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 تقرير مجلس اإلدارة
 

 المقدمة

 

 المحترمين   السادة مساهمي شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(
 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 

هية ية المنتـنة المالللســـ يتقرير الســنوالأن يقدم لمســاهمي الشــركة الكرام )سافكو( دارة إيسر مجلس 

 دراجواإل ــــجيلالشــــركات وقواعد التس حوكمة الئحةم، المعد وفقاً لمتطلبات 2016 ديســــمبر31في 

 للشركة. األساسيوالنظام  الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي
 

الجهود وبلية، نجازاتها وخططها المســتقإو دائهاأشــطة الشــركة ونأيســتعرض التقرير معلومات عن 

 الوطنية ألسمدةامنتجات في تنمية حقوق مســــــاهميها، ودعم صــــــناعة  األداءالتي تبذلها لتعزيز 

ا المالي ة ومركزهلختاميالوطني، وفقاً لما ورد في حســــــــــاباتها ا االقتصادومســــــاهمتها في تنمية 

 .م2016ديسمبر  31 لمالية المنتهية فيللســــــــــنة ا
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 التكوين والنشاط أولا:
 

 11مؤرخ في ال 13هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/؛ )سافكو(

 1تاريخ و 2050001841وتم تسجيلها في مدينة الدمام بالسجل التجاري رقم  هـ،1385جمادى األولى 

ً نقل المركز الرئيس للشركة إلى1966مارس  24الموافق  ،هـ1385 ذو الحجة مدينة  م، وتم الحقا

 ،هـ1411شوال  29وتاريخ  2055002359الجبيل الصناعية، حيث سجلت بالسجل التجاري رقم 

 ريااوية )اليوم. ويتمثل نشاط )سافكو( الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيم1991مايو  14الموافق 
 نيا(.واألمو

 

هي شركة ذات ومن رأسمال الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(،  (٪ 50) تمتلك )سافكو(

لياتها ويقع مركز عم م،1985إبريل  10الموافق  ،هـ1405رجب  20مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ 

ع ي تصنيفا الرئيس مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، ويتمثل نشاطهفي الرئيس 

 وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها. 
 

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

 ينساب(.الوطنية للبتروكيماويات ) من رأسمال شركة ينبع
 

ا   : التشغيل واإلنتاج ثانيا
 

ألف طن  (4,886)ـ ــ( ألف طن متري مقارنة بـ5,871م )2016لي للعام بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجما

على م أ2016حيث حققت الشركة خالل العام . (٪ 20) بلغت نسبتهبارتفاع  ،م2015متري للعام 

 كميات منتجة في تاريخها.
 

 .م2015عام الم مقارنة بإنتاج 2016ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خالل العام 
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ا: التسويق والمبيعات  ثالثا
 

 ل العامعة خالحيث بلغ إجمالي الكميات المبا ،تمكنت الشركة من تسويق كافة المنتجات المخصصة للبيع

 م، أي بارتفاع2015 عام( ألف طن متري 3,296) ــألف طن متري، مقارنة بـ( 3,775) م2016

 .(٪ 15) ت نسبتهبلغ
 

 م:2015عات العام م، مقارنة بمبي2016وضح الرسم البياني التالي الكميات المباعة خالل العام المالي وي
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ا: استراتيجية الشركة    م2025رابعا
 

مغذيات ة والوضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة األسمد

صناعة وانين اليير وقوااللتزام التام بكافة معا ،مع المحافظة على السالمة والجودة واالستدامة ـزراعيةال

ً ولمرتبطة بالشركة محبين جميع األطراف ا وتأكيد الشراكة ،ذات العالقة لتحقيق الريادة ً ليا  ،عالميا

ة اهتمام بتطوير كما أولت الشرك  اً.ولية الشركة اجتماعيؤبمس خاللمع عدم اإل ،وتنمية حقوق المساهمين

 .إذن هللاومة بالقوى العاملة لديها وذلك لمواكبتها التطورات المتوقعة لتنفيذ استراتيجياتها المرس
 

 نفيذها من خالل المحاور التالية:وسيتم ت
 :المحور األول 

عنى ي تلتتحسين كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع ا

 األداء.باالعتمادية واالستدامة وتحسين 
  :المحور الثاني 

 ءإنشاي بالمشاركة ف وخارج المملكةاالستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة داخل 

 .مشاريع أو شركات تعنى بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية
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  :المحور الثالث 
 مارس نفس نشاط صناعة األسمدة أو المساهمةدراسة شراء حصص في بعض الشركات التي ت

  في شركات مجدية.
 

ا: الخ  طط والتوقعات المستقبلية خامسا
 

ردها لمواألصولها وإلى تنمية حقوق مساهميها من خالل االستغالل األمثل  )سافكو(شركة تهدف 

ً الستراتيجية الشركة ،البشرية والمالية ع لى التوسعائمة الق ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقا

من  ميةالعالوكما تعمل الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية  .والنمو

ل ت التشغيتطلباخالل اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة )سابك(. وتعمل الشركة باستمرار على متابعة م

 كبر عائد ممكن.اآلمن لمصانعها، وتوسيع قاعدة زبائنها وذلك لتحقيق أ
 

ها لتنفيذ م، ستكون هناك توقفات لبعض مصانع2017وتنوه )سافكو( لمساهميها بأنه حسب خطتها لعام 

يام، ولمصنع أ 4( لمدة 2م لمصنع )سافكو 2017أعمال الصيانة المجدولة خالل النصف األول من العام 

نة مجدولة تكون هناك أعمال صيام س2017يوماً، وخالل النصف الثاني من العام  20( لمدة 3)سافكو 

( 4مصنع )سافكويوماً. كما تتضمن الخطة القيام بعمليات الصيانة الدورية ل 25( لمدة 5لمصنع )سافكو 

ً لتنفيذ مشروع تحسين االعتمادية لمصنع األمونيا والذي سينعكس على زيا 84لمدة  قة دة الطايوما

 .نعمن الطاقة التصميمية للمص %11 اإلنتاجية بمقدار

 

  :خطة المعايير الدولية 

التحول "( على خطة SOCPAبناًء على موافقة مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين )

ي فاألسهم  ي سوقف، التي من خاللها أصبحت جميع الكيانات المدرجة "للمعايير الدولية للتقارير المالية

ن الية اعتباراً مارير المللتق ريرها المالية وفقاً للمعايير الدوليةُمطالبة بتقديم تقا العربية السعودية المملكة

 .م2017يناير  1
 

 المعايير طبيقباالستعداد المبكر لت -من خالل شركة )سابك(  - )سافكو(ت قام ؛وفي ضوء تلك الخطة

ترونية إللكمة اوتعديل األنظلسياسات المحاسبية اإلجراءات وامراجعة وذلك من خالل  المحاسبية الدولية

ذوي  مستشارينتعانة بواالس ،من الناحية التدريبية والتطبيقيةتهيئة العاملين وتم  ،ذات العالقة في الشركة

حل عن مرا( في موقع السوق المالية )تداولقامت الشركة باإلفصاح وقد  .خبرة عالية في هذا المجال

 قد اعتمدية. وحة للتحول للمعايير الدولمواكبتها للتحول لهذه المعايير والتي تتضمن إعداد خطة واض

 .لماليةتقارير اية للمجلس اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية وفقاً للمعايير الدول
 

 ومن أبرز جهود الشركة لتحقيق االلتزام بمعايير المحاسبة الدولية ما يلي:

 حل خطةمتعددة للمساندة في تنفيذ مراتكليف عدد من المستشارين الخارجيين في تخصصات  تم -1

 التحول لمعايير المحاسبة الدولية.
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 ين.تم تكليف فريق عمل داخل الشركة لتنفيذ خطة التحّول بمساندة المستشارين الخارجي -2

3-  ً نيين، القانو اسبينللهيئة السعودية للمح تحليل ألهم الفروقات بين معايير المحاسبة السعودية وفقا

 الدولية للتقارير. ومعايير المحاسبة

ً ير وفتدريب الموظفين في الشركة على التطبيق العملي لمعايير المحاسبة الدولية للتقار -4  قا

 للسياسات المحاسبية التي تم تطويرها وتحديثها لتتفق مع تلك المعايير.

ع مقارنتها ملم لتكون جاهزة 2016تجهيز األرصدة االفتتاحية والربعية والختامية للعام المالي  -5

 م، وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية للتقارير.2017العام المالي 

 

ا:  المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة سادسا
 

 نظام إدارة المخاطر 
 

 ستمراريةمن ا أنشأت الشركة نظام متكامل إلدارة المخاطر يعمل بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد

يق د من تطبالتأك، مع االلتزام بجميع المتطلبات واألنظمة واتهوتطلعا هاأعمال الشركة بما يحقق أهداف

  .أحدث النظم واألساليب في جميع المجاالت

 

و أها تالفيللالزمة وضع الخطط اووقد تم حصر المخاطر ودراسة وجود تبعات لها والتأكد من الجاهزية 

 يلي:لى أربع فئات رئيسية كما يمكن تصنيف المخاطر او من تأثيراتها. الحد
 

 .المخاطر المتعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية 
 تهاواستمراريتها ومدى موثوقيالمصانع شغيل المخاطر المتعلقة بعمليات ت . 
  .المخاطر المالية والمتعلقة بالسوق 
 متثال الشركة للمتطلبات النظاميةالمخاطر المتعلقة با. 

  

إن  ،توسعيةتمويل المشاريع الدراسة ودة المدى باستراتيجية الشركة قصيرة وبعي ةالمتعلق المخاطر

 دراسةى علالشركة وتعمل اإلجراءات الالزمة لتالفي هذه المخاطر.  ماضية في اتخاذ جميع الشركة

لسالمة حة واالصووتلك المتعلقة بأمن المعلومات  المخاطر المتعلقة باإلنتاج واإلجراءات التصنيعية

للحد ا اتخذته لتيلتالفي هذه المخاطر والخطط االالزمة اإلجراءات وقد وضعت الشركة  واالمن والبيئة.

 .تأثيراتها من

 

فقد قامت الشركة بتحسين اإلنتاج للحد من تأثير الزيادة في تكاليف المبيعات وبالنسبة للمخاطر المالية 

مج لترشيد م كما قامت بوضع برنا2016نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والمنافع الذي تم اقراره خالل عام 

تتمتع بموقف مالي قوية و ةلدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانيالنقد  استثمارالشركة ملتزمة باالنفاق. كما ان 

تقوم بتسويق منتجاتها بشكل رئيس في أن الشركة  التزامات قروض قائمة. كما يهاقوي وليس عل

عمالت األجنبية في سياق وال تتعرض بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار صرف الاألسواق العالمية 
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أعمالها العادية، حيث أنها لم تجر خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر 

 األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

 

ألنظمة لمتثال يم المخاطر المتعلقة بااللتزام بمتطلبات حوكمة الشركات واالتقيكما لم تغفل الشركة 

ملت شقة. وقد العال تقييم مخاطر االلتزام بالضوابط واألنظمة ذاتو ،الحكومية ذات العالقة بكافة أنواعها

 ى رضىالدراسة أيضا تحديد المخاطر المتعلقة باالحتفاظ بالموارد البشرية ألهمية الحصول عل

  الموظفين وتحسين بيئة العمل لالرتقاء بمستوى األداء.
 
 

ا   صوم ونتائج األعمال: األصول والخسابعا
 

سبته نبانخفاض بلغت  م2016المالي الحالي  خالل العاملاير  مليون 1.051 بلغت صافي األرباح

 .لاير مليون 2,130 الذي بلغم و2015المالي  لعاملبصافي ربح مقارنة (، 51٪)
 

 ،لمنافعا وأسعاروارتفاع تكاليف اللقيم  ،سعار البيع لمنتجات الشركةأالسبب إلى انخفاض رجع وي

 (.ابن البيطار)وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة 
 

ألرباح اصافي المبيعات، و، المساهمينحقوق ح التغير في أصول وخصوم الشركة، الجدول التالي يوض

 خالل السنوات الخمس األخيرة.

 )ماليين الريالت السعودية(                                                                                   
م*2016 األصول والخصوم وحقوق المساهمين *م2015  م2014  م2013  م2012   

 5,092 3,368 2,781  2,815   1,559  إجمالي الموجودات المتداولة

 3,642 4,535 4,896  5,173   5,486  ممتلكات وآلت ومعدات

981,2 1,557 1,247  1,024   1,324  موجودات أخرى  

 693 688 510  820   847  إجمالي المطلوبات المتداولة

546  مطلوبات أخرى     596  553 503 482 

 8,857 8,269 7,862  7,596   6,976  إجمالي حقوق المساهمين

م2016 قائمة الدخل م2015  م2014  م2013  م2012   

 4,980 4,240 4,456 3,547  2,856  المبيعات

061,8  تكلفة المبيعات   1,462 1,384 1,347 1,393 

 87 81 97 71  69  المصاريف اإلدارية والعمومية

 3,501 2,812 2,975 2,014  980  األرباح التشغيلية

 159 96 66 64  41  صافي اإليرادات األخرى

 312 364 213 118  53  إيرادات من شركات زميلة

 107 112 80 66  23  الزكاة

 3,866 3,160 3,174 2,130  1,051  صافي الربح
 

 مالحظة: تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.* 
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ا   : التوزيع الجغرافي لإليراداتثامنا
 

  :م2016م العا خالل النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافيةيبين الرسم البياني التالي 
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ا   : الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيليةتاسعا
 

التغيرات  نسبة التغير٪

 (-+ أو )

 البند ماليين الريالت

 م2016 م2015

 المبيعات 2,856 3,547 (691) (19٪)

 تكلفة المبيعات 1,806 1,462 344 24٪

 إجمالي الربح 1,050 2,085 (1035) (50٪)

 المصاريف اإلدارية والعمومية 69 71 (2) (3٪)

 األرباح التشغيلية 980 2,014 (1034) (51٪)

وارتفاع التكاليف  ،لى انخفاض أسعار البيع لمنتجات الشركةإيعود السبب في انخفاض األرباح التشغيلية 

 م.2016وارتفاع أسعار اللقيم والمنافع خالل العام المالي  ،الكميات المباعةالرتفاع نتيجة 
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عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين  ضاح ألي اختالف: اإليعاشراا 

 القانونيين 
 

ً لمعايير وف ،م2016ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في  قا

حاسبين للم يئة السعوديةوالصادرة عن اله ،المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية

 القانونيين. 
 

 : قائمة الشركات التابعةالحادي عشر
 

البالغ المال، أس ر( من ٪ 50)فيها نسبة الملكية  ،شركة الوطنية لألسمدة الكيماوية؛ هي ال)ابن البيطار(

رجب  20وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ  سعودي، ( لاير494,700,000)

 عية بالمملكةم، ويقع مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصنا1985إبريل  10افق المو ،هـ1405

 ا. نواعهأالعربية السعودية، ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع 
 

تحواذ لالس نيتها ،م2016مارس  13الموافق  ،ه1437اآلخرة جمادى 14بتاريخ وقد أعلنت )سافكو( 

 خاذ قرارمن دراسة هذا الموضوع واتويتوقع االنتهاء  (،ابن البيطار)في شركة  (سابك)على نصيب 

 م بإذن هللا.2017خالل العام المالي  نهائي بشأنه
 

 : تفاصيل األسهم وأدوات الدين الصادرة للشركة وشركاتها التابعة الثاني عشر
 

 تفاصيل األسهم للشركة وشركاتها التابعة:
 

 نوع الشركة عدد األسهم  ركة اسم الش

 مساهمة مدرجة 416.666.666 شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

 

  تفاصيل أدوات الدين للشركة وشركاتها التابعة:
 

 م.2016 العام سندات( خاللو أدوات دين )صكوك أ ةلم تصدر الشركة أو أي من شركاتها التابعة أي
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 ة توزيعات األرباح: سياسالثالث عشر
 

على  ناءً وذلك ب ،إن الموافقة على توزيع األرباح هو من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

ا على مقدارهويعتمد المجلس عند اقتراحه توزيعات األرباح النقدية السنوية و توصية مجلس اإلدارة.

 الفترات جزة عنواألرباح المحت ،العام التي تستند على ربحية الشركة لنفس ،سياسة الشركة بهذا الشأن

النظام  دة فيمع مراعاة المواد الوار ،وكذلك السيولة المتوفرة لديها ،السابقة على شكل احتياطيات

تي سات الاالعتبار اإلجراءات والسيابوأنظمة الجهات ذات االختصاص، مع األخذ  ،األساسي للشركة

 لي:، وذلك على النحو التاتحكم عملية التوزيع

ماان رأس المااال  (٪ 5) ال تقاال نساابة التوزيااع عاانأ األساسااي،( ماان نظااام الشااركة 47المااادة ) .1

 المدفوع.
تجااوز  تستطيع الشركة استخدام االحتيااطي النظاامي إذا األساسي،( من نظام الشركة 46المادة ) .2

التاي  ،تواألرباح المحتجزة في توزيع أرباح نقدية في السانوا ،أو االحتياطيات األخرى ،النصف

 ً  اسي. صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم بموجب نظام الشركة األس ال تحقق فيها أرباحا
ع حملااة واالتفاقيااات المبرمااة ماا ،واللااوائح الداخليااة ،القيااود الااواردة فااي األنظمااة المعمااول بهااا .3

ارة إد التاي يراهاا مجلاس ،واألماور األخارى ،وغيرها من الجهات المقرضاة ،والدائنين ،السندات

 الشركة ذات أهمية عند إعالن توزيع األرباح.   
 ،تقبليةالمسابما يتماشاى ماع متطلباات خطاط النماو والتوساعات  ،التدفقات النقدية المتوقعة للشركة .4

لاى عتمااد عباال ؛والتحقق من إيجاد التوازن بين األفضلية في توفير األموال الالزمة لذلك التوسع

 لجوء إلى االقتراض.  مصادر التمويل الذاتي أو ال
حااداث نااوع ماان التااوازن بااين تلبيااة رغبااات بعااض المساااهمين فااي الحصااول علااى إالعماال علااى  .5

مان  ةورغباة المساتثمرين فاي تعزياز المركاز الماالي للشارك ،توزيعات أرباح نقدية حالية مرتفعة

 وظيافمان خاالل إعاادة ت ،وتنمية حقوق المساهمين علاى المادى البعياد ،أجل ضمان نمو الشركة

 جزء من العوائد في االستثمار.
م، 2016لجمعيااة العامااة بتوزيااع أرباااح علااى المساااهمين عاان العااام لوقااد أوصااى مجلااس اإلدارة  .6

 للساهم عان النصاف األول مان العاام ( لاير1.5عن كل سهم، وقاد تام صارف ) ( لاير2.5)بواقع 

بعااد موافقااة  م2016لعااام ا ماان عاان كاال سااهم للنصااف الثاااني ( لاير1، وساايتم صاارف )م2016

 الجمعية العامة القادمة.
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 عشر: التغير في ملكية األسهم الرابع

 أشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: 

لس األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجفئة مصلحة في  ةوصف ألي

واعد ق( من 45بموجب المادة )لك الحقوق المصدر بت اأبلغو، (وأقربائهم اإلدارة وكبار التنفيذيين

  التسجيل واإلدراج.
 

أي بلشركة ابتبليغ غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين لم يقم أي من المساهمين حيث أنه 

 .م2016ديسمبر  31في تغيير في ملكية األسهم خالل السنة المنتهية 
 

 :أعضاء مجلس اإلدارة 

ت أدوا ر في أسهم أوصّ وأوالدهم القُ  ،وأزواجهم ،مجلس اإلدارةمصلحة تعود ألعضاء  ةوصف ألي

 .دين الشركة

  أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 اسم العضو

  نهاية العام بداية العام

 صافي التغيير

 

نسبة 

أدوات  عدد األسهم التغيير

 الدين

نسبة 

 التملك

أدوات  عدد األسهم

 الدين

نسبة 

 التملك

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 2.250 0.0 0.0 2.250 البنيان عبد هللايوسف بن 

 ٪2 20.000 ٪0.21 0.0 900.000 ٪0.21 0.0 880.000 حمود العوهليبن محمد 

00. ٪0.02 0.0 100.000 ٪0.02 0.0 100.000 أحمد السياري بن ناصر  0.0٪ 

00033. سليمان بن محمد الخليفي  0.0 0.01٪ 33.000 0.0 0.01٪ 0.0 0.0٪ 

 العزيز خالد بن عبد

 المانع

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0٪ 

العزيز بن هبدان  عبد

 الهبدان

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0٪ 

٪60 1.500 0.0 0.0 4.000 0.0 0.0 2.500  ىــوليد بن محمد العيس  

عودية سالشركة ال

للصناعات األساسية 

)سابك( ويمثلها سعادة 

رئيس مجلس اإلدارة 

 بداألستاذ يوسف بن ع

هللا البنيان وسعادة نائب 

رئيس مجلس اإلدارة 

 األستاذ خالد بن عبد

وسعادة  العزيز المانع

المهندس ناصر بن احمد 

 السياري

179.135.832 
 

0.0 42.99٪  179.135.832 

 
0.0 42.99٪  0.0 

 
0.0٪  

المؤسسة العامة 

للتأمينات الجتماعية 

الذي يمثلها في عضوية 

العزيز  بدع دارةمجلس اإل

 بن هبدان الهبدان

50.859.077 0.0 12.21٪ 50.859.077 
 

0.0 12.21٪ 0.0 0.0٪ 
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 :الحاليين كبار التنفيذيين

ن ات دير( في أسهم أو أدوصّ وأوالدهم القُ  ،وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم)

 الشركة.

 

 :السابقين كبار التنفيذيين

أسهم أو أدوات دين ر( في صّ وأوالدهم القُ  ،وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم)

 الشركة.
 

 

 م.2016من العام  لثالثالربع ا خاللم أعاله انتهت عالقتهم بالشركة كتنفيذيين مالحظة: كبار التنفيذيين السابقين المشار إليه

 

 : المعلومات المتعلقة بقروض الشركة عشر الخامس
 

 م.2016عام ال خاللوجد قروض قائمة على الشركة ال ت

 

 : وصف ألنشطة أدوات الدينعشر السادس
 

حقوق  تاب أوأية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو 

كتتاب ال أو مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية. كذلك ليست هناك أية حقوق تحوي

منحتها  أو ،ابموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرته

وات ألية أد لشركةيضاً ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب االشركة خالل السنة المالية. وأ

 دين قابلة لالسترداد.

 

 

 
 

صافي  نهاية العام بداية العام اسم العضو

 التغيير

نسبة 

 التغيير
أدوات  دد األسهمع

 الدين

نسبة 

 التملك

أدوات  عدد األسهم

 الدين

نسبة 

 التملك

٪0.0 0.0 0.0 0.0 342 0.0 0.0 342  أحمد بن محمد الجبر  

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بن خالد الحمالي عبد هللا  

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 السواط عبد هللابن فهد   

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 حسن العلوان الجليل بن  عبد  

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 فيصل بن فهد الشهراني  

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بن أحمد الغامدي عبد هللا  

صافي  نهاية العام بداية العام السم

 التغيير

نسبة 

 التغيير
أدوات  عدد األسهم

 الدين

نسبة 

 التملك

أدوات  عدد األسهم

 الدين

نسبة 

 التملك

٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 بتارالفهد بن مسفر   
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 لئحة حوكمة الشركات :عشر السابع
 

 دية، بماسترشاتطبق الشركة جميع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات، بما في ذلك األحكام اال

 ،ثمارواالستنظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة ال يتعارض مع النظام األساسي للشركة، و

كفل لى نحو يية، عخاصة فيما يتعلق بحقوق المساهمين، وااللتزام باإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والشفاف

 تطبيق معيار اإلفصاح والشفافية، باستثناء األحكام الواردة أدناه:
 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة 

 مثل ،العتبارية، الذين يتصرفون باإلنابة عن غيرهم

)صناديق الستثمار(، اإلفصاح عن سياساتهم في 

التصويت، وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، 

وكذلك اإلفصاح عن كيفية التعامل مع أي تضارب 

ح قد يؤثر على ممارسة الحقوق جوهري للمصال

 باستثماراتهم.األساسية الخاصة 

ل يوجد في النصوص النظامية ما يخول 

الشركة من إلزام المستثمرين من األشخاص 

ذوي الصفة العتبارية بتطبيق احكام الفقرة 

 .)د( من المادة السادسة من لئحة الحوكمة

 

 

 

12 

           

 

 

الذي يحق  –لشخص ذي الصفة العتبارية ل يجوز ل ط             

له بحسب نظام الشركة تعيين ممثلين له في مجلس 

 التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في –اإلدارة 

 مجلس اإلدارة.

 

 

( من النظام األساسي للشركة ل 21المادة )

تخول الشخص ذي الصفة العتبارية تعيين 

ن ممثلين له في مجلس اإلدارة وإنما يكو

 بموافقة الجمعية العامة للمساهمين.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 م2016المالي لعام لاإلدارة  مجلس تقرير     

16 
 

 : تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهالثامن عشر
 

ة ن من سبع( من النظام األساسي للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكو21تنص المادة )

ن نسبة دارة من مكافآت أعضاء مجلس اإلوتتكو، أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات

صم خوبعد  ،ىبعد تجنيب االحتياطي النظامي واالحتياطيات األخر ،من األرباح الصافية ٪10ال تزيد عن 

 ،لمساهمينامن رأس المال على  ٪5وبعد توزيع نسبة من األرباح ال تقل عن  ،المصروفات واالستهالكات

كات م الشرلى بدل حضور الجلسات في حدود ما نص عليه نظاإفة الجمعية العامة العادية، إضا وتحددها

 ويتكون مجلس اإلدارة من: ،و تعليمات أخرى مكملة لهأقرارات  أو أي أنظمة أو
 

 سم العضوا 

 للدورة الحالية خالل الفترة

 م23/03/2017م الى 24/03/2014من 

أسماء الشركات المساهمة المشارك في  التصنيف

 مستقل غير تنفيذي تنفيذي اتهاعضوية مجالس إدار

الشركة السعودية للصناعات األساسية       هللا البنيان يوسف بن عبد /األستاذ

 )سابك(

 تشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويا 

 )ينساب( 

 ل توجد     محمد بن حمود العوهلــــــــي /األستاذ

 ل توجد     بن أحمد الســـــيــاري ناصر /المهندس

 شركة اليمامة للجرانيت والرخام     سليمان بن محمد الخليفـــــــي/ستاذ األ

 ل توجد     العزيز الـمـانـــع خالد بن عبد /المهندس

 المالية السعودي الفرنسيشركة       العزيز بن هبدان الهبــدان عبد /األستاذ

  الشركة السعودية للصناعات األساسية

 )سابك(

 ةشركة التصالت السعودي 

 شركة العقيق للتنمية العقارية      وليد بن محمد العيســــــــــى /الدكتور

 شركة هرفي للخدمات الغذائية 

 شركة طيبة القابضة 

 شركة اصيلة القابضة 

  الشركة العربية للمناطق السياحية

 )أراك(

  الشركة السعودية للضيافة التراثية

 )نزل(
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 وسجل الحضور : اجتماعات مجلس اإلدارةالتاسع عشر
 

 وكان سجل الحضور على النحو التالي: ،م2016عام ال( جلسات خالل 5عقد مجلس اإلدارة )
 

 

 اسم العضو

 سجل الحضور

 األولالجتماع 

 م14/02/2016

 الثانيالجتماع 

 م30/03/2016

 الجتماع الثالث

 م16/06/2016

 الجتماع الرابع

09/10/2016

 م

 الجتماع الخامس

 م05/12/2016

 اإلجمالي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر البنيان يوسف بن عبد هللا األستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ محمد بن حمود العوهلي

 5 حضر حضر حضر حضر حضر المهندس ناصر بن أحمد السياري

 5 حضر حضر حضر حضر حضر المانع زعبد العزيالمهندس خالد بن 

 5 حضر حضر حضر حضر حضر الهبدانبن هبدان  زعبد العزي األستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر سليمان بن محمد الخليفي األستاذ

 5 حضر حضر حضر حضر حضر الدكتور وليد بن محمد العيسى

  

 : مصالح أعضاء مجلس اإلدارةلعشرونا
 

ير الماالي التنفياذي أو الماد هاأو رئيسا إدارتهاا الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلاس برمـتلم 

 وليست هناك أية مصلحة جوهرية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم.، فيها
 

 : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالعشرونالحادي و
 

 نفيذيينار التالتابعة للمجلس وكبيبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان 

 .م )بالريال السعودي(2016ديسمبر  31التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 
 

أعضاء مجلس  البيان

 اإلدارة التنفيذيين

أعضاء مجلس اإلدارة 

 غير التنفيذيين/ المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

المكافآت والتعويضات من ضمنهم الرئيس 

 ليالتنفيذي والمدير الما

 4.178.745 - - الرواتب

 1.938.058 604.545 - البدلت والتعويضات

 1.751.659 1.400.000 - المكافآت الدورية والسنوية

 - - - المزايا العينية

 7.868.462 2.004.545 - اإلجمالي )لاير(
 

 لةةةذيق واالسةةةاب (طةةةاربةةةن البي)االتشةةةغيل لشةةةركة  ممةةةدير عةةةامالحظةةةة: تشةةةمل مكافةةةآت وتعويضةةةات كبةةةار التنفيةةةذيين 

ر لةةةةى أنهةةةةا تشةةةةمل كبةةةةاإ، إضةةةةافة م2016مةةةةن العةةةةام  الثالةةةةثخةةةةالل الربةةةةع  ركة كتنفيةةةةذيبالشةةةة انتهةةةةت عالقتةةةةه

 .م2016حتى نهاية العام التنفيذيين الحاليين 
 

 التنازل عن الرواتب والتعويضات والعشرون: الثاني
 

إلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي تنازل أحد أعضاء مجلس ابموجبه ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق 

 راتب أو تعويض.
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 الثالث والعشرون: التنازل عن األرباح
 

 .تنازل أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباحبموجبه ال يوجد أية ترتيبات أو اتفاق 
 

 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتهاالرابع والعشرون: 
 

 اممهخص لفيما يلي مل والمكافآت ولجنة الترشيحات اجعةدارة لجنتين: هما لجنة المرشكل مجلس اإل

 هاتين اللجنتين وتكوينهما:

 

 :لجنة المراجعة
 

   لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي: امتشمل مه
 

 فيذ في تن من أجل التحقق من مدى فاعليتها رة المراجعة الداخلية في الشركةاإلشراف على إدا

 ها لجنة المراجعة بمجلس اإلدارة.األعمال والمهمات التي حددتها ل

 ه.ي شأندراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها ف 
  حيحية دارة المراجعة الداخلية في الشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصإدراسة تقارير

 للملحوظات الواردة فيها.
 ن مأكد التو ين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهمالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاسب

 استقالليتهم. 
 لفون لتي يكواعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة ان بعة أعمال المحاسبين القانونييمتا

 بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. 
 ة وفعالي فايةك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها بما يُعزز من

 تنفيذ مهمة المراجعة.
 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها 
  دارة إوالقانوني  ومناقشتها مع المحاسب والسنوية - ربع السنوية -دراسة القوائم المالية األولية

 ية في شأنها. الشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوص
 ها من شأني السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة ف

 مع مراعاة مالءمتها لطبيعة نشاط الشركة.الناحية الرقابية 
 .إعداد خطة وميزانية العمل السنوية للجنة 
 عمالهاأتي تقع في نطاق ال وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام االستعانة بالجهات الخارجية 

 وتتطلب خبرات ومهارات خاصة.
 

  وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي:

 ئيس اللجنةر                                        العزيز بن هبدان الهبدان عبد/األستاذ 

 جنةعضو الل                                       ىـيسـعـد الـمـحـد بن مـيــول /الدكتور 

 للجنةعضو ا                                        دـيـعـان الـمـيـلــد بن سـمـأح /األستاذ 
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بيل سعلى  ؛منهاالمواضيع عدد من لمناقشة  م2016( اجتماعات خالل العام 9) وقد عقدت اللجنة

 :المثال ل الحصر

 م.2016مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام  .1
 المراجعة الداخلية. إدارةد ميثاق عمل اعتما .2
جي م ومناقشة خطة المراجع الخار2016خدمات المراجعة الخارجية لعام اإلشراف على  .3

دة نة مجلس اإلدارة بترشيح السام، حيث أوصت اللج2016ألعمال المراجعة خالل عام 

 م.2016رنست أند يونغ" لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية لعام آ"
 .(IFRS) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تابعةم .4

تأكد رجي للوتقرير الفحص مع المراجع الخا مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية .5

م بين عدتقد و. قبل عرضها على مجلس اإلدارةومن مطابقتها لمتطلبات اإلفصاح قبل النشر، 

 ت تأثير مهم على نتائج وأعمال الشركة المالية.وجود مالحظات لدى اللجنة ذا
ية ة الداخلمدى كفاية نظام الرقابشأن ي لجنة المراجعة في أرخذ عداد التقرير السنوي ألإ .6

 م.2016بالشركة لعام 
 المخاطر واجراءاتها التنفيذية بالشركة. إدارةاإلشراف على  .7
 يار بالشركة.نتائج تحليل جرد األصول الثابتة ومخازن قطع الغمراجعة  .8
ابن )و (سافكو)عن نشاط وأداء العمليات بشركتي رير ديوان المراقبة العامة اتقمتابعة  .9

 الشركة عليه.ود ورد (البيطار
 مراجعة السياسة االستثمارية للنقد بالشركة. .10
ن محجم االقتطاع شامالً  ،عمليات التأمين على أعمال الشركة وممتلكاتهادراسة  .11

 المطالبات التأمينية.
 ليها.عواألُسس التي تُبنى  وأغراضها ،احتسابها طريقةو ،المخصصات الماليةمراجعة  .12
 المشاريع المقفلة والقائمة وما تم بشأن رسملتها.مراجعة  .13
ً  السياسات الماليةمراجعة  .14  لماليةاقارير للمعايير الدولية إلعداد الت مع التعديالت وفقا

(IFRS). 

 في تنفيذ المهام المطلوبة. ـاتقييم اللجنة الذاتي لدورهمراجعة  .15
 ق معليتواف مراجعة التعديالت واإلضافات المقترحة على مواد نظام الشركة األساسي .16

 .نظام الشركات السعودي
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  -لجنة الترشيحات والمكافآت: 

 

 تشمل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها ما يلي:

 

 للسياسات والالتوصية لمجلس اإلدارة بقبول المرش ً ر معاييحين لعضوية مجلس اإلدارة وفقا

 المعتمدة.
 إعداد و ،رةات المناسبة لعضوية مجلس اإلداالمراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهار

قت ن الومبما في ذلك الحد األدنى  ،ت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارةوصف للقدرات والمؤهال

 والتحضير الجتماعات مجلس اإلدارة. ،عمال الشركةالذي يلزم أن يخصصه العضو أل
 رفع و ،عملهاأساليب يكلها وومراجعة ه ،مجلس اإلدارة واللجان الملحقة بهيم فعالية وتق

 اإلشرافو ،اءالتوصيات المناسبة إلجراء عمليات التطوير والتغيير الالزمة لتعزيز فعالية األد

 على أنشطة الشركة.
  جود أي ووعدم  ،رار استقاللية األعضاء المستقلينمن استم –األقل على  –التأكد بشكل سنوي

يشغل عضوية مجلس كان ذلك العضو  سواءً  ،تعارض مصالح ألي عضو من أعضاء المجلس

 واد ماات أو ميقدم لها أية خدمكان أو  ،يقوم بأعمال منافسة لعمل الشركة أو ،إدارة شركة أخرى

  العامة وأقرتها له. لم يكن العضو قد أفصح عنها للجمعية
  

 على النحو التالي:   تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء

 

 رئيس اللجنة              العزيز المانع خالد بن عبد /المهندس 
 عضو                       ليـوهـعـود الـمـمحمد بن ح /األستاذ 
 عضو               سياريـناصر بن أحمد ال /المهندس 

 

 ـ م ناقشت البنود التالية:2016عام الخالل  ( اجتماعات4)عقدت اللجنة 

 

س ى مجلحت اللجنة علوقد اقتر، تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .1

 لجمعية العامة العادية للمساهمين بالموافقة على صرف مبلغلوصي ياإلدارة بأن 

 تدفع في ،م2015عام العن  ( لاير مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء المجلس1,400,000)

 فآت كبارمدى تطبيق السياسات واللوائح المعتمدة بالشركة لمكا تكما راجع .م2016عام ال

 .التنفيذيين وبأنها مبنية على استخدام معايير ترتبط باألداء

س اإلدارة تم اإلفصاح عنها في تقرير مجلقد و ،م2016عام النشطة اللجنة التي تمت خالل أ .2

 السنوي.
وترى اللجنة بأن األعضاء  ،تقاللية األعضاء والتأكد من عدم وجود تعارض مصالحاس .3

كما تبين عدم  .وال يوجد ما ينافي استقالليتهم ،المستقلين بالشركة يتمتعون باالستقاللية التامة

كما  ،عالقة بهم اوجود أية مصلحة جوهرية ألي عضو من أعضاء المجلس أو ألي شخص ذ
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ة أية عقود مع أي عضو من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو المدير أنه لم تبرم الشرك

 المالي بالشركة.
أن عدد  لجنةوترى ال ،هيكل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ولكبار التنفيذيين بالشركة .4

هالت المؤوتتوفر لديهم كما  م،المجلس واللجان المنبثقة يتناسب مع حجم مهامه أعضاء

 نفيذ مسؤولياتهم.لتالمطلوبة 
 على العهمونظراً لشغر بعض الوظائف لبعض كبار التنفيذيين بالشركة، فقد طلبت اللجنة اط

 امن بينه ألنسبتمهيداً لدراستها وتقييم ا ،السير الذاتية للمرشحين المتقدمين لتلك الوظائف

 لموافقةبا وبعد المراجعة وبناء على تقييم اللجنة فقد أوصت المجلس .الوظائف تلك لشغل

 الوظائف الشاغرة.إحدى  التنفيذيين فيكبار  تعيين أحد على
دارة لس اإلوافقت اللجنة على التوصية الى مج وقد التعديالت على الئحة الموارد البشرية، .5

 .التعديالتبالموافقة على جميع 
 

 ية: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلخامس والعشرونال
 

 راجعةم لعمليات مراجعة دورية، حيث قامت إدارة الم2016خضعت أعمال الشركة خالل العام  .1

جنة والمعتمدة من قبل لم، 2016نفيذ عمليات المراجعة المخطط لها في عام تالداخلية ب

ً بأن هناك مجموعة من األنشطة بالشركة ذات االنعكاس المالي يتم . المراجعة من  نفيذهاتعلما

مراجعة الحسابات الخارجي المعين ل جعقام مراوقد  .بك( عبر اتفاقيات محددةكة )ساقبل شر

نطاق  " بمراجعة النظام ضمنيونغأند رنست آم السادة "2016حسابات الشركة للعام المالي 

عفاً ضليها مراجعته للبيانات المالية الختامية للشركة، ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إ

ابة ءات الرقالقناعة بفعالية إجرامعه ما يعكس مام الضبط الداخلي لدى الشركة، جوهرياً في نظ

 الداخلية المتبعة.
ها. تابعة لال (رابن البيطا)نفذت إدارة المراجعة الداخلية خطتها المعتمدة لعمليات الشركة وشركة  .2

ياتها توص نفيذوحسب إجراءات المراجعة الداخلية، قامت اإلدارة بإجراء المتابعة المستمرة لت

ن لضما الواردة في تقارير المراجعة للتأكد من تنفيذها حسب األوقات واإلجراءات المحددة

لى طالع ع، واالسالمة إجراءات الرقابة الداخلية. وتعتمد اإلدارة على التطوير المستمر ألفرادها

، وكمةل: الحمن أجل الرقي بمستوى قدرات موظفيها في مجاالت عدة مث .أهم مستجدات المهنة

 .االلتزام وسياسة أخالقيات المهنة والمراجعة المعتمدة على المخاطر،
 

 والعشرون: إقرارات مجلس اإلدارة السادس
 

 بالشكل الصحيح.أعدت أن سجالت الحسابات  .1
 بفعالية. ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  .2
 اصلة نشاطها.قدرة الشركة على مو فيأنه ال يوجد أي شك يذكر  .3
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 عالقةالوأطراف ذات بين الشركة صفقة  ة: وصف أليوالعشرون سابعال
 

ن خالل م ،يةتعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالم

يق رطة عن اتفاقيات التسويق الموقعة مع شركة )سابك( وكذلك ترتيب شحن منتجاتها الصلبة والسائل

لى شركة عكما تحصل ال .(ساب تانك)ميناء الملك فهد الصناعي بإدارة شركة سابك لخدمات التخزين 

يار غبقطع  ترتيبات توصيل المواد المتعلقـةو ،النقل ،خدمات المشتريات متضمنة خدمات المستودعات

 هذه قومت كماالخدمات المشتركة.  وحدةعن طريق  (سابك)وموادها من قبل شركة  ،الشركة ولوازمها

ت عامة وخدما المعلومات والهندسة وتقنيةبتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية  الوحدة

 . أخرى

دمات ويتم تقديم بعض خ )سافكو( وتقدم شركة )ساب تانك( خدمات الشحن ومناولة المواد لشركة

الشركة  تزويدب (سابك)كما تقوم  .عةالتاب )سابك( التشغيل والصيانة والمواد الخام من قبل بعض شركات

 ت مبرمةوذلك بموجب اتفاقيا .أخرىدارية وخدمات إبحاث وتقنية وابتكار وخدمات أبخدمات فنية و

 معها.

 
 

 والعشرون: المدفوعات النظامية المستحقة الثامن
 

 الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة.
 

 البند م31/12/2016الرصيد كما في 

 مخصص الزكاة / ضرائب جهات غير مقيمة 22.500.000

 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية 3.651.860

 الجمارك -

 الهيئة الملكية للجبيل وينبع -

                         اإلجمالي 26.515.860
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 ن: المخصصات لمصلحة موظفي الشركةوالعشرو تاسعال
 

الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي لهم من خالل تبنيها  تحرص

بطريقة  ؛لعدد من البرامج التحفيزية مثل: برنامج االدخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على االدخار

لذي يعزز بدوره الوحدات السكنية اوكذلك برنامج تملك  ؛تكفل زيادة دخلهم واإلسهام في تأمين مستقبلهم

  تأمين السكن المناسب للموظفين وعائالتهم.
 

 م لصالح موظفي الشركة: 2016الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل العام 
 

 (لرياالت السعوديةاآالف )                                                                          
الرصيد كما في 

 م31/12/2016

خالل عام 

 م2016

الرصيد كما في 

 م01/01/2016

 البند

 مكافأة نهاية الخدمة  535.206 (46.680) 488.526

 برنامج الدخار 60.751 (3.105) 57.645

 قروض وتمليك وحدات سكنية 92.518 46.215 138.733

                         اإلجمالي 688.48 (3,57) 684.904

 

 

 رير مراجع الحسابات والقوائم المالية : تقثالثونال
 

ماان  رأكثااأن يكااون لهااا مراقااب حسااابات أو "( ماان النظااام األساسااي للشااركة علااى 42تاانص المااادة )

لعاماااة جمعياااة اتعيااانهم ال ،المحاسااابين القاااانونيين المصااارح لهااام بالعمااال فاااي المملكاااة العربياااة الساااعودية

ية الساانو ركةادة تعيياانهم لمراجعااة حسااابات الشااوتحاادد أتعااابهم وماادة عملهاام، ويجااوز لهااا إعاا العاديااة

 ".م2017للسنة المالية  والربع سنوية

لقاااوائم اباااأن  م2016الماااالي  لعاااامل "يوناااغأناااد رنسااات آالساااادة "ظهااار تقريااار مراجاااع الحساااابات وقاااد أ

 .على الشركةالمالية خالية من أية تحفظات جوهرية 
 

 على الشركةوالعقوبات المفروضة  الجزاءات :ثالثونوال حاديال
 

 م.2016أو عقوبات مفروضة على الشركة خالل العام جزاءات  ةأيوهلل الحمد  دال يوج 
 

 : التواصل مع المساهمين والمستثمرين الثاني والثالثون
 

م من ل العامساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خال (سافكو)تولي 

طرأ قد ت وكذلك اطالعهم بشكل مستمر على أية تطورات مهمة .جلس إدارتهاخالل التقرير السنوي لم

ق وقع السوريق مطوأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية عن  ،ويكون لها تأثير على وضعها المالي

 ،خرىال األووسائل االتص ،على شبكة )اإلنترنت( الرئيس وموقع الشركة ،المالية السعودية )تداول(

 ً  .لماليةالسوق من خالل تطبيق تعليمات هيئة ا ؛لسياسة اإلفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها وفقا

  واألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. 
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  واألمن : حماية البيئة والصحة والسالمةثالث والثالثونال
 

بمختلف  لشركةوتحرص إدارة ا ،ين بهاتسعى إدارة )سافكو( لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العامل

اتهم ء واجبعلى تحقيق هذا الهدف لكافة الموظفين وعمال المقاولين حتى يتمكنوا من أدا مستوياتها

ر م المستمالدعو ،والمشاركة الفعالة ،من خالل القيادة النشطة ،والمهمات المسندة إليهم على أكمل وجه

الدولية  المعاييرحلية وولة وااللتزام بالقوانين المؤالمس ةوالرعاي واألمن،لبرامج البيئة والصحة والسالمة 

 التالية:  نجازاتبذلك اإللتحقق وبذلت الجهد  هاالشركة أهدافإدارة وضعت قد  ،م2016وخالل العام 

  خطط له مقارنة بالمعدل الم 0.17 واألمن البيئة والصحة والسالمةأداء حققت الشركة مؤشر

منة للموظفين آساعة عمل مليون  27.6مجموع الحمد ما مجموعه  كما حققت وهلل 0.25

اعة س مليون 5.8ومليون ساعة عمل للموظفين  21.8بواقع ) ،إصابة مقعدة والمقاولين بدون

 .عمل للمقاولين(
 (4كو ساف)إصدار الرخصة البيئية لإلنشاء عن طريق الهيئة الملكية لمشروع ب الشركة قامت 

 م.2016مارس  3دأ من لتطوير االعتمادية تب
  لجديدة إطالق منظومة العمل او لتطوير ثقافة سالمة العمليات الدراسات الالزمةإجراء تم

 .(ابن البيطار( و )سافكوشركتي )إلجراءات السالمة والبيئة والصحة المهنية واألمن ل
 م نشرهتوالبيئة والصحة المهنية والسالمة واألمن في سافكو  عنكتيب  قامت الشركة بإعداد 

اكاة لألماكن محأداة التدريب الخاصة بال مشاركةتمت . كما االتحاد العربي لألسمدة بالتعاون مع

 الصحةالمحصورة مع بعض منشآت سابك لتبادل المعرفة وتعزيز المبادرات في مجال البيئة و

 المهنية والسالمة واألمن.
   العالمي  ية باليومفي احتفال الهيئة الملك م2015بجائزة المبادرة البيئية لعام  (سافكو)تم تكريم

 .م2016 يونيو 5للبيئة الموافق 
 لك ، وذرئالطوات حاالل دكما أن الشركة قامت بعدد من التجارب والتدريبات الالزمة لالستعدا

 لرفع كفاءة الشركة وأنظمتها للتعامل مع حاالت الطوارئ ال قدر هللا.
 

 فقد قامت الشركة بما يلي يفيةلبرامج التوعوية والتثقما بالنسبة لأ:  
 إطالق برنامج مبادئ المحافظة على حياتك. .1
 إجراء حملة توعوية للعزل واإلزالة. .2
 إجراء حملة توعوية لكيفية التحكم بصمام األمان واختباره. .3
نة الصيا عمالاولين أثناء أللموظفين والمق التوعويةمن البرامج  متنوعةإقامة مجموعة  .4

 .الدورية المجدولة
لمشاركة وعرض  م2016 أغسطس 10يوليو حتى  26إجراء حملة في الفترة من  .5

 "كن بأمان، اعمل بأمان". :تحت عنوان ،الدروس المستفادة
 إجراء حملة توعوية للقيادة اآلمنة "لحظة قد تغير حياتك". .6
 م.2016سبتمبر  7- 4من الفترة  (،ابن البيطار( و )سافكو)إقامة برنامج صحي في مقر  .7

 إجراء الفحص الطبي للعديد من الموظفين والمقاولين. وتم 
 توعوي بعنوان "صحتك تهمنا".إقامة برنامج صحي  .8
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  والثالثون: استثمار الموارد البشريةرابع ال
 

عدد  حيث بلغ إجمالي ٪85على نسبة سعودة مرتفعة بلغت م 2016حافظت الشركة خالل العام 

ً 1274)م 2016 برفي الشركة حتى نهاية شهر ديسم الموظفين  .( موظفا
ً و  الوطنية لبشريةلموارد افي االشركة باالستثمار  الخطة االستراتيجية لتوطين الوظائف قامت مع تمشيا

دراج إ كما تموالمعاهد.  السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكلياتعدد من م توظيف حيث ت

ً في برنامج 21) ً سعوديا س ب على رأفي مرحلة التدري نوهم اآل ،يفيللتأهيل الوظ (سابك)( متدربا

 طبيقتمكنوا من يتتى ح ،العمل لتأهيلهم للقيام بأعمال التشغيل مع التطبيق األمثل لمعايير األمن والسالمة

 ما يحقق األهداف االستراتيجية للشركة.األداء،  أفضل مستويات
وظفي الشركة دريب وإشراك عدد من مت ،م2016وإلعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، فقد تم خالل العام 

ً  (252في المؤتمرات والندوات العالمية إلكسابهم الخبرات الالزمة، حيث استفاد ) من تلك  موظفا

دريب تكما تم   ( دورة تدريبية عن طريق مراكز التدريب المتخصصة.118البرامج المتعددة عبر )

شملت العديد  عن طريق مركز التدريب بالشركة.أقيمت التي تدريبية ال الدورات( موظفاً من خالل 844)

لمشاركين ادد عفي حين بلغ  ،من الدورات الفنية واإلدارية والسالمة والبيئة وكذلك اللغة اإلنجليزية

طالباً  21يب ( موظفاً. كما تم تدر348) بمركز التدريبوالفنيين للمشغلين  ببرنامج التأهيل الوظيفي

رات الشركة بتدريب عدد من الموظفين في دو لى قيامإإضافة  .ضمن برنامج التدريب التعاوني

 متخصصة في المالية والمحاسبة لتواكب تطبيقها المعايير الدولية للتقارير المحاسبية.
 ستوياتة المكاف فيلتعزيز وتحفيز قدراتهم  تخصصةكما تم إلحاق عدد من القيادات في دورات إدارية م

 ستقرارهمتهم وازيادة إنتاجيوبما ينعكس إيجاباً على رضا الموظفين  يرالتطو على المزيد من والتأكيد
 . الوظيفي

ذي ب والوضمن استراتيجيات التطوير والتدريب تم تطبيق برنامج التطوير الوظيفي وتنمية المواه

 المال رأساالستثمار المستمر في يهدف إلى تطوير وتدريب الموظفين حيث يأتي نجاح األعمال من 

 القدرة والكفاءة العالية.  يذ البشري

ً لتطوير الكفاءات لدالإدارة تولي  ً بالغا برامج و، خصيةيها من خالل خطط التطوير الششركة اهتماما

فضل أ لشركةستحقق االتي عن طريقها ، التي تضمن استمرارية توفر المواهب المؤهلة، التدرج الوظيفي

ً كبيراً لتوظيف وتكما تولي إ .بإذن هللا تطوير الوظيفيال نتائج دريب المهندسين دارة الشركة اهتماما

 بما يخدم توجهات واستراتيجيات الشركة. السعوديين

فقد تبنت  لهم، وحرصاً من إدارة الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي

 دخارى االعل ،شجيع الموظفينمنها برنامج االدخـار الذي يهدف إلى ت عدداً من البرامج التحفيزية
ة ت السكنيلوحداوكذلك برنامج تمليك ا .واإلسهــام في تأمين مستقبلهم ،بطريقة تكفل زيادة مدخـراتهم

لك من بالتم الذي يهدف إلى مساعدة الموظف على تأمين سكن له مع عائلته ينتهي للموظفين السعوديين

 خالل قروض أو إنشاء وحدات سكنية.
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 والثالثون: الجودة الشاملة سخامال
 

 داريةة واالوعملياتها التشغيلي تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها

اجتياز  ستمرارتمثلت في ابما يحقق أعلى مستويات الرضا للزبائن.  متطلبات المعايير الدوليةومواكبة 

الخاصة  (17025اآليزو )، وشهادة (9001اآليزو ) مينظام إدارة الجودة العال فعالية شهادةتوثيق 

يزو )اآل ولةاستمرارية شهادة الرعاية المسؤإلى إضافة  ،داء المختبرات لقياس جودة المنتجبقياس أ

 تطلبات المعهد األمريكي للكيمياء. على م، التي تم تقويمها بناء (14001
 

 والثالثون: المسؤولية الجتماعية سادسال
 

ه بما تمليو جتمعكاً ألهمية توعية وتنمية الموإدرا ،كة على دورها في المسؤولية االجتماعيةتحرص الشر

عوية ية والتولثقافوذلك من خالل دعمها لمجموعة من البرامج ا ،لمشاعر الوطنية والقيم األخالقيةعليها ا

ة نشطة عن األوبرامج التأهيل والتدريب والبرامج االجتماعية والصحية. وفيما يلي نبذة مختصر

 والفعاليات التي أسهمت بها الشركة:

 .المساهمة في صندوق موظفي سابك الخيري )بر( لدعم برامجه المجتمعية 
 يتخصصتنظيم حملتي تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم بالدمام ومستشفى الملك فهد ال. 
  لتركيز ب واتوعية الطالحملة ترشيد استهالك المياه لطالب المرحلة االبتدائية والمتوسطة بهدف

 .على مبدأ االستدامة
  لسيئةاتنظيم حملة "صحتك تهمنا" لتوعية الموظفين وابنائهم من مخاطر العادات الغذائية. 
 حراري( وكذلك حمالت عن مخاطر اإلجهاد الوعدتوعوية عن السالمة المرورية ) ةتنظيم حمل 

 .لموظفي الشركة والمقاولين
 تنظيم  المشاركة في وعي البيئي لدى الموظفين والمجتمع من خاللالمساهمة في رفع مستوى ال

 .معرض في يوم البيئة العالمي
 .استقبال عدد من طالب الجامعات والمدارس 

 

 والستدامة بالعتمادية: اللتزام والثالثون سابعال
 

كافة  منم مستفيدة 2025 اتها لعامتحقيق استراتيجيخطوات متميزة في اتجاه شركة )سافكو(  خطت

، االبتكارقنية ومنظومة مراكز )سابك( للت وبالتنسيق مع الخبرات الداخليةوطاقاتها البشرية والمادية 

تحقيق لدامة نجاز مشاريع عدة متعلقة باالعتمادية واالستين إلومرخصي التقنيات التصنيعية العالمي

 .م2016االهداف المخطط لها في العام 

 

عتبر أحد ركائز هذه االستراتيجية، فقد قامت الشركة بعمل البرامج الالزمة وحيث أن تحسين االعتمادية ي

لتقييم األداء لمصانعها وكذلك تم بذل جميع الجهود الممكنة من قبل فرق العمل بالشركة والتي تكللت 

م في تقليص فترات 2016بالنجاح وهلل الحمد. وقد أثمرت نتائج خطط تطوير االعتمادية خالل عام 

م تحقيق 2016م. كما تم بحمد هللا في عام 2015مقارنة بالعام  %63ات الغير مجدولة بمقدار التوقف

والتي  االستدامةمستوى انتاج قياسي غير مسبوق في تاريخ الشركة، إضافة للجهود الحثيثة في مجال 
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شركة في أثمرت في الحد من انبعاث غار ثاني أكسيد الكربون مما انعكس ايجابا على مؤشرات أداء ال

 مجال االستدامة.

 

، ط لهاكما أن الشركة تعمل على تحسين االعتمادية من خالل مشاريع قائمة تسير حسب ما هو مخط

مادية ورفع ( لتحسين االعتمادية والذي سيسهم في تحسين االعت4منها مشروع مصنع األمونيا )سافكو 

م بإذن هللا، 2017اكتماله بنهاية العام عن طاقته التصميمية والمخطط  %11الطاقة اإلنتاجية بمقدار 

ة المصنع ( لتحسين اعتمادي3سافكو )ويتواصل العمل في مشروع تحسين االعتمادية لمصنع األمونيا 

دد من عن طاقته التصميمية. كما تعمل الشركة على دراسة ع %20ورفع طاقته اإلنتاجية بمقدار 

 تحسين مستوى االستدامة.المشاريع األخرى بهدف زيادة اعتمادية المصانع و
 
 

 برنامج تعزيز المتياز في مجال التصنيعالثامن والثالثون: 
 

 ياز(،)امت تعزيز االمتياز في مجال التصنيع برنامج ،م2016ضمن برامج وخطط الشركة في العام 

 داءاأل ةوإدار واتباع إجراءات عمل موحدة ،لى تطبيق أفضل الهياكل التنظيميةوهي مبادرة تهدف إ

كس هدف تياز( ليعقد تم اختيار اسم )امف ،القيادة الملتزمةعلى مبدأ ناًء ب ،بصورة متسقة ومتفق عليها

  .التصنيعفي البرنامج في تحقيق االمتياز 

 المستمر نيالتحسو ،التميز في األداء ىمستو تضمن زيادةهو عملية انتقال من شأنها أن برنامج )امتياز( 

 تإجراءاو" "،تنظيمالمتياز لكل من "فعالية إدارة االفي  متابعة أعلى المعاييرو ،نحو االمتياز التنظيمي

 ، بمازامااللتوهذه المعايير مدعومة بعناصر القيادة وسلوكيات اإلدارة و ،األداء" ةإدار"، و"العمل

 النمو واالستدامة.  - بإذن هللا -يضمن 
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 اميةالكلمة الختوالثالثون:  تاسعال
 

ن الشريفي حرمينبعد حمد هللا وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إلى مقام خادم ال

 محمدير ي األمحفظه هللا، وولي عهده األمين صاحب السمو الملك ،بن عبد العزيز آل سعود سلمانالملك 

د ي العهوإلى ولي ولخلية. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدا عبد العزيز آل سعود، نايف بن بن

 يس مجلسالنائب الثاني لرئ ،آل سعود زعبد العزيصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

نطقة مير المأ ،زعبد العزياألمير سعود بن نايف بن  وإلى صاحب السمو الملكيالوزراء وزير الدفاع. 

 . لغاليةاالنهضة الصناعية في مملكتنا الشرقية، على ما قدموه للشركة من مساندة ومؤازرة لدفع 

 ،موال العاالة طبذلوه من جهود فع ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لكافة العاملين بالشركة على ما

دم كل التق لوطنيةايحقق لهذه الشركة ن ، وأيحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا مع الدعاء إلى هللا جلت قدرته أن

 . واالزدهار

 

 

 

 

 

 

 

  هللا ولي التوفيقو                                                                                

    جلس اإلدارةم                                                                                  


