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 أعضاء مجلس اإلدارة

 
 
 
 الرئیس 

   یوسف بن عبدهللا البنیان /األستاذ
 

  األعضـاء
 يحمد بن حمود العوھلم األستــاذ/  

 یاريبن أحمد الس ناصر /المھندس
 يسلیمان بن محمد الخلیف ـــاذ/األست

 المانع زعبد العزیخالد بن  /المھندس
 دانببن ھبدان الھ زعبد العزیتــــاذ/ألسا

 ـــــسىولید بن محمد العی ــــور/الدكت
 
 
 رئیس الشركة 

 أحمد بن محمد الجبر /المھندس  
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 تقریر مجلس اإلدارة

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

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ

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

 وذلك ع�� النحو التا��:   م،31/12/2015 عن الف��ة املن��ية �� ا�ختامية

 
 التكوین والنشاط 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 املركز الرئيس للشركة إ�� مدينة ا�جبيل 1966مارس  24املوافق  ،هـ1385ذو ا�حجة  1�خ وتار 
ً
م، وتم الحقا

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

 واألمونيا). ليور�ام. و�تمثل �شاط (سافكو) الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة الكيماو�ة (ا1991

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

�� و�قع مركز عمليا��ا الرئيس  م،1985إبر�ل  10املوافق  ،هـ1405رجب  20مسؤولية محدودة تأسست بتار�خ 

ية، و�تمثل �شاطها الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة مدينة ا�جبيل الصناعية باململكة العر�ية السعود

 الكيماو�ة بجميع أنواعها. 

) من ٪1,69و ( ،) من رأسمال الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد)٪3,87كما تمتلك (سافكو) (

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

 
 : التشغیل واإلنتاج ثانیاً 

) ألف طن م��ي للعام 4,846(ــ) ألف طن م��ي مقارنة بـ4,886م (2015لفع�� اإلجما�� للعام بلغ اإلنتاج ا

 . )٪0.8( بارتفاع قدره ،م2014

 .م2014عام الم مقارنة بإنتاج 2015و�و�ح الرسم البيا�ي التا�� الكميات املنتجة خالل العام 
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 ثالثاً: التسویق والمبیعات

مادة اليور�ا، حيث  إلنتاجواستخدام البا�� �لقيم  ،مكنت الشركة من �سو�ق �افة املنتجات املخصصة للبيعت

 عام) ألف طن م��ي 3,292(ــألف طن م��ي، مقارنة بـ) 3,296( م2015بلغ إجما�� الكميات املباعة خالل العام 

 .)٪0.12( م، أي بارتفاع بلغ2014

 م:2014م، مقارنة بمبيعات العام 2015 املا�� لكميات املباعة خالل العامو�و�ح الرسم البيا�ي التا�� ا
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  م2025رابعاً: استراتیجیة الشركة 

وضعت الشركة اس��اتيجية مستقبلية وا�حة املعالم لتأكيد النمو �� مجال صناعة األسمدة واملغذيات 

واالل��ام التام ب�افة معاي�� وقوان�ن الصناعة ذات  ،مة وا�جودة واالستدامةمع املحافظة ع�� السال  ـالزراعية

 ب�ن جميع األطراف ا وتأكيد الشراكة ،العالقة لتحقيق الر�ادة
ً
 وعامليا

ً
وتنمية حقوق ، ملرتبطة بالشركة محليا

.ولية الشركة اجتماعيؤ بمس خاللمع عدم اإل  ،املساهم�ن
ً
 ا

 

 املحاور التالية: وسيتم تنفيذها من خالل       

 

 املحور األول: •

تحس�ن كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ عدد من ال��امج واملشاريع ال�ي �ع�ى 

 األداء.باالعتمادية واالستدامة وتحس�ن 

 املحور الثا�ي:  •

اريع أو مش إ�شاءباملشاركة ��  وخارج اململكةاالستمرار �� دراسة الفرص االستثمار�ة املتاحة داخل 

 .شر�ات �ع�ى بصناعة املغذيات واملكمالت الزراعية

 املحور الثالث:  •

دراسة شراء حصص �� �عض الشر�ات ال�ي تمارس نفس �شاط صناعة األسمدة أو املساهمة �� 

 شر�ات مجدية.
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 طط والتوقعات المستقبلیة خامساً: الخ
 أ�شأتوقد  ،ألمثل ملواردها البشر�ة واملاليةمن خالل االستغالل ا ،��دف الشركة إ�� تنمية حقوق مساهم��ا

 مصنع
ً
 جديد ا

ً
�ة تقدر اليور�ا بطاقة سنو  ةإلنتاج ماد ؛)5(سافكو  الصناعية �� مجمع الشركة �� ا�جبيل ا

مما سيعزز  ،باستخدام الفائض من إنتاج مادة األمونيا وغاز ثا�ي أكسيد الكر�ون  ،ي بمليون ومائة ألف طن م�� 

ومحافظة الشركة ع�� مركزها العاملي املتقدم ��  ،ة القائمة ع�� التوسع والنمو �� اإلنتاجالشرك اس��اتيجيات

عن البدء بالتشغيل التجاري ع�� موقع السوق املالية (تداول)  اإلعالن وقد تم ،صناعة األسمدة الكيماو�ة

 . م2015 يوليو 14بتار�خ ) بمجمعها الصنا�� با�جبيل الصناعية 5ملرافق اإلنتاج ملشروعها ا�خامس (سافكو 

 

ستكون هناك توقفات مجدولة ملصا�عها لتنفيذ  ،م2016 ساهم��ا بأنھ حسب خط��ا لعاممل )سافكو(وتنوه 

 يوم 47ملدة  )2سافكو (بـ ملصن�� األمونيا واليور�ا  الدور�ة أعمال الصيانة
ً
) 5 سافكو (وملصنع  ،ل�ل مصنع ا

، 25مدة 
ً
) ملصنع األمونيا ٪50لشركة ابن البيطار (تملك ف��ا سافكو ولةسيكون هناك توقفات مجدكما  يوما

، 25ملدة 
ً
. 23ومصنع اليور�ا ملدة  يوما

ً
 يوما

 

و�� مبادرة ��دف إ��  ،المتياز �� مجال التصنيع�عز�ز ا م برنامج2016من ضمن برامج وخطط الشركة �� العام 

، وإدارة األداء بصورة متسقة ومتفق عل��ا، مع تطبيق أفضل الهيا�ل التنظيمية، واتباع إجراءات عمل موحدة

ال��ك�� ع�� بناء القيادة املل��مة. وقد تم اختيار اسم (امتياز) ليعكس هدف ال��نامج �� تحقيق االمتياز ع�� 

  .مستوى التصنيع

 

التم�� و�ات باملواقع التصنيعية إ�� مستعملية انتقال من شأ��ا أن تأخذ هو ا�جدير بالذكر أن برنامج (امتياز) 

التنفيذ"، بما يضمن التحسن املستمر نحو االمتياز ، التحقق، لعمل، اخالل تطبيق فكرة "التخطيط نم

وهذه  ،التنظيمي. وهناك معاي�� �� إدارة االمتياز ل�ل من "فعالية التنظيم"، و"إجراءات العمل"، و"إدارة األداء"

استدامة واستمرار  - ذن هللابإ -، بما يضمن واالل��ام املعاي�� مدعومة �عناصر القيادة وسلوكيات اإلدارة

 التحسينات.

 

 خطة المعاییر الدولیة:  •
ي�� ع�� خطة (التحول للمعا (SOCPA) بناًء ع�� موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن

� سوق األسهم �� اململكة ُمطالبة ال�ي من خاللها أصبحت جميع الكيانات املدرجة �الدولية للتقار�ر املالية)، 

 
ً
 من للمعاي�� الدولية للتقار�ر ا بتقديم تقار�رها املالية وفقا

ً
�� ضوء تلك ا�خطة، م، و2017يناير  1ملالية اعتبارا

 ،باالل��ام ��ذا املطلب الذي �غطي نطاقھ جميع الكيانات القانونية -) سابك(من خالل شركة  -تقوم الشركة 

ستكمال تطبيق اب م2016عام الة التقييم، ومرحلة تحليل األثر، وستقوم الشركة خالل كملت مرحلأحيث  

 .م2016عداد قوائمها املالية للعام إعملية 
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 الضریبة المضافة: •
بناء ع�� اتفاق دول مجلس التعاون ا�خلي�� ع�� تطبيق ضر�بة القيمة املضافة كأحد اإلصالحات االقتصادية 

م بدراسة تأث�� هذا القرار لالل��ام 2016ون ا�خلي��، فستقوم الشركة خالل العام املهمة �� دول مجلس التعا

  ،نظمة والتشريعاتأل اب
ً
عمال الشركة مع أللتأكد من توافق  ،وذلك حسب املعلومات ال�ي ستتوفر مستقبال

 جميع املتطلبات الرسمية ال�ي تكفل حسن تطبيقها.

 
 المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة سادساً:

صناعية الرائدة �� صناعة إحدى الشر�ات ال باعتبارها )سافكو(شركة  إناملخاطر املستقبلية فب فيما يتعلق

لذا  ،كما هو حال الشر�ات الب��وكيماو�ة ،منتجا��ا معرضة لتقلبات األسعار �� األسواق العامليةإن ف ،األسمدة

و ز�ادة كفاءة اعتمادية الت�اليف اإلنتاجية تخفيض  �عمل إدارة الشركة ع�� تقليل هذه التأث��ات من خالل

ع�� توقعات  ، و�ناءً شركةال نتجاتملم انخفاض �� األسعار العاملية 2015 عامالوقد شهد  ،�شغيل املصنع 

نتيجة  م2016 عامالاألسعار خالل ��  انخفاض هناك يكون فإنھ من املتوقع أن الدوائر االقتصادية العاملية 

 قوى العرض والطلب. تأث��  إضافة إ�� ،انخفاض أسعار النفط

 

تود الشركة أن  الطاقة،�شأن �عديل أسعار منتجات  م،2015د�سم��  28�� قرار مجلس الوزراء بتار�خ إوإشارة 

 جزء املوقر تمثلتو�ح بأن �عض املنتجات املذكورة �� قرار مجلس الوزراء 
ً
من اللقيم املس��لك �� مصا�ع  ا

وستنعكس م، 2015د�سم��  30 الشركة ع�� موقع السوق املالية (تداول) بتار�خ كما ورد �� إعالن ،الشركة

و�عمل الشركة ع�� تقليل هذا التأث�� من خالل ز�ادة  م،2016نتائج هذا التغي�� ع�� ر�حية الشركة خالل العام 

 .وتقليل الت�اليف كفاءة اعتمادية �شغيل املصنع

 

ل�حد من حدوث تلك  )سافكو(وقد عملت  ،فات غ�� املجدولةبعض التوقلتتعرض الشر�ات الصناعية كما 

وذلك للكشف عن  ،والتقليل من مخاطرها بتطبيق مشروع االعتمادية الشاملة ملصا�ع الشركة ،التوقفات

أو ا�حد من تأث��ها، إ�� جانب قيام  ،ومن ثم اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتفاد��ا ،األعطال املحتملة قبل حدو��ا

 لتعو�ض ا�خسائر واألضرار نتيجة ل�حوادث غ�� املتوقعة. ؛التأم�ن ع�� جميع أصولها وأعمالهاالشركة ب

 

� تم العمل ع�فقد لذا  ،ملخاطر تتعلق بالبيئة وال�حة والسالمة واألمن تتعرض الشر�ات الصناعيةوألن 

، معاي�� قياسية  من خالل تطبيق ،تالف��ا أو ا�حد من تأث��هادراس��ا وتحديد طرق 
ً
لتتما�ىى مع ومتا�ع��ا دور�ا

 املعاي�� املعتمدة ل�جهات التشريعية والتنظيمية.

 

البشر�ة تمثل أولو�ة �عمل الشركة من خاللها ع�� استقطاب املواهب وتطو�رها بما إن املحافظة ع�� املوارد 

 يخدم أهداف وخطط الشركة.
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 مخاطر االئتمان •

األداة املاليـــــــــــة �ــــــــــ� الوفـــــــــاء بال��اماتــــــــــھ والتســــــــــبب بخســــــــــارة خفــــــــــاق أحــــــــــد طر�ـــــــــ� إتتمثـــــــــل مخــــــــــاطر االئتمــــــــــان �ـــــــــ� 

، والنقــــــد ومــــــا �ــــــ� حكمــــــھ مــــــودع بوجــــــھ عــــــام ائتمــــــان هامــــــةركة ملخــــــاطر وال تتعــــــرض الشــــــماليــــــة للطــــــرف اآلخــــــر. 

شــــــــــركة الإ�ــــــــــ�  بصــــــــــفة عامــــــــــةالشــــــــــركة  مبيعــــــــــاتمعظــــــــــم تــــــــــتم لــــــــــدى بنــــــــــوك ذات تصــــــــــنيفات ائتمانيــــــــــة قو�ــــــــــة، و 

 .و�� جهة ذات عالقة تتمتع �سمعة قو�ة �� السوق  ،)كسابالسعودية للصناعات األساسية (
 

 مخاطر أسعار العمولة •
تتمثــــــــل مخــــــــاطر أســــــــعار العمولــــــــة �ــــــــ� التقلبــــــــات ال�ـــــــــي تطــــــــرأ ع�ــــــــ� قيمــــــــة األدوات املاليــــــــة نتيجــــــــة للتغ�ــــــــ�ات �ـــــــــ� 

ال�ـــــــي تحمـــــــل عمولـــــــة  أصـــــــولهاأســـــــعار العمولـــــــة �ـــــــ� الســـــــوق. وتتعـــــــرض الشـــــــركة ملخـــــــاطر أســـــــعار العمولـــــــة ع�ـــــــ� 

 .رابحة القص��ة األجلودائع امل مثل

 
 مخاطر السیولة  •

تتمثـــــــــل مخــــــــــاطر الســــــــــيولة �ـــــــــ� مواجهــــــــــة الشــــــــــركة للصـــــــــعو�ة �ــــــــــ� تــــــــــوف�� األمـــــــــوال للوفــــــــــاء بال��اما��ــــــــــا املرتبطــــــــــة 

�ســــــــــدد و . النقديــــــــــة ال�افيـــــــــة �� التـــــــــدفقاتالشـــــــــركة مخــــــــــاطر الســـــــــيولة بضـــــــــمان تــــــــــوفبـــــــــاألدوات املاليـــــــــة. وتــــــــــدير 

الدائنــــــــة  و�ســــــــدد ا�حســــــــاباتا مــــــــن تــــــــار�خ الفــــــــوات��، يوًمــــــــ 120إ�ــــــــ�  90فــــــــوات�� مبيعــــــــات الشــــــــركة خــــــــالل عــــــــادة 

 يوما من تار�خ الفوات��. 90إ��  45عادة خالل 

 
 مخاطر العمالت •

تتمثــــــــل مخــــــــاطر العمــــــــالت �ــــــــ� التقلبــــــــات ال�ــــــــي تطــــــــرأ ع�ــــــــ� قيمــــــــة األدوات املاليــــــــة نتيجــــــــة للتغ�ــــــــ�ات �ــــــــ� أســــــــعار 

قلبـــــــــات �ــــــــــ� أســـــــــعار صــــــــــرف العمــــــــــالت للتبصــــــــــورة جوهر�ــــــــــة تتعــــــــــرض الشـــــــــركة ال صـــــــــرف العمــــــــــالت األجنبيـــــــــة. و 

لــــــم تجــــــر خــــــالل الســــــنة معــــــامالت هامــــــة �عمــــــالت غ�ــــــ� الر�ــــــال حيــــــث أ��ــــــا  ،األجنبيــــــة �ــــــ� ســــــياق أعمالهــــــا العــــــادي

 الثابت سعر صرفھ مقابل الر�ال السعودي.السعودي والدوالر األمر��ي 
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 األصول والخصوم ونتائج األعمال :سابعاً 

مليون ر�ال �عد حسم الز�اة الشرعية، ) 2,130( م بلغت2015العام تمكنت الشركة من تحقيق أر�اح خالل 

 ).٪ 32.89(بلغت �سبتھ بانخفاض م 2014عام المليون ر�ال حقق��ا ) 3,174( ـــمقارنة ب

وانخفاض نصيب الشركة من أر�اح شركة  ،سعار البيع ملنتجات الشركةأانخفاض ويعود السبب الرئيس إ�� 

 .)ابن البيطار(

خالل  تا�� يو�ح التغ�� �� أصول وصا�� خصوم الشركة، وحقوق مساهم��ا، واملبيعات، واألر�احا�جدول ال

 السنوات ا�خمس األخ��ة.

 (مالیین الریاالت السعودیة)                                                                               
 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 األصول والخصوم وحقوق المساھمین

 4,727 5,092 3,368 2,781 2,815 إجما�� املوجودات املتداولة
 3,277 3,642 4,535 4,896 5,173 ممتل�ات وآالت ومعدات

 1,341 1,298 1,557 1,247 1,024 موجودات أخرى 
 580 693 688 510 820 إجما�� املطلو�ات املتداولة

 515 482 503 553 596  مطلو�ات أخرى 
 8,210 8,857 8,269 7,862 7596 إجما�� حقوق املساهم�ن

 م2011 م2012 م2013 م2014 م2015 قائمة الدخل
 5,051 4,980 4,240 4,456 3,547 املبيعات

 1,301 1,393 1,347 1,384 1,462 ت�لفة املبيعات
 91 87 81 97 71 املصار�ف اإلدار�ة والعمومية

 3,659 3,501 2,812 2,975 2,014 األر�اح التشغيلية
 138 159 96 66 64 صا�� اإليرادات األخرى 

 390 312 364 213 118 زميلةإيرادات من شر�ات 
 78 107 112 80 66 الز�اة

 4,110 3,866 3,160 3,174 2,130 صافي الربح
 

 مالحظة: تم إعادة تبویب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالیة.
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 لتوزیع الجغرافي لإلیرادات: اثامناً 

  :م2015يب�ن الرسم البيا�ي التا�� �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل العام 

20%

20%

15%
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9%
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التوزیع الجغرافي لإلیرادات

جنوب شرق آسیا

دول المحیط الھادىء

أمریكا الشمالیة

شبھ القارة الھندیھ

أفریقیا

أمریكا الجنوبیة

الشرق األقصى

محلي

 
 

 : الفروقات الجوھریة في النتائج التشغیلیةتاسعاً 
 

 )-التغ��ات + أو ( ٪�سبة التغ��
 مالي�ن الر�االت

 البند
 م2015 م2014

 املبيعات 3,547 4,456 )909( )20.4(

 ت�لفة املبيعات 1,462 1,384 78 5.6

 إجما�� الر�ح 2,085 3,072 )987( )32.1(

 املصار�ف اإلدار�ة والعمومية 71 97 )26( ) 26.8(

 األر�اح التشغيلية 2,014 2,975 )961( )32.3(

 

وارتفاع  ،ار البيع ملنتجات الشركة�� انخفاض أسعإ�عود السبب الرئيس �� انخفاض األر�اح التشغيلية 

 .ز�ادة اإلنتاج والكميات املباعةلالت�اليف نتيجة 
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: اإلیضاح ألي اختالف عن معاییر المحاسبة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین عاشراً 
 القانونیین 

 ملعاي�� املحاسبة املتعارف  ،م2015د�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

 
 : قائمة الشركات التابعةالحادي عشر

اس مال الشركة أن ر و املال، ) من رأس ٪50الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن البيطار) �سبة امللكية (

 ،هـ1405رجب  20و�� شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتار�خ  سعودي، ) ر�ال494,700,000لغ (يب

م، و�قع مركز عمليا��ا الرئيس �� مدينة ا�جبيل الصناعية باململكة العر�ية السعودية، 1985إبر�ل  10املوافق 

  و�تمثل �شاطها الرئيس �� تصنيع و�سو�ق األسمدة الكيماو�ة بجميع أنواعها.

 
 : تفاصیل األسھم وأدوات الدین الصادرة للشركة وشركاتھا التابعة الثاني عشر

 
 تفاصیل األسھم للشركة وشركاتھا التابعة:

 نوع الشركة عدد األسھم  اسم الشركة 
 مدرجة مساھمة 416.666.666 شركة األسمدة العربیة السعودیة (سافكو)

 
) وذلك بمنح ٪25) ر�ال بنسبة (4,166,666,660) ر�ال إ�� (3,333,333,330ز�ادة رأس مال الشركة من (تم 

�سديد قيمة الز�ادة �� رأس املال عن طر�ق تحو�ل مبلغ  موت ،) أسهم4سهم مجا�ي مقابل �ل (

و�التا�� يزداد عدد األسهم  عمالها،أملواكبة نمو الشركة و توسع  ،) ر�ال من بند األر�اح املستبقاة833,333,330(

 ) سهم333,333,333من (
ً
 ) سهم416,666,666إ�� ( ا

ً
 ) سهم83,333,333، بز�ادة قدرها (ا

ً
  .ا

 
  تفاصیل أدوات الدین للشركة وشركاتھا التابعة:

 م.2015العام  سندات) خاللو أدوات دين (صكوك أ ةلم تصدر الشركة أو أي من شر�ا��ا التا�عة أي
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 : سیاسة توزیعات األرباحالثالث عشر
وذلك بناًء ع�� توصية  ،� توزيع األر�اح هو من اختصاص ا�جمعية العامة العادية للشركةإن املوافقة ع�

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

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

وأنظمة  ،مع مراعاة املواد الواردة �� النظام األسا�ىي للشركة ،وكذلك السيولة املتوفرة لد��ا ،احتياطيات

، وذلك ع�� ال�ي تحكم عملية التوزيع ،ا�جهات ذات االختصاص، مع األخذ �ع�ن االعتبار اإلجراءات والسياسات

 النحو التا��:

 من رأس املال املدفوع. )٪5( ال تقل �سبة التوزيع عن أن األسا�ىي،كة ) من نظام الشر 47املادة ( .1

�ســـــتطيع الشـــــركة اســـــتخدام االحتيـــــاطي النظـــــامي إذا تجـــــاوز  األسا�ـــــىي،) مـــــن نظـــــام الشـــــركة 46املـــــادة ( .2

ال�ــي ال تحقـــق  ،واألر�ـــاح املحتجــزة �ــ� توزيـــع أر�ــاح نقديــة �ـــ� الســنوات ،أو االحتياطيــات األخــرى  ،النصــف

 
ً
 صافية تكفي لتوزيع النصيب املقرر لهم بموجب نظام الشركة األسا�ىي.  ف��ا أر�احا

 ،واالتفاقيـــات امل��مـــة مـــع حملـــة الســـندات ،واللـــوائح الداخليـــة ،القيـــود الـــواردة �ـــ� األنظمـــة املعمـــول ��ـــا .3

ال�ـــي يراهــا مجلـــس إدارة الشـــركة ذات أهميـــة  ،واألمـــور األخـــرى  ،وغ��هـــا مـــن ا�جهـــات املقرضــة ،والــدائن�ن

 إعالن توزيع األر�اح.    عند

 املســـتقبلية،بمـــا يتما�ـــىى مـــع متطلبـــات خطـــط النمـــو والتوســـعات  ،التـــدفقات النقديـــة املتوقعـــة للشـــركة .4

والتحقق من إيجـاد التـوازن بـ�ن األفضـلية �ـ� تـوف�� األمـوال الالزمـة لـذلك التوسـع باالعتمـاد ع�ـ� مصـادر 

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

�� إحداث نـوع مـن التـوازن بـ�ن تلبيـة رغبـات �عـض املسـاهم�ن �ـ� ا�حصـول ع�ـ� توزيعـات أر�ـاح العمل ع .5

مـــن أجـــل ضـــمان نمـــو الشـــركة  ،نقديـــة حاليـــة مرتفعـــة ورغبـــة املســـتثمر�ن �ـــ� �عز�ـــز املركـــز املـــا�� للشـــركة

 مار.من خالل إعادة توظيف جزء من العوائد �� االستث ،وتنمية حقوق املساهم�ن ع�� املدى البعيد

 ،م2015عــــام ال�جمعيـــة العامــــة العاديــــة بتوزيـــع أر�ــــاح ع�ــــ� املســـاهم�ن عــــن لوقـــد أو�ــــىى مجلــــس اإلدارة  .6

وســيتم  العــام،للســهم عـن النصــف األول مــن  ت) ر�ــاال 3وقـد تــم صــرف ( ســهم،عــن �ــل  ت) ر�ــاال 6بواقـع (

لقادمــــة موافقــــة ا�جمعيــــة العامــــة ا�عــــد م 2015) ر�ــــاالت عــــن �ــــل ســــهم للنصــــف الثــــا�ي لعــــام 3صــــرف (

 .م2016إبر�ل  10وسيكون الصرف �� ، م2016مارس  30بتار�خ 

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

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

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

 واإلدراج.

 
 لم يقم أي من املساهم�ن بتبليغ الشركة عن ا�حقوق أو التغي�� �� ا�حقوق خالل السنة األخ��ة.
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 أعضاء مجلس اإلدارة: •
  ،وأزواجهم ،مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة ةوصف ألي

ُ
ر �� أسهم أو أدوات دين صّ وأوالدهم الق

 .الشركة
 

  أعضاء مجلس اإلدارة 
 

مالحظة: المھندس/ محمد بن حمد الماضي قدم استقالتھ من منصبھ لعضویة ورئاسة مجلس إدارة شركة (سافكو) بتاریخ *
تعیین معالیھ رئیساً للمؤسسة العامة للصناعات العسكریة وتم تعیین األستاذ/ یوسف بن عبدهللا البنیان خلفاً  بسببم 25/02/2015

 .م26/02/2015لھ بعضویة ورئاسة المجلس بتاریخ 

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

 نسبة التغییر صافي التغییر
أدوات  عدد األسھم

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 *محمد بن حمد املا�ىي
 %100 2.250 0.0 0.0 2.250 0.0 0.0 0.0 البنيان يوسف بن عبدهللا

000.180 %0.21 0.0 880.000 %0.21 0.0 700.000 حمود العوه��بن محمد   26% 
000.80 أحمد السياري  بن ناصر   0.0 0.02% 100.000 0.0 0.02% 20.000 25% 

 %32 8.000 %0.01 0.0 33.000 %0.01 0.0 25.000 سليمان بن محمد ا�خليفي
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 د بن عبدالعز�ز املا�عخال

عبـــــــــــــــــــدالعز�ز بـــــــــــــــــــن هبـــــــــــــــــــدان 

500.7- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.500 الهبدان  -100%  

500.2 0.0 0.0 2.000  ىــوليد بن محمد العيس  0.0 0.0 500 25%  
عودية ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة ال

للصـــــــــــــــــــــــــــناعات األساســـــــــــــــــــــــــــية 

(ســــــــــــابك) و�مثلهــــــــــــا ســــــــــــعادة 

ألستاذ رئيس مجلس اإلدارة ا

يوســــف بــــن عبــــدهللا البنيــــان 

وســـعادة نائـــب رئـــيس مجلـــس 

اإلدارة األســـــــــــتاذ خالـــــــــــد بــــــــــــن 

و ســــــــعادة  عبــــــــدالعز�ز املــــــــا�ع

املهنــــــــدس ناصــــــــر بــــــــن احمــــــــد 

 السياري 

              
143.308.666  

 
0.0 42.99% 

              
179.135.832 

 
0.0 42.99% 

    
35.827.166  

 
25% 

املؤسســــة العامــــة للتأمينــــات 

الجتماعيــــة الــــذي يمثلهــــا �ــــ� ا

 دارةعضـــــــــــــــــــــو�ة مجلـــــــــــــــــــــس اإل 

بـــــــــــــــــــدالعز�ز بـــــــــــــــــــن هبـــــــــــــــــــدان ع

 الهبدان

57.007.262 0.0 17.10% 
 

077.859.50  
 

0.0 12.21% 
 

-185.148.6  
 

-11% 
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 :الحالیین كبار التنفیذیین

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

 
 :السابقین كبار التنفیذیین

  ،ص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهموصف ألي م(
ُ
 ر) �� أسهم أو أدوات دين الشركة.صّ وأوالدهم الق

 
 .2015مالحظة: كبار التنفیذیین السابقین المشار إلیھم أعاله انتھت عالقتھم بالشركة كتنفیذیین بنھایة الربع األول من العام 

 
 

  

 االسم
 نھایة العام بدایة العام

صافي 
 التغییر

نسبة 
أدوات  عدد األسھم التغییر

أدوات  عدد األسھم نسبة التملك الدین
 نسبة التملك الدین

%25 68 0.0 0.0 342 0.0 0.0 274  أحمد بن محمد ا�ج��  

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

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بتارآل بن مسفر فهد 

 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 فيصل بن فهد الشهرا�ي

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 عبدهللا بن أحمد الغامدي

 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 محمد بن صغ�� الغامدي
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 : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة شرع الخامس
 م.2015عام البداية  منوجد قروض قائمة ع�� الشركة ال ت

 

 : وصف ألنشطة أدوات الدینعشر السادس
أو حقوق  ،أو مذكرات حق اكتتاب ،ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو أية حقوق خيار

أو اكتتاب  ،ل السنة املالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحو�لأو منح��ا الشركة خال ،مشا��ة أصدر��ا

أو منح��ا  ،بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشا��ة أصدر��ا

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

 ابلة لالس��داد.ق

 

 الئحة حوكمة الشركات :عشر السابع
تطبق الشركة جميع األح�ام الواردة �� الئحة حوكمة الشر�ات، بما �� ذلك األح�ام االس��شادية، بما ال 

يتعارض مع النظام األسا�ىي للشركة، ونظام الشر�ات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، خاصة فيما يتعلق 

ن، واالل��ام باإلجراءات املتعلقة باإلفصاح والشفافية، ع�� نحو يكفل تطبيق معيار اإلفصاح بحقوق املساهم�

 والشفافية، باستثناء األح�ام الواردة أدناه:

 أسباب عدم التطبیق متطلبات المادة الفقرة المادة
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب ع�� املستثمر�ن من األ�خاص ذوي 

يتصرفون باإلنابة  الصفة االعتبار�ة، الذين

عن غ��هم، مثل (صناديق االستثمار)، 

اإلفصاح عن 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 

 باستثمارا��م.ا�حقوق األساسية ا�خاصة 

امية ما يخول ال يوجد �� النصوص النظ

الشركة من إلزام املستثمر�ن من 

األ�خاص ذوي الصفة االعتبار�ة 

بتطبيق اح�ام الفقرة (د) من املادة 

 .السادسة من الئحة ا�حوكمة

 

 

 

12 
           

 
 

 –ال يجوز لل�خص ذي الصفة االعتبار�ة  ط             

الذي يحق لھ بحسب نظام الشركة �عي�ن 

التصو�ت ع��  –اإلدارة ممثل�ن لھ �� مجلس 

 .اختيار األعضاء اآلخر�ن �� مجلس اإلدارة

 

 

) من النظام األسا�ىي للشركة 21املادة (

ال تخول ال�خص ذي الصفة االعتبار�ة 

�عي�ن ممثل�ن لھ �� مجلس اإلدارة وإنما 

يكون بموافقة ا�جمعية العامة 

 للمساهم�ن.
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 ئھتكوین مجلس اإلدارة وتصنیف أعضا: الثامن عشر 

) من النظام األسا�ىي للشركة ع�� أن يتو�� إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء 21تنص املادة (

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

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

شركات المساھمة المشارك في أسماء ال التصنیف
 عضویة مجالس إداراتھا

 مستقل غیر تنفیذي تنفیذي

الشركة السعودية للصناعات  •     يوسف بن عبدهللا البنيان/ األستاذ 

 األساسية (سابك)

 تشركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ا •

 ينساب) (

 ال توجد     األستاذ / محمد بن حمود العوهلــــــــي

 ال توجد     بن أحمد الســـــيــاري  ناصراملهندس/ 

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

 ال توجد     املهندس/ خالد بن عبدالعز�ز الـمـانـــع

األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان 

 الهبــدان

    •  املالية السعودي الفر��ىيشركة 

اعات الشركة السعودية للصن •

 األساسية (سابك)

 شركة االتصاالت السعودية •

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

 شركة طيبة القابضة •

 
 : اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضورعشر تاسعال

 ا��:و�ان �جل ا�حضور ع�� النحو الت ،م2015عام ال) جلسات خالل 6عقد مجلس اإلدارة (

 مالحظات سجل الحضور اسم العضو
 األولاالجتماع 

10/02/2015 
 الثانياالجتماع 

06/04/2015 
 االجتماع الثالث

05/07/2015 
 االجتماع الرابع

14/08/2015 
 االجتماع الخامس

15/10/2015 
 السادساالجتماع 

 اإلجمالي 02/12/2015

 تاریخ االستقالة 1 * * * * * حضر المھندس / محمد بن حمد الماضي
25/2/2015 

 تاریخ التعیین 5 حضر حضر حضر حضر حضر * األستاذ / یوسف بن عبدهللا البنیان
26/2/2015 

  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ / محمد بن حمود العوھلي
  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر المھندس / ناصر بن أحمد السیاري

  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر المانعالمھندس / خالد بن عبدالعزیز 
  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر / عبدالعزیز بن ھبدان الھبداناألستاذ
  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر / سلیمان بن محمد الخلیفي األستاذ

  6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور / ولید بن محمد العیسى

 
 : مصالح أعضاء مجلس اإلدارةلعشرونا

 ف��ـــا،أو املـــدير املـــا��  ،التنفيـــذي هاأو رئيســـ إدار��ـــا، ت�ـــ�م الشـــركة أيـــة عقـــود مـــع أي عضـــو مـــن أعضـــاء مجلـــسلـــم 

 وليست هناك أية مص�حة جوهر�ة ألحدهم أو ألي �خص ذي عالقة ��م.
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 : مكافآت وتعویضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیینالعشرونالحادي و
 2,186,063( م2015عام الال�ي دفعت خالل  ،س اإلدارةبلغت م�افأة ومصار�ف أعضاء مجل

ً
  ) ر�اال

ً
، سعوديا

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

 ) 9,327,379 والتعو�ضات لكبار التنفيذي�ن بالشركة (
ً
،ر�اال

ً
 :وذلك حسب التفصيل التا��  سعوديا

 

مجلس  أعضاء البیان
 اإلدارة التنفیذیین

أعضاء مجلس اإلدارة غیر 
 التنفیذیین/ المستقلین

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

 المالي
 4,058,081 - - الرواتب

 1,919,509 725,913 - البدالت والتعویضات

 3,327,289 1.400.000 - یةالمكافآت الدوریة والسنو

 22,500 60,150 - المزایا العینیة

 9,327,379 2,186,063 - اإلجمالي (لایر)
 

مالحظ����ة: تش����مل مكاف����آت وتعویض����ات كب����ار التنفی����ذیین ك����ل م����ن ال����رئیس التنفی����ذي للش����ركة وم����دیر ع����ام التش����غیل لش����ركة 
انتھ����ت عالق����تھم بالش����ركة كتنفی����ذیین خ����الل الرب����ع  ینالس����ابقین والل����ذ )ب����ن البیط����ار(اوم����دیرعام التش����غیل لش����ركة  )س����افكو(

 .م2015حتى نھایة العام لى أنھا تشمل كبار التنفیذیین الحالیین إ، إضافة م2015األول من العام 
 

 
 التنازل عن الرواتب والتعویضات والعشرون: الثاني

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

 �عو�ض.

 

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

 
 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتھاالرابع والعشرون: 

��شيحات وامل�افآت، فيما ي�� م�خص ملهمات هات�ن ش�ل مجلس اإلدارة �جنت�ن: هما �جنة املراجعة، و�جنة ال

 ال�جنت�ن وتكو���ما:
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 :لجنة المراجعة

 
   تتلخص مھام لجنة المراجعة باآلتي:

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

 األعمال واملهمات، ال�ي حددها لها مجلس اإلدارة.

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

دراسة تقار�ر إدارة املراجعة الداخلية، ومتا�عة تنفيذ اإلجراءات الت�حيحية للمالحظات  •

 الواردة ف��ا.

، التوصية ملجلس اإلدارة بتعي�ن املحاسب�ن القانوني�ن، وإ��اء التعاقد معهم، وتحديد أ�عا��م •

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

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

 ال�ي ي�لفون ��ا أثناء قيامهم بأعمال املراجعة.

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

 من كفاءة وفعالية تنفيذ مهمة املراجعة.

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

 االدارة التنفيذية.

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

رضها ع�� مجلس اإلدارة وإبداء الرأي حيالها ملجلس اإلدارة، مع القانو�ي وإدارة الشركة قبل ع

 مراعاة مالءم��ا لطبيعة أعمال الشركة.

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

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

 وتتطلب خ��ات ومهارات خاصة.

  للجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي:وتتكون ا
 

 رئيس ال�جنة                                            األستاذ / عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان •

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

 عضو ال�جنة                                                      داألستاذ / أحمد بن سليمان العي •
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 م؛ ملناقشة املواضيع التالية:2015) اجتماعات خالل العام 5وقد عقدت ال�جنة (

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

 م. 2015ركة السنو�ة والر�ع سنو�ة لعام و�و�غ وشر�اهم ملراجعة حسابات الش

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

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

 الشركة املالية. هم ع�� نتائج وأعمالممالحظات لدى ال�جنة ذات تأث�� 

مراجعة تقار�ر إدارة املراجعة الداخلية واملراجع ا�خار�� وا�جهات الرقابية األخرى خالل العام  .3

 م، واستعرض��ا مع إدارة الشركة، وطلبت م��م اتخاذ اإلجراءات الت�حيحية الالزمة حيالها. 2015

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

بفعالية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، ولم يت�ح وجود ضعف جوهري �� نظام الضبط الداخ�� 

 لدى الشركة.

مراجعة سياسة اإلفصاح املتعلقة باإلفصاح عن التطورات ا�جوهر�ة فيما يتعلق بالتوقفات ملصا�ع  .5

 صية للمجلس بإجراء �عديل ع�� الصيغة املعتمدة.وتم التو  ،الشركة املجدولة وغ�� املجدولة

بما يتوافق مع متطلبات معاي�� املراجعة  ھمراجعة ميثاق عمل املراجعة الداخلية �� الشركة و�عديل .6

 الداخلية. 

 م واعتمادها.2015مراجعة خطة عمل �جنة املراجعة وخطة املراجعة الداخلية لعام  .7

 م.2015لعام  مناقشة خطة املراجعة للمراجع ا�خار�� .8
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  -لجنة الترشیحات والمكافآت: 

 
 تتلخص مھامھا باآلتي:

 
 .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  ،لقدرات واملؤهالت املطلو�ة لعضو�ة مجلس اإلدارة، بما �� ذلك ا�حد األد�ى من الوقتل

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

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

ء عمليات التطو�ر والتغي�� الالزمة لتعز�ز فعالية األداء واإلشراف ع�� أ�شطة املناسبة إلجرا

 الشركة.

  من استمرار استقاللية األعضاء املستقل�ن، وعدم وجود أي  –ع�� األقل  –التأكد �ش�ل سنوي

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

لم يكن  أو يقوم بأعمال منافسة لعمل الشركة، أو يقدم لها أية خدمات أو مواد، ماشركة أخرى، 

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

   
 على النحو التالي:   تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء

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

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

 
 م ناقشت البنود التالیة: ـ2015عام الخالل  ) أربع اجتماعات4(عقدت اللجنة 

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

) ر�ال 1,400,000لعادية للمساهم�ن باملوافقة ع�� صرف مبلغ (بأن تو�ىي ا�جمعية العامة ا

مدى  تم، كما راجع2015عام الم تدفع �� 2014عام الم�افأة سنو�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  ،م2014عام الطة ال�جنة ال�ي تمت خالل �شأ .2
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وترى ال�جنة بأن األعضاء املستقل�ن  ،استقاللية األعضاء والتأكد من عدم وجود �عارض مصا�ح .3

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

كما أنھ لم ت��م  ،أو ألي �خص ذي عالقة ��م ،مص�حة جوهر�ة ألي عضو من أعضاء املجلس

 الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء املجلس أو الرئيس التنفيذي أو املدير املا�� بالشركة.

عضاء وترى ال�جنة أن عدد أ ،هي�ل مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة عنھ ولكبار التنفيذي�ن بالشركة .4

لتنفيذ املؤهالت املطلو�ة وتتوفر لد��م  ،ماملجلس وال�جان املنبثقة يتناسب مع حجم مهامه

 وليا��م. ؤ مس

 لشغر �عض الوظائف لبعض كبار التنفيذي�ن بالشركة 
ً
من بي��ا رئيس الشركة فقد طلبت  ،ونظرا

 تمه ،ال�جنة اطالعهم ع�� الس�� الذاتية للمر�ح�ن املتقدم�ن لتلك الوظائف
ً
لدراس��ا وتقييم  يدا

وصت املجلس أو�عد املراجعة و�ناء ع�� تقييم ال�جنة فقد  ،األ�سب من بي��ا لشغل تلك الوظائف

باملوافقة ع�� �عي�ن رئيس الشركة ا�حا��. كما تمت التوصية للمجلس باملوافقة ع�� �عي�ن �عض 

 كبار التنفيذي�ن �� الوظائف الشاغرة.

وصت املجلس أو مل�افآت ألعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املنبثقة منھ سياسة التعو�ضات وامراجعة  .5

 جراء �عض التعديالت عل��ا.إباملوافقة ع�� السياسة بصيغ��ا ال��ائية �عد 

وذات الصلة  ،جميع املجاالت املهمةوتب�ن بأنھ يتضمن �عر�ف أعضاء املجلس، مراجعة دليل   .6

 بطبيعة أعمال الشركة.
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 وإجراءات نظام الرقابة الداخلیة نتائج المراجعة السنویة لفاعلیة: والعشرون خامسال

م لعمليات مراجعة دور�ة، حيث قامت إدارة املراجعة 2015خضعت أعمال الشركة خالل العام  .1

 واملعتمد ،م2015الداخلية بتنفيذ عمليات املراجعة املخطط لها �� عام 
ً
ة من قبل �جنة املراجعة، علما

ع��  )سابك(األ�شطة بالشركة ذات اال�ع�اس املا�� يتم تنفيذها من قبل شركة  ن هناك مجموعة منأب

وذلك   اتفاقيات محددة، وتجري أعمال املراجعة عل��ا من قبل طرف ثالث وفق أح�ام تلك االتفاقيات.

للتحقق �ش�ل موضو�� ومستقل عن مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية �� حماية أصول 

تقييم مدى مناسبة األداء للسيطرة ع�� املخاطر املحتملة. كما قام مراقب ا�حسابات ا�خار�� و  ،الشركة

م السادة "أر�ست أند يو�غ" بمراجعة النظام ضمن 2015املع�ن ملراجعة حسابات الشركة للعام املا�� 

 نطاق مراجعتھ للبيانات املالية ا�ختامية للشركة، ولم تظهر عمليات املراجعة املشار إ
ً
 جوهر�ا

ً
ل��ا ضعفا

 �� نظام الضبط الداخ�� لدى الشركة، ما �عكس القناعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية املتبعة.

 

 )ابن البيطار(لعمليات الشركة وشركة إدارة املراجعة الداخلية خط��ا املعتمدة �ش�ل �امل  نفذت .2

رة بإجراء املتا�عة املستمرة لتنفيذ توصيا��ا . وحسب إجراءات املراجعة الداخلية، قامت اإلداالتا�عة لها

الواردة �� تقار�ر املراجعة للتأكد من تنفيذها حسب األوقات واإلجراءات املحددة لضمان سالمة إجراءات 

واالطالع ع�� أهم مستجدات املهنة، من  ،الرقابة الداخلية. و�عتمد اإلدارة ع�� التطو�ر املستمر ألفرادها

، واملراجعة املعتمدة ع�� املخاطر ،ا�حوكمة :مثل ،قدرات موظف��ا �� مجاالت عدةأجل الر�� بمستوى 

 إضافة إ�� رفع مستوى املعرفة فيم يخص االحتيال. ،وسياسة أخالقيات املهنة ،واالل��ام

 

 والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة السادس
 بالش�ل ال�حيح.أعدت أن �جالت ا�حسابات  .1

 بفعالية. ونفذة أعد ع�� أسس سليمة أن نظام الرقابة الداخلي .2

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

 
 عالقةالوأطراف ذات بین الشركة صفقة  ة: وصف ألیوالعشرون سابعال

من خالل اتفاقيات  ،�عمل الشركة ع�� �سو�ق و�يع منتجا��ا �� مختلف األسواق املحلية واإلقليمية والعاملية

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

، كما تحصل الشركة ع�� خدمات املش��يات )ساب تانك( شركة سابك �خدمات التخز�نبإدارة  ،الصنا��

وموادها  ،ولوازمها ،ر الشركةوترتيبات توصيل املواد املتعلقـة بقطع غيا ،والنقل ،متضمنة خدمات املستودعات

ب��و�د الشركة بخدمات  الوحدة هذه تقوم كماا�خدمات املش��كة.  وحدةعن طر�ق  ،)سابك(من قبل شركة 

 . أخرى املعلومات والهندسة وخدمات عامة  وتقنيةاملحاسبة واملوارد البشر�ة 

 

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

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

 وذلك بموجب اتفاقيات م��مة معها. ،أخرى دار�ة وخدمات إبحاث وتقنية وابت�ار وخدمات أبخدمات فنية و 
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 والعشرون: المدفوعات النظامیة المستحقة الثامن
 جدول التا�� يب�ن املدفوعات النظامية املستحقة ع�� الشركة.ا�

 

 البند م31/12/2015الرصید كما في 

 مخصص الز�اة / ضرائب جهات غ�� مقيمة 66.000.000

 املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 3.835.761
 ا�جمارك 3.566.637

 الهيئة امللكية ل�جبيل و�نبع 8.405
                         لياإلجما 73.410.803

 
 والعشرون: المخصصات لمصلحة موظفي الشركة: تاسعال

 م لصا�ح موظفي الشركة: 2015ا�جدول التا�� يو�ح قيمة املخصصات املكونة خالل العام 

 
 آالف الریاالت السعودیة                                                                           

رصید كما في ال
 م31/12/2015

خالل عام 
 م2015

الرصید كما في 
 البند م01/01/2015

 م�افأة ��اية ا�خدمة  497.768 37.438 535.206

 برنامج االدخار 55.019 5.731 60.751
 قروض وتمليك وحدات سكنية 30.735 54.547 85.283
                         اإلجمالي 583.523 97.716 681.239

 
 : تقریر مراجع الحسابات والقوائم المالیة ثالثونال

بــــــــــأن القــــــــــوائم املاليــــــــــة خاليــــــــــة مــــــــــن أيــــــــــة تحفظــــــــــات جوهر�ــــــــــة  ،م2015يظهــــــــــر تقر�ــــــــــر مراجــــــــــع ا�حســــــــــابات لعــــــــــام 

 تجاهها.

مـــــــــن  أك�ـــــــــ� ) مـــــــــن النظـــــــــام األسا�ـــــــــىي للشـــــــــركة ع�ـــــــــ� أن يكـــــــــون لهـــــــــا مراقـــــــــب حســـــــــابات أو 42كمـــــــــا تـــــــــنص املـــــــــادة (

لهــــــــــم بالعمــــــــــل �ــــــــــ� اململكــــــــــة العر�يــــــــــة الســــــــــعودية، �عيــــــــــ��م ا�جمعيــــــــــة العامــــــــــة املحاســــــــــب�ن القــــــــــانوني�ن املصــــــــــرح 

وتحـــــــــدد أ�عـــــــــا��م ومـــــــــدة عملهـــــــــم، و�جـــــــــوز لهـــــــــا إعـــــــــادة �عييـــــــــ��م، ملراجعـــــــــة حســـــــــابات الشـــــــــركة للســـــــــنة  ،العاديـــــــــة

 م ور�ع السنو�ة.2016املالية 
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 والعقوبات المفروضة على الشركة الجزاءات :ثالثونوال حاديال
 

 م.2015ءات أو عقو�ات مفروضة ع�� الشركة خالل العام جزا ةأي دال يوج 
 

 : التواصل مع المساھمین والمستثمرین الثاني والثالثون
مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل  )سافكو(تو�� 

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

وأعمالها بما ال يؤثر ع�� قدر��ا التنافسية عن طر�ق موقع السوق املالية السعودية  ،ع�� وضعها املا��

 لسياسة اإلفصاح ،وموقع الشركة ع�� شبكة (اإلن��نت) ،(تداول)
ً
ال�ي تحرص  ،ووسائل االتصال األخرى وفقا

واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية  ،خالل تطبيق �عليمات هيئة السوق املالية الشركة ع�� إتباعها من

  السعودية. 

 
  واألمن : حمایة البیئة والصحة والسالمةثالث والثالثونال 

وتحرص إدارة الشركة بمختلف  ،�س�� إدارة (سافكو) لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة �جميع العامل�ن ��ا

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

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

م 2015وخالل العام  ،عاي�� الدوليةاملسئولة واالل��ام بالقوان�ن املحلية وامل ةواألمن، والرعايوال�حة والسالمة 

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

والذي ساهم �� تقليل انبعاث غاز ثا�ي أكسيد الكر�ون وتقليل االحتباس  )5سافكو (تدش�ن مشروع  •

 .ا�حراري 

 . مقعدة (و� ا�حمد)صابة إمليون ساعة عمل بدون  19إكمال  •

 واألمن. أي حادث متعلق �سالمة العمليات�جل خاِل من  •

  ).SHER 0.16 ( داء البيئة وال�حة والسالمة واألمنأمعدالت عالية ��  •

 ®Responsible Care . تجديد شهادات الرعاية املسؤولة للشركة •

االتحاد وتم اعتماده وطباعتھ من قبل  ،تم إ�شاء مؤشر األداء للصيانة الدور�ة وتطبيقھ �� الشركة •

 ) الستعمالھ �� شر�ات الدول املشاركة. AFAلألسمدة (العر�ي 

مع  التعامل�� بالتعاون مع ا�جهات ا�حكومية  ز�ة فر�ق الطوارئ اهجلتعز�ز إجراء التدر�بات الوهمية  •

 .وللمرة الثالثة ع�� التوا�� ٪100وتقييم ب�امل الدرجات  وا�حصول ع�� مستوى أداء متم�� دثاأي ح

لعديد من ال��امج التوعو�ة داخل إ�� اإضافة  ،اليوم العاملي للبيئةتنظيم معرض ساهمت �� الشركة  •

 .بمختلف الشرائح رفع مستوى الو�� البيئي لدى املوظف�ن واملجتمعالشركة وخارجها للمساهمة �� 

عن  عمل تقديم ورقةب)IFAاالتحاد العاملي لألسمدة ( املشاركة �� مؤتمر السالمة العاملي تحت تنظيم •

  أفضل املمارسات البيئية واالستدامة.
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  والثالثون: استثمار الموارد البشریةرابع ال

 مـقارنة بـ1313(م 2015 �� الشركة ح�ى ��اية شهر د�سم��  بلغ إجما�� عدد املوظف�ن
ً
عام ال) 1306(ــ) موظفا

 م.2015) خالل العام ٪86وقد بلغت �سبة السعودة ( م2014

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

 حدي�ي 17( الشركة تم توظيف السعودي�ن حدي�ي التخرج من ا�جامعات وال�ليات، حيث وظفتو 
ً
) متدر�ا

 �� برنامج 25كما تم ادراج ( ،التخرج
ً
 سعوديا

ً
��  يلتحقون بالشركةس نالذي ،للتأهيل الوظيفي )سابك() متدر�ا

 دورات متخصصة ��  ،م2016 العام الر�ع األول من
ً
وذلك من خالل دورات مكثفة �� اللغة اإلنجل��ية، وأيضا

بحيث يتمكنوا من مواكبة املتغ��ات الصناعية  ،مجال عملهم امل�ي، ومن ثم تدر���م ع�� رأس العمل

 جية للشركة.بما يحقق األهداف االس��اتي ،واالقتصادية العاملية

 

تدر�ب وإشراك عدد من موظفي الشركة ��  ،م2015ملؤهلة، فقد تم خالل العام وإلعداد الكوادر الوطنية ا

 من تلك ال��امج املتعددة  )464املؤتمرات والندوات العاملية إلكسا��م ا�خ��ات الالزمة، حيث استفاد (
ً
موظفا

 من خالل (1143كما تم تدر�ب (  تخصصة.) دورة تدر�بية عن طر�ق مراكز التدر�ب امل94ع�� (
ً
) 112) موظفا

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

) 372( بمركز التدر�ب JQPوالبيئة وكذلك اللغة اإلنجل��ية. �� ح�ن بلغ املشارك�ن ب��نامج التأهيل الوظيفي 

 .
ً
 ضمن برنامج التدر�ب التعاو�ي. 19كما تم تدر�ب موظفا

ً
 طالبا

 

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

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

ضمن اس��اتيجيات التطو�ر والتدر�ب تم تطبيق برنامج التطو�ر الوظيفي وتنمية املواهب والذي واستقرارهم. و 

حيث يأ�ي نجاح األعمال املستمر من رأس املال البشري ذو القدرة والكفاءة  ،��دف إ�� تطو�ر وتدر�ب املوظف�ن

 العالية. 

 

 لتطو�ر الكفاءات لد��ا م )سافكو(شركة تو��  
ً
 بالغا

ً
) و�رامج IDPن خالل خطط التطو�ر ال�خصية (اهتماما

ال�ي عن طر�قها سنحقق أفضل  ،) ال�ي تضمن استمرار�ة توفر املواهب املؤهلةSuccessionالتدرج الوظيفي (

 لتوظيف وتدر�ب املهتو�� كما  النتائج للتطو�ر الوظيفي.
ً
 كب��ا

ً
بما ، ندس�ن السعودي�نإدارة الشركة اهتماما

 تيجيات الشركة.يخدم توجهات واس��ا

 

 من إدارة الشركة ع�� تأم�ن مستقبل موظف��ا السعودي�ن 
ً
وتحقيق األمان الوظيفي لهم، فقد تبنت  ،وحرصا

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

 ،بلهم، وكذلك برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظف�ن السعودي�نز�ادة مدخـرا��م واإلسهــام �� تأم�ن مستق

أو  سكنيةمن خالل قروض  ،الذي ��دف إ�� مساعدة املوظف ع�� تأم�ن سكن لھ مع عائلتھ ينت�ي بالتملك

 إ�شاء وحدات سكنية. 
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 والثالثون: الجودة الشاملة خامسال

ملنتجا��ا، ومواكبة متطلبات املعاي�� الدولية، بما  �س�� إدارة الشركة للمحافظة ع�� أع�� مستو�ات ا�جودة

، )2008 – 9001اآليزو (يحقق أع�� مستو�ات الرضا للز�ائن. كما تم اجتياز تأكيد استمرار فعالية شهادة 

استمرار�ة شهادة إ�� ، ا�خاصة بقياس أداء املخت��ات لقياس جودة املنتج. إضافة )17025اآليزو (وشهادة 

  لة، ال�ي تم تقو�مها بناء ملتطلبات املعهد األمر��ي للكيمياء.الرعاية املسؤو 
 
 والثالثون: المسؤولیة االجتماعیة سادسال

من خالل ال��امج واالهتمام باملجتمع  ،ولةؤ الرعاية املسدعم برامج ب ،م2015عام القامت الشركة خالل 

 :التالية

 .ولةؤ مللك خالد فرع التنافسية املسالفوز بجائزة ا •

 .)سابك(ت��ع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالدمام ومستشفى امللك فهد التخص�ىي وم حمل�ي تنظي •

حملة ترشيد اس��الك املياه لطالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة ��دف توعية الطالب وال��ك�� ع��  •

 .مبدأ االستدامة

 خالء �� حالة ا�حر�ق.ا يخص طرق اإل املوظف�ن فيم سر رفع الو�� أل  •

م حمالت توعو�ة عن السالمة املرور�ة (مثل حملة أخال�� �� قياد�ي) وكذلك حمالت عن مخاطر تنظي •

 .اإلجهاد ا�حراري ملوظفي الشركة واملقاول�ن

 مل لل�حة النفسية.غوط العمل بالتنسيق مع مستشفى األ تنظيم حملة عن كيفية التكييف مع ض •

 "املعر��سابك برنامج فنار "و "العلومسابك لة قاف"برنامج  :مثل ،ولية االجتماعيةؤ دعم برامج املس •

 .)سابك( بالتعاون مع شركة

املشاركة �� تنظيم معرض ��  املساهمة �� رفع مستوى الو�� البيئي لدى املوظف�ن واملجتمع من خالل •

 .يوم البيئة العاملي

الب ا�جامعات �� طإإضافة  ،استقبال عدد من الزوار ورجال األعمال من دول ا�خليج وآسيا وأورو�ا •

 واملدارس.

 ترشيح عضو من الشركة يمثل املوظف�ن �� �جنة سابك العمالية. •

 

 واالستدامة باالعتمادیة: االلتزام والثالثون سابعال
�افة طاقا��ا مستفيدة من  2025 ا��ا لعامتحقيق اس��اتيجيخطوات متم��ة �� اتجاه شركة (سافكو)  خطت

أحد أهم االستدامة تحقيق عت�� � حيث م،2015املخطط لها �� العام لتحقيق االهداف البشر�ة واملادية 

وأهداف املركز السعودي لكفاءة الطاقة النظيفة، بما يتفق مع متطلبات  ل�حفاظ ع�� البيئةالرئيسة أهدافها 

م�� كما تت لتثبيت أع�� مواز��ن كفاءة التشغيل من أجل االستمرار والبقاء �� القمة دون خلل مؤثر. "كفاءة"

بالتنسيق مع منظومة  ،شركة (سافكو) �� قدر��ا ع�� توظيف �ل املصادر العلمية وا�خ��ات العملية الداخلية

مراكز (سابك) للتقنية واالبت�ار، ومرخ�ىي التقنيات التصنيعية العاملية لد��ا، ألجل انجاز مشاريع عدة متعلقة 
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قييم األداء واالستفادة القصوى من ا�خ��ات العاملية ��ذا ومحا�اة النتائج بمثيال��ا لتباملوثوقية واالستدامة، 

 املجال.

الذي �عت�� من أك�� مشاريع ) 5سافكو (م �شغيل مصنع 2015�� هذا العام  ،وقد تم بحمد هللا �عا��

غاز ثا�ي أكسيد الكر�ون إ��  الفائض من �� الشركة بتحو�ل كفاءة استخدام املوادالذي رفع من  ،االستدامة

 اليور�ا .منتج 

االحتباس "عناصر االستدامة عن األعوام السابقة �� مختلف  م2015وقد تم��ت النتائج املحققة خالل العام 

 ".الطاقة، واملياه"كثافة  و�� معدل ،"ا�حراري، وكفاءة استخدام املواد

لطاقة، املندرج تحت فإن التقار�ر الشاملة املتعلقة باس��اتيجية ال��نامج الوط�ي لكفاءة ا ،�� ذات السياقو

 أثبتت أاملركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، قد 
ً
تخطي (سافكو) ملؤشرات األداء املطلو�ة، وال��ام  يضا

 لتحقيق االس��اتيجية الوطنية. 
ً
      الشركة بامل�ىي قدما

 

 لى الجمعیة العمومیةإ التوصیات الثالثون:وثامن ال
وا�حســـــــــابات ا�ختاميـــــــــة للســـــــــنة املاليـــــــــة املن��يـــــــــة �ـــــــــ�  ،شـــــــــركةع�ـــــــــ� تقر�ـــــــــر مراج�ـــــــــ� حســـــــــابات ال التصـــــــــو�ت .1

 م. 31/12/2015

 .م31/12/2015املن��ية �� املالية ع�� تقر�ر مجلس اإلدارة عن السنة التصو�ت  .2

ر�االت  )6م بــواقع (2015ع�� اق��اح مجلس اإلدارة بتـوزيع أر�ـاح ع�� املساهم�ن عن العام  تصو�تال .3

) 1,249,999,998) ر�االت للسـهم عن النصف األول ع�� أن يتم توزيع (3م صرف (. وقد تـللسـهم الواحــد

 
ً
 ،) ر�االت للسهم الواحد3، بواقع (م2015أر�اح ع�� املساهم�ن عن النصف الثا�ي من العام املا��  ر�اال

 بأن أحقية األر�اح، ع) من القيمة االسمية للسهم الواحد٪30وال�ي تمثل (
ً
ن العام للنصف الثا�ي م لما

، و��ذا يكون ب��اية تداول يوم ا�عقاد ا�جمعيةستكون للمساهم�ن املقيدين �� �جالت (تداول)  م2015

 2,499,999,996م مبلغ (2015عام المجموع األر�اح املو�ىى بتوزيعها عن 
ً
للسهم  ت) ر�اال 6( بواقـــع ،) ر�اال

 ) من القيمة االسمية للسهم الواحد. ٪60الواحد وال�ي تمثل (

ع�ـــــــ� توصـــــــية �جنـــــــة املراجعـــــــة �شـــــــأن اختيـــــــار مراقـــــــب ا�حســـــــابات ا�خـــــــار�� ملراجعـــــــة حســــــــابات  التصـــــــو�ت  .4

  م، وتحديد أ�عابھ.2016الشركة والقوائم املالية ر�ع السنو�ة والسنو�ة للعام املا�� 
 م.31/12/2015إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة املالية املن��ية بتار�خ  .5

ر�ــــــــــال  )200.000(ر�ــــــــــال كم�افــــــــــأة ألعضــــــــــاء مجلــــــــــس اإلدارة بواقــــــــــع  )1.400.000(ع�ــــــــــ� صــــــــــرف  التصــــــــــو�ت .6

 م.31/12/2015ل�ل عضو عن السنة املن��ية �� 

 
 
 
 
 

 
 الكلمة الختامیةوالثالثون:  تاسعال
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�عد حمد هللا وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن امللك 

 نايف بن بن محمدعبد العز�ز آل سعود حفظھ هللا، وو�� عهده األم�ن صاحب السمو املل�ي األم��  بن سلمان

 وإ�� و�� و�� العهد صاحب السمو املل�ي األم�� محمد بن سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود عبد العز�ز آل سعود،

� املنطقة الشرقية، ع�� ما قدموه أم�آل سعود  األم�� سعود بن نايف بن عبدالعز�ز وإ�� صاحب السمو املل�ي 

 للشركة من مساندة، ومؤازرة لدفع ال��ضة الصناعية �� مملكتنا الغالية. 

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

 . لتقدم واالزدهارالدعاء إ�� هللا جلت قدرتھ أن يحقق لهذه الشركة الوطنية �ل ا
 
 
 

  وهللا و�� التوفيق                                                                                

    مجلس اإلدارة                                                                                  
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