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:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة:  أوال

 

 

 قدمة:امل: )1(

 املح��م�ن                           )سابك(الشركة السعودية للصناعات األساسية  و مساهم /السادة

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ،

 ملتطلبات الئحة حوكمة  )سابك(�سر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية 
ً
أن يقدم ملساهمي الشركة الكرام تقر�ره السنوي املعد وفقا

 إنجازات  ،وكذلك نظام الشر�ات السعودي ،سوق املاليةواإلدراج الصادرت�ن عن هيئة ال ،وقواعد الت�جيل ،الشر�ات
ً
والنظام األساس للشركة، مستعرضا

م)، ع�� صعيد األداء اإلنتا�� والتسو�قي، وكذلك ع�� صعيد جهودها �� مجاالت البحث العلمي والتطو�ر واالبت�ار التق�ي، 2014الشركة خالل العام املا�� (

ا�حثيثة ال�ي تبذلها لتعز�ز مركزها التناف��ي ب�ن ك��يات الشر�ات الب��وكيماو�ة العاملية، واإلسهامات الكب��ة  ركةالش إ�� جانب �سليط الضوء ع�� جهود

 �� جهود االستدامة.

 -ويغتنم مجلس إدارة الشركة 
ً
 املناسبة ليقدم أسمى آيات العرفان واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن، وسمو و�� عهده األم�ن، هذه-وأعضاًء  رئيسا

وا�حكومة الرشيدة، للرعاية والتوج��ات السديدة ال�ي يولو��ا �جميع قطاعات الوطن اإلنتاجية، كما يثمن مجلس  - حفظهم هللا - و�� و�� العهدوسمو 

 عامل�ن بالشركة، ووفاء شر�اء نجاحها من ز�ائن ومساهم�ن.(سابك) عطاءات ال إدارة
 

 التكو�ن والنشاط: :)2(

 6املوافق  ،هـ1396رمضان  13بتار�خ  66شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب املرسوم املل�ي رقم م/ )الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك

 م، و�� مملوكة بنسبة1977يناير  4املوافق  ،هـ1397محرم  14بتار�خ  1010010813م، وم�جلة �� مدينة الر�اض بال�جل التجاري رقم 1976سبتم�� 

 مجلس التعاون ا�خلي��.للقطاع ا�خاص من مواط�ي اململكة العر�ية السعودية واملقيم�ن، ودول  )%30( �حكومة اململكة العر�ية السعودية، و�سبة )70%(

 

 �� األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية. والصلب،تصنيع و�سو�ق وتوزيع الكيماو�ات، واألسمدة، وا�حديد  تتمثل أ�شطة الشركة والشر�ات التا�عة لها، ��
 

 أ�شطة الشركة:

 تتكون الشركة من قطاعات األعمال التالية:

:
ً
 والبالستيكيات املبتكرة.  ،والكيماو�ات املتخصصة ،والبوليمرات ،الكيماو�ات األساسية�شمل  قطاع الكيماو�ات: أوال

: قطاع األسمدة: �شمل منتجات األسمدة.
ً
 ثانيا

: قطاع املعادن:
ً
 �شمل منتجات ا�حديد والصلب. ثالثا

: املركز الرئيس: �شمل عمليات املركز الرئيس
ً
ت وشركة (سابك) لالستثمارات الصناعية والشر�ا ،واأل�شطة االستثمار�ة، ومراكز التقنية واالبت�ار ،را�عا

 التا�عة لها.
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 التشغيل واإلنتاج: ):3(

 م.2013م، مقارنة �عام 2014ا�جدول التا�� يب�ن األ�شطة الرئيسة للشركة وحجم اإلنتاج واملبيعات، حسب وحدات العمل االس��اتيجية املختلفة، �� عام 

 

 امل��ية مالي�ن األطنان

 *اإلنتاج املبيعات الوحدة

 م2014 م2013 م2014 م2013

 الكيماو�ات 43.9 43.3 30.7 30.4

 البوليمرات 11.7 11.5 11.8 11.6

 األسمدة 6.8 6.5 4.7 4.5

 املعـادن 5.9 5.9 5.7 5.7

 البالستيكيات املبتكرة 1.5 1.3 1.9 1.7

 اإلجما�� 69.7 68.5 54.8 53.9

 SSTPCواملباعة من شركة  �شمل الكميات املستخدمة داخل شر�ات سابك باستثناء الكميات املنتجة اإلنتاج* 

 

 

 

 

 

 
 

 القطاع

     املبالغ بآالف الر�االت السعودية

 املركز الرئيس املعادن األسمدة الكيماو�ات
 وحذوفات عند�سو�ات 

 توحيد القوائم املالية
 اإلجما��

 م2014 د�سم��  31السنة املن��ية 

 188.122.552 )61.635.159( 12.086.170 13.506.993 7.247.615 216.916.933 املبيعات

 51.650.150 1.069.894 4.542.165 1.983.169 4.153.633 39.901.289 إجما�� الر�ح

 23.347.114 )33.710.818( 23.880.214 1.354.093 4.169.170 27.654.455 * صا�� الدخل

إجما�� 

 340.041.079 )173.519.585( 229.420.814 24.559.855 13.559.798 246.020.197 **املوجودات

 128.622.498 )102.105.025( 61.731.464 5.916.661 1.770.095 161.309.303  إجما�� املطلو�ات
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 م2013د�سم��  31السنة املن��ية 

 188.986.038 )64.163.529( 11.293.941 14.277.661 7.284.884 220.293.081 املبيعات

 55.298.901 1.303.470 4.909.726 2.452.413 4.250.698 42.382.594 إجما�� الر�ح

 25.278.382 )36.697.020( 26.028.469 1.767.432 4.445.045 29.734.456 صا�� الدخل

إجما�� 

 337.242.917 )184.898.335( 225.547.539 23.295.212 14.170.989 259.127.512 املوجودات

 130.586.834 )112.130.383( 64.254.185 5.506.111 1.894.094 171.062.827 إجما�� املطلو�ات

 يتضمن صا�� الدخل ا�حصص �� صا�� أر�اح الشر�ات التا�عة والزميلة.*

 يتضمن إجما�� املوجودات أرصدة حسابات االستثمارات �� الشر�ات التا�عة. **

 
 
 ا�خطط والتوسعات: ):4(

 
 :) ومن تلك املشاريع ما ي��م2025(سابك  االس��اتيجية واصلت الشركة مشاريعها التوسعية �� إطار رؤ���ا

 

:
ً
 املنجزة:املشاريع  أوال

  :�� مجمع شركة (حديد)ا�حديدية مشروع فرد لفات األسالك  •

 أ )300(ــاالنتاجية بـ وتقدر طاقتھ
ً
. )مليون (ـنتاجية تقدر بـإمع قابلية التوسعة بطاقة  ،لف طن سنو�ا

ً
 طن سنو�ا

 

  :)غاز( الشركة الوطنية للغازات الصناعيةمشروع  •

 �تكون هذا املشروعو ، وغاز األك�ج�ن ومنخفض الضغط،غاز الني��وج�ن عا�� للب��وكيماو�ات � )صدارة(إمداد شركة إ�� ��دف املشروع 

 )صدارة(إ�� شركة  الوطنية بمدينة ا�جبيل الصناعية )غاز(ممتدة من شركة  وشبكة أنابيب ،الني��وج�نمن وحدت�ن لضغط ونقل 

 ةجهز أ�� إإضافة  ،وحدات لقياس كمية غاز الني��وج�ن واألك�ج�ن 5ميغا وات و 25�شاء محطة كهر�ائية �سعة إ تم . كماللب��وكيماو�ات

 ن.واألك�ج�دقيقة لتحليل جودة غاز الني��وج�ن 

 

 : بمدينة ا�جبيل الصناعية )ب��وكيميا(شركة �� مشروع توسعة الطاقة الكهر�ائية  •

) كيلو 230بناء محطت�ن جديدت�ن هما: محطة (أمب��، وذلك ب) ميغا فولت 300) ميغا فولت أمب�� إ�� (210تم �عز�ز القدرة الكهر�ائية من (

 )،مياب��وكي(ن املحطت�ن تخدم الطلب امل��ايد ع�� الطاقة داخل مصا�ع شركة أ) كيلو فولت. ا�جدير بالذكر 34.5ومحطة ( ،فولت �� آي اس

 بوتادين ستاير�ن (أي �ي اس) ا�جديد. ملشروع اكرولين��يلكما تقوم ب��و�د الطاقة 
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  :�� مجمع شركة (كيان السعودية) �� ا�جبيل الصناعية )NDAالكحول الطبي�� (صنف املنظفات) ( مصنع •

�� مدينة  )كيان السعودية(شركة  �� مجمعو�قع املشروع  وُيستخدم �� إنتاج مساحيق التنظيف. ،من املنتجات املتخصصة �عد هذا املنتج

  �� طور التشغيل التجر��ي.  اآلن. واملشروع )%35) ف��ا (سابك(ال�ي تمتلك  ،ا�جبيل الصناعية

 

 ينبع الصناعية تحت إشراف شركة (كيميا):�� مدينة  املعهد العا�� للصناعات املطاطيةمشروع  •

وتم �سليم أر�عة معامل تدر�بية بحسب مراحل  م��ما،) ل�ل %50إكسون مو�يل) بنسبة (سابك) وشركة (مش��ك ب�ن شركة (وهو مشروع 

خصصة �� مجال صناعة املطاط، و��دف املشروع إ�� ا�شاء معامل متطورة بمعدات حديثة، تم اختيارها من عدة شر�ات عاملية مت

رون) ك مع جامعة (أكو��يئ��ا بمعاي�� متطورة لتكو�ن بيئة تدر�ب بمقاييس عاملية لطالب املعهد، وذلك باالش��االصناعات املطاطية 

 وال��وة املعدنية. إشراف وزارة الب��ول  وامل�ي، تحتللتدر�ب التق�ي  األمر�كية، واملؤسسة العامة

 

: املشاريع تحت اإل�شاء:
ً
 ثانيا

 :(سافكو) بمدينة ا�جبيل الصناعية لشركةمشروع التوسعة ا�خامسة  •

ا�ي ويستند إ�� غاز ث ،�تكون من مصنع اليور�او  التنافسية،مستو�ات  �إ�� أع� )سابكشركة (ز�ادة القدرة اإلنتاجية ل إ��املشروع  ��دف

 ،طن يومي 90نتاجيھ إومصنع يور�ا فورمالدهايد بقدرة ،  MTPD 3،250  مع قدرة إنتاجية )سافكو(أكسيد الكر�ون والنشادر املتاحة �� 

 م.2015بدأ التشغيل التجر��ي �� بداية العام وقد 

 

 مشروع إنتاج املطاط الصنا�� �� مدينة ا�جبيل الصناعية �� مجمع شركة (كيميا):  •

وتقدر الطاقة اإلنتاجية السنو�ة ملشروع املطاط  م��ما،ل�ل  %50ملكية شركة (كيميا) بنسبة �ش��ك (سابك) مع شركة (إكسون مو�يل) �� 

. من منتجات املطاط الصنا��: مطاط  360الصنا�� 
ً
هالو�وتيل، و�يوتادي�ن الستاير�ن، والبو�� بيوتاداي�ن، وإيثيل�ن برو�يل�ن ألف طن سنو�ا

داي�ن األحادي، والبوليمرات ا�حرار�ة املتخصصة، والكر�ون األسود �خدمة األسواق املحلية ومنطقة الشرق األوسط وآسيا. و�� إطار هذا 

 صناعية، ومركز (سابك) لتطـــو�ر التطبيقات البالستيكية �� الر�اض، ومرفقتم �شييد املعهد العا�� لصناعة املطاط �� مدينة ينبع ال املشروع

إلنتاج مركبات لدائن البو�� إوليف�ن ا�حرار�ة، ومركز إلدارة املخزون املح�� �� مدينة ا�جبيل الصناعية، وذلك من أجل تنمية القطاع 

 م.2015ع �� النصف الثا�ي من العام الصنا�� وتنويعھ. ومن املخطط بدء عمليات التشغيل التجر��ي للمشرو 

 

 مشروع شركة ا�جبيل �خدمات وتخز�ن املنتجات الكيماو�ة �� ا�جبيل الصناعية للمرحلة األو��:  •

م��  ألف 220,000ع�� التوا��. وتبلغ الطاقة التخز�نية للمحطة حوا�� %25و %75مشروع مش��ك ب�ن (سابك) وشركة (فو�اك) بنسبة 

، ومعدات للتحميل، والنقل، والتفريغ  32�شمل املرحلة األو�� ما يقارب  م.2015مكعب �عد اكتمال املشروع �� ��اية العام 
ً
 أساسيا

ً
خزانا

تصدير مهمة تخدم صناعة الب��وكيماو�ات �� ا�جبيل  كأداةمواصفات السالمة، بحيث �عمل  أر���خمسة أرصفة، وتم تصميم املحطة وفق 

 الصناعية.
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 ة:(سافكو) بمدينة ا�جبيل الصناعي االعتمادية لشركةمشروع  •

وقد تم اكمال الدراسة  واالنتفاع األمثل للغاز الطبي�� املخصص لإلنتاج. )، 4-سافكو(ملصنع  وحدة األمونياتحس�ن أداء  إ��املشروع  ��دف 

 م.2014نوفم�� �� شهر عة للمشروع من قبل مرخص التقنية وعمل التصاميم وتقدير الت�لفة املتوق ،األساسيةالهندسية 

 

  :بيوتادين بمدينة ا�جبيل الصناعيةلتصنيع ال )كيان السعودية(مشروع شركة  •

 واإلستفادة املث�� من هامش )السعوديةكيان (والفائضة ��  ،استخراج مادة البيوتادين من منتجات األوليفن املصنعة إ��املشروع  ��دف

من األعمال الهندسية للمرخص  وسيتم االن��اءطن �� السنة.  ألف 100,000بحوا�� القدرة اإلنتاجية للمصنع وتقدر الر�ح املتوقع للبيع. 

  م.2015 لعاما خالل الر�ع األول من

 

  :ا�جبيل الصناعيةمونيا بمدينة لتحس�ن الطاقة �� مصنع األ  )الب��و�يشركة (مشروع  •

لوصول لهدف ا )لب��و�يـ(ل )%20( بنسبة السعودية) رامكو شركة (أ املشروع بتقليل اس��الك معدل الغاز الطبي�� املقدم من يقوم هذا

 1300إلنتاج (
ً
 .) طن م��ي يوميا

 

  الصناعية:�وكيميا) بمدينة ا�جبيل مشروع توسعة مصن�� البن�ين ووحد�ي هدرجة ا�جازول�ن لشركة (ب� •

ألف طن  190 حوا��سيتم إنتاج ) ، حيث % 40�ي هدرجة ا�جازول�ن بنسة (ز�ادة القدرة اإلنتاجية ملصن�� البن�ين ووحد إ��املشروع  ��دف

 من مادة البن�ين من مصنع البن�ين
ً
 من مصنع البن�ين 185و  1-سنو�ا

ً
 من مادة  110أي بز�ادة مقدارها  2-الف طن سنو�ا

ً
الف طن سنو�ا

 املشروع و البن�ين املنتج �� الشركة. 
ً
 .م2015 العام�� مرحلة التصميم األساس ومن املخطط ا��اء هذه املرحلة ب��اية شهر مارس من  حاليا

 

 :)موطن االبت�ار(مشروع  •

  �عمل الشركة
ً
ق ب�ن التسو�تجمع  )،هو مبادرة تنمو�ة تطرحها (سابكو  امللك سعودجامعة ب�� وادي الر�اض للتقنية  ع�� إ�شائھ حاليا

  ،وال��و�ج لتطو�رها إليجاد الطلب ع�� الصناعات التحو�لية واالبت�ار والتقنية
ً
هذه  .كمورد للمواد باالعتبار سمعة (سابك) الرائدة آخذا

 
ً
  املبادرة ستجعل من(سابك) شر��ا

ً
  اس��اتيجيا

ً
 والنظم هدف نقل أحدث التقنياتلع�� التعاون مع الشر�ات الصناعية الرائدة،  فعاال

 )ابكس("، وسيش�ل منصة رئيسة لشركة ا للتعاون " و"مركز للعرضيضم املشروع "قاعة حيث  املنطقة،واملعرفة إ��  وا�حلول  واملنتجات

 م.2015عام الالر�ع الرا�ع من  خاللوسوف يتم االن��اء من تنفيذه  للعمل مع الشر�اء.
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 :(املتحدة) بمدينة ا�جبيل الصناعية ملصنع االيثل�نا�جبيل للب��وكيماو�ات مشروع الفرن التاسع لشركة  •

،1,350,000والبالغة  للمصنع اإلنتاجية ا�حاليةالطاقة  �عز�ز  إ��املشروع  ��دف
ً
والسالمة االعتمادية و وز�ادة الكفاءة التشغيلية  طن سنو�ا

 أن ت�اليف إ�شاء املشروع واملصنع لألفران
ً
 بتمو�ل من الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (سبكيم) حسب االتفاقية امل��مة مع شركة. علما

 .)سبكيم(باإليثل�ن واالستفادة من اللقيم الفائض (االيثان) لدى زو�دها مقابل ت )املتحدة( ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات

 

 ):السعودية (كيان شركةمعا�جة املياه امللوثة الناتجة من املصا�ع �� و  تنقيةمشروع  •

 ،امللوث ضافة وحدة فصل البن�ين عن املاءإعن طر�ق  م، وذلك2010مع معاي�� ومواصفات الهيئة امللكية لعام  ��دف املشروع إ�� التوافق

دراسة لكمية املياه امللوثة الناتجة  السعودية) إعادةكيان (شركة  جرتأ، حيث وث املتبقي باملعا�جة البيولوجيةومن ثم معا�جة املاء املل

جل تقليل كمية أضافة وحدة تجفيف من إو ساعة م�� مكعب ل�ل  150 ا�� 550تصغ�� سعة املعا�جة البيولوجية من �ا نتج ع�املصا�ع من 

 للمعا�جة. املرسلة خارج الشركة  وت�لفة املخلفات

 

 ملتحدة) بمدينة ا�جبيل الصناعية:مشروع التنقية واالستفادة من غاز ثا�ي اكسيد الكر�ون الناتج عن عمليات التشغيل من شركة (ا •

واد وإنتاج الغاز اللقيم لتصنيع م االستدامةة اإليجابية �� برنامج واملساهمن انبعاث الغازات املضرة للبيئة التقليل م إ��املشروع  ��دف

 2&1أخرى ذات ر�حيھ مثل امليثانول واألسمدة. يتكون املشروع من مصنع لتنقية الغاز من الشوائب املصاحبة من مصن�� ا�جالي�ل اثل�ن 

 م��ا طن  1400 تقدر بـــمع قدرة إنتاجية 
ً
لتخز�ن الغاز  تثالثة خزاناا�� بناء  ضافةإ عن سائل غاز ثا�ي اكسيد الكر�ون،عبارة طن  200يوميا

 .م2015 خالل الر�ع الثا�ي من العاماملشروع  ومن املتوقع استكمال  طن.1400قدرها املسال لالستخدام االدمي بقدرة تخز�نيھ 

 

 :لتوسعة مصنع البيوتادي�ن )ب��وكيميا(مشروع شركة  •

 السنةطن ��  123 قدرها تاجيةإنطاقة  م1993منذ العام  ملصنع البيوتادي�ن القائم )%60( ز�ادة الطاقة االنتاجية بنسبة ��دف املشروع إ�� 

 أن هذه التوسعةطن �� السنة.  197تصبح الطاقة االنتاجية �عد التوسعة ل
ً
سوف تفي باالحتياج من الطلبات املحلية من املشاريع  علما

  القائمة �� بي��وكيميا.
ً
 .م2015 من العام الرا�عالر�ع  خاللاملشروع ألعمال التنفيذ  و�توقع ترسية ةتحت الدراسة الهندسي املشروع حاليا

 

 :الصناعيةبا�جبيل  الرئيس )سابك(مشروع مب�ى  •

 معشركة ال أبرمت
ً
ملزمع ا الرئيس )سابك(ملشروع مب�ى  األوليةالهندسية التصاميم إعداد الدنماركية لتتو��  )هيننق الرسون ( شركة عقدا

ا�جبيل الصناعية، و�تضمن العقد توف�� بيئة عمل مالئمة ومحفزة ملوظفي الشركة وفق التصاميم املعمار�ة  ةركز ا�جديد بمدينامل�� إ�شائھ 

 املال�ي تجعلھ  ،واملعاي�� الهندسية املعاصرة
ً
سيشيد ع�� و  ).سابك(ُ�ل�ي االحتياجات املستقبلية لتتناسب مع اس��اتيجية ، و للبيئة ب�ى صديقا

 ليتسع ألك�� من  6.64مساحة 
ً
 إ�� وترف��ية باإلضافةومرافق ادار�ة  ويشمل م�اتب للموظف�ناألو�� موظف �� املرحلة  4500هكتار تقر�با

 تتسع ملوظفي الشركة والزوار.سيارات مواقف 
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 :�� مدينة ا�جبيل الصناعية(املرحلة الثالثة)  مشروع جلمودة لإلس�ان •

بينما تتو��  ) وحدة سكنية1280حيث تتو�� شركة (بك�ن للهندسة واإل�شاءات) الصينية إ�شاء ( ،سكنية) وحدة 1765يحتوي املشروع ع�� (

ال�ي �شرف عل��ا (مجموعة  �سليم جميع الوحدات السكنية جلمودة وسيتم) وحدة سكنية ب�� 485(مجموعة ا�خني�ي العاملية) إ�شاء (

��اية  �� من الوحدات ال�ي �شرف عل��ا شركة (بك�ن للهندسة واإل�شاءات) الصينية) وحدة سكنية 409�سليم (وكذلك  العاملية)ا�خني�ي 

 .م2015عام البإذن هللا ��اية �جميع الوحدات السكنية املشروع م بمشيئة هللا، ومن املتوقع اكتمال 2015العام 

 

 :مشروع إس�ان �� املطرفية �� مدينة ا�جبيل الصناعية •

 مع مواصفات ومقاييس و  ،) وحدة سكنية حديثة بنماذج مختلفة2700يقارب (يتكون من تصميم وإ�شاء ما 
ً
والهيئة امللكية،  )سابك(متفقة

ذلك و  جميع خدماتھ ومرافقھ ال�حية وا�خدميةب ويشمل إ�شاء �امل البنية التحتية للمشروع، وإ�شاء بني��ا التحتية األولية والثانو�ة

 ينبع�� مدينة  جار مشروع إس�ان �� ا�)، إضافة إ�� سابك(توف�� مساكن جديدة ملوظفي ��دف  )2م4.370.000هكتار( 437بمساحة 

والهيئة امللكية  )سابك(مع مواصفات ومقاييس ومتفقة  ) وحدة سكنية حديثة بنماذج مختلفة500ما يقارب ( الذي �شتمل ع�� الصناعية

 .رهكتا 38.5بمساحة ل�جبيل و�نبع 

 

  السك�ي:مشروع مجمع الر�اض  •

) وحدة سكنية إلس�ان املوظف�ن غ�� 215وحوا�� ( ،) وحدة سكنية إلس�ان املوظف�ن السعودي�ن ع�� مرحلت�ن1000يحتوي ع�� حوا�� (

وأماكن ترف��ية. تم االن��اء  ،ونوادي ر�اضية ،ومساجد، ومطاعم ،ومراكز تجار�ة ،من مدارس ؛السعودي�ن. ويشمل جميع املرافق األساسية

والبدء بأعمال اإل�شاء للمرحلة االو��، وسوف يتم االن��اء من تنفيذ  ،وا�حصول ع�� موافقة أمانة مدينة الر�اض ،وليةمن املخططات األ 

 .م2016عام الالر�ع الرا�ع من  خاللاملرحلة االو�� 

 

 :التوقعات املستقبلية واملخاطر ):5(

الب��وكيماو�ات. و�� ظل هذه التحديات  صناعةال�ي �عمل ��  العاملية، معظم الشر�اتشأ��ا شأن  متعددة املخاطر وسريعة التغ���� بيئة  )سابك(�عمل 

  )سابك(ال�ي تواجهها سواًء ع�� الصعيد الداخ�� أو ا�خار��، �س�� 
ً
جميع الفرص التجار�ة املتاحة ��  من خالل استغالل ،أعمالها لتطو�ر وتوسعةجاهدة

 من الو�� التام باملخاطر املرتبطة وكذلك دخول أسواق حدي ،العديد من البلدان
ً
. وانطالقا

ً
مر، الشركة �� النمو العاملي املست�ة برؤ ثة لم تكن متاحة سابقا

 وتوف�� تداب�� وقائية وتفاعلية للمخاطر املحتملة. ،هدف حماية أعمالها ا�حالية واملستقبليةلبإ�شاء إدارة املخاطر  )سابك(قامت شركة 
 

ركة ال�ي قد تواجھ الش ،املوظف�ن إلتباع طر�قة موحدة إلدارة املخاطر وتدر�ب املخاطر ع�� توحيد االس��اتيجيات، والعمليات، وكذلك توجيھ إدارة �عمل

. وللوصول لهذا الهدف، اعتمدت إدارة املخاطر ع�� بناء اإلجراءات والعمليات الداخلية وفق املقاييس العاملية 
ً
 املخاطر. إلدارةمستقبال

 

ومساعد��ا ع�� تحقيق أهدافها االس��اتيجية، تقوم إدارة املخاطر بتحديد وتحليل األخطار ال�ي تواجهها قطاعات  ،من األخطار املستقبلية )سابك(و�حماية 

 بطر�قت�ن وهما: )سابك(
ً
 وخارجيا

ً
 املختلفة داخليا

 

 التقليل من تأث��ها أو احتمالية حدو��ا. تقييم املخاطر: تحليل املخاطر والعمل ع�� معا�ج��ا، لتفاد��ا أو •

 للتعامل مع املخاطر غ�� املتوقعة. االستعداد وا�جاهز�ةاستمرار�ة األعمال: رفع مستوى  •
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 ة�م املخاطر ع�� عدة مستو�ات و�� املستوى االس��اتي��، والتشغي��، وكذلك املخاطر املرتبطة باألهداف السنو�و بتق )سابك(تقوم إدارة املخاطر �� 

من م، 2014عام الوم�اتب التسو�ق والشر�ات التا�عة خالل  ،واملركز�ة ،لإلدارات. وقد قامت إدارة املخاطر بتغطية العديد من وحدات العمل االس��اتيجية

 . واستمرار�ة األعمال�م املخاطر و خالل إقامة ورش عمل لتق

 

لتقو�م املخاطر املتعلقة بالقرارات  مناسبة جراءاتفقد قامت إدارة املخاطر بموضع ا ،م2025ومن أجل تحقيق أهداف الشركة االس��اتيجية لعام 

ة لتمك�ن ركزت ادارة املخاطر ع�� وضع خط وكذلكا�� تقديم الدعم لتقو�م املخاطر املتعلقة ببعض ملشاريع االس��اتيجية ا�جديدة.  ةاالس��اتيجية، باإلضاف

 من ا�حصول ع�� الشهادات االعتمادية العاملية ا�خاصة باستمرار�ة العمل.  جميع مصا�ع (سابك) ع�� مستوى العالم 

 

 
ً
ما �سهم و�ش�ل مملنع او تقليل نتائج تلك املخاطر تداب�� وقائية من مخاطر و كما تقوم ادارة املخاطر باملتا�عة املستمرة و�ش�ل دوري ملا تم �غطيتھ مسبقا

 واالستعداد لها �ش�ل أفضل. )سابكـ(ب �� رفع مستوى الو�� باملخاطر املحيطة فعال

 

 متا�عة وإدارة املخاطر الرئيسة ال�ي  باإلشرافاملخاطر وفيما يتعلق بحوكمة األعمال، تقوم �جنة إدارة 
ً
ع�� �افة �شاطات إدارة املخاطر �ش�ل دوري، وأيضا

 املختلفة عن طر�ق إدارة املخاطر. )سابك(و�تم رفعها إ�� ال�جنة من قبل قطاعات  الشركة،تواجهها 

 

من خالل نظام آ�� خاص من شأنھ  ،القانونية لالمتثال واإلدارةكما نجحت مبادرة ا�حوكمة ا�خاصة بتوحيد أنظمة إدارة املخاطر مع املراجعة الداخلية 

 .)سابكـ(املخاطر ا�حالية واملستقبلية ل من والتقليلتوحيد معاي�� قياس املخاطر وز�ادة الكفاءة والفعالية �� املتا�عة 

 

 

  األعمال:ونتائج  األصول وا�خصوم :)6(

) عن أر�اح العام السابق ، كما %7,5�سبتھ ( بانخفاضر�ال  ) مليار 25,3) مليار ر�ال ، مقابل (23,4بلغت األر�اح الصافية ال�ي حقق��ا الشركة ( •

 .مليار ر�ال )188,9) عن مبيعات العام السابق ال�ي �انت (%0,4قدره ( بانخفاض ر�ال) مليار 188,1بلغت قيمة املبيعات اإلجمالية (

 ).%0,9( ) مليار ر�ال ، بز�ادة340م إ�� (2013) مليار ر�ال عام 337ارتفع مجموع املوجودات من ( •

) مليار ر�ال �� العام 43) من املطلو�ات املتداولة البالغة ( 1:  3 (  ) مليار ر�ـــــــــــــال، و�� تمثل135م نحو (2014بلغـــت املوجــــودات املتداولة عام  •

 قدرة الشركة املالية ع�� الوفاء بال��اما��ا ا�جار�ة .
ً
 نفسھ ، مؤكدة

 ).%4,5م بز�ادة (2014) مليار ر�ال عام 163م إ�� (2013ر�ال عام  ) مليار 156ارتفع مجموع حقوق املساهم�ن من ( •

 ).%5.5قدره (بانخفاض ) مليار ر�ال للعام السابق 55) مليار ر�ال ، مقابل (52ا�� (بلغ الر�ح التشغي�� حو  •

 م.2013) ر�ال عام 8,43) ر�ال مقابل (7,78م (2014بلغ نصيب السهم من صا�� األر�اح عام  •
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 األخ��ة:و�ح نتائج األعمال للسنوات املالية ا�خمس ة تالتالي الرسوم البيانية

 

 

 

 

 
 

 

۳٤۱

۱۲۹

۳۳۷
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٥۰

۱۰۰

۱٥۰
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٤۰۰

مجموع األصول مجموع الخصوم

۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰
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۲۰
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٦۰
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۱۰۰

۱۲۰

۱٤۰

۱٦۰
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المبیعات األرباح الصافیة

۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰
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 لإليرادات:التوزيع ا�جغرا��  ):7(

و�سو�قها �� السوق املحلية وأسواق الشرق األوسط وأفر�قـيا  واألسمدة،من تصنيع املنتجات الب��وكيماو�ة والصلب املحققة ناتجة معظم إيرادات الشركة 

 م:2014عام والرسم البيا�ي التا�� يو�ح �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل ال وآسيا،وأورو�ا وأمر��ا 

 
  (أخرى) �شمل نصيب الشر�اء �� اإليرادات

 

  :ت ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيليةالفروقا :)8(

 البند
 بآالف الر�االت

 �سبة التغ�� )-أو ( التغ��ات +
 م2013 م2014

 % 0.4 (863,486)  188.986.038 188.122.552 املبيعات

 % 2.1 2,785,265 )133.687.137( )136.472.402( ت�لفة املبيعات

 % 6.6 )3,648,751( 55.298.901 51.650.150 إجما�� الر�ح التشغي��

 �عود سبب انخفاض صا�� الر�ح إ�� انخفاض متوسط أسعار بيع املنتجات وارتفاع ت�لفة املبيعات نتيجة إ�� ز�ادة الكميات املباعة

 

 

 

24%

5%

20%
33%

10%

8%

م 2014التوزیع الجغرافي لإلیرادات لعام 

الشرق األوسط أفریقیا أوروبا آسیا أمریكا أخرى
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 املحاسبية:اإليضاحات  ):9(

 ملعاي�� املحاسبة املتعارف عل��ا �� اململكة العر�ية السعودية 2014د�سم��  31للشركة خالل العام املا�� املنت�ي �� املوحدة تم إعداد القوائم املالية 
ً
م وفقا

 والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن.

 

 :والزميلة الشر�ات التا�عة ):10(

 :والشر�ات الزميلة ال�ي تم توحيدها الشر�ات التا�عةفيما ي�� قائمة ب

:
ً
  التا�عة:الشر�ات  أوال

 �شاط الشركة م�ان التأسيس اسم الشركة م
عدد األسهم 

 املصدرة

�سبة 

 امللكية

رأس املال (بالر�ال 

 السعودي)

1 
شركة (سابك) لالستثمارات 

 الصناعية والشر�ات التا�عة لها

اململكة العر�ية 

وتزاول السعودية، 

 �شاطها ف��ا

إقامة املصا�ع املعدنية 

والب��وكيماو�ة والكيماو�ة 

 واألسمدة

حصة  300.000

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 1.000

100% 300,000,000 

2 

شركة (سابك) لوكسمبورغ 

إس. إيھ. آر. إل. والشر�ات 

 التا�عة لها

لوكسمبورغ، وتزاول 

�شاطها �� قارات أورو�ا 

 وأمر��ا وآسيا

مجمعات رئيسة �شغيل 

للب��وكيماو�ات، وإنتاج و�يع 

املنتجات الهيدروكر�ونية 

والبالستيكيات املبتكرة 

 والبوليمرات والكيماو�ات

حصة  262.000

قيمة �ل م��ا 

 34,387,500 %100 ر�ـال 131,25

3 

الشركة العر�ية للب��وكيماو�ات 

(ب��وكيميا) والشركة التا�عة 

 لها

اململكة العر�ية 

وتزاول  السعودية،

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع إلنتاج 

األوليفينات ومشتقا��ا 

 والبوليمرات

195.554      

حصة قيمة �ل 

 10.000م��ا 

 ر�ـال

100% 1,955,540,000 

4 
الشركة السعودية ل�حديد 

 والصلب (حديد)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

تصنيع منتجات الصلب الطو�لة 

 واملسطحة

1.070.000      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 1.000م��ا 

100% 1,070,000,000 

5 
شركة (سابك) للصكوك 

 (صكوك)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

 إدارة الصكوك

حصة       5.000

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 100

100% 500,000 

6 
شركة (سابك) ل�حفازات 

 الصناعية (ساب�ات)

العر�ية اململكة 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

تطو�ر و�ناء وتملك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع إلنتاج حفازات 

البوليمرات وامليثانول واإليثيل�ن 

جاليكول، البيوت�ن األحادي 

 ومنتجات أخرى 

حصة       5,000

قيمة �ل م��ا 

 500,000 %100 ر�ـال 100
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7 
الشركة السعودية لأللياف 

 اف ��ي)الكر�ونية (اس ��ي 

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

تطو�ر و�ناء وتملك و�شغيل 

وصيانة مصا�ع إلنتاج الكر�ون 

 فاي�� وألياف االكرليك.

حصة       5.000

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 100

 

 

 

100% 500,000 

8 
الشركة السعودية األورو�ية 

 للب��وكيماو�ات (ابن زهر)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع لصناعة ميثيل 

ثال�ي بوتيل اإلي�� (إم.�ي.�ي.إي) 

 ومادة البو�� برو�يل�ن

1.025.666      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 1.000م��ا 

80% 1,025,666,000 

9 
شركة ا�جبيل املتحدة 

 للب��وكيماو�ات (املتحدة)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج اإليثيل�ن، 

والبو�� إيثيل�ن، وجاليكول 

اإليثيل�ن وأوليفينات ألفا 

 ا�خطية

2.495.620      

حصة قيمة �ل 

 2,495,620,000 %75 ر�ـال 1.000م��ا 

10 
الشركة الوطنية لألسمدة 

 الكيماو�ة (ابن البيطار)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

 إنتاج األسمدة الكيماو�ة

494.700      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 1.000م��ا 

71,50% 494,700,000 

11 
الشركة الوطنية للغازات 

 الصناعية (غاز)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

إنتاج الغازات الصناعية 

 وتور�دها للصناعات املختلفة

248.000      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 1.000م��ا 
70% 248,000,000 

12 
شركة ينبع الوطنية 

 للب��وكيماو�ات (ينساب)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج اإليثيل�ن، 

وال��و�يل�ن، والبو�� إيثيل�ن 

منخفض الكثافة، والبو�� 

عا�� الكثافة، وجاليكول  إيثيل�ن

اإليثيل�ن، والبو�� برو�يل�ن، 

وميثيل ثال�ي بوتيل اإلي��، 

وخليط املركبات العطر�ة، 

، 2، والبيوت�ن 1والبيوت�ن 

وا�جازول�ن ا�حراري، 

 والستاير�ن وامليثانول 

562.500,000      

سهم قيمة �ل 

 ر�ـال 10م��ا 

51,95% 5,625,000,000 
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13 
للميثانول الشركة السعودية 

 (الرازي)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

العمليات املتعلقة بتطو�ر 

وإ�شاء وامتالك و�شغيل مجمع 

لصناعة ملنتج امليثانول 

 الكيماوي 

25.900      

حصة قيمة �ل 

 10.000م��ا 

 ر�ـال

50% 259,000,000 

14 
شركة ا�جبيل لألسمدة 

 (الب��و�ي)

 اململكة العر�ية

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

بناء وتطو�ر و�شغيل مجمع 

لصناعة الب��وكيماو�ات، ينتج 

اليور�ا، وغاز األمونيا، 

والهكسانول اإليثي��، وفتاالت 

 ثنائية األوكتيل

13.430      

حصة قيمة �ل 

 50.000م��ا 

 ر�ـال

50% 671,500,000 

15 
شركة ينبع السعودية 

 للب��وكيماو�ات (ينبت)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات، ينتج اإليثيل�ن، 

وجاليكول اإليثيل�ن، والبو�� 

إيثيل�ن،  وال��و�يل�ن، والبو�� 

 برو�يل�ن، وا�جازول�ن ا�حراري 

4.596.000      

حصة قيمة �ل 

 4,596,000,000 %50 ر�ـال 1.000م��ا 

16 
الوطنية للميثانول (ابن الشركة 

 سينا)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع للب��وكيماو�ات، 

ينتج امليثانول، ومثيل ثال�ي 

 بوتيل اإلي�� (إم.�ي.�ي.إي)

حصة       5.580

قيمة �ل م��ا 

 ر�ـال 100.000

50% 558,000,000 

17 
الشركة السعودية 

 للب��وكيماو�ات (صدف)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع ب��وكيماوي 

إلنتاج اإليثيل�ن، اإليثانول 

الصنا�� ا�خام ، ثنائي �لور�د 

اإليثيل�ن،الستاير�ن، الصودا 

ال�او�ة، وميثيل ثال�ي بوتيل 

 اإلي�� ( إم.�ي.�ي.اي)

3.110.790      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 1.000م��ا 
50% 3,110,790,000 

18 
الشركة الشرقية 

 للب��وكيماو�ات (شرق)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل مجمع ب��وكيماوي رئيس 

إلنتاج جاليكول اإليثيل�ن، و 

البو�� إيثيل�ن منخفض الكثافة 

ا�خطي وعا�� الكثافة، ومصنع 

 لألوليفينات

189.000      

حصة قيمة �ل 

 10.000م��ا 

 ر�ـال

50% 1,890,000,000 

19 
شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات 

 (كيميا)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

�شغيل وحدة تكس�� اإليثيل�ن، 

ومصا�ع البو�� إيثيل�ن 

 وال��و�يل�ن

21.492      

حصة قيمة �ل 

 100.000م��ا 

 ر�ـال

50% 2,149,200,000 
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20 
الشركة السعودية اليابانية 

 لألكر�لوني��ايل (شروق)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

إنتاج ماد�ي األكر�لون��ايل 

 وسيانيد الصوديوم

16.000,000      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 10م��ا 

50% 160,000,000 

21 
الشركة العر�ية لأللياف 

 الصناعية (ابن رشد)

العر�ية اململكة 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

نتاج مكونات ومشتقات عطر�ة 

ومادة حمض ال��فتاليك النقي، 

وحمض ا�خل، وترفتاالت البو�� 

 إيثيل�ن

851.000,000      

حصة قيمة �ل 

 ر�ـال 10م��ا 
47,26% 8,510,000,000 

22 
شركة األسمدة العر�ية 

 السعودية (سافكو)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

 تصنيع و�سو�ق اليور�ا واألمونيا

333,333,333      

سهم قيمة �ل 

 ر�ـال 10م��ا 

42,99% 3,333,333,330 

23 

شركة كيان السعودية 

للب��وكيماو�ات (كيان 

 السعودية)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

الستثمار �� املشاريع الصناعية، 

بما �� ذلك الصناعات 

الب��وكيماو�ة والكيماو�ة، 

وامتالك وإقامة املشاريع 

الصناعية الداعمة واملغذية 

أل�شطة الشركة باملواد ا�خام 

 واملرافق

1500,000,000      

سهم قيمة �ل 

 ر�ـال 10م��ا 

35% 15,000,000,000 

 

:
ً
 الزميلة:الشر�ات  ثانيا

 عدد األسهم املصدرة الشركة�شاط  م�ان التأسيس اسم الشركة م
�سبة 

 امللكية

رأس املال (بالر�ال 

 السعودي)

1 
شركة ا�خليج لصناعة 

 الب��وكيماو�ات

، وتزاول مملكة البحر�ن

 �شاطها ف��ا

تصنيع املنتجات 

 الب��وكيماو�ة

حصة قيمة �ل  60,000,000

 ر�ـال 10م��ا 
33,33% 600,000,000 

2 
شركة ا�خليج لدرفلة 

 األملنيوم

، وتزاول مملكة البحر�ن

 �شاطها ف��ا
 تصنيع وإنتاج االملونيوم

حصة قيمة �ل  101,801,052

 ر�ـال 3.80م��ا 
31,28% 386,843,998 

3 
شركة معادن للفوسفات 

 (معادن)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

اس��الك الغاز الطبي�� 

 املح�� النتاج الفوسفات

620,848 

 10.000�ل م��ا حصة قيمة 

 ر�ـال

30% 6,208,480,000 

4 
شركة مرافق الطاقة واملاء �� 

 ا�جبيل و�نبع (مرافق)

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

صيانة وإدارة وتنفيذ أنظمة 

 ت��يد ومعا�جة املياة املا�حة

حصة قيمة �ل  250,000,000

 2,500,000,000 %24,81 ر�ـال 10م��ا 

5 
 –شركة أملنيوم البحر�ن 

 ش.م.ب (ألبا)

، وتزاول مملكة البحر�ن

 �شاطها ف��ا
 صناعة وإنتاج األلومنيوم

1,420,000,000 

 ر�ـال 1سهم قيمة �ل م��ا 
20,62% 

1,420,000,000 
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6 
الشركة الوطنية لنقل 

 الب��وكيماو�ات

اململكة العر�ية 

السعودية، وتزاول 

 �شاطها ف��ا

شراء وتأج�� و�شغيل 

ناقالت الب��وكيماو�ات 

 ("ناقالت و سفن")

حصة قيمة       61,000,000

 610,000,000 %20 ر�ـال 10�ل م��ا 

 

 :التا�عة وشر�ا��ا )سابكـ (الصادرة ل وأدوات الديناألسهم تفاصيل : )11(

 :تفاصيل األسهم

 اسم الشركة
 عدد األسهم

 املصدرة
 نوع الشركة امللكية �سبة عدد األسهم اململوكة

 مساهمة مدرجة %42,99 143,300,000 333,333,333 شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو)

شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات 

 (ينساب)
 مساهمة مدرجة 51,95% 292,218,750 562,500,000

شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات 

 (كيان)
 مساهمة مدرجة 35% 525,000,000 1,500,000,000

 

 :تفاصيل أدوات الدين

 تار�خ االستحقاق املبلغ تار�خ اإلصدار البيان الشركة التا�عة

 شركة (سابك)

 (صندوق االستثمارات العامة)

 م2016د�سم��  مليار ر�ال 2 م2009د�سم��  سندات (اإلصدار األول)

 م2017مارس  مليار ر�ال 1 م2010مارس  سندات (اإلصدار الثا�ي)

 م2017يونيو  مليار ر�ال 1 م2010يونيو  سندات (اإلصدار الثالث)

 م2017سبتم��  مليار ر�ال 1 م2010سبتم��  سندات (اإلصدار الرا�ع)

 م2018مايو  مليار ر�ال 1 م2011مايو  سندات (اإلصدار ا�خامس)

 م2018سبتم��  مليار ر�ال 2 م2011سبتم��  سندات (اإلصدار السادس)

 م2019مارس  مليار ر�ال 1 م2012مارس  سندات (اإلصدار السا�ع)

 م2019يونيو  مليار ر�ال 1 م2012يونيو  سندات (اإلصدار الثامن)

 شركة سابك �ابيتال 

 م2020نوفــم��  مليون يورو 750 م2013نوفم��  سندات 

 م2018اكتو�ر  مليــار دوالر 1 م2013اكتو�ر  سندات

 م2015نوفم��  مليار دوالر 1 م2010 نوفم��  سندات
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 األر�اح:سياسة توزيعات : )12(

والتدفقات النقدية للشركة بما يتما��ى مع سياسة التوزيع الواردة �� نظام الشركة األساس  املحققة،�عتمد توزيعات األر�اح ومقدارها ع�� األر�اح الصافية 

 ) اللت�ن تنصان ع�� ما ي��: 45) و (44املادت�ن (ب

 

 %5بة س�مساهم�ن دفعة أو�� لل�عد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقرره ا�جمعية العامة العادية يوزع من أر�اح الشركة الصافية السنو�ة 

 للماده ( ال�ي تفرها ا�جمعية مجلس اإلدارة  املبلغ االزم مل�افآت اعضاءخصص ي، ثم  من رأس املال املدفوع
ً
) من هذا النظام و�وزع  16العامھ العاديھ وفقا

كما يتم توزيع األر�اح املقرر توزيعها ع�� املساهم�ن �� امل�ان واملواعيد او يرحل لألعوام القادمھ. إضافية من األر�اح.  حصةك�عد ذلك ع�� املساهم�ن البا�� 

 ال�ي يحددها مجلس اإلدارة. 
ً
 ع�� النحو التا��: م2014�جمعية العامة بتوزيع أر�اح عن العام ى لأن مجلس اإلدارة أو��بعلما

 األحقيةتار�خ  إجما�� األر�اح املوزعة عدد األسهم مبلغ األر�اح للسهم الواحد ف��ة األر�اح

 مليار ر�ال 7,5 مليارات سهم 3 ر�ال 2,5 م2014النصف األول 
تم التوزيع بتار�خ 

 م13/7/2014

 ر�ال مليار  9 مليارات سهم 3 ر�االت 3 م2014النصف الثا�ي 

سيتم اإلعالن عن تار�خ 

التوزيع بمشيئة هللا �عد 

ا�حصول ع�� موافقة 

ا�جمعية العامة للشركة 

 م2015أبر�ل  12بتار�خ 

 

 األسهم:التغ�� �� ملكية : )13(

 امللكيات �� أسهم أو أدوات دين الشركةوفيما ي��  ،السعودية (تداول)�� رصد بيانات األسهم أدناه ع�� البيانات الواردة من السوق املالية  الشركة اعتمدت

 :م2014خالل العام 

 

 :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�نأ�خاص عدا أعضا •

مصا�ح �عود أل�خاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن �� فئات األسهم ذات األحقية �� التصو�ت أو أي �غي�� �� تلك  ةلم يتم إبالغ الشركة بأي

 م. 2014ا�حقوق خالل العام 
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 :أعضاء مجلس اإلدارة •

 )سابك(شركة وصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم أو أدوات دين 

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

 0% 0 ---- 60134 ---- 60134 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0% 0 ---- 54600 ---- 54600 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن ا�حميدي 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 5

 6% 310000 ---- 5510000 ---- 5200000 خالد بن حمزه بن أحمد نحاس 6

 0% 0 ---- 300000 ---- 300000 بن محمد بن إبراهيم العي��ىعبد هللا  7

 0% 0 ---- 5000 ---- 5000 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 8

 0% 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 9

 

 دين شركة (سافكو) التا�عة وصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم أو أدوات

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 صا�� التغي�� ��اية العام بداية العام
�سبة 

 التغي��

 عدد األسهم
أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين
  

 0% 0 ---- 0 ---- 0 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0% 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن حمد بن محمد املا��ي 2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن ا�حميدي 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 5

 (5%) (134631) ---- 2744318 ---- 2878949 خالد بن حمزه بن أحمد نحاس 6

 100% 18000 ---- 18000 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 7

 18% 1167 ---- 7500 ---- 6333 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 8

 0% 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 9
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 أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التا�عةوصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر �� 

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 �سبة التغي�� صا�� التغي�� ��اية العام بداية العام

 عدد األسهم
أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين
  

 0% 0 ---- 150000 ---- 150000 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0% 0 ---- 0 ---- 0 محمد املا��يمحمد بن حمد بن  2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 3

 0% 0 ---- 24000 ---- 24000 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن ا�حميدي 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 5

 (100%) (1100000) ---- 0 ---- 1100000 خالد بن حمزه بن أحمد نحاس 6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 7

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 8

 0% 0 ---- 0 ---- 0 محمد بن عبدهللا بن صا�ح ا�خرا��ي 9

 

 القصر �� أسهم أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةوصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم 

 اسم من �عود لھ املص�حة م

 ��اية العام بداية العام

 �سبة التغي�� صا�� التغي��
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

 0% 0 ---- 15495 ---- 15495 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 1

 0% 0 ---- 20000 ---- 20000 حمد بن محمد املا��ي محمد بن 2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 بندر بن عبدالعز�ز بن محمد الواي�� 3

 0% 0 ---- 85 ---- 85 عبدالرحمن بن عبدهللا بن عبدالرحمن ا�حميدي 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 سعد بن عثمان بن عبدهللا القص�ي 5

 100% 500000 ---- 500000 ---- 0 خالد بن حمزه بن أحمد نحاس 6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي��ى 7

 14% 3000 ---- 24130 ---- 21130 عبدالعز�ز بن هبدان بن عبدهللا الهبدان 8

 0% 0 ---- 0 ---- 0 صا�ح ا�خرا��يبن عبدهللا بن محمد  9
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 كبار التنفيذي�ن: •

 )سابك(شركة وصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم أو أدوات دين 

 اسم من �عود لھ املص�حة م
صا��  ��اية العام بداية العام

 التغي��

�سبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��

 0% 0 ---- 0 ---- 0 بن عبدالرحمن العمودي عمر بن عبدهللا 1

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح  بن عبدالرحمن الفقيھ 2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن ابراهيم خالد بن عبد العز�ز  5

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 كيث جوز�ف سميث 7

 0% 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 8

 0% 0 ---- 8061 ---- 8061 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 9

 0% 0 ---- 17067 ---- 17067 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 10

 2% 1048 ---- 57824 ---- 56776 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 11

 100% 16000 ---- 16000 ---- 0 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  12

 

 

 

 وصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سافكو) التا�عة

 اسم من �عود لھ املص�حة م
صا��  ��اية العام بداية العام

 التغي��

�سبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 1

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح  بن عبدالرحمن الفقيھ 2

 0% 0 ---- 0 ---- 0 البنيانبن محمد عبدهللا يوسف بن  3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن ابراهيم خالد بن عبد العز�ز  5

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 كيث جوز�ف سميث 7

 0% 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 8

 0% 0 ---- 118099 ---- 118099 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 9
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 15% 1400 ---- 11033 ---- 9633 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 10

 2% 667 ---- 28074 ---- 27407 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 11

 0% 0 ---- 0 ---- 0 العوه��عبدهللا بن سليمان بن مساعد  12

 

 وصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم أو أدوات دين شركة (كيان) التا�عة

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
�سبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��

 0% 0 ---- 11200 ---- 11200 عمر بن عبدهللا بن عبدالرحمن العمودي 1

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدالرحمن بن صا�ح  بن عبدالرحمن الفقيھ 2

 0% 0 ---- 17727 ---- 17727 البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4

 0% 0 ---- 0 ---- 0 املا�ع بن ابراهيم خالد بن عبد العز�ز  5

 0% 0 ---- 1000 ---- 1000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 كيث جوز�ف سميث 7

 0% 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 8

 0% 0 ---- 4406 ---- 4406 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 9

 54% 7000 ---- 20000 ---- 13000 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 10

 0% 0 ---- 66145 ---- 66145 يوسف بن عبد الرحمن بن إبراهيم الزامل 11

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  12

 

 أو أدوات دين شركة (ينساب) التا�عةوصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصر �� أسهم 

 اسم من �عود لھ املص�حة م
صا��  ��اية العام بداية العام

 التغي��

�سبة 

 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم التغي��

 (100%) (6200) ---- 0 ---- 6200 عبدالرحمن العموديبن عبدهللا بن عمر  1

 0% 0 ---- 5000 ---- 5000 عبدالرحمن الفقيھ عبدالرحمن بن صا�ح  بن 2

 (100%) (1945) ---- 0 ---- 1945 البنيانبن محمد يوسف بن عبدهللا  3

 0% 0 ---- 0 ---- 0 عبد العز�ز بن سليمان بن عبدالعز�ز ا�حميد 4

 0% 0 ---- 2712 ---- 2712 املا�ع بن ابراهيم خالد بن عبد العز�ز  5

 0% 0 ---- 0 ---- 0 صا�ح آل ماكرعوض بن محمد بن  6

 0% 0 ---- 0 ---- 0 كيث جوز�ف سميث 7
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 0% 0 ---- 0 ---- 0 أر�ستو أوشيلو 8

 0% 0 ---- 14074 ---- 14074 فهد بن سعد بن محمد الشعي�ي 9

 120% 23450 ---- 43000 ---- 19550 مطلق بن حمد بن مطلق املريشد 10

 7% 6000 ---- 93155 ---- 87155 إبراهيم الزامليوسف بن عبد الرحمن بن  11

 616% 21000 ---- 24410 ---- 3410 عبدهللا العوه��بن سليمان بن مساعد  12

 

  الشركة:وديون املعلومات املتعلقة بقروض : )14(

 اتشملت القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح، كما م2014 خالل العامقروض الشركة املوحدة وحرك��ا بيو�ح ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة 

 ) معلومات مفصلة عن القروض القائمة واملستحقة.13  و  12(رقم 

م (آالف الر�االت)2014قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام   

 أصل مبلغ القرض إيضاح
رصيد بداية 

 العام

رصيد مضاف 

 خالل العام

املبالغ املدفوعة / 

سدادهما تم   

رصيد ��اية 

 العام

 مدة القرض

 (بالسنوات)
 ا�جهة املانحة

طو�لة 

 األجل
 عدة جهات * 15 - 5 62,737,862 5,712,030 10,036,459 58,413,433 94,370,331

قص��ة 

 األجل
2,264,243 2,191,243 --- 2,121,243 70,000 1 

السعودي 

 الفر���ي

 عدة جهات * 7 - 5 20,918,875 ( ** ) --- 21,382,375 21,382,375 سندات

   83,726,737 7,833,273 10,036,459 81,987,052 118,016,950 املجموع

 .املمنوحة من عدة جهات و بف��ات متفاوتة القروض *

 عملة. فرق  )463,500(*  *
 

 الدين:أ�شطة أدوات وصف : )15(

 أدوات الدين القابلة للتحو�ل: •

حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو منح��ا خالل العام  ةللتحو�ل إ�� أسهم أو أيليست هناك أية أدوات دين قابلة 

 م.2014
 

 :ل أو االكتتاب بموجب أدوات الدينحقوق التحو� •

حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة  ةال توجد أي

 م.2014أو منح��ا خالل العام 
 

 أدوات الدين القابلة لالس��داد: •

 م.2014خالل العام  القابلة لألس��داد ال توجد أية �غي��ات ع�� حجم أدوات الدين
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 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ: :)16(

 :و�ح تكو�ن املجلس وتصنيف األعضاءوفيما ي�� جدول ي ) أعضاء9يتكون مجلس إدارة الشركة من (

 اسم العضو

 تصنيف العضو�ة
عضو�تھ �� مجالس اإلدارة لشر�ات 

 (مدرجة أو غ�� مدرجة) أخرى 

�ي القانو باستثناء الشر�ات ذات الكيان 

ة ولياملختلف مثل الشر�ات ذات املسؤ 

 املحدودة

 عضو�تھ �� ال�جان

 تنفيذي
غ�� 

 تنفيذي
 مستقل

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األم�� سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود

 رئيس مجلس إدارة سافكو -    املهندس/ محمد بن حمد املا��ي
 �جنة ال��شيحات وامل�افآت

 املوارد البشر�ة�جنة 

    نحاس حمزةخالد بن / الدكتور 

 شركة املياة الوطنية -

 بنك الر�اض -

 االستثمار�ة شركة حصانة -

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت

 �جنة املخاطر واالل��ام

    األستاذ/ عبدهللا بن محمد العي��ى

 العر�ية اسمنتشركة  -

 بنك الر�اض -

 شركة دور للضيافة - -

 وامل�افآت�جنة ال��شيحات 

 �جنة املراجعة

 �جنة ال��شيحات وامل�افآت     األستاذ/ بندر بن عبدالعز�ز الواي��

     الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي
 �جنة املراجعة

 �جنة املخاطر واالل��ام

     سعد بن عثمان القص�يالدكتور/ 
 �جنة املوارد البشر�ة

 �جنة املخاطر واالل��ام

   األستاذ/ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان

 شركة االتصاالت السعودية - 

 السعودي الفر���ي املالية -

 شركة سافكو -

 �جنة املوارد البشر�ة

 �جنة املخاطر واالل��ام

   األستاذ/ محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي

 - االتصاالت السعودية شركة 

شركة التعدين العر�ية  -

 السعودية (معادن)

 االستثمارات الرائدةشركة  -

 �جنة املوارد البشر�ة
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 :اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتماع اجتماعات مجلس: )17(

 ) اجتماعات، وفيما ي�� جدول يو�ح �جل ا�حضور ا�خاص ب�ل اجتماع:6م (2014بلغ عدد اجتماعات مجلس اإلدارة ال�ي عقدت خالل العام 

 

 العالقة:: الصفقات ب�ن الشركة واألطراف ذات )18(

ع تلك التسو�ق املوقعة م الشركة ع�� �سو�ق و�يع منتجات شر�ا��ا التا�عة �� مختلف األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية من خالل اتفاقيات�عمل 

طر�ق إدارة  نتقوم بتقديم خدمات املش��يات املتضمنة �خدمات املستودعات والنقل وتوصيل املواد املتعلقة بقطع الغيار لشر�ا��ا التا�عة عالشر�ات، و 

 ). سابك(ا�خدمات املش��كة �� 

وتقنية املعلومات وا�خدمات الهندسية خدمات املوظف�ن وا�خدمات العامة بتقديم خدمات املحاسبة و  تقوم الشركة ممثلة �� إدارة ا�خدمات املش��كةكما 

  لشر�ا��ا التا�عة بموجب اتفاقية موقعة معها.

 

 ،ةالقانونيلتا�عة لها من املخاطر (سابك) والشر�ات اأعمال ع�� حماية ، اإلدارة العامة لألمن والسالمةو  اإلدارة القانونيةعمل الشركة ممثلة �� كذلك �

�عمل ما ك  وغ��ها من ا�خدمات القانونية األخرى. مصا�حها من خالل تقديم االستشارات القانونية ومراجعة العقود و�افة إجراءات التقا��ي ورعاية

ية ململكة العر�ممثلة �� إدارة املراجعة ع�� املراجعة التشغيلية ل�افة أوجھ النشاط �� قطاعات وإدارات (سابك) والشر�ات التا�عة لها داخل االشركة 

 .السعودية وخارجها

 

 

 

 اسم العضو

 �جل ا�حضور 

 االجتماع

 األول 

19/2/2014 

 االجتماع

 الثا�ي

13/4/2014 

 االجتماع

 الثالث

4/6/2014 

 االجتماع

 الرا�ع

3/7/2014 

 االجتماع

 ا�خامس

29/10/2014 

 االجتماع

 السادس

17/12/2014 

 اإلجما��

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هللا بن ثنيان آل سعود سعود بن عبد/ األم�� 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر / محمد بن حمد املا��ي املهندس

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر نحاس حمزة/ خالد بن  الدكتور 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هللا بن محمد العي��ى / عبد األستاذ

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر العز�ز الواي�� / بندر بن عبد األستاذ

 4 لم يحضر حضر حضر حضر لم يحضر حضر هللا ا�حميدي الرحمن بن عبد عبد / الدكتور 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر سعد بن عثمان القص�ي/  الدكتور 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر العز�ز بن هبدان الهبدان / عبد األستاذ

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هللا ا�خرا��ي / محمد بن عبد األستاذ
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 مصا�ح أعضاء مجلس اإلدارة:: )19(

 ، أو أي �خص لھ عالقة بأي م��م.جوهر�ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو الرئيس التنفيذي، أو املدير املا�� لم ت��م الشركة أية عقود ف��ا مص�حة

 

 :وكبار التنفيذي�ن م�افآت و�عو�ضات أعضاء مجلس اإلدارة: )20(

 :م2014ف��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� خالل العام  ، بماا�جدول التا�� يو�ح امل�افآت والتعو�ضات املدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن

 البيان
أعضاء املجلس 

 التنفيذي�ن

أعضاء املجلس غ�� 

 التنفيذي�ن/املستقل�ن

خمسة من كبار التنفيذي�ن ممن تلقوا أع�� امل�افآت والتعو�ضات، 

 .يضاف إل��م الرئيس التنفيذي واملدير املا�� إن لم يكونا ضم��م

 السعوديةبالر�االت 

 15,345,980 0 0 الرواتب

 9,784,418 1,485,586 30,000 البدالت

امل�افآت الدور�ة 

 والسنو�ة
600,000 4,768,219 19,627,037 

 0 0 0 ا�خطط التحف��ية

 454,560 0 0 �عو�ضات ومزايا عينية

 45,211,995 6,253,805 630,000 اإلجما��

 

 والتعو�ضات:التنازالت عن الرواتب : )21(

 أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي راتب أو �عو�ض. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقليست هناك أية ترتيـــبات

 

 التنازالت عن األر�اح:: )22(

 أحد مساهمي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقـباتليست هناك أية ترتي

 

 املدفوعات النظامية املستحقة:: )23(

 ي��:مما  م2014تتكون املطلو�ات املستحقة كما �� 
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 م1/1/2014 م31/12/2014 البند

 بآالف الر�االت

 6.499.703 4.679.296 *  مطلو�ات مستحقة

 3.145.573 1.143.172 توزيعات أر�اح مستحقة

 1,645,118 1.171.582 مخصص ضر�بة دخل/ ز�اة

 1,326,026 1.248.703 للموظف�ن  مستحقة �عو�ضات

 1,378,937 1,397597 أخرى * *

 13,995,357 9.640.350 اإلجما��

 فروقات تحو�ل العمالت األجنبية.يتضمن بند مطلو�ات مستحقة: *    

 استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.: أخرى يتضمن بند * * 

 

 املخصصات ملص�حة موظفي الشركة:: )24(

 )18(القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح رقم  �اكما تضمن� م2014تعو�ضات ملص�حة موظفي الشركة عام الخصصات و امليو�ح ا�جدول التا�� 

 مقارنة بالعام السابق.

 م2013 م2014 البيان

 9,706,825 10,975,100 م�افأة ��اية ا�خدمة

 731,102 832,498 برنامج االدخار

 56,792 57,570 التقاعد املبكربرنامج 

 10,494,719 11.865.168 اإلجما��

 

 :إقرارات مجلس اإلدارة: )25(

 يقر مجلس اإلدارة باآل�ي:

 بالش�ل ال�حيح.أعدت �جالت ا�حسابات  أن •

 .نفذ بفاعليةلية أعد ع�� أسس سليمة و أن نظام الرقابة الداخ •

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. ��أنھ ال يوجد أي شك يذكر  •

 

 :مراج�� ا�حسابات ع�� القوائم املالية رأي: )26(

 ، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.وحدة خالية من أية أخطاء جوهر�ةيظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن القوائم املالية امل
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 :التوصيات بخصوص مراج�� ا�حسابات :)27(

السادة توصية �جنة املراجعة �شأن اختيار مراقب ا�حسابات ا�خار��  م ع��2014أبر�ل  13ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ خالل اجتماع املوافقة تمت 

م، ولم يوص مجلس اإلدارة باستبدال 2014حديد أ�عابھ للعام املا�� راجعة القوائم املالية ر�ع السنو�ة والسنو�ة للشركة، وتمل (برا�س وترهاوس كو�رز)

 القانو�ي قبل ان��اء الف��ة املع�ن من أجلها. املحاسب

 

 واختصاصا��ا:�جان مجلس اإلدارة : )28(

واجباتھ ام ب، ولهذه ال�جان دورها املهم وا�حيـــوي �� مساعدة مجلس اإلدارة ع�� القيتم �شكيل عضو���ا من قبل املجلس �جان رئيسة أر�عةملجلس اإلدارة 

 النظامية املناطة بھ
ً
ل��امج واملراجعة ا، ال�ي تمثل الروافد ا�حيو�ة �� وضع و�عز�ز السياسات و ستفادة من خ��ات أعضائھ املتنوعةلألداء األمثل واال ، تحقيقا

 :ورفع التوصيات، وذلك ع�� النحو التا��

 

 : �جنة املراجعة:
ً
 أوال

 من:
ً
 تضم �جنة املراجعة كال

o معا�� الدكتور عبدالرحمن بن عبدهللا ا�حميدي                              .
ً
 رئيسا

o سعادة األستاذ عبدهللا بن محمد العي��ى                                          .
ً
 عضوا

o سعادة األستاذ عبداملحسن بن عبدالعز�ز الفارس                         .
ً
 عضوا

o سعادة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم ا�حميد                               .
ً
 عضوا

o  عثمان بن عبدهللا الغامدياألستاذ                                 .
ً
 عاما

ً
 أمينا

بعة واق��اح ملحاسبية املتتؤدي ال�جنة مهامها املتمثلة �� دراسة نظام وتقار�ر املراجعة الداخلية واإلشراف عل��ا ودراسة القوائم املالية األولية والسياسات ا

ة) اجتماعات ناقشت ف��ا خمسم (31/12/2014وقد عقدت ال�جنة خالل العام املا�� املنت�ي بتار�خ  ابات للشركة وفق نطاق العمل املعتمد.مراج�� ا�حس

  املهام التالية:

o م.2014مراجع ا�حسابات ا�خار�� للشركة للعام املا��  التوصية ملجلس اإلدارة باختيار 

o الفصلية ودراسة القوائم املالية املوحدة مع املختص�ن بإدارة الشركة ومراجع حسابات الشركة ا�خار��. مراجعة نتائج الشركة املالية املوحدة 

o .��عقد اجتماع مع مراجع حسابات الشركة ا�خار 

o م2015 املا�� مراجعة واعتماد خطة املراجعة للعام. 

o .مراجعة اختبار تقييم الشهرة، والضرائب الدولية 

o  طار العام �حوكمة استقاللية املراجع�ن ا�خارجي�ن.مراجعة واعتماد وثيقة اإل 

o دراسة تقار�ر املراجعة الداخلية، وا�خطة االس��اتجية لدعم و�عز�ز املراجعة الداخلية ونظام الرقابة الداخلية بالشركة.ل �نعقد اجتماع 

 

 

 

  
 

 41من  30         م2014تقریر مجلس اإلدارة إلى الجمعیة العامة عن العام المالي 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 
 : �جنة املوارد البشر�ة:

ً
 ثانيا

 من :�جنة املوارد البشر�ة تضم 
ً
 كال

o  املا��ي املهندس محمد بن حمدسعادة       .
ً
 رئيسا

o معا�� األستاذ محمد بن عبدهللا ا�خرا��ي   .
ً
 عضوا

o  معا�� الدكتور سعد بن عثمان القص�ي   .
ً
 عضوا

o سعادة األستاذ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان  .
ً
 عضوا

o  سعادة االستاذ فهد بن سعد الشعي�ي    
ً
 عاما

ً
 .أمينا

 بأن ال�جنالالزمة ملجلس اإلدارة إلقرارهاتقوم ال�جنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات وال��امج املتعلقة باملوارد البشر�ة ورفع التوصيات 
ً
ة عقدت ، علما

) 
ً
 واحدا

ً
 .م2014خالل العام املا�� ) اجتماعا

 

 : �جنة ال��شيحات وامل�افآت:
ً
 ثالثا

 من :�جنة ال��شيحات وامل�افآت تضم 
ً
 كال

o صاحب السمو األم�� سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود  .
ً
 رئيسا

o دة املهندس محمد بن حمد املا��يسعا    .
ً
 عضوا

o معا�� الدكتور خالد بن حمزه نحاس    .
ً
 عضوا

o ��سعادة األستاذ بندر بن عبدالعز�ز الواي    .
ً
 عضوا

o سعادة األستاذ عبدهللا بن محمد العي��ى    .
ً
 عضوا

o سعادة األستاذ فهد بن سعد الشعي�ي    .
ً
 عاما

ً
 أمينا

، ووضع سياسات وا�حة لتعو�ضات علقة �عضو�ة وأعضاء مجلس اإلدارةتقوم ال�جنة بمراجعة جميع األعمال والسياسات وال��امج واالحتياجات املت

 .م2014خالل العام املا��  اجتماعات)ثالثة (وقد عقدت ال�جنة  ارها.إلقر  وم�افآت أعضاء املجلس وكبار التنفيذي�ن ورفع التوصيات الالزمة ملجلس اإلدارة

 

:
ً
 :املخاطر واالل��ام�جنة  را�عا

 من: املخاطر واالل��امتضم �جنة 
ً
 كال

o بدالرحمن بن عبدهللا ا�حميديمعا�� الدكتور ع   .
ً
 رئيسا

o معا�� الدكتور خالد بن حمزة نحاس    .
ً
 عضوا

o  القص�يمعا�� الدكتور عثمان بن سعد    .
ً
 عضوا

o  األستاذ عبدالعز�ز بن هبدان الهبدانسعادة                                .
ً
 عضوا

o  عبدهللا بن حسن آل الشيخاألستاذ                                  .
ً
 عاما

ً
 أمينا

 االل��امو  مراجعة سياسات الشركة �� مجال إدارة املخاطر ، و بالشركة االل��امو�رنامج تقييم فعالية إجراءات إدارة املخاطر تؤدي ال�جنة مهامها املتمثلة �� 

ة مراقبة �جل الشركة �� مجال االل��ام باألنظمة والسيطر ألجل ضمان التقيد بتلك السياسات و  الشركةومراقبة الضوابط واإلجراءات واألنظمة ال�ي تطبقها 

امية للمتطلبات القانونية والنظ االل��امأي مسائل قانونية من شأ��ا التأث�� ا�جوهري ع�� سياسات الشركة وإجراءا��ا املتعلقة ب ع�� املخاطر ومناقشة

 ت.اماع) اجتثالثةم (31/12/2014وقد عقدت ال�جنة خالل العام املا�� املنت�ي بتار�خ املجلس، تقديم التوصيات الالزمة والرفع ��ا إ�� ة ، و والتنظيمي
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 ا�جزاءات والعقو�ات املفروضة ع�� الشركة:: )29(

 بتار�خ 
ً
شركة سابك وذلك  ) عشرة آالف ر�ال ع��10,000مقدارها (م يق��ي بفرض غرامة مالية 2014يناير  5أصدر مجلس هيئة السوق املالية قرارا

الشر�ات، لعدم وضعها سياسات ومعاي�� وإجراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة  ملخالف��ا الفقرة (د) من املادة العاشرة من الئحة حوكمة

 أن تلك املعاي�� واإلجراءات تم تحدي��ا واعتمادها خالل اجتماع ا�جمعية العامة للشركة بتار�خ  ذ �عد إقرار ا�جمعية العامة لهاووضعها موضع التنفي
ً
، علما

 م.2014أبر�ل  13

 

 

 وإجراءات نظام الرقابة الداخلية: لفاعليةنتائج املراجعة السنو�ة : )30(

لعمليات مراجعة دور�ة، من إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ��  م2014خضعت أعمال الشركة خالل العام 

داء. كما قام مراقب ا�حسابات ا�خار�� بمراجعة النظام ضمن نطاق مراجعتھ للبيانات حماية أصول الشركة وتقو�م مخاطر العمل وقياس مدى كفاية األ 

 �� نظام الضبط الداخ�� لدى الشركة، ما �عكس القناع
ً
 جوهر�ا

ً
ة إجراءات ة بفعالياملالية ا�ختامية للشركة، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إل��ا ضعفا

 الرقابة الداخلية املتبعة.

 كب��ة لدعم أ�شط��ا �� جميع مواقع اإل و�ذلت ، �امل م �ش�ل2014بتنفيذ جميع عمليات املراجعة املخطط لها ��  الداخلية املراجعة قامت إدارة
ً
دارة جهودا

عرفة الوسائل وامل، حيث التحق جميع موظفي اإلدارة بدورات تدر�بية مهنية تركز ع�� أهم الشركة، بتوظيف مهني�ن متم��ين لز�ادة القوة العاملة لد��ا

 .املراجعة املعتمدة ع�� املخاطر، من أجل الر�� بمستوى وقدرات موظف��ا �� مجاالت عدة مثل بتنفيذ أعمال املراجعة الداخلية

 

 : أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات غ�� املطبقة:)31(

ات مع النظام األسا��ي للشركة ونظام الشر�بما ال يتعارض االس��شادية الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات بما �� ذلك األح�ام األح�ام جميع تطبق الشركة 

، السيما فيما يتعلق بحقوق املساهم�ن واالل��ام باإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية، ع�� نحو يكفل تطبيق معيار والصناعة الصادر من وزارة التجارة

 ه:اإلفصاح والشفافية، باستثناء األح�ام الواردة أدنا

رقم 

 املادة
 أسباب عدم التطبيق األح�ام غ�� املطبقة

6 

 فقرة د

يجب ع�� املستثمر�ن من األ�خاص ذوي الصفة االعتبار�ة الذين 

عن غ��هم مثل (صناديق االستثمار) اإلفصاح عن  باإلنابةيتصرفون 

سياسا��م �� التصو�ت وتصو���م الفع�� �� تقار�رهم السنو�ة وكذلك 

اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب جوهري للمصا�ح قد يؤثر 

 ع�� ممارسة ا�حقوق األساسية ا�خاصة باستثمارا��م.

نع األ�خاص ال يوجد �� النصوص النظامية ما يخول الشركة م

ذوي الصفة االعتبار�ة من حق التصو�ت عن األسهم املقيدة �� 

 ال�جالت بأسما��م.
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 :حوكمة الشر�ات ):32(

 بأهمية نظام ا�حوكمة لنجاح الشركة وأعمالها ع�� املدى 
ً
ميع داء �� جالبعيد، تل��م الشركة باملحافظة ع�� أفضل معاي�� ا�جودة واأل املتوسط و إيمانا

تحس�ن الشفافية وحماية مصا�ح الشركة و�افة االطراف ذات العالقة. وقد  لهدفا�شط��ا بما �� ذلك تطبيق أفضل القواعد املنصوص عل��ا �� ا�حوكمة 

ابك)، من املساهم�ن وضعت الشركة الئحة ا�حوكمة واعتمد العمل بموج��ا من قبل مجلس اإلدارة لهدف استدامة الفائدة �جميع املتعامل�ن مع (س

لسوق أسهمها �� ا واملوظف�ن والز�ائن واملجتمعات ال�ي �عمل ف��ا الشركة. و بناء ع�� املادة العاشرة فقرة (ج)  من الئحة ا�حوكمة ع�� الشر�ات املدرجة

 من تب�ي وتطبيق الشركة ألفضل األنظمة العاملية ��املالية السعودية (تداول), قام  مجلس اإلدارة باإلشراف ع�� الئحة ا�حوكمة املعتمدة بالشركة للتأكد 

الكيماو�ات  ةالضبط واالل��ام �حماية مصا�ح الشركة وشر�ا��ا، ودعم تحقيق رؤ�ا الشركة ألن تصبح الشركة الرائدة املفضلة ع�� مستوى العالم �� صناع

ى فعالي��ا  و أن الشركة قدمت معلومات دقيقة �جميع بيانا��ا و�� الوقت و تم إعداد "تقر�ر سنوي يو�ح مدى ال��ام شركة (سابك) بتطبيق ا�حوكمة و مد

 .املناسب، و تم االمتثال لألنظمة  والقوان�ن الصادرة من هيئة السوق املالية السعودية
 

 :الشفافية واإلمتثال ):33( 

 �� مجال الشفافية واإلمتثال
ً
 جديدا

ً
 عامليا

ً
وم�افحة الفساد، بوصفها الشركة السعودية وا�خليجية والعر�ية الوحيدة، ال�ي  �ّجلت شركة (سابك) إنجازا

م، تحت عنوان: "الشفافية �� إعداد تقار�ر الشر�ات: تقييم 2014وردت ضمن ك��يات الشر�ات العاملية �� أحدث تقار�ر منظمة الشفافية الدولية للعام 

 ع�� مستوى الشفافية أك�� الشر�ات العاملية". حيث تبوأت (سابك) املرتب
ً
ة الثامنة عشرة �� قائمة أك�� الشر�ات العاملية من حيث القيمة السوقية، اعتمادا

شركة متداولة �� األسواق العاملية ��  124يقّيم هذا التقر�ر ممارسات م�افحة الفساد، وإعداد التقار�ر ذات الصلة �� أك��  حيث الفسادواالل��ام بمحار�ة 

ت باملرتبة الرا�عة �� اإلفصاح عن برامج م�افحة  رز دولة، وقد أب 25
ّ
 واملرتبة الثامنة �� الشفافية التنظيمية،  الفساد،التقر�ر أن (سابك) حل

ن مستوى موُ�ظهر هذا التصنيف التقدم ا�حاصل �� ا�جهود ا�حثيثة ال�ي تبذلها (سابك) �� الشفافية وم�افحة الفساد حيث �عمل الشركة جاهدة للرفع 

 مالها لتحقيقبأععلومات فيما يتعلق املبنظام السوق املالية ولوائحھ التنفيذية لتحس�ن جودة ومحتوى لالل��ام  فصاح ما أمكن لتكون قدوة يحتذى ��ااإل 

 .العالمتنافسية الشركة مع أفضل الشر�ات حول  واملستثمر�ن اضافة لز�ادةالغرض األساس من اإلفصاح كأداة رئيسة �حماية املساهم�ن 

ف (سابك) �� املرتبة (2013ا�جدير بالذكر أن تقر�ر املنظمة الدولية للشفافية" للعام 
ّ
) شركة �� األسواق الناشئة. حيث 100) من أصل (11م، قد صن

 ع�� حج2014شمل ذلك التقر�ر شر�ات �� �عض البلدان املختارة، �� ح�ن �شمل التقر�ر ا�حا�� 
ً
 م هذه الشر�ات.م، شر�ات من جميع البلدان، اعتمادا

عز�ز اد، و��شار إ�� أن منظمة الشفافية الدولية (�ي آي) تركز ع�� مراقبة مظاهر الفساد ع�� ا�حكومات والشر�ات واملجتمعات، �� محاولة لوقف الفس

 .الشفافية، و�عد إحدى املنظمات غ�� ا�حكومية املناهضة للفساد، وتحظى باح��ام كب�� ع�� مستوى العالم

 التواصل مع املساهم�ن واملستثمر�ن:: )34(

ك و كذل تو�� (سابك) مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل التقر�ر السنوي ملجلس إدار��ا،

ع�� أية تطورات مهمة قد تطرأ و�كون لها تأث�� ع�� �ش�ل مستمر  الطالعهم االجتماعات ال�ي �عقد مع املساهم�ن و املستثمر�ن و املحلل�ن خالل العام 

 لسياسة ألخرى وفوضعها املا�� وأعمالها بما ال يؤثر ع�� قدر��ا التنافسية عن طر�ق موقع (تداول) وموقع الشركة ع�� شبكة (اإلن��نت) ووسائل االتصال ا
ً
قا

السوق املالية واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية. كما تقوم اإلفصاح ال�ي تحرص الشركة ع�� إتباعها من خالل تطبيق �عليمات هيئة 

م جميع الشركة بتحديث قوائم املساهم�ن املستحق�ن ألر�اح قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بيانا��م أو عدم مراجع��م للشركة، ملساعد��م �� استال 

 مستحقا��م املالية.
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 االقتصاد الوط�ي:: اإلسهام �� تنمية )35(

حيث �ان إجما�� اإلنتاج  .م2014 للعام م��ي  طن مليون  )62( حوا��م 2014 عامال اململكة العر�ية السعودية خالل داخل )سابك(بلغ اإلنتاج املح�� لشركة  

 من قطاعات ع�� النحو التا��:

 مليون طن م��ي  39.6حوا��  واملنتجات الوسطيةقطاع الكيماو�ات  •

 طن م��ي  مليون  9.2قطاع البوليمرات حوا��  •

 قطاع الكيماو�ات املتخصصة حوا�� نصف مليون طن م��ي  •

 مليون طن م��ي  6.8 األسمدة حوا��قطاع   •

 مليون طن م��ي  5.8قطاع املعادن حوا��  •

 
 
ً
 م ع�� النحو التا��: 2014 للعام م��ي  طن مليون )  25.7( حوا��السعودية اململكة العر�ية من  )سابك(إجما�� الصادرات لشركة  كما بلغ أيضا

 مليون طن م��ي  13.5حوا��  واملنتجات الوسطيةقطاع الكيماو�ات  •

 طن م��ي  مليون  7.4قطاع البوليمرات حوا��  •

 مليون طن م��ي  0.4قطاع الكيماو�ات املتخصصة حوا��  •

 مليون طن م��ي  4 األسمدة حوا��قطاع  •

 م��ي مليون طن  0.4قطاع املعادن حوا��  •

ال�ي وفر��ا  ،مليار ر�ال، و�� تمثل األسمدة وا�خامات الصناعية والسلع املعدنية )35(حوا��  2014لعام  ة�� السوق املحلي )سابك(شركة  بلغت مبيعات كما

 
ً
 .من است��ادها من ا�خارج مما ا�عكس إيجابا ع�� م��ان املدفوعات الشركة للقطاعات االقتصادية اإلنتاجية بدال

 وقد .م 2014عام المليار ر�ال ��  83حوا�� �� تحس�ن م��ان املدفوعات الوط�ي، حيث بلغت قيمة صادرا��ا إ�� األسواق العاملية  )سابك(سهمت وقد أ

 .أسهمت هذه الصادرات �� جلب املز�د من العمالت األجنبية

 

 : املسئولية االجتماعية:)36(

لشركة، لاألهداف االس��اتيجية للمسؤولية االجتماعية �توافق مع و جتمع املبما يتناغم مع احتياجات  االجتماعيةواصلت (سابك) تنفيذ برامجها للمسؤولية 

التعليم، والرعاية ال�حية، وتنمية املجتمع، �� تب�ي دعم مبادرات و�رامج وأ�شطة ومشاريع �� مجاالت:  مليون ر�ال 64.7(سابك) مبلغ  استثمرتحيث 

مشاريع  لتأسيس من املؤسسات ا�حكومية وا�خاصة وا�جمعيات ا�خ��ية العديد شرا�ات مع تنفيذ هذه ال��امج تكو�ن��  )سابك(انت�جت . و وحماية البيئة

 للتوعية والتثقيف.لتواصل مع املجتمع ل وكذلك تنفيذ مناسباتاس��اتيجية مستدامة، 

ية الوط�ي للوقا )سابك(برنامج ل�جنة الوطنية مل�افحة املخدرات، وتم البدء �� تنفيذ "م اتفاقية مع ا2014وقعت (سابك) ��اية العام  ففي املجال الص��،

تا�عت (سابك) العمل مع "جمعية زهرة لسرطان الثدي" و  مليون ر�ال. 50" (ن��اس)، الذي سيستمر ملدة خمس سنوات، و�ت�لفة إجمالية تبلغ من املخدرات

طالب كما واصلت (سابك) برنامجها البتعاث ال ؛ ال�ي تم استالمها من قبل ا�جمعية ��اية العام املنصرم.الثديمتنقلة للكشف املبكر لسرطان لتوف�� عيادة 
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و�دأت العمل ع�� تأسيس مب�ى مرحل�ي الطفولة املبكرة والدراسية االبتدائية �� أول مدرسة نموذجية ألطفال  املعوق�ن من "جمعية األطفال املعوق�ن".

 برنامج ملعا�جة مر��ى العيون �� الهند. نفذت (سابك)و�� آسيا اض مع "جمعية صوت متالزمة داون" (صوت). متالزمة داون بالر�

 والتقنية، �� مجال العلوم تطو�ر التعليمياملساهمة �� ال�� إفقد قامت الشركة بطرح العديد من املشاريع وال��امج ال�ي ��دف  ،أما ع�� الصعيد التعليمي

م، ووقعت اتفاقية شراكة مع 2015، ال�ي ستكون انطالق��ا �� الر�ع األول من العام �� السعودية "للعلوم )سابك(قافلة " إعداد تم االن��اء منحيث 

مالي�ن ر�ال لدعم املهرجان السعودي للعلوم واإلبداع. إ�� جانب تب�ي وحدات  7ورجالھ للموهبة واإلبداع" (موهبة) بقيمة  ز عبد العز�"مؤسسة امللك 

د بھ ع�� الذي �عو  ركة املختلفة العديد من املبادرات الهادفة إ�� تطو�ر أعمالها وعمليا��ا؛ مع األخذ �ع�ن االعتبار البعد االجتما�� للمبادرة، والنفعالش

قةاملجتمع، ومن ذلك، إطالق وحدة التقنية واالبت�ار "جائزة (سابك) لالبت�ار"، ال�ي �
ّ
 ناعةمجال صواإلبداعية ��  �دف إ�� تحف�� ودعم األف�ار ا�خال

إضافة إ�� مساندة املبتكر بالدعم الالزم لتطو�ر فكرتھ. ، سعودي ر�ال مالي�ن 10 �� مجموعها إ��نقدية تصل جوائز من خالل منح  البالستيكيات الذكية،

�� و الدخار، و�كس��م مهارات البيع والشراء واالس��الك.الذي �علم األطفال مبادئ إدارة األموال وأساليب ا تبن��ا ل��نامج املستثمر الذ�يالشركة واصلت و 

فقد فورة سنغا "، ودشنت �� آسيا ثالث مدارس �� القرى النائية املجاورة ملدينة فادودارا الهندية، أما ��املتحف التعليمي"�� دعم  )سابك(أورو�ا ساهمت 

 موظف 20نظم 
ً
املرحلة االبتدائية لتدر���م ع�� كيفية االستخدام االمثل للموارد الطبيعية من طالب من  5200نحو حلقات �عليمية ل )سابك(من شركة  ا

 .خالل ا�حد من استخدام املياه والطاقة

بالتعاون مع  "مبادرة بيئة بال نفايات" حيث نفذت ،�� حماية البيئةإال��امج واملبادرات ال�ي ��دف من  أنجزت (سابك) العديد املجال البيئي،وفيما يتعلق ب

 مار.تنظيف شاطئ م��الكية حملة مماثلة �مر �� الواليات املتحدة األ  )سابك(نفذ موظفو و  ،(جيب�ا) "االتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات"

: ��امجرز هذه البأ، ومن العمر�ة �س��دف التوعية وتقديم ال��فيھ الهادف الشرائح�افة لبرامج نوعية  )سابك(ابتكرت  ،لمجتمعل املوجهةو�� برامجها 

" املدرسية )سابك(حقيبة برنامج "�� مدينة ا�جبيل، إضافة ا��  "املعر�� )سابك(فنار "�� مدينة حائل، و "املعر�� )سابك(مضمار و" "برنامج حياتك أمانة"،

عبارة  وهو  ،ر�ال ي�نمال  8.7من خالل ت��عها بمبلغ  )بر( موظفي (سابك) ا�خ��ي" صندوق " دعم �� �ل من الر�اض وا�جبيل و�نبع. كذلك واصلت الشركة

 إجما�� مبلغ ت��عات موظفي الشركة للصندوق. عن مضاعفة

؛ اعية�شطة املسؤولية االجتمأ�م برامج و و �� مجال املسؤولية االجتماعية من خالل اعتماد معاي�� متعددة لتق ااس��اتيجي�� )سابك(طورت  ،�� ذلكإإضافة 

، كما انت�جت مبدأ حث الشر�اء واملوردين للمساهمة �� برامج م2025اس��اتيجية املسؤولية االجتماعية لتن�جم مع اس��اتيجية (سابك) بما يتوافق مع 

ه ذوقد تولت (سابك) إدارة وتنفيذ ه، )الب��و�ي( ة تايوان لألسمدة، شر�ك (سابك) �� شركةاملساهمة التمو�لية لشركومن ذلك:  ؛املسؤولية االجتماعية

خ��ي وقف شراء ، و مالي�ن ر�ال 10ا�خ��ية" بمبلغ تجاوز  جمعية أسر التوحدخ��ي لصا�ح "شراء وقف م��ا  املساهمة، وتم تنفيذ عدة مشاريع هذا العام،

ـ  "املحدودة جوانو و�راسكفيدس العر�ية السعوديةلشركة " �سقت (سابك). كما مليون ر�ال 23) بمبلغ بر( موظفي (سابك) ا�خ��ي" صندوق صا�ح "ل

موظفي (سابك) بالر�اض ـ مع وزارة ال�حة ومحافظة الدرعية للبدء بإ�شاء مركز (منتصف الطر�ق) للمتعاف�ن من املخدرات س�ان إشروع مل املقاول املنفذ

 .مليون ر�ال 15بمبلغ 

الجتماعية، والعناية باملوهو��ن، ودعم ا�جمعيات ا�خ��ية املناسبات والفعاليات، ال�ي شملت دعم األ�شطة وال��امج ا رعاي��ا للعديد منواصلت (سابك) 

 ،ةسباق الفروسي :مثل ،وكذلك رعاية املؤتمرات والندوات والفعاليات االقتصادية، ورعاية املناسبات الر�اضية ،ون االجتماعيةؤ املرخصة من وزارة الش

ودعم ورعاية ، وسوق ع�اظ، ورعاية مهرجانات التمور �� القصيم ،ا�جنادر�ة مهرجان: مثل ،ورا�� حائل، ورعاية املهرجانات الثقافية ،وقفز ا�حواجز

 .ال�ي تنفذها (سابك) وشر�ا��ا التا�عة ؛العديد من ال��امج �� مدين�ي ا�جبيل و�نبع الصناعيت�ن

 إنجازات (سابك) �� هذا املجال.الذي �عت�� خطوة مهمة لتوثيق  ،م2013صدارها التقر�ر الثالث لالستدامة عن العام إهذا واستكملت الشركة 
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 :االل��ام باالستدامة واالعتمادية: )37(

م، ال�ي �عت�� االستدامة إحدى روافدها الرئيسة من الناحية 2025 ��ا�افة طاقا��ا البشر�ة واملادية لتساهم مع ا�جميع �� تحقيق اس��اتيجيكة شر ال�ستثمر 

هزة، واألجالبيئية النظيفة، مع موائمة متطلبات وأهداف املركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ال�ي �ستند ع�� موثوقية التشغيل اآلمن للمعدات 

ثبيت أع�� مواز�ن كفاءة التشغيل من أجل االستمرار والبقاء �� القمة التصنيعية دون خلل والسيطرة ع�� املشا�ل املتعلقة باتخاذ التداب�� االستباقية؛ لت

الوحدات التشغيلية كمحور نجاح أساس �� أطار س�� الشركة للوصول ألفضل املستو�ات التصنيعية  ةجهودها �� تطو�ر اعتمادي )سابك( تواصلكما مؤثر ، 

من وحدات الشركة الرئيسة أداء عاليا �� اعتمادية التشغيل املتواصل ضمن املستو��ن األول ) % 60( دمتوا�حفاظ ع�� ذلك املوقع املتقدم. وحيث ق

 
ً
بالس�� ل�حفاظ ع�� م��ة تصنيعية متقدمة �� جميع شر�اتنا. ويعتمد نجاحنا  والثا�ي، باملقارنة مع األصول العاملية املماثلة األخرى؛ فإن هدفنا يظل ثابتا

 ول العالم.ن ح�� هذا الصدد ع�� تمكننا من تطبيق أفضل إجراءات العمل التصنيعية بفعالية وا��جام؛ مع االستفادة من الدعم املقدم من خ��ائنا الفني�

نظام �شغي�� �� /�م دقيق ألك�� من مليون معدة و تق أكملت الشركة التشغيلية،�م مخاطر املعدات و لتقم، وكجزء من برامجنا املمن�جھ 2014و���اية العام 

و��ذا أصبح باإلم�ان ال��ك�� �ش�ل دقيق �� إعداد خطط أك�� فعالية  الفنية.شر�اتنا حول العالم بواسطة فرق عمل ذات خ��ات كب��ه ومتعددة من كوادرنا 

كما نجحنا من خالل التنفيذ املوحد واملنظم ملن�جيات االعتمادية عاملية املستوى �� إعداد خطط االعتمادية والصيانة،   لية.التشغيالعتمادية وحداتنا 

)، وهو ما % 0.35( عن تحسينات ك��ى العتمادية التشغيل �� املصا�ع، بمعدل تحسن سنوي يقارب املس��ة أثمرتألف نظام وُمعّدة. كما  400ألك�� من 

 ألف طن م��ي من اإلنتاجية املحسنة.  500حوا�� �عادل 

  كما �عمل الشركة
ً
حسب االتفاقية  امللك سعودجامعة ب�� وادي الر�اض للتقنية  ع�� إ�شاء مركز أبحاث وتطو�ر الزراعة املستدامة (استدامة) حاليا

وتطو�ر  ري حاث �ع�ى بتوف�� مياه الأببحاث تطبيقية �� املجال الزرا�� مع ال��ك�� ع�� أتوف�� بيئة مناسبة لعمل إ�� املوقعة مع وزارة الزراعة. ��دف املركز 

ع�� أع�� مجموعة من البيوت املحمية الزجاجية عالية التقنية املصممة لتلبية احتياجات الباحث�ن حسب  �شتمل املركز وز�ادة االنتاج.  املنتج الزرا��

عام الالر�ع الثالث من  خاللوسوف يتم االن��اء من تنفيذه  خر للمخت��اتآومب�ى  موظف 100داري يتسع ألك�� من إباإلضافة إ�� مب�ى  املواصفات العاملية

 م.2016

 

 املوارد البشر�ة:: )38(

 )5(، حيث تم تحديد م2025لتنفيذ خارطة الطر�ق وتفعيل الدور االس��اتي�� للموارد البشر�ة نحو النمو الطموح لعام م هو العام األول 2014�عت�� العام 

بية بما األجن ر�ائز أساسية ستقود �جلة اإلبداع لتنفيذ خارطة الطر�ق، فقد تم ال��ك�� ع�� ضرورة إمداد الشركة باملواهب والكوادر الوطنية وا�خ��ات

�، وإدارة التغ�� بما يتما��ى مع النمو االس��اتي�يتما��ى مع النمو االس��اتي��. واالنتقال بثقافة املنظمة وقياد��ا ا�� مرحلة متقدمة من العمل املتسارع 

عن العمل  كوتفعيل ال��امج والقوان�ن ال�ي �ساهم بصورة مباشرة �� خلق بيئة عمل جاذبة تحفز املواهب ع�� اإلنتاج املتواصل و�صورة مستدامھ، ناهي

ات الالزمة لضمان جاهز���ا للنمو االس��اتي�� الطموح ورفع كفاءة وقدرة ا�جاد ع�� �عز�ز فعالية املنظمة من خالل دراسة هي�ل��ا اإلدار�ة ورفع التوصي

ق اشرة لتحقيإدارة املوارد البشر�ة من خالل تقديم برامج لرفع مستوى االح��افية لدى كوادرها لتقديم الدعم الالزم ل�افة القطاعات واملساهمة املب

 األهداف االس��اتيجية لسابك.

نصب اعي��ا خطة عمل دقيقة تحتوي ع�� مجموعة من املشاريع التقنية واملتخصصة لتحقيق وخدمة الر�ائز  الشركةعت وكنتيجة ملا سبق، فقد وض

فقد تم العمل ع�� �عز�ز ثقافة اإلنتاج واإلبداع املستمر وتمي�� املواهب والكوادر املنتجة من خالل ر�ط امل�افئات  االس��اتيجية، أهدافهااألساسية لتحقيق 
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واهب ز السنو�ة بأداء املوظف، حيث �عت�� وسيلة ناجعة من وسائل التحف�� وتمي�� املوظف�ن ذو اإلنتاجية العالية. ولضمان استمرار�ة توفر املوا�حواف

انو�ة طالبا ممن اجتازوا املرحلة الث 191الوطنية ضمن تخصصات دقيقة ومطلو�ة للشركة �� منطقة الشرق األوسط، فقد عملت اإلدارة ع�� استقطاب 

 بتفوق وادراجهم ضمن برنامج سابك لالبتعاث

" الذي �ع�ى بتحف�� القادة الناشئ�ن CEO Leadership Challenge"  الرئيس التنفيذي للتطو�ر القيادي بتنفيذ املرحلة الثانية من برنامج الشركةكما بدأت 

�� اإلنتاج ع�� الشركة إليجاد حلول مبتكرة للتحديات الرئيسية ال�ي تواجھ مستقبل سابك الواعد. وكخطوة أساسية �خلق بيئة عمل جاذبة تحفز املواهب 

جدارات واملهارات الالزمة لذلك وذلك لقطاع املالية، تقنية املتواصل و�صورة مستدامھ، فقد تم االن��اء من برنامج التطور والتقدم الوظيفي واكتساب ا�

طموحة االس��اتيجية الة ا�حالية من منظور �املعلومات، اإلدارة القانونية، املش��يات، إدارة سلسلة اإلمداد، وقطاع التصنيع. كما تم تقييم الهي�لة اإلدار 

التطلع املستقب��. وحرصا ع�� التواصل ومشاركة املوظف بصورة شفافة وحقيقية، فقد �� مرونة الشركة للوصول ا�� الطموح و م للمساهمة 2025لعام 

ائب رئيس ن يةتم اإلعالن عن نتائج االستبيان الثا�ي والذي يقيس مدى رضاء املوظف عن الشركة وذلك خالل املؤتمر العاملي ملجتمع شركة سابك وتحت رعا

وامتدادا لتطبيق نتائج استبيان رضاء املوظف�ن عن الشركة بصورة فعالة، فقد تم العمل مع  التنفيذي�نتنفيذي للشركة وكبار الرئيس ال مجلس اإلدارة

لك��و�ي ظام االمدراء اإلدارات كشر�ك نجاح، حيث تم ت�ليفهم بإدخال خطة عمل وا�حة ملعا�جة التحديات الناتجة من االستبيان وا�خاصة بإدارا��م �� الن

 .من املدراء خطط دقيقة �� النظام بنجاح %88قب��ا واالطالع عل��ا ب�ل شفافية، حيث ادخل ا�خاص بالشركة ليتم مرا

برنامج تدر��ي  614كما تم االستثمار وال��ك�� ع�� تطو�ر كوادر الشركة من خالل تكريس جميع املوارد املمكنة لذلك، فقد عقدت أ�اديمية سابك ما يقارب 

برنامج تدر��ي متخصص لتطو�ر القيادات ��  117موظف �� مختلف املجاالت التقنية واإلدار�ة، كم تم عقد  8,087ع�� مستوى العالم لتدر�ب ما يقارب 

ب�ن  لتحقيق العدالةالعالم  موظف ع�� مستوى  15800لتشمل  داء املوظف�ن السنوي أل  موحدة عملية قياستم االن��اء من  2014الشركة. ومع ��اية عام 

موظف وعائال��م �� مهام  337لكوادر سابك فقد قامت شركة سابك العاملية للتنقل بتسهيل انتقال وحركة ومن منظور الدعم اللوجيس�ي  جميع املوظف�ن

 عاملية بما يتم��ى مع الضرائب والتشريعات القانونية �� البلدان املعنية. 

 ، م2025 العام اهداف لتحقيق اإلدارة اس��اتيجية خالل من تجسد بوضوح والذي الشركة �� العمل وحدات با�� مع باملشاركة النجاح مشوارالشركة  تواصل 

 .سواء حد ع�� واالدار�ة التنظيميةو   الشركة البشر�ة ام�انات تطو�ر حول  تتمحور  وال�ي

 

 التقنية واالبت�ار:: )39( 

 واالبت�ار لعب قطاع التقنية 
ً
  دورا

ً
كما أسهم الصنا��.  املجالوم�ان��ا ��  ،حصة الشركة السوقية وأسهم ��م، 2014�� �عز�ز نمو (سابك) �� العام  رئيسا

 
ً
بك) ��دفها (ساال�ي �س ،واإلطفاء) ،واالس��الك ،والضر�بة ،نمو هامش األر�اح (قبل الفوائد مساهمتھ ��تحقيق إ�� بفاعلية �� ز�ادة إيرادات الشركة وصوال

 
ً
 .)% 30إ�� ( م2025الس��اتيجي��ا للعام  وفقا

  889يجري العمل ع�� أك�� من 
ً
  مشروعا

ً
مليار ر�ال  90مليار دوالر أمر��ي ( 24بلغ تقر�با ت، يقدر أن تنتج صا�� قيمة حالية (معدلة بحسب املخاطر) بحثيا

 باال املستقبلية ع�� تحس�ن التقنيات القائمة بالعمل مع شر�ا��ا، وتطو�ر التقنيات  البحثية �� مشاريعهاوس��كز (سابك) سعودي). 
ً
ستفادة من قدرات ذاتيا

�� هذا الشأن؛ أن (سابك) �جلت �� العام وا�جدير بالذكر الشركة، مع وضع أهداف طموحة فيما يتعلق ب��اءات االخ��اع.  فر�ق عمل التقنية واالبت�ار ��

2014 
ً
 قياس م عددا

ً
م)؛ ما يرفع مجموع 2013عن الرقم املحقق �� العام  % 20(وهو رقم يز�د بنسبة  اخ��اع براءة 449من براءات االخ��اع ا�جديدة، بلغ  يا

 . م2014اخ��اع ب��اية العام  براءة 10640براءات االخ��اع لدى (سابك) إ�� 
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قارنة وذلك بامل الطاقة �� العديد من مصا�ع (سابك) باململكة،مجال كفاءة اس��الك  عملية مقارنة مرجعية فيما يخصوقد أجرى فر�ق التقنية واالبت�ار 

 
ً
وى العاملي. صنف ضمن األع�� ع�� املستع�� جسر الهوة ال�ي كشفت ع��ا املقارنة، �� سبيل تحقيق أداء يُ  مع املنافس�ن العاملي�ن. و�عمل هذه املصا�ع حاليا

م. 2025ال�ي �س��دفها الشركة للعام  ،تحقيق أهداف االستدامةإ�� جهود املنظمة الرامية ا� ضمن مصا�ع (سابك)� �م املكثفة هذه �و تأ�ي عمليات التق

ابلة تحو�لها إ�� مشاريع ق - �� ��اية املطاف -�م عن العديد من األف�ار املساعدة �� تحس�ن مستوى أداء االستدامة؛ ال�ي يمكن و كما كشفت عمليات التق

 م �� مجال االستدامة.2014يتخطى األهداف املحددة للعام  الشركة أداءً  مصا�عرة إجمالية، قدمت للتنفيذ. و�صو 

من ب�ن أهم األمثلة ع�� ذلك، اكتمال املرحلة و و�س�� (سابك) �ش�ل دائم إ�� تحقيق أع�� العوائد من ابت�ار منتجات أو تقنيات جديده باستثمار أقل. 

كومة ، وا�حالفنية ل��نامجها ا�خاص بآلية التنمية النظيفة �� ا�جبيل. وقد تمت املوافقة ع�� ال��نامج من قبل مراجع�ن معتمدين من األمم املتحدة

تؤكد ر�ادة (سابك) الفكر�ة وحرصها ع�� �عز�ز االبت�ار �� مجال السعودية. ال�ي صرحت أن هذا ال��نامج هو "األول من نوعھ" �� اململكة، و�� شهادة 

من الغاز الطبي�� مقارنة  ٪15) ألف طن من م�ا�� ثا�ي أكسيد الكر�ون، و400االستدامة. وسُيعزز املشروع كفاءة استخدام الطاقة، و�وفر أك�� من (

 بالوضع القائم. 

، من أصل  12م، طرحت (سابك) �� السوق 2014من ب�ن االبت�ارات املهمة ال�ي شهدها العام 
ً
 جديدا

ً
 مستداما

ً
 تم تقديمها ع�� قطاعات  44منتجا

ً
منتجا

�� املرة األو��  ه(سابك) املختلفة، وذلك نتيجة تطبيق عملية تقييم ملعاي�� االستدامة �� �ل مرحلة أساسية من مراحل مشاريع التقنية واالبت�ار. و�عد هذ

  اقة قو�ة من منتجات االستدامة. ال�ي تقدم ف��ا (سابك) ب

عد (سابك) 
ُ
 عن ذلك، أطلقت (سابك) �� مصنعها بمدينة خيل�ن ��ولندا، أو�� باقا��ا من البو�� أوليفينات املتجددة املعتمدة. و�

ً
ركة أول شوفضال

هون والز�وت. وقد ش�ل هذا اإلنجاز خطوة قو�ة �� ب��وكيماو�ات تتمكن من إنتاج بو�� أوليفينات املتجددة (ا�جيل الثا�ي)، املصنوعة من نفايات الد

ر�ا جة يو سلسلة قيمة (سابك) سواًء ع�� مستوى الصناعات التحو�لية أو الصناعات األساسية. كما بدأت وحدة العمل االس��اتيجية لألسمدة بإنتاج در 

��وج�ن وأ�اسيد الك��يت الناجمة عن الشاحنات ال�ي �ستخدم فنية جديدة الستخدامها �� املصا�ع والشاحنات، وذلك ل�حد من انبعاثات أ�اسيد الن

 الديزل، واملصا�ع ال�ي �شغيل ماكينات �عتمد ع�� الز�ت الثقيل.  

إطالق يث تم لر�اض، حومن ب�ن أهم اإلنجازات ال�ي شهد��ا مس��ة الشركة نحو �عز�ز االبت�ار واالستدامة، هو ا�عقاد يوم االبت�ار �� مركز الشركة الرئيس با

قديم أك�� من ت فعاليات يوم (سابك) لالبت�ار لتسليط الضوء ع�� مس��ة (سابك) ع�� درب االبت�ار والتقنية، وما حققتھ من نجاحات كث��ه وكب��ه من خالل

مة االبت�ار �� تحقيق أهداف اس��اتيجية م) �� مجال التقنية املبتكرة والعلوم، وتأكيد دور ومساه2013م��ا �� العام  717براءة االخ��اع (قدم أك�� من  10,600

 م. 2025(سابك) للعام 

صة. شملت هذه االتفاقيات مجموعة من الشر  ِ
ّ
لتا�عة �ات اوع�� صعيد ال��اخيص التقنية، تم مناقشة وتوقيع ثما�ي اتفاقيات مع العديد من ا�جهات املرخ

م، ركزت أ�شطة ال��اخيص ع�� مجال تحو�ل 2025قيق أهداف اس��اتيجية (سابك) وجميع وحدات العمل االس��اتيجية. و�� إطار ا�جهود املبذولة لتح

راخيص تقنيات ت النفط إ�� كيماو�ات.  وفيما يتعلق بال��اخيص ال�ي تمنحها (سابك) للز�ائن، عملت الشركة بجد ملتا�عة الز�ائن الراغب�ن �� ا�حصول ع��

 . األكر�لون��يل بوتادي�ن سيتار�نا�خطية، و البو�� إثيل�ن املنخفض الكثافة، وأولفينات ألفا 

درجة جديدة من  25م، فقد تم تطو�ر تقنية اإليثوكساالت وأصبح لدى (سابك) اآلن 2014كما حققت مبتكرات (سابك) انجازات م�حوظة �� العام 

مليون ر�ال سعودي  47�� رسوم تراخيص االنتاج بقيمة  ) �� باقة درجات اإليثوكساالت، ماأدى إ�� توف�� ٪260اإليثوكسيالت، وهو ما يمثل ز�ادة بنسبة (

) من األيثوكساالت �� (سابك)، باستخدام املنتجات املطورة داخل ٪70مليون دوالر أمر��ي). وخالل السنوات ا�خمس املقبلة، سيتم انتاج ما �سبتھ ( 12.5(

 الشركة. 
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حد املشاريع ل�حصول ع�� نفايات فحم الكوك من إحدى الشر�ات التا�عة واستخدامها و�اإلضافة إ�� ذلك، نفذت وحدة العمل االس��اتيجية للمعادن أ

. من شأن هذه املبادرة أن توفر الت�اليف، بقيمة صافية حالية (معدلة بحسب املخاطر) تبلغ 
ً
مليون دوالر، و�سهم �� الوقت ذاتھ  1.5بصورة ناجحة تقنيا

 �� (سابك).  1500النفايات بما يصل إ�� �� �عز�ز استدامة العمل من خالل ا�حد من كم 
ً
 طن سنو�ا

ون ام، أعلنت وحدة البالستيكيات املبتكرة �� (سابك) عن تقديم أول مادة فيلمية شفافة من البو�� �ار�ونيت املوصل، ال�ي تم تطو�رها بالتع2014و�� العام 

ية جز�ئات �عتمد ع�� تقن –بداية لالستخدام �� املنتجات االلك��ونية االس��الكية الذي طال انتظاره، وتم تطو�ره  –مع شركة (سيما نانو تيك). هذا ا�حل 

اململوكة لشركة (سيما نانو تيك). وقد استطاع هذا ا�حل أن يمنح شاشات اللمس الكب��ة نفس م��ة سرعة االستجابة املوجودة �� شاشات ® النانو (سان�ي)

 
ً
  –اللمس صغ��ة ا�حجم، واستطاع أيضا

ً
 أن يوفر م��ات الشفافية العالية واملرونة وقابلية التشكيل.  –كرك��ة لھ ™ الستخدامھ راتنج ليكسان نظرا

 لديھ القدرة أيض –الذي يتم�� بأنھ أك�� حساسية �عشر مرات من التقنية ا�حالية املعتمدة ع�� أكسيد اإلنديوم والقصدير  –كما أن هذا ا�حل ا�جديد 
ً
ا

اد املستخدمة �� مجموعة واسعة من الصناعات األخرى، حيث يمكنھ أن يوفر إم�انات شفافية ومقاومة للضباب وال تحتاج �خطوط ع�� إحداث ثورة �� املو 

هوائيات و حرار�ة. ويستخدم هذا الفيلم �� تطبيقات عدة مثل صناعة نوافذ السيارات، و�عز�ز فعالية صد التداخل الكهرومغناطي��ي �� االلك��ونيات، 

  ./ البلوتوث الشفافة لألجهزة املحمولة مثل الهواتف الذكية، واألجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر املحمولة، وأجهزة الكمبيوتر املدمجة الواي فاي

طبيق لتكما �عاونت (سابك) مع شركة (كر�غالن كومبوز�تس) لتطو�ر أول �جلة مصنوعة بال�امل من مركبات البالستيكيات ا�حرار�ة �� العالم. هذا ا

، الذي تنتجھ (سابك)، و��ن قدرات التصميم ثال�ي األ�عاد، ال�ي تقدمها ™م، يجمع ب�ن م��ات راتنج ألتيم 2014الرائد، الذي تم اإلعالن عنھ �� العام 

 (كر�غالن كومبوز�تس). 

 بكث��، ما �سهم 
ً
ية �� توف�� بفعالتحل هذه املادة محل املواد التقليدية مثل املعادن وسبائك األلومنيوم، وسوف يتم استخدامها لتصنيع مكونات أخف وزنا

�� شموال ء من جهود عاملية أكالوقود وتقليل االنبعاثات. هذه ا�جهود ال�ي ُبذلت �شأن الت��يد االمتثا�� باستخدام تقنية التصنيع باإلضافة، �� مجرد جز

 عن ذلك، قدمت (سابك) املواد املبتكرة، 
ً
��ات املعا�جة وختقوم ��ا وحدة التقنية واالبت�ار فيما يتعلق بتقديم ا�حلول لقطاع التصنيع باإلضافة. وفضال

صنع بطر�قة الطباعة ثالثية األ�عاد. 
ُ
 الالزمة إلنتاج أول سيارة ت

(لو�ال موتورز) منظومة �عاونية مع �ل من شركة (سينسينا�ي إنكور�روتد)، و�� شركة عاملية �عمل ع�� نطاق واسع �� ع�� صعيد آخر، ش�لت شركة 

قنية الفعالية التمجال بناء األنظمة، و(املخت�� الوط�ي أوك ر�دج)، وهو جهة رائدة �� مجال أبحاث املواد املتقدمة؛ وشركة (سابك)، وذلك لتطو�ر وتجر�ة 

 الالزمة، لتقديم تقنية طباعة ثالثية األ�عاد إلنتاج التشكيالت الكب��ة. واملواد 

 ملا يتم�� بھ هذا املركب من صالبة عالية وارتفاع �سبة القوة إ�� ™ وقد تم اختيار مركب (سابك) ث��موكومب 
ً
املصنوع من الكر�ون املعزز باأللياف، نظرا

ة الطباعة ثالثية األ�عاد، ويعزز األداء والناحية ا�جمالية. باإلضافة إ�� ذلك، فإن خ��ة (سابك) �� هذه الوزن، ما يقلل من احتمال االعوجاج أثناء عملي

لية �ان لها دور فعال �� جميع مراحل عم –بما �� ذلك خ����ا �� اختيار املواد والتحقق من فعالي��ا، ومواصفات املعدات والتعامل معها  –التقنية الناشئة 

 التطو�ر. 

م، هو ما شهده مجال تقنية املواد املركبة. فقد تم تطو�ر نماذج ت�لفة 2014ب�ن أهم املنجزات ال�ي تحققت �� مراكز أبحاث (سابك) خالل العام  ومن

ركبة. وقد تم ا�
ُ
املعرفة  جمع ب�نمفصلة ومتطورة، يمكن استخدامها الس��داف الشرائح األك�� ر�حية، واملنتجات املر�حة للتطو�ر داخل أسواق املواد امل

ميم املواد ابالت�اليف، وا�جوانب العملية األساسية للمواد املركبة، وأساليب املفاضلة العددية ا�جديدة، من أجل تطو�ر برمجيات �عمل ع�� تحس�ن تص

 من مرحلة تحديد ا�خصائص املطلو�ة وح�ى انتاج
ً
ث��، وا املركبة. وذلك مكن الشركة من تحس�ن العملية بصورة شاملة، بدءا

ُ
لنجاح املادة املركبة املغلفة امل

م وقد أعطى استخدام 2014لهذا الن�ج خالل الر�ع األخ�� من العام  ة�� تقليل الت�لفة وتوف�� م��ة تنافسية فر�دة من نوعها. وتم إنجاز أول عملية تجر�بي
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 ع�� أن ُمركبات البالستيكيات ا�حرار�ة تتمتع بإم�انيات  –جنبا إ�� جنب مع أساسيات علوم املواد ومنا�ج التصنيع ا�جديدة  –هذا الن�ج 

ً
 جيدا

ً
مؤشرا

، وُمركبات (االيبو 
ً
مك��ا من تقديم مواد أخف وزنا وأقوى، وأقل ت�لفھ مقارنة بُمركبات (الصلب واأللومنيوم) املستخدمة حاليا

ُ
يس��) ك��ي والبولكب��ة ت

 املنافسة. 

الرا�ع لـ "تقنيات التصنيع باإلضافة"، الذي ُعقد �� بنغالورو، الهند، نظ�� جهودها �� هذا املجال. شمل هذا املؤتمر، وقد تم تكر�م (سابك) �� املؤتمر الدو�� 

ث ركزت يالذي نظمتھ (ا�جمعية الهندية للتصنيع باإلضافة)، محادثات شارك ف��ا مختصون صناعيون وأ�اديميون تم دعو��م من مختلف أنحاء العالم، ح

 ،� تقنيات الطبقات املضافة، وآليات اإلضافة املعدنية، بما �� ذلك أحدث التطورات �� مجال الطباعة ثالثية األ�عاد، والتصنيع باإلضافةاملحادثات ع�

 واستخدام هذه التقنيات �� مجاالت الدفاع، والفضاء، والسيارات، والتطبيقات الطبية ا�حيو�ة. 

تم�� �� البحوث الصناعية" نظ�� أ�شط��ا البحثية املتم��ة �� مجال تقنية التصنيع باإلضافة. و�قود (مركز وعالوة ع�� ذلك، حصلت (سابك) ع�� "جائزة ال

الت��يد  تقنية دامختقنية التطبيقات العاملية) التا�ع ملركز (سابك) التق�ي �� مدينة بنغالور بالهند، مجال تقنيات أدوات التصنيع باإلضافة، من خالل است

 ق �جة البوليمرات، من أجل تقديم حلول مبتكرة �� مجال تطبيقات ا�جدران الرقيقة خفيفة الوزن، ال�ي ال تحتاج إ�� طالء، ع�� قطاعات السو ملعا املتماثل

 املختلفة.

شغيل كز مرحلة التكما افتتحت (سابك) مراكز جديدة للتقنية واالبت�ار �� �ل من الر�اض وجدة وشنغهاي �� الص�ن و�نغالور �� الهند، دخلت هذه املرا

 للتقنية �� كور�ا ا�جنو�ية يركز �� �شاطھ ع�� قطاع اإللك��ونيات وعلوم وتقنيات الكهر�اء واإلضاءة،2014ال�امل �� العام 
ً
 جديدا

ً
 م. كما تم افتتاح مركزا

ع
ُ
 لعدد من أبرز حيث تم إ�شاؤه بالشراكة مع جامعة (سو�غ كيون كوان) املرموقة �� مدينة سوون بكور�ا ا�جنو�ية. و�

ً
د جامعة (سو�غ كيون كوان) موطنا

ذا املركز مساعدة مها هخ��اء العالم �� مجال االبت�ارات التقنية املوجهة لصناعة االلك��ونيات والكهر�ائيات واإلضاءة. وستواصل التقنيات املتطورة ال�ي يقد

 وأخف وزنا، وأك
ً
�� قوة وكفاءة، ما �سمح بتوف�� تصاميم مبتكرة، ويسهم �� خفض ت�اليف التصنيع. ز�ائن (سابك) ع�� تقديم منتجات إلك��ونيھ أرق سم�ا

 عن ذلك، واصلت (سابك) توسيع منظوم��ا التعاونية مع ا�جامعات، حيث قامت بتعز�ز عالق��ا مع األ�اديمية الصينية للعلوم من خال
ً
توقيع ل الوفضال

  ع�� اتفاقية للتعاون املش��ك. 

منظومة للتعاون البح�ي االس��اتي�� مع عدد من ا�جامعات واملؤسسات األ�اديمية املحلية والعاملية، ال�ي استثمرت قدرا��ا العلمية و أسست الشركة وقد 

لك م، مثل جامعة امللك فهد للب��ول واملعادن، وجامعة امللك سعود، وجامعة امللك عبدالعز�ز، وجامعة امل2014البحثية �ش�ل فعال ومنتج خالل العام 

�وفر البحثية، �عبدهللا للعلوم والتقنية (�اوست)، ومعهد ماسا�شوستس للتقنية �� الواليات املتحدة، وجامعة �ام��دج �� اململكة املتحدة، ومؤسسة فراو 

 وجامعة "إي �ي إ�ش ز�ورخ، واملعهد الهولندي للبوليمرات، وجامعة موناش، واملعهد الهندي للتقنية، وجامعة بك�ن وغ��ها.
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ً
  تقر�ر مراج�� ا�حسابات والقوائم املالية : ًثانيا
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 سیة (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودیة للصناعات األسا
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 لقوائم المالیة الموحدةا

 2014دیسمبر  31
 

 



 (سابك) والشركات التابعةألساسية الشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 القوائم المالية الموحدة 

 2014 ديسمبر 31في  ةالمنتهي للسنة
 
 

 رقم الصفحة  الفهـــــــرس

 1  راجعي احلساباتمتقرير 
 3 - 2  قائمة املركز املايل املوحدة

 4  قائمة الدخل املوحدة 
 5  قائمة التدفقات النقدية املوحدة

 7 - 6  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة
 37 - 8  إيضاحات حول القوائم املالية املوحدة

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 مراجعي الحساباتتقرير 
 

 المحترمين    / مساهميالسادة إلى
 الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

 (شركة مساهمة سعودية)
 

 نطاق المراجعة
ركاهتا التابعة ("الشركة") وش لشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)املرفقة ل املوحدة لقد راجعنا قائمة املركز املايل
والقوائم املوحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغريات يف حقوق املسامهني  2014ديسمرب  31(جمتمعني "اجملموعة") كما يف 

ة قوائم املالية املوحدة واملـُعدَّ ) اليت تعترب جزءاً من هذه ال34) إىل رقم (1املنتهية يف ذلك التاريخ واإليضاحات من رقم (للسنة 
من نظام الشركات واملقدَّمة لنا مع كافة املعلومات والبيانات اليت طلبناها. إن هذه  123من قبل الشركة وفقًا لنص املادة 

ة هي مسؤولية إدارة اجملموعة. إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم املالية املوحدة استنادًا إىل القوائم املالية املوحد
 املراجعة اليت قمنا هبا.

 
 نفيذ أعمال املراجعةتلقد قمنا مبراجعتنا وفقاً ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية السعودية اليت تتطلب منا ختطيط و 

فحص  ة. تشمل املراجعة إجراءاجلوهريخطاء األ خالية مناملوحدة بأن القوائم املالية  درجة معقولة من القناعةلحصول على ل
عة إجراء تقييم املراج شمل. كما تاملوحدة اختباري للمستندات واألدلة املؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة يف القوائم املالية

. ونعتقد أن ملوحدةا ة والتقديرات اهلامة اليت أعدت مبعرفة اإلدارة ولطريقة العرض العام للقوائم املاليةاحملاسبية املطبق سياساتلل
 إلبداء رأينا. عقوالً مراجعتنا تعطينا أساساً م

 
 رأي مطلق
  واملشار إليها أعاله: ن القوائم املالية املوحدة ككلأويف رأينا، 

ونتائج أعماهلا  2014ديسمرب  31 كما يفللمجموعة  ة، املركز املايل وهريمتثل بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجل •
 ململكة العربية السعوديةاحملاسبة املتعارف عليها يف ا ملعايريوذلك وفقًا وتدفقاهتا النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ، 

  واملالئمة لظروف اجملموعة.
عداد وعرض القوائم إيتعلق بوالنظام األساسي للشركة فيما ت نظام الشركات مع متطلبا ، من مجيع النواحي اجلوهرية،تتفق •

 املالية املوحدة.
 

 برایس وترھاوس كوبرز
 
 
  

 ـقاــــــعمر محمد الس
 369ترخیص رقم 

 هـ1436 اآلخرربيع  __
  )2015 فرباير__ (

 الرياض
 اململكة العربية السعودية

 

 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 2014 ديسمبر 31كما في 
  (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 2013  2014  إيضاح 

      الموجودات
      الموجودات المتداولة

 35.719.308  33.961.352  4 وما يعادلهنقد 
 30.681.255  38.987.375   استثمارات قصرية األجل

 30.116.345  25.999.624  5 ةمدينذمم 
 32.441.952  31.674.920  6 خمزون

 4.065.816  4.129.065  7 أخرى وموجودات متداولةمصاريف مدفوعة مقدماً 
       133.024.676  134.752.336   مجموع الموجودات المتداولة

      الموجودات غير المتداولة
 13.491.379  15.142.578  8 استثمارات 

 165.434.911  167.016.975  9 ومعدات ومصانعممتلكات 
 22.196.733  19.611.382  10 موجودات غري ملموسة

 3.095.218  3.517.808  11 غري متداولة أخرىموجودات 
 204.218.241  205.288.743   مجموع الموجودات غير المتداولة

       337.242.917  340.041.079   مجموع الموجودات
      المطلوبات وحقوق الملكية

      المطلوبات المتداولة
 363.591  70.000  12 تسهيالت بنكية قصرية األجل

 5.725.889  13.906.668  13 اجلزء املتداول من قروض طويلة األجل
 19.503.827  17.617.155  14 ةدائنذمم 

 13.995.357  9.640.350  15 أخرى ومطلوبات متداولةمصاريف مستحقة الدفع 
 3.049.797  2.201.651  16 زكاة مستحقة

       42.638.461   43.435.824   مجموع المطلوبات المتداولة
      المطلوبات غير المتداولة

 73.947.077  69.176.059  13 قروض طويلة األجل
 3.506.577  4.145.447  17 مطلوبات غري متداولة أخرى

 10.494.719  11.865.168  18 منافع املوظفني
 87.948.373  85.186.674   مجموع المطلوبات غير المتداولة

 130.586.834  128.622.498   مجموع المطلوبات

 يتبع 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالسعودية للصناعات االشركة 
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - قائمة المركز المالي الموحدة

 2014 ديسمبر 31كما في 
  (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 

 2013  2014  إيضاح 
      حقوق الملكية

      حقوق المساهمين
 30.000.000  30.000.000  19 رأس املال

 15.000.000  15.000.000  20 احتياطي نظامي
 93.799.473  104.076.056  20 احتياطي عام

 17.471.944  13.456.514   أرباح مبقاة
156.271.41  162.532.570   حقوق المساهمين مجموع

7 
 50.384.666  48.886.011  21 حقوق الملكية غير المسيطرة

   مجموع حقوق الملكية
581.418.211  

206.656.08
3 

337.242.91  340.041.079   مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
7 

     31، 30 لتزامات محتملة و ارتباطاتا
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 34إىل  1اإليضاحات املرفقة من  تعترب
- 3 - 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 قائمة الدخل الموحدة

 2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 الريـاالت السعودية)(بآالف 

 
 2013  2014  إيضاح 

 188.986.038  188.122.552   املبيعات
 )133.687.137(  )136.472.402(   املبيعات تكلفة

 901.298.55  150.650.51   الربح إجمالي
 )12.759.672(  )032.688.13(  22 بيعية وعمومية وإدارية مصاريف

 42.539.229  37.962.118   الدخل من العمليات الرئيسية
 احلصة يف أرباح شركات مستثمر هبا مبوجب

 8 طريقة حقوق امللكية  
 

494.920 
 

328.756 
 )1.756.272(  )681.613.1(   مالية نفقات

 735.354.1  163.377.1  23 إيرادات أخرى
حقوق الملكية غير المســــــــيطرة  حصــــــــة الدخل قبل

 والزكاة
  

38.646.094 
 

42.466.448 
 )14.888.066(  )13.198.980(  21 حصة حقوق امللكية غري املسيطرة

 27.578.382  25.447.114   قبل الزكاة الدخل
 )2.300.000(  )2.100.000(  16 الزكاة

 25.278.382  23.347.114   صافي الدخل
     24 السعودي): ريـالربح السهم (بال

 14.18  12.65   املتعلق بالدخل من العمليات الرئيسية
 8.43  7.78   املتعلق بصايف الدخل

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 34إىل  1اإليضاحات املرفقة من  تعترب
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
  (شركة مساهمة سعودية)

 لتدفقات النقدية الموحدةقائمة ا
 2014 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 (بآالف الريـاالت السعودية)
 

   2014  2013 
      األنشطة التشغيلية

 27.578.382  25.447.114   الدخل قبل الزكاة
      التعديالت لـ:

 14.290.845  14.761.578   استهالك وإطفاء واخنفاض يف القيمة
 احلصة يف أرباح شركات مستثمر هبا مبوجب

 طريقة حقوق امللكية  
  

)920.494(  )328.756( 
       14.888.066  13.198.980   حصة حقوق امللكية غري املسيطرة

      التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
 1.425.730  4.116.721   ذمم مدينة

 2.056.697  767.032   خمزون 
 367.020  )63.249(   متداولة أخرىمصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات 

 )100.520(  )1.886.672(   ةدائنذمم 
 1.941.283  )587.663(   أخرى متداولة ومطلوباتالدفع مصاريف مستحقة 

 330.681  638.870   مطلوبات غري متداولة أخرى
 )41.209(  1.370.449   منافع املوظفني

 )2.457.973(  )2.948.146(   زكاة مدفوعة
       59.950.246  53.894.520   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية 

      األنشطة االستثمارية 
 )1.695.888(  )8.306.120(   استثمارات قصرية األجل

 )2.780.885(  )730.705(   استثمارات، صايف
 )11.468.069(  )15.489.905(   ممتلكات ومصانع ومعدات، صايف

 )78.230(  1.127.927   موجودات غري ملموسة، صايف
 )1.972.071(  )2.169.807(   موجودات غري متداولة أخرى، صايف

       )17.995.143(  )25.568.610(   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
      األنشطة التمويلية

 )510.597(  )293.591(   تسهيالت بنكية قصرية األجل
 )14.888.187(  3.409.761   قروض طويلة األجل، صايف
 )14.939.710(  )635.697.14(   حقوق امللكية غري املسيطرة

 )12.733.741(  )401.502.18(   توزيعات أرباح مدفوعة
       )43.072.235(  )30.083.866(   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

 )1.117.132(  )1.757.956(   االنخفاض في النقد وما يعادله
 36.836.440  35.719.308   يف بداية السنة نقد وما يعادله

 308.719.35  352.961.33   نقد وما يعادله في نهاية السنة
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. 34إىل  1اإليضاحات املرفقة من  تعترب
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
  (شركة مساهمة سعودية)

 حقوق المساهمين الموحدة قائمة التغيرات في
 2014 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  (بآالف الريـاالت السعودية)
 
 المجموع  األرباح المبقاة  حتياطي العامالا  حتياطي النظامياال  رأس المال  إيضاح   

    2012ديسمرب  31يف  كما  الرصيد
30.000.000  15.000.000  

84.021.01
1  

18.780.26
2  147.801.273 

 19أثر التغيري يف معيار احملاسبة الدويل رقم 
  "منافع املوظفني"  

 
 

 
-  -  -  )2.386.258(  )2.386.258( 

30.000.00    املعّدل 2012ديسمرب  31الرصيد يف 
0  

15.000.00
0  

84.021.01
1 

 16.394.00
4  145.415.015 

 )9.000.000(  )9.000.000(  -  -  -  29  2012لعام  توزيعات أرباح سنوية
 )1.800(  )1.800(  -  -  -  29  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

  29  حمّول إىل االحتياطي العام
- 

 
- 

 9.778.46
2 

 
)9.778.462( 

 
- 

 )6.000.000(  )6.000.000(  -  -  -  29  2013توزيعات أرباح مرحلية لعام 
    دخلالصايف 

- 
 

- 
 

- 
 38.278.25

2 
 

382.278.25 
 579.820  579.820  -  -  -    أثر إعادة تقييم "منافع املوظفني"

  2013 ديسمرب 31الرصيد كما يف 
   

30.000.000  15.000.000  
93.799.47

3  
94.471.17
4  

41.271.156
7 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
  (شركة مساهمة سعودية)

 حقوق المساهمين الموحدة قائمة التغيرات في
 2014 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  (بآالف الريـاالت السعودية)
 
يتبع 
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 والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) 
  (شركة مساهمة سعودية)

 تتمة – حقوق المساهمين الموحدة قائمة التغيرات في
 2014 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  ت السعودية)ريـاالال(بآالف 
 

 
 

  رأس المال  إيضاح
حتياطي اال

 المجموع  المبقاةاألرباح   حتياطي العامالا  النظامي
 156.271.417  17.471.944  93.799.473  15.000.000  30.000.000     2013ديسمبر  31في  كما  الرصيد

 )9.000.000(  )9.000.000(  -  -  -  29  2013توزيعات أرباح سنوية لعام 
 )1.800(  )1.800(  -  -  -  29  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 -  )10.276.583(  10.276.583  -  -  29  االحتياطي العاممحّول إلى 
 )7.500.000(  )7.500.000(  -  -  -  29  2014توزيعات أرباح مرحلية لعام 

 114.347.23  114.347.23  -  -  -    دخلالصافي 

 )584.161(  )584.161(  -  -  -    أثر إعادة تقييم "منافع الموظفين"

 570.532.162  514.456.13  104.076.056  15.000.000  30.000.000    2014 ديسمبر 31الرصيد كما في 

 
  

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة. جزءاً  34إىل  1من اإليضاحات املرفقة  عتربت
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

  2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 التكوين والنشاط - 1

 شركة مسامهة سعودية مبوجب املرسوم امللكيك  )"سابك"(لسعودية للصناعات األساسية الشركة اتأسست 
)، ومسجلة يف مدينة الرياض 1976سبتمرب  6هـ (املوافق 1396رمضان  13بتاريخ  66الكرمي رقم م/

). 1977يناير  4هـ (املوافق 1397حمرم  14بتاريخ الصادر  1010010813بالسجل التجاري رقم 
 للقطاع اخلاص. ٪30و ة السعودية حلكومة اململكة العربي ٪70إن سابك مملوكة بنسبة 

األمسدة، يف تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، و  )"اجملموعة"(تتمثل أنشطة سابك والشركات التابعة هلا 
بية يقع املركز الرئيسي للمجموعة يف الرياض، اململكة العر  يف األسواق العاملية. احلديد والصلبمنتجات و 

 السعودية.
 

 م الماليةأسس إعداد القوائ - 2

ية الصادرة من املتعارف عليها يف اململكة العربية السعود اسبة احملايريالقوائم املالية املوحدة وفقاً ملع مت إعداد
 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.قبل 

 
 عرف المحاسبيلا

لبيع واألدوات االستثمارات املتاحة لاملوحدة وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية، فيما عدا  القوائم املالية مت إعداد
كما يتم   .راريةي االستحقاق احملاسيب واالستمأوفقاً ملبدو  ياسها بالقيمة العادلة،املالية املشتقة، حيث يتم ق

 .للشركات التابعة األجنبية باستخدام القيمة احلالية االكتوارية ومزايا التقاعد احتساب منافع املوظفني
 

 محاسبية واجتهادات وافتراضات تقديراتاستخدام 
 تقديرات وافرتاضاتة لاإلدار ة املتعارف عليها استخدام عايري احملاسبوفقاً مليتطلب إعداد القوائم املالية املوحدة 

التقديرات  املوجودات واملطلوبات. يتم تقييمو  اريفإليرادات واملصملعروضة لا بالغاملتؤثر على  واجتهادات
بشكل مستمر وهي مبنية على خربة سابقة وعوامل أخرى تتضمن توقعات باألحداث  واالجتهادات

النتائج إن  املستقبل.يرات وافرتاضات متعلقة باملستقبلية واليت تعترب مناسبة للظروف. تقوم اجملموعة بتقد
 .النهائية قد ختتلف عن هذه التقديرات الفعلية

قيمة  ي على درجة عالية من عدم التأكد تتضمن االخنفاض يفالتقديرات احملاسبية واالفرتاضات اليت تنطو 
 أجنبية. بشركاتاملوجودات غري املتداولة ومنافع موظفني معينة متعلقة 

 
 الهامة ملخص السياسات المحاسبية - 3
 
بشكل  طبيقهاتتطبقها سابك يف إعداد قوائمها املالية املوحدة قد مت ية اهلامة اليت اسبالسياسات احملإن  

 .ثابت
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - 3
  

 أسس توحيد القوائم المالية
بني  جلوهريةااألرصدة واملعامالت  بعد استبعادالقوائم املالية للمجموعة  على القوائم املالية املوحدة تشمل هذه

 شركات اجملموعة.

من رأس  ٪50ستثمارًا يزيد عن االشركة التابعة هي منشأة متتلك فيها سابك، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، 
اسات حماسبية ستخدام سيقوائم املالية للشركات التابعة باارس عليها سيطرة إدارية فعالة. مت إعداد الاملال أو مت

يه سابك من عتبارًا من التاريخ الذي تتمكن فابك. يتم توحيد الشركات التابعة امماثلة لتلك املتبعة من قبل س
 سيطرة.ذه الهسابك تفقد  توحيدها، عندما ، ويتم التوقف عنالة على تلك الشركاتممارسة سيطرة إدارية فعّ 

 فيما يلي بياناً بالشركات التابعة املدرجة يف هذه القوائم املالية املوحدة:
 
 

 نسبة الملكية المباشرة
 وغير المباشرة ٪

 2014  2013 
 100.00  100.00 شركة سابك لالستثمارات الصناعية والشركات التابعة هلا

 100.00  100.00 (إس.إيه.آر.إل.) والشركات التابعة هلاشركة سابك لوكسمبورج 
 100.00  100.00 االتابعة هل ةالشركة العربية للبرتوكيماويات (برتوكيميا) والشرك

 100.00  100.00 الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
 100.00  100.00 شركة سابك للصكوك (صكوك)

 100.00  100.00  (سابكات)شركة سابك للحفازات الصناعية 
 100.00  100.00 الشركة السعودية لأللياف الكربونية (اس سي اف سي)

 80.00  80.00 الشركة السعودية األوروبية للبرتوكيماويات (ابن زهر)
 75.00  75.00 شركة اجلبيل املتحدة للبرتوكيماويات (املتحدة)

 71.50  71.50 البيطار)الشركة الوطنية لألمسدة الكيماوية (ابن 
 70.00  70.00 الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز)

 51.95  51.95 شركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات (ينساب)
 50.00  50.00 الشركة السعودية للميثانول (الرازي)

 50.00  50.00 شركة اجلبيل لألمسدة (البريوين)
 50.00  50.00 للبرتوكيماويات (ينبت)شركة ينبع السعودية 

 50.00  50.00 الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا)
 50.00  50.00 الشركة السعودية للبرتوكيماويات (صدف)

 50.00  50.00 الشركة الشرقية للبرتوكيماويات (شرق)
 50.00  50.00 شركة اجلبيل للبرتوكيماويات (كيميا)

 50.00  50.00 اليابانية لألكريلونيرتايل (شروق)الشركة السعودية 
 -  50.00 الشركة السعودية للميثاكريليت (مساك)

 48.07  07.84 الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد)
 42.99  42.99 شركة األمسدة العربية السعودية (سافكو)

    35.00  35.00 شركة كيان السعودية للبرتوكيماويات (كيان السعودية)
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة -الهامة ملخص السياسات المحاسبية  - 3

 تتمة - أسس توحيد القوائم المالية
 )إس.إيه.آر.إل(ج ور بسابك لوكسم ة، فيما عدا شركيف اململكة العربية السعودية مت تأسيس كافة الشركات التابعة

مسامهة  ة هي شركاتالسعوديإن كل من شركات ينساب، وسافكو، وكيان . حيث مت تأسيسها يف لوكسمبورج
 سعودية مدرجة.

 
 يف مساك(مساك) (حاليًا يف مرحلة التطوير). تقع  مت تأسيس الشركة السعودية للميثاكريليت 2014خالل عام 

 مدينة اجلبيل الصناعية وسوف تقوم بإنتاج ميثيل ميثاكريليت وبويل ميثيل ميثاكريليت.
 

 ما يعادلهنقد و 
لب، والودائع حتت الط ،والودائع قصرية األجل يف الصندوق ولدى البنوك النقد وما يعادله النقد يتضمن

 .ثالثة أشهر أو أقلمدهتا  أصلية ستحقاقا اتفرت  عالية السيولة ذاتواالستثمارات 
 

 االستثمارات قصيرة األجل
 الودائع قصرية األجل

 ين عشر شهراً تقل عن اث ثالثة أشهر ولكن تزيد عن أصليةذات فرتات استحقاق قصرية األجل  الودائع تصّنف
 ذه الودائعمن ه يراداتاإلاملوجودات املتداولة. يتم إثبات  ضمناالستثمارات قصرية األجل ويتم إدراجها ضمن 

 االستحقاق.مبدأ على أساس 
 اجلزء املتداول –االستثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق 

 منضتثمارات املقتناة حىت تاريخ االستحقاق إىل استثمارات قصرية األجل ويتم إدراجها يتم إعادة تصنيف االس
 .املوجودات املتداولة عندما يتبقى على استحقاقها أقل من اثين عشر شهراً 

 ةمدينذمم 
تم إجراء يتظهر أرصدة الذمم املدينة مببالغ الفواتري األصلية ناقصة املخصص لقاء أية مبالغ مشكوك يف حتصيلها. 

تقدير للذمم املشكوك يف حتصيلها عندما يعترب حتصيلها أمر مشكوك فيه. تشطب الديون املعدومة يف قائمة 
 .الدخل املوحدة عند تكبدها

 مخزون
صص البضاعة ، بعد خصم خمأيهما أقل القابلة للتحقيقالقيمة صايف التكلفة أو  على أساس أسعار املخزون قّيدي

لى أساس عاملواد األولية واملستهلكات وقطع الغيار واملنتجات اجلاهزة تكلفة  سعر ددحي. حلركةاملتقادمة وبطيئة ا
الة وحصة املنتجات حتت التصنيع واملنتجات اجلاهزة على تكلفة املواد والعم مل تكلفةتطريقة املتوسط املرجح. تش

 .مالئمة من تكاليف التصنيع املباشرة
  

-11- 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31المنتهية في للسنة 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة -الهامة  ملخص السياسات المحاسبية - 3

 
 االستثمارات

 بموجب طريقة حقوق الملكية شركات مستثمر بها
 ستثمارات يف الشركات الزميلةالا

الشركة الزميلة هي منشأة يكون للمجموعة تأثري فّعال عليها. التأثري الفّعال هو املقدرة على املشاركة يف القرارات 
املتعلقة بالسياسات املالية والتشغيلية للمنشأة املستثمر هبا، ولكن ال يرقى إىل درجة السيطرة أو السيطرة املشرتكة 

 على هذه السياسات. 

 شاريع املشرتكةاملستثمارات يف الا
املشاريع املشرتكة متثل عالقة تعاقدية تقوم مبوجبها منشأة ما وأطراف أخرى بنشاط اقتصادي خاضع لسيطرة 

 مشرتكة. تتطلب االتفاقية موافقة باإلمجاع من األطراف املعنية على القرارات املالية والتشغيلية.

 مبدئياً ة املوحدة يف القوائم املالي طريقة حقوق امللكيةمستثمر هبا مبوجب يتم تسجيل االستثمارات يف شركات 
ملستثمر ايتم تعديلها بعد ذلك بالتغري يف حصة اجملموعة بعد االقتناء يف صايف موجودات الشركات مث بالتكلفة 

 املوحدة. قائمة الدخليف  املستثمر هبا. يتم االعرتاف حبصة اجملموعة يف النتائج املالية للشركات هبا

 تثمارات المتاحة للبيعسالا
حىت  الحتفاظ هباااة لغري أغراض املتاجرة أو قتنيف موجودات مالية م املتاحة للبيع استثمارات اراتاالستثم متثل

التكلفة، إذا  بني القيمة العادلة و  اتتاريخ االستحقاق. تظهر هذه االستثمارات بالقيمة العادلة. تدرج أية فروق
ري مؤقت يف أي اخنفاض غ يُدرجكانت جوهرية، كبند مستقل يف قائمة التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة. 

 قيمة تلك االستثمارات على قائمة الدخل املوحدة.

ى ة أو علاألوراق املاليد القيمة العادلة على أساس القيمة السوقية يف حالة وجود سوق مالية لتداول يحتديتم 
 تعترب التكلفة مبثابة القيمة العادلة. يف حال عدم توفر أي من ذلك،أساس آخر قوائم مالية هلا، و 

 ستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق اال
لة ملعدّ بالتكلفة (ا مع املقدرة على ذلك وتظهر االحتفاظ هبا حىت تاريخ االستحقاق اة بنيةقتناالستثمارات امل ثلمت

أي اخنفاض غري مؤقت يف قيمتها. تصنف هذه االستثمارات كموجودات غري متداولة  اً بالعالوة أو اخلصم) ناقص
 ستثمارات اليت تستحق خالل االثين عشر شهراً التالية.الفيما عدا ا
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 معداتو  مصانعممتلكات و 
فيما عدا  واالخنفاض يف القيمة ةاملرتاكم اتاالستهالك ناقصاً عدات بالتكلفة املو  صانعاملو  تظهر املمتلكات

ح والصيانة التعترب مصاريف اإلصتظهر بالتكلفة. واليت التنفيذ األراضي اململوكة واألعمال اإلنشائية حتت 
إىل  باملوجودات املؤهلةة املالية املتعلق النفقاتمصاريف التحسينات. يتم رمسلة  مصاريف تشغيلية، بينما يتم رمسلة

 ت من أجله.رض الذي أنشأأن تصبح جاهزة للغ
 

 ملوجوداتاستهالك ا يتمو يتم استهالك عناصر املمتلكات واملصانع واملعدات ابتداءً من تاريخ جاهزيتها لالستخدام 
حتساب االستهالك ا يتم ه.الذي أنشأت من أجل لغرضلذاتياً ابتداءً من تاريخ امتامها وجاهزيتها  هااليت يتم إنشاؤ 

 باستخدام طريقة القسط الثابت. تستهلك حتسينات املباين س األعمار اإلنتاجية املقّدرة للموجوداتعلى أسا
وجودات املستأجرة تستهلك امل املستأجرة على مدى العمر اإلنتاجي املقّدر هلا أو فرتة اإلجيار املتبقية، أيهما أقصر.

ّدرة لفئات إن األعمار اإلنتاجية املق لة على مدى العمر اإلنتاجي املقّدر لألصل أو فرتة اإلجيار، أيهما أقصر.املرمس
 يلي: املوجودات الرئيسية هي كما

 السنوات 
 40إىل  33 املباين

 20 واملعدات املصانع
 10إىل  4 والسياراتاألثاث والرتكيبات 

 
 عقود اإليجار

تصنف عقود اإلجيار كعقود إجيار رأمسالية إذا ما ترتب على عقد اإلجيار حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية 
  ، بينما تصنف كافة عقود اإلجيار األخرى كعقود إجيار تشغيلية.اجملموعةاملتعلقة باألصل موضوع العقد إىل 

لقيمة احلالية ا باستخداماملوجودات اململوكة مبوجب عقود اإلجيار الرأمسالية كموجودات للمجموعة ب االعرتافيتم 
 عند بدء اإلجيار، أيهما أقل. للموجوداتللحد األدىن لدفعات اإلجيار أو القيمة السوقية العادلة 

حد األدىن لدفعات قيمة احلالية للالتزامات عقود اإلجيار وال إمجايلل تكاليف التمويل، اليت متثل الفرق بني حتمّ 
عند بدء اإلجيار، أيهما أقل، على قائمة الدخل املوحدة على مدى  للموجوداتاإلجيار أو القيمة السوقية العادلة 

 ثابت على الرصيد املتبقي من االلتزامات لكل فرتة حماسبية. دوري فرتة اإلجيار للوصول إىل معدل عائد

عقود اإلجيار التشغيلية على قائمة الدخل املوحدة بطريقة القسط الثابت على مدى  ل دفعات اإلجيار مبوجبحتمّ 
 .ذات الصلة د اإلجيار التشغيليو فرتة عق
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 الموجودات غير الملموسة
ي. يتم قياس ئدالتسجيل املباملستحوذ عليها بشكل منفصل بالتكلفة عند  املوجودات غري امللموسةيتم قياس 

االستحواذ. بعد  يخبالقيمة العادلة يف تار  ضمن عملية جتميع منشآتاملوجودات غري امللموسة املستحوذ عليها 
، إن قيمةاإلطفاءات املرتاكمة واالخنفاض يف ال ناقصاً املوجودات غري امللموسة بالتكلفة  تظهر، األويل االعرتاف

 .وجد

تم إطفاء . يعلى أن هلا عمر إنتاجي حمدد أو غري حمدداإلنتاجية للموجودات غري امللموسة  يتم تقدير األعمار
امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار  غري املوجودات

خنفاض ا هناك مؤشر لوجود يف القيمة عندما يكونالخنفاض ا ديراإلنتاجية املقّدرة للموجودات ذات الصلة وتق
 قيمة املوجودات غري امللموسة.يف 

 إن فرتات اإلطفاء للموجودات غري امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة هي كما يلي:

 السنوات 
 22   عالمات جتارية

 18   عمالء تكلفة قائمة
 10   ةوغري مسجل ةسجلمتقنية اخرتاع  براءات

 15 - 3 املعلومات وموجودات التقنية واالبتكارتكاليف تطوير تقنية 

الشهرة واملوجودات غري امللموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غري احملددة سنوياً  االخنفاض يف قيمة يتم اختبار
 القيمة الدفرتية. حدوث اخنفاض يف أو قبل ذلك، وعندما تشري الظروف إىل

 الشهرة
 . يتم اختبار الشهرة""شهرة ـــكـ  ستحوذ عليهاعن القيمة العادلة لصايف املوجودات امل د املبالغ املدفوعة بالزيادةتقيّ 

وائم املالية ويتم إظهارها يف الق سنوياً أو على فرتات أقصر من ذلك عند وجود مؤشر على االخنفاض يف قيمتها
 يف قيمتها، إن وجد. االخنفاضاملوحدة بالقيمة الدفرتية بعد تعديلها مبقدار 

 والتكاليف المؤجلة والموجودات غير الملموسة األخرى مصاريف ما قبل التشغيل
، ات املستقبليةنتج عنها منافع يف الفرت ياملصاريف املتكبدة خالل تطوير مشاريع جديدة واليت يتوقع أن  تؤجل

رة دى الفرتة املقدّ م اعتباراً من تاريخ بدء العمليات التجارية باستخدام طريقة القسط الثابت على ويتم إطفاءها
 أو سبع سنوات، أيهما أقل. االقتصادية ع فالمنل

تؤجل املصاريف املتكبدة خالل فرتات صيانة مرافق اإلنتاج ويتم إطفاءها على مدى الفرتة حىت تاريخ الصيانة 
 املقبلة.
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 االنخفاض في القيمة
 مبراجعة القيمة الدفرتية للموجودات طويلة األجل امللموسة وغري تاريخ كل قائمة مركز مايليف تقوم اجملموعة، 

دليل على وقوع خسارة ناجتة عن االخنفاض يف قيمة تلك املوجودات. ويف حالة  أي امللموسة للتأكد من وجود
القيمة  نإ حجم هذه اخلسارة.وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد لذلك األصل لتحديد 

 احلاالت اليت ويف. ، أيهما أعلىة االستخدامالقابلة لالسرتداد هي القيمة العادلة بعد خصم تكلفة البيع أو قيم
لوحدة املدرة ، تقوم اجملموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرتداد لما ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسرتداد ألصل

 ينتمي إليها ذلك األصل.  للنقدية اليت
 

ويف احلاالت اليت يقدر فيها املبلغ القابل لالسرتداد لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية بأقل من قيمته الدفرتية، عندئذ 
بات االخنفاض القابلة لالسرتداد، ويتم إث تهختفض القيمة الدفرتية لذلك األصل أو الوحدة املدرة للنقدية إىل قيم

 يف قيمة األصل يف قائمة الدخل املوحدة. 
 

 قيمة خنفاض يفيتم دوريًا مراجعة ما إذا كان هناك مؤشرات على أن االفيما عدا الشهرة، بالنسبة للموجودات 
تقوم  ثل هذه املؤشرات. عند وجود مابقًا قد انتفى أو قلت قيمتهس الذي مت االعرتاف بهاملوجودات أي من 

 لقيمة الذييتم عكس االخنفاض يف او  لألصل أو الوحدة املدرة للنقدية اجملموعة حبساب القيمة القابلة لالسرتداد
بل فقط يف حالة تغري االفرتاضات املستخدمة يف حساب القيمة القابلة لالسرتداد لألصل من قَ  ف بهمت االعرتا

قبل إثبات  متهقيعن القيمة الدفرتية لألصل عرتاف باالخنفاض يف قيمة األصل على أّال تزيد منذ تاريخ اال
 .يتم االعرتاف هبذا العكس يف قائمة الدخل املوحدةاالخنفاض يف القيمة ناقصاً االستهالك. 

 
 ومصاريف مستحقة الدفع ةدائنذمم 

 تاريخ قائمة املركز يف عن البضاعة أو اخلدمات املستلمة لقاء املبالغ الواجبة الدفع مستقبال املطلوباتيتم إثبات 
 .املايل

 المخصصات
يتم االعرتاف باملخصصات عندما يكون على الشركة التزام قانوين أو استنتاجي بناًء على أحداث يف املاضي، 

مبلغ االلتزام  قياسويكون من احملتمل أن يرتتب على ذلك استخدام موارد اقتصادية لتسوية االلتزام ومن املمكن 
 .بشكل موثوق

 توزيعات األرباح
د توزيعات . تقيّ مة للمسامهنياد توزيعات األرباح النهائية كمطلوبات عند املصادقة عليها من قبل اجلمعية العتقيّ 

 األرباح املرحلية بعد إقرارها من قبل جملس اإلدارة.
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 وضريبة الدخلالزكاة 
جينب خمصص للزكاة وفقا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية السعودية وعلى أساس مبدأ 

عند  جدت،، إن و االستحقاق. حيمل املخصص على قائمة الدخل املوحدة. يتم إجراء تسويات للفروقات الناجتة
شركات مثل هذه الربوط. كما خيضع الشركاء األجانب يف الخالل السنة اليت يتم فيها إصدار  إجراء الربوط النهائية

لقوائم املالية اليت تدرج ضمن حقوق امللكية غري املسيطرة يف ا يف اململكة العربية السعودية التابعة لضريبة الدخل
 املوحدة.

نظمة الضريبية ألبالنسبة للشركات التابعة خارج اململكة العربية السعودية، يتم احتساب خمصص الضريبة، وفقاً ل
احلالية والسابقة  يتم احتساب موجودات ومطلوبات الضريبة للفرتةاملتبعة يف البلدان اليت تعمل فيها تلك الشركات. 

 على أساس املبالغ املتوقع اسرتدادها أو دفعها للسلطات الضريبية.
 

 الضرائب المؤجلة
ائمة املركز املايل ك بالنسبة للفروقات املؤقتة يف تاريخ قتقّيد ضرائب الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات وذل

بني وعاء الضريبة للموجودات واملطلوبات وبني القيمة الدفرتية ألغراض التقارير املالية. يتم االعرتاف مبوجودات 
ائر الضريبية اخلسالضريبية و  املزاياضريبة الدخل املؤجلة ضمن املوجودات لكافة الفروقات املؤقتة املقبولة وكذلك 

غري املستخدمة إىل احلد الذي حيتمل أن يكون هناك أرباح ضريبية متاحة ميكن استغالل تلك الفروق املرحلة 
 .غري املستخدمة مقابلهااملرحلة الضريبية واخلسائر الضريبية  واملزايااملؤقتة 

ال يكون  خفضها إىل املدى الذي تاريخ كل قائمة مركز مايل ويتمجعة املوجودات الضريبية املؤجلة يف يتم مرا
حمتمًال معه وجود أرباح ضريبية كافية الستغالل كل أو بعض املوجودات الضريبية. ويتم أيضاً مراجعة املوجودات 
الضريبية املؤجلة غري املسجلة واالعرتاف هبا إىل املدى الذي يكون حمتمالً معه وجود أرباح ضريبية مستقبلية تسمح 

 .الضريبية املؤجلة بتغطية املوجودات
 

 القروض طويلة األجل
. كاليف املعامالتاملستلمة بعد خصم ت مبالغبالتكلفة واليت متثل القيمة العادلة لل مبدئياً يتم إثبات القروض 

 .املوحدة املالية كمصروف يف قائمة الدخل تسجل النفقات
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 الموظفين منافع
نب خمصص . جياجملموعةجينب خمصص ملكافأة �اية اخلدمة للموظفني وفقًا لنظام العمل السعودي وسياسات 

لتكاليف برامج التقاعد املبكر للموظفني وفقاً لسياسة اجملموعة، وحيمل على قائمة الدخل املوحدة خالل السنة 
 املالية اليت يتقاعد فيها املوظف. 

اشات تقاعد ملوظفيها العاملني يف اخلارج. يقوم املوظفون املؤهلون باملسامهة يف يوجد لدى اجملموعة برامج مع
مان والضاشرتاكات حمددة أو برامج مزايا حمددة. تأخذ برامج معاشات التقاعد بعني االعتبار أنظمة العمل 

 . التابعة يف البلدان اليت تأسست فيها الشركاتاالجتماعي 

، يتم تقسيم عرض التغريات يف التزامات املنافع احملددة (منافع املوظفني)19رقم عيار احملاسبة الدويل مل طبقا
 وموجودات اخلطة إىل ثالثة عناصر:

 واملعرتف هبا يف قائمة الدخل املوحدة وتشمل التكلفة احلالية والسابقة وكذلك املكاسب –تكاليف اخلدمة  •
  ت.أو اخلسائر الناجتة عن التسويا

واملعرتف هبا يف قائمة الدخل األولية املوحدة ويتم احتسابه باستخدام سعر اخلصم يف  –صايف الفائدة  •
  بداية الفرتة املالية على صايف مطلوبات املنافع احملددة أو املوجودات يف بداية كل فرتة مالية.

ملكاسب ا يتم االعرتاف بفروقات إعادة التقييم مباشرة ضمن األرباح املبقاة وتتضمن –إعادة التقييم  •
واخلسائر االكتوارية املتعلقة بالتزامات خطط املزايا احملددة واليت متثل الزيادة يف العائد الفعلي ملوجودات 
خطط املزايا احملددة على مدى التغري يف موجودات اخلطة نتيجة ملرور الزمن وأي تغريات، إن وجدت 

 وذلك بسبب أثر احلد األعلى لسقف املوجودات.
 

 ك الوحدات السكنية للموظفينبرنامج تمل
تدرج الوحدات السكنية غري املباعة واملقامة من أجل بيعها للموظفني املؤهلني ضمن بند األراضي واملباين، 

سنة. وعند توقيع عقد البيع مع املوظفني املؤهلني، تصنف تكلفة هذه الوحدات  33وتستهلك على مدى 
 رى.السكنية ضمن املوجودات غري املتداولة األخ

 
 اإليراداتاالعتراف ب

ل الفرتة، بعد من قبل اجملموعة خال للعمالء واخلدمات املقدمة اليت مت شحنهاقيمة فواتري البضاعة  اإليراداتمتثل 
وزيع ، بعد خصم مصاريف التسويق والتبشكل عام. تظهر املبيعات التجاري وخصم الكمياتاستبعاد اخلصم 

 .ملربمةا طبقاً التفاقيات التسويق والبيع
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 تتمة -ملخص السياسات المحاسبية  - 3
 

 والعمومية واإلدارية يةصاريف البيعمال
اليت تتضمن  -تصنف تكاليف اإلنتاج واملصاريف املباشرة كتكلفة مبيعات، بينما تصنف كافة املصاريف األخرى 

 وعمومية وإدارية. يةكمصاريف بيع  -مصاريف البيع والتوزيع اليت ال ختصم من املبيعات 
 

 مصاريف التقنية واالبتكار
لتطوير اليت بينما يتم رمسلة تكاليف ا حتمل مصاريف التقنية واالبتكار على قائمة الدخل املوحدة عند تكبدها.

من املتوقع أن ينتج عنها منافع اقتصادية للمجموعة وتظهر ضمن املوجودات غري امللموسة ويتم إطفاءها على 
 .إلنتاجي املتوقع هلافرتة العمر ا

 
 تحويل العمالت األجنبية

السعودي بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث  ريـالل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الحتوّ 
كما يف تاريخ ة  القائماملعامالت. ويعاد حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات النقدية املسجلة بالعمالت األجنبية 

املركز املايل بأسعار التحويل السائدة يف ذلك التاريخ. تدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن التسديدات أو قائمة 
 حتويل العمالت األجنبية يف قائمة الدخل املوحدة.

 
املركز تاريخ قائمة سعودي بأسعار التحويل السائدة بال ريـاللللشركات التابعة األجنبية إىل االقوائم املالية  يتم ترمجة

املايل بالنسبة للموجودات واملطلوبات، وعلى أساس متوسط أسعار التحويل للفرتة بالنسبة لإليرادات واملصاريف. 
ل عناصر حقوق امللكية، فيما عدا األرباح املبقاة، بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسويات حتوّ 

 جوهرية، كبند مستقل ضمن حقوق املسامهني. القوائم املالية، إذا كانت ترمجةالناجتة عن 
 

 األدوات المالية المشتقة
تستخدم اجملموعة األدوات املالية املشتقة لتغطية بعض أجزاء خماطر أسعار العموالت الناجتة عن األنشطة التمويلية. 

اطر أدوات مالية مشتقة لغرض تغطية خمك، بتصنيف هذه األدوات املالية املشتقة  بشكل عامتقوم اجملموعة، 
التدفقات النقدية. خيضع استخدام األدوات املالية املشتقة لسياسات اجملموعة اليت تنص على أنه جيب استخدام 

سرتاتيجية إدارة املخاطر اخلاصة باجملموعة. ال تقوم اجملموعة باستخدام األدوات الاألدوات املالية املشتقة طبقًا 
العقد، ويعاد   تاريخيفبالقيمة العادلة  مبدئياً تقة ألغراض املضاربة. يتم قياس األدوات املالية املشتقة املالية املش

 قياسها بالقيمة العادلة يف الفرتات املالية الالحقة.
 

 و غير متداولةالموجودات والمطلوبات المتداولة تصنيف 
شهر  12الل خ سدادهاو من املتوقع حتقيقها أ كونمتداولة عندما يارصدة يتم تصنيف املوجودات واملطلوبات ك

 وفقاً تم تصنيفها واليت ي خاطر،املض تغطية اغر ألاألدوات املالية املشتقة  باستثناء ،من تاريخ قائمة املركز املايل
    البند املتعلق هبا.لتصنيف 
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 الموجودات والمطلوبات المالية
تتم مقاصة املوجودات باملطلوبات ويدرج املبلغ بالصايف ضمن القوائم املالية املوحدة، عندما يكون للمجموعة 

فس نحق قانوين ملزم ونية لتسوية هذه املبالغ على أساس الصايف، أو االعرتاف هبذه املوجودات واملطلوبات يف 
 .الوقت

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
ة بإعداد قائمة التدفقات النقدية املوحدة باستخدام الطريقة غري املباشرة. يتم حتويل التدفقات النقديتقوم اجملموعة 

 .السعودي باستخدام متوسط سعر الصرف ريـالبالعمالت األجنبية إىل ال
 

 تتمة -الهامة ملخص السياسات المحاسبية  - 3

 القطاعية تقاريرال
 أو بتقدمي خدمات معينة (قطاع أعمال) أو يقوم ببيعمنتجات وم ببيع القطاع هو جزء أساسي من اجملموعة، يق

يعة بأو بتقدمي خدمات يف بيئة اقتصادية معينة، وعادًة ما يكون القطاع معرض ملخاطر وعوائد ذات طمنتجات 
 خمتلفة عن القطاعات األخرى.

 
 نقد وما يعادله - 4

 2014  2013 
 28.748.830  26.152.508 ودائع ألجل

 6.970.478  7.808.844 أرصدة لدى البنوك
 33.961.352  35.719.308 

 2014ديسمرب  31سعودي كما يف  ريـال مليار 0.78 تبلغ مقّيدةعلى أرصدة نقدية  يشتمل النقد وما يعادله
 حساباتهبا يف  حمتفظ متعلقة بربامج االدخار للموظفني اليت متثل ودائعسعودي)، و  ريـال مليار 0.74: 2013(

 مستقلة غري متاحة للمجموعة. بنكية
 

 ةالمدينالذمم  - 5
 2014  2013 

 26.117.677  22.704.605 ةجتاري ةمدينذمم 
 4.252.521  3.542.116 )27 (إيضاح أجانب يف شركات تابعةمبالغ مستحقة من شركاء 

 26.246.721  30.370.198 
 )253.853(  )247.097( : خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاناقصاً 

 25.999.624  30.116.345   
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)
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 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 المخزون - 6

 2014  2013 
 16.741.766  15.454.259 خمزون تام الصنع

 7.750.003  7.681.522 مواد خام
 6.678.491  6.550.526 قطع غيار

 1.387.456  1.447.571 بضاعة يف الطريق
 1.069.600  1.727.769 خمزون قيد التصنيع

 32.861.647  33.627.316 
 )1.185.364(  )1.186.727( بضاعة متقادمة وبطيئة احلركةناقصاً : خمصص 

 31.674.920  32.441.952 
 

 المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى - 7

 2014  2013 
 1.414.157  1.565.027 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 532.535  317.784 مدينةضرائب 
 188.253  224.273 وظفنيامل سلف وذمم

 1.930.871  2.021.981 أخرى
 4.129.065  4.065.816 

 .متنوعةإيرادات مستحقة على ودائع ألجل، وبنود و يشتمل بند أخرى على دفعات مقدمة ملقاولني، 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)
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 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 االستثمارات – 8

نسبة  
 الملكية ٪

 الحصة في الملكية 
 2013  2014  الشركات الزميلة

 650.591  655.157  33.33 شركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات
 256.308  164.993  31.28 شركة اخلليج لدرفلة األملنيوم

 2.062.603  2.432.557  30.00 شركة معادن للفوسفات
 1.246.243  1.336.245  24.81 شركة مرافق الطاقة واملاء يف اجلبيل وينبع (مرافق)

 1.775.642  1.883.161  20.62 ش.م.ب (ألبا) –أملنيوم البحرين  شركة
 250.192  266.142  20.00 الشركة الوطنية لنقل الكيماويات

 -  859.037  15.00  شركة معادن وعد الشمال للفوسفات
 799.192  893.775   أخـــرى

   8.491.067  7.040.771 
      المشروع المشترك

 2.191.591  2.893.904  50.00 ةساينوبيك/سابك تياجنني للبرتوكيماويات احملدودشركة 
   11.384.971  9.232.362       

 االستثمارات المقتناة حتى تاريخ
 (صكوك وسندات) االستحقاق  

  
3.228.097  3.524.867       

      االستثمارات المتاحة للبيع
 351.662  529.510   مدرجة و غري مدرجةاستثمارات يف أوراق مالية 

 382.488  -    مبالغ مدفوعة على حساب استثمارات
   529.510  734.150 
   15.142.578  13.491.379 

 
 يل:النحو التا على ا مبوجب طريقة حقوق امللكيةهباملستثمر ستثمارات يف الشركات الكانت حركة ا

 2014  2013 
 7.369.849  9.232.362 رصيد بداية السنة

 كشركة ساينوبيك/سابتعديل الرصيد االفتتاحي لالستثمار يف 
 2.149.764  - تياجنني للبرتوكيماويات احملدودة   

 328.756  920.494 األرباحاحلصة يف 
 215.572  1.636.660  تعديالت/إعادة التصنيف /اإلضافات

 )831.579(  )404.545( توزيعات أرباح مستلمة
 9.232.362  11.384.971 رصيد �اية السنة
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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 تتمة - االستثمارات  – 8

 الشركات الزميلة
شركة معادن و للفوسفات وعد الشمال مت تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكيماويات، وشركة مرافق، وشركة معادن

لة يف اململكة العربية السعودية، بينما مت تأسيس شركة اخلليج لصناعة البرتوكيماويات، وشركة اخلليج لدرف للفوسفات
 شركات زميلة استثمارات يف بشكل رئيسي ستثمارات األخرىالألبا يف مملكة البحرين. تشمل ا األملنيوم، وشركة

 إل. آر. إيه. سابك لوكسمبورج إس. ات تابعة لشركةلشرك

 متاحة للبيعاستثمارات 
حصص ملكية يف شركات ليس للمجموعة تأثري أسهم و  مدرجةوغري  مدرجةأوراق مالية ستثمارات يف الثل امت

 .عليها فّعال

 ةمسامهة سابك لالستحواذ على حص اتحساب االستثمار  علىميثل املبلغ املدفوع  2013ديسمرب  31كما يف 
الشمال. إن شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وموزاييك فوسفات  وعدمن مشروع فوسفات  ٪15 بنسبة

مسؤولية  إنشاء شركة ذاتعلى األطراف  اتفقوفقًا التفاقية الشركاء،  يب. يف هي أطراف أخرى لذلك املشروع.
 خالل .2013ديسمرب  31حمدودة لتنفيذ املشروع. وقد كانت اإلجراءات النظامية لذلك قيد اإلجناز كما يف 

شركة  أسيست وذلك عنداألستثمارات يف الشركات الزميلة  ضمن األستثمارهذا  وتصنيف مت حتويل 2014 عام
 .للفوسفات وعد الشمال معادن
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 والمعدات والمصانعالممتلكات   – 9

 
  واملعداتاملصانع   واملباين األراضي

األثاث والرتكيبات 
  والسيارات

األعمال اإلنشائية 
  حتت التنفيذ

 اإلجمــالي
2014  

 اإلمجــايل
2013 

            التكلفة:
 278.790.854  289.085.663  28.370.398  3.821.295  227.230.027  29.663.943 يف بداية السنة

 17.151.164  16.366.984  13.674.219  320.670  2.258.889  113.206 إلضافاتا
 )2.260.347(  )3.742.493(  )9.312.383(  )102.935(  4.274.550  1.398.275 حتويالت/ استبعادات

 كساينوبيك/سابالتوقف عن توحيد 
 -  -  -  -  - تياجنني للبرتوكيماويات احملدودة  

 
)5.715.219( 

 1.119.211  )3.592.930(  )76.755(  )62.737(  )2.710.296(  )743.142( تسويات ترمجة عمالت أجنبية
 289.085.663  298.117.224  32.655.479  3.976.293  231.053.170  30.432.282 في نهاية السنة

             :واالنخفاض في القيمة اإلستهالك
 113.350.538  123.650.752  -  3.078.007  108.888.856  11.683.889 يف بداية السنة 

 11.778.456  12.417.639  -  349.039  10.785.684  1.282.916 للسنة احملمَّل 
 )1.427.642(  )2.889.144(  -  )412.416(  )2.232.446(  )244.282( ستبعاداتاحتويالت/ 

ك ساينوبيك/سابالتوقف عن توحيد 
 -  -  -  - تياجنني للبرتوكيماويات احملدودة

 
- 

 
)727.704( 

 677.104  )2.078.998(  -  )53.119(  )1.764.426(  )261.453( تسويات ترمجة عمالت أجنبية
 123.650.752  131.100.249  -  2.961.511  115.677.668  12.461.070 يف �اية السنة

            صافي القيمة الدفترية:
   167.016.975  32.655.479  1.014.782  115.375.502  17.971.212 2014ديسمبر  31في 
 165.434.911    28.370.398  743.288  118.341.171  17.980.054 2013ديسمرب  31يف 
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 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة -والمعدات  والمصانعالممتلكات  - 9

بلغت  .ديدةاملشاريع اجلو ، توسعة املصانع القائمة يمتثل األعمال اإلنشائية حتت التنفيذ، بشكل رئيس
 سعودي). ريـال مليار 0.3: 2013( 2014سعودي خالل عام  ريـال مليار 0.3املالية املرمسلة  النفقات

: 2013(سعودي  ريـال مليار 1.9تشتمل األراضي واملباين على مبلغ قدره  2014ديسمرب  31كما يف 
سعودي) وميثل تكلفة األراضي اململوكة. إن األراضي املقام عليها املصانع واملرافق اخلاصة  ريـال مليار 1.9

ل يببعض الشركات التابعة يف اململكة العربية السعودية مستأجرة بعقود قابلة للتجديد من اهليئة امللكية للجب
 يف لبعض الشركات التابعةواملعدات  واملصانعمت رهن بعض املمتلكات  سنة. 30وينبع لفرتات تصل اىل 
 ملمنوحة هلا.ا ألجل لصاحل صندوق التنمية الصناعية السعودي ضماناً للقروض اململكة العربية السعودية

 
 الموجودات غير الملموسة -10

 2014  2013 
 13.276.421  12.524.220 شهرة

  وتكلفة قائمة عمالء خرتاع وعالمات جتاريةابراءات 
 4.823.207  4.013.791 ملموسة أخرى وموجودات غري  

 4.097.105  3.073.371 مصاريف ما قبل التشغيل وتكاليف مؤجلة
 19.611.382  22.196.733 

 
 الشهرة

 ديسمرب كاآليت: 31كانت حركة الشهرة املسجلة من قبل اجملموعة كما يف 

 2014  2013 
 13.254.202  13.276.421 يف بداية السنة
 22.219  )752.201( عمالت أجنبيةفروقات حتويل 
 13.276.421  12.524.220 يف �اية السنة

  

-24- 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
  تتمة -الموجودات غير الملموسة  -10

  تتمة - الشهرة
 مراجعة االنخفاض في القيمة

 الشـــــهرة الذي مت إجراؤه على مســـــتوى اجملموعة خالل الســـــنة املنتهية يف االخنفاض يف قيمةعلى اختبار  اءً بن
 اخنفاض يف قيمتها.  سجيل أي، مل يتم ت2014ديسمرب  31

 
أساس التدفقات  وذلك على بناًء على احتساب صايف القيمة احلاليةمت حتديد قيمة الشهرة القابلة لالسرتداد 

واملعتمدة من  صلةذات الة للنقدية ولدنقدية املتوقعة للوحدات املات الالنقدية املخصومة املبنية على التدفق
اإلدارة لفرتة مخس سنوات. وقد مت استخدام معدل منو تقديري على مدى فرتة توقعات التدفقات النقدية 
اليت تزيد عن مخس سنوات. تعتقد اإلدارة بأن معدل النمو التقديري ال يزيد عن متوسط معدل النمو للمدى 

. إن معدل اخلصم املستخدم كان قبل احتساب الضريبة ويعكس ذو الصلةاألجل املستخدم يف النشاط طويل 
مة القابلة أن احتساب القي صايف القيمة احلالية. تبني من طريقة ذو الصلةخماطر حمددة تتعلق بالنشاط 

ويل ومعدل النمو املدى الط معدالت النمو علىافرتاضات أداء النشاط و  لالسرتداد يتأثر كثرياً بالتغريات يف
 النهائية. الرأمسالية خالل الفرتة والنفقاترأس املال العامل و النهائي ومعدل اخلصم 

 
 الموجودات غير المتداولة األخرى -11

 2014  2013 
 928.158  997.973 برنامج متليك الوحدات السكنية

 401.578  441.308 للموظفني سلف
 217.897  419.590 ضرائب مؤجلة

 733.976  661.440 )17مدفوعات ضرائب مسرتدة (إيضاح 
 112.500  112.500 رسوم استخراج معادن مدفوعة مقدماً 

 701.109  884.997 أخرى
 3.517.808  3.095.218 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة - الموجودات غير المتداولة األخرى -11

 سكنيةالوحدات البرنامج تمليك 
ملؤهلون بتطبيق برامج متليك وحدات سكنية للموظفني، ومبوجبها مينح املوظفون اقامت بعض الشركات التابعة 

فرصة شراء وحدات سكنية يتم إنشاؤها من قبل هذه الشركات التابعة. تسدد تكلفة األراضي وتكاليف 
سنة. تنتقل ملكية هذه الوحدات السكنية للموظفني بعد  20اإلنشاء املباشرة من قبل املوظفني على مدى 

 سداد كامل املبلغ املستحق.

 الضرائب المؤجلة
العديد من  إل. العاملة يف آر. إيه. تتعلق الضـــرائب املؤجلة بشـــركات تابعة لشـــركة ســـابك لوكســـمبورج إس.

 الدول.

 دةتر ضرائب مس مدفوعات
 اقية سعر الشراءنتيجة التف )جينريال اليكرتيك(الضرائب من شركة  مدفوعاتباسرتداد  هذا الرصيد تعلقي

ة تابعة لشركة سابك شرك ينغ يب. يف. وهيبالستيكس انوفيشن هولدشركة سابك باالستحواذ على  املتعلقة
 . آر. إل.إس إيه لكسمبورج

 أخرى
 .ى بشكل أساسي على مبالغ مدفوعة مقدماً ملقاولني وبنود أخرىيشتمل بند أخر 

 
 البنكية قصيرة األجل التسهيالت -12

 مليار 0.07لغت بو السائدة يف الســوق  للمعدالتمالية وفقاً  نفقات القروض البنكية قصرية األجل ختضع
سعودي). لدى اجملموعة تسهيالت  ريـال مليار 0.4: 2013( 2014ديسمرب  31سعودي كما يف  ريـال

 2014ديسمرب  31سعودي كما يف  ريـال مليار 7.6 بلغتائتمانية قصرية األجل غري مستخدمة 
 .سعودي) ريـال مليار 9.5: 2013(
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 القروض طويلة األجل  -13

 2014  2013 
    قروض ألجل
 49.058.673  54.098.237 قروض جتارية

 6.201.656  5.321.438 صندوق االستثمارات العامة
 3.153.104  3.322.243 صندوق التنمية الصناعية السعودي

 62.741.918  58.413.433 
 11.382.375  10.918.875 سندات

     10.000.000  10.000.000 سندات دين
 79.795.808  83.660.793 إجمالي القروض

 )5.725.889(  )13.906.668( ناقصاً : اجلزء املتداول من القروض طويلة األجل
 )122.842(  )578.066( نفقات مالية مرمسلة         

 69.176.059  73.947.077 
 

 القروض ألجل
عدالت عمولة مب على أقساط ذه القروضه ستحق سدادي. استثماراهتاحصلت اجملموعة على قروض لتمويل 

 تتماشى مع األحكام املنصوص عليها بكل اتفاقية. ،متفاوتة
 
صندوق االستثمارات العامة وصندوق التنمية الصناعية السعودي تسدد  قبل مناملمنوحة ن القروض ألجل إ

 بينما تةنفقات مالية مبعدالت متفاو ل صندوق االستثمارات العامةقروض  ختضع .على أقساط نصف سنوية
علي  بناءً  دارية سنويةإتعاب أو  تعاب مدفوعة مقدماً أل صندوق التنمية الصناعية السعوديقروض  ختضع

 .اتفاقيات تلك القروض
 

 سنداتال
 :2014ديسمرب  31فيما يلي السندات القائمة كما يف 

شركة تابعة لسابك لكسمبورج وهي  يب. يف. 1شركة سابك كابيتال  أصدرت 2010نوفمرب  2بتاريخ 
. مت ٪3مليار دوالر أمريكي مبعدل عمولة  1سندات (مدهتا مخس سنوات) مببلغ  . آر. إل.إس. إيه

 استخدام املتحصالت يف سداد دين خارجي.

 شركة تابعة لسابك لكسمبورجوهي يب. يف.  2أصدرت شركة سابك كابيتال  2013أكتوبر  3بتاريخ 
 .٪2.625أمريكي مبعدل عمولة دوالر مليار  1سندات (مدهتا مخس سنوات) مببلغ  إس. إيه. آر. إل.

 مت استخدام املتحصالت يف سداد دين خارجي.
  

-27- 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة - القروض طويلة األجل  -13

 تتمة -السندات 
يب. يف. سندات (مدهتا سبع سنوات) مببلغ  1أصدرت شركة سابك كابيتال  2013نوفمرب  20بتاريخ 
تاريخ بمليون يورو  750استخدام املتحصالت لتسوية سندات مببلغ . مت ٪2.75مليون يورو مبعدل  750

  .2013نوفمرب  28 يف استحقاقها

قدمت سابك ضمانات لسندات وبعض قروض ألجل حصلت عليها بعض الشركات التابعة. إن املبلغ 
 مليار ريـال سعودي). 38.0: 2013مليار ريـال سعودي ( 32.4هو  2014ديسمرب  31القائم كما يف 

 الدين سندات
تفاقية إصدار سندات دين غري مضمونة (طرح خاص) مع ا 2009ديسمرب  29وقعت سابك، بتاريخ 

سعودي، مت سحب  ريـالمليار  10صندوق االستثمارات العامة على عدة إصدارات مببلغ إمجايل قدره 
 سنوات من تاريخ إصدارها. 7تلك السندات بالكامل وتستحق الدفع بعد 

 
 لقروض طويلة األجل:ل السداد جدولفيما يلي 

 2014  2013 
2014 -  5.725.889 
2015 13.906.666  13.957.096 
2016 14.626.166  12.645.864 
2017 12.750.858  11.827.076 
2018 14.383.127  13.618.639 
 22.021.244  27.993.976 ما بعدها
 79.795.808  83.660.793 اإلمجايل
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 الذمم الدائنة -14

 2014  2013 
 19.458.629  17.581.494 ذمم دائنة جتارية

 45.198  35.661 )27اح (إيض شركات تابعةيف أجانب  مبالغ مستحقة إىل شركاء
 17.617.155  19.503.827 

 
 األخرى المتداولة لمستحقة الدفع والمطلوباتالمصاريف ا -15

 2014  2013 
 6.499.703  4.679.296  مطلوبات مستحقة

 3.145.573  1.143.172 توزيعات أرباح مستحقة 
 1.645.118  1.171.582 ضرائب مستحقة

 1.326.026  1.248.703 املوظفنيب تتعلقمستحقات 
 319.341  308.770 حجوزات عقود دائنة

 148.046  107.044 )31اجلزء املتداول (إيضاح  -إجيار رأمسايل 
 911.550  981.783 أخـرى

 
9.640.350 

 13.995.35
7 

 
 .األجنبيةركات الش بعض وكذلك علىعلى الشركاء األجانب املستحقة الضرائب  ،الضرائب املستحقة تشمل
 مطلوبات متنوعة. أخـرىوتشمل  جنبيةاألعمالت ال حتويلفروقات  ستحقةاملطلوبات امل تشمل

 
 المستحقة الزكاة -16

 :مبا يليحركة خمصص الزكاة اخلاص باجملموعة  تتلخص
 2014  2013 

 3.207.770  3.049.797 يف بداية السنة
 2.300.000  2.100.000 جمنب خالل السنة
 )2.457.973(  )2.948.146( مدفوع خالل السنة

 3.049.797  2.201.651 يف �اية السنة
 

لى قوائم مالية ع إقراراهتا الزكوية ملصلحة الزكاة والدخل بناءً تقدم سابك وشركاهتا التابعة اململوكة بالكامل 
ا الزكوية بشكل موحدة منفصلة تعد فقط هلذا الغرض. تقدم الشركات التابعة غري اململوكة بالكامل إقراراهت

 لكل شركة. مستقل
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة - المستحقة الزكاة  -16

مت تقدمي اإلقرار  .2012ديسمرب  31والدخل حىت مت سابك بإ�اء وضعها الزكوي مع مصلحة الزكاة قا
مازالت سابك بانتظار إ�اء  ملصلحة الزكاة والدخل واحلصول علي الشهادة النهائية. 2013الزكوي لعام

 مع مصلحة الزكاة والدخل. 2013ها الزكوي لعام وضع
 

 المطلوبات غير المتداولة األخرى -17
 2014  2013 

 2.861.359  3.036.491 أخرىضريبة مؤجلة و مطلوبات 
 645.218  1.108.956 )13التزامات مبوجب عقود إجيار رأمسايل (إيضاح 

 4.145.447  3.506.577 
 

شركات التابعة ال يفمسجلة  مؤجلةعلى ضرائب  رئيسيبشكل يشتمل بند ضرائب مؤجلة ومطلوبات أخرى 
 أخرى ومطلوبات) 11(إيضاح  جينريال إليكرتيكشركة  بالنيابة عن مستحقة ضرائب ومدفوعات األجنبية

 طويلة األجل.
 

 الموظفين منافع -18
 2014  2013 

 9.706.825  10.975.100 مكافأة �اية اخلدمة
 731.102  832.498 املوظفنيبرنامج ادخار 

 56.792  57.570 برنامج التقاعد املبكر
 11.865.168  10.494.719 

 
 رأس المال -19

 ريـال 10سهم، قيمة كل سهم  مليار 3سعودي من  ريـال مليار 30يتكون رأس مال شركة سابك البالغ 
 .2013و  2014ديسمرب  31سعودي كما يف 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 االحتياطيات -20

 االحتياطي النظامي
 وي املوحددخل السنالمن صايف  ٪10طبقاً ألحكام نظام الشركات السعودي، جيب على سابك أن حتول 

إىل االحتياطي النظامي حىت يبلغ جمموع هذا االحتياطي نصف رأس املال. إن هذا االحتياطي غري قابل 
 للتوزيع.

 االحتياطي العام
 التخصيصبة للمسامهني تكوين احتياطي عام وذلك امطبقًا للنظام األساسي لسابك ، حيق للجمعية الع

من األرباح املبقاة. ميكن زيادة أو ختفيض هذا االحتياطي العام بقرار من املسامهني. إن هذا االحتياطي قابل 
 للتوزيع.

 حقوق الملكية غير المسيطرة -21
ربية السعودية بالشركات التابعة يف اململكة الع واليت هي أساساً متعلقة حقوق امللكية غري املسيطرةمت إظهار 

 صايف يف حصة حقوق امللكية غري املسيطرةركز املايل املوحدة ضمن حقوق امللكية. مت إظهار يف قائمة امل
يف  ملسيطرةحقوق امللكية غري اكانت حركة   نتائج الشركات التابعة كبند مستقل يف قائمة الدخل املوحدة.

 ة املركز املايل املوحدة كاآليت:قائم
 2014  2013 

 50.436.310  50.384.666 يف بداية السنة
 14.888.066  13.198.980 حصة حقوق امللكية غري املسيطرة

 )14.939.710(  )14.697.635( وأخرى  مدفوعة توزيعات أرباح
 50.384.666  48.886.011 يف �اية السنة

 والعمومية واإلدارية يةاريف البيعمصال -22
 2014  2013 

 5.571.986  5.959.815 بيع وتوزيع
 2.600.854  3.090.104 موظفنيتكاليف 

 2.452.652  2.508.115 وعمومية مصاريف إدارية
 1.649.526  1.864.281 مصاريف تقنية وابتكار

 484.654  265.717 و اخنفاض يف القيمة ستهالك وإطفاءا
 13.688.032  12.759.672 
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 خرىاأليرادات اإل -23

 2014  2013 
 746.227  524.294 إيرادات ودائع ألجل

 608.508  852.869 أخرى
 1.377.163  1.354.735 
 

 اتملعدات وفروقوا واملصانعونتائج استبعاد املمتلكات  مستحقة يشتمل بند األخرى على مطالبات تأمني
 أخرى.بنود متنوعة و  الت األجنبيةالعم حتويل

 ربح السهم -24
 .2013و  2014 ديسمرب 31 يفكما ة  ـمالقائ معلى أساس متوسط عدد األسه ماب ربح السهــمت احتس
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 المعلومات القطاعية -25

 تتكون عمليات اجملموعة من قطاعات األعمال الرئيسة التالية:
 البالستيك املبتكرة.منتجات يشتمل على الكيماويات والبوليمرات والكيماويات املتخصصة و   : قطاع الكيماويات

 يشتمل على منتجات األمسدة. : قطاع األسمدة
 والصلب. يشتمل على منتجات احلديد : قطاع المعادن
 ومراكز التقنية واالبتكار واألنشطة اإلستثمارية وشركة سابك لالستثمارات الصناعية. ييشتمل على عمليات املركز الرئيس  : يالمركز الرئيس

 
  رئيسيالمركـــز الـ  اع المعــادنقطـ  قطـاع األسمـدة  قطـــــاع الكيماويات 

 وحذوفات عندتسويات 
 اإلجـمالــي  توحيد القوائم المالية

 السنة المنتهية في
  2014ديسمبر  31

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 188.122.552  )61.635.159(  12.086.170  13.506.993  7.247.615  216.916.933 المبيعات
 51.650.150  1.069.894  4.542.165  1.983.169  4.153.633  39.901.289 إجمالي الربح
 23.347.114  )33.710.818(  23.880.214  1.354.093  4.169.170  27.654.455 صافي الدخل

 340.041.079  )173.519.585(  229.420.814  24.559.855  13.559.798  246.020.197 إجمالي الموجودات
 128.622.498  )102.105.025(  61.731.464  5.916.661  1.770.095  161.309.303 إجمالي المطلوبات

 السنة املنتهية يف
  2013ديسمرب  31

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 188.986.038  )64.163.529(  11.293.941  14.277.661  7.284.884  220.293.081 املبيعات
 55.298.901  1.303.470  4.909.726  2.452.413  4.250.698  42.382.594 إمجايل الربح

 25.278.382  )36.697.020(  26.028.469  1.767.432  4.445.045  29.734.456 صايف الدخل
 337.242.917  )184.898.335(  225.547.539  23.295.212  14.170.989  259.127.512 إمجايل املوجودات
 130.586.834  )112.130.383(  64.254.185  5.506.111  1.894.094  171.062.827 إمجايل املطلوبات

-33- 



 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة - المعلومات القطاعية -25

 
ما تتضمن مبالغ الشركات التابعة والزميلة. ك نتائجللقطاعات أعاله احلصص يف  النتائجصايف إمجايل تضمن ي

 االستثمارات يف الشركات التابعة.إمجايل املوجودات للقطاعات أرصدة حسابات 

ة يواق الرئيساألس يرتكز جزء كبري من املوجودات التشغيلية للمجموعة يف اململكة العربية السعودية. إن
ملنتجات اجملموعة من الكيماويات هي أوروبا والواليات املتحدة األمريكية والشرق األوسط وآسيا ودول 

رق آسيا واسرتاليا ، يف جنوب شيلقطاع األمسدة باجملموعة، بشكل رئيس ةيترتكز األسواق الرئيسالباسفيك. 
، يف يوأمريكا اجلنوبية وأفريقيا والشرق األوسط. أما مبيعات قطاع املعادن فترتكز، بشكل رئيس اونيوزلند

 اململكة العربية ترتكز يف ين أنشطة املركز الرئيسإاململكة العربية السعودية ودول جملس التعاون اخلليجي. 
 السعودية.

 األدوات المالية وإدارة المخاطر -26
صدة املدينة واألر  ةاملدينالذمم و  والودائع ألجل، ،وما يعادله ، من نقدي، بشكل رئيستتكون األدوات املالية

البنكية  يالتوالتسهوالدفعات املقدمة، األخرى، واألدوات املالية املشتقة، واالستثمارات يف األوراق املالية، 
 خرى.األجل، واملطلوبات األ، واملصاريف املستحقة الدفع، والقروض طويلة ةالدائنالذمم قصرية األجل، و 

 
متثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إىل تكبد الطرف اآلخر خسارة  - االئتمانخماطر 

ملخاطر االئتمان. يتم االحتفاظ بالنقدية لدى بنوك ذات تصنيف  موعة تركيز هاممالية. ال يوجد لدى اجمل
 بعد خصم خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها. ةاملدين الذمم جيد. يتم إظهار رصيد ائتماين

 
متثل املخاطر النامجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار  - خماطر أسعار العموالت

جملموعة موجودات هامة طويلة األجل مرتبطة بعموالت، لكن االعموالت السائدة يف السوق. ال يوجد لدى 
. تقوم اجملموعة بإدارة قروضها ذات أسعار 2014ديسمرب  31رتبطة بعموالت كما يف لديها مطلوبات م

) واليت هلا تأثري اقتصادي على حتويل 28مقايضات أسعار العموالت (إيضاح  باستخدام العائمةالعموالت 
عند  ،إىل قروض بعمولة ثابتة. تنص اتفاقيات مقايضات أسعار العموالت متقلبةالقروض من قروض بعمولة 

 تقلبةمممارستها ، على أن تتبادل اجملموعة مع الطرف اآلخر الفرق بني أسعار العقود بعمولة ثابتة وبعمولة 
  .لغ االمسية األصلية املتفق عليهاواليت يتم احتساهبا على أساس املبا –يف فرتات حمددة  –
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 ألساسية (سابك) والشركات التابعةالشركة السعودية للصناعات ا
 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تتمة - األدوات المالية وإدارة المخاطر -26

ألدوات الصعوبات اليت تواجهها اجملموعة يف توفري األموال للوفاء بالتزاماهتا املتعلقة با متثل - خماطر السيولة
املالية. حتدث خماطر السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مايل ما خالل فرتة قصرية، مببلغ يقارب قيمته 

لوفاء بأية التزامات ل الكافية العادلة. تدار خماطر السيولة وذلك مبراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة
 .مستقبلية

 
متثل املخاطر النامجة عن تذبذب قيمة األدوات املالية نتيجة للتقلبات يف أسعار الصرف  - خماطر العمالت

األجنيب. تقوم اجملموعة مبراقبة التغريات يف أسعار الصرف األجنيب وحتمل آثارها على القوائم املالية املوحدة 
 وفقاً لذلك.

 
هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بني  -القيمة العادلة لألدوات املالية 

فة . وحيث أنه يتم إعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلةأطراف راغبة يف ذلك وبشروط تعامل عادل
ن القيمة العادلة ة والقيمة العادلة. تعتقد اإلدارة بأبني القيمة الدفرتي اتالتارخيية، فإنه ميكن أن تنتج فروق

 للموجودات واملطلوبات املالية ال ختتلف كثرياً عن قيمتها الدفرتية.

 الشركات التابعة في األجانب المعامالت مع الشركاء -27
 ألجانبا لشركة سابك، خالل دورة أعماهلا العادية ، ببيع منتجاهتا إىل الشركاء التابعةتقوم بعض الشركات 

خالل السنة  سعودي ريـال مليار15.6 األجانب. بلغت املبيعات للشركاء مبوجب اتفاقيات التسويق والبيع
 األجانبسعودي). كما يقوم بعض الشركاء  ريـال مليار 16.0: 2013( 2014ديسمرب  31املنتهية يف 

التفاقيات لشركة سابك طبقًا ل التابعةبتقدمي خدمات التقنية واالبتكار وخدمات أخرى لبعض الشركات 
 ، على التوايل.14و  5يف اإليضاحني  األجانبإىل الشركاء  /. مت إظهار املبالغ املستحقة مناملربمة

 األدوات المالية المشتقة -28
ة االمسية من القيم املتبقي أسعار عموالت. بلغ الرصيدلدى سابك أدوات مالية مشتقة تشمل مقايضات 

 6.7: 2013سعودي ( ريـال مليار 4.4مبوجب هذه االتفاقيات  2014ديسمرب  31قائم كما يف وال
 سعودي). ريـال مليار
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 (شركة مساهمة سعودية)

 
 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 تخصيص صافي الدخل -29

ه 1435مجادى اآلخرة  13 للمسامهني، خالل اجتماعها السنوي املنعقد بتاريخ ةصادقت اجلمعية العمومي
على  2013 ديسمرب 31صايف دخل السنة املالية املنتهية يف  ختصيصعلى ) 2014إبريل  13املوافق (

 النحو التايل:
تضمنت  ريـال سعودي للسهم الواحد) 5ريـال سعودي (بواقع  مليار 15توزيع أرباح نقدية مببلغ  •

) ختص ريـال سعودي للسهم الواحد 2بواقع ي (مليار ريـال سعود 6توزيعات نقدية مرحلية مببلغ 
 .2013النصف األول من عام 

 مليون ريـال سعودي مكافأة ألعضاء جملس اإلدارة. 1.8صرف مبلغ قدره  •
 وظفني.مل يشمل الرصيد احملّول أثر إعادة تقييم منافع امل إىل االحتياطي العام. الرصيد املتبقيحتويل  •

) على توزيع أرباح نقدية 2014يوليو  3ه (املوافق 1435رمضان  6صادق جملس إدارة سابك بتاريخ 
ريـال سعودي  2.5مليار ريـال سعودي (بواقع  7.5قيمتها  2014مرحلية عن النصف األول من عام 

 للسهم الواحد). 

) توزيع أرباح نقدية مرحلية 2014ديسمرب  17ه (املوافق 1436صفر  25جملس اإلدارة بتاريخ  وصىأ
ريـال  3مليار ريـال سعودي (بواقع  9قيمتها  2014ديسمرب  31الثاين من السنة املنتهية يف  عن النصف

وزيعات جلمعية العمومية للمسامهني. يبلغ إمجايل تا وافقةملتوزيعات األرباح  ضعسعودي للسهم الواحد). خت
ريـال  5.5سعودي (بواقع مليار ريـال  16.5مبلغ  2014ديسمرب  31األرباح النقدية للسنة املنتهية يف 

 سعودي للسهم الواحد).
 

 المحتملة االلتزامات -30
هناك قضايا مقامة ضد اجملموعة خالل دورة أعماهلا العادية، ويتم الرتافع بشأ�ا. يف حني أنه ال ميكن حتديد 

جوهري على  ليبسالنتيجة النهائية هلذه القضايا بشكل مؤكد، ال تتوقع اإلدارة بأن يكون هلذه القضايا أثر 
 القوائم املالية املوحدة للمجموعة.

 
سعودي  ريـالمليار  3.0أصدرت البنوك اليت تتعامل معها اجملموعة، نيابة عنها، ضمانات بنكية قدرها 

 سعودي) وذلك خالل دورة أعماهلا العادية. ريـالمليار  2.3: 2013(
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 (بآالف الريـاالت السعودية)

 
 االرتباطات -31

 الرأسمالية االرتباطات
ديسمرب  31سعودي تقريباً كما يف  ريـال مليار 11.9 مبلغ الرأمسالية النفقاتسابك بشأن  ارتباطاتبلغت 

 سعودي). ريـال مليار 18.7: 2013( 2014

يف شركة معادن وعد الشمال  ٪15جتاه مسامهتها يف حصتها يف حقوق امللكية البالغة  ارتباطاتلدى سابك 
جتاه  رتباطات، بلغت اال2014ديسمرب  31"). كما يف "املشروع" أو للفوسفات ("مشروع وعد الشمال

لشروط االتفاقيات املربمة مع املسامهني االخرين  مليون ريـال سعودي. وفقاً  946هذا االستثمار مبلغ 
واملقرضني اخلارجيني للمشروع، فقد وافقت سابك على املسامهة بتمويل إضايف للمشروع، يف ظل ظروف 

 معينة، وبالقدر املطلوب وذلك يف حال الزيادة يف تكلفة املشروع.

 التشغيلي المتعلقة بعقود اإليجار االرتباطات
 ا عن سنة:غري القابلة لإللغاء اليت تزيد مدهت مبوجب عقود اإلجيار التشغيلي االلتزاماتب ملخصفيما يلي 

 2014  2013 
2014 -  1.635.734 
2015 1.395.249  1.309.945 
2016 1.314.941  1.096.907 
2017 1.101.128  762.157 
2018 838.797  541.665 
 1.856.617  3.558.681 ما بعدها

 8.208.796  7.203.025 

 عقود اإليجار الرأسمالي: بموجباالرتباطات 
 بااللتزامات مبوجب عقود اإلجيار الرأمسايل اليت تزيد مدهتا عن سنة: ملخصفيما يلي 

 2014  2013 
2014 -  148.046 
2015 185.663  143.786 
2016 194.201  144.723 
2017 160.130  105.652 
2018 161.319  103.706 
 571.136  1.150.405 ما بعدها

     1.217.049  1.851.718 حلد األدىن لدفعات اإلجيارا
 )423.785(  )635.718( مالية نفقاتناقصاً: 
 )148.046(  )107.044( )15(إيضاح  اجلزء املتداول        

 645.218  1.108.956 )71اجلزء غري املتداول (إيضاح 
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 2014 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
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 األحداث الالحقة -32

قد يكون  2014ديسمرب  31املالية يف هامة منذ �اية السنة  الحقة أية أحداث وجودتعتقد اإلدارة بعدم 
 يف هذه القوائم املالية املوحدة. واملشمولةهلا أثر جوهري على املركز املايل للمجموعة 

 اعتماد القوائم المالية الموحدة -33
فرباير  24هـ املوافق 1436 وىلاأل مجادى 5حدة يف تاريخ صادق جملس اإلدارة على القوائم املالية املو  

2015. 

 أرقام المقارنة -34
 أعيد تبويب بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة احلالية.
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	16.394.004
	145.415.015
	29
	-
	-
	(9.000.000)
	(9.000.000)
	-
	29
	-
	-
	(1.800)
	(1.800)
	-
	29
	9.778.462
	-
	-
	(9.778.462)
	-
	توزيعات
	29
	-
	-
	(6.000.000)
	(6.000.000)
	-
	25.278.382
	صافي
	-
	-
	25.278.382
	-
	أثر
	-
	-
	579.820
	579.820
	-
	93.799.473
	17.471.944
	156.271.417
	الرصيد
	30.000.000
	15.000.000
	الاحتياطي
	إيضاح
	رأس
	الاحتياطي
	الأرباح
	المجموع
	الرصيد
	30.000.000
	15.000.000
	93.799.473
	17.471.944
	156.271.417
	29
	(9.000.000)
	(9.000.000)
	-
	-
	-
	29
	(1.800)
	(1.800)
	-
	-
	-
	29
	(10.276.583)
	-
	-
	10.276.583
	-
	29
	(7.500.000)
	(7.500.000)
	-
	-
	-
	-
	-
	23.347.114
	23.347.114
	-
	أثر
	(584.161)
	(584.161)
	-
	-
	-
	13.456.514
	162.532.570
	2014
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	80.00
	50.00
	50.00
	50.00
	50.00
	42.99
	35.00

	الرصيد
	30.000.000
	15.000.000
	104.076.056
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