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                      نشرة إصدار
                ")سابك("الشركة السعودية للصناعات األساسية 

  )شركة مساهمة مؤسسة وفقاً ألنظمة المملكة العربية السعودية(
  ١٠١٠٠١٠٨١٣سجل تجاري رقم 

  
  تطرح 

   م٢٠٢٨صكوكا تنتهي في 
  

  . االسمية دون خصم أو عالوة إصداروذلك بالقيمة") الصكوك("م ٢٠٢٨صكوكاً تنتهي في عام ") شركةال"أو " سابك"أو"المصِدر("تصدر الشركة السعودية للصناعات األساسية 
  

 يوم عملم، أو إذا لم يكن أي من هذه األيام ٢٠٢٨ مايو ١٥م وحتى نهاية يوم ٢٠٠٨ اغسطس ١٥ من كل سنة ابتداء من  فبراير ونوفمبر و اغسطس و مايو من شهر ١٥في اليوم الخامس عشر 
مبلغ  مبلغاً يعادل لحملة الصكوك أن يدفع المصِدر، يتوقع من ")تاريخ التوزيع الدوري"ويطلق على كل يوم منها ( التالي يوم العمل فيكون ) ")الشروط(" أحكام وشروط الصكوككما هو معرف في (

مضاف إليه هامش محدد يحسب كنسبة مئوية سنوية ) الشروطكما هو معرف في  ( Benchmark rateمحسوبا على أساس معدل عمولة أساسي ) الشروطكما هو معرف في  ( التوزيع الدوري
  ).الشروطكما هي معرفة في (  المعنية فترة التوزيع الدوري القائمة في نهاية للصكوكمن القيمة االسمية ") الهامش("
  

 تاريخ اإلقفالفي أو قريبا من ) حملة الصكوكلصالح ونيابة عن ) (كٍل كما هو معرف أدناه(وكيل حملة الصكوك  وأمين موجودات الصكوك لصالح المصِدروفقا لتعهد شراء يتم إبرامه من قبل 
لتوزيع الدورية يتناقص مع الوقت ، في تواريخ ا) كما هو معرف في الشروط( محدد مسبقا بسعر شراء حملة الصكوك من الصكوك بشراء المصِدريتعهد ") تعهد الشراء) ("كما هو معرف أدناه(

شروط و احكام " في قسم  حاالت الممارسة ١١فضال راجع الشرط ) ("تاريخ سنة خامسة"كل منها ( م ٢٠٢٣م، ٢٠١٨م ، ٢٠١٣ من السنوات الميالدية مايووذلك في اليوم الخامس عشر من 
  ).نشرة اإلصدارمن " الصكوك

  
، وشركة إتش إس بي ")أمين موجودات الصكوك("، سابك صكوك وشركة المصِدربين ) كما هو معرف أدناه (تاريخ اإلقفال قريبا من مؤرخ في أو") إعالن الوكالة("تخضع الصكوك إلعالن وكالة 

 بين تاريخ اإلقفالي أو قريبا من المؤرخة ف") اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك ("التفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكووفقا ") وكيل حملة الصكوك("سي العربية السعودية المحدودة 
من الحقوق وااللتزامات ) كما هي معرفة في الشروط (النسبة المئوية المطبقة أمين موجودات الصكوك بالتحويل إلى المصِدر، سيقوم وكيل حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك والمصِدر

اتفاقيات "للحصول على مزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة القسم المعنون ") ( موجودات الصكوك("سنة ) ٢٠(لمدة عشرين ) ناهكما هي معرفة أد ( االصليةاتفاقيات التسويقالمحددة بموجب 
أمين موجودات ابقاً إلى قد حولت س) كما هي معرفة أدناه (اتفاقيات التسويقمن بعض الحقوق وااللتزامات المحددة بموجب % ٧٧,٠٦وتجدر االشارة إلى أن ). نشرة اإلصدارمن " التسويق
م والمنتهية في ٢٠٠٧ ريال سعودي وصكوك سابك الصادرة في ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ م بقيمة ٢٠٢٦ م و المنتهية في ٢٠٠٦ الصادرة في  سابكلتكون موجودات صكوك متعلقة بصكوكالصكوك 
 لصالح حملة الصكوك وفقا للنسبة التي يمتلكها كل منهم بموجودات الصكوك ين موجودات الصكوكأم، يحتفظ والشروط إلعالن الوكالةووفقا .  ريال سعودي٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠م بقيمة ٢٠٢٧

  .وحسب القيمة االسمية للصكوك
  

 لحملة الصكوكالتي تستحق الدفع مبالغ التوزيع الدورية والذي يتوقع أن يكون كافيا لتغطية موجودات الصكوك  المتحصل من صافي الدخل من المبلغ اإلضافي ومبالغ التوزيع الدوريةيتم سداد 
 كاحتياطي حملة الصكوكنيابة عن مبالغ التوزيع الدورية  الذي يزيد عن بصافي الدخل") مدير موجودات الصكوك("موجودات الصكوك  بصفتها مدير  سابكوتحتفظ. تاريخ توزيع دوريفي كل 

ويكون أي عائد ناتج عن هذا االستخدام أو االستثمار، وأية خسائر تنتج .  لحسابهاالحتياطي استخدام واستثمار وجودات الصكوكلمدير مويحق . للشروطوالتي تكون واجبة الدفع وفقا ") االحتياطي("
 وكان واريخ التوزيع الدوريت في لحملة الصكوك بمبالغ التوزيع الدوريةللوفاء موجودات الصكوك وفي حالة عدم وجود أموال كافية ناتجة عن . وحدهمدير موجودات الصكوك عن ذلك، لحساب 

 المصِدرأو نتيجة لمخالفة ) الشروطكما هي معرفة في  (إعالن الوكالةأو / و اتفاقية إدارة موجودات الصكوك، في أداء التزاماته بموجبمدير موجودات الصكوكالنقص نتيجة لتقصير أو إهمال 
 أن يطلبوا من لحملة الصكوك، يجوز ")حاالت اإلخفاق ("٢-١١، وفي حاالت معينة أخرى مبينة في الشرط )الشروطة في كما هي معرف (وثائق الصكوكألي من تعهداته أو ضماناته بموجب 

  .لتعهد الشراء وفقا المصِدر إلى الصكوك هذه عن طريق بيع الصكوكوتتم عملية شراء . الصكوك شراء المصِدر
  

 ، ويتم اإلعالن عنها في تاريخ يتوقع أن يكون في  شهر مديرا اإلصدار والمصِدر باالتفاق مابين ونسبة الهامش التي ستصدر للصكوكوقعة يتحدد إجمالي القيمة االسمية وصافي المتحصالت المت
  ).نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع"فضال راجع قسم (م ٢٠٠٨ مايو

  
  .نشرة اإلصدارمن " عوامل المخاطرة" على مخاطر موضحة في قسم الصكوكينطوي االستثمار في 

  
 في نظام الصكوك، وسيتم قبول )وهو وصف يشمل أي مسجل يخلفه" المسجل ("للصكوك كمسجل تداول، وسوف يتم تعيين الهيئةوقد تم تقديم طلب لتسجيل الصكوك في القائمة الرسمية لدى 

  .نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع والمقاصة والتسوية"و" لملكية وعمليات التحويل، االمسجل -شروط وأحكام الصكوك"، كما هو موضح في لتداولالمقاصة والتسوية التابع 
  

 في جميع األوقات الصكوك ريال ، وستكون ١٠,٠٠٠ ريال ومضاعفات الـ ١٠,٠٠٠تملكها بقيمة اسمية ال تقل عن  ريال سعودي ويجوز ١٠,٠٠٠ في نموذج مسجل من فئة الصكوكوستصدر 
 فقط كقيود دفترية غير ورقية ولن بالصكوكويجوز االحتفاظ . وكيل حملة الصكوك، وسيتم إيداعها لدى ")الشهادة الرئيسية("ي شهادة شاملة مسجلة دون كوبونات مرفقة على شكل حصص ممثلة ف

  .صكوك فيما يتعلق بما يملكونه من حملة الصكوك إلى definitive certificatesيتم إصدار شهادات أوراق مالية نهائية 
  

نشرة وقد يكون توزيع ) كما هو معرف في الشروط (األطراف المقابلة المحددة وبيعها وتسليمها يقتصر فقط على بعض األشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي غير الصكوكإن عرض 
نشرة يطلبان من كل شخص يحوز على  مديرا اإلصدار  والمصِدرولذا فإن . ام وبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غير المملكة العربية السعودية محظورا بموجب النظالصكوك وطرح اإلصدار
، يرجى بالصكوك ومواد اإلصدار األخرى المتعلقة نشرة اإلصدار وتوزيع الصكوكولإلطالع على وصف لبعض القيود التي تحكم عرض وبيع وتسليم .  اإللمام بأي قيود نظامية ومراعاتهااإلصدار

  .نشرة اإلصدارمن " تتاب والبيعاالك"مراجعة قسم 
  

 الصكوكوستصدر ") فترة العرض للمستثمرين(" كما هو موضح في االكتتاب والبيع بدايتهام وتنتهي بعد عشرة أيام عمل من ٢٠٠٨  مايو من شهراألولالنصف تبدأ فترة العرض للمستثمرين في 
  . انتهاء فترة العرض للمستثمرين أيام عمل من تاريخ١٠ال يزيد عن ") تاريخ اإلقفال("في تاريخ 

 
  

   ومستقبال العروضنالمديران الرئيسيا
                                            

  
  

  المنسق الشرعي
 
  
  
  

  م٢٠٠٨ ابريل ٢٨ هـ الموافق١٤٢٩  ربيع الثاني ٢٢صدرت هذه النشرة بتاريخ 
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  إشعار هام
  

، سيتم الصكوكوعند تقديم طلب االكتتاب في .  المطروحة لالكتتابوالصكوك بالمصِدرتعلقة  تفاصيل عن المعلومات الم نشرة اإلصدارتقدم
 والتي يمكن الحصول على نسخ منها لإلطالع من  نشرة اإلصدارمعاملة المستثمرين على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها

 مديرا اإلصداروموقعي ) com.sabic.www( عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكتروني  حسب تعريفهم أدناه، أومديرا اإلصدار والمصِدر
  . )com.org.cma.www(و )  sa.com.alfransi.www(و ) com.hsbcsaudi.www (الهيئةو
  

كة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة و كاليون السعودي الفرنسي المحدودة مديران لإلصدار ومستقبالن  كالًٍ من شرالمصِدرعين 
  ").مديرا اإلصدار ("نشرة اإلصدارللعروض فيما يتعلق بالصكوك موضوع 

  
 أعضاء مجلس اإلدارةويتحمل . هيئة التم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن على معلومات نشرة اإلصدارتحتوي 

، مجتمعين ومنفردين، كامل المسؤولية عن دقة المعلومات المتعلقة  نشرة اإلصدارفي" اإلدارة والموظفون"الذين تظهر أسمائهم في قسم 
كنة وإلى الحد المعقول، أنه ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممنشرة اإلصدار الواردة في بالمصِدر و الصكوك

 أي تداولوالهيئة  وال تتحمل . إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللةنشرة اإلصدارال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 
ي مسؤولية مهما كانت عن  وال تعطي أي تأكيدات  تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أ،نشرة اإلصدارمسؤولية عن محتويات 

  . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرة اإلصدارأي خسارة تنتج عما ورد في 
  

 في تاريخ إصدارها، وأن جزءاً كبيراً من نشرة اإلصدار قامت بالتحريات المعقولة للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنتها الشركةإن 
 أو أي من  مديرا اإلصدار أو المصِدرة من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد لدى أي منالمعلومات الواردة عن السوق والقطاع مأخوذ

 أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات الواردة عن السوق والقطاع تعتبر غير دقيقة بشكل جوهري، إال أنه لم المصِدر مديرا اإلصدار أومستشاري 
وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو ضمان بصحة أو .  عن السوق والقطاعنشرة اإلصداري يتم التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة ف

 .اكتمال أٍي من هذه المعلومات
  

 في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالوضع المالي للمصدر نشرة اإلصدارإن المعلومات التي تضمنتها 
بشكٍل سلبي بالتطورات المستقبلية المتعلقة بعوامل التضخم وتكاليف التمويل والضرائب وحساب الزكاة أو وقيمة الصكوك التي يمكن أن تتأثر 

 أو أي تعامل شفهي أو خطي نشرة اإلصداروال ينبغي اعتبار تقديم . المصِدرأية عوامل اقتصادية أو سياسية أخرى خارجة عن نطاق سيطرة 
  .قيق اإليرادات أو النتائج أو األحداث المستقبليةمتعلق بالصكوك بأنه وعد أو إقرار بتح

  
وتعتبر المعلومات .  أو أي من مستشاريهم لشراء الصكوكمديرا اإلصدار أو المصِدر بمثابة توصية من نشرة اإلصدارال يجوز اعتبار 

ة أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية  ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون اعتبار ألهداف االستثمار الفردينشرة اإلصدارالموجودة في 
، قبل اتخاذ قرار االستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة بخصوص االكتتاب  اإلصدارلنشرةويتحمل كل مستلم . الخاصة

  .لخاصة بهلتقييم مدى مالئمة المعلومات المدرجة في النشرة بالنسبة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية ا
  

 باإلضافة إلى أي إضافات، م٢٠٠٨ ابريل ٢٨ يعتبر شامالً لهذه الوثيقة المؤرخة في" نشرة اإلصدار" هذه إلى رنشرة اإلصداإن اإلشارة في 
واتفاقية  ءلتعهد الشرا  نشرة اإلصدار على نبذة عن الفقرات الرئيسية  للمسودات المعدة في تاريخنشرة اإلصدارتحتوي . وتعديالت متعلقة بها

كما (اتفاقية إدارة الدفعات و) الشروطكما هي معرفة في (اتفاقية إدارة موجودات الصكوك  وإعالن الوكالة وتحويل ملكية موجودات الصكوك
  .هي معرفة في الشروط

  
كما  (قابلة المحددةاألطراف المإن عرض الصكوك وبيعها وتسليمها يقتصر فقط على بعض األشخاص في دول مجلس التعاون الخليجي غير 

 وطرح الصكوك وبيعها وتسليمها في بلدان أخرى غير المملكة العربية السعودية نشرة اإلصداروقد يكون توزيع ) هو معرف في الشروط
 اإللمام بأي قيود نظامية نشرة اإلصداريطلبان من كل شخص يحوز على مديرا اإلصدار  والمصِدرولذا فإن . محظورا بموجب النظام

 ومواد اإلصدار األخرى نشرة اإلصدارولإلطالع على وصف لبعض القيود التي تحكم عرض وبيع وتسليم الصكوك وتوزيع . مراعاتهاو
  .نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع"، يرجى مراجعة قسم بالصكوكالمتعلقة 

  
  المعلومات المالية

  
م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم ٢٠٠٧م و٢٠٠٦م و٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ة المنتهية في لقد تم إعداد البيانات المالية المراجعة للسنوات المالي

 بإصدار بياناته المالية المصِدر السعودية للمحاسبين القانونيين، ويقوم الهيئة وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن نشرة اإلصدارإدراجها في 
  .بالريال السعودي

  
يعني عملة المملكة العربية السعودية وأي ذكر لكلمة " ريال سعودي"أو " ريال" لكلمة نشرة اإلصدارذكر في ما لم يحدد خالف ذلك، فإن أي 
  . يعني ألف طن متريKmtيعني آالف الماليين وأي ذكر لمختصر " باليين"وأي ذكر لكلمة. هللة يعني الوحدة المكونة للريال

  
لتقريب والتعديل، وبالتالي، فإن األرقام المبينة لنفس الفئة المقدمة في جداول مختلفة  لنشرة اإلصدارلقد خضعت بعض األرقام الواردة في 

  .تختلف قليال، كما أن أرقام الجمع الواردة في بعض الجداول قد ال تكون حاصل الجمع الحسابي لألرقام التي تسبقها



ج 

  
  التوقعات واإلفادة المستقبلية

  
 على أساس افتراضات محددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن رة اإلصدارنشلقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها 

  .االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات
  

هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل ويستدل على ". إفادات مستقبلية "نشرة اإلصدارتمثل بعض التوقعات الواردة في 
أو الصيغ النافية لهذه المفردات " يعتقد"أو " قد"أو " متوقع"أو " ينبغي"أو " سوف"أو " من الممكن"أو " تتوقع"أو " تعتقد"أو" تقدر"أو " تعتزم"

 الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها المصِدراإلفادات وجهة نظر وتعكس هذه . وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى
وهناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي إلى . ليست ضماناً لألداء المستقبلي

وقد تم استعراض بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن . في اإلفادات المذكورةاختالفها بشكل كبير عما كان متوقعا صراحة أو ضمنيا 
وفيما لو تحقق أي واحد أو أكثر ") عوامل المخاطرة"راجع قسم  (نشرة اإلصدارتؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصيال في قسم آخر من 

قة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو د
  .نشرة اإلصداربشكل جوهري عن تلك الموضحة في 

  
 ال يعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المصِدرومع مراعاة متطلبات قواعد التسجيل و اإلدراج فإن 

ونتيجة لما تقدم وللمخاطر . ، سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلكنشرة اإلصدارالتي تتضمنها المستقبلية 
 قد ال تحدث على النحو نشرة اإلصداراألخرى، واألمور غير المتيقنة واالفتراضات، فإن توقعات األحداث والظروف المستقبلية المبنية في 

وعليه فإنه يجب على المشترين المحتملين فحص جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه .  أو قد ال تحدث إطالقاصِدرالمالذي يتوقعه 
  .التفسيرات مع عدم االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسي

  
  نشرة اإلصدار التكميلية

  
 ولكن قبل نشرة اإلصدار، في أي وقت بعد تاريخ المصِدر، وذلك إذا علم ةالهيئ وفقا لمتطلبات  اإلصدار لنشرة بإعداد ملحقالمصِدرسيقوم 

  :قبول الصكوك وتسجيلها في القائمة الرسمية للهيئة، بأن
  

 أو في أي وثيقة مطلوبة بموجب قواعد التسجيل نشرة اإلصدارهناك تغير مهم قد حدث في المسائل الجوهرية الواردة في   ) أ(
  ، أوالهيئةواإلدراج الصادرة عن 

  
  .نشرة اإلصدارهناك مسائل مهمة أخرى أصبحت معروفة مما كان يلزم تضمينها في   ) ب(



د 

  األطراف والمستشارون
  

  المصِدر
      الشركة السعودية للصناعات األساسية

  ٨ مخرج– طريق مطار الملك خالد الدولي -الدائري الشرقي
  ١١٤٢٢ الرياض ٥١٠١ص ب 

 المملكة العربية السعودية
   نائب الرئيس للمالية-مطلق المريشد /المفوض األستاذممثلها 

  
  أمين موجودات الصكوك

      شركة سابك صكوك
  ٨ مخرج– طريق مطار الملك خالد الدولي –الدائري الشرقي 

  ١١٤٢٢ الرياض ٥١٠١ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  وكيل حملة الصكوك

      إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة
       ساب–شمال العليا فرع 

   وطريق العلياتقاطع طريق الملك عبد اهللا
  ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  

  مدير الدفعات
  البنك السعودي البريطاني

      )الضباب( بن مساعد بن جلوي زشارع األمير عبد العزي
  ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  

  المسجل
  تداول

        طريق الملك فهد– البرج الشمالي –مبنى التعاونية 
  ١١٥٥٥ الرياض ٦٠٦١٢ص ب 

  المملكة العربية السعودية
  

  ")مديرا اإلصدار(" ومستقبال العروض نالمديران الرئيسيا
  
  إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة) ١(

       ساب–فرع شمال العليا 
   وطريق العلياتقاطع طريق الملك عبد اهللا

 ١١٤١٣ الرياض ٩٠٨٤ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  كاليون السعودي الفرنسي المحدودة) ٢(

  )يوضع الشعار(  ١١٥٥٤ الرياض ٥٦٠٠٦ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
 

  المنسق الشرعي
  ساب أمانة

      )الضباب( بن مساعد بن جلوي زشارع األمير عبد العزي
  ١١٤١٣ياض  الر٩٠٨٤ص ب 

  المملكة العربية السعودية

 

 

 

  



ه 

  
  المستشارون القانونيون للمصِدر

 
      ألن و أوفري ال ال بي) ١(

   لندن– بيشوبز سكوير ١          
     إنجلترا –أيه أو ٦ ١           إيه

  
    عبدالعزيز القاسم محامون ومستشارون) ٢(

        بالتعاون مع ألن وأفري ال ال بي 
  ٨٢٣ رقم – مركز المدى التجاري –ابع الدور الر

   الرياض- طريق الملك فهد –العليا 
  ١١٦٢٣ الرياض ٨٩٤٠٢ص ب 

  المملكة العربية السعودية
 

  المستشارون القانونيون لمديرا اإلصدار
  
  كليفورد تشانس ال ال بي) ١(

   أبربنك ستريت١٠
   جيه جيه١٤٥لندن إيه 

  المملكة المتحدة
  
  م محامون ومستشارون قانونيونالجدعان وشركاؤه) ٢(
  

   مركز األمم التجاري–الدور الخامس 
  الملز) الستين(شارع صالح الدين األيوبي 

  ١١٤٨١ الرياض ٣٥١٥ص ب 
  المملكة العربية السعودية

  
  المحاسبون القانونيون لالكتتاب

  
  ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاهم

  
  ر األول الدو- مبنى السالم-شارع العليا العام

  ١١٤١١ الرياض ٢١٣ب .ص
  المملكة العربية السعودية

  
  

  تنبيه
 ،في هذه النشرة) أينما وردت(جميع المستشارين المذكورين أعاله أعطوا موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعلى نشر إفاداتهم 

 اإلشارة إلى ان جميع هذه الجهات ال تملك أسهما او مصلحة تجدركما .  تاريخ هذه النشرةحتىوفي هذا السياق لم يتم سحب هذه الموافقة
  .تابعه له مهما كان نوعها في المصدر أو أي شركة

 

 



 

 č

ƖƑǐǋƗƟǄǁƐ üǋƣƜƕƟƻƬǁƐ ǃƽƥ

ƥƐƣƬǕƐ ƫƢǂǄ.................................................................................................................................................................č 

ǅǘƳǕƐǋ ƕǐƳƥƪǁƐ ƕƓƑƽƥǁƐ ƕƏǐǉ...............................................................................................................................................ď 
ǏǆƑƯǐƥƓǁƐ ǎƣǋƴƨǁƐ ƿǆƓǁƑƓ ƕǆƑǄǔǁ ƕǐƳƥƪǁƐ ƕƓƑƽƥǁƐ ƕƏǐǊǁ üƬƻǄǁƐ ǅǘƳǕƐ.......................................................................................................ď 

ǏǆƑƯǐƥƓǁƐ ǎƣǋƴƨǁƐ ƿǆƓǁƑƓ ƕǆƑǄǔǁ ƕǐƳƥƪǁƐ ƕƓƑƽƥǁƐ ƕƏǐǉ ǅƳ ƔƤƓǆ..................................................................................................................ď 
ǏǆƑƯǐƥƓǁƐ ǎƣǋƴƨǁƐ ƿǆƓǁƑƓ ƕǆƑǄǔǁ ƕǐƳƥƪǁƐ ƕƓƑƽƥǁƐ ƕƏǐǉ ƅƑƮƳƈ ǅƳ ƔƤƓǆ.......................................................................................................ď 

ƥƯƑƢǄǁƐ üǄƐǋƳ.................................................................................................................................................................Đ 
 )ƈ (ƿƓƑƨ ƕƳǋǄƜǄ üƑǄƳƉƓ ƕƾǂƴƗǄǁƐ ƥƯƑƢǄǁƐ..........................................................................................................................................Đ 
 )ƒ (ƿǋǀƬǁƑƓ ƕƾǂƴƗǄǁƐ ƥƯƑƢǄǁƐ..........................................................................................................................................................ē 
 )ƚ (ƼǐǋƨƗǁƐ ƖƑǐƽƑƻƗƑƓ ƕƾǂƴƗǄǁƐ ƥƯƑƢǄǁƐ...............................................................................................................................................Ĕ 

ǋ ƯǋƥƪƿǋǀƬǁƐ ǃƑǀƟƈ....................................................................................................................................................... 

ƖǘƬƟƗǄǁƐ ǃƐƣƢƗƨƐ..........................................................................................................................................................Ďē 

ƔƥƑƗƢǄ ƕǐǁƑǄ ƖƑǄǋǂƴǄ.......................................................................................................................................................ĎĔ 

ƼǐǋƨƗǁƐ ƖƑǐƽƑƻƗƐ.............................................................................................................................................................. 

ƿǋǀƬǁƐ ƼƏƑƙǋ ƹƬǋ........................................................................................................................................................ďĐ 
ƿǋǀƬǁƐ ƖƐƣǋƜǋǄ ƕǐǀǂǄ üǐǋƟƗ ƕǐƽƑƻƗƐ.................................................................................................................................................ďĐ 

ƿǋǀƬǁƐ ƖƐƣǋƜǋǄ ƔƥƐƣƋ ƕǐƽƑƻƗƐ..........................................................................................................................................................ďđ 
ƼƏƑƙǋǁƐ ƲǐǄƜ Ǐƺ ƼƓƯǆƗ ƕǄƑƳ Ưǋƥƪ...................................................................................................................................................ďē 

ƥĈƣŃƬłǄǁƐ ƹƬǋ................................................................................................................................................................ďĔ 

ƕǄƣƾǄ...........................................................................................................................................................................ďĔ 
ƑǉƥǋƯƗǋ ƿƓƑƨ ƔƥǐƨǄ......................................................................................................................................................................ďĔ 

ƬƟƕǐƣǋƴƨǁƐ ƕǄǋǀƟǁƐ ƕ...................................................................................................................................................................ĐČ 
ƕǐƜǐƗƐƥƗƨǕƐ...................................................................................................................................................................................ĐČ 
ǃƑƴǁƐ üǀǐǊǁƐ....................................................................................................................................................................................ĐČ 
ƖƑǐǂǄƴǁƐ........................................................................................................................................................................................ĐĎ 

ƕǐƨƑƨǓƐ ƖƑǐǋƑǄǐǀǁƐ.........................................................................................................................................................................ĐĎ 
ƖƑǐƯƨǋǁƐ......................................................................................................................................................................................Đď 
ƖƐƥǄǐǁǋƓǁƐ.....................................................................................................................................................................................Đđ 

ƕƬƬƢƗǄǁƐ ƖƑƜƗǆǄǁƐ........................................................................................................................................................................Đđ 
ƔƣǄƨǓƐ.........................................................................................................................................................................................ĐĒ 
ǅƣƑƴǄǁƐ.........................................................................................................................................................................................ĐĒ 
ƕƨƺƑǆǄǁƐ........................................................................................................................................................................................Đē 
ǅǋƣƥǋǄǁƐ......................................................................................................................................................................................Đē 

ƼǐǋƨƗǁƐǋ ƖƑƴǐƓǄǁƐ..........................................................................................................................................................................ĐĔ 
ƕǐƴƨǋƗǁƐ ƯƯƢǁƐǋ ƔƥƥƾǄǁƐ ƕǐǁƑǄƨƈƥǁƐ ƖƐƥƑǄƙƗƨǗƐ...................................................................................................................................ĐĔ 

ǄǁƐƕǐǆǋǐƣǄǁƐǋ ƕǐǁƑǄƨƈƥǁƐ ƣƥƐǋ.............................................................................................................................................................Đĕ 
ƕǄǘƨǁƐǋ ƕƟƬǁƐǋ ƕƏǐƓǁƑƓ ƕƾǂƴƗǄ üƏƑƨǄ................................................................................................................................................đČ 

ƥǐǋƯƗǁƐǋ ƘƟƓǁƐ...............................................................................................................................................................................đč 
ƕǐƥǀƻǁƐ ƕǐǀǂǄǁƐ................................................................................................................................................................................đĎ 
ƖƑǄǋǂƴǄǁƐ ƕǐǆƾƗ..............................................................................................................................................................................đď 
ƥƯƑƢǄǁƐ ƔƥƐƣƋ.................................................................................................................................................................................đď 

ƕǐƤƸƗ ǃƑƢ ƦƑƷ ƥƴƨ.........................................................................................................................................................................đď 
ƕǐǆǋǆƑƾǁƐ ƖƐƅƐƥƜǕƐ..........................................................................................................................................................................đď 

ǅǋƻưǋǄǁƐǋ ƔƥƐƣǕƐ............................................................................................................................................................đĐ 
ƔƥƐƣǕƐ ƧǂƜǄ.................................................................................................................................................................................đĐ 
ƕǐƤǐƻǆƗǁƐ ƔƥƐƣǕƐ...............................................................................................................................................................................đđ 
ǅǋƻưǋǄǁƐ......................................................................................................................................................................................ĒČ 



1

 

 Ď

ƕǐǂƓƾƗƨǄǁƐ ƼƑƺǑƐǋ ƖƐƥǋƯƗǁƐ ƥƢƆ..........................................................................................................................................ĒĎ 

ǅǐǄǉƑƨǄǁƐ ǍǂƳ ƕƳƦǋǄǁƐ ƝƑƓƥǓƐǋ üƑǄǁƐ Ƨƈƥ ƹƬǋ....................................................................................................................Ēď 

ƕƓǐƥƮǁƐǋ ƔƑǀƦǁƐ...............................................................................................................................................................Ēđ 

ƲǐƓǁƐǋ ƒƑƗƗǀǗƐ................................................................................................................................................................Ēē 

ƕǄƑƳ ƖƑǄǋǂƴǄ.................................................................................................................................................................ēČ 

ƕƺƥƴǄǁƐ ƖƑƟǂƯƬǄǁƐ ƭƴƓ...................................................................................................................................................ēđ 

Ǐƺ ƕǐǊƗǆǄǁƐ ƕǆƨǂǁ ƖƑƓƑƨƟǁƐ ǏƴƜƐƥǄ ƥǐƥƾƗǋ ƔƣƟǋǄǁƐ ƕǐǁƑǄǁƐ ǃƏƐǋƾǁƐĎČƥƓǄƨǐƣčċċĒǃ.......................................................................ēĒ 

ǃƏƐǋƾǁƐǏƺ ƕǐǊƗǆǄǁƐ ƕǆƨǂǁ ƖƑƓƑƨƟǁƐ ǏƴƜƐƥǄ ƥǐƥƾƗǋ ƔƣƟǋǄǁƐ ƕǐǁƑǄǁƐĎČƥƓǄƨǐƣčċċđǃ.......................................................................ččĎ 

ƔƥƐƣǕƐ ƧǂƜǄ ǅǄ ƒƑƯƢ....................................................................................................................................................čĐđ 

ƼƟǂǄǁƐČ :ǏǁǋƣǁƐ ƿƓƑƨ üǐǁƣ..............................................................................................................................................čĐĒ 

ƼƟǂǄǁƐč :ƔƣƣƟǄǁƐ ƖƑǊǐƜǋƗǁƐ ƚƤǋǄǆ....................................................................................................................................čĐĔ 

ƼƟǂǄǁƐĎ :ƅƐƥƪǁƐ ƥƑƴƪƋ ƚƤǋǄǆ...........................................................................................................................................čĐĕ 

ƼƟǂǄǁƐď :ƕƨƥƑǄǄǁƐ ƥƑƴƪƋ ƚƤǋǄǆ........................................................................................................................................čđČ 

ƼƟǂǄǁƐĐ :ǅƳ ƕƢƨǆǅǘƳǕƐ..............................................................................................................................................čđč 



 

١ 

 ملخص اإلصدار
  

  .نشرة اإلصدارفيما يلي ملخص لإلصدار يلخص معلومات معينة تظهر في أماكن أخرى من 
  

إن المفردات والمصطلحات التالية المستخدمة في هذا . نشرة اإلصداركثر تفصيالً الواردة في إن هذا الملخص مقيد في مجمله بالمعلومات األ
  ".شروط وأحكام الصكوك"الملخص وغير المعرفة فيه ستكون لها المعاني المحددة لها في القسم المعنون 

  
  المصِدر ومدير موجودات الصكوك

  
  ").سابك("الشركة السعودية للصناعات األساسية 

المديران الرئيسان ومستقبال 
  العروض

  

  .إتش ٍإس بي سي العربية السعودية المحدودة وكاليون السعودي الفرنسي المحدودة

  وكيل حملة الصكوك
  

  .إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة

  مدير الدفعات
  

  .البنك السعودي البريطاني

  أمين موجودات الصكوك
  

وذات مسئولية محدودة بسجل  للمصدر بعة ومملوكة بالكاملوهي شركة تاسابك صكوك شركة 
هـ برأس مال قدره ١٤٢٧ األولى  جمادى١٨ صادر بتاريخ ١٠١٠٢٢٠٣٧٠تجاري رقم 
  . ريال٥٠٠,٠٠٠

  المسجل
  

  ").تداول("السوق المالية السعودية 

  اإلدراج
  

  . تم تقديم طلب للهيئة لتسجيل الصكوك ضمن القائمة الرسمية

  رسعر اإلصدا
  

  .تبلغ القيمة االسمية للصك الواحد عشرة االف ريال%). ١٠٠(القيمة االسمية للصكوك كاملة 

  صيغة الصكوك
  
  
  

تصدر الصكوك فقط على شكل إلكتروني مسجل وتتمثل في جميع األوقات بحق في شهادة 
بدون كوبونات ) نشرة اإلصدارمن ) الصيغة والفئة (٢كما هو موضح في الشرط (رئيسية 

  . وكيل حملة الصكوكوالتي سيتم إيداعها لدى . فقةمر

  العملة
  

  .تصدر الصكوك بالريال السعودي

  الوضع النظامي للصكوك
  
  
  

 وهي تصدر دون رهن الصكوك موجودات حصصاً مشاعة في ملكية منفعة الصكوكتمثل 
  . وليست بدرجة ثانية في األولوية في الديون

  مدة الصكوك
  
  
  

 المصِدر بسعر الشراء بيعها إلى لحملة الصكوكولكن يحق . م٢٠٢٨ يوماتنتهي الصكوك في 
من ) تاريخ سنة خامسة (١- ١١ المذكورة في الشرط تفي الحاالكل خمس سنوات في نهاية 

  .نشرة اإلصدار

الشراء اإللزامي للصكوك من قبل 
  المصِدر

  

تاريخ لمنطبق قبل  ابسعر الشراء بشراء الصكوك سابك إلزام لحملة الصكوكيجوز فقط 
 تاريخ سنة خامسةفي كل ) نشرة اإلصدارمن ) تعريفات (١كما هو معرف في الشرط  (االنتهاء

 أو بخالف ذلك في نشرة اإلصدارمن ) تاريخ سنة خامسة (١- ١١كما هو موضح في الشرط (
  .من نشرة هذه اإلصدار) حاالت اإلخفاق (٢- ١١الحاالت المحدودة الموضحة في الشرط 

  
  ر الشراءسع
  
  
  
  
  

 سعر الشراءوسيكون . المصِدرمبلغ مستحق الدفع عند الشراء اإللزامي للصكوك من قبل 
، تاريخ سنة خامسة في أول %٩٠) كنسبة مئوية من القيمة االسمية(المنطبق على الصكوك 

، كما هو موضح في تاريخ سنة خامسةفي ثالث % ٣٠ وتاريخ سنة خامسةفي ثاني % ٦٠و
وال يدفع أي سعر  شراء إلى حملة الصكوك في تاريخ . نشرة اإلصدارمن ) تعريفات (١الشرط 

  . سنة٢٠انتهاء الصكوك بعد انتهاء 

  مبلغ التوزيع الدوري
  
  
  

يرجى مراجعة قسم (  زائدا هامش معين يحتسب كنسبة مئوية سنويا معدل العمولة األساسي
 المتحصل من صافي الدخلة كل ربع سنة من يدفع في نهاي) نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع"

  .موجودات الصكوك

  
 



 

٢ 

  صافي الدخل
  
  
  

مدير  ناقصا تكاليف اتفاقيات التسويقهو النسبة المئوية المنطبقة من إجمالي الدخل الناتج من 
كما هي موضحة بالتفصيل أتعاب الوكالة المسموح بها واألتعاب اإلدارية وموجودات الصكوك 

  .نشرة اإلصدارمن ) ودات الصكوكموج (٥في الشرط 

  المبلغ اإلضافي
  
  
  

تاريخ من االحتياطي في كل ) من إجمالي القيمة االسمية للصكوك% ١٠لحد (مبلغ مستحق الدفع 
استخدام ) (ج (٥ طبقا لما هو وارد بالتفصيل في الشرط تاريخ االنتهاء وسنة خامسة
  .نشرة اإلصدارمن )  االحتياطي-المتحصالت 

  صدارفئة اإل
  

  . ريال١٠,٠٠٠ز تملكها بقيمة اسمية ال تقل عن  ريال ويجو١٠,٠٠٠تصدر الصكوك بفئة 

  التعهد السلبي
  
  
  
  
  

 بعدم إعطاء رهونات على أصوله وفقاً لما هو موضح في المصِدربموجب الصكوك، يتعهد 
ى عدم إنشاء أو  بموجبه علالمصِدر والذي سيوافق نشرة اإلصدارمن ) التعهد السلبي ( ٦الشرط 

على أعماله أو ) سوى رهونات معينة مسموح بها(السماح بإنشاء أو وجود أي رهونات 
كما هو معرف في قائمة (موجوداته أو إيراداته لتأمين مديونية على شكل أوراق مالية 
  .المديونيةأو ضمان لتلك ) المصطلحات الموجودة في لوائح وأنظمة هيئة السوق المالية

  المتقاطعالتقصير 
  
  

نشرة من ) حاالت اإلخفاق (٢-١١تصدر الصكوك بميزة التقصير كما هي موضحة في الشرط 
  .اإلصدار

  الضرائب
  
  
  
  

يتم دفع جميع الدفعات المتعلقة بالصكوك خالية من أية استقطاعات ضريبية للمملكة العربية 
  إلى المصِدرحالة، سيدفع وفي تلك ال. السعودية ما لم تكن تلك الضرائب متطلبة بموجب النظام

حملة الصكوك مبالغ اضافية لتغطية تلك االستقطاعات ، وذلك في حدود توفر تلك المبالغ 
  .للتوزيع على حملة الصكوك من صافي الدخل واالحتياطي

  قيود البيع
  
  
  
  
  
  
  

 هم اللذين يمكن قيدهم)) التعريفات (١كما هم معرفون في الشرط  ( األشخاص المؤهلينفقط
الشركات وباإلضافة إلى ذلك، سيكون التوزيع األساسي للصكوك على . كحاملين للصكوك

، مع أنه )نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع"كما هي معرفة في قسم  (والهيئات االستثمارية
الشركات  شراء الصكوك من للشركات والهيئات االستثمارية خالفا لألشخاص المؤهلينيمكن 

ولمزيد من التفاصيل حول هذه القيود وغيرها الخاصة بعروض .  فيما بعدثماريةوالهيئات االست
ومبيعات وتسليم الصكوك وعن توزيع مواد اإلصدار المتعلقة بالصكوك، يرجى مراجعة قسم 

  .نشرة اإلصدارمن " االكتتاب والبيع"

  عوامل المخاطرة
  
  

لحملة الصكوك للظروف االستثمارية ال ينبغي القيام بشراء الصكوك إال بعد الدراسة الدقيقة 
  .نشرة اإلصدارفي " عوامل المخاطر"راجع القسم بعنوان . المحتملين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣ 

  هيئة الرقابة الشرعية واإلعالن
  

  اإلعالن المفصل لهيئة الرقابة الشرعية لألمانة بالبنك السعودي البريطاني
  

  .ن الهيئة الشرعية لألمانة بالبنك السعودي البريطاني المتعلق بالصكوكنسخة من إعال) ٥( كملحق نشرة اإلصدارمرفق مع 
  

  نبذة عن هيئة الرقابة الشرعية لألمانة بالبنك السعودي البريطاني
  

 في عام من قبل مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني") الهيئة الشرعية("تم تعيين هيئة الرقابة الشرعية لألمانة في البنك السعودي البريطاني 
وهي هيئة مستقلة تتولى تقديم التوجيه واإلرشاد لقسم األمانه بالبنك السعودي البريطاني وتجتمع بصفة دورية لمراجعة وتقييم المعامالت . م٢٠٠١

  . الشريعة اإلسالميةئوالتأكد من التزامها بمباد
  

  نبذة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لألمانة بالبنك السعودي البريطاني
  

   بن سليمان المنيعفضيلة الشيخ عبد اهللا
  

  .هـ١٣٩١ بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها في عام الشيخ عبد اهللا
  

 وقاضيا في محكمة  اإلسالمي وسبق أن شغل منصب نائب رئيس محاكم مكة المكرمةروهو عضو أكاديمية الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتم
  .التمييز بمكة المكرمة

  
وهو عضو أيضا في عدة .  المنيع عضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك في المملكة العربية السعوديةكما يشغل الشيخ عبد اهللا

  .مجالس شرعية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بالبحرين
  

كما أصدر عددا من . يخ المنيع على عدد من أطروحات الدكتوراه وشارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراهوقد أشرف الش
  .الفتاوى الشرعية، وهو مؤلف لعدد من الكتب في مجال التمويل اإلسالمي

  
   بن محمد المطلقفضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا

  
  .ئمة للبحوث واإلفتاء المطلق عضو اللجنة الداالشيخ عبد اهللا

  
وعمل رئيساً لقسم الفقه المقارن بالجامعة . هـ١٤٠٤نال الشيخ المطلق شهادة الدكتوراه من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في عام 

  . العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك في المملكة العربية السعوديةةكما يشغل عضوي. نفسها
  

كما أصدر عددا من . المطلق على عدد من أطروحات الدكتوراه وشارك في مناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراهوقد أشرف الشيخ 
  .الفتاوى الشرعية، وهو مؤلف لعدد من الكتب في مجال التمويل اإلسالمي

  
  فضيلة الشيخ الدكتور محمد القري بن عيد

  
والرئيس السابق لمركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي بالجامعة ) جدة (زامعة الملك عبد العزيالشيخ القري هو أستاذ في االقتصاد اإلسالمي في ج

  .نفسها
  

م، وهو خبير في أكاديمية الفقه اإلسالمي التابعة لمنظمة ٢٠٠٤حاز الدكتور القري على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية في الصيرفة اإلسالمية عام 
  .إلسالمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي اإلسالمي وكلية التشريع ارالمؤتم

  

كما يعمل الشيخ القري عضوا في هيئة التحرير لدى العديد من المنشورات التعليمية في مجال التمويل والتشريع اإلسالمي، بما في ذلك منشورات 
) التي تصدر عن البنك اإلسالمي للتنمية(مي دراسات االقتصاد اٍإلسال) التي تصدر عن رابطة العالم اإلسالمي(أكاديمية التشريع اإلسالمي 

  .والمجلس االستشاري لسلسة هارفارد في القانون اإلسالمي) التي تصدر عن الرابطة العالمية لالقتصاد اإلسالمي، لندن(واالقتصاد اإلسالمي 
  . القري عضوية العديد من هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك والمؤسسات الماليةخيشغل الشي

ويشارك كثيراً في إلقاء المحاضرات في . ألف الشيخ القري عدة كتب ومقاالت في مجال التمويل اإلسالمي باللغتين العربية واإلنجليزيةوقد 
  .وهو يحمل شهادة دكتوراه من جامعة كاليفورنيا. م١٩٩٥المؤتمرات العالمية وعمل أستاذا زائرا بجامعة هارفارد في عام 

  



 

 ١

  
  

  عوامل المخاطر
  

 أن يدرسوا بعناية، على ضوء الظروف وأهدافهم االستثمارية للصكوك، يتعين على المشترين المحتملين الصكوكاتخاذ قرار باالستثمار في قبل 
 عوامل المخاطرةالموضحة أدناه، علما بأن عوامل المخاطرة ، بما في ذلك، دون حصر، نشرة اإلصدارالخاصة، جميع المعلومات الواردة في 

 غير جوهرية، قد سابك في تاريخ نشرة أالصدار هذه، أو تعتبرها لسابكاملة، حيث أن هناك اعتبارات أو عوامل ليست معروفة هذه ليست ش
وبناء عليه، يتعين على المشترين المحتملين للصكوك إجراء تقييم مستقل للمخاطر المتعلقة بأي عملية شراء .  الصكوكتؤثر على أي استثمار في

  .سابكالنظامية واالقتصادية التي تعمل بها للصكوك والبيئة 
  
  المخاطر المتعلقة بأعمال مجموعة سابك) أ ( 
  
  أداء الشركات التابعة لسابك.١
  

كشركة قابضة على األرباح التي توزعها شركاتها التابعة وأتعاب التسويق التي تتقاضها على مبيعات المنتجات التي تحققها شركاتها سابك تعتمد 
يضاف إلى ذلك أن بعض . الرسوم واألتعاب التي تحققها من بعض الخدمات اإلدارية وغيرها من الخدمات التي تقدمها لشركاتها التابعةالتابعة و

هي أطراف في اتفاقيات تسهيالت ائتمانية واتفاقيات مشتركة تتضمن تعهدات وقيودا أخرى في حاالت معينة تحد من لسابك الشركات التابعة 
 وباإلضافة إلى ذلك، فإن أي انخفاض في ربحية تلك الشركات التابعة يمكن أن .لسابكوزيع أرباح األسهم وسداد دفعات أخرى قدرتها على ت

 القدرة خالل السنوات الخمس لسابك، لكن كان لسابكيكون له تأثير على قدرة تلك الشركات على توزيع أرباح األسهم وسداد دفعات أخرى 
  .   مبالغ نقدية كافية من شركاتها التابعة لتوزيع أرباح على مساهميهاالماضية على الحصول على

  
     المخاطر التشغيلية للشركات التابعة لسابك والمتعلقة بها. ٢
  

 والمنضويين تحت مجموعتها  تعتمد إلى حد كبير على حسن أداء لسابكإن التشغيل السلس والغير متقطع للمصانع المختلفة للشركات التابعة 
وعالوة على ذلك فإن الفترة التي تسبق مباشرة بدء التشغيل لمصنع حديث اإلنشاء عرضة لعدة مخاطر بما في . وثوقية التجهيزات واآلالتوم

ذلك دون حصر مخاطر تتعلق باألعمال الهندسية والتوريد وتجاوز تكاليف عمليات اإلنشاء للتكاليف المتوقعة أو التأخير وأمور تتعلق بالبيئة 
، لديهم برنامج تأميني  سابك تحت مجموعتها، بتنسيق مع والمنضوية لسابكإن الشركات التابعة . كاليف ومشاكل تتعلق بانطالق التشغيلوالت

إن إيقاف أو فشل أو تعطل التجهيزات أو اآلالت . شامل يغطي مخاطر انقطاع األعمال الناتج عن ، ضمن أمور أخرى، الحريق أو توقف اآلالت
  .   مجموعة سابكء من عملية اإلنتاج غير المتوقع قد يتسبب في فقدان الكفاءة وتأخر في اإلنتاج الذي قد يؤثر سلباَ على ربحيةأو ألي جز

  
  المخاطر المتعلقة بإصدارات سابك من الصكوك واألوراق المالية المسندة باألصول. ٣

             
 ٦ ريال في ٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠و صكوكاً بقيمة ") ١صكوك ("م ٢٠٠٦  يوليو٢٩ ريال في ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ صكوكا بقيمة  سابكأصدرت

% ٧٧,٠٦بموجب هذين اإلصدارين من الصكوك تم تحويل .  ٢٠٢٧م و ٢٠٢٦تستحقان على التوالي في عامي ") ٢صكوك ("٢٠٠٧أغسطس 
مجموعتها إلى شركة حفظ خاصة الغرض  تحت والمنضوية لشركاتها التابعة  سابك من خدمات التسويق التي تقدمها سابكمن إجمالي إيرادات

 على أن ال ينشئ أو يسمح بإنشاء أي المصِدرلكل صكوك، يوافق ) التعهد السلبي (٦وبحسب الشرط . وذلك لمصلحة حملة الصكوك المعنية
عنية أو ضمان لتلك على تعهداتها أو أصولها أو إيراداتها بغرض ضمان أي مديونية م) الرهونات المسموح بهاباستثناء بعض (رهونات 
  .  المديونية

  
  مخاطر متعلقة بالتسهيالت اإلقتراضية. ٤
  
 موعد في الرئيسية األقساط تمديد أو تسديد أو تمويل إعادة من  أو شركاته التابعة أو المنضويين تحت مجموعتهالمصِدر تمكن عدم حالة في

 وشركاته التابعة أو المنضوين للمصٍدر النقدي التدفق فإن رأسمالي، دين أو المالزيادة رأس  مثل أخرى، مالية رأس عائدات عمليات من استحقاقها
 كانت تكاليف االقتراض أو أي عنصر آخر  وإذا.استحقاقها موعد يحين التي الديون جميع لتسديد السنوات كل في يكون كافًيا ال قد تحت مجموعته

 أو شركاته التابعة أو المنضويين تحت المصِدرقدرة  سلًبا على يؤثر أن الممكن من ذلك فإن ،التمويل تتسبب في ارتفاع تكاليف التمويل وقت إعادة
إعادة   أو شركاته التابعة أو المنضويين تحت مجموعتهالمصِدر يستطع لم إذا لذلك، وإضافة .وإنجاز مختلف المشاريع الدين تسديد على مجموعته
 غير بشروط أصولها من أكثر بواحد أو التصرف إلى تحتاج فقد اإلطالق، على التمويل إعادة من تتمكن لم أو مقبولة، مديونيتهم بشروط تمويل

  .مجموعة سابكمناسبة وهو ما قد يؤثر سلباَ وبشكل جوهري على ربحية 
  
  المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ . ٥
  

اذ أو القيام بمشاريع أو الدخول في شراكات ومشاركات جديدة تتطلب  إلى توسيع مجموعتها وأعمالها من خالل عمليات استحو سابكقد تسعى
منها استثمار مبالغ كبيرة أو إصدار أسهم جديدة أو استدانة مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن عمليات االستحواذ والمشاريع والشراكات 



 

 ٢

وعالوة على ذلك، فإن أية مشاريع أو عمليات . اتها اإلداريةوالمشاركات هذه قد تتطلب تركيزا إداريا كبيرا مما قد يشكل ضغطاَ على قدر
استحواذ على أعمال تجارية أو منشآت صناعية قد تنطوي على مخاطر إضافية بما في ذلك احتمال عدم تحقيق التكامل الفعال للعمليات وعدم 

  .القدرة على االحتفاظ بالعالقات التجارية األساسية السابقة لعملية االستحواذ
  
  المنافسة في األسواق العالمية . ٦
  
 تعمل في سوق تتسم بالمنافسة الشديدة حيث تتنافس مع عدد من المنتجين المحليين والخارجيين والذين منهم شركات كبرى ربما لديها  سابكإن

ونتيجة . مرونة المالية والتشغيليةوقد يكون لدى هؤالء المنافسين قدرة على االحتفاظ بدرجة من ال. مجموعة سابكموارد مالية أكبر مما لدى 
يضاف إلى ذلك أن قرارات المنافسين . لذلك، قد يكون هؤالء المنافسون أكثر قدرة على تحمل التغيرات التي قد تطرأ على الظروف االقتصادية
  .  بشأن األسعار قد تفرض على مجموعة سابك خفض أسعارها، األمر الذي قد يخفض من هوامش ربحيتها

  
  بيعة المتقلبة لقطاعات البتروكيماويات واألسمدة والحديد الط. ٧
  

 في مجاالت البتروكيماويات واألسمدة والحديد، وكلها ذات طبيعة متقلبة وتشهد تذبذبا في األسعار ومستوى الطلب، وهي مجموعة سابكتعمل 
كما أن نقص اإلمداد يمكن أن يؤدي إلى . ى العالمقطاعات يزداد كل منها نضجا وتطورا وتتطلب مبالغ رأس مالية طائلة وذلك على مستو

  . ارتفاع المصاريف التشغيلية وهوامش الربحية، بينما يؤدي فائض اإلمداد إلى انخفاض مستوى المصاريف التشغيلية وهوامش الربحية
  

ام لتجارة الحديد واألسمدة أيضا إيجابي، إال ومع أن صناعة البتروكيماويات تشهد اليوم مستويات عالية من النمو واالزدهار، ومع أن المناخ الع
  .أنه ليس هناك من تأكيد بأن هذه األوضاع ستظل مستمرة على هذا الحال

  
 كما أن ضعف األوضاع االقتصادية العالمية يمكن أن يؤدي إلى تراجع مستوى الطلب على البتروكيماويات واألسمدة ومنتجات الحديد ويضع 

ونتيجة لذلك، قد تشهد . الطلب أو أحوال السوق في المستقبل/  وأنه من غير الممكن التنبؤ بدقة مستويات العرض.ضغوطا على هوامش األرباح
  . في المستقبل تقلبات دورية في نتائجها المالية المستقبلية بسبب األوضاع العامة للقطاعات التي تعمل فيهامجموعة سابك

  
  . وأوضاعها المالية ونتائج عملياتهامجموعة سابكلبي جوهري على مستقبل أعمال أن تراجع أسعار النفط قد يكون له أثر س كما
  
  
  تغير أسعار المواد الخام . ٨
  

 في المستقبل، حيث أن ارتفاع تكاليف اللقيم والمواد لمجموعة سابكإنه من غير الممكن إعطاء أي تأكيد بشأن استقرار أسعاراللقيم التي ستتوفر 
، وهو ما يؤثر بالتالي سلبا على توقعات أعمالها ووضعها  مجموعة سابكلى مستوى السيولة ورأس المال العامل لدىالمساعدة يؤثر سلبا ع
  . المالي ونتائج عملياتها

  
 تخطط لتطبيق استراتيجيات تشغيلية تستجيب لمتغيرات أوضاع السوق بهدف الحد من تأثير التغيرات في أسعار هذه  مجموعة سابكومع أن
 ورأس  مجموعة سابكإال أنه ليس هناك من تأكيد بأن التغيرات في تكاليف وإمدادات هذه السلع لن تؤثر سلبا على مستوى السيولة لدىالسلع، 

  . مالها العامل وقدرتها على التكيف مع ما لديها من التزامات تعاقدية والتزامات الديون
 
  العوامل البيئية. ٩
  

ويق المنتجات البتروكيماوية واألسمدة والمعادن، والتي منها ما هو سام أو خطر أو قابل لالشتعال أو تصنيع وتسسابك يتضمن نشاط مجموعة 
معرض   مجموعة سابكوكما في أي نشاط يتضمن التعامل مع مواد خطرة ومعالجتها وتصنيعها ونقلها وتخزينها، فإن نشاط. منتجات متطايرة

 لم تتكبد خالل السنوات الخمسة  مجموعة سابكوتجدر اإلشارة إلى أن. ات ولمسؤوليات أخرىلمخاطر بيئية وحوادث تطال األشخاص والممتلك
ولمزيد من التفصيل حول المسائل البيئية . الماضية أية خسائر جوهرية بسبب أية عوامل بيئية أو حوادث أو تبعات تتعلق بطبيعة عمليات نشاطها

  .نشرة اإلصدار من " مسائل البيئة والصحة والسالمة–المصِدر وصف "، يرجى مراجعة قسم بمجموعة سابكالمتعلقة 
  

  االعتماد على موردين رئيسيين. ١٠
  

، كما هو الحال بالنسبة للشركات السعودية األخرى، هو قدرتها على تأمين اللقيم من شركة الزيت سابكإن من أبرز مقومات ربحية مجموعة 
.  وهي بشكل عام أقل من تلك األسعار المتوفرة خارج المملكةالحكومة السعوديةسعار تتحكم فيها بأ") أرامكو السعودية("العربية السعودية 

جزءاً مهما من التكاليف التشغيلية لعدد من الشركات )  واإليثاننالتي يشمل بيع الغاز والبروبا (أرامكو السعوديةوتمثل تكلفة اللقيم المشتراة من 
 إذا لم أرامكو السعوديةومن هنا، فإن أي زيادة في أسعار اللقيم تلك أو أي توقف في التوريد من .  تحتهاوالمنضوية لمجموعة سابك التابعة 

  يمكن أن يؤدي إلى إرتفاع تكاليف التشغيل ويكون له تأثير سلبي على ربحيةتستطيع إيجاد بديل مناسب له بأسعار مناسبة وفي الوقت المطلوب
  .مجموعة سابك



 

 ٣

  
إن الشركة السعودية للكهرباء هي الشركة المزودة .  على إمداد الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الطاقةلمجموعة سابك الصناعي كما يعتمد النشاط

هي الشركة التي تقوم بتوريد الماء وتقديم ) من أسهمها% ٢٥التي تملك سابك (، مرافقوتعتبر شركة . للكهرباء في المملكة العربية السعودية
 لمجموعة الصحي والصناعي، في نطاق المدينتين الصناعيتين، الجبيل وينبع، اللتين تقع فيهما معظم المنشآت الصناعية التابعة خدمات الصرف 

وبالتالي، فإن أي زيادة جوهرية في رسوم هذه الخدمات من هاتين الشركتين أو أي توقف في إمداد الكهرباء يمكن أن . في المملكة الواقعة سابك
  . مجموعة سابكر سلبي على ربحيةيكون له أث

  
  الملكية الفكرية وتراخيص التقنية. ١١
  

 على نطاق واسع من أشكال الملكية الفكرية لدعم نشاطها الصناعي وقد حصلت على تراخيص لتقنيات معينة تستخدمها في  مجموعة سابكتعتمد
تعلق باستعماله يمكن أن يتطلب توقف الشركات التابعة المعنية عن وعليه، فإن إلغاء أي ترخيص تقني مهم أو نشوء نزاع ي. نشاطها الصناعي

وعليه فإن إنهاء أي من هذه التراخيص األساسية أو عدم .  قدرتها على إنتاج المنتجات المعنيةىاستعمال تلك التقنية، األمر الذي يؤثر بالتالي عل
راخيص إضافية من الباطن والتي تكون ضرورية لتطوير منتجات جديدة  من منح شركاتها التابعة والمنضوية تحت مجموعتها أي ت سابكتمكن

 أو المنضوية تحت مجموعتها عن استعمال تلك التكنولوجيا، وتضطر الشركة التابعة لسابكوتحسين منتجاتها القائمة يمكن أن يؤدي إلى توقف 
  . بديلة اقل جودة أو أقل كفاءة وبتكلفة أعلىاكبر أو على تكنولوجي من طرف ثالث آخر بتكلفة اافي هذه الحالة إلى الحصول على هذه التكنولوجي

   
إن تطوراَ . وعالوة على ذلك فإن التكنولوجيا وعمليات التصنيع في مجال البتروكيماويات هي محل تطور مستمر على المستوى العالمي

 غير تنافسية مما يكون له أثراَ سلبياَ على  مجموعة سابكخدمهاتكنولوجياَ ملموساَ قد يؤدي ألن تكون التكنولوجيا وعمليات التصنيع التي تست
  .  التنافسية مجموعة سابكقدرة

  
  مخاطر العمالت األجنبية . ١٢

  
 وهي بالتالي عرضة لمخاطر ترتبط بتقلبات المملكة العربية السعودية وأعمالها التسويقية يتم خارج  مجموعة سابكإن جزءا كبيرا من مبيعات

  . لعمالت األجنبيةأسعار صرف ا
  

وعلى الرغم من .  عرضة لمخاطر ائتمانية، إذ أن األطراف األخرى في الصفقات قد ال تتمكن من تنفيذ التزاماتها التعاقدية مجموعة سابككما أن
 أن اإلخالل بعقٍد  تعمل على الحد من مخاطر اإلخالل وذلك بالدخول في صفقات فقط مع مصارف مختارة وبااللتزام بحدود محددة، أال سابكأن

  .  مجموعة سابكمهٍم يمكن له أن يوثر سلباَ على نتائج عمليات
  

  مخاطر التأمين. ١٣
  

، بالحصول على غطاء تأميني  سابك تقوم كل من شركاتها التابعة والمنضوية تحت مجموعتها ، بالتنسيق مع مجموعة سابكلحماية مصالح
، على أن يشتمل الغطاء التأميني أثناء مرحلة اإلنشاء على تعويض )حسب األحوال(اء والتشغيل شامل لمشروعاتها يؤمن عليها في فترة اإلنش
  .الشركة المعنية فيما يتعلق بحقوقها ومصالحها

   
 التابعة أو المنضوية تحت مجموعتها تستخدم مواد خطرة في أعمالها بطريقة قد تسبب في إصابة أو تؤدي  سابكإذا ما كانت أي من شركات

 ال يمكنها أن تلغي إمكانية حدوث تلوث  مجموعة سابكأن. رق القانون فإن الشركة ذات العالقة قد تكون مسئولة عن تعويض أضرار كبيرةلخ
كذلك ليس هناك أي تأكيد بأن غطاء التأمين الذي تحصل عليه أي من . أو تسرب مواد خطرة بصورة عارضة ووقوع أضرار بفعل تلك المواد

 أو المنضوية تحت مجموعتها سيكون كافيا لتغطية جميع الخسائر التي يمكن أن تتكبدها تلك الشركة مستقبالً أو أن  لسابكةالشركات التابع
 أو المنضوية تحت الشركة التابعة لسابكوفي حال ما يكون مطلوباَ من تلك . المسئولية التي ستتحملها لن يكون أكثر من جميع أصولها

 المطالبة التي تتعدى التغطية، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الشركة المعنية مما قد يترتب عليه اثر سلبي على مجموعتها أن تغطي تكاليف
  . مجموعة سابكربحية

  
  االعتماد على العمالة الماهرة. ١٤
  

 مجموعة ات الكفاءة العالية، وتعتمد أعمال بشدة المنافسة على الكوادر اإلدارية والعمالة الفنية ذ مجموعة سابكتتسم القطاعات التي تعمل فيها
 تاريخيا بسجل جيد في توظيف واإلحتفاظ  مجموعة سابكوتتمتع.  وعملياتها على قدرتها في استقطاب العمالة الماهرة واالحتفاظ بهاسابك

أال أنه .  مجموعة سابكأمرا حيوياَ لعملياتوتظل مسألة استمرار استقطاب العمالة الماهرة واالحتفاظ بها . بالعمالة الماهرة الضرورية ألعمالها
 مجموعة سابك إذا لم تستطع سابك في أي وقت توظيف العمالة الماهرة واالحتفاظ بها فإن ذلك يمكن أن يكون له تأثير سلبياَ على نتائج عمليات

  .أو ربحيتها/و
  
  
  



 

 ٤

  المخاطر االقتصادية . ١٥
  

، ولذلك، فإن نتائج عملياتها ونموها يتأثران وسوف يتأثران المملكة العربية السعودية تقع في  وعملياتها مجموعة سابكإن جزءا كبيرا من أصول
  . أو تلك التي تؤثر عليهاالمملكة العربية السعوديةبشكل عام بتلك التطورات االقتصادية التي تحدث في 

  
  المخاطر المتعلقة بالصكوك) ب ( 
  
  التداول والتسوية واإلدراج. ١
  

، تاريخ اإلقفال في أي نظام أو آلية للتداول في الصكوكولكن، لن يتم قبول . بالمسجل في نظام المقاصة والتسوية الخاص  الصكوكيلسيتم تسج
في نظام أو آلية   للتداولالصكوك بطلٍب إلدراج المصِدروقد يتقدم . )over-the-counter(بل سيتم تداولها عن طريق صفقات السوق البينية 

 الصكوكوإلى أن يتم إدراج  .  أكثر في المملكة العربية السعودية إذا ما تم إنشاء مثل تلك السوق أو اآللية لتداول هذه األوراق الماليةواحدة أو
 مما لو كان من خالل نظام أو آلية فاعليةوقتا أطول وأن يكون أقل  الصكوك  في مثل تلك السوق أو اآللية، فإن من المرجح أن يستغرق تداول

 في نظام أو آلية للتداول، فإنه ال يمكن أن الصكوكوعالوة على ذلك، وحتى في حال قبول . للتداول، وهذا أمر ربما يقيد إمكانية تسييل الصكوك
ت  نتيجة قلة الخبرة أو المعرفة في العمليا بالصكوكعطال أو أخطاء في عمليات التداول المتعلقةأيكون هناك أي تأكيد أو ضمان بعدم حدوث 

  .  أو أية عيوب مألوفة في أي من هذه األنظمةالتداولالتشغيلية ألنظمة 
  

وال يوجد حاليا سوق .  ، لكنه ليس ملزما بذلكتشجيع تداولهافي الوقت الحاضر إعطاء أسعار مبدئية للصكوك و ينوي البنك السعودي البريطاني
 في أي سوق ثانوية يتم حملة الصكوك من قبل  الصكوكوقد يكون بيع. ثانوية للصكوك وليس هناك أي تأكيد بتطور سوق لها بعد إصدارها

  . األصلي لتلك الصكوكسعر الشراءإنشاؤها بأسعار أقل من 
  
   مبلغ التوزيع الدوري والمبلغ اإلضافي–الدفعات بمقتضى الصكوك . ٢
  

في تاريخ ) حسبما يكون عليه الحال (المبلغ اإلضافي أو لدوريمبلغ التوزيع ا التنبه إلى أنه إذا لم يتسلموا حملة الصكوك المحتملينيتعين على 
 مدير الدفعات ووكيل حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك و سابك، على أن تكون)بعد األخذ في االعتبار أية فترة سماح(الدفع المعني كامال 

 إال إذا  سابكتي هم طرف فيها، فلن يكون لهم حق الرجوع على ذات العالقة والوثائق الصكوكقد أوفوا بجميع التزاماتهم المنصوص عليها في 
  .وثائق الصكوك في أداء التزاماتها المنصوص عليها في  سابككان ذلك العجز ناجما بصورة مباشرة عن تقصير أو إهمال من جانب

  
بنشرة ") وصف وثائق الصكوك(" المعنون  وأيضاَ القسم الشروط يرجى اإلطالع على الصكوك بموجبسابكلمزيد من المعلومات عن التزامات 

  اإلصدار
  
   الدفع عند انتهاء الصكوك–الدفعات بمقتضى الصكوك . ٣
  

تاريخ سنة بعد  ( سابك من قبلالصكوك المطلوب دفعه عند شراء سعر الشراء مالحظة أن مبلغ حملة الصكوك المحتملينكما يتعين على 
اء على إجمالي القيمة االسمية للصكوك القائمة في ذلك التاريخ مضروبا في نسبة مئوية سوف يحسب بن)  أو عند حدوث حالة إخفاقخامسة

  بشراء سابكإدراك أنه، في حالة ممارستهم لحقوقهم إللزامحملة الصكوك المحتملين كذلك يجب على . الصكوكتتناقص على مدى عمر 
. من القيمة االسمية لصكوكهم% ٩٠تعادل  من سعر الشراءلم دفعة م، فسوف يستحقون تس٢٠١٣ مايو يقع في تاريخ سنة خامسة في الصكوك
م ٢٠١٨ مايو الواقع في في تاريخ السنة الخامسة% ٦٠ في تواريخ السنوات الخامسة إلى لحملة الصكوكالذي يدفع  سعر الشراء وينخفض

 الصكوك، فإن قيمة تاريخ االنتهاء قبل  سابكمن قبل  الصكوكوإذا لم يتم شراء. م٢٠٢٣ مايوفي تاريخ السنة الخامسة الواقع في % ٣٠وإلى 
  .الصكوكستكون صفر وسيتم إلغاء 

  
من القيمة االسمية لصكوكهم التي % ١٠ لغاية المبلغ اإلضافي)  واالحتياطي في تلك التواريخصافي الدخلحسب توفر  (حملة الصكوككما يستلم 

ه يوجد صافي دخل و وعليه، لنفترض أن.  كانت صكوكهم قائمه في تلك التواريخ، إذا ماتاريخ االنتهاء وتاريخ سنة خامسةتدفع في كل 
 سيستلمون مبلغاَ حملة الصكوك، فإن لحملة الصكوك كامل المبلغ المستحق سابك الخامسة كما تدفع  في السنةالمبلغ اإلضافياحتياطي وأن يدفع 

ويكون المبلغ .  سنوات٥ ممارسة حقهم  بأن تشترى صكوكهم بعد ملة الصكوكح٪ من القيمة االسمية للصكوك إذا ما قرر ١٠٠إجمالياَ يعادل 
    . سنة٢٠٪ بعد ٤٠ سنة و ١٥٪ بعد ٦٠ سنوات و١٠ إذا ما مارسوا حقهم بأن تشترى صكوكهم بعد الصكوك٪ من قيمة ٨٠الذي سيستلمونه 

  القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي وقابلية التنفيذ.٤
  

وتفسر طبقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وطبقا للشريعة اإلسالمية وفقاً لتطبيقها في المملكة العربية  الصكوكتخضع 
، فإن لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئناف )القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي (١٨  الشرطوبموجب. السعودية

 ا الجهتان المختصتان حصريا بالنظر والبت في أي قضية أو دعوى أو إجراء قضائي وتسوية أي نزاع قد ينشأ بسبب أو يتعلق هم") اللجنة("
 قيد التفسير أو التطبيق القضائي في للصكوك ال تعلم عن أية أوراق مالية مشابهة  سابك مالحظة أن حملة الصكوك المحتملينوعلى . بالصكوك



 

 ٥

أو / والصكوك والشروطوبناء عليه، فإنه ما زال من غير المؤكد كيفية التصدي للنظر في أي نزاع ناشئ عن تطبيق . سعوديةالمملكة العربية ال
  .أو لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة االستئنافمن قبل أي محكمة سعودية ) كما هي معرفة أدناه (وثائق الصكوك

بية السعودية مؤخرا بالموافقة على إعادة تنظيم الجهاز القضائي، بما في ذلك تأسيس محكمة عليا ومحكمة هذا وقد قامت حكومة المملكة العر
وتاريخ ) ٧٨/م(لقد تم إصدار هذا النظام القضائي الجديد بموجب المرسوم الملكي رقم . تجارية ومحاكم لألحوال الشخصية ولجان عمالية

ستتولى المحكمة العليا بموجب النظام القضائي الجديد كافة .  أنه لم يدخل بعد كامل حيز التطبيقم، إال٢٠٠٧ أكتوبر ١هـ الموافق ١٩/٩/١٤٢٨
الصالحيات واإلختصاصات عدا بعض اإلعمال ذات الطابع اإلداري والمناطة حاليأ بمجلس القضاء األعلى، والذي ال يزال يمثل الهئية القضائية 

مناط بديوان المظالم لنظر النزاعات ذات الطابع التجاري سيتم تحويله إلى المحاكم التجارية كجزء من كما أن اإلختصاص ال. العليا في المملكة
. للجنة تسوية النزاعات المصرفية واللجنةكما يحتوي برنامج إعادة الهيكلة على تأسيس لجنة لمراجعة اإلختصاص والحالة . إعادة الهيكلة

  . الصكوكتأثيراتها، في حال وجودها، لم تتضح حتى هذه اللحظة على الصكوك أو أي مطالبه بموجب الجدير ذكره أن مخرجات هذه المرحلة أو 
  
  الشريعة اإلسالمية.٥
  

 مالحظة إمكانية وجود وجهات نظر مختلفة للمستشارين الشرعيين والمحاكم واللجان القضائية السعودية حملة الصكوك المحتملينيتعين على 
 في استشارة مستشاريهم الشرعيين للحصول على فتوى منهم إن هم رغبوا في حملة الصكوك المحتملينلتالي قد يرغب حول مسائل متطابقة، وبا

 مالحظة أنه بالرغم من أن الهيئة الشرعية ألمانة بالبنك السعودي البريطاني أصدرت إعالنا يؤكد أن حملة الصكوك المحتملينكذلك على . ذلك
 متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية، إال أن هذا نشرة اإلصدارفي ) ٥(عالن التفصيلي المرفق كملحق  كما هي موضحة في اإلالصكوك

، وأنه سيكون المصِدراإلعالن ليس ملزما ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية، بما في ذلك في سياق أي إجراء قضائي يتعلق بإعسار أو إفالس 
 واآلليات ذات العالقة وثائق الصكوك أو الصكوك حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات بشأن ما إذا كانت ألية محكمة أو لجنة قضائية سعودية

بما في (وبناء عليه، فإنه ليس هناك أي شخص . متوافقة مع األنظمة السعودية ومبادئ الشريعة اإلسالمية وقابلة للتطبيق أم ال) أو أي جزء منها(
 األخرى مطابقة لمبادئ الشريعة اإلسالمية، باستثناء وثائق الصكوك أو  الشروط أوالصكوك يقدم أية تأكيدات بأن )المصِدرذلك، دون حصر ، 

  .إعالن هيئة الرقابة الشرعية ألمانة بالبنك السعودي البريطاني
  
  المخاطر المتعلقة باتفاقيات التسويق) ج ( 
  
  مستوى دخل رسوم التسويق. ١
  

) أ): (دون حصر( بعدد من العوامل منها على سبيل المثال اتفاقيات التسويقدخل من رسوم التسويق الخاضعة لكل يمكن أن يتأثر مستوى ال
 مقابل المنتجات التي  سابك الفعلية التي تقبضهاأسعار العمالء) ب(، الطرف المقابل المحدد من قبل  سابككميات المنتجات الموردة فعليا إلى

عدم دفع رسوم التسويق المعتمدة من ) هـ(، طرف محددأية مبيعات مباشرة يقوم بها ) د(توريد المنتجات المعنية، أي انقطاع في ) ج(تبيعها، 
تذبذب أسعار ) ز(التي تؤثر على المنتجات المعنية، أو ) مثل تقلبات األسعار أو مستوى الطلب(عوامل السوق  )و(الطرف المقابل المحدد، قبل 

  .صرف العمالت أالجنبية
  

  األسعار. ٢
  

وإذا حددت .  للمنتجات المعنيةلألسعار الصافية، حدا أدنى سابك أن يحدد بصورة دورية، أحيانا بالتشاور مع طرف مقابل محدديحق لكل 
زمة  غير مل، في اغلب الحاالت،سابك على بيع المنتجات المعنية بأسعار منافسة، فحينها تعتبر سابك عند مستوى يعيق قدرة األسعار الصافية

  .بذلك المستوى األسعار الصافية بتوفير أية خدمات تسويق للمنتجات ذات العالقة خالل الفترة التي تسود فيها
  
  توريد كميات المنتجات المعنية. ٣
  

، فضال عن أن  سابك بتوريد كميات ثابتة من المنتجات المعنية إلىالطرف المقابل المحدد التزاما ثابتا على اتفاقيات التسويقال تفرض أي من 
 ليس ملزما الطرف المقابل المحددوباإلضافة إلى ذلك، فإن . لكل واحد من األطراف المتقابلة المحددة الحق في تحديد مستويات إلنتاج منتجاته

  . في حالة تأثره بأي حالة قوة قاهرة سابكبتوريد المنتجات إلى
  

 من رسوم التسويق  سابك لبيعها، وبالتالي، على مستوى دخل لسابكنتجات التي تتوفروبذلك يمكن للعوامل اآلنفة الذكر التأثير على كميات الم
  . المعنيةاتفاقيات التسويقبموجب 

  
لكن مما تجدر مالحظته هو أنه لم يحدث هناك أي انقطاع أو تأخير جوهري في عمليات توريد المنتجات المعنية من جانب األطراف المقابلة 

 تخطط لزيادة طاقتها  مجموعة سابكإضافة إلى ذلك، فان. م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١مالية الثالث األخيرة المنتهية في المحددة خالل السنوات ال
 بموجب عدد من  سابكاإلنتاجية لعدد من مصانعها الحالية، وهو ما يتوقع في المقابل أن يزيد من كميات المنتجات المتاحة للتسويق من قبل

  ).نشرة اإلصدارمن " خطط االستثمارات الرأسمالية والتوسعية"م فضال راجع قس (اتفاقيات التسويق
  



 

 ٦

  مبيعات المنتجات بواسطة األطراف المقابلة المحددة. ٤
  

 للطرف اتفاقيات التسويقوباإلضافة إلى ذلك، توفر بعض .  حقا غير حصري لتسويق المنتجات المعنية لسابكاتفاقيات التسويقتوفر معظم 
 أي من التزاماتها األساسية المترتبة عليها بموجب  سابكوعالوة على ذلك، إذا خالفت. حق تسويق وبيع منتجاته مباشرةالمقابل المحدد المعني 

 ولم تعالج تلك المخالفة خالل فترة سماح معنية، كان من حق الطرف لمقابل المحدد المعني بيع المنتجات المعنية مباشرة اتفاقيات التسويقإحدى 
  . بالتزاماتها بموجب اتفاقية التسويق المعنية سابك بالمبالغ التي كان يمكن أن يتلقاها لو أوفت سابكبةإلى مشترين ومطال

  
 الحق في شراء جزء معين من  سابك، فإن لشركاء)أو شركاء آخرين( وشريك آخر  سابك شركة مشتركة بينالطرف المقابل المحددواذا كان 

  .معنيالمنتجات التي ينتجها الطرف المقابل ال
  

 بعمليات بيع مباشرة لمنتجاته خالل السنوات المالية الثالث الطرف المقابل المحددلكن تجدر اإلشارة إلى أنه لم يسبق أن حدثت حاالت قام فيها 
  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١األخيرة المنتهية في 

  
  إنهاء االتفاقيات. ٥
  

 لكال اتفاقيات التسويقكما تسمح بعض .  أخل الطرف اآلخر بالتزاماته األساسية ألي من الطرفين بإنهاء االتفاقية إذااتفاقيات التسويقتسمح 
 لمدة محددة فقط ويعتمد تجديدها اتفاقيات التسويقوباإلضافة إلى ذلك، هناك بعض . الطرفين بإنهاء االتفاقية بموجب إشعار مسبق للطرف اآلخر

 سيظل مستمرا وساري المفعول طوال مدة اتفاقيات التسويق أي تأكيدات بأن أي من وبناء على ذلك، فإنه ال يمكن تقديم. على موافقة الطرفين
  . في هذه المرحلةاتفاقيات التسويق وال هي تنوي إنهاء أي من اتفاقيات التسويق ال تعلم بوجود أي نية إلنهاء  سابكومع ذلك، فإن. الصكوك

  
  التعديالت. ٦
  

 كل خمس سنوات، وبعد هذه المراجعة ربما يتم تعديل الطرف المقابل المحدد و سابكة من قبل لمراجعة دورياتفاقيات التسويق  اغلبتخضع
التفاقية إدارة موجودات ووفقا ).  التسويقية سابكبما في ذلك معدالت النسب المئوية المستخدمة الحتساب رسوم(أحكام االتفاقية بإتفاق الطرفين 

  .، بخيار الموافقة على أي تعديالت في اتفاقية التسويق وفقا للشروط المحددة فيهاالصكوكموجودات ، بصفتها مدير  سابك، تتمتعالصكوك
  

 الدخول في اتفاقيات بيع مع أطراف أخرى بدون موافقة مسبقة من  لسابك على أنه في بعض الحاالت ال يجوزاتفاقيات التسويقوتنص غالبية 
  .الطرف المقابل المحدد



 

 ٧

  
 شروط وأحكام الصكوك

  
  . وتنطبق عليها لشهادة الرئيسيةاب) لنصوصهاطبقا (سترفق التي ) شرط اكتمالها وتعديلها(وأحكام الصكوك شروط  يلي نص فيما

  
   مقدمة

لتعريفها طبقا (موجودات الصكوك حصة مشاعة في ملكية منفعة ") الصكوك("م ٢٠٢٨ عام مايوستنتهي في  التي الصكوك من صكيمثل كل 
 فيما يتعلق مين موجودات الصكوكأل، وهو مصطلح يتضمن أي خلف "أمين موجودات الصكوك("سابك صكوك  شركة التي تحتفظ بها) أدناه

    ").حملة الصكوك ("المسجلين  حملة الصكوكلمصلحة ) بموجودات الصكوك
  

كما هو معرف في هذه  (المصِدربين  )معرف أدناهكما هو  (تاريخ اإلقفال في أو قريبا من يتم إبرامه") إعالن الوكالة("ووفقا إلعالن وكالة 
وهو " وكيل حملة الصكوك ("وكيال لحملة الصكوكوإتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة بصفتها أمين موجودات الصكوك و )الشروط

أمين موجودات يين تع و للعمل كوكيلوكيل حملة الصكوك سيتم تعيين ،)بالصكوك فيما يتعلق لوكيل حملة الصكوكمصطلح يتضمن أي خلف 
 باكتتابه وشرائه حامل صكوكويعتبر كل . حملة الصكوكلصالح ونيابة عن ) كما هو معرفة أدناه( الصكوككأمين لموجودات   للعملالصكوك

أمين موجودات  وتعيين وكيل حملة الصكوك، على أن يشمل ذلك، ودون حصر، تعيين إعالن الوكالة موافقا على شروط للصكوكوامتالكه 
   .لصكوكا
  

 ٢ الشرططبقا لما هو موضح في  الشهادة الرئيسية كما هي ممثلة في الصكوك إشارة إلى "صكوك"كلمة  تعتبر اإلشارة إلى الشروطفي هذه 
   ).الصيغة والفئة(
  

بين، وضمن ") فاقية إدارة الدفعاتات ("تاريخ اإلقفال التي ستبرم في أو قريبا من التفاقية إدارة الدفعات وفقا بالصكوكيتم سداد الدفعات المتعلقة 
 آخر يتم مدير دفعات، وهو مصطلح يشمل أي خلف أو "مدير الدفعات ("مدير الدفعات بصفته والبنك السعودي البريطاني المصِدرأطراف أخرى، 

   ).الصكوكتعيينه بخصوص 
  

وكيل قيام  وكيال له و وكيل حملة الصكوكتعيين ى ، أنه قد فوض وصادق ووافق علللصكوك أولي، بشرائه وتملكه حامل صكوكويعتبر كل 
التي هو طرف فيها وعلى شروط وأحكام كل ) الشروطكما هي معرفة في هذه  (وثائق الصكوك بإبرام حملة الصكوك وأمين موجودات الصكوك

  . وثائق الصكوكوثيقة من 
  

 ملزمين ومدركين لجميع أحكام حملة الصكوكويعتبر . صيليةتخضع ألحكامه التفو إلعالن الوكالة ملخصات الشروطهذه نصوص تعتبر بعض 
واتفاقية إدارة موجودات الصكوك واتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك  إعالن الوكالةتتوفر نسخ من .  المنطبق عليهموثائق الصكوك

 أثناء ساعات العمل المعتادة في المكاتب المحددة صكوكحملة ال من قبل تاريخ اإلقفالمن اعتبارا للمعاينة ) معرفة أدناهكما هي  (تعهد الشراءو
  .نشرة اإلصداروالمذكورة مكاتبهم في ،  وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوكالمصِدرلكل من 

  
   تعريفات  . ١

   : في هذه الشروط تعني المفردات والمصطلحات التالية ما يلي١-١  

 المصِدروالمستحقة الدفع إلى   سنويا من التكاليف اإلدارية المسموح بها بالفترة المعنية٪١الغة تعني أتعاب اإلدارة الب" أتعاب اإلدارة"
   .اتفاقية إدارة موجودات الصكوك في بصورة نصف سنوية وفقا لما هو موصوف تحديداً

 من ١المبينة في الجدول المباشرة  التكاليف  لفئاتوالمطاِبقة المصِدرتعني مجموع التكاليف التي يتكبدها " تكاليف المدير المسموح بها"
، اتفاقيات التسويقيتعلق بتقديم خدمات التسويق المعنية إلى األطراف المقابلة المحددة بمقتضى  فيما اتفاقية إدارة موجودات الصكوك

  .النسبة المئوية المطبقةمضروبا في 

فعات ووكيل حملة الصكوك لقاء خدماتهم فيما يتعلق بالصكوك وكما هو تعني األتعاب المستمرة التي تدفع لمدير الد" أتعاب الوكالة"

يدفع لوكيل حملة الصكوك أتعاباً دورية سنوية ،  أو حسبما يكون الحال، إعالن الوكالة،موضح بالتفصيل في اتفاقية إدارة المدفوعات

  .لقاء خدماتهما فيما يتعلق بالصكوك ٧٥،٠٠٠ ريال وسيدفع لمدير الدفعات أتعاباَ دورية سنوية قدرها ٧٥،٠٠٠قدرها 

 ٢٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ على  تاريخ اإلقفال في للصكوكتعني النسبة الناتجة عن قسمة إجمالي القيمة االسمية  "النسبة المئوية المطبقة"
 اقيات التسويقاتفمن إجمالي الحقوق وااللتزامات المحددة بموجب % ٧٧,٠٦ألن ( في المائة ٢٢,٩٤ريال  و ال تتجاوز هذه النسبة 



 

 ٨

لتكون أمين موجودات الصكوك حولت سابقاً إلى ) ")حديد(" و الشركة السعودية للحديد و الصلب سابك بين اتفاقية التسويقعدى (
 ريال سعودي وصكوك ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة ٢٠٢٦ و المنتهية في ٢٠٠٦ الصادرة في سابكموجودات صكوك متعلقة بصكوك 

  .) ريال سعودي٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة ٢٠٢٧والمنتهية في م ٢٠٠٧سابك الصادرة في 

 ريال أو ما يزيد عن ذلك من مضاعفات الـ ٠٠٠،١٠ وهو ما قيمته الصكوكتعني امتالك الحد األدنى من  "الملكية المصرح بها"
  . ريال٠٠٠،١٠

   .تعني هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية" الهيئة"

ودائع الريال على سعر العمولة المعروض بين البنوك السعودية  ،بفترة التوزيع الدورييعني، فيما يتعلق " اسيمعدل العمولة األس"
   . المعنيةبفترة التوزيع الدوريفيما يتعلق ) معدل العمولة األساسي) (ب (٧ للشرط، والذي يتحدد وفقا )SIBOR( السعودي لثالثة أشهر

   . فيه البنوك التجارية أبوابها للعمل المعتاد في مدينة الرياضيعني اليوم الذي تفتح" يوم العمل"

  .نشرة اإلصدارله نفس المعنى الموضح في " تاريخ اإلقفال"

   .تعني شروط وأحكام الصكوك" الشروط"

   ".المقدمة"له نفس المعنى الموضح آنفا في " أمين موجودات الصكوك" 

  ".المقدمة"في له نفس المعنى الموضح آنفا " إعالن الوكالة"

  ). حاالت اإلخفاق (٢-١١ الشرط نفس المعنى المحدد لها في لها" حالة اإلخفاق"

   .تاريخ سنة خامسة أو حاالت اإلخفاقتعني حالة من " حالة الممارسة"

   ).حاالت الممارسة( ١١ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " إشعار الممارسة"

  ) حاالت الممارسة (١١ الشرطلمحدد في لها نفس المعنى ا": فترة الممارسة"

   .م٢٠٢٨ مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدورييعني " تاريخ االنتهاء"

 في المائة من إجمالي القيمة االسمية للصكوك ١٠، مبلغ يساوي تاريخ اإلنتهاء أو خامسة تاريخ سنةيعني، فيما يخص " المبلغ اإلضافي"
  . حسب الحالةتاريخ اإلنتهاء يأتي مباشرة قبل تاريخ تلك السنة خامسة أو كما هي في يوم العمل الثالث الذي

   .لحملة الصكوك الممثلة في اجتماع يعقد حسب األصول الصكوكيعني القرار الذي يصدر بأغلبية ال تقل عن نصف " عاديغير الالقرار "

  . م٢٠٢٣ مايو م أو٢٠١٨ مايو  أوم٢٠١٣ مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدورييعني " تاريخ سنة خامسة"

   .للصكوكتعني صيغة الشهادة الشاملة المسجلة والممثلة " الشهادة الرئيسية"

   : بما في ذلك دون حصرالمديونيةيعني، فيما يتعلق بأية مديونية ألي شخص، أي التزام من أي شخص آخر بتسديد تلك " الضمان"

   ؛المديونيةأي التزام بشراء تلك   )أ(

أو االكتتاب في أسهم أو أية أوراق مالية أو شراء أصول أو خدمات من أجل توفير أسهم التزام بإقراض أموال أو شراء أي   )ب(
   ؛المديونيةتلك األموال الالزمة لتسديد 

   ؛ والمديونيةأي تعويض عن نتائج التقصير في تسديد تلك   )ج(



 

 ٩

   .المديونيةأي ترتيب آخر لتحمل مسؤولية تلك   )د(

   .هم حملة الصكوك المسجلون" الصكوكحملة "

  : أية مديونية مقابل أو تتعلق بما يلي) دون حصر(تعني أية مديونية ألي شخص ألموال مقترضة أو تم جمعها بما في ذلك " المديونية"

  مبالغ تم جمعها بموجب أي تسهيل بشراء سندات؛  )أ(

 تعتبر، وفقا للنظام المطبق والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، مبلغ أي مطلوبات خاصة بعقود إيجار أو شراء بالتقسيط  )ب(
   مال تأجيري؛رأستمويالً أو 

  و  يوما؛٩٠مبلغ أي مطلوبات تتعلق بأي سعر شراء ألصول أو خدمات مؤجلة الدفع لفترة تزيد عن   )ج(

لها نفس األثر التجاري )  شراء آجلبما في ذلك دون حصر اتفاقية بيع أو(مبالغ يتم جمعها بموجب أي عملية أخرى   )د(
  .لالقتراض

حسبما يقتضيه  ( الصكوكموجوداتأو مدير /مصدر للصكوك وبصفتها ) سابك(يعني الشركة السعودية للصناعات األساسية  "المصِدر"
   ).سياق النص

لفرنسي المحدودة كمديران رئيسان يعني شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة و كاليون السعودي ا" ا اإلصدارمدير"
  .مفوضان ومستقبالن للعروض

كل  ل  اإللكترونيةمواقعاليطبق على الصكوك والمعلن عنه  قبل تاريخ اإلقفال وذلك في  يعني معدل النسبة المئوية المعد كهامش" الهامش"
  .من المصدر والمديرين الرئيسيين 

) اتفاقيات التسويق (١ والجدول نشرة اإلصدارمن " اتفاقيات التسويق"شر المحددة في قسم عاالربعة هي االتفاقيات  "اتفاقيات التسويق"
 .اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكمن 

  ).موجودات الصكوك (٥ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " صافي الدخل"

 .بالصكوك والخاصة م٢٠٠٨ ل ابري٢٨ المؤرخة في نشرة اإلصدارقصد بها ي "النشرة" أو "نشرة اإلصدار"

  ".المقدمة"لها نفس المعنى المحدد لها آنفا في " اتفاقية إدارة الدفعات"

  ".المقدمة"له نفس المعنى المحدد له آنفا في " مدير الدفعات"

  .تاريخ سنة خامسةعدا أي ما ، إشعار الممارسة الصكوك بعد تقديم المصِدريعني المبلغ الذي يشتري فيه " مبلغ التوزيع في حالة إخفاق"
  :أدناه) ب(و ) أ(هذا المبلغ مجموع المبالغ الموضحة في الفقرتين يساوي و

بشرط أنه لغرض  (إشعار ممارسة لم يقدم إذ القادم تاريخ التوزيع الدوري الذي كان سيتم دفعه في  الدوريعمبلغ التوزيحاصل ضرب ) أ(
 الذي تاريخ قيد التحويل القائمة في كالصكوسيعني إجمالي القيمة االسمية لتلك " س" الحرف  في هذه حالة،مبلغ التوزيع الدورياحتساب 

  مع) يسبق مباشرة تاريخ ذلك الشراء
 

   تاريخ ذلك الشراء؛ مقسم على السابق مباشرة وتاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين ) ١(
 

   المجدول القادمتاريخ التوزيع الدوريرة و  السابق مباشتاريخ التوزيع الدوريعدد األيام بين ) ٢(
 



 

 ١٠

تاريخ السنة  الذي كان سيتوجب دفعه في المبلغ اإلضافي) ٢( في تاريخ ذلك الشراء أو االحتياطيالمبالغ القائمة كرصيد دائن في  )ب(

  .ذلك الشراء، أيهما أقل  حسب الحالة لو لم يحصلتاريخ االنتهاء التالية أو الخامسة

  ). الدوريالتوزيع (٧ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " الدوريتاريخ التحديد "

    ). الدوريالتوزيع (٧ الشرطله نفس المعنى المحدد له في " مبلغ التوزيع الدوري"

م، ٢٠٠٨ اغسطس ١٥  في كل سنة، ابتداء من  مايو و فبراير و نوفمبر واغسطس من شهر ١٥يعني تاريخ " تاريخ التوزيع الدوري"

  . الذي يليه يوم العمل تاريخ التوزيع الدوري، سيكون يوم عمللم يكن ذلك اليوم إذا أنه بشرط 

، وكل فترة الحقة   ال تشملهأن حتى أول تاريخ توزيع دوري على تاريخ اإلقفالتبدأ من وتشمل التي تعني الفترة " فترة التوزيع الدوري"

تاريخ التوزيع  التالي على أن ال يشمل ذلك تاريخ التوزيع الدوري حتى الدوريتاريخ التوزيع من أي تاريخ توزيع دوري بما في ذلك 

   . التاليالدوري

تعني أية رهونات تقع على أي من األصول أو اإليرادات الحالية أو المستقبلية للمصدر أو أي جزء منها " الرهونات المسموح بها"

   :بخصوص

 الرئيسي المصِدريكون فيها )  تسنيد أصول أو تمويل مشروععملية أي بما في ذلك دون حصر(أي تمويل مدعوم باألصول  )أ(
،  الرهونات المسموح بهااألصول أو اإليرادات الخاضعة لتلك الرهونات المسموح بها،  بتلك ةلتسديد االلتزامات المضمون

  . المصِدردون حق الرجوع على 

   أي ترتيب لتمويل إسالمي، أو )أ(

  . مضموناً أن يكون هيئة السوق الماليةق مالية تطلب أي إصدار محلي ألورا  )ج(

يعني أي فرد أو شركة أو مؤسسة أو شراكة أو مشروع مشترك أو حكومة أو هيئة حكومية أو منشأة أخرى سواء كان لها " الشخص"

   .شخصية قانونية مستقلة أم ال

  ).حاالت اإلخفاق (١١-٢الشرط  له نفس المعنى المحدد في :"إشعار الشراء"

 : يعني" سعر الشراء"

ذلك  مقابل الموضحة في ذلك التاريخ في النسبة كما هيلصكوك  ضرب إجمالي القيمة االسمية لجميع احاصل، تاريخ سنة خامسةفي  )أ(
 : في الجدول التاليالتاريخ 

  التاريخ  النسبة

   ) م٢٠١٣ من عام مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (تاريخ سنة خامسةأول   ٪٩٠

  ) م٢٠١٨ من عام مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (تاريخ سنة خامسةثاني   ٪٦٠

  ) م٢٠٢٣ من عام مايو الذي يقع في تاريخ التوزيع الدوري (تاريخ سنة خامسةثالث   ٪٣٠



 

 ١١

  و
سبة الموضحة مقابل الفترة  كما هي في ذلك التاريخ في النالصكوكفي أي تاريخ آخر، حاصل ضرب إجمالي القيمة االسمية لجميع   )ب(

   :في الجدول التاليالتي يقع فيها ذلك التاريخ 

النسبة   
  المئوية

  التاريخ

  م ٢٠١٢من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل اإلقفالتاريخ  بعد  ٪١٠٠

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠١٢من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوري بعد  ٪٩٠

  م٢٠١٤من عام  مايو

  الواقع فيتاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠١٤من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوري بعد  ٪٨٠

  م٢٠١٦  من عام مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوريم لكن قبل ٢٠١٦من عام  مايو الواقع في ريخ التوزيع الدوريتابعد   ٪٧٠

  م٢٠١٧من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠١٧من عام مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٦٠

  م٢٠١٩من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠١٩من عام  مايوي  الواقع فتاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٥٠

  م٢٠٢٠من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠٢٠من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٤٠

  م٢٠٢٢من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوريل  لكن قبم٢٠٢٢من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٣٠

  م٢٠٢٣من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠٢٣من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٢٠

  م٢٠٢٥من عام  مايو

اقع في  الوتاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠٢٥من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪١٠

  م ٢٠٢٧من عام  مايو

 الواقع في تاريخ التوزيع الدوري لكن قبل م٢٠٢٧من عام  مايو الواقع في تاريخ التوزيع الدوريبعد   ٪٥

  م٢٠٢٨  من عام مايو

   االنتهاءتاريخ   صفر٪



 

 ١٢

   .تاريخ اإلقفال في أو قريبا من ووكيل حملة الصكوك أمين موجودات الصكوكو المصِدر الذي سيبرم بين تعهد الشراءيعني " تعهد الشراء"

ربية السعودية و مواطن أي من دول مجلس التعاون الخليجي و كذلك يعني المواطن السعودي و المقيم في المملكة الع" الشخص المؤهل"

  .، ال يكون طرفا مقابال محددافي أي من هذه الحاالت، و الذيالشركات و البنوك و الصناديق االستثمارية السعودية و الخليجية 

   ).اتفاقية التسجيلويشمل أي مسجل يخلفه ويتم تعيينه وفقا لنصوص  (تداوليعني " المسجل"

   .تاريخ اإلقفال في أو قريبا من الصكوك بخصوص المسجلو المصِدرتعني اتفاقية التسجيل والتداول التي ستبرم بين " اتفاقية التسجيل"

، بما )نظام السوق الماليةفي حدود المعنى المحدد في (تعني أية مديونية على شكل ضمان أو متمثلة بورقة مالية " المديونية ذات العالقة"

في ذلك دون حصر أية سندات أو سندات دين أو أي أداة مشابهة مدرجة أو يمكن إدراجها أو مسعرة أو يمكن تسعيرها أو متداولة أو يمكن 

   ).بما في ذلك، بدون حصر، أي سوق بينية (سوق لألسهم أو سوق لألوراق الماليةتداولها في أية 

في   القائمةللصكوك من إجمالي القيمة االسمية  ٪٣٣،٣٣لذين يمثلون ما ال يقل عن  احملة الصكوكيعني، في أي تاريخ،  "نصاب التملك"

   .ذلك التاريخ

   ).موجودات الصكوك (٥ الشرطله نفس المعنى المحدد في " االحتياطي"

فقا لقوانين أي بما في ذلك، دون حصر، أي شكل مشابه ألي مما سبق و األخرىالرهونات تعني أي رهن أو رسم أو حجز أو  "الرهونات"

   .دولة

   ).موجودات الصكوك (٥ الشرطفي له له نفس المعنى المحدد " العجز"

   ).تاريخ سنة خامسة (١-١١ الشرط لها نفس المعنى المحدد في :"التوجيهات المحددة"

مبلغ توزيع دوري أو مبلغ عدم دفع   الناتج عن اإلخفاق) (أ(٢-١١ الشرطتقع حسب حالة إخفاق بالنسبة ألي يعني، " المبلغ المحدد"

مدير  مباشرة عن تقصير كما هو مشار إليه فيه والذي يكون ناتجا حملة الصكوكأي عجز في المبالغ الموزعة على  ، مبلغ )إضافي

ويض تلك   إذا لم يكن قد تم تعأو إعالن الوكالة/اتفاقية إدارة موجودات الصكوك و التزاماته بموجب تأدية أو إهماله في موجودات الصكوك

   .مبلغ التوزيع الدوري في حالة إخفاقمن خالل دفع  المبالغ

 .اتفاقية تسويقفي ) المصِدرعدا (يعني أياً من األطراف  "الطرف المقابل المحدد"

  ).تاريخ سنة خامسة (١-١١ الشرطفي لها لها نفس المعنى المحدد " التوجيهات القائمة"

الذي يخضع لسيطرة ) الشخص الثاني(في أي وقت معين، أي شخص آخر ) الشخص األول(ي شخص يعني، بالنسبة أل" الشركة التابعة"

تعني القدرة على التأثير على أعمال أو قرارات ذلك ) كونه شركة(على الشخص الثاني " السيطرة" ولهذا الغرض، فإن. الشخص األول

 . الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من معايير المحاسبة الصادرة من٨الشخص و ذلك وفقاً لمعيار رقم 

  ).موجودات الصكوك (٥ الشرطفي لها لها نفس المعنى المحدد " موجودات الصكوك"

  .موجودات الصكوكمدير  بصفتها )سابك(للصناعات األساسية الشركة السعودية يعني " مدير موجودات الصكوك"

 ).موجودات الصكوك (٥ الشرطلمحدد لها في لها نفس المعنى ا" اتفاقية إدارة موجودات الصكوك"



 

 ١٣

  ).موجودات الصكوك (٥ الشرطفي لها نفس المعنى المحدد لها " اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك"
اتفاقية  واتفاقية إدارة موجودات الصكوك وتعهد الشراءو إعالن الوكالة واتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك تعني" وثائق الصكوك"

  . تقديمها أو توقيعها فيما يتعلق بهاموالصكوك وأية اتفاقيات ومستندات أخرى يت اتفاقية التسجيلو ارة الدفعاتإد

  ".المقدمة"آنفا في له له نفس المعنى المحدد " وكيل حملة الصكوك"

حكومية حالية أو مستقبلية ومهما  أو زكاة أو جباية أو خصومات ضريبية أو رسوم أو استقطاعات أو رسوم ضرائبتعني أية " الضرائب"

كانت طبيعتها يتم فرضها أو تحصيلها أو جبايتها أو خصمها أو قيدها بواسطة أو نيابة عن المملكة العربية السعودية أو أي سلطة فيها لها 

  .صالحية فرض الضريبة

   ).موجودات الصكوك (٥ الشرط المحدد في المعنىنفس له " حساب العملية"

  ).السجل والملكية والتحويل (٣ الشرط المعنى المحدد في نفسله " التحويلتاريخ قيد "

، أو شراؤها )الصكوك تصفية (١٠ للشرطما لم تتم تصفيتها وفقا " قائمة "لصكوكمع عدم المساس بوضعها بالنسبة ألي غرض آخر، تعتبر ا

، )اإللغاء) (ج(٨ للشرطمن هذه الحاالت إلغاؤها وفقا وتم في أي ) حاالت الممارسة (١١ الشرطأو ) شراء الصكوك (٨ الشرطبموجب 

، حملة الصكوكاجتماع ) (أ(١٤ الشرط) ٢( والتصويت فيها، حملة الصكوكالتأكد من حق حضور اجتماعات ) ١(شريطة أنه، لغرض 

 ١١ الشرط ألغراض وكحملة الصكتحديد نصاب ) ٣) (حملة الصكوك شروط انعقاد اجتماعات (إعالن الوكالة من ٢ والجدول) التعديل

إن  (الصكوكتلك فان ، )تنفيذ وممارسة الحقوق) (ج(١٢ الشرط) ٤(و) تنفيذ وممارسة الحقوق) (ب(١٢ الشرطأو ) حاالت الممارسة(

ما لم  (للمصدر شركة تابعةأو أية  المصِدرلمصلحة ) للمصدر شركة تابعةبما في ذلك ودون حصر أية (التي يمتلكها أي شخص ) وجدت

   .ال تعتبر صكوكا قائمة) األساساالحتفاظ بها على هذا لحين انتهاء و

  
بما في ذلك إعالن الوكالة واتفاقية إدارة الدفعات وتعهد الشراء (إن أي ذكر في هذه الشروط ألي اتفاقية أو مستند أو وثيقة أخرى  ٢-١ 

سيفسر على أنه إشارة إلى تلك ) ية موجودات الصكوكواتفاقية التسجيل واتفاقية إدارة موجودات الصكوك واتفاقية تحويل ملك

  . يتم عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثاتومااالتفاقية أو المستند أو الوثيقة 

  
 الصيغة وفئة اإلصدار .٢

مجملها  بالصكوكوستتمثل .  ريال٠٠٠،١٠ يقل عن  ريال و بحد ادنى للملكية ال١٠،٠٠٠ بصورة إلكترونية مسجلة بفئة الصكوكتصدر 

، ومع ذلك يحق لكل الشهادة الرئيسية تمثل حصة فردية من صكوك ولن يتم إصدار .وكيل حملة الصكوكفي شهادة رئيسية تودع لدى 

 حملة الصكوك القائمة وملكية الصكوك جميع الشهادة الرئيسيةوستمثل . الصكوك يبين حصته من المسجلحامل صكوك استالم كشف من 

  . الصكوك موجوداتمنفعة لحصة مشاعة في ملكية 

  
 السجل والملكية والتحويل .٣

" حامل الصكوك"، يعني الشروطوفي هذه . اتفاقية التسجيلوفقا ألحكام ") السجل ("بالصكوك بسجل يتعلق المسجل يحتفظ :السجل  )أ (

 زوال يجو). كحامل للصكوأو، في حالة الملكية المشتركة، اسم أول  (السجلك في حينه في الصكوالشخص الذي تسجل باسمه 

 .األشخاص المؤهلين سوى كحامل صكوكتسجيل أي شخص 

سواء كانت ( لجميع األغراض الصككمالك مطلق لذلك ) باستثناء ما يتطلبه النظام خالفا لذلك (حامل كل صكيعامل : حق الملكية  )ب (

  .)الصكوك مستحقة الدفع أم ال وبصرف النظر عن أي إشعار بالملكية أو األمانة أو أية مصلحة أخرى في

 من خالل المسجل وفقا لألنظمة واإلجراءات التي يقررها الصكوكأدناه، يمكن تحويل ) و(و) هـ( مع مراعاة الفقرتين : التحويل  )ج (

 : إال إذالصكوكال يجوز تحويل او. المسجلتقديم تلك المعلومات التي تتطلبها تلك األنظمة واإلجراءات إلى 



 

 ١٤

تحويلها المطلوب  الصكوك سيتملك أخرى يملكها الطرف الذي صكوكلوب تحويلها وأية  المطللصكوككانت القيمة االسمية  .١

  ، و ملكية مصرحا بها

 المتبقية غير المشمولة للصكوكالقيمة االسمية تكون  حامل الصكوك، التي يملكها الصكوكجميع في حال لم يتم تحويل  .٢

 . بالتحويل ملكية مصرحا بها

 .شخصا مؤهالكان المحول إليه  .٣

 وفقا لجدول الرسوم الذي يطبقه مقابل خدماته، ويتحمل المسجل لرسم يتقاضاه الصكوكتحويل تخضع عملية : رسوم التحويل  )د (

المصِدر وتجنبا للشك، فإن . المسجل المحول والمحول إليه جميع هذه الرسوم وفقا لإلجراءات المتبعة من قبل حامل الصكوك

 .المسجل لن يكونوا ملزمين بدفع أي من هذه الرسوم المفروضة من قبل صكوكووكيل حملة الصكوك وأمين موجودات ال

 سيتم اإلعالن عما إذا كانت عمليات التحويل أثناء الفترة التي تبدأ من تاريخ اإلقفالقبل : تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلةال  )ه (

 الدفع المقرر ألي مبلغ توزيع دوري، أو أي مبلغ أصلي  الذي يسبق بسبعة أيام عمل على األقل تاريخ استحقاقيوم العملبداية 

، وتنتهي بنهاية تاريخ )تاريخ قيد التحويل( التالي يوم العمل، ففي يوم عمل، أو، إذا لم يكن ذلك اليوم بالصكوكأو توزيع يتعلق 

بعد تاريخ  أو أن تسجيلها لن يتم إال يجوز أن تسجل بالطريقة المعتادة،") الفترة المقفلة"ويطلق على كل فترة (االستحقاق المعني 

فإذا كان باإلمكان تسجيل عمليات التحويل تلك بالطريقة المعتادة، فعندها وبالرغم من ذلك التسجيل، سوف . الفترة المقفلةانتهاء 

 ويمكن. معني التاريخ قيد التحويل عند بدء العمل في كحملة الصكوك المسجلينيستمر دفع جميع الدفعات إلى أولئك األشخاص 

 طالما كانت تتعلق بتسجيل عمليات التحويل التي تتم خالل الفترات المقفلة وذلك الشروط تعديل هذه تاريخ اإلقفال بعد للمسجل

  .وحملة الصكوكالمصِدر بموجب إشعار إلى 

بصكوكه، ولم يتم إلغاء تلك خاصة توجيهاته القائمة ال إصدار حامل الصكوكعندما يكمل :عمليات التحويل والتوجيهات القائمة  )و (

 ستخضع للتوجيهات الصكوك الحق لتلك الصكوك، فإن عملية تحويل تلك حامل صكوك من قبله أو من قبل أي التوجيهات القائمة

ألي وبالرغم مما سبق، يمكن . التوجيهات القائمة موافقا على شروط تلك الصكوك الحق لذات حامل صكوك أي وسيعتبرالقائمة، 

تاريخ سنة ) (أ(١١ للشرط وفقا وكيل حملة الصكوك بإشعار خطي يوجهه إلى التوجيهات القائمة الحق إلغاء كحامل صكو

  ).خامسة

  

 المسجل وتسجيلها في السجل ألنظمة وإجراءات الصكوكتخضع جميع عمليات تحويل : األنظمة الخاصة بالتحويل والتسجيل  )ز (

  .ر األنظمة في أي وقت بتغييالمسجلوقد يقوم . اتفاقية التسجيلونصوص 

 

  الوضع النظامي ومحدودية حق الرجوع وموافقة حملة الصكوك  . ٤

 وستكون في جميع األوقات في مرتبة مساوية موجودات الصكوكتشكل الصكوك حصة مشاعة في ملكية منفعة : الوضع النظامي  ) أ(

 المصِدراشرة وعامة وغير مشروطة على  التزامات مبتعهد الشراء بموجب المصِدر وستشكل التزامات. لبعضها البعض

 األخرى الحالية والمستقبلية غير المضمونة، فيما عدا المصِدروستعامل في جميع األوقات على نحو متساو مع جميع التزامات 

   .تلك االلتزامات التي تحظى بأفضلية بموجب أحكام النظام والتي تعتبر إلزامية وتطبق بشكل عام

 والمبالغ الموجودة لتعهد الشراء وفقا المصِدر والدفعات التي يدفعها الصكوكتعتبر متحصالت موجودات : الرجوعمحدودية حق   )ب(

  .بالصكوك مصدر الدفعات الوحيد الخاص حساب العمليةفي 

أو أي وثيقة أخرى من  تعهد الشراء بموجب المصِدربمبالغ مستحقة من المتعلقة  باستثناء ما يتعلق بالمطالبات ووبناء على ذلك، 

وتفادياُ ألي (أمين موجودات الصكوك  أو المصِدر أي حق للرجوع على أي من أصول لحملة الصكوكلن يكون ف، وثائق الصكوك

أو مدير ، وكيل حملة الصكوكأو )  ولن تعتبر كذلكأمين موجودات الصكوك ليست من أصول الصكوك، فإن موجودات التباس



 

 ١٥

 كوثائق الصكو بموجب ه أو أي من مؤسساتهم التابعة، بقدر وفاء كل منهم بجميع التزاماترا اإلصدامدير  أوالمسجل أو الدفعات

   .موجودات الصكوكذات العالقة التي هو طرف فيها، فيما يتعلق بأي عجز في المبالغ المتوقعة من 

 مدير الدفعات التي هو طرف فيها مباشرة إلى صكوكوثائق ال ملزم بدفع المبالغ المطلوبة بموجب المصِدروبالرغم مما سبق، فإن 

، حق رجوع وكيال لحملة الصكوك، بصفته )بشرط تعويضه تعويضا مقبوال له (لوكيل حملة الصكوكأو في حاالت معينة سيكون 

وثائق ل وفقا حملة الصكوك لحساب لمدير الدفعات أو وكيل حملة الصكوك الستعادة مدفوعات مستحقة المصِدرمباشر على 

   . تلكالصكوك

 للوفاء بجميع الدفعات المستحقة فيما اً، أو فيما يتعلق بتنفيذها، غير كافيموجودات الصكوك من ةربما يكون صافي العوائد الناتج

، إال في حامل صكوك، فلن يكون ألي الصكوك، بعد توزيع العوائد نقص في الدفعات المستحقة بموجب بقيوإذا . بالصكوكيتعلق 

 أو المصِدر، أي مطالبة في مواجهة )تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢الشرطو) حاالت الممارسة (١١ الشرطت الموضحة في الحاال

 تقديم حملة الصكوكأي من مؤسساته التابعة أو أي أصول أخرى بالنسبة لذلك النقص وأية مطالبات غير مسددة، ولن يستطيع 

 دعوى قضائية للمطالبة بإعادة تنظيم أو تصفية أو حل أو تعيين حارس قضائي التماس أو االنضمام إلى أي شخص آخر في رفع

 أو أٍي من وكيل حملة الصكوك أو مدير الدفعات أو المسجل أو مدير اإلصدار أو أمين موجودات الصكوك أو المصِدرعلى 

   .مؤسساتهم التابعة كنتيجة لذلك العجز أو غير ذلك

، ولكن وثائق الصكوكمن أي شيء يناقض ذلك في أي بالرغم من ، حامل صكوك للصكوك كل بشراء: موافقة حملة الصكوك  )ج(

، تعهد الشراء بموجب المصِدروالتزامات ) تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢ الشرطو) حاالت الممارسة (١١ بالشرطدون المساس 

أمين موجودات  أو المصِدرمبلغ من قبل أي  بدفع مزاتإللن يكون هناك ) ١( المعني على أنه حامل الصكوكفإن هذا يعني موافقة 

 أو أي من وكالئهم المعنيين نيابة عنهم إال في حدود الصكوك أو وكيل حملة الصكوك أو مدير الدفعات أو المسجل أو المدراء

نشرة بموجب لن يكون له حق الرجوع والمطالبة بدفع أي مبلغ يستحق ) ٢( وموجودات الصكوكاألموال المتوفرة لذلك من 

مبلغ آخر بموجب أي التزام أو مطالبة أخرى تنشأ أو أي ، سواء بدفع أي رسوم أو وثائق الصكوك أو بموجب أي من اإلصدار

أمين موجودات الصكوك أو وكيل حملة الصكوك أو مدير  أو المصِدر أخرى، ضد وثيقة صكوك أو أية إعالن الوكالةتستند على 

 بسبب أي قضية إفالس أو إعادة تنظيم أو ترتيب أو إجراءات تصفية أو أية قضية أخرى  أو المسجلالدفعات أو مديرا اإلصدار

   .بموجب أي نظام إفالس أو ما شابه

  

  موجودات الصكوك  . ٥

 ووكيل حملة المصِدر التي ستبرم بين اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكبناء على : موجودات الصكوكملكية تحويل   ) أ(

وبدفع سعر ") اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك ("تاريخ اإلقفال في أو قريباً من  وأمين موجودات الصكوكالصكوك

اتفاقيات  من حقوق والتزامات محددة بموجب النسبة المئوية المطبقة أمين موجودات الصكوك إلى المصِدراإلصدار، يحول 

موجودات  (" تحويل ملكية موجودات الصكوكاتفاقياتالتفصيل في  سنة، حسبما هو موضح بمزيد من ٢٠ لمدة التسويق

  .حملة الصكوك لصالح أمين موجودات الصكوكوالتي سيتم االحتفاظ بها من قبل ") الصكوك

 في أو  وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوكالمصِدر بين التي ستبرم اتفاقية إدارة موجودات الصكوك وبناء على

موجودات بخصوص تقديم خدمات معينة  بموجبها المصِدر يتعهد ")اتفاقية إدارة موجودات الصكوك" (اريخ اإلقفالتقريبا من 

  . اإلدارةأتعاب  مقابل الصكوك



 

 ١٦

بعد خصم ( بتجميع كل األموال المصِدر، يقوم التفاقية إدارة موجودات الصكوكوفقا :  صافي الدخل–استخدام المتحصالت   ) ب(

ويقوم "). صافي الدخل ("موجودات الصكوكالتي يقبضها من ) اإلدارة وأتعاب الوكالة أتعاب ولمسموح بهاتكاليف المدير ا

 بالدفع في حساب تاريخ توزيع دوري واحد قبل كل يوم عملمن ) لرياضبتوقيت ا( صباحا ١١:٠٠ في أو قبل الساعة المصِدر

. ، أيهما أقلمبلغ التوزيع الدوري) ٢( ذلك المبلغ المتراكم أو) ١(ما إ") حساب العملية ("مدير الدفعات لدى وكيل حملة الصكوك

مدير ، فان مبلغ التوزيع الدوري يتجاوز فترة توزيع دورية عن أية موجودات الصكوك من صافي الدخل المتحصلوإذا كان 

 من خالل قيد دفتري في حساب اطي االحتيالمصِدر ويقيد .")االحتياطي(" سيحتفظ بأي مبلغ فائض كاحتياطي موجودات الصكوك

 لحسابه الخاص ويجوز له االحتياطي الحق في استخدام واستثمار وللمصدر. افتراضي وليس في حساب بنكي منفصل ومحدد

 أو خسارة تنشأ عن ذلك على حساب االحتياطيوسيكون أي عائد على استخدام .  في ميزانيتهالمصِدر كمطلوبات على اتسجيله

  .وحده المصِدر

 
 ويدفع المبالغ المستحقة  باالحتياطيالمصِدر يحتفظ التفاقية إدارة موجودات الصكوكوفقا :  االحتياطي-استخدام المتحصالت   )ج(

  ). االحتياطي-استخدام المتحصالت () ج(٥ الشرطوفقا لنصوص هذا ) إن وجدت (الحتياطيلحساب ا

، بالدفع تاريخ توزيع دوري واحد قبل كل  يوم عمل)بتوقيت الرياض(حا  صبا١١:٠٠ في أو قبل الساعة المصِدريقوم    )١(

  : طبقا للترتيب التالي حسب األوليةاالحتياطيمن حساب ) إن وجدت( المبالغ المستحقة حساب العمليةفي 

توزيع ) تواريخ(تاريخ  عن أي لحملة الصكوكأوال، لسداد إجمالي مبلغ أي عجز من المبالغ المدفوعة   )أ (

ويطلق على كل واحد منها ) (التواريخ( المقابلة لذلك التاريخ التوزيع الدوري) مبالغ (ومبلغابق  سدوري

  المبالغ غير مدفوعة؛ وهذه وذلك إلى الحد الذي تظل فيه ") عجز"

  . الحاليةلفترة التوزيع الدوري ثانيا، لسد أي مبلغ عجز     )ب (

، وتاريخ االنتهاء تاريخ سنة خامسةقبل كل   واحدعمليوم ) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠في أو قبل الساعة  )٢(

في  المصِدريدفع أعاله، ) االحتياطي -استخدام المتحصالت ) (١)(ج(٥ في الشرط ةوبعد الوفاء بالدفعات المذكور

، إن اطياالحتيويحفظ باقي . ، أيهما أقلالمبلغ اإلضافي أو االحتياطي األموال المتوفرة في حساب  جميعحساب العملية

 ).صافي الدخل –استخدام المتحصالت ) (ب( ٥ وفقا للشرط المصِدروجد، من قبل 

، إن وجد، لحسابه االحتياطي باقي المصِدر، يتسلم )تصفية الصكوك (١٠ الشرط كما هو محدد في الصكوكعند تصفية  )٣(

 .الصكوكإدارة موجودات الخاص كحافز أتعاب مقابل 

      التعهد السلبي. ٦

على جميع أو ) الرهونات المسموح بهاسوى ( قائمة، بعدم إنشاء أو السماح بإنشاء أية رهونات لصكوك، طالما كانت االمصِدرهد يتع

   .أي جزء من أعماله أو أصوله أو إيراداته الحالية أو المستقبلية لضمان أي مديونية ذات عالقة أو ضمان أية مديونية

  

  

 



 

 ١٧

  التوزيع الدوري . ٧

 –استخدام المتحصالت) (ج(٥ الشرطو) صافي الدخل –استخدام المتحصالت) (ب(٥ للشرطوفقا : التوزيع الدوريةتواريخ   ) أ(

، كل حسب نسبة حملة الصكوك بأن يوزع على مدير الدفعات توجيها إلى المصِدر، يصدر )الدفعات (٩ والشرط) االحتياطي

التوزيع  مبلغ يعادل تاريخ توزيع دوري في كل بالصكوكتعلق ، توزيعا يحساب العمليةما له، من المبالغ المجمعة في 

تاريخ  أو تاريخ سنة خامسة المعني تاريخ التوزيع الدوري إذا كان  المستحقالمبلغ اإلضافيإلضافة إلى اب المعني الدوري

 . االنتهاء

  :الشروطفي هذه 

 :احتسابه على النحو التالي، مبلغا يتم فترة توزيع دورييقصد به، لكل " مبلغ التوزيع الدوري"

 ي ×) هـ + ص(×  س

٣٦٠        

 : حيث

فترة من اليوم األخير  الذي يسبق مباشرة قيد التحويل القائمة في تاريخ الصكوكإجمالي القيمة االسمية لتلك   =   س
   .المعنيةالتوزيع الدوري 

   . المعنيةفترة التوزيع الدوريعدد األيام الفعلي في   =   ي

   . المعنيةلفترة التوزيع الدوري  العمولة األساسيمعدل  =   ص

   .الهامش  =  هـ

 على مدير الدفعات من قبل أو نيابة عن فترة توزيع دوري األساسي لكل معدل العمولة يحدد: معدل العمولة األساسي  ) ب(
  :األسس التالية

ما يظهر على شاشة حسب  المعنية ع الدوريالتوزيفترة  لفترة تعادل الريال السعودي سعر ودائع مدير الدفعاتيحدد   )١(
أو أي صفحة أخرى تحل محلها في تلك الخدمة، أو أي خدمة أخرى " (AVG" من العنوان SUAAصفحة ، رويترز
) الرياضبتوقيت ( صباحا ١١اعتبارا من الساعة ) مماثلةمعلومات لغرض عرض أسعار ال كبائع مدير الدفعاتيحددها 

   ، أو)"تاريخ التحديد الدوري"( المعنية فترة التوزيع الدوري أول يوم من  الثاني قبليوم العملفي 

  : بما يليمدير الدفعاتإذا لم يظهر ذلك السعر على تلك الصفحة، يقوم   )٢(

 يطلب من المكتب الرئيسي في المملكة العربية السعودية لكل من مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي   ) أ(
، أن يزوده مدير إدارة الدفعات يعينه أو أي بنك مرجعي بديل في سوق البنوك السعودية البريطاني وبنك الرياض

بتوقيت ( صباحا ١١ في سوق البنوك السعودية عند حوالي الساعة الريال السعوديبأسعار العرض على ودائع 
 فترة التوزيع الدوريل  للبنوك الرئيسية في سوق البنوك السعودية لفترة تعادتاريخ التوزيع الدوريفي ) الرياض
  في تلك السوق في ذلك الوقت، وواحدة يمثل عملية بمبلغ المعنية 

تُقرب  ٠,٠٠٠٠٥المقرب، إذا لزم األمر، ألقرب عشرة آالف من النقطة المئوية، ( يحدد الوسط الحسابي   ) ب(
  .لتلك األسعار حينما تتوفر تسعيرتان أو أكثر) صعودا

المتوسط الحسابي الذي يحدد بهذه الطريقة، وذلك ) حسبما تكون الحالة(لسعر أو  امعدل العمولة األساسيويكون 
وفقا لألحكام ) حسبما تكون الحالة( تحديد السعر أو المتوسط الحسابي مدير الدفعاتبشرط أنه إذا لم يستطع 

فترة  خالل لصكوكا الذي يطبق على معدل العمولة األساسي، سيكون فترة توزيع دوريةالسابقة فيما يتعلق بأية 



 

 ١٨

 للصكوكتم تحديده ) حسبما تكون الحالة( المعنية هو آخر معدل عمولة أساسي أو متوسط حسابي التوزيع الدوري
   .فترة توزيع دوريبخصوص آخر 

تاريخ  الذي حدده، إضافة إلى ومبلغ التوزيع الدوري معدل العمولة األساسي بإبالغ مدير الدفعات يقوم :النشر)  ج(
 وكل سوق أسهم تكون وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك المصِدر المعني، إلى  الدوريالتوزيع
 حينئذ مدرجة فيها بأسرع ما يمكن بعد ذلك التحديد ولكن تحت أي ظرف في موعد أقصاه أول يوم من الصكوك

 إعادة لمدير الدفعاتحق وي.  بذلك على الفورحملة الصكوككذلك يجب إشعار .  المعنيةفترة التوزيع الدوري
فترة التوزيع دون إشعار في حالة تمديد أو تقصير ) على أساس األحكام السابقة (مبلغ توزيع دوريحساب أي 

  .الدوري

تعتبر جميع اإلشعارات واآلراء وعمليات التحديد والشهادات والعمليات الحسابية وعروض األسعار : اإلشعارات  )د(
مدير  من قبل الشرطقدمة أو المعطاة أو تلك التي يتم الحصول عليها ألغراض هذا والقرارات المتخذة أو الم

وأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك  للمصدرملزمة ) بشرط خلوها من األخطاء الواضحة (الدفعات
ص فيما  أي مسؤولية قانونية تجاه أي شخمدير الدفعاتال يتحمل ) مع مراعاة ما سبق ذكره(ووحملة الصكوك 

   .يتعلق بممارسة أو عدم ممارسة صالحياته وواجباته وتقديراته لمثل هذه األغراض

  شراء الصكوك  . ٨

 طبقا لما هو حالة ممارسة عند وقوع الصكوك شراء المصِدر أن يطلبوا من لحملة الصكوك: حملة الصكوك  الشراء بناء على رغبة   ) أ(
  ).حاالت الممارسة (١١ الشرطوارد في 

حامل    الصكوك  من السوق المفتوحة أو بأي سعر يتم االتفاق عليه بين الصكوك في أي وقت شراء للمصدريمكن :  الشراء) ب(
 . والمصِدر

  .الصكوك إعادة إصدار أو إعادة بيع هذه زوال يجو) ان وجدت (المصِدر التي يشتريها الصكوك يتم إلغاء كل: اإللغاء)   ج(

   الدفعات  . ٩

 لدى أحد البنوك في المملكة العربية بالريال السعودي عن طريق تحويلها إلى حساب المستفيد الصكوكتم سداد الدفعات بموجب ي: عام  ) أ(
 يوم عمل) ) بتوقيت الرياض( صباحا ١١:٠٠الساعة( في موعد أقصاه للمسجل ومدير الدفعاتالسعودية حسبما يتم إبالغه خطيا 

  .قبل تاريخ الدفع المعني

األحوال ألي أنظمة أو لوائح مالية أو غيرها كل في تخضع  بالصكوكجميع الدفعات الخاصة : لألنظمة الماليةالخاضعة ات   الدفع  ) ب(
  . فيما يتعلق بهذه الدفعاتحملة الصكوكولن يتم احتساب أي توزيعات أو مصاريف على . مرعية في مكان الدفع

، يوم عملليس لى أساس القيمة في تاريخ االستحقاق، أو، إذا كان تاريخ االستحقاق  تصدر توجيهات الدفع ع: الدفعات في أيام العمل)  ج(
 أي توزيع أو مبلغ آخر عن أي تأخير في الدفع نتيجة وقوع حامل الصكوكوال يستحق .  التالييوم العملفعلى أساس القيمة في 

  . عمليوم تاريخ دفع أي مبلغ في يوم غير 

 عند بدء العمل في كحامل للصكوك للشخص الذي يظهر اسمه في السجل بالصكوكتم سداد أي دفعة فيما يتعلق ي: تاريخ قيد التحويل)    د(
  .تاريخ قيد التحويل المحدد في المسجلموقع مكتب 

 الصكوك تصفية     . ١٠

   : في أحد الموعدين التاليين، أيهما أقربالصكوكيتم تصفية     

  ؛ وتاريخ االنتهاء  ) أ(



 

 ١٩

 قد تم شراؤها من قبل الصكوك وتكون جميع لتعهد الشراء وفقا الصكوك بعدها بشراء جميع المصِدريقوم  حالة ممارسةوقوع   ) ب(
  . وإلغاؤهاالمصِدر

   حاالت الممارسة    . ١١

   تاريخ سنة خامسة   ١-١١

وكيل حملة إلى ") ئمةالتوجيهات القا("توجيهات قائمة  إصدار لحملة الصكوك، وفي أي وقت بعده، يحق تاريخ اإلقفالفي أو قبل   ) أ(
 شراء المصِدر يطلب من تعهد الشراء من نشرة اإلصدار من ٤ يطلبون فيه إصدار إشعار بالصيغة المبينة في الملحق رقم الصكوك

 خطيا بخالف وكيل حملة الصكوك بإشعار حامل الصكوك ما لم يقم تاريخ سنة خامسة يوما من ٣٠قبل") إشعار ممارسة("صكوكهم 
  . المعنيتاريخ السنة الخامسة قبل يوم عمل ٩٠عد أقصاه ذلك في مو

 بتزويد المالكين بإشعار يخبرهم فيه وكيل حملة الصكوك، يقوم تاريخ سنة خامسةيوما قبل أي  ١٨٠ يوما و٩٠في الفترة التي تقع بين   ) ب(
 نتيجة لذلك وموضحا تعهد الشراءموجب  بموجودات الصكوك بشراء المصِدر المعني سيسفر عن قيام  تاريخ السنة الخامسةبأن حلول

  .بالتالي نتائج قيامهم بممارسة أو عدم ممارسة حقوقهم المتعلقة بذلك

عمليات التحويل ) (و(٣ للشرط تعتبر محولة وفقا توجيهات قائمةبما في ذلك أية  (توجيهات قائمة، بموجب حامل صكوكيحق لكل   )ج(
 تاريخ السنة الخامسة يوما قبل ٣٠و يوما ٩٠ إشعار خطي يقدمه أثناء الفترة الممتدة بين أو بخالف ذلك بموجب )التوجيهات القائمةو

وكيل حملة ، أن يطلب من ")توجيهات محددة" باعتبار هذا اإلشعار( نشرة اإلصدار من ٢ في الملحق رقم المبينةالمعنية وبالصيغة 
. موجودات الصكوك التي يملكها والجزء الذي يخصها من لصكوكا بخصوص جميع لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسة تقديم الصكوك

قبل  يوما ٣٠بعد  بعد التاريخ الذي يقع معين تاريخ سنة خامسةب فيما يتعلق بالتوجيهات القائمة المعنية الصكوكوال يجوز تحويل 
وبعد استالم . التوجيهات المحددة تلك  بعد تاريخبتوجيهات محددةالمعنية  الصكوك تحويل ز وال يجوة المعنيتاريخ السنة الخامسة
 ووفقا تعهد الشراءبموجب  المصِدرو يقوم  بذلك، المصِدر القيام فورا بإشعار وكيل حملة الصكوك، على  هذهإشعارات الممارسة

نية المحتسب كنسبة  المعتاريخ السنة الخامسة في سعر الشراء المعني بدفع بحامل الصكوك الخاصة الصكوكأدناه، بشراء ) د(للفقرة 
مبلغ دفع أي تم وي.  القائمة في ذلك التاريخلصكوك المطلوب شراؤها من القيمة االسمية اإلجمالية لتلك االصكوكمئوية مما تشكله 

قيد  عند بدء العمل في تاريخ كحامل صكوك المعنية لشخص مسجل تاريخ السنة الخامسة واجب الدفع في ومبلغ إضافي توزيع دوري
  ).تواريخ قيد التحويل والفترات المقفلة) (ج(٣ للشرط المعني وفقا لالتحوي

أو /و) ولم تلغى فيما بعد (توجيهات قائمة تاريخ سنة خامسة يوما قبل ٣٠ في أو قبل التاريخ الذي يقع قبل وكيل حملة الصكوكإذا تسلم )     د(
 القائمة في ذلك التاريخ، للصكوك من القيمة االسمية ٪٧٠ل عن  الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقصكوكحملة ال من توجيهات محددة

إشعار وبعد استالم . بذلك) حملة الصكوكويرسل نسخة إلى  (إشعار ممارسة المصِدر على الفور إلى وكيل حملة الصكوكفسوف يقدم 
 مبلغ إضافي وأي سعر الشراء وذلك بدفع حملة الصكوك من جميع الصكوك، بشراء لتعهد الشراء، وفقا المصِدر هذا، يقوم الممارسة

  . ذاكتاريخ السنة الخامسةفي 

  حاالت اإلخفاق   ٢-١١

   ":حالة إخفاق"من األحداث والظروف التالية يشكل كل واحد 

   :مبلغ إضافي أو مبلغ توزيع دورياإلخفاق الناتج عن عدم دفع   ) أ(

صافي  – استخدام المتحصالت) (ب( ٥ للشرط وفقا دوريتاريخ توزيع  في أي حملة الصكوكإذا كان المبلغ الموزع على  )١(
   المعني، أولتاريخ التوزيع الدوري المقرر مبلغ التوزيع الدوريأقل من ) الدخل

 ،  المعنيلتاريخ السنة الخامسة المقرر المبلغ اإلضافي أقل من تاريخ سنة خامسةفي أي المالكين إذا كان المبلغ الموزع على  )٢(



 

 ٢٠

وحدث كنتيجة مباشرة إلخالل أو إهمال ) نتيجة لخطأ إداري أو فني( العجز بعد تاريخ استحقاقه لمدة خمس أيام لك ذ كاملو لم يتم دفع
  ، أوإعالن الوكالةأو / واتفاقية إدارة موجودات الصكوك في الوفاء بالتزاماته بموجب مدير موجودات الصكوك

 هفي الوفاء بأي من التزاماته األخرى أو فيما يتعلق بأي من التزاماتكمدير موجودات الصكوإخفاق : اإلخالل بااللتزامات األخرى  ) ب(
 من المصِدر يوما بعد توجيه إشعار خطي بذلك إلى ٣٠، واستمرار ذلك اإلخفاق دون معالجة لمدة الصكوك أو وثائق الصكوكبموجب 

  ، أوة الدفعاتلمدير إدار أو إلى المكتب المحدد المصِدر وتسليمه إلى حملة الصكوكأحد قبل 

   :مدير موجودات الصكوك من جانب )Cross-default(التقصير المتقاطع )   ج(

خالل أي فترة سماح ) حسب الحالة(في موعد استحقاقها أو مدير موجودات الصكوك  المصِدر أو عدم سداد أي مديونية على )١(
   .مقررة في األصل

أو تقصير أو أحد شروط حالة إخفاق عد استحقاقها المقرر نتيجة ألي أن تصبح أي مديونية مستحقة وواجبة السداد قبل مو )٢(
  ، أو)أيا كان وصفه(التعجيل 

 .  في أن يسدد في موعد االستحقاق أي مبلغ مستحق عليه بموجب أي ضمان ألي مديونية مدير موجودات الصكوكإذا فشل )٣(

أو المبلغ المستحق بموجب أي /أعاله و) ٢(أو الفقرة الفرعية /و) ١ ( المشار إليه في الفقرة الفرعيةالمديونيةوذلك بشرط أن يزيد مبلغ 
أو ما يعادله بأية عملة ( سعوديريال  ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠أعاله، بصورة مستقلة أو إجماال، عن ) ٣(ضمان مشار إليه في الفقرة الفرعية 

  ، أو )أو عمالت أخرى

 بدفع مبلغ يزيد عن مدير موجودات الصكوكو أمر أو أكثر من أمر ضد عند صدور حكم أو أكثر من حكم أ: الحكم غير المنفذ)    د(
، سواء بصورة مستقلة أو إجماال، واستمر ذلك الحكم أو األمر غير )أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت( سعوديريال  ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠

   خ المحدد للدفع، أو يوما من تاريخ صدوره، أو، إذا كان بعد ذلك، من التاري٣٠منفذ ومؤجل التنفيذ لمدة 

تم تعيين مصف لجميع أو ) ٢( معسرا أو غير قادر على تسديد ديونه عند استحقاقها  مدير موجودات الصكوكأصبح) ١(إذا : اإلعسار)  هـ(
ولم يتم ) أو تقديم طلب لمثل هذا التعيين( أو أصوله أو إيراداته  مدير موجودات الصكوكلخمسة وعشرين بالمائة على األقل من تعهدات

ت لتعديل أو تأجيل أي من التزاماته أو أجرى تنازال عاما إجراءا  مدير موجودات الصكوكاتخاذ) ٣(يوما،  ٢٨إلغاء هذا التعيين خالل 
أو أعلن قرارا بتأجيل ) بما في ذلك القيام بترتيب بموجب نظام التسوية الواقية من اإلفالس(أو ترتيبا أو صلحا مع دائنيه أو لصالحهم 

خمسة  أو هدد بوقف جميع أنشطته أو  مدير موجودات الصكوكأوقف) ٤(داد أي من ديونه أو أي ضمان لمديونية مقدم منها أو س
المالية، معتمدة إال أن يكون ذلك ألغراض االندماج أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة، مع المالءة (على األقل  منها وعشرين بالمائة
  ، أو)بقرار غير عادي

إذا كان ماعدا ( وتصفيته  مدير موجودات الصكوكعند صدور أمر أو اعتماد قرار ساري المفعول بحل: الصكوكموجودات  مدير انقضاء)    و(
  ، أو)بقرار غير عادي، معتمدة المالءة الماليةبقاء أو عملية إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة مع  ذلك ألغراض االندماج

له بموجب القوانين أو األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية أثر مشابه ألي من   ي حدث يقع يكونأ:  الحدث المشابه)   ز(
  ، أو)مدير موجودات الصكوك انقضاء) (و(إلى ) الحكم غير المنفذ) (د(األحداث المذكورة في الفقرات من 

تمكين ) ١(إجراء أو شرط أو شيء مطلوب اتخاذه أو أداؤه في أي وقت من أجل أي  عدم اتخاذ أو القيام ب  :الفشل في اتخاذ إجراء)   ح(
 ، أو فيما يتعلق بهاوثائق الصكوك أو الصكوكمن إبرام أو ممارسة حقوقه بطريقة مشروعة وأداء التزاماته والتقيد بها بموجب المصِدر 

 قابلة للتنفيذ، أوالتأكد من أن تلك االلتزامات قانونية ومشروعة وملزمة و) ٢( و

وثائق  أو الصكوكبأداء أي من التزاماته أو جميعها بموجب  المصِدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : عدم المشروعية)   ط(
 ، أو  أو فيما يتعلق بهاالصكوك
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ء أي من التزاماته األساسية بموجب  بأداالمصِدرإذا أصبح أو سيصبح من غير المشروع قيام : موجودات الصكوكعدم صالحية )   ي(
 من بموجودات الصكوك أو وثائق تتعلق موجودات للصكوك، أو اعتبرت أي بموجودات الصكوك أو أي وثائق تتعلق موجودات الصكوك

 أو أبدى وكبموجودات الصكي من الوثائق المتعلقة أل أمين موجودات الصكوك أو المصِدر أو إذا أنكر ال صالحية لهاقبل محكمة أنها 
   .نية في إنكار أي من تلك الوثائق

 في أقرب فرصة عملية، بعد تسلمه إشعارا بذلك، بتقديم وكيل حملة الصكوكواستمرار تلك الحالة، يقوم حالة إخفاق في حالة وقوع 
ا أو أي تاريخ وفقا لما يتم  يوم١٥ طالبا منهم أن يبدوا خالل فترة تصل لغاية حملة الصكوكالمعنية إلى حالة اإلخفاق إشعار بحدوث 

ما إذا كانوا يريدون ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في ") فترة الممارسة ("وكيل حملة الصكوك بواسطة حملة الصكوكإبالغه إلى 
ة نشر من ٣بالصيغة المبينة في الملحق رقم ") إشعار شراء(" أن يقدم إشعارا حامل صكوكوحينها يجوز ألي .  أم التعهد الشراء

  .  قابلة للشراءصكوك يذكر فيه أن ما يملكه من وكيل حملة الصكوكإلى  فترة الممارسة خالل اإلصدار

، إذا لم يتم شرائها من فترة الممارسة الذي يتم تسليمه على هذا النحو إال بعد انتهاء بإشعار الشراء المعنية الصكوكوال يجوز تحويل 
بإبالغ فورا القيام وجب عليه ، شراءإشعار  وكيل حملة الصكوك وإذا تسلم .وذلك وفقا للشروط تلك فترة الممارسة  خاللالمصِدرقبل 

  الذي تسلمهإشعار الشراءالمشار إليها في حالة اإلخفاق   بذلك محددا اإلصداراوأمين موجودات الصكوك ومدير الدفعات ومدير المصِدر
 وكيل حملة الصكوكوإذا تسلم ). حالة اإلخفاق تم استالمه بخصوص اءإشعار شر بخصوص أول إلشعارولكن بشرط تقديم ذلك ا(

 أن يقدم وكيل حملة الصكوك، وجب حينها على حملة الصكوك يشكل النصاب المطلوب من حملة الصكوك من عدد من إشعارات شراء
زالت   مابإشعار الممارسةية المعنحالة اإلخفاق ، بشرط أن تكون )حملة الصكوكمع إرسال نسخة إلى  (إشعار ممارسة للمصدر

 المنطبق على سعر الشراء بدفع حملة الصكوك فورا من جميع الصكوك شراء ،لتعهد الشراء، وفقا المصِدرمستمرة، ويجب على 
خ محتسبا بتاري(حالة اإلخفاق  إضافة إلى مبلغ التوزيع في حملة الصكوك من إشعارات الشراء في اليوم الذي تم فيه استالم الصكوك

   ).إذا انطبق الحال (مبلغ محددوأي ) الشراء المعني

  تنفيذ وممارسة الحقوق    . ١٢

وكيل ، ال يتحمل وإعالن الوكالة الشروطلهذه وفقاً  حملة الصكوك على ،بالصكوك فيما يتعلق ،موجودات الصكوكعوائد بعد توزيع   ) أ(
 أو أي شخص وكيل حملة الصكوك اتخاذ أي إجراء بحق حامل صكوكي  مسؤولية أي مبالغ أخرى، وبالتالي ال يجوز ألحملة الصكوك

  . بموجودات الصكوكأوبالصكوك السترداد أي مبلغ يتعلق آخر 

 إجراء أو باتخاذ أي موجودات الصكوكتسييل أو على لتنفيذ تحت أي ظرف باتخاذ أي إجراء لملزماً  وكيل حملة الصكوكلن يكون   ) ب(
 فيها إال إذا تلقى أمرا أو طلبا بذلك  طرفاًأمين موجودات الصكوك أو المصِدر يكون وثائق الصكوكوثيقة من  بموجب أي المصِدربحق 

 له من  وفي أي من الحالتين بشرط أن يتلقى تعهدا بالتعويض مقنعاًحملة الصكوكخطيا من قبل نصاب ) ٢( أو بقرار غير عادي) ١(
، عن حملة الصكوك، وذلك فقط بقدر ما تتوفر تلك المبالغ للتوزيع على الحتياطيئن في ا أو المبالغ القائمة كرصيد داصافي الدخل

  .جميع االلتزامات التي يعتبر نفسه مسئوال عنها أو تلك التي تترتب عليه نتيجة لذلك

 إقامة يل حملة الصكوكوكإذا توجب على ) ١( إال أمين موجودات الصكوك أو المصِدر إقامة دعوى بحق لحامل الصكوكال يحق   ) ج(
حملة أو مع ( المعني يملك بمفرده حامل الصكوككان ) ٢( يوما من وجوب إقامة الدعوى واستمر ذلك و٦٠دعوى ولم يفعل ذلك خالل 

 القائمة للصكوك على األقل من إجمالي القيمة االسمية ٪ ٢٥) مدير الحفظ أو المصِدر آخرين ينوون إقامة دعوى مباشرة ضد الصكوك
موجودات تحت أي ظرف أي حق في بيع أي من  حملة الصكوكأو ألي من  لوكيل حملة الصكوكولن يكون . في ذلك التاريخ

ضد حملة الصكوك   ولوكيل حملة الصكوك، وسيكون الحق الوحيد لتعهد الشراء أو التصرف بها بأي شكل آخر إال وفقا الصكوك
وكيل وتجنبا للشك، لن يكون . حساب العملية بدفع المبالغ المطلوبة في المصِدرلتزام  هو تنفيذ اأمين موجودات الصكوك أو المصِدر

   . ملزما باتخاذ إجراء أو رفع دعوى إال إذا تلقى تعويضا مقنعا لهحملة الصكوك

 وفقا ودات الصكوكموجبتوزيع صافي متحصالت . لهذه الفقرة) تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢ الشرطتخضع الفقرات السابقة من هذا   ) د(
وكيل حملة ، تكون التزامات )االحتياطي –استخدام المتحصالت) (ج( ٥ الشرطو) صافي الدخل –استخدام المتحصالت) (ب(٥ للشرط
 السترداد وكيل حملة الصكوك اتخاذ أية خطوات أخرى بحق حامل صكوك قد تم الوفاء بها وال يحق ألي بالصكوك المتعلقة الصكوك

وفقا  المصِدرالتزام على ألي  إخالل وبدون.  وينتهي الحق في استالم تلك المبالغ غير المسددةبالصكوك في ما يتعلق أي مبالغ أخرى
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وكيل  أو أمين موجودات الصكوك أو المصِدر رفع أي التماس أو اتخاذ أية خطوات ضد حامل صكوك، لن يحق ألي لتعهد الشراء
، لن الشروط وهذه وثائق الصكوكبالرغم من أية نصوص أخرى في   ) ج (. الصكوكموجودات أو لصكوك بشأن احملة الصكوك

 بسبب أي تقصير أو إهمال، أو وكيل حملة الصكوك أو حاملي الصكوك أية مسؤولية تجاه أي من مدير موجودات الصكوكيتحمل 
مدير  طالما كان إعالن الوكالةأو / وت الصكوكاتفاقية إدارة موجوداتقصير أو إهمال مزعوم في تأدية التزاماته المنصوص عليها في 

 المبلغ اإلضافيأو / ومبلغ التوزيع الدوري كامل حساب العمليةيحول إلى ) أو أي شخص يعمل نيابة عنه (موجودات الصكوك
الت اإلخالل على ، وعند دفع هذا المبلغ، لن تعتبر أي حالة من حاالشروط في تاريخ االستحقاق وفقا لهذه حملة الصكوكالمستحق إلى 

 .أنها وقعت

  الوكالء    . ١٣

 وال يتحمل أي التزامات تجاه للمصدر فقط كوكيل مدير الدفعات، يعمل بالصكوك وفي ما يتعلق اتفاقية إدارة الدفعاتبالعمل بموجب   
 .نشرة اإلصداره المحدد في  ومكتبمدير الدفعاتتتوفر المعلومات عن .  وال يتضمن ذلك عالقة وكالة بأي منهمحملة الصكوكأي من 
طوال الوقت  المصِدر وتعيين بديل له، ولكن بشرط أن يحتفظ مدير الدفعات في أي وقت بحقه في تغيير أو إنهاء تعيين المصِدرويحتفظ 

   . في المملكة العربية السعوديةبمدير إلدارة الدفعات

  .  أو مكتبه المحددر الدفعاتمدي على الفور بأي تغيير في حملة الصكوكوسوف يتم إشعار   

   حملة الصكوك، التعديل اجتماع   .١٤

 بما في بالصكوك للنظر في األمور المتعلقة حملة الصكوك على أحكام لعقد اجتماعات إعالن الوكالةيحتوي : حملة الصكوكاجتماعات   ) أ(
 بقرار غير واعتمادهعليه  المصِدرموافقة بعد ) معينةأو اقتراحات أخرى (ويمكن إجراء ذلك التعديل . الشروطذلك تعديل أي نص لهذه 

 يملكون ما ال يقل عن عشر القيمة حملة الصكوكمن خطي  وبناء على طلب المصِدروتتم الدعوة لعقد هذا االجتماع بواسطة . عادي
 شخصين أو أكثر ار غير عاديقرويبلغ النصاب ألي اجتماع للتصويت على .  القائمة في ذلك التاريخللصكوكاالسمية اإلجمالية 

 القائمة في ذلك التاريخ، أو، في أي اجتماع مؤجل، ما ال يقل عن للصكوكيملكون أو يمثلون على األقل نصف إجمالي القيمة االسمية 
  . القائمة في ذلك التاريخالصكوكربع القيمة االسمية اإلجمالية لتلك 

. ت يزيد بصوت واحد على األقل عن نصف األصوات الممثلة في االجتماع عددا من األصواقرار غير عادييتطلب إصدار أي   
   . سواء كانوا حاضرين أم غير ذلكحملة الصكوك يصدر عن ذلك االجتماع ملزما لجميع قرار غير عاديويكون أي 

وإضافة إلى ذلك، .  ظاهر إذا كان ذلك بهدف تصحيح خطأحملة الصكوك بدون موافقة الشروط وهذه لصكوكيمكن تعديل ا: التعديل  ) ب(
وكيل حملة  األخرى، غير أن وثائق الصكوك الموافقة على تعديل أي حكم من أحكامها أو من أحكام إعالن الوكالةيجوز ألطراف 

لى ، على مثل هذا التعديل إال إذا كان شكليا أو بسيطا أو ذا طبيعة فنية أو كان التعديل يهدف إ حملة الصكوك لن يوافق، دون الصكوك
  .حملة الصكوكتصحيح خطأ ظاهر، أو كان ذلك التعديل، في رأي تلك األطراف ال يؤثر بصورة جوهرية على مصالح 

   الضرائب  . ١٥

 أو نيابة عنه خالية من أي استقطاعات أو خصومات المصِدر التي تدفع من قبل بالصكوك أو التوزيعات المتعلقة دفعاتيتم دفع جميع ال  
وفي تلك الحالة، وفقط بقدر ما تتوفر تلك . نظام ضريبة الدخلكن استقطاع أو خصم تلك الضرائب متطلبا بموجب ضريبية، ما لم ي

 تلك المبالغ المصِدر، سيدفع الحتياطي أو المبالغ القائمة كرصيد دائن في اصافي الدخل من حملة الصكوكالمبالغ للتوزيع على 
 المبالغ التي كانوا سيتسلمونها لو لم يلزم إجراء تلك االستقطاعات أو حملة الصكوك تسليم التي تنتج في") مبلغ الضريبة("اإلضافية 
وتعتبر أي إشارة في هذه . حملة الصكوكوإذا لم تكف تلك المبالغ لدفع مبلغ الضريبة، فلن يتم دفع أية مبالغ أخرى إلى . الخصومات
 شامال للمبالغ اإلضافية التي تم دفعها وفقا لهذا لحملة الصكوكرى تدفع  وأي مبالغ أخمبلغ توزيع دوري ومبلغ إضافي إلى الشروط
   ).الضرائب(١٥ الشرط

   التعويض ومسؤولية وكيل حملة الصكوك  . ١٦

 في ظروف معينة وإعفائه من المسؤولية، بما في ذلك أحكاما وكيل حملة الصكوك أحكاما عن حماية وتعويض إعالن الوكالةيتضمن   ) أ(
، بموجودات الصكوكوباألخص فيما يتصل بممارسة أي من حقوقه المتعلقة . رفع دعوى إذا لم يتم تعويضه بشكل مقنع لهتعفيه من 
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، ومن )تنفيذ وممارسة الحقوق (١٢ للشرط إقامة أي دعوى تحت أي ظرف إال إذا طُلب منه ذلك وفقا وكيل حملة الصكوكليس على 
 وذلك فقط بقدر ما تتوفر المبالغ الحتياطي المبالغ القائمة كرصيد دائن في او أافي الدخلصثم فقط إذا تم تعويضه بشكل مقنع له من 

 في الحاالت حملة الصكوك عن الحق في تعويضه من قبل وكيل حملة الصكوكومع مراعاة ذلك، يتنازل . حملة الصكوكللتوزيع على 
  .الالتي تكون فيها مثل تلك المبالغ غير كافية لتعويضه تعويضا كام

 بموجب المصِدر أي تأكيدات وال يتحمل أية مسؤولية بخصوص صالحية أو كفاية أو قابلية تنفيذ التزامات وكيل حملة الصكوكال يقدم   ) ب(
 طرفا فيها، كما لن يتحمل في أي حال أية مسؤولية قانونية ولن يكون ملزما بتقديم أي بيان المصِدر التي يكون وثائق الصكوكأي من 

 أو نيابة عنه ولم يتم دفعه، ولن يتحمل في أي حال أية المصِدر بشأن أي مبلغ كان يتعين دفعه بواسطة لحملة الصكوك تفسير أو
  .إعالن الوكالة أو الشروط سوى ما تنص عليه صراحة هذه موجودات الصكوكمسؤولية تنشأ عن 

أي التزام ) ٢( أو أي مبلغ نقدي لموجودات الصكوكارة أو سرقة أية مسؤولية بخصوص أية خس) ١( من وكيل حملة الصكوكيعفى   )ج(
 أو أي مبلغ لموجودات الصكوك وكيل حملة الصكوكأية دعوى تنشأ عن حيازة ) ٣( أو أي مبلغ نقدي موجودات الصكوكبالتأمين على 

وكيل عن تقصير أو سوء تصرف من جانب نقدي أو بالنيابة عنه أو باعتبارها برسم اإليداع، إال إذا نجمت تلك الخسارة أو السرقة 
  .حملة الصكوك

  اإلشعارات  . ١٧

ويعتبر اإلشعار في حكم المستلم في اليوم . السجل على عناوينهم المعنية في المسجل بالبريد حملة الصكوكترسل اإلشعارات إلى   
 في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية الصكوكلحملة وباإلضافة إلى ذلك، يتم نشر الدعوة ألي اجتماع . الخامس من تاريخ إرساله

 يوما ٣٠وقبل األصلي  يوما على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع ٢٥ قبل للمصدرالمركز الرئيسي فيها توزع في المدينة التي يوجد 
   .على األقل من التاريخ المقرر ألي اجتماع مؤجل

   الواجب التطبيق واالختصاص القضائيالقانون  . ١٨

السعودية وطبقا ألحكام الشريعة   للقوانين واألنظمة المعمول بها في المملكة العربيةالصكوكتخضع :  الواجب التطبيقالقانون  )أ(

  .اإلسالمية المطبقة في المملكة العربية السعودية وتفسر وفقا لذلك

هي الجهة الوحيدة صاحبة ") اللجنة(" االستئناف تعتبر لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية ولجنة: االختصاص القضائي  )ب(

 أو الصكوكاالختصاص الحصري في النظر والبت في أية قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي وتسوية أية نزاعات قد تنشأ عن 

عهم لالختصاص إقرارا ال رجعة فيه بخضو)  وحملة الصكوكالمصِدربما فيها (، ولهذه األغراض، تقر جميع األطراف وثائق الصكوك

 لدى أية جهة خارج الصكوك أو وثائق الصكوك رفع أي قضية أو دعوى أو أي إجراء قضائي بخصوص زوال يجو. للجنةالقضائي 

المملكة العربية السعودية ولن يكون ألي محكمة أو سلطة قضائية خارج المملكة العربية السعودية صالحية النظر في أية دعوى بهذا 

  .الخصوص
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   المتحصالتاستخدام
  

 صافي متحصالت إصدار الصكوك بعد خصم الرسوم اإلدارية وعمولة البيع، لألغراض العامة للمصدر بما في ذلك تلبية المصِدرسوف يستخدم 
  .احتياجات رأس المال العامل، تمويل عمليات االستحواذ، واإلنفاقات الرأسمالية وإجراء استثمارات أخرى



 

 ٢٥

  معلومات مالية مختارة
  

القوائم المالية وتتوفر "). القوائم المالية الموحدة(" كما ينبغي قراءتها مع  لسابكتم أخذ المعلومات التالية من القوائم المالية الموحدة المراجعة
 .نشرة اإلصدار في موضع آخر من الموحدة

  
  

   ديسمبر٣١السنوات المالية المنتهية في 
    م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

  لسعوديةبآالف الرياالت ا
  بيانات قائمة الدخل

  ١٢٦,٢٠٤,٤٠٤    ٨٦,٣٢٧,٨٦٢  ٥٣٦،٢٥٣،٧٨  المبيعات

   )٧٨,٢٥٤,٢٢٨(   )٥١,٤١٥,٤٧٧(   )٢٠٦،١٦٩،٤٥(  كلفة المبيعات

 ٤٧,٩٥٠,١٧٦    ٣٥,٢٢٨,٠٢٢  ٣٣٠،٠٨٤،٣٣  الربح اإلجمالي

مصاريف بيع وإدارية 

  وعمومية 
)٦,٩٠٣,٦٥٣(   )٤,٢٣٠,٢٣٥(  )٣٥٢،٩١٤،٣(     

  ٤١,٠٤٦,٥٢٣    ٣٠,٨٨٦,١٢٠  ٢٩,١٦٩،٩٧٨   بح من األعمالالر

 ٤,٢٣٠,٢٣٥    ٢,٥٥٢,٣٦٩  ٤٢٨،٢٣٧،١  إيرادات استثمارات وأخرى

    )٢,٨٦٩,١٦٨(   )١,٥٦٧,٠٤٢(   )٢٥٧،٣٩٧،١(  أعباء مالية

الربح قبل حقوق األقلية 

  والزكاة
٤٢,٤٠٧,٥٩٠    ٣١,٨٧١,٤٤٧  ١٤٩،٠١٠،٢٩  

   )١٣,٥٨٥,٣١٨(   )١٠,٥٢٧,٥٠٥(   )٤٦٤،١٠٠،٩(  حقوق األقلية

 ٢٨,٨٢٢,٢٧٢    ٢١,٣٤٣,٩٤٢  ٦٨٥،٩٠٩،١٩  الربح قبل الزكاة

     )١,٨٠٠,٠٠٠(   )١,٠٥٠,٠٠٠(   )٠٠٠،٧٥٠(  الزكاة

 ٢٧,٠٢٢,٢٧٢   ٢٠,٢٩٣,٩٤٢  ٦٨٥،١٥٩،١٩  الربح الصافي للسنة

  ريال ١٠،٨١   ريال٨,١٢    ريال٨٩،٤٧              )١(ربح السهم الواحد

  ريال ١٠,٨١   ريال٨,١٢   ريال٦٦،٧  )٢(بح السهم الواحدر

   ريال٩,٠١   ريال٦,٧٦   ريال٦,٣٩  )٣(ربح السهم الواحد

 
)١(

م  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ كما  في المصِدرعدد اسهم .    تم إحتساب ربح السهم على أساس عدد األسهم القائمة كما في نهاية السنة المالية المعنية
م ٢٠٠٦ مارس ٢٧ بتاريخ ٢٠٠٦-١٥٤-٤، ولكن تم تعديل القيمة اإلسمية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم  سهما٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠َهو

 ١٥ سهاَ وذلك اعتباراَ من ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ المصِدر ريال سعودي، وبذلك أصبحت عدد أسهم ٥٠ رياالت سعودية بدال من ١٠إلى 
 .م٢٠٠٦أبريل 

  
  أقرت ٢٠٠٦ أبريل ٢٢في . ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في . نشرة اإلصدارألسهم القائمة كما في تاريخ تم إحتساب ربح السهم على أساس عدد ا )٢(

 ريال وبذلك ١٠ سهماَ عادياَ مجانياَ بقيمة اسمية تساوي ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠الجمعية العامة الغير عادية زيادة رأس المال عن طريق توزيع 
 . سهماَ عادياَ مصرح به٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ممثلة في  ريال ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلىالمصِدرتمت زيادة رأس مال 

 
 ٢٩ولقد أقرت الجمعية العامة غير العادية في . هذهنشرة اإلصدار تم إحتساب ربح السهم على أساس عدد األسهم القائمة كما في تاريخ  )٣(

 ريال وبذلك تمت زيادة ١٠ساوي  سهماَ عادياَ مجانياَ بقيمة اسمية ت٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ زيادة رأس المال عن طريق توزيع م ٢٠٠٨ مارس
 .  سهماَ عادياَ مصرح به٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ممثلة في ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلىالمصِدررأس مال 



 

 ٢٦

  
   ديسمبر٣١كما في 

  
  م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

  

  )بآالف الرياالت(
  بيانات الميزانية العمومية

  الموجودات
  موجودات متداولة
  ٤٦,٠٥٥,٥٧٥  ٣٩,٥٥٦,٧٦٤  ٥٦٩،١٧٢،٢٨  نقد وما في حكمه

  ٢٥,٩٧٧,٩٤٣  ١٦,٤٧٥,٥٨٩  ٦٤٨،٥٢٠،١٤  مدينون
  ٢٢,٣٠٥,٩٥٩  ١٣,٦٥٨,٢٤٥  ٤٤٦،٦٤٢،١٠  مخزون

موجودات أخرى ومدفوعات 
  ٥,١٤٨,٢٨٨  ٤,٢٨٣,٨٤٣  ١٨٢،٩٤٥،٢  مقدمة

  ٩٩,٤٨٧,٧٦٥ ٧٣,٩٧٤,٤٤١  ٨٤٥،٢٠٨،٥٦  مجموع الموجودات المتداولة
  

  ٥,٤٢٧,١٢٧  ٣,٥٣١,٨٣٩  ٠٩٨،٨٩٨،٥   االستثمارات
الممتلكات واآلالت والمعدات، 

  ١٢٣,١١٣,٥٧٤  ٧٩,٩٧٠,٦٢٢  ٧٣٤،٠٩٦،٦٦  بالصافي

  ٢٢,٩٦٤,٠٠٤  ٥,٠٩٤,٠٠٣  ٤,٩٥٧,١١٢  الموجودات غير الملموسة
  ٥,٢٥٤,٨١١  ٤,٠١٧,٩١٥  ٣,٧١٧,٦٩١  الموجودات غيرالمتداولة االخرى

مجموع الموجودات غير 
  ١٥٦,٧٥٩,٥١٦  ٩٢,٦١٤,٣٧٩  ٨٠,٦٦٩,٦٣٥  المتداولة

  
  ٢٥٦,٢٤٧,٢٨١  ١٦٦,٥٨٨,٨٢٠  ١٣٦,٩٥٠,٤٨٠  مجموع الموجودات

  
  المطلوبات وحقوق الملكية

  مطلوبات متداولة
  ٣,٢٧٢,٠٣٦  ٦٠٧,٦٢٢  ٦٩٥،٣٥١  تسهيالت بنكية قصيرة األجل

الجزء المتداول من قروض طويلة 
  األجل

١٤,٩٦٥,٣٩٢  ٥,٥٢١,١٧٤  ٢٦٤،٣٥٢،٦  

  ١,٣٩٩,١٨٨  ١١,٠٦٥,٤٢٢  ٧١٨،٧٨١،٧  دائنون 
  ١٢,٠٧١,٣٥٢  ٧,٧٤٧,٦٥٨  ٤٣٩،٤٦١،٧  مطلوبات مستحقة ومخصصات
  ٣١,٧٠٧,٩٦٨ ٢٥,٧٢٤,٠٨٦  ١١٦،٩٤٧،٢١  مجموع المطلوبات المتداولة

  
  مطلوبات غير متداولة
  ٧٥,٤٣٧,٥٩٥  ٣٣,٦١١,٦٢٨  ١٨٠،٠١٧،٢٣  قروض طويلة األجل

  ١٤,٦٠٥,٤٤٦  ٧,٥٤٥,٠٧٩  ٦٤٧،٧٦٤،٦  مطلوبات غير متداولة أخرى
  ٩٠,٠٤٣,٠٤١ ٤٠,٣٧٤,٤٩٧  ٨٢٧،٧٨١،٢٩  مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ١٢١,٧٥١,٠٠٩  ٦٦,٠٩٨,٥٨٣  ٥١,٧٢٨,٩٤٣  مجموع المطلوبات
        

  حقوق الملكية
  حقوق المساهمين

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠  رأس المال
  ١٢,٥٠٠,٠٠٠  ١١,٤٤٥,٣٦٢  ٩٦٨،٤١٥،٩  احتياطي نظامي

  ١,٢٩١,٦٩١  ١,٢٩١,٦٩١  ٦٩١،٢٩١،١  حاث وتقنيةاحتياطي أب
  ٢٨,٨٩٤,٧٠٥  ٢٠,٦٣١,٥٥٨  ٢٤١،٥٨٩،١٧  احتياطي عام
  ٢٣,٤٦٧,٦٣٥  ١٤,٥١٤,٥٤٨  ٧١٧،٠٤٣،١٤  أرباح مستبقاة

  ٩١,١٥٤,٠٣١  ٧٢,٨٨٣,١٥٩  ٦١٧،٣٤٠،٦٢  مجموع حقوق المساهمين
  ٤٣,٣٤٢,٢٤١  ٢٧,٦٠٧,٠٧٨  ٩٢٠،٨٨٠،٢٢  حقوق األقلية

  ١٣٤,٤٩٦,٢٧٢  ١٠٠,٤٩٠,٢٣٧  ٨٥,٢٢١,٥٣٧  مجموع حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق 

  ٢٥٦,٢٤٧,٢٨١  ١٦٦,٥٨٨,٨٢٠  ٤٨٠،٩٥٠،١٣٦  الملكية

  
  



 

 ٢٧

  
  

   ديسمبر٣١كما في 

    م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  م٢٠٠٥

  )بآالف الرياالت(

  بيانات الميزانية العمومية

  الموجودات

  موجودات متداولة

  ٤٦,٠٥٥,٥٧٥  ٣٩,٥٥٦,٧٦٤  ٥٦٩،١٧٢،٢٨  نقد وما في حكمه
  ٢٥,٩٧٧,٩٤٣  ١٦,٤٧٥,٥٨٩  ٦٤٨،٥٢٠،١٤  مدينون
  ٢٢,٣٠٥,٩٥٩  ١٣,٦٥٨,٢٤٥  ٤٤٦،٦٤٢،١٠  مخزون

  ٥,١٤٨,٢٨٨  ٤,٢٨٣,٨٤٣  ١٨٢،٩٤٥،٢  موجودات أخرى ومدفوعات مقدمة
  ٩٩,٤٨٧,٧٦٥ ٧٣,٩٧٤,٤٤١  ٨٤٥،٢٠٨،٥٦  مجموع الموجودات المتداولة

  

  ٥,٤٢٧,١٢٧  ٣,٥٣١,٨٣٩  ٠٩٨،٨٩٨،٥   االستثمارات
  ١٢٣,١١٣,٥٧٤  ٧٩,٩٧٠,٦٢٢  ٧٣٤،٠٩٦،٦٦  بالصافيالممتلكات واآلالت والمعدات، 

  ٢٢,٩٦٤,٠٠٤  ٥,٠٩٤,٠٠٣  ٤,٩٥٧,١١٢  الموجودات غير الملموسة
  ٥,٢٥٤,٨١١  ٤,٠١٧,٩١٥  ٣,٧١٧,٦٩١  الموجودات غيرالمتداولة االخرى
  ١٥٦,٧٥٩,٥١٦  ٩٢,٦١٤,٣٧٩  ٨٠,٦٦٩,٦٣٥  مجموع الموجودات غير المتداولة

  

  ٢٥٦,٢٤٧,٢٨١  ١٦٦,٥٨٨,٨٢٠  ١٣٦,٩٥٠,٤٨٠  مجموع الموجودات
  

  المطلوبات وحقوق الملكية

  مطلوبات متداولة

  ٣,٢٧٢,٠٣٦  ٦٠٧,٦٢٢  ٦٩٥،٣٥١  تسهيالت بنكية قصيرة األجل
الجزء المتداول من قروض طويلة 

  ١٤,٩٦٥,٣٩٢  ٥,٥٢١,١٧٤  ٢٦٤،٣٥٢،٦  األجل

  ١,٣٩٩,١٨٨  ١١,٠٦٥,٤٢٢  ٧١٨،٧٨١،٧  دائنون 
  ١٢,٠٧١,٣٥٢  ٧,٧٤٧,٦٥٨  ٤٣٩،٤٦١،٧  مطلوبات مستحقة ومخصصات
  ٣١,٧٠٧,٩٦٨ ٢٥,٧٢٤,٠٨٦  ١١٦،٩٤٧،٢١  مجموع المطلوبات المتداولة

  

  مطلوبات غير متداولة

  ٧٥,٤٣٧,٥٩٥  ٣٣,٦١١,٦٢٨  ١٨٠،٠١٧،٢٣  قروض طويلة األجل
  ١٤,٦٠٥,٤٤٦  ٧,٥٤٥,٠٧٩  ٦٤٧،٧٦٤،٦  مطلوبات غير متداولة أخرى

  ٩٠,٠٤٣,٠٤١ ٤٠,٣٧٤,٤٩٧  ٨٢٧،٧٨١،٢٩  لمطلوبات غير المتداولةمجموع ا
  ١٢١,٧٥١,٠٠٩  ٦٦,٠٩٨,٥٨٣  ٥١,٧٢٨,٩٤٣  مجموع المطلوبات

        
  حقوق الملكية

  حقوق المساهمين

  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٠٠٠،٠٠٠،٢٠  رأس المال
  ١٢,٥٠٠,٠٠٠  ١١,٤٤٥,٣٦٢  ٩٦٨،٤١٥،٩  احتياطي نظامي

  ١,٢٩١,٦٩١  ١,٢٩١,٦٩١  ٦٩١،٢٩١،١  احتياطي أبحاث وتقنية
  ٢٨,٨٩٤,٧٠٥  ٢٠,٦٣١,٥٥٨  ٢٤١،٥٨٩،١٧  احتياطي عام
  ٢٣,٤٦٧,٦٣٥  ١٤,٥١٤,٥٤٨  ٧١٧،٠٤٣،١٤  أرباح مستبقاة

  ٩١,١٥٤,٠٣١  ٧٢,٨٨٣,١٥٩  ٦١٧،٣٤٠،٦٢  مجموع حقوق المساهمين
  ٤٣,٣٤٢,٢٤١  ٢٧,٦٠٧,٠٧٨  ٩٢٠،٨٨٠،٢٢  حقوق األقلية

  ١٣٤,٤٩٦,٢٧٢  ١٠٠,٤٩٠,٢٣٧  ٨٥,٢٢١,٥٣٧  مجموع حقوق الملكية
  ٢٥٦,٢٤٧,٢٨١  ١٦٦,٥٨٨,٨٢٠  ٤٨٠،٩٥٠،١٣٦  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية



 

 ٢٨

  اتفاقيات التسويق
  
   على الترتيبات التسويقية لسابك مع الشركات التابعةنظرة .١

  
ؤسسة في المملكة العربية السعودية عن طريق  بشكل أساسي مسؤولية األنشطة التسويقية وعمليات البيع لمعظم شركاتها التابعة المسابكتتولى 

 التابعة تتم عن طريق شركتين سابكوفي الماضي كانت األعمال التسويقية وعمليات البيع لمعظم شركات . وحدات عمل إستراتيجية تابعة لها
وقد تم . )سنابك (ودية لتسويق األسمدةلشركة العربية السعا) ٢( و شركة سابك للتسويق المحدودة) ١( وتملكهما بالكامل هما لسابكتابعتين 

 بصورة سابكوتولت ) كما هي معرفة أدناه( في وحدات عمل إستراتيجية  سابك في إطار إعادة تنظيم أعمالسابكدمج هاتين الشركتين في 
  .مباشرة أعمال التسويق والبيع التي كانت تتم عن طريق هاتين الشركتين

  
   التسويقاتفاقيات .٢

  
اتفاقيات ("موجودات الصكوك  والتي تشكل موضوع سابك المبرمة من قبل اتفاقيات التسويقالي التفاصيل األساسية لجميع يبين الجدول الت

  .٢ و صكوك ١صكوك هي اإلتفاقيات المتعلقة بإصدارات  حديدشركة  و سابك بين  التسويقاتفاقيةعدى ( هذه اتفاقيات التسويقو "). التسويق
التي تم اسنخدامها الثالثة عشر  اتفاقيات التسويقمن من الحقوق وااللتزامات المحددة المعينة لكل % ٧٧,٠٦ا إجماليه تم سابقا تحويل  ملكية م

. موجودات الصكوك وتشكل أمين لموجودات الصكوك بصفتها سابك صكوكإلى شركة ") اتفاقية الصكوك االصلية ("٢ و صكوك ١صكوك في 
  .نشرة اإلصدار للصكوك موضوع  كموجودات صكوك تلك الحقوق وااللتزامات متوفرة للتحويلمن% ٢٢,٩٤ ما نسبته و بذلك يتبقى 

  
ينبع شركة   وشركاتها التابعة المؤسسة في المملكة العربية السعودية باستثناء شركة سابك تمثل جميع االتفاقيات المبرمة بيناتفاقيات التسويقو

  .و معادن") كيان السعودية("ن السعودية للبرتوكيماويات  كيا شركة،")ينساب("الوطنية للبتروكيماويات 
  

  .سابك وغاز حالياً وعليه فإنه ال يوجد عقود تسويق تم إبرامها بين  غاز ال تقوم بأي عمليات تسويق مع شركةسابكحيث أن 
  

  الطرف المقابل في اتفاقية التسويق
  المنتجات  تاريخ االتفاقية  ")الطرف المقابل المحدد("

  م٢٠٠٨ مارس ٤  )حديد(ة السعودية للحديد و الصلب الشرك

قضبان التسليح، االسالك، المقاطع، منتجات الصلب المسطحة 
المدرفلة على الساخن، منتجات الصلب المسطحة المدرفلة على 
البارد، منتجات الصلب المسطحة المجلفنة، منتجات الصلب 

بالطات المسطحة المجلفنة و المطلية بااللوان، كتل الصلب و 
  .الصلب

 نوفمبر ٢٠  )المتحدة(شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات 
  .اإلثيلين، جاليكول اإلثيلين، البولي إثيلين، أوليفينات ألفا الخطية  م٢٠٠١

  م١٩٩٦ يناير ١  )ابن رشد(الشركة العربية لأللياف الصناعية
، حمض الترفتاليك النقي، )زايلين والبنزين(المركبات العطرية 

رقائق أقمشة البوليستر، شرائح النسيج، شرائح القوارير، شرائح 
  .السجاد

، فتالت ثنائية األوكتيل )٢EH(ثنائي الهكسانول اإلثيلين   م١٩٩٤ يوليو ٥  البيروني(شركة الجبيل لألسمدة 
)DOP(،األمونيا واليوريا ،  

  .ليوريا، حمض الكبريتيك والميالميناألمونيا، ا  م١٩٩١ إبريل ١  )سافكو(شركة األسمدة العربية السعودية 

  .األمونيا، اليوريا، األسمدة المركبة وأسمدة الفوسفات  م١٩٩١ إبريل ١  )ابن البيطار(الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية 
ابن (الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات 

  )زهر
 يوليو ١٠

  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر والبولي بروبيلين  م١٩٨٨

 مارس ٢٢  )بتروكيميا(الشركة العربية للبتروكيماويات 
  م١٩٨٦

، البروبيلين، البيوتاداين، ١-إثيلين، بولي ستايرين، اليبوتين
  ).م٢٠٠٣من أكتوبر (النزين، والبولي إيثيلين 

 أغسطس ٧  )شرق(الشركة الشرقية للبتروكيماويات 
  .إلثيلينالبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي وجاليكول ا  م١٩٨٥

 نوفمبر ١٩  )صدف(الشركة السعودية للبتروكيماويات 
  م١٩٨٤

إثيلين، الصودا الكاوية، الستايرين، ثنائي كلوريد اإلثيلين 
  .واإليثانول الصناعي الخام، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

  )كيميا(شركة الجبيل للبتروكيماويات 
 نوفمبر ١٣

  .البولي إثيلين واإلثيلين  م١٩٨٤

 نوفمبر ٣  )ينبت(نبع السعودية للبتروكيماويات شركة ي
  م١٩٨٤

اإلثيلين، والبولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي، والبولي إثيلين 
عالى الكثافة الخطي وجاليكول اإلثيلين، الروبيلين، البولي 

  .بروبيلين



 

 ٢٩

  لثي بوتيل اإلثيرالميثانول الكيماوي، ميثيل ثا  م١٩٨٣ إبريل ١  )ابن سينا(الشركة الوطنية للميثانول 

 فبراير ١٦  )الرازي(الشركة السعودية للميثانول 
  .الميثانول الكيماوي  م١٩٨٣

  
 

  نظرة على الحقوق و اإللتزامات موضوع موجودات الصكوك .٣
  
  التزامات سابك

  
فيما يتعلق ") خدمات التسويق("  و الخدمات ذات العالقة في كل اتفاقية تسويق هو توفير خدمات التسويق والبيع لسابكااللتزامات الرئيسية

 هذه، ضمن أشياء أخرى، االتصال بالعمالء وتحديد خدمات التسويقوتشمل . طرف مقابل محددبكميات المنتجات المعنية التي يوفرها لها كل 
ير وتحصيل المستحقات والتحقق احتياجاتهم والتفاوض معهم وتنفيذ عقود البيع وتنفيذ الطلبيات والمعلومات والمخاطر االئتمانية وإصدار الفوات

وخدمات البيع الفنية والدعاية واإلعالن والترويج وتوزيع قوائم المواصفات وكتيبات و تسوية المطالبات والشكاوي من المطالبات والشكاوي 
  .البيع الخاصة بالمنتجات ذات العالقة

  
  سابك بأسعار متفق عليها بينالتفاقيات التسويق وفقا حددالطرف المقابل الم بتسويق وبيع المنتجات التي تتسلمها من  سابكتقوم

رسوم التسويق المعتمدة الخاصة بها من  في اغلب الحاالت خصم  خصم تكاليف ومصاريف معينة و لسابكويحق"). سعر العميل("والمشتري
 خالل الفترة الزمنية المحددة في اتفاقية ابل المحددالطرف المقإلى ") السعر الصافي(" أسعار العميل التي تستلمها ويتعين عليها تحويل الباقي 

  .التسويق ذات العالقة
  

 الذي تتسلمه بحيث يشمل السعر الصافي سعر العميل خصم رسوم التسويق المعتمدة من لسابك فانه ال يحق  اتفاقيات التسويقبموجب بعض
 ملزم الطرف المقابل المحددفي تلك الحاالت فان . سوم التسويق المعتمدةبموجب اتفاقيات التسويق تلك، ر للطرف المقابل المحددالذي يتم دفعه 

  . بشكل مستقللسابكبدفع رسوم التسويق المعتمدة 
  

 بالتزاماتها المترتبة  سابك عن أية خسائر ودعاوى وأضرار تتعلق بوفاءالطرف المقابل المحدد بتعويض  سابكاتفاقيات التسويقتلزم معظم 
 ذات العالقة، إال في الحاالت التي تكون فيها الخسارة أو الدعوى أو الضرر ناجمة عن إهمال الطرف المتمتع بالتعويض ةقيعليها بموجب االتفا

  .أو مخالفته للضمان الخاص بجودة المنتجات التي يوردها
  

  حقوق سابك
  

و .  في تلك االتفاقيات في المناطق المحددةل محددطرف مقاب تسويق وبيع المنتجات التي تستلمها من كل اتفاقيات التسويق بموجب  لسابكيحق
  .سابك و  اوروبا سابك بيناتفاقيات بناًء على  تلك المنتجات بتسويق اوروبا سابك تقومحالة تسويق تلك المنتجات في أوروبا، في 

  
تسب رسوم التسويق عموما كنسبة مئوية وتح.  رسوم تسويق بموجب كل اتفاقية تسويق بالنسبة لكميات المنتجات التي تبيعها سابككما تستحق

  .من سعر البيع مخصوما منها بشكل رئيسي تكلفة الشحن مقابل المنتجات ذات العالقة، ويختلف معدل نسبة رسوم التسويق من اتفاقية ألخرى
  
  معلومات مالية مختارة حول اتفاقيات التسويق .٤
  

  دخل رسوم التسويق
  

 و ١ للصكوكم والمبلغ من هذا الدخل المخصص ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٥ للسنوات  االصليةالتسويقاتفاقيات إن دخل رسوم التسويق بموجب 
 :كان على النحو التالي) م٢٠٠٨في شهر مارس  حيث تم ابرامها حديد و شركة سابك بين اتفاقية التسويقو التي ال تشمل (  ٢
  

  

إجمالي رسوم التسويق   السنة 
  )آالف الرياالت(

 المخصص للصكوك التي جزء رسوم التسويق
  )آالف الرياالت( م٢٠٢٦تنتهي في

  -  ٦٠٠،١٤٠،٢  م٢٠٠٥
  *٣٩٦,٠٠٢  ٢,٥٠٤,٤٨٥  م٢٠٠٦
  **١,٦٣٥,٠٤٧  ٣,٤٣٢,٤٦٤  م٢٠٠٧
 للفترة من ١صكوك  وذلك بخصوص أمين لموجودات الصكوكبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٣٠: مالحظة*      

  .م٢٠٠٦يسمبر  د٣١ إلى ٢٠٠٦يوليو 
للفترة من  ١ صكوك  وذلك بخصوصأمين لموجودات الصكوكبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٣٠: مالحظة**     

  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٧ يناير ١



 

 ٣٠

 ٦من للفترة  ٢صكوك  وذلك بخصوص أمين لموجودات الصكوكبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٤٧,٠٦
  .) م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٧أغسطس 

  
  

  التكاليف والمصاريف 
  

م والمبلغ من هذه التكاليف ٢٠٠٧م، ٢٠٠٦م، ٢٠٠٥ للسنوات المدير المسموح بها تكاليفإن التكاليف والمصاريف، التي تقع ضمن تعريف 
 : كانت على النحو التالي٢ و ١المخصصة للصكوك 

  

ريف إجمالي التكاليف والمصا  السنة 
  )آالف الرياالت(

التكاليف والمصاريف الخاصة بالصكوك التي 
  )آالف الرياالت( م٢٠٢٦ستنتهي في 

  -  ١٨٢،٩٣  م٢٠٠٥
  ***١٧,٢٧٠  ٨١٩،١٠٦  م٢٠٠٦
  ****٦٧,٢٧٧  ١٢٦,٧٥٥  م٢٠٠٧
صكوك ك بخصوص  وذلأمين لموجودات الصكوكبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٣٠:  مالحظة٣: مالحظة***    
 .م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٦ للفترة من يوليو ١
للفترة  ١ صكوك  وذلك بخصوصأمين لموجودات الصكوكبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٣٠: مالحظة****   

  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٧ يناير ١من 
 ٦للفترة من  ٢صكوك  وذلك بخصوص ين لموجودات الصكوكأمبصفتها سابك صكوك  خصصت لشركة رسوم التسويقمن % ٤٧,٠٦

  .) م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ إلى ٢٠٠٧أغسطس 
  

  
 وهي محددة باتفاقيات التسويق فيما يتعلق  لسابك المسموح بها فقط بعض التكاليف والمصاريف المباشرةموجودات الصكوكتمثل تكاليف مدير 

وبناء عليه، فإن هذه التكاليف والمصاريف تمثل فقط جزءا صغيرا من . ات الصكوكبموجود فيما يتعلق صافي الدخلفقط ألغراض احتساب 
  .اتفاقيات التسويق فيما يتعلق بتقديم خدمات التسويق المعنية بمقتضى  سابكإجمالي التكاليف والمصاريف المدفوعة من قبل



 

 ٣١

  وصف وثائق الصكوك
  

و . تعهد الشراء واتفاقية إدارة موجودات الصكوك وويل ملكية موجودات الصكوكالتفاقية تحما يلي هو مجرد ملخص لبعض الشروط األساسية 

 حملة الصكوك المحتملينوبالتالي يتعين على ، )ويجب أن ال يفسر كذلك(يعتبر هذا الملخص للمعلومية فقط وال يعتبر شامال لهذه الوثائق 

المعنية بكاملها، والتي تتوفر للمعاينة أثناء ساعات العمل المعتادة من  وثائق الصكوكمالحظة أن هذا الملخص ال يشكل بديال لإلطالع على 

ووكيل حملة  وأمين موجودات الصكوك المصِدر في المكاتب المحددة لكل من  الصكوكأو الشراء المبكر لكل تاربخ اإلنتهاء الىتاربخ اإلقفال 

 ويعتبرون  مدركين لتلك وثائق الصكوكوفقا للشروط، بجميع نصوص  بأنهم ملزمون، حملة الصكوك المحتملينكما نذكر عناية . الصكوك

  . النصوص

  . الشروطسيكون لكل من المصطلحات المستخدمة وغير المعرفة في هذا القسم، المعنى المحدد لها في 

 لكل النسبة المئوية المطبقةي  فيما يتعلق بحصة مشاعة في كل اتفاقية تسويق تساوللمصِدر ة حقوقا والتزامات معينالصكوك موجوداتتشمل 

  :اتفاقية تسويق معنية، وتحديدا

 معنية اتفاقية تسويق وبيع المنتجات التي تتوفر له بواسطة األطراف المقابلة في كل اتفاقية لتسويق بموجب كل المصِدرحقوق   ) أ(

  والحق في قبض رسوم التسويق الخاصة بذلك؛ و

 بتقديم خدمات التسويق والبيع فيما يتعلق بالمنتجات التي تتوفر له بواسطة اقيات التسويقاتف، بشكل عام، بموجب المصِدرالتزامات   ) ب(

 األطراف المقابلة المعنية؛ 

، على "التزامات محددة"و" حقوقا محددة" لهذه الحقوق وااللتزامات التي تُشكل تلك الحصة المشاعة باعتبارها النسبة المئوية المطبقةويشار إلى 

  .الترتيب

وسيتم شراء هذه الحقوق و اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك  والحقوق والمستحقات المتصلة بها موصوفة بدقة في جودات الصكوكمو

 إلى موجودات الصكوك بتحويل المصِدر سنة وسيقوم ٢٠ لمدة المصِدرمن ) وكيل حملة الصكوكعن طريق  (حملة الصكوكالمستحقات من قبل 

   .حملة الصكوك لمصلحة لصكوكأمين موجودات ا

أمين قد حولت سابقاً إلى ) أعالهكما هي معرفة  ( االصليةاتفاقيات التسويقبعض الحقوق وااللتزامات المحددة بموجب نسبة معينة من 

 ريال ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة ٢٠٢٦ و التي تنتهي في ٢٠٠٦ الصادرة في  سابكلتكون موجودات صكوك متعلقة بصكوكموجودات الصكوك 

  . ريال سعودي٨,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠م بقيمة ٢٠٢٧م والمنتهية في ٢٠٠٧سعودي وصكوك سابك الصادرة في 

  
  اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك 

  
  :  والتي بموجبهاوكيل حملة الصكوك اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكوأمين موجودات الصكوك والمصِدر يبرم 

  .  سنة٢٠ لمدة حملة الصكوك لمصلحة أمين موجودات الصكوك إلى موجودات الصكوكأن يحول ملكية  على المصِدريوافق  )١(

) أ( وحتى اتفاقية تسويق ويظل نافذا بالنسبة لكل تاريخ اإلقفال في واعتبارا من موجودات الصكوكيبدأ سريان مفعول تحويل ملكية  )٢(
إنهاء أو انتهاء اتفاقية التسويق المعنية، ) ب( أو )تحويل ملكية موجودات الصكوكاتفاقية كما هي معرفة في  (فترة التحويلتاريخ انتهاء 

 . أيهما يحدث أوال

القيام بتسويق أو بيع أي منتجات ينتجها أي طرف مقابل ) أ( الحق في حامل صكوك ال يخول أي موجودات الصكوكإن تحويل ملكية  )٣(
مبلغ ودون إخالل بأي حق لحامل الصكوك في قبض ) ج(؛ طرف مقابل محددأي  أو المصِدرتسلم أو طلب أي منتجات من ) ب(محدد؛ 

وفقا للشروط، قبض أو طلب أي ) إن وجد (المبلغ المحددو) إن وجد (المبلغ اإلضافيو) إن وجد( ومبلغ العجز الدوري التوزيع الدوري
 فيما طرف مقابل محددمطالبات في مواجهة أي الحق في أي حقوق أو ) د(؛ طرف مقابل محددرسوم دخل أو أي مبالغ أخرى من أي 

 فيما طرف مقابل محدد أو أي المصِدراستالم أو طلب أي معلومات من ) هـ(يتعلق بنوع أو كمية أو جودة المنتجات المنتجة من قبله؛ 
علومات تتعلق بها تشكل استالم أو طلب أي نسخ ألي اتفاقيات تسويق أو أي م) و(يتعلق بأعمال أو عمليات أي طرف مقابل محدد؛ 

إرسال أي توجيهات أو تعليمات إلى أي ) ز(؛ نشرة اإلصدار واتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكإضافة إلى المعلومات الواردة في 



 

 ٣٢

 فيما  فيما يتعلق بمزاولة أنشطته أو عملياته أو الطلب منه التقيد بأي توجيهات أو تعليمات من أي حامل صكوك، أوطرف مقابل محدد
تعديل أو إضافة أو ) ح( أو أصوله أو أعماله أو المنتجات التي ينتجها؛ طرف مقابل محدديتعلق بأي مصلحة مهما كان نوعها في أي 

 طرف مقابل محددالطلب من أي ) د( أو أي طرف مقابل محدد القيام بذلك؛ المصِدروقف أو إنهاء أي اتفاقية تسويق أو الطلب من 
 الحصول على طرف مقابل محددالطلب من أي ) ي(أو / قته لتعديل أو إضافة أو وقف أو إنهاء أي اتفاقية تسويق؛ والحصول على مواف

 .تغيير أنواع أو كميات منتجاته التي ينتجها) دون حصر(موافقته لتغيير أو إعادة هيكلة أعماله أو عملياته، بما في ذلك 

 

 ال يتصرف بأي شكل في جميع أو أي جزء من) أ( سنة بأن ٢٠ طوال مدة الـ المصِدر يتعهد التفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكووفقا 

إال  اتفاقيات التسويق ولن يمنح أو يسمح بوجود أي مصلحة رهنية على جميع أو أي من حقوقه أو ملكيته أو مصلحته في اتفاقيات التسويق 

إخطار ) ج(التقيد بالتزاماته بموجب شروط أي اتفاقية تسويق طالما ظلت سارية؛ و) ب(، وثائق الصكوكبقدر ما هو منصوص عليه صراحة في 

  . فورا عند إنهاء أو إبدال أي اتفاقية تسويقوكيل حملة الصكوك  وأمين موجودات الصكوك

الحقوق فاذ أو ضمان إنفاذ  وإنااللتزامات المحددة بتأدية أو ضمان تأدية ووكيل حملة الصكوك المصِدر مع أمين  موجودات الصكوكيتعهد 

اتفاقية إدارة  بمقتضى  مدير الصكوك يفوض دون رجعةأمين موجودات الصكوكوتقر األطراف بأن . موجودات الصكوك بمقتضى المحددة

  .  موجودات الصكوك بموجب الحقوق المحددة والحصول على االلتزامات المحددة لتأدية موجودات الصكوك

أمين وبأن اتفاقية تحويل ملكية الصكوك   بإبرام أمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك إلقناع ضماناته  بأنه يقدمالمصِدرويقر 

 أو بخصوص اتفاقية تسويق  لم يقوما بأية استفسارات ولن يقوما بأية استفسارات بخصوص أي موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك

أمين موجودات ويقر . موجودات الصكوك أو مدى مالئمة التزامات محددةلعبء المتعلق بأي أو اطرف مقابل محدد الجدارة االئتمانية ألي 

أمين  أن يبلغ المصِدروعلى .  وليس على أية بيان أو ضمان آخرالمصِدر ضمانات بأنهما قد اعتمدا فقط على الصكوك ووكيل حملة الصكوك

  . تعهداته أو المصِدر ضماناتأي من  إذا ما تم انتهاك موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك

والتي (اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك  في تاريخ ألمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك المقدمة المصِدروتشمل ضمانات 

موجودات ، قبل تحويل ملكية المصِدرأن ) أ: ( بما يليالمصِدرإفادات وضمانات من )  وفي كل تاريخ قبلهتاريخ اإلقفالتعتبر مكررة وقائمة في 

 كطرف أصيل و أن كل اتفاقية تسويق طرف في كل المصِدرأن ) ب(، موجودات الصكوك مباشرة، هو المالك الشرعي والمستفيد من الصكوك

 المعنية؛ التفاقية التسويق جوهري  مخالفا ألي شرط أو حكمالمصِدر معنية سارية ونافذة وقابلة للتنفيذ وفقا لشروطها وال يعد اتفاقية تسويق

 بالطريقة المنصوص عليها في موجودات الصكوك على تحويل ملكية المصِدرلن تكون هناك أية قيود على قدرة ) ١ (تاريخ اإلقفالأنه في ) ج(

 حويل ملكية موجودات الصكوكاتفاقية تأن ) ٢( أو أي وثائق أخرى و اتفاقيات التسويق، سواء في اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك

 المصِدرأن ) د(، )ووكيل حملة الصكوك حملة الصكوكنيابة عن  (أمين  موجودات الصكوك إلى موجودات الصكوكستكون نافذة لغرض تحويل 

اتفاقيات   أو يتصرف بها ولم ينشئ أو يمنح ولم يسمح بوجود أي مصلحة رهنية على أي من أو جميع حقوقه فيموجودات الصكوكلم يبع 

 لديه األهلية والسلطة والصالحية الالزمة لتمكينه من عقد وتأدية التزاماته المترتبة المصِدرأن ) هـ( أو ملكيته لها أو مصلحته فيها، التسويق

عتبار المسائل  تشكل، مع األخذ في االاتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكإن ) و (اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك،عليه بمقتضى 

 ونصوص إخالء المسؤولية نشرة اإلصدارفي " عوامل المخاطرة" والموضحة تحت  قسم والشريعة اإلسالمية بالنظام السعوديالمتعلقة 

ميع أنه تم الحصول على ج) ز(واالستثناءات المذكورة فيها، التزامات قانونية وسليمة وملزمة وقابلة للتنفيذ القضائي ضده بموجب أحكامها، 

 وجعلها مقبولة كإثبات في المملكة العربية السعودية اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك من إبرام المصِدرالتفويضات والموافقات لتمكين 

 . و أن جميع التفويضات والموافقات نافذة و سارية المفعول) بعد ترجمتها إلى العربية من قبل مترجم معتمد(

 
  ت الصكوك اتفاقية إدارة موجودا

  

  :  والتي بموجبهاأمين موجودات الصكوك ووكيل حملة الصكوك ومدير موجودات الصكوك اتفاقية إدارة موجودات الصكوكيبرم 

 بالقيام الخدمات والواجبات مدير موجودات الصكوك) حملة الصكوكنيابة عن ( تكليفا ال رجعة فيه أمين موجودات الصكوكيكلف  )١(

 على القيام بدور المدير مدير الصكوك ويوافق الصكوك وذلك طوال مدة اتفاقية إدارة موجودات الصكوك األخرى المنصوص عليها في
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وليس ) أجير مشارك(كمقاول مستقل مدير موجودات الصكوك ويعمل .  ونيابة عنهمحملة الصكوك باسم بموجودات الصكوكفيما يتعلق 

  ،و )أجير خاص(كموظف 

 والحقوق المحددة االلتزامات المحددة الحد الممكن عمليا على إدارة وتأدية وتنفيذ أو ضمان تنفيذ إلىمدير موجودات الصكوك يوافق  )٢(

 بكافة خدمات التسويق التي اتفاقية تسويقفيما يتعلق بكل مدير الصكوك وعلى وجه الخصوص، يقوم . بموجودات الصكوكالمتعلقة 

 المعنية طالما اتفاقية التسويق وذلك وفقا ألفضل قدراته ووفقا لشروط مقابلة المحددةاألطراف ال القيام بها إلى المصِدريكون مطلوبا من 

، وإدارة الدخل بما تكاليف المدير المسموح بهاظلت سارية ونافذة، وان يتوخى الحيطة والعناية فيما يتعلق بضبط التكاليف ضمن مستوى 

أمين موجودات ال المحاسبة والتدقيق فيما يتعلق بالدخل ومصاريف يضمن المحافظة على دخل الصكوك وحمايته، وضمان تنفيذ أعم

 .  وفقا للمتطلبات التنظيمية والضريبيةالصكوك

اتفاقية أن يكرس للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ) أ( بما يلي اتفاقية إدارة موجودات الصكوك بموجب مدير موجودات الصكوكويتعهد 

قل نفس القدر من الوقت واالهتمام، وأن يبذل على األقل نفس القدر من المهارة والعناية والحرص، الذي يبذله  على األإدارة موجودات الصكوك

أن يلتزم بالقدر الممكن عمليا بأية توجيهات وأوامر وتعليمات يعطيها من وقت آلخر  ) ب( ، اتفاقيات التسويقفي تأدية حقوقه والتزاماته بموجب 

اتفاقية إدارة ، حسب الحالة، بصورة معقولة فيما يتعلق بتأدية التزاماته المنصوص عليها في أو وكيل حملة الصكوكأمين  موجودات الصكوك 

  :  فورا بما يليووكيل حملة الصكوك أمين  موجودات الصكوكأن يخطر ) ج( و موجودات الصكوك

تراض عليها أو المطالبة بها والتي تكون جوهرية في سياق  التي يتم االعاتفاقيات التسويقأي جزء من رسوم دخل التسويق الناتج من   )أ (

   ،)الصكوكبما في ذلك ما يتعلق بأي مبالغ يلزم دفعها بموجب  (الصكوك

 المعنية االلتزامات المحددة تتعلق بأدائه ت في مواجهة أي خسائر ومطالبات و مسؤولياطرف مقابل محددإذا كان مطلوبا تعويض أي   )ب (

 ،)الصكوكشامال ما يتعلق بأي دفعات يتم سدادها بموجب (سياق الصكوك التي تكون جوهرية في 

 ،واتفاقية تسويقفيما يتصل بأي عامل قد يؤثر جوهريا على مستوى رسوم دخل التسويق الناتج من أي   )ج (

أي فترات سماح، ينتج  واخفق في اتخاذ التدابير العالجية لعالج ذلك الخلل خالل اتفاقية تسويقإذا اخل بأي التزام جوهري بموجب أي   )د (

 بالمبالغ التي كان يتوجب مدير موجودات الصكوك ببيع المنتج المعني مباشرة إلى المشترين ومطالبة الطرف المقابل المحددعنها قيام 

 في سياق  المعنية، إذا كانت تلك المبالغ جوهريةاتفاقيات التسويق بالوفاء بالتزاماته بموجب مدير موجودات الصكوكقبضه لها لو قام 

 ).الصكوكشامال ما يتعلق بأي دفعات يتوجب سدادها بموجب  (الصكوك

 –استخدام المتحصالت : موجودات الصكوك) (ب (٥ مبينة في الشرط باتفاقية إدارة موجودات الصكوك المتعلقة مدير موجودات الصكوكأتعاب 

  . الشروطمن ) اطياالحتي –استخدام المتحصالت : موجودات الصكوك) (ج (٥و ) صافي الدخل

  التأكيدات والضمانات المختلفة التالية ويقر بأن األطراف اتفاقية إدارة موجودات الصكوك لألطراف األخرى في مدير موجودات الصكوكيقدم 

السلطة والصالحية إلبرام أن  لديه كامل ) أ: ( تبرم هذه االتفاقية استنادا إلى تلك  التأكيدات والضماناتالتفاقية إدارة موجودات الصكوكاألخرى 

أن جميع التصرفات والشروط واألشياء المطلوب ) ب( وممارسة حقوقه وتأدية التزاماته المنصوص عليها فيها اتفاقية إدارة موجودات الصكوك

حقوقه المنصوص عليها  بشكل نظامي وممارسة اتفاقية إدارة موجودات الصكوكتمكنه من إبرام ) ١(فعلها أو الوفاء بها  أو القيام بها لغرض 

اتفاقية ضمان أن االلتزامات المترتبة عليه اعتمادا على أمورا معينة وبمقتضى )  ٢(فيها وتأدية وتطبيق االلتزامات التي تترتب عليه بموجبها، 

عوامل " تحت  قسم  والموضحةبالنظام السعودي والشريعة اإلسالمية، مع األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة إدارة موجودات الصكوك

 ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، هي التزامات قانونية وسليمة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضده نشرة اإلصدارفي " المخاطرة

تها إلى العربية من بعد ترجم( مقبولة كإثبات في المملكة العربية السعودية اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوكجعل ) ٣(بموجب أحكامها، و

في " عوامل المخاطرة" والموضحة في قسم بالنظام السعودي والشريعة اإلسالميةمع األخذ في االعتبار المسائل المتعلقة ) ج(، )قبل مترجم معتمد

 قية إدارة موجودات الصكوكاتفا ونصوص إخالء المسؤولية واالستثناءات المذكورة فيها، فان االلتزامات التي يتحملها الواردة في نشرة اإلصدار

 وممارسته لحقوقه وتأديته التفاقية إدارة موجودات الصكوكأن توقيعه ) د(هي التزامات نظامية وملزمة وقابلة للتنفيذ وفقا لشروطها و 

ة أخرى هو طرف فيها تتناقض بشكل جوهري مع أي اتفاقية أو رهن أو أي مستند آخر أو معاهد) ١(لاللتزامات المترتبة عليه بموجبها ال ولن 

تتعارض مع أية قوانين أو أنظمة مرعية أو مع أي أمر رسمي أو ) ٣(تتعارض مع مستنداته التأسيسية، أو ) ٢(أو ملزمة له أو ألي من أصوله، 

 . قضائي
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  تعهد الشراء 

  : بالتاليلتعهد الشراء وفقا المصِدريقوم 

حامل الصكوك أو  من حالة ممارسة ذات العالقة عقب وقوع لصكوكن يشتري ا تعهدا ال رجعة فيه بألوكيل حملة الصكوكبالتعهد  )١(
 ذات الصكوكبخصوص ) إن وجدت( جميع المبالغ المستحقة حساب العملية، وأن يدفع في )حسب الحالة( ذوي الصلة حملة الصكوك

  .  المعنيينحامل الصكوك أو حملة الصكوكالعالقة إلى 

لموجودات ، بالتحويل التلقائي وكيل حملة الصكوك من إشعار ممارسةال رجعة فيه، بعد استالمه  بالقبول دون قيد أو شرط قبوال  )٢(
 أنه قبل ووافق دون قيد ودون موجودات الصكوك بقبوله المصِدرويعتبر .  خالية وخالصة من أي مصلحة رهنيةالمصِدر إلى الصكوك

 .  تلكلموجودات الصكوك يشكل سعرا عادال لغ محددمب أو مبلغ إضافي إلى جانب أي سعر الشراءرجعة على أن 

  
  شروط عامة تنطبق في جميع الوثائق 

  

  التنازل 

 أو التنازل وثائق الصكوكأو التزاماتهما المنصوص عليها في /  التنازل عن أو تحويل حقوقهما وللمصدر وأمين موجودات الصكوكال يجوز 

وثائق  التنازل عن أو تحويل حقوقه والتزاماته بمقتضى أي من لوكيل حملة الصكوك يحق ولكن،. وثائق الصكوكعن أو تحويل أي مصلحة في 

 عن أو يحول حقوقه وكيل حملة الصكوكيتنازل ) ١( ودون المساس بتلك األحكام وذلك شريطة أن إعالن الوكالة وفقا ألحكام الصكوك

 وثائق الصكوك فيه عن أو يحول حقوقه والتزاماته بمقتضى جميع  في نفس الوقت الذي يتنازلوثائق الصكوكوالتزاماته بمقتضى إحدى 

  . أن تتم جميع عمليات التنازل أو التحويل تلك إلى نفس الجهة) ٢(األخرى، و 

  االنتهاء 

في ) ب( أو )اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوككما هي معرفة في ( فترة التحويلتاريخ انتهاء ) أ( فيوثائق الصكوك تنتهي كل وثيقة من 

  .أيهما يقع أواللتعهد الشراء،  قائم وفقا صك آخر المصِدرالتاريخ الذي يشتري فيه 
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  وصف المصِدر
  

  مقدمة
هي شركة مساهمة مسجلة وتعمل وفقا ") مجموعة سابك"ويشار إليها مع شركاتها التابعة بـ " سابك("الشركة السعودية للصناعات األساسية 

وقابضة لمجموعة من الشركات تشكل معا أكبر مجموعة صناعية غير نفطية في ") المملكة(" في المملكة العربية السعودية لألنظمة المعمول بها
 في تصنيع وبيع الكيماويات األساسية والكيماويات سابكويتمثل النشاط الرئيسي لمجموعة ) . سابكوفقاَ لتقديرات : المصدر(الشرق األوسط 

وتعتبر واحدة من الشركات الرائدة على مستوى العالم في إنتاج . والبوليمرات واألسمدة والمعادن) زات الصناعيةبما فيها الغا(الوسطية 
  . الكيماويات األساسية والكيماويات الوسطية والبوليمرات

مليار ريال على التوالي  ١٢٦,٢ مليار ريال و ٨٦,٣م  ٢٠٠٧م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ للسنتين المنتهيتين في مجموعة سابكوقد بلغت مبيعات 
م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في مجموعة سابكفيما بلغ إجمالي أصول .  مليار ريال٢٧,٠ مليار ريال و ٢٠,٣ونتج عنها على التوالي دخل صافي 

  .   مليار ريال على التوالي٢٥٦,٢ مليار ريال و ١٦٦,٦م ٢٠٠٧

وحدات العمل ("إلى ست وحدات عمل إستراتيجية ") SIP ("ات المبتكرةللبالستيكسابك  أوروبا وسابك خالف مجموعة سابكتتقسم أعمال 
وألغراض . الكيماويات األساسية والوسطيات والبوليمرات والمنتجات المتخصصة واألسمدة والمعادن: تعكس قاعدة منتجاتها") اإلستراتيجية

ما يتم إعداد التقارير المالية لبقية وحدات العمل اإلستراتيجية بشكل التقارير المالية حسب القطاع، فإن لوحدة المعادن تقارير مالية منفصلة بين
  . موحد

، التي DSM N.V التي تشمل في األصل أعمال البتروكيماويات لشركة سابك األوروبية عملياتها في أوروبا عن طريق مجموعة سابكتزاول 
 القناة التسويقية لجميع منتجات سابك األوروبيةم لتصبح إلى جانب ٢٠٠٢  عاممجموعة سابكتنتج البولي أولفينات واألولفينات، والتي اشترتها 

  .  في أوروبامجموعة سابك

 مصنعا في ١٨ على الساحة العالمية نموا مطردا على مدى السنوات الماضية حيث تملك في الوقت الحاضر مجموعة سابكوقد شهد حضور 
نشاء، أحدهما في مدينة الجبيل على ساحل الخليج العربي والثاني في مدينة ينبع على ساحل  ومجمعين عمالقين تحت اإلالمملكة العربية السعودية

إن عملية اإلستحواذ االخيره على أعمال جنرال . مصنعا في كل من ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدةسابك في أوروبا، لدى . البحر األحمر
كما تضم ). باألسفل" مسيره سابك وتطورها" انظر الى الجزء المعنون ( دولة  ٢١ في  مصنعاً ومراكز تكنولوجيا٤٤تحتوي ) ”GE“(إلكتريك 

 الدولية العديد من الشركات الفرعية ومراكز التوزيع ومرافق التخزين واألبحاث ووحدات التطوير الكائنة في مواقع إستراتيجية لتخدم سابكشبكة 
  . نشرة اإلصدارمن ) ١( حول العالم في الملحق  لسابك التصنيع والعمليات التجاريةوقد تم إيضاح مواقع. األسواق الرئيسية حول العالم

 من خالل استثمارات عالمية سابكوتخطط .  مليون طن من المنتجات٥٥ ما يقارب مجموعة سابكم، بلغ مستوى اإلنتاج لدى ٢٠٠٧وفي عام 
  . م٢٠١٢ مليون طن سنويا بحلول عام ٨٠لزيادة قدرتها اإلنتاجية إلى 

  مسيرة سابك وتطورها
   

م في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تنويع القاعدة الصناعية في البالد خارج القطاع ١٩٧٦ سنة الحكومة السعودية من قبل سابكتأسست 
وكان القصد من ذلك . رالنفطي واالستفادة من الغازات المصاحبة للنفط الخام والتي ظلت حتى ذلك الوقت تحرق عند خروجها من فتحات اآلبا

هو بناء سلسلة من الصناعات األساسية الكبيرة تقع بالقرب من موارد الغاز، أو تمتاز بسهولة الوصول إلى تلك المواقع، وتطوير منتجات تجارية 
الهيدروكربون والصناعات غير نفطية مخصصة للتصدير وذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للمملكة، بما في ذلك المواد الكيماوية المعتمدة على 

  . المعدنية األساسية

 في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات سابكوبالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع، التي قامت بإنشاء البنية التحتية المحيطة، استطاعت 
اعية حديثة، حيث أنشأت مجمعا للصناعات تحويل قرية صغيرة لصيد السمك تقع على ساحل الخليج العربي، وهي الجبيل، إلى مدينة صن

م باالشتراك مع تحالف من ١٩٧٩، سنة ")الرازي("، الشركة السعودية للميثانول  لسابكوقد تم تأسيس أول مشروع مشترك. األساسية المتنوعة
  . م١٩٨٣دأ إنتاجه سنة الشركات اليابانية بقيادة شركة ميتسوبيشي للغاز والمواد الكيماوية إلنشاء مصنع للميثانول، والذي ب
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 من خالل اكتتاب عام إلى المواطنين السعوديين ومستثمرين من دول سابكمن أسهم رأسمال % ٣٠ الحكومة السعوديةم، باعت ١٩٨٤وفي سنة 
  . مجلس التعاون

 أصبحت بعدئذ تعرف في أوربا، والتي) DSM N.V( على أعمال البتروكيماويات لشركة دي اس ام إن في سابكم استحوذت ٢٠٠٢وفي عام 
في شركة % ٥٠حصتها البالغة ) Owens Corning( من شركة أوينز كورننج سابكم، اشترت ٢٠٠٢وفي أواخر عام ". سابك األوروبية"باسم 

م، ٢٠٠٣وفي عام . م١٩٩٩سنة ) DSM(، وهي مشروع مشترك تأسس في األصل مع شركة دي اس ام )StaMax BV(ستاماكس بي في 
، في نيو ).Scientific Design Inc(شركة سينتيفيك ديزاين إنك ) AG)  Süd-Chemieتشيمي أيه جي-صفة مع شركة سود مناسابكاشترت 

  .  مصنع بروبلين جديد في جلين، هولنداسابكم، افتتحت ٢٠٠٣وفي منتصف . جيرسي، المتخصصة في تقنيات إنتاج الكيميائيات بالتحفيز

، ")شرق(" العمل في مشروع توسعة هدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة الشرقية للبتروكيماويات م، بدأ٢٠٠٥في الربع الرابع من  عام 
 من جهة أخرى، وتقع في مدينة ي من جهة والحكومة اليابانية ومجموعة شركات ميتسوبيش لسابكوهي شركة لمشروع مشترك مملوكة مناصفة

  . م٢٠٠٨ الجبيل والمتوقع إنجازه في الربع الثالث من عام

 بغرض بناء مجمع عمالق متكامل للبتروكيماويات في مدينة ينبع الصناعية بقدرة إنتاجية تزيد ينساب شركة سابك، أسست ٢٠٠٥وفي ديسمبر 
زع وتتو. م٢٠٠٨عن أربعة ماليين طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، والذي من المقرر أن يظهر لحيز الوجود في ربع السنة الثالث لعام 

 لالستثمار الصناعي، والتي تم بيعها على الموظفين سابكمملوكة من قبل شركة % ٤التي تشمل  ( لسابك%٥٥:  على الشكل التاليينسابملكية 
  . لمستثمرين من القطاع الخاص% ١٠لمساهمين من الجمهور، و % ٣٥، )المستحقين بقيمتها االسمية وذلك بموجب خطة مكافئات باألسهم

 باالشتراك مع شركة الكيان للبتروكيماويات شركة لمشروع  مشترك تدعى شركة كيان السعودية سابكم، أسست ٢٠٠٦وفي إبريل 
للبتروكيماويات، بغرض إنشاء وتشغيل مجمع ضخم جديد في مدينة الجبيل، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله الكامل بنهاية الربع الثالث من 

 مليون طن من اإلثيلين، مما يجعله واحدا من أكبر ١,٤ن طن سنويا من المواد البتروكيماوية المتنوعة، منها  ماليي٦م، ويهدف إلى إنتاج ٢٠١٠
م، طرحت شركة كيان ٢٠٠٧وفي مايو .  مليون طن من المنتجات السلعية األخرى٢,٨المصانع المنتجة لهذه المادة على مستوى العالم، و 

من إجمالي أسهم % ٤٥من طرح عام لما نسبته )  مليار دوالر أمريكي١,٨( مليار ريال ٦,٧٥ولي بمبلغ السعودية للبتروكيماويات اكتتابها األ
  . لشركة الكيان للبتروكيماويات% ٢٠ و  لسابكمن أسهم رأسمالها % ٣٥رأسمالها، فيما تعود ملكية 

 وحدات لبوليبروبلين ٣ أحدى شركات سابك، بناء ")بن زهرإ("م، بدأت الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات ٢٠٠٦في الربع الرابع من 
  .م٢٠٠٨وقد تمت جدولة أكتمال هذا المشروع في منتصف عام . في الجبيل

المحدودة التي غيرت ) المملكة المتحدة( عملية االستحواذ على شركة هنتسمان للبتروكيماويات سابك األوروبيةم، أكملت ٢٠٠٦ ديسمبر ٢٩وفي 
في ) األروماتية(  بتروكاميكالز يو كيه  ليميتد، األمر الذي جعلها تملك مجمعا للتكسير والمنتجات العطرية سابك" الحين ليصبح اسمها منذ ذلك

 طن سنويا من هذه ٤٠٠,٠٠٠ بطاقة إنتاجية مقدارها (LDPE)تي سايد، المملكة المتحدة، إلى جانب مصنع للبولي إيثيلين منخفض الكثافة 
  . م٢٠٠٨ن المقرر أن يكتمل في منتصف عام المادة، والذي م

للمشاركة في مشروع إستراتيجي ) معادن( اتفاقية الشروط األساسية مع شركة التعدين العربية السعودية سابكم، وقعت ٢٠٠٧ مارس ١٢وفي 
ة الفوسفاتية في المدينة التعدينية بمنطقة  مليار ريال الستثمار احتياطيات الفوسفات في شمال غرب المملكة اإلنتاج األسمد١٣بتكلفة متوقعة تبلغ 

وتنص اتفاقية الشروط . شمال المملكة) الجالميد(وعالوة على ذلك يشتمل المشروع على منجم و مصنع لتكرير الخام في منطقة ). رأس الزور(
  .س مال الشركة ستملكها معادنالباقية من رأ% ٧٠والـ % ٣٠ من رأس مال شركة المشروع بواقع سابكاألساسية على أنه ستكون ملكية 

") جنرال إلكتريك للمنتجات البالستيكية("البالستيك التابعة لها ") GE(" على أعمال جنرال إلكتريك سابكم، أستحوذت ٢٠٠٧ أغسطس ٣١وفي 
التي تعرف حالياً سابك  يكيةجنرال إلكتريك للمنتجات البالستوتجدر اإلشارة إلى أن .  مليار دوالر أمريكي١١,٦وذلك بسعر شراء إجمالي قدره 

 تعتبر مورد عالمي للمنتنجات البالستيكية المستخدمة على نطاق واسع في تطبيقات السيارات والعناية الصحية للبالستيكات المبتكرة
 المبتكرة أعمال اللدائن أضافت سابك للبالستيكيات.واإللكترونيات االستهالكية والنقل والتغليف والبناء واإلنشاء واالتصاالت واإلعالم المرئي

بوليكاربونات، اكليونيترال، وبيوتاديني : تضم منتجات سابك للبالستيكات المبتكرة كلن من. البالستيكيه واألعمال الهندسية لقائمة منتجات سابك
، بولفابوتفيلين تيريفاثاليت و رانتجات اكريلونيتاريل بوتارديني ستيرين/ستيرين، اكليونيترال ستيرين اكرياليت، بلويفينفلين، كل من بلويكاربونات

سابك للبالستيكات المبتكرة متخصصه في صناعة الرقائق واألفالم ذات التقنية : إضافة إلى هذا. بما في ذلك مركبات االداء العالي. البوليثيرميد
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أغطية األلواح : بالستيك لخمس قطعات للدفع الذاتيالعالية كما أنها متخصصه في تنظيمات االندفاع الذاتي وذلك بتوفير حلول رائده في صناعة ال
  .والتزجيج،تطبيقات األغطية، مركبات، تصميم، والتصميم الداخلي، واالنارة

  
  حصة الحكومة السعودية 

  

ها وفقا  حصتالحكومة السعودية كشركة تعود ملكيتها كاملة إلى الدولة على أن تخفض مجموعة سابك المملكة العربية السعوديةأسست حكومة 
من أسهم % ٣٠ باعت الحكومة السعوديةومع أن . خالل ست سنوات من تاريخ التأسيس% ٢٥ إلى  لسابكلشرط نص عليه النظام األساسي

 على  لسابككما ينص النظام األساسي. م ، إال أنها لم تعلن عن نية لمزيد من التخفيض في حصتها١٩٨٤ من خالل طرح عام في سابكرأسمال 
 بيع جزء من ١أال أنه يجوز للدولة بقرار من وزير الصناعة و الكهرباء. سابك وذلك طيلة حياة سابكمن أسهم % ٢٥لحكومة بملكية أن تحتفظ ا

  . هذه األسهم إلى المؤسسات العامة أو األوقاف أو الجمعيات الخيرية

  اإلستراتيجية
  

وتقوم هذه اإلستراتيجية . رائدة في العالم في إنتاج المواد البتروكيماوية في تقوية مركزها كواحدة من الشركات ال لسابكيكمن الهدف الرئيسي
  : على العناصر األساسية التالية

هو تنويع تشكيلة منتجاتها لتشمل منتجات ) م٢٠٢٠وهي رؤيتها للشركة في عام " (٢٠:٢٠ "سابكأحد األهداف المركزية اإلستراتيجية  •
ومع إنجاز عملية . من إيراداتها من هذه المنتجات المتخصصة في تلك السنة% ٢٠يق متخصصة ذات قيمة أعلى ، مع استهداف تحق

 بلوغ هذا الهدف االستراتيجي في وقت  لسابك وبدء تشغيل كيان السعودية ، يمكنجنرال إلكتريك للمنتجات البالستيكيةاالستحواذ على  
 . م٢٠١٠مبكر قد يكون في عام 

فية لعملياتها وذلك بشكل أساسي من خالل إضافية المزيد من منافذ المبيعات والتوزيع في األسواق  توسيع القاعدة الجغراسابكتعتزم  •
 . المحلية، وكذلك بإقامة أو شراء مرافق إنتاجية في مواقع تستفيد من الخامات الصناعية أو المزايا األخرى

  الهيكل العام 
  

وهذه الوحدات اإلستراتيجية مصممة .  تدعمها أقسام مركزية وخدمات مشتركة على ست وحدات عمل إستراتيجيةمجموعة سابكتتوزع أعمال 
لتعزيز مستوى التركيز الذي توليه لخدمة عمالئها من خالل تكريس الموارد والمعرفة المتخصصة لشريحة العمالء والمنتج التي تخدمها كل 

وقد تم إنشاء وحدة . وليمرات والمنتجات المتخصصة واألسمدة والمعادنوتضم هذه الوحدات كال من الكيماويات األساسية والوسطيات والب. وحدة
 في خطوة هدفت لتوحيد وتنظيم مجموعة سابكالبولستر واألوليفينات لدى / م إثر دمج وحدتي بولي كلوريد الفينيل٢٠٠٦البوليمرات في نوفمبر 

ات المتخصصة التي تركز على زيادة تشكيلة منتجاتها لتشمل  وحدة المنتجمجموعة سابكم أيضا، أنشأت ٢٠٠٦في عام . عمليات البوليمر
  .مشتقات متخصصة ذات استخدامات رفيعة المستوى وقيمة إضافية عالية

 شركة عاملة اثنتان منها تملكها ١٦، ينساب، باستثناء شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والمملكة العربية السعوديةفي لمجموعة سابك و
 تتقاسم ملكية البقية مع شركاء آخرين مثل إكسون موبيل وميتسوبيشي كيميكالز وشل إضافة إلى شراكات اخرى مع جهات عامة بالكامل، فيما

التي تعود ") SIP(" سابك للبالستيكات المبتكرةسابك األوروبية و أما خارج المملكة، فتتم السيطرة على مصانعها بواسطة شركة . وخاصة
  . ة سابكلمجموعملكيتها بالكامل 

 المباشرة وغير المباشرة في هذه سابك، مع إجمالي نسبة حصة مجموعة سابكالتالي الشركات الصناعية الرئيسية األعضاء في الشكل  ويبين 
 .نشرة اإلصدارالشركات كما في تاريخ  

                                                 
 .عةوزير التجارة و الصنا حاليًا  ١
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  الملكية  الشركة  

  الرازي
  الشركة السعودية للميثانول

 يابانية بقيادة ميتسوبيشي لكيماويات  ومجموعة شركات سابكشركة  تملكها مناصفة
  الغاز

  صدف
  الشركة السعودية للبتروكيماويات

 وشركة بكتين العربية التابعة لشركة  سابكشركة تضامنية تتوزع ملكيتها مناصفة بين
  شل أويل

  ابن سينا
  %).٢٥(يكا  أمر–، بان إنيرجي %)٢٥( أمريكا –، هوشست سيالنيز %)٥٠(سابك   الشركة الوطنية للميثانول

  ينبت
  . وشركة إكسون موبيل األمريكية  سابكشركة  تتوزع ملكيتها مناصفة بين  شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات

  بتروكيميا
   . لسابكشركة تابعة ومملوكة بالكامل  الشركة العربية للبتروكيماويات

  كيميا
  . وشركة إكسون موبيل األمريكية  سابكشركة تتوزع ملكيتها مناصفة بين  شركة الجبيل للبتروكيماويات

  شرق
  الشركة الشرقية للبتروكيماويات

 ومجموعة شركات يابانية بقيادة ميتسوبيشي  سابكشركة  تتوزع ملكيتها مناصفة بين
  كوربوريشن

  ابن زهر
  الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات

ية لالستثمارات البترولية ، الشركة العرب%) ١٠(، إيكوفيول االيطالية % ٨٠سابك 
  %)١٠) (أبيكورب(

  ابن رشد
  ، والباقي يملكه  شركاء من القطاع الخاص%) ٥٣,٩(سابك   الشركة العربية لأللياف الصناعية

  البيروني
  )جمهورية الصين( وشركة تايوان لألسمدة  سابكشركة تتوزع ملكيتها مناصفة   بين  شركة الجبيل لألسمدة

  سافكو
   % ) .٥٧,٠١(،مساهمون سعوديون من القطاع الخاص %) ٤٢,٩٩(سابك   ة العربية السعوديةشركة األسمد

  ابن البيطار
  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية

  

  %)٢٨,٥(وسافكو%) ٧١,٥(سابك

  حديد
  الشركة السعودية للحديد و الصلب

  

   لسابكتابعة ومملوكة بالكامل

  غاز
  %)٣٠(ومجموعة شركات سعودية تنتج الغازات الصناعية%) ٧٠(سابك   اعيةالشركة الوطنية للغازات الصن

  المتحدة
  شركة الجبيل المتحدة للبتروكيميات

  

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية %) ١٥(المؤسسة العامة للتقاعد%) ٧٥(سابك
)١٠(%  

  سابك األوروبية
  ر مباشرة بطريقة غي لسابكتابعة ومملوكة بالكامل  للبتروكيماويات

  ينساب
  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات

%). ١٠(مستثمرين من القطاع الخاص %) ٣٥(المكتبين من الجمهور %) ٥٥(سابك 
  م٢٠٠٨ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خالل عام 

  كيان السعودية
  %)٢٠(ن للبتروكيماويات شركة الكيا) ٣٥ ( سابك%)٤٥(المكتبين من الجمهور   شركة كيان السعودية للبتروكيماويات

    ")SIP(" سابك للبالستيكات المبتكرة
  %١٠٠ملكية غير مباشرة لسابك 



 

 ٣٩

  العمليات

  . للفترات الموضحةلمجموعة سابكيبين الجدول التالي الطاقة اإلنتاجية لوحدات العمل اإلستراتيجية  

 
   ديسمبر ٣١السنة المنتهية في   

 م٢٠٠٧ م٢٠٠٦ 
  آالف األطنان   

  ٢٤,٠٧١  ٢٠,٩٨١  الكيماويات األساسية 

  ١٠,١٣١  ١٠,٣٤١  الوسطيات 

  ٨,٢٦٦  ٨,٠٤٣  البوليمرات 

  ٤١٢  -  المنتجات المتخصصة 

  ٧،٥١٥  ٥,٩٢٢  األسمدة 

  ٤,٧٩٤  ٣,٨٥٦  المعادن 

  ٥٥,١٨٩  ٤٩,١٤٣  إجمالي اإلنتاج 
 

  الكيماويات األساسية
  

  لمحة عامة 

من إجمالي إنتاج % ٤٤ حيث شكل إنتاجها ما يقارب مجموعة سابكوحدات العمل اإلستراتيجية لدى تعتبر وحدة الكيماويات األساسية أكبر 
وقد بلغ إنتاج . فهي توفر الجزء األكبر من المواد الخام المطلوبة لوحدتي الوسطيات والبوليمرات. م٢٠٠٧المجموعة من حيث الحجم وذلك لعام 

  . طن، لتعد بذلك من أكبر المنتجين للكيماويات األساسية على مستوى العالم مليون ٢٤,١م حوالي ٢٠٠٧هذه الوحدة في عام 

، في حين يتم توريد المواد الخام على شكل خامات صناعية من قبل مجموعة سابكيتم توريد المواد الخام على هيئة مشتقات داخليا فيما بين 
األوليفينات والمركبات العطرية واألوكسجينات، والتي تشكل : ثالثة أقسام هيوتتألف وحدة العمل اإلستراتيجية هذه من . أرامكو السعوديةشركة 

 بعض أكبر مصانع البتروكيماويات في العالم، حيث يزيد متوسط سابكوفي هذا الحقل، تشغل .  الهيدروكربونية األعلى قيمةسابكأساسا ألنشطة 
  . لسنةإنتاج مصانع التكسير التابعة للمجموعة عن مليون طن متري في ا

  المنتجات

  األوليفينات 

وتشمل تشكيلة . تعتبر األوليفينات أكثر المنتجات البتروكيماوية استخداما كمادة أساسية إلنتاج العديد من المنتجات البتروكيماوية والبالستيكية
  :  من األوليفينات األساسية ما يليمجموعة سابكمنتجات 

رات الثالث األكثر استخداما في العالم، وهي البولي إثيلين  كلوريد البولي الفينيل ويشكل المادة األساسية للبوليم: اإلثيلين   •
والبوليسترين، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الوسطية كمادة اإلثيلين جاليكول التي تستخدم في لصناعة البوليستر والمواد 

ات التعقيم الطبي والمنظفات والمواد العازلة المستخدمة لتوفير وتشمل استخدامات هذه الراتنجات البالستيكية تطبيق. المانعة للتجمد
 . الطاقة والتغليف واألقمشة وصناعة صناديق الكمبيوتر

خام صناعي  مهم  لصناعة البتروكيماويات، وتستخدم في إنتاج البولي بروبيلين واألكريلونتريل وحمض األكريليك : البروبيلين   •
 . روبيلين فيشكل الخام الصناعي األساسي  لصناعة الفينول واألسيتونأما الب. والبولي يوريثين الصلب

 .(LLDPE)ويستخدم بصورة أساسية كمونومر مساعد في إنتاج البولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي : ١-   البوتين •



 

 ٤٠

 مليون طن بنهاية عام ١٠,٨م إلى ٢٠٠٦ مليون طن في  عام ٨,٨ومن المنتظر أن تزيد مشاريع التوسع الجارية من إنتاج األوليفينات من 
  . م٢٠٠٩ مليون طن بنهاية عام ١٢,١٥م وإلى ٢٠٠٨

  ) المنتجات األروماتية(العطريات 

تعتبر العطريات مجموعة من المنتجات الهيدروكربونية التي تشكل أساسا للمنتجات الكيماوية السلعية المستخدمة في صناعة المالبس والدهانات 
  . رهاومنتجات التغليف وغي

  : مجموعة سابكوفيما يلي أهم المنتجات العطرية التي تنتجها 

 . وهو مادة أحادية يستخدم في صناعة البوليسترين والمطاط الصناعي والمواد البالستيكية: الستايرين •

فهي تتحد مع اإلثيلين . وهو المادة التي تبدأ بها صناعة العديد من المشتقات المطلوبة في صناعة مجموعة كبيرة من السلع: البنزين •
إلنتاج الستايرين وتستخدم كذلك في صناعة السيكلوهكسان الذي بدوره يعتبر مادة أساسية لصناعة النايلون، والكيومين، والذي بدوره 

 . يعتبر مادة أساسية في صناعة البولي كاربونيت

،  هو عبارة عن مركب كيميائي يستعمل في صناعة (PTA)مادة خام أساسية تستخدم في إنتاج حمض التريفثاليك المنقى : البارازيلين •
 . التي تستخدم في بكثافة في تطبيقات التغليف وعلب  المرطبات(PET)ألياف البوليستر، وراتنجات التريفثالي التريفثاالت المنقى 

  األوكسجينات

 مليون طن سنويا من ٧,٤ ما يقارب سابكمجموعة وتنتج . األوكسجينات هي مجموعة من الكيماويات تضم عناصر الكحول واإليثرات
  : مجموعة سابكاألوكسجينات، وفيما يلي األوكسجينات األساسية التي تنتجها 

 . أحد األوكسجينات الرئيسية ويستخدم في تحسين األوكتان الذي يختلط مع الغازولين: (MTBE)ميثيل ثالثي بوتيل اإلثير  •

ويستخدم . نجات الفورماليدهايد المستخدمة بكثافة في إنتاج المواد الالصقة والدهانات ورقائق الديكوروهو المادة األولية لتصنيع رات: الميثانول
ومن المقرر أن تزيد مشاريع التوسعة الجاري .  وحمض الخليك وأنواع وقود التنظيف بالحرق والمركبات المذيبةMTBEالميثانول في إنتاج 

  . م٢٠٠٨ مليون طن سنويا في نهاية عام ١,٧نول بمقدار تنفيذها حاليا  الطاقة اإلنتاجية للميثا
  

    الوسطيات
  

  لمحة عامة

ويتم إنتاج الوسطيات باستعمال . المنتجات الوسطية هي مواد خام تستخدم لصناعة منتجات أخرى يتم تصنيعها من الكيماويات األساسية
وتتألف وحدة الوسطيات من . التصدير إلى شركات صناعية حول العالم نفسها ولغرض مجموعة سابكالكيماويات األساسية الستخدامها من قبل 

  . الوسطيات الكيماوية، وسطيات األلياف، أولفينات ألفا الخطية: ثالثة أقسام هي

 المنتجات

 وسطيات األلياف 

 جاليكول اإلثيلين الثالثي (DEG) وجاليكول اإلثيلين الثنائي (MEG) جاليكول اإلثيلين األحادي  سابكبمجموعةينتج قسم وسطيات األلياف 
(TEG) وحمض التريفثاليك المنقى (PTA)  . كمادة خام لصناعة منتجات مجموعة سابكويستخدم جزء كبير من إنتاج جاليكول اإلثيلين ضمن 

  : أخرى منها



 

 ٤١

وتعد . حاليل المانعة للتجمديستخدم بشكل أساسي في إنتاج البوليستر والبولي إثيلين تيريفثاليت والم: جاليكول اإلثيلين األحادي •
 لجاليكول اإلثيلين األحادي، حيث تساهم ٢٠٠٧  مليون طن سنويا أكبر منتج في العالم٤,٠ بطاقتها اإلنتاجية البالغة مجموعة سابك

 ).سابكوفقاَ لتقديرات : المصدر(من اإلمداد العالمي منها % ١٥بنسبة 

م في صناعة منتجات البوليستر غير المشبع والملدنات والتراتنجات، إضافة إلى هو مذيب صناعي يستخد: جاليكول اإلثيلين الثنائي •
 . تطبيقات أخرى

هو مذيب صناعي غير متطاير شائع االستخدام في نزع الماء من الغازات وتصنيع المبيدات الحشرية : جاليكول اإلثيلين الثالثي •
ي النقي ضروريا لصناعة الملدنات للسيلوفان والغراء والفلين ومسحوق ويعتبر جاليكول اإلثيلين األحاد. وصناعة المشتقات العضوية

 . السيراميك والمنتجات البالستيكية وأحد العناصر المستخدمة في صناعة أصباغ الطباعة واألحبار

لياف الصناعية يستخدم هذا العنصر في عملية البلمرة التي تنتج البوليستر الذي يعتبر أكثر أنواع األ: حمض التريفثاليك المنقى •
 من حمض التريفثاليك المنقى بشكل رئيسي في الشرق األوسط وآسيا، لمجموعة سابكوتتركز المبيعات الخارجية . استخداما في العالم

 سابكوفي أسواق حديثة، مثل أوروبا، حيث بات هذا المنتج يشكل منافسا مكمال لمبيعات جاليكول اإلثيلين، األمر الذي يعزز وضع 
ّد إقليميكمور .  

  الوسطيات الكيماوية 

. وإلى السواق الخارجية حول العالمالمملكة  بتوريد الوسطيات الكيماوية لوحدة البوليمرات التابعة لها وكذلك إلى العمالء في مجموعة سابكتقوم 
  :  ما يليمجموعة سابكوتضم الوسطيات الكيماوية األساسية التي تنتجها 

على نطاق واسع في العديد من التطبيقات ومنها معادلة األحماض والتبييض في صناعة الورق ومعالجة وتستخدم : الصودا الكاوية •
 . القطن وتكرير البترول وإنتاج أنواع الصابون والمنظفات

 ).VCM(الذي يتم إنتاجه من مزيج الكلور ويستخدم بشكل أساسي في إنتاج كلورايد الفينيل ) EDC(ثنائي كلورايد اإلثيلين  •
 
• )VCM ( والذي ينتج من خالل التكسير الحراري لـEDC واالستخدام الرئيسي لـ VCM هو إلنتاج PVC. 
 
 . في صناعة كلورايد البلوي فينيلEDCيستخدم كلورايد الفينيل الذي يتم إنتاجه من خالل تسخين ثاني كلورايد اإليثلين  •
 
 أساساً ٢EHيستعمل .  بروبيلين وأحادي أكسيد الكربون والهيدروجينوالذي ينتج من خالل هيدرة ال) ٢EH(ثنائي هكسانول اإليثيل  •

 .في تصنيع ديوكتيل الفثاليك، كما أنه يستعمل في تصنيع أنواع خاصة من ملدنات البالستيك وكذلك بوليمرات األكريليك
 

 PVC الملدنات البالستيكية الخاصة بـ  مع الهيدريد الفثاليك، أساساً في صناعة٢EHيستخدم ديوكتيل الفثاليك، الذي ينتج من تفاعل  •
 .والتي تستخدم في الكابالت والجلد الصناعي وفرش السيارات الداخلي وغطاء األرضيات واألجهزة الطبية

  
  أولفينات ألفا الخطية

  
  . إلى النكهات والروائح في العديد من التطبيقات من المونومرات المساعدة وزيوت الحفز والمنظفات (LAOs)تستخدم أولفينات ألفا الخطية 

  
 شراكة مع مجموعة هندسية عالمية تدعى لندي ايه جي من أجل تطوير تقنية جديدة إلنتاج أولفينات ألفا الخطية بمستوى مجموعة سابكأقامت 

ي يمكن من خاللها إنتاج والت" سابلين-ألفا" في مدينة الرياض لسابكمنافس، وتدعى التقنية التي تم تطويرها في قسم البحوث والتقنية التابع 
وهي قادرة على تصنيع منتجات . أولفينات ألفا الخطية بمعدات صناعية أقل ودرجات حرارة وضغط أقل مما يستخدم في العمليات الحالية

  . بمستويات نقاء عالية جدا تجعل هذه المنتجات مناسبة لعدد أكبر من االستعماالت
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  البوليمرات 
  

  لمحة عامة 

البوليستر / م إثر دمج وحدتي العمل اإلستراتيجيتين، وحدة بولي كلوريد الفينيل٢٠٠٦ وحدة البوليمرات اإلستراتيجية في نوفمبر بكساأنشأت 
  . ووحدة البولي أولفينات، في خطوة هدفت إلى تعزيز تنظيم عمل قسم البولميرات

تبطة براتنجات البولمير بدرجة كبيرة على البوليمرات التي تنتجها  وفي منطقة الشرق األوسط يعتمد نمو وتطور الصناعات التحويلية المر
وقد استفادت وحدة البوليمرات اإلستراتيجية من ميزة  توفر الغاز بأسعار تنافسية واكتفائها الذاتي من اإلثيلين . مجموعة سابكوتسوقها 

  . خامات الصناعة. ١-والبروبيلين والبوتين

، إضافة إلى سابكإثيلين والبولي بروبيلين، وهما المشتقان البتروكيماويان األساسيان اللذان تنتجهما مجموعة تنتج وحدة البوليمرات البولي 
 والميالمين، وهي منتجات لها العديد من أوجه االستخدام في الصناعات التحويلية، بما في ذلك  (PET) الكلوريد المتعدد الفنيل والبولسترين و

  . ة واللوازم الطبية وكذلك في عمليات الرقائق المنفوخة وتشكيل الحقن والقولبة والتشكيلالتغليف والبناء والزراع

كابيتال ماركت ( المرتبتين الثالثة والسادسة على مستوى العالم من حيث حجم إنتاج البولي إثيلين والبولي بروبلين على التوالي سابكوتحتل 
  ). سابكوفقاَ لتقديرات : المصدر(م بالنسبة للبوليمرات ، والمرتبة الرابعة من الحج)CMAIاسوسييت إنك 

  المنتجات

تنتج وحدة البوليمرات البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، وهما المشتقان البتروكيماويان األساسيان اللذان تنتجهما مجموعة سابك، إضافة إلى 
جات لها العديد من أوجه اإلستخدام في الصناعات التحويلية، بما في ذلك والميالمين، وهي منت) PET(الكلوريد المتعدد الفنيل والبولسترين و 

  .التغليف والبناء والزراعة واللوازم الطبية وكذلك في عمليات الرقائق المنفوخة وتشكيل الحقن والقولبة والتشكيل

 المنتجات المتخصصة
 

  لمحة عامة 

طوير وإنتاج وتسويق منتجات متخصصة مشتقة وذلك في إطار إستراتيجية النمو  مؤخرا وحدة عمل إستراتيجية جديدة تركز على تسابكأنشأت 
وسيتم اختيار هذه المشتقات المتخصصة الجديدة بناء على .  والرامية إلى توسع أعمالها لتشمل مشتقات متخصصة مختارةسابكطويلة األمد لدى 

 للوحدة الجديدة الرئيسةوتشمل القطاعات التطبيقية . وق من هذه القطاعات وفي ضوء االحتياجات الخاصة للسلسابكما يمكن أن تضيفه من قيمة 
السيارات والعناصر الحفازة وكيماويات حقول النفط والكيماويات المطاطية ومواد البناء ومنتجات البوليمر المتخصصة والمواد الالصقة 

وتطوير المنتجات وصوال إلى حضور فعال في السوق وزيادة حصتها وسوف تركز هذه الوحدة على الدعم المباشر للعمالء . ومضافات البوليمر
 في مجال البحث والتطوير الستشراف احتياجات العمالء وفهمها سابككما ستستفيد الوحدة من إمكانات . السوقية في المناطق المستهدفة من العالم

  .وتلبيتها بأفضل مستوى ممكن مع التركيز على تقنية التطبيقات

  المنتجات 

ومن المتوقع أن تتمكن هذه . مجموعة سابكسوف تضطلع وحدة المنتجات المتخصصة بمهام بيع وتسويق مشتقات متخصصة معينة تنتجها 
 طن سنويا من المشتقات المتخصصة بما فيها االيثانومين وإيثووكسوليت ديميثيلفورماميد والكلور ٥٠٠,٠٠٠الوحدة من تسويق ما يقارب 

وسوف يؤدي االستخدام اإلبداعي للموارد من أجل توفير منتجات لألسواق العالمية وكذلك لألسواق المحلية . ت المتعددةوالكلوريد والكربونا
  . اآلخذة في التوسع المطرد إلى إضافة المزيد إلى قائمة المنتجات المختارة ومزيد من التوسع
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 األسمدة
  

  لمحة عامة

") البيروني("وشركة الجبيل لألسمدة ") سافكو("دة هي شركة األسمدة العربية السعودية  ثالث شركات لصناعة األسممجموعة سابك وتملك 
وبإتمام مرحلة .  مليون طن٧,٥م  ٢٠٠٧وقد بلغ مستوى إنتاج وحدة األسمدة في عام "). ابن البيطار("والشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية 

هذه الزيادة نتج عنها زيادة في .  مليون طن سنويا تقريبا٢,٢ً اإلنتاجية للوحدة بمقداراإلنشاء بمصانع شركة سافكو والذي نتج عنه رفع الطاقة
  . م٢٠٠٧ مليون طن في ٨,١الطاقة االنتاجية الى 

 أسهمها في تداولوهي شركة مساهمة يتم . م١٩٦٩كانت سافكو أول شركة إلنتاج األسمدة في المملكة العربية السعودية حينما بدأت إنتاجها سنة 
فهي شركة لمشروع  مشترك تتوزع ملكيتها مناصفة بين ) سماد سابقا(أما البيروني . من أسهمها% ٩٩،٤٢ سابكسوق األسهم السعودية وتملك 

وبالنسبة البن البيطار، فهي شركة . م١٩٨٣م وبدأت إنتاجها سنة ١٩٧٩ وتأسست سنة سابك و(Taiwan Fertilizer)شركة تايوان فيرتاليزر 
  . من أسهمها فيما تعود ملكية النسبة الباقية لسافكو% ٥،٧١ سابكوتملك . م١٩٨٨م وبدأت إنتاجها سنة ١٩٨٧ك تأسست سنة لمشروع مشتر

. تركز وحدة األسمدة على رفع مستوى قطاع الزراعة وجودة المحاصيل الزراعية وتشمل منتجاتها النيتروجين والفوسفات واألسمدة المركبة
وتتألف هذه الوحدة من قسمين هما اليوريا . ثافة لزيادة المحصول الزراعي ورفع مستوى جودة المواد الغذائيةوتستخدم هذه المنتجات بك

  . الفوسفات/ واألمونيا

اد وتتمتع وحدة األسمدة باالكتفاء الذاتي من حيث جميع المواد الخام التي تحتاجها إلنتاج األمونيا واليوريا، إضافة إلى أن قربها من مصادر اإلمد
  .واألسواق المستهدفة يمنحها ميزة تنافسية من حيث تكلفة النقل

  المنتجات

). granular(واليوريا الحبيبية ) prilled( وتسوق صنفين من اليوريا هما األكثر استخداما في العالم، وهما اليوريا العادية مجموعة سابكتنتج 
من % ٤٦ومن مكوناتها النيتروجين الذي يشكل . ن جميع أنواع األسمدة النتروجينيةوتعتبر اليوريا السماد األكثر شيوعا واألقل تكلفة من بي

وتعتبر اليوريا مصدرا مثاليا للنيتروجين بالنسبة لكثير من . وزنها، وهي نسبة أكثر تركيزا مما في مصادر النيتروجين الصلبة األخرى
 سابكتعتبر . ية مهمة للميالمين ولصناعة منتجات صناعية أخرى كالمواد الالصقةومادة أول) بما فيها القمح والشعير واألرز والذرة(المزروعات 

من إنتاجها من اليوريا للتصدير إلى أسواق % ٨٠ويخصص أكثر من . )سابكوفقا لتقديرات :  المصدر(أكبر مصدر لليوريا الحبيبية في العالم 
ويلبي إنتاج . األمونيا الفوسفاتية، فتشكل ثاني أكبر منتجات مجموعة األسمدة بعد اليورياأما . رئيسية في إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا

 مجموعة سابكمن إنتاج % ٦٥ويستخدم نحو . امن احتياجاتها من األموني% ١٠٠من احتياجات المملكة من األسمدة الفوسفاتية و % ٩٠ سابك
  ).بصفة رئيسية في آسيا(يوريا واألسمدة األخرى، فيما يباع الجزء الباقي في السوق العالمية  إلنتاج ال لسابكمن األمونيا من قبل الشركات التابعة

وهي الغاز الذي يشكل المادة الخام إلنتاج اليوريا وتستخدم كإحدى المواد الخام في تصنيع العديد (وتشمل المنتجات األخرى األمونيا الالمائية، 
يستعمل في األسمدة المستخدمة في زراعة القمح والشعير ( والفوسفات ثنائي األمونيا ) قات الصناعيةمن منتجات األسمدة وفي عدد من التطبي

ومركبات أخرى ) يستخدم في أسمدة زراعة البرسيم والقمح والشعير، وخصوصا في التربة الرملية(والفوسفات أحادي األمونيا ) والخضروات
 .  التطبيقاتتستعمل كمكونات لألسمدة المستعملة في عدد من

 المعادن
  

  لمحة عامة

 التي تشغل أكبر مجمع متكامل للحديد حديد بالكامل هي شركة لسابكتتم أعمال وحدة المعادن من خالل من ثالث قطاعات شركة تابعة ومملوكة 
 وقد بدأ التشغيل التجاري في مصنع .والصلب في دول مجلس التعاون الخليجي والكائن في مدينة الجبيل ويعتبر رائدا لصناعة الفوالذ في المنطقة

كما بدأ .  طن سنويا٥٠٠,٠٠٠م مما يرفع حجم إنتاج حديد من المنتجات الطويلة بمقدار ٢٠٠٦جديد لقضبان التسليح والقضبان السلكية سنة 
بتة إلى مليوني طن في السنة مصنع للشرائح على الساخن إنتاجه التجاري  بعد إنجاز مشروع تطويري هدف إلى مضاعفة الطاقة اإلنتاجية الثا



 

 ٤٤

وقد رفعت . وتشمل المشاريع التوسعية األخرى مصنعا لالختزال المباشر ومصنعا للفوالذ وخط تغليف لوني . من المنتجات المدلفنة على الساخن
  . م٢٠٠٧ مليون طن في عام ٥,٥م إلى ٢٠٠٦ مليون طن في ٣,٩هذه المشاريع الطاقة اإلنتاجية من 

بقيمة % (٢٠ فيها سابك حصة في شركتين لصناعة األلمونيوم تعمالن في البحرين، هما شركة ألمنيوم البحرين التي تبلغ حصة سابككما تمتلك 
 ١٤٧,١بقيمة % (٣١,٢٨، وشركة الخليج لدرفلة األلمنيوم التي تملك فيها حصة بنسبة )م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في   مليون ريال سعودي٩٣١,٦

  ). م٢٠٠٧سمبر  دي٣١في  مليون ريال سعودي

  المنتجات

وهي تنتج في الوقت الحاضر تشكيلة واسعة من . م بصفة رئيسية لقطاع البناء في المملكة١٩٨٣ منتجات الحديد الطويلة منذ عام حديدتنتج 
طاعي التصنيع المنتجات صفائح الفوالذ المسطحة والتي منها منتجات مجلفنة بالسحب على البارد وعلى الساخن والتي تستخدم في توسعة ق

وتشمل منتجاتها الفوالذية الطويلة قضبان التسليح والقضبان السلكية والشرائح والمقاطع الخفيفة، وهي . والهندسة في المملكة اآلخذين في التوسع
 المسبقة التصميم موجهة بصفة رئيسية لقطاع البناء في السوق المحلية في أوجه كثيرة من التطبيقات والتي منها صناعة المباني الفوالذية

والمستودعات والمنشآت الصناعية وفي تصنيع األنابيب الفوالذية التي تستعمل في قطاع الغاز والنفط وأنابيب المياه والخزانات وبراميل النفط 
 . والحاويات وصناعة قطع هياكل السيارات ومكيفات الهواء والثالجات واألواني المنزلية

  المنافسة
  

 في قطاعات الكيماويات األساسية والوسطيات والبوليمرات منافسة من شركات بتروكيماوية عالمية كبرى مثل باسف مجموعة سابكتواجه 
)BASF ( وشركة داو كيميكال)The Dow Chemical Company (،) Ineos LyondellBasell and Shell Chemicals( وتتنافس ،

  .على تزويد العمالء بمنتجات متنوعة والقرب من العمالء مع هذه الشركات وغيرها من حيث السعر والقدرة سابك

 في هذا سابكوتقوم منافسة .  في قطاع األسمدة شركات عالمية تصنع األسمدة بكميات كبيرةلمجموعة سابكوتضم أبرز الشركات المنافسة 
شركة [ المنافسة في قطاعي اليوريا واألمونيا ومن أبرز الشركات. المجال على مقومات رئيسية هي سعر المنتج وجودته ومستوى خدمة العمالء

 في منطقة الخليج (FERTIL) وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية وشركة الرويس لصناعات األسمدة (Qafco)) كافكو(قطر لألسمدة  
ويوجد بعض المنتجين اآلخرين  في إندونيسيا وماليزيا، كما Petronasوشركة بتروناس ) Bintulu(وشركة بنتيلو ) Kaltim(وشركة كالتم 

 إما تحتل المركز األول أو تقع ضمن أكبر ثالثة موردين لألسمدة سابكوبالرغم من هذه البيئة التنافسية، فإن  . بالقرب من منطقة البحر األسود
  ].سابكوفقاَ لتقديرات : المصدر[في معظم األسواق اإلستراتيجية 

وتعتقد .  المورد المهيمنسابك من الفوالذ الطويل حيث تعتبر سابك السعودية السوق الرئيسية لمنتجات وفي قطاع الصلب، تعتبر المملكة العربية
وال يوجد في الوقت الحاضر منتجون للفوالذ المسطح في .  أنها توفر أكبر تشكيلة منافسة من بين الموردين إلى السوق السعوديةحديدإدارة 

 أيضا في سوق منتجات الفوالذ المسطح اعتمادا على شمولية حديدسبة لمنتجات الفوالذ الطويل، تنافس وكما هو الحال بالن. حديدالمملكة سوى 
  .تشكيلة منتجاتها وخدمة العمالء

  الموردون
  

، السعوديةأرامكو من ) اإليثان والميثان والبوتان والبروبان والغاز الطبيعي( احتياجاتها من الغاز سابك، تشتري المملكة العربية السعوديةفي 
وتتراوح مدة عقود التوريد عادة .  بالغاز والمواد الخام السائلةلمجموعة سابكوهي الشركة النفطية المملوكة للحكومة السعودية والمزود الرئيسي 

 للرقابة من  بحد أعلى من كميات اإليثان سنويا وبأسعار تخضعمجموعة سابك سنة، وتلتزم أرامكو بموجب هذه العقود بتزويد ٣٠ إلى ٢٥من 
مليون وحدة حرارية إنجليزية، وهو سعر يقل بشكل ملموس عن ذلك الذي /  دوالر٧٥،٠م ثابتة عند مستوى ١٩٩٩قبل الحكومة والتي ظلت منذ 

يات  جزءاً جوهرياً من مصاريف الكيماولمجموعة سابكوألن تكلفة المواد الخام تمثل .  الرئيسيين في السوق المفتوحةسابكيتوفر لمنافسي 
أما في أوروبا، .  ميزة تنافسية مهمة ال تتوفر للشركات المنافسةسابك يعد بالنسبة لمجموعة أرامكو السعوديةواألسمدة، فإن االتفاق المبرم مع 

  .  احتياجاتها من خام التغذية من السوق الحرة وذلك من عدة موردين وعموما بموجب عقود توريد طويلة األجلسابك األوروبيةفتشتري 

 من خام الحديد بموجب عقود طويلة األجل مبرمة مع شركات توريد عالمية رائدة ، حديدبالنسبة لنشاط تصنيع الحديد، فتتم تلبية معظم احتياجات 
  .  الخردة من تجار محليين وآخرين في دول مجلس التعاون بأسعار فوريةحديدبينما يتم تأمين 



 

 ٤٥

 في المملكة، تقوم شركة مرافق، لمجموعة سابك، اللتين تضمان معظم المنشآت الصناعية التابعة وضمن المدينتين الصناعيتين، الجبيل وينبع
 باحتياجاتها من المياه و خدمات الصرف مجموعة سابك، بتزويد %)٢٥ حصة بنسبة سابكتملك فيها (وهي شركة مختصة بالخدمات العامة 

الشركة السعودية للكهرباء، وهي شركة خدمية عامة، هي  .ء من الشركات الصناعيةالصناعي و الصحي بأسعارها العادية التي توفرها للعمال
.  باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة باألسعار العادية الممنوحة للعمالء من الشركات الصناعية مجموعة سابكالتي تزود

وفي أوروبا، فقد تم . اء مستقلة لتزودها بمعظم احتياجاتها من الطاقة الكهربائيةوهناك استثناء واحد هو شركة صدف التي انشأت محطة كهرب
 في غلسسنكيرخن من اتفاق يتم  مجموعة سابكتحديد موردي الخدمات العامة بشكل خاص لتأمين هذه الخدمات لمصانع غلين، بينما يستفيد موقع

لموقع في المملكة المتحدة فيتم تزويدهم قبل مزود تجاري باألسعار العادية الممنوحة بموجبه تأمين الخدمات بالتكلفة من قبل مالك الموقع، أما ا
  . للعمالء من الشركات الصناعية

  المبيعات والتسويق
  

.  في جميع المناطق، باستثناء أوروبا، بشكل رئيسي مباشرة من خالل وحدات العمل اإلستراتيجية مجموعة سابكتتم أنشطة البيع والتسويق لدى
 مسؤولية بيع المنتجات التي تصنعها تلك الشركات، وتقيد سابك مع شركاتها التابعة تتولى بموجبها اتفاقيات التسويق عددا من سابكقد أبرمت و

 بجميع سابك األوروبيةوفي أوروبا، تقوم . حصيلة المبيعات للشركات الفرعية والتابعة المعنية بعد خصم مصاريف التوزيع والبيع والتسويق
 المبرمة بين اتفاقيات التسويقولالطالع على تفاصيل .  مقابل هامش معين متفق عليه عن كل صفقة بيعلمجموعة سابكعمال البيع والتسويق أ

  . نشرة اإلصدارمن " اتفاقيات التسويق" والشركات األعضاء في مجموعتها، يرجى مراجعة قسم سابك

  . وتكلفة المبيعات خالل الفترة المبينة مجموعة سابكالبنود الرئيسية لمبيعاتويوضح الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة ب

   مارس ٣١السنوات المنتهية في    ديسمبر٣١السنوات المنتهية في 

    م٢٠٠٧  م٢٠٠٦

  مليار ريال  مليار ريال

  ١٢٦,٢  ٣،٨٦  المبيعات

  )٧٨,٣(  )١،٥١(  تكلفة المبيعات

  %٦٢,٠  %٥٩,٢  تكلفة المبيعات كنسبة من المبيعات

  ٤٧,٩  ٣٥,٢  الربح اإلجمالي

  
  

 مليون طن متري، وهو ما ١٣,٧، حوالي ٢٠٠٧وقد بلغ إجمالي قيمة المنتجات التي قامت سابك بشحنها وإيصالها لعمالئها حول العالم في عام 
تطبيق أفضل اإلجراءات بهدف مداداتً،  بإطالق مشروع سلسلة اإل خالل هذه السنةسابكقامت كما . عن السنوات السابقة% ٨يشكل زيادة بقدر 

واألساليب في جميع مراحل سلسلة اإلمدادات ومرونة وتسريع عمليات تدفق المواد الخام والمنتجات والمعلومات وما يتصل بها من تعامالت 
 .عمالئهامالية بين الشركة ومورديها و

 
 االستثمارات الرأسمالية المقررة والخطط التوسعية

 
 مليار ريال ٥٥ بأن ما ستتكبدة من مدفوعات رأسمالية يقارب  مجموعة سابكم، تقدر٢٠١٠م إلى ديسمبر ٢٠٠٨ يناير ١ من خالل الفترة

 . سعودي
 

 : وتشمل خطط سابك الكبرى التوسعية خالل هذه الفترة
 

 ماليين طن من منتجات اإلثيلين ٤ إنشاء مصانع جديدة للبتروكيماويات في ينبع تشغلها شركة ينساب بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ حوالي •
 .م٢٠٠٨وجاليكول اإلثلين والبولي إثيلين والبولي بروبلين بنهاية عام 



 

 ٤٦

، وهي اتحاد )SPDC(زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة شرق، وهي شركة لمشروع  مشترك تملكها سابك مناصفة مع اس بي دي سي  •
ين طن سنويا من البولي اإلثيلين والبولي إثيلين وجاليكول اإلثيلين بنهاية عام  مالي٣شركات يابانية بقيادة ميتسوبيشي، إلضافة نحو 

 .م٢٠٠٨

 .م٢٠٠٨ مليون طن سنويا من الميثانول منتصف عام ٧،١زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة الرازي بنحو •

 تقنية جديدة لوحدة تحويل األوليفينات  ألف طن سنويا من البولي بروبلين وإنشاء٥٠٠زيادة الطاقة اإلنتاجية لشركة ابن زهر بمقدار  •
 .م٢٠٠٨ ألف طوالتي من المقرر االنتهاء منها في الربع األخير من عام ٤٥٠بطاقة إنتاجية تبلغ 

، التابعة لسابك، في مدينتي الجبيل وينبع، وذلك بإضافة )غاز(التوسعة على ثالث مراحل لمنشآت الشركة الوطنية للغازات الصناعية  •
 .م٢٠٠٨ ألف طن من األوكسجين والنيتروجين خالل النصف األول من ٢،٥مايصل إلى 

 ماليين طن سنويا من ٦إنشاء مجمع للبتروكيماويات المتنوعة العائد لـ كيان السعودية في الجبيل بطاقة إنتاجية متوقع أن تصل إلى  •
ومن المتوقع . ي والمثيل األميني والفورماميد ثنائي اإليثيلاإلثيلين والبروبلين والبولي بروبيلين وجاليكول اإلثيلين، واإليثانول األمين

 . م٢٠١٠أن أن يكون في حيز الوجود في عام 

% ٧٠من راسمال شركة المشروع و والـ % ٣٠وستمتلك سابك ) معادن(بالشراكة مع شركة (تطويرمنجم  الفوسفات في الجالميد  •
كة ومصانع إلنتاج األسمدة الفوسفاتية في المدينة التعدينية بمنطقة رأس في شمال غرب الممل) الباقية من رأس مال ستملكه معادن

والفوسفات عالي  الزور على ساحل الخليج العربي والتي تضم مصانع  وإلنتاج األمونيا وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك
طن متري في السنة من الفوسفات  ٢,٩ طن متري في السنة من الفوسفات المركز إلى ٤,٥ بطاقة تحويل تبلغ (DAP)الجودة  

 .  العالي الجودة

  الموارد الرأسمالية والمديونية 

 تمويل استثماراتها الرأسمالية عن طريق عدد من المصادر منها التدفق الداخلي والتسهيالت االئتمانية الحالية والمستقبلية  مجموعة سابكتنوي
 تمتلك رأسمال عامل سابك يؤكدون أن لسابكإن مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . هاواالستدانة ومساهمات رأس مالية من شركائها ومساهمي

  .نشرة اإلصداريكفي مدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ نشر 

   :٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ كما في سابك و القروض طويلة األجل  الصادرة من دينالأدوات تتكون 

 بآالف الرياالت السعودية  

 م٢٠٠٧  م٢٠٠٦  

 ٤,٧٣٤,٤١٢  ٦,٦٩٨,٥٧٢     صندوق االستثمارات العامة

 ١,٤٧١,٣٤٩  ١,٢٦٣,٧٩٤     صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ٥١,٧٧٦,٢٧٣  ٤,٤٥٨,٠٨٦     قروض تجارية

  ٤,١٠٢,٥٩٧  ٣,٧١٢,٣٥٠     سندات يورو

  ٥,٦٢٥,٠٠٠   -   سندات

 ١١,٠٠٠,٠٠٠  ٣,٠٠٠,٠٠٠   صكوك

   ٧٨,٧٠٩,٦٣١  ٣٩,١٣٢,٨٠٢ 

 )٣,٢٧٢,٠٣٦(   )٥,٥٢١,١٧٤  (    الجزء المتداول:  ينزل 

 ٧٥,٤٣٧,٥٩٥   ٣٣,٦١١,٦٢٨   الجزء غير المتداول
  

  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  لسابك  وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الموحدة من ١٣راجع أيضاً مالحظة رقم 

  



 

 ٤٧

 مليار ريال من التسهيالت المصرفية قصيرة األجل، وكان لديها تسهيالت ١,٤ ما مجموعه موعة سابك مجم، استخدمت٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 
 ٧٨,٧م قروض طويلة األجل بقيمة ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في  مجموعة سابكوكان لدى. مليار ريال لم تستخدمها٢,٤ائتمانية قصيرة األجل بقيمة 
  . وناَ متداولة مليار ريال دي٣,٣مليار ريال بلغ ما يعتبر منها

 سندات أوروبي للتمويل  برنامج  إنشاء مجموعة سابككذلك تنوي.  مليار ريال١١ قد أصدرت صكوك بمبلغ سابك فإن نشرة اإلصدارفي تاريخ 
  . مليار دوالر أمريكي٣متوسط األجل بمبلغ أساسي أقصاه 

   بليون ريال سعودي ٣,٢، ضمانات بنكية تبلغ  عنهانيابة، سابكأصدرت البنوك التي تتعامل معها  ،م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١في 
 أي التزامات محتملة نشرة اإلصدار في تاريخ سابكوال يوجد لدى . وذلك خالل دورة أعمالها العادية)  بليون ريال سعودي ٢,١ : ٢٠٠٦( 

  . جوهرية أخرى

 مليار ريال من عملياتها التشغيلية استخدمت منها ٤٨,٦ة  تدفقات نقدية بقيم مجموعة سابكم، حققت٢٠٠٧ ديسمبر ٣١بالنسبة للسنة المنتهية في 
 مليار ريال في عمليات تمويل، مما أدى إلى زيادة صافية في العوائد نقدية وشبه ٣٣,٥ مليار ريال في أنشطة استثمارية ومبلغ  ٧٥,٦مبلغ 

  . مليار ريال٦,٥النقدية بقيمة 

  م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ديون طويلة األجل كما في يوضح الجدول التالي األقساط المقرر تسديدها من ال

  آالف الرياالت  

  ٣,٢٧٢,٠٣٦  م٢٠٠٨

  ٤,٨٥٤,٠٤٩  م٢٠٠٩

  ٦,٦٧٦,١٩٦  م٢٠١٠

  ١٢,٩١٤,١٢١  م ٢٠١١

٤,٩٢٨,٣٥٢   ٢٠١٢  

  ٤٦,٠٦٤,٨٧٧  ما بعدها

  ٧٨,٧٠٩,٦٣١  المجموع

  
ى أو تمويل من خالل مساهمات رأسمالية، وذلك حسب  مستقبال إلى الحصول على قروض أخرسابكباإلضافة إلى هذا اإلصدار، قد تسعى 

  . وغير ذلك من العوامللمجموعة سابكأحوال السوق واألداء المالي 

 المترتبة الرهونات غير تلك  مجموعة سابك أو على ممتلكاتسابك أي رهونات حقوق أو أعباء مترتبة على  مجموعة سابك ال يوجد لدي
  . ريال١,٤٧١,٣٤٩,٠٠٠سعودي التي تضمن مديونية بمبلغ لصالح صندوق التنمية الصناعية ال

 تعتبر نفسها في وضع يمكنها من تلبية التزاماتها المالية طويلة األجل من خالل عدة مصادر تمويل خارجية ومن خالل التدفقات سابكإن إدارة 
  . مجموعة سابكالنقدية المتأتية من أنشطة

  مسائل متعلقة بالبيئة والصحة والسالمة
  

إن متطلبات .  على عاتق إدارة السالمة الصناعية والبيئةسابكالبيئة بمجموعة و الصحة ،تقع مسؤولية اإلشراف على األداء فيما يتعلق بالسالمة
رز وقد أح.  والبيئةة العالمية لألمان والصحالمتطلباتسابك تتجاوز والتي صممت من قبل ")SHEMS ("ةيالبيئاإلدارة ، وة االمان، الصحأنظمة

كل موقع من  بأن ، علمامن وكالة عالمية مستقلة إلعتمادة ١٤٠٠١ ISO  شهادة مطابقة لمعايير لمجموعة سابكعدد متزايد من الشركات التابعة 
 لضمان وتحسين تشغيل المنشآت وسالمتها وتوفير التدريب الكافي "SHEMS" على تطبيق نظام حريصين قسم وكل  مجموعة سابكمواقع

قياس وتدوين وتحليل أداء مستوى السالمة والصحة والبيئة بشكل منتظم بهدف ضمان استمرار إدارة ويتم . لمساندة الفنية المطلوبةللموظفين وا
كما تخضع مسائل السالمة والصحة والبيئة لعمليات تفتيش داخلية وخارجية . عوامل السالمة والصحة والبيئة ودعم التحسين المستمر لها

  . إلدارة على أساس دوري بغرض التأكد من مالئمة األنظمة اإلدارية وفعاليتهاومراجعة من قبل ا



 

 ٤٨

ة   خالل السنوات السابقةبسابك  الخاص SHEت إحصائيات أداء أظهر   البيئةو الصحة ،حيث كان معدل حوادث السالمة. SHEMS فعالي
ويظهر ). ٢٠٠٦ في ١,٩٦ـ مقارنة ب ٢٠٠٧ في ١,٥٨(٢٠٠٦بالمقارنة بمثيله لعام % ٢٠قد اظهر انخفاضاً بنسبة ") SHER ("٢٠٠٧لسنة 
 مقارنةً بـ ٢٠٠٧ في ٠,٣٠% (٢٣  للموظفين بنسبة IR ضحيث انخف. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ بين عامي انخفاضا") IR ("مسجل  ال الحوادثمعدل
 SHE يصنف نظام .)٢٠٠٦ في ٠,٥١ مقارنةً بـ  ٢٠٠٧ في عام ٠,٣٢% (٣٧ بنسبة ض ن، فقد أنخفيلمتعهدل  IRأما ) ٢٠٠٦ في ٠,٣٩

  .خمه حول العالمض صناعية ؤسسات واحد من األفضل بين مثيالته في مبأنهالخاص بسابك بواسطة مقاييس محايدة 

 للسالمة ذات أسس سلوكيه أنظمة سابك من قبل المستحدثة برامجم الض ت و بشكل مستمربرامج جديدة و قنيات و أساليب تسابك  استحدثت
كما تقوم ، ة الوعي لدى موظفيهاد الهدف منها زياSHE بتنظيم يوم خاص التابعة وشركاتها سابك كما تقوم ،ات خالل العملللتقليل من اإلصاب

  من الجمهور، مثل المجتمع والمدارس والمستشفيات واآلخرونن واألطراف ين والموظفي لكل من المتعهدتوعية بطباعة منشورات سابك
  . في المنزلي كالسالمة من الحريقالمبادرات ذات الطابع االجتماع

  
م مثال، حققت شركة ٢٠٠٦ففي عام . سجلها اإليجابي في الصحة والسالمةل ة وذلك مستقل من جهاتوقد أحرزت سابك وشركاتها التابعة اعتراف

يات المتحدة األمريكية لسجلها المتميز من مجلس السالمة الوطني بالوال" جائزة السالمة التامة"شهادة ") المتحدة("الجبيل المتحدة للبتروكيماويات 
 مقابل النسبة المستهدفة للسوق ككل وهي ٠,٢٤ مليون ساعة عمل فردية بنسبة حوادث قدرها ٢،٤٨في مجال السالمة حيث حققت ما مجموعه 

٠,٥ .  
حرارة ثابتة في مياه الخليج العربي، حيث يقوم كما طبقت سابك تقنية مبتكرة لتبريد مياه البحر لحماية الحياة البحرية من خالل االحتفاظ بدرجات 

نظام هذه التقنية بنقل المياه إلى مصانع سابك بالجبيل من خالل شبكة متطورة من القنوات، وبعد ذلك يتم صرف المياه إلى البحر بإرتفاع طفيفة 
  . جدا في درجة الحرارة دون أي أثر ضار على البيئة المحلية

وسوف ستقوم . من جميع منشآتها الصناعية) CFCs( مليون دوالر أمريكي إلزالة الكلوروفلوروكربونات ٥٠ بتكلفة  بتنفيذ برنامجسابكوتقوم 
 خالل السنوات القليلة القادمة بإزالة هذه المواد تمشيا مع بروتوكول منتريال الذي يهدف إلى الحد من العناصر التي لسابكجميع الشركات التابعة 
  . األوزون المحيطة بالغالف الجوي لألرضتساهم في تناقص طبقة 

  البحث والتطوير
 

حيث أستثمرت سابك في مجال تطوير . والتي تعطي األولوية الحتياجات عمالئها للبحث والتقنيه مسارعبر السنين، قامت سابك بتطوير 
   .الذي أخذ يستقل بأطرادالتكنولوجيا والدعم الفني وأسست برنامج للبحث العلمي 

  
البحث والتطوير فإن تركيز سابك في مجال نشاطات . التسوقية ة النظرمع مراعاةون البحث والتطوير في سابك يعمل بشكل رئيسي في ظل ك

  :تتمحور حول العناصر األربعة التالية
  

  . تقديم الدعم الالزم للمصانع التابعة لمجموعة سابك، وذلك عبر تقليل تكاليف اإلنتاج -١
 .استناداً إلى المعرفة العالمية والنمو القابل للتواصل منتجات حالية، تحسينأو / جديدة وات منتجتطوير -٢
 سابك ومنح التراخيص الستخدام التقنيات التي تملكها مجموعة سابك الجديدة لدى لمصانعتقنيات جديدة لالمساعدة في اختيار  -٣

  . لشركات أخرى داخل المملكة أو خارجها) كليا أو جزئيا(
 والبحث عن وجهات الستراتيجيات جديده ة جديدلخلق تكنولوجياالخاصة بسابك " ٢٠-٢٠"جية تيق مع استرابتكار بالتناساال -٤

 . لعمل مستمر وطويل المدى
  

والسببين الرئيسيين . وأخرى تابعة لها تضم عدد من المراكز الرئيسية ، في عدد من بلدان العالمةلدى سابك عدد من مراكز البحث العلمي منتشر
 سابك تركيز، وهو يصف "التطوير الوطني"حد استراتيجيات سابك هي أ  حيث إن)أ: (حول العالم  التابعة لسابكمراكز البحث العلميار في إنتش

 في أي مكان يتواجد األكثر مهارةباحثين توظف  أن  في سابكإستطاعت) ب(كثر فائدة فيها و أ التي ستكون األماكنفي تطوير التكنولوجيا في 
  : للبحثة مراكز سابك الرئيسيوفيما يلي.  نو الباحثفيه هؤالء

  
 عالم وباحث ٥٠٠ ويعمل لديه أكثر من، م١٩٩١والذي بدأ نشاطه سنة . ة من مراكز سابك الرئيسييعد واحداً: مركز الرياض للبحث والتطوير

والتي والحديثة  ةالتكنولوجيا العالي تتمتع بتجهيزات، حيث يحتوي على األوسطحيث يعد أحد أكبر مراكز البحث والتطوير في الشرق . وفني
  .تسمح للقيام ببحث متكامل لجميع منتجات سابك

  



 

 ٤٩

 من الجبيل يتخذ معظمها لمصانع الشركات التابعه لسابك والتي ةتقديم خدمات الدعم الفوريل هسيسأتم ت:  الجبيل–مركز سابك للتكنولوجيا 
 متنوعة تتراوح ما بين الخبرة في التعامل مع المواد إلى تقنية المواد الحاكَّة عامالً  بخبرات ٩٠حيث يوجد في هذا المركز .  لهاالصناعية مقراً

  .  صغيرة الحجمأجهزة االختباروالمدعومة من قبل ، الموادتكنولوجيا إلى 
  

عمليات التحفيز ب ة الخاص في البحوثين للبحث، متخصصين كمركزماتم افتتاحه: الهند – فادودارا ووستن يمركز سابك للتكنولوجيا ه
  .  عامال٣٥ً عامالً في حين يعمل في فادودارا قرابة ٥٥حيث يعمل في هوستن . ةنماذج ومركبات مشابهووالكيمياويات 

  
 والتطوير في أوروبا، حيث يتخصص في مناطق البحثهولندا ويعد أحد أفضل مراكز -يقع في مدينة قيلين: مركز سابك أوروبا للبحث والتطوير

لبحث المتعلقه بالبولوليفينز وعمليات التحفيز و المواد األولية والكيماويات والعمل التكنولوجي والمركبات وتطبيقات الدفع الذاتي للبوليمرات ا
  . ، وأدوات التجاربة مقاييس للتفاعل، معامل مصغرتضم عامالً وتجهيزات ٩٠يوجد بالمركز قرابة الـ. والبالستيك

    
  
  

، المتحدةه مراكز تكنولوجيه حول العالم تتواجد في الواليات عولديها تس. GE مؤخرا من شركة ؤه شرامت") SIP(" ت المبتكرةسابك للبالستيكا
المواد اللدائنية موبالستيكية ور الثيالهندسة بخبراء في مجاالت SIPتتمتع جميع مراكز . نيف ٣١٨ عالم و٦٥٠بإجمالي . أوروبا، واسيا الباسيفيك

  .التجميع والتطبيقات المتعلقة بصناعة المركبات وتطبيقات  والتركيبات، والمنتجات المتخصصة العالي،ذات األداء
  
 على مبادرات ويشمل ذلك . خرى ومراكز بحث عالميةأالجهد البحثي لسابك، قامت سابك بالتحالف مع شركات ضمن ضافة إلى ذلك، من إ

كما تعمل سابك حالياً مع شركائها في . حقوق الملكية الفكريةما ينتج من المشاركة في  ، ويتبع ذلككمال البحثإ ووإشراف وتمويل مشتركة
  . الصين وفنلندا وإيطاليا واليابان وروسيا

  
تفاعالت البلمرة، تصميم طرق  حيث سبق وعملت مع جامعات سعودية لتطوير تحفيز ة،كاديمياألبحث الكما تعمل سابك عن قرب مع جماعات 

  .    على تغيير المناخة في المنطقة وكذلك تحليل تأثير منتجات سابك البالستيكياألسمدة القيام بإعداد التجارب على ،كلآلحل مشاكل الت
  

  : بعض اإلنجازات الرئيسية لشركة سابك

 . عملية إنتاج حمض أسيتيك جديد باستخدام أكسدة اإليثان •

وهي تسمح لسابك بإنتاج أولفنات ألفا الطولية " ألفا سابلين"يها  والتي يطلق علLinde A.Gتطوير عملية جديدة بالتعاون مع  •
 . بأعلى درجة نقاوة أكثر من ذي قبل وذلك باستخدام عناصر أساسية أقل في درجات الحرارة

 . في األسمنت) ناتج فرعي في صناعة الصلب(عملية جديدة الستخدام التراب الصناعي  •

لكربون لمنتجات جليكول اإليثيلين والتي ينتج عنها تقليل االنبعاثات ومصدر جديد عملية تنقية جديدة من غاز ثاني أكسيد ا •
 . إلنتاج اليوريا والميثانول

 . لتصنيع زجاجات المياه المعدنية بسعر أرخص) PET(درجة جديدة من بولي إيثيلين ثالثي الفيثفاليك  •

 . ويره بالشراكة مع المعهد الفرنسي للبترولتم تط) ١ يدعى سابك (محفز جديد في عملية إنتاج البولي إيثيلين  •

 . STAMAXبوزن وتكلفة قليلة، وقد تم ابتكاره باستخدام بالستيك سابك  "SMART"جزء أمامي للسيارة  •
  

  الملكية الفكرية
رخيصها لشركاتها  على تراخيص تكنولوجية والتي يتم إعادة تسابكوقد حصلت .  مجموعة سابكتلعب الملكية الفكرية دورا حيويا في أعمال

وترخص سابك لحلفائها حقوق الملكية الفكرية الخاصة ببعض التقنيات باإلضافة إلى ذلك، سابك ترخص تقنياتها الخاصة بها في جميع . التابعة
  أنحاء العالم بما في ذلك التقنيات المتعلقة بحمض الخليك وأوليفينات ألفا الخطية 

  . اختراعات٥٣ بطلبات لتسجيل براءة سابكلشركات األعضاء بمجموعة م، تقدمت ا٢٠٠٧وفي عام . ٠١-والبوتين
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  تقنية المعلومات
  : تهدف إلى تحقيق األهداف اإلستراتيجية التالية) FANAR( مؤخرا مبادرة عالمية باسم فنار سابكأكملت 

 .  حول العالمسابكتطبيق عمليات وإجراءات تجارية مشتركة في كافة مواقع عمل  •
 بدالً عن جميع حلول برامج سابكالمستخدم من قبل جميع شركات ) ERP(مليات بواسطة نظام تخطيط الموارد دعم هذه الع •

  .المعلوماتية
  

التي تقدم الخدمات المحاسبية والخدمات العامة وخدمات ") SSO("كما باشر مشروع الفنار في الوقت نفسه بإقامة وحدة تنظيم الخدمات المشتركة 
وتعمل وحدة تنظيم الخدمات المشتركة حاليا كمركز . مات تشغيل وصيانة تقنية المعلومات وإدارة هندسة المشاريع واإلمدادشؤون الموظفين وخد

  .  في الرياض والجبيللسابك العاملة في المملكة بما فيها المركز الرئيسي  مجموعة سابكتكلفة يقدم الدعم لجميع شركات

 إدارة المخاطر
مجا إلدارة المخاطر لمصلحة شركاتها التابعة من أجل إدارة المخاطر المتعلقة بأعمالها وعملياتها وتغطية تلك المخاطر تطبق مجموعة سابك برنا

. بما فيها أخطار تلف الممتلكات وتعطل األعمال ومسؤوليات سابك القانونية والتزاماتها التعاقدية تجاه الغير والناتجة عن عمليات مجموعة سابك
تناع أن برنامج إدارة المخاطر الذي تطبقه حالياً يمتاز بالفعالية ويوفر حماية مالئمة ضد جميع المخاطر المادية المصاحبة وترى سابك باق

 . ألعمالها وعملياتها
  

 سعر غاز خام تغذية 
  

لوقت الحاضر على الغاز  في ا مجموعة سابككما هو الحال بالنسبة للشركات السعودية األخرى العاملة في صناعة البتروكيماويات، تحصل
 يناير ١ دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر يعتبر منافسا جدا، والذي لم يتغير منذ ٧٥،٠الطبيعي كمادة خام بسعر 

عتبارا من تاريخ البدأ وقد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن قرار ينص على أن سعر اإليثان سيبقى ثابتا ولمدة سبع سنوات ا. م١٩٩٨
  .م٢٠١٦على ان ال يتجاوز ذلك الحد يناير 

 اإلجراءات القانونية 
  

 دعاوى قضائية، إما كمدع أو مدع عليه، وهي دعاوى تقع ضمن مجموعة سابكفي تاريخ نشرة اإلصدار، تواجه بعض الشركات األعضاء في 
 أو هالشركات قضايا قانونية يمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالسياق العمل الطبيعي ألعمال هذه الشركات، وليس لدى أي من ا

 .  الغير جوهرية بوضع إحتياطات لهذه الدعاوىسابك ، و بناء على ذلك لم تقم لمجموعة سابكالوضع المالي 
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  اإلدارة والموظفون
  اإلدارة

 في لمجلس اإلدارةوتتمثل المهام الرئيسية "). اإلدارة التنفيذية("دارة تنفيذية وفريق إ") المجلس(" من مجلس إدارة لسابكيتألف الجهاز اإلداري 
 وتقديم المشورة للجنة التنفيذية، فيما تضطلع اإلدارة التنفيذية بمسؤولية اإلدارة  لسابك واإلدارة العامةاإلدارة التنفيذيةاإلشراف على سياسة 

، ٥١٠١الشركة السعودية للصناعات األساسية، ص ب : لس اإلدارة وأعضاء التنفيذية هووعنوان العمل ألعضاء مج. سابكاليومية لعمليات 
  .، المملكة العربية السعودية١١٤٢٢الرياض 

 مجلس اإلدارة
 

 . ومنهم الرئيس ونائب الرئيس، واثنان يمثالن القطاع الخاصالحكومة السعودية من سبعة أعضاء، خمسة منهم يمثلون سابكيتألف مجلس إدارة 
  :ويضم المجلس في الوقت الحاضر كال من

؛ سنة الميالد ١-٠٩٩٠-٧٦٢٠-٨سجل مدني رقم (سمو األمير سعود بن عبد اهللا بن ثنيان آل سعود، رئيس مجلس إدارة سابك 
  )هـ١٣٧٣

 ورئيسا لمجلس إدارة شركة م ويعمل كذلك رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع٢٠٠٣ سنة سابكعين سموه من قبل الحكومة رئيسا لمجلس إدارة 
م مهندساً في أمانة مدينة الرياض حيث تنقل في ١٩٧٧وكان قد التحق بالخدمة المدنية سنة . مرافق ونائبا لرئيس مركز األمير سلمان التعاوني

سا للهيئة الملكية للجبيل كما عمل عضو مجلس إدارة في عدد من الهيئات الحكومية في مجال المياه والكهرباء وعين رئي. العديد من المناصب
  .م١٩٧٧ في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود سحصل سموه على شهادة بكالوريو. م٢٠٠١وينبع سنة 

  )هـ١٣٦٨؛ سنة الميالد ١-١٥٤-٢٤٢٩-٢سجل مدني رقم (محمد بن حمد الماضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لسابك 

م ويعمل المهندس الماضي كذلك رئيسا لمجلس إدارة شركة سافكو ١٩٩٨ سنة لسابكمن قبل الحكومة رئيسا تنفيذيا عين المهندس محمد الماضي 
كما شغل منصب عضو مجلس إدارة بشركة . ورئيسا للجنة التنفيذية لمجمع سابك الصناعي للبحث والتطوير ورئيس مجلس إدارة سابك أوروبا

. والسعوديين ويرأس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التايوانية المشتركة للتعاون االقتصادي والفنيألبا ومجلس رجال األعمال األمريكيين 
كما أن المهندس الماضي عضواَ أيضاَ في لجنة التوازن اإلقتصادي ورئيس مجلس إدارة اإلتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات 

وقد التحق المهندس الماضي بسابك .  المجلس اإلستشاري الدولي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادنوعضو مجلس العولمة بالبرتغال وعضو
م وهو مهندس كيميائي، حصل على شهادة بكالوريوس في العلوم من جامعة كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية في ١٩٧٦منذ إنشائها سنة 

  .م١٩٧٥ة من جامعة ويومنغ بالواليات المتحدة م وشهادة ماجستير في الهندسة الكيميائي١٩٧٣

  )هـ١٣٦٥؛ سنة الميالد ١-٠١٠٧-٣٠٨٧-٥سجل مدني رقم (أحمد بن إبراهيم الحكمي، عضو مجلس إدارة 

م ويعمل أيضا وكيال لوزارة االقتصاد والتخطيط ويرأس الدائرة ١٩٩٤ سنة سابكًعين األستاذ الحكمي من قبل الحكومة عضوا في مجلس إدارة 
 لالستثمارات الصناعية وعضو مجلس إدارة في الهيئة العليا سابككما يشغل  منصب رئيس مجلس إدارة شركة . المسئولة عن الخطط الخمسية

وقد سبق أن شغل عدة مناصب في وزارة التخطيط وعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة الرازي وعضوا في مجلس إدارة . لتطوير مدينة الرياض
وحصل األستاذ الحكمي على شهادة بكالوريوس في الزراعة من . الموحدة للكهرباء في المنطقتين الغربية والجنوبية الغربيةالشركة السعودية 

  .م١٩٧٨م وشهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة سانتا كالرا بالواليات المتحدة في ١٩٧٧جامعة الملك سعود في 

  )هـ١٣٧٩؛سنة الميالد ١-٠٣٧٢-٠٥٥٨-٨جل مدني رقم س(صالح بن عيد الحصيني، عضو مجلس إدارة 

م، وهو أيضاً عضو في مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة ٢٠٠١ سنة سابكعين األستاذ الحصيني من قبل الحكومة عضوا في مجلس إدارة 
رة التجارة والصناعة للشؤون الصناعية وقد سبق أن عميل وكيال لوزا. ابن البيطار وعضو مجلس إدارة شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني

كما عمل في صندوق النقد . وشغل عدة مناصب في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وكان عضواً في منظمة الخليج لالستشارات الصناعية
وحصل األستاذ . لميةكما أن اإلستاذ الحصيني عضو الفريق التفاوضي السعودي لمنظمة التجارة العا. م١٩٩٦م إلى١٩٩١الدولي من سنة 
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م وشهادة ماجستير في االقتصاديات النامية من الجامعة ١٩٨٠الحصيني على شهادة بكالوريوس في االقتصاد من جامعة الملك سعود في 
  .األمريكية في واشنطن بالواليات المتحدة

  )هـ١٣٨٠الميالد ؛سنة ١-٠٥٥٤-٧٩٠٣-٢سجل مدني رقم (عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس، عضو مجلس إدارة 

وسيشغل اإلستاذ الفارس منصب مدير عام مصرف اإلنماء . م٢٠٠٤ سنة سابكعين األستاذ الفارس من قبل الحكومة عضوا في مجلس إدارة 
 مديرا وقد سبق وأن عمل في مؤسسة النقد العربي السعودي. وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لإلنتاج الثالثي للطاقة) حالياَ تحت التأسيس(

. كما عمل لدى شركة إيرنست آند يونغ بمكتبها في لوس أنجلوس بالواليات المتحدة. للتدقيق الداخلي ومن ثم مديرا إلدارة الحسابات العامة
م وشهادة ماجستير في المحاسبة من جامعة وستيرن إلينوي ١٩٨٢وحصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود في 

  .كما حصل على شهادة محاسب قانوني معتمد بوالية كاليفورنيا، الواليات المتحدة. م١٩٨٩يات المتحدة في بالوال

  .ولقد عمل األستاذ الفارس في مصلحة الزكاة والدخل بمنصب مدير عام

  )هـ١٣٧٨؛ سنة الميالد ١-٠٠٠١-٠٨٤٣-٩سجل مدني رقم (محمد بن سليمان أبانمي، عضو مجلس إدارة 

ويعمل كذلك مديرا عاما لمؤسسة . م ممثال للقطاع الخاص١٩٨٩ سنة سابكتاذ أبانمي من قبل الجمعية العامة عضوا في مجلس إدارة انتخب األس
وسبق أن تولى منصب . أبانمي الصناعية وهو عضو مجلس إدارة كل من شركة اسمنت القصيم وشركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

. ل من مجموعة سامبا المالية وسافكو وابن البيطار والشركة الوطنية للنقل البحري والشركة الخليجية الصناعية المتحدةعضو مجلس إدارة في ك
  .م١٩٨١وحصل األستاذ أبانمي على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة وستيرن إلينوي بالواليات المتحدة في 

  )هـ١٣٧٥؛ سنة الميالد ١-٠٠١٢-٣٤٩٠-٣سجل مدني رقم  (عبداهللا بن محمد العيسى، عضو مجلس إدارة

وهو يملك مؤسسة عبداهللا محمد . م ممثال للقطاع الخاص١٩٩٠ سنة سابكانتخب األستاذ العيسى من قبل الجمعية العامة عضوا في مجلس إدارة 
سى وأوالده وشركة األسمنت العربية والشركة ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة لكل من شركة محمد العي. العيسى لالستشارات الهندسية

وسبق أن عمل عضوا بمجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات وشركة . السعودية للفنادق والمناطق السياحية وبنك الرياض وشركة رعاية
 الهندسة الصناعية من جامعة ساوثيرن وقد حصل األستاذ عبداهللا العيسى على شهادة بكالوريوس في. تبوك للفنادق والشركة الوطنية للشحن

  .م١٩٨٠م وشهادة ماجستير في نفس التخصص من نفس الجامعة في ١٩٧٨ميثودست بوالية تكساس في 

  )هـ١٣٨٤؛سنة الميالد ١-٠١١٤-٠١١٩-٧سجل مدني رقم (أحمد بن محمد العمر، سكرتير مجلس اإلدارة 

م، كما يشغل مدير عام المركبات العطرية، وهو حاليا عضو في مجلس إدارة شركة ٢٠٠١ سنة سابكعين األستاذ العمر سكرتير لمجلس إدارة 
الرازي وسبق أن كان عضواً في مجلس شركة ابن سينا وحصل األستاذ أحمد العمر على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك 

  .عمالويعد اآلن شهادة الماجستير في إدارة األ. م١٩٩٥عبد العزيز في 

 اإلدارة التنفيذية
  

، فريقا متمرسا يضم اثني عشر نائبا )راجع ما ورد أعاله (لسابكيقود المهندس محمد الماضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
ة،الخدمات المشتركة، المالية، القانونية،الموارد البشري: وتتم إدارة الخدمات اإلدارية عبر وحدات مركزية وتشمل خمس مهمات هي. للرئيس

وتقوم وحدة البتروكيماويات بتنسيق الوحدات اإلستراتيجية الثالث الخاصة بالمنتجات الكيماوية، وهي الكيماويات األساسية . واألبحاث والتقنية
  .أما وحدتا العمل األخريان فهما األسمدة والمعادن. والبوليمرات والوسطيات

  )هـ١٣٧٦؛ سنة الميالد ١-٠١٨٦-١٤٦٨-٣سجل مدني رقم  ( مطلق المريشد، نائب الرئيس للمالية

وقبل عمله بهذا المنصب عمل في منصب نائب الرئيس لشؤون الخدمات .  للشؤون الماليةسابكيشغل األستاذ المريشد منصب نائب رئيس 
 وشركة كيان السعودية ينسابويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة .  على التوالي حديدالمشتركة ورئيسا لشركة صدف وشركة

 سابك الخاصة للتأمين ، وعضو اللجنة التنفيذية لألبحاث والتقنية بسابك وعضو مجلس إدارة بشركة ألبا وشركة سابكللبتروكيماويات وشركة 
 من جامعة دينفر وحصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء النووية والرياضيات. لالستثمارات الصناعية والصندوق السعودي للتنمية
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بالواليات المتحدة وشهادة ماجستير في الهندسة النووية من جامعة برنستون بالواليات المتحدة األمريكية وشهادة ماجستير في إدارة األعمال من 
  .جامعة ستانفورد بالواليات المتحدة

  )هـ١٣٧٢سنة الميالد ؛ ١-٠١٢٨-٢٦٤٢-٤سجل مدني رقم (يوسف الزامل، نائب الرئيس للكيماويات األساسية 

م نائب الرئيس لوحدة الكيماويات األساسية، وهي الوحدة المسؤولة عن األوليفينات والمركبات العطرية ٢٠٠٢عين األستاذ الزامل في عام 
  . مجموعة سابكواألكسجينات في

اصب كان آخرها منصب رئيس مجموعة األسمدة، ومنذ ذلك الحين، تقلد عدة من. م١٩٧٧وقد التحق األستاذ الزامل بسابك منذ تأسيسها في عام 
كما شغل األستاذ الزامل ). الشركة السعودية لتسويق األسمدة(، مدير عام سنابك ) للتسويق المحدودةسابكشركة (نائب الرئيس لشؤون التسويق 
ارة شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات  كالبتروكيماويات والهندسة والعمليات والتسويق، ويرأس مجلس إدسابكعدة مناصب في مختلف أقسام 

  .م١٩٧٦حصل األستاذ الزامل على شهادة بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في ). المتحدة(

  )هـ١٣٧٩؛ سنة الميالد ١-٠٠٠٥-٧١٢٩-٧سجل مدني رقم (خالد المانع، نائب الرئيس للوسطيات 

م، ثم عين في وقت الحق من تلك السنة مديرا ١٩٩٣م، وأصبح مديرا إقليميا للمبيعات في سنغافورة سنة ١٩٩٠ع بسابك سنة التحق األستاذ المان
 الشرق األقصى في هونغ لسابكم، أصبح المدير العام ١٩٩٨وفي .  الشرق األقصى المحدودة، في مكتب تايوانسابكممثال أول لشركة / إقليميا 
 سابكويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة .  آسيا باسيفيك المحدودةسابكاد إلى سنغافورة مديرا عاما لشركة م ع١٩٩٩وفي عام . كونغ

 في الهندسة من جامعة ميجي بطوكيو في سوحصل األستاذ المانع على شهادة بكالوريو. أمريكا وعضو اللجنة التنفيذية لألبحاث والتقنية بسابك
كما يجدر بالذكر أ، األستاذ المانع يتحدث اللغتين . م١٩٨٩تير في الهندسة من جامعة تايوان الوطنية م ثم حصل على شهادة الماجس١٩٨٤

  .اليابانية والصينية

  )هـ١٣٧٢؛ سنة الميالد ١-٠٣٢٩-١٢٩٩-٨سجل مدني رقم (عبد الرحمن العبيد، نائب الرئيس لالبحاث والتقنية . د

والمسئولة عن البوليثيلين والبوليبروبلين .  وحدة البوليمر-د نائب رئيس سابك لالعمال االستراتيجيةقبل توليه لمنصبه الحالي، كان الدكتور العبي
  .  وتمت إضافة الـ بي في سي والبوليستر لمهامة األصلية٢٠٠٦وقد تم تعيينه لهذا المنصب في نوفمبر . و بي في سي والبوليستر

م، رقي إلى مرتبة مدير ١٩٩٦وفي عام .  الصناعي للبحث والتطويرسابكطوير في مجمع م كمدير للت١٩٨٩التحق الدكتور العبيد بسابك سنة 
وعقب عملية تغيير تنظيمية، تغير مسمى منصبه ليصبح نائب . عام األبحاث والتقنية حيث كان مسئوال عن كافة أعمال البحث والتطوير بسابك

وشغل الدكتور العبيد سابقاَ منصب ..  لألبحاث والتطويرسابكتأسيس وإدارة مجمع وقد لعب دورا مهما في . الرئيس التنفيذي لألبحاث والتقنية
 لسابك ونائب رالرئيس لوحدة للبولي أوليفينات ورئيس مجلس مديري إبن سينا الشركة التبعة سابكرئيس مجموعة أعمال الوسطيات في 

 وعضو ابن زهرالياً رئيس مجلس مديري  شركة وهو ح) م١٩٩٨-م١٩٩٧(والرازي ) م٢٠٠١-م١٩٩٨ (ابن زهرو) م٢٠٠٤-م٢٠٠١(
وقبل . سابككما شغل منصب رئيس اللجنة الفنية في .  وعضو اللجنة التنفيذية لألبحاث والتقنية بسابكسابك األوروبيةالمجلس اإلشرافي لشركة 

وهو يحمل شهادة بكالريوس في الهندسة . د بالرياضالتحاقه بسابك، عمل الدكتور العبيد أستاذا مساعدا في الهندسة الكيميائية بجامعة الملك سعو
الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وشهادة ماجستير من جامعة كاليفورنيا وشهادة الدكتوراه في الموضوع ذاته من جامعة نوتردام 

  .بالواليات المتحدة

 )هـ١٣٧٦؛ سنة االميالد ١-٠٠٣٧-١٣٩٧-٩سجل مدني رقم (فهد الشعيبي، نائب الرئيس لألسمدة 

م كباحث بتروكيماويات، وخالل الفترة ١٩٧٩وقد التحق بسابك سنة . م   نائبا للرئيس لوحدة األسمدة ٢٠٠٦ نوفمبر١عين األستاذ الشعيبي في 
روبا حيث اضطلع م، أصبح مديرا إقليميا للمبيعات لمنطقة أو١٩٨٤وفي سنة . م تلقى تدريباً في الواليات المتحدة١٩٨٢م إلى ١٩٨٠من 

بمسؤولية التسويق واألبحاث والشؤون اللوجستية وتسويق المنتجات البالستيكية، ثم ارتقى إلى منصب مدير عام حيث تضمنت مسؤولياته إنشاء 
مسئولية  عاد األستاذ الشعيبي إلى الرياض كمدير ألعمال البالستيك في سابيك للتسويق المحدودة وب١٩٩١وفي عام . سابك األوربيةشبكة 

وقبل تولي منصبه الحالي، عمل في منصب رئيس . م، أصبح نائب الرئيس للمبيعات١٩٩٤وفي عام . مبيعات البالستيك الدولية والتسويق
وشغل األستاذ الشعيبي أيضاَ منصب ). ٢٠٠٦-٢٠٠٢(البولستر / ونائب الرئيس للبولي كلوريد الفينيل) م٢٠٠٢-م١٩٩٩(مجموعة  البوليمرات 



 

 ٥٤

وحصل .  في العديد من المؤتمرات الدولية وتقدم خاللها ببحوثسابككما مثل . سابكلس إدارة اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير أعمال رئيس مج
  .م١٩٧٨األستاذ الشعيبي على شهادة بكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود في 

  هـ ١٣٧٢؛ سنة الميالد ١-٠٠٩١-٧١٨٦-٧سجل مدني رقم  (حمود التويجري، نائب الرئيس للشؤون القانونية والمراجعة

قبل توليه لعمله الحالي عين األستاذ التويجري نائبا للرئيس لشؤون تنسيق البتروكيماويات، قبل عمله الحالي، عين نائبا للرئيس للشؤون المالية 
وهو .  نحو العولمة وضمان االستمرار في تحقيق النمو المربحبكسام وفقا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يهدف إلى إدارة توجه ٢٠٠٣في سبتمبر 

وهو عضو في مجلس إدارة . ١٩٨٣خريج معهد جورجيا للتقنية وحمل شهادة ماجستير في الهندسة الصناعية وحصل على هذه الشهادة في عام 
لس إدارتي شركة بتروكيميا والشركة العالمية للشحن  ورئيس مجسابك األوروبيةالهيئة الملكية للجبيل وينبع وعضو المجلس اإلشرافي لشركة 

  .سابكوالنقل، ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع تطوير أعمال 

  )هـ١٣٧٣؛ سنة الميالد ١-٠٠٧٤-٠٧٣٦-٣سجل مدني رقم (على الخريمي، نائب الرئيس لتطوير عمليات التصنيع 

إحدى شركات سابك ) ينبت(ناصب عديده في شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات ، شغل األستاذ الخريمي ملسابكقبل التحاقه باإلدارة العامة 
ويشغل حاليا منصب رئيس مجلسي إدارة كل . وقبل تقلده منصبه الحالي، كان قد شغل منصب نائب رئيس اإلدارة القانونية والرقابة. المساهمة

نفيذيه لسابك فنار وكذلك لجنة سابك اوفرسيس للدراسات يحمل شهادة وهو عضو في اللجنة الت). كيميا(من شركة الجبيل للبتروكيماويات
  .بكالوريوس في الهندسة الكيميائية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران

  )هـ١٣٧٦؛ سنة الميالد ١-٠١٥١-٩٤٤٦-٥سجل مدني رقم  ( إبراهيم الشويعر، نائب الرئيس للمعادن

ب، عمل األستاذ الشويعر نائباً للرئيس للشئون القانونية والمراجعة، وقبل ذلك رئيسا لشركة ابن حيان للمنتجات البالستيكية قبل توليه هذا المنص
ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للغازات الصناعية ونائب . وشركة شرق، ونائب الرئيس بشركة بتروكيميا) طيف(

وقد ترأس مجلس إدارة طيف، وتقلد منصب عضو لجنة التسعير واللجنة الصناعية بشركة . لخليج لدرفلة األلمنيومرئيس مجلس إدارة شركة ا
. كما عمل نائبا للرئيس لوحدة الكيماويات الوسطية ونائب الرئيس لألبحاث والتقنية. صدف ومنصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لهذه الشركة

وحصل األستاذ إبراهيم الشويعر على . جنة السعودية الروسية للتعاون االقتصادي والتجاري والثقافي والفني في الللسابككذلك تم تعيينه ممثال 
  .م١٩٧٧شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 

  )هـ١٣٧٥سنة الميالد ؛ ١-٠٢٢٥-٣٧٨٩-٦سجل مدني رقم (منصور الخربوش، نائب الرئيس للمنتجات الخاصة 

وقبل تعيينه في منصبه . يشغل األستاذ الخربوش منصب نائب الرئيس للمنتجات الخاصه وقبل ذلك عمل نائباً للرئيس لتنظيم الخدمات المشتركة
لك في شركة وعمل كذ. ومنصب مدير عام وحدة البولي أوليفينات) الفنار (سابكالحالي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمشروع تحول أعمال 

م ١٩٨١وهو حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا بالواليات المتحدة في . كيميا وشركة شرق وشركة ينبت
ركة  وش حديدم ويشغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركة١٩٨٢و شهادة ماجستير الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا بالواليات المتحدة في 

  . الهند المحدودةسابك

  ): هـ١٣٨٢:  من مواليد١- ٠٠٦١-٠٩٣٠-٢بطاقة أحوال رقم (نائب رئيس الشركة لشئون الموارد البشرية / يوسف البنيان
  

ما ك.  ٢٠٠٨ لشئون الموارد البشرية واالتصاالت بالشركة في فبراير عام –شغل األستاذ يوسف البنيان سابقا منصب نائب الرئيس لشركة سابك 
  . المحدودة وسنغافورة) لدول آسيا والمحيط الهادي(أنه أيضا شغل منصب رئيس مجلس اإلدارة لشركة سابك 

قبل تكليفه بالرئاسة كان األستاذ البنيان المدير العام لوسائط الفيبر في سابك بالرياض وقبل ذلك كان المدير العام لفرع سابك بالواليات المتحدة 
  . ٢٠٠٥ -٢٠٠٢ والمدير العام لفرع سابك بدول آسيا والمحيط الهادي في الفترة من ٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٥تحدة من بهيوستن بالواليات الم

  
 ١٩٩٠ بوظيفة في قسم العالقات العامة ثم بعد ذلك أصبح مديرا للمعارض في الفترة من عام م١٩٨٧بدأ األستاذ البنيان حياته في سابك عام 

  . ذلك العديد من المناصب بما في ذلك المدير التجاري ومدير العمليات وتولى بناء على ١٩٩٤حتى عام 
كما أنه له نجاحات ملحوظة في . ١٩٩٦ و درجة الماجستير في اإلدارة الصناعية عام ١٩٨٧حصل البنيان على بكالوريوس االقتصاد عام 

  .  المتحدة بهيوستنتحسين النصيب السوقي لشركة سابك فرع آسيا ودول المحيط الهادي وفرع الواليات
  

  ): هـ١٣٧٤، من مواليد عام ١- ٠٠٨٩-٣١٣٤-٥بطاقة أحوال رقم (عبد اهللا بازيد نائب رئيس الشركة لشئون الخدمات المشتركة 



 

 ٥٥

  .  وانضم إلى شركة سابك فرع هولندا في أوائل الثمانيات١٩٧٩انضم األستاذ بازيد إلى شركة سابك عام 
 في المملكة المتحدة واليابان والواليات المتحدة أصبح مسئوالً عن بناء أول مجمع لإليثيلين في المملكة وبعد عدد من المشروعات المشابهة

  .  أصبح مستشار لمجلس إدارة سابك باليابان ليتولى بعد ذلك منصب مدير قطري١٩٩٣العربية السعودية وفي عام 
  

تحواذ محتملتين في أوربا وكذا انضم إلى المفاوضات التي نتج عنها وفي نفس الوقت أصبح األستاذ بازيد مدير المشروعات لصفقتي اس
 وبعد االستحواذ انضم إلى مجلس إدارة شركة سابك يورو للبتروكيماويات ليقود عملية ٢٠٠٢ للبتروكيماويات عام DMSاالستحواذ على 

  . التكامل
  

  . على بكالوريوس الهندسة المدنيةوقد تخرج األستاذ بازيد من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحصل 
  

  ): هـ١٣٧٨:  من مواليد١- ٠١٥٦-٥٤٢٢-٩بطاقة أحوال رقم  (األستاذ عبد السالم المزروع نائب رئيس الشركة للبوليمرات 
مهندس  ك١٩٨٢ التابعة لشركة سابك عام SADAFاألستاذ عبد السالم المزروع هو نائب رئيس شركة سابك للبوليمرات وقد انضم إلى شركة 

 كما أنه عمل في العديد من SADAFعمليات ثم بعد ذلك عين بالواليات المتحدة في شل للكيماويات، وهي شريك متضامن باألسهم مع شركة 
  . المواقع الرئيسية في سابك مثل التسويق والعمليات والتخطيط والدعم الفني

  
هندس الكيماويات والذي حصل على ماجستير من جامعة برادفورد من المملكة وقبل أن يتولى منصبه الحالي كان السيد عبد السالم المزروع م

كما أنه رأس قسم التخطيط العلمي وكان عضو مجلس إدارة في العديد من .  المتحدة وكان مديرا عاما مسئوال عن التسويق عالميا لمادة البوليفين
   .شركات سابك التابعة مثل كيميا ويانبيت وشارك، وجاز وابن رشد

  
  . باإلضافة إلى أن السيد المزروع يشغل حاليا رئيس مجلس إدارة سابك فرع الهند ورئيس مجلس إدارة سابك للبتروكيماويات فرع تركيا

  
  مكافآت وحصص أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذية

 اآلخرين  مجموعة سابكعضاءوأ) بما في ذلك أقاربهم (سابكم، كان عدد الحصص التي يملكها كل عضو في مجلس إدارة ٢٠٠٨في مارس 
  على النحو التالي 

  
  

  تاريخ الملكية  اسم المدير

عدد األسهم 

المملوكة في 

  سابك

عدد األسهم 

المملوكة في 

  ينساب

عدد األسهم 

المملوكة في 

  سافكو

عدد األسهم 

المملوكة في 

كيان 

  السعودية

سمو األمير سعود بن عبداهللا بن ثنيان آل 
  سعود، رئيس مجلس اإلدارة

  ١٥٠,٠٠٠  -  ٢١,٩٩٥  ٤٨,٣٣١  م٢٠٠٨ مارس ٢١

محمد الماضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  والرئيس التنفيذي

 م٢٠٠٨ مارس ٢١
١٨,٠٠٠  ١٢٢,٩٠٠  ١٥,٠٠٠  -  

  أحمد إبراهيم الحكمي، عضو مجلس إدارة

  

 م٢٠٠٨ مارس ١٧
-  -  -  -  

صالح بن عيد الحصيني، عضو مجلس 
  إدارة

 م٢٠٠٨ مارس ١٧
-  -  -  ١٠  

  المحسن الفارس، عضو مجلس إدارةعبد 

   

 م٢٠٠٨ مارس ١٥
-  -  -  -  

محمد بن سليمان أبانمي، عضو مجلس 
  إدارة

 م٢٠٠٨ مارس ١٧
١٠,٠٠٠  ٧١,٠٠٠  ١٥,٠٠٠  ١٢١,٥٠٠  

  -  -  -  ٢٥٠,٠٠٠ م٢٠٠٨ مارس ١٨  عبد اهللا محمد العيسى، عضو مجلس إدارة
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 وأعضاء) بما في ذلك أقاربهم (سابكم ، كان عدد الحصص التي يملكها سكرتير مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية لدى ٢٠٠٨في مارس 
  : اآلخرين على النحو التاليمجموعة سابك

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 المالية الموحدة سابك من قوائم ٢، والموضح بمزيد من التفصيل في اإليضاح رقم ينسابباستثناء برنامج منح األسهم للموظفين والمتعلق بأسهم 
 لم يحصل على أية عمولة أو سابك، فإن أيا من أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى نشرة اإلصدارم والواردة في ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

م أيضاً على أي شروط أو أحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية خصم أو سمسرة أو أي عوض غير نقدي، ولم يحصل أي منه
  .نشرة اإلصدار أو أي من شركاتها التابعة خالل السنتين السابقتين لتاريخ سابكأوراق مالية من قبل 

  

  تاريخ الملكية  االسم والمنصب
عدد األسهم 
المملوكة في 

  سابك

عدد األسهم 
المملوكة 
  في ينساب

عدد األسهم 
المملوكة 
  في سافكو

عدد األسهم 
المملوكة في 

كيان 
  السعودية

أحمد بن محمد العمر، سكرتير 
  مجلس اإلدارة

 مارس ١٧
  ٠  ٠  ٠  ٠ م٢٠٠٨

مطلق المريشد، نائب الرئيس 
  للمالية

 مارس ١٥
  ١٣,٠٠٠  ٢,٠٠٠  ٦,٠٧٥  ٩,٥٥٦ م٢٠٠٨

الرئيس يوسف الزامل، نائب 
  للكيماويات األساسية

 مارس ١٥
  ٨,٢٢٠  ١٣,٦٦٥  ١,٠٠٠  ١٩,٨٣١ م٢٠٠٨

خالد المانع، نائب الرئيس 
  للوسطيات

 مارس ١٢
  ٠  ٠  ١١٠  ٠ م٢٠٠٨

عبد الرحمن العبيد، نائب الرئيس 
  لألبحاث والتقنية

 مارس ١٦
  ١,٠٠٠  ٠  ٨٥  ٠ م٢٠٠٨

  فهد الشعيبي، نائب الرئيس

للكلوريد المتعدد الفينيل 
  بوليستروال

 مارس ١٥
  ٧٩٠  ٥٨,٠٨٥  ١١٠  ٦,٧١٨ م٢٠٠٨

حمود التويجري، نائب الرئيس 
  للشئون القانونية والمراجعة

 مارس ١٩
  ٠  ٠  ٣٠٠  ٩٠  م٢٠٠٨

علي الخريمي، نائب الرئيس 
  للشئون الصناعية

 مارس ٢٢
  ٠  ٠  ٠  ٠ م٢٠٠٨

إبراهيم الشويعر، نائب الرئيس 
  للمعادن

 مارس ٢٢
  ٠  ٠  ١٣٠  ٠ م٢٠٠٨

الخربوش، نائب الرئيس منصور 
  للمنتجات الخاصة

 مارس ١١
  ١٤,٠٠٠  ٠  ٠  ٠ م٢٠٠٨

يوسف البنيان ، نائب الرئيس 
  للقوى العاملة

 مارس ١٧
  ٢٣,٠٠٠  ٠  ٠  ٠ م٢٠٠٨

عبداهللا بازيد، نائب الرئيس 
  للخدمات المشتركة

 مارس ٢٠
  ١٠,٠٠٠  ٠  ٠  ٠ م  ٢٠٠٨

عبدالسالم المزروع، نائب 
  الرئيس للبوليمرز

  مارس١٥
  ٠  ٠  ١٥٥  ٠ م٢٠٠٨



 

 ٥٧

حصل أي منهم أيضاً على أي  على أية عمولة أو سمسرة أو أي عوض غير نقدي، ولم يسابككذلك لم يحصل أي من أعضاء مجلس إدارة 
 أو أي من شركاتها التابعة خالل السنتين السابقتين سابكشروط وأحكام أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية من قبل 

  .نشرة اإلصدارلتاريخ 

  .  لم يتعرض لإلفالسسابكو كبار التنفيذيين في ، فإن أيا من أعضاء مجلس اإلدارة أو سكرتير مجلس اإلدارة أنشرة اإلصداروكما في تاريخ 

 او كبار التنفيذيين وال ألي من أقاربهم مصلحة جوهرية أو ذات سابك ألي من أعضاء مجلس إدارة نشرة اإلصداركذلك ال يوجد في تاريخ 
  . في أي عقد أو اتفاق قائم أو محتمل مجموعة سابكأهمية تذكر بالنسبة ألعمال

، ")الجمعية العامة السنوية(" بتوصية يرفعها مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة السنوية للمساهمين سابكعضاء مجلس إدارة يتم تحديد أتعاب أ
 ٣١وقد بلغ إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة عن السنوات المالية المنتهية في . وهي المختصة برفض أو إقرار توصية المجلس بهذا الشأن

  . مليون ريال  على التوالي٤،١ما مجموعه ) بما فيها المكافآت العينية(م ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ديسمبر 

  تعيين الرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس اإلدارة

مباشرة من قبل مجلس الوزراء لفترة ينص عليها قرار التعيين ) بمن فيهم الرئيس التنفيذي (سابكيتم تعيين ممثلي الحكومة في مجلس إدارة 
لس الوزراء، بينما يعين األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة للمساهمين ولمدة ثالث سنوات في المعني الصادر عن مج

  .الشركة عقد عمل مع  اإلصدارنشرة   في تاريخالمجلسعلما بأنه ليس لدى أي من أعضاء . العادة

  .الشركةعقد عمل مع  نشرة اإلصدار في تاريخ الرئيس التنفيذي ، علما بأنه ليس لدىمجلس اإلدارة من الرئيس التنفيذي تحدد مكافأت

 صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
هذه، فإن النظام   اإلصدار نشرةوكما في تاريخ. "معلومات عامة"لإلطالع على ملخص صالحيات أعضاء مجلس اإلدارة يرجى مراجعة قسم 

 أية صالحيات بالتصويت على عقد أو عرض له فيه مصلحة جوهرية أو أية صالحية جلس اإلدارةماألساسي للشركة ال يخول أي عضو في 
 . باالقتراض من الشركة

 ال يملك صالحية التصويت على أي عقد أو عرض له فيه مصلحة ولكن .صالحية التصويت و يملك مجلس اإلدارة عضو في الرئيس التنفيذي
أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم  على التوالي من ٧١ و ٦٩وفقا للمادتين  القتراض من الشركةجوهرية وال لديه أية صالحية تخوله ا

   ).٢٢/٧/١٩٦٥الموافق (هـ ٢٢/٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/الملكي الكريم رقم م

 الموظفون
  

لعمالة السعودية حوالي وتشكل ا.  موظف في المملكة١٦,٤٠٠ موظف حول العالم منهم ما يقارب ٠٠٠،٣٠ نحو  مجموعة سابكيعمل لدى
 حسب فئاتهم الوظيفية خالل  مجموعة سابكويوضح الجدول التالي توزيع موظفي.  العاملين في المملكة مجموعة سابكمن بين موظفي% ٩٠

  :الفترة المبنية

  م٢٠٠٨ فبراير ٢٩كما في   الفئات الوظيفية

  ٤٠٠  المراكز اإلدارية العليا

  ٣,٦٠٠  المراكز اإلدارية المتوسطة

  ٢٦,٠٠٠  الوظائف األخرى

  ٣٠,٠٠٠  مجموع الوظائف 

  %)١تخضع االرقام اعاله لنسبة خطأ في حدود : مالحظة(

  :الغراض الجدول اعاله
تشمل نائب رئيس مجلس اإلدارة، رئيس الشركة، نائب الرئيس التنفيذي،، نائب الرئيس الكبير، نائب الرئيس، رئيس " المراكز اإلدارية العليا"

  .ة والمدراء العامينالمجموع



 

 ٥٨

  تشمل جميع المدراء، رؤساء األقسام، المشرفون، رؤساء العمال ورؤساء المجموعة" المراكز اإلدارية الوسطى"
  .تشمل جميع الوظائف غير المراكز اإلدارية العليا وغير المراكز اإلدارية المتوسطة" الوظائف األخرى"

  .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ خالل السنة المالية المنتهية في  سابك مجموعةلم يطرأ أي تغيير جوهري في عدد موظفي
  
  



 

 ٥٩

  آخر التطورات واآلفاق المستقبلية
، وقعت سابك ومجموعة سينوبيك عقد مبدئي النشاء شركة تكون مملوكة بالمناصفة لالستثمار في مشتقات االيثيلين، على أن ٢٠٠٨ يناير ٣١في 

 ٤٠٠,٠٠٠ طن متري من البوليثلين و ٦٠٠،٠٠٠ا المشروع مليون طن متري من االنتاج، منها سينتج هذ. ينشأ هذا المجمع في تنجين بالصين
سيتم إمداد المجمع من االيثيلين من كسارة أيثيلين مملوكة لشركة تنجين للبتروكيماويات، وهي فرع لمجموعة . طن متري من إيثلين جاليكول

  .م٢٠٠٩ دوالر أمريكي، وهو مجدول التمام عمليات تشييده في سبتمبر  مليار١,٧إجمالي االستثمار في هذا المجمع . سينوبيك

  



 

 ٦٠

  وصف رأس المال واألرباح الموزعة على المساهمين
  

 سهم عادي مصرح به، بقيمة ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ممثلة في ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ نشرة اإلصدار المصرح به في تاريخ سابكبلغ رأسمال 

  . واحد رياالت للسهم ال١٠اسمية قدرها 

، %٣٠ فيما تعود ملكية النسبة الباقية، سابكمن % ٧٠في الوقت الحاضر ") الحكومة السعودية("تملك حكومة المملكة العربية السعودية 

أنه ، علما ب و األجانب المقيمين داخل المملكة العربية السعوديةلمساهمين من جمهور المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي

  . سابكمال  من رأس% ٥ يملك أكثر من الحكومة السعودية ال يوجد أي مساهم باستثناء نشرة اإلصدارفي تاريخ 

 سهم عادي مصرح به ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال ممثلة في ١٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠م ٢٠٠٤م و٢٠٠٣م و٢٠٠٢ ديسمبر ٣١ في سابكمال  وكان رأس

  .  رياال للسهم الواحد٥٠بقيمة اسمية قدرها 

 ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ قدرها  غير العادية زيادة رأس مال الشركة و ذلك عن طريق منح أسهم مجانيةم، أقرت الجمعية العامة٢٠٠٥ إبريل ١٦ي وف

 ٣١ في القوائم المالية المراجعة للسنة المالية المنتهية في ١٧المالحظة  يرجى مراجعة.  رياال للسهم الواحد٥٠سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 

 ريال سعودي ممثلة في ٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ المصرح به سابكم، بلغ رأس مال ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١م، و عليه فانه اعتبار من ٢٠٠٥ر ديسمب

  . ريال سعودي السهم الواحد٥٠ سهم عادي مصرح به بقيمة اسمية قدرها ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠

الشركات المساهمة المسجلة في سوق األسهم إلى عشرة رياالت، وقد أصدر مجلس الوزراء قرارا بتخفيض القيمة االسمية لألسهم العادية لجميع 

القاضي بتطبيق قرار مجلس ") قرار الهيئة("م ٢٠٠٦ مارس ٢٧ بتاريخ ٢٠٠٦-١٥٤-٤ القرار رقم الهيئةدارة إوعلى إثر ذلك أصدر مجلس 

 رياالت للسهم الواحد، ١٠م بقيمة اسمية قدرها  سه٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ العادية إلى سابك، تمت زيادة عدد أسهم لقرار الهيئةووفقا . الوزراء

  . م٢٠٠٦ إبريل ١٥وذلك اعتبارا من 

  زيادة رأس مال الشركة و ذلك عن طريق منح أسهم مجانية قدرها علىلسابك  غير العاديةم، وافقت الجمعية العامة٢٠٠٦ إبريل ٢٢وفي 

 ريال سعودي ٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى سابكمال  حد ، مما رفع رأس رياالت للسهم الوا١٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

  . سهم عادي٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ممثلة في 

،  رياالت للسهم الواحد٤قدرها   ريال سعودي ١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اأرباح مجموعه لسابكم، أقرت الجمعية العامة ٢٠٠٧ مارس ٣١وفي 

  .٢٠٠٦م الواحد دفعت في سنة  ريال سعودي للسه١,٥شامالً لتوزيع أرباح مرحلية بمبلغ 

  زيادة رأس مال الشركة و ذلك عن طريق منح أسهم مجانية قدرها علىلسابك  غير العاديةوافقت الجمعية العامة، ٢٠٠٨ مارس ٢٩وفي 

ودي  ريال سع٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إلى سابكمال   رياالت للسهم الواحد ، مما رفع رأس١٠ سهم عادي بقيمة اسمية قدرها ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

 ١وارباح موزعه بواقع ،  رياالت لكل سهم٣ بواقع ٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ كما أقرت أرباح محققه بقيمة . سهم عادي٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ممثلة في 

  .ريال لكل سهم

 ريال ١٠,٨١ ريال و ٨،١٢ م، فقد بلغت األرباح الموزعة على السهم الواحد٢٠٠٧  و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١بالنسبة للسنوات المالية المنتهية في 

  .على التوالي

  :  خالل الفترات المعنيةسابكويبين الجدول التالي األرباح المعلنة والموزعة من قبل 



 

 ٦١

بناء على ) بالريال (ربح السهم
   رياالت للسهم ١٠قيمة 

  تاريخ القيد  تاريخ الدفع  )بالريال (ربح السهم

  ٢٠٠٨ مارس ٢٩  ٢٠٠٨ أبريل ١٢  ٢  ٢,٠٠
  ٢٠٠٧ليو  يو٢٣  ٢٠٠٧ أغسطس ٦  ١  ١,٠٠
  ٢٠٠٧ مارس ٣١  م٢٠٠٧ إبريل ١٤  ٢,٥  ٢,٥٠
  ٢٠٠٦ يوليو ٣١  ٢٠٠٦ أغسطس ٢١  ١,٥  ١,٥٠
  م٢٠٠٦ إبريل ٢٢  م٢٠٠٦ مايو ٦  ١٥,٠٠  ٣,٠٠
  م ٢٠٠٥ يونيو ٣٠  م٢٠٠٥ يوليو ٢٣  ٨,٠٠  ١,٦٠
  م ٢٠٠٥ إبريل ١٦  م٢٠٠٥ إبريل ٣٠  ١٥,٠٠  ٣,٠٠
  ٢٠٠٤ إبريل ١٧  م٢٠٠٤ مايو ١  ١٢,٠٠  ٢,٤٠
  م ٢٠٠٣ إبريل ١٩  م٢٠٠٣ مايو ٥  ٥,٠٠  ١,٠٠
  م ٢٠٠٢ مارس ٣١  م٢٠٠٢ إبريل ١٤  ٣,٠٠  ٠,٦٠
  م ٢٠٠١ إبريل ١٤  م٢٠٠١ إبريل ٢٤  ٥,٠٠  ١,٠٠

  

وبينما تتوقع .  في حينهلسابكيحدد مجلس اإلدارة أو يقترح مبلغ األرباح التي ستوزع على المساهمين كأرباح أسهم في ضوء الوضع المالي 

ر في توزيع أرباح على األسهم مستقبال، إال أن حجم هذه األرباح الموزعة يتوقف على مستوى الدخل والذي يمكن أن يتضمن  االستمراسابك

وقد توافق بعض الشركات التابعة على قيود تحد من قدرتها على . أرباح أسهم وتوزيعات نقدية أو أشكاال أخرى من الدخل من الشركات التابعة

  . ساهمينتوزيع أرباح على الم

  
 سوف يخصص لبرنامج منح األسهم للموظفين، والموضح بمزيد من ينساب مالحظة أن جزءا من أسهم حملة الصكوك المحتملينيتعين على 

وبخالف ذلك، ال . إلصدارا بنشرة م المرفقة٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ المالية الموحدة للسنة المنتهية في سابك من قوائم ٢التفصيل في اإليضاح رقم 
 . ألي خيار تملك أو غيره مجموعة سابك أو رأسمال أي من أعضاءسابكع رأسمال يخض

 



 

 ٦٢

  الزكاة والضريبة
  

فيما يلي وصف عام لبعض االعتبارات الخاصة بالزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالصكوك، وهو وصف ال يزعم انه 
.  بالزكاة والضريبة فيما يتعلق بالصكوك وال يتناول االعتبارات التي تعتمد على الظروف الفرديةوصف تحليلي كامل لجميع االعتبارات المتعلقة

وبالتالي، فإن على المشترين المحتملين للصكوك مراجعة مستشاريهم في مجال الزكاة والضريبة لتحديد النتائج التي تترتب على امتالكهم 
أو أية مبالغ أخرى بموجب /م ألية توزيعات ودفعات من المبلغ األساسي المستثمر واألرباح وللصكوك واالحتفاظ بها والتصرف فيها واستالمه

وقد استند هذا الملخص إلى . الصكوك والنتائج المترتبة على مثل تلك اإلجراءات بموجب أنظمة الزكاة والضريبة في المملكة العربية السعودية
، وهو يخضع للتغيير تبعا ألي تغير في األنظمة التي قد يتم تطبيقها بعد نشرة اإلصدار في تاريخ األنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية

  .هذا التاريخ
  

  األشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين في المملكة العربية السعودية
  

 المملكة العربية السعودية أو المنشآت القانونية  من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بصفة دائمة فيحملة الصكوكال يخضع 
 كشركة  والمسجلة نظامياً،مواطني دول مجلس التعاون الخليجيل% ١٠٠المملوكة  (المؤسسة وفقاً لقوانين أحدى دول مجلس التعاون الخليجي

 ألي ضريبة سعودية سواًء باالقتطاع أو الربط )سعوديةالمقيمة بصفة دائمة في المملكة العربية الالمؤسسة وأ سعودية في المملكة العربية السعودية
  .المباشر فيما يتعلق بأي دفعة أو مكسب يتحقق من الصكوك

  
و ال يأخذ هذا الملخص في االعتبار مدى المسؤولية الزكوية التي تقع على حامل الصكوك المحتمل .  هؤالء يخضعون للزكاةحملة الصكوكلكن 

  .حتفاظ بها أو التصرف فيهانتيجة المتالكه للصكوك أو اال
  
وهي المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ومملكة (مواطن إحدى دول مجلس التعاون الخليجي) أ(يعني " الشخص الخليجي"

نين إحدى دول مجلس أية منشأة قانونية يملكها أي مواطن خليجي ومؤسسة وفقا لقوا) ب(و )البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت
  . التعاون الخليجي

  
  

   المقيمون في المملكة العربية السعوديةياألشخاص من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليج
  

 من ٣ من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمون في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح في المادة حملة الصكوكيخضع 
للضريبة المطبقة في ") نظام ضريبة الدخل("هـ ١٥/١/١٤٢٥ بتاريخ ١/الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ونظام ضريبة 

  .المملكة العربية السعودية
  

  : اإلقامة على التاليمعنى بخصوصنظام ضريبة الدخل  من ٣تنص المادة 
  
  : إذا توافر فيه أي من الشرطين اآلتيين  يعد الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة في السنة الضريبية-أ

يوماً في السنة ) ٣٠( أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة لمدة ال تقل في مجموعها عن ثالثين -١
  .الضريبية 

  .يوماً في السنة الضريبية) ١٨٣( أن يقيم في المملكة لمدة ال تقل عن مئة وثالثة وثمانين -٢
  

ه الفقرة، تعد اإلقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، وال تعد إقامة شخص في المملكة وهو في حالة عبور ألغراض هذ
  ).ترانزيت(بين نقطتين خارجها 

  
  : تعد الشركة مقيمة في المملكة خالل السنة الضريبية إذا توافر فيها أي من الشرطين اآلتيين-ب

  .نظام الشركات  أن تكون منشأة وفقا ل-١    
  . أن تقع إدارتها الرئيسة في المملكة -٢

  
  المملكة العربية السعوديةاألشخاص غيرالمقيمين في 

  
 إلى ضريبة ) بما فيهم المقيمين في دبي و البحرين( غير المقيمين في المملكة سواء كانوا سعوديي الجنسية أو غير ذلك حملة الصكوك يخضع 

  .  المدفوعات التي تتم في المستقبل على شكل أرباح على الصكوك٪ على جميع٥اسقتطاع بنسبة 

  
 من نظام ٤كما هم معرفون في المادة (  غير المقيمين في المملكة الذين يملكون منشآت دائمة في المملكة العربية السعوديةحملة الصكوكيخضع 

 من نظام ضريبة الدخل، إلى ٥ن أن يخضعوا كذلك، وفقا للمادة لضريبة الدخل المطبقة في المملكة العربية السعودية، ويمك) ضريبة الدخل
  .على جميع المدفوعات التي تتم في المستقبل على شكل أرباح على الصكوك% ٥ضريبة استقطاع بنسبة 



 

 ٦٣

  
 من نظام ٤)ب(٤كما هو معرف في المادة(ويعتبر الشخص غير المقيم الذي يزاول نشاطا في المملكة العربية السعودية من خالل فرع مرخص 

  .أن له منشأة دائمة في المملكة العربية السعودية) ضريبة الدخل
  

جزءا من سوف تكون جميع المدفوعات على شكل أرباح على الصكوك لحامل الصكوك الذي يملك منشأة دائمة في المملكة العربية السعودية 
وتبلغ نسبة ضريبة الدخل المطبقة حاليا في . راء تسويات حسابية معينةالدخل اإلجمالي الخاضع للضريبة بعد حسم التكاليف المسموح بها وإج

  . ٪٢٠ المملكة
  

أو غير مقيم في )  من نظام ضريبة الدخل٣كما هو معرف في المادة ( يخضع حامل الصكوك، سواء كان مقيما في المملكة العربية السعودية
وسواء كان له منشأة دائمة في المملكة ) من الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل) ب)(٢ (١كما هو معرف في المادة (المملكة العربية السعودية 

على أية أرباح تتحقق عند قيامه بالتصرف في صكوكه أو إعادة شرائها % ٢٠العربية السعودية أم غير ذلك، لضريبة األرباح الرأسمالية بنسبة 
  .م السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ولوائحه التنفيذية إذا لم يتم تداول تلك الصكوك وفقا لنظاسابكمن قبل 

  
  أحكام عامة

  
 من األشخاص الطبيعيين عند الوفاة سواء كان لهم منشآت دائمة في المملكة العربية السعودية أم ال لضريبة التركة أو حملة الصكوكال يخضع 

  .غيرها من الضرائب المشابهة في المملكة العربية السعودية
  . مقيمين أو مزاولين لنشاط تجاري في المملكة العربية السعودية لمجرد امتالكهم ألية صكوكحملة الصكوكال يعتبر 

  
 في ١٧/٢/٢٨/٨٦٣٤ رقم يملكالمرسوم  و الصادر بالنشرة اإلصداروفقا لنظام جباية الزكاة المطبق في المملكة العربية السعودية في تاريخ 

  .مارات طويلة األجل في الصكوك ال تخصم من الوعاء الزكوي للمستثمرهـ، فإن االستث٢٩/٦/١٣٧٠
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  االكتتاب والبيع
  

  اتفاقية تعهد التغطية
  

ويشار إليها بما يطرأ عليها من تعديالت أو إضافات أو تحديثات  (تاريخ اإلقفال اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب قبل مديرا اإلصدارسيبرم 
، يوافق  التعهد بتغطية االكتتابالتفاقيةوطبقا .  بخصوص توزيع الصكوك والتعهد بتغطيتهاالمصِدرمع ") االكتتاباتفاقية التعهد بتغطية "بـ

  . على القيام منفردين بتغطية الصكوك وفقا للشروط المنصوص عليها في تلك االتفاقيةمديرا اإلصدار
  

 قبل دفع صافي المتحصالت إلى مديرا اإلصداري حاالت معينة إنهاؤها من قبل  لعدد من الشروط ويجوز فاتفاقية التعهد بتغطية االكتتابتخضع 
، فإن عرض الصكوك يجوز أن ينتهي أيضا وترد أية متحصالت تم تاريخ اإلقفالوفي حالة إنهاء اتفاقية  التعهد بتغطية االكتتاب قبل . المصِدر

  .استالمها إلى المكتتبين
  

  نتقديم الطلبات من قبل المستثمري
  

 استقطاب طلبات مبدئية لشراء الصكوك من قبل المستثمرين المحتملين، بينما يبحث للمديرا اإلصدارخالل فترة التقديم للمستثمرين، يجوز 
  . ويتفقان عليهاالهامش مسألة ومديرا اإلصدار المصِدر

  
 مديرا اإلصداروعلى موقعي ) com.sabic.www(لى اإلنترنت  على موقعه عالهامش بنشر المصِدرعند انتهاء فترة التقديم للمستثمرين، يقوم 

)com.hsbcsaudi.www ( و)sa.com.alfransi.www(  
  

 قبل نهاية فترة مديرا اإلصدارألي من ) تثمرنموذج طلب المس(على كل من يرغب في شراء الصكوك أن يقدم طلب شراء معبأ حسب األصول 
 ريال أو ١٠,٠٠٠وال تقبل أي طلبات بأقل من . مديرا اإلصداروسوف تتوفر نماذج طلب المستثمرين لدى أي من . التقديم للمستثمرين
من غير لألشخاص المؤهلين  ويمكن. الشركات والهيئات االستثمارية ريال ألكثر من ذلك أو من المكتتبين من غير ١٠,٠٠٠بمضاعفات الـ 

  .الشركات والهيئات االستثمارية شراء الصكوك فيما بعد من المكتتبين الشركات والهيئات االستثمارية
  

وحال االنتهاء من . والذي سيتم بعد انتهاء فترة التقديم للمستثمرين  مديرا اإلصدار والمصِدربالنسبة للتخصيص فسوف يكون بناء على تقدير 
 وإجمالي القيمة االسمية، إضافة إلى إجمالي المتحصالت المتوقعة، للصكوك المقرر إصدارها الهامش بنشر المصِدرالصكوك، سيقوم تخصيص 
  .على اإلنترنت مديرا اإلصدار والمصِدرعلى موقع 

  
" األشخاص المؤهلين"يعني مصطلح و. كحملة صكوكالتسجيل ) التعريفات (١ كما هم معرفون في الشرط لألشخاص المؤهلين سوى زوال يجو

المواطن السعودي و المقيم في المملكة العربية السعودية و مواطن أي من دول مجلس التعاون الخليجي و كذلك الشركات و لهذه األغراض 
  .اطرفا مقابال محدد، ال يكون في أي من هذه الحاالت، و الذيالبنوك و الصناديق االستثمارية السعودية و الخليجية 

  
  ).كما هو موضح أدناه (الشركات و الهيئات االستثمارية على للصكوكسيكون التوزيع األساسي 

  
  : يعتبر واحدا مما يليشخص مؤهليعني " الشركة والهيئة االستثمارية"
  
  بمزاولة نشاط األوراق المالية،الهيئةشخص مصرح له من قبل ) أ(
  
 ،الهيئة الئحة أعمال األوراق المالية الصادرة عن  من١شخص مستثنى كما هو محدد في الملحق ) ب(
 
 :أي مما يلي) ج(
  
أو ما يعادلها بعمالت دول مجلس ( مليون ريال سعودي ٥٠أي شركة تملك أو تكون عضو في مجموعة تملك أصوالً صافية ال تقل عن . ١

 ).التعاون الخليجي
  
أو ما يعادلها بعمالت ( مليون ريال سعودي ٥٠ك أصوالً صافية ال تقل قيمتها أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامنية أو منشأة تمل. ٢

 ).دول مجلس التعاون الخليجي
  
 التعريف الوارد ")ب(" يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسئول، أو موظف، لدى شخص عندما ينطبق على الشخص ")أ("أي شخص . ٣

 .")ب(" مسئوال عن أي نشاط أوراق مالية للشخص")أ(" حيث يكون الشخص) ٢(و)١(في الفقرتين الفرعيتين 
  
 مؤسسة حصلت على ترخيص لمزاولة نشاط مصرفي وفقا لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو) د(
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  ).الهيئةكما هو معرف في الئحة أعمال األوراق المالية الصادرة عن (أي شخص آخر يشتري الصكوك من خالل شخص مصرح له ) هـ(
  

ويتعين على جميع المستثمرين المحتملين قراءة الشروط قبل تعبئة طلب شراء الصكوك نظرا ألن توقيع الطلب يشكل قبوالً وموافقة من المستثمر 
  .على الشروط

  
  أحكام عامة

  
 لم يقوموا مديرا اإلصدار أو أي من المصِدر فيما عدا الطلب المقدم إلدراج الصكوك في القائمة الرسمية للهيئة بالمملكة العربية السعودية، فإن

 أو أية مواد عرض نشرة اإلصدارباتخاذ في أي بلد، وليس لديهم أي نية للقيام بذلك، كما لم يسمحوا بعرض الصكوك أو امتالكها أو توزيع 
 بحوزته أن يلتزم بجميع نشرة اإلصدار تقع من كل من مديرا اإلصدارو المصِدر خاصة بها في أي بلد يلزم باتخاذ ذلك اإلجراء بها ويطلب 

 أو أي مواد عرض تتعلق نشرة اإلصدارالقوانين واألنظمة ذات العالقة بشراء أو عرض أو بيع أو تسليم الصكوك أو حيازة أو توزيع 
  .بالصكوك، في جميع الحاالت على حسابه الخاص

  
  مملكة البحرين

  
 هو االطالع عليها ممن تم توجيهها إليهم فقط، نشرة اإلصدارإن القصد من إصدار . البحرينال يجوز طرح الصكوك إلى الجمهور في مملكة 

  .وعليه يجب عدم عرضها أو إصدارها إلى الجمهور بشكل عام
  

 مركز دبي المالي الدولي
  

ويقصد من إصدارها توزيعها فقط . دبي بطرح مستثنى وفقا لقواعد طرح األوراق المالية الخاصة بهيئة الخدمات المالية في نشرة اإلصدارتتعلق 
وال تتحمل هيئة الخدمات المالية . لألشخاص المحددين في تلك القواعد، وعليه يجب عدم تسليمها إلى، أو االعتماد عليها من ِقبل، أي شخص آخر

خدمات المالية في دبي لم توافق على هذه إن هيئة ال. في دبي أية مسئولية فيما يتعلق بمراجعة أو التحقق من أي وثيقة تتصل بأي طرح مستثنى
إن األوراق المالية موضوع هذه الوثيقة قد . الوثيقة ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة بها، وبذلك ال تتحمل أي مسئولية عنها

حتملين لألوراق المالية المطروحة إجراء وبذلك على المشترين الم. أو خاضعة لقيود عند إعادة بيعها/ تكون غير قابلة للتحويل النقدي و
وإذا لم تفهم محتويات هذه الوثيقة فينبغي لك طلب المشورة من مستشار مالي مرخص . المراجعة المالية والقانونية المناسبة على األوراق المالية

  .له
  

  سلطنة عمان
  

هيئة السوق المالية أو البنك  ا أو الترخيص بها أو تسجيلها لدىإن هذه الصكوك لم، ولن، يتم الموافقة عليه.  خاصة وسريةنشرة اإلصدارإن 
ويتعهد كل مدير رئيسي انه لن يعرض أو يبيع أي صكوك، سواء . المركزي لسلطنة عمان أو أي سلطات ترخيص ذات عالقة في سلطنة عمان

آلخرين إلعادة عرضها أو إعادة بيعها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في سلطنة عمان أو إلى أي شخص عماني، أو لمنفعته، أو 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في سلطنة عمان أو ألي شخص عماني إال إذا كان ذلك بموجب ظروف ينتج عنها التقيد مع كافة القوانين 

رة مباشرة أو غير مباشرة، ألي وقد ال تعرض الصكوك أو يتم بيعها، سواء بصو. واللوائح والتوجيهات المطبقة والنافذة في الوقت المعني
وال تتحمل كل .  كما ال تعتبر عرضا للبيع أو الشراء أو االكتتاب ألي استثمار أو حث لمثل هذا الطرحنشرة اإلصدارشخص عماني، وال تكون 

، كما ال تتحمل كٍل من ة اإلصدارنشرمن هيئة السوق المالية والبنك المركزي لسلطنة عمان أي مسئولية عن دقة البيانات والمعلومات الواردة في 
السوق المالية في عمان والبنك المركزي لسلطنة عمان أي مسئولية تجاه أي شخص عن أي أضرار أو خسائر يتكبدها من االعتماد على أي 

لصكوك ألي شخص  أو أي مواد طرح تتعلق بانشرة اإلصداروقد ال يجوز توزيع الصكوك أو . نشرة اإلصداربيانات أو معلومات واردة في 
وألغراض هذه . عماني دون الموافقة المسبقة من السوق المالية في عمان، وعندها يكون ذلك فقط وفقا ألي شروط أو أحكام خاصة بتلك الموافقة

لطنة الفقرة، فان الشخص العماني يقصد به أي شخص مقيم في سلطنة عمان بما في ذلك أي شركة أو أي كيان آخر مؤسس بموجب قوانين س
  .عمان

  
  قطر

  
.  للمستثمرين في قطرنشرة اإلصدارلم يتم الحصول على أو إصدار أي تراخيص أو القيام بأي تسجيالت تجيز أي طرح أو بيع للصكوك في 

بطرح ويجوز القيام .  ألغراض التسويق وإرشاد المستثمرين عن الصكوك ولكن ليس للقيام بأي عمليات بيعنشرة اإلصدارويجوز فقط استخدام 
 القطرية على أن يتم ذلك خارج دولة قطر وعلى أساس أن يكون ذلك الطرح وذلك البيع محكوما للشركات والهيئات االستثماريةوبيع الصكوك 

  ).البلد(، وان يتم تسوية أي نزاع ينجم عن ذلك البيع في ذلك )بقوانين أي بلد آخر غير دولة قطر(
  

  اإلمارات العربية المتحدة
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دير كما يوافق على أن الصكوك لم يتم، كما لن يتم، طرحها أو بيعها أو الترويج لها أو اإلعالن عنها في اإلمارات العربية المتحدة إال يؤكد كل م
  .بالتقيد مع أي قوانين مطبقة تحكم إصدار وطرح وبيع األوراق المالية في اإلمارات العربية المتحدة

  
 ال تُشكل طرحا عاما لألوراق المالية في اإلمارات العربية المتحدة وفقا لقانون نشرة اإلصدار في إضافة إلى ذلك، فان المعلومات الواردة

، أو غيره، وكذلك ليس المقصود بها أي طرح عام، والمعلومات الواردة ))بتعديالته(، ١٩٨٤ لعام ٨القانون االتحادي رقم (الشركات التجارية 
  تُفضي إلى إبرام أي عقد أو أي ترتيب من طبيعة مماثلة داخل أراضي ليس المقصود منها أن نشرة اإلصدارفي 

  .اإلمارات العربية المتحدة
  

  المقاصة والتسوية والدفعات
  

 لن تقبل الصكوك في أي نظام أو آلية للتداول وسيتم تاريخ اإلقفالاعتباراً من . المسجلسوف يتم قبول الصكوك في نظام المقاصة والتسوية لدى 
 أو أكثر في المملكة تداول طلبا في المستقبل لقبول الصكوك ضمن نظام أو آلية المصِدرويمكن أن يقدم . كوك من خالل السوق البينية الصتداول

  .العربية السعودية، إذا ما تم إنشاء مثل ذلك النظام أو اآللية لتداول سندات الدين
  

  . أو عن طريق أمين أو وسيط آخر من اجل تملك الصكوكلالمسجويجب على المستثمرين إما االحتفاظ بحساب مباشر مع 
  

، فانه يجب سداد كافة الدفعات الخاصة بالصكوك في الحساب بالريال السعودي في المملكة العربية )الدفعات (٩إضافة إلى ذلك، ووفقا للشرط 
 ذلك، يكون المستثمرين بحاجة إلى القيام بالتدابير وبناء على. مدير الدفعات والمسجلالسعودية حسب ما يتم اإلبالغ به من وقت آلخر إلى 
وعلى المستثمرين تلقي المشورة من مستشاريهم فيما يتعلق بمتطلبات إنشاء الحسابات . المناسبة لتسلم الدفعات بموجب الصكوك في ذلك الحساب

 أية مديرا اإلصدار وال أي من المصِدروال يتحمل . مالمشار إليها أعاله، واتخاذ الخطوات الضرورية فيما يتعلق بفتح تلك الحسابات بأنفسه
 مع العمليات واإلجراءات والمتطلبات الصحيحة فيما يتعلق بفتح تلك الحسابات من اجل تملك الصكوك وقبض نمسئولية لضمان تقيد المستثمري

رة، نتيجة ألي تصرف أو االمتناع عن القيام بأي الدفعات، وال يقبل أيا منهم أي مسئولية عن أي خسارة تنشأ، بصورة مباشرة أو غير مباش
  .تصرف فيما يتعلق بفتح تلك الحسابات
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  معلومات عامة
  

 .١١٤٢٢، الرياض ٥١٠١، ص ب ٨الطريق الدائري الشرقي ، طريق مطار الملك خالد، مخرج :  هوللمصِدرالعنوان الرسمي  .١
 
كشركة مساهمة وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية ) م١٩٧٦تمبر  سيب٦الموافق (هـ ١٣٩٦ رمضان لسنة ١٣ في المصِدرتأسس  .٢

 .١٠١٠٠١٠٨١٣بسجل تجاري رقم 
  
 سهم عادي، بقيمة اسمية  ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ممثلة في ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ المصِدر، كان رأسمال نشرة اإلصداربتاريخ  .٣

 . من أية فئة اخرى أسهمسابكوال يوجد لدى .  رياالت للسهم الواحد١٠قدرها 
  
، تعديل )م٢٠٠٥ أبريل ١٦الموافق ( هـ ١٤٢٦ ربيع األول ٧، في اجتماعها المنعقد في جمعية سابك العامة غير العاديةلقد أقرت  .٤

صكوك لالكتتاب العام أو لغيره وذلك بالمبالغ والشروط التي يقررها /  بإصدار سنداتسابك بتفويض مجلس إدارة  لسابكالنظام األساسي
 .سابكمجلس إدارة 

  
 في اجتماعه الذي المصِدر بموجب قرار أصدره مجلس إدارة لوثائق الصكوك المصِدرإبرام و لقد تم اعتماد إنشاء وإصدار الصكوك  .٥

 .م٢٣/٢/٢٠٠٨انعقد بتاريخ 
  
 أو ذو تاثير  في مواجهة، يمكن أي يكون له تأثير جوهري فيما يتصل بإصدار الصكوك،ليس هناك أي إجراء قضائي أو إجراء تحكيم .٦

 ككل أو على أي من شركاته التابعة أو على أصوله أوإيراداته، وليس للمصدر أي علم بأي إجراء قائم أو محتمل المصِدر مجموعة على
 .من هذا القبيل

  
لم يطرأ أي تغيير سلبي وال ، خ وال في السنتين الماليتين السابقتين مباشرة لذلك التارينشرة اإلصدار تاريخ  حتىم٢٠٠٧ ديسمبر ٣١من  .٧

أو شؤونه العامة يمكن أن يعتبر ) المالي أو غيره(مجموعة المصِدر أي تطور قد يفضي على نحو معقول إلى تغيير سلبي في وضع 
 .جوهريا فيما يتصل بإصدار الصكوك

  
ولتفادي أي شك  ( اإلصدارنشرةمن " تشارون المسواألطراف "  أي من الخبراء المذكورين في قسم ملك يال، نشرة اإلصدارفي تاريخ   .٨

كما هو معرف في قائمة  (موأقرباؤه أ)هم فقط الخبراء ألغراض قواعد الئحة التسجيل واإلدراج  لإلكتتابون القانونيونفإن  المحاسب
 ١كما هي مبينة في الملحق (شركاته التابعة  أو المصِدرأسهم في  أي ) المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة سوق المالية و قواعدها

و المستشارون  صداررا اإليمدأن  المصِدركما يؤكد   .شركاته التابعة أو المصِدرفي مصلحة أخرى  أي وليس لهم )نشرة اإلصدارمن 
 .المصِدرفي مصلحة أخرى  أي وليس لهم المصِدرال يملكون أي أسهم في القانونيون 

  
، على أية عمولة أو خصم أو رسوم وساطة أو أي  اإلصدارلنشرة، خالل السنتين السابقتين لم يستلم أو يحصل أي مسوق أو خبير .٩

أو أي من شركاتها  المصِدرعوض غير نقدي أو على أية شروط أو خيارات خاصة فيما يتعلق بإصدار أو بيع أية أوراق مالية من قبل 
 ).نشرة اإلصدار من ١كما هي مبينة في الملحق (التابعة 

  
 .نشرة اإلصدارمتلك رأسمال عامل يكفي مدة اثني عشر شهراً تلي مباشرة تاريخ ت الشركة مع شركاتها التابعةتؤكد أن الشركة دارة إ إن .١٠

 
) م١٢/١١/٢٠٠٦الموافق (هـ ٢١/١٠/١٤٢٧ بالئحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ سابكتسترشد  .١١

 وتاريخ ٦/كما تتقيد بأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م. سي للشركةبما يتوافق مع النظام األسا
 ).٢٢/٧/١٩٦٥الموافق (هـ٢٢/٣/١٣٨٥

  
أدناه مع ترجمة باللغة ) ز(إلى) د(بالنسبة للبنود (طالما كان أي من الصكوك قائما، فإنه يمكن االطالع على نسخ من الوثائق التالية  .١٢

وبخالف ذلك في المكتب المحدد ) ب(و ) أ(بخصوص الفقرتين ( من خالل ساعات الدوام الرسمي للمكتب المحدد للمصدر،)العربية لها
 :لمدير إدارة الدفعات

  
 النظام األساسي للمصدر وشهادة السجل التجاري  ) أ(
  
 م٢٠٠٧م ٢٠٠٦م ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١البيانات المالية الموحدة المراجعة للمصدر عن السنوات المالية المنتهية في   ) ب(
  
 آخر بيانات مالية موحدة غير مراجعة منشورة للمصدر)    ج(
  
 إعالن الوكالة)     د(
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 اتفاقية تحويل ملكية موجودات الصكوك)  هـ(
  
 اتفاقية إدارة موجودات الصكوك)    و(
  
 اتفاقية إدارة الدفعات)    ز(
 
 تعهد الشراء)    ح(

  
 ". والملكية والتحويلالمسجل -شروط وأحكام الصكوك"ما هو موضح في  مسجالً للصكوك كتداولسيتم تعيين  .١٣
  
 :فيما يلي ملخص للنظام األساسي للمصدر .١٤
  
  

  إقرار النظام األساسي والتعديالت
  

ومنذ ذلك الحين، ). م١٩٧٦ سبتمبر ٦الموافق (هـ ١٣٩٦ رمضان ١٢ بتاريخ ٦/ بموجب المرسوم الملكي رقم ملسابكصدر النظام األساسي 
 :م تعديل النظام أربع مرات على النحو التاليت

  
 من النظام األساسي بخصوص الحد األقصى لعدد األسهم ٩للمادة ) م١٩٨٦ مايو ٣١الموافق (هـ ١٤٠٦ رمضان ٢٣تعديل بتاريخ   ) أ(

 .سابكالتي يمكن للشخص الواحد امتالكها في 
  
 من النظام األساسي بخصوص رأس المال المصرح ٢٤ و ٦ن للمادتي) م١٩٨٧ مايو ١٦الموافق (هـ ١٤٠٧ رمضان ١٨تعديل بتاريخ   ) ب(

 .سابك والحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن لعضو مجلس اإلدارة امتالكها في لسابكبه 
  
 من النظام األساسي بخصوص ٣٢و٣٠و٢٦و٢٣و٢٢و٢١للمواد ) م٢٠٠٣ مارس ١٩الموافق ( هـ ١٤٢٤ صفر ١٧تعديل بتاريخ   )  ج(

 .الحياته في إدارة الشركة وصسابكمجلس إدارة 
  
 المصرح به سابك من النظام األساسي بخصوص رأس مال ٦للمادة ) م٢٠٠٥ أبريل ١٦الموافق (هـ١٤٢٦ ربيع األول ٧تعديل بتاريخ   )د(

 إلى النظام األساسي التي ٥٢ من النظام األساسي بخصوص صالحيات مجلس اإلدارة في إدارة الشركة وإضافة المادة ٣٠وللمادة 
 .أو سندات/  بإصدار صكوك وسابكفوضت مجلس إدارة 

  
 من النظام األساسي والمتعلقة برأس المال المصرح به ٦للمادة ) م٢٠٠٦ أبريل ٢٢الموافق (هـ١٤٢٧ ربيع األول ٢٤تعديل بتاريخ   )هـ(

  . لسابك
  
 . من النظام األساسي٥٢و٣٠و٦ و٤للمواد ) م٢٠٠٨ مارس ٢٩الموافق ( هـ١٤٢٩ربيع األول ٢١ تعديل بتاريخ   )و(
  

  األغراض
  

  : فيسابكتتمثل أغراض 
  
 .تنفيذ صناعات البتروكيماويات واألسمدة وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية    ) أ(
  
 .إنشاء صناعات الحديد والصلب واأللمنيوم    ) ب(
  
 .صناعة والكهرباء عليهاإقامة الصناعات األساسية األخرى التي ال يستطيع القطاع الخاص القيام بها وتوافق وزارة ال  )ج(
  
 . باحتياجاتها من الخامسابكتنفيذ المشاريع الالزمة لتزويد   )د(
  
 .تسويق المنتجات الصناعية في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها  )هـ(

  
  مدة سابك
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ها ، علما بأنه يمكن تمديد هذا األجل لمدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم الملكي القاضي بتأسيستبدأ سنة ) ٩٩( هي تسعة وتسعون سابكمدة 
  .لسابكمماثلة أو أقل من ذلك بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية 

  
  حصة الحكومة

  
من أسهمها وفق اإلجراء المتبع في إصدار %) ٧٥( يتعين على الحكومة أن تبيع خمسة وسبعين في المائة سابكخالل ست سنوات من تأسيس 

. سابكطوال مدة وجود سابك من أسهم %) ٢٥( المساهمة وطرحها لالكتتاب العام، وأن تحتفظ بملكية خمسة وعشرين في المائة أسهم الشركات
  .ويجوز بقرار وزير الصناعة والكهرباء بيع جزء من حصة الحكومة هذه إلى المؤسسات العامة أو األوقاف أو الجمعيات الخيرية

  
  األسهم

  
وال يجوز لغير السعوديين االكتتاب في هذه األسهم أو امتالكها إال بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بهذا . ابكسسيتم تسجيل جميع أسهم 

  %).٢٥(وال يجوز أن تزيد هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة . الخصوص يحدد نسبة األسهم التي يمكن لغير السعوديين امتالكها
  

  والذي يجب أن يشتمل على أسماء المساهمينسابك قيدها في سجل للمساهمين تحتفظ به يتم نقل ملكية األسهم المسجلة من خالل
 .ويتم إثبات هذا القيد في الصكوك العائدة لها. وأماكن إقامتهم منهم وجنسياتهم واألرقام التسلسلية لألسهم والجزء المدفوع من قيمتها

  . في سجل المساهمين المذكورويعتبر نقل ملكية أية أسهم نافذا اعتبارا من تاريخ قيده
  

  .سابكمن رأسمال ) ١/٢٠٠(اليحق ألي شخص امتالك أكثر من جزء من كل مائتي جزء 
  

  تغيير رأس المال
  

يجوز بقرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشركة المصرح به على أن يحدد القرار طريقة زيادة رأس المال شريطة دفع 
وتصدر الألسهم الجديدة في حالة زيادة رأس المال . األصلي بالكامل، وأن يكون للمساهمين أولوية االكتتاب في األسهم الجديدة نقدارأس المال 

كذلك يمكن تخفيض رأس المال بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة على . نقدا أو من خالل توزيعات عينية
 . القرار حجم وطريقة التخفيضأن يحدد

  
  اإلدارة

  
أعضاء، اثنان منهم على األقل يمثالن الحكومة ويعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء ) ٧( من قبل مجلس إدارة مؤلف من سبعة سابكتدار 

ية العامة بقة أعضاء المجلس لمدة وتعين الجمع. على ترشيح وزارة التجارة والصناعة، على أن يحدد القرار فترة كل عضو وراتبه أو مكافأته
ويمكن أن تتألف تلك المكافاة من راتب محدد أو بدل حضور اجتماعات المجلس باإلضافة إلى حصة من . سنوات وتحدد مكافآتهم) ٣(ثالث

 .ثر منهما ويمكن أن تتألف المكافأة من هاتين الميزتين معا أو أك. األرباح تخصص ألعضاء مجلس اإلدارة وفقا للنظام األساسي
  

. وتودع هذه األسهم في أحد البنوك. سابك سهم على األقل من أسهم ) ٢٠,٠٠٠(لعشرين ألف  يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً مالكاً 
ؤولية وتخصص هذه األسهم لضمان مسؤولية عضو مجلس اإلدارة، وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تقوم الجمعية العامة بإبراء العضو من المس

وال تنطبق . وإذا لم يقدم عضو مجلس اإلدارة أسهم التأهل في المهلة المحددة لذلك ، وجب عليه أن يتنازل عن عضويته. خالل فترة عضويته
  .على األعضاء الذين يعينهم مجلس الوزراء

  
كذلك يتولى الرئيس التنفيذي . لة غيابه أيضا نائب رئيس مجلس اإلدارة ويقوم بوظائف رئيس المجلس في حالسابكيكون الرئيس التنفيذي 

ويحدد المجلس مكافأة الرئيس .  تحت إشراف المجلسسابك ومراقبة جميع موظفي لسابكمسؤولية تنفيذ قرارات المجلس وإداراة األعمال اليومية 
  .التنفيذي وراتبه وأية مزايا مهمة أخرى إضافة إلى المكافأة المحددة ألعضاء المجلس

  
  . في كافة القضايا القانونية وذلك بموافقة مجلس اإلدارة سابكالمجلس أو من يعينه مهمة تمثيل ويتولى رئيس 

  
  اجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته

  
ويجب على رئيس .  بدعوة من رئيسه ويمكن أن يجتمع في مكان آخر إذا دعت الحاجة لذلكلسابكيجتمع مجلس اإلدارة في المركز الرئيسي 

) ٤( المجلس إلى االجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من األعضاء، وال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره أربعة المجلس أن يدعو
  .أعضاء على األقل، واحد منهم على األقل معين من قبل مجلس الوزراء
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 األصوات، يكون صوت رئيس المجلس وفي حالة تساوي. تصدر قرارات مجلس اإلدارة بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين في االجتماع
وللمجلس في حاالت استثنائية أن يصدر قرار دون اجتماع إذا وافق جميع األعضاء على القرار كتابة، على أن تعرض القرارات على . مرجحا
  .اإلدارة في أول اجتماع تاٍل لهمجلس 

  
دارة أوسع الصالحيات في إدراة شؤون الشركة بما في ذلك على سبيل مع عدم اإلخالل باالختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس اإل

ويحق لمجلس اإلدارة شراء األصول ودفع سعرها، ورهنها وفك الرهن، . التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها، ال الحصر،المثال 
اب ومبررات التصرف في تلك األصول أو الممتلكات أو وبيعها ونقل ملكيتها وقبض ثمنها، بشرط أن يشتمل محضر اجتماع المجلس على أسب

أن يكون سعر البيع مماثال لسعر العقارات المشابهة، ) ٢(أن يحدد في قرار البيع أسباب ومبررات، ) ١(العقارات وأن يراعي الشروط التالية 
ر البيع عن توقف أي من سفأن أال ي) ٤( ضمانات كافية، أن يكون دفع السعر فوريا باستثناء الحاالت التي يقررها مجلس اإلدارة وتتوفر لها) ٣(

  .نشاطات الشركة أو زيادة التزاماتها
  

واتفاقيات قروض مع ) أيا كان آجل تلك القروض(كما يجوز لمجلس اإلدارة أن يبرم اتفاقيات قروض مع الصناديق والمؤسسات المالية الحكومية 
) ٢(، سابك أن التزيد قيمة القروض التي يبرمها مجلس اإلدارة في أية سنة مالية عن رأسمال )١(البنوك لمدة ال تزيد عن مدة الشركة بشرط 

إلى ) مقابل القرض(أن ال تؤدي شروط القرض والضمانات المقدمة ) ٣(أن يحدد المجلس في قراره الغرض من القرض وطريقة تسديده، 
عطاء القروض و التسهيالت المالية المناسبة للشركات التابعة التي يتم توحيد  و لمجلس االدارة الحق في ا.اإلضرار بالشركة أو بمساهميها

  .بياناتها المالية مع الشركة و ضمان قروضهم
  
  

 ونيابة عنها والقيام بكافة األعمال التي سابكيجوز لمجلس اإلدارة عقد التسويات والتنازل والتعاقد واالضطالع بااللتزامات وتقديم التعهدات باسم 
  .ويجوز للمجلس تفويض صالحياته وسلطاته آلخرين. شأنها أن تساهم في تحقيق أغراض الشركةمن 

  
 إذا كان ذلك يصب في مصلحة الشركة بشرط إثبات ذلك في محضر لسابكويجوز لمجلس اإلدارة وفقا لتقديره المطلق إبراء ذمة المدينين 

أن تكون عملية ) ٢(تكون عملية إبراء الذمة بعد سنة على األقل من وقوع الدين ، أن ) ١: (االجتماع وان يراعي ذلك القرار الشروط التالية
  .عدم جواز تفويض صالحية إبراء الذمة من قبل المجلس آلخرين) ٣(إبراء الذمة بحد أقصى محددة لمبلغ الدين لكل سنة لكل مدين، 

  
  اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وقراراتها

  
. لجمعية العامة المنعقدة حسب األصول ممثلة لجميع المساهمين وتكون القرارات التي تصدرها ضمن اختصاصها ملزمة لجميع المساهمينتكون ا

ويحق لكل مساهم يمتلك عشرين سهما على األقل أن يحضر اجتماع الجمعية العامة باألصالة، ويجوز له بموجب توكيل خطي أن يفوض 
  .وتحدد وزارة التجارة والصناعة من يمثلون الحكومة في الجمعية العامة.  اإلدارة بحضور اجتماع الجمعية العامةمساهما آخر من غير مجلس

  
  .فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية ، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بسابك

ولمجلس . لسابك مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية لسابكركز الرئيسي تنعقد الجمعية العامة العادية في الم
  .اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالنعقاد كلما رأى ذلك ضروريا

  
ومع ذلك . ثلة في االجتماعسهما مم) ٢٠(تحسب األصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل عشرين 

  .ألعضاء مجلس اإلدارة التصويت على القرارات المتعلقة بإبراء ذمتهم عن مدة عضويتهم
  

فإذا لم . على األقل من رأس المال%) ٥٠(اليكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين في المائة 
ويكون االجتماع الثاني . يوما التالية لالجتماع السابق) ٣٠(ماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثين يتوفر هذا النصاب في االجت

وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية، وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت الرئيس . صحيحا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه
  .مرجحا

  
 وال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا إال إذا حضره عدد من لسابكامة غير العادية بتغيير النظام األساسي تختص الجمعية الع

فإذا لم يتوفر النصاب في االجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان، ويكون . على األقل من رأس المال%) ٦٠(المساهمين يمثلون ستين بالمائة 
وتصدر قرارات الجمعية . على األقل من رأس المال%) ٤٠(حيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أربعين في المائة االجتماع الثان ص

وإذا كان القرار يتعلق بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بتمديد أو تقليل أجل . األسهم الممثلة في االجتماع) ٢/٣(العامة غير العادية بأغلبية ثلثي 
  .األسهم الممثلة في االجتماع) ٣/٤(يصدر باغلبية ثالثة أرباع ، يجب أن سابك

  
  مراقب الحسابات

  
  .ويقدم مراقب الحسابات إلى الجمعية العامة تقريرا سنويا حول عمله.  مراقب حسابات أو أكثر تعينه سنويا الجمعية العامة العاديةلسابكيكون 

  



 

 ٧١

  السنة المالية
  

  . ديسمبر من كل سنة٣١يناير وتنهي في تبدأ السنة المالية للشركة من أول 
  

  االحتياطيات النظامية وتوزيع األرباح
  

ويجوز لمجلس اإلدارة وفق هذا التجنيب متى . من أرباحها السنوية الصافية لتكوين احتياطي نظامي%) ١٠( بتجنيب عشرة بالمائة سابكتقوم 
من %) ٥٠(إذا انخفض االحتياطي النظامي في أي سنة عن خمسين بالمائة و. من رأس المال%) ٥٠( المذكور خمسين بالمائة االحتياطيبلغ 

  .من رأس المال%) ٥٠( تجنيب مبلغ إضافي كاف لرفع هذا االحتياطي ليصل إلى خمسي بالمائةسابكرأس المال، وجب على 
  

من رأس %) ٥( باقي األرباح الصافية ما يعادل بعد تجنيب االحتياطي النظامي وأية احتياطيات أخرى تقررها الجمعية العامة العادية، يوزع من
توزع نسبة من الباقي حسبما تقرره الجمعية العامة كمكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة على أال تزيد هذه ثم . المال المدفوع كدفعة أولى للمساهمين

ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كدفعة . ةمن المبلغ المتبقي بعد إجراء الخصومات المطلوب%) ٠,٥ ( واحد في المائةالمكافآت عن نصف
  .ويقرر المجلس مكان وزمان توزيع األرباح. إضافية من األرباح

  
  حل الشركة وتصفيتها

  
 أو حلها سابكوفي حالة انتهاء .  قبل األجل المحدد لها إذا بلغت خسائرها نصف رأس المال ما لم تقرر الجمعية العامة خالف ذلكسابكتحل 

وتنتهي خدمات مجلس اإلدارة بتعيين . ها المحدد، تقرر الجمعية العامة العادية طريقة التصفية وتعين مصفيا أو أكثر وتحدد صالحيتهمقبل أجل
  .المصفي، لكن تظل الجمعية العامة قائمة طوال فترة التصفية لحين إقرار عملية التصفية

  
  
  



 

 ٧٢

  بعض المصطلحات المعرفة
  

  :المصِدرحات المستخدمة في وصف فيما يلي قائمة ببعض المصطل
  

٢-EH       ثاني هكسانول اإليثيل  
  شركة ألمنيوم البحرين       ألبا

  شركة الجبيل لألسمدة      البيروني
  شركة الزيت العربية السعودية    أرامكو السعودية

  الشركة السعودية للميثانول       الرازي

CEIHD    إدارة البيئة الصناعية بسابك  

CIE        الصناعي الخاماإليثانول  

CTS       المساندة الفنية للعمالء  

DOP    فتاالت ثنائية األوكتيل  

EDC    ثاني كلوريد اإلثيلين  

EG       جاليكول اإلثيلين  

EMS       نظام إدارة البيئة  
  م عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع١٩٩٩أنظمة البيئة الصادرة عام     البيئة أنظمة

EPS       لدائن الستايرين المرنة  

ERP       تخطيط موارد الشركة  
  شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم       جارمكو
  مجلس التعاون الخليجي    التعاون مجلس

GPPS    لدائن الستايرين الصلبة  
  الشركة السعودية للحديد والصلب       حديد

HDPE      البولي إثيلين عالي الكثافة  
  الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية    البيطار ابن
  الشركة العربية لأللياف الصناعية      شدر ابن

IT    تقنية المعلومات  

LAO    ألوفينات ألفا الخطية  

LDPE    البولي إثيلين منخفض الكثافة  

LLDPE    بولي إثيلين منخفض الكثافة الخطي  

MEG    جاليكول اإلثيلين األحادي  

MEOH  الميثانول الكيماوي  

MGS       النظام األساسي للغاز  

MTBE      ميثيل ثالثي بوتيل اإلثير  
  تالشركة العربية للبتر وكيماويا      بتروكيميا

PME     الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة  

PVC    بولي كلوريد الفينيل  

  قسم األبحاث والتقنية    R&T قسم
  الشركة السعودية للصناعات األساسية       سابك

   وشركاتها التابعةسابك    سابك مجموعة
  شركة األسمدة العربية السعودية       سافكو

SBUs       وحدات العمل اإلستراتيجية  



 
 

  

  )سابك ( الشركة السعودية للصناعات األساسية  
  )شرآة مساهمة سعودية (  
   
 القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات 
   م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  





 

 

  )سابك ( الشرآة السعودية للصناعات األساسية 
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةماليقائمة المرآز ال
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  بآالف الرياالت السعودية
  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  إيضاح  
          الموجودات

          موجودات متداولة
  ٣٩٫٥٥٦٫٧٦٤      ٤٦٫٠٥٥٫٥٧٥    ٣  وما في حكمهنقد 

  ١٦٫٤٧٥٫٥٨٩      ٢٥٫٩٧٧٫٩٤٣    ٤  مدينون
  ١٣٫٦٥٨٫٢٤٥      ٢٢٫٣٠٥٫٩٥٩    ٥  مخزون

  ٤٫٢٨٣٫٨٤٣      ٥٫١٤٨٫٢٨٨    ٦  ومدفوعات مقدمةموجودات أخرى 
  ٧٣٫٩٧٤٫٤٤١      ٩٩٫٤٨٧٫٧٦٥      مجموع الموجودات المتداولة

          موجودات غير متداولة
  ٣٫٥٣١٫٨٣٩      ٥٫٤٢٧٫١٢٧    ٧  اتستثمارالا
  ٧٩٫٩٧٠٫٦٢٢      ١٢٣٫١١٣٫٥٧٤    ٨   ، بالصافيمعداتال و واآلالتممتلكاتال

  ٥٫٠٩٤٫٠٠٣      ٢٢٫٩٦٤٫٠٠٤    ٩  سةالموجودات غير الملمو
  ٤٫٠١٧٫٩١٥      ٥٫٢٥٤٫٨١١    ١٠  الموجودات غير المتداولة االخرى

  ٩٢٫٦١٤٫٣٧٩      ١٥٦٫٧٥٩٫٥١٦       المتداولة غيرمجموع الموجودات
          

  ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      ٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١      مجموع الموجودات
            

          الملكيةالمطلوبات وحقوق 
          تداولةمطلوبات م

  ٦٠٧٫٦٢٢      ١٫٣٩٩٫١٨٨    ١٢   األجلةقصيرتسهيالت بنكية 
  ٥٫٥٢١٫١٧٤      ٣٫٢٧٢٫٠٣٦    ١٣  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

  ١١٫٠٦٥٫٤٢٢      ١٤٫٩٦٥٫٣٩٢      ١٤  دائنون
  ٧٫٧٤٧٫٦٥٨      ١٢٫٠٧١٫٣٥٢    ١٥   مستحقة ومخصصاتمطلوبات

  ٢٤٫٩٤١٫٨٧٦      ٣١٫٧٠٧٫٩٦٨      مجموع المطلوبات المتداولة
          

          مطلوبات غير متداولة
  ٣٣٫٦١١٫٦٢٨      ٧٥٫٤٣٧٫٥٩٥    ١٣   طويلة األجلقروض
  ٧٫٥٤٥٫٠٧٩      ١٤٫٦٠٥٫٤٤٦    ١٦   أخرى غير متداولةمطلوبات

  ٤١٫١٥٦٫٧٠٧      ٩٠٫٠٤٣٫٠٤١      مجموع المطلوبات غير المتداولة
          

  ٦٦٫٠٩٨٫٥٨٣      ١٢١٫٧٥١٫٠٠٩        مجموع المطلوبات
          

          حقوق الملكية
          المساهمينحقوق 

  ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٧  رأس المال
  ١١٫٤٤٥٫٣٦٢      ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٨  احتياطي نظامي

  ١٫٢٩١٫٦٩١      ١٫٢٩١٫٦٩١    ١٨  أبحاث وتقنيةاحتياطي 
  ٢٠٫٦٣١٫٥٥٨      ٢٨٫٨٩٤٫٧٠٥    ١٨   عاماحتياطي
  ١٤٫٥١٤٫٥٤٨      ٢٣٫٤٦٧٫٦٣٥       مستبقاةأرباح

  ٧٢٫٨٨٣٫١٥٩      ٩١٫١٥٤٫٠٣١      المساهمينمجموع حقوق 
  ٢٧٫٦٠٧٫٠٧٨      ٤٣٫٣٤٢٫٢٤١      حقوق األقلية

  ١٠٠٫٤٩٠٫٢٣٧      ١٣٤٫٤٩٦٫٢٧٢      مجموع حقوق الملكية
  ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      ٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١      الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  
   المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدةاإليضاحات

  
  



 

 

  )سابك ( الشرآة السعودية للصناعات األساسية 
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  الدخل الموحدةقائمة 
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  بآالف الرياالت السعودية
  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧  إيضاح  

  ٨٦٫٣٢٧٫٨٦٢      ١٢٦٫٢٠٤٫٤٠٤      المبيعات

    )٥١٫٠٩٩٫٨٤٠(      )٧٨٫٢٥٤٫٢٢٨(     آلفة المبيعات

  ٣٥٫٢٢٨٫٠٢٢     ٤٧٫٩٥٠٫١٧٦      اإلجماليالربح 

     )٤٫٣٤١٫٩٠٢(        )٦٫٩٠٣٫٦٥٣(   ١٩  وإدارية وعمومية  بيعمصاريف

  ٣٠٫٨٨٦٫١٢٠      ٤١٫٠٤٦٫٥٢٣      األعمالالربح من 

  ٢٫٥٥٢٫٣٦٩     ٤٫٢٣٠٫٢٣٥    ٢٠  إيرادات استثمارات وأخرى

     )١٫٥٦٧٫٠٤٢(       )٢٫٨٦٩٫١٦٨(     أعباء مالية

  ٣١٫٨٧١٫٤٤٧      ٤٢٫٤٠٧٫٥٩٠      حقوق األقلية والزآاةالربح قبل 

   )١٠٫٥٢٧٫٥٠٥(      )١٣٫٥٨٥٫٣١٨(     حقوق األقلية

  
  اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

  ٢١٫٣٤٣٫٩٤٢     ٢٨٫٨٢٢٫٢٧٢      قبل الزكاةالربح 

     )١٫٠٥٠٫٠٠٠(        )١٫٨٠٠٫٠٠٠(   ٢١  الزكاة

  ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢     ٢٧٫٠٢٢٫٢٧٢      الربح الصافي للسنة

  ٨٫١٢    ١٠٫٨١  ٢٢  )بالريال السعودي ( ربح السهم 



 

 

  )سابك ( الشرآة السعودية للصناعات األساسية 
  )شرآة مساهمة سعودية ( 

  

  ات النقدية الموحدةالتدفققائمة 
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  بآالف الرياالت السعودية
  

  م٢٠٠٦    م٢٠٠٧    
          نشطة التشغيليةاأل

  ٢١٫٣٤٣٫٩٤٢      ٢٨٫٨٢٢٫٢٧٢      قبل الزآاةالربح 
          : تعديالت

  ٦٫١١٩٫٢٣٦      ٧٫٦٠٦٫٠١٠      استهالآات وإطفاءات 
       )١٩٦٫٩٧٤(           )٩١٠٫٣٥٦(     ميلة حصة الشرآة في نتائج الشرآات الز

  ١٠٫٥٢٧٫٥٠٥      ١٣٫٥٨٥٫٣١٨      حقوق األقلية في صافي أرباح الشرآات التابعة
          

          :ة  العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في 
     )٣٫٢٩٣٫٦٠٢(       )٤٫٥٤٢٫٥١٤(     ون والمدفوعات المقدمةالمدين

     )٣٫٠١٥٫٧٩٩(        )١٫١٤٧٫٦٦٤(     المخزون
  ٣٫٢٨٣٫١٩٤     ٢٫٩٤٤٫١٩٣       ومطلوبات مستحقة ومخصصاتنودائن

  ٧٨٠٫٤٣٢      ٤٫٢٥٤٫٢٣٠      مطلوبات غير متداولة أخرى
       )٨١٣٫٠٢٨(        )٢٫٠٠١٫٩٥١(     زآاة مدفوعة

          
          االستثماريةنشطة األ

    )١٨٫٧٥٢٫٦٤٠(      )٣٠٫٨٥٩٫٨٠٧(      ، بالصافي ومعدات وآالت ممتلكاتإضافات
  -     )٤٣٫٢٣١٫٨٩٠(      )٢٩إيضاح ( امتالك شرآة تابعة 

  ٢٫٥٦٣٫٢٣٣             )٢٠٫٦٣٥(      ، بالصافياستثمارات
    )    ٦٤٤٫٥٥٤(          )٢٧٢٫٤٩٨(     موجودات غير ملموسة ، بالصافي

     )١٫٠٣٣٫٠٤٥(       )١٫٢٤٦٫٥٥٧(     موجودات غير متداولة اخرى ، بالصافي

          
          نشطة التمويليةاأل

  ٢٥٥٫٩٢٧      ٧٩١٫٥٦٦      األجل ، بالصافي ة قصيرتسهيالت بنكية
  ٩٫٧٦٣٫٣٥٨      ٣٩٫٤٢٣٫٠٧٩      ، بالصافي  األجلةطويلض وقر

     )٩٫٧٠١٫٦٤٣(        )٨٫٧٩٦٫١٠٥(      أرباح مدفوعةتوزيعات
     )٥٫٨٠١٫٣٤٧(     ٢٫١٠٢٫١٢٠      حقوق األقلية ، بالصافي

          
  ١١٫٣٨٤٫١٩٥      ٦٫٤٩٨٫٨١١      ي النقد وما في حكمه فصافي الزيادة

  ٢٨٫١٧٢٫٥٦٩      ٣٩٫٥٥٦٫٧٦٤      بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

  
اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

  ٣٤٫٧٣٤٫٩٠٦      ٤٨٫٦٠٩٫٥٣٨       التشغيليةاألنشطة من  المتوفرصافي النقد

   )١٧٫٨٦٧٫٠٠٦(      )٧٥٫٦٣١٫٣٨٧(      االستثماريةاألنشطةصافي النقد المستخدم في 

     )٥٫٤٨٣٫٧٠٥(     ٣٣٫٥٢٠٫٦٦٠       التمويليةاألنشطة  ) المستخدم في( المتوفر من صافي النقد

  ٣٩٫٥٥٦٫٧٦٤      ٤٦٫٠٥٥٫٥٧٥       )٣إيضاح ( ي نهاية السنة النقد وما في حكمه ف



 

 

 )سابك ( شركة السعودية للصناعات األساسية ال
 )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

 مساهمين الموحدةقائمة حقوق ال
 م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 بآالف الرياالت السعودية
  

                   رأس المال     

   القطاع الخاص   الحكومة   إيضاح  

  إجمالي

   نظامي احتياطي   رأس المال

  احتياطي

   األبحاث والتقنية

  

  المجموع   مستبقاة أرباح   احتياطي عام

  ٦٢٫٣٤٠٫٦١٧     ١٤٫٠٤٣٫٧١٧     ١٧٫٥٨٩٫٢٤١      ١٫٢٩١٫٦٩١     ٩٫٤١٥٫٩٦٨     ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠      ٦٫٠٠٠٫٠٠٠      ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠        م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  -       )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(    -   -   -   ٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ١٫٥٠٠٫٠٠٠     ٣٫٥٠٠٫٠٠٠        الزيادة في رأس المال

     )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(        )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(    -   -   -   -   -   -      توزيعات أرباح سنوية

          )١٫٤٠٠(              )١٫٤٠٠(    -   -   -   -   -   -      مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  -       )٣٫٠٤٢٫٣١٧(    ٣٫٠٤٢٫٣١٧     -   -   -   -   -    ١٨  المحول إلى االحتياطي العام

  ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢     ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢     -   -   -   -   -   -      الربح الصافي للسنة

  -       )٢٫٠٢٩٫٣٩٤(    -   -   ٢٫٠٢٩٫٣٩٤     -   -   -    ١٨  المحول إلى االحتياطي النظامي

    )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(        )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(    -   -   -   -   -   -    ٢٦  توزيعات أرباح مرحلية

  ٧٢٫٨٨٣٫١٥٩     ١٤٫٥١٤٫٥٤٨     ٢٠٫٦٣١٫٥٥٨      ١٫٢٩١٫٦٩١     ١١٫٤٤٥٫٣٦٢     ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠        م٢٠٠٦بر  ديسم٣١الرصيد في 

   )٦٫٢٥٠٫٠٠٠(       )٦٫٢٥٠٫٠٠٠(    -   -   -   -   -   -    ١٧  توزيعات أرباح سنوية 

         )١٫٤٠٠(      )       ١٫٤٠٠(    -   -   -   -   -   -      مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

  -      )٨٫٢٦٣٫١٤٧(    ٨٫٢٦٣٫١٤٧     -   -   -   -   -    ١٨  المحول إلى االحتياطي العام

  ٢٧٫٠٢٢٫٢٧٢     ٢٧٫٠٢٢٫٢٧٢     -   -   -   -   -   -      الربح الصافي للسنة

  -      )١٫٠٥٤٫٦٣٨(    -   -   ١٫٠٥٤٫٦٣٨     -   -   -    ١٨  المحول إلى االحتياطي النظامي

    )٢٫٥٠٠٫٠٠٠(       )٢٫٥٠٠٫٠٠٠(    -   -   -   -   -   -    ٢٦   أرباح مرحليةتوزيعات

  ٩١٫١٥٤٫٠٣١     ٢٣٫٤٦٧٫٦٣٥     ٢٨٫٨٩٤٫٧٠٥      ١٫٢٩١٫٦٩١     ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠     ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠        م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

  وائم المالية الموحدةاإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه الق



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

 التكوين والنشاط - ١

ساهمة  هي شرآة   ) سابك   ( الشرآة السعودية للصناعات األساسية       إن م            سعودية   م  تأسست بموجب المرسوم الملكي رق

اريخ ٦٦/م ضان ١٣ بت ـ١٣٩٦ رم بتمبر ٦( ه سجلة و) م ١٩٧٦ س اض م ة الري ي مدين م ف اري رق سجل التج بال

اريخ ١٠١٠٠١٠٨١٣ اير ٤  (ـه١٣٩٧ محرم ١٤ بت ابك ( ن شرآة إ . )م ١٩٧٧ ين سبة ) س ة بن ة % ٧٠مملوآ لحكوم

  .الباقية يملكها القطاع الخاص % ٣٠المملكة العربية السعودية ، ونسبة 

  

شطة   ل األن شرآة   تتمث سة ل ابك  ( الرئي ا  ) س ة له شرآات التابع شرآة ( "وال ي  " ) ال ع ف سويق وتوزي ناعة وت  ص

الي    والبالستيكيات ذا  البتروآيماويات دروآربونات األساسية            ت األداء الع د والصلب وصناعات الهي  في    واألسمدة والحدي

  . األسواق المحلية والعالمية

  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٢

انونيين                       بين الق سعودية للمحاس ة ال صادرة عن الهيئ بية ال إن . تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقًا للمعايير المحاس

  :اسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي على النحو التالي السي

  

  أسس توحيد القوائم المالية الموحدة 

شرآة   ة ل ة المدقق ة اإلفرادي وائم المالي ى أساس الق دة عل ة الموح وائم المالي د الق ابك ( تع د ) س ا ، بع ة له شرآات التابع وال

  .لة بين الشرآات استبعاد األرصدة والمعامالت الهامة المتباد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

ة       عليها )سابك ( يتم توحيد القوائم المالية الموحدة للشرآات التابعة اعتبارًا من سيطرة         شرآات التابع ان بال ي بي ا يل ، وفيم

  :التي تم توحيدها في هذه القوائم المالية 

  النسبة المئوية للملكية 
 م٢٠٠٦   م٢٠٠٧ 

 ١٠٠   ١٠٠  والشرآات التابعة لهاشرآة سابك لالستثمارات الصناعية

 ١٠٠   ١٠٠ والشرآات التابعة لها. إل . آر . إيه . شرآة سابك لوآسمبورج إس 

 ١٠٠   ١٠٠ شرآة سابك آسيا باسيفيك بي تي إي ليمتد والشرآات التابعة لها

 ١٠٠   ١٠٠ )بتروآيميا ( الشرآة العربية للبتروآيماويات والشرآة التابعة لها 

 ١٠٠   ١٠٠ )حديد ( سعودية للحديد والصلب الشرآة ال

 ١٠٠   ١٠٠ .في . شرآة سابك أنتيليز إن 

  ١٠٠    ١٠٠  )صكوك ( شرآة سابك للصكوك 

  -    ١٠٠  )إس سي إل ( شرآة سابك آابيتال ليمتد 

  ٨٠    ٨٠ )ابن زهر ( الشرآة السعودية األوروبية للبتروآيماويات 

  ٧٥    ٧٥  ) المتحدة (شرآة الجبيل المتحدة للبتروآيماويات 

  ٧١٫٥٠    ٧١٫٥٠  )ابن البيطار ( الشرآة الوطنية لألسمدة الكيماوية 

  ٧٠    ٧٠  )غاز ( الشرآة الوطنية للغازات الصناعية 

  ٥٥٫٩٥    ٥٥٫٩٥  )ينساب ( شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات 

  ٥٣٫٩٠    ٤٧٫٢٦ )ابن رشد ( الشرآة العربية لأللياف الصناعية 

  ٥٠    ٥٠ )الرازي ( ودية للميثانول الشرآة السع

  ٥٠    ٥٠ )البيروني ( شرآة الجبيل لألسمدة 

  ٥٠    ٥٠ )ينبت ( شرآة ينبع السعودية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )ابن سينا ( الشرآة الوطنية للميثانول 

  ٥٠    ٥٠ )صدف ( الشرآة السعودية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )شرق ( الشرآة الشرقية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )آيميا ( شرآة الجبيل للبتروآيماويات 



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  ٤٢٫٩٩    ٤٢٫٩٩ )سافكو ( شرآة األسمدة العربية السعودية 

  -    ٣٥٫٠٠  )آيان السعودية ( شرآة آيان السعودية للبتروآيماويات 

  

سمب                ه .ورغ إس تم تأسيس آافة الشرآات التابعة في المملكة العربية السعودية ، فيما عدا شرآة سابك لوآ  وشرآة   .إل.آر.إي

ي      . سابك انتيليز إن   يفيك ب يا باس ي .في ، وشرآة سابك آس د      .ت ال ليمت د وشرآة سابك آابيت م   )إس سي إل (اي ليمت ، حيث ت

  .تأسيسهم في لوآسمبورغ وهولندا وجمهورية سنغافورا وجزر القنال بالمملكة المتحدة على التوالي 

  

  )نساب ي( شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات 
ساب   ( من رأس مال    % ٥٥٫٩٥تمتلك الشرآة نسبة     سبة        ) ين ذه الن ه          ٢٢٫٥% (٤، وتتضمن ه د التجزئ ون سهم بع )  ملي

ك أسهم    امج تمل شمولين من خالل برن وظفين الم ا للم م بيعه صناعية والتي ت تثمارات ال ابك لالس ة حصة شرآة س  بالقيم

) م ٢٠٠٧ فبراير ١٣( هـ ١٤٢٧ محرم ١٤بتاريخ ) ينساب (  شرآة وقد تم إآمال اإلجراءات النظامية لتأسيس. سمية اإل

.  

  

  )آيان السعودية (  للبتروآيماويات آيان السعوديةشرآة 
سعودية     ( من أسهم شرآة آيان السعودية للبتروآيماويات       % ٣٥ نسبة    )سابك(  تمتلك ان ال سبة     ) آي ي  % ٤٥بجانب ن الت

ام طرحت اب الع ان ل. لالآتت ك شرآة آي ات  تمتل سعودية % ٢٠لبتروآيماوي ان ال ي . من آي سعودية ف ان ال إن شرآة آي

  . حاليًا  والبناءمرحلة اإلنشاء

  

  شرآة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في
ة بالكامل   ) إس أي بي اتش  ( إن شرآة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في          شرآة سابك  ل هي شرآة تابعة مملوآ

سمبورج  ه . إس لوآ اريخ . إل . آر . إي ك بت رال الكتري شرآة جن ابع ل تيكية الت صناعات البالس ي تملكت قطاع ال  ٣١والت

سطس  سويق       . م ٢٠٠٧أغ ناعة وت ضمن ص ضة تت رة القاب تيكيات المبتك ابك للبالس شرآة س ة ل شطة العالمي إن األن

ي والوسائط         صناعة  هاالبالستيكيات ذات األداء العالي التي تستخدم في عدة مجاالت صناعية من           سيارات والحاسب اآلل  ال

د من               . وقطع الغيار وأجهزة االتصاالت ومواد البناء        شارك في العدي الم وت م حول الع إن الشرآة لها حضور صناعي مه

  .األنشطة الصناعية والتوزيعية 

  

تيكية من                       صناعات البالس رة القابضة آامل قطاع ال تيكيات المبتك رال الكتريك من        تملكت شرآة سابك للبالس شرآة جن

ساهمة         مليار دوالر أمريكي تقريبًا١١٫٦ بمبلغ إجمالي    خالل تقديم عرض   ك من خالل م ل التمل م تموي د ت ة  وق غ  ذاتي  بمبل

روض    ٣٫٦٢٥ الل ق ن خ ي م غ المتبق ي والمبل ار دوالر أمريك شراء    .  ملي ة ال ق طريق ك وف ة التمل بة لعملي ت المحاس تم



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

دفوع      غ الم شتراة                    وبالتالي فإن المبل ات الم ة للموجودات والمطلوب ة المتوقع يم العادل ى أساس الق ه عل م توزيع م .  ت ات  ت  إثب

اس  ى أس شهرة عل ات  ال ودات والمطلوب ة للموج ة العادل ن القيم ادة ع ر  الزي ودات غي ضمن موج ي تت د والت ة للتحدي القابل

  .ملموسة ومطلوبات محتملة 

  

  

  

دها              لقد تم توزيع مبلغ الشراء على الموجودات وا        م تحدي ا ت ات آم لمطلوبات على أساس القيم العادلة للموجودات والمطلوب

ام    .  على أفضل تقدير     بيت خبرة متخصص  بواسطة   إن التوزيع النهائي لمبلغ الشراء سوف يتم خالل النصف األول من ع

ويم    . م  ٢٠٠٨ ار المح                     يجري تق ا في معي ي عشر شهرًا المنصوص عليه دة االثن ة وفق م يم العادل م    الق دولي رق  ٣اسبة ال

يم             . والخاص بإندماج األعمال     ة لتقي اء من اإلجراءات الالزم د االنته ة عن ديالت هام اك تع ن يكون هن ه ل تعتقد اإلدارة أن

  .الموجودات والمطلوبات 

  

   )ابن رشد( الشرآة العربية لأللياف الصناعية 
اريخ  وال ١٩بت ق ١٤٢٨ ش ـ المواف وبر ٣١ه ة ا٢٠٠٧ أآت دت الجمعي اف  م عق ة لأللي شرآة العربي ة لل ر العادي ة غي لعام

ستقبلية                   ) ابن رشد   ( الصناعية   تراتيجية الم ى الخطة اإلس ة عل ذلك الموافق شرآة وآ وتمت الموافقة على دعم واستمرار ال

  . للشرآة 

  

ن رش  ( م عقدت الجمعية العامة غير العادية لشرآة      ٢٠٠٧ ديسمبر   ١هـ الموافق   ١٤٢٨ ذو القعدة    ٢١بتاريخ   وتمت  ) د اب

ارًا من             وفمبر  ١الموافقة على دخول صندوق االستثمارات العامة شريكًا في الشرآة اعتب ى    ٢٠٠٧ ن ة عل ذلك الموافق م وآ

ندوق         ن ص ل م ستحقة لك ديون الم ل ال ق تحوي ن طري دة ع هم جدي دار أس ه بإص ادة هيكلت شرآة وإع ال ال ادة رأس م زي

ي                وتكلفة مصنع ) سابك  ( االستثمارات العامة وشرآة     اريخ الفعل  حمض الخل إلى رأس مال في الشرآة على أن يكون الت

د ١٠سمية ألسهم الشرآة م وتكون القيمة اإل٢٠٠٧ نوفمبر   ١للتحويل هو    اًال  ٥٠ًال من   رياالت سعودية للسهم الواحد ب  ري

ون   ٨٫٥١٠لبالغ  ، وا الجديد) ابن رشد (في رأس مال شرآة     ) سابك  (  أصبحت نسبة شرآة     نتيجة لذلك . سعوديًا للسهم     ملي

شرآة           مؤثرة فعالة بنسبة  ) سابك  (  زالت تحتفظ شرآة     الو% ٤٧٫٢٦ ،   ريال سعودي  ة ل وائم المالي (  تمكنها من توحيد الق

  ) .ابن رشد 

  

  العرف المحاسبي

ع ، حي                  عت ة المتاحة للبي دا األوراق المالي ة    د القوائم المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما ع ها بالقيم تم قياس ث ي

  .    يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق الملكية  العادلة ، واالستثمارات في الشرآات الزميلة ،
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   واآلالت والمعداتالممتلكات

د       واآلالت  تظهر الممتلكات     ة بع دات بالكلف ة  االستهالآات  حسم والمع ال            ،  المتراآم ة واألعم دا األراضي المملوآ ا ع فيم

شائية  ة   اإلن ر بالكلف ث تظه ذ حي ت التنفي صاريف  . تح ر م صاريف  اإلصالحتعتب صيانة م ة  وال صاريف   أ،إيرادي ا م م

ساب     .  التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية      ى      االستهالآات ويجري احت ا عل ك        أساس  عليه درة وذل ة المق ا العملي  حياته

 أولى أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات          التحسينات على المأجور ع    إطفاءويتم  .  باستعمال طريقة القسط الثابت   

ا  اإليجار المتبقي من مدة عقد      ى النحو              إ  .أوًال ينتهي    أيهم سة لألصول هي عل ود الرئي درة الستهالك البن سنوات المق ن ال

  :التالي 

  السنوات  
  ٢٠  اآلالت والمعدات

  ٣٣  المباني
  ١٠ – ٤  األثاث والمعدات المكتبية

  ٤  السيارات
  

  المخزون

ع             تحدد آلفة  . قلأيهما  أ ، السوق أو بسعر الكلفة    ُيَقوَّم المخزون  د للبي ار والمخزون المع المواد الخام والمستهلكة وقطع الغي

سبة محددة      وتتضمن آلفة المخزون قيد الصنع وتام الصنع . على أساس طريقة المتوسط المرجح     ة ون واد والعمال ة الم آلف

    .من المصاريف غير المباشرة

  

  االستثمارات

  الشرآات الزميلة
ا            ك فيه ل األ    ) سابك   ( الشرآات الزميلة هي تلك الشرآات التي تمتل تثمارًا طوي ل عن     ي ال   جل اس ال      %٢٠ق من رأس الم

ات    . أو تمارس عليها تأثيرًا فعاًال      /الذي يحق له التصويت و     تشمل القوائم المالية الموحدة حصة مالئمة من نتائج واحتياطي

تم       نتائجفي  )  سابك (  حصة شرآة  إن .ات الزميلة لما بعد الشراء بناًء على آخر قوائم مالية لها            الشرآ ة ي شرآات الزميل  ال

  . الموحدة في قائمة الدخلإدراجها 

  

   المتاحة للبيع   
درج ا  . تمثل االستثمارات في األصول المالية المشتراة لغير أغراض المتاجرة ، وتظهر بالقيمة العادلة               ة      ي ين القيم رق ب لف

يحمل أي انخفاض غير مؤقت  . ، بندًا مستقًال في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين          العادلة و الكلفة  إذا آانت جوهرية      

  .في قيمة تلك االستثمارات على قائمة الدخل الموحدة 
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داول أو                ة للت ر           تحدد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالي ا وإال تعتب ة له وائم مالي ى آخر ق  عل

  . التكلفة بمثابة القيمة العادلة 

  

  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
) المعدلة بالعالوة أو الخصم عند الشراء ( تظهر االستثمارات المشتراة لهدف االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة      

ا    ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في         دا                .  قيمته ا ع ة فيم ر متداول تثمارات موجودات غي ذه االس تصنف ه

  . االثني عشر شهرًا التاليةالسندات التي تستحق في فترة 

  

  مصاريف ما قبل التشغيل 

افع في                       ا من تتم رسملة أو تأجيل المصاريف التي تنفق خالل مراحل التطوير والتشغيل التجريبي والتي يتوقع أن تنتج عنه

رة                ويتم إطفائها . لمستقبلية  الفترات ا   اعتبارًا من تاريخ بدء العمليات التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى الفت

  .المقدرة لالنتفاع بها ، أو سبع سنوات ، أيهما أقل 

  

  المدينون

ة للتحص                          ر قابل الغ غي ة مب اء أي صًا المخصص لق واتير األصلية ناق الغ الف دينين بمب ذمم    . يل تظهر أرصدة الم دير ال تم تق ي

  .تشطب الديون المعدومة عند تكبدها . المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها أمرًا مشكوآًا فيه 

  

  برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين

س              اني ، وت تهلك تدرج الوحدات السكنية غير المباعة والمقامة من أجل بيعها للموظفين المؤهلين ضمن بند األراضي والمب

  .عند توقيع عقد البيع ، تصنف آلفة هذه الوحدات السكنية ضمن الموجودات غير المتداولة األخرى .  سنة ٣٣على مدى 

  

  

  الشهرة

ة                       رة المالي ة الفت ها في نهاي تم قياس تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة شهرًة ، وي

  .ن وجد إ في قيمتها ، اإلنخفاضالمالية وفقًا لتكلفتها بعد تعديلها بمقدار وإظهارها بالقوائم 

  

  توزيعات األرباح

ل مجلس االدارة                 ا من قب د إقراره د اإلعالن            . تقيد توزيعات األرباح المرحلية بع ات عن اح آمطلوب د توزيعات األرب وتقي

  . عنها من قبل الجمعية العامة للمساهمين 
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  الموظفينتعويضات 

اليف  . السعودي  متطلبات نظام العمل  و  لسياسات الشرآة   وفقاً الموظفينم االستدراك لتعويضات    يت تم تجنيب مخصص لتك

ا                                  ي يتقاعد فيه سنة الت دة في ال دخل الموح ة ال ى قائم شرآة ، ويحمل عل سياسات ال ًا ل برامج التقاعد المبكر للموظفين وفق

  .فين المؤهلين في مناطق خارجية ذات سيادة مستقلة لدى الشرآة برامج معاشات تقاعد للموظ. الموظف 

  

  تحقق اإليرادات 

دار                               ضها بمق د تخفي سنة ، بع شرآة خالل ال ل ال ة من قب ضاعة المشحونة والخدمات المقدم واتير الب تمثل المبيعات قيمة ف

ات      د    الخصم التجاري وخصم الكمي ًا          .  ، إن وج سويقية طبق د خصم المصاريف الت سويق   تظهر المبيعات بع ات الت التفاقي

  .والبيع المبرمة 

  

ة                  شرآات الزميل رادات    . تحسب إيرادات االستثمار على أساس طريقة حقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في ال تحسب إي

  . الودائع البنكية على أساس االستحقاق 

  

  والضرائبالزآاة 

ى أساس االستحقاق    يتم االستدراك للزآاة وفقا لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في ال     يحمل  . مملكة العربية السعودية وعل

ذه               . المخصص على قائمة الدخل الموحدة       ا إصدار ه تقيد الفروق الناتجة عن إجراء الربوط النهائية في السنة التي يتم فيه

ة في                         . الربوط   وق األقلي درج ضمن حق ي ت دخل الت ضريبة ال ة ل شرآات التابع ي ال وائم   آما يخضع الشرآاء األجانب ف  الق

  .المالية الموحدة 

  

  

ك               ة في تل ضريبية المتبع ة ال ًا لألنظم بالنسبة للشرآات التابعة خارج المملكة العربية السعودية ، يتم احتساب الضريبة وفق

  .البلدان 

  

ة للموجودات والم                    يم الدفتري ين الق ا ب ة م ات  يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة المدينة والناتجة عن الفروقات المؤقت طلوب

ضريبية       ضرائب       . في القوائم المالية لألغراض المحاسبية وبين قيمها لألغراض ال راف بال تم االعت ك ، ي ى ذل باالضافة ال

ل مصلحة                    المؤجلة للخسائر المرحلة الى المدى الذي يكون هناك احتمال بان االرباح الضريبية المستقبلية المحتسبة من قب

  .مها مقابل الخسائر الضريبية المرحلة الضريبة متوفرة بحيث يمكن استخدا
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يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة الدائنة والناتجة عن الفروقات المؤقتة ما بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في      

د               خل القوائم المالية لألغراض المحاسبية وبين قيمها لألغراض الضريبية الى المدى الذي يكون هناك زيادة في ضرائب ال

  .المؤجلة الدائنة وفق األنظمة الضريبية ذات العالقة 

  

  مصاريف األبحاث والتطوير

  .تحمل مصاريف األبحاث والتطوير على قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها 

  

  المصاريف البيعية واإلدارية والعمومية

ي تتضمن مصاريف        ويتم تصنيف المصاريف     . نتاج والمصاريف المباشرة آلفة مبيعات      تصنف تكاليف اإل   األخرى والت

  .البيع والتوزيع التي ال تخصم من المبيعات ، مصاريف بيع وإدارية وعمومية 

  

  تحويل العمالت األجنبية

ول امالت تح العمالت المع ة  ب ة   ( األجنبي ي اآلجل صرف األجنب ود ال شمولة بعق ر الم ى )غي سعودي إل ال ال عار الري  بأس

د  سائدة عن ل ال ذهالتحوي راء ه ام الإج ات .الت مع ودات والمطلوب ل الموج تم تحوي ة وي العمالت  النقدي ة ب عار  األجنبي بأس

سديدات          المكاسب إن  .تاريخ قائمة المرآز المالي   ب التحويل السائدة  ل العمالت      أو والخسائر الناتجة عن الت ة  تحوي  األجنبي

  . الموحدة  ضمن قائمة الدخلإدراجهايتم 

  

ة ،        وائم المالي د الق سائدة                       ألغراض توحي ل ال االت سعودية بأسعار التحوي ى ري ة إل العمالت األجنبي ة ب وائم المالي  تحول الق

رادات والمصاريف                ، بتاريخ قائمة المرآز المالي    سبة لإلي ل بالن ات وبمتوسط أسعار التحوي . وذلك للموجودات والمطلوب

ل ال    عار التحوي ستبقاة بأس اح الم دا األرب ا ع ة، فيم وق الملكي ول عناصر حق صر  تح ل عن شوء آ اريخ ن درج . سائدة بت ت

وق            من حق ستقل ض د م ي بن ة ، ف ت جوهري ة ، إذا آان العمالت األجنبي ة ب وائم المالي ة الق ن ترجم ة ع سويات الناتج الت

  .المساهمين 

  

  األدوات المالية المشتقة 

ة،   تستخدم الشرآة المشتقات المالية لتغطية تعرضها ألجزاء معينة من مخاطر نسب الفوائد النا          شاطات التمويلي تجة عن الن

سياسات        . وتصنفها آتغطية مخاطر التدفقات النقدية للوقاية من مخاطر نسب الفوائد            إن استخدام المشتقات المالية خاضع ل

شرآة      تراتيجية إدارة ال ع إس ق م ي تتف ة وه شتقات المالي تخدام الم ادئ اس وفر مب ي ت شرآة ، والت شرآة . ال ستخدم ال ال ت

اد قياسها              . لية ألغراض المضاربة      المشتقات الما  د، ويع اريخ العق ة في ت ة العادل دئيا بالقيم ة مب شتقات المالي اس الم تم قي ي

  .بالقيمة العادلة في تاريخ الفترات المالية الالحقة 
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ستقبلية                           ة الم دفقات النقدي ة مخاطر الت ة المصنفة لتغطي شتقات المالي ة للم ة العادل التغير في القيم راف ب م   يتم االعت  والتي ت

ال  في                            ر الفع ات الجزء غي تحديدها على أنها تغطية فعالة ، ضمن حقوق المساهمين إذا آانت ذات أهمية نسبية ، ويتم إثب

راف بموجودات أو            . قائمة الدخل األولية الموحدة       ة لالعت ة متوقع د أو عملي اط مؤآ ة الرتب دفقات النقدي ة الت إذا أدت تغطي

ساهمين في       أالربح أو الخسارة على المشتقة المالية التي سبق و مطلوبات ، عندئذ يتم إدراج     وق الم ا ضمن حق م إثباته ن ت

راف بموجودات أو                           ى االعت ؤدي إل ي ال ت ة الت شتقات المالي سبة للم ا بالن القياس المبدئي لتلك الموجودات والمطلوبات ، أم

تج           ن المبالغ المؤجلة في حقوق المساهمين يتم إثباتها في          إمطلوبات ، ف   ي ين رة الت قائمة الدخل األولية الموحدة في نفس الفت

ة    . فيها تأثير من أداة تغطية المخاطر على صافي الربح أو الخسارة             بالنسبة للمشتقات المالية التي ال تتأهل لمحاسبة تغطي

ا   د ظهوره دة عن ة الموح دخل األولي ة ال ي قائم ة ف ا العادل ي قيمته ر ف ات التغي تم إثب اع ي. المخاطر ، ي تم التوقف عن إتب

ة               ك األداة مؤهل د تل م تع دما ل ذها أو عن ا أو تنفي ا أو إلغائه ة أو بيعه اء سريان أداة التغطي محاسبة تغطية المخاطر عند انته

ة المخاطر  بة تغطي ة مخاطر . لمحاس ة عن أداة تغطي ة الناجم الربح أو الخسارة المتراآم اظ ب تم االحتف ك الوقت ي ي ذل ف

ة       .  التي تم إثباتها ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملية المتوقعة            التدفقات النقدية  وفي حالة عدم توقع حدوث العملي

دة            ة الموح المغطاة ، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراآمة المثبت ضمن حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل األولي

  .للفترة 

  

  عقود اإليجار

ة                    يتم تصنيف عقود اإليجار عقود     افع ومخاطر الملكي ل جوهري لمن د اإليجار تحوي ى عق ة إذا ترتب عل  إيجار رأس مالي

  .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلية . المتعلقة باألصل موضوع العقد إلى المستأجر 

  

ة                        شرآة بالقيم ا أصالً  لل تم إثباته ة ي رأس مالي دفعات        إن األصول المملوآة بموجب عقود اإليجار ال ى ل د األدن ة للح الحالي

  .اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل 

  

إن تكاليف التمويل ، والتي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو            

اريخ            ة لألصل في ت رة اإليجار                    القيمة السوقية العادل دخل خالل فت ة ال ى قائم ا عل تم تحميله ل ، ي ا أق شوء اإليجار، أيهم ن

  .للوصول إلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية 

  

  .تستهلك عقود اإليجار الرأس مالية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول أو فترة اإليجار ، أيهما أقل 
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ك                   يتم تحمي  شغيلي وذل ل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد اإليجار الت

  .باستخدام طريقة القسط الثابت 

  

   في قيمة الموجودات اإلنخفاض

ر الملموسة ل            يتم  ، بتاريخ آل قائمة مرآز مالي     د من وجود       إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغي لتأآ

ة الموجودات                  ي قيم ة                 . دليل على وقوع خسارة ناتجة عن انخفاض ف دير القيم تم تق دليل ، ي ذا ال ل ه ة وجود مث وفي حال

ترداد                . القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة          ل لالس غ القاب دير المبل ا تق ي ال يمكن فيه وفي الحاالت الت

  .  بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل لذلك األصل ، تقوم الشرآة

  

ذ                                    ة ، عندئ ه الدفتري ل من قيمت ة بأق درة للنقدي دة الم ل لالسترداد لألصل أو الوح غ القاب ا المبل در فيه ي يق وفي الحاالت الت

ات خسائر               تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية           تم إثب ة لالسترداد ، وي ة القابل  اإلنخفاض إلى القيم

  . في قيمة األصل مصروفات فورًا في قائمة الدخل الموحدة 

  

ة          اإلنخفاضوإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة         درة للنقدي دة الم ة لألصل أو الوح  في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفتري

ان من                         إلى القيمة المعدلة القابلة ل     ي آ ة الت ة الدفتري ا عن القيم ي تمت زيادته ة الت ة الدفتري د القيم ى أال تزي السترداد ، عل

ات خسارة                تم إثب م ي و ل ا ل سنوات                    اإلنخفاض المفترض تحديدها فيم ة في ال درة للنقدي دة الم ك األصل أو الوح ة ذل  في قيم

  . ورًا في قائمة الدخل الموحدة  في القيمة إيرادات فاإلنخفاضيتم إثبات عكس قيد خسارة . السابقة 

  

 النقد وما في حكمه - ٣

ة                            تثمارات القابل صيرة األجل واالس ع ق صندوق والودائ د في ال وك ، والنق يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى البن

  . للتحويل الى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها ثالثة شهور أو أقل عند شرائها 

  

  : ديسمبر مما يلي ٣١ حكمه آما في يتكون النقد وما في

  بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦ م٢٠٠٧  

 ٣٫٨٦٨٫١٠٤   ٣٫٨٣٨٫٩٩١    نقد في الصندوق ولدى البنوك
 ٣٥٫٦٨٨٫٦٦٠   ٤٢٫٢١٦٫٥٨٤    ودائع قصيرة األجل

    ٣٩٫٥٥٦٫٧٦٤   ٤٦٫٠٥٥٫٥٧٥ 
  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

ي      ا ف ه آم ي حكم ا ف د وم ضمن النق سمبر ٣١يت درها   م ع٢٠٠٧ دي زة ق دة محتج ى أرص عودي  ١٧٩ل ال س ون ري    ملي

  ) . مليون ريال سعودي ١٥٢: م ٢٠٠٦( 

  

 مدينونال - ٤

  : ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المدينون آما في 

  بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١٤٫٣٠٧٫٧٨٣    ٢٢٫٧٣٨٫٨٣١      مدينون تجاريون
 ٢٫٣٥٩٫٨٥٧    ٣٫٤٢٤٫٦٩٩       )١١إيضاح ( ة مبالغ مستحقة من شرآاء المشاريع المشترآ

     )١٩٢,٠٥١(       )١٨٥٫٥٨٧(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    ١٦٫٤٧٥٫٥٨٩    ٢٥٫٩٧٧٫٩٤٣ 
  

  .م ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١من مبيعات الشرآة للسنتين المنتهيتين في % ٥لم تزد نسبة أي عميل عن 

 مخزونال - ٥

  :ديسمبر مما يلي  ٣١يتكون المخزون آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٧٫٤١٠٫٥٥٩    ١٢٫١٦٨٫٣٥٩      مخزون تام الصنع
 ٣٫٦٢٤٫٥٢٧    ٣٫٥٤١٫١٠٥      قطع غيار

 ٢,١٢٤,٤٤٣    ٦٫١٧١٫١٢٤      مواد خامآيماويات و 

 ١٣١٫٤٦١    ٨٩٫٦٧٦      مخزون قيد التصنيع
 ٨٠٦٫٠٥٥    ٨٦٠٫٣٦٩      بضاعة في الطريق

  )    ٤٣٨٫٨٠٠ (      )٥٢٤٫٦٧٤(     ومتقادممخصص مخزون بطيء الحرآة 
    ١٣٫٦٥٨٫٢٤٥    ٢٢٫٣٠٥٫٩٥٩ 
  

   والمدفوعات المقدمةالموجودات األخرى - ٦

 : ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المدينون اآلخرون والمدفوعات المقدمة آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٤٠٣٫٨٥٩    ١٫٠٦٤٫٤١٣      ريف مدفوعة مقدمًامصا
 ٥٦٢٫٣٩٧    ٣٩١٫٥٤٨      سكنيةالوحدات القروض للموظفين ومبالغ مستحقة لقاء تمليك 
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  ١٫٦٦٨٫٧٥٠        ٨٦٣٫٧٠٣      استثمارات قصيرة االجل
 ١٫٦٤٨٫٨٣٧    ٢٫٨٢٨٫٦٢٤      مدينون آخرون

    ٤٫٢٨٣٫٨٤٣    ٥٫١٤٨٫٢٨٨ 
  

  .لمدينون اآلخرون دفعات مقدمة لمقاولين وإيرادات ودائع مستحقة وموجودات متنوعة يتضمن رصيد ا

  

  االستثمارات  - ٧

  : ديسمبر مما يلي ٣١تتكون االستثمارات آما في 

 بآالف الرياالت السعودية   
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  نسبة الملكية 

          شرآات زميلة
 ٦٣٢٫٩٠٦    ٦٨٢٫٢٩٢    ٣٣٫٣٣  شرآة الخليج لصناعة البتروآيماويات

 ١٣٢,٤٧٧    ١٤٧٫١٠٢    ٣١٫٢٨  شرآة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 ١٤٩٫٢٥٩    ١٥٣٫٦٨٨    ٢٠٫٠٠  الشرآة الوطنية لنقل الكيماويات
 ٧٦٢٫٢٢٤    ٨٨٢٫٣٥٠    ٢٥٫٠٠  )مرافق(شرآة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع 

 ٦٩٠٫٦٥٦    ٩٣١٫٥٥٥    ٢٠٫٠٠ )ألبا(ب .م. ش–شرآة ألمنيوم البحرين 
  -  ٣٠٣٫٧٥٠     ٣٠٫٠٠  )معادن( شرآة الفوسفات العربية 

 ٣٩٧٫٧٩٦    ٨٠٤٫٢٤٨     أخرى
     ٢٫٧٦٥٫٣١٨    ٣٫٩٠٤٫٩٨٥ 

 ٥٩٧٫٧٧١    ٩٢٥٫٤٠٥      متاحة للبيع
  ١٦٨٫٧٥٠    ٥٩٦٫٧٣٧      قمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقا

     ٣٫٥٣١٫٨٣٩    ٥٫٤٢٧٫١٢٧ 
  

  رآات الزميلةالش
  :حرآة االستثمارات في الشرآات الزميلة على النحو التالي إن 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٢٫٨٦٦٫٧٠٧    ٢٫٧٦٥٫٣١٨      الرصيد في بداية السنة
     )١٢٦,٧٠٧(   ١٫١١٥٫٦٨١      الحرآة خالل السنة ، بالصافي

 ٢٥٫٣١٨    ٢٣٫٩٨٦         تسويات تقويم االستثمارات ، بالصافي 
 ٢٫٧٦٥٫٣١٨    ٣٫٩٠٤٫٩٨٥        الرصيد في نهاية السنة 
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ع                  وشرآة الفوسفات     )مرافق   ( تم تأسيس الشرآة الوطنية لنقل الكيماويات ، وشرآة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينب

يج    في المملكة العربية السعودية ، بينما تم تأسيس شرآة ا)معادن ( العربية   لخليج لصناعة البتروآيماويات ، وشرآة الخل

ة البحرين      ) ألبا  ( ب  .م. ش -لدرفلة األلمنيوم ، وشرآة ألمنيوم البحرين        تثمارات        . في مملك شرآات األخرى اس شمل ال وت

  .وشرآاتها التابعة . إل . آر . إيه . في شرآات زميلة لشرآة سابك لوآسمبورج إس 

  المتاحة للبيع
   . أخرىأصول ماليةفي صناديق استثمارية واستثمارات تمثل 

  

  المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
  تمثل استثمارات في صكوك وسندات 



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

 معداتال و واآلالتممتلكاتال - ٨

 
  أعمال إنشائية
  آالت ومعدات   أراٍض ومباٍن  تحت التنفيذ

أثاث وترآيبات 
 م٢٠٠٦المجموع   م٢٠٠٧المجموع   وسيارات

  بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   لسعوديةبآالف الرياالت ا 

            الكلفة

  ١٢٤٫٢٧٢٫٠٤٩      ١٤٢٫٨٨١٫٣٨٧      ٣٫٤٠٩٫٤٥٦      ١٠٣٫٦٩٦٫١٣٨      ١٣٫٢٢٤٫٣٥٢      ٢٢٫٥٥١٫٤٤١    في بداية السنة

 ١٫١٧٨٫٩٦١     ١٫٤٨٦٫٩٤٨     ٣٣٫٧٩٤     ١٫٣١٦٫٤٧٧     ٩٤٫١٦٧     ٤٢٫٥١٠    وية ترجمة عمالت أجنبيةتس

 ٢٠٫١٨٢٫٦٩١     ٤٩٫٣٠٨٫٣٤٤     ٤٦٧٫٨٨٩     ٢١٫٥٢٤٫٩٣٨     ٩٢٫٢٨٢     ٢٧٫٢٢٣٫٢٣٥    إضافات

   )٢٫٧٥٢٫٣١٤(      )١٫٤٣٧٫٥٩١(       )١٦٧٫٠٣٦(    ٤٫٧٤٥٫١٣٧     ٨٩٫٨١٤       )٦٫١٠٥٫٥٠٦(   استبعادات/تحويالت

  ١٤٢٫٨٨١٫٣٨٧      ١٩٢٫٢٣٩٫٠٨٨      ٣٫٧٤٤٫١٠٣      ١٣١٫٢٨٢٫٦٩٠      ١٣٫٥٠٠٫٦١٥      ٤٣٫٧١١٫٦٨٠    في نهاية السنة

                        االستهالكات

  ٥٨٫١٧٥٫٣١٥      ٦٢٫٩١٠٫٧٦٥      ٢٫٦٣٢٫٩٩٧      ٥٥٫٠٣٥٫٧٠٩      ٥٫٢٤٢٫٠٥٩      -  في بداية السنة

  بية تسوية ترجمة عمالت أجن

  تتعلق بمجمع االستهالك

  

-  

    

  ٣١٫٠٤٩ 

    

  ٦٨٠٫٢٩٦ 

    

  ٢٢٫١٩٥ 

    

  ٧٣٣٫٥٤٠ 

    

  ٦٧٥٫٣٢٢ 

 ٤٫٨٧٨٫٧٥٢     ٦٫٢٢٠٫٠٠٤     ٣١٤٫٢١٠     ٥٫٥١٢٫٠٣٠     ٣٩٣٫٧٦٤      -  المحمل للسنة

     )٨١٨٫٦٢٤(        )٧٣٨٫٧٩٥(       )١٦٤٫٠١٩(       )٥٦٦٫٠٥٥(          )٨٫٧٢١(     -  استبعادات/تحويالت

  ٦٢٫٩١٠٫٧٦٥      ٦٩٫١٢٥٫٥١٤      ٢٫٨٠٥٫٣٨٣      ٦٠٫٦٦١٫٩٨٠      ٥٫٦٥٨٫١٥١      -  في نهاية السنة

                        القيمة الدفترية الصافية

      ١٢٣٫١١٣٫٥٧٤      ٩٣٨٫٧٢٠      ٧٠٫٦٢٠٫٧١٠      ٧٫٨٤٢٫٤٦٤      ٤٣٫٧١١٫٦٨٠    م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١

  ٧٩٫٩٧٠٫٦٢٢          ٧٧٦٫٤٥٩      ٤٨٫٦٦٠٫٤٢٩      ٧٫٩٨٢٫٢٩٣      ٢٢٫٥٥١٫٤٤١    م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

ة                            شرآات التابع بعض ال ة ب شاريع توسعة المصانع القائم دة ، وم شاريع الجدي ذ الم م  . تمثل األعمال اإلنشائية تحت التنفي ت

ل          ) . ٢٧( اإلفصاح عن االرتباطات المتعلقة بهذه المشاريع في اإليضاح            ة المرسملة من قب اء المالي شرآة  بلغت األعب  ال

  ) .   مليون ريال سعودي ٢٨١: م ٢٠٠٦(  مليون ريال سعودي ٥٣٤٫٦م ما مقداره ٢٠٠٧خالل عام 

  

دره           غ ق ى مبل ا في            ٤٧٫٧تشتمل األراضي والمباني عل ال سعودي آم ون ري سمبر  ٣١ ملي  ٤٧٫٧: م ٢٠٠٦( م ٢٠٠٧ دي

  .، يمثل تكلفة األراضي المملوآة ) مليون ريال سعودي 

  

ستأجرة             إن األراضي ال   ة م شرآات التابع بعض ال د      مقامة عليها المصانع والمرافق الخاصة ب ة للتجدي ود قابل ة      بعق  من الهيئ

  .  سنة ٣٠ إلى ٢٠لفترات تتراوح ما بين  الملكية للجبيل وينبع

  

ودي  الممتلكات واآلالت والمعدات لدى بعض الشرآات التابعة مرهونة لصالح صندوق التنمية الصناعية السع       جزء من  إن

  . ) ١٣إيضاح   (اآلجلة لقيمة القروضضمانًا 

  

  الموجودات غير الملموسة  - ٩

  : ديسمبر مما يلي ٣١تتكون الموجودات غير الملموسة آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١٫٨٨٦٫٢٣١     ١٫٩٥٩٫٠٣٤      بالصافيوتكاليف مؤجلة ،مصاريف ما قبل التشغيل 
  وعالمات تجارية  براءات اختراع

   أخرى ، بالصافيوأصول غير ملموسة
   

  ٧٫٠٣٧٫١٠٠ 
   

-  
 ٣,٢٠٧,٧٧٢    ١٣٫٩٦٧٫٨٧٠     شهرة

    ٥٫٠٩٤٫٠٠٣    ٢٢٫٩٦٤٫٠٠٤ 
  

  مصاريف ما قبل التشغيل
ود األخرى                          ي وبعض البن شغيل التجريب اليف الت شاء المصانع وتك اليف إن شغيل من تك ل الت أ  . تتكون مصاريف ما قب تطف

اء   .  سنوات ٧ال تزيد عن مصاريف ما قبل التشغيل المؤجلة على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها والتي             الي اإلطف بلغ إجم

 ) . مليار ريال سعودي ٤٫٧: م ٢٠٠٦(  مليار ريال سعودي ٤٫٩م مبلغ ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١المتراآم آما في 

  

  

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  ىبراءات اختراع وعالمات تجارية وأصول غير ملموسة أخر
تيكيات                    تم الحصول على براءات اختراع وعالمات تجارية وأصول غير ملموسة أخرى نتيجة امتالك شرآة سابك للبالس

ستقبلية                ة الم رة المنفع ى فت ا عل تم إطفاؤه رال إلكتريك وي المبتكرة القابضة لقطاع الصناعات البالستيكية التابعة لشرآة جن

  .المتوقعة منها 

  

  الشهرة
شهرة ناتجة عن     . دلة لصافي الموجودات المشتراة   لغ المدفوع بالزيادة عن القيمة العا     تمثل الشهرة المب   إن اإلضافات في ال

  .تملك شرآة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

       :الكلفة 
  ٢٫٩٤٦٫٠٥١    ٣٫٢٠٧٫٧٧٢     في بداية السنة

 -  ١٠٫٤٢٢٫٨٥٥     إضافات

 ٢٦١٫٧٢١    ٣٣٧٫٢٤٣     فروقات عملة
 ٣٫٢٠٧٫٧٧٢    ١٣٫٩٦٧٫٨٧٠    في نهاية السنة

  

 الموجودات غير المتداولة األخرى -  ١٠

  : ديسمبر مما يلي ٣١تتكون الموجودات غير المتداولة األخرى آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١,٤٤٦,٦٧٧    ١,٢٧٩,٢٨٢     سكنيةالوحدات اللقاء تمليك قروض للموظفين ومبالغ مستحقة 

 ١٢,٦٠٩    ٢,٨٢٩,٠٦٣     ضرائب مؤجلة

 ٢,٥٥٨,٦٢٩    ١,١٤٦,٤٦٦     موجودات أخرى

    ٤,٠١٧,٩١٥    ٥,٢٥٤,٨١١ 

  

   سكنيةوحداتقروض للموظفين ومبالغ مستحقة لقاء تمليك 
ون فرصة            قامت بعض الشرآات التابعة بتطبيق برنامج تمليك و        ون المؤهل نح الموظف حدات سكنية للموظفين، وبموجبه يم

ل        . شراء وحدات سكنية يتم إنشاؤها من قبل هذه الشرآات التابعة       شاء المباشرة من قب اليف اإلن ة األراضي وتك تسدد تكلف

  .مستحق بعد سداد آامل المبلغ التنتقل ملكية هذه الوحدات السكنية للموظفين .  سنة ٢٠الموظفين على مدى 

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  الضرائب المؤجلة
 والتي تعمل في مناطق متعددة ذات .إل . آر . إيه . لوآسمبورج إس تتعلق الضرائب المؤجلة بشرآات تابعة لشرآة سابك 

  .سيادة ضريبية 

  

  الموجودات األخرى
ضاح   ( تشتمل الموجودات األخرى على برنامج تمليك أسهم للموظفين           اولين و    ) ٢إي ة للمق ة   ودفعات مقدم ضرائب مؤجل

  .  وأخرى 

  

  المعامالت مع المشاريع المشترآة   -  ١١

شرآة  سبة ل شرآات المنت وم بعض ال ابك ( تق شترآة ) س شاريع الم ى الم ا إل ع منتجاته ة ، ببي ا العادي ، خالل دورة أعماله

ع   سويق والبي ات الت ب اتفاقي شترآة  . بموج شاريع الم ك الم ات لتل ت المبيع عودي ١٥٫١بلغ ال س ار ري    ملي

ا                ) .  مليار ريال سعودي     ١٢٫٦: م  ٢٠٠٦ ( ة وغيره ديم خدمات األبحاث والتقني شترآة بتق شاريع الم وم بعض الم آما تق

  ) . سابك ( لبعض الشرآات المنتسبة لشرآة 

  

  . على التوالي  ) ١٤( و  ) ٤( نظر اإليضاحين ا

  

  التسهيالت البنكية قصيرة األجل  -  ١٢

اء م      ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١آما في   بلغت التسهيالت البنكية قصيرة األجل       سائدة          م والتي تحمل أعب سوق ال ًا ألسعار ال ة وفق الي

ستخدمة           ) .  مليون ريال سعودي     ٦٠٨: م  ٢٠٠٦(  ريال سعودي تقريبًا     ارملي ١٫٤ ر م ة غي سهيالت ائتماني شرآة ت لدى ال

  ) .ي  مليار ريال سعود٣٫٨: م ٢٠٠٦(  مليار ريال سعودي ٢٫٤م قدرها ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  القروض طويلة األجل  -  ١٣

  : ديسمبر مما يلي ٣١تتكون القروض طويلة األجل آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٦٫٦٩٨٫٥٧٢    ٤٫٧٣٤٫٤١٢     صندوق االستثمارات العامة
 ١٫٢٦٣٫٧٩٤    ١٫٤٧١٫٣٤٩     صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ٢٤٫٤٥٨٫٠٨٦    ٥١٫٧٧٦٫٢٧٣     قروض تجارية
  ٣٢٫٤٢٠٫٤٥٢     ٥٧٫٩٨٢٫٠٣٤     مجموع القروض

 ٣٫٧١٢٫٣٥٠    ٤٫١٠٢٫٥٩٧      )يورو( سندات 
    ٥٫٦٢٥٫٠٠٠     )دوالر  ( سندات
  ٣٫٠٠٠٫٠٠٠    ١١٫٠٠٠٫٠٠٠     )ريال  ( صكوك

     ٣٩٫١٣٢٫٨٠٢    ٧٨٫٧٠٩٫٦٣١ 
  )٥,٥٢١,١٧٤ (    )٣٫٢٧٢٫٠٣٦(    الجزء المتداول :  ناقصًا

 ٣٣٫٦١١٫٦٢٨    ٧٥٫٤٣٧٫٥٩٥    الجزء غير المتداول
  

  القروض
ساط نصف سنوية                       ى أق سداد عل ة ال تثمارات العام ة من صندوق االس واريخ متنوعة        تستحق القروض المقدم دأ في ت  ،   تب

ذه القروض بنسب              ى ه ة عل ة وتحسب أعباء مالي د عن      متفاوت تم رسملة أتعاب اإلدارة         . LIBOR تزي دمًا    ت المدفوعة مق

  . والمتعلقة بهذه القروض جزءًا من تكاليف إنشاء المصانع 

  

تستحق األعباء المالية   . تستحق القروض التجارية السداد بتواريخ متنوعة طبقًا لما هو محدد في اتفاقيات القروض المعنية               

  .السداد طبقًا للشروط المذآورة في اتفاقيات القروض المعنية 

  

رآة  غ   اقترضت ش وك مبل اد بن ن إتح ضة م رة القاب تيكيات المبتك ابك للبالس كل  ٦٫٦٦٥س ى ش ي عل ار دوالر أمريك  ملي

   . قرضين ألجل مضمونين وذوي أفضلية

  

غ      ١٫٥ بمبلغ   تم الحصول عليه  ) أ  ( القرض   ي بمبل ورو   ٩٣٫٦٤٧ مليار دوالر أمريكي يتضمن قرض جزئ ون ي إن .  ملي

سمبر           % ٥نسبة  بيخفض   سنوات ونصف وسوف     ٦القرض يستحق بعد     ة  من دي ع سنة بداي ى  م ٢٠٠٩في آل رب ع إل  ترف

سمر          % ٧٫٥ بتمبر ودي ي س د االستحقاق     % ١٠ مع المتبقي      ٢٠١٣لألرباع التي ستنتهي ف دة   )أ (  القرض  .عن  يحمل فائ

  % .١٫٢٥ لليورو حسب المالئمة ، زائدًا EURIBOR للدوالر األمريكي أو LIBORبسعر عائم على أساس 



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  
ورو    ١٫٣١٣قرض جزئي بمبلغ     مليار دوالر أمريكي يتضمن      ٥٫١٦٥ بمبلغ   تم الحصول عليه  ) ب  ( ض  القر ار ي إن .  ملي

د      سبة   ب سنوات وسوف يخفض        ٧القرض يستحق بع سمبر               % ٠٫٢٥ن ة من دي نة بداي ع س ي     ٢٠٠٧في آل رب م مع المتبق

تحقاق  % ٩٣٫٢٥ د االس رض . عن اس     ) ب ( الق ى أس ائم عل سعر ع دة ب ل فائ ي و  LIBORيحم دوالر األمريك  لل

EURIBOR ٢٫٥٠ لليورو حسب المالئمة زائدًا. %  

  
ة                       ضلية أولي دينين والمخزون وحق حجز ذو أف ى حساب الم ة عل إن هذين القرضين مضمونين بحق حجز ذو أفضلية ثاني

  .على الموجودات األخرى 

  
سهيالت   لمدة خمس سنوات    مليار دوالر أمريكي  آما دخلت شرآة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة في اتفاقية بمبلغ              لت

ة ضمونة مالي ضلية م ددة ذات أف وك ومتج اد بن ع اتح ى  .  م ة عل ضلية أولي ضمونة بحق حجز ذو أف سهيالت م ذه الت إن ه

تم     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١آما في   . حسابات المدينين والمخزون وحق حجز ذو أفضلية ثانية على الموجودات األخرى             م ، لم ي

  .يد من هذه التسهيالت سحب أي رص

  
دأ      ووفق اتفاقيات القر   ضلية يب ض ، فإن شرآة سابك للبالستيكات المبتكرة القابضة خاضعة لشرط اقتراض مضمون ذو أف

ي   ينتهي ف ذي س ع ال ن الرب و ٣٠م ة القرض ٢٠٠٨ يوني ق اتفاقي ددم ووف رة  المتج تيكيات المبتك ابك للبالس رآة س إن ش  ف

ل     % ١٠ يتبقىبت بشرط عدم تطبيق الشرط حتى       خاضعة لشرط تغطية ثا   القابضة   ى األق سهيالت     عل ر    من الت وفر وغي مت

  .مسحوب 

  

  سندات يورو
ي      ٢٠٠٦عام خالل   ا ب شرآة سابك لوآسمبورج إس     ( في  .  ، قامت شرآة سابك أوروب ة بالكامل ل ه .المملوآ   ).إل.آر.إي

دل         ٧تستحق بعد   ن هذه السندات    إ.  مليون يورو    ٧٥٠صدار سندات غير مضمونة بمبلغ      إب ًا بمع  سنوات وتحمل سعرًا ثابت

  . م٢٠١٣ نوفمبر ٢٨بتاريخ استحقاق نهائي مستحق في  % ٤٫٥

  

  سندات
 مليار دوالر أمريكي    ١٫٥م اقترضت شرآة سابك للبالستيكيات المبتكرة القابضة بي في مبلغ           ٢٠٠٧ أغسطس   ٣١بتاريخ  

دة    من إتحاد مستثمرين بشكل سند غير مضمون ذو أفضلية بن          ستحق في     % ٩٫٥سبة فائ د   .م٢٠١٥ أغسطس    ١٥ي إن فوائ

  .م ٢٠٠٨ فبراير ١٥ من تبدأ أغسطس ١٥ فبراير و ١٥القرض تستحق في 

  

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  صكوك
ة          م٢٠٠٦ يوليو   ٢٩بتاريخ   شرآة صكوآًا بقيم ة          ٣ ، أصدرت ال ال سعودي بقيم ار ري ال سعودي    ٥٠سمية  إ ملي  ألف ري

و    ١٥ وبتاريخ   .م  ٢٠٢٦بدون خصم أو عالوة إصدار تستحق الدفع في          اني          ٢٠٠٧ يولي شرآة اإلصدار الث م ، أصدرت ال

ا        ١٠ مليار ريال سعودي بقيمة إسمية تبدأ من    ٨للصكوك بقيمة    ى المتالآه ى أن يكون الحد األدن ال سعودي عل  آالف ري

دًا يحسب    عاإلصدار األول والثاني يحمالن  إن  .  م٢٠٢٧ ألف ريال سعودي بدون خصم أو عالوة وتستحق في عام            ٥٠ ائ

امش      SIBORعلى أساس سعر      دا ه دخل المتحصل من                   محدد  زائ ع سنوي من صافي ال ى أساس رب ًا عل ستحق دوري  ي

ين موجودات الصكوك        ا أم ي يحتفظ به ة بالكامل  ) صكوك (  شرآة سابك للصكوك   -موجودات الصكوك الت والمملوآ

  .للشرآة 

  

ة الصكوك           % ١٠ سنوات ستدفع الشرآة مبلغًا يعادل       ٥في نهاية آل     ا  . من إجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحمل آم

ة    ة والثالث ى والثاني وام األول ي األع ا ف ن حامليه صكوك م ذه ال شراء ه شرآة ب دت ال سة " تعه سنة الخام اريخ ال   "ت

اري         ( د ت سنة الخامسة عشرة بع سنة العاشرة وال ) خ اإلصدار تاريخ التوزيع الدوري الخاص يتبع ما بعد السنة الخامسة وال

  .سمية على التوالي من القيمة اإل% ٣٠و % ٦٠، %٩٠بمبالغ تعادل تقريبا 

  

  :فيما يلي جدول بإجمالي القروض طويلة األجل الواجب سدادها 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٥٫٥٢١٫١٧٤    -             م٢٠٠٧
 ٤٫٥٩٥٫٥٩٩    ٣٫٢٧٢٫٠٣٦     م٢٠٠٨
 ٣,٢٧٦,٠٥٧    ٤٫٨٥٤٫٠٤٩     م٢٠٠٩

 ٣,٦٧٦,٠٦٧    ٦٫٦٧٦٫١٩٦     م٢٠١٠

 ٦,٠٥١,١٧٨    ١٢٫٩١٤٫١٢١     م٢٠١١

 ١٢٫٩٠٥٫٦١٩     ٤٫٩٢٨٫٣٥٢     م٢٠١٢
 ٣٫١٠٧٫١٠٨    ٤٦٫٠٦٤٫٨٧٧     ما بعدها
 ٣٩٫١٣٢٫٨٠٢    ٧٨٫٧٠٩٫٦٣١    اإلجمالي

  

  

  

  

  

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  لدائنونا -  ١٤

  : ديسمبر مما يلي ٣١يتكون الدائنون آما في 

 ف الرياالت السعوديةبآال  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١١٫٠٤١٫٦٥٩    ١٤٫٩٤٩٫٩٦٥     ئنون تجاريوناد
 ٢٣٫٧٦٣    ١٥٫٤٢٧     )١١إيضاح (غ مستحقة إلى المشاريع المشترآة لبام
    ١١٫٠٦٥٫٤٢٢    ١٤٫٩٦٥٫٣٩٢ 
  

  المطلوبات المستحقة والمخصصات  -  ١٥

  :يسمبر مما يلي  د٣١تتكون المطلوبات المستحقة والمخصصات آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٢٫٧٧٨٫١٣٢    ٣٫٠٩٠٫٤٢٠     مخصص زآاة وضريبة دخل
 ٢٫٣٣٧٫٩٦٩    ٥٫١٣٢٫٠٩٩     مطلوبات مستحقة

 ٦٦٤٫٧٨٢    ٦١٨٫٦٧٧      أرباح مستحقةتوزيعات
 ١٫٩٦٦٫٧٧٥    ٣٫٢٣٠٫١٥٦     أخرى

    ٧٫٧٤٧٫٦٥٨    ١٢٫٠٧١٫٣٥٢ 
  

  .تضمن بند األخرى مبالغ مستحقة للموظفين ، استبقاءات عقود ومخصصات أخرى ي

  

  المطلوبات غير المتداولة األخرى  -  ١٦

  : ديسمبر مما يلي ٣١تتكون المطلوبات غير المتداولة األخرى آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٤٫٩٣٥٫٦٧٠    ٦٫٨٦٥٫٦٠٣     تعويضات للموظفين
 ٣٠٥٫٢٩٨    ٣٧٢٫٣٦٩     نامج ادخار الموظفينبر

  ١٫٦٠٤٫٨٩٨    ٦٫٣١٠٫١٧١     ومطلوبات أخرى مؤجلةضرائب
  ٦٩٩٫٢١٣    ١٫٠٥٧٫٣٠٣     االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالية

    ٧٫٥٤٥٫٠٧٩    ١٤٫٦٠٥٫٤٤٦ 
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  تعويضات للموظفين
  .لموظفين ومعاشات تقاعد وبرنامج تقاعد مبكر يتضمن بند تعويضات للموظفين مخصصات لنهاية خدمة ل

  

  ضرائب مؤجلة ومطلوبات أخرى

  .تعمل في مناطق متعددة ذات سيادة ضريبية . إل . آر . إيه . تتعلق بشرآات تابعة لشرآة سابك لوآسمبورغ إس 

  

  أس المال ر -  ١٧

ة   ٢٫٥ مليار ريال سعودي مقسمة إلى ٢٥يتكون رأس مال الشرآة من     ا    مليار سهم قيم ا    ١٠آل منه االت سعودية آم  ري

سمبر  ٣٠ الموافق ١٤٢٨ ذو الحجة    ٢٠بتاريخ  . م  ٢٠٠٦م و   ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١في   م ، أوصى مجلس اإلدارة   ٢٠٠٧ دي

 مليار ٣٠إلى )  رياالت سعودية  ١٠ مليار سهم قيمة آل منها       ٢٫٥(  مليار ريال سعودي     ٢٥بزيادة رأس مال الشرآة من      

ة            )  رياالت سعودية    ١٠ قيمة آل منها      مليار سهم  ٣( ريال سعودي    ة الجمعي ى موافق هذه الزيادة في رأس المال متوقفة عل

   . غير العاديةالعامة

  

  تياطياتحالا -  ١٨

  نظاميالحتياطي الا
اطي النظامي       % ١٠طبقًا ألحكام نظام الشرآات السعودي ، يجب على الشرآة أن تحول             من صافي دخل السنة إلى االحتي

شرآة ال  .  ال        ويجوز لل اطي نصف رأس الم ذا االحتي غ مجموع ه دما يبل ل عن ذا التحوي ل ه ذا . توقف عن إجراء مث إن ه

  .االحتياطي غير قابل للتوزيع 

  

  األخرىحتياطيات الا
ستبقاة                      اح الم ل من األرب ات أخرى بالتحوي . طبقًا للنظام األساسي للشرآة ، يحق للجمعية العامة للمساهمين تكوين احتياطي

  .إن هذه االحتياطيات قابلة للتوزيع  . الجمعية العامةو خفض هذه االحتياطيات بقرار من يمكن زيادة أ
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  اريف البيعية واإلدارية والعمومية مصلا -  ١٩

  : ديسمبر مما يلي ٣١اريف البيعية واإلدارية والعمومية خالل السنة المنتهية في مصلاتتكون 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١٫٠٩٩٫٦٨٤    ٢٫٢٨٩٫٢٦٢     ف موظفينتكالي
 ١٫٦١٠٫٦٩٧    ٢٫٤٠٨٫٩٦٦     بيع وتسويق

 ١٧٠٫٧٣٦    ١٠٠٫٤٢٠     استهالآات وإطفاءات
  ٣١٥٫٦٣٨    ٥٢٨٫٦٠٦     وتقنيةمصاريف أبحاث 
 ١٫١٤٥٫١٤٧    ١٫٥٧٦٫٣٩٩     خدمات إدارية

    ٤٫٣٤١٫٩٠٢    ٦٫٩٠٣٫٦٥٣ 
  

  ىأخرستثمار وإيرادات اال -  ٢٠

  : ديسمبر مما يلي ٣١أخرى خالل السنة المنتهية في ستثمار وإيرادات اال تتكون

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٢٫٠٧٣٫٠٢٦    ٢٫٦٩٩٫٥٠٩     إيرادات ودائع بنكية
 ١٩٦٫٩٧٤    ٩١٠٫٣٥٦     حصة الشرآة في نتائج الشرآات الزميلة ، بالصافي

 ٢٨٢٫٣٦٩    ٦٢٠٫٣٧٠     ى، بالصافيفروقات تحويل عملة وأخر
    ٢٫٥٥٢٫٣٦٩    ٤٫٢٣٠٫٢٣٥ 
 

  الزآاة -  ٢١

ة               ى نهاي ع األعوام حت دخل لجمي اة وال حصلت الشرآة على جميع الربوطات الزآوية والشهادات النهائية من مصلحة الزآ

ين           . م  ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ امين الالحق ة للع ربط        م٢٠٠٦م و   ٢٠٠٥آما قدمت الشرآة إقراراتها الزآوي زال تنتظر ال  وال ت

  .النهائي من قبل المصلحة 

  : ديسمبر ٣١فيما يلي حرآة مخصص الزآاة خالل السنتين المنتهيتين في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ١٫٧٣١٫٩٩٩    ١٫٩٦٨٫٩٧١     الرصيد في بداية السنة
    )٨١٣٫٠٢٨(  ) ٢٫٠٠١٫٩٥١(    المدفوع خالل السنة ، بالصافي: ناقصًا 

 ١٫٠٥٠٫٠٠٠    ١٫٨٠٠٫٠٠٠     مخصص السنة الحالية: يضاف 
 ١٫٩٦٨٫٩٧١    ١٫٧٦٧٫٠٢٠     الرصيد في نهاية السنة
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  ربح السهم -  ٢٢

غ عدد              د بل رة ، وق ة آل فت ة في نهاي دد األسهم القائم ى ع تم احتساب ربح السهم على أساس صافي ربح السنة مقسومًا عل

  .م ٢٠٠٦ و م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١مليار سهم في  ٢٫٥األسهم القائمة 

  

  قطاعات الشرآة  -  ٢٣

  : تتكون الشرآة من قطاعات األعمال الرئيسة التالية 

  

الي              : قطاع البتروآيماويات    يشتمل على الكيماويات األساسية ، والوسطيات ، والبوليمرات ، والبالستيكيات ذات األداء الع

  .ومنتجات األسمدة 

  

  .يشتمل على منتجات الحديد والصلب واستثمارات في شرآات إنتاج األلمنيوم : قطاع المعادن 

  

   . التقنيةيشتمل على عمليات المرآز الرئيس ، ومراآز األبحاث : المرآز الرئيس 

  

  .  ال توجد أية إيرادات متداخلة جوهرية بين قطاعي البترآيماويات والمعادن 

  

  اإلجمالي   المرآز الرئيس   قطاع المعادن قطاع البتروآيماويات   
بآالف الرياالت    

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
                  م٢٠٠٧
 ١٢٦٫٢٠٤٫٤٠٤     ٥٫٧٠٥٫٧٠٦     ١٠٫٧٠٠٫٨٦٨     ١٠٩٫٧٩٧٫٨٣٠      المبيعات

 ٤٧٫٩٥٠٫١٧٦     ٢٫٩٦١٫١٨٧     ٣٫٣٣١٫٥٨٨     ٤١٫٦٥٧٫٤٠١      الربح اإلجمالي
 ٢٧٫٠٢٢٫٢٧٢     ٣٫٩٨٨٫٩٤٠     ٢٫٧٠٢٫٦٩٥     ٢٠٫٣٣٠٫٦٣٧      الربح الصافي

 ٢٥٦٫٢٤٧٫٢٨١     ٦١٫٧٣٣٫٥٤٦     ١٧٫٨٢٧٫٨٩٨     ١٧٦٫٦٨٥٫٨٣٧      مجموع الموجودات
 ١٢١٫٧٥١٫٠٠٩     ٤٠٫٦٠٩٫٠٨٧      ٥٫٦٨٧٫٩٥٠     ٧٥٫٤٥٣٫٩٧٢      مجموع المطلوبات

                  م٢٠٠٦
  ٨٦٫٣٢٧٫٨٦٢      ٤٫٦٤٩٫٦٤٤      ٧٫٦١١٫٥٧٩      ٧٤٫٠٦٦٫٦٣٩      مبيعاتال

  ٣٥٫٢٢٨٫٠٢٢      ١٫٤٠٨٫٥٥٧      ١٫٩٧٥٫٦١٦      ٣١٫٨٤٣٫٨٤٩      الربح اإلجمالي
  ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢      ١٫٣٢١٫٧٤١      ١٫٧٢٥٫٠٧٧      ١٧٫٢٤٧٫١٢٤      الربح الصافي

  ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      ٤٣٫٧٦٦٫٨١٤      ١٦٫٢٠٥٫٧٨٣      ١٠٦٫٦١٦٫٢٢٣      مجموع الموجودات
  ٦٦٫٠٩٨٫٥٨٣      ٢٧٫٥٥١٫٠٥٥      ٦٫٢٦٧٫٤٥٠      ٣٢٫٢٨٠٫٠٧٨      مجموع المطلوبات
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ز  زء اليترآ رج سعودية     األآب ة ال ة العربي ي المملك سابك ف شغيلية ل ودات الت ن الموج ات  إ.  م سة لمنتج واق الرئي   ن األس

ابك (  ط   ) س شرق األوس ا وال ا وأمريك ي أوروب ات ه ن البتروآيماوي يفيك ،م يا الباس ز   ودول آس شطة المرآ ث أن أن وحي

سعودية ودول مجلس                         الرئيس ة ال ة العربي يس ، في المملك  تترآز في المملكة ، فإن مبيعات قطاع المعادن تترآز بشكل رئ

  .التعاون األخرى 

  

   المخاطرإدارة  -  ٢٤

د       قائمة المرآز المالي    تشتمل األدوات المالية المدرجة في       ى النق يس ، عل دينين والموجودات           بشكل رئ ه والم ا في حكم  وم

  .االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات المستحقة والمطلوبات غير المتداولة االخرى 

  

  مخاطر االئتمان 
ة      ملتزاماته ،   إتمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب          دى  . ما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالي ل

اني                   الشرآة تو  صنيف ائتم ة ذات ت ة وطني دى مؤسسات مالي زيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الشرآة باألموال النقدية ل

  .يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم الديون المشكوك في تحصيلها . جيد 

  

  مخاطر أسعار العموالت
ة الت ة نتيج ة األدوات المالي ذب قيم ة عن تذب اطر الناجم ل المخ سوق تمث ي ال سائدة ف عار العمالت ال ي أس ات ف ست . قلب لي

ا في            للشرآة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العموالت آم

ات مقايضات مرتبطة          . م ٢٠٠٧ ديسمبر  ٣١ ة باستخدام اتفاقي إدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائم تقوم الشرآة ب

ة                      ) ٢٥إيضاح  ( بعموالت   ى قروض بعمول ة إل ة عائم والتي لها تأثير اقتصادي على تحويل القروض من قروض بعمول

ين             . ثابته   رق ب شرآة مع الطرف اآلخر الف ادل ال ى أن تتب تها ، عل د ممارس تنص اتفاقية مقايضات أسعار العموالت ، عن

  . تم احتسابها على أساس المبالغ االسمية األصلية المتفق عليها التي ي– في فترات محددة –أسعار العقود بعمولة عائمة 

  

  مخاطر السيولة 
سيولة    . تمثل المخاطر التي تواجهها الشرآة في توفير األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية               تحدث مخاطر ال

د  .عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة               تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها بانتظام للتأآ

  . من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات مستقبلية 
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  مخاطر العمالت 
ي        صرف األجنب عار ال ي أس ات ف ة للتقلب ة نتيج ة األدوات المالي ذب قيم ن تذب ة ع اطر الناجم ل المخ ب اإلدارة . تمث تراق

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية الموحدة وفقًا لذلك ، نبي التغيرات في أسعار الصرف األج

  

  القيمة العادلة
ة        ، تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل        شروط تعامل عادل ك وب ة في ذل وحيث  . أو سداد التزام ما بين أطراف راغب

ة           يتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشرآة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ،           ة والقيم ة الدفتري  فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيم

درة  ة المق رًا عن  . العادل شرآة ال تختلف آثي ة الخاصة بال ات المالي ودات والمطلوب ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم تعتق

  .قيمتها الدفترية 

  

  المشتقات  -  ٢٥

درها          أبرمت الشرآة اتفاقيات مقايضات لتغطية مخاطر التغيرات في أسعار ا          سنة ق ة ال ة في نهاي ى قروض قائم لعمولة عل

  .)  مليار ريال سعودي ١٣٫٦: م ٢٠٠٦(  مليار ريال سعودي ٣٢٫٦

  

  تخصيص الربح الصافي    -  ٢٦

ة   ٢٠٠٧ مارس ٣١وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ       سنة المالي م على توزيع أرباح ال

  :م آما يلي ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  

اح        )  رياالت سعودية للسهم الواحد      ٤(  مليار ريال سعودي     ١٠توزيع أرباح نقدية بمبلغ      • وتشمل ما تم توزيعه من أرب

 ) . ريال للسهم الواحد ١٫٥(  مليار ريال سعودي ٣٫٧٥مرحلية نقدية بمبلغ 

 .من صافي األرباح إلى االحتياطي النظامي % ١٠إضافة  •

 .ون ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة  ملي١٫٤صرف مبلغ  •

  .تحويل ما تبقى من األرباح المستبقاة إلى االحتياطي العام  •

  

اريخ   شرآة بت س إدارة ال ق مجل ة ٢٠واف ق ١٤٢٨ ذو الحج ـ المواف سمبر ٣٠ه ة  ٢٠٠٧ دي ة العام ى توصية للجمعي م عل

ال سعودي    ٧٫٥بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بمبلغ      ار ري سهم الواحد     ٣ ( ملي ال سعودي لل ة في    )  ري سنة المنتهي  ٣١لل

اريخ              . م  ٢٠٠٧ديسمبر   ره المجلس بت و    ١٧وتشمل هذه التوصية على ما سبق وأق ى   م  ٢٠٠٧ يولي ة     عل اح نقدي ع أرب توزي

  ) .ريال سعودي  للسهم الواحد (  مليار ريال سعودي ٢٫٥نصف سنوية بمبلغ 

  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  الرتباطات ا -  ٢٧

  االرتباطات الرأسمالية 

ي   ل ا ف مالية آم صاريف رأس ن م ات ع شرآة ارتباط سمبر ٣١دى ال غ ٢٠٠٧ دي عودي  ٥١٫٣م بمبل ال س ار ري    ملي

  ) .  مليار ريال سعودي ٦٦٫٥: م ٢٠٠٦( 

  

  االرتباطات بموجب عقود اإليجار التشغيلية 

  : على النحو التالي إن االرتباطات بموجب عقود إيجار تشغيلية غير قابلة لإللغاء و تزيد مدتها األولية عن سنة هي

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٤٧٧٫١٣٠    -   م٢٠٠٧
 ٤٢٦٫٧٣٩    ٩٢٨٫١٠٣     م٢٠٠٨
 ٤١٨٫٧٣٩    ٧٣٤٫٨٧٤     م٢٠٠٩
 ٤١٧٫٢٣٩    ٥٣٤٫١٧٩     م٢٠١٠
 ٤٠٣٫٠٥٨    ٤٨٦٫٤٨٨     م٢٠١١
 ٢٫٥٢٤٫٥٦٣    ٢٫٧٥١٫١٧٧     ما بعدها

    ٤٫٦٦٧٫٤٦٨    ٥٫٤٣٤٫٨٢١ 
  

  االلتزامات بموجب عقود اإليجار الرأسمالية

  :إن االلتزامات بموجب عقود إيجارات رأسمالية وتزيد مدتها األولية عن سنة هي على النحو التالي 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

 ٨٢٫٦٢٠    -   م٢٠٠٧
 ٨٢٫٦٢٠    ١٢٠٫٢٣٣     م٢٠٠٨
 ٨٢٫٦٢٠    ١٢١٫١٧٩     م٢٠٠٩
 ٨٢٫٦٢٠    ١٢٢٫١٤٧     م٢٠١٠
 ٨٢٫٦٢٠    ١٢٣٫١٤٣     م٢٠١١
 ١٫١٠٨٫٤٨٥    ١٫٣٢٦٫٩١٨     ما بعدها

 ١٫٥٢١٫٥٨٥    ١٫٨١٣٫٦٢٠     صافي الحد األدنى من دفعات اإليجار
    )٨٠٧٫٤٨٥(      )٧٣٩٫١٧٩(   مصاريف التمويل : ناقصَا
      )١٤٫٨٨٧ (       )١٧٫١٣٨(     المتداولالجزء          

     ٦٩٩٫٢١٣     ١٫٠٥٧٫٣٠٣  



  )سابك  ( يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

  دة الموحإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  االلتزامات المحتملة  -  ٢٨

شأنها                       ع ب تم التراف ة ، وي ا العادي شرآة خالل دورة أعماله د النتيجة       . هناك قضايا مقامة ضد ال ه ال يمكن تحدي في حين ان

دة       النهائية لتلك القضايا بشكل مؤآد ، ال تتوقع اإلدارة ان يكون لهذه القضايا أثر عكس               ي جوهري على القوائم المالية الموح

  .للشرآة 

غ                    سنة مبل ة ال ال سعودي        ٣٫٢ أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشرآة ، إنابًة عنها ، ضمانات بنكية في نهاي ار ري ( ملي

  .لك خالل دورة أعمالها العادية وذ)  مليار ريال سعودي ٢٫١: م ٢٠٠٦

  

  نرال إلكتريك امتالك قطاع الصناعات البالستيكية من ج -  ٢٩

الي        ٢٠٠٧ أغسطس   ٣١ ، فإن الموجودات والمطلوبات المشتراة آما في         ٢آما هو موضح في إيضاح       ى النحو الت  هي عل

:  

بآالف الرياالت     
 السعودية

      الموجودات المشتراة
 ٧٫٧٩٨٫٢٠٧       صافي رأس المال العامل
 ١٨٫٥٠٣٫١٤٩       ممتلكات وآالت ومعدات

 ١٩٫٩٣٨٫١٤٦        ملموسة وغير متداولة أخرىموجودات غير
       ٤٦٫٢٣٩٫٥٠٢ 

   )٣٫٠٠٧٫٦١٢(      مطلوبات طويلة األجل: ناقصًا 
 ٤٣٫٢٣١٫٨٩٠       التدفق النقدي المستخدم في شراء الشرآة التابعةصافي 

  

 قام المقارنةرأ -  ٣٠

   الحالية ُأعيد تصنيف بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع عرض السنة



 

 

  الشركة السعودية للصناعات األساسية 
  )شرآة مساهمة سعودية (  
   
   وتقرير مراجعي الحساباتالقوائم المالية الموحدة 
   م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  





 

 

  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةقائمة المرآز المالي
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 

  بآالف الرياالت السعودية
  

  م٢٠٠٥    م٢٠٠٦  إيضاح  
          الموجودات

          موجودات متداولة
  ٢٨٫١٧٢٫٥٦٩      ٤١٫٢٢٧٫٧٣٥    ٣  وما في حكمهنقد 

  ١٤٫٥٢٠٫٦٤٨      ١٦٫٤٧٥٫٥٨٩    ٤  مدينون
  ١٠٫٦٤٢٫٤٤٦      ١٣٫٦٥٨٫٢٤٥    ٥  مخزون

  ٢٫٩٤٥٫١٨٢      ٢٫٦١٢٫٨٧٢    ٦  مدينون آخرون ومدفوعات مقدمة
  ٥٦٫٢٨٠٫٨٤٥      ٧٣٫٩٧٤٫٤٤١      مجموع الموجودات المتداولة

          
  ٥٫٨٩٨٫٠٩٨      ٣٫٥٣١٫٨٣٩    ٧  اتستثمارالا
  ٦٦٫٠٩٦٫٧٣٤      ٧٩٫٩٧٠٫٦٢٢    ٨  معداتال و واآلالتممتلكاتال

  ٤٫٩٥٧٫١١٢      ٥٫٠٩٤٫٠٠٣    ٩  الموجودات غير الملموسة
  ٣٫٧١٧٫٦٩١      ٤٫٠١٧٫٩١٥    ١٠  الموجودات غير المتداولة االخرى

  ٨٠٫٦٦٩٫٦٣٥      ٩٢٫٦١٤٫٣٧٩       المتداولة غيرجوداتمجموع المو
          

  ١٣٦٫٩٥٠٫٤٨٠      ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      مجموع الموجودات
            

          الملكيةالمطلوبات وحقوق 
          مطلوبات متداولة

  ٧٫٧٨١٫٧١٨      ١١٫٠٦٥٫٤٢٢    ١٢  دائنون
  ٣٥١٫٦٩٥      ٦٠٧٫٦٢٢    ١٣   األجلةقصيرتسهيالت بنكية 

  ٦٫٣٥٢٫٢٦٤      ٥٫٥٢١٫١٧٤    ١٤  جزء المتداول من قروض طويلة األجلال
  ٧٫٤٦١٫٤٣٩      ٨٫٥٢٩٫٨٦٨    ١٥   مستحقة ومخصصاتمطلوبات

  ٢١٫٩٤٧٫١١٦      ٢٥٫٧٢٤٫٠٨٦      مجموع المطلوبات المتداولة
          

          مطلوبات غير متداولة
  ٢٣٫٠١٧٫١٨٠      ٣٣٫٦١١٫٦٢٨    ١٤  قروض طويلة األجل

  ٦٫٧٦٤٫٦٤٧      ٦٫٧٦٢٫٨٦٩    ١٦   أخرى غير متداولةلوباتمط
  ٢٩٫٧٨١٫٨٢٧      ٤٠٫٣٧٤٫٤٩٧      مجموع المطلوبات غير المتداولة

  ٥١٫٧٢٨٫٩٤٣    ٦٦٫٠٩٨٫٥٨٣        مجموع المطلوبات
          

          حقوق الملكية
          المساهمينحقوق 

  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠      ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٧  رأس المال
  ٩٫٤١٥٫٩٦٨      ١١٫٤٤٥٫٣٦٢    ١٨  امياحتياطي نظ

  ١٫٢٩١٫٦٩١      ١٫٢٩١٫٦٩١    ١٨  أبحاث وتقنيةاحتياطي 
  ١٧٫٥٨٩٫٢٤١      ٢٠٫٦٣١٫٥٥٨    ١٨   عاماحتياطي

  ١٤٫٠٤٣٫٧١٧      ١٤٫٥١٤٫٥٤٨      أرباح مستبقاة
  ٦٢٫٣٤٠٫٦١٧      ٧٢٫٨٨٣٫١٥٩      المساهمينمجموع حقوق 
  ٢٢٫٨٨٠٫٩٢٠      ٢٧٫٦٠٧٫٠٧٨      حقوق األقلية

  ٨٥٫٢٢١٫٥٣٧      ١٠٠٫٤٩٠٫٢٣٧      مجموع حقوق الملكية
  ١٣٦٫٩٥٠٫٤٨٠      ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق 

  
  القوائم المالية الموحدة ال يتجزأ من هذه  المرفقة تشكل جزءًاإن اإليضاحات

  
  



 

 

  الشرآة السعودية للصناعات األساسية
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةالدخلقائمة 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  بآالف الرياالت السعودية
  

  م٢٠٠٥    م٢٠٠٦  إيضاح  

  ٧٨٫٢٥٣٫٥٣٦      ٨٦٫٣٢٧٫٨٦٢      المبيعات

    )٤٥٫١٦٩٫٢٠٦(       )٥١٫٤١٥٫٤٧٧(     آلفة المبيعات

  ٣٣٫٠٨٤٫٣٣٠      ٣٤٫٩١٢٫٣٨٥      اإلجماليالربح 

  )    ٣٫٩١٤٫٣٥٢(        )٤٫٠٢٦٫٢٦٥(   ١٩  ةإدارية وتسويقيمصاريف 

  ٢٩٫١٦٩٫٩٧٨      ٣٠٫٨٨٦٫١٢٠      األعمالالربح من 

  ١٫٢٣٧٫٤٢٨      ٢٫٥٥٢٫٣٦٩    ٢٠  أخرى إيرادات

  )    ١٫٣٩٧٫٢٥٧(        )١٫٥٦٧٫٠٤٢(     مصاريف مالية

  ٢٩٫٠١٠٫١٤٩      ٣١٫٨٧١٫٤٤٧      حقوق األقلية والزآاةالربح الصافي قبل 

  )    ٩٫١٠٠٫٤٦٤(      )١٠٫٥٢٧٫٥٠٥(     قليةحقوق األ

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  القوائم المالية الموحدة ال يتجزأ من هذه حات المرفقة تشكل جزءًاإن اإليضا

  ١٩٫٩٠٩٫٦٨٥      ٢١٫٣٤٣٫٩٤٢       قبل الزكاةالربح الصافي

        )٧٥٠٫٠٠٠(        )١٫٠٥٠٫٠٠٠(   ٢١  الزكاة

  ١٩٫١٥٩٫٦٨٥      ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢      الربح الصافي للسنة

  ٧٫٦٦    ٨٫١٢  ٢٢  )بالريال السعودي ( ربح السهم 



 

 

  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةالتدفقات النقديةقائمة 
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  بآالف الرياالت السعودية
  
  م٢٠٠٥    م٢٠٠٦    
          نشطة التشغيليةاأل

  ١٩٫٩٠٩٫٦٨٥      ٢١٫٣٤٣٫٩٤٢       قبل الزآاة الصافيالربح
          : تعديالت

  ٦٫٥٣٠٫٧٢٣      ٦٫١١٩٫٢٣٦       وإطفاءات ستهالآاتا
        )٥٢٦٫١٦٨(          )١٩٦٫٩٧٤(     حصة الشرآة في نتائج الشرآات الزميلة 

  ٩٫١٠٠٫٤٦٤      ١٠٫٥٢٧٫٥٠٥      حقوق األقلية في صافي أرباح الشرآات التابعة
          

           :ة العاملوباتلطالمو الموجوداتالتغيرات في 
         )٩٦٨٫٤٨٠(        )١٫٦٢٢٫٦٣١(     والمدفوعات المقدمة  اآلخرونونالمدين

      )١٫٤٨٧٫٨٢٢(        )٣٫٠١٥٫٧٩٩(     المخزون
         )٨٨٩٫٣٢٧(     ٤٫٠٦٥٫٤٠٤       ومطلوبات مستحقة ومخصصاتنودائن

  ١٫٧٩٧٫٩٤٠               )١٫٧٧٨(     ىمطلوبات غير متداولة أخر
        )٣٣١٫٠١٩(          )٨١٣٫٠٢٨(     زآاة مدفوعة

          
          نشطة االستثماريةاأل

     )٧٫٥٩٩٫٥٦٢(       )١٨٫٧٥٢٫٦٤٠(      ، بالصافي ومعدات وآالت ممتلكاتإضافات
     )٢٫٦٨١٫٩٥٩(     ٢٫٥٦٣٫٢٣٣       ، بالصافياستثمارات

  ٥٦١٫٢٤١            )٦٤٤٫٥٥٤(     موجودات غير ملموسة ، بالصافي
        )٩٠٦٫٣٦٩(        )١٫٠٣٣٫٠٤٥(     موجودات غير متداولة اخرى ، بالصافي

          
          نشطة التمويليةاأل

         )١٣١٫٨٣٤(     ٢٥٥٫٩٢٧       ، بالصافياألجل ة قصيرتسهيالت بنكية
      )٣٫٩٧٣٫٥٩٦(     ٩٫٧٦٣٫٣٥٨       ، بالصافي األجلةطويلض وقر

      )٧٫٤٢١٫٥٦٤(        )٩٫٧٠١٫٦٤٣(      أرباح مدفوعةتوزيعات
      )٦٫٠٥٤٫٩١٥ (       )٥٫٨٠١٫٣٤٧(     حقوق األقلية ، بالصافي

          
  ٤٫٩٢٧٫٤٣٨      ١٣٫٠٥٥٫١٦٦       في النقد وما في حكمهصافي الزيادة

  ٢٣٫٢٤٥٫١٣١      ٢٨٫١٧٢٫٥٦٩      بداية السنةالنقد وما في حكمه في 

  
  القوائم المالية الموحدة ال يتجزأ من هذه إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا

  ٣٣٫١٣٥٫٩٩٦      ٣٦٫٤٠٥٫٨٧٧       التشغيليةاألنشطة من  المتوفرصافي النقد

    )١٠٫٦٢٦٫٦٤٩(      )١٧٫٨٦٧٫٠٠٦(      االستثماريةاألنشطةصافي النقد المستخدم في 

    )١٧٫٥٨١٫٩٠٩(        )٥٫٤٨٣٫٧٠٥(      التمويليةاألنشطةصافي النقد المستخدم في 

  ٢٨٫١٧٢٫٥٦٩      ٤١٫٢٢٧٫٧٣٥       )٣إيضاح ( ي نهاية السنة النقد وما في حكمه ف



 

 

 الشركة السعودية للصناعات األساسية
 )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

 مساهمين الموحدةقائمة حقوق ال
 م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

 السعوديةبآالف الرياالت 
  

                         رأس المال      

    القطاع الخاص    الحكومة    إيضاح  
  إجمالي

    نظامي احتياطي    رأس المال
  احتياطي

    األبحاث والتقنية
  

  المجموع    مستبقاة أرباح    احتياطي عام
  ٥٠٫٨٨٢٫٣٣٢      ١٣٫٢٠٩٫١٣٨      ١٣٫٨٨١٫٥٠٣      ١٫٢٩١٫٦٩١      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٤٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠        ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  -     )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(     -    -    -    ٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ١٫٥٠٠٫٠٠٠      ٣٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٧  الزيادة في رأس المال
   )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(      )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(     -    -    -    -    -    -      ٢٠٠٤توزيعات أرباح سنوية لعام 
          )١٫٤٠٠(             )١٫٤٠٠(     -    -    -    -    -    -      مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  -     )٣٫٧٠٧٫٧٣٨(     ٣٫٧٠٧٫٧٣٨      -    -    -    -    -    ١٨  المحول إلى االحتياطي العام

  ١٩٫١٥٩٫٦٨٥      ١٩٫١٥٩٫٦٨٥      -    -    -    -    -    -      الربح الصافي للسنة
  -     )١٫٩١٥٫٩٦٨(     -    -    ١٫٩١٥٫٩٦٨      -    -    -    ١٨  المحول إلى االحتياطي النظامي

   )٣٫٢٠٠٫٠٠٠(      )٣٫٢٠٠٫٠٠٠(     -    -    -    -    -    -    ٢٦  ٢٠٠٥توزيعات أرباح مرحلية لعام 
  ٦٢٫٣٤٠٫٦١٧      ١٤٫٠٤٣٫٧١٧      ١٧٫٥٨٩٫٢٤١      ١٫٢٩١٫٦٩١      ٩٫٤١٥٫٩٦٨      ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠      ٦٫٠٠٠٫٠٠٠      ١٤٫٠٠٠٫٠٠٠        ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  -     )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(     -    -    -    ٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ١٫٥٠٠٫٠٠٠      ٣٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٧  الزيادة في رأس المال
   )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(      )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(     -    -    -    -    -    -      توزيعات أرباح سنوية 

          )١٫٤٠٠(             )١٫٤٠٠(     -    -    -    -    -    -      مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
  -     )٣٫٠٤٢٫٣١٧(     ٣٫٠٤٢٫٣١٧      -    -    -    -    -    ١٨  المحول إلى االحتياطي العام

  ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢      ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢      -    -    -    -    -    -      الربح الصافي للسنة
  -     )٢٫٠٢٩٫٣٩٤(     -    -    ٢٫٠٢٩٫٣٩٤      -    -    -    ١٨  المحول إلى االحتياطي النظامي

   )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(      )٣٫٧٥٠٫٠٠٠(     -    -    -    -    -    -    ٢٦  توزيعات أرباح مرحلية
  ٧٢٫٨٨٣٫١٥٩      ١٤٫٥١٤٫٥٤٨      ٢٠٫٦٣١٫٥٥٨      ١٫٢٩١٫٦٩١      ١١٫٤٤٥٫٣٦٢      ٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠      ٧٫٥٠٠٫٠٠٠      ١٧٫٥٠٠٫٠٠٠        ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  
  إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة
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 التكوين والنشاط - ١

ساهمة  هي شرآة   ) سابك   ( ألساسية   الشرآة السعودية للصناعات ا    إن م            سعودية   م  تأسست بموجب المرسوم الملكي رق

اريخ ٦٦/م ضان ١٣ بت ـ١٣٩٦ رم بتمبر ٦( ه سجلة و) م ١٩٧٦ س اض م ة الري ي مدين م ف اري رق سجل التج بال

اريخ  ١٠١٠٠١٠٨١٣ ـ١٣٩٧ محرم ١٤بت اير ٤  (ه ابك ( ان شرآة  . ) م١٩٧٧ ين سبة ) س ة بن ة % ٧٠مملوآ لحكوم

  .الباقية يملكها القطاع الخاص % ٣٠لكة العربية السعودية ، ونسبة المم

  

شرآة    سة ل شطة الرئي ل األن ابك ( تتمث ا   ) س ة له شرآات التابع شرآة( "وال ي " ) ال ات   ف ناعات البتروآيماوي شاء ص إن

صلب  د وال مدة والحدي ومواألس دروآربونات   واأللمني ناعات الهي ية  وص شا . األساس شاء الم ضمن إن ا تت ة آم ريع الالزم

  . جات الصناعية داخل وخارج المملكة العربية السعودية وتسويق المنت، لتزويد الشرآة بما تحتاجه من المواد الخام 

  

 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٢

اً ،  لمعيار العرض واإلفصاح العام الصادر عن وزارة التجارة        المرفقة وفقاً  القوائم المالية الموحدة  تم إعداد    ايير  ووفق  للمع

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي     . المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين        

   :التاليعلى النحو 

  

  أسس توحيد القوائم المالية الموحدة 

د دة تع ة الموح وائم المالي ىالق شرآة   أساس عل ة ل ة المدقق ة اإلفرادي وائم المالي ابك ( الق د وا) س ا ، بع ة له شرآات التابع ل

  . األرصدة والمعامالت الهامة المتبادلة بين الشرآات استبعاد

  

  ،  )سابك ( للشرآات التابعة اعتبارًا من تاريخ انتقال السيطرة على هذه الشرآات إلى القوائم المالية الموحدةيتم توحيد 
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  :توحيدها في هذه القوائم المالية التي تم وفيما يلي بيان بالشرآات التابعة 

  النسبة المئوية للملكية 
 م٢٠٠٥   م٢٠٠٦ 

 ١٠٠   ١٠٠ شرآة سابك لالستثمارات الصناعية والشرآات التابعة لها

 ١٠٠   ١٠٠  والشرآات التابعة لها .لإ. آر . يه إ. س إشرآة سابك لوآسمبورج 

 ١٠٠   ١٠٠ تابعة لهاشرآة سابك آسيا باسيفيك بي تي إي ليمتد والشرآات ال

 ١٠٠   ١٠٠ )بتروآيميا ( الشرآة العربية للبتروآيماويات والشرآة التابعة لها 

 ١٠٠   ١٠٠ )حديد ( الشرآة السعودية للحديد والصلب 

 ١٠٠   ١٠٠  .في. شرآة سابك أنتيليز إن 

  -    ١٠٠  )صكوك ( شرآة سابك للصكوك 

  ٧٠    ٨٠ )ابن زهر ( الشرآة السعودية األوروبية للبتروآيماويات 

  ٧٥    ٧٥  )المتحدة ( شرآة الجبيل المتحدة للبتروآيماويات 

  ٧١٫٥٠    ٧١٫٥٠  )ابن البيطار ( الشرآة الوطنية لألسمدة الكيماوية 

  ٧٠    ٧٠  )غاز ( الشرآة الوطنية للغازات الصناعية 

  -    ٥٥٫٩٥  )ينساب ( شرآة ينبع الوطنية للبتروآيماويات 

  ٥٣٫٩٠    ٥٣٫٩٠ )ابن رشد ( لياف الصناعية الشرآة العربية لأل

  ٥٠    ٥٠  )الرازي( الشرآة السعودية للميثانول 

  ٥٠    ٥٠ )البيروني ( شرآة الجبيل لألسمدة 

  ٥٠    ٥٠ )ينبت ( شرآة ينبع السعودية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )ابن سينا ( الشرآة الوطنية للميثانول 

  ٥٠    ٥٠ ) صدف (الشرآة السعودية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )شرق ( الشرآة الشرقية للبتروآيماويات 

  ٥٠    ٥٠ )آيميا ( شرآة الجبيل للبتروآيماويات 

  ٤٢٫٩٩    ٤٢٫٩٩ )سافكو ( شرآة األسمدة العربية السعودية 
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ه .تم تأسيس آافة الشرآات التابعة في المملكة العربية السعودية ، فيما عدا شرآة سابك لوآسمبورغ إس                   إل وشرآة   .آر.إي

ة  .تي.في ، وشرآة سابك آسيا باسيفيك بي  . سابك انتيليز إن   اي ليمتد ، حيث تم تأسيسها في لوآسمبورغ وهولندا وجمهوري

  .سنغافورا على التوالي 

  

م   وزاري رق رار ال ًا للق اريخ ١٠٤٤٦وفق دة ٥ ت ـ١٤٢٦ ذو القع سمبر ٧(  ه ة  )  م٢٠٠٦ دي ع الوطني رآة ينب ست ش تأس

دره      ) ينساب  ( يات  للبتروآيماو ى      ٥٫٦٢٥، شرآة مساهمة سعودية ، برأس مال ق سم ال ال سعودي مق ون ري  ١١٢٫٥ ملي

ة      ١٠ مليون سهم بقيمة     ٥٦٢٫٥(  رياًال سعوديًا    ٥٠مليون سهم قيمة آل منها       شرآة   ) .  رياالت للسهم بعد التجزئ ك ال تمتل

 مليون سهم بعد التجزئه ٢٢٫٥ مليون سهم ، ٤٫٥ % (٤، وتتضمن هذه النسبة   ) ينساب  ( من رأس مال    % ٥٥٫٩٥نسبة  

ة                           )  ك أسهم بالقيم امج تمل ا للموظفين المشمولين من خالل برن م بيعه ي ت حصة شرآة سابك لالستثمارات الصناعية والت

  )  م٢٠٠٦ فبراير ١٣(  هـ١٤٢٧ محرم ١٤بتاريخ ) ينساب ( وقد تم إآمال اإلجراءات النظامية لتأسيس شرآة . االسمية 

  
شرآة       ات                   ) سابك   ( خالل السنة قامت ال ة للبتروآيماوي سعودية األوروبي شرآة ال شرآاء في ال شراء حصة أحد ال ن  ( ب اب

  % .٨٠إلى % ٧٠وبناء على ذلك زادت حصة الملكية من ، % ١٠ومقدارها ) زهر 

  
اريخ   ) شرآة ذات مسؤولية محدودة      ( تأسست شرآة سابك للصكوك      ـ الموافق      ١٨/٥/١٤٢٧بت رأس   ١٤/٦/٢٠٠٦ ه م ب

ا  ٥٠٠٫٠٠٠مال قدره    ريال سعودي وهي شرآة مملوآة بالكامل لشرآة سابك ، وتهدف الى تقديم الخدمات والمساندة فيم

  .الصكوك التي تصدرها شرآة سابك / يتعلق بالسندات 

  
اريخ  سمبر ٢٩بت دودة     ٢٠٠٦ دي ات المح سمان للبتروآيماوي رآة هنت هم ش ل أس ى آام شرآة عل تحوذت ال ة م اس بالمملك

ون دوالر أمريكي      ٦٨٥المتحدة ، شرآة غير مدرجة تعمل في صناعة الكيماويات األساسية بقيمة شرائية نقدية بلغت                 ملي

ة   .  ابك المملك ى شرآة س سميتها إل ادة ت م إع ي ت دة والت ة المتح دودة بالمملك ات المح سمان للبتروآيماوي رآة هنت ك ش تمتل

ات     ١٫٣ ألف طن من االثيلين و ٨٦٥تكسير طاقتها السنوية  المتحدة للبتروآيماويات وتشغل وحدة      ون طن من المرآب  ملي

فضال عن .  ألف طن من البروبلين ، باإلضافة إلى تجهيزات لوجستية في ديلتون وشمال شرق بريطانيا ٤٠٠العطرية  و 

  . ألف طن ٤٠٠ بطاقة سنوية دأآمال أعمال التشيي) سابك(مصنع للبولي اثيلين تواصل 

  
ات               إن دة للبتروآيماوي ة المتح شرآة سابك المملك الي ل سمان    (  القوائم المالية المرفقة تتضمن المرآز الم ابقًا شرآة هنت س

  .م ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في ) للبتروآيماويات المحدودة بالمملكة المتحدة 

  
ومقرها " آيان السعودية  " " ات  شرآة آيان السعودية للبتروآيماوي   " حاليًا إجراءات تأسيس شرآة باسم      ) سابك  ( تجري  

سبة  " شرآة تحت التأسيس  "  بليون ريال سعودي     ١٥مدينة الجبيل الصناعية برأسمال قدره       سبة  % ٣٥تسهم سابك بن وبن

  .لالآتتاب العام % ٤٥لشرآة آيان للبتروآيماويات على أن تطرح النسبة المتبقية وقدرها % ٢٠
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  العرف المحاسبي

ة                   الموحدةالقوائم المالية   د  عت ها بالقيم تم قياس ع ، حيث ي ة المتاحة للبي دا األوراق المالي  وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، فيما ع

  .    لكية  حيث يتم احتسابها على أساس طريقة حقوق الم ،العادلة ، واالستثمارات في الشرآات الزميلة

  

   واآلالت والمعداتالممتلكات

ل       والمعدواآلالت  تظهر الممتلكات    د تنزي ة  ستهالآات االات بالكلفة بع ال            ،  المتراآم ة واألعم دا األراضي المملوآ ا ع فيم

ة     ر بالكلف ث تظه ذ حي ت التنفي شائية تح صاريف  . اإلن ر م صاريف اإلصالحتعتب صيانة م ة إي  وال صاريف   أ،رادي ا م م

ساب     .  التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية      ى      ستهالآات االويجري احت ا عل ك        حي أساس  عليه درة وذل ة المق ا العملي اته

 أو التحسينات على المأجور على أساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات             إطفاءويتم  .  باستعمال طريقة القسط الثابت   

ا  اإليجار المتبقي من مدة عقد      ى النحو               .أوًال ينتهي    أيهم سة لألصول هي عل ود الرئي درة الستهالك البن سنوات المق  ان ال

  :التالي 

  السنوات  
  ٢٠  اآلالت والمعدات

  ٣٣  المباني
  ٢٠ – ٤  األثاث والمعدات المكتبية

  ٤  السيارات
  

  المخزون

ع             تحدد آلفة  . قلأيهما  أ ، السوق أو بسعر الكلفة     المخزون ُيَقوَّم د للبي ار والمخزون المع المواد الخام والمستهلكة وقطع الغي

سبة محددة      لفة المخزون قيد الصنع وتام الصنع وتتضمن آ. على أساس طريقة المتوسط المرجح     ة ون واد والعمال ة الم آلف

    .من المصاريف غير المباشرة

  

  االستثمارات

  الشرآات الزميلة

ال     بالمئة   ٢٠قل عن   ي ال   استثمارًا طويل االجل  ) سابك  ( الشرآات الزميلة هي تلك الشرآات التي تمتلك فيها          من رأس الم

ات    . و تمارس عليها تأثيرًا فعاًال      أ/الذي يحق له التصويت و     تشمل القوائم المالية الموحدة حصة مالئمة من نتائج واحتياطي

تم       نتائجفي  )  سابك (  حصة شرآة  إن .الشرآات الزميلة لما بعد الشراء بناًء على آخر قوائم مالية لها             ة ي شرآات الزميل  ال

  . الموحدة  في قائمة الدخل ضمن اإليرادات األخرىإدراجها
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   المتاحة للبيع   

ر    . وتظهر بالقيمة العادلة     ،  أغراض المتاجرة   لغير  المشتراة  في األصول المالية    االستثمارات تمثل درج الف ة     ي ين القيم ق ب

يحمل أي انخفاض غير مؤقت  . ، إذا آانت جوهرية، بندًا مستقًال في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين  العادلة والتكلفة 

  .  االستثمارات على قائمة الدخل الموحدة في قيمة تلك

  

ا ، وإال                             ة له وائم مالي ى آخر ق داول ، أو عل ة للت ة وجود سوق مالي سوقية في حال ة ال تحدد القيمة العادلة على أساس القيم

  .تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة 

  

  لمحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق ا

) المعدلة بالعالوة أو الخصم عند الشراء ( الحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة   ا لهدفتظهر االستثمارات المشتراة    

ا             دا                . ناقصة المخصص لقاء أي انخفاض غير مؤقت في قيمته ا ع ة فيم ر متداول تثمارات موجودات غي ذه االس تصنف ه

  . ولة دالتالية ، حيث يتم تصنيفها موجودات متترة المالية السندات التي تستحق في الفا

  

  مصاريف ما قبل التشغيل 

افع في                       ا من تتم رسملة أو تأجيل المصاريف التي تنفق خالل مراحل التطوير والتشغيل التجريبي والتي يتوقع أن تنتج عنه

ة                        . الفترات المستقبلية    ة باستخدام طريق ات التجاري دء العملي اريخ ب ارًا من ت ة اعتب شغيل المؤجل تطفأ مصاريف ما قبل الت

  . الثابت على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بها ، أو سبع سنوات ، أيهما أقل القسط

  

  المدينون

ة للتحصيل   ر قابل الغ غي ة مب اء أي صًا المخصص لق اتورة األصلية ناق غ الف دينين مبل ر أرصدة الم ذمم . تظه دير ال تم تق ي

  .ديون المعدومة عند تكبدها تشطب ال. المشكوك في تحصيلها عندما يعتبر تحصيلها أمرًا مشكوآًا فيه 

  

  ج تمليك الوحدات السكنية للموظفينبرنام

ستهلك               اني ، وت تدرج الوحدات السكنية غير المباعة والمقامة من أجل بيعها للموظفين المؤهلين ضمن بند األراضي والمب

  .ت غير المتداولة األخرى عند توقيع عقد البيع ، تصنف تكلفة هذه الوحدات السكنية ضمن الموجودا.  سنة ٣٣على مدى 

  

  

  

  



  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  الشهرة

ة          تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة شهرًة ، و             رة المالي ة الفت ها في نهاي تم قياس ي

ار        ًا للمعي د ، وفق ا ، ان وج ي قيمته اض ف دار االنخف ديلها بمق د تع ا بع ًا لتكلفته ة وفق القوائم المالي ا ب بي وإظهاره المحاس

  . لالصول غير الملموسة المعدل الصادر من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين 

  

ا في    م٢٠٠٦ يناير   ١الشرآة إطفاء الشهرة اعتبارا من      اوقفت   سمبر  ٣١ و اعتبرت القيمة الدفترية آم ة  م٢٠٠٥ دي  ، تكلف

  .طبقت معيار المحاسبة السعودي المعدل بخصوص األصول غير الملموسة

  

  .يتم مقاصة القيمة الحالية للشهرة السالبة من القيمة العادلة للمعدات و الممتلكات إذا آانت ذات أهمية نسبية

  

  توزيعات األرباح

وتقيد توزيعات األرباح المرحلية  .  قبل الجمعية العامة للمساهمين      مطلوبات عند اإلعالن عنها من    آتقيد توزيعات األرباح    

  .لس االدارة بعد إقرارها من قبل مج

  

   والتقاعد المبكرتعويضات الصرف من الخدمة

اً    ة وفق ن الخدم صرف م ضات ال تدراك لتعوي تم االس شرآةي سياسات ال ل و  ل ام العم ات نظ سعودي  متطلب ب.ال م تجني   ت

سياسات  مخصص لتكاليف برامج التق  ًا ل شرآة اعد المبكر للموظفين وفق سن         ال دة في ال دخل الموح ة ال ى قائم ة ، ويحمل عل

  .  التي يتقاعد فيها الموظف

  

  تحقق اإليرادات 

د     سنة ، بع شرآة خالل ال ل ال ن قب ة م دمات المقدم شحونة والخ ضاعة الم واتير الب ة ف ات قيم ل المبيع لتمث  الخصم تنزي

  .تفاقيات التسويق والبيع المبرمة تظهر المبيعات بعد خصم المصاريف التسويقية طبقًا ال. التجاري وخصم الكميات 

  

ة               ت شرآات الزميل رادات    .  حسب إيرادات االستثمار على أساس طريقة حقوق الملكية بالنسبة لالستثمارات في ال تحسب إي

  . الودائع البنكية على أساس االستحقاق 
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  الزآاة وضريبة الدخل

ا       ى أس يحمل  . س االستحقاق  يتم االستدراك للزآاة وفقا لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية وعل

ذه               . المخصص على قائمة الدخل الموحدة       ا إصدار ه تقيد الفروق الناتجة عن إجراء الربوط النهائية في السنة التي يتم فيه

وائم                            . الربوط   ة في الق وق األقلي درج ضمن حق ي ت دخل الت ضريبة ال ة ل شرآات التابع آما يخضع الشرآاء األجانب في ال

  .المالية الموحدة 

  

ك              بال ة في تل ضريبية المتبع ة ال ًا لألنظم نسبة للشرآات التابعة خارج المملكة العربية السعودية ، يتم احتساب الضريبة وفق

  .البلدان ، إذا دعت الحاجة لذلك 

  

  مصاريف األبحاث والتطوير

  .تحمل مصاريف األبحاث والتطوير على قائمة الدخل الموحدة عند تكبدها 

  

  سويقيةالمصاريف االدارية والت

آما يتم تصنيف آافة المصاريف األخرى ، التي تشتمل على . تصنف تكاليف االنتاج والمصاريف المباشرة تكلفة مبيعات   

  .مصاريف البيع والتوزيع التي ال يتم خصمها من المبيعات ، مصاريف إدارية وتسويقية 

  

  تحويل العمالت األجنبية

ول امالت تح العمالت المع ة ب ر ا ( األجنبي ة  غي ي اآلجل صرف األجنب ود ال شمولة بعق ى )لم سعودي إل ال ال عار الري  بأس

د  سائدة عن ل ال راءالتحوي ذهإج ام ه ات  .الت المع ودات والمطلوب ل الموج تم تحوي ة وي العمالت  النقدي ة ب عار  األجنبي بأس

سديدات          المكاسب إن . تاريخ قائمة المرآز المالي   ب التحويل السائدة  ل العمالت      أو والخسائر الناتجة عن الت ة  تحوي  األجنبي

   . الموحدة ضمن قائمة الدخلإدراجهايتم 

  

سائدة                               ل ال االت سعودية بأسعار التحوي ى ري ة إل العمالت األجنبي ة ب وائم المالي ة ، تحول الق وائم المالي د الق ألغراض توحي

ل بالن            ، بتاريخ قائمة المرآز المالي    ات وبمتوسط أسعار التحوي رادات والمصاريف    وذلك للموجودات والمطلوب . سبة لإلي

صر       ل عن شوء آ اريخ ن سائدة بت ل ال عار التحوي ستبقاة بأس اح الم دا األرب ا ع ة، فيم وق الملكي ول عناصر حق درج . تح ت

وق            من حق ستقل ض د م ي بن ة ، ف ت جوهري ة ، إذا آان العمالت األجنبي ة ب وائم المالي ة الق ن ترجم ة ع سويات الناتج الت

  .المساهمين 
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  ية المشتقة األدوات المال

ة المخاطر الناتجة                   تستخدم الشرآة األدوات المالية المشتقة التي تشتمل على مقايضات أسعار العموالت والخيارات لتغطي

األدوات                  . عن التغيرات في أسعار العموالت والصرف األجنبي         ة ب شتقة المتعلق ات الموجودات الم تم ، في األصل ، إثب ي

 ، وتقاس الحقًا بالقيمة العادلة لها ، وتدرج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن بالكلفة  الموحدةاليالمالية ، في قائمة المرآز الم    

  . ذلك في قائمة الدخل الموحدة 

  

  عقود اإليجار

ة           تصن ة المتعلق افع ومخاطر الملكي ل جوهري لمن ف عقود اإليجار عقود إيجار رأسمالية إذا ترتب على عقد اإليجار تحوي

  .ويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى عقود إيجار تشغيلية . عقد إلى المستأجر باألصل موضوع ال

  
دفعات    ى ل د األدن ة للح ة الحالي شرآة بالقيم ا أصالً  لل تم إثباته مالية ي ار الرأس ود اإليج ة بموجب عق إن األصول المملوآ

  .اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل 

  
دفعات اإليجار أو                   إن تكاليف التمويل ،      ى ل التي تمثل الفرق بين مجموع التزامات عقود اإليجار والقيمة الحالية للحد األدن

رة اإليجار                               دخل خالل فت ة ال ى قائم ا عل تم تحميله ل ، ي ا أق شوء اإليجار، أيهم اريخ ن ة لألصل في ت القيمة السوقية العادل

  .مبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية للوصول إلى معدل تحميلي ثابت لل

  
  .تستهلك عقود اإليجار الرأسمالية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصول أو فترة اإليجار ، أيهما أقل 

  
ك                     شغيلي وذل يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلية على قائمة الدخل خالل فترة عقد اإليجار الت

  .استخدام طريقة القسط الثابت ب

  

  االنخفاض في قيمة الموجودات 

يتم ، بتاريخ آل قائمة مرآز مالي ، إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة للتأآد من وجود           

دليل        . أي دليل على وقوع خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات             ذا ال ل ه ة        وفي حالة وجود مث دير القيم تم تق  ، ي

ترداد                . القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة          ل لالس غ القاب دير المبل ا تق ي ال يمكن فيه وفي الحاالت الت

  . لذلك األصل ، تقوم الشرآة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل 

ذ                                وفي الحاالت ا    ة ، عندئ ه الدفتري ل من قيمت ة بأق درة للنقدي دة الم ل لالسترداد لألصل أو الوح غ القاب ا المبل در فيه ي يق لت

ات خسائر االنخفاض                          تم إثب ة لالسترداد ، وي ة القابل تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيم

  .  الموحدة في قيمة األصل مصروفات فورًا في قائمة الدخل
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ة                  درة للنقدي دة الم ة لألصل أو الوح وإذا ما تم الحقًا عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفتري

ان من                              ي آ ة الت ة الدفتري ا عن القيم ي تمت زيادته ة الت ة الدفتري د القيم ى أال تزي إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد ، عل

سنوات                                  المفترض تحد  ة في ال درة للنقدي دة الم ك األصل أو الوح ة ذل ات خسارة االنخفاض في قيم تم إثب م ي و ل ا ل يدها فيم

  . يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فورًا في قائمة الدخل الموحدة . السابقة 

  

 النقد وما في حكمه - ٣

وك ، و       النقد وما في حكمه      يتكون صندوق       من األرصدة لدى البن د في ال ع   النق صيرة األجل   والودائ تثمارات    ق ة   واالس القابل

   .عند شرائها  ثالثة شهور أو أقل للتحويل الى مبالغ نقدية معروفة وفترة استحقاقها

  

  : ديسمبر مما يلي ٣١يتكون النقد وما في حكمه آما في 

  بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  

 ٤٫٩١٠٫٧١٦   ٣٫٨٦٨٫١٠٤    نوكنقد في الصندوق ولدى الب
 ٢٣٫٢٦١٫٨٥٣   ٣٧٫٣٥٩٫٦٣١    ودائع قصيرة األجل

    ٢٨٫١٧٢٫٥٦٩   ٤١٫٢٢٧٫٧٣٥ 
  

ه    ي حكم ا ف د وم ضمن النق ي  يت ا ف سمبر ٣١ آم درها   م٢٠٠٦ دي زة ق دة محتج ى أرص عودي  ١٥٢ عل ال س ون ري    ملي

   .) مليون ريال سعودي ٩٤: م ٢٠٠٥ (

  

 مدينونال - ٤

  : ديسمبر مما يلي ٣١ المدينون آما في يتكون

  بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ١٢٫٠٣٥٫٨٨٨    ١٤٫٣٠٧٫٧٨٣       تجاريونمدينون
 ٢٫٦٦١٫٧٦٤    ٢٫٣٥٩٫٨٥٧       )١١إيضاح ( مبالغ مستحقة من شرآاء المشاريع المشترآة 

     )١٧٧,٠٠٤(       )١٩٢,٠٥١(     مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    ١٤٫٥٢٠٫٦٤٨    ١٦٫٤٧٥٫٥٨٩ 
  

  .م ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١من مبيعات الشرآة للسنتين المنتهيتين في % ٥لم تزد نسبة أي عميل عن 
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 مخزونال - ٥

  : ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المخزون آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  
 ٥٫٦٧١٫١٣٨    ٧٫٤١٠٫٥٥٩      مخزون معد للبيع ومخزون تام الصنع

 ٢٫٧٣٥٫٥٣٠    ٣٫١٨٥٫٧٢٧      قطع غيار
 ١,٨٤٠,٠٣٩    ٢,١٢٤,٤٤٣      خامآيماوية ومواد 

 ١٠٨٫٨٢٨    ١٣١٫٤٦١      مخزون قيد التصنيع
 ٢٨٦٫٩١١    ٨٠٦٫٠٥٥      بضاعة في الطريق

    ١٠٫٦٤٢٫٤٤٦    ١٣٫٦٥٨٫٢٤٥ 
  

  لمقدمةالمدينون اآلخرون والمدفوعات ا - ٦

 : ديسمبر مما يلي ٣١ والمدفوعات المقدمة آما في يتكون المدينون اآلخرون

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

  ١٫٢٧٤٫٧٤٥     -    )ينساب ( المطلوب من شرآة 
 ٣٠٧,٠٦٦    ٤٠٣,٨٥٩      مصاريف مدفوعة مقدمًا

 ٣٠٠٫٤٥٣    ٥٦٢٫٣٩٧       لهمقروض للموظفين ومبالغ مستحقة لقاء تمليك وحدات سكنية
 ١٫٠٦٢٫٩١٨    ١٫٦٤٦٫٦١٦      مدينون آخرون

    ٢٫٩٤٥٫١٨٢    ٢٫٦١٢٫٨٧٢ 
  

  . م٢٠٠٥خالل عام ) ينساب ( مصاريف رأسمالية تكبدتها الشرآة إنابًة عن شرآة ) ينساب ( يتمثل رصيد المطلوب من 
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  االستثمارات  - ٧

   :ليمما ي ديسمبر ٣١تتكون االستثمارات آما في 

 بآالف الرياالت السعودية   
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  نسبة الملكية 

          )أ  ( –شرآات زميلة 
 ٥٨٦٫٧٦٦    ٦٣٢٫٩٠٦    ٣٣٫٣٣  شرآة الخليج لصناعة البتروآيماويات

 ١١٨,٢٩٢    ١٣٢,٤٧٧    ٣١٫٢٨  شرآة الخليج لدرفلة األلمنيوم

 ١٤١٫٩٢١    ١٤٩٫٢٥٩    ٢٠٫٠٠  الشرآة الوطنية لنقل الكيماويات
 ٦٥١٫٢١١    ٧٦٢٫٢٢٤    ٢٥٫٠٠  )مرافق(شرآة مرافق الطاقة والماء في الجبيل وينبع 

 ١٫١٨٠٫٤٧٠    ٦٩٠٫٦٥٦    ٢٠٫٠٠ )ألبا ( ب .م. ش–شرآة ألمنيوم البحرين 
 ١٨٨٫٠٤٧    ٣٩٧٫٧٩٦     أخرى

     ٢٫٨٦٦٫٧٠٧    ٢٫٧٦٥٫٣١٨ 
 -  ٧٦٦٫٥٢١      )ب (–أوراق مالية متاحة للبيع 
 ٥٠٫٠٠٠    -   )ج (– حتى تاريخ االستحقاق استثمارات محتفظ بها

 ٢٫٩٨١٫٣٩١    -   ) د  ( – ) ٢إيضاح رقم  ( ينسابشرآة 
     ٥٫٨٩٨٫٠٩٨    ٣٫٥٣١٫٨٣٩ 
  

  

  :رآات الزميلة على النحو التالي آانت حرآة االستثمارات في الش   )أ 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٢٫٥٧٤٫٨١٦    ٢٫٨٦٦٫٧٠٧      الرصيد في بداية السنة
 ٣١٠,٢٣١        )١٢٦,٧٠٧(      ، صاٍف خالل السنةالحرآة

       )١٨٫٣٤٠(   ٢٥٫٣١٨          بالصافيتسويات ناتجة عن تقويم االستثمارات ، 
 ٢٫٨٦٦٫٧٠٧    ٢٫٧٦٥٫٣١٨        الرصيد في نهاية السنة 

  

ع            ،  لنقل الكيماويات   تم تأسيس الشرآة الوطنية      ل وينب اء في الجبي ة    ) مرافق   ( وشرآة مرافق الطاقة والم في المملك

ات     صناعة البتروآيماوي يج ل رآة الخل يس ش م تأس ا ت سعودية ، بينم ة ال وم ، العربي ة األلمني يج لدرفل رآة الخل   ،وش

ة البحرين      ) ألبا  ( ب  .م.ش -وشرآة ألمنيوم البحرين     شمل   . في مملك شرآات ا  وت تثمارات في شرآات      ألخرى   ال اس

  .إل . آر. إيه. زميلة لشرآة سابك لوآسمبورغ إس
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 .تمثل االستثمارات المالية المتاحة للبيع استثمارات في أصول مالية    )ب 

 

ن محتفظًا بها  حتى تاريخ االستحقاق استثمارات      االستثمارات المحتفظ بها  مثل  ت   )ج  ة   من قبل شرآة تابعة في س دات التنمي

 .ودية الحكومية السع

  

  .يمثل نصيب شرآة سابك في رأسمال شرآة ينساب    )د 
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 معداتال و واآلالتممتلكاتال - ٨

 
  أعمال إنشائية
  آالت ومعدات   أراٍض ومباٍن  تحت التنفيذ

أثاث وترآيبات 
 م٢٠٠٥المجموع   م٢٠٠٦المجموع   وسيارات

  بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية   عوديةبآالف الرياالت الس   بآالف الرياالت السعودية   بآالف الرياالت السعودية 
            الكلفة

  ١١٨٫٠٣١٫٥٨٩      ١٢٤٫٢٧٢٫٠٤٩      ٣٫١٧٦٫٤١٢      ٩٧٫٩٨٠٫٧٣٣      ١٣٫٠٠٨٫١٥٦      ١٠٫١٠٦٫٧٤٨    في بداية السنة
     )١٫٣١١٫٤٦٦(    ١٫١٧٨٫٩٦١     ٢٥٫٦١٨     ١٫٠٣٤٫٦٥٢     ٧١٫٩٠١     ٤٦٫٧٩٠    عمالت أجنبيةترجمة تسوية 
  ٩٫١١٩٫٩٠٨      ٢٠٫١٨٢٫٦٩١      ٢٩٠٫٩٩٥      ٣٫٧٢٦٫٠٨٥      ٧٧٥٫٤١٦      ١٥٫٣٩٠٫١٩٥    إضافات

 -       )١٫٨٨٧٫٥٠٠(           )٨٫٨٠٨(     ١٫٥١٨٫٧٠٨           )٤٤٤٫٧٦٣(       )٢٫٩٥٢٫٦٣٧(   تحويالت إلى موجودات
     )١٫٥٦٧٫٩٨٢(            )٨٦٤٫٨١٤(         )٧٤٫٧٦١(            )٥٦٤٫٠٤٠(          )١٨٦٫٣٥٨(            )٣٩٫٦٥٥(   استبعادات

  ١٢٤٫٢٧٢٫٠٤٩      ١٤٢٫٨٨١٫٣٨٧      ٣٫٤٠٩٫٤٥٦      ١٠٣٫٦٩٦٫١٣٨      ١٣٫٢٢٤٫٣٥٢      ٢٢٫٥٥١٫٤٤١    في نهاية السنة
                        االستهالكات
  ٥٤٫١٨٧٫٨٣٨      ٥٨٫١٧٥٫٣١٥      ٢٫٣٢٥٫٢٤٢      ٥١٫١٠٧٫٤٣٨      ٤٫٧٤٢٫٦٣٥      -  في بداية السنة

  تسوية ترجمة عمالت أجنبية 
  تتعلق بمجمع االستهالك

  
-  

    
  ٢٨٫٣٧٩  

    
  ٦٢٧٫٥٠٢  

    
  ١٩٫٤٤١  

    
  ٦٧٥٫٣٢٢  

    
 )٧٩٩٫٧١٢(       

  ٥٫٣٤٦٫٥٧٩      ٤٫٨٧٨٫٧٥٢      ٣٥٧٫٣٦٦      ٣٫٨١٨٫٣٥٠      ٧٠٣٫٠٣٦      -  المحمل للسنة
  مجمع استهالك يتعلق 
  بالموجودات المحولة

  
-  

   
 )١٨٩٫٣٥١(     

   
-  

    
-  

   
 )١٨٩٫٣٥١(     

   
-  

       )٥٥٩٫٣٩٠(         )٦٢٩٫٢٧٣(           )٦٩٫٠٥٢(         )٥١٧٫٥٨١(          )٤٢٫٦٤٠(     -  استبعادات
  ٥٨٫١٧٥٫٣١٥      ٦٢٫٩١٠٫٧٦٥      ٢٫٦٣٢٫٩٩٧      ٥٥٫٠٣٥٫٧٠٩      ٥٫٢٤٢٫٠٥٩      -  في نهاية السنة

                        الدفترية الصافيةالقيمة 
      ٧٩٫٩٧٠٫٦٢٢      ٧٧٦٫٤٥٩      ٤٨٫٦٦٠٫٤٢٩      ٧٫٩٨٢٫٢٩٣      ٢٢٫٥٥١٫٤٤١    م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١
  ٦٦٫٠٩٦٫٧٣٤          ٨٥١٫١٧٠      ٤٦٫٨٧٣٫٢٩٥      ٨٫٢٦٥٫٥٢١      ١٠٫١٠٦٫٧٤٨    م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١
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دة           شاريع الجدي ذ الم شا   ، تمثل األعمال اإلنشائية تحت التنفي ة ب   ريع توسعة المصانع       وم ة    القائم شرآات التابع م  .  بعض ال ت

شرآة           .  ) ٢٧ (اإلفصاح عن االرتباطات المتعلقة بهذه المشاريع في اإليضاح            ل ال ة المرسملة من قب اء المالي بلغت األعب

  .   )  مليون ريال سعودي٥٤ : م٢٠٠٥ ( مليون ريال سعودي ٢٨١ ما مقداره م٢٠٠٦خالل عام 

  

دره          تشتمل األراض   غ ق ى مبل اني عل ون  ٤٧٫٧ي والمب ال سعودي      ملي ا في      ري سمبر    ٣١آم ل  ،  م٢٠٠٥م و ٢٠٠٦ دي يمث

  . تكلفة األراضي المملوآة

  

سبة     ( إن استرداد صافي القيمة الدفترية لموجودات شرآة ابن رشد           ة بن ة مملوآ والمدرجة ضمن   % ) ٥٣٫٩٠شرآة تابع

ات واآلالت والم داتالممتلك ر ع ودات غي ةا والموج درها لملموس الغ ق عودي  ٥٫٣ الب ال س ون ري    بلي

   ) .ابن رشد( نجاح العمليات المستقبلية لشرآة يتوقف على )  بليون ريال سعودي ٥٫٦: م ٢٠٠٥( 

  

ع                       ل وينب ة للجبي ة الملكي ستأجرة من الهيئ إن األراضي المقامة عليها المصانع والمرافق الخاصة ببعض الشرآات التابعة م

  .  سنة ٣٠ إلى ٢٠ا بين لفترات تتراوح م

سعودي ضمانًا          إن الممتلكات واآلالت والمعدات لدى بعض الشرآات التابعة مرهونة لصالح            صناعية ال ة ال صندوق التنمي

  ).١٤إيضاح (لقروض ألجل 

  

  الموجودات غير الملموسة  - ٩

   :مما يلي ديسمبر ٣١تتكون الموجودات غير الملموسة آما في 

 ةبآالف الرياالت السعودي  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  
 ٢٫٠١١٫٠٦١    ١٫٨٨٦٫٢٣١     )أ (بالصافي –مصاريف ما قبل التشغيل وأخرى

 ٢,٩٤٦,٠٥١    ٣,٢٠٧,٧٧٢     )ب (بالصافي –شهرة 

    ٤٫٩٥٧٫١١٢    ٥٫٠٩٤٫٠٠٣ 
  

تطفأ . ى  وبعض البنود األخر تتكون مصاريف ما قبل التشغيل من تكاليف إنشاء المصانع وتكاليف التشغيل التجريبي              )أ 

ا            اع به درة لالنتف د عن   مصاريف ما قبل التشغيل المؤجلة على مدى الفترة المق الي   .  سنوات  ٧ والتي ال تزي غ إجم بل

 ) . ريال سعودي باليين ٤: م ٢٠٠٥(  ريال سعودي  بليون٤٫٧م مبلغ ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١اإلطفاء المتراآم آما في 
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  :دلة لصافي الموجودات المشتراة يمة العاتمثل الشهرة المبلغ المدفوع بالزيادة عن الق   )ب 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

       :الكلفة
 ٤,٢٤٨,٩٦٠    ٣,٧٢٠,٦٤٠     في بداية السنة

     )٥٢٨٫٣٢٠(   ٢٩٩٫٦١١     فروقات عملة
 ٣٫٧٢٠٫٦٤٠   ٤٫٠٢٠٫٢٥١     في نهاية السنة

     :اإلطفاء 
 ٦١٢٫١٨٢    ٧٧٤٫٥٨٩    في بداية السنة
      )٧٣٫٣٠٨(   ٣٧٫٨٩٠     فروقات عملة
 ٢٣٥٫٧١٥    -  المحمل للسنة
 ٧٧٤٫٥٨٩     ٨١٢٫٤٧٩    في نهاية السنة

 ٢٫٩٤٦٫٠٥١    ٣٫٢٠٧٫٧٧٢     ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية في 
  

 الموجودات غير المتداولة األخرى -  ١٠

   :مما يلي ديسمبر ٣١ي تتكون الموجودات غير المتداولة األخرى آما ف

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ١٫١٩٠٫٦٦٩    ١٫٤٤٦٫٦٧٧     )أ(قروض للموظفين ومبالغ مستحقة لقاء تمليك وحدات سكنية لهم 
 ٢,٥٢٧,٠٢٢    ٢,٥٧١,٢٣٨     )ب(موجودات أخرى 

    ٣٫٧١٧٫٦٩١    ٤٫٠١٧٫٩١٥ 
  

ا ت بعض الشرآات التابعة بتطبيق      قام   )أ  ه    مج تمليك وحدات س      برن وظفين، وبموجب ون       كنية للم ون المؤهل نح الموظف  يم

ل  ن قب شاؤها م تم إن كنية ي دات س راء وح ذهفرصة ش ة  ه شرآات التابع شاء . ال اليف اإلن ة األراضي وتك سدد تكلف  ت

داد       .  سنة ٢٠المباشرة من قبل الموظفين على مدى      د س سكنية للموظفين بع ذه الوحدات ال غ   تنتقل ملكية ه آامل المبل

  .   المستحق

  

ى          )ب  امج تمليك أسهم للموظفين         تشتمل الموجودات األخرى عل اولين وضرائب         ) ٢إيضاح   ( برن ة للمق ودفعات مقدم

  .   وأخرى مؤجلة
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  المعامالت مع المشاريع المشترآة   -  ١١

سبة شرآات المنت وم بعض ال شرآة تق ابك(  ل ا )س ع منتجاته ة ، ببي ا العادي شترآة  ، خالل دورة أعماله شاريع الم ى الم  إل

ع سويق والبي ات الت ب اتفاقي شترآة  .  بموج شاريع الم ك الم ات لتل ت المبيع عودي ١٢٫٦بلغ ال س ون ري    بلي

ال سعودي     ٨٫٩ : م٢٠٠٥ ( ا                    .  )  بليون ري ة وغيره ديم خدمات األبحاث والتقني شترآة بتق شاريع الم وم بعض الم ا تق آم

   . ) سابك( الشرآات المنتسبة لشرآة لبعض 

  

  . على التوالي  ) ١٢( و )  ٤( أنظر اإليضاحين 

  

  لدائنونا -  ١٢

  : ديسمبر مما يلي ٣١ئنون آما في يتكون الدا

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٧٫٧٥٩٫٩٦١    ١١٫٠٤١٫٦٥٩     ئنون تجاريوناد
 ٢١٫٧٥٧    ٢٣٫٧٦٣     )١١إيضاح (غ مستحقة إلى المشاريع المشترآة لبام
    ٧٫٧٨١٫٧١٨    ١١٫٠٦٥٫٤٢٢ 
  

   قصيرة األجل التسهيالت البنكية -  ١٣

ًا           م٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١بلغت التسهيالت البنكية قصيرة األجل آما في         ة وفق اء مالي سائدة      والتي تحمل أعب سوق ال  ألسعار ال

ية غير مستخدمة   لدى الشرآة تسهيالت ائتمان   .  ) مليون ريال سعودي     ٣٥٢ : م٢٠٠٥(  ريال سعودي تقريبًا     ماليين ٦٠٨

  . ) بليون ريال سعودي ١٫٧ : م٢٠٠٥ (ليون ريال سعودي  ب٣٫٨ قدرها م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١آما في 
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  القروض طويلة األجل  -  ١٤

  : ديسمبر مما يلي ٣١ألجل آما في تتكون القروض طويلة ا

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٦٫٢٥٧٫٩٧٤    ٦٫٦٩٨٫٥٧٢     صندوق االستثمارات العامة
 ١٫١٧٢٫٩٠٤    ١٫٢٦٣٫٧٩٤     صندوق التنمية الصناعية السعودي

 ٢١٫٩٣٨٫٥٦٦    ٢٤٫٤٥٨٫٠٨٦     قروض تجارية
  -  ٣٫٧١٢٫٣٥٠     سندات يورو

  -   ٣٫٠٠٠٫٠٠٠     صكوك
     ٢٩٫٣٦٩٫٤٤٤    ٣٩٫١٣٢٫٨٠٢ 

  )٦,٣٥٢,٢٦٤(    )٥,٥٢١,١٧٤(     المتداولالجزء   :ينزل

 ٢٣٫٠١٧٫١٨٠    ٣٣٫٦١١٫٦٢٨          الجزء غير المتداول   
  

على هذه تحسب أعباء مالية أقساط نصف سنوية ، و  تستحق القروض المقدمة من صندوق االستثمارات العامة السداد على          

   .القروض بنسب متراوحة تزيد عن اليبور 

  

واريخ متنوعة           تستحق القروض المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي الس         داد على أقساط نصف سنوية تبدأ في ت

  .  من تكاليف إنشاء المصانع والمتعلقة بهذه القروض جزءًاتتم رسملة أتعاب اإلدارة المدفوعة مقدمًا . 

  

 تستحق األعباء المالية  .  تستحق القروض التجارية السداد بتواريخ متنوعة طبقًا لما هو محدد في اتفاقيات القروض المعنية             

  .السداد طبقًا للشروط المذآورة في اتفاقيات القروض المعنية 

  

سنة  الل ال تخ رآة، قام ا ش ابك أوروب ي  س ي .  ب ابك   .ف شرآة س ل ل ة بالكام سمبورج المملوآ ه إ. س إلوآ   .لإ. آر . ي

دل   ًا  سعر  سنوات وتحمل    ٧ان هذه السندات تستحق بعد      .  مليون يورو    ٧٥٠باصدار سندات غير مضمونة بمبلغ       ًا بمع  ثابت

  .م٢٠١٣ نوفمبر ٢٨بتاريخ استحقاق نهائي مستحق في   %٤٫٥

  

ة           ٢٠٠٦ يوليو   ٢٩بتاريخ   شرآة صكوآًا بقيم ة اسمية          ٣م ، أصدرت ال ال بقيم ين ري دون       ٥٠٫٠٠٠ بالي ال سعودي ب  ري

  .م ٢٠٢٦خصم أو عالوة إصدار تستحق الدفع في 
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اي            دا هامش      إن هذه الصكوك تحمل عائدًا يحسب على أساس سعر س ى             ٤٠بور زائ ًا عل ستحق دوري نويًا ي  نقطة أساسية س

صكوك               ين موجودات ال ا أم  شرآة  -أساس ربع سنوي من صافي الدخل المتحصل من موجودات الصكوك التي يحتفظ به

  . والمملوآة بالكامل للشرآة ) صكوك ( سابك للصكوك 

  

ة الصكوك          من  % ١٠ سنوات ستدفع الشرآة مبلغ يعادل       ٥في نهاية آل فترة      . إجمالي القيمة االسمية للصكوك منحة لحمل

وام   ا خالل األع ن حامليه صكوك م ذه ال شراء ه شرآة ب دت ال ا تعه ا ٢٠٢١م و ٢٠١٦م ، ٢٠١١آم ادل تقريب غ يع م بمبل

  .من القيمة االسمية على التوالي % ٣٠و % ٦٠، % ٩٠

  

  :وض طويلة األجل الواجب سدادها فيما يلي جدول بإجمالي القر

 آالف الرياالت السعوديةب  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٦٫٣٥٢٫٢٦٤    -   م٢٠٠٦
 ٩٫٤٤٧٫٣٢٧    ٥٫٥٢١٫١٧٤     م٢٠٠٧
 ٤٫٠٦٧٫٣٤٦    ٤٫٥٩٥٫٥٩٩     م٢٠٠٨
 ٢,٦٩٥,٥٨٨    ٣,٢٧٦,٠٥٧     م٢٠٠٩

 ٢,٣٣٢,٦٤٧    ٣,٦٧٦,٠٦٧     م٢٠١٠

  ٢,٢٥٥,٦١٦    ٦,٠٥١,١٧٨     م٢٠١١

 ٢,٢١٨,٦٥٦    ١٦,٠١٢,٧٢٧     ما بعدها

 ٢٩٫٣٦٩٫٤٤٤    ٣٩٫١٣٢٫٨٠٢    اإلجمالي
  

  المطلوبات المستحقة والمخصصات  -  ١٥

   :مما يلي ديسمبر ٣١تتكون المطلوبات المستحقة والمخصصات آما في 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٣٫٢٩١٫٨٠٠    ٢٫٧٧٨٫١٣٢     مخصص زآاة وضريبة دخل
 ٢٫٣١٩٫٤٠٧    ٢٫٣٣٧٫٩٦٩     مطلوبات مستحقة

 ٦١٦٫٤٢٥    ٦٦٤٫٧٨٢     توزيعات أرباح مستحقة
 ١٫٢٣٣٫٨٠٧    ٢٫٧٤٨٫٩٨٥     أخرى

    ٧٫٤٦١٫٤٣٩    ٨٫٥٢٩٫٨٦٨ 
  

  .يتضمن بند األخرى مبالغ مستحقة للموظفين ، استبقاءات عقود ومخصصات ومستحقات أخرى 
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  المطلوبات غير المتداولة األخرى  -  ١٦

   :مما يلي ديسمبر ٣١لمتداولة األخرى آما في تتكون المطلوبات غير ا

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٣٫٥١٩٫٦٣٣    ٤٫٠٨١٫٠٣٣      الخدمة للموظفينتعويضات الصرف من
 ٢٤٨٫٧٨٤    ٣٠٥٫٢٩٨     برنامج ادخار الموظفين

 ١٠٣٫٣٢٨    ٧٢٫٤٢٧     برنامج التقاعد المبكر للموظفين
 ٢٫٨٩٢٫٩٠٢    ٢٫٣٠٤٫١١١     أخرى

    ٦٫٧٦٤٫٦٤٧    ٦٫٧٦٢٫٨٦٩ 
  

  .يتضمن بند األخرى التزامات عقود ايجار رأسمالية ، ضرائب مؤجلة وارصدة دائنين غير متداولة أخرى

  

  أس المال ر -  ١٧

ى    ) م  ٢٠٠٦ مارس   ٢٧( هـ  ١٤٢٧ صفر   ٢٧م وتاريخ   ٢٠٠٦-١٥٤-٤بناء على قرار هيئة السوق المالية رقم         ي عل المبن

رار صبح  ق سهم لت مية لل ة االس ة القيم م تجزئ ساهمة ، ت شرآات الم هم ال ة أس وزراء الخاص بتجزئ االت ١٠ مجلس ال  ري

ارا     .  بليون سهم ٢ رياال سعوديا ، وبذلك أصبح عدد أسهم الشرآة   ٥٠سعودية بدال من     ة اعتب د التجزئ تم تداول األسهم بع

 ) .م ٢٠٠٦ أبريل ١٥( هـ ١٤٢٧ ربيع األول ١٧من 

  

اريخ               واف د بت ا المنعق ع األول     ٢٤قت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في اجتماعه ـ الموافق     ١٤٢٧ ربي ل  ٢٢ه  أبري

غ ٢٠٠٦ ال بمبل ادة رأس الم ى زي ة ،  ٥م عل هم مملوآ ة أس ل أربع ل آ د مقاب هم واح نح س ك بم ال سعودي وذل ين ري  بالي

ا      ٢٫٥سمًا إلى    بليون ريال سعودي مق    ٢٥وبالتالي أصبح رأس مال الشرآة       ة آل منه االت سعودية   ١٠ بليون سهم قيم  ري

ي  ا ف سمبر ٣١آم ا   ٢٠: م ٢٠٠٥( م ٢٠٠٦ دي ل منه ة آ هم قيم وني س ى بلي سمًا إل عودي مق ال س ون ري االت ١٠ بلي  ري

  ) .سعودية بعد التجزئة 
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  تياطياتحالا -  ١٨

  نظاميالحتياطي الا

اطي النظامي       % ١٠رآة أن تحول    طبقًا ألحكام نظام الشرآات السعودي ، يجب على الش         من صافي دخل السنة إلى االحتي

ال          .  اطي نصف رأس الم ذا االحتي غ مجموع ه دما يبل ل عن ذا التحوي ل ه شرآة التوقف عن إجراء مث ذا . ويجوز لل إن ه

  .االحتياطي غير قابل للتوزيع 

  

  األخرىحتياطيات الا

ستبقاة             طبقًا للنظام األساسي للشرآة ، يحق للجمعية العامة ل         اح الم ل من األرب ات أخرى بالتحوي . لمساهمين تكوين احتياطي

  .إن هذه االحتياطيات قابلة للتوزيع . يمكن زيادة أو خفض هذه االحتياطيات بقرار من المساهمين 

  

  اريف اإلدارية والتسويقية مصلا -  ١٩

   :يمما يل ديسمبر ٣١اريف اإلدارية والتسويقية خالل السنة المنتهية في مصلاتتكون 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٩٣٠٫٢٨٨    ١٫٠٩٩٫٦٨٤     تكاليف موظفين
 ١٫٢٧٦٫٤٩٧    ١٫٦١٠٫٦٩٧     بيع وتسويق

 ٣٩٤٫١٢٧    ١٧٠٫٧٣٦     ات وإطفاءاتاستهالآ
 ١٫٣١٣٫٤٤٠    ١٫١٤٥٫١٤٨     خدمات إدارية

    ٣٫٩١٤٫٣٥٢    ٤٫٠٢٦٫٢٦٥ 
  

  إليرادات األخرىا -  ٢٠

   :مما يلي ديسمبر ٣١إليرادات األخرى خالل السنة المنتهية في ان تتكو

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ١٫١٤١٫٠١٢    ٢٫٠٧٣٫٠٢٦     إيرادات ودائع بنكية
 ٥٢٦٫١٦٨    ١٩٦٫٩٧٤     بالصافي ،حصة الشرآة في نتائج الشرآات الزميلة 

      )٤٨٧٫٢٢٠(    ٢٨١٫٤١٩     فروقات تحويل عملة ، بالصافي
 ٥٧٫٤٦٨    ٩٥٠      متنوعة

    ١٫٢٣٧٫٤٢٨    ٢٫٥٥٢٫٣٦٩ 
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  الزآاة   -  ٢١

نة     سنوات من                         ٢٠٠٦خالل س ة لل وط الزآوي ة بخصوص الرب راض االبتدائي ة االعت رار لجن تلمت سابك ق م ١٩٨٣م ، اس

  .م على أساس القوائم المالية غير الموحدة لسابك٢٠٠٢ولغاية 

  

وط    . فًا على قرار لجنة االعتراض االبتدائية وما تزال بانتظار موعد انعقاد الجلسة     قدمت سابك استئنا   أنهت المصلحة الرب

ام    . م وقدمت الشرآة اعتراضًا على تلك الربوط     ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٣الزآوية لعامي    رار الزآوي لع ا زال  ٢٠٠٥إن اإلق م م

  .تحت الدراسة من قبل مصلحة الزآاة والدخل 

  

  .في القوائم المالية الموحدة نه قد تم تجنيب مخصص آاف تعتقد اإلدارة أ

  

  : ديسمبر ٣١ي  حرآة مخصص الزآاة خالل السنتين المنتهيتين ففيما يلي

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ١٫٣١٣٫٠١٨    ١٫٧٣١٫٩٩٩     الرصيد في بداية السنة
    )٣٣١٫٠١٩(      )٨١٣٫٠٢٨(    خالل السنة ، بالصافيالمدفوع : ناقصًا 

 ٧٥٠٫٠٠٠    ١٫٠٥٠٫٠٠٠      السنة الحاليةمخصص: يضاف 
 ١٫٧٣١٫٩٩٩    ١٫٩٦٨٫٩٧١     الرصيد في نهاية السنة

  

  ربح السهم -  ٢٢

غ عدد            السنةتم احتساب ربح السهم على أساس صافي ربح   د بل رة ، وق ة آل فت ة في نهاي دد األسهم القائم ى ع  مقسومًا عل

م  ) . م معدلة بسهم المنحة٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ليون سهم في  ب٢ (م٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ليون سهم في    ب ٢٫٥األسهم القائمة    وت

  .  بأثر رجعيتجزئة ومنحة األسهم وذلك إلظهار م٢٠٠٥ من عام  المقارنةللسنةتعديل ربح السهم 

  

  قطاعات الشرآة  -  ٢٣

  : تتكون الشرآة من قطاعات األعمال الرئيسة التالية 

  

  : يماويات قطاع البتروآ

  . واألسمدة البوليمراتالكيماويات األساسية ، الوسطيات ، منتجات يشتمل على 
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  : قطاع المعادن 

  .منتجات الحديد والصلب واستثمارات في شرآات إنتاج األلمنيوم على  يشتمل

  

  : المرآز الرئيس 

  . يشتمل على عمليات المرآز الرئيس والخزينة ، ومراآز األبحاث والتطوير 

  

  .  آيماويات والمعادن بترال توجد أية إيرادات متداخلة جوهرية بين قطاعي ال

  

  اإلجمالي   المرآز الرئيس   قطاع المعادن  قطاع البتروآيماويات  
بآالف الرياالت   

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
بآالف الرياالت  

  السعودية
                م٢٠٠٦
  ٨٦٫٣٢٧٫٨٦٢      ٤٫٦٤٩٫٦٤٤      ٧٫٦١١٫٥٧٩      ٧٤٫٠٦٦٫٦٣٩    اتالمبيع

  ٣٤٫٩١٢٫٣٨٥      ١٫٤٠٨٫٥٥٧      ١٫٩٧٥٫٦١٦      ٣١٫٥٢٨٫٢١٢    الربح اإلجمالي
  ٢٠٫٢٩٣٫٩٤٢      ١٫٣٢١٫٧٤١      ١٫٧٢٥٫٠٧٧      ١٧٫٢٤٧٫١٢٤    الربح الصافي

  ١٦٦٫٥٨٨٫٨٢٠      ٤٣٫٧٦٦٫٨١٤      ١٦٫٢٠٥٫٧٨٣      ١٠٦٫٦١٦٫٢٢٣    مجموع الموجودات
  ٦٦٫٠٩٨٫٥٨٣      ٢٧٫٥٥١٫٠٥٥      ٦٫٢٦٧٫٤٥٠      ٣٢٫٢٨٠٫٠٧٨    مجموع المطلوبات

                م٢٠٠٥
  ٧٨٫٢٥٣٫٥٣٦     ٤٫٤٢٢٫٢٠٦     ٧٫١٩٣٫١٥٢     ٦٦٫٦٣٨٫١٧٨    المبيعات

  ٣٣٫٠٨٤٫٣٣٠     ١٫٩٨٤٫٩٠٩     ٢٫٢٨٢٫٧٤٨     ٢٨٫٨١٦٫٦٧٣    الربح اإلجمالي
  ١٩٫١٥٩٫٦٨٥     ٢٫٥٢٧٫٦٠٨     ١٫٨٧٤٫٢٩٠     ١٤٫٧٥٧٫٧٨٧    الربح الصافي

  ١٣٦٫٩٥٠٫٤٨٠     ٣٥٫٥٢٣٫٣٨٤     ١٤٫٤٧٥٫٩٦١     ٨٦٫٩٥١٫١٣٥    مجموع الموجودات
  ٥١٫٧٢٨٫٩٤٣     ١٩٫١٣١٫٢٢٥     ٥٫٢٨٧٫٩٣٣     ٢٧٫٣٠٩٫٧٨٥    مجموع المطلوبات

  

سابك شغيلية ل ودات الت ن الموج ر م زء آبي ز ج سعودية يترآ ة ال ة العربي ي المملك واق ال ان. ف ات  األس سة لمنتج   رئي

يا ودول الباس          ) سابك  (  شرآة تترآز في       فيكيمن البتروآيماويات هي أوروبا والشرق األوسط وآس شطة ال ، وحيث أن أن

يس         المملكة العربية السعودية   سعودية ودول مجلس            ، فإن مبيعات قطاع المعادن تترآز، بشكل رئ ة ال ة العربي ، في المملك

رى اون األخ ر .  التع ن غي ه م اع  وإن ات قط ا مبيع تم فيه ة ت ة جغرافي ل منطق صر آ ة ح ة العملي ن الناحي ن م الممك

  . البتروآيماويات

  

  



  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

   المخاطرإدارة  -  ٢٤

دينين والموجودات         ه والم تشتمل األدوات المالية المدرجة في قائمة المرآز المالي ، بشكل رئيس ، على النقد وما في حكم

  .المستحقة والمطلوبات غير المتداولة االخرى االخرى والقروض البنكية والدائنين والمطلوبات 

  

  مخاطر االئتمان 

ة                         د الطرف اآلخر خسارة مالي ى تكب دى  . تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ، ما يؤدي إل ل

ة                  ة وطني دى مؤسسات مالي اني   الشرآة توزيع جيد لمخاطر االئتمان ، وتحتفظ الشرآة باألموال النقدية ل صنيف ائتم  ذات ت

  .يتم إظهار رصيد المدينين التجاريين بعد خصم الديون المشكوك في تحصيلها . جيد 

  

  مخاطر أسعار العموالت

سوق   ي ال سائدة ف عار العمالت ال ي أس ات ف ة التقلب ة نتيج ة األدوات المالي ذب قيم ة عن تذب ل المخاطر الناجم ست . تمث لي

ا في      للشرآة موجودات هامة طويلة األجل       مرتبطة بأسعار العموالت ، لكن لديها مطلوبات مرتبطة بأسعار العموالت آم

ات مقايضات مرتبطة           . م٢٠٠٦ ديسمبر  ٣١ ة باستخدام اتفاقي إدارة قروضها ذات أسعار العموالت العائم تقوم الشرآة ب

ة عا               ) ٢٥إيضاح  ( بعموالت   ة       والتي لها تأثير اقتصادي على تحويل القروض من قروض بعمول ى قروض بعمول ة إل ئم

ين             . ثابته   رق ب شرآة مع الطرف اآلخر الف ادل ال ى أن تتب تها ، عل د ممارس تنص اتفاقية مقايضات أسعار العموالت ، عن

   . التي يتم احتسابها على أساس المبالغ االسمية األصلية المتفق عليها– في فترات محددة –أسعار العقود بعمولة عائمة 

  

  مخاطر السيولة 

سيولة    .  لتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية   لشرآة في توفير األموال للوفاء با     ل المخاطر التي تواجهها ا    تمث تحدث مخاطر ال

د  اتدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتها ب. عند عدم التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة              نتظام للتأآ

  . لتزامات مستقبلية اء بأية من توفر السيولة الكافية للوفا

  

  مخاطر العمالت 

ة  . تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي              تراقب اإلدارة بمراقب

  .وتحمل آثارها على القوائم المالية الموحدة وفقًا لذلك ، التغيرات في أسعار الصرف األجنبي 

  

  

  

  



  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  عادلةالقيمة ال

شروط تعامل عادل       ا أو سداد  ،تمثل القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل       ك وب ة في ذل وحيث  . ة لتزام ما بين أطراف راغب

ة                 القوائم المالية   يتم إعداد    ة والقيم ة الدفتري الموحدة للشرآة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج فروق بين القيم

درة ة المق رًا عن  .  العادل شرآة ال تختلف آثي ة الخاصة بال ات المالي ودات والمطلوب ة للموج ة العادل د اإلدارة أن القيم تعتق

  .قيمتها الدفترية 

  

  المشتقات  -  ٢٥

ات مقايضات     شرآة اتفاقي رات في أسعار        -أبرمت ال ة مخاطر التغي ضة أسعار العموالت لتغطي ات مقاي ارات واتفاقي  خي

ال سعودي  ١٣٫٢ : م٢٠٠٥( بليون ريال سعودي ١٣٫٦ة السنة قدرها   العمولة على قروض قائمة في نهاي      إن .  ) بليون ري

  .اتفاقيات المقايضة يمكن تداولها في تواريخ متعددة وتحدد تلك االتفاقيات بدفع األقساط آل ربع سنة 

  

     الربح الصافي تخصيص -  ٢٦

اريخ     د بت سنوي المنعق ا ال ي اجتماعه ساهمين ف ة للم ة العام ت الجمعي ع األول ٢٤وافق ق ١٤٢٧ ربي ـ المواف ل ٢٢ه  أبري

  :م آما يلي ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١م على توزيع أرباح السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦

اح      ، )  رياالً  سعوديًا للسهم الواحد      ٢٣(  مليون ريال سعودي     ٩٢٠٠أرباح نقدية بمبلغ     • ه من أرب م توزيع ا ت وتشمل م

 ) . رياالت للسهم الواحد ٨( دي  مليون ريال سعو٣٢٠٠مرحلية نقدية بمبلغ 

 . من صافي األرباح إلى االحتياطي النظامي %١٠إضافة  •

 . مليون ريال سعودي مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة ١٫٤صرف مبلغ  •

  .تحويل ما تبقى من صافي األرباح إلى االحتياطي العام  •

  

سمبر  ١٨هـ الموافق ١٤٢٧ ذو القعدة ٢٧قرر مجلس اإلدارة بتاريخ      اح      ٢٠٠٦ دي ع أرب ة بتوزي ة العام م بالتوصية للجمعي

غ  ساهمين بمبل ة للم ال سعودي ١٠نقدي ين ري سهم الواحد ٤(  بالي االت لل ي )  ري ة ف سنة المنتهي سمبر ٣١لل م ، ٢٠٠٦ دي

اريخ             ره المجلس بت و    ١٥وتشمل هذه التوصية ما سبق وأق غ              ٢٠٠٦ يولي نوية بمبل ة نصف س اح نقدي ع أرب  ٣٫٧٥٠م توزي

  ) . ريال سعودي للسهم الواحد ١٫٥( ل سعودي مليون ريا

  

  

  

  

  



  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  الرتباطات ا -  ٢٧

  االرتباطات الرأسمالية 

ن  ات ع شرآة ارتباط دى ال مالية ل صاريف رأس ي  م ا ف سمبر ٣١آم غ٢٠٠٦ دي عودي  ٦٦٫٥ م بمبل ال س ون ري    بلي

  .  )  بليون ريال سعودي٣٦٫١: م ٢٠٠٥ (

  

  االرتباطات بموجب عقود اإليجار التشغيلية 

  : تزيد مدتها األولية عن سنة هي على النحو التالي  لإللغاء وإيجار تشغيلية غير قابلةرتباطات بموجب عقود الا إن

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٣٧٠٫٩٢٤    -   م٢٠٠٦
 ٤١٤٫٢٧٢    ٤٧٧٫١٣٠     م٢٠٠٧
 ٤١٧٫١٤٦    ٤٢٦٫٧٣٩     م٢٠٠٨
 ٤١٧,٩٤٤    ٤١٨,٧٣٩     م٢٠٠٩

 ٤١٧,٩٤٤    ٤١٧,٢٣٩     م٢٠١٠

 ٢,٩٢٣,٣١٦    ٢,٩٢٧,٦٢١     ما بعدها

    ٤٫٩٦١٫٥٤٦    ٤٫٦٦٧٫٤٦٨ 
  

   الرأسماليةااللتزامات بموجب عقود اإليجار

  :إن االلتزامات بموجب عقود إيجارات رأسمالية وتزيد مدتها األولية عن سنة هي على النحو التالي 

 بآالف الرياالت السعودية  
 م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  

 ٨٢٫٦٢٠    -   م٢٠٠٦
 ٨٢٫٦٢٠    ٨٢٫٦٢٠     م٢٠٠٧
 ٨٢٫٦٢٠    ٨٢٫٦٢٠     م٢٠٠٨
 ٨٢,٦٢٠    ٨٢,٦٢٠     م٢٠٠٩

  ٨٢,٦٢٠    ٨٢,٦٢٠     م٢٠١٠  

 ١,١٩١,١٠٥    ١,١٩١,١٠٥     ما بعدها

    ١٫٦٠٤٫٢٠٥    ١٫٥٢١٫٥٨٥ 
  

  

  



  يةالشرآة السعودية للصناعات األساس
  )شرآة مساهمة سعودية ( 
  

   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  

 

  االلتزامات المحتملة  -  ٢٨

شرآة خ        هناك ة        قضايا مقامة ضد ال ا العادي شأنها        الل دورة أعماله ع ب تم التراف د النتيجة       . ، وي ه ال يمكن تحدي في حين ان

دة    أثر عكسي جوهري على      لهذه القضايا  يكون   ان اإلدارة   النهائية لتلك القضايا بشكل مؤآد ، ال تتوقع         القوائم المالية الموح

  .للشرآة 

  

ًة عنه           ة       أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشرآة ، إناب غ         ا ، ضمانات بنكي سنة مبل ة ال ال سعودي      ٢٫١في نهاي ون ري            بلي

    . وذلك خالل دورة أعمالها العادية ) ليون ريال سعودي ب ١٫٥ : م٢٠٠٥( 

  

 قام المقارنةرأ -  ٢٩

  سنة الحالية المقارنة للسنة السابقة لتتفق مع عرض ال أرقام تصنيف بعض ُأعيد

.



  

 

  خطاب من مجلس اإلدارة
  

من قواعد اإلدراج الصادرة عن ) ٥(من الملحق ) ٤)(أ(٤قدم أعضاء مجلس إدارة الشركة خطابا إلى الهيئة وفقا للقسم 
أن تلك البيانات الهيئة يؤكدون فيه أن البيانات المالية تم اقتباسها دون أي تعديل جوهري من البيانات المالية المراجعة و
  .المالية قد أعدت وتم تدقيقها وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين

 



  

 

  دليل سابك الدولي: ١الملحق 
 
  

  الدولة  إسم الشركة

 البحرين ) شركة المنيوم البحرين(البا 
  )شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المحدودة(جبيك 

 بلجيكا شركة سابك بلجيكا أن في
 جمهورية التشيك سابك أوروبا الوسطى

 الصين شنغهاي للتجارة المحدودة) سابك(شركة 
 الدنمرك، السويد، النرويج، فنلندة  اس/شركة سابك النرويج أية

 مصر سابك مصر
 فرنسا شركة سابك فرنسا إس أية إس

 ألمانيا ي أوكية جيشركة سابك دويتشالند جي إم بي إتش آند س
 هونغ كونغ شركة سابك هونغ كونغ المحدودة 

  إيطاليا شركة سابك إيطاليا إس بي أية

 الهند شركة سابك الهند بي في تي المحدودة
    )اس ار تي بي ال(مركز سابك لألبحاث والتقينة بي في تي المحدودة 

 إندونيسيا سابك إندونيسيا
 إيران سابك إيران
 اليابان   اليابان المحدودة شركة سابك
  لبنان  سابك لبنان

 هولندا  سابك أوروبا 
 الفلبين  شركة سابك باسيفيك بي تي ئي المحدودة 

 بولندا سابك بولندا
 سنغافورة بي تي إي المحدودة) باسيفيك(شركة سابك آسيا 

 كوريا الجنوبية  شركة سابك كوريا المحدودة 
 المملكة العربية السعودية )المركز الرئيسي(ساسية الشركة السعودية للصناعات األ

  مكتب الجبيل
  مكتب ساب تانك

  مكتب ينبع
  مكتب الدمام
  مكتب القصيم
  مكتب جدة

  )الشركة السعودية للميثانول(الرازي 
  )شركة الجبيل لألسمدة(البيروني 

  )الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية(إبن البيطار 
  ) شركة الوطنية للغازات الصناعيةال(غاز 
  ) الشركة السعودية للحديد والصلب(حديد 



  

 

  )شركة الجبيل للبتروكيميات(كيميا 
  )الشركة العربية للبتروكيميات(بتروكيميا 
  )الشركة العربية لأللياف الصناعية(ابن رشد 

  )الشركة السعودية للبتروكيميات(صدف 
  )بية السعوديةشركة األسمدة العر(سافكو 

  )الشركة الوطنية للميثانول(ابن سينا 
  )الشركة الشرقية للبتروكيميات(شرق 
  )شركة إبن حيان للمنتجات البالستيكية(طيف 

  )شركة الجبيل المتحدة للبتروكيميات(المتحدة 
  )شركة ينبع الوطنية للبتروكيميات(ينساب 
  )شركة ينبع السعودية للبتروكيميات(ينبت 

  )الشركة السعودية األوروبية للبتروكيميات(ابن زهر 
  )شركة كيان السعودية للبتروكيميات(كيان السعودية 

 إسبانيا شركة سابك للتسويق ابركا أس أية
 تايوان شركة سابك باسيفيك بي تي أي المحدودة

 تركيا شركة سابك تركيا
 ية المتحدة اإلمارات العرب سابك اإلمارات العربية المتحدة

 المملكة المتحدة وأيرلندا سايك المملكة المتحدة للبتروكيميات 
  الواليات المتحدة األمريكية شركة سايك أمريكا 

    مركز سابك للتققنية

  فيتنام سايك فيتنام
 



  

 

  نموذج التوجيهات المحددة: ٢الملحق 
  

  إتش إس بي سي العربية المحدودة: إلى
   كوكيل لحملة الصكوك، 

  الشركة السعودية للصناعات األساسية

  ")الصكوك("م ٢٠٢٨صكوكاً تنتهي في 

  التوجيهات المحددة

 المؤرخة في نشرة اإلصدار الواردة في أحكام وشروط الصكوكمن ) تاريخ سنة خامسة) (ت(١-١١ للشرطبهذا نوجهكم، وفقا
 لتعهد الشراء وفقا إشعار ممارسة، أن تقدموا ")وطالشر("م الصادرة من الشركة السعودية للصناعات األساسية ٢٠٠٨.../.../

  ٢]:٢٠١٣/٢٠١٨/٢٠٢٣ [مايو الواقع في تاريخ السنة الخامسة التالية والصكوكبخصوص 

  ___________________________      : اسم حامل الصكوك المسجل

  .ريال سعودي__________________:               إجمالي القيمة االسمية للصكوك

  .الشروطالمعاني نفسها المحددة في التوجيه، ون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا سيك

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  

  :اسم حامل الصكوك

  :التاريخ

                                                 
  ألغي حسب الحاجة ٢



  

 

  نموذج إشعار الشراء: ٣الملحق 
  

  إتش إس بي سي العربية المحدودة: إلى
  حملة الصكوك،  كوكيل ل

  

  الشركة السعودية للصناعات األساسية

  ")الصكوك("م ٢٠٢٨صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الشراء

...../......./  المؤرخة في نشرة اإلصدار المبينة في الصكوكمن أحكام وشروط ) حاالت اإلخفاق(٢-١١ للشرطبهذا نعلن، وفقا 
 بسبب لتعهد الشراء التالية وفقا الصكوك، أنه يتوجب شراء ")الشروط("سية م الصادرة من الشركة السعودية للصناعات األسا٢٠٠٨
  .     المحددة أدناه واستمرار تلك الحالة حتى تاريخ هذا اإلشعارحالة اإلخفاقحدوث 

        ___________________       :اسم حامل الصكوك المسجل

  .ريال سعودي______________        :إجمالي القيمة االسمية الصكوك

  :٣حالة اإلخفاقتفاصيل 

  .الشروطيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلشعار، المعاني نفسها المحددة في 

  المخلص،

  

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  :اسم حامل الصكوك

  :التاريخ

                                                 
  .بيان التفاصيل بإيجاز ٣ 



  

 

  نموذج إشعار الممارسة: ٤الملحق 

 

  ودية للصناعات األساسيةالشركة السع: إلى

  الشركة السعودية للصناعات األساسية

  ")الصكوك("م ٢٠٢٨صكوكاً تنتهي في 

  إشعار الممارسة

  :نشير إلى

  ، و")نشرة اإلصدار("م الصادرة من الشركة السعودية للصناعات األساسية ٢٠٠٨.../.../ المؤرخة في نشرة اإلصدار  ) أ(

  لمعطى من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسيةم وا٢٠٠٨.../.../ المؤرخ في تعهد الشراء  ) ب(

  :هذا بما يليإشعار الممارسة كم بموجب  لنعلن

  ]اإللغاء وفقا لما يكون مناسبا/اختر واحدا مما يلي وقم باإلكمال [

أو /  و)علما انه لم يتم إلغائها في وقت الحق (توجيهات قائمة لقد تسلمنا )تاريخ سنة خامسة()ت(١-١١ الشرطوفقا إلى  -
تاريخ  ()ت(١-١١ الشرط طبقا لما هو محدد في القائمة المرفقة وفقا إلى حملة الصكوك والصكوك بخصوص توجيهات محددة

 وعليه يتوجب عليكم شراء حملة الصكوك، والصكوك بخصوص إشعار ممارسة  الذي يطلب منا القيام بإرسال )سنة خامسة
تاريخ  ()ت(١-١١تعهد الشراء والشرط  وفقا إلى ٤]٢٠١٣/٢٠١٨/٢٠٢٣[ في  الواقعتاريخ السنة الخامسة في الصكوكتلك 

  .)سنة خامسة

أو / و) علما انه لم يتم إلغائها في وقت الحق (توجيهات قائمة  لقد تسلمنا )تاريخ سنة خامسة ()ث(١-١١ الشرطوفقا إلى  -
تاريخ يوما من ) ٣٠(تاريخ الواقع قبل ثالثين   في أو قبل ال)تاريخ سنة خامسة ()ت(١-١١ الشرط وفقا إلى توجيهات محددة
 تاريخ السنة الخامسة بخصوص إشعار ممارسة يطلب منا القيام بإرسال ٥]٢٠١٣/٢٠١٨/٢٠٢٣[ الواقع في السنة الخامسة

،  القائمة في ذلك التاريخللصكوكمن القيمة االسمية % ٧٠ الذين يملكون مجتمعين، ما ال يقل عن حملة الصكوكتلك من قبل 
تاريخ  ()ث(١-١١تعهد الشراء والشرط  المعنية وفقا إلى تاريخ السنة الخامسة في الصكوكوعليه يتوجب عليكم شراء تلك 

  .)سنة خامسة

حالة  بخصوص فترة الممارسة في نصاب التملك من قبل إشعارات شراءلقد تسلمنا ) حاالت اإلخفاق(٢-١١ الشرطوفقا إلى  -
 تعهد الشراء فوراً وفقا إلى الصكوك فانه يتوجب عليكم شراء جميع حالة اإلخفاق، ما تستمر هذهطال  المحددة أدناه، واإلخفاق

  . )حاالت اإلخفاق(٢-١١ الشرطو

  ] بالتفصيلحالة اإلخفاقالقيام بوصف [

  .الشروطيكون للعبارات والمصطلحات المستخدمة ولكن غير المعرفة في هذا اإلشعار المعاني نفسها المحددة في 

  خلص،الم

  ____________________:عنها

  مفوض لصالح ونيابة عن

  إتش إس بي سي العربية المحدودة
  كوكيل لحملة الصكوك، 

  :التاريخ

                                                 
  ألغي حسب الحاجة ٤
  ألغي حسب الحاجة ٥



  

 

  نسخة عن اإلعالن: ٥الملحق 
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