,595,006861,51٩,582ذمم مدينة

158,774,215٩1,772,443ودائع ومدفوعات مقدمة 

37,116,576116,158,835ذمم مدينة أخرى

752,485,7971,06٩,450,860

كما في 31 ديس���مبر 2015م، تش���تمل الذمم المدينة على مخصص بمبلغ 105 
ملي���ون ريال س���عودي لدعم تذبذب األس���عار األولية لس���نة 2015م ومطالبات 
ف���ي  المس���تلمة  و2014م  2015م  لعام���ي  عليه���ا  المختل���ف  األولي���ة  األس���عار 

سنة 2015م. 

تشتمل الودائع والمدفوعات المقدمة على مبلغ ٩8,3 مليون ريال سعودي 
كدفع���ات مقدمة مدفوعة إلقتناء أس���هم إضافية من حامل���ي حقوق األقلية 
في كل من الشركة العالمية لألستيل المحدودة والشركة العالمية لخالت 

الفينيل المحدودة )إيضاح 1(.

مخزون . 5
2014م2015م

206,776,1541٩1,58٩,8٩٩قطع غيار

342,132,021316,27٩,678بضاعة تامة الصنع

149,436,66024,138,832مواد خام

698,344,835532,008,40٩

ممتلكات وآالت ومعدات. 6

مباني على 
المواد المحفزة اآلالت والمعداتأراضي مستأجرة

واألدوات

السيارات 
والحاسب 

االلي واألثا	 
والتركيبات 
والمعدات 

المكتبية

أعمال إنشائية 
المجموعتحت التنفيذ

التكلفة

11٩2,670,07410,522,142,006341,038,863٩4,٩14,8784,774,12٩,43815,٩24,8٩5,25٩ يناير 2015م

2,293,833512,787,074732,504,756 14,334,998 202,588,658 500,193 إضافات

327,002,061 327,002,061 -   -   -   -   تحويالت من تكاليف تطوير مشاريع

-   )2,956,494,309(57,180,54810,729,605 2,726,783,058 161,801,098 تحويالت، بالصافي

)55,055,852()55,055,852(                           -   -   -                      -   تحويالت إلى موجودات غير ملموسة

)8,524,850(--)5,390,306()3,134,544(-شطب/ إستبعادات

107,938,3162,602,368,41216,920,821,374   407,164,103   13,448,379,178   354,971,365 31 ديسمبر 2015م

إستهال	

2,٩83,056,806-130,857,2212,615,300,328272,44٩,٩2364,44٩,334 يناير 2015م

650,485,839-9,201,085566,948,19265,790,0728,546,490المحمل على السنة

)6,446,506(--)5,390,306()1,056,200(-شطب/ إستبعادات

3,627,096,139-3140,058,3063,181,192,320332,849,68972,995,824 ديسمبر 2015م

صافي القيمة الدفترية

31314,913,05910,267,186,85874,314,41434,942,4922,602,368,41213,293,725,235 ديسمبر 2015م

31161,812,8537,٩06,841,67868,588,٩4030,465,5444,774,12٩,43812,٩41,838,453 ديسمبر 2014م

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(
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إن الممتل���كات واآلالت والمع���دات مقام���ة عل���ى أرض ف���ي مدين���ة الجبي���ل 
الصناعي���ة مس���تأجرة من الهيئ���ة الملكية للجبي���ل وينبع لم���دة 30 عاما بدأت 
في 16 محرم 1423ه� )الموافق 30 مارس 2002م(. إن عقود اإليجار قابلة للتجديد 

باإلتفاق المشترك بين الطرفين. 

إن بع���ض ممتل���كات وآالت ومع���دات المجموعة والتي يبل���غ صافي قيمتها 
الدفتري���ة 8,753 مليون ريال س���عودي )2014م: 6,558 مليون ريال س���عودي( 
مرهون���ة كضم���ان مقاب���ل ق���روض مقدم���ة م���ن صن���دوق التنمي���ة الصناعية 
الس���عودي وقروض من إتحاد بنوك وقروض من صندوق اإلستثمارات العامة 

)إيضاح 13(. 

كم���ا ف���ي 31 ديس���مبر 2015م و2014م، ت���درج األعم���ال اإلنش���ائية تح���ت التنفيذ 
بالتكلف���ة وتتأل���ف م���ن تكالي���ف إنش���اء المصان���ع وإتفاقي���ات مختلف���ة وأية 
تكالي���ف مباش���رة تتعلق بجل���ب وتجهيز األصل لإلس���تخدام المس���تهدف له، 
والتي تتضمن أيضا تكاليف التشغيل التجريبي للتحقق من كفاءة تشغيل 
األص���ول بعد خص���م صافي المتحصل م���ن عملية بيع اإلنت���اج الذي تم خالل 
مرحل���ة التش���غيل التجريبي. وتش���مل التكاليف المباش���رة مزاي���ا الموظفين 
وتكالي���ف إع���داد الموق���ع وتكالي���ف التركي���ب ورس���وم الترخي���ص واألتع���اب 
المهنية وتكاليف اإلقتراض. بعد التش���غيل التجاري في س���نة 2015م للشركة 
العالمي���ة للبوليم���رات وش���ركة الخليج لع���وازل الكاب���الت المتقدمة، بلغت 
األعمال اإلنش���ائية تحت التنفيذ للمجموعة كما في نهاية س���نة 2015م مبلغ 

2,602,4 مليون ريال سعودي. 

موجودات غير ملموسة. 8

تكاليف نظم تخطيط 
)ERP( اإلجماليمصروفات مؤجلةالموارد

التكلفة

1120,450,76885,713,320206,164,088 يناير 2015م

1,638,2٩٩14,457,78016,096,079إضافات

68,578,479-68,578,47٩تحويالت )إيضاح 6 و 7(

)82,093,641(-)82,0٩3,641(مشطوب 

31108,573,905100,171,100208,745,005 ديسمبر 2015م

اإلطفاء

184,027,2583٩,228,٩83123,256,241 يناير 2015م

21,324,5٩615,123,24236,447,838محمل على السنة

)82,093,641(-)82,0٩3,641(مشطوب

3123,258,21354,352,22577,610,438 ديسمبر 2015م

صافي القيمة الدفترية

3185,315,69245,818,875131,134,567 ديسمبر 2015م

3136,423,51046,484,33782,907,847 ديسمبر 2014م

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(  .6
بلغ���ت تكاليف اإلقت���راض الخاصة بمش���اريع الش���ركة العالمي���ة للبوليمرات 
وش���ركة س���بكيم للكيماويات وش���ركة الخليج لع���وازل الكاب���الت المتقدمة 
والت���ي ت���م إضافتها خ���الل الس���نة إل���ى األعم���ال اإلنش���ائية تح���ت التنفيذ ما 
مقداره 21,1 مليون ريال س���عودي )2014م: 77,1 مليون ريال س���عودي لمشاريع 
الش���ركة العالمية للدايول والش���ركة العالمية للبوليمرات وشركة سبكيم 

للكيماويات والشركة السعودية للمنتجات المتخصصة(. 

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

2014م2015م

162,160,218473,322,3٩٩ يناير

307,829,163418,200,504إضافات خالل السنة

)7٩1,005,560()327,002,061(محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 6(

)38,357,125()13,522,627(محول إلى موجودات غير ملموسة )إيضاح 8(

3129,464,69362,160,218 ديسمبر
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الشهرة. 9
وفق���ا لقرار مجلس إدارة المجموعة، تم تأس���يس ش���ركة س���بكيم أوروبا حيث 
قامت شركة سبكيم للتسويق والخدمات بتاريخ 31 ديسمبر 2011م باإلستحواذ 
على 100 % من األسهم التي لها حق التصويت في شركة أكترا إس أيه )شركة 
تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه(، وهي شركة غير مدرجة مسجلة 
في سويس���را. وعليه، فقد تم توحيد القوائم المالية لهذه الش���ركة في هذه 

القوائم المالية الموحدة.

إن مبلغ اإلستحواذ البالغ قيمته 105,7 مليون ريال سعودي يتضمن مبلغا نقديًا 
بقيمة 75,8 مليون ريال سعودي ومبلغ 4 مليون ريال سعودي يتعلق برأسمال 
عام���ل باإلضاف���ة إلى مبل���غ 33,٩ مليون ريال س���عودي يتعلق بع���الوة التقييم، 
وال���ذي يتضم���ن »مقاب���ل إس���تحواذ محتم���ل« وال���ذي ت���م اإلعتراف به كش���هرة 

بتاريخ اإلستحواذ.

قام���ت المجموع���ة خالل ع���ام 2012م ب� »تخصيص س���عر الش���راء« فيما يتعلق 
باإلس���تحواذ عل���ى أكت���را إس إي���ه. ووفق���ا لذلك، ح���ددت المجموع���ة وأعادت 
تصني���ف ال���ى الموجودات غي���ر الملموس���ة مبل���غ 4,4 مليون ريال س���عودي 
والخاص بعالقات العمالء ويطفأ هذا المبلغ على مدى ثالث س���نوات. وأدرج 
المبلغ الفائض عن صافي القيمة الدفترية البالغة 2٩,5 مليون ريال سعودي 
كش���هرة ف���ي قائم���ة المركز المال���ي الموح���دة، ويخض���ع إلختب���ار اإلنخفاض 

في القيمة. 

التسهيالت البنكية. 10
ل���دى المجموع���ة تس���هيالت بنكي���ة )»التس���هيالت«( م���ع بن���وك محلية على 
ش���كل بنوك سحب على المكشوف، تسهيالت رأس مال عامل، وإعتمادات 
مستندية وخطابات ضمان وتسهيالت أخرى. تحمل التسهيالت فائدة حسب 
المع���دالت الس���ائدة في الس���وق. إن ه���ذه التس���هيالت مضمون���ة من خالل 
ضمان���ات الش���ركات. في نهاي���ة 2015م، لدى المجموعة تس���هيالت رأس مال 

عامل قائمة بمبلغ 300 مليون ريال سعودي. 

قروض طويلة األجل . 13
2014م2015م

1,631,869,0001,664,0٩2,000قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

2,566,983,3121,41٩,3٩6,000قرض مرابحة مع بنك

1,230,188,0002,84٩,006,84٩قروض صندوق اإلستثمارات العامة

-500,000,000تسهيل تورق إسالمي

299,000,000255,000,000تسهيل مرابحة

6,228,040,3125,٩32,4٩4,84٩

)32,437,023()28,437,207( يخصم: مصروفات مؤجلة غير مطفأه

6,199,603,1056,155,057,826المجموع

ويتم عرض تلك القروض على قائمة المركز المالي كما يلي: 

2014م2015م

الجزء المتداول المعروض تحت المطلوبات 
711,319,128566,356,032المتداولة 

الجزء الغير متداول المعروض تحت 
5,488,283,9775,588,701,7٩4المطلوبات الغير متداولة 

6,199,603,1056,155,057,826

الحرك���ة عل���ى المصروف���ات المؤجل���ة الغير مطف���أه خالل الس���نة هي 
كما يلي: 

2014م2015م

32,437,0233٩,24٩,543الرصيد كما في 1 يناير

)6,812,520()3,999,816(اإلطفاء خالل السنة

28,437,20732,437,023الرصيد كما في 31 ديسمبر

قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضًا إلى الشركة العالمية 
لإلس���يتيل المح���دودة والش���ركة العالمي���ة لخ���الت الفيني���ل المحدودة 
والش���ركة العالمية للغ���ازات والش���ركة العالمية للبوليمرات وش���ركة 
س���بكيم للكيماوي���ات والش���ركة الس���عودية للمنتج���ات المتخصصة 
وش���ركة الخليج لعوازل الكاب���الت المتقدمة. وهذه الق���روض مكفولة 
بضمانات من الش���ركاء بالتناس���ب م���ع حصصهم وبرهن ل���ه األولوية 
األول���ى عل���ى جمي���ع الموج���ودات الحالي���ة والمس���تقبلية. يت���م س���داد 
الق���روض على أقس���اط نصف س���نوية غير متس���اوية. تش���مل إتفاقيات 
الق���روض ش���روطًا تتعلق بالحفاظ على نس���ب مالية معين���ة خالل فترة 
الق���روض. تحمل ق���روض صندوق التنمية الصناعية الس���عودي رس���وم 

إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه في إتفاقيات القروض.

أبرم���ت المجموعة إتفاقيات تس���هيالت إئتمانية متوافقة مع الش���ريعة 
األس���المية مع إتحاد مؤسس���ات مالية.  إن القروض مكفولة بضمانات 
م���ا قبل االنته���اء من الش���ركاء ف���ي الش���ركات الش���قيقة ذات العالقة 
وذلك بنس���بة ملكيته���م وبرهن له األولوي���ة الثانية عل���ى الموجودات 
المرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية الس���عودي. إن ضمانات 
م���ا قبل اإلنته���اء القائمة في ع���ام 2014 و2015 كانت للش���ركة العالمية 
للبوليم���رات.  بموج���ب إتفاقية ضمان مس���اندة من الش���ركاء لتمويل 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

ذمم دائنة ومستحقات وذمم دائنة أخرى . 11
2014م2015م

52,325,567111,764,848ذمم دائنة 

98,168,057124,280,164زكاة شرعية وضريبة دخل )إيضاح 18(

481,022,005423,665,808مصروفات مستحقة

27,073,502243,244,640محتجزات مستحقة

37,419,72412,054,4٩6أخرى

696,008,855915,009,956

سلف من الشركاء. 12
قرر الش���ركاء في الشركة العالمية لألس���يتيل المحدودة والشركة العالمية 
لخ���الت الفينيل المحدودة والش���ركة العالمي���ة للغازات والش���ركة العالمية 
للبوليمرات وش���ركة س���بكيم للكيماويات وش���ركة الخليج لعوازل الكابالت 
المتقدمة ومصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة بأن يساهموا 
في تمويل نس���بة معينة من تكاليف المشاريع كسلف من الشركاء طويلة 
األج���ل حس���ب إتفاقيات مش���تركة. ووفقًا لإلتفاقيات المش���تركة، فإن س���لف 
الش���ركاء الطويل���ة األج���ل ستس���دد له���م بعد دف���ع الق���روض الخارجي���ة وأي 

تمويل لحسابات إحتياطية.
كم���ا في 31 ديس���مبر 2015م، لدى الش���ركة والش���ركاء حامل���ي الحصص غير 
المس���يطرة س���لف طويل���ة األج���ل بمبل���غ 853 مليون ري���ال س���عودي و 5٩,٩ 
مليون ريال س���عودي على التوالي )2014م: 5٩6 مليون ريال س���عودي و ٩,58 
مليون ريال س���عودي على التوالي(. كما قامت الش���ركة والش���ركاء حاملي 
الحصص غير المس���يطرة بتقديم س���لف قصيرة األجل بلغ���ت 243,7 مليون 
ريال سعودي و 82,5 مليون ريال سعودي على التوالي )2014م: 240,٩ مليون 
ري���ال س���عودي و 80,3 ملي���ون ريال س���عودي عل���ى التوالي(. بعض الس���لف 
الطويل���ة األج���ل ال تحمل تكاليف تمويل، كما أنه لي���س هناك تواريخ محددة 
لسدادها، بينما تحمل السلف الطويلة األجل األخرى والسلف القصيرة األجل 

تكاليف تمويل حسب المعدالت التجارية العادية. 

131
130



المشاريع، للشركاء الحق فور اإلنتهاء من أي مشروع تقديم إعتماد مستندي 
لدع���م العملي���ات خالل م���دة القروض. تس���دد الق���روض على أقس���اط نصف 
س���نوية غير متساوية. وتتطلب اإلتفاقيات التماشي مع شروط مالية محددة 
واإلحتفاظ بحس���ابات مقي���دة لدى البن���وك. تحمل الق���روض تكاليف تمويل 
عل���ى أس���اس المع���دل الس���ائد بين البن���وك ف���ي الس���عودية )س���ايبور( زائداً 

هامش متغير.

ق���دم صن���دوق اإلس���تثمارات العامة قروضًا إلى الش���ركة العالمية لألس���يتيل 
المحدودة والش���ركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة والش���ركة العالمية 
للغازات والشركة العالمية للبوليمرات وذلك لتمويل أعمال انشاء مصانع 
تل���ك الش���ركات. إن اإللتزام في ظل إتفاقيات ه���ذه القروض يعطي صندوق 
اإلستثمارات العامة حقا متس���اويًا مع جميع الدائنين اآلخرين. تسدد القروض 
على أقس���اط نصف س���نوية متس���اوية. تتطلب إتفاقيات القروض التماشى 
م���ع بع���ض الش���روط للمحافظة على نس���ب مالي���ة معينة. تحم���ل القروض 
تكاليف تمويل على أس���اس المعدل الس���ائد بين البنوك ف���ي لندن )اليبور( 
والمع���دل الس���ائد بين البنوك في الس���عودية )س���ايبور( زائ���دا هامش ثابت. 
تتطل���ب إتفاقي���ات الق���روض م���ن الش���ركة العالمي���ة لالس���يتيل المح���دودة 
والش���ركة العالمية لخ���الت الفينيل المح���دودة والش���ركة العالمية للغازات 
الدخول في عقد مبادالت س���عر فائدة بغرض تثبيت أسعار الفائدة المتعلقة 
بقروض صندوق اإلس���تثمارات العام���ة. إنتهت إتفاقية مبادالت س���عر الفائدة 

في يونيو 2015م. 

خ���الل ع���ام 2015م، أبرمت ش���ركة س���بكيم إتفاقي���ة مرابحة إس���المية لتمويل 
مشاريع تحت اإلنشاء وأغراض تجارية عامة. 

خ���الل عام 2013م، دخلت الش���ركة العالمي���ة للميثانول في إتفاقية تس���هيل 
ت���ورق إس���المي م���ع بن���ك س���عودي وذل���ك لغ���رض أع���ادة جدول���ة إلتزاماتها 
بموجب عقد إيجار تمويلي. إن اإلتفاقية الجديدة تس���مح بتمديد فترة القرض 
لمدة ستة س���نوات إضافية. التغير من المعدل السائد بين البنوك في لندن 
)اليبور( إلى المعدل الس���ائد بين البنوك في الس���عودية )سايبور( وإنخفاض 

في هامش القرض.  

فيما يلي جدول إستحقاقات السداد المجمعة للقروض الطويلة األجل كما 
في 31 ديسمبر 2015م:

2014م2015م

566,356,032 -2015م

746,244,44٩ 711,319,128 2016م

814,٩33,553 790,741,160 2017م

631,06٩,٩16 608,085,606 2018م

687,076,138 666,281,278 2019م

2,741,814,761 3,451,613,140 2020م وما بعده

 6,228,040,3126,187,494,849

الصكو	 . 14
قام���ت الجمعي���ة العامة غي���ر العادي���ة بتاريخ 27 نوفمب���ر 2010م بإعتم���اد إصدار 
س���ندات مرابحة إس���المية )»صك���وك«( تتوافق مع الش���ريعة اإلس���المية وذلك 
لتمويل التوس���عات الرأسمالية في المش���اريع الجديدة. وقد حصلت الشركة 
خالل الربع الثاني من عام 2011م على موافقة هيئة السوق المالية على إصدار 
الصكوك اإلس���المية وإنتهت عملية الطرح األول���ى بتاريخ 2٩ يونيو 2011 بقيمة 
1,800 مليون ريال سعودي. وبلغت مدة هذه الصكوك خمس سنوات وتحمل 
س���عر فائدة س���نوي بمعدل )س���ايبور( زائداً هامش ربح بواق���ع 1,75 % يتم دفعه 

نهاية كل ربع سنة.

منافع مستحقة للموظفين. 15
2014م2015م

154,963,482130,465,812تعويض نهاية الخدمة )أ(

10,855,2336,262,637خطة اإلدخار للموظفين )ب(

165,818,715136,728,449

تعويض نهاية الخدمةأ ( 

2014م2015م  

1130,465,812٩٩,783,0٩0 يناير

33,479,40836,228,200مخصص للسنة

)5,545,478()8,981,738(المسدد خالل السنة

31154,963,482130,465,812 ديسمبر

خطة إدخار للموظفينب ( 
تحتف���ظ المجموعة بخط���ة إدخار للموظفين الس���عوديين، حي���ث يتم إيداع 
مساهمات الموظفين المشاركين في حساب بنكي منفصل. يتم تحميل 

مساهمة الشركة في خطة اإلدخار ضمن قائمة الدخل الموحدة.

عقود مبادالت سعر الفائدة . 16
إنته���ت خ���الل العام عق���ود مبادالت س���عر الفائ���دة مع بن���وك محلي���ة تجارية 
والمتعلق���ة بق���روض ت���م الحصول عليه���ا من صن���دوق اإلس���تثمارات العامة 
وق���روض تجاري���ة مش���تركة وذلك حس���ب م���ا تتطلب���ه إتفاقيات الق���روض مع 
الشركة العالمية للدايول والشركة العالمية لألسيتيل المحدودة والشركة 
العالمي���ة لخالت الفينيل المحدودة والش���ركة العالمية للغازات وتم الوفاء 
بجميع اإللتزامات. إن القيمة العادلة لهذه العقود لم تقيد في قائمة الدخل 
عن���د إس���تحقاق هذه العق���ود. إن القيمة اإلس���مية لهذه العق���ود كما في 31 

ديسمبر 2014م بلغت 1,075 مليون ريال سعودي. 

بلغ���ت القيم���ة العادل���ة لمبادالت س���عر الفائدة كم���ا في 31 ديس���مبر 2014م 
مبلغ 21,٩ مليون ريال سعودي. وبلغت حصة المجموعة كما في 31 ديسمبر 
2014م مبلغ 16,٩ مليون ريال س���عودي والتي ت���م إدراجها ضمن قائمة حقوق 
الملكي���ة الموحدة، ويمثل هذا المبلغ ما كان يجب دفعه في حال قررت إدارة 

المجموعة إلغاء هذه اإلتفاقيات.

مطلوبات غير متداولة أخرى. 17
2014م2015م

دفعة مقدمة من عميل مقابل توريد 
50,602,50050,602,500إنتاج

3,7٩5,518-أخرى

50,602,50054,398,018

في ع���ام 2014م، وقعت الش���ركة العالمي���ة للغازات إتفاقي���ة توريد مع عميل 
تق���وم الش���ركة بموجبه���ا بتزوي���د العمي���ل بالغ���از الطبيع���ي وأول أكس���يد 
الكرب���ون. إس���تلمت الش���ركة العالمي���ة للغ���ازات دفع���ة مقدمة بمبل���غ 13.5 
ملي���ون دوالر أمريك���ي )م���ا يع���ادل 50,6 ملي���ون ريال س���عودي( والتي س���يتم 
تعديلها على أس���اس س���عر اول أكس���يد الكرب���ون المتفق عليه خ���الل اول 60 

شهر من تاريخ البدء بتزويد العميل بأول أكسيد الكربون.

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل. 18
تضم العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة ما يلي: 

2014م2015م

13,483,868,41813,116,450,441موجودات غير متداولة

7,564,658,8957,660,762,527مطلوبات غير متداولة

الرصيد اإلفتتاحي لحقوق 
المساهمين

5,968,498,3895,7٩3,223,026

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة 
الدخل

369,519,234٩37,704,777

206,776,1542٩6,0٩3,454قطع غيار

458,333,333458,333,333توزيعات أرباح مدفوعة

يتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى الزكاة المحملة للسنة. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(
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إن الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي: 

2014م2015م

الزكاة

1124,280,164100,023,287 يناير

30,409,93486,8٩6,888مخصص للسنة

)62,640,011()56,522,041(المدفوع خالل السنة

3198,168,057124,280,164 ديسمبر

إن الزكاة المحملة للمجموعة هي كما يلي: 

2014م2015م

زكاة السنة الحالية المحملة والخاصة 
بالشركة

11,833,33154,146,663

حصة الشركة من زكاة وضرائب دخل 
الشركات التابعة األجنبية

18,576,60332,750,225

3130,409,93486,896,888 ديسمبر

ربوطات قائمة

تس���لمت الش���ركة ربوط���ات زكوي���ة عن األع���وام م���ن 2007م حت���ى 2010م مع 
مطالب���ة بإلت���زام زكوي إضاف���ي بمبل���غ 108,5 ملي���ون ريال س���عودي. رفضت 

الشركة هذا اإللتزام اإلضافي وقدمت إعتراضات على هذه الربوطات. 

كما تسلمت الشركة العالمية للميثانول ربط ضريبة إستقطاع عن األعوام 
من 2007م حتى 2012م بش���أن غرامات تأخير بقيمة 17,7 مليون ريال سعودي. 
وق���د رفضت الش���ركة العالمي���ة للميثانول غرام���ات التأخير وقدم���ت إعتراضًا 

على هذا الربط. 

تسلمت الشركة العالمية للغازات ربوطًا زكوية عن األعوام من 2008م حتى 
2010م م���ع مطالب���ة بإلتزام زكوي إضاف���ي قدره 3,4 مليون ريال س���عودي وقد 

قبلت الشركة الربط وقامت بتسوية اإللتزام المستحق.

قدمت جميع الشركات األخرى بالمجموعة اإلقرارات الزكوية والضريبية حتى 
الس���نة المنتهية ف���ي 31 ديس���مبر 2014م خالل الم���دة النظامي���ة وال تزال هذه 

اإلقرارات قيد الدراسة لدى مصلحة الزكاة والدخل.

معامالت مع جهات ذات عالقة. 19
إن الجهات ذات العالقة تمثل مساهمي المجموعة أو الشركات الشقيقة أو 
الزميلة وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها أو المسيطر عليها 
بش���كل مش���ترك من قبل هذه الجه���ات أو التي تمارس ه���ذه الجهات عليها 

نفوذاً هامًا. خالل السنة، تعاملت الشركة مع الجهات ذات العالقة التالية:

للميثان���ول  العربي���ة  الياباني���ة  الش���ركة 
حامل حقوق حصة غير مسيطرةالمحدودة

هيل���م – العربية ج���ي ام بي ات���ش آند كو 
حامل حقوق حصة غير مسيطرةكي جي )شركة هيلم العربية(

ش���ركة هانوا كيمي���كال ماليزيا اس دي أن 
حامل حقوق حصة غير مسيطرةبي اتش دي

تيكنولوجي���ز  ديف���ي  ماث���ي  جونس���ون 
المحدودة

ش���ركة ش���قيقة لحامل حق���وق حصة 
غير مسيطرة

قام الش���ركاء األجانب للش���ركة بتس���ويق جزء من منتجات المجموعة. وبلغ 
إجمال���ي المبيعات التي تمت من خالل هؤالء الش���ركاء األجانب مبلغ 1,518 

مليون ريال سعودي )2014م: 1,835 مليون ريال سعودي(.

قامت إحدى الش���ركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء 
األجان���ب. بلغ إجمالي مش���تريات األص���ول الثابتة من الش���ريك األجنبي خالل 

العام مبلغ 1٩,3 مليون ريال سعودي )2014م: ٩7,1 مليون ريال سعودي(.

قدمت الش���ركة والش���ركاء المالكين لحقوق الحصة غير المس���يطرة س���لف 
لشركات المجموعة لدعم عملياتها واإللتزام بشروط الديون. بعض السلف 
طويل���ة األج���ل ال تحم���ل أي تكالي���ف تمويل وليس له���ا أي تواريخ إس���تحقاق 
مح���ددة، بينم���ا تحمل الس���لف األخ���رى طويل األج���ل وقصيرة األج���ل تكاليف 

مالية بمعدالت تجارية عادية. )إيضاح 12(

تم���ت الموافق���ة على أس���عار وش���روط المعام���الت المذكورة أع���اله من قبل 
مجلس إدارة شركات المجموعة.

وقد نتج عن المعامالت المذكورة أعاله األرصدة التالية كما في 31 ديسمبر: 

مستحق من أطراف ذات عالقةأ ( 

2014م2015م

37,85٩,030 6,314,208 الشركة اليابانية العربية للميثانول المحدودة

هيل���م – العربية جي ام ب���ي اتش آند كو كي 
3٩5,088,705 210,043,373 جي )شركة هيلم العربية(

ش���ركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي 
1٩,0٩7,121 78,661,414 اتش دي

295,018,995452,044,856

مستحق إلى أطراف ذات عالقةب ( 

2014م2015م

3,200,1144,664,468جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز المحدودة

3,200,1144,664,468

إحتياطي نظامي. 20
تمش���يًا م���ع متطلب���ات نظام الش���ركات ف���ي المملك���ة العربية الس���عودية 
والنظ���ام األساس���ي للش���ركة، قامت الش���ركة بتكوي���ن إحتياط���ي نظامي 
بتحوي���ل 10% من صافي الربح حت���ى يبلغ هذا اإلحتياطي 50% من رأس المال. إن 

هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين.

توزيعات أرباح. 21
إقترح مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 3 ديسمبر 2013م توزيع أرباح 
نقدية مقدارها 238,3 مليون ريال سعودي بواقع 0,65 ريال سعودي للسهم 
أي م���ا يع���ادل 6,5% م���ن رأس الم���ال والت���ي تم���ت الموافق���ة عليها م���ن قبل 
المس���اهمين في إجتم���اع الجمعية العمومية بتاريخ 16 م���ارس 2014م. قامت 

الشركة بتوزيع هذه االرباح خالل الربع المنتهي في 31 مارس 2014.

كم���ا إقت���رح مجل���س اإلدارة بتاري���خ 26 يوني���و 2014م، توزي���ع أرب���اح أولي���ة نقدية 
مقداره���ا 220 ملي���ون ريال س���عودي عن النص���ف األول من ع���ام 2014م، بواقع 
0,6 ريال س���عودي للس���هم أي ما يعادل 6 % من رأس المال وقد قامت الشركة 

بتوزيع هذه األرباح خالل الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2014م.

إقت���رح مجلس اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2014م توزيع أرباح 
نقدية نهائية مقدارها 238,3 مليون ريال س���عودي بواقع 0,65 ريال س���عودي 
للس���هم أي م���ا يع���ادل 6,5% م���ن رأس الم���ال والت���ي وافق���ت علي���ه الجمعية 
العمومي���ة الت���ي عقدت في 31 مارس 2015م. وقد قامت الش���ركة بتوزيع هذه 

األرباح خالل الربع المنتهي في 30 يونيو 2015م. 

وافق مجل���س اإلدارة في إجتماعه الذي عقد بتاريخ 2٩ يونيو 2015م على توزيع 
أرب���اح نقدي���ة أولي���ة للنص���ف األول م���ن س���نة 2015م مقداره���ا 220 ملي���ون ريال 
س���عودي بواقع 0,6 ريال سعودي للسهم أي ما يعادل 6 % من رأس المال وقد 

قامت الشركة بتوزيع هذه األرباح خالل الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2015م. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(
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الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(

حقوق الملكية غير المسيطرة. 22  
2014م2015م

396,060,070430,555,416الشركة العالمية للميثانول

275,014,130347,542,566الشركة العالمية للدايول

348,612,073347,380,827الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة

257,127,171217,477,٩6٩الشركة العالمية للبوليمرات

313,746,830338,74٩,620الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة

264,183,164261,384,130الشركة العالمية للغازات

23,878,69728,63٩,551شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة

للمنتج���ات  الس���عودية  الش���ركة  مصن���ع 
المتخصصة

13,796,69214,015,401

1,892,418,8271,985,745,480

مصروفات بيعية وإدارية وعمومية. 23  
2014م2015م

139,169,924٩8,625,٩57تكاليف الموظفين

68,321,50174,052,043مصروفات بيع وتسويق

25,287,98711,102,٩23إستهالكات

مصروفات أعضاء مجالس إدارة شركات 
3,718,6292,131,601المجموعة وإجتماعات المجلس

2,000,0004,000,000تبرعات

8,103,2445,078,31٩أتعاب مهنية وقانونية

2,115,180-مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

13,022,69021,687,550أخرى

259,623,975218,793,573

مصروفات أخرى، الصافي. 24  
2014م2015م

41,551,05450,6٩1,080خسارة ترجمة عمالت

37,500,000-مصروفات إندماج مقترح )إيضاح 1(

4,٩47,505)1,586,171()إيرادات( / مصروفات أخرى، بالصافي

39,964,88393,138,585

عقود إيجار تشغيلية. 25  
إن اإليجارات الرئيس���ية هي مع الهيئة الملكية والمين���اء. إن اإليجار مع الهيئة 

الملكية هو لفترة أولية تبلغ 30 سنة هجرية قابلة للتجديد بإتفاق الطرفين.

إن إلتزامات الحد االدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التش���غيلي غير 
القابلة لإللغاء تتمثل فيما يلي:

2014م2015م

2,569,5482,56٩,548ال يزيد عن سنة واحدة

2,569,5482,56٩,548السنة الثانية

2,569,5482,56٩,548السنة الثالثة

2,569,5482,56٩,548السنة الرابعة

2,569,5482,56٩,548السنة الخامسة

29,193,23331,762,781أكثر من خمس سنوات

42,040,97344,610,521صافي الحد االدنى لدفعات اإليجار

2014م2015م

دفعات بموجب عقود إيجار تشغيلية 
2,165,2072,165,207تم قيدها كمصروفات خالل السنة

إلتزامات وإرتباطات. 26  
كما في 31 ديسمبر، لدى المجموعة اإللتزامات واإلرتباطات التالية:

2014م2015م

594,166,940773,627,852خطابات ضمان وإعتمادات مستندية

344,138,114829,006,541إلتزامات رأسمالية

كم���ا ف���ي 31 ديس���مبر 2015م، أبرم���ت المجموع���ة عق���ود آجلة لمبادل���ة مبلغ 
30,6٩ ملي���ون ي���ورو بال���دوالر األمريك���ي لتغطي���ة مخاط���ر العم���الت األجنبي���ة 
بس���بب التذبذبات في سعر صرف اليورو )31 ديسمبر 2014م: ال شيء(. إن تأثير 
القيمة الس���وقية للمش���تق المس���تخدم في مبادلة اليورو في نهاية الس���نة 

غير جوهري. 

التحليل القطاعي . 27
تتكون عمليات المجموعة من القطاعات التالية:

عمليات البتروكيماويات: تشتمل على أنشطة تصنيع المنتجات.  ( 1

العملي���ات التس���ويقية: تش���تمل على أنش���طة التس���ويق واألنش���طة  ( 2
التجاري���ة للمنتج���ات بموجب عقود بي���ع متفق عليه���ا ومعامالت لقيم 

ومبادالت ومبادلة منتجات وتغطية المنتجات بالتحوط. 

عمليات
البتروكيماويات

العمليات
المجموعالتسويقية

2015م

3,011,945,133502,894,4093,514,839,542المبيعات

653,234,363179,758,602832,992,965مجمل الربح

7,680,301,66324,492,4387,704,794,101صافي الموجودات

2014م 

3,3٩٩,٩55,384724,450,7534,124,406,137المبيعات

1,364,٩7٩,81631,662,6171,3٩6,642,433مجمل الربح

7,884,207,43170,036,4387,٩54,243,86٩صافي الموجودات

إن مجم���ل رب���ح ع���ام 2015م المتحق���ق م���ن عمليات التس���ويق يش���تمل على 
معامالت من غير المتوقع أن تتكرر في سنة 2016م. 

ل���م يت���م إع���داد أي تحلي���ل للقطاع���ات الجغرافي���ة حي���ث أن ج���زًء كبي���راً م���ن 
المبيعات يمثل مبيعات تصدير.

األدوات المالية . 28
تتضم���ن األدوات المالي���ة المحملة على قائم���ة المركز المال���ي نقد وما في 
حكم���ه، الذمم المدينة، وبعض الذمم المدينة األخرى، الذمم الدائنة، قروض 

قصيرة وطويلة األجل وبعض الذمم الدائنة األخرى. 

مخاطر اإلئتمان

تتمث���ل مخاطر اإلئتمان ف���ي عدم مقدرة طرف ما على الوف���اء بإلتزاماته مما 
يتس���بب في خس���ائر مالي���ة للطرف اآلخ���ر. تس���عى المجموع���ة إلدارة مخاطر 
اإلئتم���ان المتعلقة بالعمالء بمراقبة الحس���ابات المدين���ة القائمة، كما يتم 
تجنيب مخصصات كافية مقابل الديون المش���كوك في تحصيلها. تحتفظ 

المجموعة بالنقد في بنوك محلية ذات تصنيف إئتماني عالي. 
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مخاطر العمالت

تتمثل مخاط���ر العمالت في التقلبات التي تطرأ عل���ى قيمة األدوات المالية 
نتيج���ة للتغي���رات في أس���عار صرف العم���الت األجنبي���ة. تتع���رض المجموعة 
لتقلبات أس���عار ص���رف العمالت األجنبية بالنس���بة لليورو. تق���وم المجموعة 
بمراقب���ة التقلبات في أس���عار صرف اليورو وتدخل ف���ي تعامالت عمالت آجلة 
لتغطي���ة مخاط���ر تقلبات س���عر الي���ورو. ف���ي نهاية الس���نة، ل���دى المجموعة 
ذم���م مدينة تبل���غ 37,2 مليون ي���ورو مدرجة ف���ي مبالغ مس���تحقة من جهات 

ذات عالقة. 

مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر الس���يولة في مواجهة المجموعة صعوب���ة في توفير األموال 
للوفاء بإلتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية، وقد تنش���أ مخاطر السيولة من 
عدم قدرة المجموعة على بيع أصل مالي بشكل سريع وبمبلغ يقارب قيمته 
العادل���ة. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر الس���يولة بإدارة رأس المال 

العامل بضمان توفير التسهيالت البنكية. 

مخاطر أسعار العمولة

تتمث���ل مخاطر أس���عار العمولة ف���ي التقلبات التي تطرأ عل���ى قيمة األدوات 
وتتع���رض  الس���وق.  ف���ي  العمول���ة  أس���عار  ف���ي  للتغي���رات  نتيج���ة  المالي���ة 
المجموع���ة لمخاطر أس���عار العمولة عل���ى موجوداتها الت���ي تحمل عمولة 
والتي تش���مل الودائع البنكية وكذلك إلتزاماته���ا التي تحمل عمولة والتي 
تشمل القروض قصيرة األجل وطويلة األجل والصكوك واإللتزامات بموجب 
عقود اإليجار التمويلية. وتراقب اإلدارة التغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة 

وترى أن مخاطر أسعار العمولة غير جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

القيمة العادلة

ه���ي القيمة التي يت���م بموجبها تبادل أصل أو تس���وية إلتزام م���ا بين أطراف 
راغب���ة ف���ي ذلك وتت���م بنفس ش���روط التعام���ل مع األط���راف األخ���رى. القيمة 
العادل���ة ل���ألدوات المالي���ة ال تختل���ف جوهري���ًا عن قيمته���ا الدفترية ف���ي تاريخ 

المركز المالي. 

أرقام المقارنة. 29
ت���م إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماش���ى مع ع���رض القوائم المالية 

للسنة الحالية. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات
)شركة مساهمة سعودية( 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م 

)المبالغ المدرجة بالريال السعودي(
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