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 السادة مساهمي شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات)سبكيم(

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

- شكل مباشر في انكماش االقتصاد العاملي بما يقارب اقتصادية خلفتها جائحة كورونا والتي ألقت بظاللها بنهاية املطاف على اضطراب سالسل اإلمداد وتباطؤ في حركة التجارة العاملية أثرت بتقلبات  2020شهدت األسواق العاملية في العام 

 .٪  بحسب تقارير البنك الدولي٥

األولوية القصوى بالتزامن مع   لتحديات، مما استدعى أن نتبنى في شركة سبكيم استراتيجية خاصة للتعامل مع هذه الظروف غير املسبوقة، واضعين سالمة جميع منسوبينا ضمنولم يكن قطاع البتروكيماويات في اململكة بمنأى عن هذه ا

 .لجهود والخبرات املتراكمة في مواصلة العمليات واإلنتاج بأقص ى درجات الكفاءة لتحقيق رؤية الشركة وأهدافهاتأمين سير األعمال من خالل اتباع مناهج إدارية أكثر مرونة للتعامل مع تلك الظروف الطارئة، حيث ساهمت هذه ا

 على تطلعات املستثمرين، وانطالقا مما توليه ٢٠٢٠% من رأس مال الشركة عن عام ٥وعلى الرغم من التحديات والظروف االقتصادية التي سبق وأشرنا إليها، تقدم مجلس اإلدارة بالتوصية لتوزيع أرباح نقدية مرحلية بنسبة 
ً
م وذلك حرصا

 .سبكيم من اهتمام بالغ بمساهميها

 .املاض ي  م ملحة شاملة عن أداء الشركة وجهودها خالل العام٢٠٢٠ديسمبر   ٣١يسرني نيابة عن زمالئي أعضاء مجلس إدارة الشركة أن أقدم لكم في هذا التقرير السنوي للسنة املالية املنتهية في 

يز حفظه هللا، وإلى ولي عهده األمين صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وهنا ال يفوتني أصالة عن نفس ي ونيابة عن مجلس اإلدارة أن أتقدم بالشكر الجزيل ملقام خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعز 

 .ملا فيه الخير لهذه البالد املباركة وشعبهاحفظه هللا على تسخير كافة اإلمكانات 

ياتهم  تعالى، كما نشيد بالجهود املخلصة لإلدارة التنفيذية وجميع العاملين بالشركة بمختلف مستو كما نتوجه في مجلس اإلدارة بجزيل الشكر والتقدير للسادة املساهمين الكرام على ثقتهم وحرصهم الدائم على نجاح الشركة املستمر بإذن هللا

 . والذين عملوا كفريق واحد رغم كل الظروف والتحديات لتحقيق انجازات وأداء متميز

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                  

 خالد بن عبدهللا الزامل                                    
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 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق �.1

 لالئحة حوكمة
ً
سات واالجراءات التي تدخل ضمن اختصاصات مجلس اإلدارة الجمعية الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية، قامت شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات "سبكيم" باعتماد كافة اللوائح والسيا  تطبيقا

 العمومية وذلك على النحو التالي: 

 الالئحة / السياسة  م 

 اجعة )الجمعية(الئحة لجنة املر  1

 خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسة )مجلس اإلدارة( 2

 الئحة لجنة الترشيحات واملكافآت )الجمعية( 3

 الئحة اللجنة التنفيذية )املجلس( 4

 الئحة لجنة الحوكمة )املجلس( 5

 )الجمعية(سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة  6

 سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية )الجمعية( 7

 قواعد حوكمة الشركات )مجلس اإلدارة( 8

 سياسة توزيع األرباح )الجمعية( 9

 سياسات واجراءات إدارة املخاطر )مجلس اإلدارة( 10

 املصالح املحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية واملساهمين )مجلس اإلدارة(سياسة معالجة تعارض  11

 سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصالح )مجلس اإلدارة( 12

 سياسات الشركة اإلدارية واملالية والصالحيات املفوضة إلى اإلدارة التنفيذية )مجلس اإلدارة( 13

 ستثمار والتمويل )مجلس اإلدارة(سياسات وآليات اال  14

 سياسة مكافأة العاملين )مجلس اإلدارة( 15

 سياسات اجراءات العمل في مجلس اإلدارة )مجلس اإلدارة( 16

 سياسة السلوك املنهي والقيم األخالقية )مجلس اإلدارة( 17

 للمساهمين وأصحاب املصالح )مجلس اإلدارة(سياسات وإجراءات ضمان تقيد الشركة باألنظمة واللوائح واإلفصاح  18
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 تطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء األحكام الواردة أدناه:

 ايضاحات نص املادة رقم املادة

 املسؤولية االجتماعية )مادة استرشاديه( 87
على   وتعمل الشركة بناءً   .برامج تهدف الى استدامة املسؤولية االجتماعية والتي تركزت في املجاالت ذات االهتمام باملجتمعتقوم الشركة بتنفيذ  

 .استراتيجية محددة في املسؤولية االجتماعية

 تشكيل لجنة إدارة املخاطر )مادة استرشاديه( 70
تعمل على   والتي ملخاطر اإدارة   إلى لجنة املراجعة املنبثقة من املجلس بأن تشمل ضمن اختصاصاتها وجه مجلس اإلدارة  م2020في العام 

تعتبر إدارة املخاطر كما  .تحديد املخاطر التي تواجه الشركة ودراسة كافة املواضيع املتعلقة بإدارة مخاطر الشركة واتخاذ القرارات املناسبة

 ال يتجزأ من 
ً
ارة املخاطر )سبكيم( وتقوم لجنة املراجعة و إدارة الشركة بمراجعة مستمرة لسياسات الشركة املتعلقة بإد استراتيجيةجزءا

لك للحد من املخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة والتأكد من أن عمليات إدارة املخاطر ذلضمان تنفيذ السياسات والبرامج املعتمدة و 

 واألنظمة املتبعة تعمل بكفاءة على جميع املستويات في الشركة.

 اختصاصات لجنة إدارة املخاطر )مادة استرشاديه(  71

 اجتماعات لجنة املخاطر )مادة استرشاديه( 72

 ضوابط منافسة الشركة  3فقرة  46
لم يتم تبليغ املجلس بأي اعمال منافسة، وبخصوص معايير املنافسة سوف يتم عرضها على الجمعية العامة القادمة   م2020خالل العام 

 العتمادها 
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 أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، وأعضاء اللجآن ، واإلدارة التنفيذية ، ووظائفهم الحالية والسابقة و مؤهالتهم وخبراتهم  �.2

 أعضاء مجلس اإلدارة:�

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

1 
 املهندس / خالد عبدهللا الزامل

 القابضة() ممثل مجموعة الزامل 

 رئيس مجلس إدارة  شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات

 رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة

 رئيس مجلس ادارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي

 رئيس مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للبطاريات

 رئيس مجلس إدارة الشركة العاملية للميثانول 

 إدارة شركة الصحراء للبتروكيماوياترئيس مجلس 

 رئيس مجلس إدارة شركة الواحة للبتروكيماويات

 بكالوريوس هندسة مدنية عضو مجلس ادارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي

عضو مجلس إدارة جامعة األمير محمد بن فهد و عضو مجلس إدارة 

 شركة لوبريف

 

 األستاذ / فهد سليمان الراجحي 2

 إدارة شركة الصحراء العاملية للبتروكيماوياتنائب رئيس مجلس 

 رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع

 رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان

 نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة

 عضو مجلس إدارة شركة مشاركة املالية

 للمنتجات الغير مغزولةرئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األملانية 

 عضو مجلس إدارة الشركة العاملية للميثانول 

 عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية

 رئيس مجلس إدارة  شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستزراع املائي

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع

 السعودية عضو مجلس إدارة شركة االسمنت
 بكالوريوس في اإلدارة الصناعية

 رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان

 عضو مجلس إدارة شركة االسمنت السعودية

 عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء االستثمارية املهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل 3

 نائب رئيس شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية 

 رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية للبتروكيماويات

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية لألسمدة

 بكالوريوس هندسة كيميائية

عمل مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية كما 

االستراتيجية الوطنية للصناعة في  عمل الرئيس التنفيذي ملشروع 

وزارة الطاقة والصناعة والثروة املعدنية   كما عمل نائب للرئيس 

 التنفيذي في شركة سابك وتقلد عدة مناصب في شركة سابك.

4 
 املهندس / رياض سالم  أحمد

 ) ممثل لشركة إيكاروس للبتروكيماويات(

 رئيس مجلس إدارة ميزان بنك

 إدارة شركة التخصيص القابضةرئيس مجلس 

 عضو مجلس إدارة شركة نور لالستثمار املالي

 رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية

 رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات الهندسية وااللكترونية والثقيلة

 املعلوماترئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا 

 .Karachi Electric Supply Corpعضو مجلس إدارة الشركة 

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط

 عضو مجلس إدارة شركة الصجعة الخاصة املحدودة للغاز 

 عضو مجلس إدارة الشركة املتحدة إلمدادات الغاز

 عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور 

 لس إدارة الشركة الشرقية املتحدة للخدمات النفطيةنائب رئيس مج

 بكالوريوس هندسة كيميائية

 ماجستير هندسة كيميائية
 رجل أعمال
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 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 األستاذ / سعيد أحمد باسمح 5

 العضوية رئيس مجلس اإلدارة شركة صناعة الخير للكيماويات غير 

 عضو مجلس إدارة شركة املركز الطبي الدولي 

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية 

 عضو مجلس االدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني

 رجل أعمال                       بكالوريوس إدارة أعمال  -

 رئيس مجلس إدارة شركة الشركة السعودية للتقنيات املتقدمة  الدكتور / عبد الرحمن عبد هللا الزامل 6

 رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الزامل القابضة 

 رئيس مجلس إدارة شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطاقة 

 الوطنية لنقل الكيماويات رئيس مجلس إدارة الشركة 

 بكالوريوس في القانون 

 دكتوراه في العالقات الدولية 

العامة للكهرباء ثم وكيل لوزير التجارة   املؤسسةعمل نائب ملحافظ 

 ثم عضو في مجلس الشورى لثالث دورات  

7 
 األستاذ / عايض محمد القرني

 (للتقاعد) ممثل املؤسسة العامة 
 املؤسسة العامة للتقاعد   -إدارة االستثمار املالي املؤسسة العامة للتقاعد   -الداخلية  إدارة املراجعة 

 ماجستير في إدارة األعمال ��

 بكالوريوس محاسبة  -
 القطاع املالي واملؤسسات املالية 

 املهندس / سعيد عمر العيسائي 8
 شركة العيسائي للتجارة   - اإلدارةرئيس مجلس 

 

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 عضو مجلس إدارة مصرف الراجحي 

 عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

 رجل أعمال  بكالوريوس هندسة صناعية 

 للتجارة واملقاوالت رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي  األستاذ / زياد عبد الرحمن التركي 9
نائب رئيس  مجلس إدارة شركة عبد الرحمن التركي للتجارة 

 واملقاوالت 
 رجل أعمال  دبلوم علوم اجتماعية 

10 
 األستاذ / بندر علي مسعودي

 ) ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(
 - املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  –  مدير إدارة  النظم الرقمية

 بكالوريوس في العلوم واالحصاء 

 بكالوريوس في علوم الحاسب 

 ماجستير في الحاسب اآللي 

 عمل في عدة مناصب في املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 األستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل 11

 إدارة املؤسسة العامة للتقاعد  األمين العام ملجلس 

 عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية 

 شركة تبوك الزراعية  –رئيس لجنة الترشيحات 

 شركة تبوك الزراعية  –عضو لجنة املراجعة 

 املدير التنفيذي في مجموعة شركات املنجم 

 املدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة شركات املوارد 

 املنتدب شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق العضو 

 

 بكالوريوس إدارة أعمال 

عمل  في مجموعة سامبا املالية  وتقلد عدة مناصب ثم انتقل الى بنك  

الرياض  على منصب مدير املنطقة الوسطى ثم عضو مجلس إدارة  

شركة تهامة ثم مجموعة شركات املوارد  ثم مجموعة شركات املنجم   

 ى منصب املدير التنفيذي. عل
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 أعضاء اللجان:  -ب 

 اللجنة التنفيذية

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

1 
 املهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل

 
 عضو مجلس إدارة شركة اإلنماء االستثمارية 

نائب رئيس شركة الخليج للصناعات   

 البتروكيماوية 

رئيس مجلس ادارة الشركة السعودية  

 للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة الشركة العربية السعودية  

 لألسمدة 

 بكالوريوس هندسة كيميائية 

عمل مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة  

راتيجية املعدنية كما عمل الرئيس التنفيذي ملشروع االست

الوطنية للصناعة في  وزارة الطاقة والصناعة والثروة  

املعدنية   كما عمل نائب للرئيس التنفيذي في شركة  

 سابك وتقلد عدة مناصب في شركة سابك. 

2 
 األستاذ / فهد سليمان الراجحي

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة 

 رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 الراجحي أخوان رئيس مجلس إدارة شركة 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة 

 عضو مجلس إدارة شركة مشاركة املالية 

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األملانية للمنتجات الغير مغزولة 

 عضو مجلس إدارة الشركة العاملية للميثانول 

 عضو مجلس إدارة شركة دواجن الوطنية 

 بيشوف وكالين الشرق األوسطرئيس مجلس إدارة  شركة 

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لالستزراع املائي 

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 عضو مجلس إدارة شركة االسمنت السعودية 

بكالوريوس في اإلدارة 

 الصناعية 

 رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان 

 عضو مجلس إدارة شركة االسمنت السعودية 

 املهندس / رياض سالم علي أحمد  3

 رئيس مجلس إدارة ميزان بنك 

 رئيس مجلس إدارة شركة التخصيص القابضة 

 عضو مجلس إدارة شركة نور لالستثمار املالي 

 رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيكاروس للصناعات النفطية 

 الهندسية وااللكترونية والثقيلة رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الشرق األوسط للصناعات 

 رئيس مجلس إدارة شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا املعلومات

 .Karachi Electric Supply Corpعضو مجلس إدارة الشركة 

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة خدمات حقول الغاز والنفط

 عضو مجلس إدارة شركة الصجعة الخاصة املحدودة للغاز 

 كة املتحدة إلمدادات الغاز عضو مجلس إدارة الشر 

 عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للصخور 

 نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية املتحدة للخدمات النفطية 

بكالوريوس هندسة  

 كيميائية 

ماجستير هندسة  

 كيميائية 

 رجل أعمال 

 املؤسسة العامة للتقاعد   -إدارة االستثمار املالي العامة للتقاعد املؤسسة   -إدارة املراجعة الداخلية   األستاذ / عايض محمد القرني  4
 ماجستير في إدارة األعمال ��

 بكالوريوس محاسبة 
 القطاع املالي واملؤسسات املالية 

 املهندس / سعيد عمر العيسائي  5
 شركة مؤسسة العيسائي للتجارة   -رئيس مجلس اإلداره 

 

 عضو مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 مجلس إدارة مصرف الراجحي عضو 

 عضو مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات

 رجل أعمال  بكالوريوس هندسة صناعية 
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 لجنة املراجعة:

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 املؤسسة العامة للتقاعد   -إدارة االستثمار املالي مة للتقاعد املؤسسة العا  -إدارة املراجعة الداخلية                                                                                             األستاذ/ عايض محمد القرني                                                                                                     1
 ماجستير في إدارة األعمال ��

 بكالوريوس محاسبة 
 القطاع املالي واملؤسسات املالية 

 األستاذ/ محمد فرحان النادر 2
شريك تنفيذي في شركة املحاسبون املتحدون عضو  

 مجموعة آر آس آم العاملية 

شركة أوقاف سليمان  -للمالية  املدير التنفيذي 

 الراجحي القابضة 
 بكالوريوس في املحاسبة 

شريك تنفيذي في شركة املحاسبون املتحدون عضو  

 مجموعة آر آس آم العاملية 

 املؤسس والرئيس التنفيذي ملؤسسة حلفاء التنمية  الدكتور/ محمد فرج الكناني  3

فهد  عميد كلية اإلدارة الصناعية في جامعة امللك 

 للبترول واملعادن 

رئيس قسم املالية واالقتصاد في جامعة امللك فهد  

 للبترول واملعادن

املشرف العام لالستثمار في صندوق دعم البحوث  

والبرامج التعليمية في جامعة امللك فهد للبترول 

 واملعادن 

شهادة البكالوريوس في اإلدارة املالية من جامعة امللك  

 فهد للبترول واملعادن

شهادة املاجستير في اإلدارة املالية من جامعة  

 كولورادو دنفر في الواليات املتحدة االمريكية

شهادة الدكتوراه في اإلدارة املالية من جامعة  

 اكالهوما في الواليات املتحدة االمريكية 

 •محلل مالي معتمد من عام   

رئيس مجلس إدارة شركة وادي الظهران لخدمات  

 األعمال. 

عضو مجلس إدارة: )البنك العربي الوطني، شركة وادي 

الظهران للتقنية القابضة، الشركة السعودية إلعادة  

التمويل العقاري، شركة الصكوك الوطنية ،شركة األهلي 

تكافل ,شركة لجام الرياضية، صندوق البيئة ، شركة 

واحة االعمال، شركة مركز الحوكمة امللوكة لصندوق  

  مارات العامة ( االستث
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 لجنة الترشيحات واملكافآت 

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي  1
رئيس مجلس إدارة شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة 

 واملقاوالت 

التركي للتجارة نائب رئيس  مجلس إدارة شركة عبد الرحمن 

 واملقاوالت 
 رجل أعمال  دبلوم علوم اجتماعية 

 األستاذ / فهد سليمان الراجحي  2

 رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة للشركة الوطنية للصناعة 

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األملانية  

 رئيس مجلس إدارة  شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع 

 عضو مجلس إدارة شركة االسمنت السعودية 
 بكالوريوس في اإلدارة الصناعية 

 رئيس مجلس إدارة شركة الراجحي أخوان 

 ت السعودية عضو مجلس إدارة شركة االسمن

 - مدير إدارة  النظم الرقمية  األستاذ / بندر علي مسعودي  3

 بكالوريوس في العلوم واالحصاء 

 بكالوريوس في علوم الحاسب 

 ماجستير في الحاسب اآللي 

عمل في عدة مناصب في املؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية 

 رجل أعمال  بكالوريوس إدارة أعمال  - صناعة الخير للكيماويات غير العضوية رئيس مجلس اإلدارة شركة  املهندس/ سعيد أحمد باسمح  4

 األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل  5

 األمين العام ملجلس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد 

 عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية 

 شركة تبوك الزراعية  –رئيس لجنة الترشيحات 

 تبوك الزراعية شركة   –عضو لجنة املراجعة 

 املدير التنفيذي في مجموعة شركات املنجم 

املدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة شركات  

 املوارد 

العضو املنتدب شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة  

 والتسويق 

 بكالوريوس إدارة أعمال 

عمل  في مجموعة سامبا املالية  وتقلد عدة مناصب ثم  

بنك الرياض  على منصب مدير املنطقة  انتقل الى 

الوسطى ثم عضو مجلس إدارة شركة تهامة ثم مجموعة  

شركات املوارد  ثم مجموعة شركات املنجم  على منصب 

 املدير التنفيذي. 
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 لجنة الحوكمة

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل  1

 األمين العام ملجلس إدارة املؤسسة العامة للتقاعد 

 عضو مجلس إدارة شركة تبوك الزراعية 

 شركة تبوك الزراعية  –رئيس لجنة الترشيحات 

 شركة تبوك الزراعية  –عضو لجنة املراجعة 

 املدير التنفيذي في مجموعة شركات املنجم 

 التنفيذي للمبيعات والتسويق في مجموعة شركات املوارد املدير 

 العضو املنتدب شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق 

 

 بكالوريوس إدارة أعمال 

عمل  في مجموعة سامبا املالية  وتقلد عدة مناصب ثم  

انتقل الى بنك الرياض  على منصب مدير املنطقة الوسطى 

تهامة ثم مجموعة شركات ثم عضو مجلس إدارة شركة 

املوارد  ثم مجموعة شركات املنجم  على منصب املدير  

 التنفيذي. 

 الدكتور / نجم عبدهللا محمد الزيد  2

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الشركة السعودية للكهرباء 

الشريك املؤسس والتنفيذي ملكتب  الزيد وال الشيخ 

 القانونية والراشد للمحاماة واالستشارات 

 عضو مجلس إدارة هيئة السوق املالية 

 مدير عام الشؤون القانونية  بهيئة السوق املالية 

 دكتوراة في القانون 

 ماجستير في القانون 

 بكالوريوس في القضاء و األنظمة 

تدرج بعدة وظائف في قطاعات مختلفة في هيئة السوق 

املالية حتى وصل الى عضو مجلس إدارة هيئة السوق 

 املالية 

 بكالوريوس محاسبة  اإلدارة املالية في شركة الرياض للتعمير  مسؤول حوكمة الشركات باملؤسسة العامة للتقاعد  األستاذ / تركي محمد املرزوق  3

خبرات عملية تجاوزت  عشرين عام في اإلدارة واملالية  

واالستثمار واملحاسبة وكذلك في مجال مجالس اإلدارات  

املنبثقة منها في قطاعات صناعية وعقارية  واللجان 

 وزراعية. 
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 اإلدارة التنفيذية

 الخبرات املؤهالت الوظائف السابقة الوظائف الحالية االسم م

 الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات  الرئيس التنفيذي  املهندس / صالح محمد باحمدان  1
 بكالوريوس هندسة الكهرباء  

 ماجستير الهندسة كهربائية  
 ثمانية وثالثون سنة في صناعة البتروكيماويات  

 بكالوريوس في الهندسة الكيميائية  الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات  الرئيس التنفيذي للعمليات   املهندس / عبدهللا سيف السعدون  2

عدة مناصب في شركة سابك في مجال صناعة البتروكيماويات ثم  تدرج في 

انتقل لشركة سبكيم وتدرج حتى تقلد منصب الرئيس التنفيذي للشركة ثم  

الرئيس التنفيذي للعمليات بعد االندماج مع شركة الصحراء 

 لبتروكيماويات 

 نائب الرئيس للشؤون املالية  األستاذ / رشدي خالد الدليجان  3
رئيس تنفيذي للشؤون املالية وتقنية املعلومات في شركة نائب 

 الصحراء للبتروكيماويات 
 ستة وعشرون سنة في االدارة املالية  بكالوريوس محاسبة 

 األستاذ / فيصل  محمد املدلج   4
 مدير عام الحوكمة وشؤون الشركات 

 وأمين سر مجلس اإلدارة
 و الحوكمة وشؤون مجلس االدارة شؤون الشركات  ثنين وعشرين سنة فيا بكالوريوس نظم إدارية  مدير إدارة االلتزام وشؤون الشركات 
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 في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها3
ً
 (. أسماء الشركات داخل اململكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 اسم العضو 
مجلس اإلدارة أسماء الشركات التي يكون عضو 

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
ً
 عضوا

 داخل اململكة/ خارج اململكة 

الكيان القانوني 

)مساهمة/مدرجة/مساهمة غير 

 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها
ً
 عضوا

  داخل اململكة/ خارج

 اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة/مدرجة/مساهمة غير 

 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

 املهندس / خالد عبدهللا الزامل

 شركة مجموعة الزامل القابضة

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 شركة الشرق األوسط للبطاريات

 الشركة العاملية للميثانول 

 للبتروكيماوياتشركة الصحراء 

 شركة الواحة للبتروكيماويات 

 شركة لوبريف

 داخل اململكة 

 مساهمه مغلقة

 مدرجة   مساهمة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة غير مدرجة 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

- - - 

 األستاذ / فهد سليمان الراجحي

 شركة أسمنت ينبع

 الراجحي أخوان شركة 

 الشركة الوطنية للصناعة 

 شركة مشاركة املالية 

 الشركة السعودية األملانية للمنتجات الغير مغزولة

 الشركة العاملية للميثانول 

 شركة دواجن الوطنية

 شركة بيشوف وكالين الشرق األوسط

 الشركة الوطنية لالستزراع املائي

 داخل اململكة 

 مدرجة   مساهمة

 مدرجة مساهمة غير 

 مساهمة غير مدرجة 

 مساهمة غير مدرجة 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة غير مدرجة 

 ذات مسؤولية محدودة

 مدرجة   مساهمة داخل اململكة  شركة االسمنت السعودية

 األستاذ / سعيد أحمد باسمح

 شركة املركز الطبي الدولي

 الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية 

 شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني 

 شركة صناعة الخير للكيماويات غير العضوية

 داخل اململكة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمة مدرجة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

- - - 

 - - - - - األستاذ / عايض محمد القرني

- 
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 اسم العضو 
  أسماء 

ً
الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها

داخل اململكة/ 

 خارج اململكة 

الكيان القانوني )مساهمة/مدرجة/مساهمة  

 غير مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

 في 
ً
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 مديريهامجالس إدارتها السابقة أو من 

داخل اململكة/ خارج  

 اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة/مدرجة/مساهمة غير 

 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

 املهندس / رياض سالم علي احمد

 ميزان بنك

 شركة التخصيص القابضة 

 شركة نور لالستثمار املالي

 شركة إيكاروس للصناعات النفطية 

للصناعات الهندسية شركة مجمع الشرق األوسط 

 وااللكترونية والثقيلة

 شركة أي تي بارتنر لتكنولوجيا املعلومات

 خارج اململكة 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

Karachi Electric Supply Corp. 

 شركة خدمات حقول الغاز والنفط 

 الخاصة املحدودة للغاز شركة الصجعة

 الشركة املتحدة إلمدادات الغاز

 الشركة الكويتية للصخور 

 الشركة الشرقية املتحدة للخدمات النفطية

 خارج اململكة 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  السعودية للتقنيات املتقدمةالشركة  الدكتور / عبد الرحمن عبد هللا الزامل

 شركة مجموعة الزامل القابضة

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 

 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 الشركة الوطنية للطاقة 

 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 داخل اململكة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمة مدرجة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 األستاذ / زياد عبد الرحمن التركي

 شركة أبناء عبد الرحمن التركي للتجارة واملقاوالت

 شركة عبدالرحمن علي التركي للتجارة واملقاوالت 

 شركة كيلر تركي املحدودة 

 شركة ردالند العربية للخدمات الصناعية املحدودة

 لإلنشاءات املحدودةالشركة التمويلية 

 شركة هوني ويل تركي العربية

 شركة تمام املتكاملة التجارية املحدودة

 شركة معارض الظهران الدولية 

 شركة رامكي التركي للخدمات البيئية

 شركة اتكو للخدمات البحرية

 بنك انفستكورب

 داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 داخل اململكة داخل اململكة  

 داخل اململكة داخل اململكة  

داخل اململكة داخل اململكة  

 داخل اململكة 

 خارج اململكة 

 خارج اململكة 

 

 ذات مسؤولية محدودة 

 ذات مسؤولية محدودة 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة  

 ذات مسؤولية محدودة 

 ذات مسؤولية محدودة

 دةذات مسؤولية محدو  

 ذات مسؤولية محدودة  

 ذات مسؤولية محدودة 

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة  

 

 شركة سامينا كابيتال 

 شركة االنشاءات السعودية املتحدة

 

 خارج اململكة 

 

 داخل اململكة 

 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة داخل اململكة  االستثمارية شركة اإلنماء  املهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل

 شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية )جيبك(

 الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(

 ( SAFCOشركة األسمدة السعودية )

 خارج اململكة  

 داخل اململكة 

 داخل اململكة 

 ذات مسؤولية محدودة

 ذات مسؤولية محدودة

 مساهمة عامة 
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 العضو اسم 
 في 

ً
أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة عضوا

 مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها
 داخل اململكة/ خارج اململكة 

الكيان القانوني 

)مساهمة/مدرجة/مساهمة غير 

 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس اإلدارة 

 في مجالس إدارتها 
ً
 السابقة أو من مديريهاعضوا

داخل اململكة/ خارج  

 اململكة

الكيان القانوني 

)مساهمة/مدرجة/مساهمة غير 

 مدرجة/ذات مسؤولية محدودة(

 املهندس / سعيد عمر العيسائي

 شركة العيسائي للتجارة

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه للتسويق املحدودة

 املحدودةشركة مجموعة عمر قاسم العيسائي 

 شركة عمر قاسم العيسائي وشركاه املحدودة 

 الشركة املتحدة لصناعة الكرتون 

 داخل اململكة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 مساهمه مغلقة

 شركة الصحراء للبتروكيماويات

 شركة اسمنت ينبع

 مصرف الراجحي 

 داخل اململكة 

 مساهمه مغلقة

 مساهمة مدرجة 

 مساهمة مدرجة 

 - - - - - - األستاذ / بندر علي مسعودي

 مساهمة مدرجة  داخل اململكة  شركة تبوك الزراعية األستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل

 شركة تهامة لإلعالن والعالقات العامة والتسويق

 شركة أد أرت ميديان

 Ogel Vشركة اوجيل في 

 Intermarketsشركة 

 لألغذيةشركة املوارد 

 داخل اململكة 

 مساهمة مدرجة 

 مساهمه مقفله

 مساهمه مقفله مساهمه مقفله  

 مساهمه مقفله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 ( تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه 4

 تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية في تاريخ تتميز شركة "سبكيم" بوجود مجلس إدارة يتمتع بمستوى عال من الخبرة والكفاءة في مجال البتروكيماويات. ويتألف مجلس 
ً
  م2019ديسمبر  8اإلدارة من أحد عشر عضوا

 م.2022/ 09/12لثالث سنوات تمتد إلى 

 ويتم تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة على النحو التالي:

 

 تصنيف العضوية املهام االسم  م 

 غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة )ممثل شركة مجموعة الزامل القابضة(املهندس / خالد عبد هللا الزامل  1

 غير تنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة األستاذ / فهد سليمان الراجحي 2

 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل   3
 

 غير تنفيذي عضو

 غير تنفيذي عضو )ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة(املهندس / رياض سالم علي أحمد  4

 غير تنفيذي عضو املهندس/ سعيد أحمد باسمح 5

 غير تنفيذي عضو املهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل 6

 مستقل عضو األستاذ/ سعيد عمر العيسائي  7

 مستقل عضو )ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(األستاذ / عايض محمد القرني  8

 مستقل عضو األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي 9

 مستقل عضو )ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(األستاذ/ بندر علي مسعودي  10

 مستقل عضو األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل 11
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 بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها  -وبخاصة غير التنفيذيين  –اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه ( 5
ً
 علما

الشركة إي استفسارات أو مالحظات أخري حيال الشركة وأدائه، وتجتمع إدارة عالقات املستثمرين  م لم يرد إلى 2020باستثناء االستفسارات التي وردت في الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في أواخر شهر أبريل من عام 

ت وأراء املساهمين اإلدارة باطالع أعضاء املجلس بمقترحات ومالحظامع املساهمين ومستثمري الشركة حسب جدول زمني على مدار العام الستعراض اخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس 

 واملستثمرين من خالل 

( إجراءات تكفل لجميع املساهمين حق مناقشة املوضوعات وطلب املعلومات وتوجيه 37ويوضح في النظام األساس ي للشركة املادة )  .اجتماعات مجلس اإلدارة الدورية دون حضور أي عضو تنفيذي إذا دعت الحاجة لذلك

  .ة ومراجع الحسابات، ويقوم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بالرد على جميع االستفسارات املتعلقة بأعمال الشركةاألسئلة إلى أعضاء مجلس اإلدار 
 

 ( وصف مختصر االختصاصات اللجان 6

 لجنة املراجعة: �. أ

ها في تنفيذ األعمال بالتقارير املالية ومراقبة مدى كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية، واإلشراف على أعمال املراجعة الداخلية والتحقق من مدى فعاليتيتمثل الغرض الرئيس من لجنة املراجعة في مساعدة مجلس اإلدارة على اإلشراف الرقابي على العمليات الخاصة 

 واملهام املوكلة إليها.

 في مجلس اإلدارة، والعضوان اآلخران تم تر 
ً
 مستقال

ً
 :وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي شيحهما من خارج مجلس اإلدارة من ذوي الخبرة التي تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في أعمال لجنة املراجعةوتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء أحدهم عضوا

 
ً
 : التقارير والقوائم املالية:أوال

 لتوصيات بشأن نزاهتها ووضوحها وشفافيتها.تحليل القوائم املالية الربع سنوية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وتقديم الرأي وا��

الستراتيجية ملجموعة مة وتحتوي على معلومات تتيح للمساهمين واملستثمرين تقييم الوضع املالي واألداء ونموذج العمل واتقديم رأيها الفني بناًء على طلب مجلس اإلدارة بشأن ما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والبيانات املالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهو ��

 سبكيم.

 تحليل أي من األمور املهمة أو غير املألوفة الواردة في التقارير والقوائم املالية.��

 التحقيق بدقة في أي قضية من القضايا التي يثيرها املدير املالي للشركة أو من يتولى مهامه أو املراجع الخارجي للشركة.��

 باألمور املهمة الواردة في التقارير والقوائم املالية. دراسة التقديرات املحاسبية فيما يتعلق��

 .دراسة السياسات املحاسبية التي تتبعها الشركة وتقديم رأيها وتوصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأنها��

 
ً
 : املراجعة الداخلية:ثانيا

 املخاطر.فحص ومراجعة وسائل وأنظمة الرقابة الداخلية واملالية للشركة ونظم إدارة ��

 تحليل ودراسة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فيما يتعلق باملالحظات الواردة في هذه التقارير. ��

 .مراقبة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة املراجعة الداخلية للشركة لضمان توافر املوارد البشرية واملادية الالزمة لتحقيق فعاليتها ��

 .مكافآته اقتراحقديم توصية إلى مجلس اإلدارة بشأن تعيين رئيس املراجعة الداخلية للمجموعة و ت��
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ً
 : مراجع الحسابات:ثالثا

 التعاقد معهم.لهم وشروط التوصية ملجلس اإلدارة بترشيح املراجعين الخارجيين وفصلهم وتحديد مكافآتهم وتقييم أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عم��

 ت الصلة.التحقق من استقالل املراجع الخارجي وموضوعيته ونزاهته ومدى فعالية أعمال وأنشطة املراجعة الخارجية مع مراعاة القواعد واملعايير ذا��

 تتجاوز نطاق أعمال املراجعة الخارجية.مراجعة خطة املراجع الخارجي للشركة وأنشطة الخطة والتأكد من عدم تقديم املراجع الخارجي أي أعمال فنية أو إدارية ��

 الرد على استفسارات املراجع الخارجي للشركة.��

 .دراسة ومراجعة تقارير املراجع الخارجي وتعليقاته على القوائم والتقارير املالية ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها��

 
ً
ابعا  : التحقق من االلتزام: ر

 الرقابية أو الجهات اإلشراقية )في حال وجود مثل تلك التقارير( والتأكد من الشركة  قد اتخذت اإلجراءات الالزمة فيما يتعلق بذلك.مراجعة نتائج تقارير السلطات 

 ضمان التزام الشركة بالقوانين واألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات الصلة بها.

 مع األطراف ذات العالقة وتقديم توصياتها إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بذلك.مراجعة العقود واملعامالت املقترح أن تجريها الشركة 

 إبالغ مجلس اإلدارة بأي أمور هامة ترى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأنها وتقديم توصيات بشأن الخطوات/اإلجراءات التي قد ينبغي اتخاذها

 أعضاء لجنة املراجعة وسجل حضور اجتماعات اللجنة :�❖

 طبيعة العضوية  االسم م

 م ستة اجتماعات2020عدد االجتماعات خالل عام 

 األول 

15/1/2020 

 الثاني 

22/3/2020 

 الثالث

17/5/2020 

 الرابع

23/7/2020 

 الخامس

26/10/2020 

 السادس 

9/12/2020 
 إجمالي الحضور 

 رئيس اللجنة                                                                                           األستاذ/ عايض محمد القرني                                                                                                     1
حضر  حضر حضر حضر حضر  حضر 

6 

حضر  حضر حضر حضر حضر حضر  عضو اللجنة األستاذ/ محمد فرحان النادر 2
6 

 6حضر  حضر حضر حضر حضر حضر  عضو اللجنة الدكتور/ محمد فرج الكناني 3
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 لجنة الترشيحات واملكافآت:�.ب

 .تتكون لجنة الترشيحات واملكافآت من خمسة أعضاء من مجلس إدارة الشركة

 الترشيحات واملكافآتاختصاصات لجنة �❖

 
ً
 فيما يتعلق باملكافآت:  :أوال

افظة على الكوادر املتميزة، ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر فيها تمهيدا العتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة عن املجلس واإلدارة التنفيذية تعزز من تحفيز الجهاز اإلداري واملح��

 معايير ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها.  في تلك السياسة اتباع

 توضيح العالقة بين املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة. ��

 املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق أهدافها. ��

 اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.التوصية ملجلس ��

 
ً
 فيما يتعلق بالترشيحات: :ثانيا

 اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. ��

 للسياسات واملعايير املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة باألمانةالتوصية ملجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة تر ��
ً
   .شيحهم وفقا

  .وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية��

 تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة. ��

 ملراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من املهارات أو الخبرات لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية، ا��

 مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. ��

 ملستقلين، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.  التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء ا��

 وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء املستقلين وكبار التنفيذيين. ��

 كبار التنفيذيين.  وضع اإلجراءات الخاصة في حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية مجلس االدارة أو��

   .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح الحلول ملعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة��

 تتولي اللجنة دراسة املوضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من مجلس اإلدارة وترفع توصياتها إلى املجلس التخاذ القرار بشأنها.��
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 :أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت وسجل حضور اجتماعات اللجنة �❖

 طبيعة العضوية  االسم م

 م اربعة اجتماعات2020عدد االجتماعات خالل عام 

 األول 

 م06/04/2020

 الثاني 

 م21/04/2020

 الثالث 

 م25/08/2020

 الرابع

 م02/12/2020
 إجمالي الحضور 

 4 حضر  حضر  حضر  حضر  رئيس اللجنة التركياألستاذ/ زياد عبد الرحمن  1

 4 حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ / فهد سليمان الراجحي  2

 4 حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ / بندر علي مسعودي 3

 4 حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة املهندس/ سعيد أحمد باسمح 4

 4 حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل 5

�  
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 اللجنة التنفيذية:�.ت

 اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:�❖

 دراسة املواضيع املحالة للجنة من قبل مجلس اإلدارة واتخاذ القرارات املناسبة حيالها حسب تفويض املجلس.�-

ويضها من قبل املجلس بموجب أحكام القوانين واألنظمة املتبعة أو بموجب وتوجيه أنشطة وشؤون العمل في الشركة باستثناء تلك األمور التي ينص على تفويضها إلى لجان أخرى للمجلس واألمور التي ليس باإلمكان تفتمارس اللجنة صالحيات املجلس إدارة �-

 أحكام النظام األساس ي وعقد التأسيس.

 ستراتيجية  القصيرة واملتوسطة وطويلة املدى والرفع بها للمجلس لالعتماد.اإلشراف على وضع خطط الشركة اال �-

 املتابعة والتأكد من تنفيذ االستراتيجية العامة للشركة ومدى فاعليتها في تحقيق األهداف املرجوة ومراجعتها وتحديثها من حين آلخر.�-

 املقدمة من اإلدارة التنفيذية ورفع التوصيات للمجلس إلقرارها .اإلشراف على إعداد امليزانية السنوية للشركة ومراجعة املقترحات �-

 متابعة األداء الفعلي ورفع التوصيات الالزمة للمجلس. �-

 الشركة، وتقديم التوصيات الالزمة حيالها  إلى مجلس اإلدارة. دراسة الفرص االستثمارية ، سواء كانت في مجال شراء االسهم أو الحصص في شركات قائمة، أو االستحواذ على شركات تعمل في نفس مجال عمل �-

 تزويد مجلس اإلدارة بتقارير دورية عن نتائج اعمال اللجنة. �-

 دورية بمراجعة وإعادة تقييم مدى مالئمة هذه الالئحة وإبداء التعديالت املقترحة وعرضها على املجلس. تقوم اللجنة بصفة�-

 :أعضاء لجنة اللجنة التنفيذية وسجل حضور اجتماعات اللجنة�❖

 طبيعة العضوية  االسم م

 اجتماعات بعةم س2020عدد االجتماعات خالل عام 

 األول 

10/02/2020 

 الثاني 

19/02/2020 

 الثالث 

02/04/2020 

 الرابع

13/05/2020 

 الخامس

16/09/2020 

 السادس 

25/11/2020 

 السابع

10/12/2020 
 إجمالي الحضور 

 7 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  رئيس اللجنة املهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل 1

 7 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ / فهد سليمان الراجحي 2

 5 حضر  حضر  حضر  حضرلم ي حضر  حضر  حضرلم ي عضو اللجنة املهندس / رياض سالم علي أحمد 3

 7 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ / عايض محمد القرني 4

 6 حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضر  حضرلم ي عضو اللجنة املهندس / سعيد عمر العيسائي 5
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 الحوكمة: لجنة �.ث

 اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:

 اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها على النحو التالي:حيث تعتبر م لجنة الحوكمة ، 2020انشأ مجلس إدارة شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( خالل عام 

 :يلياللوائح واألنظمة الصادرة عن هيئة السوق املالية ووزارة التجارة ذات العالقة بأعمال اللجنة ومهامها وفي سبيل ذلك تقوم اللجنة بما تتولى اللجنة التأكد من تطبيق سبكيم ملا ورد في 
 للمتطلبات النظامية وأفضل املمارسات  ��

ً
 .مراجعة الئحة حوكمة الشركة وملحقاتها وتحديثها وفقا

 اد.تي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات واإلجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل املمارسات ورفعها للمجلس لإلعتممراجعة وتطوير قواعد السلوك املنهي ال ��

 عل التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل املمارسات��
ً
 .إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دوما

 ده.ن التزامات الشركة بما يتفق مع األنظمة واللوائح ذات العالقة ورفع توصية للمجلس للموافقة لعرضه على الجمعية العامة العادية العتمامراجعة تقرير مجلس اإلدارة بصفة سنوية للتأكد م��

 التوصية ملجلس اإلدارة بكل ما من شأنه تعزيز ممارسات الحوكمة في الشركة.��

 :أعضاء لجنة الحوكمة وسجل حضور اجتماعات اللجنة�❖

 طبيعة العضوية  االسم م
 األول 

 م22/07/2020

 الثاني 

 م11/11/2020
 إجمالي الحضور 

 2 حضر  حضر  رئيس اللجنة األستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل 1

 2 حضر  حضر  عضو اللجنة الدكتور/ نجم بن عبدهللا الزيد 2

 2 حضر  حضر  عضو اللجنة األستاذ / تركي محمد املرزوق  3

 

 

 

 

 

 

 م اجتماعان2020عدد االجتماعات خالل عام                                                                                                                                                              



22 

 ( الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم 7

بتقييم أعمال مجلس اإلدارة بشكل داخلي من خالل استبيانات لتقييم أداء وفعالية  2020إداء مجلس اإلدارة في اتخاذ صنع القرار بشكل كبير، قامت شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( خالل عام لتحسين 

 .أعمال مجلس اإلدارة

 

 اللجان التابعة و اإلدارة التنفيذية (اإلفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و  8

ابط مكافآت العضوية في املجلس واللجان التابعة  ضو

 تختص لجنة الترشيحات واملكافآت بالتوصية ملجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء املجلس وأعضاء اللجان، وذلك على النحو التالي:

 تراعي الشركة انسجام املكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها. �❖

 ر مبرر للمكافآت والتعويضات وبحدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.  الخذ بعين االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد املكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غيا�❖

 اإلدارة ذوي الكفاءة والخبرة املناسبة.  أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس�❖

 اإلضافة إلى األهداف املحددة من قبل مجلس االدارة املراد تحقيقها خالل السنة املالية. أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال واملسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان، ب�❖

 تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة املقدار بحيث تعكس نسبة املسؤوليات املناطة بالعضو وغيرها من االعتبارات.  يجوز أن�❖

 ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين. �❖

أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل   تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء املجلس واللجان وكبار التنفيذيين في تقرير مجلس اإلدارة السنوي وفقا لألنظمة ذات الصلة ويجب�❖

ادارية او استشارات. وان يشتمل ايضا  الت وغير ذلك من املزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء املجلس بصفتهم عاملين أو اداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو عليه أعضاء املجلس خالل السنة املالية من مكافآت وبد

 على بيان بعدد جلسات املجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ اخر اجتماع للجمعية العامة. 

 

 آلية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان  

اللجان مكافآت وبدالت أعضائها بحيث تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة، وبشرط أال يتجاوز   يحدد نظام الشركة األساس ي وسياسة مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية وتحدد لوائح�❖

 ا يحصل عليه كل عضو حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه.  م

 يجب أن تكون املكافأة مبينة على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت بالشركة.  �❖

 تكون مكافآت أعضاء املجلس واللجان املجلس بناء على مدى مشاركتهم في االجتماعات وعدد الجلسات التي يحضرونها.  �❖

 د اقرارها من قبل الجمعية العامة. ا من االستحقاقات املتعلقة باجتماعات املجلس واللجان ذات الصلة مباشرة بعد كل اجتماع، أما املكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعيصرف بدل الحضور وغيره�❖

 تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة �❖

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية ولجانه املنبثقة.   -توصية لجنة الترشيحات واملكافآت-رة بناء على يحدد مجلس اإلدا��

 أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي األرباح، ويجوز الجمع��
ً
 معينا

ً
وفي جميع األحوال ال يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس   بين اثنتين أو أكثر من هذه املزايا تكون مكافأة أعضاء مجلس االدارة مبلغا

ة  ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء مجلس اإلدار  500اإلدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا املالية أو العينية مبلغ 

 %.10نسبة من األرباح يجب أال تتجاوز هذه النسبة 

( من مقر إقامته إلى  يحق ألعضاء مجلس اإلدارة املقيمين خارج مقر الشركة سواء من داخل اململكة أو خارجها الحصول على تعويض عن تكاليف السفر ألجل حضور اج��
ً
 وايابا

ً
تماعات املجلس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر )ذهابا

 نعقاد االجتماع باإلضافة إلى التكاليف املرتبطة باإلقامة واملواصالت وبدل الحضور  مكان ا

 آللية ا 300بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت وبعد موافقة مجلس اإلدارة يستحق عضو مجلس اإلدارة مكافأة سنوية ال تتجاوز ��
ً
الستحقاق املوضحة في املادة ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في املجلس وذلك وفقا

 الرابعة من هذه السياسة. 

  ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته في لجان املجلس سواءً   100مكافأة سنوية ال تتجاوز  بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت وبعد موافقة مجلس اإلدارة يستحق عضو مجلس اإلدارة املشارك في اللجان املنبثقة من املجلس  ��

 آللية االستحقا 
ً
 في لجنة واحدة أو أكثر، بما فيها املكافأة املمنوحة مقابل العضوية في لجنة املراجعة" وذلك وفقا

ً
 ق املوضحة في املادة الرابعة من هذه السياسة. كان العضو مشاركا

 ألف ريال سعودي.  100تي ُيعين فيها العضو من خارج مجلس اإلدارة، بحيث ال تتجاوز بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت يحدد رئيس املجلس مكافأة العضوية في اللجان ال��

يتجاوز ما يحصل عليه عضو مجلس اإلدارة وذلك في ضوء املتغيرات املتعلقة باألداء على أال يجوز للمجلس بتوصية من لجنة الترشيحات واملكافآت مراجعة املكافآت السنوية لعضو مجلس اإلدارة املشار إليها أعاله من فترة إلى أخرى ��

 ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط التي تضعها الجهات املختصة. 500من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من املزايا املالية أو العينية مبلغ 
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 

 

 

ايا عينية او مكافآت عن أية اعمال فنية أو إدارية أو استشارية��  ال يتقاض ى أعضاء مجلس اإلدارة أي مز

 حسب النظام 500,000ال تندرج ضمن سقف الحد األعلى للمكافآت البالغة   100,000يحصل عضو لجنة املراجعة على مبلغ وقدرة ��
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  112,000  100,000    100,000  12,000     12,000  خالد عبدهللا الزامل

 3,110 312,000  300,000    300,000  12,000     12,000  عبدالرحمن عبدهللا الزامل 

 5,420 83,000  50,000    50,000  33,000    21,000 12,000  يوسف عبد الرحمن الزامل 

  445,000  400,000    400,000  45,000    33,000 12,000  فهد سليمان الراجحي 

  180,000  150,000    150,000  30,000    18,000 12,000  سعيد عمر العيسائي 

  377,000  350,000    350,000  27,000    15,000 12,000  رياض سالم علي أحمد 

 5,820 80,000  50,000    50,000  30,000    18,000 12,000  عبد العزيز أحمد بن دايل

 9,190 74,000  50,000    50,000  24,000    12,000 12,000  سعيد أحمد باسمح 

  374,000  350,000    350,000  24,000    12,000 12,000  زياد عبد الرحمن التركي  

 6,220 451,000  400,000    400,000  51,000    39,000 12,000  عايض محمد القرني 

  424,000  400,000    400,000  24,000    12,000 12,000  بندر علي مسعودي 

 29,760 2,912,000  2,600,000    2,600,000  312,000    180,000 132,000  املجموع
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 مكافآت أعضاء اللجان:

 *الثابتة املكافآت  

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 املجموع  بدل حضور الجلسات 

    أعضاء لجنة املراجعة

 118,000 18,000 100.000 القرني محمد عايض

 118,000 18,000 100.000 النادر فرحان محمد

اني فرج محمد  34,667 18,000 16,667 الزهر

 270,667 54,000 216,667 املجموع

    

    اللجنة التنفيذية أعضاء 

 21,000 21,000 0 الزامل عبدالرحمن يوسف 

 21,000 21,000 0 الراجحيسليمان فهد 

 115,000 15,000 100.000 احمد  رياض سالم علي

 21,000 21,000 0 القرني محمد  عايض

 18,000 18,000 0 العيسائي عمر سعيد 

 196,000 96,000 100.000 املجموع

    

    أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت

 112000 12000 100.000 التركي عبدالرحمن  زياد

 112000 12000 100.000 الراجحيسليمان فهد 

 112000 12000 100.000 مسعوديعلي بندر 

 12000 12000 0 باسمحاحمد سعيد 

 12000 12000 0 بن دايلاحمد عبد العزيز 

 360,000 60,000 300.000 املجموع

    

    أعضاء لجنة الحوكمة

 6000 6000 0 بن دايل احمد عبدالعزيز 

 6000 6000 0 املرزوق محمد تركي 

 6000 6000 0 الزيد عبدهللا  نجم

 18,000 18,000 0 املجموع
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 لية  مكافآت كبار التنفيذيين آ

 مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، املكافأة التشجيعية.  -بناء على توصية لجنة الترشيحات واملكافآت  -يحدد مجلس اإلدارة أنواع املكافآت التي ُتمنح لكبار التنفيذيين في الشركة  ��

 ظفين املؤهلين واألكفاء والحفاظ على املستوى العالي من املهارات الذي تحتاج إليه الشركة.تهدف املكافآت إلى توفير الحالة التنافسية املطلوبة لجذب واالحتفاظ باملو ��

 الجدول التالي: مكافآت كبار التنفيذين، خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى املكافآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي واملدير املالي في 
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 مكافآت كبار التنفيذين

ومن ضمنهم الرئيس 

 التنفيذي واملدير املالي 

8,668,472 3,657,055  12,325,527 734,550   4,444,851  5,179,401 1,983,339  19,488,267 



27 

 

 ( أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي 9

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

 

 نتائج املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  ( 10

 واستشارية باستقاللية وموضوعية بغرض إضافة قيمة وتحسين العمليات وتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة.تقوم املراجعة الداخلية بالشركة بتقديم خدمات تأكيدية 

 وكمة.وتساعد املراجعة الداخلية الشركة في تحقيق أهدافها من خالل تقويم وتحسين فاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة املخاطر وعمليات الح

ركة، ووفقا ألفضل املمارسات املهنية يتم أعداد الخطة ية بسبكيم منهج املراجعة على أساس املخاطر والذي من خالله يتم توجيه أعمال املراجعة نحو االنشطة واألعمال االكثر خطورة وأهمية للشوتتبع إدارة املراجعة الداخل

 .السنوية للمراجعة بسبكيم على أساس املخاطر

الحماية من االحتيال والغش واالختالس  بسبكيم مراجعة األنشطة والعمليات وإجراءات إدارة املخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وأنظمة املعلومات وعمليات الحوكمة واملساعدة علىيشمل نطاق عمل إدارة املراجعة الداخلية 

 راجعة الداخلية.واكتشافه. وتقع كل األنشطة والوظائف وإدارات وفروع الشركة والشركات التابعة في نطاق عمل إدارة امل

ت الالزمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة  بتنفيذ العديد من عمليات املراجعة الدورية والخاصة وفقا لخطة املراجعة السنوية املعتمدة من قبل لجنة املراجعة بهدف إعطاء التأكيدا م2020وقد قامت املراجعة الداخلية خالل 

كما تقوم املراجعة الداخلية بتقديم خدمات استشارية بغرض املساهمة مع اإلدارة التنفيذية في تحسين كفاءة وفاعلية عمليات  تركيز على األنشطة والوظائف ذات املخاطر العالية.الداخلية وإدارة املخاطر في الشركة، مع ال

 الشركة املختلفة، إضافة إلى اإلسهام في مراجعة القوائم املالية األولية والسنوية.

 

 املراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة رأي لجنة 

وقد أظهرت أنشطة وعمليات املراجعة الداخلية كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية ووجود إدارة جيدة للمخاطر   م2020إن أنشطة وعمليات املراجعة الداخلية املشار إليها أعاله لم تظهر وجود مالحظات جوهرية خالل عام  

 و كذا كفاءة عمليات الحوكمة.

 

 بشأن مدى الحاجة الى تعيين مراجع داخلي في الشركة  (توصية لجنة املراجعة11

 لمراجعة الداخلية تقوم بمهام املراجع الداخلي. لم يتم التوصية من قبل اللجنة حيث لدى الشركة إدارة ل
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شركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم  ( توصيات لجنة املراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة أو التي رفض املجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات ال 12

 وأسباب عدم األخذ بها أدائه أو تعيين املراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات 

 ال يوجد تعارض بين توصيات لجنة املراجعة وبين قرارات مجلس اإلدارة

 

 ( تفاصيل املساهمات االجتماعية13

مت سبكيم منذ تأسيسها في النهوض باملجتمع واالرتقاء وذلك من ل الشركة، ساهتسعى سبكيم الى تطوير عالقة تقوم على االستدامة بين الشركة واملجتمع من خالل خلق ثقافة املسئولية املجتمعية وتعزيزها في كافة أعما

 .منطلق إيماننا بأن التمكين االجتماعي جزء أصيل من تراثنا

 بعد عام على تحسين وتطوير وتفعيل نهجنا وطريقتنا للتعامل مع  إنسعى جاهدين الى    كما
ً
 .املجتمع لتحقيق قدر عاٍل من العوائد واملنافع على جميع مستويات املشاريعلهام الناس وتمكين املجتمع لالستثمار فيه. إننا نعمل عاما

 :مجاالت اهتمامنا في املسئولية املجتمعية

 دعم االقتصاديات املحلية -     ريادة األعمال    -       الصحة والسالمة��

 التعليم  -      واالستدامةالبيئة  -     الرياضة والثقافة  ��

 

 وصلت إلى أكثر من مليون مستفيد.حيث % من الخريطة الجغرافية  للمملكة العربية السعودية،  76ا ملبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة، وقد شملت برامجنا أكثر من ن% من  صافي أرباح1وإليماننا الشديد في ذلك قمنا في سبكيم بتخصيص 

م ألنشطة خدمة املجتمع 2020 عام تي مر بها االقتصاد العاملي وخصوصا قطاع البتروكيماويات، اال أن سبكيم ألتزمت بواجباتها تجاه املجتمع، حيث بلغ مجموع ما خصصته فيفي األعوام السابقة ورغم الظروف الصعبة ال

حيث اهتمت سبكيم بتنفيذ برامج مستدامة تهدف الى ان تساير سرعة وتيرة التغير االجتماعي، وتركزت في  .ريال ، حيث تنوعت املشاركات واملبادرات مع ما يتناسب مع سياسة الشركة في خدمة املجتمع مليون  7ما يقارب 

 .املجاالت ذات االهتمام

، حيث تبنت سبكيم عددا من   املستدامة الخيرية والبرامج املجتمع خدمة برامج مع مناسبة تراها التي  املسؤولية االجتماعية برامج من العديد تنفيذ سبكيم واصلت ، كورونا جائحة تفش ي  فترة وخالل ، األخيرة اآلونة ففي

 .  Covid-19بالشراكة مع الجهات املختصة  التي قامت من خاللها بالوقف جنبا إلى جنب مع جهود الحكومة في مكافحة فايروس كورونا املستجد املبادرات
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 م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين2020( بيان تواريخ الجمعيات العامة للمساهمين املنعقدة خالل سنة 14

 وفيما يلي سجل حضور أعضاء مجلس اإلدارة: م2020ابريل  29ر العادية بتاريخ انعقدت الجمعية العامة غي

 الحضور  م2020أبريل   29 االسم  م 

 املهندس / خالد عبد هللا الزامل 1
 حضر 

1 

 األستاذ / فهد سليمان الراجحي 2
 حضر 

1 

 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل   3
 حضر 

1 

 املهندس / رياض سالم علي أحمد  4
 حضر 

1 

 املهندس/ سعيد أحمد باسمح 5
 حضر 

1 

 املهندس / يوسف عبد الرحمن الزامل 6
 حضر 

1 

 املهندس/ سعيد عمر العيسائي  7
 حضر 

1 

 األستاذ / عايض محمد القرني 8
 حضر 

1 

 األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي 9
 حضر 

1 

 مسعودياألستاذ/ بندر علي  10
 حضر 

1 

 األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل 11
 حضر 

1 
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 ( وصف  نشاط الشركة15

شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات "سبكيم" هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق املالية السعودية تستثمر بشكل  

املستخدمة في صناعة العديد من املنتجات التي تدخل في شتى أنماط نشط في الصناعات البتروكيماوية والكيماوية إلنتاج املواد 

 .الحياة اليومية، مع التزامها بأعلى معايير الجودة في اإلنتاج واملحافظة على البيئة، وسالمة موظفيها واملجتمعات

معها الصناعي متعدد املنتجات  وقد وقع اختيار "سبكيم" على مدينة الجبيل الصناعية شرق اململكة العربية السعودية إلقامة مج

على مساحة مليون وسبعمائة وستة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وخمسون متر مربع ملا توفره املدينة لعناصر البنية األساسية 

الضرورية، إضافة إلى توفر الوقود واملواد الخام الالزمة، وكذلك سهولة عمليات التصدير عن طريق ميناء امللك فهد الصناعي 

 .مليناء التجاري في مدينة الجبيلوا

 

مليون ريال    175,9مليون طن متري. حيث بلغ صافي الدخل  4,013م بلغ اإلنتاج اإلجمالي ملصانع الشركة القائمة2020وفي العام 

م %. يعود سبب االنخفاض في صافي أرباح سبكي 41.3م بانخفاض قدره 2019مليون ريال في عام  299,5م، مقابل 2020في عام 

للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات املبيعات نتيجة النخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض  

اإلنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب اإلغالق الغير مخطط له والصيانة الدورية كما أعلن عنه في السابق، ويأتي هذا االنخفاض  

 ، وعلى الرغم من مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في  على الرغم من انخفاض متوسط
ً
أسعار بعض املواد األولية نسبيا

 في العام الحالي ، حيث كانت مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماويات في األرباح ملدة  12األرباح ملدة 
ً
أشهر فقط مقارنة  7شهرا

 مع الفترة املماثلة من العام السابق.

ة الشركة التي تعمل على تنفيذها على مراحل إلى تكامل املنتجات الكيميائية الحالية واملستقبلية، لتأسيس وتهدف استراتيجي

سلسلة من املنتجات النهائية القيمة، وكذلك املساهمة في زيادة الناتج املحلي، ودعم التنمية الصناعية في ظل خطط التنمية 

 .فل نمو حقوق املساهمين وتعظيم عوائدهمالشاملة التي تنفذها اململكة، األمر الذي سيك

 

 

 

 

 

�

 

 

%

%
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 م 2020وصف ألنشطة الشركات التابعة وتأثيرها على حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج لعام 

 )ماليين الرياالت(   

 النسبة اإليرادات النشاط

 %13.2 703.1 الشركة العاملية للميثانول 

 %4 216.4 الشركة العاملية للدايول 

 %3.3 179.2 الشركة العاملية لألستيل املحدودة 

 %14.8 789.9 الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة 

 %1.9 101.1 الشركة العاملية للغازات 

 %9.2 488.6 شركة سبكيم للتسويق

 %17.3 921.7 الشركة العاملية للبوليمرات

 %9 476.5 شركة سبكيم للكيماويات

 %2 105.2 شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة 

 %0.3 13.8 مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة 

 %0.7 35.7 شركة سبكيم للتقنيات املتقدمة 

 %3.8 201.5 شركة الصحراء  العاملية للبتروكيماويات

%0.0 - شركة الصحراء للتسويق  

 %20.5 1,090.3 شركة الواحة للبتروكيماويات 

 % 100 5,323 املجموع
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 وصف أنشطة الشركات التابعة

 الشركة العاملية للدايول   الشركة العاملية للميثانول 

 

 

 

 م2002 سنة التأسيس   م2002 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  الشركة مقر 

 ريال سعودي مليون  431.25 رأس املال  ريال سعودي مليون  360.97 رأس املال

جاما  البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك أنهايدرايد ورباعي هيدروفيرون وإنتاج  نشاط الشركة   إنتاج امليثانول )كحول امليثيل( نشاط الشركة 

 بيوترالكتون 

   970 الطاقة اإلنتاجية 
ً
  من ماليك انهايدرايد  40 الطاقة اإلنتاجية   ألف طن متري سنويا

ً
 ألف طن متري سنويا

 من جاما بيوترالكتون    5
ً
 ألف طن متري سنويا

 من رباعي هيدروفيوران    7.65
ً
 ألف طن متري سنويا

  من بيوتان ديول      50
ً
 ألف طن متري سنويا

 
   

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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 شركة الصحراء للبتروكيماويات  املحدودة   الشركة العاملية لخالت الفينيل

 

 

 

 م2004 سنة التأسيس   م2006 سنة التأسيس 

 مساهمة مغلقة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية - الخبر مدينة مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعوديمليون  2,378.95 رأس املال  ريال سعودي مليون  676 رأس املال

  إنتاج خالت الفينيل األحادي  نشاط الشركة 

 الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية والوسيطة نشاط الشركة 

   330 الطاقة اإلنتاجية 
ً
  ألف طن متري سنويا

 

 

 

%

%

%

% 
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 الشركة العاملية لألسيتيل املحدودة  الواحة - شركة الواحة للبتروكيماويات 

 

 

 

 م2006 سنة التأسيس   م2006 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   محدودةذات مسئولية  نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 سعودي ريالمليون  1,003 رأس املال  ريال سعوديمليون  1,660 رأس املال

 إنتاج حمض الخليك أنهايدرايد حمض الخليك نشاط الشركة   انتاج مادة  البروبلين والبولي بروبلين   نشاط الشركة 

 من بروبلين 450  الطاقة اإلنتاجية 
ً
 ألف طن متري سنويا

 من بولي بروبلين  450
ً
 ألف طن متري سنويا

 من صودا كاوية  1,080
ً
 طن متري سنويا

 من هيدروكربونات سائلة مخلوطة  150
ً
 طن متري سنويا

  460 الطاقة اإلنتاجية  
ً
 من حمض الخليك  ألف طن متري سنويا

 من انهيدريد حمض، خليك  50
ً
 ألف طن متري سنويا

 

   

%

%

%

%

%
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7�  

 الشركة العاملية للغازات  شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات   

 

 

 

 م2006 التأسيس سنة   م2006 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   مساهمة مقفلة  نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعودي مليون  425.4 رأس املال  ريال سعوديمليون  2,830 رأس املال

 نشاط الشركة 

وإدارة وتشغيل وتملك واالستثمار في الصناعية وخاصة  إنشاء املشاريع

والصناعات البتريوكيماوية والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة االعمال 

 .املتعلقة بها

 إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين نشاط الشركة  

  من أول أكسيد الكربون    345 الطاقة اإلنتاجية  
ً
 ألف طن متري سنويا

 من الهيدروجين  65
ً
 ألف طن متري سنويا

وهي حصة غير مباشرة في الشركة السعودية  24.41الصحراء للبتروكيماويات نسبة % تمتلك شركة

 .لإليثيلين والبولي إيثلين

  

 

 

 

 

%%

%

%

%
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 للتسويق شركة سبكيم   الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثلين  

 

 

 

 م2007 سنة التأسيس   م2006 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الخبر  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعودي مليوني رأس املال  ريال2.737.500.000 رأس املال

  إنتاج  البروبيلين واإليثلين والبولي إثيلين العالي واملنخفض الكثافة  نشاط الشركة 

 التسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية والبالستيكية نشاط الشركة 
 من البروبلين 284.8 الطاقة اإلنتاجية 

ً
ألف طن سنويا  

 من اإليثلين 1,008
ً
آالف طن سنويا  

 من البولي إيثلين 800
ً
 ألف طن سنويا
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%

%

%
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  الشركة العاملية للمنافع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 م2009 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -الجبيل الصناعية مدينة  مقر الشركة 

 ريال سعودي مليوني رأس املال

 نشاط الشركة 
القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات املنافع واملرافق للشركات التابعة 

 لسبكيم 

 الشركة العاملية للبوليمرات 

 

 م2009 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  الشركة مقر 

 ريال سعودي مليون  703.2 رأس املال

وبولي فينيل الكحولي ، شمع بولي اثيلين، وبولي اثيلين منخفض الكثافة  إنتاج بولي اسيتات الفينيل نشاط الشركة 

 وكوبوليمرات األثيلين اسيتات الفينيل

 من كوبوليمرات االيثيلين اسيتات الفينيل  200 الطاقة اإلنتاجية 
ً
 ألف طن متري سنويا

 من  استات بولي فينيل  125
ً
 ألف طن متري  سنويا

 من 4
ً
 بولي ايثلين منخفض الكثافة  ألف طن متري سنويا

4  
ً
 بولي فينيل الكحولي   ألف طن متري سنويا

200  
ً
 شمع بولي اثيلين طن متري سنويا

%

%

%

%

%

%

%
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ً
في شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات   32.55على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة %  أستنادا

في الشركة  21.16، تمتلك شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إضافية غير مباشرة من األسهم بنسبة %

 .   43.16رها %السعودية لحامض الكريليك، مما يمنح شركة الصحراء للبتروكيماويات حصة إجمالية قد

 

 

 

  
ً
في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك  43.16على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة %أستنادا

 املحدودة. في الشركة السعودية ملونمرات األكريليك  32.37شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ %

 

 

 الشركة السعودية لحامض الكريليك املحدودة
 

 

 الشركة السعودية ملونمرات األكريليك املحدودة

 

 

 

 م2009 التأسيس سنة   م2009 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعوديمليون   1,084.5 رأس املال  ريال سعوديمليون  1,777 رأس املال

 نشاط الشركة 
 انشاء وادارة وتشغيل وتملك مشاريع انتاج حامض

 .االكريليك ومشتقاته واملشاريع الصناعية البتروكيماوية والكيميائية

البيوتايل أكرليك، ثنائي اإليثايل هيكسل أكريليك، حمض  حمض األكريليك، نشاط الشركة  

 الجليشيل أكريليك

 ألف طن سنويا من مادة البوتيل األكريلي 160  الطاقة اإلنتاجية  

64 
ً
 من حامض الجاليكول األكريلي    ألف طن متري سنويا

%

%

%

%

%
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 شركة سبكيم للكيماويات  شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات  

 

 

 

 م2011 سنة التأسيس   2011 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -الصناعية مدينة الجبيل  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعودي مليون  266 رأس املال  ريال سعوديمليون  900  رأس املال

بيوتيلين ترفثليت  ورباعي إنتاج مادتي خالت أثيل االسيتات وبيوتيل اسيتات وبولي  نشاط الشركة   انتاج مادة  الصودا الكاوية  والكلورين  و ثاني كلوريد األثيلين  نشاط الشركة 

 هيدروفيوران

 من  300 الطاقة اإلنتاجية 
ً
 ثاني كلوريد االيثيلين ألف طن متري سنويا

 من  250
ً
 صودا كاوية ألف طن متري سنويا

 

 من  100 الطاقة اإلنتاجية  
ً
 خالت االثيل ألف طن متري سنويا

 من  50
ً
 خالت البوتيل العادى ألف طن متري سنويا

 من  68
ً
 خالت البوتيل العادى ألف طن متري سنويا

 من   3,568
ً
 رباعي هيدروفيوران طن متري سنويا

%

%

%

%
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%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة األعمال الواعدة   شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها 

 

 
 

 م2011 سنة التأسيس   م2011 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   مسئولية محدودةذات  نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   سويسرا - لوتري  مقر الشركة 

 ريال سعودي 700,000  رأس املال  فرنك سويسري  مليون  رأس املال

 التسويقية واللوجستية تقديم الدعم اإلداري في املجاالت  نشاط الشركة 

 

 البيع بالجملة لألسمدة الكيماوية نشاط الشركة 

 

%

%
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ً
في الشركة السعودية لحامض الكريليك، تملك   43.16على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة %  أستنادا

 في شركة البوليمرات األكريليكية السعودية. 32.37شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ %
  

 

 

 شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة   شركة البوليمرات االكريليكية السعودية

 

 

 

 م2012 سنة التأسيس   م2012 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة الشركة نوع   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعودي 57,240,000  رأس املال  ريال سعودي 416,400,000  رأس املال

االمتصاص ضمن مجمع مشروع  مصنع البوليمرات فائقةامتالك وإدارة وتشغيل  نشاط الشركة 

 االكريالت املتكامل

 منتجات بوليمرات عوازل الكابالت  نشاط الشركة  

 من البوليمرات األكريليكية فائقة اإلمتصاص   80  الطاقة اإلنتاجية 
ً
  25 الطاقة اإلنتاجية   ألف طن متري سنويا

ً
 ألف طن سنويا

%

%

%%
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� 

 شركة سبكيم أسيا بي تي آي   الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة

 

 

 

 م2013 سنة التأسيس   م2013 سنة التأسيس 

 ذات مسئولية محدودة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 سنغافورة مقر الشركة   اململكة العربية السعودية –مدينة الرياض  مقر الشركة 

 ريال سعودي 752,970  رأس املال  ريال سعودي 56,320,000 رأس املال

انتاج القوالب املعدنية لصناعة البالستيكية وصيانة القوالب املعدنية من منتجات املصنع  نشاط الشركة 

 وانتاج افالم الشفافة 

 

 تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا  نشاط الشركة 

  5,000 الطاقة اإلنتاجية 
ً
  طن متري سنويا

%

%

%
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 شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم   السعودية املحدودة  شركة البيوتانول 

 

 

 

 م2016 سنة التأسيس   م2013 سنة التأسيس 

 مساهمة مقفلة نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية -الخير مدينة راس  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 سعودي ريال 800,000,000 رأس املال  سعودي ريال 486,000,000 رأس املال

  انتاج  مادة الصودا وانتاج مادة كلوريد الكالسيوم  نشاط الشركة   انتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول  نشاط الشركة 

  330 الطاقة اإلنتاجية 
ً
 من البيوتانول العادي ألف طن متري سنويا

 الف طن سنويا من األيزو  بيوتانول  11

  300 الطاقة اإلنتاجية  
ً
 من  مادة صودا آش   ألف طن متري سنويا

 من مادة الكلوريد الصوديوم 384
ً
  ألف طن متري سنويا

، في الشركة السعودية لحامض الكريليك 43.16على حصة شركة الصحراء للبتروكيماويات البالغة % استنادا

 في شركة البيوتانول السعودية املحدودة. 14.38تملك شركة الصحراء حصة أسهم غير مباشرة تبلغ %

 

  

 

 

   

%

%

%
%

%
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 شركة الصحراء للتسويق 

 

 الشركة السعودية للتقنيات املتقدمة 

 

 

 

 م2018 سنة التأسيس   م2016 سنة التأسيس 

 مسئولية محدودةذات  نوع الشركة   ذات مسئولية محدودة نوع الشركة 

 اململكة العربية السعودية –مدينة الرياض  مقر الشركة   اململكة العربية السعودية -مدينة الجبيل الصناعية  مقر الشركة 

 ريال سعودي 5,000,000 رأس املال  ريال سعودي 500,000 رأس املال

تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك و الدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذا ت  نشاط الشركة   والبالستيكيةالتسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية  نشاط الشركة 

 املحركات، صنع اجزاء وتوابع و محركات املركبات ذات املحركات.

 

%%
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 ( وصف لخطط وقرارات الشركة املهمة16

ن خالل تركيزها على االستفادة من أوجه التآزر التي انشأتها عملية االندماج وذلك عن طريق زيادة قدرة املصانع الحالية وخفض التكاليف وذلك متواصل الشركة باستكشاف الفرص االستثمارية املختلفة من خالل 

أخرى داخل و خارج اململكة بما يزيد من منتجات الشركة املختلفة وتعزيز   التحول الرقمي عبر سالسل اإلمداد و القيمة و غيرهما و كذلك من خالل العمل على تطوير مشاريع جديدة قد تشمل عمليات استحواذ واندماج

 .الربحية وخلق فرص عمل جديدة

 بحجم التحديات التي مرت على االقتصاد العاملي بسبب جائحة كورونا )كوفيد 2020وحيث كان عام 
ً
إدارة األزمة لضمان اتباع اإلجراءات  (  وبحمد هللا قامت الشركة بتكوين  لجنة ملتابعة تنفيذ19 –م عاما استثنائيا

والثروة  خالل جائحة كورونا فقد قامت سبكيم بالتعاون مع وزارة الصناعة االحترازية والوقائية الصحية للحفاظ على سالمة املوظفين واستمرار اإلنتاج ، وبدعم من مجلس اإلدارة فقد كان للشركة دور ريادي وكبير

 لتر من اإليثانول إلنتاج املعقمات اليدوية والتبرع بها لوزارة الصحة. 150,000في تحويل االيثانول الصناعي الى منتج يصلح لالستخدامات الطبية ومن خالل هذه املساهمة وفرت شركة سبكيم    وشركة صدارة املعدنية

 

 ( املعلومات املتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة 17

ستراتيجياتها وتحقيق أهدافها بشكل فعال ، و جزأ من استراتيجية سبكيم لتحقيق أهداف الشركة طويلة وقصيرة املدى. إن الهدف من إدارة املخاطر هو ضمان قدرة شركة سبكيم على تنفيذ اتعتبر إدارة املخاطر جزًءا ال يت

 طر في مستوى منخفض وقابل لإلدارة. تحديد املخاطر التي تحد من قدرة الشركة من الوصول إلى أهدافها، وتحديد ما إذا كانت هذه املخا

الحفاظ على نظام فعال إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية. وتعمل  لجنة إدارة  إن مجلس اإلدارة، كجزء من دوره في توفير الرقابة االستراتيجية واإلشراف على الشركة، هو املسؤول عن حماية مصالح املستثمرين عن طريق

ي األنشطة املتعلقة أو املخاطر التي قد تؤثر على االستراتيجية سيخ ثقافة إدارة املخاطر عبر معايير رائدة من خالل إدارة املخاطر. ومن ثم تعمل اإلدارة املعنية على تنفيذ ممارسات إدارة املخاطر فاملخاطر التنفيذية على تر 

 التنظيمية وتحديدها وتقييمها ووضع اإلجراءات املناسبة للتعامل معها.

 اسع.سبكيم بإعداد إطار عمل واسع إلدارة املخاطر بما يتماش ى مع املمارسات الرائدة واطالع مجلس اإلدارة على املخاطر املتعلقة على نطاق و قامت 

 يتمثل النشاط الرئيس إلدارة املخاطر في تثقيف املنظمة ككل مع مستوى املخاطر املتفق عليه؛ بما فيها:

 فهم بيئة املخاطر، وتـقـيـيـم املخاطر النوعية واحتمال تعرُّض الشركة ملثل هذه املخاطر. ��

ـل للتعامل مع مثل هذه املخاطر. ��
ُ
ـبـ  تحديد أفضل السُّ

 إدارة املخاطر املرصودة بالطرق املناسبة. ��

 الفعالية عــنـد الضرورة.التأكيد على فعالية إدارة هذه املخاطر، والتدخل السريع لتحسين تلك ��

 إبالغ اإلدارة ومجلس اإلدارة بصفة دورية بمدى الجدية التـي تتم بها إدارة املخاطر، ومراقبتها، وتحسينها.��
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 وفيما يلي نعرض لكم هيكل حوكمة نظام إدارة املخاطر سبكيم استناًدا إلى املمارسات الرائدة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية:

  

 

 

 

 

 

 .    تنفيذ نظام إدارة املخاطر وهيكلها التنظيمي:  1

م وعمليات إدارة املخاطر بالشركة إلى  
ُ
ظـ
ُ
م وعمليات إدارة املخاطر كإطار عمل للمنظمة.  ةلجنة املراجعاملنبثقة عن املجلس، إذ تضطلع  لجنة املراجعةأسند مجلس إدارة سبكيم مسؤوليات نـ

ُ
ظـ
ُ
باملسؤولية عن وضع وتـنـفـيــذ نـ

افيما يتـرأس اللجنة التنفيذية الداخلية إلدارة امل
ًّ
سَند أدوار اإلدارة العليا الرئيسية إلى أعضاء اللجنة. وترفع إدارة املخاطر بالشركة تقاريرها وظيفيـ

ُ
إلدارة املخاطر وتضطلع لجنة املراجعة إلى  خاطر الرئيس التنفيذي، وت

 باملسؤولية عن: 

 عملية اإلبالغ عن املخاطر.��

 التجارية واملؤسسات التابعة لها.إجراء تقييمات دورية للمخاطر مع الكيانات ��

 تنسيق جميع أنشطة إدارة املخاطر داخل الشركة.��

 استعراض حجم املخاطر التي تواجهها الشركات التابعة.��

 التنسيق مع الشركات التابعة بشأن تـنـفـيــذ ممارسات إدارة املخاطر. ��

 حفظ سياسة إدارة املخاطر ووصف طريقة اإلبالغ عن املخاطر. ��
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 . سياسات وممارسات إدارة املخاطر لدى الشركة:  2

ـل مجلس اإلدارة ُيعَمل بها على مستوى الشركة بالكامل، وتحدد إرشادات وممارس
َ
ـبـ ات إدارة املخاطر، وإجراءات اإلبالغ، وإعداد التقارير املرتبطة بها، كما تضفي عليها تعتمد سبكيم على سياسة إدارة مخاطر معتَمدة من قـِ

 ة الرسمية.الصبغ

ـمَّ فإن املسؤولية عن إدارة املخاطر إنــمــا تقع 
َ
على عاتق ِفَرق إدارة الشركات التابعة وكذلك على عاتق املدراء. وعملية إدارة املخاطر تسيطر والشركات التابعة مسؤولة عن املخاطر بقدر مــا هــي مسؤولة عن املكاسب، ومن ثـ

إطار إدارة املخاطر املتبع لدى سبكيم وُنفذ استناًدا إلى   يق استخدام عمليات مسح للمخاطر، وتـقـيـيـمها، وعالجها، واإلبالغ عنها، ومراقبتها، بما في ذلك اإلبالغ عن املخاطر املتعلقة. وُوضععلى حاالت التعرُّض للمخاطر عن طر 

  املمارسات والتحسينات املستمرة من خالل مختلف املبادرات الجاري تنفيذها.

ق بشكل متواصل:  فيما ا يوضح نظام إدارة املخاطر الذي ُيطبَّ  يلي رسًما بيانيًّ

 
 

 

 . عوامل املخاطر لدى الشركة والشركات التابعة لها:  3 

ـة يقين من أن أنشطة إدارة املخاطر سو  ـمَّ
َ
 أن اإلدارة تضطلع بمراقبة تلك املخاطر عن  تتعرض )سبكيم( لعدد من املخاطر التي يمكن أن تؤثر على أدائها التشغيلي واملالي، وليس ثـ

َّ
ف تحول دون ظهور مثل هذه املخاطر، إال

 خاطر. ونعرض لكم فيما يلي بعض عوامل الخطر الرئيسية التي يتم التصدي لها: كثب مع اتخاذ تدابير وضوابط وقائية للتصدي ملثل هذه امل
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 مخاطر العمالة �. أ

ة من االحتفاظ بموظفيها الرئيسيين الحاليين، أو قد يتعذر على سبكيم أو نظًرا لكثرة املشاريع البتروكيماوية في اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، قد ال تتمكن سبكيم أو شركاتها التابع

 املهارات والخبرات، مما قد يسفر عن نقص في العمالة املدربة أو يشكل عائًقا لقدرة الشركة على االحتفاظ بمواردها البشرية الالزمة.  الشركات التابعة لها االستمرار في استقطاب موظفين أساسيين من ذوي 

 مخاطر أسعار السلع  �.ب

ِق فيها منتجاتها، وتتحرك أسعار هذه املنتجات بصفة رئ
سو 

ُ
ِق فيها أو تنوي أن ت

سو 
ُ
يسة بفعل عوامل العرض والطلب العاملي، وتتأثر بشكل كبير بتذبذب األسعار العاملية تعمل سبكيم في أسواق سلعية دولية ت

اللنفط والغاز. وعليه، فإن أي تغير فعلي ملموس في أوضاع السوق وأسعار النفط والغاز قد يؤثر على التوقعات املستقبلية للشركة. وقد ات ا بالتقلب، وهي حاليًّ أقل من مستوياتها   سمت أسواق النفط والغاز تاريخيًّ

 التاريخية.

 مخاطر التمويل �.ت

أساسية على قدرتها على تأمين قروض تجارية، تحصل عليها من البنوك  لتمويل مشاريعها الحالية واملستقبلية والتي تحتاج الستثمارات رأسمالية كبيرة أو املساهمة في تمويل هذه املشاريع، تعتمد سبكيم بصفة

الحصول على هذا التمويل أو تعذر عليها الوفاء  غير تجارية، بشروط يعتقد مجلس اإلدارة أنها مواتية، ولكن إذا لم تتمكن سبكيم أو الشركات التابعة لها في املستقبل من االستمرار في التجارية، وأخرى من جهات 

 األداء املالي للشركة أو قدرتها على توسيع أعمالها قد تتأثر بصورة سلبية.  بالتزاماتها التمويلية الحالية )بما في ذلك االلتزام بالتعهدات والنسب التي تخضع لها(، فإن 

 مخاطر توريد املواد األولية �.ث

قة لدى شركة أرامكو السعودية تحتاجها وذلك على أساس اإلجراءاحصلت سبكيم من شركة أرامكو السعودية على التزامات بتوريد وتسليم الغاز الطبيعي وبعض املواد األولية األخرى لشركاتها التابعة التي   ت املطبَّ

واملواد األولية األخرى. وفي حالة عدم استالم إحدى الشركات التابعة  بالنسبة للشركات التي تشتري تلك املنتجات والواقعة في اململكة. وهناك حدود تحكم التزام شركة أرامكو السعودية بتوريد الغاز الطبيعي

ة، فإن ذلك من املحتمل أن يؤثر سلًبا وبصورة ن الغاز الطبيعي أو املواد األولية األخرى سواء عن طريق أرامكو أو من أطراف أخرى أو قامت هذه األطراف برفع سعر قيمة املواد األوليلسبكيم الكمية املتفق عليها م

تزاماتها، فإن الشركات التابعة لسبكيم لن تكون قادرة على إنتاج الكميات املقررة من املنتجات البتروكيماوية حسب جوهرية على الشركة. وإذا لم تستطع هذه األطراف توفير املواد األولية املطلوبة أو الوفاء بال

 الخطط املرسومة وال على الوفاء بالتزاماتها املتعلقة باملبيعات، األمر الذي سيؤثر سلًبا على أداء سبكيم. 

 مخاطر التقنيات�.ج

ا على مستوى العالم. ومن هنا، فإن أي تطور تقني جوهري قد تصبح معه التقنيات وعمليات املعالجتشهد التقنيات وعمليات املعالجة ف ا لدى أي من  ي صناعة البتروكيماويات تطوًرا مستمرًّ ة املستخدمة حاليًّ

ى محاولة التقليل من هذا الخطر من خالل حصولها على تقنيات ثبتت جدواها التجارية من شركات الشركات التابعة لسبكيم غير منافسة، وقد يؤثر هذا سلًبا على القدرة التنافسية لسبكيم. لقد عملت الشركة عل

 عاملية رائدة في مجال تقنية صناعة البتروكيماويات. 
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 مخاطر التشغيل �.ح

في تصنيع املنتجات. وبالتالي، فإن أي توقف أو عطل مفاجئ أو غير متوقع في تلك اآلالت واملعدات  إن انسياب عمل املصانع دون انقطاع يعتمد بدرجة كبيرة على أداء وصالحية وموثوقية اآلالت واملعدات املستخدمة  

يانة دورية، ودورات جه. وتقوم والشركات التابعة بتطبيق برامج صأو عملها بطريقة غير فعالة، أو تعطل، أو توقف أي جزء من خطوات العملية اإلنتاجية قد يؤدي إلى تراجع مستوى كفاءة املصنع وتأخر إنتا

 تدريبية ملنسوبيها، باإلضافة إلى التغطيات التأمينية التي تراها مناسبة للحد من هذه املخاطر وآثارها. 

ابط بين املشاريع �.خ  مخاطر التر

املشاريع الحالية واملشاريع املستقبلية التي ترتبط أعمالها ببعضها البعض ُعرضة لخطر  نظًرا لتطبيق استراتيجية تكامل اإلنتاج التسلسلي، وما ينتج عن ذلك من ترابط وتكامل بين أعمال الشركات التابعة، فإن 

رة جوهرية على األداء لتابعة األخرى، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر سلًبا وبصو النقص في توريد املواد األولية وخطر تصريف املنتجات في حالة عدم تمكن أي من الشركات التابعة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات ا 

 التشغيلي للشركة التابعة املعنية أو على أداء الشركة. 

 مخاطر اإلنشاء واإلنجاز �.د

خطر تخطي التكلفة املقدرة والتأخر في اإلنجاز بسبب االعتماد على  عند تطوير مشاريع جديدة تستعين الشركة بمقاولين وموردين تعتقد أنهم معروفون وذوو سمعة رفيعة لبناء املعامل ومرافق التصنيع، إال أن 

 لشركة ووضعها املالي. أطراف ثالثة في إنشاء وإنجاز املشاريع يمكن أن يؤثر سلًبا على عمليات ا

  مخاطر عقود الشراء  �.ذ

ن على الشركات التابعة الوفاء بالتزاماتها املترتبة على أبرمت الشركات التابعة لسبكيم عدًدا من اتفاقيات الشراء على أساس طويل األجل مع أطراف مختلفة فيما يتعلق ببيع منتجاتها؛ وبناء علي ه، فإنه طاملا تعيَّ

ملشتري أو عدم وفائه بالتزاماته، فإن األداء املالي للشركة التابعة العقود، فإن الشركات التابعة تظل ُعرضة لخطر نقص اإلمدادات طويلة األجل لهذه االتفاقيات، ُيضاف إلى ذلك أنه في حالة تقصير الطرف اهذه 

 قد يتأثر بصورة سلبية نتيجة لذلك.

 مخاطر التأمين �.ر 

 قد  ها التابعة بما تعتقد أنه غطاء تأميني كاٍف ملختلف مراحل املشاريع التي يجري تنفيذها وكذلك ألعمالها. ولكن ليس هناك أي تأكيد بأن  تحتفظ سبكيم وشركات 
ً

الغطاء التأميني سيكون كافًيا في كل الحاالت. فمثال

 في بوليصة التأمين، األمر الذي يؤثر بالتالي على الشركة التابعة وعلى الشركة.  تقع أحداث في املستقبل ال يكفي الغطاء التأميني لتغطيتها، أو قد تكون غير مشمولة

 مخاطر تقلب أسعار الصرف �.ز 

يد من املوردين األجانب وفًقا ملختلف املنتجات وعقود اإلنشاء والتور  إن أي حركة سلبية ألسعار صرف الدوالر األمريكي أو اليورو أو عمالت أخرى يمكن أن يؤثر سلًبا على نتائج الشركة، ونظًرا ألن دفع قيمة

ا تأثير سلبي على نتائج الشركة. وقد اتخذت سبكيم عدة تدابير وقائية اتفاقيات الشراء يكون بالدوالر األمريكي أو اليورو، فإن أي تقلبات في أسعار صرف هذه العمالت مقابل الريال السعودي يمكن أن يكون له 

ِ ما أمكن من هذا التأثير 
 ضد التقلب في أسعار الصرف.للحد 
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 املخاطر البيئية �. س

ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة امللكية للجبيل وينبع الخاصة بالبيئة. وتشترط تخضع سبكيم وشركاتها التابعة لقوانين ولوائح حماية البيئة املعمول بها في اململكة العربية السعودية بما فيها النظام العام للبيئة 

مة لألرصاد وحماية البيئة ووزارة التجارة واالستثمار. كذلك تسمح م العام للبيئة تقديم تقرير حول اآلثار البيئية للمشاريع، وذلك ضمن متطلبات إجراءات املوافقة والترخيص التي تقوم بها الرئاسة العالوائح النظا

 و سامة من املشاريع، وفرض غرامة مالية وتعويض عن األضرار التي تنجم عن أية مخالفات بيئية. لوائح النظام العام للبيئة بفرض غرامات وعقوبات بسبب انبعاث مواد خطرة أ

طلوبة، وتطبيق األنظمة بع الخاصة بالبيئة، والحصول على املوافقات املوقد تم تصميم مشاريع سبكيم وشركاتها التابعة وإنشاؤها وتشغيلها طبقا للوائح النظام العام للبيئة ولوائح الهيئة امللكية للجبيل وين

أكثر صرامة عن الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة أو الهيئة امللكية املناسبة ملعالجة املخلفات والوقاية من الحوادث. ومع ذلك، فإن اكتشاف أوضاع بيئية لم تكن معروفة في السابق، أو صدور معايير بيئية 

ق الشركة إجراءات إضافية؛ مما قد يؤدي إلى زيادة التكاليف وااللتزامات للجبيل وينبع أو فرض لوائح أو تغييرات جد ِ
 املترتبة على الشركة. يدة في تفسير القوانين واللوائح، يمكن أن يؤدي إلى أن تطب 

 مخاطر املنافسة  �. ش

ب، يضاف إلى ذلك أن العديد من تتسم األسواق التي تبيع فيها سبكيم منتجاتها باملنافسة العالية بوجه عام، وتخضع لقوى العرض والط
ُّ
لب على مستوى عاملي، كما تتصف هذه األسواق بدرجة عالية من التقل

ف اإلنتاج، وهذا ما رفع تصاد الكمي وتوفير التكاليف من خالل تكثيالشركات الجديدة املنافسة دخلت األسواق، فيما أجرت شركات أخرى توسعات كبيرة في طاقاتها اإلنتاجية سعًيا إلى االستفادة من فرص االق

ب قد يؤدي إلى فائض في الطاقة اإلنتاجية العامل
ُّ
ِض الشركة الحتمال تراكم مخزوناتها بدرجة كبيرة أو من مستويات العرض واملنافسة في السوق؛ وعليه، فإن ارتفاع مستويات املنافسة والتقل

ية، األمر الذي ُيعر 

 . انخفاض مبيعاتها وأسعارها في بعض الحاالت

انين �.ص  مخاطر األنظمة والقو

حدوث أي تغيير في هذه األنظمة )بما في ذلك صدور وفرض  تعمل سبكيم في بيئة منظمة تخضع ألنظمة محددة تشمل حتى اآلن من حيث املبدأ شرط الحصول على ترخيص بمزاولة العمل؛ وعليه، فإنه في حال

د بهذه التغيرات النظامية. أنظمة جديدة(، فإن الشركة يمكن أن تتأثر سلًبا وقد تُ  د نفقات رأسمالية كبيرة للتقيُّ  ضطرُّ إلى تكبُّ

 مخاطر إنتاج ونقل املواد الخطرة �.ض

البتروكيماويات، وتكون البتروكيماويات ونفايات الغازات واملواد الناتجة اج  تشتمل العمليات اإلنتاجية لسبكيم على معالجة الغاز الطبيعي وغازات أخرى ومواد خام )بما في ذلك مواد خام كيميائية( فيما يتعلق بإنت

ٍت وحرائق. كما أن عمليات الشركة معرضة أيًضا ملخاطر تشغيلية بطبيعتها مواد خطرة شديدة القابلية لالشتعال، وطبيعة العمليات اإلنتاجية لسبكيم تعرضها ملخاطر عالية من الحوادث التي تشمل انفجارا

 عة في قطاع البتروكيماويات منها: انقطاع تغذية التيار الكهربائي، أو األعطال الفنية، أو حوادث أخرى.شائ
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 العوامل املتعلقة باالستثمارات�. ط

م، وتتعرض عمليات الشركة في اململكة للمخاطر الشائعة، بما في ذلك حيث إن املناخ االقتصادي والقانوني في اململكة يبقى ُعرضة للتغير املستمر، يواجه املستثمرون عدم يقين فيما يتعلق بضمان استثماراته

ولة، ومستويات النمو االقتصادي... وعوامل أخرى مشابهة. والكثير من هذه تطور املناخ الرقابي واإلشرافي، والتضخم، والتغيرات في الدخل القابل لإلنفاق أو الناتج املحلي اإلجمالي، والتغيرات في معدالت العم

نطقة إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة، ومركزها املالي، ونتائج العوامل خارجة عن سيطرة الشركة، ويمكن أن تؤدي التطورات االجتماعية أو االقتصادية في اململكة أو الدول املجاورة أو دول أخرى في امل

 عملياتها، وتدفقاتها النقدية.

 مخاطر االئتمان:�. ظ

 يتم كما القائمة، املدينة الحسابات بمراقبة بالعمالء املتعلقة االئتمان  إلدارة مخاطر سبكيم اآلخر، تسعى للطرف مالية خسائر في يتسبب مما بالتزاماته الوفاء على ما طرٍف  مقدرة عدم في ان االئتم مخاطر تتمثل

 .عاٍل  ائتماني تصنيف ذات محلية بنوك في بالنقد تحصيلها، وتحتفظ سبكيم في املشكوك الديون  مقابل كافية مخصصات تجنيب

 السيولة مخاطر�.ع

  سبكيم مواجهة في السيولة مخاطر تتمثل
ً
 يقارب وبمبلغ سريع بشكل مالي أصل بيع  على املجموعة قدرة عدم من مخاطر السيولة تنشأ وقد املالية، باألدوات املرتبطة بالتزاماتها للوفاء األموال توفير في صعوبة

 .البنكية التسهيالت توفير بضمان  العامل املال رأس السيولة بإدارة مخاطر من الحد سبكيم على العادلة. تعمل قيمته

 فائدةال أسعار مخاطر�.غ

 في واملتمثلة عمولة تحمل التي  التزاماتها على العمولة أسعار ملخاطر املجموعةالسوق، وتتعرض  في العمولة أسعار في للتغيرات نتيجة املالية األدوات قيمة على تطرأ التي  التقلبات في العمولة أسعار مخاطر تتمثل

 الفائدة أسعار على التي تطرأ التغيرات اإلدارة الرأسمالية، وتراقب اإليجار عقود بموجب وااللتزامات والصكوك األجل وطويلة األجل قصيرة القروض وااللتزامات التي تتضمن البنكية الودائع  ذلك في بما املوجودات

 .للشركة بالنسبة جوهرية غير العمولة أسعار مخاطر أن  وترى 

�  
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 (خالصة على شكل جدول ألصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات املالية الخمس األخيرة 18

 م مقارنة بالعام السابق: 2020فيما يلي أبرز املؤشرات املالية لعام 

 %. 2.1قدره   بانخفاضمليون ريال سعودي للعام السابق وذلك  5,439.7م مقابل 2020مليون ريال سعودي خالل عام   5,323.0بلغت اإليرادات  ��

 %  28قدره  بانخفاض مليون ريال سعودي للعام السابق 1,635.2م مقابل 2020مليون ريال سعودي خالل عام 1,172.9بلغ إجمالي الربح  ��

 %.  60مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  906.3م مقابل 2020مليون ريال سعودي خالل عام   359.6ن العمليات  بلغ الربح م��

 %.   41مليون ريال سعودي للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  299.5م مقابل 2020مليون ريال سعودي خالل عام  175.8بلغ صافي الربح ��

 ريال سعودي للعام السابق.  0.52مقابل  م2020ريال سعودي خالل عام   0.24بلغت ربحية السهم ��

 األصول والخصوم ونتائج األعمال للسنوات الخمس املاضية  

     )ماليين الرياالت( املوحدة قائمة املركز املالي

 2020 2019 2018 2017 2016 

 12,494 12,342 12,380 19,863 18.792 موجودات غير متداولة

 3,309 3,638 3,000 4,128 4,973 موجودات متداولة 

 15,803 15,980 15,380 23,991 23,765 مجموع املوجودات

 6,685 7,211 7,125 14,338 13,836 حقوق مساهمي الشركة وحقوق امللكية غير املسيطرة

 7,023 6,928 6,330 7,722 6,464 مطلوبات غير متداولة

 2,095 1,841 1,925 1,931 3,465 متداولةمطلوبات 

 15,803 15,980 15,380 23,991 23,765 مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

 

 بيان لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة واسهامه في النتائج 

 تتمثل عمليات الشركة في القطاعات التالية: التحليالت القطاعية 

 تشمل امليثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.  املواد الكيميائية األساسية:��

 تشمل حمض األسيتيل، مونومرات أسيتات الفينيل، أسيتات اإليثيل، أسيتات البوتيل، ومواد ذات صلة.  املواد الكيميائية الوسيطة:��
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 ويشمل قطاع البولي بروبلين.    منخفض الكثافة، بولي أسيتات فينيل، البولي فينيل الكحولي وبيوتيلين ترافثاليت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية إيثلينالبولي تشمل  البوليمرات:��

 .للبتروكيماويات( من قبل شركة الصحراء بروبلينت منتجات البتروكيماويات )بشكل رئيس ي مادة البولي . وايًضا يشمل مبيعا1يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاتها التابعة األجنبية كما هو مبين في اإليضاح رقم  التسويق:��

 وأدوات التصنيع. يشكل هذا القطاع ايًضا ادارات التمكين وأنشطة الدعم بشركة الصحراء. اإليثلينتشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل  شركات وغيرها:��

 
 املجموع  استبعاد عند التوحيد شركات وغيرها  التسويق البوليمرات املواد الكيميائية الوسيطة املواد الكيميائية األساسية الرياالت()ماليين 

 م 2020ديسمبر 31للسنة املنتهية في  

 5,323 ( 4.648) 49 3,664 2,334 2,232 1,692 اإليرادات

 1,172 25 (6) 154 455 (72) 618 إجمالي الربح 

 360 51 (72) 101 237 (307) 349 الربح التشغيلي 

 (34) - (34) - - - - حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة 

 185 (71) (137) 100 143 (59) 208 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 23,765 ( 19.101) 25,249 1,227 7,245 5,374 3,772 مجموع املوجودات 

 9,929 ( 4.075) 5,248 824 3,235 2,423 2,275 مجموع املطلوبات 

 515.4 - 144 340 122 134 115 نفقات رأسمالية 

 م2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 5,440 ( 4,361) 144 2,905 2,586 2,326 1,840 اإليرادات

 1,635 36 (18) 121 629 78 789 إجمالي الربح 

 906 66 (80) 70 397 (52) 506 التشغيلي الربح 

 (27) - (27) - - - - حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة 

 390 (4)   191 70 188 (244) 189 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 23,991 ( 19,450) 25,565 935 7,408 5,557 3,976 مجموع املوجودات 

 9,653 ( 3,787) 5,130 578 3,363 2,417 1,951 مجموع املطلوبات 

 673 - 72 0.5 32 266 302 نفقات رأسمالية 
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 )ماليين الرياالت(قائمة الربح و أو الخسارة املختصرة املوحدة 

 2020 2019 2018 2017 2016 

 3.515 4.459 5.036 5,440 5.323 إيرادات  

 (2,645)  (3,033)  (3,401)  ( 3,805) ( 4,150) تكلفة املبيعات

 861 1,426 1,635 1,635 1,173 إجمالي الربح

 (205) (200) (197) ( 315)  ( 395)  مصروفات بيع وتوزيع

 (219) (291) (342) (414) ( 419)  مصروفات عمومية وإدارية

 437 935 1,096 906 360 الربح التشغيلي

 38 22 28 60 26 إيرادات تمويلية

 (288) (298) (263) (370) ( 294)  تمويليةتكاليف 

 (22) 12 6 (179) 126 )مصروفات( / إيرادات أخرى، الصافي 

 - - - (27) (33) حصة الشركة في ربح مشروعات مشتركة وشركات زميلة

 165 671 867 390 185 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

 (73) (84) (116) (145) ( 128)  مصروف الزكاة وضريبة الدخل

 92 587 751 245 57 ربح السنة 

      

      الربح العائد الى:

 43 437 583 300 176 مساهمي الشركة 

 49 150 168 (55) (119) حقوق امللكية غير املسيطرة

      

 0,12 1,19 1,59 0.52 0,24 نصيب السهم من الربح  األساس ي العائد إلى مساهمي الشركة 
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 )ماليين الرياالت(تطور املبيعات و الربح التشغيلي وصافي الربح للسنوات الخمس املاضية 

 

 

 وكيماويات بعد عملية اإلندماج مقارنة بسبعة أشهر للعام السابق .يشمل ربح السنة لشركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات للعام الحالي مساهمة في االرباح ملدة اثنى عشرة شهرا من شركة الصحراء للبتر

 

 

 

 

 

 

 



56 

 (  تحليل جغرافي ألجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 19

 م:2020لجغرافي لكميات مبيعات الشركة خالل عام تسويق وبيع منتجات الشركة في كل من األسواق املحلية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العاملية، ويبين الرسم البياني التالي التوزيع ايتم 
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 الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة ( 20

 نسبة التغير  -التغير + /  2019 2020 البيان 

 (%2.1) (117) 5.440 5.232 املبيعات/اإليرادات 

 (%28) (462) 1.635 1.173 اجمالي الربح  

 (%60) (546) 906 360 الربح التشغيلي

 ( %41) (124) 300 176 صافي الربح العائد الى املساهمين بالشركة  

م. يعود سبب االنخفاض في صافي أرباح سبكيم للعام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى انخفاض إيرادات املبيعات  2019مليون ريال سعودي في عام 300مليون ريال سعودي مقابل  176أرباح بلغت م صافي 2020حققت الشركة خالل عام 

 .اإلغالق الغير مخطط له والصيانة الدورية كما أعلن عنه في السابق نتيجة النخفاض أسعار معظم منتجات الشركة ، وانخفاض اإلنتاج في مصنع البولي بروبلين بسبب

( ومصنع أفالم خالت  مليون ريال سعودي 100والتي تتعلق في مصنع الشركة العاملية للدايول )بمبلغ  2020مليون ريال سعودي في النتائج املالية لعام  280عالوة على ذلك ، تم تسجيل خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ  

 مليون ريال سعودي(.  180فينيل االيثيلين للشركة السعودية للمنتجات املتخصصة )بمبلغ 

 ، وعلى الرغم من مساهمة شركة الصحراء للبتروكيماوي
ً
 في ا 12ات في األرباح ملدة ويأتي هذا االنخفاض على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بعض املواد األولية نسبيا

ً
لعام الحالي ، حيث كانت مساهمة شركة الصحراء شهرا

 أشهر فقط مقارنة مع الفترة املماثلة من العام السابق. 7للبتروكيماويات في األرباح ملدة 

 

 ( إيضاح ألي اختالف عن معايير املحاسبة املعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 21

 املحاسبة املعتمدة.ال يوجد إي اختالف عن معايير 

 

�  
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 ( اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة املحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها 22

 اسم الشركة 
 رأس املال 

 مليون ريال سعودي
 الدولة محل التأسيس لعملياتهاالدولة املحل الرئيس  نشاطها الرئيس  نسبة ملكية الشركة فيها

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية إنتاج امليثانول )كحول امليثيل( %65 361 الشركة العاملية للميثانول 

 %53.91 431 الشركة العاملية للدايول 
إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك 

 جاما بيوترالكتون  هيدروفيرون وأنهايدرايد ورباعي 
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %100 2,388 شركة الصحراء للبتروكيماويات 
تعمل كشركة قابضة يتركز نشاطها األساس ي في  

 قطاع البتروكيماويات 
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية إنتاج خالت الفينيل األحادي  %87 676 املحدودة  الشركة العاملية لخالت الفينيل

 السعوديةاململكة العربية  اململكة العربية السعودية إنتاج مادة البروبلين والبولي بروبلين %75 1,660 شركة الواحة للبتروكيماويات  

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية إنتاج حمض الخليك أنهايدرايد حمض الخليك %87 1.003 الشركة العاملية لألسيتيل املحدودة

 %32.55 2,830 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

إنشاء وإدارة وتشغيل وتملك واالستثمار في املشاريع 

وخاصة والصناعات البتروكيماوية  الصناعية 

والكيميائية وتسويق منتجاتها والقيام بكافة 

 االعمال املتعلقة بها.

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 العربية السعوديةاململكة  اململكة العربية السعودية إنتاج أول أكسيد الكربون والهيدروجين %97 425 الشركة العاملية للغازات 
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 %24.41 2,737.5 الشركة السعودية لإليثلين والبولي إيثلين 
انتاج مادة اإليثلين والبروبلين والبولي ايثيلين عالي 

 ومنخفض الكثافة.
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %100 2 شركة سبكيم للتسويق
البتروكيماوية  التسويق واملبيعات للمنتجات 

 والبالستيكية 
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %43.16 1,777 الشركة السعودية لحامض األكريليك املحدودة
انشاء وادارة وتشغيل وتملك مشاريع انتاج 

ومشتقاته واملشاريع  حامض االكريليك

 الصناعية البتروكيماوية والكيميائية. 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %32.37 1,084.5 الشركة السعودية ملونمرات األكريليك املحدودة

 إنتاج مشتقات حمض األكريليك:

 حمض األكريليك 

 البيوتايل أكرليك

 أكريليت ثنائي اإليثايل هيكسل 

 حمض الجليشيل أكريليك 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %100 2 الشركة العاملية للمنافع 
القيام بخدمات إدارة وتشغيل وصيانة وحدات 

 املنافع واملرافق للشركات التابعة لسبكيم
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %75 703 العاملية للبوليمرات الشركة 
إنتاج بولي اسيتات الفينيل وبولي فينيل الكحولي ، 

شمع بولي اثيلين، وبولي اثيلين منخفض الكثافة 

 وكوبوليمرات األثيلين اسيتات الفينيل

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %32.37 416.4 األكريليكية السعودية   شركة البوليمرات
امتالك وإدارة وتشغيل مصنع البوليمرات فائقة 

االمتصاص ضمن مجمع مشروع االكريالت 

 املتكامل

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 
 

900 50% 
تصميم وإنشاء وامتالك وتشغيل مصنع متكامل 

إلنتاج الكلورين والصودا الكاوية املركزة باإلضافة  

 إلى ثنائي كلوريد األيثيلين.

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %95 266 شركة سبكيم للكيماويات 
 إنتاج مادتي خالت أثيل االسيتات وبيوتيل اسيتات

 وبولي بيوتيلين ترفثليت  ورباعي هيدروفيوران
 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية
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 شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه والشركات التابعة لها 
مليون فرنك  

 سويسري 
99.99% 

تقديم الدعم اإلداري في املجاالت التسويقية 

 واللوجستية 
 سويسرا سويسرا

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية انتاج البيوتانول العادي واأليزو بيوتانول  %14.38 486 الشركة السعودية للبيوتانول 

 السعوديةاململكة العربية  اململكة العربية السعودية تسويق وبيع بالجملة املنتجات البتروكيماوية %100 0.5 شركة الصحراء للتسويق 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية البيع بالجملة لألسمدة الكيماوية %100 0.7 شركة األعمال الواعدة

 اململكة العربية السعودية منتجات بوليمرات عوازل الكابالت  %50 57 شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة 

 

 

 السعوديةاململكة العربية 

 

 %30 800 شركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية إنوكيم 

انتاج كربونات الصوديوم ورماد الصودا الثقيل 

والخفيف وكلوريد الكالسيوم و كربونات 

 الكالسيوم 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 %75 56 الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة
انتاج القوالب املعدنية لصناعة البالستيكية  

وصيانة القوالب املعدنية من منتجات املصنع 

 وانتاج افالم الشفافة 

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية

 سنغافورة سنغافورة تسويق منتجات الشركة في قارة آسيا  %100 0.752 شركة سبكيم أسيا بي تي آي

 %100 5 السعودية للتقنيات املتقدمة الشركة 

تشكيل املعادن بالطرق والكبس والسبك و 

الدلفنة، صنع هياكل للمركبات ذا ت املحركات، 

صنع اجزاء وتوابع و محركات املركبات ذات 

 املحركات.

 اململكة العربية السعودية اململكة العربية السعودية
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 الصادرة لكل شركة تابعة ( تفاصيل األسهم وأدوات الدين 23

حقوق   أو أسهم الى للتحويل قابلة دين أدوات بموجب اكتتاب أو تحويل حقوق  أية هناك ليست كذلك م.  2020عام   الشركة خالل منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أية أو أسهم الى للتحويل قابلة دين أدوات أية هناك ليست

 .لالسترداد قابلة دين أدوات ألية الشركة جانب من الغاء أو شراء أي هناك ليس كما أنه م.2019العام  خالل الشركة منحتها أو أصدرتها مشابهة حقوق  أو اكتتاب حق مذكرات أو خيار

 

 ( وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح األسهم 24

 من النظام األساس ي للشركة وذلك بعد خصم جميع املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي: (48توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب املادة ) يتم

 .% من رأس املال املدفوع30%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 10يجنب )��

 .ض تعود بالنفع للشركةللجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه ألغرا��

معاونة  ابتة قدر اإلمكان على املساهمين. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أوللجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ث��

 من هذه املؤسسات
ً
 .ما يكون قائما

 .وع%( خمسة في املائة من رأس املال املدف 5يوزع من الباقي بعد ذلك على املساهمين نسبة ال تقل عن )��

%( عشرة في املائة من الباقي ملكافأة مجلس اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة  10( السادسة والسبعين من نظام الشركات والذي يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )76( الثانية والعشرين من هذا النظام، واملادة )22مع مراعاة األحكام املقررة في املادة )��

 
ً
 .مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو مناسبا

طه ان تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات الصادرة حول  كما يجوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مساهميها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا سمحت امكانياتها املالية بذلك شري

  .ختصةذلك من قبل الجهات امل

 للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئ49تدفع األرباح املقرر توزيعها بموجب املادة )
ً
 ة السوق املالية.( من النظام األساس ي على املساهمين في املكان واملواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقا
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 على النحو التالي:  م2020بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام املالي م 2020ديسمبر  15وقد أوص ى مجلس إدارة الشركة في 

 م2020األرباح املعلنة عن النصف األول من عام 

 ريال 366,666,666 إجمالي املبلغ املوزع 1

  ريال0.50  حصة السهم الواحد  2

  %  5 نسبة التوزيع من القيمة األسمية للسهم 3

 سهم733.333.332 األسهم املستحقة لألرباحعدد  4

 م 2021يناير    06 تاريخ التوزيع 5

مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ م  على أن تكون األحقية للمساهمين املالكين لألسهم في يوم االستحقاق املقيدين في سجل 2020ديسمبر   24تاريخ أحقية األرباح للمساهمين املالكين لألسهم عند إغالق السوق يوم الخميس 

 االستحقاق. 

 

أقربائهم( أبل25 غوا الشركة بتلك الحقوق   ( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و

 م 2020واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج واي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة املالية بموجب املادة الخامسة  

 الشركة إشعار بأي مصالح تعود ألشخاص في فئات األسهم ذات األحقية في التصويت أو تغيير في تلك الحقوق.  ىلم تتلق
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أقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها  ( وصف ألي مصلحة واوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب  26 تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين و

 م2020التابعة وأي تغيير في تلك املصلحة أو تلك الحقوق خالل عام 

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

 االســــم م

 األسهم في

 م2020يناير  1

 األسهم في

 نسبة التغير  صافي التغير م2020ديسمبر  31
ملكية األقرباء من الدرجة األولى 

 وتغيرها
 نسبة التملك العدد نسبة التملك العدد

 - 0 0  %0.04558 334,240 %0.04558 334,240 املهندس / خالد عبدهللا الزامل  1

 - 0 0  %0.14139 1,036,852 %0.14139 1,036,852 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل  2

  %50 -21473  %0.0029 21,500 %0.00586 42,973 املهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل  3

 - 0 0 %0.8864 6,500,000 %0.8864 6,500,000 األستاذ / فهد سليمان الراجحي 4

 - %11 -%791.141 %0.8833 6,478,071 %0.9913 7,269,212 عمر العيسائي األستاذ / سعيد  5

%0 0 0% 0 املهندس / رياض سالم علي أحمد  6   -   

 

- 

   -  %0 0 %0 0 األستاذ / عبد العزيز أحمد بن دايل  7

 

- 

   -  %0 0 %0 0 األستاذ / سعيد أحمد باسمح  8

 

- 

 - 0 0 %0 1000 %0 1000 التركي األستاذ/ زياد عبد الرحمن  9

%0 0 0% 0 األستاذ / عايض محمد القرني  10   -   

 

- 

%0 0 0% 0 األستاذ / بندر علي مسعودي  11   -   

 

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

 االســــم م

 األسهم في

 م2020يناير  1

 األسهم في

 م2020ديسمبر  31

ير
تغ

 ال
في
صا

ير  
تغ

 ال
بة

س
ن

 

ن  
 م
اء
رب
ألق

ة ا
كي

مل

لى 
ألو

ة ا
ج ر

لد
ا

ها
ير
تغ
و

 العدد 
نسبة  

 التملك
 العدد

نسبة  

 التملك

%39 26,727 %0.012 94,000 %0.0092 67,273.00 املهندس / صالح محمد باحمدان  1  - 

 - %100 40.000 %0 0 %0055 40.000 املهندس / عبدهللا  سيف السعدون  2

 - - - %0 0 %0 0 األستاذ/ رشدي خالد الدليجان 3

 - - - %0 0 %0 0 / فيصل محمد املدلج األستاذ 4

  

 )ماليين الرياالت(( املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة 27

 

 شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 1.000 - - - 1.000 1.000 5 صكوك إسالمية 

 2.808 (1.102) 1.275 - 2.635 5.050 7-5 قروض طويلة اآلجل 

 

 الشركة العاملية للميثانول 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 213.5 (59.5) - - 273 525 10 تسهيالت إسالمية 
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 )ماليين الرياالت(املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة 

 الشركة العاملية للدايول 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 1.062 - 10 - 1.052 64 غير محدد  طويلة األجل سلف من الشركاء 

  

 الشركة العاملية لألسيتيل املحدودة

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 520 (70) - - 590 618 10 بنوك تجارية 

 - (38) - - 38 769 11 االستثمارات العامة صندوق 

 233 (107) 90 129 250 260 غير محدد  سلف من الشركاء طويلة األجل 

 

 الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام العاماملسدد خالل 

 324 (56) - - 380 356 12 بنوك تجارية 

 - (22) - - 22 439 11 صندوق االستثمارات العامة 

 120 (82) 120 - 82 88 غير محدد  سلف من الشركاء طويلة األجل 

  

 

 الشركة العاملية للغازات 

 إعادة تصنيف العامرصيد بداية  مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 300 - - - - 300 6 بنوك تجارية 
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 )ماليين الرياالت(املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة 

 الشركة العاملية للبوليمرات 

 إعادة تصنيف العامرصيد بداية  مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 399 (54) - - 453 704 15 بنوك تجارية 

 235 (25) - - 260 600 10 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 352 (54) - - 406 704 14 صندوق االستثمارات العامة 

  

 شركة سبكيم للكيماويات 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض املانحة للقرضالجهة 
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 193 - - - 193 396 9-8 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 511 (146) 155 - 502 263 غير محدد  سلف من الشركاء طويلة األجل 

  

 لعوازل الكابالت املتقدمة شركة الخليج 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 38 - - - 38 99 6 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 113 - 1 - 112 103 غير محدد  سلف من الشركاء طويلة األجل 

 

 مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 - (65) - - 65 65 10 صندوق التنمية الصناعية السعودي 

 11 - - 11 - 11 1 األجل سلف من الشركاء قصيرة 

 99 (6) - (11) 105 211 غير محدد  سلف من الشركاء طويلة األجل 
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 )ماليين الرياالت(املعلومات املتعلقة بأي قروض على الشركة  

 

 شركة الصحراء للبتروكيماويات 

 إعادة تصنيف رصيد بداية العام مبلغ أصل القرض مدة القرض الجهة املانحة للقرض
سحوبات خالل 

 العام
 رصيد نهاية العام املسدد خالل العام

 214 (39) - - 253 500 13 بنوك تجارية 

  

 مصنع سامابكو للبتروكيماويات 

 إعادة تصنيف  رصيد بداية العام  مبلغ أصل القرض  مدة القرض  الجهة املانحة للقرض 
سحوبات خالل  

 العام 

املسدد خالل  

 العام 
 رصيد نهاية العام 

 2.178 (52) - - 2.230 2,250 12 بنوك تجارية 

  

 مصنع الواحة للبتروكيماويات  

 إعادة تصنيف  رصيد بداية العام  مبلغ أصل القرض  مدة القرض  الجهة املانحة للقرض 
سحوبات خالل  

 العام 

املسدد خالل  

 العام 
 رصيد نهاية العام 

 1.148 (168) - - 1.316 1,964 12 بنوك تجارية  
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شركة خالل السنة املالية مع  ( وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها ال 28

 إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك 

 ال ينطبق

 

 لة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة( وصف ألي حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قاب29

 ال ينطبق

 

رتها الشركة  األوراق املالية املدرجة التي اشت  ( وصف ألي استرداد أو شراء او الغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد وقيمة األوراق املالية املتبقية مع التمييز بين30

 وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة 

 ال ينطبق
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 م وتواريخ انعقادها  وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين . 2020( عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة املالية 31

 م وفي الجدول التالي سجل الحضور وتاريخ كل اجتماع:2020عقد مجلس إدارة شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات عدد اربعة اجتماعات خالل عام 

 

 االسم م

06/
04/

20
20

 

07/
06/

20
20

 

29/
09/

20
20

 

15/
12/

20
20

 

 إجمالي الحضور 

 املهندس / خالد عبدهللا الزامل   .1
 حضر  حضر  حضر  حضر 

4 

 األستاذ / فهد سليمان الراجحي .2
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 الدكتور / عبدالرحمن عبدهللا الزامل .3
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 األستاذ/ بندر علي مسعودي .4
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 األستاذ/ عايض محمد القرني .5
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 األستاذ/ زياد عبد الرحمن التركي .6
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 املهندس / رياض سالم علي أحمد .7
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 املهندس/ سعيد عمر العيسائي .8
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 املهندس/ يوسف عبد الرحمن الزامل .9
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 األستاذ/ سعيد أحمد باسمح .10
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 

 األستاذ/ عبد العزيز أحمد بن دايل .11
 4 حضر  حضر  حضر  حضر 
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 ( عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها . 32

 أسباب الطلب تاريخ الطلب م

 اجراءات الشركة  2020يناير  23 1

 اجراءات الشركة  2020مارس  03 2

 اجراءات الشركة  2020أبريل  18 3

 الجمعية العامة 2020أبريل  28 4

 اجراءات الشركة  2020يونيو  30 5

 اجراءات الشركة  2020يوليو  06 6

 اجراءات الشركة  2020ديسمبر  09 7

 ملف أرباح 2020ديسمبر  22 8

 اجراءات الشركة  2020ديسمبر  31 9

 واستفساراتهم.  لإلدارة التنفيذية ملتابعة مساهميها والتواصل معهم من خالل لقاءات أو اجتماعات وعرض اخر تطورات أعمال الشركة والرد على اقتراحاتهمتقوم الشركة باستخدام السجالت في إعداد تقارير شهرية مفصلة ترفع * 

 

 بين الشركة وطرف ذي عالقة    معامالت ة( وصف ألي33

قبل تلك األطراف. خالل عام املساهمين والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها ومجلس اإلدارة والكيانـات التي تخضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثير جوهري من تتمثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة في املعامالت مع 

 م، قامت املجموعة بمعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:2020

 العالقة  طبيعة املعاملة  االسم

 شريك في شركة تابعة  مبيعات  نية العربية للميثانول املحدودة الشركة اليابا 

 شريك في شركة تابعة  مبيعات  العربية جي ام بي اتش آند كوكي جي )هيلم العربية(  -هيلم

 شريك في شركة تابعة  مبيعات  شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي 

 مشروع مشترك لشركة تابعة  مصاريف  للبتروكيماويات شركة الصحراء ومعادن  

 مساهم في عمليات مشتركة لشركة تابعة  مبيعات  ليوندل باسل  

 شركة زميلة  مبيعات  الشركة السعودية لحمض االكريليك 

 شركة زميلة  مبيعات  الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين 
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ة األجل مصروفات تمويل بمعدالت السوق ولها تواريخ استحقاق محددة وفًقا قدمت الشركة ومساهمو حقوق امللكية غير املسيطرة قروض لشركات املجموعة لدعم عملياتها واالمتثال الشتراطات الديون. تحمل القروض طويل

 لجداول سداد متفق عليها. 

 ديسمبر: 31كما في  املذكورة أعاله من قبل مجلس إدارة الشركات التابعة للمجموعة. نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية مع أطراف ذات عالقة تمت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت

 ذمم مدينة تجارية ��
 )ماليين الرياالت(    

 2019 2020 االسم

 10 44 )جامك( الشركة اليابانية العربية للميثانول املحدودة 

 80 - العربية جي ام بي اتش آند كوكي جي )هيلم العربية(  -هيلم

 85 100 شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي 

 178 195  ليوندل بازل 

 353 339 املجموع 

 وموجودات متداولة اخرى ��
ً
 مدفوعات مقدما

 )ماليين الرياالت(    

 2019 2020 االسم

 25 34 الصحراء ومعادن للبتروكيماويات شركة 

 6 4  ليوندل بازل 

 31 38 املجموع 

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة اخرى ��
 )ماليين الرياالت(    

 2019 2020 االسم

 30 - ليوندل بازل 

 5 - الشركة السعودية لإليثيلين والبولي إيثيلين 

 4 4 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 

 39 4 املجموع 
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 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة اخرى ��
 )ماليين الرياالت(    

 2019 2020 االسم

  21  36 شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات 

 7 41  ليوندل بازل 

 - 5 شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن بي اتش دي 

  5 ماليزيا اس دي أن بي اتش دي  شركة هانوا كيميكال

 28 87 املجموع 

 تسعير املعامالت ��
م ، كجزء من قانون الضرائب   2019فبراير   15م ، اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في اململكة العربية السعودية لوائح تسعير العمالت )اللوائح(. تم تشريع هذه اللوائح بتاريخ  2019يناير  31هـ املوافق    1440جمادى االول  25بتاريخ 

 م ، قدمت املجموعة املستندات الالزمة لالمتثال لقانون الضرائب ذي العالقة خالل املدة النظامية.    2018ديسمبر  31تنتهي في او بعد  التي بالضريبة للفترات املكلفينواصبحت ملزمة 

 شروط وأحكام املعامالت مع أطراف ذات عالقة ��
. لم تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي ذتتم املبيعات واملشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت التي تتم بين أطرا 

ً
مم  ف مستقلة. األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مكفولة وغير محملة بفوائد وتسدد نقدا

متعلق باملبالغ املستحقة من طرف ذو عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية عن طريق م، قامت املجموعة بتقييم وتسجيل انخفاض في القيمة 2020ديسمبر  31مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة املنتهية في 

 فحص املركز املالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة. 

 فيها ،وفيها أو كانت فيها مصلحة ألحد أعضاء مج34
ً
لس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم  ( معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا

من هذا القبيل ، فعلى الشركة تقديم   ،بحيث تشمل أسماء املعنيين باألعمال او العقود ،وطبيعة هذه األعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها ،وإذا لم توجد أعمال أو عقود

 إقرار بذلك . 

 ال ينطبق

 بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء محلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت . ( 35

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد أعضاء محلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت 
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 د مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح . (بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أح 36

 ال يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبة أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح

ائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة37 السنوية مع وصف موجز لها    املالية  ( بيان بقيمة املدفوعات النظامية املسددة واملستحقة لسداد أي زكاة أو ضر

 وبيان أسبابها .

 املدفوعات النظامية املستحقة: 

 )ماليين الرياالت(    

 بيان االسباب وصف موجز لها املستحق حتى نهاية الفترة املالية السنوية ولم يسدد م 2020املسدد خالل عام  البيان

 الزامية  الزكاة  223,3 47 الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 الزامية  الضريبة  (3,4) 11 الهيئة العامة للزكاة والدخل 

 الزامية  اشتراكات 4.4 41.6 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 الزامية  رسوم - 2.4 مكتب العمل 

 

 ( بيان أي استثمارات أو احتياطات أنشئت ملصلحة موظفي الشركة. 38

ية والتميز في األداء واملشاركة الفعالة قدرتها املتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، فلدى سبكيم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافينعكس نجاح سبكيم في املقام األول على 

رضا الوظيفي الذي يحقق طموحهم املنهي، كما تهتم سبكيم بعامل التطوير والتدريب الوظيفي والذي يشمل التدريب  على كافة االصعدة ومستويات التنظيم اإلداري في كل شركات سبكيم التابعة، وتوفر سبكيم ملوظفيها ال

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

 ونسبتها: م2019  مقارنة بعام م2020وفيما يلي بيان بعدد العاملين في سبكيم وشركاتها التابعة في نهاية عام 

 العاملون 
2019 2020 

 النسبة العدد النسبة العدد

 % 80.17 1249 %75.7 1258 السعوديون  

 % 19.83 309 %24.3 404 غير السعوديين 

0 1.662  1.558  



74 

 

 : م2020وفيما يلي بعض من إنجازات إدارة املوارد البشرية التي قامت بها خالل عام 

 سياسة املوارد البشرية: �.1

 تطوير سياسة املوارد البشرية: �. أ

 و التالي: لقد قام فريق املوارد البشرية بالعديد من التحسينات والتطوير في معظم برامج املوارد البشرية بعد العام األول من االندماج على النح

 تحديث سياسة املوارد البشرية للتتماش ى مع استراتيجية الشركة��

 مراجعة وتحديث الوصف الوظيفي الخاص ملعظم الوظائف في الشركة ��

 يد ، تنظيم ، ودمج الشركتين:  توح�.2

ابة االلكترونية من اجل تقديم خدمة أفضل للموظفين وتوفير الوقت لهم. وا�. أ عتمد الدمج عملية التحّول في إدارة املوارد البشرية باالستعانة لقد قام فريق املوارد البشرية بتحسين وإضافة خدمات على البو

 (: (SAP SuccessFactorsبتطبيق نظام الساب السحابي 

o� لم دمج نظام املوظفين تحت مظلة نظام موحد بناء على السياسات املقرره بعد عملية الدمج. ويشمل على السلم الوظيفي، املسميات الوظيفية، س :  نظام عمليات املوارد البشرية األساسية

 الرواتب، الهيكل التنظيمي، نظام الورديات، وغيرها من السياسات املوحدة.

o�تطبيق نظام التوظيف واالدراج الوظيفي من خالل البوابة االلكترونية الجديدة.  وادراج املوظفين الجدد:  نظام التوظيف 

o� :توحيد نظام التعويضات وتقييم االداء الوظيفي، والترقيات. نظام األداء والتعويضات 

o� :الوظيفي وتمنية القدرات. توحيد وتطوير نظام سحابي للتطوير املنهي بما يتوافق مع املسار نظام التطوير املنهي 

o� : م
ّ
 استحداث نظام للتدريب والتعلم عبر التعلم الفصلي، والتعلم االلكتروني بما يتناسب مع احتياج الوظيفة نظام إدارة التعل
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 إدارة املواهب والتطوير:  �.3

 برنامج التعلم االلكتروني: �. أ

دورة تدريبية في مجاالت اإلدارة، القيادة، مهارات العمل، األمن والسالمة، ودورات برامج الحاسب حضرها ما يقارب من  7,000وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عبر اإلنترنت )االلكتروني( والذي ضم أكثر من 

 جامعات ومؤسسات تعليمية عاملية.  موظف. الجدير بالذكر أن محتوى هذه املواد التدريبية تم إعداده من قبل 800

 : االفتراض يبرنامج التعلم �.ب

 مع 
ً
موظف من أغلب  700في مجاالت عدة مثل: السالمة ، األمن ، اإلدارة ، وغيرها حضرها أكثر من  افتراضيةتوعوية  لسة( ج70في طرق التعلم العاملية ، فقد نفذت سبكيم أكثر من ) املستجداتتماشيا

 إدارات الشركة 

 تطوير تقييم إداء املوظفين:  �.ت

هر السابع و الثامن خالل السنة امليالدية وتهدف الى مراجعة مدى شلقد قام فريق املوارد البشرية بتطوير برنامج تقييم املوظفين السنوي عن طريق اطالق بإضافة )مرحلة املراجعة النصف سنوية( وتتم في ال

 املناسب بهدف التطوير والتحسين .  التوجيهتقدم املوظف نحو تحقيق األهداف املحددة منذ بداية السنة وتقديم  

 برنامج التدرج الوظيفي:�.ث

تحديد املسار الوظيفي لحديثي التخرج من الجامعات. استمر البرنامج ملدة سنتين حيث تدرب فيه املشتركون على رأس ( عشرة موظفين سعوديين ضمن برنامج تطويري ل10عدد) 2020خر جت سبكيم خالل 

 ( دورة تدريبية.30العمل، إلى جانب حصولهم على دورات تدريبية في العمل الجماعي وإدارة الوقت والتفكير اإلبداعي والذكاء االنفعالي بلغ عددها )

 وير املنهي:برنامج خطة التط�.ج

املوظف بما يتوافق مع مساره الوظيفي وتعزيز تنمية قدراته تطبيق خطة التطوير املنهي الفردية للموظفين وهي خطة عن طريق نظام املوارد البشرية ، حيث أنها تصف الكفاءات والجدارات املطلوبة من 

 ومهاراته وكيفية استثمارها .

 قنيين: برنامج التأهيل للموظفين الفنيين والت�.ح

ار الشهادات وتقديم املكافآت مرتبطة باإلنتهاء بنجاح من كل تعطي سبكيم فرص التدريب والتطوير للموظفين في مجال التصنيع والتشغيل تشمل دورات تدريبية وتدريب ميداني في العمل وتقوم الشركة بإصد

 مرحلة من مراحل البرنامج .  
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 الشركة: . البرامج التحفيزية ملوظفي  4

 برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:�. أ

إطار السياسة املعتمدة لتأمين االستقرار والراحة ملوظفيها وتحفيزهم من يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للموظفين السعوديين العاملين لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام المتالك وحدات سكنية، وذلك في 

 ستمرار والعمل في خدمة الشركة. أجل اال 

 برنامج املوظفين التحفيزي لتملك األسهم: �.ب

 عزيزه، وبذل أقص ى جهودهم لخدمة الشركة وتحقيق أهدافها املنشودة،تطبق سبكيم برنامج املوظفين التحفيزي بهدف توفير حافز للعاملين في الشركة والشركات التابعة، للمحافظة على أدائهم أفضل مستوياته وت

  .كما يساهم هذا البرنامج في استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية في مجال البتروكيماويات

 للموظفين   369,616تم تحويل عدد  م2020م. حيث في العام 2010وتقوم شركة البالد لالستثمار بإدارة البرنامج من خالل محفظة خاصة تم فتحها في عام 
ً
م اإلجمالي ألسهم البرنامج املستحقين لها، وعدد األسه سهما

  827,813هو  م2020ديسمبر  31كما في 
ً
 .سهما

 برنامج االدخار:�.ت

الكوادر السعودية املؤهلة وتحفيزهم ساهم في رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب  بادرت الشركة إلى إيجاد نظام للتوفير واالدخار متوافق مع الشريعة اإلسالمية لتحفيز املوظفين وتعزيز والئهم وانتمائهم للشركة مما ي

استقطاع جزء من راتب املوظف املشترك في البرنامج، كما تقوم  باستثمار على االستمرار في الخدمة ومساعدة املوظف السعودي على تجميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، وتقوم الشركة ب

 ألفضل املحافظ االستثمارية املتاحة والجا مدخرات املشترك إذا رغب في ذلك،
ً
 ملصلحة املشترك وفقا

ً
. كما لها حق الدخول في أنشطة ويكون لها الحق في إدارة ذلك االستثمار على الوجه الذي تراه محققا

ً
ئزة شرعا

 
ً
ألسس ومعايير االستثمار اإلسالمي بما يعود على املشتركين بالفائدة وبشرط أن يكون االستثمار في أوعية ومحافظ  استثمارية بمدخرات املشتركين الراغبين في االستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك املتخصصة وفقا

 .إسالمية قليلة املخاطر

 ة الشرعية للبنك. م، ويقوم بنك الجزيرة بإدارة برنامج االدخار الذي تمت مراجعته واعتماده بالكامل من قبل الهيئ2011وقد تم تطبيق برنامج االدخار في عام 

 

 

 

 

 ( إقرارات بما يلي : 39
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 م وبناء عليه يقر مجلس اإلدارة ما يلي:2020حرص مجلس اإلدارة على ضمان مهنية أداء شركة الصحراء العاملية للبتروكيماويات )سبكيم( خالل العام 

ت بالشكل الصحيح�(1  .أن سجالت الحسابات أعد 

 .أسس سليمة ونفذ بفاعليةأن نظام الرقابة الداخلية أعد  على �(2

 أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  �(3

 للم�(4
ً
 للمعايير واألنظمة املحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وطبقا

ً
س ي للشركة فيما يتعلق بإعداد ونشر البيانات  تطلبات ذات العالقة من نظام الشركات والنظام األساتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقا

 املالية.

 فيه، وتوجد أو كانت توجد فيه مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي أو املدي�(5
ً
 ر املالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. ال يوجد أي عقد تكون الشركة طرفا

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

 ال توجد أية ترتيبات أو اتفاق، تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أية حقوق في األرباح.   �(7

ائم املالية السنوية ، يجب ان يوضح تقرير مجلس 40  اإلدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها . ( إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القو

 ال يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات على القوائم املالية السنوية.

 التوصية بالتغيير .( في حال توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة املعين من أجلها ، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك ، مع بيان 41

 .لم يوص ي مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات 

 ( اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم . 42

 

 امها تفاصيل استخد تاريخ االحتفاظ بها قيمتها )ريال لكل سهم( عدد أسهم الخزينة املحتفظ بها من قبل الشركة 

5.171.150 

 *ريال 89,564,318

 

 31/12/2020*قيمة األسهم بتاريخ 

م و الذي 29/4/2020بناًء على موافقة املساهمين خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والذي عقد بتاريخ 

 : م 2020عامم ،  تم الشراء على مرحلتين خالل 30/4/2020قامت الشركة بنشر نتائجه في موقع تداول بتاريخ 

 م03/09/2020م و حتى  01/07/2020املرحلة األولى خالل الفترة 

 م31/12/2020م وحتى 01/10/2020املرحلة الثانية خالل الفترة من 

   تم إعادة شراء أسهم الشركة  كأسهم خزينة ، وذلك

 إلرتياء مجلس اإلدارة بأن سعر السهم

 في السوق اقل من قيمته العادلة .
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 الخاتمة

ومساندتهم لقطاع البتروكيماويات في اململكة، كما يثمن جميع الجهود املخلصة من الجهات الحكومية في  وفي الختام يطيب ملجلس اإلدارة أن يتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين على رعايتهم ودعمهم

لحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، سائلين هللا سبحانه وتعالى أن  س بالشكر واالمتنان للسادة املساهمين ولجميع منسوبي الشركة على عطائهم املتواصل واملخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصادعمها املتواصل. ويتقدم املجل

 لدعم منظومة التنمية االقتصادية واالجتماعية باململكة. يبارك الجهود آملين باستمرار الشركة في تطوير أدائها وتعزيز قدراتها

 مجلس اإلدارة

 

 

 


