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خادم الحرمين الشريفين

الملك ســلمان بن عبد العزيز
صاحب السمو الملكي

 األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز
 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع

 »منذ أن أعلنت حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
وويل العهد صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء 

وزير الدفاع عن توجهاهتا لربنامج التحول الوطين ٢٠٢٠م وكذلك رؤية اململكة ٢٠٣٠م، وسبكيم 
تعمل بشكل دؤوب وعلى وترية متسارعة ملواكبة مسرية اململكة للتنمية االقتصادية وتعزيزها 

وإجياد موارد اقتصادية مستدامة تصب يف مصلحة الوطن واملواطن واألجيال القادمة، من خالل 
تنوع استثماراهتا ومتيز منتجاهتا مدعومة بدراسات مركز البحث العلمي التابع هلا«
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قـيـمـنــا

الشغف
ما نقوم به يؤثر إجيابيًا على العامل يف العديد من 
مناحي احلياة، مما خيلق كم هائل من األنشطة 

اليومية، األمر الذي يعزز من محاسنا للمسامهة 
فيها.

الشجاعة
 حتفزنا واستعدادنا للقيام بدورنا جيعلنا نشعر 

بوجودنا، وهذا اإلحساس يقربنا من أبعاد واقعية 
جديدة ومعايري جديدة لتطلعاتنا.

الفاعلية
حنن نقدر قيمة األصول من خالل املهارة يف 

توظيفها واستخدامها، مثل ما هو متوفر لدينا 
من الطاقة، والقدرات التمويلية، واملعرفة 

املكتسبة، واحلكمة.

الحيوية
لدينا قوة متكنا من إعادة االستثمار يف قدراتنا، 

ومعرفتنا من خالل النمو املستمر مما يضمن 
قدرتنا على اإلبداع والتميّز.

١
٢
٣
4

الــرؤيـة 

ندرس وبعناية كل االفتراضات يوميًا، 
بغرض الوصول إلى أفضل الحلول، 

لنساهم يف تحسين جودة الحياة 
لألجيال القادمة.

الـمـهـمـة 

أن ننمي قدراتنا ومداركنا بالقدر 
الذي يضمن لنا التحفيز املناسب 
والتحسين املستمر للحفاظ ىلع 

التمّيز.

تعترب	سبكيم	من	أحد	أكرب	الشركات	يف	قطاع	
البتروكيماويات	يف	اململكة	العربية	السعودية	
وتتمّيز	بتقدمها	وتطورها	التكنولوجي	مع	

التزامها	باحلفاظ	على	البيئِية	يف	جوهرها.	كما	
متّيزت	سبكيم	بأنها	حازت	على	جائزة		أفضل	

بيئة	عمل	يف	اململكة	يف	عام	2010.	ومنذ	أن	بدأت	
جذورها	املتواضعة	يف	عام	1999،	فإن	شركة	

سبكيم	هي	اآلن	شركة	بتروكيماوية	معترف	بها	
عاملًيا،	وتضم	أكثر	من	1000	موظف	من	مجيع	

أحناء	العامل.

من نحننبذة عن الشركة

تقع مصانع الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« على مساحة مليون 
متر مربع يف منطقة الصناعات األساسية مبدينة اجلبيل الصناعية، بشرق اململكة 

العربية السعودية. وهتدف استراتيجية الشركة اليت تعمل على تنفيذها على مراحل 
إىل تكامل املنتجات الكيميائية احلالية واملستقبلية، لتأسيس سلسلة من املنتجات 

النهائية القيمة مسامهة منها يف إجياد قلعة صناعية كبرية يف املنطقة، وكذلك زيادة 
الناتج احمللي، ودعم التنمية الصناعية يف ظل خطط التنمية الشاملة اليت تنفذها 

اململكة، األمر الذي يضاعف عائدات وأرباح املسامهني.

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

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

للوطن.
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نتيجة ملستويات التشغيل املتمّيزة ملصانع الشركة 
خصوصًا بعد عمليات الصيانة الدورية بداية العام، 

نجحت »سبكيم« يف تحقيق نتائج مالية متمّيزة، 
حيث أسفرت النتائج املالية لعام ٢٠١٧م عن أرباح 

صافية بلغت ٤٣٧,٤ مليون ريال خالل العام ٢٠١٧م 
وبارتفاع قدره ٩١٦٪ مقارنة بأرباح عام ٢٠١٦م 

والبالغة ٤٣ مليون ريال.

جنحت سبكيم يف تسجيل صايف أرباح   •
بلغت 4٣7.4 مليون ريال سعودي، 
وانعكس هذا األداء بشكل إجيايب 

وواضح على رحبية السهم ونسب النمو 
ومضاعفات التقييم ومتوسط حقوق 

املسامهني.

وقعت الشركة اتفاقية طويلة األمد   •
مع شركة مصفاة أرامكو السعودية 

شل )ساسرف( لتزويد الشركة العاملية 
للميثانول بغاز ثاين أكسيد الكربون 
مما يعزز التزام سبكيم جتاه البيئة 

وجتاه مسامهيها من خالل استكمال 
مسريهتا لتطوير وحتسني سلسلة 

املنتجات.

شرعت الشركة بتطبيق برنامج التحول   •
حنو التميّز يف السالمة بالتعاون مع 

أكرب الشركات املتخصصة يف هذا 
اجملال.

شهدت أعمال الشركة يف جمال   •
الصناعات التحويلية نقلة نوعية 

من خالل تصنيع منصات خمصصة 
لطائرات »هوك« النفاثة، إضافة إىل 
املعدات األرضية اخلاصة هبا، وذلك 

عرب مصنع الشركة السعودية للمنتجات 
املتخصصة »وهج« مبدينة الرياض.

اعتمدت الشركة كافة اللوائح   •
واملتطلبات اخلاضعة لنظام هيئة السوق 
املالية، لتحقيق أقصى درجات الشفافية 

ومحاية ملصاحل املستثمرين.

واصلت سبكيم واجباهتا يف جمال   •
املسؤولية االجتماعية من خالل برامج 

مشلت العديد من مناطق اململكة 
وجبميع اجملاالت الصحية والثقافية 

والرياضية والتدريب والتطوير.

مع استعادة االقتصاد العاملي 
نشاطه وعافيته، مدفوعًا بتحسن 

الظروف االقتصادية يف األسواق 
املتقدمة، ونتيجة ملستويات 

التشغيل املتمّيزة ملصانع الشركة 
خصوصًا بعد عمليات الصيانة الدورية 
بداية العام، نجحت »سبكيم« يف 

تحقيق نتائج مالية متمّيزة.

املؤشرات املالية
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محطات تشغيلية متمّيزة

صايف الربـــح

إجمالي اإليرادات

مليون	ريال	
سعودي 4٣7.4

مليون	ريال	
سعودي 4.4٥٩

إجمالي حقوق املساهمين

مليار	ريال	
سعودي ٥.7

ريال	سعودي ١.١٩
ربحية السهم
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السادة	مسامهي	الشركة	السعودية	العاملية	
للبتروكيماويات	»سبكيم«	احملترمني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،

يسرين أن أقدم لكم نيابة عن زمالئي أعضاء جملس 
اإلدارة تقريرًا عن أداء الشركة السعودية العاملية 

للبتروكيماويات »سبكيم« والشركات التابعة هلا ونتائج 
األعمال للعام املنتهي يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م.

يأيت تقرير هذا العام ليشمل جوانب عدة ومتوافقًا 
مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات 

والضوابط واالجراءات التنظيمية، األمر الذي نؤكد من 
خالله مواصلة االلتزام املنوط مبجلس اإلدارة حلماية 

حقوق املسامهني وأصحاب املصاحل وحتقيق أقصى 
العوائد للمستثمرين.

مع استعادة االقتصاد العاملي نشاطه وعافيته، مدفوعًا 
بتحسن الظروف االقتصادية يف األسواق املتقدمة، 
ونتيجة ملستويات التشغيل املتميّزة ملصانع الشركة 

خصوصًا بعد عمليات الصيانة الدورية بداية العام، 
جنحت »سبكيم« يف حتقيق نتائج مالية متميزة، 
حيث أسفرت النتائج املالية لعام ٢٠١7م عن أرباح 

صافية بلغت 4٣7.4 مليون ريال خالل العام ٢٠١7م 
وبارتفاع قدرة ٩١6% مقارنة بأرباح عام ٢٠١6م والبالغة 

4٣ مليون ريال.

وبالنظر إىل نتائج الشركة املالية فقد أوصى جملس 
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية حلملة األسهم عن العام 
٢٠١7م بواقع )٠.٥٠( ريال للسهم، وسوف تطرح هذه 

التوصية للموافقة خالل اجتماع اجلمعية العمومية 
املقرر انعقادها إن شاء اهلل خالل شهر أبريل من العام 

٢٠١8م.

كما شهد العام ٢٠١7م إطالق العديد من املبادرات اليت 
هتدف إىل مواصلة التميّز وحتقيق الكفاءة التشغيلية 

واحلوكمة الرشيدة، حيث شرعت الشركة بتطبيق 
برنامج التحول حنو التميّز يف السالمة بالتعاون مع 
أكرب الشركات املتخصصة يف هذا اجملال، ويف ذات 

الوقت واصلت الشركة مبادرات الترشيد وخفض 
التكاليف، إضافة إىل بدء تنفيذ استراتيجية سبكيم 

اليت اعتمدها جملس اإلدارة يف الربع الرابع من العام 
٢٠١6م. وعلى صعيد احلوكمة اعتمدت الشركة كافة 

اللوائح واملتطلبات اخلاضعة لنظام هيئة السوق املالية، 
لتحقيق أقصى درجات الشفافية ومحاية ملصاحل 

املستثمرين.

وستواصل الشركة خالل األعوام القادمة بإذن اهلل 
البحث وتقييم فرص النمو املتاحة حمليًا وعامليًا 

حبسب ما حددته استراتيجية النمو اخلاصة بالشركة 
من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصانع احلالية 

أو تطوير عمليات اإلنتاج أو عمليات االندماج 
واالستحواذ.

ويف اخلتام أغتنم هذه الفرصة للتعبري باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن جملس اإلدارة عن بالغ شكرنا 

وامتناننا جلميع املسامهني على ثقتهم ودعمهم 
ألنشطة الشركة. كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر 

اجلزيل إىل مجيع موظفي الشركة واملقاولني واملوردين 
على التزامهم بدعم مساعي الشركة للنمو رغم كل 

التحديات، راجيًا من اهلل العلي القدير حتقيق املزيد 
من اإلجنازات يف ظل الدعم الالحمدود من قبل 

حكومة خادم احلرمني الشريفني ومسو ويل عهده 
األمني - حفظهما اهلل - يف السنوات القادمة بإذن اهلل.

معايل	املهندس	عبدالعزيز	بن	عبداهلل	الزامل
رئيس جملس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7

شهد العام ٢٠١٧م إطالق العديد من املبادرات 
التي تهدف إلى مواصلة التمّيز وتحقيق 

الكفاءة التشغيلية والحوكمة الرشيدة، حيث 
شرعت الشركة بتطبيق برنامج التحول نحو 

التمّيز يف السالمة بالتعاون مع أكبر الشركات 
املتخصصة يف هذا املجال.

“نجحت سبكيم يف 
تحقيق نتائج مالية متمّيزة 

يف العام 2017م“

ستواصل الشركة خالل األعوام القادمة بإذن 
الّل البحث وتقييم فرص النمو املتاحـة 

محليًا وعـامليًا بحسب ما حددته استراتيجية 
النمو الخاصة بالشركة من خالل زيادة الطاقة 

اإلنتاجية للمصانع الحالية أو تطوير عمليات 
اإلنتاج أو عمليات االندماج واالستحواذ.

صايف	الربـــح
)مليون ريال سعودي(

4٣7.4
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التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

يسرين أن أضع بني أيديكم تقرير »سبكيم« السنوي، 
الذي يلخّص األداء املميّز للشركة خالل العام ٢٠١7م، 
ويظهر النتائج املالية اإلجيابية ألعماهلا رغم املتغريات 

االقتصادية العاملية، والتقلبات اليت شهدهتا األسواق 
العاملية خالل العام ٢٠١6م ومطلع العام ٢٠١7م.

لقد أثبتت هذه الظروف مدى قوة ومتانة مركز 
»سبكيم« املايل وقدرهتا على التكيف مع التحديات 

اليت واجهتها واملرونة اليت متتعت هبا الشركة الغتنام 
الفرص، حيث بدأنا العام واضعني نصب أعيننا مواصلة 

حتسني أداء املصانع والتسويق، وتعزيز االستثمار يف 
جمال الصناعات التحويلية وتبين االبتكار واالستدامة 

كركيزتني أساسيتني لنمو أعمالنا هبدف تقدمي خدمات 
تتجاوز توقعات عمالئنا أكثر من أي وقت مضى. 

وبفضل من اهلل؛ جنحت سبكيم يف تسجيل صايف أرباح 
بلغت 4٣7.4 مليون ريال سعودي، وانعكس هذا األداء 
بشكل إجيايب وواضح على رحبية السهم ونسب النمو 

ومضاعفات التقييم ومتوسط حقوق املسامهني، حيث 
أعلنت سبكيم عن توصية جملس اإلدارة على توزيع 

أرباح نقدية ملسامهي الشركة عن العام املايل ٢٠١7م 
بواقع ٥% من القيمة االمسية للسهم، ليبلغ إمجايل 
املبلغ املراد توزيعه بعد موافقة اجلمعية العامة إىل 

١8٣.٣٣٣.٣٣٣ ريال سعودي. كل هذه األمور جاءت 
مدفوعة بعد توفيق اهلل بفضل جهود رفع كفاءة األداء 
ومبادرات الترشيد وبدعم من حتسن أسعار منتجاتنا 

البتروكيمياوية بشكل عام. 

وبنظرة سريعة على أبرز معايري األداء املايل فقد شهد 
إمجايل املبيعات ارتفاعًا بنسبة ٢7% ليصل إىل 4.4٥٩ 

مليون ريال خالل العام احلايل املنتهي يف ٣١ ديسمرب 
٢٠١7م مقارنة بـ ٣.٥١٥ مليون ريال يف العام الذي 

سبقه. باإلضافة إىل ذلك بلغ إمجايل حقوق املسامهني 
)بعد استبعاد حقوق األقلية( ٥.7 مليار ريال خالل 

السنة احلالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7، مقارنة 
بـ ٥.٢ مليار لنفس الفترة يف العام ٢٠١6م مما ميثل 

زيادة بنسبة %8.

كما شهد عام ٢٠١7م العديد من اإلجنازات حيث 
تواصل أعمال مشروع حتسني كفاءة الطاقة مبصنع 

الشركة العاملية للميثانول، باإلضافة إىل ذلك فقد 
وقعت الشركة اتفاقية طويلة األمد مع شركة مصفاة 

أرامكو السعودية شل )ساسرف( لتزويد الشركة العاملية 
للميثانول بغاز ثاين أكسيد الكربون مما يعزز التزام 

سبكيم جتاه البيئة وجتاه مسامهيها من خالل استكمال 
مسريهتا لتطوير وحتسني سلسلة املنتجات.

كما مت خالل العام نفسه إطالق وتطبيق مبادرة 
»التحول حنو السالمة املتميّزة« ورفع التزام مجيع 

موظفي الشركة بالسالمة وترسيخ ثقافة السالمة يف 
مجيع أداء الشركة ونشاطاهتا، وشهدت أعمال الشركة 

يف جمال الصناعات التحويلية نقلة نوعية من خالل 
تصنيع  العديد من قطع الغيار واملواد لصناعات الطاقة 

والصناعات العسكرية، وذلك عرب مصنع الشركة 
السعودية للمنتجات املتخصصة »وهج« مبدينة الرياض.

كما قامت سبكيم بتحديث وتطوير استراتيجيتها 
املؤسسية لتصبح أكثر انسجاما مع املتغريات يف القطاع، 

حيث تقوم هذه االستراتيجية على عدد من الركائز 
من أمههما التركيز وتعزيز سالسل القيمة للمنتجات 

البتروكيماوية اليت توفر منوًا مستدامًا إضافة إىل 
حتسني قدرهتا التنافسية احمللية والعاملية. ومواصلة 

البحث على فرص داخل وخارج اململكة عرب االندماجات 
واالستحواذات إضافة إىل تعزيز كفاءة أعماهلا وزيادة 

الرحبية للشركات القائمة من خالل حتسني اهلوامش 
وإدارة التكاليف، مع مواصلة االستمرار يف دورها 

الريادي يف جمال االستدامة.

كما واصلت سبكيم واجباهتا يف جمال املسؤولية 
االجتماعية من خالل برامج مشلت العديد من مناطق 
اململكة وجبميع اجملاالت الصحية والثقافية والرياضية 

والتدريب والتطوير.

وحنن إذ نبدأ هذا العام جبملة من األهداف الطموحة، 
أود أن أشكر زمالئي يف جملس اإلدارة ومجيع منسويب 
شركة »سبكيم« على كافة اجلهود اليت بذلوها خالل 
العام ٢٠١7م وااللتزام الذي اظهروه جتاه حتقيق قيّم 

مضافة ألعمال الشركة وكل ما من شأنه تعظيم عوائد 
املستثمرين.

كما نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق نتائج 
أفضل يف مجيع قطاعات أعمالنا وأن حيفظ لنا أمننا 

يف ظل قيادة خادم احلرمني الشريفني وويل عهده 
األمني.

كلمة الرئيس التنفيذي

لقد بدأنا العام واضعين نصب أعيننا مواصلة 
تحسين أداء املصانع، وتعزيز االستثمار يف 

مجال الصناعات التحويلية وتبني االبتكار 
واالستدامة كركيزتين أساسيتين لنمو أعمالنا 
بهدف تقديم خدمات تتجاوز توقعات عمالئنا 

أكثر من أي وقت مضى.

أمحد	بن	عبدالعزيز	العوهلي
الرئيس التنفيذي

بفضل من الّل؛ نجحت سبكيم 
يف تسجيل صايف أرباح بلغت 

437,4 مليون ريال سعودي

وانعكس هذا األداء بشكل إيجابي وواضح 
ىلع ربحية السهم ونسب النمو ومضاعفات 

إجـمـايل	اإليــراداتالتقييم ومتوسط حقوق املساهمين.
)مليون ريال سعودي(

4.4٥٩



١٣ الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«١٢
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

أعضاء مجلس اإلدارة

األستاذ/	فهد	بن	سليمان	الراجحي

معايل	الدكتور/	عبد	الرمحن	أمحد	اجلعفري

الدكتور/	سامي	حممد	حسني	زيدان

األستاذ/	بندر	علي	مسعودياألستاذ/	زياد	عبد	الرمحن	التركي

الدكتور/	عبدالرمحن	بن	عبداهلل	الزامل 	معايل	املهندس/	عبد	العزيز	بن	عبداهلل	الزامل
رئيس جملس اإلدارة

	املهندس/	أمحد	بن	عبدالعزيز	العوهلي
الرئيس التنفيذي ونائب رئيس جملس اإلدارة

األستاذ/	عايض	حممد	القرين

املهندس/	رياض	سامل	علي	أمحد

األستاذ/	إبراهيم	محود	املزيد

أعضاء مجلس اإلدارة



الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«١4
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

 تصل إلى ماليين املستهلكين يوميا.

أصبحت شركة »سبكيم« رائدة يف عالم 
البتروكيماويات، محليًا، إقليميًا وعامليًا، حيث يعود 
هذا اإلنجاز النوعي إلى ما تتمتع به الشركة من 
قدرات إدارية ومهنية وفنية جعلتها يف مصاف 

الشركات العاملية العاملة يف هذا املجال.
كما إننا فخورون بسمعتنا املرموقة وتمّيزنا 

التشغيلي يف تسليم منتجاتنا وخدماتنا من الطراز 
األول حيث تعتبر هذه املنتجات حيوية يف تصنيع 

اآلالف من املنتجات االستهالكية والصناعية 
التي تخدم البشرية يف كل مكان.

منتجاتنا حول العالم

بلغ اإلنتاج اإلمجايل يف عام ٢٠١7 ملصانع 
الشركة القائمة ٢.6 مليون طن متري

مـلـيـون2٫6
طـن متري

%١ %١٠

%٣7%٢7%٢٢

%٢

الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١4
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

%١

تـركـيـا السعودية ودول الخليج

الـهـنـدأوروبــاآسـيـا

أمـريـكـا

الشرق األوسط وأفريقيا



١7 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

التمّيز يف كل مكان

نحن نعمل معًا من أجل تحقيق التمّيز يف 
كل مكان، فما نقوم به يؤثر إيجابيًا ىلع 
العالم يف العديد من مناحي الحياة، مما 
يخلـق كمًا هـائاًل من األنشطة اليومية، 

األمر الذي يعزز من حماسنا للمساهمة 
فيها, لذلك وضعنا فلسفة داخلية لضمان 

مستويات الجودة العالية ملنتجاتنا 
وخدماتنا.

الـميثانول

مركب هيدروكربوني يتألف من الكربون والهيدروجين 
امليثانول سائل نظيف ال لون له قابل لالشتعال وله رائحة 

ممّيزة ويعتبر مصدرًا للطاقة النظيفة ومادة خام لبعض 
املواد املستخدمة يف حياتنا اليومية. ُيستخدم امليثانول 
يف الصناعات البتروكيماوية كمادة خام لصناعة املذيبات، 
الفورمالدهايد، ميثايل هااليد، ميثايل امين، حمض الخليك، 

كحول اإليثايل، اسيتك انهيدرايد، داي ميثايل ايثر ويف 
صناعة مادة )أم تي بي ئي.(. 

تنتج هذه املادة الشركة العاملية للميثانول وهي 
إحدى الشركات التابعة لسبكيم وتبلغ الطاقة 

اإلنتاجية حوالي ٩٧٠ ألف طن متري سنويًا

٩70,000 طن سنويًا التـمّيـز

إن سعينا الدائم نحو التمّيز هو حجر 
األساس لسمعتنا العاملية. ويشجعنا 

أسلوب تفكير سبكيم الفّعال ىلع 
تعّلم تحّدي الصعاب، واالرتقاء واالبتكار 

باستخدام الحكمة واملعرفة، واإلسهام 
يف خدمة البشرية من خالل االبتكار بشكل 

مسؤول.

التـمّيـز



١٩ الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«١8
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

يبلغ رأس مال الشركة السعودية العاملية 
مليار   ٣.6 للبتروكيماويات »سبكيم« 

ريال سعودي.

٣.6 مليار ريال سعودي

ثانيًا: وصف أنشطة الشركات التابعةأواًل: وصف نشاط الشركة | سبكيم وشركاتها التابعة

	٢٠٠٢م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:	نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

4٣١.٢٥٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج البيوتانديول ومشتقاته من مادة ماليك :نشاط	الشركة
أهنايدرايد ورباعي هايدروفيوران و جاما بيوتر الكتون

١٠٢ ألف طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

	٢٠٠٢م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:	نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

٣6٠.٩7٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج امليثانول:نشاط	الشركة

٩7٠ ألف طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

الشركة العاملية للدايولالشركة العاملية للميثانول

  سبكيم
  الشركة اليابانية العربية للميثانول

١٩٩٩م:سنة	التأسيس

مسامهة:	نوع	الشركة

مدينة الرياض - اململكة العربية السعودية:مقر	الشركة

٣.666.666.66٠ ريال سعودي:رأس	المال

الصناعات البتروكيماوية والكيماوية بنوعيها األساسية :نشاط	الشركة
والوسيطة

٣66.666.666 سهمًا:عدد	األسهم

     مسامهون آخرون
     املؤسسة العامة للتقاعد

     شركة إيكاروس للبتروكيماويات
     جمموعة الزامل القابضة 

الشركة العاملية للغازات

٢٠٠6م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

4٢٥.4٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج أول أكسيد الكربون واهليدروجني:نشاط	الشركة

٣4٥ ألف طن متري سنويًا من أول أكسيد الكربون :الطاقة	اإلنتاجية
باإلضافة إىل 6٥ ألف طن من اهليدروجني

  سبكيم 
  الشركة الوطنية للطاقة
  اهليئة العامة لألوقاف

 سبكيم 
 املؤسسة العامة للتقاعد 

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
 شركة عبد اللطيف البابطني وشركاه

 الشركة العربية للتموين والتجارة )إسترا( 
 شركة ديفي بروسيس تكنولوجي

 شركة هنتزمان ام آيه لالستثمار

%٥٣.٩١

%١٩.١٣

%٩.٥6

%7٢
%6٥

%4.٢٥%٣٥

%4.٣٥

%4.٣٥

%٣

%4.٣٥
%٣٥ %٩.7٠

%8.٥٠

%8.١7

%7٣.6٣

 بلغ اإلنتاج اإلمجايل ملصانع الشركة
القائمة ٢.6 مليون طن متري خالل 

٢٠١7م.

٢.6 مليون طن متري
للبتروكيماويات  العاملية  السعودية  الشركة 

»سبكيم« هي شركة مسامهة سعودية مدرجة 
السعودية تستثمر بشكل  املالية  السوق  يف 

والكيماوية  البتروكيماوية  الصناعات  نشط يف 
إلنتاج املواد املستخدمة يف صناعة العديد من 

املنتجات اليت تدخل يف شىت أمناط احلياة 
التزامها بأعلى معايري اجلودة  اليومية، مع 
يف اإلنتاج واحملافظة على البيئة، وسالمة 

واجملتمعات. موظفيها 

وقد وقع اختيار »سبكيم« على مدينة اجلبيل 
السعودية  العربية  اململكة  الصناعية شرق 

املنتجات  الصناعي متعدد  إلقامة جممعها 
على مساحة مليون متر مربع ملا توفره املدينة 
البنية األساسية الضرورية، إضافة إىل  لعناصر 

توفر الوقود واملواد اخلام الالزمة، وكذلك 
التصدير عن طريق ميناء  سهولة عمليات 

امللك فهد الصناعي وامليناء التجاري يف 
اجلبيل. مدينة 

ويف العام ٢٠١7م بلغ اإلنتاج اإلمجايل ملصانع 
الشركة القائمة ٢.6 مليون طن متري أي 
ما يعادل إمجايل اإلنتاج يف عام ٢٠١6م 

)٢.6 مليون طن متري(. وبلغ صايف الدخل 
4٣7 مليون ريال يف عام ٢٠١7م، مقابل 

4٣ مليون ريال يف عام ٢٠١6م. ويعود السبب 
الرئيسي يف هذه الزيادة إىل ارتفاع أسعار 

سبكيم. منتجات  معظم 

وهتدف استراتيجية الشركة اليت تعمل على 
تنفيذها على مراحل إىل تكامل املنتجات 
لتأسيس  واملستقبلية،  احلالية  الكيميائية 

القيمة، وكذلك  النهائية  املنتجات  سلسلة من 
املسامهة يف زيادة الناتج احمللي، ودعم 
التنمية الصناعية يف ظل خطط   التنمية 

الشاملة اليت تنفذها اململكة، األمر الذي 
سيكفل منو حقوق املسامهني وتعظيم 

عوائدهم.
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٢٠١٢م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

٥7.٢4٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

منتجات بوليمرات عوازل الكابالت:نشاط	الشركة

٢٥ ألف طن سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

٢٠١١م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:	نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

٢66.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج ماديت خالت أثيل االسيتات وبيوتيل اسيتات :نشاط	الشركة
وبويل بيوتيلني تريافثليت ورباعي هيدروفيوران

٢١7 ألف طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة شركة سبكيم للكيماويات

  سبكيم
  شركة سبكيم للتسويق

  سبكيم
  شركة )هانوا كيمكال اوفرسيز هولدجننز كومباين( الكورية

الشركة العاملية للبوليمرات

٢٠٠٩م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

7٠٣.٢٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج بويل اسيتات الفينيل وبويل فينيل الكحويل، :نشاط	الشركة
وبويل أثيلني واكس، وبويل اثيلني منخفض الكثافة 

وكوبوليمرات األثيلني اسيتات الفينيل

٢٠٠ ألف طن سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

الشركة العاملية لخالت الفينيلالشركة العاملية لألسيتيل

٢٠٠6م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

١.٠٠٣.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

 إنتاج محض اخلليك أهنايدرايد:نشاط	الشركة
محض اخلليك

46٠ ألف طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

٢٠٠6م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

676.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

إنتاج خالت الفينيل األحادي:نشاط	الشركة

٣٣٠ ألف طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

  سبكيم 
  شركة هيلم األملانية

  اهليئة العامة لألوقاف

  سبكيم 
  شركة هيلم األملانية

  اهليئة العامة لألوقاف

  سبكيم 
  شركة )هانوا كيمكال اوفرسيز هولدجننز كومباين( الكورية

%87%87

%١٠%١٠

%7٥

%٥٠%٩٥
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ثانيًا: وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمة(
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٢٠١٣م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

مدينة الرياض - اململكة العربية السعودية:مقر	الشركة

٥6.٣٢٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

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

٥.٠٠٠ طن متري سنويًا:الطاقة	اإلنتاجية

الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة شركة سبكيم أسيا بي تي آي

٢٠١٣م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:	نوع	الشركة

سنغافورة:مقر	الشركة

 7٥٢.٩7٠ ريال سعودي:رأس	المال

تسويق منتجات الشركة يف قارة آسيا:نشاط	الشركة

٢٠٠٩م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

 مدينة اجلبيل الصناعية:مقر	الشركة
اململكة العربية السعودية

٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

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

شركة سبكيم للتسويق الشركة العاملية للمنافع
 شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو إيه

والشركات التابعة لها

٢٠١١م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

امستردام - هولندا:مقر	الشركة

١.٠٠٠.٠٠٠ فرنك سويسري:رأس	المال

تقدمي الدعم اإلداري يف اجملاالت التسويقية :نشاط	الشركة
واللوجستية

٢٠٠7م:سنة	التأسيس

ذات مسئولية حمدودة:نوع	الشركة

مدينة اخلرب - اململكة العربية السعودية:مقر	الشركة

٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال سعودي:رأس	المال

التسويق واملبيعات للمنتجات البتروكيماوية :نشاط	الشركة
والبالستيكية

  سبكيم 
  شركة سبكيم للكيماويات

 الشركة العاملية للميثانول
 الشركة العاملية للدايول

 الشركة العاملية لألسيتيل

 الشركة العاملية خلالت الفينيل
 الشركة العاملية للغازات

%٢٠

%٢٠

%٢٠

%٢٠

%٢٠

%٩٩.٩٩

%٠.٠١

  سبكيم 

%١٠٠

  سبكيم 

%١٠٠

  سبكيم 
  شركة )هانوا كيمكال اوفرسيز هولدجننز كومباين( الكورية

%7٥

%٢٥

ثانيًا: وصف أنشطة الشركات التابعة )تتمة(



أساليب جديدة للتطوير

نحن نعمل معًا من أجل تحقيق التمّيز 
يف كل مكان، ونبحث من خالل التحدي 
املستمر للمنطق ىلع مناهج وأساليب 

جديدة للتطوير، ونحن مستمرون 
باالستثمار يف املواد األساسية 

والوسيطة للبتروكيماويات والبوليمرات، 
والتي يمكن استخدامها كمواد أولية 

يف تصنيع منتجات تعود بالرفاهية ىلع 
الناس حول العالم.

مادة بولي بيوتيلين تيرفثليت

تعد مادة بولي بيوتيلين تيرفثليت )PBT( من 
البوليمرات البالستيكية الحرارية الهندسية 

التي يتم استخدامها كمادة عازلة يف الصناعات 
الكهربائية واإللكترونية. ويتم استخدام هذه 

املادة لألنابيب الكهربائية، ويف صناعة السيارات 
)األنظمة الكهربائية، وبطانات املرايا، ومقابض 

األبواب، ونظام الوقود( ويف مجموعة من 
املنتجات املنزلية مثل رؤوس الدوش، واملكاوي. 

ويمكن معالجة مادة بولي بيوتيلين تيرفثليت 
إلى ألياف، فضاًل عن دمجها يف املالبس مثل 

املالبس الرياضية.

تنتج هذه املادة شركة سبكيم للكيماويات وهي االبتـكار
إحدى الشركات التابعة لسبكيم وتبلغ الطاقة 

اإلنتاجية للمصنع حوالي ٦٣,٠٠٠ طن سنويًا.

63,000 طن سنويًا
)PBT(من مادة

االبتـكار

ألن هذا العصر هو عصر املعرفة، فقد سعت 
سبكيم نحو التمّيز لبناء سمعة عاملية 
رفيعة، وشجعت ىلع التفكير والتعلم، 

والتحدي، ودفع االبتكار واستخدام 
الحكمة واملعرفة فمن خالل االبتكار 

املسؤول، فإننا نكون أكثر إفادة للبشرية 
من حولنا.

الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
٢٥التقرير السنوي لعام ٢٠١7م
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ساهم مركز سبكيم للتقنية واالبتكار 
)منار( يف تعزيز القدرة التقنية للشركة من 

خالل الخبرات الداخلية املختصة بتطوير 
املنتجات وتطبيقاتها. وقد جاء التشغيل 
الرسمي لهذا املركز املتطّور يف العام 

٢٠١٦م. وبدأ املركز باملساهمة يف القدرة 
التنافسية العاملية للشركة وللشركات 
التابعة من خالل الدعم الفني وتطوير 

عمليات اإلنتاج ىلع الوجه األمثل.

يهتم املركز بشـــكل أساسي على أنشطة تطوير 
التطبيقات اليت تدعم توجه »ســـبكيم« وتضيف قيمة 

ملنتجاهتا وعمالئها. وقد أسفرت جهود املركز يف 
عام ٢٠١7م يف تطوير تطبيقات منتجات جديدة 

وحتسني منتجات قائمة سامهت بدعم بعض 
التحويلية.  الصناعات  املصنعني احملليني يف 

وقد عزز املركز من تعاونه املشترك يف األحباث 
والتقنيـــة وتطبيقات املنتجات مع جامعة امللك فهد 

للبترول واملعادن وجامعة امللك عبد اهلل للعلوم 
والتقنيـــة. كما عزز املركز خرباته وإمكانياته من 

خالل استقطاب خمتلف الكفاءات العلمية يف جمال 
البوليمرات.

ومن مبادرات املركز خالل عام ٢٠١7م تعزيز فكرة 
التقنيـــة واإلبداع، فقد قام املركز بتنظيم املنتدى 

األول للتقنية واالبتكار حيث جرى استعراض أكثر 
مـــن ٣٠ ورقة عمل، كما نظمت 4 ورش عمل يف 

امللتقى لتبادل اخلربات يف شـــىت املواضيع ذات الصلة.

ويركز )منار( يف أحباثه على االستخدامات الرئيسة 
للمنتجات كاألفالم اليت تدخل يف صناعة خاليا 

لالستخدامات  الرقيقة  واألغطية  الشمسية  الطاقة 
الزراعية، واألنابيب املرنة واملواد الالصقة الالزمة 

لصناعة األخشاب واألوراق واألصباغ، والكابالت 
الضوئية، األلياف  ومنها كابالت   الكهربائية 

وغري ذلك من املنتجات اليت ستدعم توجهات 
الصناعية.  التجمعات  لتطوير  الوطين  الربنامج 

ثـالثًا: مركز سبكيم للتقنية واالبتكار )منار(
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قامت »سبكيم« يف عام ٢٠١7م بإمتام املرحلة 
الثانية من اســـتراتيجية الشركة اليت ختتص بتطوير 
اســـتراتيجيات تفصيلية لكل إدارات الشركة انطالقًا 

من اســـتراتيجية الشركة العامة واليت مت اعتمادها يف 
عام ٢٠١6م.

وإلمتام هذه املرحلة قامت إدارة االستراتيجية 
وتطوير األعمال بالشركة بعقد ورش عمل جلميع 

اإلدارات ومبشاركة من مدراء ورؤساء األقسام 
للتنســـيق فيما بينهم، وقد تكللت هذه اجلهود 

باالنتهاء من األهداف االستراتيجية لكل إدارة 
خالل العام.

وختطط الشركة يف عام ٢٠١8م تفعيل هذه 
االستراتيجيات من خالل مبادرات يتم مراجعتها 

بشكل دوري.

التفصيلية إىل  وهتدف مجيع هذه االستراتيجيات 
حتقيق األهداف العامة للشـــركة والقائمة على التايل:

القيمة.. ١ النشاطات ذات  التركيز على سلسلة 

والرحبية لألعمال احلالية. . ٢ الكفاءة  تعزيز 

تقييم فرص النمو يف مشـــاريع جديدة أو عمليات . ٣
التنافسية. الدمج واالستحواذ ذات امليزة 

املضي قدمًا لتحقيق االســـتدامة إقليميًا وعامليًا.. 4

تقييـــم فرص النمو احملتملة يف قطاعات خمتلفة.. ٥

تواصل الشـــركة البحث وتقييم فرص النمو املتاحة 
حمليا وعامليًا من خالل عدة طرق تضمن زيادة 

الطاقـــة اإلنتاجية للمصانع احلالية أو تطوير مصانع 
ومنتجات جديدة أو من خالل عمليات االندماج 

واالستحواذ.

وتعمل الشركة على رفع كفاءة التشغيل واإلنتاج 
والتسويق، ومن ضمن املبادرات اليت تعمل عليها 

الشركة حاليًا رفع كفاءة التشغيل ملصنع امليثانول 
واملتوقع االنتهاء منها خالل عام ٢٠١8م، كما ختطط 
شركة سبكيم للتسويق إىل زيادة مبيعاهتا خالل عام 

٢٠١8م.

خامسًا: الخطط والتوقعات املستقبلية ألعمال الشركةرابعًا: استراتيجيات الشركة
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1	 إدارة	املخاطر.
ل إدارة املخاطر جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية  تُمَـثِـّ

»سبكيم« وحتقيق أهدافها طويلة األجل، والغرض من 
إدارة املخاطر هــو ضمان قدرة »سبكيم« على تـنـفـيــذ 

استراتيجياهتا وحتقيق أهدافها. 

وكجزء من دوره يف توفري اإلشراف االستراتيجي 
واإلداري للشركة، يضطلع جملس اإلدارة مبسؤولية 

الة للمخاطر وثقافة الرقابة  َـّ احملافظة على إدارة فــعــ
الداخلية، فيما يكون الفريق التنفيذي مسؤواًل عن 

مراقبة وإدارة املخاطر اليت تقع ضمن اختصاصه.

صُمِّم نظام إدارة املخاطر لدى »سبكيم« ليشكل إطارَ 
عمل متسق وواضح إلدارة املخاطر وإبالغ جملس اإلدارة 

بشأهنا على مستوى العمليات بالكامل، إذ يعتمد هذا 
ب وقوع احلوادث وحتقيق أقصى قدر  النظام على جتنـُـّ

من النتائج التجارية مما ميهد الطريق أمام:

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

حتديد أفضل السُّـبُــل للتعامل مع مثل هذه 	 
املخاطر. 

إدارة املخاطر املرصودة بالطرق املناسبة. 	 

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

إبالغ اإلدارة وجملس اإلدارة بصفة دورية مبدى 	 
اجلدية التـي تتم هبا إدارة املخاطر، ومراقبتها، 

وحتسينها.

2	 وضع	وتـنـفـيــذ	نظام	إدارة	املخاطر.
أسند جملس إدارة »سبكيم« مسؤوليات نُـظُـم 

وعمليات إدارة املخاطر بالشركة إىل اللجنة التنفيذية 
املنبثقة عن اجمللس، إذ تضطلع اللجنة التنفيذية إلدارة 

املخاطر لدى »سبكيم« باملسؤولية عن وضع وتـنـفـيــذ 
نُـظُـم وعمليات إدارة املخاطر كإطار عمل للمؤسسة. 

فيما يتـرأس اللجنة التنفيذية الداخلية إلدارة املخاطر 
الرئيس التنفيذي، وتُسنَد أدوار اإلدارة العليا الرئيسية 

إىل أعضاء اللجنة. وترفع إدارة املخاطر بالشركة 
تقاريرها وظيفيـًّا إىل اللجنة التنفيذية إلدارة املخاطر 

وتضطلع وظيفيـًّا باملسؤولية عن: 

عملية اإلبالغ عن املخاطر.	 

إجراء تقييمات دورية للمخاطر مع الكيانات التجارية 	 
واملؤسسات التابعة هلا.

تنسيق مجيع أنشطة إدارة املخاطر داخل الشركة.	 

استعراض حجم املخاطر اليت تواجهها الشركات 	 
التابعة.

التنسيق مع الشركات التابعة بشأن تـنـفـيــذ 	 
ممارسات إدارة املخاطر. 

حفظ سياسة إدارة املخاطر بالشركة ووصف طريقة 	 
اإلبالغ عن املخاطر. 

ونعرض لكم هيكل عملية إعداد تقارير إدارة املخاطر لدى الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«: وفيما يلي نعرض لكم هيكل حوكمة نظام إدارة املخاطر »سبكيم« استنادًا إىل املمارسات الرائدة 
واشتراطات هيئة سوق املال:

سادسًا: املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة )تتمة( سادسًا: املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة

اضطالع
جملس	اإلدارة	باإلشراف

اضطالع	اإلدارة	التنفيذية	
بالوضع	والتنفيذ

الغ
ــــ
إلب
ا ــة
ـم
وك
ــــ
ح
الـ

	اضطالع	مسؤويل
إدارة	املخاطر	باملراقبة

جملس	إدارة	الشركة

	اللجنة	التنفيذية	املنبثقة
عن	جملس	اإلدارة

	اللجنة	التنفيذية
إلدارة	املخاطر

اإلدارة	املالية	بالشركةوظيفة	إدارة	املخاطر مسؤول	إدارة	املخاطر/
اإلدارة/	القسم

تقرير إىل
تقرير إىل

تقرير إىل

تقرير إىل

التقارير اإلدارية

التقارير الوظيفية

تقرير إىل
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3	 سياسات	وممارسات	إدارة	املخاطر	لدى	.
الشركة:	

تتمتع »سبكيم« بسياسة إدارة خماطر معتمَدة من قِبَل 
جملس اإلدارة يُعمَل هبا على مستوى الشركة بالكامل، 
وحتدد إرشادات وممارسات إدارة املخاطر، وإجراءات 

اإلبالغ، وإعداد التقارير املرتبطة هبا، كما تضفي 
عليها الصبغة الرمسية.

والشركات التابعة مسؤولة عن املخاطر بقدر مــا 
هــي مسؤولة عن املكاسب، ومن ثَــمَّ فإن املسؤولية 

عن إدارة املخاطر إنــمــا تقع على عاتق فِرَق إدارة 
الشركات التابعة وكذلك على عاتق املدراء. وعملية 

إدارة املخاطر تسيطر على حاالت التعرُّض للمخاطر 
عن طريق استخدام عمليات مسح للمخاطر، 

وتـقـيـيـمها، وعالجها، واإلبالغ عنها، ومراقبتها، 
مبا يف ذلك اإلبالغ عن املخاطر املتبقية. ووُضع إطار 
إدارة املخاطر املتبع لدى »سبكيم« ونُفذ استنادًا إىل 
املمارسات والتحسينات املستمرة من خالل خمتلف 

املبادرات اجلاري تنفيذها. 

ونعرض لكم رمسًا بيانيًّا يوضح نظام إدارة املخاطر 
الذي يُطبَّق بشكل متواصل: 

رصدت الشركة مجيع املوارد الالزمة لنجاح 
االستراتيجية. ويف هذا اإلطار، أسست الشركة نظام 
حوكمة حتت قيادة الرئيس التنفيذي إلدارة وتطبيق 

االستراتيجية ومراجعة األداء بشكل دوري إضافة 
إىل ذلك قامت الشركة بربط اجملاالت اإلثين عشر 

املعتمدة مبؤشرات رئيسية لقياس كفاءة التطبيق 
ومعرفة مواطن اخللل للقيام بالتصحيح دون تأخري. 

ولتعزيز مبدأ الشفافية ومشاركه أصحاب املصلحة 
بكل املعلومات املهمة يف النواحي البيئية واالجتماعية 

واالقتصادية، تقوم الشركة بنشر تقرير االستدامة 
بشكل دوري كل سنتني. ميثل التقرير أداة لقياس أداء 

الشركة يف االستدامة ومنصة ملشاركه أصحاب املصلحة 
بكل املعلومات اليت هتمهم.

إن األثر اإلجيايب الذي تود الشركة أن ختلقه ال يقتصر 
على إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية فقط وإمنا 

ميتد إىل توطني التقنية املتقدمة وتقدمي أفضل فرص 
التدريب للعمالة الوطنية وخلق قيمة مضافة لالقتصاد 

الوطين من خالل متكني الشركات الوطنية من العمل 
على توفري املواد واخلدمات الالزمة لعمل الشركة.

وتبنت سبكيم مشروع االستدامة الذي ال يركز على 
مسار النمو فحسب بل حيمل مسؤولية أكرب يف احلد 

من األضرار اليت قد تطال اجملتمع والبيئة ويعظم 
النواحي اإلجيابية يف أداء الشركة. 

إن الشركة تدرك إن االلتزام باملعايري البيئية واحلفاظ 
على املوارد الطبيعية أمر حيوي لضمان استمرار العمل 

ويف هذا الصدد جنحت الشركة يف خفض كثافة 
استهالك الطاقة بنسبة 7% وكذلك خفض استهالك 
املياه العذبة املوجه لالستخدام الصناعي بنسبة ٣٩% 
وخفض كثافة املاء العادم بنسبة 48% مقارنة بنسب 
االستهالك عام ٢٠١٥م. إضافة إىل ذلك، يقوم مركز 

األحباث بالتنسيق مع األقسام ذات العالقة لعمل 
الدراسات الالزمة إلجياد أفضل السبل لالستخدام 

األمثل للموارد الطبيعية.

إىل جانب ذلك متثل املوارد البشرية الركن األساسي 
للنجاح يف كل أوجه العمل ولذلك أولت الشركة األمهية 

القصوى لتطوير املوارد البشرية من خالل التدريب 
والتطوير املهين حترص الشركة على التواصل بطريقة 

فعالة ومنتظمة مع كل أصحاب املصلحة وذلك 
لالطالع على اقتراحاهتم ومعاجله خماوفهم مبا 

يعظم األثر اإلجيايب ألعمال الشركة.

وأخريًا تؤمن »سبكيم« أن الريادة يف جمال االستدامة 
على املستوى اإلقليمي والعاملي يتطلب التوجيه األمثل 
ملوارد الشركة وذلك من خالل وضع االستدامة كهدف 

رئيسي يف استراتيجية الشركة العليا.

سابعًا: االستدامة سادسًا: املخاطر املتعلقة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة )تتمة(

نجحت الشركة يف خفض كثافة 
استهالك الطاقة بنسبة ٧٪ وكذلك 

خفض استهالك املياه العذبة املوجه 
لالستخدام الصناعي بنسبة ٣٩٪ وخفض 

كثافة املاء العادم بنسبة ٤8٪ 

أصبحت االستدامة جزء من أعمال الشركة وذلك عرب 
تطوير استراتيجية طويله املدى، حيث مت التركيز يف 

االستراتيجية على ١٢ جماالً تغطي كل أعمال الشركة 
وذلك لتعميم األثر اإلجيايب يف النواحي البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية. ومتثل هذه اجملاالت 

اإلثين عشر اجملاالت ذات األمهية القصوى للشركة 
وألصحاب املصلحة.

تـحـديـد
املـخـاطــر

تـحـلـيـل	
املـخـاطـر

ـِبـع َتـَتَ
حـالـة

املـخـاطـر

تنفيذ	خطة	
التخفيف	من	
تأثري	املخاطر

وضع	خطة	
لتخفيف	تأثري	

املخاطر

نظام	إدارة
املخاطر
بالشركة
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مستويات جودة عالية املعايير

تلتزم سبكيم بدعم كافة عمالئها يف 
جميع أنحاء العالم من خالل التزامها 

بتسجيل جميع منتجاتها املصدرة إلى 
أوروبا واالمتثال ملتطلبات لوائح االتحاد 

األوروبي REACH التنظيمية ليتسنى 
لهم شراء واستيراد منتجات سبكيم بكل 

سهولة ويسر.

البولي ايثيلين منخفض الكثافة

مادة البولي إيثلين منخفض الكثافة )LDPE( من املواد 
البالستيكية الحرارية الصلبة التي يتم إنتاجها من اإليثلين. 

وتتم معالجة البولي إيثلين منخفض الكثافة )LDPE( بسرعة 
عبر جميع منهجيات املواد البالستيكية الحرارية.

ويتم استخدام البولي إيثلين منخفض الكثافة )LDPE( ىلع 
نطاٍق واسع يف تصنيع الحاويات املتعددة، وعبوات التوزيع، 

واألنابيب، واألكياس البالستيكية، واملغلفات البالستيكية 
)تغليف الطعام، والبطانات الصناعية(، والحافظات املغلفة 

)كعلب العصير الكرتونية ىلع سبيل املثال(.

تنتج هذه املادة الشركة العاملية للبوليمرات بطاقة 
إنتاجية ملنتج مادتي خالت فينيل اإليثيلين وبولي 
إيثيلين منخفض الكثافة تقدر بـ ٢٠٠ ألف طن سنويًا

200,000 طن سنويًا املسؤولية
املسؤولية

يف إطار سعيها الدؤوب واملتواصل 
للتطور املستمر، بما يلبي تطلعات عمالئها 

ومساهميها مع توفير السالمة والراحة 
ملوظفيها، فإن سبكيم وشركاتها التابعة 

تلتزم بتقديم منتجات عالية الجودة بأحدث 
األساليب الفعالة.
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حققت	الشركة	خالل	عام	2017م	صايف	أرباح	بلغت	
437	مليون	ريال	سعودي	مقابل	43	مليون	ريال	

سعودي	يف	عام	2016م.	ويعود	سبب	ارتفاع	األرباح	
بشكل	رئيسي	إىل	حتسن	أسعار	البيع	جلميع	

منتجات	الشركة،	وبشكل	رئيسي	ملنتجات	امليثانول	
والبوليمرات.

وفيما يلي املؤشرات املالية لعام ٢٠١7م مقارنة بالعام 
السابق ٢٠١6م:

بلغ إمجايل الربح ١.4٢6 مليون ريال سعودي خالل 	 
عام ٢٠١7م مقابل 86١ مليون ريال سعودي للعام 

السابق ٢٠١6م وذلك بارتفاع قدره %6٩. 

بلغ الربح من العمليات ٩٣٥ مليون ريال سعودي 	 
خالل عام ٢٠١7م مقابل 4٣7 مليون ريال سعودي 

للعام السابق ٢٠١6م وذلك بارتفاع قدره ١١4%.

بلغ صايف الربح 4٣7 مليون ريال سعودي خالل عام 	 
٢٠١7م مقابل 4٣ مليون ريال سعودي للعام السابق 

٢٠١6م وذلك بارتفاع قدره ٩١6%. 

بلغت رحبية السهم ١.١٩ ريال سعودي خالل عام 	 
٢٠١7م مقابل ٠.١٢ ريال سعودي للعام السابق. 

مقارنة	نتائج	األعمال	للسنوات	اخلمس	األخرية:

2013م2014م2015م2016م2017مالبيان
4٫459٣.٥١٥٣.٥١٥4.١٢٥4.٠7٢اإليرادات

)٢.7٠7()٢.7٢8()٢.68٢()٢.6٥٣()3٫033(تكاليف اإليرادات
1٫42686١8٣٣١.٣٩7١.٣6٥جممل الربح
587٩١٢886٠66٢٠صايف الربح

خالصة	ألصول	وخصوم	الشركة	ونتائج	أعماهلا	للسنوات	املالية	اخلمس	األخرية

قائمة	املركز	املايل:		)ماليني الرياالت( 
2013م2014م2015م2016م2017مالبيان

3٫637٣.٣٠٩٣.٥7٥4.٠6٠4.47٥املوجودات املتداولة
12٫332١٢.4٩4١٣.484١٣.١١6١٢.٢١4املوجودات غري املتداولة

15٫970١٥.8٠٣١7.٠٥٩١7.١76١6.68٩جمموع املوجودات
1٫860٢.٠٩٥١.7٩٠١.٥6٢١.٢88املطلوبات املتداولة

6٫8997.٠٢٣7.٥647.66٠7.٩7٩املطلوبات غري املتداولة
1٫508١.4٢١7.7٠٥7.٩٥47.4٢١حقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة

15٫970١٥.8٠٣١7.٠٥٩١7.١76١6.68٩جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني وحقوق امللكية غري املسيطرة

قائمة	الدخل:		)ماليني الرياالت ما عدا رحبية السهم( 

٢٠١٣م٢٠١4م٢٠١٥م٢٠١6م2017مالبيان
4٫459٣.٥١٥٣.٥١٥4.١٢٥4.٠7٢مبيعات 

)٢.7٠7()٢.7٢6()٢.68٢()٢.6٥4()3٫033(تكلفة املبيعات 
1٫42686١8٣٣١.٣٩7١.٣6٥إمجايل الربح 

)٢٠٣()٢١٩()٢6٠()4٢4()491(مصاريف إدارية وعمومية 
9344٣7٥7٣١.١78١.١6٢الدخل من العمليات 

22٣8١٠٩١7إيراد استثمار
)١7٢()١٥6()١74()٢88()298(مصاريف مالية 

-----صايف إيرادات عمليات ما قبل التشغيل 
)٢٢()٩٣()4٠(13٫4٩)مصاريف( إيرادات أخرى، الصايف
---)٣١()1(شطب املمتلكات واملنشآت واملعدات

671١6٥٣6٩٩٣8٩8٥الدخل قبل حقوق امللكية غري املسيطرة والزكاة وضريبة الدخل 
)٣١٠()٢4٥()٥١()66()149(حقوق امللكية غري املسيطرة 

)٥٥()87()٣٠()٥6()83(زكاة وضريبة الدخل 
4374٣٢886٠66٢٠صايف الدخل

1٫19٠.١٢٠.7٩١.6٥١.6٩رحبية السهم من صايف الدخل )ريال سعودي( 

ثامنًا:  نتائج الشركة املالية )تتمة(ثامنًا: نتائج الشركة املالية
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بيان لوصف تأثير كل نشاط يف حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج: . 1

التحليالت	القطاعية:

تتمثل عمليات الشركة يف القطاعات التالية: 

عمليات البتروكيماويات: تشتمل على أنشطة تصنيع املنتجات. أ. 

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

)ماليني الرياالت السعودية( 

املجموعآخــرقطاع	التسويققطاع	البتروكيماوياتالبيان
31	ديسمرب	2017م:

4.٠٣64٠7١74.4٥٩املبيعات

١.٣٠٥١٠7١٥١.4٢6جممل الربح 

١4.86١8١6٢٩4١٥.٩7١صايف املوجودات 

٣١ ديسمرب ٢٠١6م:

٣.٢6٣٢٥٠٣4.٥١٥املبيعات 

78١76486١جممل الربح 

١4.4١868٣7٠٢١٥.8٠٣صايف املوجودات 

التحليل الجغرايف لمبيعات الشركة:. 2
يتم تسويق وبيع منتجات الشركة يف كل األسواق احمللية وأسواق الشرق األوسط واألسواق العاملية، ويبني الرسم 

البياين التايل التوزيع اجلغرايف ملبيعات الشركة خالل عام ٢٠١7م:

تطور	املبيعات	والدخل	من	العمليات	وصايف	الدخل	للسنوات	اخلمسة	املاضية:
)ماليني الرياالت(

الفروقات	اجلوهرية	يف	النتائج	التشغيلية	عن	نتائج	السنة	السابقة:	
)ماليني الرياالت(

نسبة	التغيريالتغيري	+	/	-٢٠١6م2017مالبيان
٢6%4٫459٣.٥١٥٩44املبيعات/اإليرادات

١4%)٣8٠()٢.6٥٣()3٫033(تكلفة املبيعات/اإليرادات
6٥%1٫42686١٥6٥جممل الربح

----إيرادات تشغيلية أخرى
١6%)67()4٢٣()490(مصروفات تشغيلية اخرى
١١٣%9344٣74٩7الربح )اخلسارة( التشغيلي

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

ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(

التحليل الجغرايف ملبيعات الشركة

 آسيا 
 أوروبا 
 اهلند 

 السعودية ودول اخلليج

 أمريكا 
 تركيا

 الشرق األوسط وأفريقيا

٢٠١4 ٢٠١٥ ٢٠١6 2017٢٠١٣

١.١6٢4٫072 6٢٠ ١.١784٫124 6٠6 4٣73٫515 4٣ ٩٣44٫459 4٣7٥7٣3٫515 ٢88

املبيعات

الدخل من العمليات

صايف الربح

%٢7

%٢٢

%١٠

%٢

%١
%١

%٣7



4١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

أىلع معايير الجودة

نلتزم بتطبيق أىلع معايير الجودة يف 
جميع أنشطتنا: من املنتجات إلى سالمة 

البيئة املحيطة واملوظفين، وهو ما 
يعد أحد أهدافنا التي نعمل اتجاهها. 

ونصل إلى هذا الهدف من خالل العمل 
مع مختلف األطراف املعنية، فضاًل عن 

تطبيق رؤيتنا ومهمتنا واستراتيجيتنا.

خـاّلت فينيل اإليثلين

تعد مادة خاّلت فينيل اإليثلين من املواد املرنة وهي 
بوليمر مشترك صلب مصنوع من اإليثلين وخاّلت الفينيل 

وتتمّيز بنعومتها ومرونتها. ويتم استخدام راتنجات خاّلت 
فينيل اإليثلين يف تصنيع مجموعة واسعة من املنتجات 

االستهالكية والصناعية مثل األغشية املخصصة لتطبيقات 
االتصال املباشر بالطعام كما يتم استخدامها ىلع نطاٍق 

واسع كبطانة يف التجهيزات الرياضية ويف مجموعة 
 واسعة من األحذية املريحة كمادة ممتصة للصدمات

)ىلع سبيل املثال األحذية الرياضية(.

تنتج هذه املادة الشركة العاملية للبوليمرات بطاقة 
إنتاجية ملنتج مادتي خالت فينيل اإليثيلين وبولي 
إيثيلين منخفض الكثافة تقدر بـ ٢٠٠ ألف طن سنويًا.

200,000 طن سنويًا االلتـزام
االلتـزام

»تدرك سبكيم ومنذ بداية تأسيسها 
مفهوم املسئولية املجتمعية وأهميتها 

يف تحقيق التنمية املستدامة، وإيمانًا 
منها بأنها إحدى القنوات التي تدعم 

املجتمع، فقد حرصت سبكيم ىلع 
االستثمار يف مجتمعها وكذلك التواجد 

يف جميع املناسبات والفعاليات التي تصب 
يف مفهوم املسئولية االجتماعية من 

جهة وكذلك التواجد باملعارض والفعاليات 
التسويقية من جهة أخرى«.
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اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:. 3
)ريال سعودي( 

تفاصيل	استخدامهاتاريخ	االحتفاظ	بهاقيمتهاعدد	أسهم	اخلزينة	احملتفظ	بها	من	قبل	الشركة

ختص برنامج أسهم املوظفني التحفيزي-78٣.١٩٩١٠

المديونية اإلجمالية للشركة وشركاتها التابعة. 4
 يُظهر اجلدول التايل قروض وديون الشركة وشركاهتا التابعة يف عام ٢٠١7م. 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

١.٠٠٠١.٠٠٠-١.٠٠٠٥صكوك إسالمية 
٥٥7١.68٢١.68٢-٢.٣٢٥7قروض طويلة األجل 

--)٢٠٠(٢٠٠١قروض قصرية األجل 

الشركة العاملية للميثانول: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٢47٢47)٢6(٣٢٥١٠تسهيالت إسالمية 

الشركة العاملية للدايول: 

 )ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

74٠74٠)١٣(١.٠٠8١٢تسهيالت إسالمية 

الشركة العاملية لألستيل املحدودة: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٥٥7٥٥7)١8.٥(6١8١٠بنوك جتارية 

١4٠١4٠-4٠٠١٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

١٩٢١٩٢)76.٩(76٩١١صندوق االستثمارات العامة

الشركة العاملية لخالت الفينيل املحدودة: 

)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٣١8٣١8)١١(٣٥6١٢بنوك جتارية 

١4٠١4٠-4٠٠١٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

١١٠١١٠)44(4٣٩١١صندوق االستثمارات العامة

ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(
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الشركة العاملية للغازات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٥6٥6)١(6١8بنوك جتارية 

١٢٠١٢٠-4٠٠١٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

٣6٣6)١4(١4٢١١صندوق االستثمارات العامة

شركة سبكيم للتسويق: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

4٠4٠)66(غري حمدد١٠6سلف من الشركاء

الشركة العاملية للبوليمرات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٥٥٣٥٥٣)46(7٠4١٥بنوك جتارية 

44٠44٠)8٠(6٠٠١٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

٥١4٥١4)٥4(7٠4١4صندوق االستثمارات العامة

١٣٣١٠١٣٣١٣٣سلف من الشركاء )قصرية األجل(

شركة سبكيم للكيماويات: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٣٢7.٥٣٢7.٥)4٣(8-٣٩6٩صندوق التنمية الصناعية السعودي

٢6٣١٠٢6٣٢6٣سلف من الشركاء )قصرية األجل(

شركة الخليج لعوازل الكابالت املتقدمة: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

7١7١)١٢(٩٩6صندوق التنمية الصناعية السعودي

١٠٣١٠١٠٣١٠٣سلف من الشركاء )قصرية األجل(

الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة: 
)ماليني الرياالت السعودية( 

رصيد	نهاية	العام	املبلغ	املتبقي	من	القرضاملبالغ	املدفوعة	سدادا	خالل	العاممدة	القرضمبلغ	أصل	القرضاجلهة	املاحنة	للقرض

٥8٥8)٣(6٥١٠صندوق التنمية الصناعية السعودي

١٠١٠١٠١٠سلف من الشركاء )قصرية األجل(

٠١4٥١4٥غري حمدد١46سلف من الشركاء )طويلة  األجل(

ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(
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وصف ألنشطة أدوات الدين: . 5
ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إىل أسهم أو أية مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل عام ٢٠١7م. كذلك ليست هناك أية حقوق حتويل أو اكتتاب مبوجب أدوات دين قابلة للتحويل إىل 

أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهبة أصدرهتا أو منحتها الشركة خالل العام ٢٠١7م. كما أنه ليس هناك أي شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.

المدفوعات النظامية المستحقة:. 6
       )ماليني الرياالت السعودية( 

البيان

2017م

بيان	األسبابوصف	موجز	هلا املستحق	حىت	نهاية	الفترة	املالية	السنوية	ومل	يسدداملسدد

الزاميةزكاة الشركة١7.8١٠٢.7الزكاة

الزاميةضريبة الشركة ١7.746.8الضريبة

الزاميةسداد اشتراكات٣4.٩٢.4املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

الزاميةسداد للرسوم-١.٣تكاليف تأشريات وجوازات ورسوم مكتب العمل

آخر تطورات تطبيق معايير المحاسبة الدولية:. 7
متاشيًا مع متطلبات اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني للتحول ملعايري احملاسبة الدولية عند إعداد القوائم 

املالية للشركة واليت أقرهتا هيئة السوق املالية اعتبارًا من ١ يناير ٢٠١7م، حيث أعلنت الشركة عن خطة التحول 
ملعايري احملاسبة الدولية )IFRS( - املرحلة الثالثة واليت أكدت حني ذلك من خالل اإلعالن يف »تداول« على التايل:

تأكيد الشركة على جاهزيتها إلعداد أول قوائم مالية وفق معايري احملاسبة الدولية للربع األول من العام ٢٠١7م.  -١

من املتوقع أن يؤدي التحول يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية على امليزانية االفتتاحية كما يف ٢٠١6/١/١م   -٢
إىل حدوث اخنفاض يف األرباح املبقاة للشركة مببلغ 486 مليون ريال سعودي. يرجع هذا االخنفاض بشكل 

رئيسي إىل األسباب التالية:

تطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم ٣6، على بند املمتلكات واملباين واملعدات واملمتلكات العقارية والذي  أ( 
أدى إىل اخنفاض يف أرباح سبكيم املبقاة بقيمة 4٠8 مليون ريال سعودي.

الفرق بني معيار اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومعيار احملاسبة الدولية رقم ١6 واملتعلق بالتكلفة  ب( 
املستوفاة للممتلكات واملباين واملعدات نتج عنه اخنفاض يف األرباح املبقاة بقيمة ٣٣ مليون ريال سعودي.

الفرق بني معيار اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومعيار احملاسبة الدولية رقم ٣8 واملتعلق بالتكلفة  ج( 
املستوفاة للموجودات غري امللموسة نتج عنه اخنفاض األرباح املبقاة مببلغ ١٢ مليون ريال سعودي. 

إنشاء خمصص إلعادة املواقع كما كانت عليه نتج عنه اخنفاض األرباح املبقاة بقيمة ٢٣ مليون ريال  د( 
سعودي.

كان لتطبيق معدل الفائدة الفعلي على القروض طويلة األجل، وفًقا ملنهجية معيار احملاسبة الدويل رقم  هـ( 
٣٩، أثرًا يف زيادة األرباح املبقاة مببلغ ١4 مليون ريال سعودي.

تطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم ١٩ خبصوص مكافأة هناية اخلدمة للموظفني أدى إىل اخنفاض  و( 
األرباح املبقاة مببلغ ٢4 مليون ريال سعودي.

التعديالت املوضحة أعاله هي تقديرية قامت هبا الشركة استنادًا إىل فريق تطبيق معايري احملاسبة الدولية   -٢
الداخلي مع األخذ يف االعتبار مالحظات االستشاري اخلارجي )إيرنست ويونغ(. ويقوم املراجع املايل احلايل 

KPMG بإهناء عملية مراجعة التعديالت املوضحة أعاله وإدراجها بامليزانية االفتتاحية وذلك ضمن عملية 
مراجعة القوائم املالية عن الربع األول من العام املايل ٢٠١7م.

وقد أوضحت الشركة على موقع تداول أنه بعد االنتهاء من مراجعة القوائم املالية من قبل مراجعي احلسابات، 
فإن اخنفاض األرباح املبقاة للشركة نتيجة التحول يف تطبيق معايري احملاسبة الدولية على امليزانية االفتتاحية 

كما يف ١ يناير ٢٠١6م شهد اخنفاضا إضافيًا بواقع ١٠٣ مليون ريال وذلك عما سبق اإلعالن عنه ليصبح اإلمجايل 
٥8٩ مليون ريال، وتعود الزيادة يف اخنفاض األرباح املبقاة إىل تطبيق معيار احملاسبة الدويل رقم ٣6، على بند 

املمتلكات واملباين واملعدات واملمتلكات العقارية، إضافة إىل اخنفاض طفيف )إجيايب( يف تقييم استحقاقات 
مكافأة هناية اخلدمة للموظفني.

ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(ثامنًا: نتائج الشركة املالية )تتمة(
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إن اجلهات ذات العالقة متثل مسامهي الشركة والشركات التابعة يف اجملموعة وأعضاء جملس اإلدارة واملنشآت 
املسيطر عليها أو املسيطر عليها بشكل مشترك من قبل هذه اجلهات أو اليت متارس هذه اجلهات عليها نفوذًا 

خالل السنة، وفيما يلي اجلهات ذات العالقة التالية خالل عام ٢٠١7م:

العالقةطبيعة	املعاملةاالسم

حامل حقوق األقليةمبيعاتالشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة

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

حامل حقوق األقليةمبيعات

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

بيع أصول ثابتةجونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة
شركة شقيقة لشريك 

بشركة تابعة

قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات الشركة، وبلغ إمجايل املبيعات اليت متت من خالل - 
هؤالء الشركاء األجانب مبلغ ١.٥46 مليون ريال سعودي خالل عام ٢٠١7م مقارنة بـ ١.44٢ مليون ريال 

سعودي خالل عام ٢٠١6م.

قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء األجانب، بلغ إمجايل مشتريات - 
األصول الثابتة من الشريك األجنيب خالل عام ٢٠١7م مببلغ ٣٩.٥ مليون ريال سعودي مقارنة بـ ٢٠ مليون 

ريال سعودي عام ٢٠١6م.

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

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

متت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت املذكورة أعاله من قبل جمالس إدارات الشركات التابعة. - 

وقد نتج عن املعامالت املذكورة أعاله األرصدة التالية كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م.- 

مستحق	من	أطراف	ذات	عالقة
)ماليني الرياالت السعودية(

2017م2016ماالسم

٣6٥٢الشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة 

١7٢١٣٣هيلم- العربية جي ام يب اتش آند كوكي جي )شركة هيلم العربية( 

84١١٥شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي 

292300املجموع

مستحق	إىل	أطراف	ذات	عالقة
)ماليني الرياالت السعودية(

2017م2016ماالسم

-١جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة

النشاطم
إيرادات	النشاط
النسبة	%)مليون	ريال(	

٢4.6%١.٠٩6الشركة العاملية للميثانول١.

8.١%٣٥٩الشركة العاملية للدايول٢.

4.7%٢٠7الشركة العاملية لألسيتيل٣.

٢١.٥%٩٥8الشركة العاملية خلالت الفينيل 4.

١.٠%4٥الشركة العاملية للغازات٥.

٢.٩%١٢7شركة سبكيم للتسويق6.

--الشركة العاملية للمنافع7.

٢١.8%٩7٣الشركة العاملية للبوليمرات8.

7.٠%٣١4شركة سبكيم للكيماويات ٩.

6.٣%٢7٩شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أية والشركات التابعة هلا ١٠.

١.٩%8٥شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة١١.

٠.٣%١6الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة١٢.

٠%-شركة سبكيم آسيا ١٣.

100%4٫459املجموع

عـاشـرًا: وصف ألنشطة الشركات التابعة وتأثيرها ىلع حجم أعمال الشركة وإسهامه يف النتائج لعام ٢٠١٧م ىلع النحو التالي تاسعًا: وصف ألية صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة
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تقوم إدارة املراجعة الداخلية بالتحقق من فاعلية نظام الرقابة الداخلية ملواجهة املخاطر األساسية اليت تواجهها 
الشركة واليت تتضمن املخاطر املالية والتشغيلية والقانونية وخماطر العمل وكافة الضوابط واألنشطة املعتمدة 

إلدارة املخاطر املتعلقة بأنشطة الشركة وأعماهلا وتشرف جلنة املراجعة بشكل مستمر على أعمال إدارة املراجعة 
الداخلية كما تقوم اللجنة مبراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة اإلجراءات املتخذة من قبل إدارة الشركة جتاه 

مالحظات املراجعة ألقفال املالحظات ومعاجلتها بالصورة اليت تضمن عدم تكرارها مما يعزز قناعة جلنة 
 املراجعة بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة ويقوم رئيس اللجنة بإبالغ جملس اإلدارة باألمور اجلوهرية

)إذا وجدت( الختاذ اإلجراء الالزم حياهلا. ويشمل نطاق إدارة املراجعة الداخلية ما يلي:

إعداد اخلطة االستراتيجية السنوية لعمل املراجعة الداخلية.- 

املراجعة الدورية جلميع إدارات الشركة اإلدارية والتشغيلية مع إبالغ املسئولني فيها بنتائج املراجعة ومناقشة - 
النتائج معهم قبل انتهاء عملية املراجعة.

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

تقدمي تقارير عن نتائج املراجعة وتوصياهتا، إضافة إىل متابعة هذه التوصيات الحقا حىت يتم التأكد من - 
تطبيق هذه التوصيات من قبل اإلدارات املعنية.

املسامهة يف تطوير نظام الرقابة الداخلية وتبليغ مجيع املوظفني بأمهية دورها من خالل إلقاء حماضرات عن - 
أمهية الرقابة الداخلية ودور اإلدارات يف تطويرها وحتسينها.

إضافة إىل ما تقدم، يقوم أيضا املراجع اخلارجي للشركة كجزء من نشاطه مبراجعة القوائم املالية السنوية 
للشركة، وتقدمي توصياته لإلدارة لتحسني النظام الرقايب الداخلي يف الشركة.

 هذا وقد نفذت املراجعة الداخلية باإلشراف من جلنة املراجعة خالل العام ٢٠١7 م العديد من عمليات املراجعة 
الدورية واليت كان من شأهنا التأكد من دقة وفعالية األداء، لذلك فإن جملس اإلدارة وبناء على تقارير وتوصيات 

من جلنة املراجعة يؤكد أنه

مل يلفت انتباهه أية أمور جتعله يعتقد أن هناك أثرًا جوهريًا يقتضي اإلفصاح عنه فيما خيص سالمة 	 
األنظمة املالية واحملاسبية وماله صلة بإعداد التقارير املالية.

إن األنظمة الرقابية تعمل بفعالية ومتكن من وضع تصور عام عن املخاطر اليت قد تواجه سبكيم ومل حيدث 	 
خرق جوهري هلا خالل العام يستدعي اإلفصاح عنه.

إن مجيع املالحظات والتوصيات اليت رفعتها جلنة املراجعة قد مت أخذ التدابري الالزمة حيال اإلجراءات 
التصحيحية هلا أو تقوميها.

اإلدارة التنفيذية
تتوىل اإلدارة التنفيذية مسئولية متابعة وتطبيق ومراجعة السياسات اإلدارية واملالية والصالحيات واملفوضة للشركة وتزويد جملس اإلدارة بأي مستجدات إن وجدت.

الثاني عشـر: حوكمة الشركةالحـادي عشـر: نتائج املراجعة السنوية لفاعليات إجراءات الرقابة الداخلية

املهندس	أمحد	عبد	العزيز	العوهلي
الرئيس التنفيذي

عبدالرمحن	عبدالكرمي	السيف
رئيس العمليات

بول	فرانسيسكوس
نائب الرئيس للتمويل

عبداهلل	سيف	السعدون
رئيس اخلدمات املشتركة
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تكوين مجلس اإلدارة:. 1
تتميز شركة »سبكيم« بوجود جملس إدارة يتمتع مبستوى عاٍل من اخلربة والكفاءة يف جمال البتروكيماويات. ويتألف جملس 

اإلدارة من أحد عشر )١١( عضوًا مت انتخاهبم من قبل اجلمعية العامة العادية يف تاريخ 7 ديسمرب ٢٠١6م جمللس إدارة الشركة 
للدورة اجلديدة وملدة ثالث سنوات.

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

وضع اخلطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسة للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، أ. 
والتأكد من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيقها، ومن ذلك:

وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات إدارة املخاطر ومراجعتها وتوجيهها.- 
حتديد اهليكل الرأمسايل األمثل للشركة واستراتيجياهتا وأهدافها املالية وإقرار املوازنات التقديرية بأنواعها.- 
اإلشراف على النفقات الرأمسالية الرئيسة للشركة، ومتلك األصول والتصرف هبا. - 
وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل يف الشركة. - 
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف الشركة واعتمادها. - 
التحقق من توافر املوارد البشرية واملالية الالزمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسة.- 

وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها، ومن ذلك:ب. 
سياسة مكتوبة ملعاجلة حاالت تعارض املصاحل الفعلية واحملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية - 

واملسامهني، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع 
األطراف ذوي العالقة. 

التأكد من سالمة األنظمة املالية واحملاسبية، مبا يف ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير املالية. - 
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة املخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن املخاطر اليت قد تواجه - 

الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة املخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب املصاحل واألطراف 
ذات الصلة بالشركة. 

املراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية يف الشركة. - 

وضع سياسات ومعايري وإجراءات واضحة وحمددة للعضوية يف جملس اإلدارة - مبا ال يتعارض مع األحكام اإللزامية يف ت. 
هذه الالئحة -، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار اجلمعية العامة هلا.

وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب املصاحل وفق أحكام هذه الالئحة. ث. 
وضع السياسات واإلجراءات اليت تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن املعلومات اجلوهرية ج. 

للمسامهني وأصحاب املصاحل، والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية هبا. 
اإلشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاهتا النقدية، وعالقاهتا املالية واالئتمانية مع الغري. ح. 
االقتراح للجمعية العامة غري العادية مبا يراه حيال ما يلي: 	. 

زيادة رأس مال الشركة أو ختفيضه. - 
حل الشركة قبل األجل املعني يف نظام الشركة األساسي أو تقرير استمرارها. - 

االقتراح للجمعية العامة العادية مبا يراه حيال ما يلي: د. 
استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة يف حال تكوينه من قبل اجلمعية العامة غري العادية وعدم ختصيصه لغرض - 

معني. 
تكوين احتياطات أو خمصصات مالية إضافية للشركة. - 
طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.- 

إعداد القوائم املالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها. ذ. 
إعداد تقرير جملس اإلدارة واعتماده قبل نشره. ر. 
ضمان دقة وسالمة البيانات واملعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية ز. 

املعمول هبا. 
إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمسامهني واملستثمرين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة املختلفة س. 

للشركة وأي تطورات جوهرية. 
تشكيل جلان متخصصة منبثقة عنه بقرارات حيدد فيها مدة اللجنة وصالحيتها ومسؤولياهتا، وكيفية رقابة اجمللس ش. 

عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وحتديد مهامهم وحقوقهم وواجباهتم، مع تقييم أداء وأعمال هذه 
اللجان وأعضائها. 

حتديد أنواع املكافآت اليت متنح للعاملني يف الشركة، مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، واملكافآت يف شكل ص. 
أسهم، مبا ال يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشركات اخلاصة بشركات املسامهة 

املدرجة. 
وضع القيم واملعايري اليت حتكم العمل يف الشركة. ض. 

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة:. 2
خالل عام ٢٠١7م حصل أعضاء جملس اإلدارة على برنامج تدرييب على النحو التايل: 

يف جمال احلوكمة ونظام الشركات اجلديد ومسؤوليات وواجبات أعضاء جملس اإلدارة	 

عرض مفصل عن نظام الضريبة املضافة وتأثريها على الشركات	 

تصنيف أعضاء مجلس اإلدارة:. 3
يتم تصنيف األعضاء وفقًا للتعريفات الواردة باملادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة 

السوق املالية باململكة العربية السعودية. كما اختذ اجمللس يف تاريخ ١٩ ديسمرب ٢٠١7م قرار تعيني املهندس/ 
أمحد عبد العزيز العوهلي نائبًا لرئيس جملس اإلدارة.

صفة	العضويةاملهاماالسمم

غري تنفيذيرئيس جملس اإلدارةمعايل	املهندس	/	عبد	العزيز	عبد	اهلل	الزامل	)ممثل شركة جمموعة الزامل القابضة(١

تنفيذيالعضو املنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس جملس اإلدارةاملهندس	/	أمحد	عبدالعزيز	العوهلي٢

غري تنفيذيعضواملهندس	/	رياض	سامل	علي	أمحد	)ممثل شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة(٣

غري تنفيذيعضواألستاذ	/	فهد	سليمان	الراجحي4

غري تنفيذي عضوالدكتور	/	سامي	حممد	حسني	زيدان٥

غري تنفيذي عضوالدكتور	/	عبدالرمحن	عبداهلل	الزامل6

غري تنفيذيعضواألستاذ	/	عايض	حممد	القرين	)ممثل املؤسسة العامة للتقاعد(7

مستقلعضواألستاذ/	إبراهيم	محود	املزيد	)ممثل الشركة العربية لالستثمار( 8

مستقلعضومعايل	الدكتور/	عبد	الرمحن	أمحد	اجلعفري٩

مستقلعضواألستاذ/	زياد	عبد	الرمحن	التركي١٠

مستقلعضواألستاذ/	بندر	علي	مسعودي	)ممثل املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية(١١

الثالث عشـر: مجلس اإلدارة )تتمة( الثالث عشـر: مجلس اإلدارة
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وصف ألية مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين المصدر:. 4

االســــم

األسهم	يف	31	ديسمرب	2017ماألسهم	يف	1	يناير	2017م

نسبة	التغريصايف	التغري
ملكية	األقرباء	من	

الدرجة	األوىل	وتغريها نسبة	التملكالعددنسبة	التملكالعدد

---٠٠.٠٥%١86.6٠٠%٠٠.٠٥%١86.6٠٠معايل املهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل١

-- ٣٩%- ٠٠.٠٢٥٥.٠٠٠%٠٠.٠٣88٥.٥٢٥%١4٠.٥٢٥املهندس / أمحد عبدالعزيز العوهلي٢

---٠٠٢4%٠٠٢488٣.8٩٢%88٣.8٩٢الدكتور / عبدالرمحن عبداهلل الزامل٣

---١.6٩%١.6٩6.٢٠٠.٠٠٠%6.٢٠٠.٠٠٠األستاذ / فهد سليمان الراجحي4

---٠٠.٠٠%٠٠.٠٠48%48األستاذ/ إبراهيم محود املزيد٥

-------املهندس / رياض سامل علي أمحد6

---٠٠.٠٠%٠٠.٠٠١.١64%١.١64الدكتور / سامي حممد حسني زيدان7

---٠٠.٠٠%٠٠.٠٠٢.٠٠٠%٢.٠٠٠الدكتور / عبد الرمحن علي اجلعفري8

---٠٠.٠٠%٠٠.٠٠١.٠٠٠%١.٠٠٠األستاذ/ زياد عبد الرمحن التركي٩

-------األستاذ / عايض حممد القرين١٠

-------األستاذ / بندر علي مسعودي١١

وصف ألية مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر يف أسهم أو أدوات دين المصدر: . 5

االســــم

األسهم	يف
1	يناير	2017م

األسهم	يف
31	ديسمرب	2017م

نسبة	التغريصايف	التغري

ملكية	األقرباء	
من	الدرجة	األوىل	

وتغريها نسبة	التملكالعددنسبة	التملكالعدد

-------املهندس / عبدالرمحن عبدالكرمي السيف ١

-------املهندس / عبداهلل سيف السعدون٢

-------* األستاذ / كيفن جون هايس٣

-------األستاذ / عبداهلل غرم اهلل احلريري4

-------* األستاذ / بول يوهانس فرانسيسكوس٥

* مت تعيني األستاذ / بول يوهانس فرانسيسكوس يف منصب نائب الرئيس للتمويل بدالً من األستاذ / كيفن جون هايس يف تاريخ ١7 أكتوبر ٢٠١7م

وصف ألية مصلحة يف فئة األسهم للمالك الرئيسيين:. 6
بيان بأمساء وعدد أسهم ونسبة ملكية املسامهني الرئيسيني الذين ميلكون ٥% فأكثر من أسهم الشركة خالل عام ٢٠١7م:

االســــم

األسهم	يف
1	يناير	2017م

األسهم	يف
31	ديسمرب	2017م

نسبة	التغريصايف	التغري نسبة	التملكالعددنسبة	التملكالعدد

--٩.7٠ %٩.7٠٣٥.٥4٩.٣7٥ %٣٥.٥4٩.٣7٥شركة جمموعة الزامل القابضة ١

٠٠.٠٢ %8.٥٠٥٩6.٠68 %8.٣4٣١.١8١.4٣١ %٣٠.٥8٥.٣6٣املؤسسة العامة للتقاعد ٢

--8.١7 %8.١7٢٩.٩6٢.478 %٢٩.٩6٢.478شركة إيكاروس للبتروكيماويات القابضة٣

الثالث عشـر: مجلس اإلدارة )تتمة( الثالث عشـر: مجلس اإلدارة )تتمة(
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وصف ألية مصلحة يف فئة األسهم تعود ألشخاص قاموا بإبالغ الشركة بتلك الحقوق:. 7
 مل يقم أي شخص بإبالغ الشركة عن أية مصلحة يف فئة األسهم ذات األحقية يف التصويت تعود ألشخاص

)عدا أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني وأزواجهم وأوالدهم القصر( خالل عام ٢٠١7م.

المكافآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين واللجان التابعة: . 8
أقرت اجلمعية العامة العادية للشركة سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة 
التنفيذية يف تاريخ ١٩ ديسمرب ٢٠١7م، واليت رمست معايري وضوابط وإجراءات واضحة لتحديد مكافآت أعضاء 
جملس اإلدارة وجلانه وكبار التنفيذيني لاللتزام مبا تضمنه نظام الشركات ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات 

على النحو التايل:

ضوابط	مكافآت	العضوية	يف	املجلس	واللجان	التابعة
 ختتص جلنة الترشيحات واملكافآت بالتوصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء اجمللس وأعضاء اللجان، وذلك 

على النحو التايل:

تراعي الشركة انسجام املكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها. أ. 

األخذ بعني االعتبار ممارسات الشركات األخرى وما هو سائد يف سوق العمل يف حتديد املكافآت، مع تفادي ب. 
ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غري مربر للمكافآت والتعويضات وحبدود ما نص عليه نظام الشركات 

ولوائحه التنفيذية. 

أن تكون املكافأة كافية بشكل معقول الستقطاب أعضاء جملس اإلدارة ذوي الكفاءة واخلربة املناسبة. ت. 

أن تكون املكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال واملسؤوليات اليت يقوم هبا ويتحملها ث. 
أعضاء جملس اإلدارة أو اللجان، باإلضافة إىل األهداف احملددة من قبل جملس اإلدارة املراد حتقيقها خالل 

السنة املالية. 

جيوز أن تكون مكافآت أعضاء جملس اإلدارة متفاوتة املقدار حبيث تعكس نسبة املسؤوليات املناطة بالعضو ج. 
وغريها من االعتبارات. 

ال جيوز ألعضاء جملس اإلدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء جملس اإلدارة يف اجتماع اجلمعية العامة ح. 
للمسامهني. 

تقوم الشركة باإلفصاح عن مكافآت أعضاء اجمللس واللجان وكبار التنفيذيني يف تقرير جملس اإلدارة 	. 
السنوي وفقا لألنظمة ذات الصلة وجيب أن يشتمل تقرير جملس اإلدارة إىل اجلمعية العامة العادية على 

بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء اجمللس خالل السنة املالية من مكافآت وبدالت وغري ذلك من املزايا 
وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء اجمللس بصفتهم عاملني أو إداريني أو ما قبضوه نظري أعمال 
فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات اجمللس وعدد اجللسات اليت حضرها 

كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. 

آلية	مكافآت	أعضاء	جملس	اإلدارة	وأعضاء	اللجان	
حيدد نظام الشركة األساسي مكافآت أعضاء جملس اإلدارة السنوية وحتدد لوائح اللجان مكافآت وبدالت 

أعضائها حبيث تتناسب مع طبيعة أعمال الشركة، وبشرط أال يتجاوز ما حيصل عليه كل عضو حدود ما نص 
عليه نظام الشركات ولوائحه. 

جيب أن تكون املكافأة مبينة على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت بالشركة. أ. 

تكون مكافآت أعضاء اجمللس واللجان اجمللس بناء على مدى مشاركتهم يف االجتماعات وعدد اجللسات ب. 
اليت حيضروهنا. 

يصرف بدل احلضور وغريها من االستحقاقات املتعلقة باجتماعات اجمللس واللجان ذات الصلة مباشرة بعد ت. 
كل اجتماع، أما املكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها من قبل اجلمعية العامة. 

تفاصيل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان التابعة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةأ. 
حيدد جملس اإلدارة بناء على -توصية جلنة الترشيحات واملكافآت- مكافآت أعضاء جملس اإلدارة - 

السنوية وجلانه املنبثقة. 

تكون مكافأة أعضاء جملس اإلدارة مبلغًا معينًا أو بدل حضور عن اجللسات أو مزايا عينية أو نسبة - 
معينة من صايف األرباح، وجيوز اجلمع بني اثنتني أو أكثر من هذه املزايا ويف مجيع األحوال ال يتجاوز ما 
حيصل عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك من املزايا املالية أو العينية مبلغ 

٥٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط اليت تضعها اجلهات 
املختصة. وإذا كانت مكافآت أعضاء جملس اإلدارة نسبة من األرباح جيب أال تتجاوز هذه النسبة ١٠%.

حيق ألعضاء جملس اإلدارة املقيمني خارج مقر الشركة سواء من داخل اململكة أو خارجها احلصول على - 
تعويض عن تكاليف السفر ألجل حضور اجتماعات اجمللس وتشمل هذه التكاليف تذكرة سفر )ذهابًا 

وإيابًا( من مقر إقامته إىل مكان انعقاد االجتماع باإلضافة إىل التكاليف املرتبطة باإلقامة واملواصالت 
وبدل احلضور 

بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت وبعد موافقة جملس اإلدارة يستحق عضو جملس اإلدارة - 
مكافأة سنوية ال تتجاوز ٣٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل عضويته يف اجمللس وذلك وفقًا آللية 

االستحقاق املوضحة يف املادة الرابعة من هذه السياسة. 

بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت وبعد موافقة جملس اإلدارة يستحق عضو جملس اإلدارة - 
املشارك يف اللجان املنبثقة من اجمللس مكافأة سنوية ال تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي وذلك مقابل 

عضويته يف جلان اجمللس سواًء كان العضو مشاركًا يف جلنة واحدة أو أكثر، مبا فيها املكافأة املمنوحة 
مقابل العضوية يف جلنة املراجعة« وذلك وفقًا آللية االستحقاق املوضحة يف املادة الرابعة من هذه 

السياسة. 

بناء على توصية جلنة الترشيحات واملكافآت حيدد رئيس اجمللس مكافأة العضوية يف اللجان اليت يُعني - 
فيها العضو من خارج جملس اإلدارة، حبيث ال تتجاوز ١٠٠ ألف ريال سعودي.

جيوز للمجلس بتوصية من جلنة الترشيحات واملكافآت مراجعة املكافآت السنوية لعضو جملس اإلدارة - 
املشار إليها أعاله من فترة إىل أخرى وذلك يف ضوء املتغريات املتعلقة باألداء على أال يتجاوز ما حيصل 

عليه عضو جملس اإلدارة من مكافآت وبدل مصروفات وغري ذلك من املزايا املالية أو العينية مبلغ 
٥٠٠ ألف ريال سعودي وفق ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه ووفق الضوابط اليت تضعها اجلهات 

املختصة.

المادة السادسة: مكافآت كبار التنفيذيين )اإلدارة التنفيذية(أ. 
حيدد جملس اإلدارة أنواع املكافآت اليت تُمنح لكبار التنفيذيني يف الشركة - بناء على توصية جلنة - 

الترشيحات واملكافآت - مثل املكافآت الثابتة، واملكافآت املرتبطة باألداء، املكافأة التشجيعية، مبا ال 
يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة للشركات املسامهة.

تقوم جلنة الترشيحات واملكافآت مبراجعة خطط احلوافز اخلاص بكبار التنفيذيني بشكل مستمر ورفع - 
التوصية جمللس اإلدارة العتمادها.

هتدف املكافآت إىل توفري احلالة التنافسية املطلوبة جلذب واالحتفاظ باملوظفني املؤهلني واألكفاء - 
واحلفاظ على املستوى العايل من املهارات الذي حتتاج إليه الشركة.

الثالث عشـر: مجلس اإلدارة )تتمة( الثالث عشـر: مجلس اإلدارة )تتمة(
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وباستثناء االستفسارات اليت وردت يف اجلمعية العامة غري عادية رقم )١١( واجلمعية العامة غري العادية رقم 
)٢٠( مل يرد إىل الشركة إي استفسارات أو مالحظات أخري حيال الشركة وأدائها.

جتتمع إدارة عالقات املستثمرين مع املسامهني ومستثمري الشركة حسب جدول زمين على مدار العام 
الستعراض آخر تطورات أعمال الشركة، ويقوم الرئيس التنفيذي ورئيس جملس اإلدارة باطالع أعضاء اجمللس 

مبقترحات ومالحظات وآراء املسامهني واملستثمرين من خالل اجتماعات جملس اإلدارة الدورية دون حضور 
أي عضو تنفيذي إذا دعت احلاجة لذلك. ويوضح يف النظام األساسي للشركة املادة )٣7( إجراءات تكفل 

جلميع املسامهني حق مناقشة املوضوعات وطلب املعلومات وتوجيه األسئلة إىل أعضاء جملس اإلدارة واملراجع 
احلسابات، ويقوم رئيس وأعضاء جملس اإلدارة بالرد على مجيع االستفسارات املتعلقة بأعمال الشركة. 

لجنة المراجعة:. 1
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء أحدهم عضوًا مستقاًل يف جملس اإلدارة، والعضوان اآلخران مت ترشيحهما من 

خارج جملس اإلدارة من ذوي اخلربة اليت تؤهلهم للمشاركة الفاعلة يف أعمال جلنة املراجعة. 

اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتها:أ. 

ختتص جلنة املراجعة باملراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم املالية 
وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وللجنة حق االطالع على سجالت ووثائق الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان 

من أعضاء جملس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، وجيوز هلا أن تطلب من جملس اإلدارة دعوة اجلمعية العامة 
للشركة لالنعقاد، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

أواًل: التقارير املالية:

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

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

املايل للشركة وأدائها ومنوذج عملها واستراتيجيتها.

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

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

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

ثانيًا: املراجعة الداخلية:

دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية واملالية وإدارة املخاطر يف الشركة، وإعداد تقرير مكتوب يتضمن  أ. 
توصياهتا ورأيها يف مدى كفاية هذه النظم وما أدته من أعمال تدخل يف نطاق اختصاصها، على أن 
يودع جملس اإلدارة نسخًا كافية من هذا التقرير يف مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد اجلمعية 

العامة بعشرة أيام على األقل؛ لتزويد من يرغب من املسامهني بنسخة منه. ويتلى التقرير يف أثناء 
انعقاد اجلمعية.

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

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

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

ثالثًا: مراجع الحسابات:

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

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

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

اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركات. د. 

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

رابعًا: ضمان االلتزام:

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

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

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

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

أعضاء لجنة املراجعة:ب. 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةاألستاذ / إبراهيم محود املزيد١

عضو اللجنةاألستاذ / عبدالسالم ناصر أباعود٢

عضو اللجنةاألستاذ/ حممد فرحان النادر٣

سجل حضور اجتماعات لجنة املراجعة:ت. 

2017/02/192017/05/032017/07/232017/01/19االسمم
إمجايل	
احلضور

4األستاذ / إبراهيم محود املزيد١

4األستاذ / عبدالسالم ناصر أباعود٢

4األستاذ/ حممد فرحان النادر٣

الرابع عشـر: اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه-وبخاصة 
غير التنفيذيين علما بمقترحات املساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

الخامس عشـر: اللجان التابعة ملجلس اإلدارة )تتمة(الخامس عشـر: اللجان التابعة ملجلس اإلدارة
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لجنة المراجعة )تابع(  .1

وظائف أعضاء لجنة املراجعة يف الشركات الحالية والسابقة:ث. 

اخلرباتاملؤهالتالوظائف	السابقةالوظائف	احلاليةاالسمم

الرئيس التنفيذي للشركة العربية لالستثماراألستاذ / إبراهيم محود املزيد١
نائب الرئيس التنفيذي للشؤون املالية 

واإلدارة للشركة العربية لالستثمار
ماجستري يف إدارة األعمال

بكالوريوس اقتصاد
قطاع االستثمار والبنوك 

مساعد مدير الشؤون اإلكتوارية شركة أليانز األستاذ / عبدالسالم ناصر أباعود٢
رئيس جلنة التخصيص الدائمة، املؤسسة 

العامة للتقاعد
بكالوريوس يف علوم الرياضيات

ماجستري يف العلوم اإلكتوارية
القطاع املايل واملؤسسات املالية

األستاذ/ حممد فرحان النادر٣
شريك تنفيذي يف شركة احملاسبون املتحدون 

عضو جمموعة آر آس آم العاملية
املدير التنفيذي للمالية - شركة أوقاف 

سليمان الراجحي القابضة
بكالوريوس يف احملاسبة

شريك تنفيذي يف شركة احملاسبون 
املتحدون عضو جمموعة آر آس آم العاملية

 - مل يكن هناك أي توصيات للجنة املراجعة تتعارض مع قرارات جملس اإلدارة بشأن تعيني مراجع حسابات الشركة وعزله وحتديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيني املراجع الداخلي.

لجنة الترشيحات والمكافآت:. 2
خالل عام ٢٠١7م مت املوافقة على الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت اجلديدة من قبل اجلمعية العامة العادية يف تاريخ ١٩ديسمرب ٢٠١7م واليت تتفق مع الئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات.

تتكون جلنة الترشيحات واملكافآت من مخسة أعضاء من جملس إدارة الشركة.

اختصاصات اللجنة وصالحياتها ومسؤولياتهاأ. 

فيما يتعلق باملكافآت:

إعداد سياسة واضحة ملكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية تعزز من حتفيز اجلهاز اإلداري واحملافظة على الكوادر املتميزة، ورفعها إىل جملس اإلدارة للنظر فيها متهيدا العتمادها من . ١
اجلمعية العامة، على أن يراعى يف تلك السياسة اتباع معايري ترتبط باألداء، واإلفصاح عنها، والتأكد من تنفيذها. 

توضيح العالقة بني املكافآت املمنوحة وسياسة املكافآت املعمول هبا، وبيان أي احنراف جوهري عن هذه السياسة. . ٢

املراجعة الدورية لسياسة املكافآت، وتقييم مدى فعاليتها يف حتقيق أهدافها. . ٣

التوصية جمللس اإلدارة مبكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة منه وكبار التنفيذيني بالشركة وفقا للسياسة املعتمدة.. 4

فيما يتعلق بالترشيحات:

اقتراح سياسات ومعايري واضحة للعضوية يف جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. . ١

التوصية جمللس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقًا للسياسات واملعايري املعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته جبرمية خملة باألمانة. . ٢

وإعداد وصف للقدرات واملؤهالت املطلوبة لعضوية جملس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية. . ٣

حتديد الوقت الذي يتعني على العضو ختصيصه ألعمال جملس اإلدارة. . 4

املراجعة السنوية للمتطلبات الالزمة من املهارات أو اخلربات لعضوية جملس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.  . ٥

مراجعة هيكل جملس اإلدارة واللجان التابعة واإلدارة التنفيذية وتقدمي التوصيات يف شأن التغيريات اليت ميكن إجراؤها. . 6

التحقق بشكل سنوي من استقاللية األعضاء املستقلني، والتحقق من عدم وجود أي تعارض مصاحل إذا كان العضو يشغل عضوية جملس إدارة شركة أخرى. . 7

وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيني واألعضاء غري التنفيذيني واألعضاء املستقلني وكبار التنفيذيني. . 8

وضع اإلجراءات اخلاصة يف حال وجود مركز شاغر ضمن عضوية جملس اإلدارة أو كبار التنفيذيني. . ٩

حتديد جوانب الضعف والقوة يف جملس اإلدارة، واقتراح احللول ملعاجلتها مبا يتفق مع مصلحة الشركة. . ١٠

تتويل اللجنة دراسة املوضوعات اليت ختتص هبا أو اليت حتال إليها من جملس اإلدارة وترفع توصياهتا إىل اجمللس الختاذ القرار بشأهنا. . ١١

أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت:ب. 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل الدكتور / عبد الرمحن أمحد اجلعفري*١

عضو اللجنةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي ٢

عضو اللجنةالدكتور / سامي حممد حسني زيدان ٣

عضو اللجنةاألستاذ/ زياد عبد الرمحن التركي4

عضو اللجنةاألستاذ / بندر علي مسعودي**٥

* مت تعيني الدكتور/ عبد الرمحن اجلعفري بقرار من جملس اإلدارة يف تاريخ ٢٠١7/٠4/١٩م

** مت تعيني األستاذ/ بندر مسعودي بقرار من جملس اإلدارة يف تاريخ ٢٠١7/٠4/١٩م

الخامس عشـر: اللجان التابعة ملجلس اإلدارة )تتمة( الخامس عشـر: اللجان التابعة ملجلس اإلدارة )تتمة(
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اللجنة التنفيذية:. 3

اختصاصات اللجنة ومهامها ومسؤوليتها:أ. 
متابعة تنفيذ سياسات ولوائح الشركة املالية واإلدارية والرقابية ولكل شركة من الشركات التابعة على حدة وتطويرها واقتراح التعديالت املناسبة عليها جمللس اإلدارة.. ١
متابعة خطط الشركة االستراتيجية الطويلة واملتوسطة والقصرية اآلجل وحتديثها ومراجعتها من حني آلخر.. ٢
متابعة تنفيذ اخلطط واملوازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي وحتليل أسباب االحنرافات - إن وجدت - والطلب من املدرين املختصني اإلجابة عليها، وتقدمي التوصيات بشأهنا.. ٣
التوصية بالدخول يف مشاريع استثمارية ومشاركات جديدة أو االستحواذ على شركات هلا عالقة بعمل الشركة أو لتنمية وتطوير النشاطات احلالية.. 4
إجراء الدراسات الالزمة الستثمارات الشركة اجلديدة واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا.. ٥
متابعة مراجعة مجيع املسائل اهلامة اليت تتعلق بالقضايا املرفوعة أمام القضاء والقضايا الطارئة واملطالبات اليت تتطلب أن تظهر يف البيانات احملاسبية.. 6
ترشيح كبار موظفي الشركة التنفيذيني واملدراء العامني للشركات التابعة.. 7
اختيار وتكليف املستشارين واخلرباء، وعمل الدراسات وتطوير النظم واإلجراءات مبا حيقق حتديث العمليات آليا ووسائل وأساليب عملها.. 8
التأكد من أن مجيع التقارير اليت تصدر من املستويات التنظيمية املختلفة يف الشركة والشركات التابعة هلا تتمتع بالشفافية والنزاهة واملوضوعية.. ٩
أي مهام أخرى يوكلها جملس اإلدارة للجنة.. ١٠

أعضاء اللجنة التنفيذية:ب. 

الصفةاالسمم

رئيس اللجنةمعايل املهندس / عبدالعزيز عبداهلل الزامل١

عضو اللجنةاملهندس / أمحد عبدالعزيز العوهلي٢

عضو اللجنةاألستاذ / فهد سليمان الراجحي٣

عضو اللجنةاملهندس / رياض سامل علي أمحد4

عضو اللجنةاألستاذ / عايض حممد القرين٥

 مت ختفيض اللجنة التنفيذية إىل مخسة أعضاء بقرار من جملس اإلدارة يف تاريخ ٢٠١7/٠4/١٩م

مت ذكر وظائف أعضاء اللجنة التنفيذية يف الشركات احلالية والسابقة من صفحة رقم 54 إىل ٦٣

يقر مجلس اإلدارة بالتالي:

أن سجالت احلسابات أعدّت بالشكل الصحيح.. ١

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

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

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

ونشر البيانات املالية.

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

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

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

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

السابع عشـر: الجزاءات والعقوباتالسادس عشـر: إقرارات مجلس اإلدارةالخامس عشـر: اللجان التابعة ملجلس اإلدارة )تتمة(
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أسباب	الطلبتاريخ	الطلبم
إجراءات الشركات٣١ يناير ٢٠١7م١
إجراءات الشركات٢8 فرباير ٢٠١7م٢
إجراءات الشركات٢٩ مارس ٢٠١7م٣
إجراءات الشركات٣٠ مارس ٢٠١7م4
اجلمعية العامة١٩ أبريل ٢٠١7م٥
إجراءات الشركات٣٠ أبريل ٢٠١7م6
إجراءات الشركات٠١ مايو ٢٠١7م7
إجراءات الشركات٣١ مايو ٢٠١7م8
إجراءات الشركات٣٠ يونيو ٢٠١7م٩

إجراءات الشركات٣١ يوليو ٢٠١7م١٠
إجراءات الشركات٢7 أغسطس ٢٠١7م١١
إجراءات الشركات٢8 أغسطس ٢٠١7م١٢

إجراءات الشركات٢٩ أغسطس ٢٠١7م١
إجراءات الشركات٠6 سبتمرب ٢٠١7م٣

إجراءات الشركات٢8 سبتمرب ٢٠١7م١4
إجراءات الشركات٢8 سبتمرب ٢٠١7م١٥
إجراءات الشركات٣١ أكتوبر ٢٠١7م١6
إجراءات الشركات٣٠ نوفمرب ٢٠١7م١7
إجراءات الشركات٣١ ديسمرب ٢٠١7م١8

تقوم الشركة باستخدام السجالت يف إعداد تقارير شهرية مفصلة ترفع لإلدارة التنفيذية ملتابعة مسامهيها 
والتواصل معهم من خالل لقاءات أو اجتماعات وعرض آخر تطورات أعمال الشركة والرد على اقتراحاهتم 

واستفساراهتم.

القرارات	املتخذةتاريخ	انعقاد	اجلمعيةم

مجعية	عامة	غري	عادية	2017/04/19م١
املوافقة على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل ٢٠١6م.

املوافقة على القوائم املالية وحساب األرباح واخلسائر للشركة كما يف ٢٠١6/١٢/٣١م.
املوافقة على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية كما يف ٢٠١6/١٢/٣١م.

املوافقة على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املنصرم ٢٠١6م.
املوافقة على اختيار السادة/ كي يب ام جي )KPMG( كمراجع حسابات الشركة للعام املايل ٢٠١7م والبيانات املالية الربع سنوية وحتديد أتعابه.

املوافقة على تعديل النظام األساسي للشركة وذلك مبا يتفق مع نظام الشركات اجلديد.

مجعية	عامة	عادية	2017/12/19م٢

املوافقة على الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت احملدثة.
املوافقة على سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية.

املوافقة على سياسة ومعايري وإجراءات العضوية يف جملس اإلدارة احملدثة.

احملاسب	القانوين	للشركة:	
مل تصدر أية توصية من جملس اإلدارة بتغيري احملاسب القانوين KPMG من تاريخ موافقة اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يف تاريخ ١٩ أبريل ٢٠١7م.

عقدت سبكيم خالل عام ٢٠١7م مجعية عامة غري عادية بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠١7م، ومجعية عامة عادية بتاريخ 
١٩ ديسمرب ٢٠١7م، حيث قامت الشركة باإلعالن عن موعدي انعقاد كلتا اجلمعيتني ومكاهنما وجدول أعماهلما 
قبل املوعد بعشرة أيام على األقل وذلك يف موقع شركة السوق املالية السعودية )تداول( وموقع الشركة اإللكتروين 
ويف الصحف احمللية، كما أتاحت الشركة الفرصة للمسامهني للمشاركة والتصويت على املوضوعات اليت يتضمنها 

جدويل أعمال تلك اجلمعيات وإحاطتهم بالقواعد اليت حتكم اجتماع اجلمعية وإجراءات التصويت عرب دعوة 
اجلمعية، وكذلك عن طريق توزيع ملف حيتوي على معلومات كافية متكن املسامهني من اختاذ قراراهتم، 

وقامت الشركة بإبالغ السوق عن نتائج اجتماع كال اجلمعيتني فور انتهائهما، ومت متكني املسامهني من االطالع 
على حمضري االجتماع لتلك اجلمعيات مبقر الشركة وأيضًا من خالل موقع الشركة اإللكتروين، وتأكيدًا على 
حرص سبكيم واستمراريتها على تطوير طرق التواصل مع مسامهيها وتسهيل كافة اإلجراءات هلم فقد أتاحت 

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

اجلمعيات وأهم القرارات املتخذة:

التاسع عشـر: جمعيات املساهمين الثامن عشـر: عدد طلبات الشركة لسجل املساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها

%21٫9 أصالة وإنابة 

%37٫4 تصويت عن بعد 

%59٫3 إمجايل احلضور 

%5٫3 أصالة وإنابة 

%45٫3 تصويت عن بعد 

%50٫6 إمجايل احلضور 
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البيانالتاريخم
يـنـــايــــر ٢٠١7م١ مراحل تطبيق خطتها للتحول ملعايري احملاسبة الدولية )IFRS( -املرحلة الثالثة٣١ 
مــــــارس ٢٠١7م٢ النتائج املالية السنوية املنتهية يف ٣١-١٢-٢٠١6م١4 
مــــــارس ٢٠١7م٣ دعوة مسامهيها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية٢٢ 
مــــــارس ٢٠١7م4 اخنفاض اإلنتاج يف إحدى شركاهتا التابعة الشركة العاملية للدايول ٢٣ 
مــــــارس ٢٠١7م٥ مراحل تطبيق خطة التحول ملعايري احملاسبة الدولية )IFRS( -املرحلة الثالثة )إعالن إحلاقي(٣٠ 
أبـــريــــل ٢٠١7م6 إتاحة التصويت اإللكتروين على بنود جدول أعمال اجتماع اجلمعية العامة غري العادية٠٢ 
أبـــريــــل ٢٠١7م7 عودة اإلنتاج ملستوياته الطبيعية يف مصنع الشركة العاملية للدايول )إعالن إحلاقي(١٢ 
أبـــريــــل ٢٠١7م8 دعوة مسامهيها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة غري العادية )إعالن تذكريي(١7 
أبـــريــــل ٢٠١7م٩ نتائج اجتماع اجلمعية العامة غري العادية احلادية عشرة٢٠ 

مــــــايـــو ٢٠١7م١٠ مراحل تطبيق خطة التحول ملعايري احملاسبة الدولية )IFRS( - املرحلة الثالثة )إعالن إحلاقي(٠8 
مــــــايـــو ٢٠١7م١١ النتائج املالية األولية للفترة املنتهية يف ٣١-٠٣-٢٠١7 )ثالثة اشهر(٠٩ 
مــــــايـــو ٢٠١7م١٢ القيام بأعمال الصيانة الدورية اجملدولة ملصنع أول أكسيد الكربون ومصنع محض األسيتيك٢٣ 
مــــــايـــو ٢٠١7م١٣ القيام بأعمال الصيانة الدورية اجملدولة ملصنع خالت الفينيل األحادي٣١ 
يــــولـيـــو ٢٠١7م١4 أعلنت سبكيم استئناف العمل ملصنع أول أكسيد الكربون ومصنع محض األسيتيك٠٢ 
يــــولـيـــو ٢٠١7م١٥ أعلنت سبكيم استئناف العمل ملصنع خالت الفينيل األحادي٠٢ 
يــــولـيـــو ٢٠١7م١6 توقيع اتفاقية توريد لغاز ثاين أكسيد الكربون مع شركة ساسرف١٩ 
يــــولـيـــو ٢٠١7م١7 النتائج املالية األولية للفترة املنتهية يف ٣٠-٠6-٢٠١7 )ستة اشهر(٢6 
أغسطس ٢٠١7م١8 تنظيم لقاء هاتفي ملناقشة نتائج الربع الثاين املنتهي يف ٣٠ يونيو ٢٠١7م مع احملللني املاليني واملستثمرين٠٣ 
أكــتــوبـر ٢٠١7م١٩ النتائج املالية األولية للفترة املنتهية يف ٣٠-٠٩-٢٠١7 )تسعة اشهر(٢٥ 
نـوفـمـبـر ٢٠١7م٢٠ تنظيم لقاء هاتفي ملناقشة نتائج الربع الثالث املنتهي يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١7م مع احملللني املاليني واملستثمرين٠١ 
ديـسـمبـر ٢٠١7م٢١ دعوة مسامهيها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية )االجتماع األول(٠٥ 
ديـسـمبـر ٢٠١7م٢٢ دعوة مسامهيها إىل حضور اجتماع اجلمعية العامة العادية - االجتماع األول )إعالن تذكريي( ١7 
ديـسـمبـر ٢٠١7م٢٣ نتائج اجتماع اجلمعية العامة العادية )االجتماع األول( ٢٠ 
ديـسـمبـر ٢٠١7م٢4 أعلنت سبكيم عن توصية جملس إدارهتا بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن عام ٢٠١7م ٢٠ 

الثاني والعشرون: سياسة توزيع األرباح:
يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية حسب املادة 48 من النظام األساسي للشركة وذلك بعد خصم مجيع 

املصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآليت:

جينب ١٠% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي للشركة، وجيوز للجمعية العامة العادية وقف هذا   .١
التجنيب مىت بلغ االحتياطي املذكور ٣٠% من رأس املال املدفوع.

للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح جملس اإلدارة أن جتنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين   .٢
احتياطي اتفاقي وختصيصه ألغراض تعود بالنفع للشركة.

للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي حيقق مصلحة الشركة أو يكفل   .٣
توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على املسامهني. وللجمعية املذكورة كذلك أن تقتطع من صايف األرباح مبالغ 

إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو معاونة ما يكون قائمًا من هذه املؤسسات.

يوزع من الباقي بعد ذلك على املسامهني نسبة ال تقل عن ٥% مخسة يف املائة من رأس املال املدفوع.  .4

مع مراعاة األحكام املقررة يف املادة ٢٢ الثانية والعشرين من هذا النظام، واملادة 76 السادسة والسبعني من   .٥
نظام الشركات والذي خيصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن ١٠% عشرة يف املائة من الباقي ملكافأة جملس 

اإلدارة، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة مناسبًا مع عدد اجللسات اليت حيضرها العضو.

كما جيوز للشركة أن تقوم بإجراء توزيع لألرباح على مسامهيها بشكل دوري ربع سنوي أو نصف سنوي إذا 
مسحت إمكانياهتا املالية بذلك شريطه أن تلتزم الشركة عند القيام بذلك بالشروط والضوابط والتعليمات 

الصادرة حول ذلك من قبل اجلهات املختصة. 

تدفع األرباح املقرر توزيعها مبوجب املادة 4٩ من النظام األساسي على املسامهني يف املكان واملواعيد اليت 
حيددها جملس اإلدارة وفقًا للتعليمات اليت تصدرها وزارة التجارة واالستثمار وهيئة السوق املالية.

أقر جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم« يف اجتماعه املنعقد الثالثاء ١٩ ديسمرب 
٢٠١7م رفع التوصية إىل اجلمعية العامة للشركة باملوافقة على توزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن العام 

املايل ٢٠١7م على النحو التايل:

أرباح	عام	2017م

 ١8٣.٣٣٣.٣٣٣ ريال سعوديإمجايل املبلغ املوزع

 ٠.٥ريال سعوديحصة السهم الواحد 

٥%.نسبة التوزيع من القيمة االمسية للسهم

٥%.نسبة التوزيع من القيمة االمسية للسهم

٣66.666.666 سهمعدد األسهم املستحقة لألرباح

على أن تكون األحقية للمسامهني املالكني لألسهم يوم االستحقاق املقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى 
مركز اإليداع يف هناية ثاين يوم تداول يلي تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العامة للشركة بعد احلصول على 

املوافقات النظامية من اجلهات احلكومية ذات الصلة. وسوف يتم اإلعالن عن تاريخ التوزيع الحقًا.

الواحد والعشرون: سياسة توزيع األرباحالعشرون: افصاحات الشركة يف موقع تداول



6٩ الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«68
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

ينعكس جناح سبكيم يف املقام األول على قدرهتا املتميزة وسعيها الدؤوب على جذب واستقطاب الكفاءات، 
فلدى سبكيم القدرة على خلق بيئة عمل احترافية ومهنية تتسم بكامل الشفافية والتميز يف األداء واملشاركة 

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

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

وفيما يلي بيان بعدد العاملني يف سبكيم وشركاهتا التابعة يف هناية عام ٢٠١7م مقارنة بعام ٢٠١6م ونسبتها:

العاملون

2017م٢٠١6م

النسبةالعددالنسبةالعدد

75%7٢763%74٩السعوديون 

25%٢8248%٢٩8غري السعوديني

١.٠471٫011اإلمجايل

وفيما يلي بعض من إجنازات قسم املوارد البشرية اليت قام هبا خالل عام ٢٠١7م: 

لقد قام فريق املوارد البشرية بتحسني وإضافة خدمات على البوابة اإللكترونية من اجل تقدمي خدمة أفضل 	 
للموظفني وتوفري الوقت هلم.

عمل فريق املوارد البشرية بالتعاون مع شركة )بوبا( للتأمني الطيب بتوفري يوم خمصص إلجراء فحوصات 	 
طبية جلميع املوظفني داخل الشركة.

نفذت »سبكيم« ١78 براجمًا تدريبيًا خالل عام ٢٠١7م منها ٣8 برناجما بالتعاون مع جهات تدريب خارجية 	 
تتميز باجلودة واالحترافية ويتم اختيارها طبقا ملعايري اجلودة. وقد قام مدربو سبكيم بعقد ١4٠ برناجما 

داخليًا. يهدف كل ذلك إىل رفع كفاءة العاملني واإلداريني والفنيني وتعزيز القدرات الوظيفية لديهم. 

وقد طبقت سبكيم نظام التدريب عرب اإلنترنت والذي ضم أكثر من ٥٠٠ دورة تدريبية يف جماالت اإلدارة، 	 
 القيادة، مهارات العمل، األمن والسالمة، ودورات برامج احلاسب حضرها ما يقارب من ٢٠٠ موظف.

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

وهتتم سبكيم بتدريب املوظفني اجلدد على رأس الوظيفة من مشغلي املصانع لالستفادة من التعلم على رأس 	 
العمل. حيث مت تقدمي ١٥7.4٥٩ ساعة عمل تدريبية. 

خرجت سبكيم خالل ٢٠١7 عدد )١٠( عشرة موظفني سعوديني ضمن برنامج تطويري لتحديد املسار الوظيفي 	 
حلديثي التخرج من اجلامعات. استمر الربنامج ملدة سنتني حيث تدرب فيه املشتركون على رأس العمل، إىل 
جانب حصوهلم على دورات تدريبية يف العمل اجلماعي وإدارة الوقت والتفكري اإلبداعي والذكاء االنفعايل بلغ 

عددها 46 دورة تدريبية.

قامت سبكيم بإعداد معمال للحاسب اآليل ليتم استخدامه يف تدريب منسوبيها على املهارات التقنية واليت 	 
تتطلب التطبيق العملي على أجهزة احلاسوب. 

تعاقدت سبكيم مع مدرسة سحابية لتعليم اللغة اإلجنليزية من بني أفضل مدارس اللغة االجنليزية عامليا. 	 
حيث بلغ عدد الدارسني فيها إىل أكثر من )7٠( سبعني مستفيد.

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة:

برنامج تملك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين:. ١

خالل عام ٢٠١7م قامت الشركة بتوزيع ٣٣٩ وحدة سكنية للموظفني املؤهلني على ثالث دفعات وذلك عن طريق 
تشكيل جلنة لإلسكان وحيث قامت اللجنة مبهامها وعملت على توزيع املساكن وفقاَ ملا مت إعالنه من معايري 
وذلك من خالل عقد ٩ لقاءات على مدى ثالثة أشهر وذلك الستقبال املتقدمني لالنضمام للربنامج وحتديد 

اختياراهتم للوحدات السكنية اليت يرغبون فيها وشرح كيفية احتساب نسبة االستقطاع باإلضافة لتحديد 
الدفعات املقدمة ملن لديهم ذلك وحتديث ذلك عرب البوابة اإللكترونية. وذلك للعمل على تذليل كل الصعوبات 

والعقبات إلهناء ختصيص الوحدات السكنية.

ويهدف الربنامج إىل إتاحة الفرصة للموظفني السعوديني العاملني لديها والذين تنطبق عليهم شروط النظام 
المتالك وحدات سكنية، وذلك يف إطار السياسة املعتمدة لتأمني االستقرار والراحة ملوظفيها وحتفيزهم من أجل 

االستمرار والعمل يف خدمة الشركة. 

البرامج التحفيزية لموظفي الشركة )تتمة(

برنامج املوظفين التحفيزي لتملك األسهم:. ٢

تطبق سبكيم برنامج املوظفني التحفيزي هبدف توفري حافز للعاملني يف الشركة والشركات التابعة، للمحافظة 
على أدائهم أفضل مستوياته وتعزيزه، وبذل أقصى جهودهم خلدمة الشركة وحتقيق أهدافها املنشودة، كما 

يساهم هذا الربنامج يف استقطاب العناصر ذات الكفاءة العالية يف جمال البتروكيماويات. 

وتقوم شركة البالد لالستثمار بإدارة الربنامج من خالل حمفظة خاصة مت فتحها يف عام ٢٠١٠م. ومل يتم حتويل 
أي أسهم للموظفني خالل عام ٢٠١7م. إمجايل أسهم الربنامج يف ٣١ديسمرب ٢٠١7م هو 7٥٩.٩٠٠ سهمًا.

برنامج االدخار:. ٣

بادرت الشركة إىل إجياد نظام للتوفري واالدخار متوافق مع الشريعة اإلسالمية لتحفيز املوظفني وتعزيز والئهم 
وانتمائهم للشركة مما يساهم يف رفع مستوى األداء، وكذلك استقطاب الكوادر السعودية املؤهلة وحتفيزهم 

على االستمرار يف اخلدمة ومساعدة املوظف السعودي على جتميع مدخراته واالستفادة منها عند التقاعد 
أو انتهاء اخلدمة، وتقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب املوظف املشترك يف الربنامج، كما تقوم باستثمار 

مدخرات املشترك إذا رغب يف ذلك، ويكون هلا احلق يف إدارة ذلك االستثمار على الوجه الذي تراه حمققًا 
ملصلحة املشترك وفقًا ألفضل احملافظ االستثمارية املتاحة واجلائزة شرعًا. كما هلا حق الدخول يف أنشطة 

استثمارية مبدخرات املشتركني الراغبني يف االستثمار بالتعاون مع الشركات والبنوك املتخصصة وفقًا ألسس 
ومعايري االستثمار اإلسالمي مبا يعود على املشتركني بالفائدة وبشرط أن يكون االستثمار يف أوعية وحمافظ 

إسالمية قليلة املخاطر.

وقد مت تطبيق برنامج االدخار يف عام ٢٠١١م، ويقوم بنك اجلزيرة بإدارة برنامج االدخار الذي متت مراجعته 
واعتماده بالكامل من قبل اهليئة الشرعية للبنك. 

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:
يوضح اجلدول التايل املخصصات والتعويضات ملصلحة موظفي الشركة لعام ٢٠١7م مقارنة بعام ٢٠١6م.

)ماليني الرياالت(

2017م٢٠١6مالبيان

١٣4١6١مكافأة هناية اخلدمة

١4١٩برنامج االدخار

الثاني والعشرون: املوارد البشرية )تتمة(الثاني والعشرون: الـمـوارد الـبـشـريـة
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عقدت الشركة خالل العام ٢٠١7م عدة لقاءات هاتفية مع احملللني املاليني واملستثمرين ملناقشة النتائج ربع 
السنوية، باإلضافة إىل املشاركة يف بعض اللقاءات واملؤمترات على املستويات احمللية، واإلقليمية، وتنظيم بعض 

الزيارات للمركز الرئيس للشركة ومصانعها التابعة. 

وسعيًا من »سبكيم« يف حتقيق رؤية اململكة ٢٠٣٠، واليت هتدف إىل تنويع االقتصاد، وفتح السوق املالية 
للمستثمرين األجانب، وإدراج أسواق اململكة العربية السعودية املالية يف مؤشرات األسواق املالية، فقد سامهت 

الشركة يف تأسيس وانطالق أعمال مجعية عالقات املستثمرين بالشرق األوسط )مريا( فرع اململكة العربية 
السعودية، بدعم من شركة السوق املالية السعودية »تداول« وذلك يف سعي جاد وحثيث يهدف إىل تطوير 

املمارسات يف جمال عالقات املستثمرين يف مجيع أحناء اململكة، حيث سيعمل هذا الفرع كمركز معريف ميّكن 
املختصني يف جمال عالقات املستثمرين التواصل واحلصول على معلومات ذات أمهية من القادة الدوليني يف هذا 

اجملال، وتعزيز املمارسة احمللية يف جمال عالقات املستثمرين عن طريق تسهيل التواصل الفعال بني الشركات 
املدرجة وأسواق املال والذي سوف يشجع املزيد من املستثمرين الدوليني على املشاركة الفعالة.

وحترص »سبكيم« من خالل استراتيجيتها لعالقات املستثمرين أن يكون التميز وااللتزام وتطبيق أفضل 
املمارسات هو شعارها الدائم، وأن تساهم يف رفع مستوى الوعي بأمهية عالقات املستثمرين يف اململكة، وأن 

حتقق مبدأ العدالة أمام اجلميع يف توفري مجيع املعلومات املناسبة من خالل موقع الشركة على شبكة اإلنترنت.

تطبيقًا لالئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية، قامت الشركة السعودية العاملية 
للبتروكيمايات »سبكيم« خالل ٢٠١7م باعتماد كافة اللوائح والسياسات واإلجراءات اليت تدخل ضمن 

اختصاصات اجلمعية وذلك على النحو التايل: 

الالئحة	/	السياسة

تعديل النظام األساسي للشركة مبا يتفق مع نظام الشركات. ١

الئحة جلنة املراجعة . ٢

الئحة جلنة الترشيحات واملكافآت . ٣

سياسات ومعايري إجراءات العضوية يف جملس اإلدارة . 4

سياسة مكافآت أعضاء جملس اإلدارة واللجان املنبثقة عن اجمللس واإلدارة التنفيذية . ٥

وتعزيزًا اللتزام الشركة بأعلى معايري احلوكمة، التزمت الشركة بكافة السياسات والقواعد واإلجراءات واليت 
تدخل 

ضمن صالحيات جملس اإلدارة، وذلك حسب اجلدول أدناه: 

الالئحة	/	السياسة

خطط وسياسات واستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسة . ١

قواعد حوكمة الشركات . ٢

سياسة توزيع األرباح . ٣

سياسات وإجراءات إدارة املخاطر. 4

سياسة معاجلة حاالت تعارض املصاحل الفعلية واحملتملة لكل من أعضاء جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . ٥
واملسامهني

سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب املصاحل . 6

سياسات الشركة اإلدارية واملالية والصالحيات املفوضة إىل اإلدارة التنفيذية. 7

سياسات وآليات االستثمار والتمويل . 8

سياسة مكافأة العاملني . ٩

سياسات إجراءات العمل يف جملس اإلدارة . ١٠

سياسة السلوك املهين والقيم األخالقية. ١١

سياسات وإجراءات ضمان تقيد الشركة باألنظمة واللوائح واإلفصاح للمسامهني وأصحاب املصاحل. ١٢

الرابع والعشرون: ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبقالثالث والعشرون: عالقات املستثمرين
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تطبق الشركة مجيع األحكام الواردة يف الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق املالية باستثناء 
األحكام الواردة أدناه:

ايضاحاتنص	املادةرقم	املادة

املسؤولية االجتماعية )مادة استرشاديه(87
تقوم الشركة بتنفيذ برامج هتدف إىل استدامة املسؤولية االجتماعية واليت تركزت يف اجملاالت ذات االهتمام باجملتمع. وتعمل الشركة 

على إعداد سياسة املسؤولية االجتماعية.

تقييم أعضاء اجمللس واللجان واإلدارة التنفيذية )مادة استرشاديه(4١
تعمل جلنة الترشيحات واملكافآت حاليًا على عدة آليات لتقييم أداء جملس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية وتطبيقها خالل 

األعوام القادمة.

يف عام ٢٠١7م كلف جملس اإلدارة اللجنة التنفيذية بتشكيل جلنة داخلية تعمل على حتديد املخاطر اليت تواجه الشركة ودراسة كافة تشكيل جلنة إدارة املخاطر )مادة استرشاديه(7٠
املواضيع املتعلقة بإدارة خماطر الشركة واختاذ القرارات املناسبة بشأهنا. وتعمل اللجنة التنفيذية حاليًا على تشكيل اللجنة والسياسات 

واإلجراءات املطلوبة.
متثل إدارة املخاطر جزًءا ال يتجزأ من استراتيجية »سبكيم« وتقوم إدارة الشركة مبراجعة مستمرة لسياسات الشركة املتعلقة بإدارة 

املخاطر لضمان تنفيذ السياسات والربامج املعتمدة وذلك للحد من املخاطر اليت ميكن أن تواجه الشركة والتأكد من أن عمليات إدارة 
املخاطر واألنظمة املتبعة تعمل بكفاءة على مجيع املستويات يف الشركة

اختصاصات جلنة إدارة املخاطر )مادة استرشاديه(7١

اجتماعات جلنة املخاطر )مادة استرشاديه(7٢

تقوم إدارة عالقات املستثمرين حاليًا بتطوير قواعد حوكمة الشركات ومراقبة تطبيقها والتحقق من فعاليتها وتعديلها عند احلاجةتشكيل جلنة حوكمة الشركات )مادة استرشاديه(٩٥

 يوصي جملس إدارة الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات »سبكيم«، اجلمعية العامة العادية املقرر عقدها
شهر أبريل من عام ٢٠١8م مبا يلي:

التصويت على تقرير جملس اإلدارة عن العام املايل ٢٠١7م.. ١

التصويت على القوائم املالية عن السنة املنتهية يف ٢٠١7/١٢/٣١م.. ٢

التصويت على تقرير مراجعي احلسابات للسنة املالية املنتهية كما يف ٢٠١7/١٢/٣١م. . ٣

التصويت على إبراء ذمة أعضاء جملس اإلدارة عن العام املنصرم ٢٠١7م.. 4

التصويت على قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مسامهي الشركة عن العام ٢٠١7م بواقع . ٥
)٠.٥٠( ريال سعودي للسهم الواحد مبا ميثل )٥%( من القيمة االمسية للسهم الواحد بإمجايل مبلغ وقدره 
)١8٣.٣٣٣.٣٣٣( ريال سعودي. على أن تكون األحقية للمسامهني املالكني لألسهم يوم انعقاد اجلمعية 
 واملقيدين يف سجل مسامهي الشركة لدى مركز اإليداع يف هناية ثاين يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق،

علمًا بأن صرف األرباح سيكون بتاريخ ٢٠١8/4/١٥م

التصويت على صرف مبلغ )٣.8٥١.٠٠٠( ثالثة ماليني ومثامنائة وواحد ومخسون ألف ريـال مكافأة ألعضاء . 6
جملس اإلدارة ألعضاء جملس اإلدارة عن السنة املالية ٢٠١7م.

التصويت على تعيني مراجع / مراجعي احلسابات للشركة من بني املرشحني بناًء على توصية جلنة . 7
املراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع األول والثاين والثالث والرابع والسنوي من 

العام املايل ٢٠١8م والربع األول من العام املايل ٢٠١٩م وحتديد أتعابه.

إن هذا التقرير وما احتواه من إجنازات وأرقام تقف وراءها إرادة خملصة عملت جبد واجتهاد، 
ويف نفس الوقت فإنه يعكس جهود الكوادر البشرية السعودية داخل الشركة. وقد قام اجلميع 

جبهد متميز عكسته األفكار واملبادرات والرؤى الناضجة واجليدة اليت طرحتها »سبكيم« 
وأسفرت كلها عن نتائج إجيابية ومثمرة.

الخاتمةالخامس والعشرون: توصيات مجلس اإلدارة الرابع والعشرون: ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق )تتمة(
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تسعى سبكيم إىل تطوير عالقة تقوم على االستدامة بني الشركة واجملتمع من خالل خلق ثقافة املسئولية 
اجملتمعية وتعزيزها يف كافة أعمال الشركة، حيث نؤمن بأن خدمة اجملتمع مسؤولية فردية ومجاعية تنهض 

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

يف عام ٢٠١7م ورغم الظروف الصعبة اليت مر هبا االقتصاد العاملي وخصوصا قطاع البتروكيماويات، إال أن سبكيم 
ألتزمت بواجباهتا جتاه اجملتمع، حيث بلغ جمموع ما خصصته يف ٢٠١7م ألنشطة خدمة اجملتمع ما يقارب 

٥ ماليني ريال. حيث اهتمت سبكيم مؤخرا بتنفيذ برامج مستدامة هتدف إىل استدامة تلك األعمال اجلليلة واليت 
تركزت يف اجملاالت ذات االهتمام.

تبنت سبكيم ونفذت فكرة أنشاء عيادة متخصصة للكشف عن أمراض العيون يستفاد من خدماهتا أكثر من 
٥ آالف شخص سنويا يف منطقة جازان. كما ركزت سبكيم اهتمامها على دعم أنشطة ريادة األعمال ودعم 

املشاريع الصغرية ومتناهية الصغر وذلك بإنشاء حمفظة إقراضية تقوم بتقدمي القروض لتساعد الشابات على 
البدء بتنفيذ أعماهلم التجارية ومبختلف املهارات واملهن، حيث بلغ عدد املستفيدين من هذا الربنامج أكثر من 

8٠ مستفيدة من أرامل ويتيمات وغريهن من ذوات احلاجة.

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

سبكيم واملسئولية املجتمعية

الفريق سبكيم التطوعي: 
كونت الشركة فريق تطوعي يتألف من ١٣٠ موظف ويعترب الفريق التطوعي بسبكيم سر من أسرار جناح 

واستمرارية األنشطة االجتماعية يف سبكيم، حيث بلغ عدد الربامج املنفذة من فريقنا التطوعي اكثر من ١٩٣ 
برنامج تطوعي خالل سبعة أعوام ) ٢٠١٠-٢٠١7( استغرق ما يقارب 7٠٢٠ ساعة عمل على تنفيذها، وتناوب 

على تنفيذها أكثر من ١٣٠ موظف من موظفي الشركة وعدد غري قليل من أفراد عوائلهم. حيث يعترب فريقنا 
التطوعي الفريق التطوعي األول تأسيسا بني الشركات الصناعية الكربى واليت تعمل بنفس التخصص.

مجاالت اهتمامنا يف 
املسئولية املجتمعية

الرعاية
الصحية
والبيئة

تطوير
التعليم	والربامج

الثقافية

االقتصاديات
احمللية	وبرامج

التأهيل	والتدريب

الرعاية	
االجتماعية	
والرياضة

األوقـــاف

األعمال
التطوعية
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التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

البرامـج املنفـذةإحصائيات الفريق التطوعي

أهم	منجزات
فريق	سبكيم	
التطوعي
2017

الربع
األول

الربع
الثاين

الربع
الثالث

الربع
الرابع

مت	تنفيذ	
17

برناجمًا	تطوعيًا

بلغ	عدد	
املتطوعني	
النشطني	130	

متطوع

بلغ	عدد
الساعات
التطوعية
1150	ساعة	

  ٩4 متطوع
  ٣ برامج منفذة 

  ٣8٢ ساعة تطوعية

  ٩7 متطوع
  7 برامج منفذة 

  ٣6٣ ساعة تطوعية

  ٩7 متطوع
  4 برامج منفذة 

  ١٣٠ ساعة تطوعية

  ٩6 متطوع
  ٣ برامج منفذة 

  ٢7٥ ساعة تطوعية

تسليم	الوحدات	
السكنية	

للموظفني	دفعة	
رقم	1

املشاركة	بتنظيم	
وتنفيذ	منتدى	

اإلبتكار	مبركز	منار	
للتقنية	واالبتكار

برنامج	كسوة	
الشتاء	بقرى	
املنطقة	الشمالية

املشاركة	بتنظيم	
ملتقى	نرعاك	
اخلامس	مبركز	

سايتك

املشاركة	بتنظيم	
إفطار	صائم	لـ	7000	
صائم	خالل	رمضان

تنظيم	برنامج
يوم	مع	أيب

تنظيم	وتنفيذ	
برنامج	السالمة
يف	املنزل	

معايدة
املوظفني	

العاملني	خالل	
موسم	األعياد	

تسليم	الوحدات	
السكنية	للموظفني	

دفعة	رقم	2

املشاركة	باملعرض	
الثقايف	التوعوي	الثاين	
بكلية	اجلبيل	الصناعية

تنظيم	حفل	تكرمي	
املوظفني	لسنوات	
اخلدمة	املستمرة

تنظيم	برنامج
اللقاء	الرمضاين	
للموظفني	

توزيع	سلة
رمضان
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االلتزام تجاه الوطن واملجتمع

بعد أن حققت إنجازات كبيرة خالل فترة 
قصيرة من عمرها، فإن سبكيم تسعى 

بشدة لرد الجميل ملجتمعها، لذلك فقد 
خصصت ١٪ من صايف األرباح السنوية 
لألعمال الخيرية وخدمة املجتمع كما 

نجحت سبكيم منذ تأسيسها يف 
املشاركة مشاركة يف العديد من 

األنشطة االجتماعية يف جميع أنحاء 
اململكة.

دور ريادي متميز

تقديرًا للجهود التي تبذلها سبكيم يف مجال املسؤولية 
املجتمعية فقد حصلت ىلع عدد من الجوائز والدروع من 

عدة جهات تقديرًا ملساهمتها، كما حصلت ىلع درع التميز 
الذهبي يف مجال املسؤولية املجتمعية ىلع مستوى 

الوطن العربي. من املنظمة العربية للمسؤولية املجتمعية 
نظير الجهود التي قدمتها الشركة يف سبيل تطوير برامج 

املسؤولية املجتمعية يف املجتمع، ودورها الريادي 
املتمثل يف طرح برامج مبتكرة ومفاهيم جديدة لدعم 

التنمية املجتمعية.

املسئولية االجتماعية
املناسبات والفعاليات

املسئولية االجتماعية

تدرك سبكيم ومنذ بداية تأسيسها 
مفهوم املسئولية املجتمعية وأهميتها 

يف تحقيق التنمية املستدامة، وإيمانًا 
منها بأنها إحدى القنوات التي تدعم 

املجتمع، فقد حرصت سبكيم ىلع 
االستثمار يف مجتمعها وكذلك التواجد 

يف جميع املناسبات والفعاليات التي تصب 
يف مفهوم املسئولية االجتماعية من 

جهة وكذلك التواجد باملعارض والفعاليات 
التسويقية من جهة أخرى.

مجموع ما تم صرفه

ريـال 
سعودي

أكثر مـن
٥,000,000

أكثر مـن

برنامجًا 4٥

عدد البرامج

أكثر مـن
مستفيدًا 1,000,000

عدد املستفيدين
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١٢

١٠١١

8

٩

١٣

أمري الشرقية يكرم سبكيم لرعايتها اللقاء السنوي للجهات اخلريية. 8
سبكيم توفد عدد من طالب اجلامعات السعودية حلضور فعاليات املنتدى . ٩

اخلليجي للبتروكيماويات جبكا ٢٠١7
موظفو سبكيم يتكفلون بـ ٣٠٠ بوليصة تأمني صحي لأليتام واألرامل. ١٠
قائد قوات امن املنشآت يكرم  سبكيم لرعاية انشطتها الرمضانية . ١١
موظفي سبكيم يتكفلون حبج ٢٠ يتيم وأرملة. ١٢
سبكيم ترعى إفطارًا مجاعيًا بـمراكز دعوة اجلاليات باجلبيل واخلرب. ١٣

أمري الشرقية يكرم سبكيم لرعايتها مهرجان الساحل الشرقي اخلامس . ١
سبكيم هتدي أهايل جازان أول عيادة متنقلة للعيون. ٢
سبكيم ترعى حصريا «ملتقى نرعاك« اخلامس وتشارك يف تنظيمه. ٣
سبكيم ترعى املؤمتر السعودي األول لـ »سالسل اإلمداد والتوريد«. 4
سبكيم ترعى محلة التوعية بسرطان الثدي مبستشفى امللك فهد . ٥

التخصصي بالدمام
سبكيم هتدي جامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل بالدمام معرض بيئي . 6

تفاعلي متكامل
سبكيم تستضيف ديوانية ريادة األعمال يف »منار«. 7

١

67

٥

٣

4

٢

البرامج املنفذة يف مجال املسئولية اإلجتماعية:
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8
78

١

4

7

٢

٥

٥
6١٢

١4

١٣

٣4٩١٠١١

سبكيم تقدم ٢٠ جهاز برايل للقراءة للكفيفني بالتعاون مع . ١
مجعية كفيف.

سبكيم وللمرة اخلامسة على التوايل  تتكفل بتعليم وتأهيل . ٢
وتدريب ١٠ أطفال من املصابني مبتالزمة داون بالتعاون مع 

مجعية دسكا.
سبكيم ترعى مهرجان »الكرة ثقافتنا« باملنطقة الشرقية. ٣
سبكيم ترعى بطولة الكريكت األوىل ألطفال اجلالية . 4

اهلندية  باجلبيل.
سبكيم تتبىن إنشاء مركز ترفيهي متكامل للفتيات بدار . ٥

احلضانة اإلجتماعية للبنات بالدمام.
سبكيم تستمر للعام ١٣ على التوايل  بكفالة أكثر من 7٥ يتيم . 6

وأرملة يف اجلبيل والدمام واخلرب وحائل. 
سبكيم توزع 4٠٠ سلة غذائية على احملتاجني والفقراء خالل . 7

شهر رمضان املبارك .
سبكيم ترعى فعاليات أسبوع حرس احلدود وخفر السواحل . 8

اخلليجي اخلامس ٢٠١7م.

سبكيم تنفذ مشروع كسوة الشتاء مبحافظة طريف نصف . ٩
مليون ريال.

دعم مجعية القرآن الكرمي باجلبيل  لتوفري  أجهزة احلاسب . ١٠
اآليل لفرع اجلمعية النسائي.

بالتعاون مع اجلمعية اخلريية لألمومة والطفولة سبكيم . ١١
تتكفل بتعليم وتأهيل عدد من أبناء األسر الفقرية باملنطقة 

الشرقية.
سبكيم تشارك أيتام حائل فرحتهم تزامنًا مع يوم اليتيم . ١٢

العريب.
بالتعاون مع مجعية حركية للمعاقني سبكيم تتكفل بتكاليف . ١٣

زواج ١٠ من ذوي االحتياجات اخلاصة.
بالتعاون مع مجعية الدواء باملنطقة الغربية سبكيم تتكفل . ١4

بتوفري العالجات النادرة  لعدد من مرضى الكبد والكلى.
 سبكيم ترعى رايل حائل من خالل دعمها للحملة التروجيية . ١٥

عرب  وسائل التواصل االجتماعي.

١٥

البرامج املنفذة يف مجال املسئولية اإلجتماعية:
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سبكيم تستقبل أعضاء جملس إدارهتا املنتخبني اجلدد . ١
يف مرافقها باجلبيل واخلرب.

»سبكيم« و »ساسرف« توقعان اتفاقية توريد لغاز ثاين      . ٢
أكسيد الكربون.

سبكيم تنظم املنتدى األول للتقنية واالبتكار.. ٣

سبكيم عضوًا مؤسسًا يف مجعية عالقات املستثمرين . 4
بالشرق األوسط يف اململكة.

سبكيم تشارك يف أكرب جتمع صناعي يف اململكة.. ٥

ترعى وتشارك مبؤمتر الشرق األوسط هلندسة العمليات . 6
٢٠١7م.

٢ ١7

66

8٩

١١

٥

٣

4١٠
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سبكيم ترعى مؤمتر »جيبكا« السنوي لألحباث واإلبتكار. . 7

سبكيم ترعى مؤمتر أمن املعلومات  األول يف اجلبيل.. 8

قائد أمن املنشآت باجلبيل الصناعية يزور سبكيم.. ٩

أمري املنطقة الشرقية يكرم سبكيم لرعايتها مهرجان الساحل . ١٠
الشرقي اخلامس.

اجتماع قادة سبكيم للوفاء بالوعد وحتقيق التميز.. ١١

الفعاليات واملناسبات:
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68 7١٢١٣

١

٣4٥

١١ ٢

 ٩

 زيارة   حرس   احلدود   اجلبيل، العقيد  . ١
 حسني   احلريب

 زيارة   ميناء   اجلبيل   التجاري. ٢

  قوات   أمن   املنشآت   يف   زيارة   للعقيد  . ٣
 يوسف   احلريب

حمافظ اجلبيل يستقبل وفد . 4
»سبكيم« ويطلع على إجنازاهتا 

 زيارة   مكتب   مجارك   اجلبيل. ٥

 زيارة   ميناء   امللك   فهد   الصناعي. 6

 االجتماع   مع   عبد   احلميد   شهوان. 7

سبكيم تستمر بالتواصل مع األجهزة . 8
احلكومية.

١٠

٩

سبكيم تشارك يف املنتدى السعودي الروسي يف موسكو.. ٩

سبكيم ترعى منتدى جبكا السنوي الثاين عشر.. ١٠

سبكيم تقيم لقائها الرمضاين السنوي.. ١١

سبكيم تقيم ندوة االتصال يف األزمات.. ١٢

سبكيم تنظم دورة »أوفيس ٣6٥«.. ١٣

الفعاليات واملناسبات:
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سبكيم تكرم موظفي اخلدمة املستمرة يف ٢٠١6م . ١
)وهـج( تنـهي تصنـيـع ١8 مـنصـة لـطـائــــرات . ٢

»هوك النفاثة«  ألول مرة يف اململكة
القوات اجلوية تزور مركز سبكيم للتقنية واالبتكار منار. ٣
سبكيم تشارك يف مؤمتر الشرق األوسط لتكنولوجيا . 4

التكرير يف مملكة البحرين
الرئيس التنفيذي يطلق املرحلة الثانية من . ٥

مبادرة«التحول حنو السالمة املتميزة«

4٥

6

١٠١٠

78

٣

١

٢

٩
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سبكيم تشارك  مبنتدى الشرقية االقتصادي. 6
سبكيم ترعى مهرجان »الكرة ثقافتنا« باملنطقة الشرقية. 7
احتفاالت سبكيم باليوم الوطين. 8
سبكيم تنظم فعالية » مع والدي بالعمل » ألبناء موظفيها باجلبيل واخلرب . ٩

سبكيم تعايد موظفيها يف عيد الفطر وعيد األضحى. ١٠

الفعاليات واملناسبات:



القوائم املالية املوحدة مع تقرير املراجع املستقل

املـحتـويـات

تقرير املراجع املستقل   ٩١

قائمة املركز املايل املوحدة  ٩6

قائمة الدخل املوحدة  ٩8

قائمة الربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة  ٩٩
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 تقرير املراجع املستقل
إىل السادة / املسامهون يف 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(

تطبيق	املعايري	الدولية	إلعداد	التقارير	املالية	املعتمدة	يف	اململكة	العربية	السعودية	للمرة	األوىل

يرجى الرجوع إىل إيضاح )٢( اخلاص بأسس إعداد القوائم املالية املوحدة بشأن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمروة األوىل وإيضاح )٣( بشأن اإلفصاحات ذات العالقة بأثر تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل.

كيفية	معاجلة	األمر	الرئيسي	يف	مراجعتناأمر	رئيسي	للمراجعة

أعدت اجملموعة وقامت بعرض قوائمها املالية املوحدة النظامية جلميع الفترات السابقة مبا فيها السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م، وفقًا للمعايري 
احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية والصادرة من قبل اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

بالنسبة للفترات املالية اليت بدأت يف ١ يناير ٢٠١7م، فإن األنظمة السارية تتطلب من الشركة إعداد وعرض القوائم املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية 
إلعداد التقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية واملعتمدة يف اململكة العربية السعودية ووفقًا للمعايري واإلصدارات األخرى اليت أقرهتا 

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

وبناًء على ذلك، فقد قامت اجملموعة بإعداد قوائمها املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية باستخدام املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )١( - "تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل".

وكجزء من هذا التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، قامت إدارة اجملموعة بإجراء حتليل فجوة مفصل 
لتحديد الفروق بني إطار اإلفصاح السابق واملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وحددت تسويات التحول يف ضوء 

هذا التحليل للفجوة واملتطلبات ذات العالقة باملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )١(، وقامت بتقييم اإلفصاحات اإلضافية املطلوبة يف القوائم املالية.

ولقد اعتربنا ذلك أمر رئيسي للمراجعة حيث أن تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل له أثر جوهري على القوائم املالية املوحدة من 
ناحية االعتراف والقياس واإلفصاح اليت تتطلب مزيدًا من االهتمام أثناء قيامنا باملراجعة. 

لقد قمنا باإلجراءات التالية خبصوص التغري يف إطار اإلفصاح عن القوائم املالية:

دراسة إجراءات احلوكمة باجملموعة خبصوص تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير - 
املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، وخصوصاَ فيما يتعلق باألمور اليت تتطلب 

من اإلدارة ممارسة حكمها.

تقييم نتائج حتليل اإلدارة والقرارات الرئيسية املتخذة بشأن التحول باالستعانة مبعرفتنا - 
باملتطلبات ذات الصلة باملعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية 

السعودية وفهمنا ألعمال اجملموعة وعمليات تشغيلها.

اختبار تسويات التحول بدراسة حتليل الفجوة لإلدارة، واملعلومات املالية األساسية - 
واحتساب هذه التسويات؛ و    

تقييم اإلفصاح املقدم بشأن التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية املعتمدة - 
يف اململكة العربية السعودية من خالل النظر يف املتطلبات ذات العالقة باملعيار الدويل 

إلعداد التقارير املالية )١(.

٩١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

الـرأي
لقد راجعنا القوائم املالية للشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )"الشركة"( وشركاهتا التابعة )"اجملموعة"(، واليت 
تشمل قائمة املركز املايل املوحدة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، والقوائم املوحدة للربح أو اخلسارة والدخل الشامل اآلخر 
ملخص  من  املكونة  واإليضاحات،  التاريخ،  ذلك  يف  املنتهية  للسنة  امللكية  حقوق  يف  والتغريات  النقدية  والتدفقات 

للسياسات احملاسبية اهلامة واملعلومات التفسريية األخرى. 

املوحد  املايل  املركز  اجلوهرية،  اجلوانب  مجيع  من  بعدل،  تعرض  املرفقة  املوحدة  املالية  القوائم  فإن  رأينا،  ويف 
للمجموعة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، وأداءها املايل املوحد وتدفقاهتا النقدية املوحدة للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، 
العربية السعودية، واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من  وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة 

اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

أساس الـرأي
لقد قمنا باملراجعة وفًقا للمعايري الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب تلك 
املعايري مت توضيحها يف قسم "مسؤوليات مراجعي احلسابات حول مراجعة القوائم املالية" يف تقريرنا. وحنن مستقلون 
للقوائم  الصلة مبراجعتنا  السعودية ذات  العربية  اململكة  املعتمدة يف  املهنة  وآداب  لقواعد سلوك  عن اجملموعة وفقًا 
املالية املوحدة، كما وفينا أيضًا مبتطلبات سلوك وآداب املهنة األخرى وفقًا لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة املراجعة اليت 

حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفري أساسًا لرأينا يف املراجعة.

األمور الرئيسية للمراجعة  
األمور الرئيسية للمراجعة هي تلك األمور اليت كانت، حبسب حكمنا املهين، هلا األمهية البالغة عند مراجعتنا للقوائم 
املالية املوحدة للفترة احلالية. وقد مت تناول هذه األمور يف سياق مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة ككل، وعند تكوين 

رأينا فيها، ومل نقدم رأيًا منفصاًل يف تلك األمور.

الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«٩٠
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م



تقرير املراجع املستقل )تتمة(
إىل السادة / املسامهون يف 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(

تقرير املراجع املستقل )تتمة(
إىل السادة / املسامهون يف 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(

االعتراف	باإليرادات	وإمكانية	استرداد	الذمم	املدينة

يرجى الرجوع إىل اإليضاح )4( من اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة خبصوص اإليرادات واإليضاح )١8( خبصوص الذمم املدينة التجارية. 

كيفية	معاجلة	األمر	الرئيسي	يف	مراجعتناأمر	رئيسي	للمراجعة

إن االعتراف باإليرادات وتقييم الذمم املدينة جماالت رئيسية للحكم، وخصوصًا فيما يتعلق باجملموعة اليت تبيع منتجات بتروكيماوية بأسعار 
أولية. كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة ذمم جتارية مدينة مببلغ 877 مليون ريال سعودي واليت تشتمل على خمصص ديون مشكوك يف 

حتصيلها مببلغ ١٠8 مليون ريال سعودي.

ورغم ارتفاع أسعار البتروكيماويات خالل السنة، إال أنه ال ميكن ضمان استقرار األسعار. وقد ينتج عن ذلك عدم يقني بشأن قابلية حتصيل 
الذمم املدينة التجارية من عمالء / جهات تسويق معينة. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تقوم اإلدارة كما يف تاريخ البيع بتقدير أسعار املنتجات 

البتروكيماوية وخصوصًا تلك اليت يكون هلا اجتاهًا جتاريًا دوريًا.

تستخدم اإلدارة هذه املعلومات لتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتكوين خمصص لالخنفاض يف القيمة سواًء ملعاملة حمددة أو لرصيد العميل 
بشكل عام.

لقد اعتربنا هذا األمر مسألة مراجعة رئيسية ألنه يتطلب مستوى عاٍل من حكم اإلدارة ونظرًا لألمهية اجلوهرية للمبالغ املعنية. وعالوة على 
ذلك، هناك افتراض بوجود خماطر احتيال على اإليرادات ولذلك يتم اإلبالغ عن ذلك باعتباره أمر رئيسي للمراجعة.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية ملعاجلة األمر الرئيسي للمراجعة: 
تقييم ما إذا كان يتم تطبيق سياسات االعتراف باإليرادات املناسبة من خالل - 

مقارنتها باملعايري احملاسبية ذات العالقة وممارسات القطاع، مبا يف ذلك سياسة عدم 
االعتراف باإليرادات عندما ال يكون من احملتمل استالم النقد.

اختبار ضوابط اجملموعة على االعتراف باإليرادات وخمصص ديون العمالء، مبا يف - 
ذلك التسويات بني نظم املبيعات واملقبوضات النقدية ودفتر األستاذ العام.

تقييم مدى مالءمة تعديالت األسعار األولية للمخزون غري املباع مع جهات التسويق يف - 
هناية السنة؛

تقييم مدى مالءمة املخصص العام لالخنفاض يف القيمة ودراسة متاشي تطبيق - 
اإلدارة لسياسة االعتراف باملخصصات مع السنة السابقة مع إجراء فحص كامل بأثر 

رجعي. و
تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم املالية. - 

الربوط	احلالية	من	ألنظمة	اهليئة	العامة	للزكاة	والدخل

يرجى الرجوع إىل اإليضاح )١٠( من اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة خبصوص الربوط الصادرة من اهليئة العامة للزكاة والدخل.

كيفية	معاجلة	األمر	الرئيسي	يف	مراجعتناأمر	رئيسي	للمراجعة

كما هو مبني يف القوائم املالية املوحدة، تسلمت اجملموعة ربوطًا معدلة عن السنوات السابقة واليت تتطلب من اجملموعة دفع التزام زكاة وضريبة إضايف. 

الربوط القائمة من اهليئة العامة للزكاة والدخل خبصوص مبالغ زكاة وضريبية قدرها ١٥8 مليون ريال سعودي قيد االعتراض ومت اإلفصاح عنها يف 
القوائم املالية.

عالوة على ذلك، احتفظت اجملموعة مبخصص للزكاة وضريبة الدخل يف دفاترها مببلغ ١٥٠ مليون ريال سعودي. يغطي هذا املخصص التحميل احلايل 
وقدره 84 مليون ريال سعودي وأي التزام مستقبلي قد تدفعه اجملموعة نتيجة لتسوية الربوط القائمة.

لقد وضعنا ربوط الزكاة والضريبة كأمر رئيسي للمراجعة نظرًا للتعقيدات يف تشريعات اهليئة العامة للزكاة والدخل. وعالوة على ذلك، تواجه اجملموعة 
خماطر متزايدة من الربوط الصادرة عن اهليئة العامة للزكاة والدخل اليت قد تؤدي إىل تعرض جوهري وغرامات للزكاة / الضريبة.

 

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية ملعاجلة األمر الرئيسي للمراجعة: 
مشاركة املختصني الزكاة والضرائب لدينا للمساعدة يف تقييم مدى مالءمة الزكاة - 

والضريبة احململة احلالية اليت قام باحتساهبا استشاري اإلدارة.
احلصول من إدارة اجملموعة على حالة الربوط املفتوحة خالل السنة وتقييم الردود - 

الواردة من استشاري اإلدارة لألمور الزكوية والضريبية، مع بيان احتمال تسوية كل ربط 
لصاحل اجملموعة أو ضدها.

تقييم كفاية املخصصات اليت كونتها اإلدارة؛- 
تقييم مدى كفاية إفصاحات القوائم املالية، مبا يف ذلك عرض الوصف املناسب والكامل - 

للحاالت قيد االعتراض واحلاالت اليت صدر هبا قرارات سواًء لصاحل اجملموعة أو ضدها.

اختبار	االخنفاض	يف	القيمة	للموجودات	غري	املتداولـة 

يرجى الرجوع إىل اإليضاح )١٢( من اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة خبصوص املمتلكات واآلالت واملعدات.

كيفية	معاجلة	األمر	الرئيسي	يف	مراجعتناأمر	رئيسي	للمراجعة

يف تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، قررت اجملموعة أن املبالغ القابلة لالسترداد لوحدتني من الوحدات 
املولدة للنقد ومها الشركة العاملية للدايول وشركة بويل بيوتيلني ترفثليت بناء على قيمة الوحدة املولدة للنقد قيد االستخدام 

احملتسبة خبصم التدفقات النقدية املستقبلية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة بنسبة ١٠% كانت أقل من قيمتها الدفترية. 
وقد نتج عن ذلك خسارة اخنفاض يف القيمة مببلغ 4٠٠ مليون ريال سعودي يف الشركة العاملية للدايول ومبلغ ٣٠٠ مليون ريال 

سعودي يف شركة بويل بيوتيلني ترفثليت كما يف ١ يناير ٢٠١6م.

إن القيمة القابلة لالسترداد للوحدات املولدة للنقد، واليت تقوم على أساس القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة 
البيع، أيهم أعلى، مستمدة من مناذج التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة. تستخدم هذه النماذج عدة افتراضات رئيسية، مبا يف 

ذلك تقديرات أحجام املبيعات واألسعار املستقبلية وتكاليف التشغيل ومعدالت منو القيم النهائية ومتوسط التكلفة املرجحة لرأس 
املال. لقد استعانت إدارة الشركة باستشاريني وخرباء خارجيني لتقدير األسعار املتوقعة ملنتجاهتا.

إن اختبار اخنفاض قيمة املوجودات غري املتداولة أمر رئيسي للمراجعة نظرًا لتعقيد املتطلبات احملاسبية واألحكام اهلامة املطلوبة 
لتحديد االفتراضات اليت سيتم استخدامها يف تقدير القيمة القابلة لالسترداد.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية ملعاجلة األمر الرئيسي للمراجعة: 

مشاركة اختصاصي التقييم لدينا للمساعدة يف تقييم مالءمة معدالت اخلصم املطبقة واليت - 
تتضمن مقارنة املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال مع املتوسطات القطاعية لألسواق ذات العالقة 

اليت تعمل فيها الوحدات املولدة للنقد.

تقييم مدى مالءمة االفتراضات املطبقة على املدخالت الرئيسية مثل حجم املبيعات واألسعار - 
وتكاليف التشغيل والتضخم ومعدالت النمو على املدى الطويل واليت مشلت مقارنة هذه املدخالت 
مع البيانات املستمدة من اخلارج باإلضافة إىل التقييمات اخلاصة بنا بناًء على معرفتنا بالعميل 

والقطاع.

التحقق من صحة االفتراضات اليت تستخدمها اإلدارة، من خالل إجراء نقاشات مستقلة مع أعضاء - 
فرق اإلنتاج والتسويق كل على حدة. 

إجراء حتليل احلساسية اخلاص بنا، والذي تضمن تقييم أثر التخفيضات احملتملة بشكل معقول - 
يف معدالت النمو والتدفقات النقدية املتوقعة لتقييم األثر على توقعات التدفقات النقدية للوحدات 

املولدة للنقد للشركة العاملية للدايول وشركة بويل بيوتيلني ترفثليت؛ و

 تقييم مدى كفاية اإلفصاحات يف القوائم املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات عن االفتراضات - 
واألحكام واحلساسية األساسية.
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معلومات أخرى

إن اإلدارة هي املسؤولة عن املعلومات األخرى. تشمل املعلومات األخرى املعلومات الواردة يف التقرير السنوي خبالف 
القوائم املالية املوحدة وتقريرنا عنها. من املتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

وال يغطي رأينا يف القوائم املالية املوحدة املعلومات األخرى، ولن نُبدي أي شكل من أشكال االستنتاج التأكيدي فيها.

وخبصوص مراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة املعلومات األخرى احملددة أعاله عندما 
تصبح متاحة، وعند فعل ذلك، األخذ يف احلسبان ما إذا كانت املعلومات األخرى غري متسقة بشكل جوهري مع 
القوائم املالية املوحدة، أو مع املعرفة اليت حصلنا عليها خالل املراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أهنا حمرفة بشكل 

جوهري. 

عندما نقرأ التقرير السنوي للمجموعة لسنة ٢٠١7م، إذا خَلُصَنا إىل وجود حتريف جوهري فيه، نكون مطالبني 
باإلبالغ عن األمر للمكلفني باحلوكمة.

مسؤوليات اإلدارة واملكلفين بالحوكمة عن القوائم املالية املوحدة

إن اإلدارة هي املسؤولة عن إعداد القوائم املالية وعرضها العادل، وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، واملعايري واإلصدارات األخرى اليت اعتمدهتا اهليئة السعودية للمحاسبني 

القانونيني وأحكام نظام الشركات ونظام الشركة األساسي، وهي املسؤولة عن الرقابة الداخلية اليت تراها اإلدارة 
ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية خالية من حتريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ. 

وعند إعداد القوائم املالية املوحدة، فإن اإلدارة هي املسؤولة عن تقدير قدرة اجملموعة على البقاء كمجموعة 
مستمرة وعن اإلفصاح حبسب مقتضى احلال، عن األمور ذات العالقة باالستمرارية، واستخدام أساس االستمرارية 

يف احملاسبة، ما مل تكن هناك نية لتصفية اجملموعة أو إيقاف عملياهتا، أو ليس هناك خيار واقعي خبالف ذلك.

واملكلفون باحلوكمة هم املسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير املايل يف اجملموعة.

مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة

تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم املالية املوحدة ككل خالية من حتريف جوهري 
سواء بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، 

إال أنه ليس ضمانا على أن املراجعة اليت مت القيام هبا وفقًا للمعايري الدولية للمراجعة املعتمدة يف اململكة العربية 
السعودية ستكشف دائمًا عن حتريف جوهري عندما يكون موجودًا. وميكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، 
وتُعَد جوهرية إذا كان ميكن بشكل معقول توقع أهنا ستؤثر مبفردها أو يف جمموعها على القرارات االقتصادية اليت 

يتخذها املستخدمون على أساس هذه القوائم املالية املوحدة. 

وكجزء من املراجعة وفقا ملعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، فإننا منارس احلكم املهين وحنافظ 
على نزعة الشك املهين خالل املراجعة. وعلينا أيضًا:

حتديد خماطر التحريفات اجلوهرية يف القوائم املالية املوحدة وتقديرها سواء بسبب غش أو خطأ، وتصميم - 
وتنفيذ إجراءات مراجعة استجابة لتلك املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفري أساسًا لرأينا. 
ويعد خطر عدم اكتشاف حتريف جوهري ناتج عن غش أعلى من اخلطر الناتج عن خطأ، ألن الغش قد ينطوي 

على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو جتاوز الرقابة الداخلية.
احلصول على فهم للرقابة الداخلية ذات الصلة باملراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، - 

وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية الرقابة الداخلية باجملموعة.
تقييم مدى مناسبة السياسات احملاسبية املستخدمة، ومدى معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات ذات - 

العالقة اليت قامت هبا اإلدارة. 
استنتاج مدى مناسبة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية يف احملاسبة، واستنادًا إىل أدلة املراجعة اليت مت - 

احلصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري ذا عالقة بأحداث أو ظروف قد تثري شكًا كبريًا بشأن قدرة 
اجملموعة على البقاء كمجموعة مستمرة. وإذا خَلُصنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، فإننا مطالبون بأن نلفت 

االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات العالقة الواردة يف القوائم املالية املوحدة، أو إذا كانت تلك اإلفصاحات 
غري كافية، فإننا مطالبون بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ 

تقريرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تتسبب يف توقف اجملموعة عن البقاء كمجموعة 
مستمرة. 

تقييم العرض العام، وهيكل وحمتوى القوائم املالية املوحدة، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت القوائم املالية - 
املوحدة تعرب عن املعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق عرضًا عادال.

احلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية ضمن - 
اجملموعة، إلبداء رأي حول القوائم املالية املوحدة. وحنن مسؤولون عن التوجيه واإلشراف وأداء عملية املراجعة 

للمجموعة. ونظل اجلهة الوحيدة املسئولة عن رأينا يف املراجعة.

لقد أبلغنا املكلفني باحلوكمة، فيما يتعلق، من بني أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت املخطط للمراجعة والنتائج املهمة 
للمراجعة، مبا يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف الرقابة الداخلية اكتشفناها خالل املراجعة للشركة السعودية العاملية 

للبتروكيماويات والشركات التابعة هلا.

لقد زودنا أيضًا املكلفني باحلوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا باملتطلبات األخالقية ذات الصلة املتعلقة باالستقالل، 
وأبلغناهم جبميع العالقات واألمور األخرى اليت قد نعتقد بشكل معقول أهنا تؤثر على استقاللنا، وحبسب مقتضى 

احلال إجراءات الوقاية ذات العالقة.

ومن األمور اليت مت إبالغها للمكلفني باحلوكمة، حندد تلك األمور اليت كانت هلا األمهية البالغة عند مراجعة القوائم 
املالية املوحدة للفترة احلالية، وبناًء على ذلك تُعَد األمور الرئيسة للمراجعة. ونوضح هذه األمور يف تقريرنا ما مل 

مينع نظام أو الئحة اإلفصاح العلين عن األمر، أو عندما، يف ظروف نادرة للغاية، نرى أن األمر ينبغي أال يتم اإلبالغ 
عنه يف تقريرنا بسبب أنه من املتوقع بشكل معقول أن تفوق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد املصلحة العامة من 

ذلك اإلبالغ.

عن/ كي. يب. إم. جي الفوزان وشركاه

حماسبون ومراجعون قانونيون

إبراهيم	عبود	باعشن
ترخيص رقم ٣8٢

اخلرب يف ١٢ مارس ٢٠١8م

املوافـق: ٢4 مجادى اآلخرة ١4٣٩هـ

تقرير املراجع املستقل )تتمة(
إىل السادة / املسامهون يف 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(

تقرير املراجع املستقل )تتمة(
إىل السادة / املسامهون يف 

الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )سبكيم(
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قائمة املركز املالي املوحدة )تتمة(
كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

قائمة املركز املالي املوحدة
كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١ يناير ٢٠١6م٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح
املوجودات

موجودات	غري	متداولـة
١٢11٫207٫724٫480١٢.٣46.6١٣.٩٥٣١٢.6٠٠.466.١٩٥ممتلكات وآالت ومعدات

١٣386٫244٫686١١7.8٣٥.٥٥7١4١.٠66.٣٩7موجودات غري ملموسة
--١4709٫123٫201برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني

١٥29٫543٫923٢٩.٥4٣.٩٢٣٢٩.٥4٣.٩٢٣الشهرة
12٫332٫636٫290١٢.4٩٣.٩٩٣.4٣٣١٢.77١.٠76.٥١٥جمموع املوجودات غري املتداولة

موجودات	متداولة
١7668٫354٫9077٥4.4٠٢.7٣466٩.١٢١.٩7٢خمزون

١8876٫778٫0086٢٣.٥67.٥4٠٥٥6.٥٩٥.٠١4ذمم مدينة جتارية
١٩116٫530٫2608٥.١٣٠.٠٢4١٩٥.8٩٠.78٣مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

١6253٫532٫643٢٣.67٢.٩٢8٣١.٠٩٥.٣8٩استثمارات قصرية األجل
٢٠1٫722٫754٫310١.8٢٢.68٩.٠٥٩٢.١٢7.١٥6.٥٥4نقد وما يف حكمه

3٫637٫950٫128٣.٣٠٩.46٢.٢8٥٣.٥7٩.8٥٩.7١٢جمموع	املوجودات	املتداولة
15٫970٫586٫418١٥.8٠٣.4٥٥.7١8١6.٣٥٠.٩٣6.٢٢7جمموع	املوجودات

املطلوبات
مطلوبات	غري	متداولة

١65٫439٫699٫614٥.6١٢.٩٣٠.٣6٣٥.466.44١.٣7٣قروض وسلف طويلة األجل
١6998٫136٫277٩٩7.4٠٢.٩64١.788.٣١٠.١٩8صكوك

١687٫920٫23668.888.٣٢٣٥٩.٩٥٣.7٠٣قروض من شركاء طويلة األجل
٢735٫421٫750٥٠.6٠٢.٥٠٠٥٠.6٠٢.٥٠٠إيرادات مؤجلة
٢4242٫411٫799٢٠8.٣4١.778١٩٥.٠86.٥6٥منافع املوظفني
86٫995٫3638٢.8٥٢.7٢876.6٩6.٩٢٣التزام التفكيك

-8٫556٫088١.6٣8.٥76مطلوبات غري متداولة أخرى
6٫899٫141٫1277.٠٢٢.6٥7.٢٣٢7.6٣7.٠٩١.٢6٢جمموع	املطلوبات	غري	املتداولة

١ يناير ٢٠١6م٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح
مطلوبات	متداولة

٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠-١6قروض قصرية األجل
١6833٫714٫5٣4١.٠٥٣.١١٠.8747١١.٣١٩.١٢8اجلـزء املـتداول من قروض وسلف طويلة األجل

٢٥196٫924٫708١٣٥.٠88.٩١١78.7١٣.74١ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى
٢6647٫088٫939٥٣٩.٠٥8.66٥٥٠٣.٢7٩.7٢8مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

١٠149٫546٫758١٠١.٢٢4.646١٠4.٥٥٥.٥٢4الزكاة وضريبة الدخل الدائنة
١633٫205٫78867.١٢٠.٣٩68٢.476.8٩4قروض من شركاء قصرية األجل

1٫860٫480٫727٢.٠٩٥.6٠٣.4٩٢١.78٠.٣4٥.٠١٥جمموع	املطلوبات	املتداولة
8٫759٫621٫854٩.١١8.٢6٠.7٢4٩.4١7.4٣6.٢77جمموع	املطلوبات

حقوق	امللكية
حقوق	امللكية	العائدة	ملسامهي	الشركة:

٢١3٫666٫666٫660٣.666.666.66٠٣.666.666.66٠رأس املال
٢٢35٫222٫266٣4.6٥6.٣٠٩٣4.٩48.٠٩7عالوة أسهم
)6.6٢6.76٠()7.٥٩٠.٠٠٠()7٫831٫990(٢٢أسهم خزينة

٢١1٫205٫397٫395١.٢٠٥.٣٩7.٣٩٥١.١٩8.٣٩4.6٣٣احتياطي نظامي
٢١12٫949٫042١٢.٩4٩.٠4٢48.8٩٣.677احتياطي نتائج بيع/شراء حصص يف شركات تابعة

)7.١٩4.646()7.٩١4.٩4٩()7٫761٫813(احتياطي ترمجة عمالت أجنبية
٢٢2٫259٫635١.468.١٥٩١.٥٣٩.٠٠4احتياطي معامالت دفع على أساس أسهم

795٫805٫766٣٥8.4٠٥.7٢٥٣١6.6١٥.48٢أرباح مبقاه
5٫702٫706٫961٥.٢64.٠٣8.٣4١٥.٢٥٣.٢٣6.١47جمموع	حقوق	امللكية

٥1٫508٫257٫603١.4٢١.١٥6.6٥٣١.68٠.٢6٣.8٠٣حقوق امللكية غري املسيطرة
7٫210٫964٫5646.68٥.١٩4.٩٩46.٩٣٣.4٩٩.٩٥٠جمموع	حقوق	الشركاء

15٫970٫586٫418١٥.8٠٣.4٥٥.7١8١6.٣٥٠.٩٣6.٢٢7جمموع	املطلوبات	وحقوق	امللكية

مت اعتماد القوائم املالية املوحدة الظاهرة يف الصفحات من )٩6( إىل )١٥٢( من قبل اإلدارة بالنيابة عن جملس إدارة الشركة بتاريخ ١١ مارس ٢٠١8م ومت توقيعها بالنيابة عنهم من قبل:

أمحد	العوهلي
الرئيس	التنفيذي

بول	جاكوبس	
نائب	املدير	املايل

تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )١( إىل رقم )٣١( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



٩٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«٩8

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

قائمة الدخل املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح

44٫459٫491٫037٣.٥١٥.٠4٣.٥٢7اإليرادات
)٢.6٥٣.٥٩١.4٢٠()3٫033٫436٫886(تكلفة املبيعات
1٫426٫054٫15186١.4٥٢.١٠7أمجايل	الربح

)٢٠4.7٥6.٩٠7()200٫408٫418(7مصروفات بيع وتوزيع
)٢١٩.٣٥8.٩6٣()290٫948٫584(8مصروفات عمومية وإدارية

934٫697٫1494٣7.٣٣6.٢٣7الربح	التشغيلي
22٫559٫721٣8.٢٢٣.7١4ايرادات متويلية
)٢88.٥٩7.٥٩4()298٫162٫233(٩تكاليف متويلية

613٫453٫2008.8٥٣.٣4٢)مصروفات( / إيرادات أخرى، الصايف
)٣١.٣٢١.٩٣8()1٫361٫233(١٢شطب ممتلكات وآالت ومعدات

671٫186٫604١64.4٩٣.76١الربح	قبل	الزكاة	وضريبة	الدخل
)7٢.٩٥٠.87٥()83٫836٫261(١٠مصروف الزكاة وضريبة الدخل

587٫350٫343٩١.٥4٢.886ربح	السنة
يتم	توزيع	صايف	الربح	كما	يلي:

437٫393٫2214٣.٠8٣.7٥٣مسامهي الشركة
149٫957٫12248.4٥٩.١٣٣حقوق امللكية غري املسيطرة

587٫350٫343٩١.٥4٢.886إمجايل	ربح	السنة
رحبية	السهم:

١١1٫19٠.١٢نصيب السهم األساسي من الربح العائد إىل مسامهي الشركة

٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح

587٫350٫343٩١.٥4٢.886ربح	السنة
بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	سيتم	إعادة	تبويبها	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:

)7٢٠.٣٠٣(153٫136فروق صرف عمالت أجنبية عند ترمجة العمليات األجنبية
)7٢٠.٣٠٣(153٫136صايف	جمموع	بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	سيتم	إعادة	تبويبها	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:

بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	لن	يتم	إعادة	تبويبها	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:
٢4342٫8137.6٩8.٣66إعادة قياس األرباح وفقًا لربامج املنافع احملددة

342٫8137.6٩8.٣66صايف	جمموع	بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	لن	يتم	إعادة	تبويبها	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:
495٫9496.٩78.٠6٣جمموع	الدخل	الشامل	اآلخر	للسنة

587٫846٫292٩8.٥٢٠.٩4٩جمموع	الدخل	الشامل	للسنة
جمموع	الدخل	الشامل	عائد	إىل:

437٫553٫17748.٠7٢.7٠٢مسامهي الشركة
150٫293٫115٥٠.448.٢47حقوق امللكية غري املسيطرة

587٫846٫292٩8.٥٢٠.٩4٩جمموع	الدخل	الشامل	للسنة

تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )١( إىل رقم )٣١( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )١( إىل رقم )٣١( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



١٠١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٠٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

 قائمة التدفقات النقدية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

مت اإلفصاح عن املعامالت غري النقدية يف اإليضاح )٣٠( من اإليضاحات حول هذه القوائم املالية املوحدة

تعـد اإليضاحات املرفقة من رقم )١( إىل رقم )٣١( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.

٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح
التدفقات	النقدية	من	األنشطة	التشغيلية

671٫186٫604١64.4٩٣.76١الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للسنة
تسويات غري نقدية ملطابقة الربح قبل الزكاة وضريبة 

الدخل مع صايف التدفقات النقدية:
666٫418٫6037١6.١٣٢.٣7٩استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

53٫390٫257٢8.٥١٥.٢6٩إطفاء موجودات غري ملموسة وتكاليف مؤجلة
32٫260٫0944٢.74٩.7١6خمصص منافع املوظفني

-4٫749٫311خمصص برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني
1٫361٫233٣١.٣٢١.٩٣8خسارة شطب ممتلكات وآالت ومعدات

)7٠.84٥(791٫476دفع على أساس أسهم تسوية حقوق امللكية
)٣.4١6.٥٣6()915٫963(صايف فروق أسعار صرف عمالت أجنبية

)٣8.٢٢٣.7٠٣()22٫559٫721(إيرادات متويلية
298٫162٫233٢88.٥٩7.٥84تكاليف متويلية

1٫704٫844٫127١.٢٣٠.٠٩٩.٥6٣
التغريات	يف:

)66.٩7٢.٥٢6()253٫210٫468(ذمم مدينة جتارية
)8٥.٢8٠.76٢(86٫047٫827خمزون

7٫172٫649١١٠.7١4.٩٩4مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى
مصروفات مستحقة وذمم دائنة جتارية وذمم دائنة 

150٫686٫8778.4٥6.4٢٥أخرى
)٢١.7٩6.١٣7()5٫285٫780(منافع املوظفني املدفوعة

)١6٥.٥٠4.766()282٫111٫177(فوائد مدفوعة
املتحصل من برامج متلك الوحدات السكنية للموظفني، 

-38٫893٫837الصايف
)76.٢8١.7٥٣()35٫514٫149(الزكاة وضريبة الدخل املدفوعة

1٫411٫523٫743٩٣٣.4٣٥.٠٣8صايف	النقد	املتوفر	من	األنشطة	التشغيلية

٣١ ديسمرب ٢٠١6م31	ديسمرب	2017مإيضاح
التدفقات	النقدية	من	األنشطة	االستثمارية

إضافات إىل ممتلكات وآالت ومعدات وبرنامج متلك 
)4٩8.٢٥٢.8٩4()634٫692٫062(الوحدات السكنية للموظفني

)6٣٣.6١٠()2٫236٫549(إضافات إىل موجودات غري ملموسة
7.4٢٢.46١)229٫859٫715()إضافة( استبعاد استثمارات قصرية األجل، الصايف

)٣7٥.٣٣٢.6٠4(-شراء حصص إضافية يف شركات تابعة
17٫459٫347٣8.٢6٩.468إيرادات متويلية مستلمة

)8٢8.٥٢7.١7٩()849٫328٫979(صايف	النقد	املستخدم	يف	األنشطة	االستثمارية
التدفقات	النقدية	من	األنشطة	التمويلية

649٫995٫5454.١٥٩.١٢٩.٥7٢متحصالت سلف وقروض طويلة األجل
)٣.6٩٩.778.7٠4()1٫035٫443٫265(سداد سلف وقروض طويلة األجل
٩٢4.٩٩7.٩8٠-متحصالت قروض قصرية األجل

)١.٠٢4.٩٩7.٩8٠()200٫000٫000(سداد قروض قصرية األجل
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠-متحصالت من صكوك

)١.8٠٠.٠٠٠.٠٠٠(-سداد صكوك
-9٫117٫305صايف التغري يف قروض من شركاء

)٢٩١.788(565٫957صايف التغري يف حساب عالوة إصدار أسهم
)٩6٣.٢4٠()241٫990(إعادة شراء أسهم خزينة

٢٩.8٣٢.٥7٢-مسامهة إضافية إىل حقوق امللكية غري املسيطرة
-)87٫192٫165(توزيعات أرباح مدفوعة إىل حقوق امللكية غري املسيطرة

)4١٢.٠7١.٥88()663٫198٫613(صايف	النقد	املتوفر	من	األنشطة	التمويلية
)٣٠7.١6٣.7٢٩()101٫003٫849(صايف	التغري	يف	النقد	وما	يف	حكمه

1٫822٫689٫059٢.١٢7.١٥6.٥٥4النقد وما يف حـكمه يف ١ يناير
1٫069٫100٢.6٩6.٢٣4أثر التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية

٢٠1٫722٫754٫310١.8٢٢.68٩.٠٥٩النقد	وما	يف	حـكمه	يف	31	ديسمرب

قائمة التغيرات يف حقوق امللكية املوحدة
للسنة املنتهية ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

العائد	إىل	حاملي	حقوق	امللكية	بالشركة

املجموع
	حقوق	امللكية
املجموعغري	املسيطرة رأس	املال

	عالوة	إصدار
احتياطي	نظاميأسهم	خزينةأسهم

احتياطي	نتائج	
بيع	/	شراء	
حصص	يف	
أرباح	مبقاةشركات	تابعة

احتياطي	ترمجة	
عمالت	أجنبية

احتياطي	
معامالت	دفع	
على	أساس	

أسهم

1٫539٫0045٫253٫236٫1471٫680٫263٫8036.٩٣٣.4٩٩.٩٥٠)7٫194٫646(1٫198٫394٫63348٫893٫677316٫615٫482)6٫626٫760(3٫666٫666٫66034٫948٫097كما يف ١ يناير ٢٠١6م
4٣.٠8٣.7٥٣48.4٥٩.١٣٣٩١.٥4٢.886--4٣.٠8٣.7٥٣-----ربح السنة

4.٩88.٩4٩١.٩8٩.١١46.٩78.٠6٣-)7٢٠.٣٠٣(٥.7٠٩.٢٥٢-----الدخل الشامل اآلخر

48٫072٫70250٫448٫24798٫520٫949-)720٫303(48٫793٫005-----إمجايل	الدخل	الشامل
٢٩.8٣٢.٥7٢٢٩.8٣٢.٥7٢---------مسامهات رأمسالية إضافية

شراء حصص إضافية يف شركات 
)٣٣٩.٣87.٩6٩()٣٣٩.٣87.٩6٩(---------تابعة )إيضاح ١-١(

التغري يف احتياطي نتائج بيع / شراء 
 حصص يف شركات تابعة

)٣٥.٩44.6٣٥(-)٣٥.٩44.6٣٥(---)٣٥.٩44.6٣٥(----)إيضاح ١-١(
 صايف التغري يف حساب عالوة

)٣6٢.6٣٣(-)٣6٢.6٣٣()7٠.84٥(-----)٢٩١.788(-إصدار أسهم
)٩6٣.٢4٠(-)٩6٣.٢4٠(-----)٩6٣.٢4٠(--إعادة شراء أسهم خزينة

-----)7.٠٠٢.76٢(-7.٠٠٢.76٢---احملول إىل االحتياطي النظامي
1٫468٫1595٫264٫038٫3411٫421٫156٫6536٫685٫194٫994)7٫914٫949(1٫205٫397٫39512٫949٫042358٫405٫725)7٫590٫000(3٫666٫666٫66034٫656٫309كما	يف	31	ديسمرب	2016م

1٫468٫1595٫264٫038٫3411٫421٫156٫6536٫685٫194٫994)7٫914٫949(1٫205٫397٫39512٫949٫042358٫405٫725)7٫590٫000(3٫666٫666٫66034٫656٫309كما	يف	1	يناير	2017م
4٣7.٣٩٣.٢٢١١4٩.٩٥7.١٢٢٥87.٣٥٠.٣4٣--4٣7.٣٩٣.٢٢١-----ربح السنة

١٥٩.٩٥6٣٣٥.٩٩٣4٩٥.٩4٩-6.8٢٠١٥٣.١٣6-----الدخل الشامل اآلخر
437٫553٫177150٫293٫115587٫846٫292-437٫400٫041153٫136-----إمجايل	الدخل	الشامل

٢4.٠٠٠.٠٠٠٢4.٠٠٠.٠٠٠---------مسامهات رأمسالية إضافية
 صايف التغري يف حساب عالوة

١.٣٥7.4٣٣-7٩١.476١.٣٥7.4٣٣-----٥6٥,٩٥7-إصدار أسهم
)٢4١.٩٩٠(-)٢4١.٩٩٠(-----)٢4١.٩٩٠(--إعادة شراء أسهم خزينة

)87.١٩٢.١6٥()87.١٩٢.١6٥(---------توزيعات أرباح 
2٫259٫6355٫702٫706٫9611٫508٫257٫6037٫210٫964٫564)7٫761٫813(1٫205٫397٫39512٫949٫042795٫805٫766)7٫831٫990(3٫666٫666٫66035٫222٫266كما	يف	31	ديسمرب	2017م

تعد اإليضاحات املرفقة من رقم )١( إىل رقم )٣١( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٠٣ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٠٢

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

معلومات حول الشركة   1

إن الشركة السعودية العاملية للبتروكيماويات )»سبكيم« أو »الشركة«( هي شركة مسامهة سعودية مسجلة يف اململكة 
العربية السعودية مبوجب سجل جتاري رقم ١٠١٠١٥6٩١٠ الصادر بتاريخ ١4 رمضان ١4٢٠هـ املوافق ٢٢ ديسمرب ١٩٩٩م. 
التنفيذية،  الرئيسي لإلدارة  املقر  ولديها فرع مبدينة اخلرب، حيث يوجد  الرياض  للشركة مبدينة  الرئيسي  املقر  يقع 
وهو مسجل مبوجب السجل التجاري رقم ٢٠٥١٠٢٣٩٢٢ الصادر بتاريخ ٣٠ شوال ١4٢٠هـ املوافق 6 فرباير ٢٠٠٠م، وفرع 
مبدينة اجلبيل الصناعية مبوجب السجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠7٥7٠ الصادر بتاريخ 4 مجادى األوىل ١4٢7هـ املوافق ١ 

يونيو ٢٠٠6م.

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

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

كما يف ٣١ ديسمرب، يوجد لدى الشركة الشركات التابعة التالية )ويشار إىل الشركة والشركات التابعة هلا فيما بعد باسم 
»اجملموعة«(:

الشركات	التابعة
نسبة	امللكية	يف	31	ديسمرب	

٢٠١6م2017م
6٥%65%الشركة العاملية للميثانول

٥٣.٩١%53٫91%الشركة العاملية للدايول
87%87%الشركة العاملية لألستيل احملدودة )١-١(

87%87%الشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة )١-١(
7٢%72%الشركة العاملية للغازات
١٠٠%100%شركة سبكيم للتسويق
68.٥8%68٫58%الشركة العاملية للمنافع

7٥%75%الشركة العاملية للبوليمرات
١٠٠%100%شركة سبكيم للكيماويات

١٠٠%100%شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه والشركات التابعة هلا
٥٠%50%شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة )إيضاح رقم ١-٢(

7٥%75%مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة
١٠٠%100%شركة سبكيم آسيا )يب يت أي( )إيضاح رقم ١-٣(

أنشطتها  للميثانول  العاملية  الشركة  بدأت  امليثانول.  وبيع  تصنيع  هو  للميثانول  العاملية  للشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
التجارية يف عام ٢٠٠4م.

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للدايول هو تصنيع وبيع ماليك اهليدرايد وبيوتانديول ورباعي هيدروفيوران. بدأت 
الشركة العاملية للدايول أنشطتها التجارية يف عام ٢٠٠6م.

وبيع  تصنيع  هو  احملدودة  الفينيل  خلالت  العاملية  والشركة  احملدودة  لألستيل  العاملية  للشركة  الرئيسي  النشاط  إن 
حامض االستيل وخالت الفينيل األحادي على التوايل. بدأت الشركتان أنشطتهما التجارية يف عام ٢٠١٠م.

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للغازات هو تصنيع وبيع أول أوكسيد الكربون. بدأت الشركة العاملية للغازات أنشطتها 
التجارية يف عام ٢٠١٠م. 

إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للتسويق وشركتها التابعة شركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه هو تقدمي خدمات 
تسويقية للمنتجات اليت يتم تصنيعها من قبل شركات اجملموعة وغريها من املنتجات البتروكيماوية. تشتمل اخلدمات 
للتسويق شراء وجتارة  لشركة سبكيم  الشقيقة  والشركات  للتسويق  املقدمة من شركة سبكيم وشركة سبكيم  األخرى 

املنتجات البتروكيماوية مع الشركات الشقيقة لسبكيم والشركات األخرى.

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

إن النشاط الرئيسي للشركة العاملية للبوليمرات هو تصنيع وبيع البويل إيثيلني منخفض الكثافة وبويل أسيتات فينيل 
والبويل فينيل الكحويل. بدأت الشركة العاملية للبوليمرات أنشطتها التجارية يف ١ إبريل ٢٠١٥م، وذلك بعد جناح عمليات 

بدء التشغيل واالختبار وقبول إجراءات اإلستالم من املقاولني الرئيسيني.

إن النشاط الرئيسي لشركة سبكيم للكيماويات هو تصنيع وبيع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات وبويل بيوتيلني ترفثليت. 
بدأ مصنع إيثيل أسيتات وبيوتيل أسيتات عملياته التجارية يف ٢٠١٣م بينما مازال مصنع بويل بيوتيلني ترفثليت حتت 

اإلنتاج التجرييب ومن املتوقع أن يبدأ إنتاجه التجاري يف عام ٢٠١8م.

الربط وواقيات  البويل إيثيلني متقاطع  الكابالت املتقدمة هو تصنيع وبيع  الرئيسي لشركة اخلليج لعوازل  النشاط  إن 
بدء  عمليات  جناح  بعد  وذلك  ٢٠١٥م  يونيو   ١ يف  التجارية  أنشطتها  الشركة  بدأت  الكهربائية.  األسالك  موصالت 

التشغيل واالختبار وقبول إجراءات االستالم من املقاولني الرئيسيني.

وبيع  واليت تأسست يف عام ٢٠١4م، هو تصنيع  املتخصصة،  للمنتجات  السعودية  الشركة  الرئيسي ملصنع  النشاط  إن 
القوالب والسبائك واملنتجات ذات الصلة إىل جانب إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلني. إن مصنع إنتاج األدوات بدأ 
أنشطته التجارية من ١ نوفمرب ٢٠١6م. إن مصنع إنتاج أفالم خالت فينيل اإليثيلني ما زال يف مرحلة التطوير ومن 

املتوقع أن يبدأ أنشطته التجارية يف سنة ٢٠١8م.

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

1. معلومات حول الشركة )تتمة(

لألستيل  العاملية  الشركة  يف   %١١ بنسبة  إضافية  حصص  على  باالستحواذ  ٢٠١6م  فرباير  يف  اجملموعة  ١-١  قامت 
الفينيل احملدودة من حقوق امللكية غري املسيطرة )شركة إيكاروس للصناعات  العاملية خلالت  احملدودة والشركة 
النفطية(، مقابل ٣7٥.٣ مليون ريال سعودي وعليه، زادت نسبة ملكية الشركة يف تلك الشركتني من 76% إىل %87. 
قامت الشركة باالعتراف باخنفاض يف حقوق امللكية غري املسيطرة مببلغ ٣٣٩.4 مليون ريال سعودي واخنفاض يف 
حقوق ملكية املسامهني مببلغ ٣٥.٩ مليون ريال سعودي. وعالوة على ذلك، وافق أحد املسامهني يف ٢٢ يونيو ٢٠٠٩م 
على املسامهة مبسامهة أقل من املطلوب يف قروض من املسامهني، ووافقت شركة سبكيم على املسامهة بأكثر من 
املستوى املطلوب لدعم املشروع. ونتيجة لذلك، فقد أصبحت نسبة امللكية الفعلية للمجموعة يف الشركتني %8٩.٥٢.

التفاقية  وفقاَ  ذلك،  ومع  املتقدمة.  الكابالت  لعوازل  اخلليج  شركة  يف  فقط   %٥٠ بنسبة  حصة  اجملموعة  ١-٢  لدى 
املسامهني، فإن السيطرة علی األنشطة ذات العالقة وأعمال شركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة مع اجملموعة. 

وعليه، متت احملاسبة عن الشركة املستثمر فيها على أهنا شركة تابعة للمجموعة.

١-٣  تأسست الشركة املستثمر فيها يف سنغافورة يف سنة ٢٠١٣م. وتاريخ عقد تأسيسها هو ١٣ مجادى األوىل ١4٣4هـ 
املوافق ٢٥ مارس ٢٠١٣م.

أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة   2

٢-١ أسس اإلعداد

يف  املعتمدة  املالية  للتقارير  الدولية  للمعايري  وفقًا  املوحدة«(  املالية  )»القوائم  املوحدة  املالية  القوائم  هذه  إعداد  مت 
اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني. مت إعداد 
هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة للمرة األوىل وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، واملعيار الدويل إلعداد 

التقارير املالية رقم ١ »تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األوىل«.

أعدت اجملموعة وقامت بعرض قوائمها املالية املوحدة جلميع الفترات السابقة مبا فيها السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 
السعودية  اهليئة  قبل  من  والصادرة  السعودية  العربية  اململكة  يف  عليها  املتعارف  احملاسبية  للمعايري  وفقًا  ٢٠١6م، 
للمحاسبني القانونيني. يرجى الرجوع إىل إيضاح )٣( للحصول على معلومات حول كيفية تأثر القوائم املالية املوحدة 
للمجموعة من تطبيق املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. إن تفاصيل السياسات احملاسبية اهلامة للمجموعة مدرجة 

يف إيضاح ٢-٣.

إىل  التحول  )تاريخ  ٢٠١6م  يناير   ١ كما يف  االفتتاحية  املايل  املركز  قائمة  إعداد  املالية، مت  القوائم  هذه  إعداد  عند 
املوحدة شرحًا حول  املالية  القوائم  املالية(. يعرض اإليضاح )٣( من اإليضاحات حو  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري 

كيفية تأثري التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على املركز املايل واألداء املايل والتدفقات النقدية املفصح 
عنها للمجموعة.

٢-٢  أساس التوحيد

تتضمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية املوحدة للمجموعة وشركاهتا التابعة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م. تتحقق 
السيطرة عندما تتعرض اجملموعة ملخاطر أو يكون هلا حقوق يف عائدات متغرية من مشاركتها يف الشركة املستثمر 

فيها ويكون لديها القدرة على التأثري على تلك العائدات من خالل سيطرهتا على الشركة املستثمر فيها.

تتحقق السيطرة، على وجه التحديد، عندما يكون للمجموعة:

القدرة على التحكم باملنشأة املستثمر هبا )أي احلقوق القائمة اليت متنحها القدرة احلالية لتوجيه األنشطة ذات 	 
الصلة بالشركة املستثمر فيها(.

تعرضات أو حقوق على العوائد املتغرية نتيجة ارتباطها بالشركة املستثمر فيها؛ و	 

القدرة على استخدام سلطتها على الشركة املستثمر فيها للتأثري على مقدار العوائد.	 

بصورة عامة، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إىل السيطرة. عندما يكون لدى اجملموعة حقوق أقل 
يف أغلبية التصويت أو حقوق مشاهبة للشركة املستثمر فيها، تأخذ اجملموعة يف االعتبار مجيع احلقائق والظروف ذات 

الصلة يف تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة املستثمر فيها، مبا يف ذلك:

الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين للشركة املستثمر فيها؛	 

احلقوق الناجتة عن الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و	 

حقوق التصويت وحقوق التصويت احملتملة للمجموعة.	 

تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من املنشآت املستثمر هبا أم ال، إذا ما كانت احلقائق والظروف 
تشري إىل حدوث تغريات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة املشار أليها أعاله. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما 
حتصل اجملموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم إيقاف التوحيد عندما تفقد اجملموعة السيطرة على الشركة 
يف  السنة  خالل  املستبعدة  أو  املقتناة  التابعة  الشركة  ومصروفات  ودخل  ومطلوبات  موجودات  تضمني  يتم  التابعة. 

القوائم املالية املوحدة من تاريخ حصول اجملموعة على السيطرة لغاية تاريخ إيقاف السيطرة على الشركة التابعة.

ينسب الربح أو اخلسارة لكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إىل حاملي حقوق الشركة األم للمجموعة وحقوق 
امللكية غري املسيطرة، حىت إذا أدت النتائج إىل عجز يف رصيد حقوق امللكية غري املسيطرة.
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٠٥ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٠4

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٢  أساس التوحيد )تتمة(

أينما استلزم األمر، يتم عمل تعديالت يف القوائم املالية للشركات التابعة لتتماشي مع السياسات احملاسبية للمجموعة. 
بني  البينية  باملعامالت  املتعلقة  النقدية  والتدفقات  واملصروفات  والدخل  واحلقوق  واملطلوبات  املوجودات  استبعاد  مت 

أعضاء اجملموعة بالكامل عند التوحيد.

يتم احتساب التغري يف حصة ملكية الشركة التابعة، دون فقدان السيطرة كمعاملة حقوق ملكية. إذا فقدت اجملموعة 
السيطرة على الشركة التابعة، سينتج عنها ما يلي:

استبعاد املوجودات )متضمنة الشهرة( واملطلوبات للشركة التابعة؛	 

استبعاد القيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غري مسيطرة؛	 

استبعاد فروق التحويل املتراكمة املسجلة يف حقوق امللكية؛	 

إثبات القيمة العادلة للمقابل املادي املستلم؛	 

إثبات القيمة العادلة ألي استثمار حمتفظ به؛	 

إثبات أي فائض أو عجز يف الربح أو اخلسارة؛	 

إعادة تصنيف حصة اجملموعة للبنود املثبتة مسبقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر إىل الربح أو اخلسارة أو األرباح املبقاة، 	 
أيهما أنسب. حيث سيكون مطلوبًا إذا قامت اجملموعة باستبعاد املوجودات واملطلوبات ذات الصلة مباشرة.

تقاس حقوق امللكية غري املسيطرة بنسبة حصتها من صايف موجودات الشركة املستحوذ عليها يف تاريخ االستحواذ.

معامالت ضمن  السيطرة  فقدان  عنها  ينتج  ال  واليت  تابعة  شركة  يف  اجملموعة  حصة  يف  التغريات  احتساب   يتم 
حقوق امللكية.

املعامالت بني شركات  الناجتة عن  واألرباح واخلسائر غري احملققة  األرصدة  املعامالت وكذلك  استبعاد كل من  يتم 
اجملموعة. يتم استبعاد األرباح غري احملققة الناشئة عن املعامالت مع الشركات املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية 
مقابل االستثمار إىل درجة مصلحة اجملموعة يف الشركة املستثمر فيها بطريقة حقوق امللكية. ويتم استبعاد اخلسائر 
غري احملققة بنفس الطريقة اليت تستبعد فيها األرباح غري احملققة ولكن فقط إىل حد عدم وجود دليل على اخنفاض 

يف القيمة.

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة

أ(	عمليات	جتميع	املنشآت	والشهرة
العادلة  بالقيمة  االستحواذ  تكلفة  وتقاس  االستحواذ.  طريقة  باستخدام  املنشآت  جتميع  عمليات  عن  احملاسبة  تتم 
الشركة  يف  مسيطرة  غري  حصص  أي  قيمة  إىل  باإلضافة  االستحواذ،  تاريخ  يف  كما  وذلك  احملول،  املقابل  جملموع 
الشركة  امللكية غري املسيطرة يف  وبالنسبة لكل عملية جتميع منشآت، يقوم املشتري بقياس حقوق  املستحوذ عليها. 
املوجودات اليت ميكن حتديدها بذاهتا للشركة  أو بنسبة احلصة يف قيمة صايف  العادلة  بالقيمة  املستحوذ عليها إما 

املستحوذ عليها. وتدرج تكاليف االستحواذ املتكبدة ضمن املصروفات اإلدارية. 

عندما تقوم اجملموعة باالستحواذ على منشأة أخرى، فإهنا تقوم بتحديد مدى مالئمة تصنيف املوجودات واملطلوبات 
االستحواذ.  تاريخ  كما يف  الصلة  ذات  والشروط  االقتصادية  والظروف  التعاقدية  للشروط  وفقًا  وذلك  املقتناة  املالية 

يتضمن ذلك فصل املشتقات الضمنية يف العقود الرئيسية من قبل الشركة املشتراة.

إن أي مقابـل حمتمـل يتـم حتويلـه مـن قبـل املشـتري يتم إدراجه بالقيمة العادلـة كما يف تاريخ االقتناء. يتـم إدراج 
التغيـرات الالحقة فـي القيمـة العادلـة للمقابـل احملتمـل والتـي قـد تكـون أصـل أو التزام وفقـا ملعيـار احملاسـبة الدولـي 
رقـم ٣٩ »األدوات املاليـة: التحقـق والقيـاس« ويتم قياسها بالقيمة العادلة مع االعتراف بالتغريات يف القيمة العادلة 

يف قائمة الدخل.

يتم قياس الشهرة مبدئيا بالتكلفة )اعتبارها متثل الزيادة يف إمجايل الثمن احملول واملبلغ املدرج مقابل حقوق امللكية 
القيمة  إذا كانت  واملطلوبات احملتملة.  املقتناة  املوجودات  املسيطرة( وأي حصة مملوكة مسبقًا تزيد عن صايف  غري 
إذا  ما  تقييـم  بإعـادة  اجملموعـة  تقوم  احملول،  املادي  املقابل  إمجايل  عن  تزيد  املقتناة  املوجودات  لصايف  العادلة 
كانت قد قامت بتحديد كافة املوجودات املشتراة واملطلوبات احملتملة على حنو صحيح وقامت مبراجعـة اإلجراءات 
املستخدمة يف قيـاس املبالغ اليت سيتم االعتراف هبا يف تاريخ االقتناء. إذا نتج عن إعادة القياس زيادة يف القيمة 

العادلة لصايف املوجودات املشتراة على إمجايل املقابل املادي احملول، يتم االعتراف بالربح يف الربح أو اخلسارة.

ولغرض متراكمة.  القيمة  يف  اخنفاض  خسائر  أي  منها  مطروحًا  بالتكلفة  الشهرة  تقاس  املبدئي،  االعتـراف   بعد 
من وحدة  كل  إىل  املنشآت،  جتميع  عمليات  خالل  من  املكتسبة  الشهرة  توزيع  يتم  القيمة،  يف  االخنفاض   اختبار 

عمليات  من  تستفيد  أن  املتـوقـع  من  واليت  للنقـد  املولدة  الوحدات  جممـوعـات  أو  للنقـد  املولـدة  اجملمـوعـة  وحدات 
أو  الوحدات  املشتراة إىل تلك  للمنشأة  املطلوبات األخرى  أو  املوجودات  النظر عن ختصيص  املنشآت بصرف  جتميع 

جمموعة الوحدات.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

عندما تشكل الشهرة جزءًا من وحدة توليد النقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، يتم إدراج الشهرة 
املرتبطة بالعمليات املستبعدة يف القيمة الدفترية للعمليات املستبعدة وذلك عند حتديد الربح أو اخلسارة الناجتة عن 
استبعاد العمليات. يتم قياس الشهرة املستبعدة يف هذه احلالة على أساس القيمة النسبية للعمليات املستبعدة واجلزء 

احملتفظ به من وحدة توليد النقد.

ممارسة  يف  اجملموعة  تستمر  عندما  التابعة،  الشركات  يف  حصص  بيع  عن  الناجتة  اخلسارة  أو  الربح  تسجيل  يتم 
سيطرة على الشركة التابعة، يف احتياطي نتائج بيع / شراء احلصص يف الشركات التابعة.

ب(		إعادة	التصنيف	املتداول	وغري	املتداول
تعرض اجملموعة املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل بناًء على تصنيف متداول / غري متداول. يتم تصنيف 

األصل ضمن املوجودات املتداولة عندما:
يتوقع أن تتحقق أو يقصد أن يتم بيعها أو استهالكها يف دورة التشغيل العادلة.	 
حمتفظ هبا أساسًا لغرض املتاجرة.	 
يتوقع أن تتحقق خالل اثنيت عشر شهرًا بعد فترة القوائم املالية، أو	 
نقد أو ما يف حكمه مامل حيظر أن يتم تبادهلا أو استخدامها لتسوية مطلوبات ملدة أقلها اثنا عشر شهرًا بعد فترة 	 

القوائم املالية.

يتم تصنيف مجيع املوجودات األخرى كموجودات غري متداولة.

يتم تصنيف املطلوبات املتداولة عندما:
يتوقع أن تتم تسويتها يف دورة التشغيل العادية.	 
حمتفظ هبا أساسًا لغرض املتاجرة.	 
تكون مستحقة التسوية خالل اثنيت عشر شهر بعد تاريخ القوائم املالية، أو	 
ال يوجد حق غري مشروط تؤخر تسوية املطلوبات ملدة ال تقل عن اثنيت عشر شهر بعد تاريخ القوائم املالية.	 

وتصنف اجملموعة مجيع االلتزامات األخرى كمطلوبات غري متداولة.

ج(	قياس	القيمة	العادلة

تعرف القيمة العادلة باعتبارها الثمن الذي يتم استالمه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما يف معاملة ندية تنصف 
الطرفني بني املشاركني يف السوق يف تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افتراض أن معاملة بيع األصل أو 

حتويل االلتزام يتم إما:

يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو	 

يف السوق األكثر فائدة لألصل أو االلتزام يف حالة غياب السوق الرئيسي.	 

وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات اليت يستخدمها املشاركون يف السوق عند تسعري األصل 
املثلى. يراعي قياس  السوق يعملون لتحقيق مصاحلهم االقتصادية  أو االلتزام، وهذا على افتراض أن املشاركني يف 
بأعلى  األصل  باستخدام  اقتصادية  منافع  تكوين  على  السوق  يف  املشاركني  قدرة  مايل  غري  ما  ألصل  العادلة  القيمة 

وأفضل منفعة أو بيعه ألحد املشاركني اآلخرين يف السوق حبيث يستخدمه بأعلى وأفضل منفعة.

تستخدم اجملموعة طرق تقييم مالئمة وفًقا للظروف وتتوفر بشأهنا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام 
املدخالت القابلة للمالحظة وتقليل استخدام املدخالت غري القابلة للمالحظة. إن مجيع املوجودات واملطلوبات اليت 
يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها يف القوائم املالية املوحدة مصنفة ضمن تدرج القيمة العادلة. وبيان ذلك 

كما يلي بناًء على أدىن مستوى من املعطيات اهلامة لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى ١ - األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات متماثلة.

بصورة 	  واضحًا  العادلة  القيمة  لقياس  اهلامة  املطلوبات  من  مستوى  أدىن  يكون  اليت  التقييم  تقنيات   :٢ املستوى 
مباشرة أو غري مباشرة.

املستوى ٣: أساليب تقييم يكون فيها أدىن مستوى من املدخالت اهلامة لقياس القيمة العادلة غري قابل للمالحظة.	 

بالنسبة للموجودات واملطلوبات اليت تدرج يف القوائم املالية املوحدة على أساس متكرر، حتدد اجملموعة ما إذا متت 
حتويالت بني املستويات يف هيكل التدرج عن طريق إعادة تقييم فئات التصنيف )بناًء على أدىن مستوى من املعطيات 
اهلامة لقياس القيمة العادلة ككل( يف هناية كل فترة قوائم مالية. حتدد اجملموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس 

القيمة العادلة املتكرر وغري املتكرر. 
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٠7 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٠6

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

تشترك جهات التقييم اخلارجي يف تقييم املوجودات اجلوهرية، عند الضرورة. ويتم إشراك جهة التقييم اخلارجي 
والسمعة  بالسوق  املعرفة  االختيار  معايري  وتشتمل  بالشركة.  املراجعة  جلنة  وموافقة  مناقشة  بعد  اجملموعة  قبل  من 
واالستقاللية وما إذا كانت املعايري املهنية قد مت احلفاظ عليها. تناقش اجملموعة وتدرس مع جهة التقييم اخلارجي 

للمجموعة أساليب وافتراضات التقييم اليت تستخدم لكل حالة. 

ويف تاريخ كل قوائم مالية، تقوم اجملموعة بتحليل احلركة يف قيم املوجودات واملطلوبات املراد إعادة قياسها أو إعادة 
تقييمها وفقا للسياسات احملاسبية للمجموعة. وهلذا التحليل، تتوىل اإلدارة التحقق من املدخالت الرئيسية يف أحدث 
تقييم من خالل مطابقة املعلومات الواردة يف حسابات التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات العالقة. كما تقوم اإلدارة 

مبقارنة التغري يف القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع املصادر اخلارجية وذلك لتحديد ما إذا كان التغيري معقوالً. 

لغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت اجملموعة فئات املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص وخماطر 
األصل أو االلتزام ومستوى التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حسبما مت إيضاحه أعاله.

د(		االعتراف	باإليرادات
يتم إثبات اإليرادات إىل احلد الذي من احملتمل أن تتدفق منه منافع اقتصادية إىل اجملموعة حبيث ميكن قياس مبالغ 
اإليرادات مبوثوقية، بغض النظر عن مىت يتم استالم املدفوعات. يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمقابل املستلم أو 

املستحق، مع األخذ يف االعتبار الشروط التعاقدية احملددة للدفع باستثناء الضرائب أو الرسوم.

وجيب كذلك استيفاء معايري التحقق احملددة أدناه قبل حتقق اإليرادات.

بيع	البضائع

املخاطر  تنتقل  املتفق عليها، عندما  التعاقدية  الشروط  املنتجات، حسب  أو شحن  اإليرادات عند تسليم  إثبات  يتم 
واملنافع املتعلقة مبلكية البضاعة إىل املشتري وعندما ال يكون للمجموعة عالقة إدارية مستمرة إىل احلد املرتبط عادة 
بامللكية وال بالسيطرة الفعالة على البضاعة املباعة. تقوم اجملموعة بتسويق منتجاهتا من خالل شركات تسويق. يتم 
البيع مباشرة إىل املستهلكني النهائيني وكذلك إىل مواقع التوزيع اخلاصة باملسوقني. تقوم شركة سبكيم وشركة سبكيم 
للتسويق والشركات الزميلة لشركة سبكيم للتسويق بتقدمي أنشطة شراء وتسويق املنتجات البتروكيماوية لدى الشركات 
التابعة لشركة سبكيم وشركات أخرى. يتم إثبات اجلزء من املبيعات الذي يتم من خالل مواقـع التوزيع بأسعار أولية 
قبل  الفعلية من  البيع  أسعار  إىل  استنادًا  تعديلها  ويتم يف وقت الحق  الشحن،  وقت  املسوقني  االتفاق عليها مع  يتم 
شركات التسويق إىل مستهلكيها النهائيني، بعد خصم تكلفة الشحن والتوزيع )سعر التسوية(. تقوم اجملموعة بتقدير 
سعر التسوية النهائي يف تاريخ القوائم املالية بناًء على بيانات السوق املتاحة وتقوم بتسجيل أي تسويات حمتملة. رغم 

أن اجملموعة تقوم بتعديالت على السعر األويّل لدعم الفترة املالية، إال أنه ال يتم حتديد سعر التسوية النهائي القائم 
إىل بعد التسوية النهائية للمبيعات يف الفترات املالية الالحقة.

تقدمي	اخلدمات
يتم إثبات اإليرادات من تقدمي اخلدمات عندما ميكن تقدير نتيجة املعاملة بصورة موثوقة بالرجوع إىل مرحلة إجناز 
املعاملة يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة وميكن قياس مبلغ اإليرادات بصورة موثوقة. ويكون ذلك عادة عندما 

يتم تقدمي اخلدمات.

إيرادات	الفوائد
بالنسبة جلميع األدوات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة، يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي. 
املتوقع  العمر  خالل  املتوقعة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  خيصم  الذي  املعدل  وهو  املطبق،  الفعلي  الفائدة  وسعر 
للموجودات املالية إىل صايف القيمة املدرجة لذلك األصل عند االعتراف األويل. يتم إدراج إيرادات الفوائد يف إيرادات 

التمويل بقائمة الدخل املوحدة.

	توزيعات	األرباح
يتم قيد توزيعات األرباح عند ثبوت حق اجملموعة يف استالم املدفوعات واليت تكون عمومًا عند املوافقة عليها من 

قبل املسامهني.

هـ(	املعامالت	بالعمالت	األجنبية

قبل  من  املستخدمة  الوظيفية  العملة  أيضًا  وهو  السعودي،  بالريال  للمجموعة  املوحدة  املالية  القوائم  عرض  يتم 
اجملموعة. حتدد كل شركة من شركات اجملموعة عملتها الوظيفية وأن البنود املدرجة يف القوائم املالية لكل شركة تقاس 
باستخدام تلك العملة الوظيفية. تستخدم اجملموعة الطريقة املباشرة للتوحيد، وعند بيع عملية أجنبية، فإن الربح أو 

اخلسارة املعاد تصنيفها إىل ربح أو خسارة تظهر املبلغ الذي ينشأ من استخدام هذه الطريقة.

املعامالت	واألرصدة
لعملتها  الفورية  الصرف  أسعار  حسب  اجملموعة  شركات  قبل  من  البداية  يف  األجنبية  بالعمالت  املعامالت  تسجل 
النقدية  واملطلوبات  املوجودات  إن  مرة.  ألول  لالعتراف  مؤهلة  املعاملة  فيه  تكون  الذي  التاريخ  يف  املعنية  الوظيفية 

بالعمالت األجنبية حتول بأسعار الصرف الفورية للعملة املستخدمة بتاريخ القوائم املالية.

البنود  باستثناء  اخلسارة  أو  الربح  قائمة  يف  النقدية  البنود  حتويل  أو  تسوية  من  الناجتة  بالفروقات  االعتراف  يتم 
النقدية اليت مت تعيينها كجزء من حتوط صايف استثمار اجملموعة يف عملية أجنبية. يتم االعتراف هبا يف قائمة الدخل 
الشامل اآلخر حىت يتم استبعاد صايف االستثمار يف الوقت الذي يتم تصنيف املبلغ املتراكم يف قائمة الربح أو اخلسارة.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

إن البنود غري النقدية اليت تقاس حسب التكلفة التارخيية بالعمالت األجنبية يتم حتويلها باستخدام أسعار صرف بتواريخ 
املعامالت األولية. إن البنود غري النقدية اليت مت قياسها بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية حتول باستخدام أسعار الصرف 
بتاريخ حتديد القيمة العادلة. إن الربح أو اخلسارة الناجتة من حتويل البنود غري النقدية اليت مت قياسها بالقيمة العادلة 
يتم معاملتها مبا يتوافق مع االعتراف بالربح أو اخلسارة من التغريات يف القيمة العادلة للبند )أي أن فروقات التحويل على 
البنود اليت مت االعتراف بأرباح أو خسائر القيمة العادلة هلا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة الربح أو اخلسارة يتم 

االعتراف هبا أيضًا ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو قائمة الربح أو اخلسارة، على التوايل(.

للموجودات  املدرجة  للقيمة  العادلة  القيمة  يف  تعديالت  وأي  أجنبية  عملية  على  االستحواذ  من  تنتج  شهرة  أي  إن 
واملطلوبات تنتج من االستحواذ تعامل على أهنا موجودات ومطلوبات العملية األجنبية وحتول بسعر الصرف بتاريخ 

القوائم املالية.

شركات	املجموعة
الصرف  بسعر  السعودي  الريال  إىل  األجنبية  العمليات  ومطلوبات  يتم حتويل موجودات  املالية،  القوائم  توحيد  عند 
السائد بتاريخ القوائم املالية ويتم حتويل قائمة الدخل بسعر الصرف املتوسط. يتم االعتراف بفروقات التحويل الناجتة 
من توحيد القوائم املالية ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر. عند استبعاد عملية أجنبية، يتم االعتراف بالصرف ببنود 
الدخل الشامل اآلخر املتعلق بتلك العملية األجنبية يف قائمة الدخل. يتم حتويل مكونات حقوق امللكية بأسعار الصرف 

السائدة يف التواريخ اليت نشأت فيها البنود. 

و(		املمتلكات	واآلالت	واملعدات

القيمة.  املتراكم وأي اخنفاض يف  التكلفة بعد خصم االستهالك  يتم إدراج املمتلكات واآلالت واملعدات مبدئيًا بسعر 
احملتمل  من  يكون  عندما  فقط  الالحقة  النفقات  رمسلة  يتم  استهالكها.  يتم  ال  التنفيذ  حتت  اإلنشاءات  أعمال 
أو اخلسارة.  الربح  بالنفقات إىل اجملموعة. إصالح وصيانة حممل على  املرتبطة  املنافع اإلقتصادية املستقبلية  تدفق 
الصيانة  موعد  حىت  الفترة  خالل  تستهلك  واليت  هلا  املخطط  الدورية  الصيانة  تكاليف  على  واملكائن  اآلالت  تشتمل 
الدورية القادمة املخطط هلا. ويف حال حدوث صيانة دورية غري متوقعة قبل املوعد املخطط للصيانة الدورية القادمة، 
تستهلك  مث  ومن  احلال  يف  املصروفات  على  هلا  املخطط  الدورية  الصيانة  لتكاليف  الدفترية  القيمة  صايف  قيد  يتم 
تكاليف الصيانة اجلديدة على مدار الفترة املتوقع االستفادة منها. جيري احتساب االستهالكات للممتلكات واآلالت 
واملعدات على أساس أعمارها اإلنتاجية املقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. يتم االعتراف بالقيمة احلالية 
للتكلفة املتوقعة إليقاف تشغيل األصل بعد إدراج استخدامه يف تكلفة األصل املعين يف حالة استيفاء معايري االعتراف 

باملخصص.

يتم احتساب االستهالك بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول على النحو التايل:

عدد	السنواتفئة	املوجودات
١٠ - ٣٣.٣٣مباين وحتسينات على أراضي

١٠ - ٢٥آالت ومكائن 
4أجهزة حاسب آيل

٢ - ١٠أثاث وتركيبات
٢ - ٢٠معدات مكتبية ومعدات أحباث وتطوير

4سيارات
٢ - ١٠مواد حمفزة وأدوات
٢ - ٢٠قطع غيار رأمسالية

املتوقع عدم وجود منفعة  يكون من  أو عندما  استبعادها  واملعدات عند  واآلالت  املمتلكات  ببند  االعتراف  إلغاء  يتم 
اقتصادية مستقبلية من استخدامها املستمر. إن املكاسب أو اخلسائر الناجتة من إلغاء االعتراف بند املمتلكات واآلالت 
واملعدات يتم قياسها كالفرق بني صايف عوائد االستبعاد والقيمة املدرجة لألصل ويتم االعتراف هبا يف قائمة الدخل 

عند إلغاء االعتراف باألصل.

يتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك للممتلكات واآلالت واملعدات وتعديلها عند اللزوم يف 
هناية كل سنة مالية.

يتم  واليت  وجدت،  إن  القيمة،  يف  االخنفاض  خسائر  ناقصا  بالتكلفة  التنفيذ  قيد  الرأمسالية  األعمال  إدراج  يتم 
استهالكها حىت يتم إدراج األصل يف العمليات التجارية ويكون متاحًا لالستخدام املخصص له.

ز(		املوجودات	غري	امللموسة

املوجودات غري امللموسة املشتراة بصورة منفصلة تقاس مبدئيًا بالتكلفة. بعد االعتراف املبدئي، تسجل املوجودات غري 
داخليًا،  املنتجة  امللموسة  غري  املوجودات  متراكمة.  اخنفاض  خسائر  وأية  متراكـم  إطفاء  أي  ناقصًا  بالتكلفة  امللموسة 

باستثناء تكاليف التطوير املرمسلة، ال ترمسل وتدرج املصروفات يف قائمة الدخل يف الفترة اليت تكبدت فيها.

يتم تقييم األعمار اإلنتاجية للموجودات غري امللموسة حبيث تكون إما حمددة أو غري حمددة.

املوجودات غري امللموسة ذات األعمار احملددة يتم إطفاؤها على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية ويعاد النظر فيها 
لتحديد اخنفاض القيمة يف أي وقت يظهر فيه دليل على احتمال اخنفاض قيمة املوجودات غري امللموسة. تتم مراجعة 
اإلنتاجي يف هناية كل سنة مالية على األقل.  العمر  امللموسة حمددة  للموجودات غري  فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء 
يتم معاجلة التغريات يف العمر اإلنتاجي املتوقع أو طريقة استنفاذ املنافع االقتصادية املستقبلية اليت تضمنها األصل 
حماسبيا وذلك بتغيري فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغريات يف التقديرات احملاسبية. 
تدرج مصروفات اإلطفاء للموجودات غري امللموسة حمددة األعمار يف قائمة الربح أو اخلسارة يف بند املصروفات املالئم 

لطبيعة املوجودات غري امللموسة.
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٠٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٠8

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

املوجودات غري امللموسة اليت ليس هلا أعمار إنتاجية حمددة ال يتم إطفاؤها ولكن يتم اختبارها بشكل سنوي لدارسة 
االخنفاض يف القيمة إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة املولدة للنقد. تتم مراجعة تقدير العمر اإلنتاجي غري 
التعديل من اصل ملموس بعمر  احملدد بشكل سنوي لتحديد إذا كان ذلك صحيحًا. إذا ظهر عكس ذلك، يتم عمل 

إنتاجي غري حمدد إىل حمدد بشكل مستقبلي.

والقيمة  بالفرق بني متحصالت االستبعاد  امللموس  إلغاء االعتراف باألصل غري  الناجتة من  أو اخلسارة  الربح  تقاس 
الدفترية لألصل، وتسجل يف قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف باألصل.

تكاليف	األحباث	والتطوير
يتم حتميل تكاليف األحباث كمصروفات عند تكبدها. ويتم االعتراف بنفقات التطوير على أساس املشروع الفردي 

كأصل غري ملموس عندما ميكن للمجموعة إثبات:

اجلدوى الفنية الستكمال األصول غري امللموسة حبيث تكون متاحة لالستخدام أو البيع	 

نيتها على اإلجناز وقدرهتا على استخدام أو بيع األصل	 

كيفية توليد األصل ملنافع اقتصادية مستقبلية	 

توافر موارد الستكمال األصل	 

القدرة على قياس النفقات بشكل موثوق خالل عملية التطوير	 

بالتكلفة  املوجودات  إدراج  يتطلب  والذي  التكلفة  منوذج  تطبيق  يتم  كأصل،  التطوير  لنفقات  املبدئي  االعتراف  بعد 
ناقصا أي إطفاء متراكم وخسائر اخنفاض قيمة متراكمة. يبدأ إطفاء األصل عند اكتمال التطوير ويكون األصل متاحًا 
املبيعات. خالل فترة  املتوقعة. يسجل اإلطفاء يف تكلفة  املستقبلية  املنفعة  لالستخدام. يتم إطفاؤه على مدى فترة 

التطوير، يتم اختبار األصل ملعرفة اخنفاض القيمة سنويًا.

التراخيص
متثل األصول غري امللموسة بشكل رئيسي تكاليف ترخيص نظام ختطيط موارد الشركات.

احلق	يف	االستخدام
يتمثل احلق يف االستخدام يف التكلفة املتكبدة وفقًا التفاقية رسوم على أحد مصانع املورد واليت متنح اجملموعة احلق 
يف احلصول على جزء من إنتاج املصنع. قامت اجملموعة بإدراج احلق يف استخدام إنتاج املصنع حتت بند املوجودات 

غري امللموسة.

فيما يلي ملخص بالسياسات املطبقة على املوجودات غري امللموسة للمجموعة:

تكلفة	تراخيص
احلق	يف	االستخدامتكاليف	التطويربرامج	حاسب	آيل

١6 سنة١٠ - ١٥ سنة٥ - ١٠ سنواتالعمر	اإلنتاجي

طريقة	اإلطفاء	
املستخدمة

مطفأة بطريقة القسط 
الثابت على مدى العمر 

اإلنتاجي

مطفأة بطريقة القسط 
الثابت على مدى فترة 

املبيعات املستقبلية املتوقعة 
من املشروع ذي العالقة

مطفأة بطريقة القسط 
الثابت على مدى فترة 

املبيعات املستقبلية املتوقعة 
من املشروع ذي العالقة

مقتناةمنتجة داخليا مقتناةمنتجة	داخليا	أو	مقتناة

ح(		عقود	اإلجيار
إن حتديد ما اذا كان الترتيب يتمثل يف )أو يتضمن( عقد إجيار يستند إىل مضمون الترتيب يف بداية اإلجيار. ميثل 
الترتيب )أو يتضمن( عقد إجيار اذا كان تنفيذ الترتيب يعتمد على استخدام أصل او موجودات معينة، ويقوم الترتيب 
بتحويل احلق يف استخدام هذا األصل او هذه املوجودات حىت وإن كان هذا احلق غري مفصح عنه صراحة يف الترتيب. 

يتم تبويب عقد اإلجيار يف بداية اإلجيار كعقد إجيار متويلي أو عقد إجيار تشغيلي. العقد الذي ينقل بشكل جوهري 
مجيع املخاطر واملنافع املتعلقة مبلكية اجملموعة كعقد إجيار متويلي.

عقود	اإلجيار	اليت	تكون	املجموعة	فيها	مستأجرًا
إن عقود اإلجيار التمويلي اليت تنتقل مبوجبها إىل اجملموعة كافة املخاطر واملزايا اهلامة اخلاصة مبلكية البند املستأجر، 
يتم رمسلتها يف بداية عقد اإلجيار بالقيمة العادلة لألصل املؤجر أو بالقيمة احلالية للحد األدىن ملدفوعات اإلجيار، 
اإلجيار حبيث حتقق  التزام  التمويل وخفض  نسبية بني مصروفات  اإلجيار بصورة  توزيع مدفوعات  يتم  أقل.  أيهما 
معدل ربح ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزام. حتمل مصروفات التمويل مباشرة ضمن تكاليف التمويل يف قائمة 

الدخل املوحدة.

يتم استهالك املوجودات املؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل. ومع ذلك، يف حالة عدم وجود تأكد معقول 
العمر  مدى  على  املؤجرة  املوجودات  استهالك  يتم  اإلجيار،  مدة  هناية  حبلول  امللكية  على  ستحصل  اجملموعة  بأن 

اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة اإلجيار، أيهما أقل.

اإلجيار التشغيلي هو أي إجيار خبالف اإلجيار التمويلي. يتم االعتراف مبدفوعات اإلجيار التشغيلي كمصروفات يف 
قائمة الدخل املوحدة على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلجيار.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

ط(		تكاليف	القروض
لتكون جاهزة  كبريًا  وقتًا  بالضرورة  تستغرق  اليت  األصل  وإنتاج  وإنشاء  مباشرة الستحواذ  العائدة  القروض  تكاليف 
لالستخدام للغرض املقصود منها يتم رمسلتها كجزء من تكلفة األصل املتعلق هبا. يتم حتميل كافة تكاليف القروض 
األخرى كمصروفات يف الفترة اليت حدثت فيها. تتكون تكاليف القروض من الفوائد والتكاليف األخرى اليت تكبدهتا 

الشركة فيما يتعلق باإلقتراض.

	ي(	املوجودات	املالية	-	االعترف	املبدئي	والقياس	الالحق
تتمثل األدوات املالية يف أي عقد يؤدي إىل نشوء أصل مايل ألحد املنشآت ويؤدي إىل التزام مايل أو أداة حقوق ملكية 

يف منشأة أخرى.

1(		املوجودات	املالية
االعتراف	والقياس	املبدئي

يتم تصنيف املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي كقروض وسلف واستثمارات حمتفظ هبا حىت تاريخ االستحقاق، 
عندما يكون مالئما. تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي.

يتم اإلعتراف بكافة املوجودات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا، يف حالة عدم تسجيل املوجودات املالية بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، تكاليف املعامالت العائدة لالستحواذ على املوجودات املالية.

يتم االعتراف باملشتريات أو املبيعات اليت تستلزم تسليم املوجودات ضمن إطار زمين مت حتديده من خالل التشريع 
أو العرف السائد يف السوق )معامالت تتم بالطريقة االعتيادية( يف تاريخ املعاملة، أي التاريخ الذي تلتزم اجملموعة 

فيه بشراء أو بيع األصل.

القياس	الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كما هو مبني أدناه.

القروض	والذمم	املدينة
القروض والسلف هي موجودات مالية غري مشتقة بتاريخ دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد غري مدرجة يف سوق نشط. يتم 
بعد االعتراف املبدئي، يتم قياس هذه املوجودات املالية بالتكلفة املطفاة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال بعد 

خصم أي اخنفاض يف القيمة. حتتسب التكلفة املطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة عند الشراء وتعد الرسوم 
أو التكليف جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء مبعدل الفائدة الفعلي يف إيرادات التمويل بقائمة 
الدخل املوحدة. اخلسائر الناشئة عن اخنفاض القيمة يتم االعتراف هبا يف قائمة الدخل املوحدة يف تكاليف التمويل 

بالنسبة للقروض ويف تكلفة املبيعات أو مصروفات التشغيل األخرى يف حالة الذمم املدينة.

االستثمارات	احملتفظ	بها	حىت	تاريخ	االستحقاق
املوجودات املالية احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد 
االعتراف  بعد  االستحقاق.  حىت  هبا  االحتفاظ  على  اإلجيابية  واملقدرة  النية  اجملموعة  لدى  يوجد  ثابت  واستحقاق 
املبدئي، يتم تسجيل االستثمارات احملتفظ هبا لتاريخ االستحقاق بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
الفعلي بعد خصم اخنفاض القيمة. حتتسب التكلفة املطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة عند الشراء وتعد 
الرسوم أو التكليف جزء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج اإلطفاء مبعدل الفائدة الفعلي يف إيرادات التمويل 

بقائمة الدخل املوحدة. حتمل مصروفات التمويل مباشرة ضمن تكاليف التمويل يف قائمة الدخل املوحدة.

إلغاء	االعتراف
يتم التوقف عن إثبات أصل مايل )أو جزء منه أو جزء من جمموعة من املوجودات املالية املتشاهبة، حيثما ينطبق ذلك( 

)أي استبعادها من قائمة املركز املايل املوحدة للمجموعة( عند:

تنتهي فترة سريان احلق التعاقدي يف احلصول على تدفقات نقدية من األصل املايل، أو	 

بالكامل دون 	  ولكنها تعهدت بدفعها  املايل  النقدية من األصل  التدفقات  بنقل حقوقها يف استالم  قيام اجملموعة 
املخاطر  بنقل مجيع  قامت اجملموعة  )أ(  والدفع«؛ سواًء  القبض  »ترتيب  ثالث مبوجب  إىل طرف  تأخري جوهري 
واملكافآت اجلوهرية املتعلقة باألصل أو )ب( عندما ال يتم نقل أو االحتفاظ جبميع املخاطر واملكافآت اجلوهرية 

للموجودات ولكنها قامت بنقل السيطرة على املوجودات.

عندما تقوم اجملموعة بتحويل حقوقها يف استالم التدفقات النقدية من األصل أو الدخول يف ترتيب القبض والدفع، 
تقوم بتقييم ما إذا كانت حتتفظ مبخاطر ومزايا امللكية وإىل أي مدى ذلك. وعندما مل تقم بتحويل أو االحتفاظ بكافة 
املخاطر واملزايا اهلامة لألصل ومل تفقد السيطرة على األصل، يتم تسجيل األصل مبقدار استمرار اجملموعة يف السيطرة 
وااللتزام  التزام ذي صلة. يتم قياس األصل احملول  على األصل. يف تلك احلالة، تعمل اجملموعة أيضا على تسجيل 

املرتبط به على أساس يعكس احلقوق وااللتزامات اليت احتفظت هبا اجملموعة.

يتم قياس السيطرة املستمرة اليت تأخذ شكل ضمان على األصل احملول بالقيمة الدفترية األصلية لذلك األصل أو احلد 
األقصى للمقابل املطلوب سداده من اجملموعة، أيهما أقل
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١١١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١١٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

ي(	املوجودات	املالية	-	اإلعتراف	املبدئي	والقياس	الالحق	)تتمة(
2(	اخنفاض	قيمة	املوجودات	املالية

تقوم اجملموعة بتاريخ كل قوائم مالية بإجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن أصل مايل 
حمدد أو جمموعة موجودات مالية قد تنخفض قيمتها. تنخفض قيمة أصل مايل أو جمموعة موجودات مالية فقط إذا 
ما توفر دليل موضوعي على اخنفاض القيمة كنتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد التحقق املبدئي لألصل )»حدث 
جمموعة  أو  املايل  لألصل  املقدرة  املستقبلية  النقدية  التدفقات  على  تأثري  اخلسارة  ويكون حلدث  متكبدة(  خسارة« 
املوجودات املالية والذي ميكن تقديره بصورة موثوقة. وقد يشمل الدليل على االخنفاض يف القيمة مؤشرات تدل على 
مواجهة املدين أو جمموعة املدينني لصعوبات مالية كبرية أو إخفاقهم أو عجزهم عن سداد الفوائد أو الدفعات األصلية 
أو احتمالية دخوهلم يف إجراءات إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى أو عندما تتوفر بيانات جديرة باملالحظة تشري 
االقتصادية  الظروف  أو  املتأخرات  يف  التغريات  مثل  املقدرة.  النقدية  التدفقات  يف  للقياس  قابل  اخنفاض  وجود  إىل 

املقترنة حباالت التخلف عن السداد.

املوجودات	املالية	املدرجة	بالتكلفة	املطفأة
بالنسبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة، تقوم اجملموعة بالتقييم بصورة فردية لتحديد ما إذا كان هناك 
دليل موضوعي على وجود اخنفاض قيمة بالنسبة للموجودات املالية اجلوهرية بشكل منفرد، أو بصورة جممعة بالنسبة 
للموجودات املالية غري اجلوهرية بشكل منفرد. إذا قررت اجملموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي على وجود اخنفاض 
اليت هلا  املالية  املوجودات  الذي مت تقييمه بشكل منفرد، سواء كان جوهريا أم ال، فإهنا تدرج  املايل  بالنسبة لألصل 
مسات خماطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييمها بشكل جممع لتحديد اخنفاض القيمة. وال يتم إدراج املوجودات املالية 
القيمة أو ال تزال حتقق  القيمة ووجد أن هناك خسارة اخنفاض يف  اليت مت تقييمها بشكل منفرد لتحديد اخنفاض 

خسائر اخنفاض القيمة ضمن التقييم اجملمع لتحديد اخنفاض القيمة.

النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  بني  بالفرق  حتديده  مت  الذي  اخلسارة  مبلغ  قياس  يتم 
املستقبلية املقدرة )باستثناء خسائر االئتمان املستقبلية املتوقعة اليت مل يتم تكبدها بعد(. والقيمة احلالية للتدفقات 

النقدية املستقبلية املقدرة يتم خصمها مبعدل الربح الفعلي األصلي لألصل املايل.

قائمة  قيمة اخلسارة يف  ويتم تسجيل  املخصص  استخدام حساب  الدفترية لألصل من خالل  القيمة  يتم ختفيض 
الدخل املوحدة. ويستمر استحقاق إيرادات األرباح )املسجلة كإيرادات متويل يف قائمة الدخل املوحدة( عند ختفيض 
القيمة الدفترية وتستحق باستخدام معدل الربح املستخدم خلصم التدفقات النقدية املستقبلية لغرض قياس خسارة 
االخنفاض يف القيمة. يتم شطب القروض مع املخصص املرتبط هبا عند عدم وجود احتمال واقعي الستردادها يف 

املبلغ املقدر خلسارة االخنفاض يف  أو نقص  املستقبل مع حتقق الضمانات أو حتويلها إىل اجملموعة. يف حالة زيادة 
القيمة، يف سنة الحقة، بسبب حدث وقع بعد تسجيل االخنفاض، فإنه يتم زيادة أو ختفيض خسارة اخنفاض القيمة 
املسجلة سابقا وذلك من خالل تعديل حساب املخصص. إذا مت استرداد املشطوب يف املستقبل، يتم إضافة قيمة املبلغ 

املسترد إىل تكاليف متويل يف قائمة الدخل املوحدة.

3(	املطلوبات	املالية
االعتراف	والقياس	املبدئي

تصنف املطلوبات املالية عند التحقق املبدئي كـ »مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة« 
أو »متويل« أو »دائنون« أو »مشتقات مصنفة كأدوات تغطية يف تغطية فعالة«، مىت كان ذلك مالئما.

يتم االعتراف بكافة املطلوبات املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويف حالة القروض واملسحوبات والذمم الدائنة، بالصايف 
بعد خصم تكاليف املعامالت العائدة مباشرة.

تتضمن املطلوبات املالية للمجموعة الذمم الدائنة التجارية والدائنني اآلخرين والقروض والسلف مبا يف ذلك البنوك 
سحب على املكشوف واألدوات املالية املشتقة.

القياس	الالحق
يعتمد قياس املطلوبات املالية على تصنيفها كما يلي:

القروض	والسلف
بعد التحقق املبدئي، يتم قياس القروض والسلف اليت حتمل فائدة الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي. تدرج األرباح واخلسائر يف قائمة الربح أو اخلسارة عند إلغاء االعتراف باملطلوبات كذلك وكذلك من 

خالل استخدام عملية إطفاء معدل الفائدة الفعلي. 

حتتسب التكلفة املطفأة من خالل احتساب أي خصم أو عالوة عند الشراء وتعد الرسوم أو التكليف جزء ال يتجزأ من 
معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي يف تكاليف التمويل يف قائمة الدخل املوحدة.

تسري هذه الفئة عمومًا على القروض والسلف احململة بفائدة.

إلغاء	االعتراف
أو بتعديل شروط االلتزام املايل  التزام مايل حايل بآخر من نفس املقرض بشروط خمتلفة بشكل كبري،  عند استبدال 
احلايل بشكل جوهري، يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل كإيقاف إثبات بااللتزام األصلي وإثبات بااللتزام اجلديد. 

ويدرج الفرق يف القيمة الدفترية ذات الصلة يف قائمة الدخل املوحدة.

بالنسبة للموجودات باستثناء الشهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 
على أن خسائر اخنفاض القيمة املسجلة سابقا مل تعد موجودة أو قد اخنفضت. فإذا ما توفر مثل هذا املؤشر، تقوم 
املعترف هبا سابقا يتم  للنقد. خسائر االخنفاض  املولدة  الوحدة  أو  القابل لالسترداد لألصل  املبلغ  اجملموعة بتقدير 
عكسها فقط إذا كان هناك تغري يف االفتراضات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل حيث أن خسائر 
الدفترية  القيمة  االخنفاض األخرية قد مت االعتراف هبا. ويكون عكس خسائر االخنفاض حمدودًا حبيث ال تتجاوز 
لألصل قيمته القابلة لالسترداد وال تتجاوز القيمة الدفترية اليت مت حتديدها بالصايف بعد خصم االستهالك كما لو 
كان مل يتم االعتراف خبسائر اخنفاض لألصل يف السنوات السابقة. ويتم حتقق هذا العكس يف قائمة الدخل املوحدة 

ما مل يكن األصل مسجال مببلغ معاد تقييمه. ويف هذه احلالة، يتم معاملة العكس بصفته زيادة يف إعادة التقييم.

يتم أيضًا تطبيق املعايري احملددة أدناه يف تقييم اخنفاض قيمة موجودات معينة:

الشهرة
يتم اختبار الشهرة سنويا لتحديد االخنفاض يف القيمة كما يف هناية كل سنة. يتم حتديد اخنفاض قيمة الشهرة من 
الشهرة.  للنقد( تتعلق هبا  للنقد )أو جمموعة وحدات مولدة  القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة  القيمة  خالل تقييم 
عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد د للوحدة املولدة للنقد أقل من قيمتها الدفترية، يتم االعتراف خبسارة اخنفاض 

القيمة. ال ميكن عكس خسائر االخنفاض يف القيمة املتعلقة بالشهرة يف الفترات املستقبلية.

املوجودات	غري	امللموسة
يتم اختبار املوجودات غري امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غري احملددة سنويًا لتحديد االخنفاض يف القيمة كما يف ٣١ 

ديسمرب عند مستوى الوحدة املولدة للنقد، عندما تشري الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد تنخفض قيمتها.

ل(	املخزون
يتم تقييم املخزون على أساس سعر التكلفة أو صايف القيمة احملققة، أيهما أقل. يتم حتديد تكلفة املخزون علي أساس 
التكاليف األخرى املتكبدة  طريقة متوسط السعر املرجح وتتضمن املصروفات املتكبدة القتناء املخزون وكذلك كافة 
التكلفة تشمل حصة  التصنيع فإن  الصنع وحتت  التامة  البضاعة  الراهنة. يف حالة  للموقع يف حالته  لتوصيل املخزون 
مناسبة من مصروفات اإلنتاج األخرى بناًء على طاقة التشغيل العادية. يتم تقييم تكلفة قطع الغيار واملنتجات النهائية 

واملواد اخلام باستخدام طريقة املتوسط املرجح. 

التقديرية  التكاليف  خصم  بعد  للشركة  العادي  النشاط  ظروف  يف  التقديري  البيع  سعر  هي  احملققة  القيمة  صايف 
ملصروفات اإلكمال والبيع.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

4(		مقاصة	األدوات	املالية
تتم املقاصة بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل املوحدة إذا كانت هناك 
حقوق قانونية حالية قابلة التنفيذ ملقاصة املبالغ احملققة وتوجد نية للسداد على أساس الصايف أو حتقيق املوجودات 

وتسوية املطلوبات يف آن واحد. 

ك(	اخنفاض	قيمة	املوجودات	غري	املالية

جتري اجملموعة تقييما بتاريخ كل فترة قوائم مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على أن أصاًل ما قد تنخفض 
السنوي لألصل، تقوم اجملموعة  القيمة  اختبار اخنفاض  أو عند ضرورة إجراء  املؤشر  قيمته. فإذا ما توفر مثل هذا 
بتقدير املبلغ القابل لالسترداد لألصل. إن املبلغ القابل لالسترداد لألصل هو القيمة العادلة لألصل أو الوحدة املولدة 
منتجا  األصل  يكن  مل  ما  فردي  أساس  على  أصل  لكل  حتديده  ويتم  أعلى.  أيهما  االستخدام،  أثناء  قيمته  أو  للنقد 
لتدفقات نقدية مستقلة على حنو كبري عن تلك اليت يتم إنتاجها من املوجودات أو جمموعات املوجودات األخرى. 
القابل لالسترداد، يعترب األصل قد اخنفضت  القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدة مولدة للنقد عن املبلغ  عندما تزيد 

قيمته وخيفض إىل قيمته القابل لالسترداد.

عند تقييم القيمة أثناء االستخدام، ختصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل القيمة احلالية باستخدام معدل 
ناقصًا  العادلة  القيمة  لألصل. عند حتديد  احملددة  واملخاطر  لألموال  الزمنية  للقيمة  السوق  تقييمات  يعكس  خصم 
تكاليف البيع، يتم مراعاة معامالت السوق احلديث. ويف حالة عدم إمكانية حتديد مثل هذه املعامالت، يتم استخدام 
منوذج تقييم مناسب. إن هذه العمليات احلسابية يتم تأييدها مبضاعفات التقييم أو أسعار األسهم املعلنة للشركات 

املتداولة علنًا أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى املتاحة.

بصورة  إعدادها  مت  واليت  املتوقعة  واحلسابات  املفصلة  املوازنات  على  القيمة  الخنفاض  اجملموعة  احتساب  يستند 
منفصلة لكل وحدة من الوحدات املولدة للنقد لدى اجملموعة واليت يتم توزيع املوجودات الفردية عليها. تغطي هذه 
املوازنات واحلسابات املتوقعة فترة مخس سنوات. بالنسبة للفترات األطول، يتم احتساب معدل منو طويل املدى ويتم 

تطبيقه لتقدير التدفقات النقدية املستقبلية بعد السنة اخلامسة.

األصل  تتسق مع وظيفة  اليت  املصروفات  املوحدة ضمن فئات  الدخل  قائمة  القيمة يف  تتحقق خسائر االخنفاض يف 
الذي اخنفضت قيمته باستثناء العقارات اليت سبق إعادة تقييمها ومت إدراج إعادة التقييم ضمن الدخل الشامل اآلخر. 
وبالنسبة ملثل هذه العقارات، يتم تسجيل االخنفاض يف القيمة يف الدخل الشامل اآلخر إىل حد املبلغ املسجل يف إعادة 

تقييم سابقة.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١١٣ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١١٢

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

التزام	التفكيك
يتم احتساب تكاليف التفكيك بالقيمة احلالية للتكاليف املتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية املقدرة 
ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصل ذي الصلة. يتم خصم التدفقات النقدية مبعدل يعكس املخاطر اخلاصة بالتزام 
التفكيك. يتم االعتراف بإطفاء اخلصم كمصروف يف قائمة الدخل املوحدة ضمن أعباء متويل. تتم مراجعة التكاليف 
املستقبلية املقدرة للتفكيك سنويا ويتم تعديلها حسب االقتضاء. يتم إضافة التغريات يف التكاليف املستقبلية املقدرة أو 

يف معدل اخلصم املطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

ف(	الزكاة	وضريبة	الدخل	

ختضع اجملموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقًا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية. وتقيد 
الزكاة وضريبة الدخل على أساس االستحقاق. حتتسب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي أو صايف الربح املعدل، أيهما 
أعلى. تقيد أي فروقات بني التقديرات والربط النهائي عند املوافقة عليه وعندها يتم تسوية املخصص. متثل الزكاة 

وضريبة الدخل احململة على قائمة الدخل املوحدة

زكاة الشركة وحصة الشركة يف زكاة الشركات التابعة وضريبة الدخل األجنبية على ربح املسامهني األجانب. أ( 

الزكاة وضريبة الدخل املستحقة على حقوق امللكية غري املسيطرة. ب( 

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

ص(	مكافأة	نهاية	اخلدمة	ملوظفني
تقوم اجملموعة بتطبيق خطة حمددة غري ممولة ملنافع هناية اخلدمة. يتم حتديد تكلفة تقدمي املنافع مبوجب خطة 
يف  بالكامل  االكتوارية  واخلسائر  باألرباح  االعتراف  يتم  املقدرة.  االئتمان  وحدة  طريقة  باستخدام  احملددة  املنافع 
الفترة اليت حتدث فيها يف قائمة الدخل الشامل اآلخر. كما يتم االعتراف مباشرة هبذه األرباح واخلسائر االكتوارية وال 
يتم إعادة تبويبها يف الربح أو اخلسارة يف الفترات الالحقة. ال يتم إعادة تبويب إعادة القياس يف الربح أو اخلسارة 

يف الفترات الالحقة.

يتم االعتراف بتكاليف اخلدمة السابقة يف الربح أو اخلسارة يف:

تاريخ تعديل اخلطة أو تقليصها؛ و	 

التاريخ الذي تعترف فيه اجملموعة بتكاليف إعادة اهليكلة ذات العالقة، أيهما أقرب.	 

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

ق(	مكافأة	نهاية	اخلدمة	ملوظفني
يتم احتساب صايف الفائدة بتطبيق معدل اخلصم على صايف التزام املنافع احملددة. تعترف اجملموعة بالتغريات التالية 
يف صايف التزام املنافع احملددة ضمن »تكلفة املبيعات« و »املصروفات اإلدارية« و »مصروفات البيع والتوزيع« يف قائمة 

الدخل املوحدة )حسب اإلدارة(:

تكاليف اخلدمة اليت تشمل تكاليف اخلدمة احلالية وتكاليف اخلدمة السابقة واألرباح واخلسائر من التخفيضات 	 
والتسويات غري الروتينية

صايف مصروفات أو إيرادات الفوائد	 

يتكون التزام املنافع احملددة من القيمة احلالية اللتزام املزايا احملددة، ناقصا تكاليف اخلدمة السابقة.

ر(	برنامج	متلك	الوحدات	السكنية	للموظفني
تتيح  سبكيم«  يف  السكنية  الوحدات  متلك  »برنامج  تسمى  للموظفني  سكنية  وحدات  متلك  برامج  اجملموعة  لدى 
للموظفني السعوديني املؤهلني فرص شراء وحدات سكنية شيدهتا شركة سبكيم وذلك من خالل سلسلة من األقساط 

على مدى عدد معني من السنوات. تنتقل ملكية الوحدات السكنية عند إمتام الدفع بالكامل.

تدفع  السكنية  الوحدة  لشراء  املوظف  يدفعها  اليت  املبالغ  فإن  سبكيم،  يف  السكنية  الوحدات  متلك  برنامج  مبوجب 
مرة أخرى للموظف بعد تطبيق بعض االستقطاعات يف حالة رحيل املوظف عن العمل ويتم رد الوحدة السكنية إىل 

اجملموعة. 

يتم االعتراف بذمم املوظفني املدينة طويلة األجل مبوجب نظام متلك الوحدات السكنية للموظفني يف سبكيم أوليًا 
كموجودات مالية غري متداولة بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة 
موظفني  »مزايا  بند  حتت  للموظفني  املدينة  للذمم  الفعلي  واملبلغ  العادلة  القيمة  بني  بالفرق  االعتراف  يتم  الفعلي. 
مدفوعة مقدمًا غري متداولة« ويتم إطفاؤها كمصروف بالتساوي على مدى فترة اخلدمة. ويتم إطفاء نفس املبلغ 

كإيرادات متويل مقابل الذمم املدينة من املوظفني.

يتم االعتراف بالتكاليف املؤجلة األخرى املتعلقة بربنامج متلك الوحدات السكنية يف سبكيم كمصروف منافع موظفني 
مدفوعة مقدمًا غري متداولة يف الوقت الذي يتم فيه ختصيص الوحدات السكنية للموظفني ويتم إطفاؤها على مدى 

الفترة اليت يقوم فيها املوظفون بسداد تكاليف تلك الوحدات السكنية.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

م(		النقد	وما	يف	حكمه
يتكون النقد وما يف حكمه يف قائمة املركز املايل من األرصدة لدى البنوك والنقد يف الصندوق والودائع قصرية األجل 
واليت يكون تاريخ استحقاقها األصلي عند الشراء ثالثة أشهر أو أقل، بالصايف بعد خصم أرصدة السحب على املكشوف 

القائمة القابلة للتحويل إىل مبالغ نقدية حمددة ذات خماطر غري جوهرية.

ن(		أسهم	خزينة
يتم إثبات أدوات حقوق امللكية اليت يتم إعادة شراؤها )أسهم اخلزينة( بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق امللكية. ال 
يتم االعتراف بأية أرباح أو خسائر يف الربح أو اخلسارة عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية اخلاصة 
بالشركة. يتم االعتراف بأي فرق بني القيمة الدفترية واملقابل املادي، يف حالة إعادة إصداره، يف عالوة إصدار األسهم.

س(		توزيعات	نقدية	حلاملي	ألسهم
تعترف اجملموعة بالتزام إجراء توزيعات نقدية أو غري نقدية على مالكي األسهم عندما يتم اعتماد التوزيعات ومل يعد 
التوزيع حتت تصرف الشركة. يتم اعتماد التوزيع عندما تتم املوافقة عليه من قبل املسامهني. يتم إثبات املبلغ املقابل 

مباشرة ضمن حقوق امللكية.

يتم قياس التوزيعات غري النقدية بالقيمة العادلة للموجودات اليت سيتم توزيعها مع تعريف إعادة قياس القيمة العادلة 
مباشرة يف حقوق امللكية.

عند تسوية توزيع املوجودات غري النقدية، يتم االعتراف بأي فرق بني القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية 
للموجودات املوزعة يف الربح أو اخلسارة.

ع(	املخصصات

عام
التزام حايل قانوين أو استداليل نتيجة حلدث سابق ويكون من املرجح  يقيد املخصص عندما يكون على اجملموعة 
أن يتطلب ذلك تدفقًا صادرًا للموارد اليت تتضمن منافع اقتصادية لتسوية االلتزام، مع إمكانية إجراء تقدير موثوق 
ملبلغ االلتزام. عندما تتوقع اجملموعة استرداد جزء من املخصص أو استرداد املخصص بالكامل، مبوجب عقد تأمني 
على سبيل املثال، يتحقق االسترداد كأصل منفصل ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكدًا. يتم عرض املصروف 

املتعلق باملخصص يف قائمة الدخل املوحدة بعد خصم أي مبالغ مستردة.

إذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، يتم خصم املخصصات باستخدام معدل حايل يعكس املخاطر املتعلقة بااللتزام، 
عندما يكون مالئمًا. عند استخدام اخلصم، يتم االعتراف بالزيادة يف املخصص بسبب مرور الزمن كأعباء متويل.

ش(	خطة	إدخار	للموظفني	

بنكي  حساب  يف  املشاركني  املوظفني  مسامهات  إيداع  يتم  السعوديني.  للموظفني  ادخار  خبطة  اجملموعة  حتتفظ 
منفصل. يتم حتميل مسامهة الشركة يف خطة االدخار ضمن قائمة الدخل املوحدة.

ت	(	معامالت	دفع	على	أساس	أسهم
حيصل موظفو اجملموعة على بعض املكافآت على شكل دفع على أساس أسهم، حيث يقدم املوظفون اخلدمات كمقابل 

مادي ألدوات حقوق امللكية )معامالت تسوية حقوق امللكية(.

معامالت	تسوية	حقوق	امللكية
يتم االعتراف بتكلفة معامالت تسوية حقوق امللكية يف مصروفات منافع املوظفني مع زيادة مقابلة يف حقوق امللكية 
على مدى الفترة اليت يتم فيها الوفاء باخلدمات وشروط األداء )فترة االستحقاق(. إن املصروف التراكمي املعترف 
التسوية باألسهم يف تاريخ كل قوائم مالية حىت تاريخ االستحقاق يعكس املدى الذي انتهت فيه فترة  به ملعامالت 
االستحقاق وأفضل تقدير للمجموعة لعدد أدوات حقوق امللكية اليت سيتم استحقاقها يف النهاية. متثل املصروفات أو 

االئتمان يف قائمة الدخل املوحدة لفترة ما احلركة يف املصروفات املتراكمة املسجلة يف بداية وهناية تلك الفترة.

ال يتم أخذ شروط اخلدمة يف االعتبار عند حتديد القيمة العادلة لتاريخ تقدمي املنح، ولكن يتم تقييم احتمال استيفاء 
توجد  ال  النهاية.  ستكون مستحقة يف  اليت  امللكية  حقوق  أدوات  لعدد  اجملموعة  تقديرات  أفضل  من  الشروط كجزء 
ظروف سوقية وغري مستحقة. ال يتم إثبات أي مصروفات مقابل املكافآت اليت ال تكون مستحقة يف النهاية بسبب عدم 

استيفاء شروط اخلدمة. 

عندما يتم تعديل شروط منح معامالت التسوية باألسهم، فإن احلد األدىن للمصروف املعترف به هو القيمة العادلة يف 
تاريخ تقدمي املكافأة غري املعدلة، وذلك بشرط استيفاء الشروط األصلية للمنح. يتم تسجيل مصروف إضايف، والذي يتم 
قياسه كما يف تاريخ التعديل، للوصول إىل أي تعديل يزيد من إمجايل القيمة العادلة ملعاملة الدفع على أساس أسهم، أو 
يكون خالف ذلك مفيدا للموظف. عندما يتم إلغاء املكافأة من قبل املنشأة أو من قبل الطرف املقابل، يتم إدراج أي 

عنصر متبقي من القيمة العادلة للمكافأة على الفور من خالل الربح أو اخلسارة.

معامالت	التسوية	النقدية
يتم االعتراف باملطلوبات بالقيمة العادلة للمعامالت اليت يتم تسويتها نقدا. يتم قياس القيمة العادلة مبدئيًا يف تاريخ 
املوظفني. يتم إدراج  العادلة يف مصروفات منافع  القيمة  التغريات يف  إدراج  التسوية مع  كل قوائم مالية حتی تاريخ 
القيمة العادلة كمصروف على مدى الفترة حىت تاريخ االستحقاق مع االعتراف بااللتزام املقابل. يتم حتديد القيمة 

العادلة باستخدام منوذج ثنائي.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١١٥ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١١4

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٤ األحكام واالفتراضات املحاسبية الهامة )تتمة(

وتستخدم معدالت سحب »خفيفة« حسب العمر يف إجراء التقييم. وتستخدم معدالت السحب حسب العمر يف منطقة 
الشرق األوسط ومشال أفريقيا من أجل إجراء تقييم اكتواري ملكافآت هناية اخلدمة للموظفني يف قطاعي النفط والغاز 

والطاقة.

واحدة. ويف  العاملية مع خفضها مبعدل سنة  الصحة  النهائية ملنظمة  الوفيات  إىل جداول  املفترضة  املعدالت  وتستند 
غياب أي جداول موحدة للوفيات يف املنطقة، تستخدم هذه املعدالت عموما يف اململكة العربية السعودية عند إجراء 
التقييم االكتواري لربامج مكافآت هناية اخلدمة للموظفني. إذا مت استخدام أي جدول وفيات أخرى، فإنه لن يكون 

هناك أي فرق جوهري يف النتائج.

2.	اخنفاض	قيمة	املوجودات	غري	املالية
حيدث االخنفاض يف القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املولدة للنقد القيمة القابلة لالسترداد 
ناقصا  العادلة  القيمة  إن حساب  أعلی.  أيهما  املستخدمة.  القيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقصا  العادلة  القيمة  والذي ميثل 
تكاليف البيع يتم بناًء على البيانات املتاحة من معامالت البيع اليت تتم يف معامالت جتارية حبتة من أصول مماثلة 
وأسعار السوق القابلة للمالحظة ناقصًا التكاليف اإلضافية الالزمة الستبعاد األصل. يتم تقدير القيمة املستخدمة بناًء 
على منوذج خصم التدفقات النقدية. تنشأ تلك التدفقات النقدية من املوازنة املالية للخمس سنوات املقبلة واليت ال 
تتضمن أنشطة إعادة اهليكلة اليت مل تلتزم هبا اجملموعة بعد أو أي استثمارات جوهرية يف املستقبل واليت من شأهنا أن 
تعزز أداء األصل أو الوحدة املولدة للنقد اليت يتم اختبارها يف املستقبل. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر العوامل 
املستقبلية  النقدية  التدفقات  وكذلك  النقدية  التدفقات  خصم  عملية  خالل  من  املستخدم  اخلصم  ملعدل  حساسية 

املتوقعة ومعدل النمو املستخدم ألغراض االستقراء.

3.	األعمار	اإلنتاجية	للممتلكات	واآلالت	واملعدات
هذا  حتديد  يتم  االستهالك.  احتساب  بغرض  واملعدات  واآلالت  للممتلكات  اإلنتاجية  األعمار  بتقدير  اإلدارة  تقوم 
وتقوم  املوجودات.  له هذه  تتعرض  الذي  املادي  والضرر  للموجودات  املتوقع  االستخدام  باالعتبار  األخذ  بعد  التقدير 
اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويًا ويتم تعديل التغري يف مصروفات اإلهالك )إن وجدت( يف 

الفترات احلالية واملستقبلية.

4	.السعر	األويّل
يتم  الذي  املبيعات  إثبات اجلزء من  التوزيع. يتم  البتروكيماوية من خالل مواقـع  املنتجات  تقوم اجملموعة بتسويق 
من خالل مواقـع التوزيع بأسعار أولية يتم االتفاق عليها مع املسوقني وقت الشحن، والذي يتطلب عمل تقدير. ويتم 
يف وقت الحق تعديل األسعار استنادًا إىل أسعار البيع الفعلية من قبل شركات التسويق إىل مستهلكيها النهائيني، بعد 

خصم تكلفة الشحن والتوزيع.

5.	التزام	التفكيك

تقوم اجملموعة مبراجعة خمصصات التزام التفكيك باإلضافة إىل سعر الفائدة املستخدم يف خصم التدفقات النقدية 
يف تاريخ كل قائمة مركز مايل وتعديلها لتعكس أفضل التقديرات احلالية. إن املبلغ املعترف به كمخصص هو أفضل 
تقدير للنفقات املطلوبة لتسوية االلتزام احلايل يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم إضافة التغريات يف التكاليف املستقبلية 

املقدرة أو يف معدل اخلصم املطبق أو يتم خصمها من تكلفة األصل.

6.	الزكاة
ختضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة اهليئة العامة للزكاة والدخل )»اهليئة«(. يتضمن احتساب الزكاة معرفة وتقدير لقوانني 
ولوائح الزكاة لتقييم أثر التزام الزكاة يف هناية فترة معينة. يعترب هذا االلتزام تقديريا حىت يتم إجراء التقييم النهائي 

من قبل اهليئة العامة للزكاة والدخل حىت حتتفظ الشركة بالتعرض ملخاطر زكاة إضافية.

٢-٥ معايير وتعديالت وتفسيرات جديد

املالية املوحدة. مل يكن لتطبيق هذه املعايري  القوائم  التالية يف هذه  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  مت تطبيق املعايري 
الدولية إلعداد التقارير املالية أي أثر جوهري على املبالغ املدرجة للفترات احلالية والفترات السابقة ولكنه قد يؤثر على 

احملاسبة عن املعامالت أو الترتيبات املستقبلية:

مبادرة اإلفصاح، قائمة التدفقات النقدية )تعديالت على معيار احملاسبة الدويل 7(.	 

إثبات املوجودات الضريبية املؤجلة للخسائر غري احملققة )تعديالت على معيار احملاسبة الدويل ١٢(	 

دورة التحسينات السنوية للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ٢٠١4 -٢٠١6 - معايري متعددة )تعديالت على املعيار 	 
الدويل إلعداد التقارير املالية ١٢(.

قررت إدارة اجملموعة عدم اعتماد املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة التالية واليت سوف تصبح سارية املفعول للفترة 
اليت تبدأ بعد ١ يناير ٢٠١8م.

تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 4 - »عقود التأمني«، ويسري للفترات السنوية اليت تبدأ يف 	 
أو بعد ١ يناير ٢٠١8م.

 	 ،)٢ رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  )تعديالت على  أسهم  أساس  الدفع على  وقياس معامالت  تصنيف 
يسري للفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد ١ يناير ٢٠١8م.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٣ ملخص بالسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

ث(	املنح	احلكومية

يتم االعتراف باملنح احلكومية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم تسليم املنحة وبأنه سيتم الوفاء جبميع 
الشروط املرفقة. عندما تتعلق املنحة ببند املصروفات، يتم االعتراف هبا كإيراد على أساس منتظم على مدى الفترات 
اليت يتم فيها دفع التكاليف، اليت يتم إدراجها كمصروفات. عندما تتعلق املنحة بأصل، يتم االعتراف هبا كإيرادات 

مببالغ متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية املتوقعة لألصل ذي العالقة. 

عندما حتصل اجملموعة على منح غري نقدية، يتم تسجيل إمجايل األصل واملنحة باملبالغ االمسية ويتم حتويلها إىل 
الربح أو اخلسارة على مدى العمر اإلنتاجي املتوقع لألصل، بناء على منط استهالك منافع األصل الضمين على أقساط 
سنوية متساوية. وعندما تقدم احلكومات أو املؤسسات ذات العالقة قروض أو مساعدات مماثلة بسعر فائدة أدىن من 

سعر السوق املعمول به حاليا، يعترب أثر هذه الفائدة املواتية منحة حكومية.

خ(		تقارير	القطاعات
قطاع األعمال هو جمموعة من األصول أو العمليات أو املنشآت اليت:

١.  تقوم بأنشطة جتارية حتقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات مبا يف ذلك اإليرادات واملصروفات املتعلقة مبعامالت 
مع أي من األجزاء األخرى بالشركة.

٢.  يتم حتليل نتائج عملياهتا بشكل مستمر من قبل متخذ القرارات التشغيلية الرئيس الذي يقوم باختاذ قرارات تتعلق 
باملوارد اليت سيتم ختصيصها للقطاع وتقومي أدائه.

تتوفر بشأهنا معلومات مالية.  .٣

يعترب رئيس اجملموعة هو متخذ القرارات التشغيلية الرئيس. تتضمن نتائج القطاعات اليت يتم رفع تقارير هبا إىل متخذ 
القرارات التشغيلية الرئيس البنود العائدة مباشرة إىل قطاع ما باإلضافة إىل تلك اليت ميكن ختصيصها على أساس معقول. 

يتم عرض تفاصيل قطاعات اجملموعة يف اإليضاح رقم 4 من اإليضاحات حول هذه القوائم املالية املوحدة.

ذ(		رحبية	السهم
الفترة. بلغ  القائمة خالل  الربح للفترة على املتوسط   املرجح لعدد األسهم  يتم احتساب رحبية السهم بقسمة صايف 

املتوسط   املرجح لعدد األسهم القائمة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م و ٢٠١6م عدد ٣66.666.666 سهم.

ض(	توزيعات	األرباح
يتم قيد توزيعات األرباح يف القوائم املالية املوحدة يف الفترة اليت يتم فيها املوافقة عليها من قبل اجلمعية العمومية. 

وتسجل توزيعات األرباح األولية عندما يتم اعتمادها من قبل جملس اإلدارة.

ظ(		االحتياطي	النظامي	
متشيًا مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل ١٠% من صايف الربح حىت يبلغ هذا 

االحتياطي ٣٠% من رأس املال. هذا االحتياطي غري متاح للتوزيع كأرباح.

غ(		استثمارات	قصرية	األجل	
تتمثل االستثمارات قصرية األجل املدرجة يف قائمة املركز املايل يف ودائع لدى البنوك واليت تستحق خالل أكثر من 

ثالثة أشهر وأقل من سنة من تاريخ اإليداع.

٢-٤ األحكام واالفتراضات املحاسبية الهامة

إن إعداد القوائم املالية للمجموعة يتطلب من اإلدارة إصدار األحكام والتقديرات واالفتراضات اليت تؤثر على املبالغ 
املعلنة للموجودات واملطلوبات واإلفصاحات املصاحبة، وإفصاحات املوجودات واملطلوبات الطارئة بتاريخ البيانات. إن 
عدم التأكد حول هذه االفتراضات والتقديرات ميكن أن يؤدي إىل نتائج تتطلب تعديل جوهري على القيمة املدرجة 

للموجودات أو املطلوبات املتأثرة يف الفترات املستقبلية.

إن االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل واملصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غري املؤكدة كما يف تاريخ القوائم 
واملطلوبات خالل  للموجودات  الدفترية  للقيم  إجراء تعديالت جوهرية  واليت هلا خماطر هامة قد تتسبب يف  املالية 
عند  املتاحة  املعامالت  على  وتقديراهتا  افتراضاهتا  استندت اجملموعة يف  أدناه.  مناقشتها  القادمة مت  املالية  السنة 
إعداد القوائم املالية املوحدة. على الرغم من ذلك، قد تتغري الظروف احلالية واالفتراضات بشأن التطورات املستقبلية 
بسبب تغريات السوق أو ظروف خارجة عن نطاق سيطرة اجملموعة. تنعكس هذه التغريات يف االفتراضات عند حدوثها.

1.	مكافأة	نهاية	اخلدمة	ملوظفني	
يتم حتديد تكلفة املنافع احملددة لنهاية اخلدمة والقيمة احلالية لاللتزامات ذات العالقة باستخدام التقييمات االكتوارية. 
يتضمن التقييم اإلكتواري وضع افتراضات خمتلفة قد ختتلف عن التطورات الفعلية يف املستقبل. وهي تشمل على حتديد 
معدل اخلصم والزيادات يف املرتبات يف املستقبل والسحب قبل سن التقاعد العادي ومعدالت الوفيات وما إىل ذلك. ونظرا 
لتعقيد التقييم واالفتراضات األساسية وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام املنافع احملددة يكون شديد احلساسية للتغيريات 

يف هذه االفتراضات. تتم مراجعة مجيع االفتراضات يف تاريخ كل قوائم مالية.

املعيار األكثر عرضة للتغيري هو معدل اخلصم. عند حتديد معدل خصم مناسب وعائد ومدة التزام السندات احلكومية 
السعودية بتصنيف »A« على األقل أو أعلى، وفقًا للتصنيف احملدد من قبل وكالة تصنيف عاملية، ويتم استقراءه حسب 
احلاجة على مدى منحىن العائد ليتوافق مع الفترة املتوقعة من التزام املنافع احملددة. يتم إجراء مزيد من املراجعة 
ائتمان شديدة من حتليل  اليت يكون هلا فروقات  السندات األساسية من أجل زيادة نوعيتها. ويتم حذف تلك  على 

السندات اليت يستند إليها سعر اخلصم، على أساس أهنا ال تعترب سندات ذات جودة عالية.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١١7 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١١6

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٦ معايير محاسبة لم تصبح سارية بعد

املعيار	الدويل	إلعداد	التقارير	املالية	)9(	-	األدوات	املالية
قام جملس معايري احملاسبة الدولية بإصدار النسخة النهائية من املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية ٩ »األدوات املالية« 
يف ٢4 يوليو ٢٠١4م، ليختتم املشروع الذي استمر لعدة سنوات ليحل حمل معيار احملاسبة الدويل ٣٩ - األدوات املالية 
األدوات  وقياس  لتصنيف  جديدة  متطلبات   )٩( املالية  التقارير  إلعداد  الدويل  املعيار  يتضمن  والقياس«.  »االعتراف 
املالية والتغريات األساسية يف املعاجلة احملاسبية لالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية وهنجًا معدالً حملاسبة التحوط. 

يسري املعيار اجلديد لفترات القوائم املالية اليت تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١8م. 

املعيار	الدويل	إلعداد	التقارير	املالية	)9(	-	األدوات	املالية	)تتمة(

يبقي املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )٩( على »التكلفة املطفأة« و »القيمة العادلة« كمعيار لقياس األدوات املالية. 
إن مدى قياس املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة أو القيمة العادلة يعتمد علی عاملني: منوذج أعمال املنشأة إلدارة 

احملفظة اليت ينتمي إليها األصل املايل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل املايل. 

يف املستقبل، يستند االعتراف باالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية إىل اخلسائر املتوقعة وفقا للمعيار الدويل إلعداد 
التقارير املالية )٩(. ويتبع النهج العام منوذجًا مكونًا من ثالث مراحل لتقييم خمصص املخاطر. يتطلب النموذج درجات 
خمتلفة من االخنفاض يف القيمة بناًء على خماطر ختلف األطراف املقابلة عن السداد. بالنسبة لبعض األدوات املالية، 

مثل الذمم املدينة التجارية، تنطبق اآلثار التشغيلية لالعتراف خبسائر االخنفاض يف القيمة. 

ستقوم اجملموعة بتطبيق املعيار اجلديد يف موعد السريان. تقوم اجملموعة يف هذه املرحلة بتقييم أثر قياس وتبويب 
القوائم املالية.

تشتمل املوجودات املالية األخرى اململوكة من قبل اجملموعة على ما يلي:

يتم قياس االستثمارات يف األموال حاليًا بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واليت من املرجح أن يستمر قياسها 
على نفس األساس مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )٩(، و

تفي 	  أهنا  يبدو  ال  واليت  بالتكلفة  قياسها  يتم  واليت  االستحقاق  تاريخ  حىت  كمقتناة  حاليًا  املصنفة  الدين  أدوات 
بشروط تصنيفها بالتكلفة املطفأة مبوجب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية )٩(. تقوم اإلدارة حاليًا بتقييم أثر 

االعتراف بأدوات الدين بالتكلفة املطفأة وتتوقع أن يكون التأثري غري جوهري.

لن يكون هناك أي أثر على طريقة حماسبة اجملموعة ملطلوباهتا املالية ألن املتطلبات اجلديدة تؤثر فقط على حماسبة 
املطلوبات املالية املصنفة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، وال يوجد لدى اجملموعة مثل هذه املطلوبات. مت نقل 
قواعد التوقف عن اإلثبات من معيار احملاسبة الدويل )٣٩( - األدوات املالية: اإلثبات والقياس )»معيار احملاسبة الدويل 

)٣٩(«( كما هي ومل يتم تعديلها.

أساس خسائر  على  القيمة  االخنفاض يف  إثبات خمصصات  القيمة  االخنفاض يف  لتقييم  اجلديدة  الطريقة  تتطلب 
االئتمان املتوقعة بدالً من خسائر االئتمان املتكبدة فقط، وكما هو احلال بالنسبة ملعيار احملاسبة الدويل )٣٩(. كما 
تنطبق هذه الطريقة على املوجودات املالية املصنفة بالتكلفة املطفأة وأدوات الدين اليت مت قياسها بالقيمة العادلة من 
- »اإليرادات   )١٥( املالية  التقارير  الدويل إلعداد  للمعيار  العقود طبقا  الشامل األخرى وموجودات  الدخل  بنود  خالل 
املالية األخرى.  الضمانات  القروض وبعض عقود  والتزامات  العمالء«، ومديين عقود اإلجيار،  املربمة مع  العقود  من 
إن اجملموعة بصدد القيام بإجراء تقييم مفصل للكيفية اليت ستتأثر هبا خمصصات االخنفاض يف القيمة بالطريقة 
اجلديدة. كما يقدم املعيار اجلديد متطلبات إفصاح موسعة وتغريات يف العرض. من املتوقع أن تغري هذه املتطلبات 

طبيعة ومدى إفصاحات اجملموعة عن أدواهتا املالية وخاصة خالل السنة اليت يتم فيها تطبيق املعيار اجلديد.

املعيار	الدويل	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	15	اإليرادات	من	العقود	مع	العمالء
أصدر جملــس معاييــر احملاســبة الدوليــة معيارًا جديدًا لالعتراف باإليرادات، وهو املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة 
)١٥( بتاريــخ ٢8 مايــو ٢٠١4م. ويهدف املعيار املعدل بشكل خاص إىل توحيد اللوائح القائمة وبالتايل حتسني شفافية 
وقابلية مقارنة املعلومات املالية. إن قواعد وتعريفات املعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر املاليــة )١٥( تلغي معيار احملاسبة 
املالية )١٣(. يسري  التقارير  الدولية إلعداد  الدويل )١8( وتفسري جلنة تفسريات املعايري  الدويل )١١( ومعيار احملاسبة 

املعيار اجلديد لفترات القوائم املالية اليت تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١8م. ال تعتزم اجملموعة التطبيق املبكر للمعيار. 

يستند املعيار اجلديد إىل مبدأ اإلثبات باإليرادات عند انتقال السيطرة على بضاعة أو خدمة إىل العميل عن طريق 
تقدمي منوذج مكون من مخس خطوات.

باالنتهاء من  املرحلة  أثر رجعي معدل. تقوم اجملموعة يف هذه  أو  أثر رجعي كامل  بتطبيق منهج  إما  املعيار  يسمح 
تقييمها ألثر املعيار اجلديد على القوائم املالية للمجموعة.

املعيار	الدويل	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	عقود	اإلجيار
أصدر جملــس معاييــر احملاســبة الدوليــة معيارًا جديدًا لإلجيار، وهو املعيــار الدولــي للتقاريــر املاليــة )١6( بتاريــخ 

١٣ يناير ٢٠١6م. حتل قواعد وتعريفات املعيــار الدولــي إلعداد التقاريــر املاليــة )١6( حمل:

معيار احملاسبة الدويل )١7( - »عقود اإلجيار«.  •

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 4 - »ما إذا كان الترتيب حيتوي على عقد إجيار«.  •

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )١٥( - »عقود التشغيل - احلوافز«  •

تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية )٢7( - »تقييم جوهر املعامالت اليت تنطوي على الشكل   •
القانوين لعقد اإلجيار.

2. أسس اإلعداد والسياسات املحاسبية الهامة )تتمة(

٢-٦ معايير محاسبة لم تصبح سارية بعد )تتمة(

املعيار	الدويل	إلعداد	التقارير	املالية	رقم	16	عقود	اإلجيار	)تتمة(
املركز  قائمة  التأجري يف  اتفاقيات  واملطلوبات من  املوجودات  يعترف جبميع  املعيار منوذج حماسيب ملستأجر  يتطلب 
املايل، ما مل تكن الفترة اثنا عشر شهرًا أو أقل أو أن املوجودات املتضمنة ذات قيمة منخفضة. أما بالنسبة للمؤجر، فإن 

املعيار اجلديد يرحل إىل حد كبري متطلبات احملاسبة للمؤجر ملعيار احملاسبة الدويل -١7 عقود اإلجيار. 

يسري املعيار اجلديد للفترات السنوية اليت تبدأ من أو بعد ١ يناير ٢٠١٩م. ومسموح بالتطبيق املبكر وينبغي اإلفصاح 
عنه. ستقوم اجملموعة بتطبيق املعيار اجلديد يف موعد السريان. تقوم اجملموعة حاليًا بتقييم األثر على القوائم املالية 

املوحدة للمجموعة.
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كما هو مبني يف اإليضاح )٢(، مت إعداد هذه القوائم املالية املوحدة للمجموعة للمرة األوىل وفقا للمعايري الدولية إلعداد 
التقارير املالية.

مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة يف إيضاح ٢-٣ عند إعداد القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب 
املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م، ويف إعداد  للسنة  املوحدة  املالية  القوائم  املعروضة يف هذه  املقارنة  ٢٠١7، ومعلومات 
قائمة املركز املايل االفتتاحية وفًقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية يف ١ يناير ٢٠١6م )تاريخ حتول اجملموعة(.

عند إعداد قائمة املركز املايل االفتتاحية وفًقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، قامت اجملموعة بتعديل املبالغ 
اليت مت اإلفصاح عنها مسبقًا يف القوائم املالية املوحدة املعدة وفقًا للمعايري احملاسبية املتعارف عليها يف اململكة العربية 
التالية واإليضاحات املرفقة هبذه اجلداول كيف أثرت عملية التحول من معايري احملاسبة  السعودية. توضح اجلداول 
السعودية إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية على املركز املايل واألداء املايل للمجموعة. ال يوجد أي أثر جوهري 
العربية  اململكة  املعتمدة يف  املالية  التقارير  الدولية إلعداد  املعايري  املوحدة بعد تطبيق  النقدية  التدفقات  على قائمة 

السعودية.

٣-١ اإلعفاءات

عند  بإعفاءات حمددة  األوىل  للمرة  املعايري  تعتمد  اليت  للشركات   ١ رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  يسمح 
التحول من التطبيق بأثر رجعي لبعض املتطلبات وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

قامت اجملموعة بتطبيق اإلعفاءات التالية:

اختارت اجملموعة عدم تطبيق متطلبات املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )٢( الدفع على أساس أسهم ألدوات 	 
امللكية املمنوحة بعد 7 نوفمرب ٢٠٠٢م واليت مت منحها قبل تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية.

قامت اجملموعة بتطبيق احلكم االنتقايل يف تفسري جلنة تفسريات املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 4 - »ما 	 
إذا كان الترتيب حيتوي على عقد إجيار« وقامت بتقييم كافة الترتيبات بناء على الشروط القائمة يف تاريخ التحول 

إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، ١ يناير ٢٠١6م.

قامت اجملموعة بتطبيق األحكام االنتقالية يف معيار احملاسبة الدويل رقم ٢٣ تكاليف االقتراض ومل تقم بتعديل 	 
تكاليف االقتراض املرمسلة وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية قبل ١ يناير ٢٠١6م

١٠٠ % من األسهم 	  االستحواذ على  املالية ٣ »جتميع األعمال« على  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  مل يتم تطبيق 
اليت هلا حق التصويت يف شركة أكترا إس أيه من قبل شركة سبكيم للتسويق وهي عملية جتميع أعمال متت قبل ١ 
يناير ٢٠١6م حيث اختارت الشركة تطبيق اإلعفاء من تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ٣ بأثر رجعي 
وذلك حسب املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١. إن تطبيق هذا اإلعفاء يعين أن املبالغ الدفترية للموجودات 
واملطلوبات للشركة تعترب التكلفة املفترضة يف تاريخ االستحواذ. بعد تاريخ االستحواذ، يتم القياس وفقا للمعايري 
التقارير املالية املطبقة. يتم استبعاد املوجودات واملطلوبات غري املؤهلة لالعتراف مبوجب املعايري  الدولية إلعداد 
الدولية إلعداد التقارير املالية من الرصيد االفتتاحي لقائمة املركز املايل. ومع ذلك، مل تقم اجملموعة باالعتراف أو 

استبعاد أي مبالغ مت االعتراف هبا سابقا نتيجة ملتطلبات االعتراف وفقًا للتقارير الدولية إلعداد التقارير املالية.

رقم 	  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  بتطبيق  املتعلق   ١ رقم  املالية  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  من  اإلعفاء 
٣ بأثر رجعي، يتطلب أيضا أن يتم استخدام القيمة الدفترية للشهرة وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية يف الرصيد 
التسويات  عن  النظر  بصرف  املالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعاير  وفقًا  الدويل  املايل  املركز  لقائمة  االفتتاحي 
املتعلقة باخنفاض قيمة الشهرة واالعتراف أو إلغاء االعتراف باملوجودات غري امللموسة. )وفقا ملتطلبات املعيار الدويل 
إلعداد التقارير املالية رقم ١ أعاله، فإن الشهرة املتعلقة باالستحواذ على شركة أكترا إس أيه ينبغي اختبارها ملعرفة 

اخنفاض القيمة يف تاريخ التحول ل إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية(.

اختارت اجملموعة تطبيق اإلعفاء وفقًا للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ١ املتعلق بالتفكيك. وفقا لإلعفاء 	 
ملعيار احملاسبة  وفقا  التحول  تاريخ  ومعداهتا يف  بآالهتا  التفكيك اخلاص  التزام  بقياس  قامت اجملموعة  املذكور، 
الدويل رقم ٣7، مث قامت بتقدير املبلغ الذي كان سيتم إدراجه يف تكلفة األصل املعين عندما نشأ االلتزام ألول مرة 
وذلك من خالل خصم االلتزام م حىت ذلك التاريخ باستخدام أفضل تقدير ملعدل اخلصم التارخيي املعدل للمخاطر 
والبالغ ٥%. قامت اجملموعة باحتساب االستهالك املتراكم على هذا املبلغ على أساس التقديرات احلالية لألعمار 

اإلنتاجية لآلالت.
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للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١١٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١١8

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٢ تسوية املجموعة للمركز املالي كما يف ١ يناير ٢٠١٦م )تاريخ التحول إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية(

إيضاح

معايري	احملاسبة	
	السعودية

يف	31	ديسمرب	2015م
بالريال	السعودي

إعادة	تبويب
بالريال	
السعودي

	إعادة	قياس
بسبب	التحول

بالريال	
السعودي

املعايري	الدولية	
	إلعداد

	التقارير	املالية	كما
يف	1	يناير	2016م
بالريال	السعودي

املوجودات
موجودات غري متداولة

١٢.6٠٠.466.١٩٥)7٠٣.78٠.١7٣(١٣.٢٩٣.7٢٥.٢٣٥١٠.٥٢١.١٣٣أ،ب،ج،هـ،ز،ي،كممتلكات وآالت ومعدات
--)٢٩.464.6٩٣(٢٩.464.6٩٣يتكاليف تطوير املشاريع 

١4١.٠66.٣٩7)١١.7٠٢.٩67(١٣١.١٣4.٥67٢١.6٣4.7٩7ج، ط، كموجودات غري ملموسة
٢٩.٥4٣.٩٢٣--٢٩.٥4٣.٩٢٣الشهرة

12٫771٫076٫515)715٫483٫141(13٫483٫868٫4182٫691٫238إمجايل	املوجودات	غري	املتداولة
موجودات متداولة

66٩.١٢١.٩7٢-)٢٩.٢٢٢.86٣(6٩8.٣44.8٣٥زخمزون
٥٥6.٥٩٥.٠١4--٥٥6.٥٩٥.٠١4ذمم مدينة جتارية 

١٩٥.8٩٠.78٣--١٩٥.8٩٠.78٣مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى
٣١.٠٩٥.٣8٩٣١.٠٩٥.٣8٩--واستثمارات قصرية األجل

٢.٥٩7.7٣١٢.١٢7.١٥6.٥٥4-٢.١٢4.٥٥8.8٢٣والنقـد وما يف حـكمه
33٫693٫1203٫579٫859٫712)29٫222٫863(3٫575٫389٫455إمجايل	املوجودات	املتداولة

16٫350٫936٫227)681٫790٫021()26٫531٫625(17٫059٫257٫873إمجايل	املوجودات
حقوق	امللكية	واملطلوبات

حقوق امللكية
٣.666.666.66٠--٣.666.666.66٠رأس املال

٣4.٩48.٠٩7٣4.٩48.٠٩7--وعالوة إصدار أسهم
)6.6٢6.76٠()6.6٢6.76٠(--وأسهم خزينة

١.١٩8.٣٩4.6٣٣--١.١٩8.٣٩4.6٣٣احتياطي نظامي
48.8٩٣.677--48.8٩٣.677احتياطي نتائج بيع / شراء حصص يف شركات تابعة

)7.١٩4.646(--)7.١٩4.646(احتياطي ترمجة عمالت أجنبية

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٢ تسوية املجموعة للمركز املالي كما يف ١ يناير ٢٠١٦م )تاريخ التحول إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية( )تتمة(

إيضاح

معايري	احملاسبة	
	السعودية

يف	31	ديسمرب	2015م
بالريال	السعودي

إعادة	تبويب
بالريال	
السعودي

	إعادة	قياس
بسبب	التحول

بالريال	
السعودي

املعايري	الدولية	
	إلعداد

	التقارير	املالية	كما
يف	1	يناير	2016م
بالريال	السعودي

١.٥٣٩.٠٠4١.٥٣٩.٠٠4--واحتياطي معامالت دفع على أساس أسهم
٣١6.6١٥.48٢)٥8٢.87٠.٥١٠()6.١٢8.٩٥٩(٩٠٥.6١4.٩٥١أ-ز، كأرباح مبقاة

١.68٠.٢6٣.8٠٣)٢٠8.77٥.٢١٢()٣.٣7٩.8١١(١.8٩٢.4١8.8٢6أ - هـ، ز، كحقوق امللكية غري املسيطرة
6٫933٫499٫950)761٫785٫381()9٫508٫770(7٫704٫794٫101إمجايل	حقوق	امللكية

مطلوبات	غري	متداولة
٥.466.44١.٣7٣)٢١.٩٣٩.٠٣٣(٥.488.٢8٣.٩77٩6.4٢٩هـقروض وسلف طويلة األجل

١.788.٣١٠.١٩8)٩.4٠٢.١6٣()٢.٢87.6٣٩(١.8٠٠.٠٠٠.٠٠٠هـ، طصكوك
٥٩.٩٥٣.7٠٣--٥٩.٩٥٣.7٠٣قروض من شركاء طويلة األجل

٥٠.6٠٢.٥٠٠-٥٠.6٠٢.٥٠٠-حإيرادات مؤجلة
٢٩.٢67.8٥٠١٩٥.٠86.٥6٥-١6٥.8١8.7١٥دمنافع املوظفني
76.6٩6.٩٢٣76.6٩6.٩٢٣)٥٠.6٠٢.٥٠٠(٥٠.6٠٢.٥٠٠ب،حالتزام التفكيك

74٫623٫5777٫637٫091٫262)2٫191٫210(7٫564٫658٫895إمجايل	املطلوبات	غري	املتداولة
مطلوبات	متداولة
٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠--٣٠٠.٠٠٠.٠٠٠قرض قصري األجل

7١١.٣١٩.١٢8--7١١.٣١٩.١٢8 اجلـزء املـتداول من قروض وسلف طويلة األجل
78.7١٣.74١--78.7١٣.74١ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى

٥.٣7١.78٣٥٠٣.٢7٩.7٢8)١4.8٣١.64٥(٥١٢.7٣٩.٥٩٠و،طمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
١٠4.٥٥٥.٥٢4--١٠4.٥٥٥.٥٢4الزكاة وضريبة الدخل الدائنة

8٢.476.8٩4--8٢.476.8٩4قروض من شركاء قصرية األجل
5٫371٫7831٫780٫345٫015)14٫831٫645(1٫789٫804٫877إمجايل	املطلوبات	املتداولة

79٫995٫3609٫417٫436٫277)17٫022٫855(9٫354٫463٫772إمجايل	املطلوبات
16٫350٫936٫227)681٫790٫021()26٫531٫625(17٫059٫257٫873إمجايل	حقوق	امللكية	واملطلوبات



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٢١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٢٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٣ تسوية املجموعة للمركز املالي كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

إيضاح

	معايري	احملاسبة
	السعودية	يف

31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

إعادة	تبويب
بالريال	السعودي

	إعادة	قياس
بسبب	التحول

بالريال	السعودي

املعايري	الدولية	إلعداد	
التقارير	املالية	كما	يف

	31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

املوجودات
موجودات غري متداولة

١٢.٣46.6١٣.٩٥٣)674.٩84.٥٥8()٩.٠١7.6١٢(١٣.٠٣٠.6١6.١٢٣أ، ب، ج، ز، ي، كممتلكات وآالت ومعدات
١١7.8٣٥.٥٥7)8.8١7.٢١٢(١٠٣.7٣٣.٥٠٢٢٢.٩١٩.٢67ج، ط، كموجودات غري ملموسة

٢٩.٥4٣.٩٢٣--٢٩.٥4٣.٩٢٣الشهرة
12٫493٫993٫433)683٫801٫770(13٫163٫893٫54813٫901٫655إمجايل	املوجودات	غري	املتداولة

موجودات	متداولة
7٥4.4٠٢.7٣4-)٢7.8٣٠.٠6١(78٢.٢٣٢.7٩٥زخمزون

6٢٣.٥67.٥4٠--6٢٣.٥67.٥4٠ذمم مدينة جتارية 
8٥.١٣٠.٠٢4--8٥.١٣٠.٠٢4مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

٢٣.67٢.٩٢8٢٣.67٢.٩٢8--واستثمارات قصرية األجل
7.٠٣٥.7٠6١.8٢٢.68٩.٠٥٩-١.8١٥.6٥٣.٣٥٣والنقـد وما يف حـكمه

30٫708٫6343٫309٫462٫285)27٫830٫061(3٫306٫583٫712إمجايل	املوجودات	املتداولة
15٫803٫455٫718)653٫093٫136()13٫928٫406(16٫470٫477٫260إمجايل	املوجودات

حقوق	امللكية	واملطلوبات
حقوق امللكية

٣.666.666.66٠--٣.666.666.66٠رأس املال
٣4.6٥6.٣٠٩٣4.6٥6.٣٠٩--وعالوة إصدار أسهم

)7.٥٩٠.٠٠٠()7.٥٩٠.٠٠٠(--وأسهم خزينة
١.٢٠٥.٣٩7.٣٩٥--١.٢٠٥.٣٩7.٣٩٥احتياطي نظامي

١٢.٩4٩.٠4٢--١٢.٩4٩.٠4٢احتياطي نتائج بيع / شراء حصص يف شركات تابعة
)7.٩١4.٩4٩(--)7.٩١4.٩4٩(احتياطي ترمجة عمالت أجنبية

إيضاح

	معايري	احملاسبة
	السعودية	يف

31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

إعادة	تبويب
بالريال	السعودي

	إعادة	قياس
بسبب	التحول

بالريال	السعودي

املعايري	الدولية	إلعداد	
التقارير	املالية	كما	يف

	31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

١.468.١٥٩١.468.١٥٩--واحتياطي معامالت دفع على أساس أسهم
٣٥8.4٠٥.7٢٥)٥٩٩.٠٠6.٩٩٢()٩.٠٢7.٠8٥(٩66.4٣٩.8٠٢أ-ز، كأرباح مبقاة

١.4٢١.١٥6.6٥٣)٢٠٠.٥٢8.8١١()4.٩٠١.٣٢١(١.6٢6.٥86.78٥أ - هـ، ز، كحقوق امللكية غري املسيطرة
6٫685٫194٫994)771٫001٫335()13٫928٫406(7٫470٫124٫735إمجايل	حقوق	امللكية

مطلوبات	غري	متداولة
٣.8٠7.6٠8٥.6١٢.٩٣٠.٣6٣-٥.6٠٩.١٢٢.7٥٥هـقروض وسلف طويلة األجل

٩٩7.4٠٢.٩64)١87.8٣٣(-٩٩7.٥٩٠.7٩7هـ، طصكوك
68.888.٣٢٣--68.888.٣٢٣قروض من شركاء طويلة األجل

٥٠.6٠٢.٥٠٠-٥٠.6٠٢.٥٠٠-حإيرادات مؤجلة
٢6.٣٣8.٥١7٢٠8.٣4١.778-١8٢.٠٠٣.٢6١دمنافع املوظفني
8٢.8٥٢.7٢884.4٩١.٣٠4)٥٠.6٠٢.٥٠٠(٥٢.٢4١.٠76ب،حالتزام التفكيك

112٫811٫0207٫022٫657٫232-6٫909٫846٫212إمجايل	املطلوبات	غري	املتداولة

مطلوبات	متداولة
٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠--٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠قرض قصري األجل

١.٠٥٣.١١٠.874--١.٠٥٣.١١٠.874اجلـزء املـتداول من قروض طويلة األجل
١٣٥.٠88.٩١١--١٣٥.٠88.٩١١ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى

٥.٠٩7.١7٩٥٣٩.٠٥8.66٥-٥٣٣.٩6١.486و، طمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
١٠١.٢٢4.646--١٠١.٢٢4.646الزكاة وضريبة الدخل الدائنة

67.١٢٠.٣٩6--67.١٢٠.٣٩6قروض من شركاء قصرية األجل
5٫097٫1792٫095٫603٫492-2٫090٫506٫313إمجايل	املطلوبات	املتداولة

117٫908٫1999٫118٫260٫724-9٫000٫352٫525إمجايل	املطلوبات
15٫803٫455٫718)653٫093٫136()13٫928٫406(16٫470٫477٫260إمجايل	حقوق	امللكية	واملطلوبات

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٣ تسوية املجموعة للمركز املالي كما يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م )تتمة(



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٢٣ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٢٢

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٤ تسوية املجموعة لقائمة الدخل املوحدة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

إيضاح

	معايري	احملاسبة
	السعودية	للسنة

املنتهية	يف
31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

إعادة	تبويب
بالريال	السعودي

إعادة	قياس
بسبب	التحول

بالريال	السعودي

	املعايري	الدولية
	إلعداد	التقارير	املالية

للسنة	املنتهية	يف
31	ديسمرب	2016م
بالريال	السعودي

٣.٥١٥.٠4٣.٥٢7-٣.٣67.47٥.4١٢١47.٥68.١١٥ل اإليرادات
)٢.6٥٣.٥٩١.4٢٠(٢٥.٣٠4.٠8٠)١.7٥7.6١٣()٢.677.١٣7.887(أ-د، ز، كتكلفة املبيعات
6٩٠.٣٣7.٥٢٥١4٥.8١٠.٥٠٢٢٥.٣٠4.٠8٠86١.4٥٢.١٠7إمجايل	الربح

)٢٠4.7٥6.٩٠7(-)١47.٥68.١١٥()٥7.١88.7٩٢(لمصروفات بيع وتوزيع
)٢١٩.٣٥8.٩6٣()4.٥7٠.8٥8(١.7٥7.6١٣)٢١6.٥4٥.7١8(ج ، د ، ومصروفات عمومية وإدارية

٢٠.7٣٣.٢٢٢4٣7.٣٣6.٢٣7-4١6.6٠٣.٠١٥الربح	التشغيلي

ربح	التشغيل
٣8.٢٢٣.7١4--٣8.٢٢٣.7١4إيرادات متويلية
)٢88.٥٩7.٥٩4()4٢.٩4٠.٥68(-)٢4٥.6٥7.٠٢6(ب، د، هـتكاليف متويلية

8.8٥٣.٣4٢--8.8٥٣.٣4٢إيرادات / )مصروفات( أخرى
)٣١.٣٢١.٩٣8(--)٣١.٣٢١.٩٣8(شطب ممتلكات وآالت ومعدات

١64.4٩٣.76١)٢٢.٢٠7.٣46(-١86.7٠١.١٠7الربح قبل الزكاة والضريبة
)7٢.٩٥٠.87٥(--)7٢.٩٥٠.87٥(الزكاة وضريبة الدخل

91٫542٫886)22٫207٫346(-113٫750٫232ربح	السنة

الربح	عائد	إىل:
4٣.٠8٣.7٥٣)٢6.٩4٣.86٣(-7٠.٠٢7.6١6مسامهي الشركة

4.7٣6.٥١748.4٥٩.١٣٣-4٣.7٢٢.6١6حقوق امللكية غري املسيطرة
١١٣.7٢٢.٢٠(-٥٠.٢٣٢7.٣46(٩١.٥4٢.886

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
٣-٥ تسوية املجموعة لقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م

 معايري احملاسبة
 السعودية للسنة

املنتهية يف
٣١ ديسمرب ٢٠١6م

بالريال السعودي
إعادة تبويب

بالريال السعودي

 إعادة قياس
بسبب التحول

بالريال السعودي

 املعايري الدولية إلعداد
 التقارير املالية للسنة

املنتهية يف
 ٣١ ديسمرب ٢٠١6م

بالريال السعودي

٩١.٥4٢.886)٢٢.٢٠7.٣46(-113٫750٫232ربح	السنة
بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	سيتم	إعادة	تبويبها	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:

)7٢٠.٣٠٣()7٢٠.٣٠٣(--فروق صرف عمالت أجنبية عند ترمجة العمليات األجنبية
)7٢٠.٣٠٣()7٢٠.٣٠٣(--صايف جمموع الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تبويبه إىل الربح أو اخلسارة يف فترات الحقة:
بنود	الدخل	الشامل	اآلخر	اليت	لن	يتم	إعادة	تبويبه	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:

7.6٩8.٣667.6٩8.٣66--إعادة قياس األرباح على خطط املنافع احملددة
7٫698٫3667٫698٫366--صايف	إمجايل	الدخل	الشامل	اآلخر	الذي	لن	يتم	إعادة	تبويبه	إىل	الربح	أو	اخلسارة	يف	فترات	الحقة:

6٫978٫0636٫978٫063--جمموع	الدخل	الشامل	اآلخر	للسنة
٩8.٥٢٠.٩4٩)١٥.٢٢٩.٢8٣(-١١٣.7٥٠.٢٣٢جمموع الدخل الشامل للسنة

جمموع	الدخل	الشامل	عائد	إىل:
48.٠7٢.7٠٢)٢١.٩٥4.٩١4(-7٠.٠٢7.6١6مسامهي الشركة

6.7٢٥.6٣١٥٠.448.٢47-4٣.7٢٢.6١6حقوق امللكية غري املسيطرة
113٫750٫232-)15٫229٫283(98٫520٫949



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٢٥ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٢4

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(

الدخل  امللكية كما يف ١ يناير ٢٠١6م و ٣١ ديسمرب ٢٠١6م وإمجايل  ٣.  فيما يلي إيضاحات حول بنود تسوية حقوق 
الشامل للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م:

أ(		اخنفاض	قيمة	املمتلكات	واآلالت	واملعدات
وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية، مت مراجعة املوجودات غري املتداولة لتحديد االخنفاض يف القيمة عندما تشري األحداث 
أو التغريات يف الظروف إىل أن قيمتها الدفترية قد تتجاوز جمموع التدفقات النقدية املستقبلية غري املخصومة املتوقعة 
من االستخدام واالستبعاد النهائي. لغرض تقييم اخنفاض القيمة، مت جتميع املوجودات عند أدىن مستوى تكون فيه 
التدفقات النقدية احملددة مستقلة إىل حد كبري عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى. إذا كانت التدفقات النقدية 
غري املخصومة املقدرة جملموعة املوجودات أقل من القيمة الدفترية جملموعة املوجودات، يتم قياس خسارة االخنفاض 

القيمة باعتبارها زيادة يف القيمة الدفترية عن القيمة العادلة.

وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، كما هو مبني يف إيضاح ٣-٢ )ك(، يتم تقييم اخنفاض قيمة املوجودات 
اليت ال تنتج تدفقات نقدية مستقلة بشكل كبري عن املوجودات أو جمموعات املوجودات األخرى، على مستوى الوحدة 
املولدة للنقد بناًء على املبلغ القابل لالسترداد للوحدة املولدة للنقد باستخدام التدفقات النقدية املخصومة. يف تاريخ 
القابلة  املبالغ  أن  اجملموعة  قررت  املنهجية،  يف  للتغريات  ونتيجة  املالية،  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايري  إىل  التحول 
لالسترداد لوحدتني من الوحدات املولدة للنقد ومها الشركة العاملية للدايول وشركة بويل بيوتيلني ترفثليت كانت أقل 
من قيمتها الدفترية بناء على قيمة الوحدة املولدة للنقد اليت ختفض التدفقات النقدية باستخدام معدل خصم قبل 
الضريبة بنسبة ١٠%. وقد نتج عن ذلك خسارة اخنفاض يف القيمة مببلغ 4٠٠ مليون ريال سعودي يف الشركة العاملية 
للدايول ومبلغ ٣٠٠ مليون ريال سعودي يف شركة بويل بيوتيلني ترفثليت كما يف ١ يناير ٢٠١6. ويتلخص األثر الناتج 

عن التغري فيما يلي:

31	ديسمرب	2016م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

)٢٥.8٩٠.١٢8(-خفض تكلفة املبيعات
)٢٥.8٩٠.١٢8(-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)674.١٠٩.87٢()7٠٠.٠٠٠.٠٠٠(املمتلكات وآالت واملعدات

٥١٥.64٠.٠٠٠٥٠١.686.6٣٢أرباح مبقاه
١84.٣6٠.٠٠٠١7٢.4٢٣.٢4٠حقوق امللكية غري املسيطرة

ب(		التزام	التفكيك
رقم  الدويل  وفقا ملتطلبات معيار احملاسبة  للمجموعة  القائمة  واآلالت  املصنع  تفكيك  التزام  باحتساب  اإلدارة  قامت 
٣7 »املخصصات واملطلوبات احملتملة واملوجودات احملتملة« كما يف تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير 

املالية.

رغم أن تكاليف التفكيك النهائية أو التزام التخريد غري مؤكدة للشركة، وقد ختتلف تقديرات التكلفة بناء علی عدة 
عوامل، فقد استنتجت اإلدارة عند الوصول إىل تعديالت إعادة القياس وفقًا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية 
أعاله بعض االفتراضات والتقديرات اخلاصة بسعر اخلصم والتكلفة املتوقعة لتفكيك وإزالة املصنع واملعدات من املوقع 

والتوقيت املتوقع لتلك التكاليف. 

فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

31	ديسمرب	2016م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

٢.٢٩٢.٢47-زيادة يف تكلفة املبيعات
6.١٥٥.8٠٥- مصروفات متويلية

8.448.٠٥٢-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
44.١٩6.٩٢٥4١.٩٠4.677ممتلكات وآالت ومعدات

)8٢.8٥٢.7٢8()76.6٩6.٩٢٣(مطلوبات غري متداولة أخرى
٢٢.٢6٩.6١4٢٩.8٢٥.4٠٣أرباح مبقاه

١٠.٢٣٠.٣84١١.١٢٢.648حقوق امللكية غري املسيطرة

ج(		التكاليف	غري	املؤهلة	للرمسلة	
األرباح  واملعدات مقابل  املمتلكات واآلالت  التشغيل من  االعتراف ببعض تكاليف ما قبل  إلغاء  التحول، مت  تاريخ  يف 

املبقاة ألهنا مل تستوف معايري الرمسلة مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم ٣8 أو معيار احملاسبة الدويل رقم ١6.

عـالوة على ذلك، مت استبعـاد بعض التكاليف املتعلقـة بوضع العالمـة التجـاريـة ووضع خطط التعـاقـب، وغيـرها من 
الدويل  املوجـودات غري امللموسـة حيـث أهنا ال تستوف معايري الرمسلة كموجودات غري ملموسة وفقا ملعيار احملاسبة 

رقم ١6.

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(

فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

31	ديسمرب	2016م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

)٥١٢.٢٠٥(-خفض تكلفة املبيعات - استهالك
)٢.8٩١.٥٥6(-خفض تكلفة املبيعات - اإلطفاء

١.٠4٣.87٣-زيادة يف املصروفات اإلدارية - إلغاء اعتراف إضايف
)٢.٣٥٩.888(-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)٣٩.٠٢4.8٣4()٣8.4٩٣.١66(ممتلكات وآالت ومعدات

)8.8١١.4١٢()١١.7٠٢.٩67(موجودات غري ملموسة
4٥.٠٣8.٩٣٣4٢.8٠١.٣78أرباح مبقاة

٥.١٥7.٢٠٠٥.٠٣4.868حقوق امللكية غري املسيطرة

د(		التزامات	املنافع	احملددة
االئتمان  وحدة  لطريقة  وفقا  احملددة  املنافع  التزام  بقياس  ملزمة  الشركة  تكن  مل  السعودية،  احملاسبة  ملعايري  وفقًا 
املقدرة. ومع ذلك، وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، يتم االعتراف بالتزامات مكافأة هناية اخلدمة على 
أساس اكتواري. لذلك، كما يف تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، قامت الشركة بإعادة قياس 
التزام املنافع احملددة وفقا لطريقة وحدة االئتمان املقدرة )كما هو مطلوب وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل رقم ١٩( وذلك 

من خالل تقييم اكتواري ملكافأة هناية اخلدمة للموظفني. فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

31	ديسمرب	2016م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

 زيادة / )اخنفاض( يف مكافأة هناية اخلدمة
)٢.7٥٩.٥٠٣(-للموظفني - تكلفة املبيعات

 زيادة / )اخنفاض( يف مكافأة هناية اخلدمة
)١٠4.486(-للموظفني - مصروفات إدارية

7.6٣٣.٠٢4-زيادة يف مكافأة هناية اخلدمة للموظفني - تكلفة متويل
)7.6٩8.٣66(-إعادة قياس األرباح و )اخلسائر( على خطط املنافع احملددة

)٢.٩٢٩.٣٣١(-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل
قائمة	املركز	املايل	املوحدة

)٢6.٣٣8.٥١7()٢٩.٢67.8٥٠(منافع املوظفني الدائنة
٢١.٥6١.7٥٠١٩.4١6.٩٢٢أرباح مبقاة

7.7٠6.١٠٠6.٩٢١.٥٩٥حقوق امللكية غري املسيطرة



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٢7 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٢6

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
هـ(	التكلفة	املطفأة	-	القروض	طويلة	األجل	والسلف	والصكوك

يف تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مت إعادة قياس القروض والسلف احململة بفوائد من قبل 
الشركة بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. مت احتساب التكلفة املطفأة بعد األخذ بعني االعتبار 

أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم أو التكاليف اليت متثل جزاء ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي.

وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية، مت االعتراف بالرسوم املدفوعة عن إنشاء تسهيالت قروض كتكاليف معاملة قرض 
ومت إطفاؤها على مدى فترة القرض بطريقة القسط الثابت.  

الثابت مقابل  القسط  القرض بطريقة  الفرق بني إطفاء رسوم تدبري  الذي ميثل  الفعلي  الفائدة  أثر إطفاء معدل  إن 
طريقة معدل الفائدة الفعلي للفترات السابقة على تاريخ الرصيد االفتتاحي لقائمة املركز املايل وفقًا للمعايري الدولية 
إلعداد التقارير املالية قد ظهر إما يف اخلسائر املتراكمة أو مت رمسلته كجزء من املمتلكات واآلالت واملعدات. ويفترض 
األخري أن هذه التكاليف تعزى مباشرة إىل اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة إىل أن تصبح هذه األصول جاهزة 

لالستخدام املقصود منها.

فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

٢٩.١٥٢.478-مصروفات متويلية
٢٩.١٥٢.478-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)٣.8١٩.١44(٢١.84٢.6٠4قروض وسلف طويلة األجل

٩.4٠٢.١6٣١87.8٣٣صكوك
٣.٥١٠.44٥)٢٣.١66.٩٠٥(أرباح مبقاة

١.4٠6.٠7٠٣.88١.١٩7حقوق امللكية غري املسيطرة
)٣.76٠.٣٣١()٩.48٣.٩٣٢(املمتلكات واآلالت واملعدات - مصانع حتت اإلنشاء

	و(	برنامج	املوظفني	التحفيزي	من	سبكيم
تقدم اجملموعة خطة مكافآت دفع على أساس أسهم ملوظفيها الذين يستوفون معايري معينة تسمى برنامج املوظفني 

التحفيزي من سبكيم. يتم شراء األسهم باستخدام حساب مصريف للصندوق.

عند إنشاء احلساب املصريف للصندوق، قدمت اجملموعة قرضا هلذا احلساب املصريف للصندوق لشراء أسهم معينة قبل 
االكتتاب العام يف اجملموعة بعالوة إصدار امسية. وبعد االكتتاب العام، مت بيع جزء من تلك األسهم ومت استخدم املال 
يف تسديد قرض اجملموعة إىل احلساب املصريف. بعد هذه املعاملة، تعاملت اجملموعة مع احلساب املصريف لصندوق 
برنامج املوظفني التحفيزي من سبكيم باعتباره مستقاًل عن اجملموعة. يتم إدارة هذا الصندوق من قبل أحد البنوك 
وأية مبالغ نقدية حمتفظ هبا أو مبالغ مستلمة من املوظفني الذين يكونون جزء من برنامج املوظفني التحفيزي من 
سبكيم أو إيرادات التمويل أو توزيعات األرباح على األسهم املخصصة للموظفني يتم االحتفاظ هبا يف هذا احلساب 

املصريف للصندوق وال يتم إدراجها يف القوائم املالية للمجموعة.

يظهر التقييم وفقا للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية أنه ال توجد قيود قانونية على اجملموعة يف التعامل مع هذا 
الدفع على أساس  التحول، مت احتساب خطة  النحو، يف تاريخ  الصندوق باعتباره مستقال عن اجملموعة. وعلى هذا 
املالية رقم ٢. فيما يلي  التقارير  الدويل إلعداد  املعيار  امللكية مبوجب  لتسوية حقوق  باعتبارها خطة مكافآت  أسهم 

ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

١.٣84.٠١١-زيادة يف املصروفات اإلدارية - معامالت دفع على أساس أسهم
1٫384٫011-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
٣١.٠٩٥.٣8٩٢٣.67٢.٩٢8استثمارات قصرية األجل

٢.٥٩7.7٣١7.٠٣٥.7٠6نقد وما يف حكمه
)٣4.6٥6.٣٠٩()٣4.٩48.٠٩7(عالوة أسهم
6.6٢6.76٠7.٥٩٠.٠٠٠أسهم خزينة

)١.468.١٥٩()١.٥٣٩.٠٠4(احتياطي معامالت دفع على أساس أسهم
)٥.٠٩7.١7٩()٥.٣7١.78٣(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 ١.٥٣٩.٠٠4٢.٩٢٣.٠١٣أرباح مبقاة

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
ز(	املخزون

يف تاريخ التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية، مت إعادة تبويب قطع الغيار ذات الطبيعة الرأمسالية من 
املخزون إىل املمتلكات واآلالت واملعدات، حيث أهنا تستويف معايري االعتراف باملمتلكات واآلالت واملعدات. 

وعالوة على ذلك، مت االعتراف بتكلفة االستهالك ذي العالقة حبساب االستهالك بأثر رجعي لقطع الغيار حىت تاريخ 
التحول إىل املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

٢.٠٣٥.٩7١-زيادة يف تكلفة املبيعات - استهالك
٢.٠٣٥.٩7١-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)٢7.8٣٠.٠٥٩()٢٩.٢٢٢.86٣(خمزون

٢١.4٠٠.٣٩6١7.٩7١.6٢١ممتلكات وآالت ومعدات
٥.١46.64٩6.٥68.٣٥8أرباح مبقاة

٢.67٥.8١8٣.٢٩٠.٠8٠حقوق امللكية غري املسيطرة

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)٢6.٩8٣.4٣٢()25٫523٫850(املمتلكات واآلالت واملعدات

23٫922٫436٢٢.٩١٣.46٣موجودات غري ملموسة
982٫310٢.4٥8.7٢7أرباح مبقاة

619٫104١.6١١.٢4٢حقوق امللكية غري املسيطرة

ح(	اإليرادات	املؤجلة
قامت اجملموعة مبوجب معايري احملاسبة السعودية بتصنيف دفعة مقدمة مببلغ ٥٠.6 مليون ريال سعودي )تسلمتها 
الشركة العاملية للغازات للدخول يف اتفاقية توريد مع عميل تقوم الشركة مبوجبها بتزويد العميل بالغاز الطبيعي وأول 
أكسيد الكربون( كالتزام غري متداول آخر. سيتم تعديل الدفعة املقدمة على أساس الفواتري املقدمة للعميل خالل أول 
6٠ شهر من تاريخ البدء بتزويد العميل بأول أكسيد الكربون، أعيد تبويبها يف تاريخ التحول إىل إيرادات مؤجلة. فيما 

يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة املركز املايل املوحدة

)٥٠.6٠٢.٥٠٠()٥٠.6٠٢.٥٠٠(إيرادات مؤجلة
٥٠.6٠٢.٥٠٠٥٠.6٠٢.٥٠٠مطلوبات غري متداولة أخرى

ط(	رسوم	إنشاء	قرض	الصكوك
مت رمسلة رسوم تدبري القرض املدفوعة على قرض الصكوك باعتبارها غري ملموسة. يف تاريخ التحول، مت إعادة تبويب 
صايف القيمة الدفترية لرسوم تدبري القرض وتسجيلها كجزء من مطلوبات الصكوك. فيما يلي ملخص األثر الناجم 

عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م
قائمة املركز املايل املوحدة

-)٢.٢87.6٣٩(صكوك
-)٢.٢87.6٣٩(موجودات غري ملموسة

ي(	تكلفة	تطوير	املشروعات
يف تاريخ التحول، مت إعادة تبويب مبلغ ١4.6 مليون ريال سعودي إىل املمتلكات واآلالت واملعدات من تكاليف تطوير 
املشاريع حيث أهنا تستويف معايري االعتراف باملمتلكات واآلالت واملعدات. كما مت شطب مبلغ ١4.8 مليون ريال سعودي 
من تكاليف تطوير املشاريع املتعلقة مبشاريع اليت مل تعد ذات جدوى من خالل استخدام خمصص مت تكوينه لتلك 

املشاريع واحملتفظ هبا ضمن مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى. فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م 
قائمة املركز املايل املوحدة
-١4.644.٥87املمتلكات واآلالت واملعدات

-)٢٩.464.6٩٣(تكاليف تطوير املشاريع
-١4.8٢٠.١٠6مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٢٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٢8

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

3. تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية للمرة األولى )تتمة(
ك(	إعادة	تبويب	بعض	تكاليف	الربجميات	من	املمتلكات	واآلالت	واملعدات	إىل	املوجودات	غري	امللموسة

وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية، قامت اجملموعة برمسلة تكاليف برامج معينة ضمن املمتلكات واآلالت واملعدات. ومبا 
أن هذه الربامج ليست جزءا ال يتجزأ من أي ممتلكات أو آالت أو معدات وتستويف تعريف املوجودات غري امللموسة، 
فقد أعيد تبويب القيمة الدفترية للربجميات يف تاريخ التحول باعتبارها موجودات غري ملموسة. كما يتم إطفاء تكلفة 
الربامج على مدى مخس سنوات، يف حني كانت األعمار اإلنتاجية مبوجب املعايري احملاسبة السعودية ختتلف حبسب 

التصنيف اليت كانت هذه األصول تابعة له. مت تعديل أثر اإلطفاء اإلضايف يف األرباح املبقاة. 

فيما يلي ملخص األثر الناجم عن التغري:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م 
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

٢.468.٥٥٣-زيادة يف تكلفة املبيعات  - استهالك
٢.468.٥٥٣-إمجايل التعديل يف إمجايل الدخل الشامل

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م 
قائمة	املركز	املايل	املوحدة
)٢6.٩8٣.4٣٢()٢٥.٥٢٣.8٥٠(املمتلكات واآلالت واملعدات

٢٣.٩٢٢.4٣6٢٢.٩١٣.46٣موجودات غري ملموسة
٩8٢.٣١٠٢.4٥8.7٢7أرباح مبقاة

6١٩.١٠4١.6١١.٢4٢حقوق امللكية غري املسيطرة

التغريات	يف	عرض	تكاليف	التوزيع	املباشرة
تبيع اجملموعة منتجاهتا مباشرة إىل العمالء وذلك من خالل منصات توزيع املسوقني. ويعمل هؤالء املسوقون بصفتهم 
موكلني ويتم تسجيل اإليرادات بالصايف بعد خصم هامش هؤالء املسوقني وأية رسوم شحن وتوزيع أخرى يتحملها 
املسوقون مباشرة ويتم خصمها عند الوصول إىل سعر التسوية. وفقًا ملعايري احملاسبة السعودية، مت خصم بعض رسوم 
التوزيع اليت تدفعها اجملموعة مباشرة إىل الغري حيث متت املبيعات من خالل املسوقني من اإليرادات. وقد مت عرض 
هذه التكاليف بشكل منفصل كمصروفات بيع وتوزيع بدال من خصمها من اإليرادات، وذلك مبا يتماشى مع متطلبات 

العرض وفقًا ملعيار احملاسبة الدويل ١8. 

ويتلخص أثر إعادة تبويب هذه التكاليف فيما يلي:

٣١ ديسمرب ٢٠١6م1	يناير	2016م 
قائمة	الدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة

)١47.٥68.١١٥(-زيادة يف اإليرادات
١47.٥68.١١٥-زيادة يف مصروفات البيع والتسويق

معلومات القطاعات   4

لدى اجملموعة قطاعات التشغيل التالية:

املواد الكيميائية األساسية، اليت تشمل امليثانول ومنتجات البوتان وأول أكسيد الكربون.	 

أسيتات 	  اإليثيل،  أسيتات  الفينيل،  أسيتات  مونومرات  األسيتيل،  محض  تشمل  واليت  الوسيطة،  الكيميائية  املواد 
البوتيل، ومواد ذات صلة.

وبيوتيلني 	  الكحويل  فينيل  البويل  فينيل،  أسيتات  بويل  الكثافة،  منخفض  إيثيلني  البويل  تشمل  اليت  البوليمرات، 
تريفثاالت ومصنع منتجات األسالك الكهربائية.

التسويق، والذي يشمل شركة سبكيم للتسويق وشركاهتا التابعة األجنبية كما هو مبني يف اإليضاح رقم ١.	 

شركات وغريها، واليت تشمل سبكيم، ومصنع أفالم خالت فينيل اإليثيلني وأدوات التصنيع.	 

4. معلومات القطاعات )تتمة(
يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو اخلسارة ويتم قياسه بشكل متسق مع الربح أو اخلسارة يف القوائم املالية املوحدة.

السنة	املنتهية	يف		31	ديسمرب	2017م
	املواد	الكيميائية

األساسية
املواد	الكيميائية	

املجموعشركات	وغريهاتسويق	البوليمراتالوسيطة
اإليرادات	

١.٥٠٣.٣١٢.١٥7١.48٠.٢٠٩.6١٢١.٠٥٢.٢8٥.74٥4٠6.6٣٢.٥٣8١٥.٥88.٥١١4.4٥8.٠٢8.٥6٣عمالء خارجيون
٣٥8.٥٢٩.68٩8٢٢.47٥.7٢84٠.887.٥6٥٢.48٣.٠٥4.٩٢٥١٠٩.٥٠8.٢٠4٣.8١4.4٥6.١١١بني القطاعات

١.86١.84١.846٢.٣٠٢.68٥.٣4٠١.٠٩٣.١7٣.٣١٠٢.88٩.687.46٣١٢٥.٠٩6.7١٥8.٢7٢.484.674إمجايل اإليرادات
1٫407٫121٫026)4.4٣٢.١٢٥(7٩4.4٩٥.٣٠4١77.٢٣٢.٣١٩٣٣٣.١١6.٠٢٢١٠6.7٠٩.٥٠6إمجايل الربح

896٫620٫050)٣8.7٠8.٩6٥(٥7٣.78٩.١٢47٠.٥4٥.8٢٢٢٢٥.6٢١.86١6٥.٣7٢.٢٠8الربح التشغيلي
655٫882٫682)١٠١.٩46.8١٣(١67.6٠٠.4676٥.446.٩6٩)١١.7١7.١٠٢(٥٣6.4٩٩.١6١ربح	القطاع

4.776.٣88.١٣٥6.٠١4.4٣١.١٥٢4.٠7٩.7٣4.76٣8١٥.٥٥٩.٩6٣٩.٢٩٩.٣٥١.٩٣٩24٫985٫465٫952جمموع	املوجودات
٢.١٩4.88٩.٩٣٩٢.8٠7.7١٠.٢٢٠٢.٣8١.٢٠7.٣١6٥١٢.٢٥٥.7٩٩٣.4٠٣.6١٩.78411٫299٫683٫058جمموع	املطلوبات

إفصاحات أخرى
4١6.٠6١.٩٠٥١٠٩.٩٢٢.64٢8٠.64٩.١١٢88١.٣٠6٢7.١77.٠٩7634٫692٫062نفقات	رأمسالية

٤-١ تسويات 

ربح	التشغيلإمجايل	الربحجمموع	اإليرادات

الربح	القطاعي	
)قبل	الزكاة	

وضريبة	الدخل(
	جمموع

جمموع	املطلوباتاملوجودات
8.٢7٢.484.674١.4٠7.١٢١.٠٢68٩6.6٢٠.٠٥٠6٥٥.88٢.68٢٢4.٩8٥.46٥.٩٥٢١١.٢٩٩.68٣.٠٥8مفصح	حسب	القطاع

تسوية	/	استبعاد
-----)٣.8١4.4٥6.١١١(استبعاد إيرادات بني القطاعات

)٢.٥٣٠.644.4٢١()٩.٠٠٥.46٢.7٥١(١.46٢.474١8.٩٣٣.١٢٥٣8.٠77.٠٩٩١٥.٣٠٣.٩٢٢تعديالت التوحيد
4.4٥٩.4٩١.٠٣71٫426٫054٫151934٫697٫14967١.١86.6٠4١٥.٩8٠.٠٠٣.٢٠١8.76٩.٠٣8.6٣7وفقًا	للقوائم	املالية



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٣١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٣٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

4. معلومات القطاعات )تتمة(

السنة املنتهية يف ٣١  ديسمرب ٢٠١6م
املواد الكيميائية 

األساسية
املواد الكيميائية 

اجملموعشركات وغريهاتسويق البوليمراتالوسيطة
اإليرادات	

٩7٣.4٢٥.٢٩١١.٣١٠.86٢.٣٠6٩78.٢١4.76٩٢4٩.7١٠.٥٩٠١.٥٥٠.8٥7٣.٥١٣.76٣.8١٣عمالء خارجيون
٢.74٩.٥88.8٣٢-٣٥٣.٥66.٢٠٠66٠.٣٢4.8١4٩٥.66٣.8٠١١.64٠.٠٣4.٠١7بني القطاعات

١.٣٢6.٩٩١.4٩١١.٩7١.١87.١٢٠١.٠7٣.878.٥7٠١.88٩.744.6٠7١.٥٥٠.8٥76.٢6٣.٣٥٢.64٥جمموع اإليرادات
854٫431٫702	)٢.7٣٠.64٠(76.٠٠٥.١٣٥ ٣76.٩4٢.١8١ )78٢.١٥4(4٠4.٩٩7.١8٠ إمجايل الربح

396٫631٫469	)٢٥.484.٥٣4(4٣.٥٣8.١8٠ ٢88.4٩7.677 )٩8.44٢.٠88(١88.٥٢٢.٢٣4 الربح التشغيلي
149٫810٫094	)٥٢.8١٠.٢4٠(4٣.7٩4.664 ٢٢٠.٠١٠.7١8 )١84.٣٣٩.٣7٣(١٢٣.١٥4.٣٢٥ربح القطاع

4.٣١٩.٠٩١.٢٢8٥.٩٢٩.٩١٩.٣٠84.١68.٩78.١8668٣.١٠٢.4٠48.8٣٥.٩٢٢.7٢623٫937٫013٫852جمموع املوجودات
١.8٩٣.48٢.١86٣.٣٠٩.47٠.٢47٢.8٥٢.7٣4.٠7٢44٣.٠٣٩.674٣.٣٣8.4٥١.٠٢٣11٫837٫177٫202جمموع املطلوبات
إفصاحات أخرى
١68.7٢8.6٥4١٢٥.٥7٥.777٢4.٢67.٠64١.4٩٣.4٣٠١78.١87.٩67498٫252٫892نفقات رأمسالية

٤-٢ تسويات 

ربح التشغيلإمجايل الربحجمموع اإليرادات

الربح القطاعي 
)قبل الزكاة وضريبة 

جمموع	املطلوباتجمموع املوجوداتالدخل(
6.٢6٣.٣٥٢.64٥8٥4.4٣١.7٠٢٣٩6.6٣١.46٩١4٩.8١٠.٠٩4٢٣.٩٣7.٠١٣.8٥٢11٫837٫177٫202مفصح حسب القطاع

تسوية / استبعاد
-----)٢.74٩.٥88.8٣٢(استبعاد إيرادات بني القطاعات

)2٫718٫916٫478()8.١٣٣.٥٥8.١٣4(١.٢7٩.7١47.٠٢٠.4٠٥4٠.7٠4.768١4.68٣.667تعديالت التوحيد
٣.٥١٥.٠4٣.٥٢786١.4٥٢.١٠74٣7.٣٣6.٢٣7١64.4٩٣.76١١٥.8٠٣.4٥٥.7١89٫118٫260٫724وفقًا للقوائم املالية

املعلومات	اجلغرافية
	اململكة	العربية

املجموعدول	أجنبيةالسعودية
إيرادات من عمالء خارجيني

31١٢٥.68٥.6684.٣٣٣.8٠٥.٣6٩4٫459٫491٫037	ديسمرب	2017م
٣٢٩.٠٢8.84٣٣.١86.٠١4.6843٫515٫043٫527	31	ديسمرب	2016م

معلومات املجموعة   ٥

املعلومات املالية عن الشركات التابعة اليت هلا حقوق ملكية غري مسيطرة جوهرية بياهنا كما يلي:

نسبة	حقوق	امللكية	اليت	حتتفظ	بها	حقوق	امللكية	غري	املسيطرة:

2016م2017مبلد	التأسيسالشركات	التابعة
٣٥.٠٠%٣٥.٠٠%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية للميثانول

46.٠٩%46.٠٩%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية للدايول
١٣.٠٠%١٣.٠٠%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية لألسيتيل احملدودة

١٣.٠٠%١٣.٠٠%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية خلالت الفينيل احملدودة
٢8.٠٠%٢8.٠٠%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية للغازات

٢٥.٠٠%٢٥.٠٠%اململكة العربية السعوديةالشركة العاملية للبوليمرات
٥٠.٠٠%٥٠.٠٠%اململكة العربية السعوديةشركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة

٢٥.٠٠%٢٥.٠٠%اململكة العربية السعوديةمصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة

فيما يلي ملخص باملعلومات عن هذه الشركات التابعة:

قوائم املركز املايل املختصرة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

الشركة	العاملية	
للميثانول

الشركة	العاملية	
للدايول

الشركة	العاملية	
لألسيتيل
احملدودة

الشركة	العاملية	
خلالت	الفينيل	

احملدودة
الشركة	العاملية	

للغازات
الشركة	العاملية	

للبوليمرات

شركة	اخلليج
لعوازل	الكابالت	

املتقدمة

مصنع	الشركة	
السعودية
للمنتجات	
املجموعاملتخصصة

8٩8.٥٩٠.٩8٠١67.7٣٥.6١4٣١6.4٣7.4٢٥4٣١.٥١7.87١١74.٣١٥.٠٥8٥١٢.٥٠7.8776٣.6٩6.٠٣٥١٩.٥٠6.86٩٢.٥84.٣٠7.7٢٩موجودات متداولة
١.٣68.٢٠٥.١46٩47.67٣.٢8٢٢.68٣.١١٥.٠7١١.8٣7.٠٣٩.8٥٣١.٢١٩.868.٠٥٥٢.7٥4.٠4١.٢8٠٢٠١.٠٥١.7٩8٣٣٩.٢٣١.٢8١١١.٣٥٠.٢٢٥.766موجودات غري متداولة

)٢.647.6١٩.١٥8()١٩.878.٩٢١()٣٥.8٣٥.4٥4()46٢.٠47.١٠٣()٢٥8.86٠.٣٢8()4١٣.6٠٥.١8٥()٥44.4٠4.786()٥٣4.٥7٢.٣84()٣78.4١4.٩٩7(مطلوبات متداولة
)4.١١٠.87٥.٥٩٥()٢٠7.48٩.٠6٠()١6١.٠٣١.٥٣٩()١.٣46.٠7١.88٢()١٥٩.١٣7.٠44()٥٠4.848.١٥4()868.٣٩٢.7٣٠()6١4.٣٣٥.7١8()٢4٩.٥6٩.468(مطلوبات غري متداولة

١.٥86.7٥4.٩8٠١.٣٥٠.١٠4.٣8٥٩76.١8٥.74١١.4٥8.4٣٠.١7٢67.88٠.84٠١٣١.٣7٠.١6٩7.١76.٠٣8.74٢)٣٣.4٩٩.٢٠6(١.6٣8.8١١.66١حقوق امللكية

عائد	إىل:
1٫417٫523٫1651٫212٫066٫384702٫772٫6601٫101٫087٫11833٫329٫72198٫022٫4095٫667٫781٫139)14٫271٫091(1٫117٫250٫773مسامهي الشركة األم

169٫231٫815138٫038٫001273٫413٫081357٫343٫05434٫551٫11933٫347٫7601٫508٫257٫603)19٫228٫115(521٫560٫888حقوق امللكية غري املسيطرة



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٣٣ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٣٢

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

٥. معلومات املجموعة )تتمة(

قوائم املركز املايل املختصرة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م

الشركة	العاملية	
للميثانول

الشركة	العاملية	
للدايول

الشركة	العاملية	
لألسيتيل	
احملدودة

الشركة	العاملية	
خلالت	الفينيل	

احملدودة
الشركة	العاملية	

للغازات
الشركة	العاملية	

للبوليمرات

شركة	اخلليج	
لعوازل	الكابالت	

املتقدمة

مصنع	الشركة	
السعودية	
للمنتجات	
املجموعاملتخصصة

6٣6.١١١.4٠٠١٥٩.٠٥٢.٠٠7٢٣6.٣٢7.٠٠6٣٢١.٠٢4.6٣٥١4٩.7٩7.7٣٠٥٢٣.٢٣7.٠١7٩4.٩١6.٩٢7٢٥.4٣٩.٣٥٥٢.١4٥.٩٠6.٠77موجودات متداولة
١.١7٥.٣٣8.٥٣٠٩6٥.١٠٥.١78٢.78٢.٥٥٥.4٣6١.٩١٩.٥48.٠88١.٢٣٣.686.٣8٢٢.8١٩.٢6٩.٠٢6٢٢١.١٥8.64١٣٢٣.٥٩8.٥١٢١١.44٠.٢٥٩.7٩٣موجودات غري متداولة

)٢.٢77.٥4٣.٥7٠()٥.١8٣.748()١٢٣.٩٩٠.٠4١()٥4٣.٢٠8.٩8٥()٢٣6.٢٠6.٢68()4٠٣.٠8٩.٣٥٢()48٣.7٩4.٠7٢()٣٥7.١8٠.46٩()١٢4.8٩٠.6٣٥(مطلوبات متداولة
)4.466.٣67.٢٥8()١8٥.٢64.١٠4()١٥٢.٩76.٣٣٣()١.٥٣٥.٢٠٠.٥4٩()١٩٩.64٢.7٥7()48١.48٣.٣6٠()٩٣6.٢٣8.٠٩8()6٩٩.٩٥7.٥٩٢()٢7٥.6٠4.46٥(مطلوبات غري متداولة

١.4١٠.٩٥4.8٣٠67.٠١٩.١٢4١.٥٩8.8٥٠.٢7٢١.٣٥6.٠٠٠.٠١١٩47.6٣٥.٠87١.٢64.٠٩6.٥٠٩٣٩.١٠٩.١٩4١٥8.٥٩٠.٠١٥6.84٢.٢٥٥.٠4٢حقوق امللكية
عائد	إىل:

5٫421٫098٫389		118٫659٫202				19٫319٫040				956٫799٫024	682٫216٫190	1٫217٫206٫981	1٫428٫068٫856	40٫433٫438	958٫395٫658مسامهي الشركة األم
1٫421٫156٫653				39٫930٫813				19٫790٫154					307٫297٫485	265٫418٫897	138٫793٫030	170٫781٫416				26٫585٫686	452٫559٫172حقوق امللكية غري املسيطرة

 

٥. معلومات املجموعة )تتمة(

قوائم الدخل الشامل املختصرة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

الشركة	العاملية	
للميثانول

الشركة	العاملية	
للدايول

الشركة	العاملية	
لألسيتيل	
احملدودة

الشركة	العاملية	
خلالت	الفينيل	

احملدودة
الشركة	العاملية	

للغازات
الشركة	العاملية	

للبوليمرات

شركة	اخلليج	
لعوازل	الكابالت	

املتقدمة

مصنع	الشركة	
السعودية	
للمنتجات	
املجموعاملتخصصة

١.٢٣7.٣٩٥.١٠٥٣٥٩.٢٣٥.7٣٣7٣١.4٠١.86٣١.٠6٩.٢٠4.668٢6٥.٢١١.٠٠8١.٠٠8.6١7.8١٠84.٥٥٥.٥٠٠١٥.٥88.٥١١4.77١.٢١٠.١٩8اإليرادات
)٣.4٩٢.٠٢6.١٠8()٣٠.٥8٥.٥6١()8٢.844.٥٠8()677.٢١٢.78١()٢٠4.676.٣٩4()١.٠٠7.٠4٥.٢4٣()6٥6.4٢6.١٢8()٣7٥.844.٢٣٠()4٥7.٣٩١.٢6٣(تكلفة املبيعات

)١74.٩٥٠.٠١٩()٢.4٩7.١74()٢.٩6٣.68٩()١6.٢4٥.4١٥(-)١١.٣6٩.64٢()٩.٣٢١.744()١٣.64٩.٠٠6()١١8.٩٠٣.٣4٩(مصروفات بيع وتوزيع
)٢٢7.٩6٣.٢٩٩()7.٠64.٩٠٢()١١.٩4٩.٥٠٢()6٣.7١٣.٩6٥()٢٣.874.١86()٢6.٥٢١.٩8١()٣٠.٥٥٩.١٢٣()٢4.٩8٥.٣٩١()٣٩.٢٩4.٢4٩(مصروفات عمومية وإدارية

٩.٣66.8٠6-6.٠٢6.68٠٥٢.٣٠٢٥٩.٥٢٢٢8٥.8٣٩١68.8٠8٢.646.6١٠١٢7.٠4٥أرباح استثمارية
)١٩٠.6٢6.٥٣4()786.8٥8()4.٣٩٣.٢٠١()6٠.٢٥٥.6١7()٩.٣٣٠.8٥6()٣٠.٢8٣.٢١6()47.٥٢١.7٩7()٣٠.٣٠6.٢٣٣()7.748.7٥6(تكاليف متويلية

)١7.٢87.4٩7()٩86.٢٢4()7٥٩.٢١4(٢.١١٠.٢7٠7.888.١٩7)٢١٣.٢8٠(٢.٣6٩.٥8٥)١8.76٠.٥٣٩()8.٩٣6.٢٩٢( )مصروفات( أخرى، الصايف/إيرادات 
677.7٢٣.٥47)٢6.٣٣٢.٢٠8()١8.٢٢7.٥6٩(٢٩.6٠8.6٥٠٢٠١.7٢4.8٣٩)٥.٩4٢.8٥٥()٩.٩٩7.8٢٢()١٠4.٢٥7.٣64(6١١.١47.876الربح قبل الزكاة والضريبة

)7٩.٩٥٩.٠84()١.7١٠.٣6٥()46١.٢8٥()7.٥٢٢.6٥4()4٢8.٣٣٩()48.8٩8()٣.٠6٣.6٩٥(١.٩٥١.١٠٢)68.674.٩٥٠(الزكاة والضريبة
٥٩7.764.46٣)٢8.٠4٢.٥7٣()١8.688.8٥4(٢٩.١8٠.٣١١١٩4.٢٠٢.١8٥)٥.٩٩١.7٥٣()١٣.٠6١.٥١7()١٠٢.٣٠6.٢6٢(٥4٢.47٢.٩٢6ربح السنة

١.7١٠.٣6٥١.76٩.٢٣٩)٥٣٩.4٩٩(١٣١.478)6٢٩.6٥7(١.787.٩٣٣٩66.٢٢6٩6.١٢7)١.7٥٣.7٣4(الدخل الشامل
599٫533٫702)26٫332٫208()19٫228٫353(28٫550٫654194٫333٫663)5٫895٫626()12٫095٫291()100٫518٫329(540٫719٫192جمموع الدخل الشامل

عائد إىل:

449٫240٫587)19٫749٫156()10٫114٫568(20٫556٫471144٫288٫093)5٫140٫597()10٫545٫689()54٫704٫528(384٫650٫561مسامهي الشركة األم

150٫293٫115)6٫583٫052()9٫113٫785(7٫994٫18350٫045٫570)755٫029()1٫549٫602()45٫813٫801(156٫068٫631حقوق امللكية غري املسيطرة



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٣٥ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٣4

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

٥. معلومات املجموعة )تتمة(

قوائم الدخل الشامل املختصرة كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م

الشركة	العاملية	
للميثانول

الشركة	العاملية	
للدايول

الشركة	العاملية	
لألسيتيل	
احملدودة

الشركة	العاملية	
خلالت	الفينيل	

احملدودة
الشركة	العاملية	

للغازات
الشركة	العاملية	

للبوليمرات

شركة	اخلليج	
لعوازل	الكابالت	

املتقدمة

مصنع	الشركة	
السعودية	
للمنتجات	
املجموعاملتخصصة

8١8.٥8٩.٣8١٢84.٥6١.7٣46٩١.4٩8.٩١٥١.٠٠٣.4٥٢.4٩٣٢٢٣.84٠.٣76٩٣٢.٠٠7.4٢٩١4١.87١.١4١١.٥٥٠.8٥74.٠٩7.٣7٢.٣٢6اإليرادات
)٣.٣٢7.6٠٥.4٢٩()4.٢٣6.4٣١()١٢٥.٣١٠.4٠٣()٥7١.6٢٥.٩86()١8١.778.٢٠6()١.٠7٠.٥٩6.٩٩٩()6٣٣.84١.٣٠٠()٣٢4.١8٣.٠٩4()4١6.٠٣٣.٠١٠(تكلفة املبيعات

)١78.٢66.74٢()٢٥٣.٩٣7()٥.٠٣4.4٩٣()١8.٣8٩.4٢٩(-)٩.٩٥6.٢٢6()7.٢٣١.٢7١()١8.١٠٥.4٠٩()١١٩.٢٩٥.٩77(مصروفات بيع وتوزيع
)١٩6.8٠٣.٢8٠()١.٩٢8.7٣7()١٠.7٥٠.4٠٢()٥٣.٢4١.8٠٢()٢١.٣4٩.٥٠٠()٢٣.٢6٢.١84()٢8.٥46.٥٩٥()٢٣.٢4٢.٣4٥()٣4.48١.7١٥(مصروفات عمومية وإدارية

١٠.١٥١.787)٥7٣.٢6٣(6.787.74٥٣٠6.١4٢4١8.١١١6٣٣.٠77١٣4.٩٥8٢.١٩8.666٢46.٣٥١أرباح استثمارية
)١٩٣.78٩.748()٣47.٢٣٥()٥.٥٩6.٠4٠()64.7٩8.8٣٩()8.4٥٠.١٣4()٢١.8٠7.١٥4()٥٠.١6٣.٩٩8()٣١.٢٥٥.٢٢٣()١١.٣7١.١٢٥(تكاليف متويلية

)٢٠.768.١٥٥(٣٥7.٠4٥)8٠.٣٥٢()4٥6.744(8٥٥.٩٠4٣6٩.٩٠٩٥6٢.٢6٠4١٣.٣٥٣)٢٢.78٩.٥٣٠( )مصروفات( أخرى، الصايف/إيرادات 
١٩٠.٢٩٠.7٥٩)٥.4٣١.7٠١()4.6٥4.١٩8(١٢.8١٠.847٢٢٥.6٩٣.٢٩٥)١٢٠.٩74.7٣٣()٢7.4٩6.٢٢٩()١١١.٠6٢.٢٩١(٢٢١.4٠٥.76٩الربح قبل الزكاة والضريبة

)٢6.٠١8.١٢7(-)١.٣٢6.88٢()٣.٥١7.٣77()468.8١٠()١.٠٣8.668()١٠٣.8٠8()١٩8.٢٩4()١٩.٣64.٢88(الزكاة والضريبة
١64.٢7٢.6٣٢)٥.4٣١.7٠١()٥.٩8١.٠8٠(١٢.٣4٢.٠٣7٢٢٢.١7٥.٩١8)١٢٢.٠١٣.4٠١()٢7.6٠٠.٠٣7()١١١.٢6٠.٥8٥(٢٠٢.٠4١.48١ربح السنة

6.٩68.٣7٥)٢٣٥.٣٠٣()7٣.٩64(١.٥7٩.774١.4٢٩.٣٥٥4٩٩.6١٠١.٠44.468١.٠٠٩.4٣٠١.7١٥.٠٠٥الدخل الشامل
171٫241٫007)٥.667.٠٠4()6.٠٥٥.٠44(١٣.٣٥١.467٢٢٣.8٩٠.٩٢٣)١٢٠.٩68.٩٣٣()٢7.١٠٠.4٢7()١٠٩.8٣١.٢٣٠(٢٠٣.6٢١.٢٥٥جمموع الدخل الشامل

عائد إىل:
120٫792٫760)4٫250٫256()3٫272٫851(9٫616٫686168٫929٫153)107٫507٫512()23٫973٫162()59٫393٫191(140٫643٫893مسامهي الشركة األم

50٫448٫247)1٫416٫748()2٫782٫193(3٫734٫78154٫961٫770)13٫461٫421()3٫127٫265()50٫438٫039(62٫977٫362حقوق امللكية غري املسيطرة

)مصروفات( / إيرادات أخرى، الصايف   6
٢٠١6م2017م

٥.٩7١.6٣8)4٫800٫828()خسارة( / أرباح صرف عمالت أجنبية 
-8٫438٫372تسوية مطالبة

9٫815٫656٢.88١.7٠4أخرى
13٫453٫2008.8٥٣.٣4٢

مصروفات بيع وتوزيع   7
٢٠١6م2017م

176٫289٫314١7٥.٩47.٥86تكاليف شحن
13٫306٫358١١.٥١٩.4٠٠تكاليف نقل

3٫603٫720٢.8٥٣.4٩7أتعاب تأخري شحن
1٫580٫092١.٩٥١.6٠١رسوم مجارك
1٫074٫441١.464.74٩تكاليف تأمني

4٫554٫493١١.٠٢٠.٠74أخرى
200٫408٫418٢٠4.7٥6.٩٠7

مصروفات عمومية وإدارية   8
٢٠١6م2017م

179٫837٫187١٥7.١7٩.٢٩٠تكاليف موظفني
58٫771٫690٣4.٠47.66٣استهالك وإطفاء

9٫165٫636٥.6١١.٩١٥أتعاب مهنية وقانونية
7٫713٫2346.٩١٥.١١١تربعات

4٫644٫191٥.٣٥١.١١٩مصروفات جملس اإلدارة واجتماعات اجمللس للمجموعة 
30٫816٫646١٠.٢٥٣.86٥أخرى

290٫948٫584٢١٩.٣٥8.٩6٣

8-١ تكاليف موظفين
٢٠١6م2017م

405٫334٫8854٣٠.١٣8.٥٩4مدرجة يف تكلفة املبيعات
179٫837٫187١٥7.١7٩.٢٩٠مدرجة يف املصروفات العمومية واإلدارية

585٫172٫072٥87.٣١7.884

8-٢ استهالك وإطفاء
٢٠١6م2017م

661٫037٫17١7١٠.٥٩٩.٩8٥مدرجة يف تكلفة املبيعات
58٫771٫690٣4.٠47.66٣مدرجة يف املصروفات العمومية واإلدارية

719٫808٫861744.647.648

تكاليف تمويل   ٩
٢٠١6م2017م

277٫078٫822٢68.4٥٢.78٠مصروفات متويل على القروض
7٫667٫8784.٢٩4.٢٣٣عموالت على خطابات الضمان واالعتمادات املستندية

7٫438٫52٠7.6٣٣.٠٢4تكالبف فوائد على مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
4٫142٫63٥6.١٥٥.8٠٥تكاليف إطفاء خمصص التفكيك

1٫834٫378٢.٠6١.7٥٢رسوم بنكية
298٫162٫233٢88.٥٩7.٥٩4

الزكاة وضريبة الدخل   10
٢٠١6م2017م

102٫739٫292٩٥.١٩6.٠٩٥الزكاة املستحقة
46٫807٫4666.٠٢8.٥٥١ضريبة الدخل املستحقة

149٫546٫758١٠١.٢٢4.646
العناصر الرئيسية للوعاء الزكوي للمجموعة هي كما يلي:

٢٠١6م2017م
12٫375٫525٫584١٢.4٩٣.٩٩٣.4٣٣موجودات غري متداولة
6٫899٫141٫1277.٠٢٢.6٥7.٢٣٢مطلوبات غري متداولة

5٫264٫038٫341٥.٢٥٣.٢٣6.١47حقوق املسامهني - الرصيد االفتتاحي
671٫186٫604١64.4٩٣.76١صايف الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

193٫605٫436٢١٠.٥٠٥.٥٠7قطع الغيار املستهلكة
--توزيعات أرباح مدفوعة

مت تعديل بعض هذه املبالغ للوصول للزكاة احململة على السنة.

الزكاة للسنة مستحقة السداد بواقع ٢.٥% من الوعاء الزكوي التقرييب أو صايف الربح املعدل العائد للشركاء السعوديني، 
أيهما أكرب.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٣7 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٣6

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

10. الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(

احلركة يف خمصص الزكاة وضريبة الدخل هي كما يلي:

الزكاة
ضريبة
الدخل

2017م
املجموع

٢٠١6م
اجملموع

95٫196٫09٥6٫028٫551101٫224٫646١٠4.٥٥٥.٥٢4الرصيد كما يف ١ يناير
25٫323٫1٩458٫513٫06783٫836٫26١7٢.٩٥٠.87٥احململ على السنة

)76.٢8١.7٥٣()35٫514٫149()17٫734٫152()17٫779٫997(املسدد خالل السنة
102٫739٫2٩٢46٫807٫466149٫546٫758١٠١.٢٢4.646الرصيد كما يف ٣١ ديسمرب

تتكون الزكاة وضريبة الدخل احململة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب مما يلي:

الزكاة
ضريبة
الدخل

2017م
املجموع

٢٠١6م
اجملموع

حصة الشركة يف الزكاة 
25٫478٫856989٫89926٫468٫755٥٥.4٢٢.46٩وضريبة الدخل

حصة حقوق امللكية غري 
املسيطرة يف الزكاة وضريبة 

57٫523٫16857٫367٫506١7.٥٢8.4٠6)155٫662(الدخل
25٫323٫19458٫513٫06783٫836٫2617٢.٩٥٠.87٥

ربوط	قائمة
تسلمت شركة سبكيم ربوطات زكوية عن األعوام من ٢٠٠7م حىت ٢٠١٠م مع مطالبة بالتزام زكوي إضايف مببلغ ١٠٩ 
اللجنة  إىل  الربوطات  على هذه  اعتراضات  وقدمت  اإلضايف  االلتزام  هذا  رفضت شركة سبكيم  ريال سعودي.  مليون 
الضريبية  الزكوية  االستئنافية  اللجنة  قرار  سبكيم  شركة  تسلمت  ٢٠١7م،  مارس  يف  الضريبية.  الزكوية  االستئنافية 
رقم ١6٩٥ لسنة ١4٣8هـ خبصوص ربوط عامي ٢٠٠7 و ٢٠٠8 واليت كانت لصاحل شركة سبكيم ونتج عنها توفري زكوی 
مببلغ حوايل ٣7 مليون ريال سعودي. أصدرت اهليئة العامة للزكاة والدخل ربطًا معدالً عقب قرار اللجنة االستئنافية 
إهناء  مت  فقد  وعليه،  االلتزام  بتسوية  الشركة  قامت  وقد  سعودي.  ريال  مليون   ١.٩ قدره  بالتزام  الضريبية  الزكوية 
ربوط تلك السنوات. خبصوص عامي ٢٠٠٩م و٢٠١٠م، قدمت شركة سبكيم اعتراضات إىل اللجنة االستئنافية الزكوية 
الضريبية ضد الربط املعدل مببلغ 7٢ مليون ريال سعودي. عقدت اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية جلسة استماع 
لالعتراض بتاريخ ٢6 سبتمرب ٢٠١7م وطلبت بعض املعلومات اإلضافية واليت مت تسليمها إىل اللجنة. ومل يصدر قرار 

اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية بعد. 

تسلمت الشركة العاملية للميثانول ربوطًا زكوية وضريبية للسنوات من ٢٠٠٣م على ٢٠١٠م بالتزام زكاة وضريبة وغرامة 
تأخري مببلغ 6٠.6 مليون ريال سعودي. وقد قبلت الشركة العاملية للميثانول وقامت بتسوية ٠.١7 مليون ريال سعودي 
حتت االعتراض وتقدمت باعتراض على االلتزام املتبقي. كما تسلمت الشركة العاملية للميثانول ربط ضريبة استقطاع 
عن األعوام من ٢٠٠7م حىت ٢٠١٢م بشأن غرامات تأخري بقيمة ١8 مليون ريال سعودي. وقد رفضت الشركة العاملية 
للميثانول غرامات التأخري وقدمت اعتراضًا على هذا الربط. أيدت جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية قرار 
اهليئة العامة للزكاة والدخل فتقدمت الشركة الحقًا باعتراض على قرار جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية 
أمام اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية. مت االنتهاء من استماع  اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية لالعتراض 
بتاريخ ٢١ نوفمرب ٢٠١7م وأيدت اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية قرار جلنة االعتراض االبتدائية الزكوية الضريبية 
وقرار اهليئة العامة للزكاة والدخل. وقد تتقدم الشركة باعتراض ضد قرار اللجنة االستئنافية الزكوية الضريبية أمام 

ديوان املظامل.

وزكاة  استقطاع  وضريبة  دخل  ضريبة  بالتزام   ٢٠٠8 سنة  إىل   ٢٠٠6 سنة  عن  ربوطًا  لألستيل  العاملية  الشركة  تسلمت 
إضافية مببلغ ٠.6 مليون ريال سعودي و ٢.8 مليون ريال سعودي و ٣.٩ مليون ريال سعودي على التوايل. دفعت الشركة 
العاملية لألستيل مبلغ ١.١ مليون ريال سعودي من أصل 7.٣ مليون ريال سعودي، وتقدمت باعتراض على هذه الربوط.

تسلم مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة ربطاَ للفترة / السنة ٢٠١4م و ٢٠١٥م بالتزام زكاة إضايف وضريبة 
استقطاع مببلغ 4.7 مليون ريال سعودي. وقد قبل مصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة وقام بتسوية ٩44 ألف 

ريال سعودي حتت االعتراض وتقدم باعتراض على االلتزام املتبقي. 

٢٠١6م،  ديسمرب   ٣١ املنتهية يف  السنة  والضريبية حىت  الزكوية  اإلقرارات  باجملموعة  األخرى  الشركات  قدمت مجيع 
خالل املدة النظامية، وال تزال هذه اإلقرارات قيد الدراسة لدى اهليئة العامة للزكاة والدخل.

ربحية السهم   11

يتم احتساب رحبية السهم )األساسية( العائدة إىل حاملي األسهم العادية للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م و ٢٠١6م 
بناًء على املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل هاتني السنتني. إن رحبية السهم )املخفضة( هي نفس الشيء مثل 

خمفض رحبية السهم )األساسية( حيث ال يوجد لدى اجملموعة أي أدوات خمفضة قيد اإلصدار.

٢٠١6م2017م
437٫393٫2214٣.٠8٣.7٥٣ربح السنة العائد إىل مسامهي الشركة

366٫666٫666٣66.666.666املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
1٫19٠.١٢نصيب السهم األساسي واملخفض من صايف األرباح

ممتلكات وآالت ومعدات   12

2017م
أراضي	ومباين	وحتسينات	

آالت	ومكائنعلى	مباين	مستأجرة
	مواد	حمفزة

وأدوات

سيارات	وأجهزة	
حاسب	آيل	

وأثاث	وتركيبات	
ومعدات	مكتبية

	أعمال	رأمسالية
املجموعحتت	التنفيذ

التكلفة:
532٫617٫57313٫669٫453٫754519٫185٫611246٫321٫4841٫753٫070٫81316٫720٫649٫235كما يف ١ يناير ٢٠١7م

79٫649109٫305٫21435٫486٫3562٫367٫074462٫963٫013610٫201٫٣٠6إضافات
)773٫330٫609()891٫200٫239(47٫470٫47161٫267٫2267٫403٫7071٫728٫226حتويالت*

)307٫980٫334()307٫980٫334(----حمول إىل موجودات غري ملموسة )إيضاح ١٣(
)38٫316٫63٥(-)25٫006()35٫579٫326()2٫712٫303(-شطب

٥8٠.١67.6٩٣١٣.8٣7.٣١٣.8٩١٥٢6.4٩6.٣48٢٥٠.٣٩١.778١.٠١6.8٥٣.٢٥٣١6.٢١١.٢٢٢.٩6٣كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م
االستهالك	املتراكم:
4٫374٫035٫282-53٫294٫1593٫865٫322٫085379٫477٫46975٫941٫569كما يف ١ يناير ٢٠١7م

666٫418٫603-15٫760٫397538٫798٫12287٫613٫40624٫246٫678االستهالك احململ للسنة
)36٫955٫40٢(-)13٫040()35٫579٫326()1٫363٫036(-شطب

5٫003٫498٫483-69٫054٫5564٫402٫757٫171431٫511٫549100٫175٫207يف	31	ديسمرب	2017م
صايف القيمة الدفترية:

511٫113٫1379٫434٫556٫72094٫984٫799150٫216٫5711٫016٫853٫25311٫207٫724٫48٠كما	يف	31	ديسمرب	2017م
47٩.٣٢٣.4١4٩.8٠4.١٣١.66٩١٣٩.7٠8.١4٢١7٠.٣7٩.٩١٥١.7٥٣.٠7٠.8١٣١٢.٣46.6١٣.٩٥٣كما	يف	31	ديسـمرب	2016م

* تتضمن التحويالت مبلغ 77٣ مليون ريال سعودي تتعلق بربنامج متلك الوحدات السكنية من سبكيم. يتم حتويل التكلفة املتكبدة على املشروع إىل برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني. )إيضاح ١4(.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٣٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٣8

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

12. ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة(

2016م

	أراضي	ومباين
	وحتسينات	على
آالت	ومكائنمباين	مستأجرة

	مواد	حمفزة
وأدوات

سيارات	وأجهزة	
حاسب	آيل	وأثاث	

وتركيبات	ومعدات	
مكتبية

	أعمال	رأمسالية
املجموعحتت	التنفيذ

التكلفة:
٣٥٥.٣١4.7٣7١٣.١١7.6٢7.١١١47٣.٠٥٩.648٩٢.٢87.٥١٥٢.٢٥٢.٢7٥.١٠7١6.٢٩٠.٥64.١١8كما يف ١ يناير ٢٠١6م

١.٣٢٢.١٠٣4٩6.87٠.7٩١4٩8.٢٥٢.8٩4--6٠.٠٠٠إضافات
-)٩٩4.٣٥6.١46(١77.٢4٢.8٣66١٥.٣4٣.6٠١46.١٢٥.٩6٣١٥٥.64٣.746حتويالت

)4.6٥٠.8١٩()١.7١8.٩٣٩()٢.٩٣١.88٠(---حمول إىل موجودات غري ملموسة
)6٣.٥١6.٩٥8(---)6٣.٥١6.٩٥8(-شطب

٥٣٢.6١7.٥7٣١٣.66٩.4٥٣.7٥4٥١٩.١8٥.6١١٢46.٣٢١.484١.7٥٣.٠7٠.8١٣١6.7٢٠.64٩.٢٣٥كما يف ٣١ ديسـمرب ٢٠١6م
االستهالك	املتراكم:
٣.6٩٠.٠٩7.٩٢٣-4٠.٩68.٩٢٩٣.٢6٢.٢٠٠.٩١٣٣٢٥.١88.6٢٥6١.7٣٩.4٥6كما يف ١ يناير ٢٠١6م

7١6.١٣٢.٣7٩-١٢.٣٢٥.٢٣٠6٣٥.٣١6.١٩٢٥4.٢88.844١4.٢٠٢.١١٣االستهالك احململ للسنة
)٣٢.١٩٥.٠٢٠(---)٣٢.١٩٥.٠٢٠(-شطب

4.٣74.٠٣٥.٢8٢-٥٣.٢٩4.١٥٩٣.86٥.٣٢٢.٠8٥٣7٩.477.46٩7٥.٩4١.٥6٩كما	يف	31	ديسـمرب	2016م
صايف القيمة الدفترية:

47٩.٣٢٣.4١4٩.8٠4.١٣١.66٩١٣٩.7٠8.١4٢١7٠.٣7٩.٩١٥١.7٥٣.٠7٠.8١٣١٢.٣46.6١٣.٩٥٣كما	يف	31	ديسـمرب	2016م
٣١4.٣4٥.8٠8٩.8٥٥.4٢6.١٩8١47.87١.٠٢٣٣٠.٥48.٠٥٩٢.٢٥٢.٢7٥.١٠7١٢.6٠٠.466.١٩٥كما	يف	31	ديسمرب	2015م

١٢-١ أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

ريال سعودي  مليون   ١.٠١7 مبلغ  ٣١ ديسمرب ٢٠١7م  كما يف  للمجموعة  التنفيذ  الرأمسالية حتت  األعمال  قيمة  تبلغ 
بيوتيلني  املتعلقة مبصنع بويل  اإلنشاء  رئيسي من تكاليف  تتألف بشكل  ريال سعودي( وهي  )٢٠١6م:  ١.7٥٣ مليون 
والتكاليف  البيئية  الكفاءة  حتسني  ومركز  االختناقات  فك  ومشروع  اإليثيلني  فينيل  خالت  أفالم  ومصنع  ترفثليت 
املتعلقة بعدة مشاريع لتحسني مصانع التشغيل. خالل السنة، قامت اجملموعة بتحويل مبلغ ٣٠١ مليون ريال سعودي 
من أعمار رأمسالية حتت التنفيذ إىل موجودات غري ملموسة والذي ميثل التكاليف املتعلقة بإنشاء أصول أحد املوردين. 
إن األصل الذي مت إنشاؤه مينح اجملموعة حق استخدام جزء من خمرجات األصل. وعالوة على ذلك، مت حتويل مبلغ 

6.7 مليون ريال سعودي إىل تكلفة نظام موارد املؤسسة لتحسني هتيئة نظام »ساب«. 

للمشروعات، برمسلة مبلغ ٢٢.٢4 مليون ريال  التجاري  اإلنتاج  التجرييب قبل  التشغيل  قامت اجملموعة، على حساب 
 4.44 البالغة  التجرييب  التشغيل  إيرادات  خصم  بعد  اإليثيلني،  فينيل  خالت  أفالم  مصنع  مشروع  خبصوص  سعودي 
بيوتيلني  بويل  مصنع  مشروع  أرباح  صايف  من  سعودي  ريال  مليون   64.64 مبلغ  رمسلة  مت  كما  سعودي.  ريال  مليون 

ترفثليت بعد خصم إيرادات التشغيل التجرييب بقيمة ٢4٢.67 مليون ريال سعودي. 

١٢-٢ ممتلكات وآالت ومعدات

إن املمتلكات واآلالت واملعدات مقامة على أرض يف مدينة اجلبيل الصناعية مستأجرة من اهليئة امللكية للجبيل وينبع 
ملدة ٣٠ عاما بدأت يف ١7 حمرم ١4٢٣هـ )املوافق ٣٠ مارس ٢٠٠٢م(. 

إن بعض ممتلكات وآالت ومعدات اجملموعة واليت يبلغ صايف قيمتها الدفترية 8.٢١٣ مليون ريال سعودي )٢٠١6م:  
8.٣8٣ مليون ريال سعودي( مرهونة كضمان مقابل قروض مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وقروض 

بنكية جممعة وقروض صندوق االستثمارات العامة )إيضاح ١6(.

١٢-٣ االنخفاض يف القيمة

كما يف ١ يناير ٢٠١6م، قررت اجملموعة أن املبالغ القابلة لالسترداد لوحدتني من الوحدات املولدة للنقد ومها الشركة 
العاملية للدايول وشركة بويل بيوتيلني ترفثليت هو ١.٥4١ مليون ريال سعودي وكانت أقل من قيمتها الدفترية البالغة 
٢.٢4١ مليون ريال سعودي. مت االعتراف خبسارة اخنفاض يف القيمة مببلغ 4٠٠ مليون ريال سعودي يف الشركة العاملية 

للدايول ومبلغ ٣٠٠ مليون ريال سعودي يف شركة بويل بيوتيلني ترفثليت يف النتائج املالية لسنة ٢٠١6م.

خالل السنة احلالية املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7، مت حتليل املبالغ القابلة لالسترداد للوحدات املولدة للنقد بناًء على 
احتساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من امليزانيات املالية والتوقعات اليت تغطي فترة 
مخس سنوات. وقد مت حتديث التدفقات النقدية املتوقعة لتعكس االجتاه يف القطاع. ونتيجة للتحليل، مل حتدد اإلدارة 

أي اخنفاض يف القيمة للوحدات املولدة للنقد، وبالتايل، مل يتم االعتراف خبسائر اخنفاض يف القيمة لسنة ٢٠١7م. 

فيما يلي االفتراضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير القيمة قيد االستخدام

٢٠١6م2017م
١٠%10%معدل اخلصم

٢%2%معدل منو القيمة النهائية

كان معدل اخلصم قبل الضريبة قد مت احتسابه بناًء على متوسط التكلفة املرجح لرأس املال باستخدام منوذج تقييم 
األصول الرأمسالية الحتساب تكلفة حقوق امللكية. مت تعديل منوذج تقييم األصول الرأمسالية حبيث تعكس عالوة حتمل 

املخاطر كاًل من زيادة خماطر االستثمار يف حقوق امللكية بشكل عام واملخاطر املنتظمة لوحدة مولدة للنقد حمددة.

املخصومة. ومت حتديد معدل منو طويل  النقدية  التدفقات  النقدية يف منوذج  التدفقات  إدراج مخس سنوات من  مت 
األجل مستمر  بالرجوع إىل إمجايل الناتج احمللي االمسي يف اململكة العربية السعودية، أي البلد الذي تعمل فيه الوحدة 

املولدة للنقد. 

١٢-٤ موجودات مشطوبة

خالل سنة ٢٠١6م، أكملت اجملموعة أعمال الصيانة الدورية ملصنع الشركة العاملية للميثانول حيث مت استبدال أصول 
تبلغ قيمتها الدفترية ٣١ مليون ريال سعودي. قامت إدارة اجملموعة الحًقا بتسجيل خسارة استبعاد هذه األصول مببلغ 
٣١ مليون ريال سعودي. بالنسبة للسنة احلالية املنتهية، مت شطب بعض األصول اليت تعود بشكل رئيسي إىل الشركة 

العاملية للدايول مببلغ ١.٣6 مليون ريال سعودي. 



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١4١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١4٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م
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	برامج
حاسب	آيل

	تكاليف
حقوقمؤجلة	

2017م
املجموع

2016م
املجموع

التكلفة
206٫125٫503٢٠٠.84١.٠74-١٢٥.٠66.7848١.٠٥8.7١٩الرصيد يف ١ يناير

2٫236٫54٩6٣٣.6١٠-١.٥7١.٩١7664.6٣٢إضافات
٣٠١.٢٠٠.7٩٩307٫980٫3٣44.6٥٠.8١٩-6.77٩.٥٣٥حتويالت

١٣٣.4١8.٢٣68١.7٢٣.٣٥١٣٠١.٢٠٠.7٩٩٥١6.٣4٢.٣86٢٠6.١٢٥.٥٠٣الرصيد يف ٣١ ديسمرب
اإلطفاء	املتراكم
88٫289٫946٥٩.774.677-4٣.6١٩.٩4١44.67٠.٠٠٥الرصيد يف ١ يناير

٢٩.٥١6.46٠٥.٩٣6.١٢٥6.٣٥٥.١6٩41٫807٫754٢8.٥١٥.٢6٩إطفاء  
7٣.١٣6.4٠١٥٠.6٠6.١٣٠6.٣٥٥.١6٩130٫097٫70088٫289٫946الرصيد يف ٣١ ديسمرب

صايف	القيمة	الدفترية
6٠.٢8١.8٣٥٣١.١١7.٢٢١294٫845٫630386٫244٫686117٫835٫557يف	31	ديسمرب

ومت  برمسلتها  اإلدارة  قامت  اليت  األخرى  والربامج  »ساب«  برنامج  على  رئيسي  بشكل  اآليل  احلاسب  برامج  تشتمل 
احتساب االستهالك على مدى ٥ - ١٠ سنوات من العمر اإلنتاجي.

تتضمن التكاليف املؤجلة بشكل رئيسي التكاليف املتعلقة مبشروع التحسني الكلي لشركة سيبكيم، والعوض املدفوع إىل 
شركة تصنيع من أجل خفض األسعار يف املستقبل. يتم احتساب اإلطفاء على مدى ١٠ - ١٥ سنة من العمر اإلنتاجي.

تتمثل احلقوق يف التكلفة املتكبدة من قبل اجملموعة يف أحد مصانع أحد املوردين وفقًا التفاقية شراء متنح اجملموعة 
احلق يف جزء صغري من اإلنتاج الذي ينتجه املصنع. خماطر ومنافع املصنع وامللكية ذات العالقة تعود إىل املورد. يتم 

احتساب اإلطفاء على مدى ١6 سنة من العمر اإلنتاجي.

برنامج تملك الوحدات السكنية   14

٢٠١6م2017م	
-393٫876٫790ذمم مدينة من موظفني

-315٫246٫411تكاليف مؤجلة
709٫123٫201-

احلركة يف برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني يف ٣١ ديسمرب هي كما يلي:

إيضاح		
سلف

موظفني
تكاليف
مؤجلة

2017م
املجموع

٢٠١6م
اجملموع

----الرصيد كما يف ١ يناير
-٢4.4٩٠.7٥624٫490٫756-إضافات خالل السنة
حتويالت من أعمال 
-126١7.٩٠٩.١٥٠١٥٥.4٢١.4٥٩773٫330٫60٩رأمسالية قيد التنفيذ

-)11٫582٫504()١١.٥8٢.٥٠4(-إطفاء 
-)38٫893٫837(-)٣8.8٩٣.8٣7(استردادات
--١46.٩١6.7٠٠)١46.٩١6.7٠٠(حتويالت*

اجلزء املتداول من سلف 
-33٫472٫511-)٣٣.47٢.٥١١(١٩املوظفني

-)4٫749٫312(-)4.74٩.٣١٢(خمصص التزام مسترد
-٣٩٣.876.7٩٠٣١٥.٢46.4١١709٫123٫201الرصيد كما يف ٣١ ديسمرب

مت خصم سلف املوظفني مبوجب برنامج متلك الوحدات السكنية للموظفني يف سبكيم بسعر السوق لتعكس القيمة   *
العادلة للذمم املدينة طويلة األجل. ونتيجة لذلك، مت حتويل مبلغ ١47 مليون ريال سعودي إىل تكاليف مؤجلة متثل 

منافع موظفني طويلة األجل. ويتم إطفاؤها بطريقة القسط الثابت على مدى ١4 سنة.

الشهرة   1٥

بتاريخ ٣١ ديسمرب ٢٠١١م، قامت شركة سبكيم للتسويق باالستحواذ على ١٠٠% من األسهم اليت هلا حق التصويت يف 
شركة أكترا إس أيه وهي شركة تابعة لشركة سبكيم أوروبا كوبريتف يو أيه، وهي شركة غري مدرجة مسجلة يف سويسرا 
مقابل ١٠6 مليون ريال سعودي. وقد نشأ مبلغ ٣٠ مليون ريال سعودي شهرة عن هذه املعاملة. وعليه، مت توحيد ميزانية 

شركة أكترا إس أيه يف هذه القوائم املالية املوحدة. ختضع هذه الشهرة الختبار سنوي لالخنفاض يف القيمة.

مت حتديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املولدة للنقد البالغة ٩٥ مليون ريال سعودي كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م بناًء على 
احتساب القيمة قيد االستخدام باستخدام توقعات التدفقات النقدية من امليزانيات املالية املعتمدة من قبل اإلدارة العليا 

واليت تغطي فترة مخس سنوات. وقد مت حتديث التدفقات النقدية املتوقعة لتعكس االجتاه احلايل يف القطاع. 

ونتيجة للتحليل، يوجد هامش قدره 6٥ مليون ريال سعودي، ومل حتدد اإلدارة أي اخنفاض يف قيمة الشهرة. ولذلك، مل 
يتم االعتراف خبسائر اخنفاض يف القيمة يف سنة ٢٠١7م.  

1٥. الشهرة )تتمة(
فيما يلي االفتراضات الرئيسية املستخدمة يف تقدير القيمة قيد االستخدام

٢٠١6م2017م

10%10%معدل اخلصم
١%1%معدل منو القيمة النهائية

إىل  الوصول  املستخدم يف  النمو  ١٠%. معدل  النقدية هو  التدفقات  توقعات  املطبق على  الضريبة  قبل  معدل اخلصم 
التدفقات النقدية للوحدة بعد فترة اخلمس سنوات هو ١%. ترى إدارة اجملموعة أن هذا املعدل للنمو له ما يربره بناًء 
على االستحواذ على شركة أكترا إس أيه يف السوق احلالية ويعكس معدل النمو احلايل يف بلد الذي تعمل فيه الوحدة 

املولدة للنقد.

وقد حددت اإلدارة أن تغيريًا حمتماًل بشكل معقول يف االفتراضات الرئيسية قد يؤدي إلی زيادة القيمة الدفترية عن 
لكي  منفرد  بشكل  للتغيري  االفتراضان  هذان  فيه  حيتاج  الذي  املبلغ  التايل  اجلدول  يوضح  لالسترداد.  القابلة  القيمة 

تتساوى القيمة املقدرة القابلة لالسترداد مع القيمة الدفترية. 
٢٠١6م2017م

4٢%45%معدل اخلصم
)٩.٥%()9٫04%(معدل منو القيمة النهائية

األدوات املالية   16

١٦-١ املوجودات املالية
٢٠١6م2017م

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة:
٣١.٠٣٢.64٢٢٣.67٢.٩٢8استثمارات قصرية األجل

٣١.٠٣٢.64٢٢٣.67٢.٩٢8جمموع املوجودات املالية بالقيمة العادلة
املوجودات	املالية	املقاسة	بالقيمة	املطفأة:

-٢٢٢.٥٠٠.٠٠١استثمار قصري األجل
876.778.٠٠86٢٣.٥67.٥4٠ذمم مدينة جتارية )اإليضاح ١8(

8.8١٥.6٩8١١.١٠7.١٩٠موجودات متداولة أخرى )اإليضاح ١٩(
١.7٢٢.7٥4.٣١٠١.8٢٢.68٩.٠٥٩النقـد وما يف حـكمه )اإليضاح ٢٠(

2٫830٫848٫0172٫457٫363٫789جمموع	املوجودات	املالية	بالتكلفة	املطفأة
2٫861٫880٫6592٫481٫036٫717جمموع	املوجودات	املالية

أو  ثابتة  فوائد  إيرادات ذات  تنتج  واليت  املطفأة  بالتكلفة  مالية غري مشتقة مدرجة  والسلف هي موجودات  القروض 
متغرية للمجموعة. قد تتأثر القيمة الدفترية بالتغريات يف خماطر االئتمان لألطراف املقابلة.

١٦-٢ املطلوبات املالية

املطلوبات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة

أ(	املطلوبات	املالية	األخرى

٢٠١6م2017م
١٩6.٩٢4.7٠8١٣٥.٠88.٩١١ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى )اإليضاح ٢٥(

92٫009٫2037١.76٠.٠٥6مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 

288٫933٫911٢٠6.848.٩67جمموع	املطلوبات	املالية	األخرى	املقاسة	بالتكلفة	املطفأة

	ب(	القروض	والسلف
	معدل	الفائدة

٢٠١6م2017ماالستحقاقالفعلي	%
200٫000٫000-٢٠١7م٣.٩٥%قروض بنكية قصرية األجل
قروض	وسلف	متداولة

٢٠١٩٢8٣.8٥٠.٠٠٠٣٩7.٢٠٩.٠٠٠م - ٢٠٢٢م١.4١% - ٢.٥٢%صندوق التنمية الصناعية السعودي
٢٠٢١٢٩6.476.766١٥٩.٥٣٣.١6٠م - ٢٠٢7م٢.87% - ٣.8٠%قروض بنكية متوافقة مع الشريعة

٢٠٢٠١8٩.٢٠8.٠٠٠١8٩.٢٠8.٠٠٠م - ٢٠٢6م٣.8٠% - 4.68%قروض صندوق االستثمارات العامة
٢٠٢١٣4.٩٢٩.768٢8١.١6٠.7١4م - ٢٠٢٣م٣.4٢% - 4.7٥%تسهيل تورق إسالمي

٢٠٢٣٢٩.٢٥٠.٠٠٠٢6.٠٠٠.٠٠٠م٢.8٩%تسهيل مراحبة
8٣٣.7١4.٥٣4١.٠٥٣.١١٠.874

موجودات	متداولة	أخرى
٣٣٣.٢٠٥.78867.١٢٠.٣٩6%-6.١٩% قروض من الشركاء

866.٩٢٠.٣٢٢١.٣٢٠.٢٣١.٢7٠جمموع	القروض	والسلف	املتداولة
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إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١4٣ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١4٢

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

16. األدوات املالية )تتمة(

١٦-٢ املطلوبات املالية )تتمة(

	ب(	القروض	والسلف	)تتمة(
معدل	الفائدة	

٢٠١6م2017ماالستحقاقالفعلي	%
جمموع القروض والسلف غري املتداولة
٢٠١٩١.٠٢١.86١.٢٠6١.٠47.٥8٠.766م - ٢٠٢٢م١.4١% - ٢.٥٢% صندوق التنمية الصناعية السعودي

٢٠٢١١.٩٠٣.١٥٣.١78٢.١١٠.٥٠6.7٣٠م - ٢٠٢7م٢.87% - ٣.8٠%قروض بنكية متوافقة مع الشريعة
٢٠٢٠648.٠86.٩٩١8٥٥.١٩8.٩٢٩م - ٢٠٢6م٣.8٠% - 4.68%قروض صندوق االستثمارات العامة

٢٠٢١١.646.٢٥٢.4١٣١.٣4٩.٥٥٢.4٢٢م-٢٠٢٣م٣.4٢% - 4.7٥%تسهيل تورق إسالمي
٢٠٢٣٢٢٠.٣4٥.8٢6٢٥٠.٠٩١.٥١6م٢.8٩% تسهيل مراحبة

٥.4٣٩.6٩٩.6١4٥.6١٢.٩٣٠.٣6٣
قروض	غري	متداولة	أخرى

٢87٫920٫23668٫888٫323% قروض من الشركاء
٢٠٢١998٫136٫277997٫402٫964م4.6٣%صكوك	مراحبة	إسالمية

6٫525٫756٫1276٫679٫221٫650جمموع	القروض	والسلف	غري	املتداولة
7٫392٫676٫4497٫999٫452٫920جمموع	القروض	والسلف

	جمموع	املطلوبات	املالية	املقاسة
7٫681٫610٫3608٫206٫301٫887بالتكلفة	املطفأة

فيما يلي جدول استحقاقات السداد اجملمعة للقروض الطويلة األجل كما يف ٣١ ديسمرب:

٢٠١6م2017م
١.٣٢٠.٢٣١.٢7٠-٢٠١7م
٢٠١8866٫920٫322١.٠7٢.٠٢٣.٢٩٩م
٢٠١٩1٫399٫258٫781٩8٩.7١8.٩7١م
٢٠٢٠1٫182٫323٫845٩4٩.٩٢7.٠٢7م
٢٠٢١2٫006٫541٫874١.8٢٠.٣4٢.١٠8م

٢٠٢٢1٫937٫631٫627١.847.٢١٠.٢44م وما بعده
7٫392٫676٫4497.٩٩٩.4٥٢.٩١٩

قرض	مكفول	-	صندوق	التنمية	الصناعية	السعودي
قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضًا إىل الشركة العاملية لإلسيتيل احملدودة والشركة العاملية خلالت الفينيل 
احملدودة والشركة العاملية للغازات والشركة العاملية للبوليمرات وشركة سبكيم للكيماويات والشركة السعودية للمنتجات 
مع  بالتناسب  الشركاء  من  بضمانات  مكفولة  القروض  وهذه  املتقدمة.  الكابالت  لعوازل  اخلليج  وشركة  املتخصصة 
حصصهم وبرهن له األولوية األوىل على مجيع املوجودات احلالية واملستقبلية. يتم سداد القروض على أقساط نصف 
سنوية غري متساوية. تشمل اتفاقيات القروض شروطًا تتعلق باحلفاظ على نسب مالية معينة خالل فترة القروض. 

حتمل قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي رسوم إدارة ومتابعة كما هو منصوص عليه يف اتفاقيات القروض.

قروض	بنكية	مكفولة
أبرمت اجملموعة اتفاقيات تسهيالت ائتمانية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية مع احتاد مؤسسات مالية. إن القروض 
له  وبرهن  ملكيتهم  بنسبة  وذلك  العالقة  ذات  الشقيقة  الشركات  الشركاء يف  االنتهاء من  قبل  ما  مكفولة بضمانات 
االنتهاء  قبل  ما  ضمانات  إن  السعودي.  الصناعية  التنمية  لصندوق  بالفعل  املرهونة  املوجودات  على  الثانية  األولوية 
القائمة يف عام ٢٠١6م و٢٠١7م كانت للشركة العاملية للبوليمرات. مبوجب اتفاقية ضمان مساندة من الشركاء لتمويل 
املشاريع، للشركاء احلق فور االنتهاء من أي مشروع تقدمي اعتماد مستندي لدعم العمليات خالل مدة القروض. يتم 
سداد القروض على أقساط نصف سنوية غري متساوية. وتتطلب االتفاقيات االمتثال لشروط مالية حمددة واالحتفاظ 
السعودية  يف  البنوك  بني  السائد  املعدل  أساس  على  متويل  تكاليف  القروض  حتمل  البنوك.  لدى  مقيدة  حبسابات 

)سايبور( زائدًا هامش متغري.

قرض	مكفول	-	صندوق	االستثمارات	العامة
الفينيل  خلالت  العاملية  والشركة  احملدودة  لألسيتيل  العاملية  الشركة  إىل  قروضًا  العامة  االستثمارات  صندوق  قدم 
للبوليمرات وذلك لتمويل أعمال انشاء مصانع تلك الشركات. إن  العاملية  للغازات والشركة  العاملية  احملدودة والشركة 
االلتزام يف ظل اتفاقيات هذه القروض يعطي صندوق االستثمارات العامة حقا متساويًا مع مجيع الدائنني اآلخرين. 
تسدد القروض على أقساط نصف سنوية متساوية. تتطلب اتفاقيات القروض االمتثال لبعض الشروط للمحافظة على 
نسب مالية معينة. حتمل القروض تكاليف متويل على أساس املعدل السائد بني البنوك يف لندن )اليبور( واملعدل السائد 

بني البنوك يف السعودية )سايبور( زائدا هامش ثابت.

اتفاقية	تسهيل	مراحبة

خالل سنة ٢٠١٣م، دخلت الشركة العاملية للميثانول يف اتفاقية تسهيل مراحبة مع بنك سعودي وذلك لغرض أعادة 
القرض ملدة ستة سنوات  االتفاقية اجلديدة تسمح بتمديد فترة  التزام إجيار متويلي. إن  التزاماهتا مبوجب  جدولة 
إضافية والتحويل من املعدل السائد بني البنوك يف لندن )اليبور( إىل املعدل السائد بني البنوك يف السعودية )سايبور( 

وخفض هامش القرض.

األدوات املالية )تتمة(  .16

١٦-٢ املطلوبات املالية )تتمة(

قروض	من	الشركاء
قرر الشركاء يف الشركة العاملية لألسيتيل احملدودة والشركة العاملية للبوليمرات وشركة اخلليج لعوازل الكابالت املتقدمة 
ومصنع الشركة السعودية للمنتجات املتخصصة بأن يسامهوا يف متويل نسبة معينة من تكاليف املشاريع كسلف من 
الشركاء طويلة األجل حسب اتفاقيات الشركاء. ووفقًا التفاقيات الشركاء، فإن قروض الشركاء الطويلة األجل ستسدد 

هلم بعد دفع القروض اخلارجية وأي متويل حلسابات احتياطية.

كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، قدم شركاء الشركات التابعة للشركة قروض طويلة األجل مببلغ 88 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: 
6٩ مليون ريال سعودي(. كما قدم شركاء الشركة قروض قصرية األجل بلغت ٣٣ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: 67 مليون 
ريال سعودي(. بعض القروض طويلة األجل ال حتمل تكاليف متويل، كما أنه ليس هناك تواريخ حمددة لسدادها، بينما 

حتمل القروض طويلة األجل األخرى والقروض قصرية األجل تكاليف متويل حسب املعدالت التجارية العادية.

صكوك
)»صكوك«(  إسالمية  مراحبة  سندات  إصدار  باعتماد  ٢٠١٠م  نوفمرب   ٢7 بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قامت 
الشركة خالل  وقد حصلت  املشاريع اجلديدة.  الرأمسالية يف  التوسعات  لتمويل  وذلك  اإلسالمية  الشريعة  تتوافق مع 
الربع الثاين من عام ٢٠١١م على موافقة هيئة السوق املالية على إصدار الصكوك اإلسالمية وانتهت عملية الطرح األوىل 
بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠١١م بقيمة ١.8٠٠ مليون ريال سعودي. وبلغت مدة هذه الصكوك مخس سنوات وحتمل سعر فائدة 
سنوي مبعدل )سايبور( زائدًا هامش ربح بواقع ١.7٥ % يتم دفعه هناية كل ربع سنة. يف يونيو ٢٠١6م، أطفأت الشركة 
مراحبة   / مضاربة  صكوك  وأصدرت  سعودي،  ريال  مليون   ١.8٠٠ بقيمة  قدمية  مضاربة  بصكوك  املتعلقة  مطلوباهتا 
بشكل نصف  الدفع  وبعموالت مستحقة  تستحق خالل مخس سنوات  واليت  ريال سعودي  مليون   ١.٠٠٠ جديدة مببلغ 

سنوي مبعدل السيبور زائدًا ٢.٣٥% سنويا، وتتكبد تكاليف معامالت قدرها ٣ ماليني ريال سعودي.

التسهيالت	البنكية
عامل،  مال  رأس  تسهيالت  املكشوف،  على  سحب  بنوك  شكل  على  حملية  بنوك  مع  بنكية  تسهيالت  اجملموعة  لدى 
واعتمادات مستندية وخطابات ضمان وتسهيالت أخرى )»التسهيالت«(. حتمل التسهيالت فائدة حسب املعدالت السائدة 
يف السوق. إن هذه التسهيالت مكفولة بضمانات الشركات. يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة تسهيالت رأس مال عامل 

مببلغ ال شيء ريال سعودي )٢٠١6م: ٢٠٠ مليون ريال سعودي( واليت مت سدادها بالكامل من قبل اجملموعة.

١٦-٣ قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة

تستخدم اجملموعة طرق التقييم اليت تعد مناسبة يف الظروف احمليطة واليت تتوفر هلا البيانات الكافية لقياس القيمة 
العادلة، مما يضاعف من استخدام املدخالت امللحوظة ذات العالقة وتقليل استخدام املدخالت غري امللحوظة إىل أدىن 
حد. إن مجيع املوجودات واملطلوبات اليت يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها يف القوائم املالية املوحدة مصنفة 

ضمن تدرج القيمة العادلة  وبيان ذلك كما يلي بناًء على أدىن مستوى من املعطيات اهلامة لقياس القيمة العادلة ككل:

املستوى ١ - األسعار املدرجة )غري املعدلة( يف األسواق النشطة ملوجودات أو مطلوبات متماثلة.

املستوى ٢: تقنيات التقييم اليت يكون أدىن مستوى من املطلوبات اهلامة لقياس القيمة العادلة واضحًا بصورة مباشرة 
أو غري مباشرة.

املستوى ٣: أساليب تقييم يكون فيها أدىن مستوى من املدخالت اهلامة لقياس القيمة العادلة غري قابل للمالحظة.

يوضح اجلدول التايل القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات املالية، مبا يف ذلك مستوياهتا يف تسلسل القيمة العادلة 
لألدوات املالية اليت يتم قياسها بالقيمة العادلة. وهو ال يتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات املالية اليت ال يتم 

قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية هي القيمة املعقولة للقيمة العادلة:

كما	يف	31	ديسمرب	2017م
القيمة

الدفترية
القيمة
املستوى	3املستوى	2املستوى	1العادلة

استثمارات قصرية األجل
--31٫032٫64231٫032٫64231٫032٫642أوراق	مالية	على	أساس	أسهم

--31٫032٫64231٫032٫64231٫032٫642املجموع

كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١6م
القيمة

الدفترية
القيمة
املستوى ٣املستوى ٢املستوى ١العادلة

استثمارات قصرية األجل
--٢٣.67٢.٩٢8٢٣.67٢.٩٢8٢٣.67٢.٩٢8أوراق مالية على أساس أسهم

--٢٣.67٢.٩٢8٢٣.67٢.٩٢8٢٣.67٢.٩٢8اجملموع

كما يف ٣١ يناير ٢٠١6م
القيمة

الدفترية
القيمة
املستوى ٣املستوى ٢املستوى ١العادلة

استثمارات قصرية األجل
--٣١.٠٩٥.٣8٩٣١.٠٩٥.٣8٩٣١.٠٩٥.٣8٩أوراق مالية على أساس أسهم

--٣١.٠٩٥.٣8٩٣١.٠٩٥.٣8٩٣١.٠٩٥.٣8٩اجملموع

يتم االعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية للمجموعة يف قائمة املركز املايل املوحدة وفقا للسياسات احملاسبية. إن 
القيمة الدفترية للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة تقارب قيمتها العادلة.
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١4٥ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١44

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

األدوات املالية )تتمة(  .16
١٦-٤ موجودات مالية محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

ميثل هذا البند ودائع لدى البنوك تزيد تواريخ استحقاقها عن ثالثة أشهر وتقل عن سنة من تاريخ اإليداع. تعتزم 
سعودي  ريال  مليون   ٢٢٢.٥ االستثمارات  هذه  قيمة  بلغت  االستحقاق.  تاريخ  حتی  باالستثمار  االحتفاظ  اجملموعة 

)٢٠١6م: الشيء(.

١٦-٥ أهداف وسياسات إدارة مخاطر األدوات املالية
تتضمن املوجودات املالية الرئيسية للمجموعة النقد وما يف حكمه والذمم املدينة وبعض الذمم املدينة األخرى اليت 
تنشأ مباشرة من عملياهتا. دخلت الشركة يف معامالت مشتقة. تتكون املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة قروض 
وسلف قصرية وطويلة األجل مبا يف ذلك قروض من الشركاء وذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى. إن الغرض الرئيسي 

من هذه املطلوبات املالية هو متويل عمليات اجملموعة. 

العليا للمجموعة على إدارة هذه  السيولة. تشرف اإلدارة  السوق وخماطر االئتمان وخماطر  اجملموعة معرضة ملخاطر 
املخاطر. ختضع أنشطة املخاطر املالية للمجموعة لسياسات وإجراءات مناسبـة. يتـم حتـديـد املخـاطـر املاليـة وقيـاسها 
إدارة  ألغراض  املشتقـات  أنشطـة  مجيـع  تنفيـذ  يتـم  املخاطـر.  حتمـل  وقابليـة  اجملموعـة  لسياسات  وفقا  وإدارهتا 
القيام بأي تداول يف  املخاطر من قبل فرق تتمتع مبهارات وخربات وإشراف مناسب. إن سياسة اجملموعة هي عدم 
واليت  إدارة كل من هذه املخاطر،  واملوافقة على سياسات  املشتقات ألغراض املضاربة. يقوم جملس اإلدارة مبراجعة 

نلخصها فيما يلي:

خماطر	السوق
نتيجة  املالية  لألدوات  املستقبلية  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  لتقلبات  التعرض  خماطر  هي  السوق   خماطر 
للتغريات يف أسعار السوق. تتكون أسعار السوق من ثالثة أنواع: خماطر سعر الفائدة وخماطر العمالت وخماطر األسعار 
القروض  السوق:  مبخاطر  املتأثرة  املالية  األدوات  تتضمن  السلع.  أسعار  وخماطر  األسهم  أسعار  خماطر  مثل  األخرى 

والسلف والودائع واألدوات املالية املشتقة.

خماطر	سعر	الفائدة
خماطر أسعار الفائدة هي خماطر التعرض لتقلبات القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية نتيجة 
للتغريات يف أسعار الفائدة يف السوق. إن تعرض اجملموعة ملخاطر التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق يتعلق بشكل 
رئيسي بالتزامات اجملموعة طويلة األجل مبعدالت فائدة معومة. إلدارة ذلك، لدى اجملموعة اجملموعة سياسة لتقييم 
أن  توافق على  واليت مبوجبها  الفائدة،  أسعار  للدخول  يف مبادالت  وتقييم احلاجة  الفائدة  أسعار  التغريات يف  آثار 
إلی مبلغ أصلي رمزي متفق  بالرجوع  واملتغرية واحملسوبة  الثابتة  بالفائدة  الفرق بني مبالغ  تبادل، يف فترات معينة، 
عليه. يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، مل يكن لدى اجملموعة مبادالت أسعار فائدة. يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، بلغت القيمة الثابتة 

للفائدة على القرض طويل األجل حوايل ٢٣% )٢٠١6م: ٢٠%( من تكاليف التمويل على القروض.

حساسية	سعر	الفائدة
بعد  والسلف  القروض  الفائدة على ذلك اجلزء من  واملعقول يف أسعار  التغري احملتمل  التايل حساسية  يوضح اجلدول 
أثر حماسبة التحوط )إن وجد(. مع ثبات كافة املتغريات األخرى، تتأثر أرباح اجملموعة قبل الزكاة وضريبة الدخل من 

خالل التأثري على القروض ذات املعدالت املتغرية كما يلي:

 الزيادة /)االخنفاض(
يف نقاط األساس

األثر على الربح 
 قبل الزكاة

وضريبة الدخل
٣١ ديسمرب ٢٠١7م

)٣٥.6٥(+٠.٥%األثر على املليون ريال سعودي بسبب التغري يف نقاط األساس
٣٥.6٥-٠.٥%األثر على املليون ريال سعودي بسبب التغري يف نقاط األساس

31	ديسمرب	2016م
)٣٥.١8(+٠.٥%األثر على املليون ريال سعودي بسبب التغري يف نقاط األساس
٣٥.١8-٠.٥%األثر على املليون ريال سعودي بسبب التغري يف نقاط األساس

تستند احلركة املفترضة يف نقاط األساس لتحليل حساسية أسعار الفائدة على بيئة السوق احلالية القابلة للمالحظة، 
واليت تظهر تقلبات أعلى مما كانت عليه يف السنوات السابقة.

خماطر	العمالت	األجنبية
خماطر العمالت األجنبية هي املخاطر املتمثلة يف احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغريات يف أسعار صرف 
العمالت األجنبية. يتعلق تعرض اجملموعة ملخاطر التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية بشكل أساسي باألنشطة 
للمجموعة(  الوظيفية  العملة  عن  خمتلفة  بعملة  مقومة  املصاريف  أو  اإليرادات  تكون  )عندما  للمجموعة  التشغيلية 
وصايف استثمارات اجملموعة يف الشركات التابعة األجنبية مبا يف ذلك املبالغ بالعملة األجنبية املستحقة من أطراف 
ذات عالقة. تتعرض اجملموعة لتقلبات يف أسعار صرف اليورو. يتم متابعة خماطر العمالت على مستوى اجملموعة. 
تراقب اجملموعة تقلبات أسعار صرف اليورو وتقوم بإدارة خماطر العمالت األجنبية من خالل الدخول يف معامالت 
التحوط باستخدام عقود صرف عمالت آجلة. يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة ذمم مدينة مببلغ 4٢.٢ مليون 

يورو )٢٠١6م: ٢٩.٩ مليون يورو مدرجة يف رصيد املستحق من أطراف ذات عالقة.

عند إدخال مشتقات لغرض التحوط، تتفاوض اجملموعة على شروط املشتقات لتتناسب مع شروط املخاطر اخلاضعة 
للتحوط. بالنسبة لتحوط املعامالت املتوقعة، تغطي األداة املشتقة فترة التعرض من النقطة اليت مي فيها توقع تدفقات 

نقدية للمعامالت حىت نقطة تسوية الذمم املدينة أو الذمم الدائنة الناجتة املقومة بالعملة األجنبية.

حساسية	العمالت	األجنبية
املتغريات  مجيع  ثبات  مع  اليورو،  صرف  أسعار  يف  واملعقولة  املمكنة  التغريات  جتاه  احلساسية  التايل  اجلدول  يوضح 
املالية  للموجودات واملطلوبات  العادلة  القيمة  التغريات يف  الدخل )بسبب  الزكاة وضريبة  األخرى، لربح اجملموعة قبل 
الضريبة، إن وجدت. إن تعرض  العمالت األجنبية غري احملددة( وحقوق ملكية اجملموعة قبل  مبا يف ذلك مشتقات 

اجملموعة لتغريات العمالت األجنبية جلميع العمالت األخرى ليس جوهريًا.
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التغري	يف
سعر	اليورو

األثر على الربح قبل الضريبة
)باملليون ريال سعودي(

األثر	على	حقوق	امللكية
)باملليون ريال سعودي(

31	ديسمرب	2017م
٢7.١6٢7.١6+٠.٥اليورو إىل الريال السعودي
)٢7.١6()٢7.١6(-٠.٥اليورو إىل الريال السعودي

31	ديسمرب	2016م
١7.٠7١7.٠7+٠.٥اليورو إىل الريال السعودي
)١7.٠7()١7.٠7(-٠.٥اليورو إىل الريال السعودي

خماطر	أسعار	السلع
املشاريع  وإدارة  وتشغيل  وإنشاء  امتالك  يف  التشغيلية  أنشطتها  تتمثل  السلع.  بعض  يف  بالتقلبات  اجملموعة  تتأثر 
الصناعية وخصوصًا يف جمال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. قام جملي إدارة اجملموعة بوضع استراتيجية واسعة 

إلدارة املخاطر تتعامل مع خماطر أسعار السلع األساسية وختفيفها.

حساسية	األسعار
يبني اجلدول التايل أثر التغريات يف أسعار السلع:

	التغري
	يف	سعر

نهاية	العام
األثر على الربح قبل الضريبة

)باملليون ريال سعودي(
األثر	على	حقوق	امللكية

)باملليون ريال سعودي(
31	ديسمرب	2017م

١7٥.4١7٥.4+٥%النفط اخلام )دوالر أمريكي / طن متري(
)٢٣١.٢()٢٣١.٢(-٥%النفط اخلام )دوالر أمريكي / طن متري(

31	ديسمرب	2016م
٢6٢.٩٢6٢.٩+٥%النفط اخلام )دوالر أمريكي / طن متري(
)١٢٥.7()١٢٥.7(-٥%النفط اخلام )دوالر أمريكي / طن متري(

خماطر	االئتمان
خماطر االئتمان هي خماطر عدم وفاء الطرف املقابل اللتزاماته مبوجب أداة مالية أو عقد مع عميل مما يؤدي إىل 
خسارة مالية. اجملموعة معرضة ملخاطر االئتمان يف أنشطتها التشغيلية )بشكل رئيسي يف الذمم املدينة التجارية( ويف 
أنشطتها التمويلية، مبا يف ذلك الودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية ومعامالت صرف العمالت األجنبية واألدوات 

املالية األخرى.

الذمم	املدينـة	التجارية
تتم إدارة خماطر ائتمان العمالء وفًقا لسياسة اجملموعة وإجراءاهتا ومراقبتها املتعلقة بإدارة خماطر ائتمان العمالء. 

يتم تقييم اجلدارة االئتمانية للعميل بناء على تقارير ائتمان واسعة النطاق ويتم حتديد حدود االئتمان الفردية بناًء 
على هذا التقييم. تتم مراقبة الذمم املدينة للعمالء بشكل منتظم ويتم تغطية أي شحنات إىل العمالء الرئيسيني بشكل 
عام عن طريق خطابات اعتماد أو غريها من أشكال التأمني االئتماين. يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة ١٥ عمياًل 
مدينون بأكثر من ٥٢٣ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ٣٥8 مليون ريال سعودي(، وميثلون حوايل 6٠% )٢٠١6م: ٥7%( من 

جمموع الذمم املدينة التجارية.

يتم حتليل متطلبات االخنفاض يف القيمة يف تاريخ كل قوائم مالية كل على حدة بالنسبة للعمالء الرئيسيني. باإلضافة 
إلی ذلك، يتم جتميع عدد كبري من الذمم املدينة الصغرية ضمن جمموعات متجانسة وتقييم االخنفاض يف القيمة 
بشكل مجاعي. ويستند احلساب إىل البيانات التارخيية الفعلية املتكبدة. إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان 
يف تاريخ القوائم املالية هو القيمة الدفترية لكل فئة من املوجودات املالية املفصح عنها أعاله. ال حتتفظ اجملموعة 
برهونات كضمان. تقوم اجملموعة بتقييم تركز املخاطر فيما يتعلق بالذمم املدينة التجارية حسب املعتاد، حيث يوجد 

عمالؤها يف العديد من االختصاصات والقطاعات املتعددة ويعملون يف أسواق مستقلة على حنو كبري.

األدوات	املالية	والودائع	النقدية
تتم إدارة خماطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك واملؤسسات املالية من قبل إدارة اخلزينة باجملموعة وفقا لسياسة 
اجملموعة. تتم استثمارات األموال الفائضة فقط مع أطراف مقابلة معتمدة وضمن حدود االئتمان املخصصة لكل طرف 
مقابل. تتم مراجعة حدود ائتمان الطرف املقابل من قبل جملس إدارة اجملموعة على أساس سنوي، وقد يتم حتديثها 
على مدار السنة رهنًا مبوافقة اللجنة املالية للمجموعة. يتم وضع حدود لتقليل تركز املخاطر وبالتايل ختفيف اخلسارة 
املالية عن عدم قدرة الطرف املقابل على تسديد املبالغ. إن احلد األقصى للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة  
املركز املايل هو القيم الدفترية كما هو مبني يف إيضاح ١8، باستثناء األدوات املالية املشتقة. إن احلد األقصى لتعرض 

اجملموعة لألدوات املالية املشتقة يف اإليضاح ٢6.

خماطر	السيولة
املالية.   باألدوات  املرتبطة  بالتزاماته  للوفاء  األموال  توفري  السيولة هي خماطر مواجهة اجملموعة صعوبة يف  خماطر 
وقد تنشأ خماطر السيولة من عدم القدرة على بيع أصل مايل بشكل سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تقوم اجملموعة 

بإدارة خماطر السيولة من خالل إدارة رأس املال العامل والتأكد من توفر التسهيالت البنكية.

التركز	املفرط	للمخاطر
تنشأ التركزات  عند مشاركة عدة أطراف مقابلة يف أنشطة جتارية مماثلة، أو يف أنشطة يف نفس املنطقة اجلغرافية 
أو يكون هلم ميزات اقتصادية تتسبب يف تعرض قدرهتا على الوفاء بالتزاماهتا التعاقدية لتتأثر بشكل متشابه من قبل 
التغريات يف الظروف االقتصادية أو السياسية أو غريها من الظروف األخرى. تشري التركزات إىل احلساسية النسبية 

ألداء اجملموعة جتاه التطورات اليت تؤثر على قطاع معني.

على  للتركيز  حمددة  إرشادات  اجملموعة  وإجراءات  سياسات  تشتمل  للمخاطر،  الشديدة  التركزات  جتنب  أجل  ومن 
احملافظة على حمفظة متنوعة. يتم التحكم يف تركزات خماطر االئتمان احملددة وإدارهتا وفقًا لذلك. يتم استخدام 

حتوط انتقائي داخل اجملموعة من أجل إدارة تركزات املخاطر على مستوى العالقات ومستوى القطاع.



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١47 الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١46

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م
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يعرض اجلدول أدناه ملخصًا بسجل االستحقاقات اللتزامات اجملموعة بناًء على املدفوعات التعاقدية غري املخصومة:

كما	يف	31	ديسمرب	2017م

بآالف	الرياالت	السعودية

عند	الطلبالقيمة	الدفترية
	أقل	من
6	شهر

	6	إىل	12
شـهـر

	1	إىل	5
سنوات

أكثر	من	5	
املجموعسنوات

١٩6.٩٢٥٣٩.١٠4١٥7.٥٢4٢٢١7٢4١٩6.٩٢٥ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى
٩٢.٠٠٩--8٥.٢7١-٩٢.٠٠٩6.7٣8مطلوبات أخرى

7.٣٩٢.676٣٣.٢٠6٣88.٣8١44٥.٣٣4٥.78٩.٣١77٣6.4٣87.٣٩٢.676قروض وسلف
7٫681٫61079٫048545٫905530٫8265٫789٫389736٫4427٫681٫610كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م

١٣٥.٠8٩--١٣4.864٢٢٥-١٣٥.٠8٩ذمم دائنة جتارية وذمم دائنة أخرى
7١.76٠--66.66٣-7١.76٠٥.٠٩7مطلوبات أخرى

7.٩٩٩.4٥٣67.١٢٠6٩٠.84٩٥6٢.٢6٢٥.4٣٠.٣١٢١.٢48.٩١٠7.٩٩٩.4٥٣قروض وسلف
8٫206٫30272٫217825٫713629٫1505٫430٫3121٫248٫9108٫206٫302

إدارة	رأس	املال
يشتمل رأس املال على حقوق امللكية ورأس املال املدفوع وحقوق امللكية العائدة إىل حاملي حقوق امللكية بالشركة األم.

رأس  ومعدالت  قوي  ائتماين  تصنيف  على  احملافظة  ضمان  هو  اجملموعة  مال  رأس  إدارة  من  الرئيسي  اهلدف  إن 
مال جيدة لدعم األعمال اليت تقوم هبا وتعظيم القيمة للمسامهني. تقوم اجملموعة بإدارة هيكل رأس املال وإدخال 
تعديالت عليه، يف ضوء التغريات يف الظروف االقتصادية ومتطلبات االشتراطات املالية. ومن أجل احملافظة على أو 
تعديل هيكل رأس املال، قد تقوم اجملموعة بتعديل توزيعات األرباح على املسامهني أو إعادة رأس املال إىل املسامهني 

أو إصدار أسهم جديدة.

تقوم اجملموعة مبراقبة رأس املال باستخدام معدل اإلقراض واملعدل احلايل، وتتمثل سياسة اجملموعة يف احلفاظ على 
احلد األقصى ملعدل اإلقراض عند ٣: ١ واحلد األدىن للمعدل احلايل عن ١.٥: ١. حتتسب اجملموعة النسبة املتزايدة 

بقسمة جمموع املطلوبات على جمموع حقوق املسامهني مبا يف ذلك حقوق امللكية غري املسيطرة.

ولتحقيق هذا اهلدف العام، تستهدف إدارة رأس مال اجملموعة، من بني أمور أخرى، إىل ضمان الوفاء باالشتراطات 
املالية  باالشتراطات  الوفاء  يؤدي عدم  قد  املال.  رأس  هيكل  متطلبات  اليت حتدد  والسلف  بالقروض  املرتبطة  املالية 

ذمم مدينــة تـجــارية   18

٢٠١6م2017م
984٫790٫783767.٩76.766ذمم مدينة جتارية

)١44.4٠٩.٢٢6()108٫012٫775(خيصم: خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
876٫778٫0086٢٣.٥67.٥4٠

تشتمل الذمم املدينة التجارية على مبلغ ٣٠٠ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ٢٩٢ مليون ريال سعودي( من أطراف ذات 
باملبالغ املستحقة ألطراف ذات عالقة. إن  املتعلقة  الشروط واألحكام  الرجوع إىل إيضاح )٢٩( ملعرفة  عالقة. يرجى 
بتحليل  اإلدارة  تقوم  العمالء.  االتفاقيات مع  وفقا لشروط  وتكون عمومًا  بفوائد  التجارية غري حمملة  املدينة  الذمم 
الرصيد القائم للعمالء بشكل منتظم وتقوم بشطب أي رصيد تدرك اإلدارة أنه غري قابل للتحصيل.  فيما يلي مصفوفة 

املخصص املستخدمة من قبل اجملموعة يف حالة الذمم املدينة التجارية:

بآالف الرياالت السعودية

اجملموع

 مل ميض تاريخ
 استحقاقه ومل

تنخفض قيمته

مضى تاريخ استحقاقه ولكن مل تنخفض قيمته
 أقل من 6

أشهر
 6 إىل ١٢

شهر
١٢ شهر إىل

١8 شهر
١8 شهر إىل

٢4 شهر
أكثر من
٢4 شهرًا

31876٫778721٫576148٫5906٫20125513917	ديسمرب	2017م
316٢٣.٥68٥8٠.777٢١.٣6٢4.٣٩١١.448١٢.47٥٣.١١٥	ديسمرب	2016م

يرجى الرجوع إىل اإليضاح حول خماطر االئتمان للذمم املدينة التجارية والذي يناقش كيفية قيام اجملموعة بإدارة 
وقياس النوعية االئتمانية للذمم املدينة التجارية اليت مل تتجاوز موعد استحقاقها ومل تنخفض قيمتها. 

مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى   1٩

٢٠١6م2017مإيضاح
74٫242٫05174.٠٢٢.8٣4دفعات مقدمة وودائع ومدفوعات مقدمًا

اجلزء املتداول من سلف املوظفني لربنامج متلك الوحدات 
-١4٣٣.47٢.٥١١السكنية للموظفني يف سبكيم 
8٫104٫833٣.٠٠4.4٥٩إيرادات استثمارات مستحقة

710٫8658.١٠٢.7٣١أخرى
116٫530٫2608٥.١٣٠.٠٢4

نقد وما يف حكمه   20
٢٠١6م2017م

١١٩.٠٩١١٥١.٩8٠نقد بالصندوق
442٫035٫2196٩٣.٠78.٥٩8نقد لدى البنك

1٫280٫600٫000١.١٢٩.4٥8.48١ودائع قصرية األجل
1٫722٫754٫310١.8٢٢.68٩.٠٥٩

يتضمن النقد وما يف حكمه النقد واألرصدة لدى البنوك والودائع حتت الطلب واالستثمارات عالية السيولة واليت تكون 
فترات استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل.  يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة التزامات بتسهيالت قروض غري مسحوبة 
متاحة قدرها الشيء. متثل الودائع قصرية األجل ودائع لدى بنوك جتارية واحململة مبعدل ربح يتراوح بني ٠.٥% - ٢.٥%. 

رأس املال واالحتياطيات   21
٢٠١6م2017م

األسهم املصرح هبا 
األسهم العادية بقيمة ١٠ ريال سعودي للسهم
األسهم	العادية	املصدرة	واملدفوعة	بالكامل

366٫666٫666٣66.666.666كما يف ١ يناير
--مصدرة خالل السنة

366٫666٫666٣66.666.666كما يف ٣١ ديسمرب

٢١-١ احتياطي نظامي

متشيًا مع النظام األساسي للشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بتحويل ١٠% من صايف الربح حىت يبلغ هذا 
االحتياطي ٣٠% من رأس املال. االحتياطي النظامي غري متاح للتوزيع على املسامهني.

٢١-٢ احتياطي نتائج بيع / شراء أسهم يف شركات تابعة

يتم تسجيل الربح أو اخلسارة الناجتة عن بيع / شراء أسهم يف الشركات التابعة، عندما تستمر اجملموعة يف ممارسة 
سيطرة على الشركة التابعة، يف احتياطي نتائج بيع / شراء أسهم يف الشركات التابعة.

الصناعية  التنمية  بصندوق  متعلقة  قروض  الشتراطات  خمالفة  هناك  كان  السنة،  خالل  التسهيالت.  استرجاع  إىل 
السعودي وصندوق االستثمارات العامة والقروض التجارية واليت من أجلها اتصلت الشركة باملؤسسات املالية وحصلت 
على خطابات التنازل الالزمة قبل هناية السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م. ومل يتم إجراء أي تغيريات يف أهداف أو 

سياسات أو إجراءات إدارة رأس املال خالل السنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م.

املخزون   17

٢٠١6م2017م
148٫457٫366١44.٢٣4.764مواد خام

326٫292٫105٣٩٩.66٢.46٣بضاعة تامة الصنع 
218٫765٫408٢١٠.٥٠٥.٥٠7قطع غيار ومستهلكات

-)25٫159٫972(خيصم: خمصص خمزون بطيء احلركة وقطع غيار
668٫354٫9077٥4.4٠٢.7٣4



إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2017م

)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١4٩ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١48

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

ترتيبات دفع ىلع أساس السهم   22
يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، لدى اجملموعة ترتيبات الدفع على أساس السهم التالية:

خطة	شراء	األسهم	)تسوية	حقوق	امللكية(
عرضت اجملموعة على موظفيها االشتراك يف خطة شراء األسهم للموظفني. للمشاركة يف اخلطة، ينبغي على املوظفني 
وأن  اخلدمة  يف  واحدة  سنة  أكملوا  قد  يكونوا  أن  ينبغي  أنه  أي  بالشركة،  اخلاصة  االستحقاق  معايري  يستوفوا  أن 
فترة  هناية  يف  للموظفني  حيق  اخلطة،  لشروط  وفًقا  الشركة.  موافقة  على  واحلصول  جيد  أداء  تقييم  لديهم  يكون 
٣6 شهرًا شراء أسهم باستخدام األموال اليت مت توفريها بسعر أقل بنسبة ٣٠% من سعر السوق يف تاريخ املنح. ال حيق 
الشهري ملدة  راتبهم  املطلوب من إمجايل  املبلغ  الذين ال يزالون يف اخلدمة ويدخرون  للموظفني  شراء األسهم سوى 
٣6 شهرا متتالية. يدفع املشترك ٢٥% من قيمة األسهم املخصصة نقدا ويدفع املتبقي على أقساط شهرية متساوية 
ال تتجاوز ٢٠% من الراتب الشهري للمشترك. سيتم رد املبالغ املدخرة إىل املوظفني الذين يتوقفون عن العمل قبل انتهاء 

الـ ٣6 قسط أو الذين يفضلون عدم ممارسة خيار شراء األسهم.

التسليم  ويتم تسوية مجيع اخليارات عن طريق  الربامج؛  باملنحة مبوجب هذه  املتعلقة  الرئيسية  الشروط  يلي  وفيما 
الفعلي لألسهم.

31	ديسمرب	2017م:
	تاريخ
املنح

	عدد
األدوات

	شروط
االستحقاق

القيمة	العادلة	
يف	تاريخ	املنح

سعر	
املمارسة

العمر	التعاقدي	
للخيارات

٣ سنوات٣٠.6٩٢١.٥خدمة ٣ سنوات من تاريخ املنح١٣٠.٢١٢ مايو ٢٠١٥م
٣ سنوات٢٠.4٠١4.٣نفس املذكور أعاله١١١7.8٥١ نوفمرب ٢٠١٥م

٣ سنوات١4.١٩٩.٩نفس املذكور أعاله١47١.8٩6 مايو ٢٠١6م
٣ سنوات١8.٠6١٢.6نفس املذكور أعاله١١8٥.74٣ مايو ٢٠١7م

٣ سنوات١٥.١7١٠.6نفس املذكور أعاله١١٥٩.84٥ نوفمرب ٢٠١7م

٣١ ديسمرب ٢٠١6م
 تاريخ
املنح

 عدد
األدوات

 شروط
االستحقاق

القيمة العادلة 
يف تاريخ املنح

 سعر
املمارسة

العمر التعاقدي 
للخيارات

٣ سنوات٣٠.77٢١.٥خدمة ٣ سنوات من تاريخ املنح١٢٩.٠١6 مايو ٢٠١4م
٣ سنوات٣7.٩٠٢6.٥نفس املذكور أعاله١8.6٥6 نوفمرب ٢٠١4م

٣ سنوات٣٠.6٩٢١.٥نفس املذكور أعاله١44.6٩4 مايو ٢٠١٥م
٣ سنوات٢٠.4٠١4.٣نفس املذكور أعاله١١7١.٥7٥ نوفمرب ٢٠١٥م

٣ سنوات١4.١٩٩.٩نفس املذكور أعاله١٥٠٥.٠٥٩ مايو ٢٠١6م

لدى اجملموعة نقد وما يف حكمه مببلغ ١.٢٣٢ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: 7.٠٣٥ مليون ريال سعودي( واستثمارات 
الدفع على أساس  قصرية األجل مببلغ ٣١.٠٣٣ مليون ريال سعودي )٢٣.67٢ مليون ريال سعودي( مبوجب ترتيبات 
أسهم. بلغت املصروفات املعترف هبا خالل السنة الناجتة عن إطفاء اخلصم املقدم مبوجب ترتيبات الدفع على أساس 

أسهم ١.١٥8 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ١.٣84 مليون ريال سعودي(.

توزيعات أرباح   23

قرر جملس اإلدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ ١٩ ديسمرب ٢٠١7م توصية اجلمعية العمومية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
١8٣.٣ مليون ريال سعودي أو ٠.٥٠ ريال سعودي للسهم أي ما يعادل ٥% من رأس املال. يقتصر التوزيع على املسامهني 

املسجلني يف تداول يف هناية يوم التداول التايل الجتماع اجلمعية العمومية.

منافع املوظفين    24

٢٠١6م2017م
٢4222٫517٫174١٩٣.٣6٠.4٣٩-١منافع بعد التوظيف

٢419٫894٫62٥١4.٩8١.٣٣٩-٢برنامج االدخار
242٫411٫799٢٠8.٣4١.778

٢٤-١ منافع بعد التوظيف
لدى اجملموعة خطة منافع حمددة بعد التوظيف. املنافع واجبة وفًقا لقانون العمل والعمال السعودي. قامت اجملموعة 
وشركاهتا التابعة بإدراج املنافع يف قائمة الدخل املوحدة. وتستند هذه املنافع إىل رواتب ومكافآت املوظفني النهائية 

وسنوات خدمتهم املتراكمة، كما هو منصوص عليه يف قوانني اململكة العربية السعودية.

يعرض اجلدول التايل ملخصًا ملكونات صايف مصروفات املنافع املعترف هبا يف قائمة الدخل املوحدة وقائمة الدخل 
الشامل اآلخر املوحدة واملبالغ املدرجة يف قائمة املركز املايل املوحدة.

صايف	مصروف	املنافع	املدرج	يف	قائمة	الدخل	املوحدة:
٢٠١6م2017م

27٫346٫808٣٠.٩٩٠.٥87تكلفة اخلدمة احلالية
7٫438٫5207.6٣٣.٠٢4تكاليف فوائد على التزامات املنافع

34٫785٫328٣8.6٢٣.6١١

منافع املوظفين )تتمة(  .24

٢٤-١ منافع بعد التوظيف )تتمة(

صايف	مصروف	املنافع	املدرج	يف	قائمة	الدخل	املوحدة	والدخل	الشامل	اآلخر	املوحدة:

٢٠١6م2017م
إعادة	قياس	األرباح	واخلسائر	على	االلتزام

3٫196٫023١٣8.6٣٩خسارة بسبب التغري يف االفتراضات املالية
-353٫878خسارة بسبب التغري يف االفتراضات اجلغرافية

)7.8٣7.٠٠٥()3٫892٫714(أرباح بسبب التغري يف تعديالت اخلربة
)342٫813()7.6٩8.٣66(

احلركة	يف	القيمة	احلالية	اللتزام	املنافع	احملددة
٢٠١6م2017م

193٫360٫439١84.٢٣١.٣٣١كما يف ١ يناير
27٫346٫808٣٠.٩٩٠.٥87تكلفة اخلدمة احلالية

7٫438٫52٠7.6٣٣.٠٢4تكلفة فوائد
)7.6٩8.٣66())342٫813الربح االكتواري على االلتزام
)٢١.7٩6.١٣7())5٫285٫780منافع مدفوعة خالل السنة

222٫517٫174١٩٣.٣6٠.4٣٩كما يف ٣١ ديسمرب

تشمل االفتراضات اهلامة املستخدمة يف حتديد املنافع احملددة بعد التوظيف على ما يلي:

٢٠١6م2017م
٣.7٥%٣.٣٠%معدل اخلصم

٣.7٥%٣.7٥%الزيادات املستقبلية يف الراتب
سليك )٢٠٠١م-٢٠٠٥م( - ١جدول الوفيات )١٥( ملنظمة الصحة العاملية معدالت الوفاة

متوسطمتوسطمعدل دوران املوظفني

احلالية  للسنة  بالنسبة  وفيات.  وجداول  منشورة  إحصاءات  إىل  املستقبل  يف  بالوفيات  املتعلقة  االفتراضات  استندت 
املنتهية، مت استخدام جدول الوفيات )١٥( ملنظمة الصحة العاملية باملقارنة مع سليك )٢٠٠١م-٢٠٠٥م( -١ املستخدم يف 

سنة ٢٠١6م. ال يوجد أي احنراف كبري يف جداول الوفيات املستخدمة.

فيما يلي حتليل حساسية كمي الفتراض معدل اخلصم على التزام املنافع احملددة يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م:

معدل	اخلصماالفتراضات	
٠.٥% اخنفاض٠.٥% 	زيادةحتليل	احلساسية

٢١٢.١76.٢8٣٢٣٣.786.٥٣٣التزام املزايا احملددة يف ٢٠١7م
١8١.٩8٠.٥٥٣٢٠٥.٩٣٠.4١7التزام املزايا احملددة يف ٢٠١6م

الزيادات	املستقبلية	يف	الراتب
0٫5%		اخنفاض0٫5%		زيادة

٢٢٩.6٢٠.٢٢٢٢١٥.87٣.486التزام املزايا احملددة يف ٢٠١7م
٢٠٥.٣7٢.77٥١8٢.٣68.٠87التزام املزايا احملددة يف ٢٠١6م

مت حتديد حتليالت احلساسية أعاله بناًء علی طريقة تقوم بتقدير األثر علی التزام املنافع احملددة نتيجة للتغريات 
يف  التغري  إىل  احلساسية  حتليل  يستند  املالية.  القوائم  فترة  هناية  يف  حتدث  اليت  الرئيسية  االفتراضات  يف  املعقولة 
افتراض جوهري مع ثبات مجيع االفتراضات األخرى. رمبا ال يكون حتليل احلساسية انعكاسًا للتغري الفعلي يف التزام 

املنافع احملددة حيث أنه من غري املرجح أن حتدث تغريات يف االفتراضات مبعزل عن بعضها البعض.

يبلغ متوسط مدة التزام املنافع احملددة يف هناية فترة القوائم املالية 8.4٣ سنة )٢٠١6م: ١١.77 سنة(.

٢٤-٢ برنامج االدخار

بنكي  حساب  يف  املشاركني  املوظفني  مسامهات  إيداع  يتم  السعوديني.  للموظفني  ادخار  خبطة  اجملموعة  حتتفظ 
منفصل. يتم حتميل مسامهة الشركة يف خطة االدخار ضمن قائمة الدخل املوحدة.

٢٤-٣ مصروف منافع املوظفين

٢٠١6م2017م
528٫811٫435٥٢8.٠١٣.4١٠رواتب وأجور

27٫346٫808٣٠.٩٩٠.٥87مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
18٫400٫112١8.٥76.٩٥١مسامهات التأمينات االجتماعية

6٫225٫655٥.4٥8.6٣8املسامهة يف خطة االدخار
1٫157٫754١.٣84.٠١١معامالت الدفع على أساس أسهم

3٫230٫308٢.8٩4.٢87أخرى
585٫172٫072٥87.٣١7.884
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)املبالغ املدرجة بالريال السعودي(

١٥١ الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«
التقرير السنوي لعام ٢٠١7م الشركة	السعودية	العاملية	للبتروكيماويات	»سبكيم«١٥٠

التقرير السنوي لعام ٢٠١7م

ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى   2٥

٢٠١6م2017م
186٫978٫995١٠8.7٩٩.76٢ذمم دائنة جتارية

9٫945٫713٢6.٢8٩.١4٩حمتجزات دائنة
196٫924٫708135٫088٫911

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى   26

٢٠١6م2017م
206٫250٫636٢٥١.7٥٠.٣٢6بضاعة مستلمة دون استالم فواتري
90٫617٫682٥8.٥٩١.٠86مصروفات مستحقة ألحجار نفيسة

64٫281٫04٣٣٢.٣٢6.٢76مستحقات تكاليف متويل
49٫008٫291٣١.8١4.٣٠٣مستحقات تكاليف توزيع

38٫887٫0654.٩٩8.٣٠٥توزيعات أرباح دائنة
31٫886٫641٣.٢٩٠.٢٠٩التزامات موظفني

29٫603٫81246.٩48.7٣4مستحقات تكنولوجيا معلومات وصيانة ومستحقات مشروعات
14٫497٫223١٢.8١٢.6٣7تربعات

6٫738٫274٥.٠٩7.١8٠برنامج املوظفني التحفيزي من سبكيم الدائن
-2٫804٫977خمصص القيمة العادلة لعقود آجلة*

١١٢.٥١٣.٢٩٥٩١.4٢٩.6٠٩أخرى
647.٠88.٩٣٩٥٣٩.٠٥8.66٥

القيمة	العادلة	للعقود	املشتقة
أبرمت الشركة عقود مشتقات صرف عمالت أجنبية آجلة باليورو / الدوالر األمريكي مقابل مع بنوك جتارية مببلغ   *
قدره ٣4.4٠٢.774 يورو. كما يف تاريخ القوائم املالية ، بلغ صايف القيمة العادلة هلذه العقود ٢.8٠4 مليون ريال سعودي 
ضمن  املوحدة  الدخل  قائمة  يف  العادلة  القيمة  يف  التغري  إدراج  مت  سعودي(.  ريال  الشيء  )٢٠١6م:  مواتية«  »غري 

املصروفات األخرى.

اإليرادات املؤجلة   27

تسلمت  الكربون.  أكسيد  وأول  الطبيعي  الغاز  ملعاجلة  عميل  مع  الكربون  أكسيد  أول  توريد  اتفاقية  الشركة  أبرمت 
اجملموعة دفعة مقدمة قدرها ٥٠.6 مليون ريال سعودي يتم تعديلها مقابل توريد أول أكسيد الكربون خالل أول ستني 
شهرًا من تاريخ بدء توريد أول أكسيد الكربون إىل العميل. خالل سنة ٢٠١7، بدأ تسوية الدفعة املقدمة مقابل توريد أول 
أكسيد الكربون. كما يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، بلغت الدفعة املقدمة القائمة 4٥.٥ مليون ريال سعودي منها مبلغ ١٠ مليون 

ريال سعودي مصنف حتت بند املتداول.

التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة   28

٢8-١ التزامات عقود اإليجار التشغيلي - املجموعة كمستأجر

أبرمت اجملموعة عقود إجيار جتارية على بعض معدات تكنولوجيا املعلومات والسيارات وعقود إجيار أراضي. إن عقود 
اإلجيار الرئيسية هي مع اهليئة امللكية وهيئة املوانئ. إن عقد اإلجيار مع اهليئة امللكية هو لفترة أولية قدرها ٣٠ سنة 

هجرية قابل للتجديد بناًء على موافقة الطرفني.

كما قامت اجملموعة بتأجري معادن نفيسة مثل الذهب والبالديوم والروديوم لتصنيع مواد حمفزة. شروط إجيار املعادن 
النفيسة هي ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة أخرى.

إن احلد األدىن املستقبلي لإلجيارات الدائنة مبوجب عقود إجيار تشغيلية غري قابلة إللغاء هو كما يلي:

٢٠١6م2017م
2٫569٫548٢.٥6٩.٥48خالل سنة واحدة

10٫278٫192١٠.٢78.١٩٢أكثر من سنة وال تزيد على مخس سنوات
24٫354٫137٢6.٩٢٣.68٥أكثر من ٥ سنوات

37٫201٫877٣٩.77١.4٢٥

٢8-٢ التزامات

٢٠١6م2017م

502٫191٫501687.٠7٢.٢8٥التزامات رأمسالية

التزامات رأسمالية وارتباطات محتملة )تتمة(  .28

٢8-٣ ارتباطات محتملة 

٢٠١6م2017م

480٫022٫581٥٠٢.٢٣٢.٢٥٠خطابات ضمان واعتمادات مستندية
٢8-٤ ارتباطات محتملة

ليس لدى اجملموعة أية ارتباطات حمتملة جوهرية للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، باستثناء تلك املفصح عنها 
يف اإليضاح )١٠( من اإليضاحات حول القوائم املالية املوحدة. 

معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة   2٩

تتمثل املعامالت مع األطراف ذات العالقة يف املعامالت مع املسامهني والشركات الزميلة والشقيقة وشركاءها وجملس 
اإلدارة والكيانـات اليت ختضـع لسيطـرة كامـلة أو مشـتركة أو تأثري جوهري من قبل تلك األطراف. خالل السنة، قامت 

اجملموعة مبعامالت مع األطراف ذات العالقة التالية:

العالقةاالسم
حقوق ملكية غري مسيطرةالشركة العربية اليابانية للميثانول احملدودة

حقوق ملكية غري مسيطرةشركة هيلم العربية جي ام يب اتش وشركاه كي جي )هيلم العربية(
حقوق ملكية غري مسيطرةشركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي

شركة شقيقة حلقوق ملكية غري مسيطرةجونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة

قام الشركاء األجانب للشركة بتسويق جزء من منتجات اجملموعة. وبلغ إمجايل املبيعات اليت متت من خالل هؤالء 
الشركاء األجانب مبلغ ١.٥46 مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ١.44٢ مليون ريال سعودي(.

قامت إحدى الشركات التابعة بشراء بعض األصول الثابتة من أحد الشركاء األجانب. بلغ جمموع مشتريات األصول 
الثابتة من الشريك األجنيب خالل السنة مبلغ ٣٩.٥ مليون ريال سعودي )٢٠١6م: ٢٠.٠ مليون ريال سعودي(.

الشتراطات  واالمتثال  عملياهتا  لدعم  اجملموعة  لشركات  قروض  األقلية  حلقوق  املالكني  والشركاء  الشركة  قدمت 
الديون. بعض القروض طويلة األجل ال حتمل أي تكاليف متويل وليس هلا أي تواريخ استحقاق حمددة، بينما حتمل 

القروض األخرى طويلة األجل وقصرية األجل تكاليف مالية مبعدالت تتراوح بني ٢% إىل 6% )إيضاح ١6(. 

متت املوافقة على أسعار وشروط املعامالت املذكورة أعاله من قبل جملس إدارة شركات اجملموعة. نتج عن املعامالت 
املذكورة أعاله األرصدة التالية مع أطراف ذات عالقة كما يف ٣١ ديسمرب:

أ(	مستحق	من	أطراف	ذات	عالقة	)إيضاح	18	-	الذمم	املدينة	التجارية(

٢٠١6م2017م
52٫492٫518٣٥.7٥8.٩٠٢الشركة اليابانية العربية للميثانول احملدودة

132٫957٫969١7١.7٢6.84٢هيلم - العربية جي ام يب اتش آند كو كي جي )شركة هيلم العربية(
114٫787٫60984.٣4١.784شركة هانوا كيميكال ماليزيا اس دي أن يب اتش دي

300٫238٫096٢٩١.8٢7.٥٢8

ب(		مستحق	إىل	أطراف	ذات	عالقة
٢٠١6م2017م

١.١46.6٠٥-جونسون ماثي ديفي تيكنولوجيز احملدودة
-١.١46.6٠٥

شروط	وأحكام	املعامالت	مع	أطراف	ذات	عالقة
تتم املبيعات واملشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط مماثلة للمعامالت اليت تتم بني أطراف مستقلة. األرصدة 
القائمة يف هناية السنة غري مكفولة وغري حمملة بفوائد وتسدد نقدًا. مل تكن هناك ضمانات مقدمة أو مستلمة عن أي 
ذمم مدينة أو ذمم دائنة لألطراف ذات العالقة. بالنسبة للسنة املنتهية يف ٣١ ديسمرب ٢٠١7م، مل تسجل اجملموعة أي 
اخنفاض يف قيمة الذمم املدينة املتعلقة باملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة. يتم إجراء هذا التقييم كل سنة مالية 

عن طريق فحص املركز املايل للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل فيه الطرف ذو العالقة.

	ج(	موظفي	اإلدارة	العليا
يتكون كبار مسؤويل اإلدارة العليا باجملموعة من أعضاء جملس اإلدارة واألعضاء الرئيسيني باإلدارة الذين لديهم سلطة 

ومسؤولية ختطيط وتوجيه ومتابعة أنشطة الشركة.
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د(	مكافآت	كبار	املسؤولني	التنفيذيني	بإدارة	املجموعة	
مكافآت مسؤويل اإلدارة العليا

٢٠١6م2017م
22٫895٫561١٥.٠8٣.٢٥١منافع املوظفني قصرية األجل

3٫099٫251٣.٢6١.٣7٢مكافأة هناية اخلدمة للموظفني
١.٩6٩.٢٩٣-منافع إهناء اخلدمة

1٫074٫28077٩.7٠7برنامج االدخار
١٣٣.٠٠٠-معامالت الدفع على أساس أسهم

6٠4.8٣٢-منافع أخرى
27٫069٫092٢١.٢٢6.6٢٣جمموع العوض املدفوع إىل كبار مسؤويل اإلدارة العليا

هـ(	حصة	املديرين	التنفيذيني	يف	خطة	كبار	املسؤولني	التنفيذيني	
إن خيارات األسهم اليت ميتلكها أعضاء جملس اإلدارة التنفيذيون يف إطار خطة كبار املسؤولني التنفيذيني لشراء أسهم 

عادية هلا تواريخ انتهاء الصالحية وأسعار املمارسة التالية:

31	ديسمرب	2017م

شروط	االستحقاقعدد	األدواتتاريخ	استحقاق	املوظفني
العمر	التعاقدي	

للخيارات
٣ سنواتخدمة ٣ سنوات٥.٠٠٠يف ١ يناير ٢٠١4م

٣ سنواتخدمة ٣ سنوات7٥.٠٠٠يف ١ نوفمرب ٢٠١٥م
٣ سنواتخدمة ٣ سنوات١٠.٠٠٠يف ١ مايو ٢٠١6م

90٫000جمموع	خيارات	األسهم

31	ديسمرب	2016م

عدد األدواتتاريخ استحقاق املوظفني
شروط

االستحقاق
العمر التعاقدي

للخيارات
٣ سنواتخدمة ٣ سنوات٥.٠٠٠يف ١ يناير ٢٠١4م

٣ سنواتخدمة ٣ سنوات7٥.٠٠٠يف ١ نوفمرب ٢٠١٥م
٣ سنواتخدمة ٣ سنوات١٠.٠٠٠يف ١ مايو ٢٠١6م

90٫000جمموع	خيارات	األسهم

معامالت غير نقدية   30
٢٠١6م2017م

معامالت	غري	نقدية
حمول من أعمال رأمسالية قيد التنفيذ إىل برنامج متلك الوحدات 

-773٫330٫609السكنية للموظفني يف سبكيم
-307٫980٫334حمول من أعمال رأمسالية قيد التنفيذ إىل موجودات غري ملموسة

حمول من أعمال رأمسالية قيد التنفيذ إىل فئة أخرى من املمتلكات 
891٫200٫239٩٩4.٣٥6.١46واآلالت واملعدات

4٫598٫028٣.٢7٩.6٥6إطفاء تكلفة مؤجلة على قروض طويلة األجل
733٫31٣١٢١.٥64إطفاء تكلفة مؤجلة على صكوك

١6.4٣٥.88٢)11٫777٫397(مصروفات مستحقة متعلقة مبعدل الفائدة الفعال
4٫142٫6356.١٥٥.8٠٥أثر اخلصم على التزام التفكيك

7٫438٫5207.6٣٣.٠٢4تكاليف متويلية على مكافأة هناية اخلدمة للموظفني

أحداث وقعت بعد تاريخ قائمة املركز املالي   31

تؤثر على هذه  قد  واليت  اإلدارة  قبل جملس  املالية من  القوائم  اعتماد  تاريخ  تعديالت يف  تستوجب  أحداث  تقع  مل 
القوائم املالية املوحدة.


