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  المھندس / محمد بن حمد الماضــــــــي
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 يــــــــاألستاذ / محمد بن حمود العوھل  
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 المھندس/ خالد بن عبدالعزیز الـمـانـــع
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 تقریر مجلس اإلدارة

 ،ة العر�ية السعودية (سافكو)السادة الكرام مساهمي شركة األسمد

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

 ملا ورد �� حسابا� ،�سر مجلس اإلدارة أن يقدم لكم تقر�ره حول أداء وإنجازات الشركة
ً
�ا ومركزها املا�� طبقا

 وذلك ع�� النحو التا��:   م،31/12/2014عن الف��ة املن��ية ��  ا�ختامية

 
 طالتكوین والنشا أوالً:

�� شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب املرسوم املل�ي رقم  ؛شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو)

 2050001841وتم ��جيلها �� مدينة الدمام بال�جل التجاري رقم  هـ،1385جمادى األو��  11ؤرخ �� امل 13م/

 نقل ا1966مارس  24املوافق  ،هـ1385ذو ا�حجة  1وتار�خ 
ً
ملركز الرئيس للشركة إ�� مدينة ا�جبيل م، وتم الحقا

م. 1991مايو  14املوافق  ،هـ1411شوال  29وتار�خ  2055002359الصناعية، حيث �جلت بال�جل التجاري رقم 

 واألمونيا). و�تمثل �شاط (سافكو) الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة الكيماو�ة (اليور�ا

الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن البيطار)، و�� شركة ذات ) من رأسمال الشركة %50تمتلك شركة (سافكو) (

مدينة �� و�قع مركز عمليا��ا الرئيس  م،10/04/1985املوافق  ،هـ20/07/1405مسؤولية محدودة تأسست بتار�خ 

ا�جبيل الصناعية باململكة العر�ية السعودية، و�تمثل �شاطها الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة الكيماو�ة 

 أنواعها. بجميع 

) من رأسمال ٪1.69و ( ،) من رأسمال الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد)%3.87كما تمتلك (سافكو) (

 ينساب).الوطنية للب��وكيماو�ات ( شركة ينبع

 
 ثانیا: التشغیل واإلنتاج 

 ؛م2013ألف طن م��ي للعام ) 4.574(ــ) ألف طن م��ي مقارنة بـ4.846م (2014بلغ اإلنتاج الفع�� اإلجما�� للعام 

 ). %6بارتفاع قدره (

 م:2013عام الم مقارنة بإنتاج 2014و�و�ح الرسم البيا�ي التا�� الكميات املنتجة خالل العام 

[4] 
 



 

0

2000

4000

6000

2013 2014

4574 4846

ان
طن

اال
ف 

آال

اإلنتاج اإلجمالي 

 
 ثالثاً: التسویق والمبیعات

مادة اليور�ا، حيث بلغ  إلنتاجقيم واستخدام البا�� �ل ،تمكنت الشركة من �سو�ق �افة املنتجات املخصصة للبيع

م، 2013 عام) ألف طن م��ي 3.080(ــ) ألف طن م��ي، مقارنة بـ3.292م (2014إجما�� الكميات املباعة خالل العام 

 ).%7أي بارتفاع بلغ (

 

 م:2013م، مقارنة بمبيعات العام 2014 املا�� و�و�ح الرسم البيا�ي التا�� الكميات املباعة خالل العام
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 رابعاً: الخطط والتوقعات المستقبلیة والمخاطر
وقد قامت بإ�شاء  ،من خالل االستغالل األمثل ملواردها البشر�ة واملالية ،��دف الشركة إ�� تنمية حقوق مساهم��ا

ة سنو�ة تقدر بمليون ) إلنتاج ماده اليور�ا بطاق5(سافكو  الصناعية مصنع جديد �� مجمع الشركة �� ا�جبيل

اإل�شائية واملي�انيكية  األعمالكما أعلن ع�� موقع السوق املالية (تداول) بأنھ تم اكتمال  ومائة ألف طن م��ي.
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حيث  ،و�دء التشغيل التجر��ي ملرافق اإلنتاج ،م25/12/2014املتعلقة بتشغيل املصنع إلنتاج مادة اليور�ا بتار�خ 

 ومن ثم يتم استالم املشروع وإعالن التشغيل التجاري مباشرة. ،أشهرتوقع أن �ستغرق مدة ثالثة ي

فأن  ؛بوصفها إحدى الشر�ات الب��وكيماو�ة )سافكو(أما بخصوص املخاطر والتوقعات املستقبلية فأن شركة 

من خالل �عمل إدارة الشركة ع�� تقليل هذه التأث��ات لذا  ،منتجا��ا معرضة لتقلبات األسعار �� األسواق العاملية

 ،م2014عام الو�التا�� ز�ادة الكميات املباعة بفتح منافذ �سو�ق جديدة. وقد شهد  ،ز�ادة الكميات املنتجة

ع�� توقعات الدوائر االقتصادية العاملية �حجم الطلب  منتجات األسمدة، و�ناءً لبعض انخفاض �� األسعار العاملية 

عام المقارنة ب ،م2015عام القع أن تنخفض معدالت األسعار خالل فإنھ من املتو  ؛والعرض املتوقع ملنتجات الشركة

 م.2014

 ،ل�حد من حدوث تلك التوقفات )سافكو(وقد عملت  ،بعض التوقفات غ�� املجدولةلتتعرض الشر�ات الصناعية 

لة وذلك للكشف عن األعطال املحتم ،والتقليل من مخاطرها بتطبيق مشروع االعتمادية الشاملة ملصا�ع الشركة

أو ا�حد من تأث��ها، إ�� جانب قيام الشركة بالتأم�ن ع��  ،ومن ثم اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتفاد��ا ،قبل حدو��ا

 جميع أصولها وأعمالها لتعو�ض ا�خسائر واألضرار نتيجة ل�حوادث غ�� املتوقعة.

لة ملصا�عها لتنفيذ أعمال ستكون هناك توقفات مجدو  ؛م2015حسب خط��ا لعام  مساهم��ا بأنھ )سافكو(وتنوه 

 يوم 20ملدة  )3سافكو ـ(بواليور�ا األمونيا � الصيانة ملصن�
ً
مدة واليور�ا ) األمونيا 4سافكو(وملصن��  ،ل�ل مصنع ا

 يوم 40
ً
،يوم 30) اليور�ا مدة 5سافكو (وكذلك ملصنع  ،ل�ل مصنع ا

ً
 ان��اءالتأكد من سالمة املعدات قبل  غرضل ا

) ملصنع %50ما وسيتم تنفيذ أعمال الصيانة الدور�ة لشركة ابن البيطار (تملك ف��ا سافكو، كمع املقاول  الضمان

 أيام.  6األمونيا ملدة 

تحصل ع�� اللقيم بأسعار تنافسية كما �� سائر الشر�ات  - تا�عة ةشرك - )ابن البيطار(و )سافكو(إن 

 ر ع�� ر�حية الشركة.الب��وكيماو�ة السعودية وأي �غي�� يحصل �� سعر اللقيم سوف يؤث

 
 األصول والخصوم ونتائج األعمال خامساً:

) مليون ر�ال �عد حسم الز�اة الشرعية، مقارنة 3.174م بلغت (2014تمكنت الشركة من تحقيق أر�اح خالل العام 

 ).%0.4م بارتفاع (2013عام ال) مليون ر�ال حقق��ا 3.160(ــبـ

 ،البيع لليور�ا أسعار و�� املقابل انخفضت  ،ملباعة ملنتجات الشركةويعود السبب الرئيس إ�� ارتفاع الكميات ا

 ما قلل أثر االرتفاع.الشركة الزميلة (ابن البيطار)  أر�احوانخفض نصيب الشركة من 

ا�جدول التا�� يو�ح التغ�� �� أصول وصا�� خصوم الشركة، وحقوق مساهم��ا، واملبيعات، واألر�اح خالل 

 .السنوات ا�خمس األخ��ة
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 (مالیین الریاالت السعودیة)                                                                         

 2010 2011 2012 2013 2014 األصول والخصوم وحقوق المساھمین
 3637 4727 5092 3368 2781 إجما�� املوجودات املتداولة

 3243 3195 3500 4320 4793 ممتل�ات وآالت ومعدات
 1498 1423 1440 1772 1351 موجودات أخرى 

 630 580 693 688 510 إجما�� املطلو�ات املتداولة
 160 40 - - - قروض طو�لة األجل

 455 515 482 503 553  مطلو�ات أخرى 
 7134 8210 8857 8269 7862 إجما�� حقوق املساهم�ن

 2010 2011 2012 2013 2014 قائمة الدخل
 3789 5051 4981 4240 4456 املبيعات

 1099 1286 1372 1362 1402 ت�لفة املبيعات
 68 91 87 81 97 املصار�ف اإلدار�ة والعمومية

 2622 3674 3522 2797 2957 األر�اح التشغيلية
 65 123 139 79 84 صا�� اإليرادات األخرى 

 دخل العمليات املتوقفة (مصنع الدمام)

 صنع"م من بيع أرض امل2010"إيراد 
 - - - 302 

 307 391 312 364 213 زميلةإيرادات من شر�ات 
 61 78 107 80 80 الز�اة

 3235 4110 3866 3160 3174 صافي الربح
 

 
 : التوزیع الجغرافي لإلیراداتسادساً 

 :م2014يب�ن الرسم البيا�ي التا�� �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل العام 
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 لجوھریة في النتائج التشغیلیةسابعاً: الفروقات ا
 

 2013 2014 نسبة التغیر )-التغیرات + أو ( مالیین الریاالت البند
 %5 216 4.240 4.456 المبیعات

 %3 40 1.362 1.402 تكلفة المبیعات
 %6 160 2.797 2.957 الربح التشغیلي

 
 

 ھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین ثامناً: اإلیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن ال
 ملعاي�� املحاسبة املتعارف  ،م2014د�سم��  31تم إعداد القوائم املالية للشركة خالل العام املا�� املنت�ي �� 

ً
وفقا

 والصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن.  ،عل��ا �� اململكة العر�ية السعودية

 

 لتابعة: قائمة الشركات اتاسعاً 
اس مال الشركة يبلغ أن ر و املال، ) من رأس %50الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن البيطار) �سبة امللكية (

املوافق  ،هـ20/07/1405و�� شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتار�خ  سعودي، ) ر�ال494,700,000(

لصناعية باململكة العر�ية السعودية، و�تمثل م، و�قع مركز عمليا��ا الرئيس �� مدينة ا�جبيل ا10/04/1985

 �شاطها الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة الكيماو�ة بجميع أنواعها. 
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 عاشراً: تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة للشركة وشركاتھا التابعة 
 

 تفاصیل األسھم للشركة وشركاتھا التابعة:
 نوع الشركة عدد األسھم  اسم الشركة 

 مدرجة مساھمة 333,333,333 األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)شركة 
 

 تفاصيل أدوات الدين للشركة وشر�ا��ا التا�عة: 

 م.2014العام  سندات) خالللم تصدر الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة أي ادوات دين (صكوك او 

 
 الحادي عشر: سیاسة توزیعات األرباح

وذلك بناًء ع�� توصية مجلس  ،هو من اختصاص ا�جمعية العامة العادية للشركة إن املوافقة ع�� توزيع األر�اح

ا ع�� سياسة الشركة ��ذا الشأن، ويعتمد املجلس عند اق��احھ توزيعات األر�اح النقدية السنو�ة ومقداره اإلدارة.

وكذلك  ،ش�ل احتياطيات واألر�اح املحتجزة عن الف��ات السابقة ع�� ،ال�ي �ستند ع�� ر�حية الشركة لنفس العام

وأنظمة ا�جهات ذات االختصاص، مع  ،مع مراعاة املواد الواردة �� النظام األسا��ي للشركة ،السيولة املتوفرة لد��ا

 ، وذلك ع�� النحو التا��:ال�ي تحكم عملية التوزيع ،األخذ �ع�ن االعتبار اإلجراءات والسياسات

 .من رأس املال املدفوع )%5( ال تقل �سبة التوزيع عنأن  األسا��ي،) من نظام الشركة 47املادة ( .1
 ،�سـتطيع الشـركة اسـتخدام االحتيـاطي النظـامي إذا تجـاوز النصـف األسا��ي،) من نظام الشركة 46املادة ( .2

  ،واألر�ــــاح املحتجــــزة �ــــ� توزيــــع أر�ــــاح نقديــــة �ــــ� الســــنوات ،أو االحتياطيـــات األخــــرى 
ً
 ال�ــــي ال تحقــــق ف��ــــا أر�احــــا

 وزيع النصيب املقرر لهم بموجب نظام الشركة األسا��ي. صافية تكفي لت
 ،واالتفاقيـــــات امل��مـــــة مـــــع حملـــــة الســـــندات ،واللـــــوائح الداخليـــــة ،القيـــــود الـــــواردة �ـــــ� األنظمـــــة املعمـــــول ��ـــــا .3

ال�ــي يراهــا مجلــس إدارة الشــركة ذات أهميــة عنــد  ،واألمــور األخــرى  ،وغ��هــا مــن ا�جهــات املقرضــة ،والــدائن�ن

 ر�اح.   إعالن توزيع األ 

 املســـــتقبلية،بمـــــا يتما�ـــــ�ى مـــــع متطلبـــــات خطـــــط النمـــــو والتوســـــعات  ،التـــــدفقات النقديـــــة املتوقعـــــة للشـــــركة .4

والتحقـــق مـــن إيجـــاد التـــوازن بـــ�ن األفضـــلية �ـــ� تـــوف�� األمـــوال الالزمـــة لـــذلك التوســـع باالعتمـــاد ع�ـــ� مصـــادر 

 التمو�ل الذا�ي أو ال�جوء إ�� االق��اض.  

التـــوازن بـــ�ن تلبيـــة رغبـــات �عـــض املســـاهم�ن �ـــ� ا�حصـــول ع�ـــ� توزيعـــات أر�ـــاح  العمـــل ع�ـــ� إحـــداث نـــوع مـــن .5

مـن أجــل ضـمان نمــو الشـركة وتنميــة  ،نقديـة حاليـة مرتفعــة ورغبـة املســتثمر�ن �ـ� �عز�ــز املركـز املـا�� للشــركة

 من خالل إعادة توظيف جزء من العوائد �� االستثمار. ،حقوق املساهم�ن ع�� املدى البعيد
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بواقــع  ،م2014عــام الجلــس اإلدارة ا�جمعيــة العامــة العاديــة بتوزيــع أر�ــاح ع�ــ� املســاهم�ن عــن وقــد أو�ــ�ى م

) 3وســيتم صــرف ( العــام،) ر�ــاالت للســهم عــن النصــف األول مــن 4وقــد تــم صــرف ( ســهم،) ر�ــال عــن �ــل 7(

موافقــــــــة ا�جمعيـــــــــة العامــــــــة القادمــــــــة بتـــــــــار�خ �عــــــــد م 2014ر�ــــــــاالت عــــــــن �ــــــــل ســـــــــهم للنصــــــــف الثــــــــا�ي لعـــــــــام 

 م.16/04/2015وسيكون الصرف �� م 06/04/2015

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

وصف ألي مص�حة �� األسهم ذات األحقية �� التصو�ت �عود أل�خاص (عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

  ،وأزواجهم ،التنفيذي�ن
ُ
 ) من قواعد الت�جيل واإلدراج.45باإلبالغ ع��ا بموجب املادة (ر) قاموا صّ وأوالدهم الق

 
 لم يقم أي من املساهم�ن بتبليغ الشركة عن ا�حقوق أو التغي�� �� ا�حقوق خالل السنة األخ��ة.

 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة: •

  ،وأزواجهم ،وصف ألي مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة
ُ
 .ن الشركةر �� أسهم أو أدوات ديصّ وأوالدهم الق

 
  أعضاء مجلس اإلدارة 

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

صافي 
 التغییر

نسبة 
أدوات  عدد األسھم التغییر

 الدین
نسبة 
أدوات  عدد األسھم التملك

 الدین
نسبة 
 التملك

حمـــــــــد محمـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد 

 املا��ي
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

حمـــــــود ســـــــليمان بـــــــن محمـــــــد 

 العوه��
700000 0.0 0.2% 700000 0.0 0.2% 0.0 0.0 

أحمــــــــــد عبــــــــــدهللا  بــــــــــن ناصــــــــــر 

 السياري 
80000 0.0 0.02% 80000 0.0 0.02% 0.0 0.0 

 %108 13000 %0.01 0.0 25000 0.0 0.0 12000 سليمان بن محمد ا�خليفي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خالد بن عبدالعز�ز املا�ع

عبــــــــــــــــــدالعز�ز بــــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــدان 

 املؤسســــــــــــة لممثــــــــــــ الهبــــــــــــدان

العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للتأمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

6333 0.0 0.0 7500 0.0 0.0 1167 18%  
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 كبار التنفیذیین: •

  ،وصف ألي مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم    
ُ
 ر) �� أسهم أو أدوات دين الشركة.صّ وأوالدهم الق

 
 الثالث عشر: المعلومات المتعلقة بقروض الشركة 

 م.2014عام البداية  منوجد قروض قائمة ع�� الشركة ال ت

 

 الرابع عشر: وصف ألنشطة أدوات الدین: 
أو حقوق مشا��ة  ،أو مذكرات حق اكتتاب ،ك أية أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو أية حقوق خيارليست هنا

أو اكتتاب بموجب أدوات  ،أو منح��ا الشركة خالل السنة املالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحو�ل ،أصدر��ا

أو منح��ا الشركة خالل السنة  ،أصدر��ادين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشا��ة 

 ليس هناك أي اس��داد
ً
 أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالس��داد. ،أو شراء ،املالية. وأيضا

 االجتماعية.

 ىـــــــــــوليـــــــــد بـــــــــن محمـــــــــد العيس

  (أسهم العضو�ة)
0.0 0.0 0.0 2000 0.0 0.0 2000 0.0 

ســـــة العامـــــة للتأمينـــــات املؤس

الــــذي يمثلهــــا �ــــ� االجتماعيــــة 

 دارةعضـــــــــــــــــــــو�ة مجلـــــــــــــــــــــس اإل 

بــــــــــــــــــدالعز�ز بــــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــدان ع

 الهبدان

57007262 0.0 17% 57007262 0.0 17% 0.0 0.0 

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

صافي 
 التغییر

نسبة 
أدوات  عدد األسھم التغییر

 أدوات عدد األسھم نسبة التملك الدین
 نسبة التملك الدین

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  عبدهللا بن ع�� البكر

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  محمد بن ما�ع ا�خالدي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 أحمد بن صغ�� الغامدي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  عبدا�جليل بن حسن العلوان

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  خالد ا�حما��عبدهللا بن 

عبدهللا بن أحمد بن محمد 

 الغامدي
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 عشر: تكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضائھ الخامس 

من سبعة أعضاء مكون  إدارة ) من النظام األسا��ي للشركة ع�� أن يتو�� إدارة الشركة مجلس21تنص املادة (

 ، و�تكون مجلس اإلدارة من:�عي��م ا�جمعية العامة العادية ملدة ثالث سنوات
 أسم العضو 

 للدورة الحالیة خالل الفترة
 م22/03/2017م الى 23/03/2014من 

أسماء الشركات المساھمة المشارك في  التصنیف
 عضویة مجالس إداراتھا

 مستقل غیر تنفیذي تنفیذي

الشركة السعودية للصناعات  •     املهندس / محمد بن حمد املا��ي

 األساسية (سابك)

 ال توجد     األستاذ / محمد بن حمود العوهلــــــــي

 ال توجد     بن أحمد الســـــيــاري  املهندس/ ناصر

 شركة اليمامة ل�جرانيت والرخام     األستاذ / سليمان بن محمد ا�خليفـــــــي

 ال توجد     / خالد بن عبدالعز�ز الـمـانـــعاملهندس

األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان 

 الهبــدان

    املالية السعودي الفر���ي 

 )سابك(مجلس إدارة شركة 

 شركة االتصاالت السعودية 

 شركة هر�� ل�خدمات الغذائية     الدكتور / وليد بن محمد العيســــــــــى

 
 اإلدارة وسجل الحضور السادس عشر: اجتماعات مجلس

 ان �جل ا�حضور ع�� النحو التا��:و� ،م2014عام ال) جلسات خالل 5عقد مجلس اإلدارة (
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 اسم العضو
  سجل الحضور

 األولاالجتماع  مالحظات
18/02/2014 

 الثانياالجتماع 
24/03/2014 

 االجتماع الثالث
24/03/2014 

 االجتماع الرابع
22/06/2014 

 االجتماع الخامس
07/12/2014 

اإلج
 مالي

  5 حضر حضر حضر حضر حضر المھندس / محمد بن حمد الماضي
  5 حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ / محمد بن حمود العوھلي

المھندس / ناصر بن أحمد 
 السیاري

 حضر حضر حضر حضر حضر
5  

المھندس / خالد بن عبدالعزیز 
 المانع

 حضر حضر حضر * *
3  

 
 تاریخ التعیین *

24/03/2014 
/ عبدالعزیز بن ھبدان  األستاذ
 الھبدان

* * 
 حضر

 حضر حضر
3 

/ سلیمان بن محمد  األستاذ
 الخلیفي

* * 
 لم یحضر

 حضر حضر
2 

 3 حضر حضر حضر * * الدكتور / ولید بن محمد العیسى
 
 

 عالقةالوأطراف ذات بین الشركة السابع عشر: وصف ألي صفقة 
من خالل اتفاقيات  ،�يع منتجا��ا �� مختلف األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية�عمل الشركة ع�� �سو�ق و 

التسو�ق املوقعة مع شركة (سابك)، وكذلك ترتيب �حن منتجا��ا الصلبة والسائلة عن طر�ق ميناء امللك فهد 

��يات متضمنة ، كما تحصل الشركة ع�� خدمات املش)ساب تانك( شركة سابك �خدمات التخز�نالصنا�� بإدارة 

وموادها من قبل  ،ولوازمها ،وترتيبات توصيل املواد املتعلقـة بقطع غيار الشركة ،والنقل ،خدمات املستودعات

دارة ب��و�د الشركة بخدمات املحاسبة واملوارد اإل  هذه تقوم كماا�خدمات املش��كة. دارة إعن طر�ق  )سابك(شركة 

 . أخرى ات عامة املعلومات والهندسة وخدم وتقنيةالبشر�ة 

 

، و�تم تقديم �عض خدمات التشغيل (سافكو) شركةواد لساب تانك) خدمات ال�حن ومناولة امل( شركةتقدم و 

ب��و�د الشركة بخدمات فنية  )سابك(التا�عة، كما تقوم  (سابك) شر�اتيانة واملواد ا�خام من قبل �عض والص

 ذلك بموجب اتفاقيات م��مة معها.و  أخرى دار�ة وخدمات إبحاث وتقنية وابت�ار وخدمات أو 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة مصالحعشر:  الثامن

وليسـت  ف��ـا،املـا��  أو املـدير  ،التنفيـذي هارئيسـأو  إدار��ـا، لم ت��م الشركة أية عقود مع أي عضـو مـن أعضـاء مجلـس

 مص�حة جوهر�ة ألحدهم أو ألي �خص ذي عالقة ��م.هناك أية 

 
 

 ات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیینالتاسع عشر: مكافآت وتعویض
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 1.735.696م (2014عام الال�ي دفعت خالل  ،بلغت م�افأة ومصار�ف أعضاء مجلس اإلدارة

ً
  ) ر�اال

ً
، ويشمل سعوديا

ذلك جميع ما تقاضاه األعضاء من م�افآت و�دل حضور، كما بلغ إجما�� الرواتب وامل�افآت والتعو�ضات لكبار 

 10.473.473ة (التنفيذي�ن بالشرك
ً
،) ر�اال

ً
 :وذلك حسب التفصيل التا��  سعوديا

 

أعضاء مجلس  البیان
 اإلدارة التنفیذیین

أعضاء مجلس اإلدارة غیر 
 التنفیذیین/ المستقلین

خمسة من كبار التنفیذیین ممن تلقوا 
أعلى المكافآت والتعویضات من 
ضمنھم الرئیس التنفیذي والمدیر 

 المالي
 4.787.251 - - الرواتب

 2.360.948 335.696 - البدالت والتعویضات

 3.325.274 1.400.000 - المكافآت الدوریة والسنویة
 10.473.473 1.735.696 - اإلجمالي (لایر)

 
) ر�ال م�افأة 1,400,000و�ناء ع�� اق��اح �جنة ال��شيحات وامل�افآت يو��ي مجلس اإلدارة بصرف مبلغ (

 .م2015عام الم تدفع �� 2014عام العن سنو�ة لرئيس وأعضاء املجلس 

 
 العشرون: التنازل عن الرواتب والتعویضات

أو أحد كبار التنفيذي�ن عن أي راتب أو  ،ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس اإلدارة

 .�عو�ض
 

 الحادي والعشرون: التنازل عن األرباح: 
 ازل بموجبھ أحد مساهمي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح.ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق تن

 
 الثاني والعشرون: المدفوعات النظامیة المستحقة

 ا�جدول التا�� يب�ن املدفوعات النظامية املستحقة ع�� الشركة.

 

 الفترة
 البند

 إلى
 م31/12/2014

 من
 م1/1/2014

 مخصص الز�اة / ضرائب جهات غ�� مقيمة 80,000,000

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3,406,000
 ا�جمارك 1,299,000
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 الهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع 8,000

                         اإلجمالي 84,713,000
 

 الثالث والعشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة:
 الشركة: م لصا�ح موظفي 2014ا�جدول التا�� يو�ح قيمة املخصصات املكونة خالل العام 

 
 

 آالف الریاالت السعودیة                                                                           
الرصید كما في 

 م31/12/2014
خالل عام 

 م2014
الرصید كما في 

 البند م01/01/2014

 م�افأة ��اية ا�خدمة  452.885 44.883 497.768

 برنامج االدخار 50.583 4.436 55.019
 قروض وتمليك وحدات سكنية 26.489 4.246 30.735
                         اإلجمالي 529.957 53.565 583.522

 
  قرارات مجلس اإلدارة:إ العشرون:و الرابع
 بالش�ل ال�حيح.أعدت أن �جالت ا�حسابات  .1

 بفعالية. ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد ع�� أسس سليمة  .2

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. ��ھ ال يوجد أي شك يذكر أن .3

 
 الخامس والعشرون: تقریر مراجع الحسابات والقوائم المالیة 

 بأن القوائم املالية خالية من أية تحفظات جوهر�ة تجاهها. ،م2014يظهر تقر�ر مراجع ا�حسابات لعام 

مـــــــــــن  أك�ـــــــــــ� يكـــــــــــون لهـــــــــــا مراقـــــــــــب حســـــــــــابات أو  ) مـــــــــــن النظـــــــــــام األسا�ـــــــــــ�ي للشـــــــــــركة ع�ـــــــــــ� أن43كمـــــــــــا تـــــــــــنص املـــــــــــادة (

املحاســـــــب�ن القـــــــانوني�ن املصـــــــرح لهـــــــم بالعمـــــــل �ـــــــ� اململكـــــــة العر�يـــــــة الســـــــعودية، �عيـــــــ��م ا�جمعيـــــــة العامـــــــة العاديـــــــة 

م 2015وتحــــــــدد أ�عــــــــا��م ومــــــــدة عملهــــــــم، و�جــــــــوز لهــــــــا إعــــــــادة �عييــــــــ��م، ملراجعــــــــة حســــــــابات الشــــــــركة للســــــــنة املاليــــــــة 

 ور�ع السنو�ة.

 
 

  لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتھا :والعشرون السادس
ت�ن او�جنة ال��شيحات وامل�افآت، فيما ي�� م�خص ملهمات ه ،�جنة املراجعة ما: ه�جنت�نش�ل مجلس اإلدارة 

 ا:موتكو���ت�ن نال�ج
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 :لجنة المراجعة

 
   تتلخص مھام لجنة المراجعة باآلتي:

جل التحقق من مدى فاعلي��ا �� تنفيذ من أ ؛اإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية �� الشركة •

 ال�ي حددها لها مجلس اإلدارة. ،األعمال واملهمات

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقر�ر مكتوب عن رأ��ا وتوصيا��ا �� شأنھ. •

جراءات الت�حيحية للمالحظات الواردة دراسة تقار�ر إدارة املراجعة الداخلية، ومتا�عة تنفيذ اإل  •

 ف��ا.

وتحديد أ�عا��م، مع  ،ية ملجلس اإلدارة بتعي�ن املحاسب�ن القانوني�ن، وإ��اء التعاقد معهمالتوص •

 التأكد من استقاللي��م عند التوصية بالتعي�ن.

ال�ي  ،متا�عة أعمال املحاسب�ن القانوني�ن، واعتماد أي عمل جديد خارج نطاق أعمال املراجعة •

 ي�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.

دراسة خطة املراجعة مع املحاسب القانو�ي، وإبداء أية مالحظات عل��ا إن وجدت بما �عزز من  •

 كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة املراجعة.

دراسة مالحظات املحاسب القانو�ي ع�� القوائم املالية للشركة، ومتا�عة ما يتم �شأ��ا مع االدارة  •

 التنفيذية.

األولية ـ ر�ع السنو�ة ـ والسنو�ة ومناقش��ا مع املحاسب القانو�ي دراسة القوائم والتقار�ر املالية  •

، مع مراعاة اإلدارةوإبداء الرأي حيالها ملجلس  اإلدارةوإدارة الشركة قبل عرضها ع�� مجلس 

 مالءم��ا لطبيعة أعمال الشركة.

 إعداد خطة وم��انية العمل السنو�ة ل�جنة. •

ال�ي تقع �� نطاق أعمالها وتتطلب  ،�ة لتنفيذ �عض املهاماالستعانة با�جهات ا�خارجية و�يوت ا�خ� •

 خ��ات ومهارات خاصة.

  التالي:وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو 
 رئيس ال�جنة   / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان األستاذ •

 عضو ال�جنة    الدكتور / وليد بن محمد العي��ى •

 ل�جنةعضو ا    / أحمد بن سليمان العيداألستاذ  •
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 ملناقشة املواضيع التالية: ؛م2014عام ال) اجتماعات خالل 5وقد عقدت ال�جنة (

أوصت مجلس اإلدارة ب��شيح السادة ار�ست حيث  ،اق��اح ترشيح مراجع حسابات الشركة ا�خار�� .1

 م. 2014و�و�غ وشر�اهم ملراجعة حسابات الشركة السنو�ة والر�ع سنو�ة لعام 

للتأكد من  ؛وتقر�ر الفحص مع املراجع ا�خار�� ،السنو�ة ور�ع السنو�ة مراجعة القوائم املالية .2

 ةوتب�ن عدم وجود أي ،وقبل عرضها ع�� مجلس اإلدارة ،مطابق��ا ملتطلبات اإلفصاح قبل النشر

 مالحظات لدى ال�جنة ذات تأث�� هام ع�� نتائج وأعمال الشركة املالية.

 ،م2014عام الاملراجع ا�خار�� وا�جهات الرقابية األخرى خالل مراجعة تقار�ر إدارة املراجعة الداخلية و  .3

  وطلبت م��م اتخاذ اإلجراءات الت�حيحية الالزمة حيالها. ،واستعرض��ا مع إدارة الشركة

وقد أظهرت نتائج املراجعة السنو�ة قناعة ال�جنة  ،مراجعة فعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية .4

 �� نظام الضبط الداخ�� لدى  ،اخلية بالشركةبفعالية نظام الرقابة الد
ً
 جوهر�ا

ً
ولم يت�ح وجود ضعفا

 الشركة.

وتب�ن  ،كما قامت ال�جنة باإلشراف ع�� أعمال إدارة املراجعة الداخلية ومتا�عة أعمال املراجع ا�خار��

 بع� سواءً ، وجود أية مالحظات جوهر�ةل�جنة عدم 
ً
م ت�ليف نھ لم يتأ� األعمال امل�لف�ن ��ا، علما

جهات رقابية  ةوأنھ لم يتم ت�ليف أي ،مهام خارج نطاق أعمال املراجعة امل�لف�ن ��ا ةاملراجع ا�خار�� بأي

 مهام أخرى. ةبأي

 
  -والمكافآت: لجنة الترشیحات 

 
 باآلتي:تتلخص مھامھا 

 
 �للسياسات واملعاي 

ً
 � املعتمدة.التوصية ملجلس اإلدارة بقبول املر�ح�ن لعضو�ة مجلس اإلدارة وفقا

  املراجعة السنو�ة لالحتياجات املطلو�ة من املهارات املناسبة لعضو�ة مجلس اإلدارة، وإعداد وصف

الذي يلزم أن  ،بما �� ذلك ا�حد األد�ى من الوقت اإلدارة،للقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس 

 والتحض�� الجتماعات مجلس اإلدارة. الشركة،يخصصھ العضو ألعمال 

 ورفع التوصيات  عملها،ومراجعة هي�لها وآليات  بھ،�م فعالية مجلس اإلدارة وال�جان امل�حقة و تق

 املناسبة إلجراء عمليات التطو�ر والتغي�� الالزمة لتعز�ز فعالية األداء واإلشراف ع�� أ�شطة الشركة.
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  وعدم وجود أي  املستقل�ن،من استمرار استقاللية األعضاء  –ع�� األقل  –التأكد �ش�ل سنوي

�ان ذلك العضو �شغل عضو�ة مجلس إدارة  سواءً  املجلس،�عارض مصا�ح ألي عضو من أعضاء 

مالم يكن  مواد،أو يقدم لها أية خدمات أو  الشركة،أو يقوم بأعمال منافسة لعمل  أخرى،شركة 

 العضو قد أف�ح ع��ا ل�جمعية العامة وأقر��ا لھ.

 بما يتناسب مع  ،وكبار التنفيذي�ن ،ت أعضاء مجلس اإلدارةوضع سياسات وا�حة لتعو�ضات وم�افآ

 املرعية،و�را�� عند وضع تلك السياسات عدم �عارضها مع االنظمة واللوائح  العالقة،األنظمة ذات 

 واستخدام معاي�� ترتبط بمستوى األداء.

  لة بطبيعة وذات الص ،يتضمن جميع املجاالت املهمة ا�جدد،وضع برنامج �عر�في ألعضاء املجلس

 أعمال الشركة.

   
   التالي:على النحو  تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء

 
 رئيس ال�جنة               املهندس / خالد بن عبدالعز�ز املا�ع •

 عضو          األستاذ / محمد بن حمود العوه�� •
 عضو                املهندس / ناصر بن أحمد السياري  •

 
 م ناقشت البنود التالیة: ـ2014عام الل عقدت اللجنة اجتماعین خال

  
وقد اق��حت ال�جنة ع�� مجلس اإلدارة بأن  ؛�عو�ضات وم�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن .1

) ر�ال م�افأة 1.400.000تو��ي ا�جمعية العامة العادية للمساهم�ن باملوافقة ع�� صرف مبلغ (

م، كما قامت بمراجعة مدى 2014عام الم تدفع �� 2013عام السنو�ة لرئيس وأعضاء املجلس عن 

و�أ��ا مبنية ع�� استخدام  ،تطبيق السياسات واللوائح املعتمدة بالشركة مل�افآت كبار التنفيذي�ن

 .معاي�� ترتبط باألداء

 تم اإلفصاح ع��ا �� تقر�ر مجلس اإلدارة السنوي.و  ،م2013عام الا�شطة ال�جنة ال�ي تمت خالل  .2

 .م)2017إ��  2014املتقدم�ن لل��شيح لعضو�ة مجلس اإلدارة للدورة ا�حالية ( مراجعة طلبات .3

وترى ال�جنة بأن األعضاء املستقل�ن  ،عدم وجود �عارض مصا�ح والتأكد مناستقاللية األعضاء  .4

وجود أية كما تب�ن عدم  استقاللي��م،وال يوجد ما ينا��  ،بالشركة يتمتعون باالستقاللية التامة

كما أنھ لم ت��م الشركة  ،أو ألي �خص ذي عالقة ��م ،ر�ة ألي عضو من أعضاء املجلسجوه مص�حة

 أية عقود مع أي عضو من أعضاء املجلس أو الرئيس التنفيذي أو املدير املا�� بالشركة.
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وترى ال�جنة أن عدد أعضاء  ،هي�ل مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ ولكبار التنفيذي�ن بالشركة .5

كما تم مناقشة توصية إدارة  مسؤولياتھ،ال�جان املنبثقة يتناسب مع حجم مهامھ وتنفيذ املجلس و 

 .الشركة بإجراء حركة تنقالت لبعض وظائف كبار التنفيذي�ن

 :والعقوبات المفروضة على الشركة الجزاءات والعشرون: السابع
 

) عشرة 10,000ض غرامة مالية مقدارها (م يق��ي بفر 2014 ف��اير  5أصدر مجلس هيئة السوق املالية قرار بتار�خ 

االف ر�ال ع�� شركة سافكو وذلك ملخالف��ا الفقرة (د) من املادة العاشرة من الئحة حوكمة الشر�ات، لعدم وضعها 

سياسات ومعاي�� وإجراءات وا�حة ومحددة للعضو�ة �� مجلس اإلدارة ووضعها موضع التنفيذ �عد إقرار ا�جمعية 

 العامة لها.

 
 :وإجراءات نظام الرقابة الداخلیةلفاعلیة نتائج المراجعة السنویة  والعشرون: منالثا

وقد أظهرت نتائج  ،بمراجعة فعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية ،م2014عام القامت �جنة املراجعة خالل 

 �� نظام ولم يت�ح وج ،املراجعة السنو�ة قناعة ال�جنة بفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة
ً
 جوهر�ا

ً
ود ضعفا

 تأكدت ال�جنة من وجود املقومات الضرور�ة لذلك ع�� النحو التا��: الضبط الداخ�� لدى الشركة، حيث

 :الھیكل التنظیمي .1
 ،(الرقابة املحاسبية ا:تحقيق الرقابة الداخلية بوجه�� من خاللھيتم يوجد بالشركة هي�ل تنظيمي مت�امل 

وترى ال�جنة  ،وجد لوائح تنظم صالحيات ومسؤوليات اإلدارات املختلفة بدقة تامةوالرقابة اإلدار�ة)، كما ت

 و�حدد املستوى اإلداري فيما يتعلق ،بان الهي�ل التنظيمي بالشركة يتناسب مع حجم وعمليات الشركة

 بتنفيذ املسؤوليات.

 النظام المحاسبي:  .2
 )ساب(املحاسبية املطبقة من خالل نظام  و�حسب رأي ال�جنة بأن ال��امج ،يوجد بالشركة نظام محاس�ي

)SAP systemال�ي توفر لإلدارة ا�حماية الالزمة لألصول و  ،) مبنية ع�� اللوائح املعتمدة بالشركة

املعدة ملعرفة  و�ما أن اإلدارة �عتمد بدرجة كب��ة ع�� التقار�ر والبيانات .وال�جالت من التلف والضياع

تحقيق رقابة داخلية فعالة  املستندات تل�ي احتياجات اإلدارة كما تؤدي إ��األداء املالئم، فأن ال�جالت و 

 للنظام املحاس�ي ك�ل.
 اللوائح المنظمة لتنفیذ عملیات الشركة:   .3

 .�ااالل��ام بتطبيقها تنفيذ عمليا� هامن خالل يتميوجد بالشركة عدد من اللوائح األساسية 

 :داخلیةالمراجعة الالتقییم الدائم من قبل إدارة   .4
وأداة إدار�ة �ستخدم ملساعدة اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة �� وضع  مهمالتدقيق الداخ�� عنصر 

والقيام �عمليات مراقبة أعمال الشركة، و�ناء ع�� التقار�ر الرقابية من قبل إدارة  ،الضوابط الرقابية

�مها و تتمتع باالستقاللية عند تق يةاملراجعة الداخلات�ح ل�جنة املراجعة بان إدارة  املراجعة الداخلية

بالسياسات وا�خطط املعدة من قبل اإلدارة، وسالمة العمليات،  هدف ال��ام العامل�نللعمليات الشركة 
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والضوابط،  واملخاطر اإلدار�ة �� الشركة، والرقابة ع�� أصول وموارد الشركة، وتقديم الن�ح واملشورة 

وطلب م��م عمل االجراءات  ،قابية تم مناقش��ا مع االدارة التنفيذيةوقد أصدرت عدة تقار�ر ر  ،عند اللزوم

 . الت�حيحية �شأن املالحظات الواردة ��ا
 الرقابة الخارجیة: .5

 للرقابة من �عض األطراف ا�خارجي�ن ذات العالقة وهم ع�� النحو التا��: )سافكو(تخضع شركة 

كما يقوم مراجع  ،إ�� املساهم�نوي الذي يرفع تقر�ره ر�ع السنوي والسن، املراجع ا�خار�� •

�م نظام الرقابة الداخلية ضمن مهمة مراجعتھ للبيانات املالية و ا�حسابات ا�خار�� �عملية تق

ع�� �افة املعلومات  االطالعتأكدت ال�جنة بأنھ قد تم تمكينھ من  وقدللشركة، ا�ختامية 

 والبيانات ال�ي طل��ا.

تقوم �جنة املراجعة بمتا�عة حيث  ،ديوانالع ع�� مالحظات االطال  تم ،ديوان املراقبة العامة •

من قبل إدارة الشركة لوضع خطة زمنية ملعا�ج��ا وإقفالها بالصورة ال�ي حيالها اإلجراءات املتخذة 

 تضمن عدم تكرارها.

 ال توجد نتائج جوهر�ة �عد مراجعة الرقابة الداخلية. •
 

 لمستثمرین التاسع والعشرون: التواصل مع المساھمین وا
مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل التقر�ر  )سافكو(تو�� 

السنوي ملجلس إدار��ا، وكذلك اطالعهم �ش�ل مستمر ع�� أية تطورات مهمة قد تطرأ و�كون لها تأث�� ع�� وضعها 

وموقع الشركة  ،التنافسية عن طر�ق موقع السوق املالية السعودية (تداول)وأعمالها بما ال يؤثر ع�� قدر��ا  ،املا��

 لسياسة اإلفصاح ،ع�� شبكة (اإلن��نت)
ً
ال�ي تحرص الشركة ع�� إتباعها من خالل  ،ووسائل االتصال األخرى وفقا

  تطبيق �عليمات هيئة السوق املالية واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية. 

 
 :حوكمة الشركاتالثالثون: 

 تم تطبيق متطلبات الئحة حوكمة الشر�ات الصادرة عن هيئة السوق املالية عدا فقرة واحدة ع�� النحو التا��:

 عدم التطبیق أسباب متطلبات المادة الفقرة المادة
يجب ع�� املستثمر�ن من األ�خاص ذوي  د 6

 بالنيابةالصفة االعتبار�ة الذين يتصرفون 

 ؛�هم مثل (صناديق االستثمار)عن غ�

 ،اإلفصاح عن سياسا��م �� التصو�ت

 ،وتصو���م الفع�� �� تقار�رهم السنو�ة

وكذلك االفصاح عن كيفية التعامل مع أي 

تضارب جوهري للمصا�ح قد يؤثر ع�� ممارسة 

 .ا�حقوق األساسية ا�خاصة باستثمارا��م

النصوص النظامية ما يخول ال يوجد �� 

الع أو منع األ�خاص ذوي االطالشركة 

الصفة االعتبار�ة من حق التصو�ت عن 

 األسهم املقيدة �� ال�جالت بأسما��م.
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  واألمن الحادي والثالثون: حمایة البیئة والصحة والسالمة
�س�� إدارة (سافكو) لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة �جميع العامل�ن ��ا. وتحرص إدارة الشركة بمختلف 

تحقيق هذا الهدف ل�افة املوظف�ن وعمال املقاول�ن ح�ى يتمكنوا من أداء واجبا��م واملهمات مستو�ا��ا ع�� 

والدعم املستمر ل��امج البيئة  ،واملشاركة الفعالة ،املسندة إل��م ع�� أكمل وجھ من خالل القيادة النشطة

م 2014وخالل العام   ملعاي�� الدولية.املسئولة واالل��ام بالقوان�ن املحلية وا ةواألمن، والرعايوال�حة والسالمة 

 الشركة األهداف و�ذلت ا�جهد محققة بذلك االنجازات التالية: إدارة وضعت 

 
 . )و� ا�حمد(مقعدة صابة إمليون ساعة عمل بدون  16إكمال  •

 واألمن. أي حادث متعلق �سالمة العملياتمن  �جل خاِل  •

  .)SHER 0.14 ( واألمنمعدالت عالية �� اداء البيئة وال�حة والسالمة  •

 حماية البيئية.ا�تعز�ز لوذلك  )سافكوـ(مونيا حول سياج الشركة بغاز األ مستوى قياس لتدش�ن مشروع  •

 دثالتعز�ز ا�جاهز�ة األمنية للتعامل مع أي حتنفيذ التجارب الوهمية �� التعاون مع ا�جهات ا�حكومية  •

 .وا�حصول ع�� مستوى أداء متم��

 تنظيم معرض يوم البيئة العاملي.من خالل  ،ستوى الو�� البيئي لدى املوظف�ن واملجتمعرفع ماملساهمة ��  •

 )سافكو(عدات الفحص بواسطة اشعة اكس �� مصا�ع خاصة ملتدش�ن غرفة �عز�ز الوضع األم�ي ب •

 إضافة ا�� 
ً
 مع متطلبات الهيئة العليا لألمن الصنا��. مشاريع أمنية أخرى تماشيا

و�عض أفضل  ،املحصورة األماكن ومحا�ي ،األمن والسالمة بالر�اض بورقة عملاملشاركة �� مؤتمر  •

 املمارسات األمنية.

  
  الثاني والثالثون: استثمار الموارد البشریة

 مـقارنة بـ1306(م 2014بلغ إجما�� عدد املوظف�ن �� الشركة ح�ى ��اية شهر د�سم�� 
ً
 م. 2013عام ال) 1263(ــ) موظفا

 
ً
تم و الشركة باالستثمار األمثل للموارد البشر�ة الوطنية،  خطة االس��اتيجية لتوط�ن الوظائف، قامتا�مع  تمشيا

 حدي�ي التخرج28توظيف السعودي�ن حدي�ي التخرج من ا�جامعات وال�ليات، حيث وظفت (
ً
كما تم ادراج  ،) متدر�ا

 �� برنامج 30(
ً
 سعوديا

ً
وذلك من  ،م2015 العام�عقد �� بداية الذي سوف  ،للتأهيل الوظيفي )سابك() متدر�ا

 دورات متخصصة �� مجال عملهم امل�ي، ومن ثم تدر���م ع�� رأس 
ً
خالل دورات مكثفة �� اللغة اإلنجل��ية، وأيضا

بما يحقق األهداف االس��اتيجية  ،بحيث يتمكنوا من مواكبة املتغ��ات الصناعية واالقتصادية العاملية ،العمل

 للشركة.

 
تدر�ب وإشراك عدد من موظفي الشركة ��  ؛م2014تم خالل العام الكوادر الوطنية املؤهلة، فقد وإلعداد 

 من تلك ال��امج املتعددة ع��  )1097املؤتمرات والندوات العاملية إلكسا��م ا�خ��ات الالزمة، حيث استفاد (
ً
موظفا
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 من خالل (1447ب (كما تم تدر�  ) دورة تدر�بية عن طر�ق مراكز التدر�ب املتخصصة.317(

ً
) دورة 181) موظفا

شملت العديد من الدورات الفنية واإلدار�ة والسالمة والبيئة  .عن طر�ق مركز التدر�ب بالشركة تدر�بية أقيمت

. ولقد تم 376( بمركز التدر�ب JQPوكذلك اللغة اإلنجل��ية. �� ح�ن بلغ املشارك�ن ب��نامج التأهيل الوظيفي 
ً
) موظفا

  25ب إعداد وتدر�
ً
�م تم تدر�� حيث ،شهرأالتعليمي وملدة ثالثة  )سافكو(من املوظف�ن املستجدين �� مركز  مشغال

 للدخول ��  30تم اختيار  كذلكمور الفنية واإلدار�ة والسالمة، شمل األ  ؛مكثف وعم�� �ش�ل
ً
 مستجدا

ً
مشغال

  28. كما تم تدر�ب م2015لتأهيل املشغل�ن لعام  )سابك(برنامج 
ً
 من برنامج التدر�ب التعاو�ي.ضطالبا

والتأكيد  ،لتعز�ز وتحف�� قدرا��م ع�� �افة املستو�ات ؛عدد من القيادات �� دورات إدار�ة متخصصة كما تم إ�حاق

 ع�� رضا املوظف ،التطو�ر ع�� ا�حصول ع�� املز�د من
ً
 �ن لز�ادة إنتاجي��م واستقرارهم.بما ينعكس إيجابا

 من إدارة الشركة ع��
ً
  وحرصا

ً
تأم�ن مستقبل موظف��ا السعودي�ن وتحقيق األمان الوظيفي لهم، فقد تبنت عددا

بطر�قة تكفل ز�ادة  الذي ��دف إ�� ��جيع املوظف�ن ع�� االدخار ،من ال��امج التحف��ية م��ا برنامج االدخـار

الذي  ،ف�ن السعودي�نمدخـرا��م واإلسهــام �� تأم�ن مستقبلهم، وكذلك برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظ

من خالل قروض ميسرة أو إ�شاء  ،��دف إ�� مساعدة املوظف ع�� تأم�ن سكن لھ مع عائلتھ ينت�ي بالتملك

  وحدات سكنية.
 

 الثالث والثالثون: الجودة الشاملة
بما يحقق  ،ومواكبة متطلبات املعاي�� الدولية ،�س�� إدارة الشركة للمحافظة ع�� أع�� مستو�ات ا�جودة ملنتجا��ا

ادة اآليزو ، وشه2008 – 9001 أع�� مستو�ات الرضا للز�ائن. كما تم اجتياز تأكيد استمرار فعالية شهادة اآليزو 

ا�خاصة بقياس أداء املخت��ات لقياس جودة املنتجات. إضافة لذلك حصلت الشركة ع�� شهادة الرعاية ، 17025

  د األمر��ي للكيمياء.ال�ي تم تقو�مها بناء ملتطلبات املعهو  ،املسؤولة
 

 الرابع والثالثون: المسؤولیة االجتماعیة
 :من خالل ال��امج التاليةالرعاية املسئولة واالهتمام باملجتمع دعم برامج ب ،م2014عام القامت الشركة خالل 

 تنظيم حملة الت��ع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالدمام. •

 الطفل. ز�ارة املدارس لعقد دورات توعو�ة عن �حة •

 رفع الو�� لعوائل املوظف�ن فيما يخص طرق االخالء �� حالة ا�حر�ق. •
 والقطاعات ا�حكومية. )سابك(تنظيم حملة عن السالمة املرور�ة للموظف�ن وامتداد الفائدة م��ا لشر�ات  •

دة املضرة ملساعدة املدخن�ن ع�� التخلص من هذه العا )نقاء(تنظيم حملة لإلقالع عن التدخ�ن بمشاركة جمعية  •

 بال�حة. 

 باإلضافة ا�� طالب ا�جامعات واملدارس. ،وأورو�ا ،وآسيا ،استقبال عدد من الزوار ورجال األعمال من دول ا�خليج •

 
 واالستدامة باالعتمادیة: االلتزام الخامس والثالثون
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م، ال�ي 2025ا��ا يجي�ستثمر شركة (سافكو) �افة طاقا��ا البشر�ة واملادية لتساهم مع ا�جميع �� تحقيق اس��ات

عت�� االستدامة إحدى روافدها الرئيسة من الناحية البيئية النظيفة، مع موائمة متطلبات وأهداف املركز 
ُ
�

السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، ال�ي �ستند ع�� موثوقية التشغيل اآلمن للمعدات واألجهزة، والسيطرة ع�� 

اقية؛ لتثبيت أع�� مواز�ن كفاءة التشغيل من أجل االستمرار والبقاء �� املشا�ل املتعلقة باتخاذ التداب�� االستب

. كما تتم�� شركة (سافكو) �� 
ُ
قاَرن عامليا

ُ
القمة التصنيعية دون خلل مؤثر، ال�ي تحاكيھ نتائج امل�ح التحلي�� امل

مراكز (سابك) للتقنية  بالتنسيق مع منظومة ،قدر��ا ع�� توظيف �ل املصادر العلمية وا�خ��ات العملية الداخلية

واالبت�ار، ومرخ��ي التقنيات التصنيعية العاملية لد��ا، ألجل انجاز مشاريع عدة متعلقة باملوثوقية واالستدامة، 

 املطلو�ة.ومن أجل الوصول وتخطي مؤشرات االداء 

 ( م2014عام الحقت الشركة خالل وقد 
ً
اصر االستدامة سافكو) عن سابق��ا بما يتعلق �عنلنتائج مم��ة �سبيا

 
ً
ظهر (سافكو) ال��اما

ُ
  االر�عة: " االحتباس ا�حراري، والطاقة، واملياه، وكفاءة استخدام املواد"، وت

ً
 اس��اتيجيا

 
ً
  ةاملعتمد ا�جهاتخالل ��يئة بيانا��ا أمام  وشفافا

ً
َبْيل اصدار التقر�ر السنوي  ،للمراقبة عامليا

ُ
والتحقق ق

 .لالستدامة

لتقار�ر الشاملة املتعلقة باس��اتيجية ال��نامج الوط�ي لكفاءة الطاقة، املندرج تحت املركز �� ذات السياق فإن او

السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، قد اثبتت ايضا تخطي (سافكو) ملؤشرات األداء املطلو�ة، وال��ام الشركة 

 لتحقيق االس��اتيجية الوطنية. 
ً
      بامل��ي قدما

 

 
 لمة الختامیةالكوالثالثون:  دسالسا

بن  سلمان�عد حمد هللا وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن امللك 

و�� و�� إ�� و  بن عبد العز�ز آل سعود، مقرن ، وو�� عهده األم�ن صاحب السمو املل�ي األم�� عبد العز�ز آل سعود حفظھ هللا

 وإ�� صاحب السمو املل�ي أم�� املنطقة الشرقية، وسمو نائبھ، آل سعود نايفبن  محمد �ي األم�� العهد صاحب السمو املل

كما يتقدم املجلس بالشكر  ومؤازرة لدفع ال��ضة الصناعية �� مملكتنا الغالية. ع�� ما قدموه للشركة من مساندة،

رئيس مجلس  ،د رئيس الهيئة امللكية ل�جبـيل و�نبعواالمتنان إ�� صاحب السمو األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعو 

�� ما قدمھ للشركة من دعم وتوج��ات ساعدت (سافكو) ع�� تحقيق أهدافها املنشودة، كما �شكر �افة ) عإدارة (سابك

 الدوائر ا�حكومية ع�� تجاو��ا و�عاو��ا املتواصل.

، مع الدعاء إ�� بذلوه من جهود فعالة طوال العام �� ماو�طيب ملجلس اإلدارة أن يقدم شكره ل�افة العامل�ن بالشركة ع

 .هللا جلت قدرتھ أن يحقق لهذه الشركة الوطنية �ل التقدم واالزدهار
  
 

  وهللا و�� التوفيق                                                                                                   
    مجلس اإلدارة                                                                                                                         
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