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 تقریر مجلس اإلدارة

 
 السادة الكرام مساھمي شركة األسمدة العربیة السعودیة ( سافكو) ،،،،

 
 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

ارة أن یقدم لكم تقریره حول أداء وإنجازات الشركة ومركزھا المالي طبقاً لما ورد في حساباتھا الختامیة یسر مجلس اإلد
 وذلك على النحو التالي:   م،۳۱/۱۲/۲۰۱۳للشركة عن الفترة المنتھیة في 

 
 

 التكوین والنشاط :أوالً 
المؤرخ  ۱۳بموجب المرسوم الملكي رقم م/شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو) ھي شركة مساھمة سعودیة تأسست 

وتاریخ  ۲۰٥٥۰۰۲۳٥۹ھـ، وتم تسجیلھا في مدینة الجبیل الصناعیة بالسجل التجاري رقم ۱۳۸٥جمادى األولى  ۱۱في 
األسمدة الكیماویة ( الرئیس في تصنیع وتسویق  )سافكو(یتمثل نشاط م. و۱۹۹۱مایو  ۱٤ھـ الموافق ۱٤۱۱شوال  ۲۹

 .)اواألمونی  الیوریا
 

، وھي شركة ذات مسؤولیة %) من رأسمال الشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار)٥۰( )سافكوشركة (تمتلك 
م،  ویقع مركز عملیاتھا الرئیس بمدینة الجبیل الصناعیة ۱۰/۰٤/۱۹۸٥ھـ الموافق ۲۰/۰۷/۱٤۰٥محدودة تأسست بتاریخ 

  رئیس في تصنیع وتسویق األسمدة الكیماویة بجمیع أنواعھا.بالمملكة العربیة السعودیة، ویتمثل نشاطھا ال
 

من رأسمال شركة   ٪)۱٫٦۹من رأسمال الشركة العربیة لأللیاف الصناعیة (ابن رشد) و ( %)۳٫۸۷(كما تمتلك (سافكو) 
 الوطنیة للبتروكیماویات ( ینساب). ینبع

 
  واإلنتاجالتشغیل ثانیا: 

م ۲۰۱۲) ألف طن متري للعام ٤٫٤۷۷) ألف طن متري مقارنة بـ (٤٫٥۷٤م (۲۰۱۳م بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجمالي للعا
 %). ۲بارتفاع  قدره (

 
 م:۲۰۱۲م مقارنة بإنتاج عام ۲۰۱۳عام الالرسم البیاني التالي الكمیات المنتجة خالل یوضح و
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 التسویق والمبیعاتثالثاً: 
[٤] 

 



 
، حیث بلغ إجمالي المنتجات المخصصة للبیع واستخدام الباقي كلقیم إلنتاج مادة الیوریا افة تمكنت الشركة من تسویق ك

أي  م،۲۰۱۲عام  متري ) ألف طن۳٫۰۲۸ ، مقارنة بـ (متري ) ألف طن۳٫۰۸۰م (۲۰۱۳عام خالل الالكمیات المباعة 
 ). %۲بلغ (بارتفاع 

 
 م:۲۰۱۲عام الم، مقارنة بمبیعات ۲۰۱۳ام عالویوضح الرسم البیاني التالي الكمیات المباعة خالل 

 

 
 

 والتوقعات المستقبلیة والمخاطرالخطط : رابعاً 
نشاء مصنع تھدف الشركة إلى تنمیة حقوق مساھمیھا من خالل االستغالل األمثل لمواردھا البشریة والمالیة و تقوم حالیاً بإ

كما و متري طنومائة الف ) إلنتاج ماده الیوریا بطاقة سنویة تقدر بملیون  ٥(سافكو جدید في مجمع الشركة في الجبیل 
یعزز سمما  ، م۲۰۱٤من عام  الربع الثالث خاللالمتوقع بدء إنتاجھ بأنھ من المالیة (تداول) أعلن سابقاً على موقع السوق 

 . لشركة على مركز عالمي متقدما ةاستراتیجیات الشركة القائمة على التوسع والنمو في اإلنتاج ومحافظ
فأن منتجاتھا  البتروكیماویةأما بخصوص المخاطر و التوقعات المستقبلیة فأن شركة سافكو بوصفھا أحدى الشركات 

العالمیة وتعمل إدارة الشركة على تقلیل ھذه التأثیرات من خالل زیادة الكمیات  األسواقمعرضة لتقلبات األسعار في 
ألسعار العالمیة انخفاض في ام ۲۰۱۳قد شھد عام و. یادة الكمیات المباعة بفتح منافذ تسویق جدیدةالمنتجة وبالتالي ز
الشركة فإنھ من على توقعات الدوائر االقتصادیة العالمیة لحجم الطلب والعرض المتوقع لمنتجات وبناء لمنتجات األسمدة ، 

 .م۲۰۱۳بعام مقارنة  م۲۰۱٤عام  األسعار خالل معدالت أن تنخفضالمتوقع 
تتعرض الشركات الصناعیة إلى بعض التوقفات غیر المجدولة وقد عملت سافكو للحد من حدوث تلك التوقفات والتقلیل من 
مخاطرھا بتطبیق مشروع االعتمادیة الشاملة لمصانع الشركة وذلك للكشف عن األعطال المحتملة قبل حدوثھا ومن ثم 

، إلى جانب قیام الشركة بالتأمین على جمیع أصولھا و أعمالھا  من تأثیرھا الحد وألتفادیھا اتخاذ اإلجراءات المناسبة 
 .لتعویض الخسائر واألضرار نتیجة للحوادث غیر المتوقعة

م ستكون ھناك توقفات مجدولة لمصانعھا لتنفیذ أعمال الصیانة ۲۰۱٤بأنھ وبحسب خطتھا لعام وتنوه سافكو الى مساھمیھا 
یوم وكذلك لمصنعي  ۲۰یوم والیوریا  ۱۷) األمونیا مدة ۳و لمصنعي سافكو( یوم ۱٥لمدة ) ۲و (لمصنع األمونیا بسافك

، كما وسیتم تنفیذ أعمال الصیانة الدوریة لشركة ابن البیطار (تملك فیھا  یوم ۱۱ یوم والیوریا ۲٥األمونیا مدة ) ٤سافكو (
 یوم  للیوریا.  ٥۲ولمدة  لألمونیا یوم  ٥۸لمدة %) لمصنعي الیوریا واألمونیا ٥۰سافكو

السعودیة  البتروكیماویةتحصل على اللقیم بأسعار تنافسیة كما ھي سائر الشركات  ـ تابعةـ شركة إن سافكو و ابن البیطار 
 على ربحیة الشركة. وأي تغییر یحصل في سعر اللقیم سوف یؤثر

[٥] 
 



 
 

 : األصول والخصوم ونتائج األعمالخامساً 
مقارنة بـ  الشرعیة،) ملیون لایر بعد حسم الزكاة ۳٫۱٦۰م بلغت (۲۰۱۳عام ال خالل باحتمكنت الشركة من تحقیق أر

 .%)۱۸بانخفاض ( م۲۰۱۲حققتھا عام  لایر ) ملیون۳٫۸٦٦(
 انخفاض أسعار المبیعات. إلى األرباح في الرئیس لالنخفاض سببالیعود و
 

مساھمیھا، والمبیعات، واألرباح خالل السنوات الجدول التالي یوضح التغیر في أصول وصافي خصوم الشركة، وحقوق 
 الخمس األخیرة.

 ( مالیین الریاالت السعودیة)                                                                         
 ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ األصول والخصوم وحقوق المساھمین

 ٤۰۷٥ ۳٦۳۷ ٤۷۲۷ ٥۰۹۲ ۳۳٦۸ إجمالي الموجودات المتداولة
 ۳٤٥۲ ۳۲٤۳ ۳۱۹٥ ۳٥۰۰ ٤۳۲۰ ممتلكات وآالت ومعدات

 ۱۲۸۱ ۱٤۹۸ ۱٤۲۳ ۱٤٤۰ ۱۷۷۲ موجودات أخرى
 ۱۰۳۰ ٦۳۰ ٥۸۰ ٦۹۳ ٦۸۸ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ۳٥۳ ۱٦۰ ٤۰ - - قروض طویلة األجل
 ٤۱۰ ٤٥٥ ٥۱٥ ٤۸۲ ٥۰۳ مطلوبات أخرى 

 ۷۰۱٥ ۷۱۳٤ ۸۲۱۰ ۸۸٥۷ ۸۲٦۹ إجمالي حقوق المساھمین
 ۲۰۰۹ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ قائمة الدخل

 ۲۷٤۱ ۳۷۸۹ ٥۰٥۱ ٤۹۸۱ ٤۲٤۰ المبیعات
 ۱۰۳۱ ۱۰۹۹ ۱۲۸٦ ۱۳۷۲ ۱۳٦۲ تكلفة المبیعات

 ٥۲ ٦۸ ۹۱ ۸۷ ۸۱ المصاریف اإلداریة والعمومیة
 ۱٦٥۸ ۲٦۲۲ ۳٦۷٤ ۳٥۲۲ ۲۷۹۷ األرباح التشغیلیة

 ٤۲ ٦٥ ۱۲۳ ۱۳۹ ۷۹ صافي اإلیرادات األخرى
 عملیات المتوقفة ( مصنع الدمام)دخل ال
 م من بیع أرض المصنع"۲۰۱۰"إیراد 

- - - ۳۰۲ ۷۱ 

 ۱۲۹ ۳۰۷ ۳۹۱ ۳۱۲ ۳٦٤ منتسبةیرادات من شركات إ
 ۹٦ ٦۱ ۷۸ ۱۰۷ ۸۰ الزكاة

 ۱۸۰٤ ۳۲۳٥ ٤۱۱۰ ۳۸٦٦ ۳۱٦۰ صافي الربح
 

 سادساً : التوزیع الجغرافي لإلیرادات
 :م۲۰۱۳خالل العام  ع الجغرافي لإلیراداتنسب التوزییبین الرسم البیاني التالي 

 

[٦] 
 



 

 
 
 

 سابعاً : الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیة

 ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ نسبة التغیر )-( أو التغیرات + مالیین الریاالت البند
 )%۱٥( )۷٤۱( ٤٫۹۸۱ ٤٫۲٤۰ المبیعات

 )%۱( )۱۰( ۱٫۳۷۲ ۱٫۳٦۲ تكلفة المبیعات
 )%۲۰( )۷۲٥( ۳٫٥۲۲ ۲٫۷۹۷ الربح التشغیلي

 
 

ألي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین  اإلیضاح ثامناً:
  القانونیین

م وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱تم إعداد القوائم المالیة للشركة خالل العام المالي المنتھي في 
 المملكة العربیة السعودیة والصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.  في

 
 
 

[۷] 
 



 
 تاسعاً : قائمة الشركات التابعة 

%) من رأس المال، وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة ٥۰نسبة الملكیة (الشركة الوطنیة لألسمدة الكیماویة (ابن البیطار) 
م، ویقع مركز عملیاتھا الرئیس في مدینة الجبیل الصناعیة ۱۰/۰٤/۱۹۸٥ھـ الموافق ۲۰/۰۷/۱٤۰٥تأسست بتاریخ 

  بالمملكة العربیة السعودیة، ویتمثل نشاطھا الرئیس في تصنیع وتسویق األسمدة الكیماویة بجمیع أنواعھا.
 

  التابعة اوشركاتھعاشراً: تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة للشركة 
 ھا التابعة:تفاصیل األسھم للشركة وشركات

 نوع الشركة عدد األسھم  اسم الشركة 

 مدرجة مساھمة ۳۳۳،۳۳۳،۳۳۳ شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)

 
  تفاصیل أدوات الدین للشركة وشركاتھا التابعة:

 م.۲۰۱۳ي ادوات دین (صكوك او سندات)  خالل العام أمن شركاتھا التابعة  أيلم تصدر الشركة أو 
 

 : سیاسة توزیعات األرباحرالحادي عش
   اإلدارة.إن الموافقة على توزیع األرباح ھو من اختصاص الجمعیة العامة العادیة للشركة وذلك بناًء على توصیة مجلس 

والتي تستند على  ،بھذا الشأنسیاسة الشركة المجلس عند اقتراحھ توزیعات األرباح النقدیة السنویة ومقدارھا على  ویعتمد
ركة لنفس العام و األرباح المحتجزة عن الفترات السابقة على شكل احتیاطیات وكذلك السیولة المتوفرة لدیھا مع ربحیة الش

أنظمة الجھات ذات االختصاص، مع األخذ بعین االعتبار اإلجراءات مراعاة المواد الواردة في النظام األساسي للشركة و 
 ى النحو التالي:ـ و السیاسات التي تحكم عملیة التوزیع ، وذلك عل

 المدفوع. % من رأس المال٥أن ال تقل نسبة التوزیع عن ،  الشركة األساسي نظام ) من٤۸المادة ( .۱
) م��ن نظ��ام الش��ركة األساس��ي ، تس��تطیع الش��ركة اس��تخدام االحتی��اطي النظ��امي إذا تج��اوز النص��ف أو ٤۷الم��ادة ( .۲

ا ص�افیة دی�ة ف�ي الس�نوات الت�ي ال تحق�ق فیھ�ا أرباح�توزی�ع أرب�اح نقاالحتیاطیات األخرى واألرب�اح المحتج�زة ف�ي 
   تكفي لتوزیع النصیب المقرر لھم بموجب نظام الشركة األساسي.

ا واللوائح الداخلیة واالتفاقیات المبرم�ة م�ع حمل�ة الس�ندات وال�دائنین وغیرھ�ا ھالمعمول ب األنظمةالقیود الواردة في  .۳
 ا مجلس إدارة الشركة ذات أھمیة عند إعالن توزیع األرباح.   األمور األخرى التي یراھ ومن الجھات المقرضة 

متطلبات خط�ط النم�و والتوس�عات المس�تقبلیة ، والتحق�ق م�ن إیج�اد  بما یتماشى مع التدفقات النقدیة المتوقعة للشركة .٤
أو اللج�وء إل�ى التوازن بین األفضلیة في توفیر األموال الالزمة لذلك التوسع باالعتماد على مصادر التمویل ال�ذاتي 

 االقتراض.  
العمل على إحداث نوع من التوازن بین تلبیة رغب�ات بع�ض المس�اھمین ف�ي الحص�ول عل�ى توزیع�ات أرب�اح نقدی�ة  .٥

مرتفعة ورغب�ة المس�تثمرین ف�ي تعزی�ز المرك�ز الم�الي للش�ركة م�ن أج�ل ض�مان نم�و الش�ركة وتنمی�ة حق�وق  حالیة
 توظیف جزء من العوائد في االستثمار. المساھمین على المدى البعید من خالل إعادة

) لایر عن كل ۱۲بواقع (م ۲۰۱۳عن عام وقد أوصى مجلس اإلدارة الجمعیة العامة العادیة بتوزیع أرباح على المساھمین 
للنصف عن كل سھم ) ریاالت ٦() ریاالت للسھم عن النصف األول من العام ، وسیتم صرف ٦سھم ، وقد تم صرف (

 .م۱۳/۰٤/۲۰۱٤وسیكون الصرف في  ۲٤/۰۳/۲۰۱٤بتاریخ  القادمة موافقة الجمعیة العامة م۲۰۱۳الثاني لعام 
 
 
 
 

[۸] 
 



 
 

 الثاني عشر: التغیر في ملكیة األسھم
 
 
 : أشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین •

ر التنفیذیین وصف ألي مصلحة في األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبا
 ) من قواعد التسجیل واإلدراج.٤٥وأزواجھم وأوالدھم القصر) قاموا باإلبالغ عنھا بموجب المادة (

 
 لم یقم أي من المساھمین بتبلیغ الشركة عن الحقوق أو التغییر في الحقوق خالل السنة األخیرة.

 

 
 :أعضاء مجلس اإلدارة  •

 زواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دین الشركة.وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

صافي 
 التغییر

نسبة 
أدوات  عدد األسھم التغییر

 الدین
نسبة 
 التملك

أدوات  عدد األسھم
 الدین

نسبة 
 التملك

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ محمد حمد محمد الماضي
محمد حمود سلیمان 

 %٥ ۳۲۰۰۰ %۰٫۲ ۰٫۰ ۷۰۰۰۰۰ %۰٫۲ ۰٫۰ ٦٦۸۰۰۰ لعوھليا

 %۰٫٦ ۷۸۸ %۰٫۰۳ ۰٫۰ ۱۱۸۰۹۹ %۰٫۰۳ ۰٫۰ ۱۱۷۳۱۱ فھد سعد محمد الشعیبي
عبدالعزیز صالح عنبر 

 ۰٫۰ ۰٫۰ %۰٫۰۲ ۰٫۰ ۸۲٦٦٦ %۰٫۰۲ ۰٫۰ ۸۲٦٦٦ العنبر

 %۲۲ ۱٤۱٦۷ %۰٫۰۲ ۰٫۰ ۸۰۰۰۰ %۰٫۰۲ ۰٫۰ ٦٥۸۳۳ ناصر أحمد عبدهللا السیاري
 بن عبد العزیز عبدهللا

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ العساف

إبراھیم بن محمد السیف 
المؤسسة العامة   ممثل

 للتأمینات االجتماعیة.
۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ 

المؤسسة العامة للتأمینات 
االجتماعیة والذي یمثلھا 
في عضویة مجلس اإلدارة 

 إبراھیم بن محمد السیف

٥٥۸۹۲۰٥۲ ۰٫۰ ۱٦٫۷٥ %٦۷۰۰۷۲٦۲ ۰٫۰ ۱۷% ۱۱۱٥۲۱۰ ۲% 

[۹] 
 



 
 كبار التنفیذیین: •

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفیذیین وأزواجھم وأوالدھم القصر) في أسھم أو أدوات دین الشركة.

 
 
 

  : المعلومات المتعلقة بقروض الشركةالثالث عشر
ریاالت ، كما م بمالیین ال۲۰۱۳یوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وحركة القروض خالل العام 

   شملت القوائم المالیة للشركة (مرفقة) معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.

 

  :وصف ألنشطة أدوات الدینعشر:  الرابع
أو حقوق مشابھة أصدرتھا أو  اكتتابحقوق خیار أو مذكرات حق  ةأو أی، دوات دین قابلة للتحویل إلى أسھمأ ةأی لیست ھناك

بموجب أدوات دین قابلة للتحویل إلى  اكتتابحقوق تحویل أو  ةأی لیست ھناككذلك  .ل السنة المالیةمنحتھا الشركة خال
أي  أیضاً لیس ھناكو .نحتھا الشركة خالل السنة المالیةأو حقوق خیار أو شھادات حقوق مشابھة أصدرتھا أو م ،أسھم

 .لالسترداد أدوات دین قابلة ةأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألی استرداد

 
 

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

صافي 
 التغییر

نسبة 
أدوات  عدد األسھم التغییر

 الدین
نسبة 
أدوات  سھمعدد األ التملك

 الدین
نسبة 
 التملك

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ عبدهللا بن علي البكر 
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰  محمد بن مانع الخالدي

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ حمد بن صغیر الغامديأ
 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ محمد بن على القحطاني 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰  بن خالد الحمالي عبدهللا
عبدهللا بن أحمد بن محمد 

 ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ ۰٫۰ الغامدي

 إیضاح 
الغرض من 

قیمة  القرض
 تاریخ القرض القرض

رصید 
مضاف 
 خالل العام

المسدد 
خالل العام 

۲۰۱۳ 

المبالغ 
المدفوعة/ 
 ماتم سداده

رصید 
نھایة 
 العام

قرض صندوق 
 التنمیة الصناعیة

 السعودي

تمویل 
التوسعة 
لمشروع 

 ٤سافكو 

٤۰۰ ۲۰/۰٦/۲۰۰٤  ٤۰ ٤۰۰ ۰ 

 ۰ ٤۰۰ ٤۰   ٤۰۰  اإلجمالي

[۱۰] 
 



 
 
 
 عشر: تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ الخامس 

) من النظام األساسي للشركة على أن یتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعینھم  ۲۲تنص المادة ( 
 -الجمعیة العامة العادیة لمدة ثالث سنوات ، ویتكون مجلس اإلدارة من:

ء الشركات المساھمة المشارك أسما التصنیف أسم العضو
 في عضویة مجالس إداراتھا

غیر  تنفیذي
 مستقل تنفیذي

 الشركة السعودية للصناعات األساسية ( سابك) •     يالمهندس / محمد بن حمد الماض

 ال توجد     األستاذ / محمد بن حمود العوهلي

 ال توجد     االستاذ / عبداهللا بن عبدالعزيز العساف

 ال توجد     ناصر بن أحمد السياري / المهندس

 ال توجد     المهندس / عبد العزيز بن صالح العنبر 

 شركة اتحاد االتصاالت •     األستاذ / إبراهيم بن محمد السيف

 ال توجد     األستاذ / فهد بن سعد الشعيبي

 
 عشر: اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور السادس

 -م وكان سجل الحضور على النحو التالي:۲۰۱۳لسات خالل عام ) ج ٤وقد عقد مجلس اإلدارة ( 
 

 اسم العضو

 سجل الحضور

 االجتماع األول
١٧/٠٢/٢٠١٣ 

 االجتماع الثاني
٠١/٠٤/٢٠١٣ 

 االجتماع الثالث
١٧/٠٦/٢٠١٣ 

 االجتماع الرابع
 اإلجمالي ١٦/١٢/٢٠١٣

 ٤ حضر حضر حضر حضر المهندس / محمد بن حمد الماضي

 ٤ حضر حضر حضر حضر مد بن حمود العوهلياألستاذ / مح

 ۲ حضر لم یحضر حضر لم یحضر االستاذ / عبداهللا بن عبدالعزيز العساف

 ٤ حضر حضر حضر حضر المهندس / ناصر بن أحمد السياري

 ٤ حضر حضر حضر حضر المهندس / عبد العزيز بن صالح العنبر

 ٤ حضر حضر حضر حضر األستاذ / إبراهيم بن محمد السيف

 ٤ حضر حضر حضر حضر األستاذ / فهد بن سعد الشعيبي

 
 وأطراف ذات عالقةبین الشركة صفقة  عشر: وصف ألي السابع

تعمل الشركة على تسویق وبیع منتجاتھا في مختلف األسواق المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة من خالل اتفاقیات التسویق 
جاتھا الصلبة والسائلة عن طریق میناء الملك فھد الصناعي بإدارة وكذلك ترتیب شحن منت،  الموقعة مع شركة (سابك)

خدمات المشتریات متضمنة خدمات المستودعات والنقل وترتیبات توصیل كما تحصل الشركة على ،  تانك شركة ساب
كما تقوم ة. عن طریق ادارة الخدمات المشترك الشركة ولوازمھا وموادھا من قبل شركة سابك المواد المتعلقـة بقطع غیار

[۱۱] 
 



 
ادارة الخدمات المشتركة في شركة سابك بتزوید الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشریة وتكنولوجیا المعلومات 

  والھندسة وخدمات عامة اخرى .
 
تم تقدیم بعض خدمات و ی، تقدم شركة سابك لخدمات التخزین ( ساب تانك) خدمات الشحن ومناولة المواد للشركةو

كما تقوم سابك بتزوید الشركة بخدمات فنیة وابحاث ، لسابك التابعةالشركات بعض لصیانة والمواد الخام من قبل التشغیل وا
 وتقنیة وابتكار وخدمات اداریة وخدمات اخرى وذلك بموجب اتفاقیات مبرمة معھا

 
 أعضاء مجلس اإلدارة مصالحعشر :  الثامن

المجلس أو الرئیس التنفیذي أو المدیر الم�الي بالش�ركة ولیس�ت ھن�اك أی�ة  لم تبرم الشركة أیة عقود مع أي عضو من أعضاء 
 . مصلحة جوھریة ألحدھم أو ألي شخص ذي عالقة بھم

 
 التنفیذیین التاسع عشر: مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار

اال، ویشمل ذلك جمیع ما ) ری۱٫۷۰۸٫۰۹۰م (۲۰۱۳بلغت مكافأة ومصاریف أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل عام 
لكبار التنفیذیین بالشركة   إجمالي الرواتب والمكافآت والتعویضات، كما بلغ تقاضاه األعضاء من مكافآت وبدل حضور

 -وذلك حسب التفصیل التالي: لایر )۷٫٤٤٥٫۹٥۱(
 

مجل�������س أعض�������اء  البیان
 التنفیذیین اإلدارة

مجل������������س أعض������������اء 
اإلدارة غی�������������������������������ر 

 التنفیذیین/ المستقلین

مس����ة م����ن كب����ار التنفی����ذیین مم����ن خ
تلق����وا أعل����ى المكاف����آت والتعویض����ات 

ال�������رئیس التنفی�������ذي م�������ن ض�������منھم 
 والمدیر المالي

 ۳٫۹۳۱٫۷٥۳ - - الرواتب 
 ۱٫۹۲۱٫۳٤۲ ۳۰۸٫۰۹۰ - البدالت والتعویضات

المكاف���������آت الدوری���������ة 
 ۱٫٥۹۲٫۸٥٦ ۱٫٤۰۰٫۰۰۰ - والسنویة
 ۷٫٤٤٥٫۹٥۱ ۱٫۷۰۸٫۰۹۰ - (لایر) اإلجمالي

 
لایر مكافأة سنویة  )۱،٤۰۰،۰۰۰(ء على اقتراح لجنة الترشیحات والمكافآت یوصي مجلس اإلدارة بصرف مبلغ وبنا

 م.۲۰۱٤م تدفع في عام ۲۰۱۳لرئیس وأعضاء المجلس عن عام 
 

 التنازل عن الرواتب والتعویضات: العشرون 
 .أحد كبار التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ةال یوجد أی

 
  :الحادي و العشرون : التنازل عن األرباح

 ال یوجد أیة ترتیبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن حقوقھ في األرباح.
 

[۱۲] 
 



 
 

 ن : المدفوعات النظامیة المستحقةالثاني والعشرو
 قة على الشركة.الجدول التالي یبین المدفوعات النظامیة المستح

 (آالف الریاالت)                                                                                                 

 الفترة
 البند

إلى 
۳۱/۱۲/۲۰۱۳ 

 من
۱/۱/۲۰۱۳ 

 مخصص الزكاة / ضرائب جھات غیر مقیمة ۸۰٫٤٦
 لتأمینات االجتماعیةالمؤسسة العامة ل ۲٫۸۸

 الجمارك ٤۸٦٫۰۰
 للجبیل وینبع الھیئة الملكیة ۸٫۰۰

                         اإلجمالي ٥۷۷٫۳٤
 

 : المخصصات لمصلحة موظفي الشركة: الثالث والعشرون
 م لصالح موظفي الشركة: ۲۰۱۳الجدول التالي یوضح قیمة المخصصات المكونة خالل العام 

 
 آالف الریاالت السعودیة                                                                           

الرصید كما في 
 م۳۱/۱۲/۲۰۱۳

خالل عام 
 م۲۰۱۳

الرصید كما في 
 البند م۰۱/۰۱/۲۰۱۳

  مكافأة نھایة الخدمة ٤۳۰٫۳٥۹ ۲۲٫٥۲٦ ٤٥۲٫۸۸٥
 برنامج االدخار ٤۹٫۷۸۹ ۷۹٤ ٥۰٫٥۸۳
 كنیةقروض و تملیك وحدات س ۳۲٫۹۷٤ )٦٫٤۸٥( ۲٦٫٤۸۹

                         اإلجمالي ٥۱۳٫۱۲۲ ۱٦٫۸۳٥ ٥۲۹٫۹٥۷
 

 
  قرارات مجلس اإلدارة:إ العشرون:و الرابع
 .حسابات بالشكل الصحیحالسجالت  إعدادتم أنھ  .۱
 نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة وتم تنفیذه بفعالیة.أن  .۲
 واصلة نشاطھا.أي شك یذكر بشأن قدرة الشركة على مأنھ ال یوجد  .۳

 
 

  تقریر مراجع الحسابات والقوائم المالیة :والعشرون الخامس
 م بأن القوائم المالیة خالیة من أیة تحفظات جوھریة تجاھھا.۲۰۱۳یظھر تقریر مراجع الحسابات لعام 

ین القانونیین ) من النظام األساسي للشركة على أن یكون لھا مراقب حسابات أو أكثر من المحاسب٤۳المادة ( تنصكما 
ومدة عملھم ، ویجوز لھا  أتعابھمالمصرح لھم بالعمل في المملكة العربیة السعودیة ، تعینھم الجمعیة العامة العادیة وتحدد 

 م وربع السنویة.۲۰۱٤إعادة تعیینھم، لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالیة 
 
 

[۱۳] 
 



 
  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتھا والعشرون: السادس

شكل مجلس اإلدارة ثالث لجان : ھي اللجنة التنفیذیة ولجنة المراجعة ولجنة الترشیحات والمكافآت ، فیما یلي ملخص 
 لمھمات ھذه اللجان وتكوینھا:

 
 -:اللجنة التنفیذیة 

الشركة أو رئیس  قبل مجلس إدارة الشركة من إلیھاتحال بدراسة المواضیع االستراتیجیة والمھمة التي تتلخص مھماتھا  
من قبل بخصوصھا بغرض دراستھا من كافة الجوانب والتوصیة لمجلس اإلدارة برأیھا تمھیداً التخاذ القرار المناسب 

 المجلس .
 
  -أعضاء على النحو التالي :أربعة وتتكون من  
 

 العزیز بن صالح العنبر           رئیس اللجنة  المھندس /  عبد
 عضو               عوھليمحمد بن حمود ال/       األستاذ
 عضو               إبراھیم بن محمد السیف/       األستاذ

 عضو                  فھد بن سعد الشعیبي  /   األستاذ   
 

 ناقشت فیھا عدة مواضیع تتلخص فیما یلي:ـ م۲۰۱۳خالل عام وقد عقدت اللجنة أربعة اجتماعات 
 تمدة بالشركة ومراقبة فعالیتھا والتوصیة للمجلس بأي تعدیالت علیھا.آلیة االشراف على الئحة الحوكمة المع .۱
السیاسات واالجراءات التي تضمن امتثال الشركة لألنظمة واللوائح الصادرة من الجھات الرقابیة وااللتزام  .۲

 باإلفصاح عنھا.
 ).٤مشروع االعتمادیة لمصنع سافكو ( .۳
اإلدارة بالموافقة على عرض التعدیالت المقترحة خالل  مواد النظام األساسي بغرض التوصیة ألعضاء مجلس .٤

 اجتماع الجمعیة العامة للمساھمین للموافقة علیھا.
 المشاریع االستراتیجیة والخیارات االستثماریة المستقبلیة التي یمكن للشركة االستثمار فیھا.  .٥
 ).٥سیر عملیات تشیید مصنع التوسعة سافكو ( .٦
 شركة وضمان فعالیتھا والتوصیة لمجلس اإلدارة بما یتم التوصل الیھ من نتائج.مدى تطبیق الئحة الحوكمة بال .۷

 
 -:لجنة المراجعة 

 لجنة المراجعة باالتي: ماتتلخص مھ
  اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة من أجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال

 والمھمات التي حددھا لھا مجلس اإلدارة.
 راسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ.د 
 .دراسة تقاریر إدارة المراجعة الداخلیة، ومتابعة تنفیذ االجراءات التصحیحیة للمالحظات الواردة فیھا 
 ، مع التأكد من  التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیین ، وإنھاء التعاقد معھم وتحدید أتعابھم

 استقاللیتھم عند التوصیة بالتعیین.
  متابعة أعمال المحاسبین القانونیین ، واعتماد أي عمل جدید خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا أثناء

 قیامھم بأعمال المراجعة.
 ز من كفاءة دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني ، وإبداء أیة مالحظات علیھا إن وجدت بما یعز

 وفعالیة تنفیذ مھمة المراجعة.
 .دراسة مالحظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة للشركة ، ومتابعة ما یتم بشأنھا مع االدارة التنفیذیة 
  دراسة القوائم والتقاریر المالیة األولیة ـ ربع السنویة ـ والسنویة ومناقشتھا مع المحاسب القانوني وإدارة

عرضھا على مجلس االدارة وإبداء الرأي حیالھا لمجلس االدارة ، مع مراعاة مالءمتھا لطبیعة  الشركة قبل
 أعمال الشركة.

[۱٤] 
 



 
 .إعداد خطة ومیزانیة العمل السنویة للجنة 
  االستعانة بالجھات الخارجیة وبیوت الخبرة لتنفیذ بعض المھام التي تقع في نطاق أعمالھا وتتطلب خبرات

 ومھارات خاصة.
 

  ن اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي :وتتكو
 المھندس / ناصر بن أحمد السیاري           رئیس اللجنة •
  األستاذ / إبراھیم بن محمد السیــف               عضو •
 األستاذ / أحمد بن سلیمان العیــــــد               عضو •

  
 اقشة المواضیع التالیة:م لمن۲۰۱۳) اجتماعات خالل عام  ٥وقد عقدت اللجنة ( 

اقتراح ترشیح مراجع حسابات الشركة الخارجي وأوصت مجلس اإلدارة بترشیح السادة ارنست ویونغ  .۱
 م. ۲۰۱۳وشركاھم لمراجعة حسابات الشركة السنویة والربع سنویة لعام 

من مطابقتھا مراجعة القوائم المالیة السنویة وربع السنویة وتقریر الفحص مع المراجع الخارجي للتأكد  .۲
لمتطلبات اإلفصاح قبل النشر و قبل عرضھا على مجلس اإلدارة وتبین عدم وجود أي مالحظات لدى اللجنة 

 ذات تأثیر ھام على نتائج وأعمال الشركة المالیة.
م ۲۰۱۳مراجعة تقاریر إدارة المراجعة الداخلیة والمراجع الخارجي والجھات الرقابیة األخرى خالل عام  .۳

 مع إدارة الشركة وطلبت منھم اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة الالزمة حیالھا.  واستعرضتھا
مراجعة فعالیة وإجراءات نظام الرقابة الداخلیة وقد أظھرت نتائج المراجعة السنویة قناعة اللجنة بفعالیة نظام  .٤

 لشركة.الرقابة الداخلیة بالشركة و لم یتضح وجود ضعفاً جوھریاً في نظام الضبط الداخلي لدى ا
 

كما قامت اللجنة باإلشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلیة ومتابعة أعمال المراجع الخارجي و تبین للجنة عدم 
سواء على األعمال المكلفین بھا ، علماً بانھ لم یتم تكلیف المراجع الخارجي بأي  -ـ وجود أیة مالحظات جوھریة 

بھا أو الجھات الرقابیة األخرى ،وقد قام أعضاء اللجنة بعمل زیارة  مھام خارج نطاق أعمال المراجعة المكلفین
 للشركة لالطالع عن قرب على اإلجراءات الرقابیة المتبعة للحفاظ على موارد و أصول الشركة.

 
  -: لجنة الترشیحات والمكافآت

 ھا باآلتي :ـامتتلخص مھ
  رة وفقاً للسیاسات والمعاییر المعتمدة.بقبول المرشحین لعضویة مجلس االداالتوصیة لمجلس اإلدارة 
  المراجعة السنویة لالحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات

والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجلس اإلدارة، بما في ذلك الحد االدنى من الوقت الذي یلزم أن یخصصھ 
 جتماعات مجلس االدارة.العضو ألعمال الشركة والتحضیر ال

  تقییم فعالیة مجلس االدارة واللجان الملحقة بھ، ومراجعة ھیكلھا وآلیات عملھا ، ورفع التوصیات المناسبة
 إلجراء عملیات التطویر والتغییر الالزمة لتعزیز فعالیة األداء واإلشراف على أنشطة الشركة.

 األعضاء المستقلین ، وعدم وجود أي تعارض مصالح  التأكد بشكل سنوي على األقل من استمرار استقاللیة
ألي عضو من أعضاء المجلس ، سواء كان ذلك العضو یشغل عضویة مجلس ادارة شركة أخرى ، أو یقوم 
بأعمال منافسة لعمل الشركة ، أو یقدم لھا أیة خدمات أو مواد ، ما لم یكن العضو قد أفصح عنھا للجمعیة 

 العامة وأقرتھا لھ.
 سات واضحة لتعویضات ومكافآت أعضاء المجلس وكبار التنفیذیین بما یتناسب مع االنظمة ذات وضع سیا

العالقة ، ویراعى عند وضع تلك السیاسات عدم تعارضھا مع االنظمة واللوائح المرعیة ، واستخدام معاییر 
 ترتبط بمستوى االداء. 

 الت المھمة وذات الصلة بطبیعة أعمال وضع برنامج تعریفي ألعضاء المجلس الجدد، یتضمن جمیع المجا
 الشركة.

[۱٥] 
 



 
 

 وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي :                      
  رئیس اللجنة               فھد بن سعد الشعیبي     األستاذ /  •
     ضوع               ناصر بن أحمد السیاري    /  المھندس •
       عضو           د السیف           األستاذ / إبراھیم بن محم •

 
 البنود التالیة:ـ لمناقشةم ۲۰۱۳خالل عام وقد عقدت اللجنة اجتماعین 

اقترح���ت اللجن���ة عل���ى مجل���س اإلدارة ب���أن وق���د تعویض���ات ومكاف���آت أعض���اء مجل���س اإلدارة وكب���ار التنفی���ذیین  .۱
) لایر مكاف����أة  ۱٫٤۰۰٫۰۰۰(  توص����ي الجمعی����ة العام����ة العادی����ة للمس����اھمین بالموافق����ة عل����ى ص����رف مبل����غ

كم����ا قام����ت بمراجع����ة م����دى  م،۲۰۱۳م ت����دفع ف����ي ع����ام ۲۰۱۲س����نویة ل����رئیس وأعض����اء المجل����س ع����ن ع����ام 
تطبی���ق السیاس���ات والل���وائح المعتم���دة بالش���ركة لمكاف���آت كب���ار التنفی���ذیین وبأنھ���ا مبنی���ة عل���ى اس���تخدام مع���اییر 

 .ترتبط باألداء
الت����ي س����یتم اإلفص����اح عنھ����ا ف����ي تقری����ر مجل����س اإلدارة م و۲۰۱۲انش����طة اللجن����ة الت����ي تم����ت خ����الل ع����ام  .۲

 .السنوي
عل���ى مجل���س ع���دة مع���اییر اقترح���ت اللجن���ة  الختی���ار أعض���اء مجل���س اإلدارة ووالم���ؤھالت المطلوب���ة مع���اییر ال .۳

عل����ى تل����ك  لجمعی����ة العام����ة للمس����اھمین بالموافق����ةوأوص����تھ بع����د مناقش����تھا الموافق����ة عل����ى التوص����یة لاإلدارة 
 المعاییر. 

األعض����اء و التأك����د م����ن ع����دم وج����ود تع����ارض مص����الح وت����رى اللجن����ة ب����أن األعض����اء المس����تقلین  اس����تقاللیة .٤
أی���ة  مص���لحة  بالش���ركة یتمتع���ون باالس���تقاللیة التام���ة وال یوج���د م���ا ین���افي اس���تقاللیتھم ، كم���ا تب���ین ع���دم وج���ود 

ل���م تب���رم الش���ركة أی���ة  كم���ا أن���ھ أو ألي ش���خص ذي عالق���ة بھ���مي عض���و م���ن أعض���اء المجل���س جوھری���ة أل
  .عقود مع أي عضو من أعضاء المجلس أو الرئیس التنفیذي أو المدیر المالي بالشركة

ع����دد أعض����اء  اللجن����ة أن وت����رىولكب����ار التنفی����ذیین بالش����ركة  ھیك����ل مجل����س اإلدارة واللج����ان المنبثق����ة عن����ھ .٥
، كم����ا ت����م مناقش����ة توص����یة إدارة  ھتنفی����ذ مس����ؤولیاتو المجل����س واللج����ان المنبثق����ة یتناس����ب م����ع حج����م مھام����ھ

 .الشركة بإجراء حركة تنقالت لبعض وظائف كبار التنفیذیین
 .عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس اإلدارة في دورتھ القادمةاالعالن  .٦

 
 :والعقوبات المفروضة على الشركة الجزاءات والعشرون: السابع

 
یة فھیئة أو من أیة جھة إشرامن ال ۲۰۱۳یوجد ھناك عقوبة أو جزاء أو قید احتیاطي مفروض على الشركة خالل عام  ال

 .أو تنظیمیة أو قضائیة أخرى
 

 :وإجراءات نظام الرقابة الداخلیةلفاعلیة نتائج المراجعة السنویة  والعشرون: الثامن
وإجراءات نظام الرقابة الداخلیة وقد أظھرت نتائج المراجعة السنویة  بمراجعة فعالیة ۲۰۱۳قامت لجنة المراجعة خالل عام 

جنة بفعالیة نظام الرقابة الداخلیة بالشركة و لم یتضح وجود ضعفاً جوھریاً في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ، قناعة الل
 حیث  تأكدت اللجنة من وجود المقومات الضروریة لذلك على النحو التالي:

 
 الھیكل التنظیمي: .۱

والرقابة  یة بوجھیھا ( الرقابة المحاسبیةتحقیق الرقابة الداخلمن خاللھ یتم متكامل ھیكل تنظیمي یوجد بالشركة 
الھیكل  اللجنة بان وترىبدقة تامة المختلفة اإلدارات كما توجد لوائح تنظم صالحیات ومسؤولیات  ،اإلداریة) 

 .مسؤولیاتالبتنفیذ  فیما یتعلق يمستوى اإلدارالحدد التنظیمي بالشركة یتناسب مع حجم وعملیات الشركة وی
 :النظام المحاسبي  .۲

[۱٦] 
 



 
 SAPوبحسب رأي اللجنة بأن البرامج المحاسبیة المطبقة من خالل نظام ساب (نظام محاسبي یوجد بالشركة 

systemالتلف  لإلدارة الحمایة الالزمة لألصول و السجالت مناللوائح المعتمدة بالشركة والتي توفر  ) مبنیة على
السجالت و فأن  ،المعدة لمعرفة األداء المالئم البیانات اإلدارة تعتمد بدرجة كبیرة على التقاریر ووبما أن و الضیاع 

 .تحقیق رقابة داخلیة فعالة للنظام المحاسبي ككل ؤدي إلىت كماالمستندات تلبي احتیاجات اإلدارة 
 اللوائح المنظمة لتنفیذ عملیات الشركة:   .۳

 .ھاذ عملیاتمن خالل االلتزام بتطبیقھا تنفی یتمیوجد بالشركة عدد من اللوائح األساسیة 
 :المراجعة الداخلیةإدارة  قبلدائم من التقییم ال  .٤

التدقیق الداخلي عنصر ھام و أداة إداریة تستخدم لمساعدة اإلدارة العلیا ومجلس اإلدارة في وضع الضوابط الرقابیة 
اتضح للجنة  لداخلیةالمراجعة اوالقیام بعملیات مراقبة أعمال الشركة ، وبناء على التقاریر الرقابیة من قبل إدارة 

 التزام العاملینتتمتع باالستقاللیة عند تقییمھا لعملیات الشركة بھدف  المراجعة الداخلیةالمراجعة بان إدارة 
، و سالمة العملیات ، والضوابط ،  والمخاطر اإلداریة في الشركة ،  بالسیاسات و الخطط المعدة من قبل اإلدارة

ة ، وتقدیم النصح والمشورة عند اللزوم وقد أصدرت عدة تقاریر رقابیة تم والرقابة على أصول وموارد الشرك
 مناقشتھا مع االدارة التنفیذیة وطلب منھم عمل االجراءات التصحیحیة بشأن المالحظات الواردة بھا. 

 : الرقابة الخارجیة .٥
 لتالي:تخضع شركة سافكو للرقابة من بعض األطراف الخارجیین ذات العالقة وھم على النحو ا

كما یقوم مراجع الحسابات إلى المساھمین المراجع الخارجي والذي یرفع تقریره ربع السنوي والسنوي  •
وقد تأكدت  یم نظام الرقابة الداخلیة ضمن مھمة مراجعتھ للبیانات المالیة الختامیة للشركةیالخارجي بعملیة تق

 والبیانات التي طلبھا. اللجنة بأنھ قد تم  تمكینھ من اإلطالع على كافة المعلومات
دیوان المراقبة العامة لقد تم االطالع على مالحظات دیوان المراقبة العامة وتقوم لجنة المراجعة بمتابعة  •

التي تضمن  من قبل إدارة الشركة لوضع خطة زمنیة لمعالجتھا وإقفالھا بالصورةحیالھا اإلجراءات المتخذة 
 .عدم تكرارھا

 
  ل مع المساھمین والمستثمرینالتواص :والعشرون التاسع

تولي سافكو مساھمیھا ومستثمریھا أھمیة بالغة ، حیث تطلعھم على أدائھا وأنشطتھا خالل العام من خالل التقریر السنوي 
لمجلس إدارتھا ، وكذلك إطالعھم بشكل مستمر على أیة تطورات مھمة قد تطرأ ویكون لھا تأثیر على وضعھا المالي 

(تداول) وموقع الشركة على شبكة  السوق المالیة السعودیة یؤثر على قدرتھا التنافسیة عن طریق موقعوأعمالھا بما ال 
(اإلنترنت) ووسائل االتصال األخرى وفقاً لسیاسة اإلفصاح التي تحرص الشركة على إتباعھا من خالل تطبیق تعلیمات 

 السعودیة. ھیئة السوق المالیة واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة 
 

 :حوكمة الشركاتالثالثون : 
الئحة حوكمة الشركات بما ال یتعارض مع أحكام مجلس إدارة الشركة من قبل  ةحوكمة المعتمدتم تطبیق متطلبات الئحة ال

 :على النحو التاليجاءت  ة واحدةعدا فقر ،االسترشادیة المعتمدة من قبل ھیئة السوق المالیة
 

 عدم التطبیق أسباب لمادةمتطلبات ا الفقرة المادة
یجب على المستثمرین من األشخاص ذوي الصفة  د ٦

االعتباریة الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرھم مثل 
(صنادیق االستثمار) اإلفصاح عن سیاساتھم في 
التصویت وتصویتھم الفعلي في تقاریرھم السنویة 
وكذلك االفصاح عن كیفیة التعامل مع أي تضارب 

لح قد یؤثر على ممارسة الحقوق جوھري للمصا
 .األساسیة الخاصة باستثماراتھم

ال یوجد في النصوص النظامیة ما یخول 
الشركة باالطالع أو منع األشخاص ذوي 
الصفة االعتباریة من حق التصویت عن 

 األسھم المقیدة في السجالت بأسمائھم.

 

[۱۷] 
 



 
 
 

   والصحة والسالمة الحادي و الثالثون : حمایة البیئة
 
سعى إدارة (سافكو) لضمان بیئة عمل آمنة وسلیمة لجمیع العاملین بھا. وتحرص إدارة الشركة بمختلف مستویاتھا على ت

على أكمل وجھ  إلیھمتحقیق ھذا الھدف لكافة الموظفین وعمال المقاولین حتى یتمكنوا من أداء واجباتھم والمھمات المسندة 
وااللتزام بالقوانین  واألمنالسالمة ووالصحة ة والدعم المستمر لبرامج البیئة من خالل القیادة النشطة والمشاركة الفعال

 وضعت الشركة األھداف و بذلت الجھد محققة بذلك االنجازات التالیة:  م ۲۰۱۳وخالل العام   المحلیة والمعاییر الدولیة.
 

 ملیون ساعة عمل بدون اصابة مقعدة ألول مرة بتاریخ الشركة.  ۱٤إكمال  •
  .سجل أي اصابة عمل للموظفینلم ت •
 .بأمان وبدون اصابات ۳و سافكو  ۲إنجاز الصیانة الدوریة لمصانع سافكو  •
 .۲۰۱۲تحقیق المركز الرابع على مستوى شركات سابك لجائزة البیئة والصحة والسالمة واألمن لعام  •
وح بھ بحسب نظام الھیئة % عن الحد المسم۹۰بنسبة تصل الى  تدشین مشروع تقلیل انبعاث االمونیا البیئي •

وابن البیطار وبھذا االنجاز یكتمل المشروع لجمیع مصانع الیوریا  ٤بنجاح لكل من سافكو  الملكیة بالجبیل وینبع
 في سافكو وابن البیطار وعددھا أربعة.

 ریخ الشركة.ألول مرة بتا )جماعة(تحقیق الدرجة الكاملة وبتقدیر ممتاز في التجربة الوھمیة لمكافحة الحرائق مع  •
 تدشین غرفة عملیات الطوارئ الثانویة لمساندة االستجابة للطوارئ بالشركة.  •
برنامج توعوي في مجال البیئة والصحة والسالمة واألمن لرفع مستوى الوعي لدى الموظفین  ٦۰اتمام اكثر من  •

 والمقاولین وكذلك برامج توعویة للمجتمع بنفس المجال وبرامج تخص االستدامة.
ودورات عن مكافحة الحریق واالمن  تدریبیھ و توعویھ عن البیئة والسالمة والصحة المھنیة  دوره ۱۹۳ام إتم •

 .موظف  ۲٥۰۰وكان مجموع الحضور قد تجاوز 
عقد ورشة عمل ناجحة خاصة بالممارسات اآلمنة للسقاالت وبمشاركة من خبراء في ھذا المجال من سابك  •

 .وشركاتھا وخارج سابك
 والسالمة والصحة المھنیة واالمن. ) في مجال البیئة STM ۱۱ن ورقة عمل لمؤتمر(سابك تقدیم عشرو •

 
   الثاني والثالثون: استثمار الموارد البشریة 

 
 م. ۲۰۱۲) عام ۱۱۱۳) موظفاً مـقارنة بـ (۱۲٦۳(  م۲۰۱۳بلغ إجمالي عدد الموظفین في الشركة حتى نھایة العام 

كة باالستثمار األمثل للموارد البشریة الوطنیة، فقد تم توظیف السعودیین حدیثي التخرج من وتمشیاً مع توجیھات إدارة الشر
) متدرباً سعودیاً في برنامج سابك ۲٥) متدرباً حدیثي التخرج وكما تم ادراج (٤۰الجامعات والكلیات، حیث وظفت (

اً دورات متخصصة في مجال عملھم المھني، وذلك من خالل دورات مكثفة في اللغة اإلنجلیزیة، وأیض للتأھیل الوظیفي 
ومن ثم تدریبھم على رأس العمل بحیث یتمكنوا من مواكبة المتغیرات الصناعیة واالقتصادیة العالمیة بما یحقق األھداف 

 االستراتیجیة للشركة.
 

كسابھم الخبرات تدریب وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات العالمیة إل  م۲۰۱۳تم خالل العام 
) دورة تدریبیة عن طریق مراكز التدریب ٤۳۲موظفاً من تلك البرامج المتعددة عبر (  )۱۱۷۱الالزمة، حیث استفاد (

  ) دورة تدریبیة أقیمت عن طریق مركز التدریب بالشركة،۱۳۷) موظفاً من خالل (۱۳٥٥كما تم تدریب (  المتخصصة.
 JQPاریة وكذلك اللغة اإلنجلیزیة. في حین بلغ المشاركین ببرنامج التأھیل الوظیفي شملت العدید من الدورات الفنیة واإلد

فني من الموظفین المستجدین في مركز سافكو  ۱۱مشغل و ٤٥) موظفاً. وقد تم إعداد وتدریب ۳۹۲( بمركز التدریب
 ة واإلداریة والسالمة .التعلیمي ولمدة ثالثة اشھر من خاللھا تم اعطاء تدریب مكثف وعملي شمل األمور الفنی
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روبا والزوار لرجال األعمال من دول الخلیج وآسیا وأ فقد تم تنظیم واستقبال عدد من  ومساھمة من إدارة الشركة،

الطالعھم على إنجازات الشركة وطرق اإلنتاج ومستوى السالمة الصناعیة في دارس مالجامعات وال بباإلضافة الى طال
 الباً ضمن برنامج التدریب التعاوني.ط ٤٥الشركة، كما تم تدریب 

وحرصاً من إدارة الشركة على تأمین مستقبل موظفیھا السعودیین وتحقیق األمان الوظیفي لھم، فقد تبنت عدداً من البرامج 
 بطریقة تكفل زیادة مدخـراتھم واإلسھــام التحفیزیة منھا برنامج االدخـار الذي یھدف إلى تشجیع الموظفین على االدخار

برنامج تملیك الوحدات السكنیة للموظفین السعودیین الذي یھدف إلى مساعدة الموظف على  في تأمین مستقبلھم، وكذلك
 تأمین سكن لھ مع عائلتھ ینتھي بالتملك من خالل قروض میسرة أو إنشاء وحدات سكنیة. 

 

دات على كافة المستویات بالشركة للحصول كما تم تطبیق برنامج التطویر الوظیفي على رأس العمل، لتعزیز وتحفیز القیا
 التطویر بما ینعكس إیجاباً على رضا الموظفین لزیادة إنتاجیتھم واستقرارھم.  على المزید من

 
 الثالث والثالثون: الجودة الشاملة 

ا یحقق أعلى تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستویات الجودة لمنتجاتھا ومواكبة متطلبات المعاییر الدولیة بم
 ۱۷۰۲٥، وشھادة اآلیزو ۲۰۰۸ـ۹۰۰۱مستویات الرضا للزبائن. كما تم اجتیاز تأكید استمرار فعالیة شھادة اآلیزو 

 ۱٤۰۰۱:۲۰۰٤  الخاصة بقیاس أداء المختبرات لقیاس جودة المنتجات. وأیضاً تم اجتیاز استمرار فعالیة شھادة أداء البیئة
. إضافة لذلك حصلت الشركة على شھادة الرعایة المسؤولة والتي تم ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷  وشھادة السالمة والصحة المھنیة 

تقویمھا بناء لمتطلبات المعھد األمریكي للكیمیاء. ونتیجة التطویر والتحسین المستمر بالجودة فقد توجت الشركة للمرة 
منظمة اتجاھات مبادرات ( Business Initiative Directionsمن  "الثانیة بالجائزة الماسیة لاللتزام بالجودة العالمیة

 وُتعد الجائزة الماسیة األعلى بین فئاتھا. ۲۰۱۳األعمال) لشركتي سافكو وابن البیطار لعام 
 
 

 الرابع والثالثون: المسؤولیة االجتماعیة 
شاركت  ، حیث إدراكاً من (سافكو) لمسؤولیتھا االجتماعیة، فقد أسھمت في العدید من األنشطة االجتماعیة والتوعویة

 باإلضافة الىبالتعاون مع الشركات التابعة لسابك في حملة المشي ومعرض مجمع الفناتیر على كورنیش الفناتیر بالجبیل ، 
إدارة الخدمات التعلیمیة بالھیئة  التعاون معومسابقة الرسم للسالمة والبیئة ألبناء الموظفین وتوزیع الجوائز للفائزین ،  إقامة

بتوزیع كتیب على طالب المدارس لتوعیة المجتمع بأضرار السموم المنزلیة وكیفیة الوقایة قامت الشركة جبیل الملكیة بال
حملة لتوعیة طالب المدارس بخطط بتنظیم لجنة السالمة والصحة والبیئة في (سافكو)  وباإلضافة الى ذلك فقد قامتمنھا. 

میع كما نظمت لجنة السالمة والصحة والبیئة في (سافكو) ورشة اإلخالء في المدارس وكیفیة المحافظة على سالمة الج
 الشركات وعمل معرض مصاحب لھذه الورشة.   عدید منعمل للممارسات االمنة في السقاالت بمشاركة 

 
 الى الجمعیة العمومیة التوصیات الثالثون:و الخامس

نة المالی�����ة المنتھی����ة ف�����ي الموافق����ة عل����ى تقری�����ر مراجع����ي حس�����ابات الش����ركة والحس����ابات الختامی�����ة للس���� .۱
 م. ۳۱/۱۲/۲۰۱۳

م وم�����ا ورد فی�����ھ م�����ن ۳۱/۱۲/۲۰۱۳الموافق�����ة عل�����ى تقری�����ر مجل�����س اإلدارة ع�����ن الس�����نة المنتھی�����ة ف�����ي  .۲
 توصیات. 

) ۱۲م بـ���ـواقع (۲۰۱۳الموافق���ة عل���ى اقت���راح مجل���س اإلدارة بت���ـوزیع أرب���ـاح عل���ى المس���اھمین ع���ن الع���ام  .۳
ری����االت للس����ـھم ع����ن النص����ف األول ، عل����ى أن ی����تم توزی����ع ) ٦ری����االً للس����ـھم الواحـ����ـد. وق����د ت����ـم ص����رف (

م ، ۲۰۱۳) لایر أرب�����اح عل�����ى المس�����اھمین ع�����ن النص�����ف الث�����اني م�����ن الع�����ام الم�����الي ۱٫۹۹۹٫۹۹۹٫۹۹۸(
%) م���ن القیم���ة االس���میة للس���ھم الواح���د ، علم���اً ب���أن  ٦۰) ری���االت للس���ھم الواح���د والت���ي تمث���ل (٦بواق���ع (

ین ف����ي س���جالت (ت����داول ) بنھای���ة ت����داول ی���وم انعق����اد الجمعی����ة أحقی���ة األرب����اح س���تكون للمس����اھمین المقی���د
موافق�����ة الجمعی�����ة العام�����ة ، و بھ�����ذا یك�����ون مجم�����وع بع�����د م ، وس�����یكون الص�����رف ۲٤/۳/۲۰۱٤بت�����اریخ 
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) لایر ۱۲) لایر بواقــ������ـع (۳٫۹۹۹٫۹۹۹٫۹۹٦م مبل������غ (۲۰۱۳األرب������اح الموص������ى بتوزیعھ������ا ع������ن ع������ام 

 السمیة للسھم الواحد. %) من القیمة ا۱۲۰للسھم الواحد والتي تمثل (
الموافق����ة عل����ى توص����یة لجن����ة المراجع����ة بش����أن اختی����ار مراق����ب الحس����ابات الخ����ارجي لمراجع����ة حس����ابات  .٤

 م، وتحدید أتعابھ. ۲۰۱٤الشركة والقوائم المالیة ربع السنویة والسنویة للعام المالي 
 .الحاليإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة  .٥
 لكل لایر )۲۰۰،۰۰۰( بواقع اإلدارة مجلس ألعضاء كمكافأة لایر) ۱،٤۰۰،۰۰۰( صرف على الموافقة .٦

 .م۳۱/۱۲/۲۰۱۳ في المنتھیة السنة عن عضو
تب�����دأ  المرش�����حین لل�����دورة القادم�����ة لم�����دة ث�����الث س�����نوات ب�����ین م�����ن جدی�����د إدارة مجل�����س اعض�����اء اختی�����ار .۷

 .م۲٤/۰۳/۲۰۱٤ھـ الموافق ۲۳/۰٥/۱٤۳٥من
 الموافقة على معاییر اختیار أعضاء مجلس اإلدارة. .۸
   للشركة. لنظام األساسيمن ا )۳۷(و ) ۳٦مواد (الالموافقة على تعدیل  .۹

 

[۲۰] 
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