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خادم الحرمين الشريفين
الملك ســلمان بن عبد العزيز

صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن سلمان

 ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي
 األمير محمد بن نايف

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

»منذ أن أعلنت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وويل العهد صاحب السمو امللكي 
األمري حممد بن نايف وويل ويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان عن توجهاهتا لربنامج التحول الوطين ٢٠٢٠ 

وكذلك رؤية اململكة ٢٠٣٠، وسبكيم تعمل بشكل دؤوب وعلى وترية متسارعة على مواكبة مسرية اململكة للتنمية االقتصادية 
وتعزيزها وإجياد موارد اقتصادية مستدامة تصب يف مصلحة الوطن واملواطن واألجيال القادمة، من خالل تنوع استثماراهتا 

ومتيز منتجاهتا مدعومة بدراسات مركز البحث العلمي التابع هلا«

سبكيم
تلتزم برؤية المملكة 2030
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٥

هويتنانبذة عن الشركة

من نحن 
تقع مصانع الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« على مساحة مليون متر مربع يف 

منطقة الصناعات األساسية مبدينة اجلبيل الصناعية، بشرق اململكة العربية السعودية. وهتدف 
استراتيجية الشركة اليت تعمل على تنفيذها على مراحل إىل تكامل املنتجات الكيميائية احلالية 

واملستقبلية، لتأسيس سلسلة من املنتجات النهائية القيمة مسامهة منها يف إجياد قلعة صناعية كبرية 
يف املنطقة، وكذلك زيادة الناتج احمللي، ودعم التنمية الصناعية يف ظل خطط التنمية الشاملة اليت 

تنفذها اململكة، األمر الذي يضاعف عائدات وأرباح املسامهني.

وتطبق سبكيم أفضل معايري السالمة واحملافظة على البيئة يف مجيع عملياهتا كما تويل سبكيم 
املسئولية االجتماعية اهتمامًا كبريًا.

وكما اجتازت »سبكيم« حتديات سابقة، فإن املستقبل املنظور يؤكد أهنا قادرة على ختطي أية حتديات 
قادمة، وذلك بفضل اهلل مث بفضل املوارد البشرية السعودية هذه الكوادر البشرية هي مستقبلنا الذي 

سوف يسهم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للوطن.

ترتكز هوية سبكيم »متيٌز بال حدود« على ثالثة حماور 
أساسية تتناغم مع استراتيجية الشركة ويتم تفعيل هوية 

سبكيم من خالل سرد قصص النجاح عرب ثالث قنوات 
تشمل االستدامة، النمو وبناء القدرات.

سبكيم تتحدى الصعاب كل
يوم لتخلق التميز بال حدود

يرى الباحثون أن نتائج األمور تأيت جراء عمليات منطقية 
ولكي حتقق نتائج متنامية، يتعني أن يكون هناك نوعًا 

من حتدي املنطق ومن هنا كانت انطالقة سبكيم لتحديد 
هويتها الداخلية و القيم املصاحبة هلا و اليت تتمثل يف 

الشجاعة، والشغف، واألداء العايل، واحليوية ولقد اختذت 
سبكيم من الوعد بالتميز يف بال حدود شعارًا يرمي إىل 

حتسني قدراهتا وانتشارها جغرافيًا، السيما وأن منتجاهتا 
تستخدم يف أكثر من ١٠٠ دولة، وتساهم يف خلق العديد من 

القيم املضافة.
إن إلـتـزام سبكيم نحو موظفيها ومساهميها 

والمجتمعات التي تعمل فيها هو المحفز الدائم لنا 
للعمل بأمان ومسـؤولية.

تعتبر سبكيم من أحد أكبر الشركات في قطاع 
البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية وتتمّيز 

بتقدمها وتطور ها التكنولوجي مع التزامها بالحفاظ 
على البيئية في جوهرها. كما تمّيزت سبكيم بأنها 

حازت على جائزة  أفضل بيئة عمل في المملكة في 
عام 2010. ومنذ أن بدأت جذورها المتواضعة في عام 1999، 
فإن شركة سبكيم هي اآلن شركة كيماوية معترف بها 

عالمًيا، وتضم أكثر من 1000 موظف من جميع أنحاء العالم.

الرؤية

ندرس وبعناية كل اإلفتراضات يوميًا، بغرض الوصول إلى 
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.

العالمة التجارية

أطلقت سبكيم عالمتها التجارية “التميز في كل مكان” لتعزيز 
قدراتها ووجودها الجغرافي. خاصة وأن منتجاتها تستخدم في 

أكثر من 100 دولة وتساهم في صنع منتجات قيمة جديدة.
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مبادئنا

مبادئ سبكيم

االلتزام بأعلى المعايير األخالقية، والنزاهة، 
والتحلي بروح المسئولية وبذل أقصى الجهود 

للتميز فيما تقدمه الشركة من منتجات وخدمات 
وتبنـي الــروح االبــداعـيـة ومـواجهة التحـديــات 

والمتـغيرات االهتـمام برفاهية موظفي سبكيم، 
والعناية بالمجتمع والبيئة.

قيمنــا
الشغف: ما نقوم به يؤثر إجيابيًا على العامل يف العديد من مناحي احلياة، مما 

خيلق كم هائل من األنشطة اليومية، األمر الذي يعزز من محاسنا للمسامهة 
فيها.

الشجاعة: حتفزنا واستعدادنا للقيام بدورنا جيعلنا نشعر بوجودنا، وهذا 
اإلحساس يقربنا من أبعاد واقعية جديدة ومعايري جديدة لتطلعاتنا.

فاعلية: حنن نقدر قيمة األصول من خالل املهارة يف توظيفها واستخدامها، 
مثل ما هو متوفر لدينا من الطاقة، والقدرات التمويلية، واملعرفة املكتسبة، 

واحلكمة.

احليوية: لدينا قوة متكنا من إعادة االستثمار يف قدراتنا، ومعرفتنا من خالل 
النمو املستمر مما يضمن قدرتنا على اإلبداع والتميز.

6

نتخذ من التميز أسلوب عمل ونؤكد إلتزامنا بتطوير 
قدراتنا وتحقيق أقصى درجات من الكفاءة
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المؤشرات المالية

حققـــت الشركة خالل عام 201٦م أرباح 
بلغت ٧0 مليون ريال. ويعود سبب 
انخفاض األرباح بشكل رئيسي إلى 

االنخفاض الحاد في متوسط أسعار 
البيع لجميع منتجات الشركة.

صايف الربـــح

إمجايل الربــح

الدخل من العمليات

رحبية السهم

محطات تشغيلية مميزة

•  جنحت الشركة يف إكمال اإلصدار الثاين من الصكوك 
وبقيمة مليار ريال األمر الذي يفسر متانة املركز املايل 

للشركة وثقة املسامهني من بنوك وهيئات حكومية وخاصة.

•  إستكملت الشركة إهناء اإلجراءات اخلاصة بشراء حصة 
شركة إيكاروس يف الشركة العاملية لآلسيتيل والشركة 

العاملية خلالت الفينيل والبالغة ١١% يف كٍل منهما وهبذا 
االستحواذ ارتفعت نسبة سبكيم يف جممع شركات اآلسيتيل 

من 76% إىل %87.

ركزت »سبكيم« خالل العام على رفع كفاءة األداء يف   •
أعماهلا التشغيلية واإلدارية وخفض التكاليف وزيادة كميات 

اإلنتاج إىل مستويات قياسية والرفع من اعتمادية املصانع 
وذلك للتعويض عن اهلبوط احلاد يف أسعار املنتجات.

•  أصدرت سبكيم  يف العام ٢٠١6م أول تقرير لالستدامة 
والذي مشل تقارير مفصلة عن أداء الشركة يف جماالت 

التشغيل، البيئة والسالمة إضافة إىل جهودها يف اجملال 
االجتماعي و إدارة مواردها البشرية وتعمل الشركة على 
تطوير جمال االستدامة وحتقيق أعلى معدالت اإلفصاح 

وااللتزام.

قامت الشركة بالتشغيل الرمسي ملركز التقنية واالبتكار   •
»منار« والذي سيكون عالمة بارزة يف مسرية البحث 

وتطوير تطبيقات املنتجات.

واصلت الشركة الوفاء بالتزاماهتا جتاه اجملتمع بشكل فعال • 
عرب ختصيص ما نسبته ١% من إمجايل أرباحها والشركات 
التابعة السنوية الصافية لدعم برامج املسئولية االجتماعية 

املختلفة يف هذا الوطن العزيز.

لقد كان عام 2016 عاًما شاًقا بالنسبة لسبكيم 
بوجه خاص ولصناعة البتروكيماويات بوجه 

عام، إال أن االستثمارات االستراتيجية اليت 
حققناها على مدار العام تعين أن سبكيم متتلك 

من األسس السليمة ما ميكنها من الوقوف أمام  
كافة الظروف ومواصلة التركيز على تنفيذ 

مبادراتنا االستراتيجية وبناء منصة مستدامة 
للنمو. 7٠4١7

٩

مليون ريال سعوديمليون ريال سعودي

6٩٠٠٫١٩
ريال سعوديمليون ريال سعودي
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

معايل املهندس عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل
رئيس جملس اإلدارة

ركزت »سبكيم« يف املقام األول على رفع كفأة األداء يف أعماهلا التشغيلية 
واإلدارية وخفض التكاليف وزيادة كميات اإلنتاج. 

بالنظر إىل مسرية الشركة اليت متتد ألكثر من ١7 عامًا تكللت بالتميز و النمو، ستسعى 

الشركة من خالل استراتيجيتها اجلديدة إىل خلق قيم اجيابية تعود بالنفع على الشركة 

ومسامهيها و تعزيز حضور الشركة يف قطاعات وأسواق تنافسية.

السادة مسامهي الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« 
احملترمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

بالنيابة عن جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«، 
فإنه يطيب يل عرض التقرير السنوي للشركة للسنة املالية املنتهية يف عام 

٢٠١6م.

شَكل العام ٢٠١6م منعطفًا هامًا أمام منتجي املواد الكيماوية والبتروكيماوية 
فارضًا العديد من التحديات اليت واكبت اإلخنفاض اهلائل يف أسعار النفط 
و تباطؤ يف منو اقتصاديات بعض الدول، إضافة إىل إرتفاع تكاليف اإلنتاج 

املرتبطة بالزيادات يف أسعار اللقيم والوقود والطاقة، األمر الذي أدى بشكل 
مباشر إىل تراجع يف أسعار كافة املنتجات البتروكيماوية، وبالرغم من تلك 
األوضاع اإلقتصادية الصعبة اليت مررنا هبا ومازلنا نرى تأثريها حاضرًا إىل 

اليوم إال أن »سبكيم« قد أظهرت مرونة للتكيف مع هذه األوضاع وتذبذب 
األسواق العاملية اليت تعمل فيها، حيث عملت الشركة جاهدة على مراجعة 

كافة أعماهلا منفذة بذلك العديد من املبادرات اليت أسهمت بعد توفيق اهلل إىل 
التقليص من حدة املتغريات اآلنفة الذكر.

وركزت »سبكيم« يف املقام األول على رفع كفاءة األداء يف أعماهلا التشغيلية 
واإلدارية وخفض التكاليف وزيادة كميات اإلنتاج إىل مستويات قياسية والرفع 

من اعتمادية املصانع وذلك للتعويض عن اهلبوط احلاد يف أسعار املنتجات، 
إىل جانب سعي الشركة احلثيث حنو خلق قيّم تنافسية ملنتجاهتا عرب دراسات 

موسعة واستراتيجيات تضمن النمو ألعمال الشركة يف املستقبل إن شاء اهلل. 

كما شهد العام ٢٠١6 جناح الشركة إكمال اإلصدار الثاين من الصكوك بنجاح 
وبقيمة مليار ريال األمر الذي يفسر متانة املركز املايل للشركة وثقة املسامهني 

من بنوك وهيئات حكومية وخاصة، إضافة إىل إهناء إجراءات شراء حصة شركة 
إيكاروس يف الشركة العاملية لآلسيتيل والبالغة ١١% وهبذا االستحواذ ارتفعت 

نسبة سبكيم يف جممع شركات اآلسيتيل من 76% إىل %87.

واستكماالً ملسرية اإلجنازات فقد قامت الشركة بالتشغيل الرمسي ملركز التقنية 
واالبتكار »منار« والذي سيكون عالمة بارزة يف مسرية البحث وتطوير تطبيقات 

املنتجات بإذن اهلل، كما واصلت الشركة الوفاء بالتزاماهتا جتاه اجملتمع بشكل 
فعال عرب ختصيص ما نسبته ١% من إمجايل أرباحها والشركات التابعة السنوية 

الصافية لدعم برامج املسئولية االجتماعية املختلفة يف هذا الوطن العزيز.

واحلاقًا ملبادرات االستدامة اليت أطلقتها الشركة، فقد صدر يف العام ٢٠١6م 
أول تقرير لالستدامة والذي مشل تقارير مفصلة عن أداء الشركة يف جماالت 

التشغيل، البيئة والسالمة إضافة إىل جهودها يف اجملال االجتماعي و إدارة 
مواردها البشرية وتعمل الشركة على تطوير جمال االستدامة وحتقيق أعلى 

معدالت اإلفصاح وااللتزام.

ختامًا، وبالنظر إىل مسرية الشركة اليت متتد ألكثر من ١7 عامًا تكللت بالتميز 
والنمو، ستسعى الشركة من خالل استراتيجيتها اجلديدة إىل خلق قيّم إجيابية 

تعود بالنفع على الشركة ومسامهيها و تعزيز حضور الشركة يف قطاعات وأسواق 
تنافسية. 

وال يفوتين أن أقدم شكري وامتناين لزمالئي أعضاء جملس إدارة الشركة 
والعاملني بالشركة وجلميع أولئك الذين قدموا الدعم للشركة خالل مسريهتا 

احلافلة حىت اآلن.

%٣6 أسيا 

%٢6 أوروبا 

%٣٠ السوق احمللي 

%4 الشرق األوسط ومشال أفريقيا 

%٣ دول جملس التعاون اخلليجي 

%١ أمريكا 

استكمااًل لمسيرة اإلنجازات فقد قامت 
الشركة بالتشغيل الرسمي لمركز التقنية 

واالبتكار »منار« والذي سيكون عالمة 
بارزة في مسيرة البحث وتطوير تطبيقات 
المنتجات بإذن اهلل، كما واصلت الشركة 

الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع بشكل 
فعال عبر تخصيص ما نسبته ١% من إجمالي 

أرباحها والشركات التابعة السنوية 
الصافية لدعم برامج المسئولية االجتماعية 

المختلفة في هذا الوطن العزيز.

شهد العام ٢٠١٦ نجاح الشركة إكمال 
اإلصدار الثاني من الصكوك وبقيمة مليار 
ريال األمر الذي يفسر متانة المركز المالي 

للشركة وثقة المساهمين من بنوك 
وهيئات حكومية وخاصة.
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معايل املهندس/ عبد العزيز بن عبداهلل الزامل - رئيس جملس اإلدارة. 1

الدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن القويز. 2

املهندس/ أمحد بن عبدالعزيز العوهلي - العضو املنتدب والرئيس التنفيذي. 3

األستاذ/ فهد بن سليمان الراجحي. 4

املهندس/ رياض سامل علي أمحد. 5

الدكتور/ عبدالرمحن بن عبداهلل الزامل. 6

األستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلميس. 7
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الدكتور/ سامي حممد زيدان. 9

األستاذ/ إبراهيم بن محود املزيد. 10

األستاذ/ زياد بن عبدالرمحن التركي. 11
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أعضاء مجلس اإلدارة
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أمحد بن  عبدالعزيز العوهلي
الرئيس التنفيذي

حنو أعمال أكثر استدامًة و ازدهارًا
واصل اإلقتصاد العاملي تباطؤه يف العام ٢٠١6م ليظهر تأثريه جليًا يف اقتصاديات 

معظم الدول الكربى والناشئة مدفوعًا بعدد من العوامل اليت أثرت بدورها على 
كافة األسواق العاملية، وجاءت عوامل مثل اخنفاض وترية النمو يف االقتصاد 

الصيين و الوفرة يف إنتاج النفط التقليدي و الصخري وما صاحبها من ضغوط 
قياسية على مستوى األسعار، إضافة إىل ارتفاع معدالت الفائدة بالواليات 

املتحدة لتزيد من تسارع الضغوطات واليت انعكست بدورها على قطاع الطاقة 
والبتروكيماويات بشكل واضح.

وبصفتنا يف »سبكيم« من الفاعلني يف قطاع البتروكيماويات يف منطقة الشرق األوسط، املنطقة األبرز 
يف هذه الصناعة، شاهدنا كيف هتاوت أسعار املنتجات البتروكيماوية وخصوصًا منتجات الكيماويات 

)السوائل( منها لتصل إىل مستويات غري معهودة األمر الذي أنعكس بدوره على أداء الشركة املايل. 
وعلى الرغم من تأثر أعمالنا بكل هذه الظروف، إال أنه بفضل اهلل سامهت إستثماراتنا املبنية على 

استراتيجية تعتمد على مبدأ االستدامة وتعزيز الكفاءة بشكل كبري يف التقليص من حدة هذه التأثريات، 
حيث وصلت مستويات اإلنتاج يف كافة مصانع الشركة إىل ٢٫7 مليون طن متري مقارنة بـ ٢٫٢ مليون يف 

العام ٢٠١٥ م.

كلمة الرئيس التنفيذي

لقد صاحب هـــذا النمو يف كميات اإلنتاج عدة مبادرات مشلت زيادة كفاءة 
املصانع إضافة إىل مبادرات ترشـــيد االنفاق، وال يفوتين أن أشري هنا إىل 

الربامج اخلاصة برفع اعتمادية املصانع واليت ســـتعزز من استثماراتنا األمر 
الذي سيمكننا بإذن اهلل من تشـــغيل منشآتنا بكفاءة وفعالية وبإنفاق مدروس 

يف السنوات القادمة 

كما شهد العام ٢٠١6م التشـــغيل ملشروع إنتاج القوالب املعدنية املتخصصة 
التابع للشركة الســـعودية للمنتجات املتخصصة )وهج( أحدى شركاتنا التابعة 

والذي يقع يف مدينة الريـــاض ويعمل على إنتاج وتصنيع أنواع متعددة من 
القوالب و الســـبائك حيث من املتوقع أن يسهم هذا املشروع يف حتقيق رؤية 
اململكة لتوطني الصناعات العســـكرية وقطع الغيار من خالل خطوط إنتاج 

متخصصة حتت إشراف أيادي وطنية.

فضاًل عن ذلك، فقد قامت ســـبكيم خالل العام املنصرم باإلعالن عن 
اكتمال إجراءات اســـتحواذها على حصص إضافية يف كل من الشركة العاملية 

لألستيل والشـــركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة بنسبة ١١% لكل منهما 
بقيمة تقديرية ١٠٠ مليون دوالر أمريكي. حيث تقوم هاتان الشـــركتان 
بإنتاج محض األســـيتيك ومحض أسيتيك األهنايدرايد وخالت الفينيل 

األحادي وهي مواد تســـتخدم على نطاق واسع يف صناعة مواد البناء واألحبار 
والدهانات واملذيبات أي إهنا مكملة ملنظومة ســـبكيم اإلنتاجية. وقد جاء قرار 

زيادة نسبة التملك يف هاتني الشـــركتني اللتني حتظيان بأمهية استراتيجية 
كمنهج قيادي لبناء مكانة ســـبكيم يف أسواق املنتجات عالية القيمة.

كما واصلت الشـــركة استثماراهتا يف أحد أهم أبرز املشاريع اليت ستعزز عرى 
اإلســـتدامة، حني افتتحت الشركة بشكل رمسي مركز التقنية و االبتكار 

»منار«، والذي نعوّل عليه كثريًا لتعزيز حمفظة »ســـبكيم« من املنتجات، 
كما ســـيكون بعد توفيق اهلل منارة للبحث والتطوير يف جمال البتروكيماويات 
)البوملريات أو البالســـتيك( لتتماشى مع الرؤية الطموحة هلذا الوطن املعطاء.

ونظرًا الكتمال توســـعات الشركة االستثمارية ولزيادة فاعلية أداء الشركة 
وشـــركاهتا التابعة لتعزيز الفائدة والتميز يف األداء، بدأت الشركة بتنفيذ 

اســـتراتيجياهتا للمرحلة املقبلة بعد اعتماد جملس اإلدارة ملكوناهتا، حيث 
تعتمد هذه االســـتراتيجية على عدد من الركائز تصب يف تعزيز سلسلة 

النشـــاطات ذات القيمة و تعزيز الكفاءة والرحبية لألعمال احلالية، إضافة إىل 
تقييم فرص النمو يف مشـــاريع جديدة أو عمليات اإلندماج واالستحواذ ذات 

امليزة التنافســـية و تقييم تلك الفرص أيضًا يف قطاعات أخرى إضافة إىل 
املضي قدمًا لتحقيق االســـتدامة إقليميًا وعامليًا.

ويف الوقت الذي نأمل فيه أن تتعاىف أســـعار كافة املنتجات البتروكيماوية، 
نلتزم بدورنا بتعزيز تواجد ســـبكيم يف األسواق العاملية و االستغالل األمثل 

لكافة املوارد املتاحة إىل جانب اإلســـتثمار يف جمال االبتكار لتحقيق منو 
مستدام و مستقباًل أكثر ازدهارا بإذن اهلل. 

وستســـتمر جهودنا يف حتقيق أعلى معايري أداء يف السالمة يف مجيع مرافق 
الشـــركة و خلق مبادرات جديدة ومستدامة خلدمة اجملتمع و تطوير وتدريب 

الشركة.  موظفي 

نأمل من اهلل العلي القديـــر أن يوفقنا لتحقيق نتائج أفضل يف مجيع قطاعات 
أعمالنا وأن حيفظ لنا أمننا وأماننا يف ظل قيادة خادم احلرمني الشـــريفني.

واهلل املوفق

واصلت الشركة استثماراتها في أحد أهم 
أبرز المشاريع التي ستعزز عرى اإلستدامة، 

حين افتتحت الشركة بشكل رسمي مركز 
التقنية و االبتكار »منار«، والذي نعّول 
عليه كثيرًا لتعزيز محفظة »سبكيم« 

من المنتجات، كما سيكون بعد توفيق 
اهلل منارة للبحث والتطوير في مجال 

البتروكيماويات )البولميرات أو البالستيك( 
لتتماشى مع الرؤية الطموحة لهذا الوطن 

المعطاء.

أكملت سبكيم إجراءات استحواذها 
على حصص إضافية في كل من الشركة 

العالمية لألستيل والشركة العالمية 
لخالت الفينيل المحدودة بنسبة ١١% لكل 

منهما بقيمة تقديرية ١٠٠ مليون دوالر 
أمريكي. حيث تقوم هاتان الشركتان 

بإنتاج حمض األسيتيك وحمض أسيتيك 
األنهايدرايد وخالت الفينيل األحادي.
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نسب التملك
الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« هي شركة مسامهة 

سعودية مدرجة يف السوق املالية السعودية تستثمر بشكل نشط يف 
الصناعات البتروكيماوية والكيماوية إلنتاج املواد املستخدمة يف صناعة 

العديد من املنتجات اليت تدخل يف شىت أمناط احلياة اليومية، مع التزامها 
بأعلى معايري اجلودة يف اإلنتاج و احملافظة على البيئة، وسالمة موظفيها 

واجملتمعات.

وقد وقع اختيار »سبكيم« على مدينة اجلبيل الصناعية شرق اململكة 
العربية السعودية إلقامة جممعها الصناعي متعدد املنتجات ملا توفره 

املدينة لعناصر البنية األساسية الضرورية، إضافة إىل توفر الوقود واملواد 
اخلام الالزمة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء امللك 

فهد الصناعي وامليناء التجاري يف مدينة اجلبيل.

ويف العام ٢٠١6م وصل اإلنتاج اإلمجايل ملصانع الشركة القائمة إىل 
مستويات قياسية بلغت ٢٫7 مليون طن متري مقارنة ٢٫٢ مليون طن 

متري يف عام ٢٠١٥م و تعود األسباب الرئيسية لزيادة اإلنتاج إىل حتسني 
اعتمادية مصنع البوليمرات عالوة على تشغيل مصنع امليثانول بكامل 

طاقته التصميمية.

وجتدر اإلشارة إىل أن مصانع الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات 
»سبكيم« حتتل مساحة مليون متر مربع يف منطقة الصناعات األساسية 

مبدينة اجلبيل الصناعية، وهتدف استراتيجية الشركة اليت تعمل على 
تنفيذها على مراحل إىل تكامل املنتجات الكيميائية احلالية واملستقبلية، 
لتأسيس سلسلة من املنتجات النهائية القيمة، وكذلك املسامهة يف زيادة 

الناتج احمللي، ودعم التنمية الصناعية يف ظل خطط التنمية الشاملة اليت 
تنفذها اململكة، األمر الذي يضاعف عائدات وأرباح املسامهني.

وقد أصبحت شركة »سبكيم« رائدة يف عامل البتروكيماويات، حمليًا، 
إقليميًا وعامليًا، حيث يعود هذا اإلجناز النوعي إىل ما تتمتع به الشركة 

من قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها يف مصاف الشركات العاملية 
العاملة يف هذا اجملال.

١٩٩٩مسنة التأسيس

مسامهةنوع الشركة

مدينة الرياض - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٣٫666٫666٫66٠ ريالرأس املال

الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها نشاط الشركة
األساسية والوسيطة

٣66٫666٫666 سهمًاعدد األسهم

مصانع الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات 
»سبكيم« تحتل مساحة مليون متر مربع في منطقة 

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

والمستقبلية.

املسامهون اآلخرون%68٫64

شركة جمموعة الزامل القابضة٩٫6٩%

املؤسسة العامة للتقاعد%8٫٣4

شركة العليان املالية٥٫١6%

شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة%8٫١7

أواًل: وصف نشاط الشركة

تقع مصانع الشركة السعودية العاملية 
للبتروكيماويات »سبكيم«  يف منطقة 

الصناعات األساسية مبدينة اجلبيل 
الصناعية، ومتتد على مساحة تبلغ 

مليون متر مربع.

 أصبحت شركة »سبكيم« رائدة يف 
عامل البتروكيماويات، حمليًا، إقليميًا 

وعامليًا، حيث يعود هذا اإلجناز النوعي 
إىل ما تتمتع به الشركة من قدرات 

إدارية ومهنية وفنية جعلتها يف مصاف 
الشركات العاملية العاملة يف هذا املجال.

%8٫١7

%٥٫١6

%8٫٣4

%٩٫6٩

%68٫64

٢.7 مليون طن متري
و يف العام ٢٠١6م وصل اإلنتاج اإلمجايل 

ملصانع الشركة القائمة إىل مستويات قياسية 
بلغت ٢٫7 مليون طن متري مقارنة ٢٫٢ مليون 

طن متري يف عام ٢٠١٥م و تعود األسباب 
الرئيسية لزيادة اإلنتاج إىل حتسني اعتمادية 
مصنع البوليمرات عالوة على تشغيل مصنع 

امليثانول بكامل طاقته التصميمية.

 3.٦ مليار ريال
الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات 
»سبكيم« شركة سعودية مسامهة مدرجة 

يف السوق املالية السعودية. وقد تأسست يف 
١٩٩٩/١٢/٢٢م برأمسال يبلغ حاليًا ٣٫6 مليار 

ريال. وتستثمر »سبكيم« بشكل نشط يف 
الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها 
األساسية والوسيطة إلنتاج مواد تستخدم يف 
صناعة العديد من املنتجات الكفيلة بتحقيق 

رفاهية اإلنسان. كما تلتزم »سبكيم« يف تنفيذ 
أنشطتها بأعلى معايري اجلودة يف اإلنتاج 

مع التزامها باحملافظة على البيئة، وبسالمة 
موظفيها خاصة واجملتمع بوجه عام.
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أصبحت سبكيم إحدى كربى الشركات العاملية املنتجة للمواد البتروكيماوية 
والكيماويات اليت تعترب حيوية لتصنيع اآلالف من املنتجات االستهالكية 

والصناعية. إن أكثر ما تفتخر به سبكيم إىل جانب منتجاهتا اليت تنتشر يف 
مجيع أحناء العامل هو السعي املستمر حنو التميز وهو ما يبدو جليًا يف تنظيم 

الشركة وهنجها الذي تتبعه عرب برامج متطورة وثيقة الصلة باجملتمع، وبشراكاتنا 
العاملية الناجحة، ومبوظفينا املتميزين، وبديناميكية حركة األحباث والتطوير 
لدينا، فضاًل عن مسامهة سبكيم يف عامل الصناعات البتروكيماوية، ومجيعها 

تعود بالنفع على كل فرد يف البشرية.

سبكيم
والشراكات 

العالمية الناجحة

ثانيًا: وصف نشاط الشركات التابعة:
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سبكيم%6٥

الشركة اليابانية العربية للميثانول٣٥%

يعمل مصنع الميثانول بكامل طاقته التصميمية، 
ويتم استخدام جزء من إنتاج المصنع كلقيم أساسي 

لمصنع الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة، بينما 
يتم شحن باقي اإلنتاج إلى عمالء الشركة محليًا 

و إقليميًا وعالميًا.

الشركة العاملية للميثانول متثل باكورة شراكة قامت بني سبكيم 
والشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة وهي شركة 

مملوكة من قبل جمموعة من الشركات اليابانية ومنها شركيت 
متسوي وميتسوبيشي، ويعمل مصنع امليثانول بكامل طاقته 

التصميمية، ويتم استخدام جزء من إنتاج املصنع كلقيم 
أساسي ملصنع الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة، بينما يتم 

شحن باقي اإلنتاج إىل عمالء الشركة حمليًا و إقليميًا وعامليًا. 

ويف شهر ديسمرب ٢٠١6م أعلنت الشركة العاملية للميثانول عن 
توقيع عقد التصاميم والتوريد واإلنشاء لرفع كفاءة الطاقة 

وحتسني أداء مصنع امليثانول مع شركة أي تيك )eTec( الكورية 
بتكلفة إمجالية تقريبية بقيمة ٥4٢٫6٠٢٫٥٠٠ ريال. و من املتوقع 

أن يتم اإلنتهاء من املشروع يف الربع الرابع من عام ٢٠١8م، 
ويتمثل اهلدف الرئيس للمشروع يف تلبية متطلبات املركز 

السعودي لكفاءة الطاقة للوصول للحد املستهدف من ترشيد 
الطاقة والذي سيسهم يف رفع كفاءة تشغيل مصنع امليثانول، 

علما أنه لن تؤثر عملية التحسينات اجلديدة على األداء 
احلايل ملصنع امليثانول.

٢٠٠٢مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٣6٠٫٩7٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج امليثانولنشاط الشركة

٩7٠ ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

١.  الشركة العالمية للميثانول:

نسب التملك

%٣٥

%6٥

٢.  الشركة العالمية للدايول:

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

شركة عبد اللطيف سعود البابطني وشركاه، والشركة العربية 
للتموين والتجارة )إسترا(، وشركة هنتسمان وشركة ديفي 

بروسيس تكنوجلي. وقد وفرت شركتا )هنتسمان وديفي 
بروسيس تكنولوجي( التقنيات للشركة، ويعمل املصنع بكامل 
طاقته التصميمية، ويقوم بإنتاج مواد البيوتني دايول والتترا 

هايدروفوران وجاما بوتريوالكتون عالية اجلودة واليت يتم 
شحنها إىل عمالئها إقليميًا وعامليًا.

٢٠٠٢مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

4٣١٫٢٥٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أهنايدرايد نشاط الشركة
والتتراهايدروفوران و جاما بوتريالكتون

76 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

سبكيم ٥٣٫٩١%

املؤسسة العامة للتقاعد ١٩٫١٣%

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٩٫٥6%

شركة عبد اللطيف البابطني وشركاه%4٫٣٥

الشركة العربية للتموين والتجارة )إسترا( %4٫٣٥

شركة ديفي بروسيس تكنوجلي%4٫٣٥

شركة هنتسمان%4٫٣٥

يعمل مصنع الشركة العالمية للدايول بكامل طاقته 
التصميمية، ويقوم بإنتاج مواد البيوتين دايول والتترا 
هايدروفوران وجاما بوتيروالكتون عالية الجودة والتي 

يتم شحنها إلى عمالئها إقليميًا وعالميًا.

نسب التملك

%4٫٣٥
%4٫٣٥

%4٫٣٥
%4٫٣٥

%١٩٫١٣
%٩٫٥6

%٥٣٫٩١
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الشركة العاملية للغازات هي شراكة بني سبكيم والشركة الوطنية 
للطاقة وجملس األوقاف األعلى، وقد وفرت شركة )لورجي 
األملانية وأيرليكيد الفرنسية( التقنيات للشركة، ويعترب هذا 

املصنع األكرب من نوعه يف العامل، ويستخدم املنتج بشكل 
أساسي من قبل الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة كلقيم 

إلنتاج محض األسيتيك، كما يعترب املصنع مصدرًا إضافيًا 
لتزويد الشركة العاملية للدايول باهليدروجني.

تُدير الشركة العاملية للغازات واحدًا من أكرب املصانع يف العامل 
إلنتاج أول أكسيد الكربون، والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 

٣4٥٫٠٠٠ طن متري سنويًا من أول أكسيد الكربون. 

قامت الشركة العاملية للغازات يف شهر أبريل ٢٠١6م ولقرابة 
)١٥( يومًا بعمل صيانة دورية جمدولة للمصنع وذلك مبا 

يتماشى مع املعايري املتبعة للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة 
والذي أسهم يف رفع مستوى السالمة واإلعتمادية وكفاءة 

اإلنتاج.

كما أعلنت سبكيم يف تاريخ ١4 أغسطس ٢٠١6م عن حدوث 
خلل فين مبصنع أول أكسيد الكربون التابع للشركة العاملية 

للغازات أدى إىل اخنفاض مستوى الطاقة اإلنتاجية للمصنع، 
و الذي انعكس أثره على الطاقة اإلنتاجية لكل من مصنع 

محض األسيتيك )التابع للشركة العاملية لألسيتيل(، ومصنع 
أثيل األسيتات )التابع لشركة سبكيم للكيماويات(، وقد 
أعلنت الشركة عودة اإلنتاج ملستوياته الطبيعية يف يوم 

٢٢ أغسطس ٢٠١6م.

٢٠٠6مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

4٢٥٫4٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج أول أكسيد الكربون واهليدروجنينشاط الشركة

٣4٥ ألف طن متري سنويًا باإلضافة إىل 6٥ ألف طن هيدورجنيالطاقة اإلنتاجية

3.  الشركة العالمية للغازات:

سبكيم %7٢

الشركة الوطنية للطاقة٢٥%

جملس األوقاف األعلى٣%

تُدير الشركة العالمية للغازات واحدًا من أكبر 
المصانع في العالم إلنتاج أول أكسيد الكربون، 

والذي تبلغ طاقته اإلنتاجية 345.٠٠٠ طن متري سنوًيا 
من أول أكسيد الكربون. 

نسب التملك

%٢٥

%7٢

%٣

4.  الشركة العالمية لألسيتيل المحدودة:

الشركة العاملية لألسيتيل هي شراكة بني سبكيم وشركة هيلم 
األملانية وجملس األوقاف األعلى، وقد وفرت شركة )إيستمان 

األمريكية( التقنية للشركة، ويعمل املصنع وهلل احلمد بكامل 
طاقته التصميمية، ويُستخدم جزء من إنتاج املصنع من قبل 

الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة إلنتاج خالت الفينيل 
األحادي وشركة سبكيم للكيماويات إلنتاج أثيل األسيتات، 

بينما يتم شحن باقي اإلنتاج إىل عمالء الشركة إقليميًا 
وعامليًا. 

أهنت سبكيم مجيع اإلجراءات النظامية مع اجلهات احلكومية 
واجلهات ذات العالقة إلكتمال عملية شراء حصة شركة 

إيكاروس يف الشركة العاملية لآلسيتيل والبالغة ١١% وهبذا 
االستحواذ ارتفعت نسبة سبكيم يف الشركة العاملية لآلسيتيل 

من 76% إىل %87.

وقد قامت الشركة العاملية لألسيتيل بعمل صيانة دورية جمدولة 
للمصنع يف شهر أبريل ٢٠١6م ولقرابة )١٥( يومًا، مبا يتماشى 

مع املعايري املتبعة للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة والذي 
أسهم يف رفع مستوى السالمة واإلعتمادية وكفاءة اإلنتاج.

سبكيم %87

شركة هيلم األملانية١٠%

جملس األوقاف األعلى٣%

قامت الشركة العالمية لألسيتيل بعمل صيانة دورية 
مجدولة للمصنع في شهر أبريل ٢٠١٦م ولقرابة )١5( 

يومًا، بما يتماشى مع المعايير المتبعة للصيانة 
الروتينية والوقائية الالزمة والذي أسهم في رفع 

مستوى السالمة واإلعتمادية وكفاءة اإلنتاج.

٢٠٠6مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

١٫٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج محض األسيتيك ومحض أسيتيك األهنايدرايدنشاط الشركة

46٠ ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملك

%١٠

%٣

%87
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5.  الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة:

الشركة العاملية خلالت الفينيل هي شراكة بني سبكيم وشركة 
هيلم األملانية وجملس األوقاف األعلى، وقد وفرت شركة 

)دوبونت االمريكية( التقنية للشركة. ويتمثل نشاطها الرئيس 
يف إنتاج خالت الفينيل األحادي، ويعمل املصنع بكامل طاقته 
التصميمية، ويقوم بإنتاج مادة خالت الفينيل األحادي ويتم 

شحن منتجات الشركة إىل عمالئها إقليميًا وعامليًا. 

كما اهنت سبكيم يف فرباير ٢٠١6م مجيع اإلجراءات النظامية 
مع اجلهات احلكومية واجلهات ذات العالقة إلكتمال عملية 

شراء حصة شركة إيكاروس يف الشركة العاملية خلالت الفينيل 
والبالغة ١١% وهبذا االستحواذ ارتفعت نسبة سبكيم يف الشركة 

العاملية خلالت الفينيل من 76% إىل %87.

٢٠٠6مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

676٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج خالت الفينيل األحادينشاط الشركة

٣٣٠ ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

سبكيم %87

شركة هيلم األملانية١٠%

جملس األوقاف األعلى٣%

يتمثل نشاط الشركة العالمية لخالت الفينيل 
المحدودة الرئيسي في إنتاج خالت الفينيل األحادي، 

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

الشركة إلى عمالئها إقليميًا وعالميًا. 

نسب التملك

%١٠

%٣

%87

٦.  الشركة العالمية للبوليمرات:

الشركة العاملية للبوليمرات هي شراكة بني سبكيم و شركة 
هانوا للكيماويات الكورية، وقد وفرت شركة )إكسون موبيل 

االمريكية( التقنية للشركة. ويتركز نشاطها الرئيس يف إنتاج 
ماديت خالت فينيل اإليثلني وبويل إيثلني منخفض الكثافة، 
ويعترب هذا املصنع األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط 

إلنتاج مادة خالت فينيل اإليثلني. 

تعترب منتجات البوليمرات من املواد اهلامة والضرورية للعديد 
من الصناعات التحويلية والنهائية املتقدمة، حيث أن مواد 

اللقيم الالزمة إلنتاج خالت فينيل االيثلني وبويل إيثلني 
منخفض الكثافة هي مادة اإليثيلني واليت يتم توفريها من 
قبل شركة اجلبيل املتحدة للبتروكيماويات )إحدى الشركات 

التابعة لـ سابك( ومادة خالت الفينيل األحادي واليت يتم 
توفريها من قبل الشركة العاملية خلالت الفينيل )إحدى 

الشركات التابعة لـ سبكيم(. وتأيت هذه املنتجات املتخصصة 
ضمن استراتيجية سبكيم يف زيادة القيمة املضافة ملنتجاهتا 

ملواجهة الطلب يف األسواق احمللية والعاملية.

٢٠٠٩مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

7٠٣٫٢٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج ماديت خالت فينيل اإليثلني وبويل إيثلني منخفض نشاط الشركة
الكثافة

٢٠٠ ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

سبكيم %7٥

 شركة هانوا للكيماويات الكورية٢٥%

يتركز نشاط الشركة 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 اإليثلين. 

نسب التملك

%٢٥

%7٥
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7.  شركة سبكيم للكيماويات:  
        )أ( مصنع خالت أثيل وبيوتيل األسيتات

و يعترب هذا املشروع األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط، وبتكلفة 
امجالية حوايل 6٠٠ مليون ريال مت متويلها عن طريق الشركاء وصندوق 

التنمية الصناعية السعودي وبنوك أخرى، وسوف تنتج الشركة مادة 
البويل بيوتيلني تريافثليت بطاقة إمجالية قدرها )6٣٫٠٠٠( طن سنويًا، 

مادة رباعي هيدروفيوران بطاقة إمجالية قدرها )4٫٠٠٠( طن سنويًا. 
حيث أعلنت الشركة يف شهر أبريل ٢٠١٥م عن بدء التشغيل التجرييب 

بنجاح ملصنع البويل بيوتيلني تريافثليت، واختبار معدات املصنع والتأكد 
من كفائتها وطاقتها اإلنتاجية. ويعترب البويل بيوتيلني تريافثليت من 

البوليمرات احلرارية اهلندسية عالية التخصص واليت تستخدم يف صناعات 
متعددة. كما أن استخدام مادة البيوتانديول املُنتجة من قبل الشركة 

العاملية للدايول كمادة أساسية إلنتاج البويل بيوتيلني تريافثليت سيتيح 
لسبكيم اإلستفادة من باقة منتجاهتا املتكاملة وتقوية سلسلة القيمة 

املضافة. والتزال الشركة تعمل جاهدة على إهناء اجراءات تأهيل املنتج.

شركة سبكيم للكيماويات هي شراكة بني سبكيم و شركة سبكيم للتسويق 
)إحدى شركات سبكيم التابعة( وقد وفرت شركة )روديا الفرنسية( 

التقنية للشركة، و متثل املنتجات املتخصصة اليت تنتجها الشركة خطوة 
استراتيجية حنو تنفيذ مشاريع حتويلية متكاملة لتلبية االحتياجات احمللية 

من هذا املنتج، إضافة إىل مواجهة الطلب يف األسواق العاملية. 

أ( مصنع خالت أثيل وبيوتيل األسيتات
ينتج مصنع خالت اإلثيل وبيوتيل األسيتات املواد اخلام الالزمة إلنتاج 

أثيل األسيتات هي حامض األسيتيك، والذي يتم توفريه من قبل الشركة 
العاملية لألسيتيل، ومادة اإليثانول واليت يتم استريادها من األسواق 

العاملية، وسوف ينتج مصنع شركة سبكيم للكيماويات من مادة خالت 
اإلثيل وبيوتيل األسيتات بطاقة إمجالية قدرها )١٥٠٫٠٠٠( طن سنويًا. 

ويستخدم املنتج يف جماالت عديدة وهامة. 

وقد قام مصنع أثيل وبيوتيل األسيتات بعمل صيانة دورية جمدولة للمصنع 
يف شهر أبريل ٢٠١6م ولقرابة )١٥( يومًا، مبا يتماشى مع املعايري املتبعة 

للصيانة الروتينية والوقائية الالزمة والذي أسهم يف رفع مستوى السالمة 
واإلعتمادية وكذلك من كفاءة اإلنتاج.

٢٠١١مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٢66٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج ماديت خالت أثيل األسيتات وبيوتيل آسيتات نشاط الشركة
وبويل بيوتيلني تريافثليت ورباعي هيدروفيوران

٢١7 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

٢٠١١مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٢66٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

إنتاج ماديت خالت أثيل األسيتات وبيوتيل آسيتات نشاط الشركة
وبويل بيوتيلني تريافثليت ورباعي هيدروفيوران

٢١7 ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

سبكيم ٩٥%

شركة سبكيم للتسويق٥%

سبكيم ٩٥%

شركة سبكيم للتسويق٥%

يعتبر هذا المشروع األول من نوعه في منطقة 
الشرق األوسط، وبتكلفة اجمالية حوالي ٦٠٠ 

مليون ريال  وسوف تنتج الشركة مادة البولي 
بيوتيلين تيرافثليت بطاقة إجمالية قدرها )٠٠٠,٦3( 

طن سنويًا، مادة رباعي هيدروفيوران بطاقة 
إجمالية قدرها )4,٠٠٠( طن سنويًا. 

تمثل المنتجات المتخصصة التي تنتجها 
الشركة خطوة استراتيجية نحو تنفيذ مشاريع 

تحويلية متكاملة لتلبية االحتياجات المحلية 
من هذا المنتج، إضافة إلى مواجهة الطلب في 

األسواق العالمية. 

نسب التملك نسب التملك

%٥ %٥

%٩٥ %٩٥

  
 )ب( مشروع البويل بيوتيلني تريافثليت: »تشغيل جترييب«
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لقد سعت سبكيم حنو التميز لبناء مسعة عاملية رفيعة، وشجعت على التفكري 
والتعلم، والتحدي، ودفع االبتكار واستخدام احلكمة واملعرفة فمن خالل االبتكار 

املسؤول، فإننا نكون أكثر إفادة للبشرية من حولنا.

وتصل منتجات »سبكيم« املتعددة إىل ماليني املستهلكني يوميًا يف أكثر من 
١٠٠ دولة حول العامل، وحنن فخورون بسمعتنا املرموقة ومتيزنا التشغيلي يف 

تسليم منتجاتنا وخدماتنا.

سبكيم
 والتميز في

كل مكان
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شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة هي شراكة بني سبكيم 
وشركة هانوا للكيماويات الكورية، وقد وفرت شركة )هانوا 

للكيماويات الكورية( التقنية للشركة.

وتعترب بوليمرات عوازل الكابالت الكهربائية من الصناعات 
التحويلية اليت تعتمد منتجاهتا على مواد أساسية تنتجها 

»سبكيم« وهذا التكامل يدعم ثبات وقوة الشركة. وتأيت هذه 
املنتجات املتخصصة ضمن استراتيجية الشركة يف تنفيذ 

مشاريع حتويلية متكاملة مع منتجات الشركة احلالية وذلك 
من خالل استخدام بويل اثيلني منخفض الكثافة وخالت 

فينيل األثيلني الذي تنتجه الشركة العاملية للبوليمرات و يليب 
هذا املصنع االحتياجات احمللية واإلقليمية لعوازل الكابالت 

الكهربائية، يتم تسويق املنتج يف منطقة الشرق األوسط.

سبكيم ٥٠%

شركة هانوا للكيماويات الكورية ٥٠%

تعتبر بوليمرات عوازل الكابالت الكهربائية من 
الصناعات التحويلية التي تعتمد منتجاتها على مواد 

أساسية تنتجها »سبكيم« وهذا التكامل يدعم ثبات 
وقوة الشركة.

9.  الشركة العالمية للمنافع:

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

لألسيتيل احملدودة، الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة 
والشركة العاملية للغازات، وتبلغ نسبة امللكية الفعلية لسبكيم 

68٫٥8% من رأمسال الشركة، ويتمثل نشاطها الرئيس يف 
القيام خبدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات املنافع واملرافق 

للشركات التابعة لسبكيم.

٢٠٠٩مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

القيام خبدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات املنافع واملرافق نشاط الشركة
للشركات التابعة لسبكيم

الشركة العاملية للميثانول ٢٠%

الشركة العاملية للدايول٢٠%

الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة٢٠%

الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة٢٠%

الشركة العاملية للغازات٢٠%

تبلغ نسبة الملكية الفعلية لسبكيم 58.٦8% من 
رأسمال الشركة، ويتمثل نشاطها الرئيس في القيام 

بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات المنافع 
والمرافق للشركات التابعة لسبكيم.

8.  شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة:

٢٠١٢مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اجلبيل الصناعية - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٥7٫٢4٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

منتجات بوليمرات عوازل الكابالتنشاط الشركة

٢٥ ألف طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

نسب التملكنسب التملك

%٥٠

%٥٠

%٢٠

%٢٠

%٢٠

%٢٠

%٢٠



الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام ٢٠١٦الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام ٢٠١٦

٣٢٣٣

يتركز النشاط الرئيس لشركة سبكيم للتسويق يف التسويق 
واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية، على أيدي 

خنبة من خرباء التسويق ذوي املهارات املتعددة. 

وقد قامت شركة سبكيم للتسويق خالل عام ٢٠١6 بتسويق 
وبيع 6٢% من منتجات الشركة، وفيما يلي الشركات التابعة 

لشركة سبكيم للتسويق.

٢٠٠7مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة اخلرب - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٢٫٠٠٠٫٠٠٠ ريالرأس املال

التسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكيةنشاط الشركة

سبكيم ١٠٠%

نسب التملك

قامت شركة سبكيم للتسويق خالل عام ٢٠١٦ 
بتسويق وبيع ٦٢% من منتجات الشركة، وفيما يلي 

الشركات التابعة لشركة سبكيم للتسويق.

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

شركة سبكيم أوروبا )كوبرتيف يو إيه( يتمثل نشاطها الرئيسي 
يف تقدمي الدعم اإلداري يف اجملاالت التسويقية واللوجستية، 

وتتبعها شركة إكترا إس إيه ومقرها مدينة لوتري السويسرية. 
ويتمثل نشاط شركة إكترا إس إيه يف اجملاالت التسويقية 

واخلدمات اللوجستية واخلربة التجارية يف األسواق األوروبية، 
وقد أصبحت شركة إكترا الذراع التسويقي ملنتجات »سبكيم« 

يف أوروبا.

٢٠١١مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

امستردام - هولندامقر الشركة

١٫٠٠٠٫٠٠٠ فرنك سويسريرأس املال

تقدمي الدعم اإلداري يف اجملاالت التسوقية واللوجستيةنشاط الشركة

سبكيم ٩٩٫٩٩%

شركة سبكيم للكيماويات٠٫٠١%

نسب التملك

يتمثل نشاط شركة إكترا إس إيه في المجاالت 
التسويقية والخدمات اللوجستية والخبرة التجارية 

في األسواق األوروبية، وقد أصبحت شركة إكترا الذراع 
التسويقي لمنتجات »سبكيم« في أوروبا.

١٠.  شركة سبكيم للتسويق:

%١٠٠

%٠٫٠١

%٩٩٫٩٩
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أضافت شركة سبكيم أسيا يب يت آي احملدودة عمقًا 
استراتيجيًا يف جمال التسويق وهي شركة مملوكة بالكامل 

لشركة سبكيم للتسويق، وتسهم يف خدمة عمالئها يف قارة 
آسيا بشكل أفضل عن طريق بناء حلقة ربط بني العمالء 

وشركة سبكيم للتسويق، وهبذا اإلجناز تكتمل منظومة الشركة 
اجلغرافية بتواجدها يف األسواق االستراتيجية مما ينعكس 

إجيابًا على أداء الشركة ويسهل انطالقها حنو مزيد من 
النمو. وتعد سنغافورة واحدة من أهم مراكز العامل اللوجيستية 

والتجارية يف جمال البتروكيماويات ومن أهم املنافذ لتوصيل 
اخلدمات بشكل متميّز إىل العمالء يف قارة آسيا.

تسهم شركة سبكيم أسيا بي تي آي المحدودة في خدمة 
عمالئها في قارة آسيا بشكل أفضل عن طريق بناء حلقة ربط بين 
العمالء وشركة سبكيم للتسويق، وبهذا اإلنجاز تكتمل منظومة 

الشركة الجغرافية بتواجدها في األسواق االستراتيجية مما ينعكس 
إيجابًا على أداء الشركة ويسهل انطالقها نحو مزيد من النمو.

١١.  الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة )وهج(: ب( شركة سبكيم أسيا بي تي آي المحدودة:

٢٠١٣مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

مدينة الرياض - اململكة العربية السعوديةمقر الشركة

٥6٫٣٢٠٫٠٠٠ ريال سعوديرأس املال

إنشاء وتشغيل مشروعات حتويلية يف كل من نشاط الشركة
مدينيت الرياض وحائل 

٥٫٠٠٠ طن متري سنويًاالطاقة اإلنتاجية

٢٠١٣مسنة التأسيس

ذات مسئولية حمدودةنوع الشركة

سنغافورةمقر الشركة

7٥٢٫٩7٠ رياالً سعوديًارأس املال

تسويق منتجات الشركة يف قارة آسيانشاط الشركة

الشركة األملانية )كيفر وركزجبو(، ومتتلك الشركة القدرة على تصنيع 
أنواع متعددة من القوالب واملعدات وقطع الغيار املستخدمة يف مصانع 

البالستيك والتغليف والصناعات املعدنية والعسكرية، حيث مت توفري 
وهتيئة البنية التحتية الالزمة للمصنع لتحقيق أقصى قدر من املرونة 

إلمكانية تصنيع جمموعة كبرية من املنتجات الصناعية أو التجارية وذلك 
حسب املعايري املطلوبة. وينتج املصنع ما نسبته 6٠% لتصنيع أعمال مدنية 

وما نسبته 4٠% لتصنيع قطع غيار عسكرية. وحصل املصنع على عدد 
من شهادات اجلودة يف نظم إدارة الصحة والسالمة املهنية، ونظم إدارة 

البيئة، وإدارة اجلودة. وقد أعلنت الشركة عن بدء التشغيل التجاري ملصنع 
إنتاج القوالب املعدنية املتخصصة يف شهر نوفمرب ٢٠١6م.

ب(  مشروع أفالم خالت فينيل اإلثيلني )حائل( »تشغيل جترييب«:
يعترب هذا املشروع األول من نوعه يف منطقة الشرق األوسط، حيث تقدر 

تكلفة املشروع اإلمجالية حبوايل ١٥٠ مليون ريال سعودي، وبطاقة إنتاجية 
سنوية قدرها )4٫٠٠٠( طن متري، من أفالم خالت فينيل اإلثيلني، وقد 

حصلت الشركة على التقنيات الضرورية للتصنيع من شركة متسوي 
للكيماويات توهيسيلو اليابانية، ويقع املشروع على مساحة 4٠ ألف متر 

مربع، يف املدينة الصناعية حبائل، وسوف يتم تسويق املنتج عن طريق 
شركة سبكيم للتسويق.

وتستخدم منتجات أفالم خالت فينيل اإلثيلني يف صنع ألواح اخلاليا 
الشمسية املستخدمة يف إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ويعكس 

إقامة هذا املشروع إلتزام سبكيم بأهداف اململكة اليت تسعى ألن تصبح 
واحدة من الدول الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة وفرصة داعمة إلجياد 

فرص استثمارية ملشاريع جديدة تستخدم هذا املنتج، كما أن املشروع 
سيعمل على خلق العديد من الفرص الوظيفية ألبناء املنطقة.

وقد أعلنت الشركة مسبقًا عن بدء التشغيل التجرييب ملصنع أفالم خالت 
فينيل اإليثيلني يف هناية عام ٢٠١4م، على أن يستمر التشغيل التجرييب 

إىل أن يتم اإلنتهاء من عمليات اختبار معدات املصنع والتأكد من كفاءهتا 
وتأهيل املنتجات من العمالء الرئيسيني.

الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة هي شراكة بني سبكيم وشركة 
هانوا الكورية. وهتدف الشركة إىل إنشاء وتشغيل مشروعات حتويلية يف 

كل من مدينيت الرياض وحائل. وتبلغ القيمة اإلمجالية الستثماراهتا حوايل 
٢6٠ مليون ريال سعودي يقوم بتمويلها الشركاء وجهات متويلية حملية، 

وفيما يلي وصف للمشروعني:

أ(  مصنع إنتاج القوالب املعدنية املتخصصة )الرياض(:
يقع املصنع يف املدينة الصناعية الثانية بالرياض. وينتج املصنع العديد 

من القوالب املعدنية املتخصصة باإلضافة إىل قطع الغيار و املعدات 
الصناعية املختلفة، ومت احلصول على التقنيات الضرورية للتصنيع من 

نسب التملكنسب التملك

سبكيم 7٥%سبكيم ١٠٠%

 شركة هانوا الكورية٢٥%

%٢٥

%7٥

%١٠٠



الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام ٢٠١٦الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام ٢٠١٦

٣6٣7

ثالثًا: مركز سبكيم للتقنية واإلبتكار )منار(:

ساهم مركز سبكيم للتقنية واإلبتكار )منار( يف تعزيز القدرة التقنية للشركة من خالل اخلربات 
الداخلية املختصة بتطوير املنتجات وتطبيقاهتا. وقد جاء التشغيل الرمسي هلذا املركز املتطوّر 

يف العام ٢٠١6 ليعزز رؤية اململكة العربية السعودية ٢٠٣٠م اليت تشجع التنوع الصناعي والتجاري 
يف جمال تطوير الصناعات التحويلية. وبدأ املركز باملسامهة يف القدرة التنافسية العاملية للشركة 

وللشركات التابعة من خالل الدعم الفين وتطوير عمليات اإلنتاج على الوجه األمثل. 

يهتم املركز بشكل أساسي على أنشطة تطوير التطبيقات اليت تدعم توجه »سبكيم« وتضيف قيمة 
ملنتجاهتا وعمالئها. كما مشلت نواحي اإلبداع األخرى تطوير قدرات احملاكاة لعمليات اإلنتاج يف 
املصانع التابعة للشركة مما يتيح القدرة على حتسني اجلودة وختفيض التكاليف. ويف جمال آخر 
يتم البحث يف توطني املواد اخلام واملواد األولية عرب سلسلة القيمة للمواد الكيميائية والبوليمرات.

يتبع املركز مباديء اإلبداع املفتوح مع التركيز على االستفادة من الكفاءات الداخلية واخلارجية 
واخلربات والقدرات لتقدمي حلول إبداعية. ويدعم هذا النهج جمموعة من منتديات التبادل الفين 
ملناقشة التحديات والفرص املطروحة وبالتايل تعزيز اإلنتاجية والتركيز على خلق القيمة املضافة. 
يعتزم مركز »سبكيم« للتقنية واإلبتكار أيضًا خلق املزيد من القيمة املضافة من خالل التعاون مع 

اجلامعات احمللية والدولية، وهو يدعم باستمرار املبادرات احمللية من خالل برنامج نقل التكنولوجيا 
واإلبداع وريادة األعمال واالستفادة من الطبيعة التحفيزية جلامعة امللك فهد للبترول واملعادن. كما 

انه مشارك فعال ضمن برنامج التعاون الصناعي يف جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية.

ويركز )منار( يف أحباثه على اإلستخدامات الرئيسة للمنتجات كاألفالم اليت تدخل يف صناعة 
خاليا الطاقة الشمسية واألغطية الرقيقة لإلستخدامات الزراعية، واألنابيب املرنة واملواد الالصقة 

الالزمة لصناعة األخشاب واألوراق واألصباغ، والكابالت الكهربائية ومنها كابالت األلياف الضوئية، 
وغري ذلك من املنتجات اليت ستدعم الربنامج الوطين لتطوير التجمعات الصناعية. 
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رابعًا: استراتيجيات الشركة:

تركز سبكيم على منو أعمال الشركة بشكل رئيسي. ونظرًا إلكتمال توسعات الشركة اإلستثمارية 
ولزيادة فاعلية أداء الشركة وشركاهتا التابعة لتعزيز الفائدة والتميز يف األداء من خالل حتسني 

قدرات إدارات الشركة، فقد اعتمد جملس إدارة شركة »سبكيم« استراتيجية الشركة اجلديدة 
يف العام ٢٠١6م، واليت تعتمد ركائزها الرئيسية على األهداف التالية: 

التركيز على سلسلة النشاطات ذات القيمة.. ١
تعزيز الكفاءة والرحبية لألعمال احلالية. . ٢
تقييم فرص النمو يف مشاريع جديدة أو عمليات الدمج واإلستحواذ ذات امليزة التنافسية.. ٣
املضي قدمًا لتحقيق االستدامة إقليميًا وعامليًا.. 4
تقييم فرص النمو احملتملة يف قطاعات خمتلفة. . ٥

وقد مت الوصول إىل هذه األهداف من خالل خطة عمل شارك فيها أعضاء جملس إدارة الشركة 
واإلدارة التنفيذية والعديد من موظفي خمتلف اإلدارات بالشركة وبإشراف مباشر من قبل إدارة 

االستراتيجية وتطوير األعمال مدعومة مبساعدة مستشار خارجي. 

وختطط سبكيم يف عام ٢٠١7م تدشني وإمتام املرحلة التالية من هذه االستراتيجية واليت 
تقتضي تطوير استراتيجيات تفصيلية لكل اإلدارات بالشركة ترتكز على االستراتيجية 

الرئيسية، وكجزء من ذلك، ستعقد إدارة االستراتيجية وتطوير األعمال اجتماعات متهيدية مع 
كافة األقسام بالشركة لتعريفها باالستراتيجية اجلديدة.

وتُعد الظروف الصعبة اليت يواجهها السوق يف الوقت احلايل دليل واضح على ضرورة تضمني 
اإلعتبارات اجلغرافية وتنوع املنتجات يف إستراتيجية سبكيم إضافة إىل دمج الصناعات 

التحويلية مع القيمة القائمة أو اجلديدة للتقليل من النتائج املالية اليت قد تكون عُرضة للتقلبات 
الدورية مما سيكون له تأثري إجيايب على عائدات املسامهني.
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خامسًا: الخطط والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:

هتدف الشركة إىل رفع قيمة أسهم سبكيم وحتقيق عوائد على املستثمرين وفق 
اخلطط االستراتيجية اليت تتبناها الشركة. لذلك تواصل سبكيم دراساهتا للبحث 

عن فرص النمو املتاحة سواء عن طريق زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع القائمة أو 
تطوير مصانع جديدة أو من خالل عمليات اإلندماج واإلستحواذ. 

كما تواصل الشركة رفع كفاءة التشغيل واإلنتاج والتسويق لتحقيق أقصى عوائد 
ممكنة. ولتحقيق هذه اخلطط، فقد تبىن جملس إدارة الشركة عددًا من الربامج 

واملشروعات على املدى القريب والبعيد واليت من شأهنا أن تسهم يف حتقيق التميّز يف 
األداء لتصبح يف مصاف الشركات العاملية اليت تعمل يف قطاع البتروكيماويات.

تبىن جملس إدارة الشركة عددًا من الربامج واملشروعات على املدى القريب والبعيد 
واليت من شأهنا أن تسهم يف حتقيق التميز يف األداء لتصبح يف مصاف الشركات 

العاملية اليت تعمل يف قطاع البتروكيماويات.
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تـحـديـد املـخـاطــر
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إدارة المخاطر في سبكيم وشركاتها التابعة:
عبارة عن نظام أعمال يدعم حتقيق أهداف الشركة من خالل معاجلة جمموعة كاملة من املخاطر وإدارة التأثري 

املشترك لتلك املخاطر باعتبارها جمموعة خماطر مترابطة.

ميثل نظام إدارة املخاطر يف الشركات تطورًا كبريًا مقارنة باملنهجية السابقة إلدارة املخاطر حيث أهنا:

تشمل مجيع جماالت التعرض للمخاطر التنظيمية )املالية أو التشغيلية، تقدمي التقارير، احلوكمة، املخاطر . ١
االستراتيجية، خماطر السمعة وغريها(.

حتديد األولويات وإدارة تلك املخاطر باعتبارها جمموعة خماطر مترابطة بدال من اعتبارها »بيئات معزولة« . ٢
فردية.

حتدد جمموعة املخاطر أهم البيئات والنظم والظروف، وأصحاب املصلحة داخليًا وخارجيًا.. ٣

تتيح سهولة إدارة مجيع املخاطر، سواء كانت تلك املخاطر املقام األول كمية أو نوعية.. 4

تنظر إىل اإلدارة الفعالة للمخاطر باعتبارها ميزة تنافسية.. ٥

تسعى لترسيخ إدارة املخاطر باعتبارها عنصرًا مهمًا جلميع القرارات احلامسة يف الشركة.. 6

تطوير وتنفيذ نظام إدارة المخاطر:
اهلدف الرئيسي من نظام إدارة املخاطر يف الشركات هو حتديد املخاطر اليت تواجهها أنشطة األعمال. قامت 

الشركة أيضًا بتبين إطار عمل جلنة رعاية املنشآت »كوسو« وقد شكلت الشركة جلنة داخلية إلدارة املخاطر واليت 
سوف تساعد يف وضع وتنفيذ ورصد واستعراض خطط إدارة املخاطر.

نظام إدارة المخاطر في سبكيم:
تُعد عملية إدارة املخاطر يف الشركة عملية مستمرة ويتم إجناز مجيع مراحلها مبنهجية حمددة تستهدف بإستمرار 

حتديد وقياس املخاطر، وتشمل هذه املراحل التخطيط لتطبيق أفضل اخليارات واحللول وتتبع حالة تلك املخاطر 
والتخفيف من حدة تأثريها على أعمال الشركة. وتعتمد إدارة املخاطر الفعالة على التخطيط إلدارة املخاطر، 

والكشف والتحليل املبكر لتلك املخاطر، واملبادرة السريعة بتطبيق اإلجراءات التصحيحية، واملراقبة املستمرة 
والتنسيق وإعادة التقييم، وفاعلية االتصاالت والتوثيق.

املخاطر املتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة:

مخاطر العمالة. ١
نظرًا لكثرة املشاريع البتروكيماوية يف اململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي، قد 
ال تتمكن سبكيم أو شركاهتا التابعة من االحتفاظ مبوظفيها الرئيسيني احلاليني أو قد يتعذر على 

سبكيم أو الشركات التابعة هلا االستمرار يف استقطاب موظفني أساسيني من ذوي املهارات واخلربات، 
مما قد يسفر عن نقص يف العمالة املدربة أو يشكل عائقا لقدرة الشركة على االحتفاظ مبواردها 

البشرية الالزمة. 

مخاطر أسعار السلع . ٢
تعمل سبكيم يف أسواق سلعية دولية تبيع فيها أو تنوي أن تبيع فيها منتجاهتا، وتتحرك أسعار هذه 

املنتجات بصفة رئيسة بفعل عوامل العرض والطلب العاملي وتتأثر بشكل كبري بتذبذب األسعار العاملية 
للنفط والغاز. وعليه، فإن أي تغري فعلي ملموس يف أوضاع السوق وأسعار النفط والغاز قد يؤثر على 
التوقعات املستقبلية للشركة. وقد اتسمت أسواق النفط والغاز تارخييًا بالتقلب، وهي حاليًا أقل من 

مستوياهتا التارخيية.

مخاطر التمويل . 3
لتمويل مشاريعها احلالية واملستقبلية واليت حتتاج الستثمارات رأمسالية كبرية أو املسامهة يف متويل 

هذه املشاريع، تعتمد سبكيم بصفة أساسية على قدرهتا على تأمني قروض جتارية، حتصل عليها من 
البنوك التجارية، وأخرى من جهات غري جتارية،بشروط يعتقد جملس اإلدارة أهنا مواتية. ولكن إذا مل 
تتمكن الشركة أو الشركات التابعة هلا يف املستقبل من االستمرار يف احلصول على هذا التمويل أو تعذر 

عليها الوفاء بالتزاماهتا التمويلية احلالية )مبا يف ذلك االلتزام بالتعهدات والنسب اليت ختضع هلا(، 
فإن األداء املايل للشركة أو قدرهتا على توسيع أعماهلم قد تتأثر بصورة سلبية. 

سادسًا: المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة: سادسًا: المخاطر المتعلقة بأعمال سبكيم وشركاتها التابعة 

نظام إدارة املخاطر 
بالشركة

٥٥

١١٢٢

٣٣

44

نموذج نظام إدارة المخاطر بالشركة: 
 يشمل الشكل املوضح أدناه نظام إدارة املخاطر 

واليت جيري تطبيقها بطريقة مستمرة:
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تبنت سبكيم مشروع االستدامة الذي ال يركز على مسار النمو 
فحسب بل حيمل مسؤولية أكرب يف احلد من األضرار اليت قد تطال 

اجملتمع والبيئة ويعظم النواحي اإلجيابية يف أداء الشركة. 

سبكيم
والتنميــة 

المســـتدامة
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سابعًا: اإلستدامة:

تبنت سبكيم مشروع االستدامة الذي ال يركز على مسار النمو 
فحسب بل حيمل مسؤولية أكرب يف احلد من األضرار اليت 

قد تطال اجملتمع والبيئة ويعظم النواحي اإلجيابية يف أداء 
الشركة. 

وقد أعلنت سبكيم عن تقرير االستدامة على موقع تداول 
بتاريخ ٢١ يوليو ٢٠١6م بعنوان: )متيزٌ مستدام(، والذي يربز 
جهود »سبكيم« الطموحة يف جمال اإلستدامة كوهنا إحدى 

األركان األساسية ملبادىء الشركة وقيمها اليت تدفع عجلة منو 
أعمال الشركة بشكل فعّال ومستمر إىل جانب حتقيق التوازن 

البيئي واالجتماعي.

ويأيت هذا التقرير ليتوافق مع اجليل الرابع من املبادرة 
العاملية إلعداد تقارير اإلستدامة )GRI( ليعطي تصورًا 

عن املسامهات األخرية يف جمال اإلستدامة، كما سيشكل 
يف ذات الوقت نقطة االنطالق لعملية رصد وتسجيل األداء 

وفق املعايري املعترف هبا يف هذا اجملال. ويتضمن هذا 
التقرير جماالت جوهرية تشمل التميز اإلقتصادي والبيئي 

واالجتماعي إىل جانب عدد من اجلوانب الفرعية اليت 
تغطي األداء املايل، األمن، السالمة، إدارة الطاقة، املبادرات 

اجملتمعية إىل جانب مبادرات تطوير رأس املال البشري.

لقد قامت الشركة بوضع مؤشرات رئيسية لقياس أداء الشركة 
يف جماالت االستدامة الثالث: االقتصاد والبيئة واجملتمع. 

وميثل نشر هذه املؤشرات من خالل تقارير االستدامة التزام 
الشركة مببدأ الشفافية بكل ما يهم أصحاب املصاحل. 

إن األثر اإلجيايب الذي تطمح إليه الشركة أن ختلقه ال يقتصر 
على إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية فقط وأمنا ميتد 
إىل توطني التقنية املتقدمة وتقدمي أفضل فرص التدريب 
للعمالة الوطنية وخلق قيمه مضافة لالقتصاد الوطين من 
خالل متكني الشركات الوطنية من العمل على توفري املواد 

واخلدمات الالزمة لعمل الشركة.

أن الشركة تدرك أن االلتزام باملعايري البيئية واحلفاظ على املوارد 
الطبيعية أمر حيوي لضمان إستمرار العمل ويف هذا الصدد، وقد 

جنحت الشركة يف خفض استهالك املياه العذبة لالستخدام 
الصناعي مبقدار نصف مليون متر مكعب يف السنة وحصلت الشركة 
على جائزة االستدامة من جملة النفط والغاز بالشرق األوسط نظري 

هذا اإلجناز. 

حترص الشركة على التواصل بطريقه فعالة ومنتظمة مع كل 
أصحاب املصاحل وذلك لإلطالع على إقتراحاهتم و معاجلة 

خماوفهم مبا يعظم األثر اإلجيايب ألعمال الشركة.

أن استدامة التميز يف األداء يتطلب التوجيه األمثل ملوارد الشركة 
حنو أهداف ذات فائدة كربى لتصبح االستدامة هدف رئيسي يف 

استراتيجية الشركة. ويف هذا الصدد تعكف إدارة الشركة عرب تطوير 
أهداف ذكية جتمع بني تطلعات أصحاب املصلحة ومتطلبات العمل 

لتطوير أداء الشركة يف جمال االستدامة لتصبح من الشركات 
الرائدة ليس يف املنطقة وحسب بل على الصعيد العاملي.
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ثامنًا: النتائج المالية:

حققت الشركة خالل عام 2016م صايف أرباح بلغت 70 مليون ريال سعودي مقابل 288 مليون 
ريال سعودي يف عام 2015م. ويعود سبب اخنفاض األرباح بشكل رئيسي إىل االخنفاض احلاد 

يف أسعار البيع جلميع منتجات الشركة، وبشكل رئيسي ملنتجات امليثانول والبيوتانديول 
واألسيتيل. إضافة إىل زيادة أسعار الغاز الطبيعي والطاقة، و شراء كميات إضافية من اإليثلني 

بسعر السوق لصاحل الشركة العاملية للبوليمرات.

وفيما يلي املؤشرات املالية لعام ٢٠١6م مقارنة بالعام السابق ٢٠١٥م:

 بلغ إمجايل الربح 6٩٠ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١6م مقابل 8٣٣ مليون ريال سعودي للعام السابق • 
٢٠١٥م وذلك باخنفاض قدره ١7%. 

 بلغ الربح من العمليات 4١7 مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١6م مقابل ٥7٣ مليون ريال سعودي للعام • 
السابق ٢٠١٥م وذلك باخنفاض قدره ٢7%.

 بلغ صايف الربح 7٠ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١6م مقابل ٢88 مليون ريال سعودي للعام السابق • 
٢٠١٥م وذلك باخنفاض قدره %76. 

 بلغت رحبية السهم ٠٫١٩ ريال سعودي خالل عام ٢٠١6م مقابل ٠٫7٩ ريال سعودي للعام السابق. • 

األصول والخصوم ونتائج األعمال:
١.  قائمة المركز المالي:

)ماليني الرياالت( 

2016٢٠١٥٢٠١4٢٠١٣٢٠١٢البيان 

3.306٣٫٥7٥4٫٠6٠4٫47٥4٫١8٩املوجودات املتداولة

13.164١٣٫484١٣٫١١6١٢٫٢١4١١٫٠٠٠املوجودات غري املتداولة

16.479١7٫٠٥٩١7٫١76١6٫68٩١٥٫١8٩جمموع املوجودات

2.090١٫7٩٠١٫٥6٢١٫٢88١٫٣8٩املطلوبات املتداولة

6.9107٫٥647٫66٠7٫٩7٩6٫66٥املطلوبات غري املتداولة

7.4707٫7٠٥7٫٩٥47٫4٢١7٫١٣٥حقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة

16.470١7٫٠٥٩١7٫١76١6٫68٩١٥٫١8٩جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة

٢ .  قائمة الدخل
)ماليني الرياالت ما عدا رحبية السهم( 

2016٢٠١٥٢٠١4٢٠١٣٢٠١٢البيان 

3.367٣٫٥١٥4٫١٢٥4٫٠7٢٣٫٩٢٢مبيعات 

)٢٫6٥4()٢٫7٠7()٢٫7٢6()٢٫68٢()2.677(تكلفة املبيعات 

6908٣٣١٫٣٩7١٫٣6٥١٫٢68إمجايل الربح 

)١٣١()٢٠٣()٢١٩()٢6٠()273(مصاريف إدارية وعمومية 

417٥7٣١٫١78١٫١6٢١٫١٣7الدخل من العمليات 

38١٠٩١7٢٠إيراد استثمار

)١8٣()١7٢()١٥6()١74()246(مصاريف مالية 

٢----صايف إيرادات عمليات ما قبل التشغيل 

١٢)٢٢()٩٣()4٠(9)مصاريف( إيرادات أخرى، الصايف

----)31(شطب املمتلكات واملنشآت واملعدات

187٣6٩٩٣8٩8٥٩88الدخل قبل حقوق امللكية غري املسيطرة والزكاة وضريبة الدخل 

)٣١٥()٣١٠()٢4٥()٥١()61(حقوق امللكية غري املسيطرة 

)7٢()٥٥()87()٣٠()56(زكاة وضريبة الدخل 

70٢886٠66٢٠6٠١صايف الدخل

0.19٠٫7٩١٫6٥١٫6٩١٫64رحبية السهم من صايف الدخل )ريال سعودي( 

ثامنًا: النتائج المالية:
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3.  تطور المبيعات والدخل من العمليات وصافي الدخل للسنوات الخمسة الماضية:
)ماليني الرياالت ما عدا رحبية السهم( 

4.  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة: 
)ماليني الرياالت(

نسبة التغيريالتغيري + / -عام 2015معام 2016مالبيان

-١7%)١4٣(6908٣٣إمجايل الربح 

-٢7%)١٥6(417٥7٣الدخل من العمليات 

-76%)٢١8(70٢88صايف الدخل

يرجع السبب األساسي الخنفاض صايف الربح يف عام ٢٠١6م إىل االخنفاض احلاد يف أسعار مجيع منتجات الشركة خاصة امليثانول والبيوتانديول واألسيتيل. ويعود السبب الرئيسي لالخنفاض الطفيف يف تكلفة اإلنتاج إىل 
نقص معدل االستهالك النوعي واخنفاض التكاليف الثابتة. 

املبيعات

الدخل من العمليات

صايف الدخل

٢٠١٣ ٢٠١4 ٢٠١٥ 2016

4٫٠7٢ 4٫١٢٥

٣٫٥١٥
3.367

١٫١6٢ ١٫١78

٥7٣
417

70
٢88

6٢٠ 6٠6

%4-

%٢7-

%76-

٢٠١٢

٣٫٩٢٢

١٫١٣7

6٠١

ثامنًا: النتائج المالية:

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

التحليالت القطاعية:

تتمثل عمليات الشركة يف القطاعات التالية: 

أ.  عمليات البتروكيماويات: تشتمل على أنشطة تصنيع املنتجات.

ب.  العمليات التسويقية: تشتمل على أنشطة التسويق واألنشطة التجارية للمنتجات مبوجب عقود بيع متفق عليها ومعامالت ومبادالت لقيم مبادلة منتجات وتغطية املنتجات بالتحوط.

)ماليني الرياالت السعودية( 

املجموعقطاع التسويق قطاع البتروكيماويات 

٣١ ديسمرب ٢٠١6م:

٣٫١8٩١78٣٫٣67املبيعات 

68646٩٠جممل الربح 

7٫4١١٥٩7٫47٠صايف املوجودات 

٣١ ديسمرب ٢٠١٥م:

٣٫٠١٢٥٠٢٣٫٥١4املبيعات 

6٥٣١8٠8٣٣جممل الربح 

7٫68٠٢٥7٫7٠٥صايف املوجودات 

ثامنًا: النتائج المالية:
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٦.  التحليل الجغرافي إليرادات الشركة:
يتم تسويق وبيع منتجات الشركة يف كل األسواق احمللية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العاملية، ويبني 

الرسم البياين التايل التوزيع اجلغرايف ملبيعات الشركة خالل عام ٢٠١6م:

آسيا ٣6%

أوروبا ٢6%

مبيعات داخلية ٣٠%

الشرق األوسط وأفريقيا%4

دول اخلليج٣%

أمريكا ١%

 

7.  اإلصدار الثاني لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
أصدرت الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 

وقد أعلنت سبكيم عن اكتمال اإلصدار الثاين لصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية بنجاح يف يونيو 
٢٠١6م بقيمة إمجالية لالكتتاب بلغت مليار ريال سعودي. ومدة استحقاق هذه الصكوك مخس سنوات تنتهي 

يف ٢٠٢١/6/١6م، وهامش ربح متغري يبلغ ٢٣٥ نقطة زيادة عن املعدل األساسي )سايبور( لستة أشهر.

8.  االسترداد المبكر لصكوك المضاربة اإلصدار األول 
أعلنت الشركة عن إمتام عملية اإلسترداد املبكر لصكوك املضاربة اإلصدار األول يف تاريخ ١٥ يونيو ٢٠١6م 

والبالغ عددها ١8٫٠٠٠ صك بقيمة إمجالية قدرها ١٫8 مليار ريال سعودي واملستحقة بتاريخ 6 يوليو ٢٠١6م. 
وقد متت عملية اإلسترداد وبشكل كامل يف تاريخ ١٥ يونيو ٢٠١6م.

9.  أسعار الطاقة 
أعلنت الشركة يف موقع تداول بتاريخ ٢٠١6/٠١/٠٥م األثر املايل املتوقع للزيادة النامجة عن تعديل أسعار 
منتجات الطاقة وتعرفة استهالك الكهرباء مببلغ يتراوح )١٢٠( مليون ريال سعودي كما أوضحت الشركة 

االستمرار يف خططها االستراتيجية لتعزيز كفاءة اإلنتاج يف مصانعها وسائر أعمال الشركة إىل جانب ترشيد 
النفقات والوصول إىل أكرب شرحية من العمالء يف األسواق العاملية.

%4
%١

%٣٠

%٣

%٢6

%٣6

ثامنًا: النتائج المالية:

١٠.  إجمالي قروض سبكيم وشركاتها التابعة
يُظهر اجلدول التايل قروض وديون الشركة وشركاهتا التابعة يف عام ٢٠١6م. 

الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

١٫٠٠٠)١٫8٠٠(١٫8٠٠١٫٠٠٠-٥ سنواتصكوك إسالمية 

١٫6٢4)٥٠(6٠٠١٫٠74-٥ سنواتقروض طويلة األجل 

٢٠٠)٢٠٠(٢٠٠٢٠٠-6 شهورقروض قصرية األجل 

الشركة العالمية للميثانول: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٢7٣)٢6(-١٠٫6٣٢٥٢٩٩ سنةتسهيالت إسالمية 

الشركة العالمية للدايول: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٣46)4٢(-١٠٫6484٣88 سنةتسهيالت إسالمية 

4٠7)٣7(-١٢٫6٥٢4444 سنةتسهيالت إسالمية

ثامنًا: النتائج المالية:
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١٠.  إجمالي قروض سبكيم وشركاتها التابعة )تتمة(

الشركة العالمية لألستيل المحدودة: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام احملول إىل رأس مالاملسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٥67-)٢7(-١١٫٥6١8٥٩4 سنةبنوك جتارية 

١4٠-)4٠(-٩٫84٠٠١8٠ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

٢6٩-)77(-١١٫476٩٣46 سنةصندوق االستثمارات العامة 

--)١١٢(-١١٢غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء

الشركة العالمية لخالت الفينيل المحدودة: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام احملول إىل رأس مالاملسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٣٢4-)١6(-١١٫٥٣٥٥٣4٠ سنةبنوك جتارية 

١4٠-)4٠(-٩٫84٠٠١8٠ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

١٥4-)4٣(-١١٫44٣٩١٩7 سنةصندوق االستثمارات العامة 

الشركة العالمية للغازات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام احملول إىل رأس مالاملسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٥7-)٢(-7٫٥6١٥٩ سنةبنوك جتارية 

١٢٠-)4٠(-٩٫84٠٠١6٠ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

٥٠-)١4(-١١٫4١4٣64 سنةصندوق االستثمارات العامة 

ثامنًا: النتائج المالية:

١٠.  إجمالي قروض سبكيم وشركاتها التابعة )تتمة(

شركة سبكيم للتسويق: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

١٠6--١٠6غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء

الشركة العالمية للبوليمرات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام احملول إىل رأس مالاملسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

٥٩٩-)44(-١4٫67٠464٣ سنةبنوك تسهيالت إسالمية 

٥٢٠-)6٠(-١١6٠٠٥8٠ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

٥68-)٥4(-١47٠46٢٢ سنةصندوق االستثمارات العامة 

١٢٩---١٢٥غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء )قصرية األجل( 

شركة سبكيم للكيماويات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

١4٠)١٥(٩٫6١6٥١٥٥٥ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

٢٣١--٩٫٩٢٥7٢٣١ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

----٣٣٠٠ شهورتسهيالت إسالمية

٩٢٠-784١٣6غري حمددة6 شهورسلف من الشركاء 
       

ثامنًا: النتائج المالية:
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١٠.  إجمالي قروض سبكيم وشركاتها التابعة )تتمة(

شركة الخليج لعوازل الكابالت المتقدمة: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

8٣)١١(-8٫٥٩٩٩4 سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

7٩-78١غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء

7٠-68٢غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء 

مصنع الشركة السعودية للمنتجات المتخصصة: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد نهاية العام املسدد خالل العام إضافات خالل العامرصيد بداية العام قيمة القرض مدة القرض اجلهة املقرضة

١٢٢-8٥٣7غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء

-)7٠(-7٠غري حمددةغري حمددةسلف من الشركاء )قصرية األجل( 

6١-٩٫٥6٥٥٢٩ سنةصندوق التنمية الصناعي السعودي 

١١.  وصف ألنشطة أدوات الدين: 

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل عام ٢٠١6م. كذلك ليست هناك أية حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة 
للتحويل إىل أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل العام ٢٠١6م. كما أنه ليس هناك أي شراء أو الغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.

١٢.  المدفوعات النظامية المستحقة:

)ماليني الرياالت السعودية( 

املدفوعات النظامية حىت 2016/12/31ماجلهة

76مصلحة الزكاة والدخل

٣4املؤسسة العامة للتأمينات اإلجتماعية

ثامنًا: النتائج المالية:

١3.  آخر تطورات تطبيق معايير المحاسبة الدولية:
متاشيًا مع متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني للتحول ملعايري احملاسبة الدولية عند إعداد 

القوائم املالية للشركة واليت أقرهتا هيئة السوق املالية إعتبارًا من ١ يناير ٢٠١7م فإن الشركة سوف تقوم 
بتحليل أثر تطبيق هذه املعايري ألول مرة على القوائم املالية لكل من السنة احلالية والسنة السابقة وإدراج 

التسويات الالزمة بقوائمها املالية األوىل املعدة وفقًا لتلك املعايري.

وقد قامت الشركة خالل عام ٢٠١6م باإلفصاح عن مراحل خطتها ملواكبة التحوّل ملعايري احملاسبة الدولية 
ومدى جاهزيتها واليت كانت على النحو التايل: 

قامت سبكيم بإعداد القوائم املالية حسب معايري احملاسبة الدولية للعام املنتهي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م      .١
واليت بدورها ستكون افتتاحية للميزانية العمومية ألول مرة، حيث ستكون القوائم املالية األولية معدة 

وفقًا ملعايري احملاسبة الدولية. 

٢.  مل يتم اإلنتهاء من تدقيق األثر املايل على بند األرباح املبقاة حسب معايري احملاسبة الدولية للسنة 
املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م، وتنوي سبكيم أن تعلن عن األثر املايل يف هناية شهر مارس ٢٠١7م وذلك 

بعد اإلنتهاء من تدقيق القوائم املالية من قبل مراجعي احلسابات.

٣.  ال توجد معوقات قد تؤثر على مقدرة الشركة على إعداد القوائم املالية للربع األول من عام ٢٠١7م وفق 
معايري احملاسبة الدولية وذلك خالل الفترة النظامية احملددة.

•  آخـر المستجدات لمراحل خطة مواكبة التحول لمعايير المحاسبة الدولية: 

من يناير 2016 إىل النشاط
يونيو 2016م

من يوليو 2016 إىل 
سبتمرب 2016م

 من أكتوبر 2016 
إىل ديسمرب 2016م

 من يناير 2017 
إىل فرباير 2017م

 من مارس 2017 
إىل أبريل 2017م

تـمالتخطيط وانطالق املشروع

حتديد الفروقات بني معايري احملاسبة الصادرة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني 
وبني معايري احملاسبة الدولية.

تـم

تـمإهناء الدليل احملاسيب وفقًا ملعايري التقارير املالية الدولية واعالن التداول 

تـمقياس الكمية لعامي ٢٠١٥م ٢٠١6م بناًء على تقرير حتديد الفروقات

إعداد نظام تقنية املعلومات بناًء على تقرير حتديد الفروقات ومن مث تقييم التأثري على 
أنظمة العمل والتقارير واعتماد التغيريات الالزمة وفقا لذلك

جاري العمل

إعداد األرصدة االفتتاحية لقائمة املركز املايل لعام ٢٠١6م وفقا للمعايري احملاسبية الدولية
تـم

تـمإعداد القوائم املالية لعام ٢٠١6م وفقا للمعايري احملاسبية الدولية

مراجعة بيان األرصدة اإلفتتاحية والقوائم املالية لعام ٢٠١6م عن طريق شركة كي يب ام جي 
)KPMG(

جاري العمل

ثامنًا: النتائج المالية:
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إن اجلهات ذات العالقة متثل مسامهي الشركة والشركات التابعة يف اجملموعة وأعضاء جملس اإلدارة 
واملنشآت املسيطر عليها أو املسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه اجلهات أو اليت متارس هذه اجلهات 

عليها نفوذًا خالل السنة، وفيما يلي اجلهات ذات العالقة التالية خالل عام ٢٠١6م:

العالقةطبيعة املعاملةاالسم

حامل حقوق األقليةمبيعاتالشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة

 هيلم- العربية جي ام يب اتش آند كوكي جي
)شركة هيلم العربية(

حامل حقوق األقليةمبيعات

حامل حقوق األقليةمبيعاتشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي

 بيع أصولجونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة
ثابتة

شركة شقيقة لشريك 
بشركة تابعة

·��قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات الشركة، وبلغ إمجايل املبيعات اليت متت من خالل 
هؤالء الشركاء األجانب مبلغ ١٫44٢ مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١6م مقارنة بـ  ١٫٥١8 مليون ريال 

سعودي خالل عام ٢٠١٥م.

·��قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء األجانب، بلغ إمجايل مشتريات 
األصول الثابتة من الشريك األجنيب خالل عام ٢٠١6م مببلغ ٢٠ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ١٩ مليون 

ريال سعودي عام ٢٠١٥م.

·��قدمت الشركة والشركاء املالكني حلقوق األقلية سلف للشركات التابعة لدعم عملياهتا وااللتزام بشروط 
الديون. بعض السلف طويلة األجل ال حتمل أي تكاليف متويل وليس هلا أي تواريخ استحقاق حمددة، بينما 

حتمل السلف األخرى طويلة األجل وقصرية األجل تكاليف مالية بأسعار جتارية عادية.

·��متت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت املذكورة أعاله من قبل جملس إدارة الشركات التابعة. 

وقد نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م:

•  مستحق من أطراف ذات عالقة

)ماليني الرياالت السعودية( 

٢٠١٥م2016م

366الشركة العربية اليابانية للميثانول احملدودة

172٢١٠هيلم - العربية جي ام يب اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية(

7984شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي

292٢٩٥املجموع

•  مستحق إلى أطراف ذات عالقة

)ماليني الرياالت السعودية( 

٢٠١٥م2016م

1٣جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة

تاسعًا: وصف ألية صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة:

تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ملواجهة املخاطر األساسية اليت 
تواجها الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية وخماطر العمل و كافة الضوابط واألنشطة 

املعتمدة إلدارة املخاطر املتعلقة بأنشطة الشركة وأعماهلا وتشرف جلنة املراجعة التابعة جمللس اإلدارة، 
بشكل مستمر على أعمال إدارة املراجعة الداخلية كما تقوم اللجنة مبراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة 
االجراءات املتخذة من قبل إدارة الشركة جتاه مالحظات املراجعة القفال املالحظات ومعاجلتها بالصورة 
اليت تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة جلنة املراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة وتقوم 
جلنة املراجعة بإبالغ جملس اإلدارة باألمور اجلوهرية )إن وجدت( إلختاذ اإلجراء الالزم حياهلا. ويشمل 

نطاق إدارة املراجعة الداخلية ما يلي:

إعداد اخلطة االستراتيجية السنوية لعمل املراجعة الداخلية.  .١

٢.  التدقيق والفحص الدوري جلميع إدارات الشركة اإلدارية والتشغيلية مع إبالغ املسئولني فيها بنتائج 
التدقيق و مناقشة النتائج معهم قبل إنتهاء عملية التدقيق و الفحص.

٣.  تقييم اإلجراءات واحللول اليت تقدمها اإلدارات للتأكد من مدى كفاية هذه اإلجراءات وكفاءهتا. 

تقدمي تقارير عن نتائج التدقيق وتوصياته، إضافة إىل متابعة هذه التوصيات الحقا حىت يتم التأكد من   .4
تطبيق هذه التوصيات من قبل اإلدارات املعنية.

املسامهة يف تطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ مجيع املوظفني بأمهية دورها من خالل إلقاء حماضرات   .٥
عن أمهية الرقابة الداخلية و دور اإلدارات يف تطويرها و حتسينها.

إضافة إىل ما تقدم، يقوم أيضا املراجع اخلارجي للشركة كجزء من نشاطه بتدقيق القوائم املالية السنوية 
للشركة، وبإجراء تقييم شامل للنظام الرقايب الداخلي يف الشركة وأنظمتها اآللية واحلاسوبية للتأكد من 

وجود فصل مالئم للمهام، ووجود أنظمة رقابة وضبط حمكمة لعمليات الشركة.

هذا وقد نفذت إدارة املراجعة الداخلية خالل العام ٢٠١6م العديد من عمليات التدقيق الدورية و اليت كان من 
شأهنا التأكد من دقة و فعالية األداء، ومل يتبني وجود أي خلل أو ضعف جوهري لعملياهتا املختلفة. كما تبني 

أن نظام الرقابة الداخلي يسري بشكل سليم وفعال.

١.  تكوين مجلس اإلدارة:
تتميز شركة »سبكيم« بوجود جملس إدارة يتمتع مبستوى عال من اخلربة والكفاءة يف جمال البتروكيماويات. 

ويتألف جملس اإلدارة من أحد عشر عضوًا مت انتخاهبم من قبل اجلمعية العامة العادية يف تاريخ 
٢٠١6/١٢/٠7م جمللس إدارة الشركة للدورة اجلديدة وملدة ثالث سنوات، واليت بدأت أعماله من تاريخ 

٢٠١6/١٢/١٠م متتد حىت تاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٩م. وقد اصدر جملس اإلدارة اجلديد قرارات تعيني رئيس جملس 
اإلدارة والعضو املنتدب وأمني سر اجمللس يف تاريخ ٢٠١6/١٢/١٢م.

ويقوم أعضاء جملس اإلدارة بتأدية وظائفهم بإخالٍص وبعنايةٍ كاملةٍ من أجل حتقيق مصاحل الشركة ومجيع 
مسامهي الشركة. وتتمثل الوظائف األساسية جمللس اإلدارة فيما يلي: 

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية، وسياسة إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.  .١

حتديد اهليكل الرأمسايل األمثل للشركة واستراتيجياهتا وأهدافها املالية، وإقرار امليزانيات السنوية.  .٢

اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسية للشركة ومتلك األصول والتصرف هبا.  .٣

وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة.   .4

اعتماد القوائم املالية األولية والسنوية  .٥

املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها.   .6

الحادي عشر: مجلس اإلدارة عاشراً: الرقابة الداخلية:
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٢.  تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة:
ويتم تصنيف األعضاء وفقًا للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية باململكة العربية السعودية وفقًا ملا يلي:

مالحظاتصفة العضويةاملهاماالسمم

-غري تنفيذيرئيس اجمللسمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل )ممثل شركة جمموعة الزامل القابضة( ١
-تنفيذيالعضو املنتدب والرئيس التنفيذياملهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي٢

-غري تنفيذيعضواملهندس / رياض سامل علي أمحد )ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة(٣
-غري تنفيذيعضواألستاذ / فهد بن سليمان الراجحي4
-غري تنفيذي عضوالدكتور / سامي حممد حسني زيدان٥
-مستقلعضوالدكتور / عبدالرمحن بن عبداهلل الزامل6
-مستقلعضواألستاذ/ إبراهيم بن محود املزيد )ممثل الشركة العربية لالستثمار (7
بدأت عضويته يف ٢٠١6/١٠/٠١ممستقلعضواألستاذ/ زياد بن عبد الرمحن التركي8
بدأت عضويته يف ٢٠١6/١٢/١٠ممستقلعضومعايل الدكتور/ عبد الرمحن أمحد اجلعفري٩

بدأت عضويته مع بداية دورة اجمللس يف غري تنفيذيعضواألستاذ / عايض حممد القرين )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(١٠
٢٠١6/١٢/١٠م

بدأت عضويته مع بداية دورة اجمللس يف مستقلعضواألستاذ/ بندر علي مسعودي )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(١١
٢٠١6/١٢/١٠م

انتهت عضويته مع هناية دورة اجمللس يف مستقلعضواملهندس / حممد عبداهلل الغرير١٢
٢٠١6/١٢/٩م

انتهت عضويته مع هناية دورة اجمللس يف غري تنفيذيعضوالدكتور / عبدالعزيز عبدالرمحن القويز١٣
٢٠١6/١٢/٩م

انتهت عضويته مع هناية دورة اجمللس يف غري تنفيذيعضواألستاذ/ عبدالعزيز عبدالرمحن اخلميس )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(١4
٢٠١6/١٢/٩م

انتهت عضويته يف ٢٠١6/٠٩/٣٠م مستقلعضواألستاذ/ عبد الرمحن بن علي التركي »رمحه اهلل«١٥

الحادي عشر: مجلس اإلدارة

3.  مشاركة أعضاء مجلس اإلدارة في الشركات المساهمة األخرى:
يبيّن اجلدول التايل أعضاء جملس اإلدارة الذين يشاركون يف عضوية جمالس إدارات شركات مسامهة أخرى:

العضوية يف الشركات املسامهة األخرى داخل / خارج اململكةاالسمم

- شركة الصحراء للبتروكيماويات )مسامهة مدرجة، السعودية(معايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١
- مصرف اإلمناء )مسامهة مدرجة، السعودية(

- شركة جمموعة الزامل القابضة )مسامهة مقفلة، السعودية(

ال يوجداملهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي٢

- شركة التخصيص القابضة )مسامهة مدرجة، الكويت(املهندس / رياض سامل علي أمحد٣
- شركة إيكاروس للصناعات النفطية )مسامهة مدرجة، الكويت(

- شركة نور لالستثمار املايل )مسامهة مدرجة، الكويت(
- ميزان بنك )مسامهة مدرجة، باكستان(

- شركة جممع الشرق األوسط للصناعات اهلندسية واإللكترونية والثقيلة )مسامهة مقفلة، األردن(

- شركة الوطنية الطاقة )مسامهة مقفلة، السعودية(الدكتور / عبدالرمحن بن عبداهلل الزامل4

- بنك االستثمار العريب األردين )مسامهة مدرجة، األردن(األستاذ/ إبراهيم بن محود املزيد ٥
- بنك االستثمار العريب األردين )مسامهة مدرجة، قطر(

- جمموعة سوداتل لالتصاالت )مسامهة مدرجة، السودان(
- شركة سكر كنانة احملدودة )مسامهة مقفلة، السودان(

- الشركة الوطنية للصناعة )مسامهة مقفلة، السعودية(األستاذ / فهد بن سليمان الراجحي6
- شركة جمموعة الراجحي اخوان )مسامهة مقفلة، السعودية(

- الشركة العاملية لألسيتيل والشركة العاملية خلالت الفينيل )شركة تابعة لسبكيم( ذات مسؤولية حمدودةالدكتور / سامي حممد حسني زيدان7

ال يوجدالدكتور/ عبد الرمحن أمحد اجلعفري8

ال يوجداألستاذ/ زياد بن عبد الرمحن التركي٩

ال يوجداألستاذ/ عايض حممد القرين١٠

ال يوجداألستاذ/ بندر علي مسعودي١١

الحادي عشر: مجلس اإلدارة
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4.  سجل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة:

عقد جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات عدد أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١6م، حيث ختلل تلك االجتماعات مناقشة الهم وأبرز االعمال واملشاريع املتعلقة بالشركة، وفيما يلي جدول يوضح سجل حضور 
كل عضو، علمًا بأن األعضاء الذين مل حيضروا أيًا من اجتماعات اجمللس قاموا بتوكيل أعضاء آخرين لينوبوا عنهم يف احلضور. 

االسمم
اجتماعات اجمللس عام ٢٠١6م

إمجايل 
احلضور األول

٢٠١6/٠٣/٢7
الثاين

٢٠١6/٠6/١٥
الثالث

٢٠١6/٠٩/٢8
الرابع

٢٠١6/١٢/٠7

4معايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١

4املهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي٢

4الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرمحن القويز٣

4الدكتور / سامي حممد حسني زيدان4

4األستاذ / عبدالعزيز عبدالرمحن اخلميس٥

4األستاذ / فهد بن سليمان الراجحي6

4األستاذ/ إبراهيم بن محود املزيد 7

٣املهندس / رياض سامل علي أمحد8

٣الدكتور / عبدالرمحن بن عبداهلل الزامل٩

٣املهندس / حممد بن عبداهلل الغرير١٠

١١
األستاذ / عبدالرمحن بن علي التركي " رمحه اهلل "

انتهت عضويته يف 
٢٠١6/٠٩/٠8١م

١تاريخ التعيني يف ٢٠١6/١٠/١ماألستاذ/ زياد بن عبد الرمحن التركي١٢

الحادي عشر: مجلس اإلدارة

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

االسم
األسهم يف 31 ديسمرب 2016ماألسهم يف 1 يناير 2016م

ملكية األقرباء من نسبة التغريصايف التغري
الدرجة األوىل وتغريها نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

---٠٫٠٥١%٠٫٠٥١١86٫6٠٠%١86٫6٠٠معايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل

--٥٣٫8٥4%٠٫٠٣8١64٫٠٠٠%٠٫٠8٣١4٠٫٥٢٥%٣٠4٫٥٢٥املهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي

---٠٫١٩١%٠٫١٩١7٠٠٫٠٠٠%7٠٠٫٠٠٠املهندس / حممد بن عبداهلل الغرير

---٠٫٢4١%٠٫٢4١88٣٫8٩٢%88٣٫8٩٢الدكتور / عبدالرمحن بن عبداهلل الزامل

---٠٫٠٠8%٠٫٠٠8٣٠٫٠٠٠%٣٠٫٠٠٠الدكتور / عبدالعزيز بن عبدالرمحن القويز

-+٠٫64٣%٢٫٢7٩٥٣٫٣8٠%٢٫٢6٥8٫٣٥8٫٣8٠%8٫٣٠٥٫٠٠٠األستاذ / عبدالرمحن بن علي التركي »رمحه اهلل«

---١٫6٩١%١٫6٩١6٫٢٠٠٫٠٠٠%6٫٢٠٠٫٠٠٠األستاذ / فهد بن سليمان الراجحي

---٠٫٠٠٠%٠٫٠٠٠48%48األستاذ/ إبراهيم بن محود املزيد 

-------املهندس / رياض سامل علي أمحد

-------األستاذ / عبدالعزيز عبدالرمحن اخلميس

-+ ١٠٠%٠٫٠٠٠١٫١64%١٫١64--الدكتور / سامي حممد حسني زيدان

-+ ١٠٠%٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠%٢٫٠٠٠--الدكتور / عبد الرمحن علي اجلعفري

-+ ١٠٠%٠٫٠٠٠١٫٠٠٠%١٫٠٠٠--األستاذ/ زياد بن عبد الرمحن التركي 

-------األستاذ / عايض حممد القرين

-------األستاذ / بندر علي مسعودي

الحادي عشر: مجلس اإلدارة
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٦.  وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين المصدر: 

االسم
األسهم يف 31 ديسمرب  2016ماألسهم يف 1 يناير 2016م

نسبة التغريصايف التغري
ملكية األقرباء 

من الدرجة األوىل 
وتغريها نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

-- ١٠٠%- ١٥٫٠٠٠--٠٫٠٠4%١٥٫٠٠٠املهندس / عبدالرمحن عبدالكرمي السيف 

-------املهندس / عبداهلل سيف السعدون

-------األستاذ / كيفن جون هايس

-------األستاذ / عبداهلل غرم اهلل احلريري

7.  وصف ألية مصلحة في فئة األسهم للمالك الرئيسيين:

بيان بأمساء وعدد أسهم ونسبة ملكية املسامهني الرئيسيني الذين ميلكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة خالل عام ٢٠١6م:

االسم
األسهم يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6ماألسهم يف ١ يناير ٢٠١6م

نسبة التغريصايف التغري
نسبة التملكالعددنسبة التملكالعدد

--٩٫6٩٥%٩٫6٩٥٣٥٫٥4٩٫٣7٥%٣٥٫٥4٩٫٣7٥شركة جمموعة الزامل القابضة 

٠٫٠7١%8٫٣4١٢٫١7٩٫84٩%7٫747٣٠٫٥8٥٫٣6٣%٢8٫4٠٥٫٥١4املؤسسة العامة للتقاعد 

٠٫١٢٣%8٫١7٢٣7٫٠٠٠%8٫١6١٢٩٫٩6٢٫478%٢٩٫٩٢٥٫478شركة إيكاروس للبتركيماويات القابضة

--٥٫١6٥%٥٫١6٥١8٫٩4٠٫٠٠٠%١8٫٩4٠٫٠٠٠شركة العليان املالية احملدودة 

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

مل يقم أي شخص بإبالغ الشركة عن أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر( خالل عام ٢٠١6م.

الحادي عشر: مجلس اإلدارة

9.  المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

يوضح اجلدول التايل املكافآت والتعويضات املدفوعة ألعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى املكافآت والتعويضات من الشركة مضافًا إليهم الرئيس التنفيذي واملدير املايل خالل عام ٢٠١6م:

)ريال سعودي(

أعضاء اجمللس غري التنفيذيني/املستقلنيأعضاء اجمللس التنفيذينيالبيان
مخسة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا أعلى 
املكافآت والتعويضات يضاف إليهم الرئيس 

التنفيذي واملدير املايل

8٫٠4١٫٩٣8--الرواتب والتعويضات

-١8٫٠٠٠٣٠١٫6٩١البدالت

6٣٩٫8٢٩--املكافآت الدورية والسنوية

---اخلطط التحفيزية

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

الحادي عشر: مجلس اإلدارة
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١.  لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء أحدهم عضوًا يف جملس اإلدارة، والعضوان اآلخران مت ترشيحهما من خارج 
جملس اإلدارة من ذوي اخلربة اليت تؤهلهم للمشاركة الفاعلة يف أعمال جلنة املراجعة وقد أقرت اجلمعية 

العامة العادية للشركة الئحة جلنة املراجعة حسب نظام الشركات اجلديد يف تاريخ ٢٠١6/١٢/٠7م كما 
موضح أدناه:

•  المادة األولى: مقدمة عامة:
مت إعداد الئحة جلنة املراجعة للشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«، شركة مسامهة  سعودية، وفقا ملتطلبات نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة واالستثمار والئحة حوكمة الشركات · 

الصادرة عن هيئة السوق املالية والنظام األساسي للشركة.

حتدد هذه الالئحة صالحيات جلنة املراجعة )اللجنة( وكيفية اختيار أعضائها وكيفية إهناء خدماهتم،  وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها واإلجراءات اخلاصة باجتماعاهتم.· 

ال يتم تعديل أي مواد من هذه الالئحة إال بناًء على اقتراح من جملس اإلدارة وبعد موافقة اجلمعية   ·
العامة للشركة. ومجيع االقتراحات اليت تصدر عن اللجنة هي عبارة عن توصيات جمللس اإلدارة وليست 

ملزمة له.

•  المادة الثانية: تكوين لجنة المراجعة وضوابط العضوية:
تشكل بقرار من اجلمعية العامة العادية للشركة جلنة مراجعة من املسامهني أو من غريهم على أن يكون   .١

من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أيًا من أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيني، وجيب أال يقل 
عدد أعضاء جلنة املراجعة عن ثالثة وال يزيد على مخسة، ويكون من بينهم خمتص بالشؤون املالية 

واحملاسبية. 

حتدد اجلمعية العامة للشركة يف قرار تشكيل اللجنة بناًء على اقتراح من جملس اإلدارة قواعد اختيار   .٢
أعضاء جلنة املراجعة ومدة عضويتهم وحتدد مهام اللجنة وأسلوب وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

تنتهي عضوية اللجنة بانتهاء مدة عضوية جملس اإلدارة، إذا شغر منصب عضو اللجنة أثناء فترة عمل   .٣
اللجنة يعني عضوًا جديدا ليكمل فترة سلفه بشرط أن يعرض التعيني على اجلمعية العامة للشركة يف أول 

اجتماع هلا.

ال جيوز ملن كان يعمل لدى مراجع احلسابات خالل السنتني املاضيتني أن يكون عضوًا يف جلنة املراجعة.  .4

حيظر على العضو املنتدب أو أي من املديرين التنفيذيني يف الشركة ان يكونوا أعضاًء باللجنة.   .٥

•  المادة الثالثة: أسلوب وضوابط عمل اللجنة:
ختتار اللجنة من بني أعضائها رئيسًا، كما جيوز للجنة أن ختتار أمينًا هلا يعد حماضر إجتماعاهتا ويتوىل   .١

األعمال اإلدارية للجنة. 

يف حالة قيام اجمللس مبناقشة موضوع يندرج ضمن مسؤوليات اللجنة تنعقد اللجنة ملناقشة املوضوع وتعد   .٢
تقريرها عنه وتعرضه على اجمللس قبل اجتماعه.

ال جيوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء جلنة املراجعة، أو أن تضمن قروضهم مع الغري.   .٣

يلتزم عضو اللجنة مبا يلتزم به عضو جملس اإلدارة مثل احملافظة على أسرار الشركة.  .4

جيب على أعضاء اللجنة إبالغ جملس اإلدارة باملستجدات اليت تؤثـر على استقالليتهم أو بالتعارض يف   .٥
املصاحل املتعلقـة بالقرارات اليت تقوم اللجنة باختاذها وخيضع أداء اللجنة لرقابة وأشراف اجمللس دائمًا.

المادة الرابعة: اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها:  •
ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية 

وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة حق االطالع على سجالت ووثائق الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان 
من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة 

للشركة لالنعقاد، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أواًل: التقارير المالية:

مراجعة القوائم والبيانات املالية للشركة وإعالناهتا املتعلقة بأدائها املايل قبل عرضها على جملس اإلدارة،  أ. 
لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.

إبداء الرأي الفين - بناء على طلب جملس اإلدارة - فيما إذا كان تقرير اجمللس والقوائم املالية للشركة  ب. 
عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن املعلومات اليت تتيح للمسامهني واملستثمرين تقييم املركز أو الوضع 

املايل للشركة وأدائها ومنوذج عملها واستراتيجيتها.

دراسة أية مسائل مهمّة أو غري مألوفة تتضمنها التقارير املالية واحلسابات، والبحث بدقة يف أية مسائل  ج. 
يثريها املدير املايل للشركة أو من يتوىل مهامه أو مسؤول االلتزام يف الشركة أو مراجع احلسابات.

التحقق من التقديرات احملاسبية يف املسائل اجلوهرية الواردة يف التقارير املالية. د. 

دراسة السياسات احملاسبية املتبعة يف الشركة وإبداء الرأي والتوصية جمللس اإلدارة يف شأهنا. هـ. 

الثاني عشر: اللجان التابعة لمجلس اإلدارة:

ثانيًا: المراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن  أ. 
توصياهتا ورأيها يف مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل يف نطاق اختصاصها، على أن يودع 

جملس اإلدارة نسخًا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية العامة بعشرة 
أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من املسامهني بنسخة منه. ويتلى التقرير يف أثناء انعقاد اجلمعية.

دراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها. ب. 

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة املراجع الداخلي وإدارة املراجعة الداخلية يف الشركة إن وجدت،  ج. 
للتحقق من توافر املوارد الالزمة وفعاليتها يف أداء األعمال واملهام املنوطة هبا. وإذا مل يكن للشركة مراجع 

داخلي فعلى اللجنة تقدمي توصيتها للمجلس بشأن مدى احلاجة إىل تعيينه، وإذا مل توص بذلك فعليها 
بيان األسباب يف التقرير السنوي.

ثالثًا: مراجع الحسابات:

التوصية جمللس اإلدارة بتعيني مراجعي احلسابات وعزهلم وحتديد أتعاهبم وتقييم أدائهم، بعد التأكد  أ. 
من استقالهلم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

التحقق من استقالل مراجع احلسابات وموضوعيته، ومدى فعالية أعمال املراجعة، مع األخذ يف االعتبار  ب. 
القواعد واملعايري ذات الصلة.

مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقدميه أعماالً فنية أو إدارية خترج عن  ج. 
نطاق أعمال املراجعة، وإبداء مرئياهتا حيال ذلك.

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات. د. 

دراسة تقارير مراجع احلسابات ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اختذ بشأهنا. هـ. 

رابعًا: ضمان االلتزام:

مراجعة نتائج تقارير اجلهات الرقابية والتحقق من اختاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأهنا. أ. 

التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. ب. 

مراجعة العقود والتعامالت املقترح أن جتريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقدمي ما تراه بشأهنا  ج. 
إىل جملس اإلدارة.

الرفع إىل جملس اإلدارة مبا تراه من مسائل ترى ضرورة اختاذ إجراء بشأهنا، وإبداء توصياهتا باخلطوات  د. 
اليت يلزم اختاذها.

المادة الخامسة: ترتيبات تقديم الملحوظات:  •
على جلنة املراجعة مراجعة الترتيبات اليت تتيح للعاملني يف الشركة تقدمي مالحظاهتم بشأن أي جتاوز 

يف التقارير املالية أو غريها بسرية. وعلى اللجنة التحقق من تطبيق هذه الترتيبات بإجراء حتقيق مستقل 
يتناسب مع حجم اخلطأ أو التجاوز وأن تتبىن إجراءات متابعة مناسبة.

المادة السادسة: صالحيات لجنة المراجعة:  •
للجنة املراجعة يف سبيل أداء مهامها:

حق االطالع على سجالت الشركة ووثائقها. أ. 

طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية. ب. 

أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة  ج. 
تتعرض ألضرار أو خسائر جسيمة.

المادة السابعة: اجتماعات اللجنة:  •
جتتمع جلنة املراجعة بصفة دورية كل )ثالثة أشهر( على األقل، وكلما دعت احلاجة إىل ذلك، وجيب   .١

إعداد حماضر اجتماعات تتضمن مناقشاهتا وتوصياهتا.

جتتمع جلنة املراجعة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، ومع املراجع الداخلي للشركة.  .٢

للمراجع الداخلي ومراجع احلسابات طلب االجتماع مع اللجنة كلما دعت احلاجة إىل ذلك.  .٣

جتتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب أثنني من أعضاء اللجنة أو بطلب من إدارة املراجعة الداخلية أو   .4
مراجع احلسابات. 

ال يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إال حبضور نصف عدد األعضاء على األقل، وال جيوز لعضو اللجنة أن   .٥
ينيب عنه غريه يف حضور اجتماعات اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية األعضاء احلاضرين، ويف 

حالة التساوي عند التصويت يتم ترجيح الرأي الذي يصوت لصاحله رئيس اللجنة.

المادة الثامنة: تعارض لجنة المراجعة مع مجلس اإلدارة:  •
إذا حدث تعارض بني توصيات جلنة املراجعة وقرارات جملس اإلدارة، أو إذا رفض اجمللس األخذ بتوصية   -
اللجنة بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي، 

فيجب تضمني تقرير جملس اإلدارة توصية اللجنة ومربراهتا، وسبب عدم أخذه هبا.

الثاني عشر: اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
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أ. أعضاء لجنة المراجعة للدورة السابقة من ٢٠١3/١٢/١٠م حتى ٢٠١٦/١٢/٠9م:

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة األستاذ / فهد سليمان الراجحي١

عضو اللجنة األستاذ / أديب عبداهلل الزامل٢

عضو اللجنة األستاذ/ عبدالسالم ناصر أباعود٣

ب. أعضاء لجنة المراجعة للدورة الجديدة من ٢٠١٦/١٢/١٠م حتى ٢٠١9/١٢/٠9م:

الصفةاالسمم

رئيس اللجنة األستاذ / إبراهيم محود املزيد١

عضو اللجنة األستاذ / عبدالسالم ناصر أباعود ٢

عضو اللجنة األستاذ/ حممد فرحان النادر ٣

ج. تاريخ انعقاد االجتماعات:

عقدت اللجنة ثالثة أجتماعات خالل العام ٢٠١6م

تاريخ االجتماعاالجتمــاعم

٠٩/ ٠٢/ ٢٠١6ماالول١

٠٥/ ٠6/ ٢٠١6مالثاين٢

٠٩ /٠٩/ ٢٠١6مالثالث٣

وخالل العام ٢٠١6م، قامت جلنة املراجعة بدراسة ومراجعة القوائم املالية األولية والسنوية و اختاذ قرارها 
بالتمرير و رفع توصياهتا جمللس اإلدارة العتمادها.

٢.  لجنة الترشيحات والمكافآت:
تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من مخسة أعضاء من جملس إدارة الشركة وهم كما يلي:

ح. أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السابقة من ٢٠١3/١٢/١٠م حتى ٢٠١٦/١٢/٠9م:

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١

عضو اللجنةالدكتور / فهد بن سليمان الراجحي ٢

عضو اللجنةاألستاذ / سامي حممد حسني زيدان ٣

عضو اللجنةاملهندس / حممد عبداهلل الغرير4

عضو اللجنةاألستاذ / إبراهيم بن محود املزيد٥

أ. تاريخ انعقاد االجتماع:

عقدت اللجنة اجتماعًا خالل العام ٢٠١6م

االجتمــــــــاع 2016/10/30م

شكل جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« جلنة الترشيحات واملكافآت للدورة 
اجلديدة اليت بدأت أعماهلا يف ٢٠١6/١٢/١٠م وتنتهي يف ٢٠١٩/١٢/٠٩م أعضاء اللجنة التالية أمسائهم: 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١

عضو اللجنةاألستاذ / فهد بن سليمان الراجحي ٢

عضو اللجنةالدكتور / عبد الرمحن علي اجلعفري ٣

عضو اللجنةالدكتور / سامي حممد حسني زيدان 4

عضو اللجنةاألستاذ/ زياد بن عبد الرمحن التركي٥

الثاني عشر: اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

د. مهام لجنة الترشيحات والمكافآت واختصاصاتها:
التوصية جمللس اإلدارة بالترشيح لعضوية اجمللس وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم   .١

ترشيح أي شخص سبق إدانته جبرمية خملة بالشرف واألمانة.

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية جملس اإلدارة وإعداد وصف   .٢
للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم أن خيصصه 

العضو ألعمال جملس اإلدارة. 

مراجعة هيكل جملس اإلدارة ورفع التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها.   .٣

حتديد جوانب الضعف و القوة يف جملس اإلدارة، واقتراح معاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة.  .4

التأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو   .٥
يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني ويراعى عند وضع تلك   .6
السياسات استخدام معاير ترتبط باألداء.

مراجعة واعتماد سياسيات الرواتب واملزايا والعوائد اخلاصة مبوظفي الشركة.  .7

التوصية جمللس اإلدارة بالترشيحات املقترحة ألعضاء جملس إدارة الشركات التابعة أو أي تعديالت   .8
مقترحة على اهليكل التنظيمي للشركة.

3.  اللجنة التنفيذية:
تتكون اللجنة من ستة أعضاء مجيعهم أعضاء يف جملس اإلدارة، وهم كما يلي: 

أ. أعضاء اللجنة التنفيذية للدورة السابقة من ٢٠١٣/١٢/١٠م حىت ٢٠١6/١٢/٠٩م:

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١

عضو اللجنةاملهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي٢

عضو اللجنةاملهندس / رياض سامل علي أمحد٣

عضو اللجنةالدكتور/ عبدالعزيز بن عبدالرمحن القويز4

عضو اللجنةالدكتور / سامي حممد حسني زيدان٥

عضو اللجنةاألستاذ/ عبدالعزيز عبدالرمحن اخلميس6

شكل جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« اللجنة التنفيذية للدورة اجلديدة اليت 
بدأت أعماهلا يف ٢٠١6/١٢/١٠م وتنتهي يف ٢٠١٩/١٢/٠٩م اعضاء اللجنة التالية أمسائهم: 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل املهندس / عبدالعزيز بن عبداهلل الزامل١

عضو اللجنةاملهندس / أمحد بن عبدالعزيز العوهلي٢

عضو اللجنةاألستاذ / فهد بن سليمان الراجحي٣

عضو اللجنةاملهندس / رياض سامل علي أمحد4

عضو اللجنةاألستاذ / عايض حممد القرين٥

عضو اللجنةاألستاذ / بندر علي مسعودي6

الثاني عشر: اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
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ب.	مهام اللجنة التنفيذية واختصاصاتها:
دراسة املواضيع احملالة للجنة من قبل جملس اإلدارة واختاذ القرارات املناسبة حياهلا حسب تفويض اجمللس.  .١

متارس اللجنة صالحيات اجمللس بناًء على جدول الصالحيات املتضمن بالالئحة وفيما يتعلق بإدارة وتوجيه   .٢
أنشطة وشؤون العمل يف الشركة باستثناء تلك األمور اليت ينص على تفويضها إىل جلان أخرى للمجلس 
واألمور اليت ليس باإلمكان تفويضها من قبل اجمللس مبوجب أحكام القوانني واألنظمة املتبعة أو مبوجب 

أحكام النظام األساسي وعقد التأسيس.

إعداد التوصيات املتعلقة باملشروعات اجلديدة واستثمارات الشركة ورفعها إىل جملس اإلدارة.  .٣

إعداد التوصيات اخلاصة بالقرارات اإلستراتيجية املتعلقة باألولويات التشغيلية للشركة ورفعها جمللس اإلدارة.  .4

التصرف نيابة عن جملس اإلدارة وممارسة كافة سلطات وصالحيات اجمللس يف إختاذ القرارات املناسبة   .٥
واليت ال ميكن تأجيلها إىل اجللسة املقررة من إجتماعات اجمللس أو يصعب إختاذها من خالل آلية التمرير.

تزويد جملس اإلدارة مبحضر اإلجتماع يتضمن وصفًا لكافة القرارات والتوصيات اليت اختذهتا اللجنة.  .6

ج. تاريخ انعقاد االجتماع:
تاريخ االجتماعاالجتماعم

٢٢ /٠٣/ ٢٠١6ماألول ١

٢٠١6/١٠/٣٠مالثاين٢

يقر جملس اإلدارة بالتايل:

أن سجالت احلسابات أعدّت بالشكل الصحيح.  .١

أن نظام الرقابة الداخلية أعدّ على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  .٢

أنه ال يوجد أي شك يذكر يف قدرة املصدر على مواصلة نشاطه.   .٣

مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري واألنظمة احملاسبية الصادرة عن اهليئة السعودية   .4
للمحاسبني القانونيني وطبقًا للمتطلبات ذات العالقة من نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما 

يتعلق بإعداد ونشر البيانات املالية.

ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفًا فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء   .٥
جملس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدير املايل أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل مبوجبه أحد أعضاء جملس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيني عن أي   .6
راتب أو تعويض.

ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل مبوجبه أحد مسامهي الشركة عن أية حقوق يف األرباح.   .7

الثالث عشر: إقرارات مجلس اإلدارة: الثاني عشر: اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

عقدت سبكيم خالل عام ٢٠١6م مجعية عمومية عادية بتاريخ ٢7 مارس ٢٠١6م، ومجعية عمومية غري 
عادية بتاريخ ٠7 ديسمرب ٢٠١6م، حيث قامت الشركة باإلعالن عن موعدي انعقاد كلتا اجلمعيتني ومكاهنما 

وجدول أعماهلما قبل املوعد خبمسة وعشرين يومًا على األقل وذلك يف موقع شركة السوق املالية السعودية 
)تداول( وموقع الشركة اإللكتروين ويف اجلريدة الرمسية والصحف احمللية، كما أتاحت الشركة الفرصة 

للمسامهني للمشاركة والتصويت على املوضوعات اليت يتضمنها جدويل أعمال تلك اجلمعيات وإحاطتهم 
بالقواعد اليت حتكم اجتماع اجلمعية وإجراءات التصويت عرب دعوة اجلمعية، وكذلك عن طريق توزيع 

ملف حيتوي على معلومات كافية متكن املسامهني من اختاذ قراراهتم، وقامت الشركة بإبالغ السوق عن 
نتائج اجتماع كال اجلمعيتني فور انتهائهما، ومت متكني املسامهني من اإلطالع على حمضري االجتماع لتلك 

اجلمعيات مبقر الشركة وأيضًا من خالل موقع الشركة اإللكتروين، وتأكيدًا على حرص سبكيم واستمراريتها 
على تطوير طرق التواصل مع مسامهيها وتسهيل كافة اإلجراءات هلم فقد أتاحت سبكيم خدمة التصويت 

عن بُعد ملسامهيها الذين تعذر عليهم حضور اجتماع كال اجلمعيتني، وذلك من خالل التصويت على جداول 
بنود أعمال اجلمعية عرب املوقع اإللكتروين اخلاص مبوقع تداواليت. وفيما يلي وصف لتلك اجلمعيات وأهم 

القرارات املتخذة:

القرارات املتخذةتاريخ انعقاد اجلمعيةم

مجعية عامة غري عادية 2016/03/27م1

%68.2
إمجايل احلضور

%54.9
تصويت عن بعد

%13.3
حضور أو توكيل

املوافقة على تقرير جملس اإلدارة للعام املايل ٢٠١٥م.. ١
املوافقة على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية يف ٢٠١٥/١٢/٣١م.. ٢
التصديق على القوائم املالية وحساب األرباح واخلسائر للشركة يف ٢٠١٥/١٢/٣١م.. ٣
إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املنصرم ٢٠١٥م.. 4
التصويت على مامت توزيعه من أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن النصف األول لعام ٢٠١٥م بواقع )٠٫6٠( ريال سعودي للسهم الواحد مبا ميثل )6%( من رأس . ٥

املال بإمجايل مبلغ وقدره )٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال سعودي.
املوافقة على صرف مبلغ )٢٫٢٠٠٫٠٠٠ ريال( مليونني ومائتا ألف ريال كمكافأة ألعضاء جملس اإلدارة بواقع )٢٠٠٫٠٠٠ ريال( مائتا ألف ريال لكل عضو عن السنة املالية ٢٠١٥م.. 6
املوافقة على اختيار مراجع احلسابات املرشح من قبل جلنة املراجعة ملراجعة حسابات الشركة للعام املايل ٢٠١6م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.. 7
التصويت على تعديل املادة العشرين من النظام األساسي للشركة. 8

مجعية عامة عادية 2016/12/07م2

%70.2
إمجايل احلضور

%32.7
تصويت عن بعد

%37.5
حضور أو توكيل

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتعيني األستاذ/ زياد عبدالرمحن التركي كعضو يف جملس إدارة الشركة بتاريخ ١ أكتوبر ٢٠١6م الستكمال دورة اجمللس احلالية . ١
واليت ستنتهي يف ٩ ديسمرب ٢٠١6م.

التصويت على انتخاب أعضاء جملس اإلدارة من بني املرشحني املتقدمني بطلبات ترشيحهم )تصويت تراكمي( على أن يبدأ اجمللس اجلديد أعماله اعتبارًا من . ٢
تاريخ ١٠ ديسمرب ٢٠١6م وملدة ثالث سنوات ميالدية.

التصويت على توصية جملس اإلدارة بتشكيل جلنة املراجعة وحتديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة اجلديدة اليت تبدأ من تاريخ١٠ ديسمرب . ٣
٢٠١6م وملدة ثالث سنوات.

الرابع عشر: جمعيات المساهمين:

الرابع عشر: جمعيات المساهمين:
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ينعكس جناح سبكيم يف املقام األول على قدرهتا املتميّزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، 
فلدى سبكيم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز يف األداء واملشاركة 

الفعالة على كافة األصعدة ومستويات التنظيم اإلداري يف كل شركات سبكيم التابعة، وتوفر سبكيم ملوظفيها 
الرضا الوظيفي الذي حيقق طموحهم املهين، كما هتتم سبكيم بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل 

التدريب الفين واإلداري لرفع مستويات الكفاءة والوالء وخلق بيئة تنافسية شريفة داخل الشركة.

وفيما يلي بيان بعدد العاملني يف سبكيم وشركاهتا التابعة يف هناية عام ٢٠١6م مقارنة بعام ٢٠١٥م ونسبتها:

العاملون
٢٠١٥م2016م

النسبةالعددالنسبةالعدد

74%7٢8١8%74٩السعوديون 

٢6%٢8٢٩4%٢٩8غري السعوديني

1.047١٫١١٢اإلمجايل

وفيما يلي بعض من إجنازات قسم املوارد البشرية اليت قام هبا خالل عام ٢٠١6م: 

استطاع فريق املوارد البشرية برفع كفاءة عملية تسجيل األوقات اإلضافية وتعويضها عن طريق االستفادة  �·
من تفعيل نظام تسجيل أوقات الدخول واخلروج اإللكتروين.

عمل فريق املوارد البشرية على تنظيم محالت توعوية شاملة ملا خيص املوظف بشأن السياسات والقوانني  �·
املتبعة بالشركة.

نفذت »سبكيم« ١6٢ برناجمًا تدريبيًا خالل عام ٢٠١6م منها ٥4 برناجما بالتعاون مع جهات تدريب خارجية 
تتميّز باجلودة واالحترافية ويتم إختيارها طبقا ملعايري اجلودة. و قد قام مدربو سبكيم بعقد ١٠8 برناجما 

داخليًا. يهدف كل ذلك إىل رفع كفاءة العاملني واإلداريني والفنيني وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم. وقد بلغ 
عدد املستفيدين منها ١٫6٢6 موظفًا من خمتلف الشركات. 

وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عرب اإلنترنت والذي ضم أكثر من ٥٠٠ دورة تدريبية يف جماالت اإلدارة، 
القيادة، مهارات العمل، األمن والسالمة، ودورات برامج احلاسب حضرها أكثر من 748 موظفًا. ومن اجلدير 

بالذكر أن حمتوى هذه املواد التدريبية مت إعداده من قبل جامعات ومؤسسات تعليمية عاملية. 

وهتتم سبكيم بتدريب املوظفني اجلدد على رأس الوظيفة من مشغلي املصانع لإلستفادة من التعلم على رأس 
العمل. حيث مت تقدمي ١٥٩٫664 ساعة عمل تدريبية. 

قدمت الشركة العديد من الدورات التدريبية اليت تساعد موظفيها على التأقلم مع ثقافة الشركة واملسامهة 
يف حتقيق رؤيتها وأهدافها. فقمنا بتقدمي حزمة دورات تساعد على تأصيل مبدأ »حتدي املنطق« وهو من 

مبادئ الشركة األساسية والذي يدعو موظفي الشركة لتحدي الطريقة اإلعتيادية لتقدمي منتجاتنا وخدماتنا 
بطريقة ابداعية وملهمة. مشلت تلك احلزمة على دورة »العصف الذهين ورسم اإلفكار«، دورة »حتليل 

البيانات وتقدميها بإستخدام اإلكسل«، دورة »اخلرائط الذهنية«، دورة »القبعات الست«، ودورة »أدوات 
التحليل لألعمال« حيث بلغ عدد احلضور هبذه احلزمة إىل أكثر من ١٠٠ متدربا. 

قامت سبكيم أيضا بالتعاون مع شركة دوبونت العاملية لتقدمي برنامج اإلدارة اآلمنة للعمليات والذي يهدف 
بشكل كبري لتغري املنظور اإلعتيادي وحتسني السلوك فيما خيص السالمة باملصانع. حضر هذا الربنامج ما 

يزيد عن ٣٥ متدربا من خمتلف قطاعات الشركة. 

تويل سبكيم إهتمامًا بالشباب السعودي حديثي التخرج. ولذلك نفذت الشركة برنامج تطويري لتحديد 
املسار الوظيفي ملنسوبيها من اخلرجيني اجلدد. يستمر الربنامج ملدة سنتني حيث يتدرب فيه املشتركون 

على رأس العمل إىل جانب حصوهلم على دورات تدريبية يف العمل اجلماعي وإدارة الوقت والتفكري اإلبداعي 
والذكاء االنفعايل بلغ عدد احلضور هبا ٢6 متدربًا، مت ختريج ٢١ موظفًا خالل ٢٠١6م، فيما اليزال ١4 موظفًا 

يواصلون مسريهتم يف الرقي إىل أعلى معدالت األداء. 

ودعما الستراتيجية الشركة جتاه اخلدمة اجملتمعية اشتركت إدارة التدريب مع إدارة خدمة اجملتمع يف تنسيق 
ورشة عمل عن حتسني خدمة اجملتمع حضرها ما يقرب من ٢٠ موظف من فريق سبكيم لألعمال التطوعية. 

يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب املادة )4١( من النظام األساسي للشركة وذلك بعد خصم 
مجيع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت:

استقطاع نسبة )١٠%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف   .١
هذا االستقطاع مىت بلغ اإلحتياطي املذكور نصف رأس املال.

للجمعية العمومية وبناًء على اقتراح من جملس اإلدارة أن تستقطع نسبة معينة من األرباح الصافية   .٢
لتكوين احتياطي اتفاقي وختصيصه لغرض أو أغراض معينة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أوىل للمسامهني تعادل )٥%( من رأس املال املدفوع.  .٣

خيصص بعد ما تقدم، نسبة ال تزيد على )١٠%( من الباقي مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة مع مراعاة   .4
األنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة هبذا الشأن ويوزع الباقي بعد ذلك على املسامهني كحصة 

إضافية من األرباح.

جيوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مسامهيها بشكل دوري ربع سنوي إذا مسحت   .٥
إمكانياهتا املالية بذلك شريطة أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعميمات 

الصادرة حول ذلك من قبل وزارة التجارة والصناعة.

وقد مت التصويت على ما مت توزيعه من أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن النصف األول لعام ٢٠١٥م 
بواقع )٠٫6٠( ريال سعودي للسهم الواحد مبا ميثل )6%( من رأس املال بإمجايل مبلغ وقدره )٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ريال 

سعودي يف اجلمعية العامة اليت عقدت يف ٢٠١6/٠٣/٢7م. 

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

السابع عشر: الموارد البشرية:السادس عشر: الجزاءات والعقوبات:الخامس عشر: سياسة توزيع األرباح:
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1.  برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:
يهدف الربنامج إىل إتاحة الفرصة للموظفني السعوديني العاملني لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام 
المتالك وحدات سكنية، وذلك يف إطار السياسة املعتمدة لتأمني االستقرار والراحة ملوظفيها وحتفيزهم من 

أجل االستمرار والعمل يف خدمة الشركة. 

و خالل عام ٢٠١6م قامت الشركة بتخصيص ٣٥4 وحدة سكنية للموظفني حيث مت تشكيل جلنة اإلسكان 
وذلك لوضع أسس ومعايري االنضمام للربنامج وقد قامت اللجنة بتوزيع املساكن وفقًا ملعايري اإلستحقاق 

وذلك من خالل عقد جمموعة لقاءات إلستقبال املتقدمني لإلنضمام للربنامج وحتديد اختيارهم للوحدات 
السكنية اليت يرغبون فيها وشرح كيفية احتساب نسبة االستقطاع باإلضافة لتحديد الدفعات املقدمة ملن 

لديهم ذلك وحتديث ذلك عرب البوابة اإللكترونية. وذلك للعمل على تذليل كل الصعوبات والعقبات للموظفني 
إلهناء ختصيص الوحدات السكنية و قد استضافت اللجنة 446 موظفا كل على حدة لعرض الوحدات السكنية 

وتوقيع اتفاقية مبدئية ملن رغب باالنضمام للربنامج. 

2.  برنامج الموظفين التحفيزي لتملك األسهم:
تطبق سبكيم برنامج املوظفني التحفيزي، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى 
جهودهم خلدمة الشركة وحتقيق أهدافها املنشودة، كما يساهم هذا الربنامج يف استقطاب العناصر ذات 

الكفاءة العالية يف جمال البتروكيماويات.  وتقوم شركة البالد لالستثمار بإدارة الربنامج من خالل حمفظة 
خاصة مت فتحها يف عام ٢٠١٠م. وقد مت حتويل عدد ١6٣٫676 سهمًا خالل عام ٢٠١6م من حمفظة الربنامج 

لدى شركة البالد لالستثمار إىل حمافظ املوظفني املستحقني الذين أكملوا بنجاح فترة االشتراك يف الربنامج 
خالل عام ٢٠١6م. وقد بلغ عدد إمجايل أسهم الربنامج كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م حنو 7٥٩٫٩٠٠ سهمًا.

3.  برنامج االدخار:
بادرت الشركة إىل إجياد نظام للتوفري واالدخار متوافق مع الشريعة اإلسالمية لتحفيز املوظفني وتعزيز 

والئهم وانتمائهم للشركة مما يساهم يف رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية املؤهلة 
وحتفيزهم على االستمرار يف اخلدمة ومساعدة املوظف السعودي على جتميع مدخراته واالستفادة منها، 

وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب املوظف املشترك يف الربنامج، كما تقوم باستثمار مدخرات املشترك 
إذا رغب يف ذلك، ويكون هلا احلق يف إدارة ذلك االستثمار على الوجه الذي تراه حمققًا ملصلحة املشترك 

وفقًا ألفضل احملافظ االستثمارية املتاحة واجلائزة شرعًا. كما هلا حق الدخول يف أنشطة استثمارية 
مبدخرات املشتركني الراغبني يف االستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك املتخصصة وفقًا ألسس ومعايري 

االستثمار اإلسالمي مبا يعود على املشتركني بالفائدة وبشرط أن يكون االستثمار يف أوعية وحمافظ إسالمية 
قليلة املخاطر. وقد مت تطبيق برنامج االدخار يف عام ٢٠١١م، ويقوم بنك اجلزيرة بإدارة برنامج االدخار 

الذي متت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل اهليئة الشرعية للبنك. 

الثامن عشر: البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

يوضح اجلدول التايل املخصصات والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١6م مقارنة بعام ٢٠١٥م.

)ماليني الرياالت(

٢٠١٥م2016مالبيان

١6٥١٥٥مكافأة هناية اخلدمة

٢١١١برنامج االدخار

-  إدارة عالقات المستثمرين:
تلعب إدارة عالقات املستثمرين دورًا بارزًا يف تطوير أداء الشركة وزيادة التواصل مع املسامهني واملستثمرين 

إىل جانب إدارة التواصل مع هيئة السوق املالية و»تداول« وتطبيق السياسات املتعلقة باحلوكمة واإلفصاح، مع 
اإلمتثال ألنظمة هيئة السوق املالية وتداول، من أجل إتاحة الفرصة خللق تواصل فعَّال له اجتاهني فيما بني 

الشركة ومستثمريها، والفئات املستفيدة األخرى.

متثل عالقات املستثمرين نقطة حيوية تساعد على الوصول إىل حتقيق القيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك 
من خالل التواصل مع املستثمرين واحملللني وتزويدهم بكافة املعلومات اليت تساعدهم يف تقييم وضع 

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

وقد عملت الشركة خالل عام ٢٠١6م على تأكيد أمهية دور »عالقات املستثمرين« وذلك من خالل حصوهلا 
على جائزة الشركة األكثر تطورًا يف عالقات املستثمرين على مستوى الشرق األوسط وذلك خالل احلفل 

الذي نظمته مجعية عالقات املستثمرين بالشرق األوسط ومشال أفريقيا )MEIRA( يف مدينة ديب نظري 
املمارسات اليت قدمتها الشركة يف عالقتها مع املستثمرين واليت تشمل جوانب متعددة تشمل التقارير 

واالجتماعات الدورية، والتواصل الفعال مع أصحاب املصاحل.

موقع سبكيم لعالقات المستثمرين:
  حترص »سبكيم« دائمًا على ضرورة حتقيق مبدأ العدالة أمام اجلميع يف توفري املعلومات املناسبة بغرض 
مساعدة املسامهني واملستثمرين على اختاذ قراراهتم االستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية عن 

طريق االفصاح من خالل املوقع الرمسي لتداول وعرب موقعها اخلاص بعالقات املستثمرين الذي يشتمل على 
معلومات ختدم مستثمريها ومسامهيها على حد سواء و ميكن زيارته من خالل موقع الشركة على شبكة 

األنترنت.

وحترص الشركة على التواصل مع املسامهني والرد على مجيع استفساراهتم وتزويدهم بكافة املعلومات 
املطلوبة يف الوقت املناسب، بكافة الوسائل املمكنة، كما توجت الشركة هذه اجلهود بتطبيق خدمة التصويت 
عن بُعد إلتاحة الفرصة للمسامهني الذين يتعذر عليهم حضور اجتماع اجلمعيات العمومية اخلاصة بالشركة 

للتصويت على بنود جدول أعمال تلك اجلمعيات العمومية.

العشرون: عالقات المستثمرين:التاسع عشر: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:
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تسعى سبكيم لتطوير عالقة تقوم على االستدامة بني الشركة واجملتمع من خالل خلق ثقافة املسئولية 
اجملتمعية وتعزيزها يف كافة أعمال الشركة، حيث نؤمن بأن خدمة اجملتمع مسئولية فردية ومجاعية تنهض 

هبا يف كل إدارات وموظفي الشركة، وحنرص على انتشار أعمالنا يف كافة مناطق اململكة ونراعي موضوع 
التنوع من حيث الربامج.

مجاالت اهتمامنا في المسئولية المجتمعية:
الرعاية الصحية والبيئية  .١

الرعاية االجتماعية والرياضية  .٢

االقتصاديات احمللية وبرامج التأهيل والتدريب  .٣

تطوير التعليم والربامج الثقافية  .4

األوقـاف  .٥

األعمال التطوعـية  .6

يف عام ٢٠١6 ورغم الظروف الصعبة اليت مر هبا االقتصاد العاملي وخصوصا قطاع البتروكيماويات، إال أن 
سبكيم التزمت بواجباهتا جتاه اجملتمع، حيث بلغ جمموع ما خصصته خلطة يف ٢٠١6م ألنشطة خدمة 

اجملتمع ما يقارب 7 ماليني ريال.

وإلمياننا الشديد أن موظفينا مكون رئيسي باجملتمع، ولتشجيعهم على تبين أفكارنا خبدمة اجملتمع ونشر 
هذه الثقافة، أنشأنا صندوقا يقوم املوظف باستقطاع جزء من راتبه الشهري واملشاركة به بأعمال اخلري.

مبادرة الفريق التطوعي: 
كوّنت الشركة فريق تطوعي من ١٣٠ موظف ويعترب الفريق التطوعي بسبكيم سر من أسرار جناح واستمرارية 

األنشطة االجتماعية يف سبكيم، حيث بلغ عدد الربامج املنفذة من فريقنا التطوعي أكثر من ١8٠ برنامج 
تطوعي خالل ستة أعوام )٢٠١٠-٢٠١6( استغرق ما يقارب 6٠٠٠ ساعة عمل على تنفيذها، وتناوب على 

تنفيذها أكثر من ١٣٠ موظف من موظفي الشركة وعدد غري قليل من أفراد عوائلهم. حيث يعترب فريقنا 
التطوعي الفريق التطوعي األول تأسيسا بني الشركات الكيماوية والبتروكيماوية باململكة.

الثاني والعشرون: المسئولية المجتمعية:

تسعى سبكيم بصفتها شركة مسامهة عامة، لتطبيق أعلى معايري احلوكمة من خالل سياسة حوكمة سبكيم 
ودليل قواعد السلوك املهين ومبا يتفق مع والقواعد املنظمة هليئة السوق املالية وإميانا من »سبكيم« بأمهية 

احلوكمة، فقد حرصت على تطبيق مجيع القواعد اإللزامية املنصوص عليها يف الئحة حوكمة الشركات 
الصادرة عن هيئة السوق املالية اليت تكفل محاية حقوق املسامهني وتعزيز التزام الشركة مبعايري اإلفصاح 

والشفافية. 

وخالل عام ٢٠١6م راجعت جلنة الترشيحات واملكافآت االستقاللية يف جملس اإلدارة والتأكد من األعضاء 
املستقلني وعدم وجود أي تعارض مصاحل مبا يتوافق مع املادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة السوق املالية.

وقد قامت سبكيم بإعداد نظام احلوكمة اخلاص هبا، واعتمدته اجلمعية العمومية يف ٢٠٠٩/٠4/٠4م وفقًا 
ملتطلبات الئحة حوكمة الشركات املادة )١٠( فقرة )ج( الصادرة عن هيئة السوق املالية ومبا ال يتعارض مع 
نظام الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج والنظام األساسي للشركة. وليتمكن املسامهون من االطالع على 

الالئحة قامت الشركة بوضع نظام احلوكمة على موقعها اإللكتروين.

وتطبيقًا للمادة العاشرة الفقرة )ب( من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية أقر جملس 
إدارة »سبكيم« سياسة تعارض املصاحل مبا يتماشى مع أحكام الئحة هيئة السوق املالية. وقامت بتطبيق 

مجيع مواد الئحة احلوكمة الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء املواد الواردة أدناه:

األسباب والتفاصيلاإلجراءالفقرةاملادة

)6(

حقوق التصويت

هل يبني النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند اختيار أعضاء جملس اإلدارة يف ب
اجلمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي؟

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

التراكمي يف اجلمعيات العمومية القادمة

جيب على املستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يتصرفون بالنيابة عن غريهم د
- مثل صناديق االستثمار- اإلفصاح عن سياساهتم يف التصويت وتصويتهم الفعلي يف تقاريرهم 

السنوية؟

ال ينطبق

)١٢(

تكوين جملس اإلدارة

هل التزم مجيع األشخاص ذوي الصفة االعتبارية - الذين حيق هلم حبسب نظام الشركة تعيني ط
ممثلني هلم يف جملس اإلدارة عدم التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين يف جملس اإلدارة؟

ال ينطبق

الواحد والعشرون: حوكمة الشركات:
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٢٥ مايو ١١-١٢ مايو ٤-٦ أبريل ١٣ أبريل ١٠-١٩ مارس ١٩ فرباير ١٠ فرباير ١٩-٢١ يناير١٣ يناير

١٢ أكتوبر١٢ سبتمرب٢٣ أغسطس ٤-٥ يوليو ٢٦،٢٣،٢٢ يونيو ١٣ يونيو ١٢،٩،٨ يونيو ٢ يونيو 

١

جتديد مسجد

٣

بيئة بال نفايات

٤
تنظيم يوم

مفتوح لأليتام

٥

حياتنا بيئتنا

٧
تربع بالدم (١(

٦
تنظيم لقاء 

األيتام واملوظفني

٩
تربع بالدم (٢(

٨
تنظيم تـبـرع 
وقف القرآن

٢

كسوة الشتاء

١٣
إفطار صائم

١٧
محلة نظافة البيئة 
الداخلية يف سبكيم

١١

السلة الرمضانية

١٠
تنظيم حفل تكرمي 

األيتام املتفوقني

١٢
تنظيم اللقاء

الرمضاين للموظفني

١٦

معايدة األطفال

١٤
تنظيم

زكـاة الفطر

١٥
تنظيم لقاء

«املبدعون السعوديون»

يوصي جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«، اجلمعية العامة غري العادية املقرر 
عقدها شهر أبريل من عام ٢٠١7م مبا يلي:

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل ٢٠١6م.  .١

التصويت على القوائم املالية وحساب األرباح واخلسائر للشركة كما يف ٢٠١6/١٢/٣١م.  .٢

التصويت على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية كما يف ٢٠١6/١٢/٣١م.   .٣

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املنصرم ٢٠١6م.  .4

التصويت على اختيار مراجع احلسابات من بني املرشحني من قبل جلنة املراجعة، ملراجعة حسابات   .٥
الشركة للعام املايل ٢٠١7م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.

التصويت على تعديل النظام األساسي للشركة.  .6

ويف اخلتام يتقدم جملس اإلدارة بالشكر والتقدير إىل مقام خادم احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده األمني 
وويل ويل العهد على رعايتهم ودعمهم ومساندهتم لقطاع البتروكيماويات يف اململكة، كما يثمن مجيع اجلهود 

املخلصة من اجلهات احلكومية يف دعمها املتواصل. ويتقدم اجمللس بالشكر واالمتنان للسادة املسامهني 
وجلميع منسويب الشركة على عطائهم املتواصل واملخلص لتحقيق أهدافها واحلرص على مكتسباهتا 

ومصاحلها ورفع مكانتها وقدرهتا التنافسية، سائلني اهلل سبحانه وتعاىل أن يبارك اجلهود آملني باستمرار 
الشركة يف تطوير أدائها وتعزيز قدراهتا لدعم منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة.

الخاتمة:الثاني والعشرون: المسئولية المجتمعية الثالث والعشرون: توصيات مجلس اإلدارة:

فريقنا التطوعي
منجزات فريق سبكيم التطوعي خالل ٢٠١6
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• المسئولية اإلجتماعية
• المناسبات والفعاليات

سبكيم تهدي املنطقة الشرقية ميدانًا مجاليًا حتت إسم »ميدان سبكيم«

»تدرك سبكيم ومنذ بداية تأسيسها مفهوم املسئولية اجملتمعية وأمهيتها 
يف حتقيق التنمية املستدامة، وإميانًا منها بأهنا إحدى القنوات اليت تدعم 

اجملتمع، فقد حرصت سبكيم على االستثمار يف جمتمعها وكذلك التواجد يف 
مجيع املناسبات والفعاليات اليت تصب يف مفهوم املسئولية االجتماعية من 

جهة وكذلك التواجد باملعارض والفعاليات التسويقية من جهة أخرى«.
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أمري املنطقة الشرقية يكرم سبكيم لدعمها الدائم لربامج مركز . ١
الدعوة واإلرشاد باخلرب )هداية(.

أمري املنطقة الشرقية يكرم سبكيم لدعمها مجعية رعاية األيتام . ٢
)كنف( وتبنيها برنامج التأمني الصحي للعالج ألكثر من ٣٠٠ يتيم.

سبكيم تشارك وترعى امللتقى السادس عشر للجمعية اخلليجية . ٣
لإلعاقة الذي أقيم بالقصيم.

سبكيم تنظم ورشة عمل لتطوير العمل التطوعي ونشر ثقافة . 4
التطوع والعمل اخلريي باجملتمع.

سبكيم تطلق محلتها عن البيئة املستدامة يف مدينيت اجلبيل . ٥
واخلرب.

أمري املنطقة الشرقية يكرم سبكيم لدعمها الدائم جلمعية )بناء( . 6
وتبنيها برامج كفالة األيتام.

أمري املنطقة الشرقية يكرم سبكيم لدعمها برامج مجعية . 7
»تراحم« واليت هتتم برعاية السجناء واملفرج عنهم.

ضمن براجمها لدعم املشاريع الناشئة سبكيم متول 7٠ أسرة . 8
منتجة عرب مجعية جىن.

سبكيم تطلق محلتها السنوية لتدفئة الشمال )كسوة الشتاء(.. ٩

سبكيم تستضيف وفدًا من جامعة الدمام واجلمعية اجلغرافية . ١٠
السعودية يف مركز سبكيم للتقنية واالبتكار )منار(.

مجاالت اهتمامنا في المسئولية المجتمعية:

١6

١٠

8

٩

٣

4

٥

٢

7

تطوير 
التعليم

األعمال 
التطوعية

 االقتصاديات احمللية
وبرامج التأهيل والتدريب

الرعاية 
األوقافالصحية

الرعاية 
االجتماعية
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سبكيم تدعم فريق دراج للتشجيع على ممارسة الرياضة بشكل . ١
عام ورياضة ركوب الدراجات بشكل خاص.

سبكيم تنظم حفلها التاسع لتكرمي األيتام املتفوقني باملنطقة الشرقية.. ٢

سبكيم ترعى إفطارًا مجاعيًا بـمراكز دعوة اجلاليات باجلبيل . ٣
والدمام واخلرب ألكثر من ٩ آالف صائم من خمتلف اجلاليات.

سبكيم تتعاون مع مجعية إطعام حلفظ الطعام وتوفر للجمعية . 4
عدد ٣ مركبات مزودة بأحدث التقنيات حلفظ الطعام ونقله 

بشكل صحي وآمن.

»سبكيم« تنظم محلتها الرابعة للتربع بالدم ويشارك هبا أكثر من . ٥
٢٥٠ موظف.

بالتعاون مع مجعية ودّ اخلريية سبكيم تنشأ مطبخ للنساء األرامل . 6
وحمدودات الدخل.

سبكيم تنشأ عيادة متنقلة للعيون مبنطقة جازان.. 7

سبكيم تطلق سلسلة ملتقى »مبدعون سعوديون« لتحفيز بيئة . 8
االبتكار وتشجيع الشباب املوهوب.

حتت رعاية أمري املنطقة الشرقية مت توقيع اتفاقيات الشراكة . ٩
والتعاون يف املسئولية اجملتمعية.

أطلقت »سبكيم« ممثلة بإدارة املسئولية اجملتمعية وبالشراكة . ١٠
مع مركز األمري سلطان بن عبدالعزيز للتقنية والعلوم »سايتك«، 

مشروع »حياتنا بيئتنا«، يف خطوة عملية لنشر الثقافة البيئية 
الصحية خالل إجازة الربيع.

 سبكيم هتدي املنطقة الشرقية ميدانًا مجاليًا حتت أسم. ١١
»ميدان سبكيم«.

سبكيم حتتفل بساعة األرض.. ١٢

يف عام ٢٠١6، ورغم الظروف الصعبة اليت مير هبا االقتصاد العاملي وخصوصًا قطاع البتروكيماويات، إال أن سبكيم التزمت 

بتخصيصها لـ ١% من صايف أرباحها خلدمة اجملتمع. 

سبكيم والمسئولية اإلجتماعية

أكثر من

7٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ريال

أكثر من

١٫٠٠٠٫٠٠٠
مستفيدًا

أكثر من

٥7
برناجمًا

عدد املستفيدين من براجمناجمموع ما مت صرفه عدد الربامج املنفذة يف جمال خدمة املجتمع

٢8

١٠

7

4

٥

٣٩ ١

6١٢

١١
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4

شاركت سبكيم يف مؤمتر  جيبكا لالستدامة والذي انعقد يف دولة . ١
اإلمارات العربية املتحدة )ديب(.

استقبلت » سبكيم« وفد شركة سولفاي البلجيكية للكيماويات . ٢
والبالستك.

حققت سبكيم إجنازًا يضاف إىل رصيدها احلافل حيث حصدت . ٣
جائزة االستدامة واليت متنحها جمموعة الزيت والغاز العريب إحدى 

.ITP جمموعات

سبكيم تشارك من خالل شركة  »وهج« يف معرض القوات املسلحة.. 4

أقامت سبكيم اللقاء الرمضاين السنوي ٢٠١6 يف اخليمة الرمضانية.. ٥

سبكيم تعقد لقاءين مع سعادة املهندس أمحد بن عبدالعزيز العوهلي . 6
الرئيس التنفيذي لسبكيم مع موظفي الشركة مبدينيت اجلبيل 

والظهران.

حققت الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( جائزة . 7
الشركة األكثر تطورًا يف عالقات املستثمرين.

شاركت سبكيم يف معرض الفرص السعودية - املصرية املصاحب . 8
لزيارة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

جلمهورية مصر العربية.

 سبكيم تستضيف سفري كوريا اجلنوبية لدى اململكة العربية السعودية . ٩
كوون بيونغ وبعض الدبلوماسيني الكوريني وممثلني من شركات 

وبنوك ووفد جتاري عايل املستوى.

الفعاليات والمناسبات

نسعى يف سبكيم لتحقيق االستدامة املتميّزة والنمو من خالل حتدي املنطق يف كل مكان وتنويع 
مبادرات االستراتيجية على الصعيدين احمللي والعاملي، والتزامنا يف النمو والتوسع يف قدراتنا 

التسويقية العاملية على أساس مستدام، كما حرصنا على التواجد بالعديد من املعارض واملؤمترات 
العلمية احمللية والعاملية إميانًا بدورنا حنو نشر التطور الصناعي يف كل أرجاء العامل مبختلف 

مشاركاتنا إلثراء البحث العلمي والتطوير.

٢

١

7

8

٣

6

٥

٩ 4
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استضافت سبكيم يف مركز سبكيم للتقنية واالبتكار )منار( وفدًا من . ١
جامعة الدمام واجلمعية اجلغرافية السعودية.

كرمت سبكيم املوظفني الذين أكملوا ١٥ و ١٠ و ٥ سنوات من اخلدمة . ٢
املستمرة حىت هناية عام ٢٠١٥.

 سـبكيم تصـدر تقـريرهـا األول لالسـتدامة لعـام ٢٠١٥م بعنوان: . ٣
)متيزٌ مستدام(.

شاركت »سبكيم« يف املعرض األول يف العامل للمواد البالستيكية . 4
واملطاطية »كي شو ٢٠١6« والذي انعقد يف املدينة األملانية 

دوسلدورف.

نظمت سبكيم يوم بعنوان »Day with Daddy« يف مقر الشركة . ٥
باجلبيل الصناعية.

أقامت سبكيم حفاًل ملعايدة منسوبيها يف كل من املبىن الرئيسي . 6
باخلرب وموقع الشركة مبدينة اجلبيل الصناعية لعيد الفطر واألضحى.

الفعاليات والمناسبات

حرصنا يف سبكيم على بناء جسور التواصل مع موظفينا الذين نعتربهم أصوالً ذات قيمة عالية 
لتحقيق بيئة عمل مناسبة لتعزيز أدائهم، فإننا نعمل على التخلص من كل ما قد يعوق فاعليتهم 
ويؤثر على كفاءة أدائهم بشكل دائم ومستمر من خالل املناسبات والفعاليات الداخلية سواء داخل 

أسوار الشركة أو خارجها، فتارة نقيم الفعاليات التوعوية وتارة أخرى نقدم هلم كل ما يهمهم 
لتحديث وتطوير معلوماهتم من خالل إطالعهم على آخر املستجدات عن الشركة بشكل عام 

ومشاريعها بشكل خاص.

١٥

6

٣

4

6

٢
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القوائم المالية الموحدة مع تقرير مراجعي الحسابات

المـحتـويـات

90

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام ٢01٦

تقرير مراجعي احلسابات   91
قائمة املركز املايل املوحدة  9٢

قائمة الدخل املوحدة  93
قائمة التدفقات النقدية املوحدة   94

قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة  95
إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة  9٦

لقد راجعنا القوائم املالية املوحدة املرفقة للشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )»الشركة«( وشركاهتا التابعة )يشار 
إليهم معًا بـ »اجملموعة«( واليت تشمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م، والقوائم املوحدة للدخل 
والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق امللكية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واإليضاحات املرفقة من )1( إىل )٢9( واليت 

تعد جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

مسئولية اإلدارة عن القوائم المالية 
تعترب اإلدارة مسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم املالية املوحدة بشكل عادل وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف 
اململكة العربية السعودية ووفقًا لنظام الشركات والنظام األساسي للشركة وكذلك عن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتربه 
اإلدارة ضروريًا إلعداد قوائم مالية موحدة خالية من األخطاء اجلوهرية، سواًء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما أن 

اإلدارة قدمت لنا كافة املعلومات واإليضاحات اليت طلبناها للقيام مبراجعة هذه القوائم املالية املوحدة. 

مسئولية مراجعي الحسابات
إن مسئوليتنا هي إبداء رأي على هذه القوائم املالية املوحدة إستنادًا إىل أعمال املراجعة اليت قمنا هبا. متت مراجعتنا 
إلتزامنا مبتطلبات أخالقيات  املعايري  السعودية وتتطلب تلك  العربية  اململكة  املتعارف عليها يف  املراجعة  وفقًا ملعايري 
املهنة وختطيط وتنفيذ أعمال املراجعة للحصول على درجـة معقولة من التأكد بأن القوائم املالية خالية من األخطاء 

اجلوهرية.

تشتمل املراجعة على القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية. تعتمد 
اإلجراءات اليت يتم إختيارها على تقديرنا مبا يف ذلك تقييمنا ملخاطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية سواًء 
كانت ناشئة عن غش أو خطأ. وعند قيامنا بتقييم هذه املخاطر نأخذ يف اإلعتبار نظام الرقابة الداخلية اخلاص بإعداد 
وعرض قوائم مالية عادلة للمجموعة بغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة للظروف املتاحة، ولكن ليس هبدف إبداء 
الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. كما تتضمن أعمال املراجعة تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية 

املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية اليت إستخدمتها اإلدارة، باإلضافة إىل تقييم العرض العام للقوائم املالية . 

نعتقد أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومالئمة حبيث ميكن اإلعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

كي يب ام جي الفوزان وشركاه حماسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة يف اململكة العربية السعودية وعضو يف 
شبكة شركات كي يب إم جي املستقلة والتابعة ل كي يب إم جي العاملية، شركة تعاونية سويسرية، مجيع احلقوق حمفوظة.

الـرأي
ويف رأينا، أن القوائم املالية املوحدة ككل:

1.  تظهر بعدل من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات كما يف 31 ديسمرب 
٢01٦م ونتائج أعماهلا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، وفقًا ملعايري احملاسبة املتعارف عليها يف 

اململكة العربية السعودية واملالئمة لظروف اجملموعة.

٢.  تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم املالية.

عن/ كي. يب. إم. جي الفوزان وشركاه

حماسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم عبود باعشن

ترخيص رقم 38٢

اخلرب يف: 10 مجادى اآلخرة 1438هـ

املوافـق: 9 مارس ٢017م

 تقرير مراجعي الحسابات
السادة / املسامهون 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات 
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قائمة الدخل الموحدة
كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

٢015م2016مإيضاح

3.367.475.4123.514.839.54٢املبيعات
)٢.٦81.84٦.577()2.677.137.887(تكلفة املبيعات
690.337.52583٢.99٢.9٦5جممل الربح

)٦8.3٢1.501()57.188.792(٢٢ مصاريف بيع وتسويق
)191.30٢.474()216.545.718(٢3 مصاريف عمومية وإدارية

416.603.015573.3٦8.990أرباح التشغيل   
38.223.70310.01٢.414إيرادات استثمارية 

)173.897.٢87()245.657.026(مصاريف متويلية
)39.9٦4.883(٢48.853.352إيرادات / )مصاريف( أخرى

-)31.321.937(٦شطب ممتلكات وآالت ومعدات
186.701.1073٦9.519.٢34الربح قبل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وحقوق امللكية غري املسيطرة

)30.409.934()55.422.469(17الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
131.278.638339.109.300الربح قبل حقوق امللكية غري املسيطرة 

)50.8٦8.٢80()61.251.022(حقوق امللكية غري املسيطرة
70.027.616٢88.٢41.0٢0 صايف األرباح

رحبية السهم من:
1.141.5٦أرباح التشغيل
0.190.79صايف األرباح

366.666.6663٦٦.٦٦٦.٦٦٦املتوسط املرجح لعدد األسهم

٢015م2016مإيضاح

املوجودات
موجودات متداولة
31.815.653.353٢.1٢4.558.8٢3النقـد وما يف حـكمه

4708.697.56575٢.485.797ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
5782.232.792٦98.344.835خمزون 

3.306.583.7103.575.389.455إمجايل املوجودات املتداولة 
موجودات غري متداولة 
٦13.030.616.12313.٢93.7٢5.٢35ممتلكات وآالت ومعدات 

٢9.4٦4.٦93-7تكاليف تطوير مشروع
8103.733.502131.134.5٦7موجودات غري ملموسة

929.543.923٢9.543.9٢3شهرة
13.163.893.54813.483.8٦8.418إمجايل املوجودات غري املتداولة

16.470.477.25817.059.٢57.873إمجايل املوجودات
 املطلوبات وحقوق املسامهني وحقوق امللكية

غري املسيطرة
مطلوبات متداولة 

10200.000.000300.000.000قروض قصرية األجل
131.053.110.874711.319.1٢8اجلـزء املـتداول من قروض طويلة األجل
11770.275.041٦9٦.008.855ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى

1٢67.120.3968٢.47٦.894قروض من الشركاء قصرية األجل
2.090.506.3111.789.804.877إمجايل املطلوبات املتداولة

مطلوبات غري متداولة
135.609.122.7555.488.٢83.977قروض طويلة األجل 

14997.590.7971.800.000.000صكوك
1٢68.888.32359.953.703قروض من الشركاء طويلة األجل
15182.003.2611٦5.818.715مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

1٦52.241.07650.٦0٢.500مطلوبات غري متداولة أخرى
6.909.846.2127.5٦4.٦58.895إمجايل املطلوبات غري املتداولة

9.000.352.5239.354.4٦3.77٢إمجايل املطلوبات

٢015م2016مإيضاح

حقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة
13.666.666.6603.٦٦٦.٦٦٦.٦٦0رأس املال

191.205.397.3951.198.394.٦33احتياطي نظامي 
 احتياطي نتائج بيع / شراء حصص يف شركات تابعة

12.949.04248.893.٦77دون فقدان السيطرة
966.439.804905.٦14.950 أرباح مبقاه 

)7.194.٦4٦()7.914.949(احتياطي ترمجة عمالت أجنبية
5.843.537.9525.81٢.375.٢74 إمجايل حقوق املسامهني

٢11.626.586.7831.89٢.418.8٢7حقوق امللكية غري املسيطرة
7.470.124.7357.704.794.101إمجايل حقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة

 إمجايل املطلوبات وحقوق املسامهني وحقوق امللكية
16.470.477.25817.059.٢57.873غري املسيطرة

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة الظاهرة يف الصفحات من صفحة )9٢( إىل صفحة )108( من قبل جملس إدارة الشركة 
بتاريخ 9 مارس ٢017م ومت توقيعها بالنيابة عن اجمللس من قبل:

أمحد العوهلي
الرئيس التنفيذي

كيفني هيس 
املدير املايل

قائمة المركز المالي الموحدة
كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )٢9( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تعـد اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )٢9( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.
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رأس املال
 احتياطي

نظامي

 احتياطي نتائج
 بيع / شراء
 حصص يف

 شركات تابعة
 دون فقدان

أرباح مبقاهالسيطرة
 توزيعات أرباح

مقترحة
 احتياطي

القيمة العادلة

 احتياطي
 ترمجة
 عمالت
املجموعأجنبية

 حقوق امللكية غري
املسيطرة

5.9٦8.498.3891.985.745.480)٦.411.004()1٦.95٢.840(13.٦٦٦.٦٦٦.٦٦01.1٦9.570.53148.893.٦778٦8.398.03٢٢38.333.333 يناير ٢015م
٢88.٢41.0٢050.8٦8.٢80---٢88.٢41.0٢0---صايف ربح سنة ٢015م

)35.٦٢3.98٦(--------الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
 صايف التغري يف القيمة العادلة ملبادالت سعر

1٦.95٢.8404.999.7٢1-1٦.95٢.840----- الفائدة
 صايف التغريات يف احتياطي ترمجة عمالت

-)783.٦4٢()783.٦4٢(------أجنبية
-----)٢8.8٢4.10٢(-٢8.8٢4.10٢-احملول إىل االحتياطي النظامي

)113.570.٦٦8()458.333.333(--)٢38.333.333()٢٢0.000.000(---توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح ٢0(
-)٢.٢00.000(---)٢.٢00.000(---مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

5.81٢.375.٢741.89٢.418.8٢7)7.194.٦4٦(--313.٦٦٦.٦٦٦.٦٦01.198.394.٦3348.893.٦77905.٦14.950 ديسمرب ٢015م
70.027.61661.251.022---70.027.616---صايف ربح سنة ٢01٦م

)17.528.406(-الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
 صايف التغريات يف القيمة العادلة ملبادالت سعر

-)720.303()720.303(------ الفائدة
-----)7.002.762(-7.002.762-احملول إىل االحتياطي النظامي

29.833.309--------مسامهة إضافية يف رأس املال
)339.387.969(-------شراء حصص إضافية من شركات تابعة

 التغري يف احتياطي نتائج بيع / شراء حصص
-)35.944.635(----)35.944.635(--يف شركات تابعة دون فقدان السيطرة

-)2.200.000(---)2.200.000(---مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
5.843.537.9521.626.586.783)7.914.949(--313.666.666.6601.205.397.39512.949.042966.439.804 ديسمرب ٢01٦م

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة املنتهية 31 ديسمرب ٢01٦م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )٢9( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢01٦م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

تعـد اإليضاحات املرفقة من رقم )1( إىل رقم )٢9( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

٢015م2016مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف األرباح قبل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل وامللكية 

186.701.1073٦9.519.٢34غري املسيطرة 
تسويات ملطابقة صايف األرباح مع صايف النقد املتوفر 

من األنشطة التشغيلية:

748.152.552٦90.933.494استهالكات وإطفاءات

245.657.026173.897.٢87مصاريف متويلية

38.848.06138.07٢.004خمصص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

)10.01٢.414()38.223.703(إيرادات استثمارية

-31.321.937شطب ممتلكات وآالت ومعدات

1.935.304-خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
43.742.467318.4٢٢.054ذمم مدينة ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

)1٦٦.33٦.4٢٦()83.887.957(خمزون 

)٢51.1٦٢.470(44.342.321ذمم دائنة ومستحقات ومطلوبات أخرى 

)173.005.0٢3()209.683.205(مصاريف متويلية مدفوعة

)5٦.5٢٢.041()57.461.580(الزكاة الشرعية وضريبة الدخل املدفوعة

)8.981.738()22.663.515(مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني 

926.845.5119٢٦.759.٢٦5صايف النقد املتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)711.404.75٦()360.723.816(٦شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)1٦.09٦.079()633.579(8إضافات إىل موجودات غري ملموسة

143.040-متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)307.8٢9.1٦3()113.923.348(7إضافات إىل تكاليف تطوير مشاريع

38.269.4688.555.4٢3إيرادات استثمارية مستلمة

-)375.332.604(شراء حصص إضافية يف شركات تابعة

)1.0٢٦.٦31.535()812.343.879(صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

٢015م2016مإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
924.997.980849.995.419متحصالت من قروض قصرية األجل

)549.995.419()1.024.997.980(سداد قروض قصرية األجل

4.159.129.5721.081.178.194متحصالت من قروض طويلة األجل

)1.040.٦3٢.731()3.699.778.704(سداد قروض طويلة األجل

-997.590.797متحصالت من صكوك

-)1.800.000.000(سداد صكوك

-)10.395.000(سداد قروض من شركاء - الصايف
 إضافات / )توزيعات أرباح مدفوعة( حلقوق امللكية غري

)113.570.٦٦8(29.550.000 املسيطرة

)458.333.333(-توزيعات أرباح مدفوعة

)٢.٢00.000()2.200.000(املسدد من مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

)٢33.558.538()426.103.335(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التمويلية

)333.430.808()311.601.703(صايف االخنفاض يف النقد وما يف حـكمه

2.124.558.823٢.458.750.403النقد وما يف حـكمه يف بداية السنة

)7٦0.77٢(2.696.233أثر تغري أسعار صرف على النقد احملتفظ به

1.815.653.353٢.1٢4.558.8٢3النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(
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1.  األنشطة )يتبع(

إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبويل بيوتيلني ترفثليت. 
بدأ مصنع إيثيل أسيتات عملياته التجارية يف ٢013م بينما مازال مصنع بويل بيوتيلني ترفثليت حتت اإلنتاج التجرييب 

ومن املتوقع أن يبدأ إنتاجه التجاري يف عام ٢017م. 

وواقيات  الربط  متقاطع  إيثيلني  البويل  وبيع  تصنيع  هو  املتقدمة  الكابالت  لعوازل  اخلليج  لشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
موصالت األسالك الكهربائية. بدأت شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة أنشطتها التجارية يف 1 يونيو ٢015م وذلك 

بعد جناح عمليات بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من املقاولني الرئيسيني. 

وبيع  تصنيع  هو  ٢014م،  عام  يف  تأسست  واليت  املتخصصة،  للمنتجات  السعودية  الشركة  ملصنع  الرئيسي  النشاط  إن 
بدأ  األدوات  إنتاج  إن مصنع  اإليثيلني.  فينيل  أفالم خالت  إنتاج  إىل جانب  الصلة  ذات  واملنتجات  والسبائك  القوالب 
التطوير ومن  التجارية من 1 نوفمرب ٢01٦م. إن مصنع إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلني ما زال يف مرحلة  أنشطته 

املتوقع أن يبدأ أنشطته التجارية يف الربع الثالث من ٢017م. 

السياسات المحاسبية الهامة.  2

مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية الصادرة من اهليئة 
السعودية للمحاسبني القانونيني. 

بـ  يلي  فيما  إليه  )يشار  ٢015م  نوفمرب   11 بتاريخ  م/3  رقم  امللكي  املرسوم  مبوجب  جديد  شركات  نظام  إصدار  مت 
»النظام«( والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1437/7/٢5هـ )املوافق ٢ مايو ٢01٦م(. جيب على الشركة أن تقوم بتعديل 
عقد تأسيسها عند وجود أية تغريات ليتماشى مع مواد النظام. وعليه جيب على الشركة عرض عقد التأسيس املعدل 
على املسامهني باجتماعهم يف مجعية عامة غري عادية للمصادقة عليه. هذا ويتوقع أن يتحقق االلتزام الكامل بالنظام 

يف موعد ال يتجاوز 1438/7/٢4هـ )املوافق ٢1 أبريل ٢017م(.

اإلطار المحاسبي الجديد
متاشيًا مع متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني )»اهليئة«(، يتعني على الشركات املدرجة التحول للمعايري 
الدولية للتقرير املايل اليت أقرهتا اهليئة اعتبارًا من 1 يناير ٢017م عند إعداد قوائمها املالية. وعند إعداد القوائم املالية 
األوىل وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل فإن الشركة سوف تقوم بتحليل أثر تطبيق املعايري الدولية للتقرير املايل ألول 
مرة على القوائم املالية لكل من السنة احلالية والسنة السابقة وعليه إدراج التسويات الالزمة بقوائمها املالية األويل املعدة 

وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل.

ونورد فيما يلي بيانًا بأهم السياسات احملاسبية املطبقة من قبل اجملموعة بشكل منتظم على مجيع الفترات املعروضة 
يف القوائم املالية:

العرفأالمحاسبي (أ
مت إعداد القوائم املالية املوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، باستخدام مبدأ االستحقاق احملاسيب، واملعدلة لتتضمن 

قياس القيمة العادلة للمشتقات املالية، ووفقًا ملفهوم االستمرارية.

إستخدامأالحكمأوالتقديراتأ (أ
يتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة للمجموعة، طبقًا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها، استخدام احلكم والتقديرات 
تاريخ  يف  كما  احملتملة  واملطلوبات  باملوجودات  املتعلقة  واإليضاحات  واملطلوبات  املوجودات  مبالغ  على  تؤثر  قد  اليت 
هذه  أن  من  وبالرغم  املالية.  القوائم  فترة  خالل  املثبتة  واملصاريف  اإليرادات  مبالغ  وكذلك  املوحدة  املالية  القوائم 
التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث واإلجراءات احلالية، فإنه من املمكن أن ختتلف 

النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

التقديرات  مراجعة  عن  املترتب  األثر  إظهار  ويتم  منتظم.  بشكل  هبا  املتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
احملاسبية يف الفترة اليت يتم فيها تعديل التقديرات إذا كان للتعديل أثر على تلك الفترة فقط أو يف الفترة اليت تتم 

فيها املراجعة والفترات املستقبلية إذا كان للتعديل أثر على كٍل من الفترة احلالية والفترات املستقبلية.

إن املعلومات عن أهم التقديرات غري املؤكدة واألحكام اهلامة عند تطبيق السياسات احملاسبية اليت هلا أثر هام على 
املبالغ اليت مت إظهارها يف القوائم املالية قد مت اإلفصاح عنها ضمن اإليضاحات التالية:

إيضاح ٢ )هـ( - خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها

إيضاح ٢ )و(  - خمصص املخزون

إيضاح ٢ )ز(  -  األعمار اإلنتاجية للممتلكات، اآلالت واملعدات

إيضاح ٢ )ك( - االخنفاض يف قيمة األصول

إيضاح ٢ )م( - خمصص الزكاة الشرعية وضريبة الدخل

إيضاح ٢ )ق( - السعر األويّل

 سسأالتوحيد (أ
تشتمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية للشركة والشركات التابعة هلا كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م. إن القوائم 

املالية للشركات التابعة معدة لنفس السنة املالية للشركة األم وباستخدام سياسات حماسبية متطابقة. 

األنشطة.  1

مسجلة يف اململكة  إن الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )»الشركة« أو »سبكيم«( هي شركة مسامهة سعودية 
العربية السعودية مبوجب سجل جتاري رقم 101015٦910 الصادر بتاريخ 14 رمضان 14٢0هـ املوافق ٢٢ ديسمرب 1999م. 
يقع املقر الرئيسي للشركة مبدينة الرياض ولديها فرع مبدينة اخلرب، حيث املقر الرئيسي لإلدارة التنفيذية، وهو مسجل 
مبوجب السجل التجاري رقم ٢0510٢39٢٢ الصادر بتاريخ 30 شوال 14٢0 املوافق ٦ فرباير ٢000م، وفرع مبدينة اجلبيل 

الصناعية مبوجب السجل التجاري رقم ٢055007570 الصادر بتاريخ 4 مجادى األوىل 14٢7هـ املوافق 1 يونيو ٢00٦م. 

الصناعات  جمال  يف  وخاصة  الصناعية  املشاريع  وإدارة  وتشغيل  وإنشاء  امتالك  يف  للشركة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
الكيماوية والبتروكيماوية. تتكبد الشركة تكاليف على مشاريع حتت التطوير وفيما بعد يصبح لكل مشروع شركة مستقلة 

هلا سجلها التجاري، ويتم حتويل كافة التكاليف املتكبدة من قبل الشركة إىل الشركات املستقلة عند إنشاءها. 

كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م و ٢015م، بلغ رأمسال الشركة 3.٦٦٦.٦٦٦.٦٦0 ريال سعودي موزع على 3٦٦.٦٦٦.٦٦٦ سهم 
قيمة كل سهم 10 ريال سعودي. 

كما يف 31 ديسمرب، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إىل الشركة والشركات التابعة هلا فيما بعد بإسم 
»اجملموعة«(:

نسبة امللكية الفعلية
٢015م2016م

٦5٪65٪الشركة العاملية للميثانول
53.91٪53.91٪الشركة العاملية للدايول

7٦٪87٪الشركة العاملية لألستيل احملدودة )1-1(
7٦٪87٪الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة )1-1(

7٢٪72٪الشركة العاملية للغازات
100٪100٪شركة سبكيم للتسويق
٦8.58٪68.58٪الشركة العاملية للمنافع

75٪75٪الشركة العاملية للبوليمرات
100٪100٪شركة سبكيم للكيماويات

100٪100٪شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة هلا
50٪50٪شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة )1-٢(

75٪75٪مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة 
100٪100٪شركة سبكيم آسيا )يب يت أي( )3-1(

للصناعات  إيكاروس  )شركة  األقلية  مساهم  من   ٪11 بنسبة  حصص  على  الشركة  استحوذت  ٢01٦م،  فرباير  يف   1-1
النفطية( يف كاًل من الشركة العاملية لألستيل احملدودة والشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة. وبذلك، تزيد حصص 
اعترفت اجملموعة باخنفاض يف احلصص غري  ريال سعودي.  وذلك مقابل 375.3 مليون  ملكيتها من 7٦٪ إىل ٪87 

املسيطرة مببلغ 339.4 مليون ريال سعودي واخنفاض مببلغ 35.9 يف حقوق امللكية العائدة للمسامهني. 

1-٢: على الرغم من أن الشركة متتلك حصة تبلغ 50٪ فقط يف شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة، إال أنه لدى 
الشركة سيطرة على عمليات شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة إبتداًء من تاريخ قيدها بالسجل التجاري. وعليه، 

متت احملاسبة عن الشركة املستثمر فيها على أهنا شركة تابعة للشركة. 

1-3: تأسست الشركة املستثمر فيها يف سنغافورة يف عام ٢013م. وتاريخ عقد تأسيسها هو 13 مجادى األوىل 1434هـ 
املوافق ٢5 مارس ٢013م.

أنشطتها  للميثانول  العاملية  الشركة  بدأت  امليثانول.  وبيع  تصنيع  هو  للميثانول  العاملية  للشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
التجارية يف عام ٢004م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للدايول هو تصنيع وبيع ماليك اهليدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران. بدأت 
الشركة العاملية للدايول أنشطتها التجارية يف عام ٢00٦م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية لألستيل احملدودة والشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة هو تصنيع وبيع حامض 
األستيك وخالت الفينيل األحادي على التوايل. بدأت الشركتان أنشطتهما التجارية يف عام ٢010م. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العاملية للغازات أنشطتها 
التجارية يف عام ٢009م. 

إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركتها التابعة شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه هو تقدمي خدمات 
تسويقية للمنتجات اليت يتم تصنيعها من قبل شركات اجملموعة وغريها من املنتجات البتروكيماوية. تتضمن اخلدمات 
األخرى اليت تقدمها شركة سبكيم وشركة سبكيم للتسويق والشركات الزميلة لشركة سبكيم للتسويق أنشطة شراء وبيع 

املنتجات البتروكيماوية لدى الشركات الزميلة لشركة سبكيم وشركات خارجية أخرى. 

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للمنافع هو توفري املستلزمات الصناعية لشركات اجملموعة. 

الكثافة وبويل أسيتات فينيل  البويل إيثيلني منخفض  العاملية للبوليمرات هو تصنيع وبيع  الرئيسي للشركة  إن النشاط 
وبويل فينيل الكحويل. بدأت الشركة العاملية للبوليمرات أنشطتها التجارية يف 1 إبريل ٢015، وذلك بعد جناح عمليات بدء 

التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من املقاولني الرئيسيني. 

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢01٦م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(
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2.  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

الشهرة (أ
خسائر  جممع  منها  خمصومًا  االستحواذ  تاريخ  يف  كما  بالتكلفة  األعمال  على  االستحواذ  عن  الناجتة  الشهرة  تقيد 
االخنفاض يف القيمة، إن وجدت. لغرض قياس االخنفاض يف القيمة، يتم توزيع الشهرة على كل وحدة مولدة للنقد )أو 

جملموعة الوحدات املولدة للنقد( واليت من املتوقع أن حتقق منفعة من إندماج األعمال. 

مؤشر  وجود  عند  تكرارًا  أكثر  بشكل  أو  سنويًا  الشهرة  هلا  اليت  للنقد  املولدة  الوحدة  قيمة  يف  االخنفاض  قياس  يتم 
لالخنفاض يف قيمة الوحدة. إذا كانت القيمة القابلة لالسترداد للوحدة اإلنتاجية أقل من قيمتها الدفترية، يتم توزيع 
خسارة االخنفاض يف القيمة أوالً لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة خاصة بالوحدة املولدة للنقد ومن مث لألصول 

األخرى وعلى أساس نسيب بناًء على القيمة الدفترية لكل أصل يف الوحدة املولدة للنقد.

يتم االعتراف مباشرة بأي خسارة لالخنفاض يف قيمة الشهرة يف قائمة الدخل املوحدة. ال يتم رد خسارة االخنفاض يف 
القيمة احملققة عن الشهرة يف الفترات الالحقة. 

عند استبعاد الوحدة املولدة للنقد اخلاصة هبا، يؤخذ بعني االعتبار اجلزء احململ من الشهرة وذلك لتحديد الربح أو 
اخلسارة من االستبعاد.

االنخفاضأفيأقيمةأاألصول (أ
تقوم اجملموعة بتاريخ كل مركز مايل مبراجعة القيم الدفترية ملوجوداهتا غري املالية، باستثناء الشهرة، للتأكد من عدم 
وجود مؤشر يدل على االخنفاض يف قيمة هذه األصول. يتم اختبار االخنفاض يف قيمة الشهرة سنويًا. ويف حالة وجود 
مثل هذا املؤشر، يتم حتديد القيمة القابلة لالسترداد لتلك األصول للتوصل إىل قيمة االخنفاض يف األصول )إن وجدت(، 
ويف حالة عدم مقدرة اجملموعة على تقدير القيمة القابلة لالسترداد لقيم إحدى األصول، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة 

القابلة لالسترداد لكامل الوحدة املولدة للنقد املرتبط هبا ذلك األصل. 

يتم ختفيض القيمة الدفترية لألصل لتتساوي مع قيمته القابلة لالسترداد يف حالة أن األصل )أو الوحدة املولدة للنقد( 
أقل من قيمته الدفترية. يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن التخفيض يف قيمة األصل كمصاريف فور حدوثها. 

للنقد(  املولدة  الوحدة  )أو  لألصل  الدفترية  القيمة  تعديل  يتم  الالحقة،  السنة  األصل يف  قيمة  االخنفاض يف  رد  عند 
بزيادهتا إىل القيمة القابلة لالسترداد املعدلة بشرط أال تتعدى هذه الزيادة القيمة الدفترية لألصل كأن مل يتم ختفيض 

قيمة األصل )أو الوحدة املولدة للنقد( يف السنوات السابقة. يتم إثبات قيمة رد خسارة التخفيض كإيراد عند حدوثه. 

المخصصاتل(أ
يتم االعتراف باملخصصات عندما يكون على اجملموعة التزام قانوين أو حكمي حايل نتيجة حلدث يف املاضي، وميكن 

عمل تقدير موثوق به ملبلغ االلتزام ويكون من احملتمل سوية ذلك االلتزام بشكل موثوق به. 

الزكاةأالشرعيةأوضريبةأالدخلم(أ
ختضع اجملموعة ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل. وتقيد الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. حتتسب الزكاة 
على أساس الوعاء الزكوي أو صايف الربح املعدل، أيهما أعلى. تقيد أي فروقات بني التقديرات والربط النهائي عند املوافقة 
عليه وعندها يتم تسوية املخصص. متثل الزكاة وضريبة الدخل احململة على قائمة الدخل املوحدة زكاة الشركة وحصة 

الشركة يف زكاة الشركات التابعة وضريبة الدخل األجنبية على ربح الشركاء األجانب. 

يتم إدراج الزكاة وضريبة الدخل املستحقة على احلصص غري املسيطرة ضمن حقوق امللكية غري املسيطرة.

جينب خمصص لضرائب الدخل األجنبية وفقًا لألنظمة األجنبية اليت تعمل مبوجبها الشركات األجنبية التابعة للمجموعة.

القروضأطويلةأاألجل (أ
يتم إثبات القروض بقيمة املتحصالت املستلمة بعد خصم تكاليف املعاملة املتكبدة الحقًا. يتم قياس القروض بالتكلفة 
املطفأة. يتم االعتراف بأي فروق بني املتحصالت )ناقصًا تكاليف املعامالت( وقيمة االسترداد يف قائمة الدخل املوحدة 
على مدى الفترة باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم رمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة باقتناء أو إنشاء أو 
إنتاج املوجودات املؤهلة كجزء من هذه املوجودات حىت تكون جاهزة للغرض املخصص هلا. يتم حتميل تكاليف القروض 

األخرى على قائمة الدخل املوحدة. 

مكافأةأنهايةأالخدمةأللموظفين (أ
يتم احتساب مكافأة هناية اخلدمة للموظفني وفقًا للوائح العمل والعمال يف اململكة العربية السعودية، وحتمل على قائمة 
الدخل املوحدة. يتم احتساب املطلوبات بالقيمة احلالية للمنافع املستحقة للموظف، يف حالة ما إذا مت انتهاء خدمته 

يف تاريخ قائمة املركز املايل. 

خطةأالتوفيرأللموظفين (أ
لدى اجملموعة خطة توفري للموظفني السعوديني. يتم إيداع مسامهات املشاركني يف حساب مصريف مستقل. يتم حتميل 

مسامهات الشركة حتت خطة التوفري على قائمة الدخل املوحدة. 

احتياطيأنظاميف(أ
متشيًا مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من صايف الربح حىت يبلغ هذا 

االحتياطي 50٪ من رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كأرباح. 

احتياطيأنتائجأبيعأ/أشراءأالحصصأفيأالشركاتأالتابعة (أ
إن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن بيع / شراء حصص يف شركات تابعة، مع احتفاظ اجملموعة بسيطرهتا على تلك 

الشركات، تقيد ضمن »احتياطي نتائج بيع حصص يف شركات تابعة«.

2.  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

الشركات التابعة

إن الشركات التابعة هي شركات خاضعة لسيطرة الشركة. وتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة سلطة التحكم يف 
السياسات املالية والتشغيلية للشركة املستثمر فيها الكتساب منافع من أنشطتها. لغرض قياس السيطرة، مت األخذ يف 
ابتداًء من تاريخ حصول اجملموعة على  التابعة  القوائم املالية للشركات  الفعالة. يتم توحيد  االعتبار حقوق التصويت 

السيطرة ويتم االستمرار يف توحيد قوائمها حىت انتهاء تلك السيطرة. 

حقوق الملكية غير المسيطرة
تقوم الشركة بقياس حقوق امللكية غري املسيطرة بناًء على نسبة حصتها يف صايف أصول الشركة املستحوذ عليها. 

المعامالت التي تم تسويتها عند التوحيد
يتم عمل تسوية كاملة لكافة األرصدة واملعامالت واإليرادات واملصاريف واألرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت بني 
شركات اجملموعة أو الشركة واملثبتة ضمن املوجودات. كما يتم عند التوحيد تسوية أي أرباح أو خسائر غري حمققة ناجتة 

من معامالت بني شركات اجملموعة. 

النقـدأوماأفيأحـكمه (أ
الطلب  والودائع حتت  البنوك  لدى  األرصدة  النقد وما يف حكمه من  يتكون  النقدية،  التدفقات  قائمة  إعداد  ألغراض 
الشراء  تاريخ استحقاقها عند  واليت يكون  للتحويل إىل مبالغ نقدية حمددة  القابلة  واالستثمارات  الصندوق  والنقد يف 

ثالثة أشهر أو أقل. 

الذممأالمدينة ـ(أ
تدرج الذمم املدينة مببلغ الفاتورة األصلي خمصومًا منها املخصص ألية مبالغ غري قابلة للتحصيل. يتم تقدير الديون 

املشكوك يف حتصيلها عندما يكون من غري احملتمل حتصيل كامل املبلغ وتشطب الديون املعدومة عند حتديدها.

المخزو و(أ
يتكون املخزون من قطع الغيار واملنتجات تامة الصنع واخلامات وتدرج بالتكلفة أو بالقيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل، 
وتتضمن تكلفة املنتجات املصنعة تكلفة املواد اخلام والعمالة املباشرة ومصاريف التصنيع غري املباشرة. يتم تقييم تكلفة 
النهائية واملواد اخلام باستخدام طريقة املتوسط املرجح. يتم تكوين خمصصات مناسبة لبنود  الغيار واملنتجات  قطع 

املخزون التالفة وبطيئة احلركة. 

الممتلكاتأواآلالتأوالمعدات (أ
القيمة.  يف  االخنفاض  وخسائر  املتراكم  االستهالك  خصم  بعد  التكلفة  بسعر  أوليًا  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  تظهر 
أعمال اإلنشاء حتت التنفيذ ال يتم استهالكها. جيري احتساب االستهالكات لألصول ذات العالقة على أساس أعمارها 
اإلنتاجية املقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم حتميل مصاريف اإلصالح والصيانة كمصروف، بينما يتم 
رمسلة مصاريف التحسينات. تشتمل اآلالت واملعدات تكاليف الصيانة الدورية املخططة اليت تؤجل وتطفأ خالل الفترة 
حىت موعد الصيانة الدورية القادمة املخطط هلا. ويف حال حدوث صيانة دورية غري متوقعة قبل املوعد املخطط للصيانة 
الدورية القادمة، يتم قيد التكاليف املؤجلة سابقًا وغري املطفأة على املصاريف يف احلال ومن مث تطفأ تكاليف الصيانة 

اجلديدة على مدار السنة املتوقع االستفادة منها.

يتم إثبات االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول املطبقة. 

األعمار اإلنتاجية املقدرة للبنود الرئيسية هلذه املوجودات هي على النحو التايل:
السنوات

٢ - 33.3مباين على أراضي مستأجرة
10 - ٢5آالت وماكينات

٢ - 10مواد حمفزة وأدوات
4سيارات

٢ - 10حاسب آيل وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

تكاليفأتطويرأمشرو أ (أ
القانونية وتكاليف دراسات اجلدوى اليت تتكبدها اجملموعة  إن تكاليف تطوير املشروع متثل بصورة رئيسية التكاليف 
إىل  املشاريع  بتلك  املتعلقة  التكاليف  كافة  يتم حتويل  للمشاريع،  الناجح  التطوير  وعند  تطوير مشاريع جديدة.  على 
الناجحة، فيتم شطبها على  الشركة اليت مت تأسيسها لكل مشروع. أما تكاليف تطوير املشاريع املتعلقة باملشاريع غري 

الفور.

الموجو اتأغيرأالملموسة (أ
تتمثل املوجودات غري امللموسة بشكل رئيسي يف تكاليف برنامج »نظم ختطيط املوارد )ERP(« واملصاريف املؤجلة اليت 
تشتمل على الرسوم املدفوعة مقدمًا إلصدار الصكوك واتفاقية بيع اجلملة طويلة األجل. تطفأ املصاريف املؤجلة األخرى 

على مدى العمر اإلنتاجي التايل: 
السنوات

)ERP( 5تكاليف نظم ختطيط املوارد
5-10مصاريف مؤجلة



إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام 2016الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« التقرير السنوي لعام 2016

100101

2.  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

عقو أاإليجار (أ
امللكية  تصنف عقود اإلجيار كعقود إجيار متويلي إذا ما ترتب على عقد اإلجيار حتويل جوهري لكل خماطر ومنافع 
املتعلقة باملستأجر.  ويتم تصنيف عقود اإلجيار األخرى كعقود إجيار تشغيلية.  يتم تسجيل األصول اململوكة مبوجب 
عقود اإلجيار التمويلي كأصول للمجموعة وفقًا للقيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار أو القيمة السوقية العادلة 
لألصول يف تاريخ نشأة اإلجيار، أيهما أقل. إن تكاليف التمويل، واليت تتمثل يف الفرق بني جمموع التزامات عقود اإلجيار 
والقيمة احلالية للحد األدىن لدفعات اإلجيار أو القيمة السوقية العادلة لألصل يف تاريخ نشأة اإلجيار، أيهما أقل، يتم 
حتميلها على قائمة الدخل املوحدة على مدى فترة اإلجيار للوصول إىل معدل حتميلي ثابت للرصيد املتبقي لاللتزامات 
لكل فترة حماسبية. يتم حتميل اإلجيارات املستحقة الدفع مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي على قائمة الدخل املوحدة 

بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإلجيار التشغيلي. 

التحليلأالقطاعي (أ
ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف اجملموعة واليت تقوم بتقدمي منتجات أو خدمات وهي ما يسمى )بالقطاعات حسب 
األنشطة( أو تلك اليت تقوم بتقدمي منتجات أو خدمات يف نطاق بيئة اقتصادية حمددة وهي ما يسمى )بالقطاعات 

حسب املناطق اجلغرافية( على أن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات األخرى.

ربحيةأالسهمأض(أ
الربح/ )اخلسارة( للسنة على املتوسط املرجح  الربح /)اخلسارة( التشغيلية وصايف  يتم احتساب رحبية السهم بقسمة 
٢015م و  ٢01٦م  ديسمرب   31 يف  كما  القائمة  األسهم  لعدد  املرجح  املتوسط  بلغ  السنة.  خالل  القائمة  األسهم   لعدد 

عدد 3٦٦.٦٦٦.٦٦٦ سهم.

النقد وما في حكمه.  3

يتضمن نقد وما يف حكمه نقد وأرصدة لدى البنوك وودائع حتت الطلب واستثمارات ذات سيولة عالية تستحق خالل 
ثالثة أشهر أو اقل. كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م و ٢015م، متثل نقد وما يف حكمه فيما يلي: 

٢015م2016م
686.194.8707٢٦.٦٢7.٦41نقد وأرصدة لدى البنوك

1.129.458.4831.397.931.18٢ودائع مراحبة
1.815.653.353٢.1٢4.558.8٢3

ذمم مدينة ودفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى.  4

٢015م2016م
623.567.54055٦.595.00٦ذمم مدينة

74.375.878158.774.٢15ودائع ومدفوعات مقدمة 
10.754.14737.11٦.57٦ذمم مدينة أخرى

708.697.56575٢.485.797

كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م، تشتمل الذمم املدينة على خمصص مببلغ 1٢٦.8 مليون ريال سعودي )٢015م: 154.9 مليون 
ريال سعودي( خبصوص مطالبات أسعار أولية خمتلف عليها لعامي ٢015م و ٢014م. 

مخزون .  5

٢015م2016م
236.814.964٢0٦.77٦.154قطع غيار

399.662.46334٢.13٢.0٢1بضاعة تامة الصنع
145.755.365149.43٦.٦٦0مواد خام

782.232.792٦98.344.835

2.  السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

االعترافأباإليرا ات (أ
يتم االعتراف باإليرادات عند تسليم أو شحن املنتجات، حسب الشروط التعاقدية املتفق عليها، عندما تنتقل املخاطر 
واملنافع املتعلقة مبلكية البضاعة إىل املشتري وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إىل احلد املرتبط عادة 
بامللكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة املباعة. تقوم اجملموعة بتسويق منتجاهتا من خالل شركات تسويق. يتم 
البيع مباشرة إىل املستهلكني النهائيني وكذلك إىل مواقع التوزيع اخلاصة باملسوقني. تقوم شركة سبكيم وشركة سبكيم 
للتسويق والشركات الزميلة لشركة سبكيم للتسويق بتقدمي أنشطة شراء وتسويق املنتجات البتروكيماوية لدى الشركات 
التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى. يتم اثبات اجلزء من املبيعات الذي يتم من خالل مواقـع التوزيع بأسعار أولية 
قبل  من  الفعلية  البيع  أسعار  إىل  استنادًا  تعديلها  الحق  وقت  يف  ويتم  الشحن،  وقت  املسوقني  مع  عليها  االتفاق  يتم 
التسوية(. تقوم اجملموعة بتقدير  النهائيني، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع )سعر  التسويق إىل مستهلكيها  شركات 
سعر التسوية النهائي يف تاريخ القوائم املالية بناًء على بيانات السوق املتاحة وتقوم بتسجيل أي تسويات حمتملة.  رغم 
أن اجملموعة تقوم بتعديالت على السعر األويّل لدعم الفترة املالية، إال أنه ال يتم حتديد سعر التسوية النهائي القائم إىل 

بعد التسوية النهائية للمبيعات يف الفترات املالية الالحقة.  

المصاريفر(أ
كافة مصاريف الفترة واملصاريف التسويقية، خبالف تكلفة املبيعات واملصاريف التمويلية واملصاريف األخرى بالصايف 

يتم تبويبها كمصاريف بيع وتسويق وإدارية وعمومية.

تو يعاتأاألربا أ (أ
يتم قيد توزيعات األرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفترة اليت يتم فيها املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية 

السنوية وتسجل توزيعات األرباح األولية عندما يتم اعتمادها من قبل جملس اإلدارة. 

األ واتأالماليةأالمشتقةت(أ
يتم إدراج األدوات املالية املشتقة بالقيمة العادلة. وبالنسبة للتغريات يف القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة اليت ال تفي 

بشروط حماسبة تغطية املخاطر، فيتم االعتراف هبا يف قائمة الدخل املوحدة حال نشأهتا. 

إن تغطية خماطر القيمة العادلة هي تلك اليت تغطي خماطر التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املعترف 
هبا فعليًا يف قائمة املركز املايل املوحدة. يتم االعتراف مباشرة بالربح أو اخلسارة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 
املخاطر  الدفترية ألداة تغطية  القيمة  الوقت، يتم تعديل  املوحدة. ويف نفس  الدخل  املشتقة يف قائمة  املالية  لألدوات 

بالربح أو اخلسارة املقابلة منذ بداية التحوط، حيث يتم االعتراف بذلك مباشرة يف قائمة الدخل املوحدة. 

باملوجودات  الصلة  ذات  النقدية  التدفقات  يف  التغريات  تغطي  اليت  تلك  هي  النقدية  التدفقات  خماطر  تغطية  إن 
واملطلوبات املعترف هبا أو االلتزامات غري املعترف هبا أو العمليات املتوقعة. يف حال كون تغطية املخاطر فعالة، فيتم 
املخاطر ضمن »حقوق  أداة تغطية  الناتج عن  أو اخلسارة  الربح  الفعال من  باجلزء  ومباشرة  االعتراف بشكل مبدئي 
امللكية«. ويتم الحقًا إدراج املبلغ يف قائمة الدخل املوحدة خالل نفس الفترة أو الفترات اليت تؤثر فيها املعاملة املغطاة 
الربح أو اخلسارة من املعاملة املغطاة  الربح أو اخلسارة. وبالنسبة لتغطية خماطر املعامالت املتوقعة، فإن  على صايف 

يثبت كتعديل للقيمة الدفترية للموجودات أو املطلوبات املستحوذ عليها.

المعامالتأبالعمالتأاألجنبية (أ
مت عرض هذه القوائم املالية املوحدة بالريال السعودي، وهو عملة النشاط والعرض للمجموعة. يتم ترمجة املعامالت 
أرصدة  ترمجة  ويعاد  املعامالت.  حدوث  وقت  السائدة  الصرف  بأسعار  السعودي  بالريال  األجنبية  بالعمالت  تتم  اليت 
املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  

وتدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن تسوية وترمجة املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة. 

يتم ترمجة النتائج واملركز املايل للشركات التابعة األجنبية واليت تكون عملة تقاريرها املالية غري الريال السعودي إىل 
الريال السعودي كما يلي: 

ترمجة املوجودات واملطلوبات القائمة بسعر الصرف عند اإلغالق يف تاريخ قائمة املركز املايل.  )1(

ترمجة اإليرادات واملصاريف بقائمة الدخل املوحدة وفقًا ملتوسط أسعار الصرف.   )٢(

ترمجة عناصر حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف الفعلية يف تاريخ نشأهتا.   )3(

يتم إثبات التعديالت املتراكمة الناجتة عن ترمجة األدوات املالية للشركات التابعة األجنبية إىل الريال السعودي كبند 
منفصل ضمن قائمة التغريات يف حقوق امللكية املوحدة.

يتم حتويل توزيعات األرباح املستلمة من الشركة التابعة األجنبية بسعر الصرف الفعلي يف تاريخ املعاملة، ويتم إثبات 
فروقات التحويل املتعلقة هبا يف قائمة الدخل املوحدة. 
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إن املمتلكات واآلالت واملعدات مقامة على أرض يف مدينة اجلبيل الصناعية مستأجرة من اهليئة امللكية للجبيل وينبع ملدة 30 
عاما بدأت يف 17 حمرم 14٢3هـ )املوافق 30 مارس ٢00٢م(. إن عقود اإلجيار قابلة للتجديد باالتفاق املشترك بني الطرفني. 

إن بعـــض بنـــود املمتلـــكات واآلالت واملعـــدات والـــيت يبلـــغ صـــايف قيمتهـــا الدفتريـــة  8.383 مليـــون ريال ســـعودي 
)٢015م: 8.753 مليـــون ريـــال ســـعودي( مرهونـــة كضمـــان مقابـــل قروض مقدمـــة من صنـــدوق التنميـــة الصناعية 

الســـعودي وقـــروض من إحتـــاد بنوك وقـــروض مـــن صنـــدوق االســـتثمارات العامة )إيضـــاح 13(. 

كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م، تدرج األعمال الرأمسالية حتت التنفيذ حتت حساب املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة. 
وهي تتألف من تكاليف إنشاء املصانع واألصول وأية تكاليف مباشرة تتعلق جبلب وجتهيز األصل لالستخدام املستهدف 
له، مبا يف ذلك تكاليف التشغيل التجرييب للتحقق من كفاءة تشغيل األصول بعد خصم صايف املتحصل من عملية بيع 
اإلنتاج الذي مت خالل مرحلة التشغيل التجرييب. وتشمل التكاليف املباشرة مزايا املوظفني وتكاليف إعداد املوقع وتكاليف 
التركيب ورسوم الترخيص واألتعاب املهنية وتكاليف االقتراض. بلغت األعمال الرأمسالية حتت التنفيذ للمجموعة كما 
يف 31 ديسمرب ٢01٦م مبلغ ٢.0٦9 مليون ريال سعودي )٢015م: ٢.٦0٢ مليون ريال سعودي(. وهي تتكون بشكل رئيسي من 

تكاليف اإلنشاء املتعلقة بإسكان املوظفني وبويل بيوتيلني ترفثليت ومصنع إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلني، وتكاليف 
مصنع إنتاج األدوات والتكاليف املتعلقة بعدة مشاريع إلدخال حتسينات على املصانع العاملة.

تبلغ  أصول  استبدال  مت  حيث  للميثانول  العاملية  الشركة  ملصنع  الدورية  الصيانة  أعمال  اجملموعة  أكملت  السنة،  خالل 
مببلغ األصول  هذه  استبعاد  خسارة  بتسجيل  الحًقا  اجملموعة  إدارة  قامت  سعودي.  ريال  مليون   31 الدفترية   قيمتها 

31 مليون ريال سعودي. 

مت خالل السنة شطب بعض بنود املمتلكات واآلالت واملعدات بتكلفة 114 مليون ريال سعودي )٢015م: 114 مليون ريال 
سعودي( بصايف قيمة دفترية ال شيء ريال سعودي )٢015م: ال شيء ريال سعودي( وذلك ألهنا مل تعد قيد االستخدام.

بلغت تكاليف االقتراض اخلاصة مبشاريع شركة سبكيم للكيماويات والشركة السعودية للمنتجات املتخصصة واليت مت 
إضافتها خالل السنة إىل األعمال اإلنشائية حتت التنفيذ ما مقداره 13 مليون ريال سعودي )٢015م: ٢1 مليون ريال 

سعودي ملشاريع الشركة العاملية للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات والشركة السعودية للمنتجات املتخصصة(. 

تكاليف تطوير المشاريع .  7

فيما يلي حركة تكاليف تطوير املشاريع: 

٢015م2016م
129.464.693٦٢.1٦0.٢18 يناير

113.923.348307.8٢9.1٦3إضافات خالل السنة
)3٢7.00٢.0٦1()122.608.322(حمول إىل ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح ٦(

)13.5٢٢.٦٢7()1.718.939(حمول إىل موجودات غري ملموسة )إيضاح 8(
-)19.060.780(شطب

٢9.4٦4.٦93-31 ديسمرب

خالل السنة، مت شطب تكاليف تطوير مشروعات قدرها 19 مليون ريال سعودي تتعلق مبشروعات مل تعد ذات جدوى 
وذلك من خالل االستفادة من املخصص املكون هلذه املشاريع يف عامي ٢014م و ٢015م.

موجودات غير ملموسة.  8

)ERP( تكاليف
مصاريف 

اإلمجايلمؤجلة
التكلفة:

1108.573.905100.171.100٢08.745.005 يناير ٢01٦م
633.579-633.579إضافات

1.718.939-1.718.939حمول من تكاليف تطوير مشروع )إيضاح 7(
)19.112.414()19.112.414(-مشطوب 

31110.926.42381.058.686191.985.109 ديسمرب ٢01٦م
اإلطفاء املتراكم:

1٢3.٢58.٢1354.35٢.٢٢577.٦10.438 يناير ٢01٦م
20.323.4229.430.16129.753.583حممل على السنة

)19.112.414()19.112.414(-مشطوب
3143.581.63544.669.97288.251.607 ديسمرب ٢01٦م

صايف القيمة الدفترية
3167.344.78836.388.714103.733.502 ديسمرب 2016م
3185.315.٦9٢45.818.875131.134.5٦7 ديسمرب ٢015م

ريال  مليون   19 )٢015م:  سعودي  ريال  مليون   19 بتكلفة  امللموسة  غري  املوجودات  بنود  بعض  شطب  السنة  خالل  مت 
سعودي( بصايف قيمة دفترية ال شيء ريال سعودي )٢015م: ال شيء ريال سعودي( ومت إطفاؤها بالكامل.

الشهرة.  9

بتاريخ 31 ديسمرب ٢011م، قامت شركة سبكيم للتسويق باالستحواذ على 100 ٪ من األسهم اليت هلا حق التصويت يف 
شركة أكترا إس أيه وهي شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه، وهي شركة غري مدرجة مسجلة يف سويسرا 
مقابل 10٦ مليون ريال سعودي. وقد نشأ مبلغ 30 مليون ريال سعودي شهرة عن هذه املعاملة. ختضع هذه الشهرة الختبار 

االخنفاض يف القيمة. 

التسهيالت البنكية.  10

عامل،  مال  رأس  تسهيالت  املكشوف،  على  سحب  بنوك  شكل  على  حملية  بنوك  مع  بنكية  تسهيالت  اجملموعة  لدى 
املعدالت  حسب  فائدة  التسهيالت  حتمل  )»التسهيالت«(.  أخرى  وتسهيالت  ضمان  وخطابات  مستندية  واعتمادات 
السائدة يف السوق. إن هذه التسهيالت مضمونة من خالل ضمانات الشركات. يف هناية ٢01٦م، لدى اجملموعة تسهيالت 

رأس مال عامل مببلغ ٢00 مليون ريال سعودي واليت مت سحبها بالكامل من قبل اجملموعة. 

ذمم دائنة ومستحقات وذمم دائنة أخرى .  11

٢015م2016م
108.630.6325٢.3٢5.5٦7ذمم دائنة 

96.128.94698.1٦8.057زكاة شرعية وضريبة دخل )إيضاح 17(
527.301.805481.0٢٢.005مصاريف مستحقة

26.289.149٢7.073.50٢حمتجزات مستحقة
11.924.50937.419.7٢4أخرى

770.275.041٦9٦.008.855

سلف من الشركاء.  12

للغازات  العاملية  الفينيل احملدودة والشركة  العاملية خلالت  العاملية لألسيتيل احملدودة والشركة  الشركة  الشركاء يف  قرر 
والشركة العاملية للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات وشركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة ومصنع الشركة السعودية 
للمنتجات املتخصصة بأن يسامهوا يف متويل نسبة معينة من تكاليف املشاريع كسلف من الشركاء طويلة األجل حسب 
اتفاقيات الشركاء. ووفقًا التفاقيات الشركاء، فإن سلف الشركاء الطويلة األجل ستسدد هلم بعد دفع القروض اخلارجية 

وأي متويل حلسابات احتياطية.

كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م، قدم شركاء الشركات التابعة للشركة سلف طويلة األجل مببلغ ٦9 مليون ريال سعودي )٢015م: 
٦0 مليون ريال سعودي(. كما قدم شركاء الشركة سلف قصرية األجل بلغت ٦7 مليون ريال سعودي )٢015م: 83 مليون 
ريال سعودي(. بعض السلف طويلة األجل ال حتمل تكاليف متويل، كما أنه ليس هناك تواريخ حمددة لسدادها، بينما 

حتمل السلف الطويلة األجل األخرى والسلف القصرية األجل تكاليف متويل حسب املعدالت التجارية العادية. 

ممتلكات وآالت ومعدات.  6

 مباين على
اآلالت واملعداتأراضي مستأجرة

املواد احملفزة
واألدوات

السيارات واحلاسب
اآليل واألثاث والتركيبات 

واملعدات املكتبية
أعمال إنشائية
املجموعحتت التنفيذ

التكلفة
1354.971.3٦513.374.574.33٦480.9٦8.945107.938.31٦٢.٦0٢.3٦8.41٢1٦.9٢0.8٢1.374 يناير ٢01٦م

416.935360.306.881360.723.816---إضافات
-)1.013.941.502(177.381.280616.515.88846.125.963173.918.371حتويالت، بالصايف

122.608.322122.608.322----حتويالت من تكاليف تطوير مشروع )إيضاح 7(
)177.688.917()3.167.080()349.438()8.033.724()166.138.675(-شطب/ استبعادات
31532.352.64513.824.951.549519.061.184281.924.1842.068.175.03317.226.464.595 ديسمرب ٢01٦م

االستهالك املتراكم
3.٦٢7.09٦.139-140.058.30٦3.181.19٢.3٢033٢.849.٦897٢.995.8٢4 يناير ٢01٦م

715.119.313-12.970.926632.805.31454.283.86615.059.207احململ على السنة
)146.366.980(-)171.754()7.595.788()138.599.438(-شطب/ استبعادات
4.195.848.472-3153.029.2323.675.398.196379.537.76787.883.277 ديسمرب ٢01٦م

صايف القيمة الدفترية
31479.323.41310.149.553.353139.523.417194.040.9072.068.175.03313.030.616.123 ديسمرب ٢01٦م
31314.913.05910.193.382.016148.119.25634.942.4922.602.368.41213.293.725.235 ديسمرب ٢015م
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الصكوك .  14

قامت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ ٢7 نوفمرب ٢010م باعتماد إصدار سندات مراحبة إسالمية )»صكوك«( تتوافق 
مع الشريعة اإلسالمية وذلك لتمويل التوسعات الرأمسالية يف املشاريع اجلديدة. وقد حصلت الشركة خالل الربع الثاين 
من عام ٢011م على موافقة هيئة السوق املالية على إصدار الصكوك اإلسالمية وانتهت عملية الطرح األوىل بتاريخ ٢9 
يونيو ٢011 بقيمة 1.800 مليون ريال سعودي. وبلغت مدة هذه الصكوك مخس سنوات وحتمل سعر فائدة سنوي مبعدل 

)سايبور( زائدًا هامش ربح بواقع 1.75 ٪ يتم دفعه هناية كل ربع سنة.

يف يونيو ٢01٦م، أطفأت الشركة مطلوباهتا املتعلقة بصكوك مضاربة قدمية بقيمة 1.800 مليون ريال سعودي، وأصدرت 
صكوك مضاربة / مراحبة جديدة مببلغ 1.000 مليون ريال سعودي واليت تستحق خالل مخس سنوات وبعموالت مستحقة 

الدفع بشكل نصف سنوي مبعدل السيبور زائدًا ٢.35٪ سنويا، وتتكبد تكاليف معامالت قدرها 3 ماليني ريال سعودي.

منافع مستحقة للموظفين.  15

٢015م2016م
167.021.920154.9٦3.48٢تعويض هناية اخلدمة )أ(

14.981.34110.855.٢33خطة االدخار للموظفني )ب(
182.003.2611٦5.818.715

 (أتعويضأنهايةأالخدمة

٢015م2016م  
1154.963.482130.4٦5.81٢ يناير

33.857.28433.479.408خمصص للسنة
)8.981.738()21.798.846(املسدد خالل السنة

31167.021.920154.9٦3.48٢ ديسمرب

 (أخطةأا خارأللموظفين
حتتفظ اجملموعة خبطة ادخار للموظفني السعوديني، حيث يتم إيداع مسامهات املوظفني املشاركني يف حساب بنكي 

منفصل. يتم حتميل مسامهة الشركة يف خطة االدخار ضمن قائمة الدخل املوحدة.

مطلوبات غير متداولة أخرى.  16

٢015م2016م
50.602.50050.٦0٢.500دفعة مقدمة من عميل مقابل توريد إنتاج

-1.638.576أخرى
52.241.07650.٦0٢.500

بالغاز  العميل  بتزويد  مبوجبها  الشركة  تقوم  عميل  مع  توريد  اتفاقية  للغازات  العاملية  الشركة  وقعت  ٢014م،  عام  يف 
الطبيعي وأول أكسيد الكربون. استلمت الشركة العاملية للغازات دفعة مقدمة مببلغ 51 مليون ريال سعودي واليت سيتم 
تعديلها على أساس سعر أول أكسيد الكربون املتفق عليه خالل أول ٦0 شهر من تاريخ البدء بتزويد العميل بأول أكسيد 

الكربون.

الزكاة الشرعية وضريبة الدخل.  17

تضم العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة ما يلي: 

٢015م2016م
13.163.893.54813.483.8٦8.418موجودات غري متداولة
6.909.846.2127.5٦4.٦58.895مطلوبات غري متداولة

5.812.375.2745.9٦8.498.389الرصيد االفتتاحي حلقوق املسامهني
186.701.1073٦9.519.٢34صايف الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

236.814.964٢0٦.77٦.154قطع غيار
458.333.333-توزيعات أرباح مدفوعة

يتم تعديل بعض هذه املبالغ للوصول إىل الزكاة احململة للسنة. 

السعودي،  املعدل ملسامهي  الربح  أو صايف  التقرييب  الزكوي  الوعاء  السداد مبعدل ٢.5٪ من  للسنة مستحقة  الزكاة  إن 
أيهما أكرب.

قروض طويلة األجل .  13

2015م2016م
1.438.909.0001.٦3٦.٢39.003قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي

3.938.872.1833.0٦٦.983.31٢قرض مراحبة مع بنك
1.040.980.0001.٢30.188.000قروض صندوق االستثمارات العامة

273.000.000٢99.000.000تسهيل مراحبة
6.691.761.183٦.٢3٢.410.315

)3٢.807.٢10()29.527.554( خيصم: مصاريف مؤجلة غري مطفأه
6.662.233.629٦.199.٦03.105اجملموع

ويتم عرض تلك القروض على قائمة املركز املايل كما يلي: 

2015م2016م
1.053.110.874711.319.1٢8اجلزء املتداول املعروض حتت املطلوبات املتداولة 

5.609.122.7555.488.٢83.977اجلزء الغري متداول املعروض حتت املطلوبات الغري متداولة 
6.662.233.629٦.199.٦03.105

احلركة على املصاريف املؤجلة الغري مطفأه خالل السنة هي كما يلي: 

2015م2016م
32.807.2103٦.807.0٢٦الرصيد كما يف 1 يناير

)3.999.81٦()3.279.656(اإلطفاء خالل السنة
29.527.5543٢.807.٢10الرصيد كما يف 31 ديسمرب

قـــدم صنـــدوق التنمية الصناعية الســـعودي قروضًا إىل الشـــركة العاملية لإلســـيتيل احملدودة والشـــركة العاملية خلالت 
الفينيـــل احملـــدودة والشـــركة العاملية للغـــازات والشـــركة العامليـــة للبوليمرات وشـــركة ســـبكيم للكيماويات والشـــركة 
الســـعودية للمنتجـــات املتخصصة وشـــركة اخلليج لعـــوازل الكابالت املتقدمة. وهـــذه القروض مكفولـــة بضمانات من 
الشـــركاء بالتناســـب مع حصصهم وبرهـــن له األولويـــة األوىل على مجيع املوجودات احلالية واملســـتقبلية. يتم ســـداد 
القروض على أقســـاط نصف ســـنوية غري متســـاوية. تشـــمل اتفاقيات القروض شـــروطًا تتعلق باحلفاظ على نســـب 
ماليـــة معينة خالل فتـــرة القروض. حتمل قروض صنـــدوق التنمية الصناعية الســـعودي رســـوم إدارة ومتابعة كما هو 

منصـــوص عليه يف اتفاقيـــات القروض.

أبرمت اجملموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع احتاد مؤسسات مالية.  إن القروض 
له  وبرهن  ملكيتهم  بنسبة  وذلك  العالقة  ذات  الشقيقة  الشركات  يف  الشركاء  من  االنتهاء  قبل  ما  بضمانات  مكفولة 
األولوية الثانية على املوجودات املرهونة بالفعل لصندوق التنمية الصناعية السعودي. إن ضمانات ما قبل االنتهاء القائمة 
يف عام ٢015 و٢01٦ كانت للشركة العاملية للبوليمرات.  مبوجب اتفاقية ضمان مساندة من الشركاء لتمويل املشاريع، 
للشركاء احلق فور االنتهاء من أي مشروع تقدمي اعتماد مستندي لدعم العمليات خالل مدة القروض. تسدد القروض 
على أقساط نصف سنوية غري متساوية. وتتطلب االتفاقيات التماشي مع شروط مالية حمددة واالحتفاظ حبسابات 
مقيدة لدى البنوك. حتمل القروض تكاليف متويل على أساس املعدل السائد بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائدًا 

هامش متغري.

قدم صندوق االستثمارات العامة قروضًا إىل الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة والشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة 
والشركة العاملية للغازات والشركة العاملية للبوليمرات وذلك لتمويل أعمال إنشاء مصانع تلك الشركات. إن االلتزام يف 
ظل اتفاقيات هذه القروض يعطي صندوق االستثمارات العامة حقا متساويًا مع مجيع الدائنني اآلخرين. تسدد القروض 
على أقساط نصف سنوية متساوية. تتطلب اتفاقيات القروض التماشي مع بعض الشروط للمحافظة على نسب مالية 
معينة. حتمل القروض تكاليف متويل على أساس املعدل السائد بني البنوك يف لندن )اليبور( واملعدل السائد بني البنوك 

يف السعودية )سايبور( زائدا هامش ثابت. 

لغرض  تورق إسالمي مع بنك سعودي وذلك  اتفاقية تسهيل  للميثانول يف  العاملية  الشركة  خالل عام ٢013م، دخلت 
أعادة جدولة التزاماهتا مبوجب عقد إجيار متويلي. إن االتفاقية اجلديدة تسمح بتمديد فترة القرض ملدة ستة سنوات 
)سايبور(  السعودية  البنوك يف  بني  السائد  املعدل  إىل  )اليبور(  لندن  البنوك يف  بني  السائد  املعدل  من  التغري  إضافية. 

واخنفاض يف هامش القرض.  

فيما يلي جدول استحقاقات السداد اجملمعة للقروض الطويلة األجل كما يف 31 ديسمرب:

٢015م2016م
711.319.1٢8 ٢0171.053.110.874م
795.111.1٦3 ٢0181.076.621.320م
٦08.085.٦0٦ ٢019994.316.992م
٦٦٦.٢81.٢78 ٢0٢0954.525.048م
٢0٢1827.537.164٦٢٦.489.334م

٢.8٢5.1٢3.80٦ ٢0٢٢1.785.649.785م وما بعده
6.691.761.183 ٦.٢3٢.410.315
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18.  معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(

مستحقأإلىأ طرافأ اتأعالقة (أ

٢015م2016م
1.146.6053.٢00.114جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة

1.146.6053.٢00.114

احتياطي نظامي.  19

متشيًا مع النظام األساسي للشركة، قامت الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل 10٪ من صايف الربح حىت يبلغ هذا 
االحتياطي 50٪ من رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع على املسامهني.

توزيعات أرباح.  20

مل يتم توزيع أو سداد أية أرباح خالل السنة )٢015م: توزيع أرباح مببلغ 458 مليون ريال سعودي(.

حقوق الملكية غير المسيطرة.  21

٢015م2016م
459.465.31639٦.0٦0.070الشركة العاملية للميثانول

213.880.893٢75.014.130الشركة العاملية للدايول
169.287.366348.٦1٢.073الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة

313.012.398٢57.1٢7.171الشركة العاملية للبوليمرات
138.403.548313.74٦.830الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة

268.157.079٢٦4.183.1٦4الشركة العاملية للغازات
21.986.881٢3.878.٦97شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة

42.393.30213.79٦.٦9٢مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة
1.626.586.7831.89٢.418.8٢7

مصاريف بيع وتسويق.  22

مصاريف البيع والتسويق لسنة ٢01٦م وسنة ٢015م متثل عموالت مسددة إىل الشركاء األجانب للشركة يف فروعها الذين 
قاموا بتسويق جزء من منتجات اجملموعة يف األسواق اخلارجية.

17.  الزكاة الشرعية وضريبة الدخل )يتبع(

إن احلركة يف خمصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي: 

٢015م2016م
198.168.0571٢4.٢80.1٦4 يناير

55.422.46930.409.934خمصص للسنة
)5٦.5٢٢.041()57.461.580(املدفوع خالل السنة

3196.128.94698.1٦8.057 ديسمرب

إن الزكاة احململة للمجموعة هي كما يلي: 

٢015م2016م
12.189.13911.833.331زكاة السنة احلالية احململة واخلاصة بالشركة

43.233.33018.57٦.٦03حصة الشركة من زكاة وضرائب دخل الشركات التابعة األجنبية
3155.422.46930.409.934 ديسمرب

ربوطات قائمة
تسلمت الشركة ربوطات زكوية عن األعوام من ٢007م حىت ٢010م مع مطالبة بالتزام زكوي إضايف مببلغ 109 مليون 
ريال سعودي. رفضت الشركة هذا االلتزام اإلضايف وقدمت اعتراضات على هذه الربوطات وهي حاليًا قيد املراجعة من 

اللجنة العليا لالعتراضات.

كما تسلمت الشركة العاملية للميثانول ربط ضريبة استقطاع عن األعوام من ٢007م حىت ٢01٢م بشأن غرامات تأخري 
بقيمة 18 مليون ريال سعودي. وقد رفضت الشركة العاملية للميثانول غرامات التأخري وقدمت اعتراضًا على هذا الربط. 

 تسلمت الشركة العاملية للغازات ربوطًا زكوية عن األعوام من ٢008م حىت ٢010م مع مطالبة بالتزام زكوي إضايف قدره
3 مليون ريال سعودي وقد قبلت الشركة الربط وقامت بتسوية االلتزام املستحق.

قدمت مجيع الشركات األخرى باجملموعة اإلقرارات الزكوية والضريبية حىت السنة املنتهية يف 31 ديسمرب ٢015م خالل 
املدة النظامية وال تزال هذه اإلقرارات قيد الدراسة لدى اهليئة العامة للزكاة والدخل.

معامالت مع جهات ذات عالقة.  18

إن اجلهات ذات العالقة متثل مسامهي اجملموعة أو الشركات الشقيقة أو الزميلة وأعضاء جملس اإلدارة واملنشآت املسيطر 
عليها أو املسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه اجلهات أو اليت متارس هذه اجلهات عليها نفوذًا هامًا. خالل السنة، 

تعاملت الشركة مع اجلهات ذات العالقة التالية:

اسم الطرف
 طبيعة

العالقةاملعاملة
شريك بشركة تابعةمبيعاتالشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة

شريك بشركة تابعةمبيعاتهيلم - العربية جي ام يب اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية(

شريك بشركة تابعةمبيعاتشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي
شركة شقيقة لشريك بيع أصول ثابتةجونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة

بشركة تابعة 

اليت متت من خالل هؤالء  املبيعات  وبلغ إمجايل  بتسويق جزء من منتجات اجملموعة.  للشركة  األجانب  الشركاء  قام 
الشركاء األجانب مبلغ 1.44٢ مليون ريال سعودي )٢015م: 1.518 مليون ريال سعودي(.

الشركاء األجانب. بلغ إمجايل مشتريات األصول  الثابتة من أحد  التابعة بشراء بعض األصول  الشركات  قامت إحدى 
الثابتة من الشريك األجنيب خالل العام مبلغ ٢0 مليون ريال سعودي )٢015م: 19 مليون ريال سعودي(.

قدمت الشركة والشركاء املالكني حلقوق احلصة غري املسيطرة سلف لشركات اجملموعة لدعم عملياهتا وااللتزام بشروط 
الديون. بعض السلف طويلة األجل ال حتمل أي تكاليف متويل وليس هلا أي تواريخ استحقاق حمددة، بينما حتمل السلف 

األخرى طويل األجل وقصرية األجل تكاليف مالية مبعدالت جتارية عادية. )إيضاح 1٢(

متت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت املذكورة أعاله من قبل جملس إدارة شركات اجملموعة.

وقد نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية كما يف 31 ديسمرب: 

مستحقأمنأ طرافأ اتأعالقة (أ

٢015م2016م
٦.314.٢08 35.758.902الشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة

٢10.043.373 171.726.842هيلم ــ العربية جي ام يب اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية(
78.٦٦1.414 84.341.784شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي

291.827.528٢95.018.995

مصاريف إدارية وعمومية.  23

٢015م2016م
156.149.822139.1٦9.9٢4تكاليف متعلقة باملوظفني

35.555.208٢5.٢87.987استهالكات
3.151.1193.718.٦٢9مصاريف أعضاء جمالس إدارة شركات اجملموعة واجتماعات اجمللس

6.915.111٢.000.000تربعات
5.611.9158.103.٢44أتعاب مهنية وقانونية

9.162.54313.0٢٢.٦90أخرى
216.545.718191.30٢.474

إيرادات / )مصاريف( أخرى.  24

٢015م2016م
)41.551.054(5.971.638ربح )خسارة( صرف عمالت 

2.881.7141.58٦.171إيرادات أخرى، بالصايف
8.853.352)39.9٦4.883(

عقود إيجار تشغيلية.  25

إن اإلجيارات الرئيسية هي مع اهليئة امللكية خبصوص أراضي يف اجلبيل ومع امليناء خبصوص مرفق ختزين يف امليناء. 
إن اإلجيار مع اهليئة امللكية هو لفترة أولية تبلغ 30 سنة هجرية قابلة للتجديد باتفاق الطرفني.

إن التزامات احلد األدىن لدفعات اإلجيار مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي غري القابلة لإللغاء تتمثل فيما يلي:

٢015م2016م
2.569.548٢.5٦9.548ال يزيد عن سنة واحدة

2.569.548٢.5٦9.548السنة الثانية
2.569.548٢.5٦9.548السنة الثالثة
2.569.548٢.5٦9.548السنة الرابعة

2.569.548٢.5٦9.548السنة اخلامسة
26.623.685٢9.193.٢33أكثر من مخس سنوات

39.471.4254٢.040.973صايف احلد األدىن لدفعات اإلجيار

٢015م2016م
2.569.548٢.5٦9.548دفعات مبوجب عقود إجيار تشغيلية مت قيدها كمصاريف خالل السنة
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إلتزامات وإرتباطات.  26

كما يف 31 ديسمرب، لدى اجملموعة االلتزامات واالرتباطات التالية:

٢015م2016م
502.232.250594.1٦٦.940خطابات ضمان واعتمادات مستندية

687.072.285344.138.114التزامات رأمسالية

كما يف 31 ديسمرب ٢01٦م، أبرمت اجملموعة عقود آجلة ملبادلة مبلغ ٢4 مليون يورو بالدوالر األمريكي لتغطية خماطر 
العمالت األجنبية بسبب التذبذبات يف سعر صرف اليورو )31 ديسمرب ٢015م: 31 مليون يورو(. إن تأثري القيمة السوقية 

للمشتق املستخدم يف مبادلة اليورو يف هناية السنة غري جوهري. 

التحليل القطاعي .  27

تتكون عمليات اجملموعة من القطاعات التالية:

عمليات البتروكيماويات: تشتمل على أنشطة تصنيع املنتجات.  أ( 

ب(  العمليات التسويقية: تشتمل على أنشطة التسويق واألنشطة التجارية للمنتجات مبوجب عقود بيع متفق عليها 
ومعامالت لقيم ومبادالت ومبادلة منتجات وتغطية املنتجات بالتحوط. 

 عمليات
البتروكيماويات

 العمليات
املجموعالتسويقية

2016م
3.189.351.967178.123.4453.367.475.412املبيعات

686.139.7964.197.729690.337.525جممل الربح
7.411.041.25359.083.4827.470.124.735صايف املوجودات

٢015م 
3.011.945.13350٢.894.4093.514.839.54٢املبيعات

٦53.٢34.3٦3179.758.٦0٢83٢.99٢.9٦5جممل الربح
7.٦80.301.٦٦3٢4.49٢.4387.704.794.101صايف املوجودات

مل يتم إعداد أي حتليل للقطاعات اجلغرافية حيث أن جزًء كبريًا من املبيعات ميثل مبيعات تصدير.

األدوات المالية وإدارة المخاطر.  28

تتضمن األدوات املالية احململة على قائمة املركز املايل نقد وما يف حكمه، الذمم املدينة، وبعض الذمم املدينة األخرى، 
الذمم الدائنة، قروض قصرية وطويلة األجل وبعض الذمم الدائنة األخرى. 

مخاطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان يف عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسبب يف خسائر مالية للطرف اآلخر. تسعى 
اجملموعة إلدارة خماطر االئتمان املتعلقة بالعمالء مبراقبة احلسابات املدينة القائمة، كما يتم جتنيب خمصصات كافية 

مقابل الديون املشكوك يف حتصيلها. حتتفظ اجملموعة بالنقد يف بنوك حملية ذات تصنيف ائتماين عايل. 

مخاطر العمالت
العمالت  صرف  أسعار  يف  للتغريات  نتيجة  املالية  األدوات  قيمة  على  تطرأ  اليت  التقلبات  يف  العمالت  خماطر  تتمثل 
األجنبية. تتعرض اجملموعة لتقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية بالنسبة لليورو. تقوم اجملموعة مبراقبة التقلبات يف 
أسعار صرف اليورو وتدخل يف تعامالت عمالت آجلة لتغطية خماطر تقلبات سعر اليورو. يف هناية السنة، لدى اجملموعة 

ذمم مدينة تبلغ ٢٢ مليون يورو مدرجة يف مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة. 

مخاطر السيولة
املالية،  باألدوات  املرتبطة  بالتزاماهتا  للوفاء  األموال  توفري  يف  صعوبة  اجملموعة  مواجهة  يف  السيولة  خماطر  تتمثل 
وقد تنشأ خماطر السيولة من عدم قدرة اجملموعة على بيع أصل مايل بشكل سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل 

اجملموعة على احلد من خماطر السيولة بإدارة رأس املال العامل بضمان توفري التسهيالت البنكية. 

مخاطر أسعار العمولة
تتمثل خماطر أسعار العمولة يف التقلبات اليت تطرأ على قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار العمولة يف السوق. 
وتتعرض اجملموعة ملخاطر أسعار العمولة على موجوداهتا اليت حتمل عمولة واليت تشمل الودائع البنكية وكذلك التزاماهتا 
اليت حتمل عمولة واليت تشمل القروض قصرية األجل وطويلة األجل والصكوك وااللتزامات مبوجب عقود اإلجيار التمويلية. 

وتراقب اإلدارة التغريات اليت تطرأ على أسعار الفائدة وترى أن خماطر أسعار العمولة غري جوهرية بالنسبة للمجموعة. 

القيمة العادلة
هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو تسوية التزام ما بني أطراف راغبة يف ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع 

األطراف األخرى. القيمة العادلة لألدوات املالية ال ختتلف جوهريًا عن قيمتها الدفترية يف تاريخ املركز املايل. 

أرقام المقارنة.  29

مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتماشى مع عرض القوائم املالية للسنة احلالية. 




