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1818وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة
الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق
1919وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار
التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شراكتها التابعة ،وأي تغيير في تلك
المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة
2020أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم

2121المؤهالت العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية وعضويات أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.
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أعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي
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وليد بن محمد العيسى
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يوسف بن محمد السحيباني

عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

المهندس/
أحمد بن محمد الجبر
رئيس الشركة
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تقرير مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
المحترمين
السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،
يسر مجلس إدارة شركة (سافكو) أن يقدم لمساهميها الكرام
التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م،
المعد وفقاً لمتطلبات نظام الشراكت السعودي ،ونظام الشركة
األساس ،والئحة حوكمة الشراكت ،وقواعد طرح األوراق المالية
واإللتزامات المستمرة ،والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة
تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة بشراكت المساهمة المدرجة
الصادرة عن هيئة السوق المالية.
يستعرض التقرير معلومات عن أنشــطة الشــركة وأدائها
وإنجازاتها وخططها المســتقبلية ،والجهود التي تبذلها
لتعزيز األداء في تنمية حقوق مساهميها ،ودعم صناعة
منتجات األسمدة الوطنية ومساهمتها في تنمية اإلقتصاد
الوطني ،وفقاً لما ورد في قوائمها المالية للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2018م.
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 .1الرؤية والرسالة

رؤيتنا

رسالتنا

أن نكون رواداً في تصنيع أجود أنواع المغذيات
الزراعية عالمياً .

•تشغيل مرافقنا بطريقة آمنة وبنهج يتحقق
معه الربح ويتضمن حماية البيئة والمجتمع
وممتلاكت الشركة.
•أن نزود زبائننا بمنتجات عالية الجودة.
•أن تكون كوادرنا البشرية مؤهلة لمواجهة
التحديات في بيئة عمل إيجابية.
•أن نلتزم بالمحافظة على إرضاء الزبون وتحقيق
مصلحة المساهمين.

سعودية (مدرجة) تأسست بموجب
شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) ،شركة مساهمة
اﻹﻧﺘﺎج
المرسوم الملكي رقم م 13/المؤرخ في  11جمادى األولى 1385هـ ،وتم تسجيلها في مدينة الدمام
بالسجل التجاري رقم  2050001841وتاريخ  1ذو الحجة 1385هـ ،الموافق  24مارس 1966م ،وتم الحقاً نقل
المركز الرئيس للشركة إلى مدينة الجبيل الصناعية ،حيث سجلت بالسجل التجاري رقم 2055002359
وتاريخ  29شوال 1411هـ ،الموافق  14مايو 1991م .ويتمثل نشاط (سافكو) الرئيس في تصنيع وتسويق
األسمدة الكيماوية .ويبلغ عدد إجمالي أسهم الشركة ( )416.666.666سهماً  .كما يبلغ رأس مال الشركة
( )4.166.666.660ريال سعودي مقسم إلى ( )416.666.666سهم بقيمة إسمية ( )10رياالت للسهم الواحد.
تمتلك (سافكو) ( )٪ 50من رأس مال الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار) ،وهي شركة ذات
مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ( )494.700.000ريال سعودي ،تأسست بتاريخ  20رجب 1405هـ الموافق
 10إبريل 1985م ،ويقع مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية،
ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها.
كما تمتلك (سافكو) ( )٪ 3.87من رأس مال الشركة العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد) ،و ( )٪ 1.69من
رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ٪ ٠,٦٦

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج والمبيعات حسب
٪ ٣٨,٣١
أﻣﻮﻧﻴﺎ
المنتجات
ﻳﻮرﻳﺎ

 .2نبذة عن الشركة (التأسيس والنشاط)
سافكو

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

اﻹﻧﺘﺎج

ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ٪ ٠,١٧
٪ ٤,٨٢
أﻣﻮﻧﻴﺎ
٪ ٩٥,٠١
ﻳﻮرﻳﺎ

ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ٪ ٠,٦٦
٪ ٣٨,٣١
أﻣﻮﻧﻴﺎ
٪ ٦١,٠٣
ﻳﻮرﻳﺎ

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
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٪ ٦١,٠٣
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توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع
شركة (سابك):

 .3إستراتيجية الشركة
وضعت الشركة إستراتيجية مستقبلية واضحة
المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة األسمدة
والمغذيات الزراعية ،مع المحافظة على السالمة
والجودة واإلستدامة ،واإللتزام التام باكفة
معايير وقوانين الصناعة ذات العالقة لتحقيق
الريادة ،وتأكيد الشراكة بين جميع األطراف
المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً  ،وتنمية حقوق
المساهمين ،مع تأكيد اإللتزام بالمسؤولية
اإلجتماعية .كما أولت الشركة إهتماماً بتطوير
القوى العاملة لديها لتواكب التطورات المتوقعة
في تنفيذ إستراتيجياتها المرسومة بإذن هللا.

قامت الشركة بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة
مع الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) تحدد المبادئ الرئيسية للتعاون بين
الطرفين إلستحواذ شركة (سافكو) على
إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت التابعة التي
تنتج المغذيات الزراعية وبعض المنتجات األخرى
ذات العالقة.

كما تضمنت المبادئ الرئيسية التالية:
أوال :تتخذ شركة (سابك) الخطوات الالزمة
ً
لتأسيس شركة (ذات مسؤولية محدودة)
تحت إسم شركة (سابك إلستثمارات
المغذيات الزراعية) مملوكة بالاكمل لشركة
(سابك) ،حيث تمتلك الشركة الجديدة
إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت
التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية وبعض
المنتجات األخرى ذات العالقة.

وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:
•المحور األول :تحسين كفاءة إستغالل الطاقة
بالشركة من خالل تنفيذ عدد من البرامج
والمشاريع التي تعنى باإلعتمادية واإلستدامة
وتحسين األداء.
•المحور الثاني :اإلستمرار في دراسة الفرص
اإلستثمارية المتاحة داخل وخارج المملكة
بالمشاركة في إنشاء مشاريع أو شراكت تعنى
بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية.

ثانياً  :ستقوم شركة (سافكو) وشركة (سابك)
بوضع الترتيبات الالزمة لإلتفاق على كيفية
تقييم شركة (سابك إلستثمارات المغذيات
الزراعية) وذلك بعد إكتمال إنتقال ملكية
أوال.
اإلستثمارات إليها والمشار إليها في ً

•المحور الثالث :دراسة شراء حصص في بعض
الشراكت التي تمارس نفس نشاط صناعة
األسمدة أو المساهمة في شراكت مجدية
إقتصادياً .

ثالثاً  :في حال اإلتفاق بين الطرفين على قيمة
شركة (سابك إلستثمارات المغذيات
الزراعية) ،الشركة محل اإلستحواذ ،ستقوم
شركة (سافكو) بتقديم عرض لشراء شركة
(سابك إلستثمارات المغذيات الزراعية)
مقابل عوض نقدي أو إصدار أسهم لشركة
سابك في شركة سافكو عن طريق زيادة
رأس مالها أو لكيهما ،وذلك بعد إكتمال
الموافقات النظامية ذات العالقة.

دراسة الجدوى اإلقتصادية إلستحواذ
سافكو على اكمل حصة سابك في
شركة إبن البيطار:

فيما يتعلق بآخر التطورات لدراسة الجدوى
اإلقتصادية أعلنت الشركة عن عدم المضي
قدماً بشأن الدراسة المشار إليها  ،وذلك في
ضوء توجه مجلس إدارتها بالتوسع في دراسة
الفرص اإلقتصادية الممكنة لتعزيز التاكمل والنمو
اإلستراتيجي في قطاع المغذيات الزراعية مع
شركة (سابك) و اإلستثمار في هذا المجال على
المستوى اإلقليمي والدولي بما يتوافق مع
إستراتيجية الشركة و يعزز ماكنتها أكحد الشراكت
الرائدة عالمياً في مجال المغذيات الزراعية.
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ومن جانب آخر  ،اتفق الطرفان على عدد من
المبادئ األساسية والشروط األولية السابقة
لتنفيذ الصفقة والتي من بينها القيام بأعمال
التحقق النافية للجهالة القانونية والمالية
والتقنية وتعيين المستشارين المختصين للقيام
بذلك ودراسة التقييم وإتمام المفاوضات
التعاقدية والحصول على الموافقات المبدئية
الالزمة ولك ما يختص بتحديد خطوات التنفيذ.
كما تود (سافكو) التأكيد على أن التوقيع على
مذكرة التفاهم ليس له أثر مالي يذكر ،وال يعد
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إتفاق نهائي ِبشأن الصفقة المحتملة .وال تشلك عرضاً أو نية مؤكدة لتقديم عرض من شركة (سافكو)
إلى شركة (سابك)  ،حيث تعتبر هذه المذكرة اتفاقية غير ملزمة أبرمت لغرض التعاون بين الشركتين على
أعمال التحقق المشار إليها في هذا اإلعالن.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال المضي قدماً نحو شراء شركة (سافكو) لشركة (سابك إلستثمارات المغذيات
الزراعية) ،سوف تتبع جميع التعليمات واإلجراءات النظامية ذات العالقة.
إجمالي اإلنتاج
6١٠9

بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجمالي للعام 2018م ()6.109
ألف طن متري مقارنة بـ ( )5.106ألف طن متري
للعام 2017م ،بإرتفاع مايقارب نسبته (.)٪ 20

٥١٠٦
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 .5التسويق والمبيعات

ألف طن متري

ألف طن متري

بإرتفاع ٪٢٠

بإرتفاع ٪١٧

كمية اإلنتاج

كمية المبيعات

ال توجد
قروض قائمة

٢٠١٧

0

إجمالي الكميات المباعة
3916

تمكنت الشركة بفضل هللا من تسويق اكفة
المنتجات المخصصة للبيع ،حيث بلغ إجمالي
الكميات المباعة خالل العام 2018م ( )3.916ألف
طن متري ،مقارنة بــ ( )3.361ألف طن متري عام
2017م ،بإرتفاع مايقارب نسبته (.)٪ 17
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ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خالل
العام 2018م مقارنة بإنتاج العام 2017م.
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 .4التشغيل واإلنتاج
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ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المباعة خالل
العام المالي 2018م ،مقارنة بمبيعات العام 2017م.
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 .6الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية
تهدف شركة (سافكو) إلى تنمية حقوق مساهميها من خالل اإلستغالل األمثل ألصولها ومواردها
البشرية والمالية ،ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاً إلستراتيجية الشركة القائمة على التوسع
والنمو .كما تعمل الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية
من خالل إتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك) .وتعمل كذلك بإستمرار على متابعة متطلبات
التشغيل اآلمن لمصانعها ،وتوسيع قاعدة زبائنها وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن.
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وتنوه (سافكو) لمساهميها بأنه حسب خطتها
لعام 2019م ،سيكون هناك توقف مجدول لمصنع
(سافكو  )3ابتداء من  05جمادى األولى 1440هـ
ً
(حسب تقويم ام القرى) الموافق  11يناير  2019م
لمدة  117يوماً  ،وذلك لتنفيذ مشروع تحسين
اإلعتمادية لمصنع األمونيا (سافكو  ،)3وإجراء
أعمال الصيانة الدورية لمصنعي األمونيا واليوريا
(سافكو  )3حسب ما تم اإلعالن عنه على موقع
السوق المالية السعودية (تداول) في  06يناير
2019م .باإلضافة لمصنع األمونيا واليوريا (سافكو
 )2إلجراء أعمال الصيانة الدورية حيث سيبدأ من
 15مارس 2019م ولمدة  43يوماً  .كذلك سيكون
هناك توقف مجدول لمصنع (إبن البيطار) خالل
الربع األول من العام 2020م ولمدة  93يوماً ،
وذلك لتنفيذ مشروع تحسين اإلعتمادية لمصنع
األمونيا (إبن البيطار) ،وإجراء أعمال الصيانة الدورية
لمصنعي األمونيا واليوريا (إبن البيطار).

المعايير الدولية للتقارير المالية:

 .7المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

قامت الشركة بدء من  01يناير 2018م بإعتماد
ً
وتطبيق المعيار الدولي رقم ( )9الخاص باألدوات
المالية ،والمعيار رقم ( )15الخاص باإليرادات من
العقود مع العمالء .والتي لم يكن لها أي تأثير
جوهري على قوائم الشركة المالية.

نظام إدارة المخاطر

كما أن المعيار الدولي رقم ( )16والخاص بعقود
اإليجار سوف يتم تطبيقه بدء من  01يناير 2019م.
ً

ضريبة القيمة المضافة:

تطبق الشركة ضريبة القيمة المضافة تماشياً مع
األنظمة في المملكة العربية السعودية بدء من
ً
 1يناير 2018م .وقد إنضمت شركة (سافكو) إلى
إتفاقية ضريبة القيمة المضافة لمجموعة (سابك
وشراكتها التابعة) وكذلك تم تسجيلها في
ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزاكة
والدخل .علماً بأن ضريبة القيمة المضافة لن يكون
لها تأثير جوهري على نتائج الشركة.

وفي سياق آخر قامت شركة (سافكو) بإعادة
هيلكة التنظيم اإلداري لمقابلة التحديات
المستقبلية ودعم إستراتيجية الشركة كما تم
اإلعالن عنه في موقع السوق المالية السعودية
(تداول) بتاريخ  26أبريل 2018م ،ضمن إعالن النتائج
المالية األولية للربع األول من العام المالي 2018م،
وستسهم هذه الهيلكة بمشيئة هللا في دعم
أعمال الشركة خالل المرحلة القادمة.

مشروع تاكمل:
عززت الشركة موقفها التنافسي في ظل إرتفاع
أسعار اللقيم والتحديات المستقبلية في بيئة
األعمال ،من خالل مشروع تاكمل بين شركتي
األسمدة العربية السعودية (سافكو) و الجبيل
لألسمدة (البيروني) حيث يهدف هذا المشروع
إلى توحيد األنشطة التشغيلية واإلدارية بين
الشركتين ،حيث تم التدشين الفعلي للمشروع
خالل الربع الثاني من العام المالي 2018م.

أعمالها العادية ،حيث أنها لم تجر خالل السنة
معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي
والدوالر األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال
السعودي.

أنشأت الشركة نظام متاكمل إلدارة المخاطر
يعمل بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد من
إستمرارية أعمال الشركة بما يحقق أهدافها
وتطلعاتها ،مع اإللتزام بجميع المتطلبات
واألنظمة والتأكد من تطبيق أحدث النظم
واألساليب في جميع المجاالت.

كما لم تغفل الشركة تقييم المخاطر المتعلقة
باإللتزام بالمتطلبات النظامية ذات العالقة.
وكذلك تحديد المخاطر المتعلقة باإلحتفاظ
بالموارد البشرية وتأكيدها على تحسين بيئة
العمل بما ينعكس إيجاباً لإلرتقاء بمستوى األداء.
وقد حققت الشركة إنجازاً هاماً خالل عام
2017م بحصولها على شهادة الجودة العالمية
 ISO 22301:2012في نظم إدارة إستمرارية األعمال
( )BCMSمما يساعدها في إعادة اإلنتاج بأسرع
مكنها من ضمان الحد األدنى
وي ِّ
وقت ممكن ُ
لإلنقطاعات وإستمرارية إنتاجيتها وخدمتها
لعمالئها.

وقد تم حصر المخاطر ودراسة تبعاتها للتأكد من
جاهزية الشركة ووضع الخطط الالزمة لتالفيها
والحد من تأثيراتها .ويمكن تصنيف المخاطر إلى
الفئات التالية:
•مخاطر متعلقة بإستراتيجية الشركة
التوسعية.
•مخاطر متعلقة بعمليات تشغيل المصانع
ومدى موثوقيتها وإستمراريتها.
•مخاطر متعلقة بأنظمة البيئة والصحة
والسالمة واألمن وأمن المعلومات.
•المخاطر المالية والمتعلقة بالسوق.
•المخاطر المتعلقة بإمتثال الشركة
للمتطلبات النظامية وإمتثال أفرادها
ألخالقيات المهنة.
وقد قامت الشركة في هذا الصدد بإتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذه المخاطر ،حيث
تعمل على متابعة اإلجراءات المتعلقة باإلنتاج
والعمليات التصنيعية وتلك المتعلقة بالبيئة
والصحة والسالمة واألمن وأمن المعلومات .كما
تقوم بمراجعة دورية لهذه اإلجراءات وتحديثها
حسب الحاجة.
كما أن برامج إعتمادية المصانع والتي سترفع من
كفاءة التشغيل وموثوقية المصانع سيكون لها
األثر اإليجابي في إنخفاض التوقفات غير المجدولة
لمصانع الشركة وبالتالي تحسين الربحية.
وفيما يتعلق بتأثير الزيادة في تاكليف المبيعات
نتيجة إرتفاع أسعار الغاز والمنافع قامت الشركة
بوضع برنامج لترشيد اإلنفاق .وفي المقابل تقوم
بإستثمار النقد لدى بنوك ذات تصنيفات إئتمانية
قوية وتتمتع بموقف مالي قوي وليس عليها
إلتزامات قروض قائمة .باإلضافة إلى أن الشركة
تقوم بتسويق منتجاتها بشلك رئيس في األسواق
العالمية وال تتعرض بصورة جوهرية للتقلبات
في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق
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التحليل الجغرافي لإليرادات

أفريقيا %١٣
الشرق األوسط وداخل المملكة %٤
أمرياك الجنوبية %٤
أمرياك الشمالية %١٥
دول جنوب شرق آسيا %٣٠
دول شبه القارة الهندية %١٥
شرق آسيا %١
دول المحيط الهادي %١٨

يوضح الرسم البياني التالي النسبة
المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق
الجغرافية خالل العام المالي 2018م:

التوزيع الجغرافي لإليرادات

 .9األصول والخصوم ونتائج األعمال
بلغ صافي األرباح  1.738مليون ريال خالل العام المالي الحالي 2018م بإرتفاع مايقارب نسبته ( ،)٪ 98مقارنة
بصافي الربح للعام المالي 2017م والذي بلغ  879مليون ريال.
نتائج األعمال

(آالف الرياالت السعودية)

البيان

2018م*

اإليرادات

2017م*

2.759.455

3.859.836

2016م*

2.855.924

2014م

2015م

4.456.130

3.547.265

تاكليف اإليرادات

()1.728.590

()1.560.252

()1.489.170

()1.462.213

()1.402.205

صافي الربح

1.738.438

878.628

1.035.948

2.130.429

3.174.040

مجمل الربح

قائمة المركز المالي

1.199.203

2.131.246

2.085.052

(آالف الرياالت السعودية)

البيان

األصول المتداولة

2018م*

2.249.981

2017م*

1.192.281

8.346.868

8.227.647

9.012.326

8.924.728

700.939

682.536

595.956

552.788

األصول غير المتداولة
الخصوم المتداولة

855.264

785.304

إجمالي األصول

الخصوم غير المتداولة
إجمالي الخصوم

743.154

1.598.418

1.486.243

1.440.161

2015م

2.815.304

7.254.486
9.504.467

2016م*

2014م

2.781.448

7.154.587

* مالحظة:

1.366.754

3.053.925

6.787.486
878.060

1.560.596

6.143.280

6.197.022

510.244

820.185

1.063.032

1.416.141

القوائم المالية للشركة لألعوام 2018م و2017م و2016م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي” .”IFRS

 .10اإليضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
ماليين الرياالت
2018م

2017م

التغيرات +
أو ()-

نسبة التغير٪

المبيعات

3.860

2.759

1.101

%40

تلكفة المبيعات

1.729

1.560

169

%11

إجمالي الربح

2.131

1.199

932

%78

إيرادات تشغيلية أخرى

-

-

-

-

المصاريف اإلدارية والعمومية

435

374

61

%16

األرباح التشغيلية

1.696

825

871

%106

البند

يعود سبب اإلرتفاع في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى إرتفاع الكميات المباعة
ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة وإرتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة إبن البيطار .وفي المقابل
إرتفعت التاكليف وذلك لقيام الشركة بإعادة هيلكة التنظيم اإلداري لمقابلة التحديات المستقبلية كما
إرتفعت مصاريف الزاكة للسنة الحالية مقارنة بالعام السابق نتيجة ارتفاع أرباح الشركة ولتغطية التزامات
زكوية محتملة لسنوات سابقة والذي تم اإلعالن عنه في حينه ،الجدير بالذكر ان الربع الرابع من العام
السابق شهد توقف مجدول لسافكو  ٤لتنفيذ مشروع اإلعتمادية لمصنع األمونيا وسافكو  ٥لعمل
الصيانة الدورية المجدولة والذي اكن له أثر على صافي األرباح المحققة للفترة المالية المماثلة.
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حقائق وأرقام
١,٧٣٨,٤٣٨

٩,504,467

1,696

(آالف الرياالت)

(آالف الرياالت)

(ماليين الرياالت)

صافي الربح

20

إجمالي األصول

21

األرباح التشغيلية

 .11اإليضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين
تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م ،وفقاً لمتطلبات
معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 .12قائمة الشراكت التابعة
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار) ،نسبة الملكية فيها ( )٪ 50من رأس المال البالغ
( )494.700.000ريال سعودي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ  20رجب 1405هـ ،الموافق
 10إبريل 1985م ،ويقع مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية،
ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها.

 .13األسهم وأدوات الدين للشركة وشراكتها التابعة

 .15المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
تسلسل

إسم الجهة
المانحة للقرض

مبلغ
أصل
القرض

1

البنك السعودي
الفرنسي

 200.000.000شهرين

مدة
القرض

المبالغ
المدفوعة
سداداً للقرض
خالل السنة

المبلغ المتبقى
من القرض

المديونية اإلجمالية
للشركة وشراكتها
التابعة

200.000.000

0

0

 .16وصف ألنشطة أدوات الدين
ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق
تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق
مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ،كما ال يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات
دين قابلة لإلسترداد ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

تفاصيل األسهم للشركة وشراكتها التابعة:

 .17حوكمة الشراكت

إسم الشركة

عدد األسهم

نوع الشركة

شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)

416.666.666

مساهمة مدرجة

إسم الشركة

عدد الحصص

نوع الشركة

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار)

494.700

ذات مسؤولية محدودة

تفاصيل أدوات الدين للشركة وشراكتها التابعة:
لم تصدر الشركة أو أي من شراكتها التابعة أية أدوات دين (صكوك أو سندات) خالل السنة المالية 2018م.

 .14سياسة توزيع األرباح
تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح ،سواء اكنت نقدية أو عينية أو زيادة في رأس مال الشركة عن
ً
طريق منح أسهم ،على ضوابط عديدة يراعى فيها صافي األرباح المحققة ،والتدفقات النقدية ،وسياسة
التوزيع الواردة في النظام األساس للشركة ،كما يراعى عند التوزيعات العينية مصالح الشركة وجميع
ماذكر وفيما يخص التوزيعات النقدية أو العينية يتم بناء على توصية من مجلس اإلدارة إلى الجمعية
ً
العامة للشركة بما يتماشى مع جميع األنظمة ذات العالقة .وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على
المساهمين عن النصف األول من العام 2018م ،بواقع ( )1ريال عن لك سهم ،وقد تم صرفها عن النصف
األول من العام 2018م ،كما أوصى المجلس بصرف ( )1.5ريال عن النصف الثاني من العام 2018م.

تلتزم الشركة بأنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية ،حيث وضعت الشركة اإلطار العام
لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خاللها تحدد األدوار والمسؤوليات،
وكيفية إتخاذ القرارات ومباشرتها ،والرقابة على تنفيذها ،في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة
وتعزز كفاية األداء ،وذلك إستناداً إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويتولى مجلس اإلدارة متابعة تطبيق
أنظمة الحوكمة للتحقق من سالمة ودقة التطبيق لضمان اإللتزام بأفضل ممارسات الحوكمة ،والتأكد من
تبني وتطبيق أفضل األنظمة في الضبط واإللتزام ،التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين
حد سواء.
وأصحاب المصالح على ٍ
تطبق الشركة جميع األحاكم الواردة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء
بعض األحاكم اإلسترشادية الواردة أدناه:

نص المادة  /الفقرة

أسباب عدم التطبيق

رقم المادة  /الفقرة
المادة العشرون:
عوارض اإلستقالل،
الفقرة (.)10

أن يكون قد أمضى ما يزيد
على تسع سنوات متصلة
أو منفصلة في عضوية
مجلس إدارة الشركة.

لدى الشركة عضو مستقل (محمد بن حمود
العوهلي) أمضى ما يزيد على تسع سنوات في
عضوية مجلس إدارة الشركة .حيث ترى لجنة
الماكفآت والترشيحات إستقاللية آراء العضو في
المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس اإلدارة
واللجان التي يشغل عضويتها.

المادة الرابعة
والخمسون:
تكوين لجنة
المراجعة،
الفقرة (ب).

يجب أن يكون رئيس لجنة
مستقال.
المراجعة عضواً
ً

يرى مجلس إدارة الشركة بأن وجود عضو مستقل
وعضو من خارج أعضاء المجلس كفيل بتحقيق
اإلستقالل الذي يعزز من كفاءة أعمال اللجنة،
وتجدر اإلشارة إلى أن اللجنة تعين من بين أعضائها
رئيساً وذلك بناء على الئحتها المعتمدة.
ً

ويوضح الجدول التالي نسب األرباح التي تم توزيعها على المساهمين خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م باإلضافة الى نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجماليها:
األرباح التي تم توزيعها خالل السنة

األرباح المقترح توزيعها
في نهاية السنة

اإلجمالي
%35
1.458.331

النصف الثاني
2017م

النصف األول
2018م

النسبة

%10

%10

%15

اإلجمالي (آالف)

416.666

416.666

624.999

تاريخ االستحقاق

2018/03/19م

2018/07/25م

نهاية يوم إنعقاد
الجمعية العامة للشركة

22

23

المادة السبعون:
تشكيل لجنة إدارة
المخاطر

َّ
تشك بقرار من مجلس
إدارة الشركة لجنة تسمى
(لجنة إدارة المخاطر).

المادة الحادية
والسبعون:
إختصاصات لجنة
إدارة المخاطر

ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل اللجنة في
تختص لجنة المخاطر بما
يلي (حسب النص الوارد في الوقت الحالي بناء على حجم العمل والمهام
ً
الحالية .كما أن من مهام مجلس اإلدارة وضع
المادة الحادية والسبعون
السياسات التي تضمن إلتزام الشركة باألنظمة
من الالئحة)
واللوائح وتعزز قدرتها في النمو واإلستدامة.
ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها
في دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية
وإدارة المخاطر تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة
بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات
واإلجراءات الالزمة ومراجعتها بشلك دوري.

تجتمع لجنة إدارة المخاطر
المادة الثانية
بصفة دورية لك (ستة
والسبعون:
إجتماعات لجنة إدارة أشهر) على األقل ،ولكما
دعت الحاجة إلى ذلك.
المخاطر
المادة الخامسة
والتسعون:
تشكيل لجنة
حوكمة الشراكت

في حال تشكيل مجلس
اإلدارة لجنة مختصة
بحوكمة الشراكت،
فعليه أن يفوض إليها
اإلختصاصات المقررة
بموجب المادة الرابعة
والتسعين من هذه
الالئحة ،وعلى هذه اللجنة
متابعة أي موضوعات بشأن
تطبيقات الحوكمة ،وتزويد
مجلس اإلدارة ،سنوياً على
األقل ،بالتقارير والتوصيات
التي تتوصل إليها.

ال يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل اللجنة في
الوقت الحالي بناء على حجم العمل والمهام
ً
الحالية .كما أن من مهام مجلس اإلدارة وضع
السياسات التي تضمن إلتزام الشركة باألنظمة
واللوائح وتعزز قدرتها في النمو واإلستدامة.
ومن جانب آخر فإن لجنة المراجعة ضمن مهامها
في دراسة نظم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية
وإدارة المخاطر تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة
بأعمال الشركة والتوصية للمجلس بالسياسات
واإلجراءات الالزمة ومراجعتها بشلك دوري.

ال يوجد لجنة مشلكة ،وعليه ال يوجد إجتماعات .

 .18وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص
(عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة
بتلك الحقوق
لم يقم أي من المساهمين عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم بتبليغ الشركة بأي تغيير
في ملكية األسهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

 .19وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس
إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو
أي من شراكتها التابعة ،وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة
المالية األخيرة
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة:
ً
وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في
أسهم أو أدوات دين الشركة.
اإلسم

بداية العام

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.260

(%)49

0.0

0.0
٪100

يوسف بن عبد هللا البنيان

2.250

0.0

0.0

أنس بن يوسف كنتاب

3.000

0.0

0.0

3.000

يوسف بن عبدالرحمن الزامل

25.112

0.0

0.0

12.852

0.0

محمد بن حمود العوهلي

900.000

0.0

٪0.21

900.000

0.0

٪0.21

0.0

0.0

0.0

2.823

0.0

0.0

2.823

4.000

0.0

0.0

4,000

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

وليد بن محمد العيسى
يوسف بن محمد السحيباني

الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) ويمثلها رئيس
مجلس اإلدارة األستاذ /يوسف
بن عبد هللا البنيان ونائب رئيس 179.135.832
مجلس اإلدارة المهندس /أنس
بن يوسف كنتاب والمهندس/
يوسف بن عبدالرحمن الزامل

0.0

المؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية ويمثلها األستاذ/
عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

51.002.270

0.0

المؤسسة العامة للتقاعد
ويمثلها عضو مجلس اإلدارة
السابق األستاذ /سامي بن
عبدهللا الجماز*

19.598.060

أدوات نسبة
نسبة
عدد األسهم
الدين التملك
التملك

179.135.832 ٪42.99

43.931.135 ٪12.24

%4.70

0.0

*إنتهت عضوية األستاذ  /سامي بن عبد هللا الجماز بتاريخ  25أكتوبر 2018م.
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2.950

0.0

0.0

700

٪31

عدد األسهم

أدوات
الدين

عبد العزيز بن هبدان الهبدان

بناء على المادة الخمسون من الئحة حوكمة
ً
الشراكت والتي تنص على أن يشلك مجلس اإلدارة
لجاناً متخصصة وفقاً لحاجة الشركة وظروفها
وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها
بفعالية ،ال يرى مجلس اإلدارة تشكيل لجنة
متخصصة بحوكمة الشراكت وذلك ألن أعمال
مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة تعتبر من المكونات
الرئيسية للحوكمة ولك منها يساهم في تحقيق
أهدافها ،وعليه فإن إختزال تطبيقات الحوكمة
إخالال في تطبيق
على أعمال لجنة الحوكمة ُيعد
ً
مبادئ الحوكمة.

نهاية العام

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

25

28.631.234

0.0

0.0

0.0

٪42.99

0.0

7.071.135 ٪10.54

9.033.174 %6.87

0.0

(% )14

%46

*عضو مجلس إدارة سابق
نهاية العام

بداية العام

إسم العضو

عدد
األسهم

أدوات
الدين

نسبة
التملك

عدد
األسهم

أدوات
الدين

نسبة
التملك

سامي بن عبدهللا الجماز

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

0.0

0.0

ثانياً  :كبار التنفيذيين الحاليين:
وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو
أدوات دين الشركة
اإلسم

نهاية العام

بداية العام

عدد أدوات
أدوات نسبة
عدد
األسهم الدين التملك األسهم الدين

نسبة
التملك

صافي نسبة
التغيير التغيير

أحمــد بــن محمــد الجبــر

342

0.0

0.0

342

0.0

0.0

0.0

٪0.0

عمــر بــن محمــد تكرونــي

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

عبد الجليل بن حسن العلوان

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

فيصل بــن فهد الشــهراني

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

فهــد بــن عبد هللا الســواط

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

عبــد هللا بن أحمــد الغامدي

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

عبــدهللا بــن خالــد الحمالي*

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

٪0.0

*إنتهت عالقته بالشركة خالل الربع األول من العام 2018م.

 .20أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،وقد تم تعيينهم خالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ  29مارس 2017م ،ولمدة ثالث سنوات.
تصنيف العضوية

منصب العضو

العضو
أ /يوسف بن عبدهللا البنيان

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

م /أنس بن يوسف كنتاب

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

م /يوسف بن عبدالرحمن الزامل

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

د /وليد بن محمد العيسى

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

أ /يوسف بن محمد السحيباني*

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

أ /محمد بن حمود العوهلي
أ /عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

مستقال في مجلس اإلدارة بتاريخ  31أكتوبر 2018م
*تم تعيين األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني عضواً
ً
وسيعرض هذا التعيين على أول إجتماع للجمعية العامة إلقراره.

		 المؤهالت العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة
.21
واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية وعضويات أعضاء مجلس
اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها
الوظيفة الحالية :نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي( ،شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :نائب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة سابك-نائب
للرئيس التنفيذي لوحدة العمل اإلستراتيجية للكيماويات(سابك)-نائب للرئيس
التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (سابك)-مدير عام لشركة (سابك) في منطقة
األمريكيتين في هيوستن-مدير عام (سابك) آسيا في سنغافورة-المدير التجاري
لـ (سابك) في الواليات المتحدة األمريكية وأمرياك الالتينية.
المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة الماجستير في (اإلدارة
الصناعية) ودرجة الباكلوريوس في (اإلقتصاد)

رئيس مجلس اإلدارة

المهندس/
أنس بن يوسف كنتاب

نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظائف الحالية :نائب الرئيس التنفيذي لمشروع تحويل النفط الخام إلى
كيميائيات (شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :نائب الرئيس التنفيذي (قطاع المغذيات الزراعية)
نائب الرئيس للبولي إيثلين-نائب الرئيس للبولي بروبلين-نائب الرئيس لالوليفيناتوالغازات الصناعية-مدير عام التخطيط والتشغيل للوسطيات الكيميائية
المؤهل العلمي :حصل المهندس أنس على درجة الباكلوريوس في (الهندسة
المياكنيكية) كما حصل على العديد من برامج اإلدارة والقيادة التنفيذية في
جنرال إلكتريك ،وإنسيد ،وآي إم دي ،ولكية لندن لألعمال.

الوظيفة الحالية :متقاعد
الوظائف السابقة والخبرات :من 2017م إلى 2018م مستشار معالي وزير الطاقة
والصناعة والثروة المعدنية ورئيس مشروع اإلستراتيجية الوطنية للصناعة-
من2013م الى 2016م نائب الرئيس التنفيذي لإلستراتيجيات والتخطيط (شركة
سابك)-من2002م الى 2013م نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات (شركة سابك)-
من1998م الى 2002م نائب الرئيس التنفيذي لقطاع األسمدة الكيماوية (شركة
سابك)-من 1994م الى 1998م نائب الرئيس للتسويق (شركة سابك)-من 1991م
الى 1993م مدير عام الشركة السعودية لتسويق األسمدة (شركة سابك)-من
1977م الى 1990م مدير أعمال الكيماويات (شركة سابك)
المؤهل العلمي :حصل المهندس يوسف على درجة الباكلوريوس في
(الهندسة الكيميائية)

األستاذ/
محمد بن حمود العوهلي

المهندس/
يوسف بن عبد الرحمن الزامل
عضو مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية :رجل أعمال – رئيس مجموعة البيدر
الوظائف السابقة والخبرات :رئيس مجموعة البيدر للتجارة والمقاوالت والتي
تعمل في مجاالت (اإلستثمارات المالية ،المقاوالت ،الصيانة والتشغيل ،معدات
السالمة واألمن الصناعي)
المؤهل العلمي :حصل األستاذ محمد على درجة الماجستير في (إدارة األعمال).

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

26

األستاذ /
يوسف بن عبد هللا البنيان

27

يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.
الوظيفة الحالية :متقاعد
الوظائف السابقة والخبرات :مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة
العامة للتأمينات اإلجتماعية-خبرة عملية بالمؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية ألكثر من  30عام-عضو عدد من مجالس اإلدارات واللجان في الشراكت
المساهمة.
المؤهل العلمي :حصل األستاذ عبد العزيز على درجة الماجستير في (اإلدارة)

اإلسم
أ /يوسف بن عبدهللا
البنيان

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

الدكتور /
وليد بن محمد العيسى
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة المراجعة

شركة (سابك) (مساهمة مدرجة).

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

الشركة السعودية للحديد والصلب
(حديد) (ذات مسؤولية محدودة).

م /أنس بن يوسف
كنتاب

داخل المملكة:

شركة ساينوبيك سابك تيانجين
للبتروكيماويات (ذات مسؤولية
محدودة)

شركة الجبيل لألسمدة (البيروني)
(ذات مسؤولية محدودة)

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

األستاذ/
يوسف بن محمد السحيباني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية :مدير أعلى التخطيط وقياس األداء باإلدارة المالية (شركة
سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :مدير أعلى إدارة التخطيط والتحكم باإلدارة المالية
بسابك-مدير أعلى إدارة التقارير ودعم القرارات المالية العالمية باإلدارة المالية
بسابك
المؤهل العلمي :حصل األستاذ محمد على درجة الماجستير في (اإلدارة المالية)
ودرجة الباكلوريوس في (إدارة األعمال).
وشهادة ( )SAP Certified Application Associateفي المحاسبة اإلدارية
وتدريب في القيادة ( )Leading The Peopleمن لكية
()London Business School
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داخل المملكة:

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ينبت) (ذات مسؤولية محدودة).
شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
(ذات مسؤولية محدودة).

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل
وينبع (مرافق) (ذات مسؤولية
محدودة).
خارج المملكة:

شركة سابك آسيا الباسيفيك (ذات
مسؤولية محدودة).

شركة الكيالت (ذات مسؤولية
محدودة)

الوظائف الحالية :مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة اإلستثمارات الرائدة)
الوظائف السابقة والخبرات :من  2018م إلى اآلن مدير أعلى المراجعة الداخلية
(شركة اإلستثمارات الرائدة) -من2016م إلى  2017م مدير إدارة المراجعة
الداخلية (شركة مالذ للتأمين) -من 2015م إلى  2016م مدير المخاطر التشغيلية
(ميدغلف)-من  2010م إلى  2015م مستشار أول (ارنست ويونغ) .كما يشغل
حالياً عضويتي لجنة المراجعة في شركتي أسمنت المدينة (مساهمة مدرجة)،
وكذلك رزا (ذات مسؤولية محدودة)
المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة الماجستير في (اإلدارة المالية)
ودرجة الباكلوريوس في (المحاسبة).

األستاذ /
محمد بن إبراهيم آل الشيخ

داخل المملكة:

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
(ينساب) (مساهمة مدرجة).

األستاذ/
عبد العزيز بن هبدان الهبدان

الوظيفة الحالية :الرئيس التنفيذي لإلستثمار (شركة أصيلة لإلستثمار)
الوظائف السابقة والخبرات :من 2016م حتى تاريخه الرئيس التنفيذي لإلستثمار
بشركة أصيلة لإلستثمار-من 2014م إلى 2016م أستاذ مشارك بلكية الدراسات العليا
اإلدارية بباريس ،فرنسا-من 2009م إلى 2014م أستاذ مساعد بلكية الدراسات العليا
اإلدارية بباريس ،فرنسا-من 2004م إلى 2009م مساعد للبحوث العلمية بجامعة
والية بنسلفانيا (ينفر سيتي بارك) -من 1997م إلى 2000م مهندس كهربائي
بالشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) بمدينة الجبيل
المؤهل العلمي :حصل الدكتور وليد على درجة الدكتوراه في (المحاسبة)
ودرجة الماجستير في (إدارة األعمال) ودبلوم فوق الجامعي في (إدارة األعمال)
ودبلوم فوق الجامعي في (المالية) ودرجة الباكلوريوس في (الهندسة
الكهربائية)

عضوية مجالس اإلدارات الحالية
للشراكت أو من مديريها
داخل أو خارج المملكة

عضوية مجالس اإلدارات السابقة أو
من مديريها داخل أو خارج المملكة

م /يوسف بن
عبدالرحمن الزامل

داخل المملكة:

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

شركة اإلنماء لإلستثمار (مساهمة
مقفلة)
خارج المملكة:

داخل المملكة:

الشركة السعودية للبتروكيماويات
(صدف) (ذات مسؤولية محدودة)

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ينبت) (ذات مسؤولية محدودة).
شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
(ذات مسؤولية محدودة).

شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات
(المتحدة) (ذات مسؤولية محدودة).
الشركة الشرقية للبتروكيماويات
(شرق) (ذات مسؤولية محدودة).
داخل المملكة:

الشركة السعودية للبتروكيماويات
(صدف) (ذات مسؤولية محدودة)
الشركة الشرقية للبتروكيماويات
(شرق) (ذات مسؤولية محدودة)

الشركة العربية للبتروكيماويات
(بتروكيميا) (ذات مسؤولية محدودة)

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات شركة الجبيل المتحدة (ذات مسؤولية
محدودة)
(ذات مسؤولية محدودة).
خارج المملكة:
شركة سابك أوروبا (ذات مسؤولية
محدودة)
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أ /محمد بن حمود
العوهلي

داخل المملكة:

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

داخل المملكة:

البنك السعودي األمريكي (مساهمة
مدرجة)
 شركة رنا لإلستثمار (مساهمة
مقفلة)

الشركة السعودية للفنادق والمناطق
السياحية (مساهمة مدرجة)
شركة ينساب (مساهمة مدرجة)

أ /عبدالعزيز بن هبدان داخل المملكة:
الهبدان
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

شركة السعودي الفرنسي المالية
(مساهمة مقفلة)

داخل المملكة:

اإلدارة التنفيذية

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة ألكثر من  30سنة بالعمل مع الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) وبتدرج وظيفي في المناصب إلى أن
شغل وظيفة رئيس شركة الجبيل لألسمدة (البيروني) ثم رئيس الشركة الشرقية
للبتروكيماويات (شرق) ثم رئيس شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
إعتبارا من تاريخ  01أبريل 2015م حتى تاريخه.
المؤهل العلمي :حصل المهندس أحمد على درجة الباكلوريوس في (الهندسة
الكيميائية التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) (مساهمة مدرجة)

رئيس الشركة

شركة مركز مكة الطبي (مساهمة
مقفلة)
بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة)

البنك السعودي الفرنسي (مساهمة
مدرجة)

شركة اليانز السعودي الفرنسي
للتأمين التعاوني (مساهمة مدرجة)

شركة االتصاالت السعودية (مساهمة
مدرجة)
د /وليد بن محمد
العيسى

داخل المملكة:

شركة العقيق للتنمية العقارية
(مساهمة مقفلة)

شركة طيبة القابضة (مساهمة
مدرجة)

شركة أصيلة القابضة (مساهمة
مقفلة)

داخل المملكة:

المهندس/
عمر بن محمد تكروني

المدير التنفيذي إلدارة التشغيل -
سافكو

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة ألكثر من  33سنة بالعمل مع الشركة
السعودية للصناعات األساسية سابك بين قطاع البتروكيماويات وقطاع
المغذيات الزراعية وبتدرج وظيفي في العديد من المناصب القيادية منها:
رئيس شركة الجبيل لألسمدة الملكف (البيروني)
مدير تنفيذي إلدارة التشغيل (البيروني)
تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة
(إبن سينا)
المؤهل العلمي :حصل المهندس عمر على درجة الباكلوريوس في (الكيمياء
الصناعية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

شركة هرفي للخدمات الغذائية
(مساهمة مدرجة)

الشركة العربية للمناطق السياحية
أراك (مساهمة مقفلة)

شركة واحة األلياف الزجاجية
(مساهمة مقفلة)

الوظائف السابقة والخبرات :مدير تنفيذي إلدارة الصيانة لشركة سافكو-تقلد
العديد من المناصب القيادية في شركة سافكو ،وذلك ضمن خبرته الممتدة
ألكثر من  24عاما.
المؤهل العلمي :حصل المهندس عبد الجليل على درجة الباكلوريوس في
(الهندسة الكهربائية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المهندس /
عبد الجليل بن حسن العلوان

الشركة السعودية للضيافة التراثية
نزل (مساهمة مقفلة)

المدير التنفيذي إلدارة الصيانة

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).
أ /يوسف بن محمد
السحيباني

داخل المملكة:

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة)

داخل المملكة:
ال يوجد

المهندس /
فيصل بن فهد الشهراني

الوظائف السابقة والخبرات :مدير أعلى تشغيل مشروع سافكو  - 5مدير أعلى
تشغيل سافكو  - 4عضو اللجنة الفنية لإلتحاد العربي لألسمدة  -المشاركة في
إدارة وتشغيل مشاريع سافكو  4وسافكو  - 5تقلد العديد من المناصب في
شركة سافكو  -المدير التنفيذي للعديد من المشاريع في شركة سافكو وإبن
البيطار والبيروني
المؤهل العلمي :حصل المهندس فيصل على درجة الباكلوريوس في
(الهندسة الكيميائية التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن،
باإلضافة إلى العديد من الدورات التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد
القادة

المدير التنفيذي لإلدارة الفنية
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المهندس /
أحمد بن محمد الجبر
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 .22إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور
الوظائف السابقة والخبرات :خبرة إمتدت ألكثر من  14سنة في مجال الصناعة
(التفتيش واإلعتمادية والمشاريع والتشغيل) وكذلك في تصنيع المعدات
المياكنيكية الثابتة للمبادالت الحرارية والخزانات وأوعية الضغط العالي والمنخفض
مدير أعلى تشغيل إبن البيطار
مدير أعلى التفتيش واإلعتمادية
مدير التفتيش لمصنع سافكو
مهندس أعلى إعتمادية
مهندس أعلى تفتيش
مهندس مشروع
مهندس تفتيش
المؤهل العلمي :حصل المهندس فهد على درجة الباكلوريوس في (الهندسة
المياكنيكية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،باإلضافة إلى العديد من
الدورات التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد القادة

عقد مجلس اإلدارة ( )7إجتماعات خالل السنة المالية 2018م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:

إسم العضو

المهندس/
فهد بن عبد هللا السواط

المدير التنفيذي إلدارة التشغيل – إبن
البيطار  -البيروني

المؤهل العلمي :حصل األستاذ عبد هللا على درجة الباكلوريوس في (المحاسبة)
من جامعة الملك عبد العزيز ،باإلضافة إلى العديد من الدورات المتقدمة في
المجال المالي واإلقتصادي

مدير أعلى اإلدارة المالية والتخطيط

 20فبراير

 19مارس

 03يونيو  09سبتمبر  25أكتوبر  01نوفمبر  16ديسمبر

األول

2018م

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة إمتدت ألكثر من  25سنة اكنت ما بين القطاعين
الحكومي والخاص
مدير أعلى اإلدارة المالية والتخطيط حالياً
تقلد العديد من المناصب في اإلدارة المالية سابقاً
عضو مجلس إدارة شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات سابقاً

األستاذ/
عبد هللا بن أحمد الغامدي

االجتماع

االجتماع

االجتماع

الثاني

الرابع

الخامس

السادس

السابع

اإلجمالي

2018م

2018م

2018م

2018م

2018م

األستاذ/
يوسف بن عبد هللا البنـيـان

ü

û

ü

ü

ü

ü

ü

6

المهندس/
أنس بن يوسف كنتاب

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

المهندس /
يوسف بن عبدالرحمن الزامل

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

األستاذ/
محمد بن حمود العوهلي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

األستاذ/
عبد العزيز بن هبدان الهبدان

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

الدكتور/
وليد بن محمد العيسى

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

7

ü

ü

2

األستاذ/
يوسف بن محمد السحيباني
األستاذ/
سامي بن عبدهللا الجماز

2018م

الثالث

االجتماع

االجتماع

االجتماع

االجتماع

بداية العضوية إعتباراً من 2018/10/31م

ü

ü

ü

 .23األعمال والعقود التي تكون
الشركة طرفاً فيها ،وفيها أو اكنت
فيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس
إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين
فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي
منهم

ü

û

إنتهاء العضوية
إعتباراً من
2018/10/25م

4

.24ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص
عليها في نظام الشراكت والئحة حوكمة الشراكت
والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً
لنظام الشراكت الخاصة بالشراكت المساهمة
المدرجة ونظام الشركة األساس.

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء
مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها
وليست هناك مصلحة شخصية ألحدهم أو ألي
شخص ذي عالقة بأي منهم.

أوال :اإلفصاح عن سياسة الماكفآت وعن
ً
كيفية تحديد ماكفآت أعضاء المجلس
واإلدارة التنفيذية في الشركة.
تنص سياسة الماكفآت المعتمدة من الجمعية
العامة على المبادئ و القواعد التالية.
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أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:

o oإنهاء العضوية – بقرار من الجمعية
العامة – بسبب التغيب عن ثالثة إجتماعات
متتالية خالل سنة واحدة دون عذر
مشروع يقبله مجلس اإلدارة.

•يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة
ً
الماكفآت والترشيحات – ماكفآت أعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه الدائمة المنبثقة وفقاً للمبادئ
التالية:

كبار التنفيذيين:

o oأن يكون تنظيم الماكفآت متوافقاَ مع
وعامال
أهداف الشركة اإلستراتيجية،
ً
لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه
الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك
األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة تنمية
أعمالها وإستدامتها.

•يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية
ً
لجنة الماكفآت والترشيحات – ماكفآت كبار
التنفيذيين ،على أن تكون وفقاً للمبادئ
التالية:
o

oأن تكون الماكفآت والتعويضات
متوافقة مع أهداف الشركة
وعامال لتحفيز كبار
اإلستراتيجية،
ً
التنفيذيين على تحقيق تلك
األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة تنمية
أعمالها وإستدامتها.

o

oأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال
الشركة ونشاطها وحجمها،
والمهارات والخبرات المطلوبة.

o

oأن تمكن الشركة من إستقطاب كبار
التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات
والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة
من تحقيق أهدافها.

o

oأال تسبب أي تعارض في المصالح
من شأنه أن يؤثر سلباً على مصلحة
الشركة وقدرتها على تحقيق
أهدافها.

o oأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة
ونشاطها وحجمها ،والمهارات والخبرات
المطلوبة.
عامال في جذب أعضاء لمجلس
o oأن تكون
ً
اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت
المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق
أهدافها.
•يستحق عضو مجلس اإلدارة ماكفأة سنوية
مقدارها  200.000ريال سعودي ،وذلك مقابل
عضويته في المجلس.
•يستحق عضو مجلس اإلدارة المشارك في
اللجان الدائمة المنبثقة عنه (بما في ذلك
لجنة المراجعة) ماكفأة سنوية مقدارها
 150.000ريال سعودي
سواء اكن العضو مشاراكً
ً
في لجنة واحدة أو عدة لجان.

ثانياً  :توضيح العالقة بين الماكفآت الممنوحة
وسياسة الماكفآت المعمول بها ،وبيان
أي إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

•يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة)
المشارك في إحدى لجان المجلس الدائمة
(بما في ذلك لجنة المراجعة) ماكفأة سنوية
قدرها  150.000ريال سعودي سواء اكن العضو
ً
مشاراكً في لجنة واحدة أو عدة لجان.

حقائق وأرقام
7,173,457

72,656

وتعويضات كبار التنفيذيين

المستحقة

رواتب وماكفآت

المدفوعات النظامية

يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة
ً
الماكفآت والترشيحات – ماكفآت لكاً من عضو
مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس
اإلدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين ،وفقاً للضوابط التنظيمية
المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار
التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة
للشركة .وعليه يستحق العضو الماكفآت
الممنوحة له بناء على ذلك.
ً

•يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر
الذي يلحق بسمعتها وإسترداد ما صرف من
ماكفآت وتعويضات وأي تاكليف أخرى تحملتها
الشركة ،وذلك في حال:
o oإرتاكب العضو عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة
أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح
في المملكة العربية السعودية أو في أي
بلد آخر.

وعليه ال يوجد أي إنحراف جوهري على السياسة
المعمول بها.

o oعند إخالله في القيام بمسؤولياته
ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر
بمصلحة الشركة.
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781.038

مخصصات الموظفين
(آالف الرياالت)

•الماكفآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2018م الموصى بها من
مجلس اإلدارة بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات إلى الجمعية العامة في
ً
إجتماعها القادم إلعتمادها

ثالثاً  :يبين الجدول التالي الماكفآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بمن فيهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2018م
أأعضاء مجلس اإلدارة

.

مبلغ معين*

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

ماكفأة االعمال الفنية اإلدارية واالستشارية

ماكفآت رئيس المجلس او العضو المنتدب أو
أمين السر إن اكن من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

ماكفآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

المجموع

ماكفأة نهاية الخدمة

المجموع اللكي

1

يـــوسف بن عبـدهللا البنيان

365

200.000

2

أنـــس بن يـــوسف كـنـتاب

365

200.000

3

يـوسف بن عبدالرحمن الزامل

365

200.000

4

مـحـمد بن حـمود العوهلي

365

200.000

5

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

365

200.000

6

ولــيـد بن مـحـمـد العيسى

365

200.000

7

()١

يوسف بن محـمد السحيباني

62

33.972.60

8

()٢

ســامـي بن عبـداللـه الجماز

297

162.739.73

بدل المصروفات

تسلسل

إسم العضو

عدد أيام
العضوية

الماكفأة المستحقة
(ريال سعودي)

أوال :األعضاء المستقلين
ً
0

1

محمد بن حمود العوهلي

200.000

21.000

12.000

0

0

0

233.000

0

0

0

0

0

0

0

233.000

2

وليد بن محمد العيسى

200.000

30.000 21.000

0

0

0

251.000

0

0

0

0

0

0

0

251.000

0

3

يوسف بن محمد السحيباني

6.000

6.000

0

0

0

12.000

0

0

0

0

0

0

0

12.000

0

4

سامي بن عبدهللا الجماز
(عضو سابق)

12.000 152.055

6.000

0

0

0

170.055

0

0

0

0

0

0

0

170.055

0

0

0

0

0

47.945

0

0

0

0

0

0

0

47.945

0

0

0

0

714.000

0

0

0

0

0

0

0

714.000

٠

5

()1

()2

سليمان بن محمد الخليفي (           )3
(عضو سابق)

المجموع

0

47.945
600.000

0

54.000 60.000

إجـمــالي الـمســتـحـقــات

( )١عين في مجلس اإلدارة بتاريخ  31أكتوبر 2018م
( )٢إنتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  25أكتوبر 2018م
.

بكبار التنفيذيين

ستة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى الماكفآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.

()1
()2
()3

رواتب

*المبلغ المعين في الجدول أعاله يمثل الماكفأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية
ً
مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية
العامة التي عقدت في شهر مارس من العام 2018م.

بدالت

800.000

39.000 81.000

مزايا عينية

0

0

المجموع

28.560 1.242.420 4.057.626

المجموع

المجموع

0

920.000

0

0

0

0

0

0

0

920.000

0

47.945

0

0

0

0

ستة من كبار
التنفيذيين ومن
ضمنهم الرئيس 28.560 1.242.420 4.057.626
التنفيذي والمدير
المالي.

أرباح
ماكفآت دورية

6

ناصر بن أحمد السياري
(عضو سابق)

()3

0

47.945

0

0

0

0

0

0

0

47.945

0

47.945

0

0

0

5.328.606

5.328.606

650.578 1.194.273

650.578 1.194.273

بداية عضويته في  31أكتوبر 2018م.
إنتهت عضويته بتاريخ  25أكتوبر 2018م.
إنتهت عضويته بتاريخ  29مارس 2017م.
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خطط تحفيزية قصيرة
االجل

5

خالد بن عبدالعزيز المانع
(عضو سابق)

0

47.945

0

0

0

0

0

0

0

47.945

0

30.000 21.000

خطط تحفيزية طويلة
االجل

4

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

200.000

0

0

0

251.000

0

0

0

0

0

0

0

251.000

0

37

األسهم الممنوحة
(يتم اخال القيمة)

3

يوسف بن عبدالرحمن الزامل

21.000 152.055

0

0

0

0

173.055

0

0

0

0

0

0

0

173.055

0

المجموع

2

أنس بن يوسف كنتاب

21.000 152.055

9.000

0

0

0

182.055

0

0

0

0

0

0

0

182.055

0

الماكفأة الثابتة

1.844.851

1.844.851

ماكفأة نهاية الخدمة

1

يوسف بن عبدهللا البنيان

()3

200.000

18.000

0

0

0

0

218.000

0

0

0

0

0

0

0

218.000

الماكفأة المتغيرة

مجموع ماكفأة التنفيذيين
عن المجلس إن وجدت

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
0

1.396.712.33

المجموع
اللكي

7.173.457

7.173.457

ج.

أعضاء اللجان

الماكفأة الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)
2018م

بدل حضور
الجلسات
لعام 2018م

 .3أعضاء لجنة دراسة استحواذ شركة
(سافكو) على إستثمارات شركة (سابك)في
الشراكت التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية

المجموع

1

الدكتور  /وليد بن محمد العيسى
(رئيس اللجنة)

0

3.000

3.000

األستاذ  /محمد بن حمود العوهلي
(عضو اللجنة)

0

3.000

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

3.000

0

12.000

12.000

الماكفأة الثابتة المستحقة
عن العام 2017م والتي
دفعت عام 2018م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات
لعام 2018م

المجموع

1

األستاذ  /عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(رئيس اللجنة)

150.000

27.000

177.000

2

2

الدكتور  /وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

150.000

27.000

177.000

3

3

األستاذ  /محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(عضو اللجنة)

األستاذ  /عبد العزيز بن هبدان
الهبدان
(عضو اللجنة)

114.037

27.000

141.037

4

4

األستاذ  /أحمد بن سليمان العيد
()1
(عضو سابق)

األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة)

35.963

0

35.963

المجموع

450.000

81.000

531.000

 .١أعضاء لجنة المراجعة

( )1إنتهت عضويته بتاريخ  29مارس 2017م.

المجموع

 .25اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على «وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة إجتماعات الجمعية العامة».
ويهدف هذا اإلجراء لإلجابة على إستفسارات المساهمين ،وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال
الشركة وأدائها.

الماكفأة الثابتة المستحقة
عن العام 2017م والتي دفعت
عام 2018م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات
لعام 2018م

المجموع

1

األستاذ  /محمد بن حمود العوهلي
(رئيس اللجنة)

150.000

9.000

159.000

2

المهندس  /أنس بن يوسف كنتاب
(عضو اللجنة)

114.037

9.000

123.037

3

األستاذ  /يوسف بن محمد السحيباني
()1
(عضو اللجنة)

0

3.000

3.000

4

األستاذ  /سامي بن عبد هللا الجماز
()2
(عضو سابق)

114.037

6.000

120.037

5

المهندس  /خالد بن عبد العزيز
المانع
()3
(عضو سابق)

35.963

0

35.963

 .27التنازل عن األرباح

6

المهندس  /ناصر بن أحمد السياري
()3
(عضو سابق)

35.963

0

35.963

ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح عن السنة المالية
المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

450.000

27.000

477.000

 .2أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

المجموع

ومن جانب آخر فإن النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة اإلشتراك في
المداوالت والنقاشات ،ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة إعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح
التي تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق اإلستفسار وطلب المعلومات واإلجابة على إستفساراتهم بما
ال يضر بمصالح الشركة.

.26التنازل عن الماكفآت
ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي ماكفآت
عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

( )1بداية عضويته بتاريخ  31أكتوبر 2018م.
( )2إنتهت عضويته بتاريخ  25أكتوبر 2018م.
( )3إنتهت عضويته بتاريخ  29مارس 2017م.
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 .28لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها

2 .2دراسة الخطة السنوية إلدارة المراجعة
الداخلية والموافقة عليها.

1313دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية
والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على
القوائم المالية ،ومناقشتها مع اإلدارة
التنفيذية ومراجعي الحسابات ،وإبداء الرأي
بشأنها.

3 .3تقوم لجنة المراجعة بإختصاصات لجنة إدارة
المخاطر المنصوص عليها في الئحة حوكمة
الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية.
4 .4دراسة ومراجعة نظم وضوابط الرقابة
الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة
وإعداد التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى
كفايتها.

1414التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل
المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية
وإقتراح ماكفأته وتقييم أدائه بشلك سنوي.

5 .5دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية في
الشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية
للمالحظات الواردة فيها.

1515مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن
تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة،
وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس
اإلدارة.

َّ
المتبعة لدى
6 .6دراسة السياسات المحاسبية
الشركة أو أي تغيير يطرأ عليها وإبداء الرأي
والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها فيما يتعلق
بالجوانب الرقابية.

1616دراسة الموضوعات التي تحال إليها من
مجلس اإلدارة ورفع توصياتها إلى المجلس
إلتخاذ القرار.

7 .7دراسة القوائم المالية األولية -ربع السنوية-
والسنوية والبيانات المالية للشركة
وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل
عرضها وإعتمادها من قبل مجلس اإلدارة
وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان
نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

االجتماع رقم ()1
201٨/1/٢٤م

1212التحقق من إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح
والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

االجتماع رقم ()2
201٨/٢/١٩م

1111مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد
من إ ِتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

االجتماع رقم ()3
201٨/٣/١٥م

1 .1الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة
المراجعة الداخلية في الشركة من أجل
توفر الموارد الالزمة ومدى
التحقق من ُّ
فاعليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة
بها.

االجتماع رقم ()4
201٨/٤/٢٥م

تشمل إختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

االجتماع رقم ()5
201٨/٧/٢٥م

1010تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة
خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم
ومالحظاتهم على القوائم المالية ومتابعة
ما تم بشأنها مع اإلدارة التنفيذية.

االجتماع رقم ()6
201٨/١٠/٢٤م

أوال :لجنة المراجعة:
ً

االجتماع رقم ()7
201٨/١٠/٣٠م

9 .9التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي
الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم
أدائهم بعد التحقق من إستقاللهم
ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد
معهم وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

إسم العضو

االجتماع رقم ()8
201٨/١٢/٦م

قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدة لجان تقوم بدور
مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته
النظامية المناطة به تحقيقاً لألداء األمثل،
واالستفادة من خبرات أعضائة المتنوعة .وتمثل
هذه اللجان رافداً حيوياً في وضع السياسات
والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ،وذلك على
النحو التالي:

االجتماع رقم ()9
201٨/١٢/١٧م

ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح
للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز
المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها
وإستراتيجيتها.

عقدت لجنة المراجعة ( )9إجتماعات خالل السنة المالية 2018م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:

األستاذ /عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(رئيس اللجنة)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

الدكتور /وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

األستاذ /محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(عضو اللجنة)

ü

ü

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية
وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

المخاطر وإدارة استمرارية العمل ،في حين
إعتمدت إدارة الشركة ميثاق تلك اللجنة اإلدارية
وإطار عملها وإجراءاتها .تعمل هذه اللجنة على
تحديد وتحليل المخاطر اإلستراتيجية ،والتشغيلية،
والمالية ،ومخاطر اإلمتثال ووضع الخطط
المناسبة إلدارة تلك المخاطر بما يساعد الشركة
على تحقيق أهدافها.

إن اإلجراءات الرقابية الداخلية الفعالة تلعب دوراً
محورياً في تحقيق أهداف الشركة وطمأنة
أصحاب المصالح ،وإن إدارة الشركة مسؤولة
عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية
والتأكد من مدى سالمة تطبيقه .يستند نظام
الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة
لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية النسبية
للمخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر اإلمتثال
وغيرها من المخاطر الاكمنة في أنشطة الشركة،
وبقدر معقول من التلكفة والمنفعة لتفعيل
ضوابط رقابية محددة .إن نظام الرقابة الداخلية
مصمم إلعطاء تأكيدات معقولة لتفادي األخطاء
الجوهرية والخسائر المتعلقة بها ،كما أن تقييم
أنظمة الرقابة الداخلية المعتمدة في الشركة
يعتبر من األمور الهامة ويهدف إلكتشاف
مواطن الضعف فيها ومن َث َّم تسليط عملية
المراجعة على هذه المواطن وتالفي مواطن
القوة ،وتتمثل أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة
في الخطة التنظيمية وجميع اإلجراءات والمقاييس
المتبناة من قبل الشركة من أجل ضمان السير
الحسن لجميع الوظائف وضمان صحة ومصداقية
المعلومات الناتجة عن األنظمة المعلوماتية في
الشركة ،وفيما يلي بيان بأبرز األنظمة الرقابية
الموجودة بالشركة وتقييم اللجنة لها:

أوال:
ً

الفني – بناء على طلب مجلس
8 .8إبداء الرأي
ِّ
ً
اإلدارة – فيما إذا اكن تقرير مجلس اإلدارة
والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة

ü

أشرفت لجنة المراجعة خالل إجتماعاتها على
سجل المخاطر ومنهجية العمل والتغير في
مستوى المخاطر ،حيث وجهت اللجنة بتعديل
ميثاق لجنة إدارة المخاطر وإضافة بعض المخاطر
لسجل المخاطر وتعديل بعض جزئياته ،ثم أوصت
المجلس بالموافقة على ذلك السجل.

ثانياً  :وجود إتفاقيات تعزز الجانب
الرقابي بالشركة
يوجد بالشركة عدد من اإلتفاقيات التي تعزز
الجانب الرقابي بالشركة ومنها اإلتفاقية القانونية
المبرمة بين شركة سافكو وشركة سابك والتي
يتم بموجبها تقديم خدمات منها تدريب
اإلمتثال ،إجراء تقييم لمخاطر اإلمتثال بشلك دوري
وإعداد التقارير ذات الصلة ،وإجراء التحقيقات،
وخدمات التقاضي ،وإعداد مسودة للعقود
مع األطراف الخارجية ومراجعتها ،واإلجابة على
اإلستفسارات.
إستعرضت لجنة المراجعة تقرير اإلمتثال وناقشت
كفاية محتواه ووجهت بأن يعرض عليها بشلك
ربع سنوي .وبموجب هذا العقد تم تقديم تدريب
لموظفي الشركة حول تعزيز اإلمتثال والتأكيد

وجود لجنة إلدارة المخاطر

يوجد بالشركة لجنة إدارية داخلية ُتعنى بإدارة
المخاطر ،حيث إعتمد المجلس سياسة إدارة
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على دور ومسؤولية لك موظف في الحفاظ
على أصول الشركة كما تمت اإلستفادة من
خدمات مراجعة العقود والتقاضي واإلجابة على
اإلستفسارات ذات الصلة.

عند مناقشة اللجنة خطة مراجع الحسابات ،أكدت
على ضرورة أن تغطي خطته مراجعة األنظمة
اآللية إلرتباط فعالية األنظمة اآللية بصحة وسالمة
المعلومات المالية التي تنعكس بالقوائم المالية.

ثالثاً  :الهيلك التنظيمي

إضافة إلى ذلك ،ترى اللجنة أن تحقيق األهداف
المرجوة من أي نظام آلي يرتبط بتدريب اكفة
مستخدميه.

يوجد بالشركة هيلك تنظيمي يتم من خالله
تحقيق الرقابة الداخلية من الجانب المحاسبي
واإلداري من خالل توزيع الصالحيات والمسؤوليات.

سادساً  :السياسات واإلجراءات

إستعرضت اللجنة خالل إجتماعاتها الهيلك
التنظيمي للشركة والتغييرات المقترحة عليه
بعد مشروع تاكمل مع شركة البيروني من ناحية
مالءمة خطوط التقارير ،وكفاية الموظفين
ومستويات الخبرة ،ووضوح تفويض السلطات
والمسؤوليات ،حيث رأت اللجنة بأن الهيلك
التنظيمي بالشركة ينظم العالقات اإلدارية
ويعكس متطلبات الحوكمة ويتناسب مع حجم
عمليات الشركة.

يوجد بالشركة عدد كبير من السياسات واإلجراءات
التي تغطي مختلف الجوانب اإلدارية ،والمالية،
والتشغيلية ،والحوكمة ،وقواعد السلوك
المهني والتي تحقق أهداف الشركة من خالل
اإللتزام بها.
وقد ظهر للجنة كفاية السياسات واإلجراءات
واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة
وسالمة تطبيقها.

سابعاً  :وجود إدارة مراجعة داخلية
مستقلة

رابعاً  :جدول الصالحيات
يوجد بالشركة جدول صالحيات ينظم الصالحيات
والمسؤوليات.

تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة
الداخلية واإلشراف على تطبيقه ،والتحقق من
مدى التزام الشركة وعامليها باألنظمة واللوائح
والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها.

وجهت اللجنة إدارة الشركة بضرورة إنعاكس
جدول الصالحيات على األنظمة اآللية بالشركة،
وتابعت اللجنة تنفيذ ذلك.

وقد أشرفت لجنة المراجعة على إدارة المراجعة
الداخلية بالشركة ،ودرست تقاريرها وأهم
مالحظاتها ،وتابعت تنفيذ خطتها السنوية.

خامساً  :النظم اآللية
يوجد بالشركة نظام ( )SAPوهو أحد أفضل
أنظمة إدارة موارد الشراكت ،حيث يشتمل هذا
النظام على مجموعة من البرامج (التطبيقات)
التي تغطي جوانب منها المحاسبة المالية،
التحكم ،الخزينة ،الموارد البشرية ،المبيعات
والتوزيع ،إدارة المواد ،الصيانة الوقائية ،التخطيط
واإلنتاج ،إدارة الجودة ،خدمة العميل ،أنظمة
المشاريع ،إدارة عالقات العمالء ،إدارة اإلمدادات.

ثامناً  :وجود آليات لإلبالغ عن
الممارسات المخالفة
توجد بالشركة آليات متعددة لإلبالغ عن
ويتاح للمبلّ غ إخفاء هويته
الممارسات المخالفةُ ،
وتتعهد الشركة  -من خالل سياسات مكتوبة -
بعدم تتبع المبلّ غين في حال لم يرغبوا بالكشف
عن هوياتهم .ويمكن اإلبالغ عن أي ممارسة
مخالفة أو شكوك وتشمل – على سبيل المثال
ال الحصر – اإلبالغ عن حاالت السرقة والغش
والتدليس والتزوير والرشوة ومخالفات األنظمة
والقوانين وإساءة إستخدام ممتلاكت الشركة
وأصولها.

إن إستخدام هذا النظام يحقق العديد من المزايا
أهمها مركزية البيانات ،والرقابة المحاسبية
السليمة على موارد المنشأة وحماية أصولها
من خالل الفصل المالئم بين المهام والصالحيات،
والرقابة على المدخالت ،ومعالجة العمليات،
والمساهمة بعرض النتائج وإعداد التقارير التي
تطلبها اإلدارة بالوقت المطلوب .وبالتالي تسهم
بشلك واضح في زيادة فعالية نظام الرقابة
الداخلية المطبق بالشركة.

وترى اللجنة كفاية آليات اإلبالغ عن الممارسات
المخالفة.
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نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه
وكبار التنفيذيين.

بناء على ما قدمته إدارة الشركة ،وإدارة المراجعة
ً
الداخلية بالشركة ،ومراجع الحسابات الخارجي،
وبعد اإلطالع على تقارير ديوان المراقبة العامة
وإشراف اللجنة على إدارة المخاطر وتقرير اإلمتثال،
فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في
أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

•تحديد أنواع الماكفآت التي تمنح للموظفين
في الشركة ،والتوصية بشأنها.
•إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة،
والتوصية للمجلس بشأنها ،وذلك إلعتمادها
من الجمعية العامة للشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد
تعارض بينها وبين قرارات مجلس
اإلدارة ،أو التي رفض المجلس األخذ بها
بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو
تعيين المراجع الداخلي ،ومسوغات
تلك التوصيات ،وأسباب عدم األخذ
بها.

•التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية
المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة
من الجمعية العامة.
•المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
•مراجعة سياسة عضوية مجلس اإلدارة بشلك
دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد
تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة،
وأهداف الشركة اإلستراتيجية والمهارات
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية
لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة
على هذه السياسة.

ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع
قرارات مجلس اإلدارة ،كما ال توجد توصيات من
اللجنة رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي أو أي
توصيات أخرى.

•دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،والتوصية
بشأنها.

ثانياً  :لجنة الماكفآت والترشيحات:

•دراسة هيلك مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تشمل إختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
•إعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة
ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة
والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها ،وذلك
إلعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس
اإلدارة ،وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة
الشركة.
•وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد
أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة،
والتوصية في شأنها.

•مراجعة سياسة الماكفآت بشلك دوري للتأكد
من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على
التشريعات والتنظيمات ذات العالقة ،وأهداف
الشركة اإلستراتيجية والمهارات والمؤهالت
الالزمة لتحقيقها والتوصية لمجلس اإلدارة
بخصوص التغييرات المقترحة على هذه
السياسة.

•التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم
أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.
•تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه
ألعمال مجلس اإلدارة.

•التوصية لمجلس اإلدارة بماكفآت أعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين
بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من
الجمعية العامة للشركة.

•التأكد بشلك سنوي من إستقاللية األعضاء
المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا
اكن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة
أخرى.

•إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة
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•للجنة إختيار مستشارين آخرين على حسب الحاجة لمساندة إدارة الشركة في عملية اإلستحواذ وإعتماد
رسومهم.

•وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
•التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.
•التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط
الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.
•التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات
والمهارات المطلوبة ،ومراجعتها بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف
الشركة اإلستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.
•وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيلك التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
•وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها
عقدت لجنة الماكفآت والترشيحات ( )3إجتماعات خالل السنة المالية 2018م ،واكن سجل الحضور على
النحو التالي:

•إختيار الموازنة التقديرية والموافقة على فرضيات الدراسة والتفاوض مع سابك في هذا إن تطلب األمر
ذلك وكذلك إقتراح السيناريوهات التي يقدمها المستشار المالي وقبول نتائجها وإختيار المناسب
منها.
•التوصية بالموافقة أو عدم الموافقة على قيمة حصص شركة سابك في شركة سابك للمغذيات
الزراعية.
•اإلشراف على إعداد عقد الشراء والبيع لشركة سابك للمغذيات الزراعية وإقتراحه على مجلس اإلدارة.
عقدت لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت التابعة التي تنتج
المغذيات الزراعية إجتماعين ( )2خالل السنة المالية 2018م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:

االجتماع األول

االجتماع الثاني

2018/12/16م

2018/12/20م

الدكتور /ولــيد بن مـحـمد الـعيسى
(رئيس اللجنة)

3

3

3

إسم العضو

اإلجتماع األول

اإلجتماع الثاني

اإلجتماع الثالث

2018/02/18م

2018/05/27م

2018/12/02م

األستاذ/محمد بن حمود
العوهلــي
(رئيس اللجنة)

األستاذ /مـحمد بن حـمـود العـوهلي
(عضو اللجنة)

3

3

3

األستاذ  /عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

المهندس /أنس بن يوسف
كــنــتـــاب
(عضو اللجنة)

3

3

3

إسم العضو

األستاذ /يوسف بن محمد
السحيباني
(عضو اللجنة)
األستاذ  /سامي بن عبدهللا الـجـماز
سابقا)
(عضو اللجنة
ً

3

(عضو اللجنة)
األستاذ  /يـوسف بن محمد السـحيباني

3

(عضو اللجنة)
بداية العضوية 2018/11/01م
3

3

3
نهاية العضوية
2018/10/25م

ثالثاً  :لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت التابعة التي
تنتج المغذيات الزراعية:
شلك مجلس اإلدارة بتاريخ  16ديسمبر 2018م لجنة مؤقتة تحت مسمى «لجنة دراسة إستحواذ شركة
(سافكو) على إستثمارات (سابك) في الشراكت التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية.
تشمل إختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
•اإلشراف على القيام بالدراسات الالزمة إلستحواذ شركة سافكو على شركة سابك للمغذيات الزراعية.
•إعتماد إطار العمل وتعيين المستشار المالي من ضمن قائمة المرخص لهم من قبل هيئة السوق
المالية للقيام بخدمات الترتيب والمشورة والموافقة على رسومهم.
•القيام بمتابعة سير الدراسة وتقييم حصص شركة سابك في جميع شراكت شركة سابك للمغذيات
الزراعية.
•إختيار المستشارين الذين سيقومون بأعمال الفحص الميداني النافي للجهالة والموافقة على
رسومهم ودراسة وقبول نتائج التقييم.
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 .29الوسائل التي إعتمد عليها
مجلس اإلدارة في تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة
الخارجية التي قامت بالتقييم
وعالقتها بالشركة إن وجدت.
إعتمد مجلس اإلدارة معايير األداء لتقييم
أعماله وأعضائه ولجانه المنبثقة ،وقد
تم تعيين جهة خارجية مستقلة شركة
كومباس ()Governance Compass
لتقييم أداء المجلس وأعضائه للسنة
المالية 2018م حيث أظهرت نتائج التقييم
بأن مجلس اإلدارة يعمل بكفاءة من اكفة
النواحي الجوهرية.
وضع مجلس اإلدارة في لوائح عمل لجان
مجلس اإلدارة إجراء لتقييم أعمال اللجان
بشلك دوري.
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 .34المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

		 إقرارات مجلس اإلدارة
.30
يقر مجلس إدارة (سـافـكـو) بما يلي:
.1
.2
.3

يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زاكة أو ضرائب أو رسوم
أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها
(بآالف الرياالت)

1أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح.
2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

2018م

 .31بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية
األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات
يوضح الجدول التالي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه
الجمعية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018م ،وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة العادية  19مارس 2018م
أسماء األعضاء الحاضرين
للجمعية

المهندس /أنــس بـن يـوسـف كـنتـاب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المهندس /يوسف بن عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /مـحمـد بـن حـمـود العـوهلي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبـدالعزيز بن هـبدان الهـبدان

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /ولـيـد بـن مـحـمد العـــيـسى

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /ســامـي بــن عـبـداللـه الجـماز

(سابقا)
عضو مجلس اإلدارة
ً

*إعتذر سعادة رئيس المجلس األستاذ /يوسف بن عبد هللا البنيان عن الحضور وفوض نائب رئيس المجلس
األستاذ /أنس بن يوسف كنتاب لرئاسة الجمعية.

 .32طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م بطلب سجالت المساهمين
( 4مرات) ويبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:
الرقم

التاريخ

السبب

1

 19مارس 2018م

اإلعداد للجمعية العامة

2

 21مارس 2018م

إستحقاق توزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2017م.

3

 29يوليو 2018م

إستحقاق توزيع أرباح للنصف األول من عام 2018م.

4

 04أكتوبر 2018م

مراجعة قائمة المساهمين المستحقين لألرباح

 .33وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

بإنتظار الربط الزكوي
النهائي لعام 2018م
والمستحق للسداد
قبل 2019/04/30م

المسدد

المستحق حتى
نهاية الفترة المالية
السنوية ولم يسدد

الزاكة

5.986

*68.248

مخصص للزاكة
لعام 2018م

المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية

51.403

4.408

مخصص
لشهر
ديسمبر 2018م

سيتم دفعه خالل يناير
2019م

تاكليف تأشيرات جوازات

1.145

0

اليوجد
مخصص

يتم الدفع عند تنفيذ
الخدمة

البيان

*بعد الفترة المنتهية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٨م ،إستلمت الشركة الربوط الزكوية للسنوات ٢٠١٦م و٢٠١٧م والتي أظهرت
إلتزام زاكة إضافي بمبلغ  ٤٣٫٥٨مليون ريال سعودي .إن الشركة في صدد تقديم إعتراض على هذه الربوط لدى
الهيئة العامة للزاكة والدخل وتعتقد اإلدارة أن هذا المبلغ يكفي لتغطية أي إلتزام إضافي.

 .35إستثمارات وإحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي لهم من خالل تبنيها
لعدد من البرامج التحفيزية مثل :برنامج اإلدخار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على اإلدخار ،بطريقة
تكفل زيادة دخلهم واإلسهام في تأمين مستقبلهم ،وكذلك برنامج قروض وتملك الوحدات السكنية
الذي يعزز بدوره تأمين السكن المناسب للموظفين وعائالتهم.
الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل السنة المالية 2018م لصالح موظفي الشركة:
(آالف الرياالت السعودية)
البند

الرصيد كما في
 01يناير 2018م

خالل عام 2018م

الرصيد كما في
 31ديسمبر 2018م

ماكفأة نهاية الخدمة

628.066

15.394

643.460

برنامج االدخار

27.330

6.628

33.958

قروض وتمليك وحدات سكنية

125.642

1.237

126.879

اإلجمالي

781.038

23.259

804.297

تقوم الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) وبعض شراكتها بتسويق وبيع منتجات الشركة
وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية والخدمات المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية
والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود والتي
تعتبر من أعمال داخل المجموعة.
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وصف موجز
لها

بيان األسباب
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البيئة والصحة
والسالمة واألمن

 ٥٩,٢٩مليون

مؤشر أداء

تجديد شهادة

خال
سجل ِ

بدون إصابة مقعدة

المخطط له 0.25

RC-14001:2015

العمليات واألمن

ساعة عمل

الرعاية المسؤولة

 0,22مقارنا بالمعدل

48

من أي حادث متعلق بسالمة

49

 .36تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية
أظهر تقرير مراجع الحسابات «ديلويت آند توش وشراكهم» للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م
بأن القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها.
لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

 .37الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة ،أو من أي
جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة
إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

 .38التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تلتزم شركة (سافكو) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ،حيث
تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل السنة المالية من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها ،كما
توافيهم على نحو مستمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها
بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية ،عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقعها
على شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى ،بغرض مساعدة المستثمرين على إتخاذ القرارات اإلستثمارية بناء
ً
على معلومات صحيحة ووافية ،وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض اآلخر
وحصول اكفة األطراف المستفيدة على فرص متاكفئة في الحصول على المعلومة .وتلتزم الشركة بدقة
وحرص على تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير
األداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات اإلختصاص،
كذلك تحرص الشركة على إستالم مساهميها ألرباحهم المستحقة من خالل تذكيرهم بضرورة تحديث
بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.
كما يوضح الجدول أدناه جميع اإلعالنات الخاصة بالشركة والتي تم اإلعالن عنها خالل السنة المالية 2018م
وعددها ( 14إعالن) على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) حيث حرصت على إطالع
مساهميها بجميع التطورات دون أي تمييز.
الرقم

تاريخ اإلعالن

الموضوع

1

 25يناير2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في  2017-12-31م (اثنا عشر شهراً )

2

 21فبراير 2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية النتائج المالية السنوية المنتهية في
2017-12-31م

3

 21فبراير 2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2017م

4

 05مارس
2018م

تدعو شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور
إجتماع الجمعية العامة العادية (اإلجتماع االول)
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الموضوع

الرقم

تاريخ اإلعالن

5

 20مارس
2018م

6

 26أبريل 2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في  2018-03-31م (ثالثة اشهر)

7

 10يونيو 2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام 2018م

8

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) النتائج المالية األولية للفترة
 25يوليو 2018م
المنتهية في  2018-06-30م (ستة اشهر)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج إجتماع الجمعية
العامة العادية (اإلجتماع األول)

9

 24أكتوبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية
للفترة المنتهية في  2018-09-30م (تسعة أشهر)

10

 25أكتوبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن استقالة عضو مجلس
اإلدارة ولجنة الماكفآت والترشيحات

11

 31أكتوبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن تعيين عضو بمجلس
إدارتها

12

 04نوفمبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن آخر التطورات بخصوص
عزمها دراسة الجدوى اإلقتصاد ية إلستحواذها على اكمل حصة الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) في الشركة الوطنية لألسمدة
الكيماوية (إبن البيطار)

13

 04نوفمبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توقيع مذكرة تفاهم
غير ملزمة مع شركة  -سابك

14

 17ديسمبر
2018م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2018م

 .39البيئة والصحة والسالمة واألمن
تسعى إدارة شركة (سافكو) لضمان بيئة عمل
آمنة وسليمة لجميع العاملين بها ،كما تحرص
اإلدارة بمختلف مستوياتها على تحقيق هذا
الهدف لاكفة الموظفين والمقاولين حتى
يتمكنوا من أداء واجباتهم والمهمات المسندة
إليهم على أكمل وجه ،من خالل القيادة
النشطة ،والمشاركة الفعالة ،والدعم المستمر
لبرامج البيئة والصحة والسالمة واألمن ،والرعاية
المسؤولة واإللتزام بالقوانين المحلية والمعايير
الدولية .وخالل العام 2018م ،وضعت إدارة الشركة
أهدافها وبذلت الجهد لتحقق بذلك اإلنجازات
التالية:

مجموع  59.29مليون ساعة عمل آمنة
للموظفين والمقاولين بدون إصابة مقعدة،
بواقع ( 40.49مليون ساعة عمل للموظفين
و 18.8مليون ساعة عمل للمقاولين).
•نجحت الشركة بتجديد الرخصة البيئية للتشغيل
عن طريق الهيئة الملكية لمصنع سافكو 3
ومصنع سافكو .4
•اإلنتهاء من الصيانة الدورية بدون أي إصابة
مسجلة أو حوادث أمنية ،إضافة إلى تنفيذ
عملية اإلطفاء والتشغيل للمصانع بشلك آمن.
•تنفيذ التدريب الوهمي السنوي 2018م مع لجنة
الجبيل للطوارئ (جماعة) والحصول على الدرجة
الاكملة بدون أي مالحظات.

•حققت الشركة مؤشر أداء البيئة والصحة
والسالمة واألمن  0.22مقارنة بالمعدل
المخطط له  ،0.25كما حققت وهلل الحمد
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•تنفيذ التدريب الوهمي األمني في حالة
مشاهدة طائرة بدون طيار ورفع مستوى
الوعي لدى الموظفين لكيفية التعامل األمثل
مع مثل هذه الحاالت.

•أما بالنسبة للبرامج التوعوية والتثقيفية فقد
قامت الشركة بما يلي:
1 .1إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية
أثناء أعمال الصيانة الدورية مثل :السالمة
في ممارسة العمل ،وخطة اإلستعداد
لحاالت الطوارئ ،وآليات الرفع ،والنظافة
العامة ،وإدارة وفصل النفايات ،والدروس
المستفادة من التجارب السابقة وغيرها.

•إعداد ورقة (عمل) تتضمن الدروس
المستفادة من تجارب سابقة وتقديمها
لإلتحاد العالمي لألسمدة.
•متابعة الفحص الطبي السنوي للموظفين
المعرضين للمخاطر الكيميائية في الوقت
المحدد.

2 .2إجراء حملة توعوية للطالب في مدارس
الهيئة الملكية بالجبيل في يوم األرض
العالمي.

•قامت الشركة بإجراء عدد من التجارب الوهمية
المفاجئة وعمليات اإلخالء والتدريبات الالزمة
لإلستعداد لحاالت الطوارئ داخل وخارج أوقات
العمل وأثناء أعمال الصيانة الدورية ،وذلك لرفع
كفاءة الشركة وأنظمتها للتعامل مع حاالت
الطوارئ ال قدر هللا .كما تم تدشين عدد ()2
سيارات إطفاء جديدة وتدريب فرق اإلطفاء
عليها.

3 .3دورة تدريبية ومحااكة لألماكن المحصورة
أقيمت لموظفي الشركة وموظفي الشراكت
األخرى من خارج الشركة.
4 .4زيارة قوات أمن المنشئات بالجبيل وتقديم
عرض مرئي عن الشركة وعرض توعوي عن
المواد الكيميائية وخطرها.
5 .5إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية
الصحية للموظفين والمقاولين أثناء
أعمال الصيانة الدورية وغيرها مثل :دورة
اإلسعافات األولية ،واإلجهاد الحراري ،وكيفية
إدارة الضغوطات.

•قامت الشركة بإعداد ونشر كتيب عن برنامج
قواعد المحافظة على األرواح ( )LSRوإعداد
الئحة بالقوانين واألنظمة التي تخصه.
•اإلحتفال بيوم البيئة العالمي مع اإلدارة العليا
والموظفين داخل الشركة.

6 .6إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية
والحمالت المرورية واألمنية للموظفين.

•إعداد خطة األمن والصحة والسالمة والبيئة
لفترة الصيانة الدورية لمصنع إبن البيطار 2018م
وسافكو  3وسافكو  2في 2019م.

7 .7تدريب وتعيين شخص مسؤول وذو كفاءة
لمعاينة وإدارة األسلحة وصيانتها.

•تحقيق العالمة الاكملة في التقييم الخارجي
لإلتحاد العالمي لألسمدة «حماية وإستدامة»
لنظام إدارة السالمة.

8 .8إقامة برنامج صحي في الشركة وتم إجراء
العديد من الفحوصات الطبية للموظفين
والمقاولين مثل برنامج االجهاد الحراري.

•تمكنت الشركة من تجديد شهادة الرعاية
المسؤولة  RC14001:2015بعد تقييم أدائها
في مجال الرعاية المسؤولة وتحقيقها اكفة
المتطلبات.
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وتحفيز قدراتهم في اكفة المستويات والتأكيد
على المزيد من التطوير بما ينعكس إيجاباً على
رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وإستقرارهم
الوظيفي.

حافظت الشركة خالل العام 2018م على نسبة
سعودة مرتفعة بلغت  ٪٨٧حيث بلغ إجمالي عدد
الموظفين في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر
2018م ( )1.2٧٦موظفاً .

وضمن إستراتيجيات التطوير والتدريب تم تطبيق
برنامج التطوير الوظيفي وتنمية المواهب والذي
يهدف إلى تطوير وتدريب الموظفين حيث يأتي
نجاح األعمال من اإلستثمار المستمر في رأس المال
البشري ذو القدرة والكفاءة العالية .وقامت الشركة
عن طريق مركز سافكو للتدريب والتطوير بمشاركة
( )36موضوعاً متخصصاً من قبل ذوي الخبرات
المهنية العالية في الشركة مع ( )403موظفاً
ضمن برنامج مشاركة المعرفة لشركة سافكو.

وتماشياً مع الخطة اإلستراتيجية لتوطين
الوظائف قامت الشركة باإلستثمار في الموارد
البشرية الوطنية حيث تم توظيف عدد من
السعوديين حديثي التخرج من الجامعات واللكيات
والمعاهد .وإلعداد الكوادر الوطنية المؤهلة،
فقد تم خالل العام 2018م تدريب وإشراك عدد
من موظفي الشركة في المؤتمرات والندوات
العالمية إلكسابهم الخبرات الالزمة ،حيث أستفاد
( )675موظفاً من تلك البرامج المتعددة عبر
( )276دورة تدريبية عن طريق مراكز التدريب
المتخصصة .كما تم تدريب ( )1248موظفاً من
خالل الدورات التدريبية في مركز التدريب بالشركة
أو عن طريق الدورات اإللكترونية وشملت دورات
متعلقة باألمن والسالمة والصحة والبيئة .كما
شملت العديد من الدورات الفنية واإلدارية
وإعداد ( )10من المنضمين الجدد من خالل برنامج
سافكو التعريفي ،في حين بلغ عدد المشاركين
ببرنامج التأهيل الوظيفي للمشغلين والفنيين
بمركز التدريب ( )510موظفاً  .وقد تم ترشيح ()80
مشرف لبرنامج سابك لتطوير المشرفين على رأس
العمل والذي يعمل على تطوير الجانب القيادي.
كما تم تدريب ( )32طالباً ضمن برنامج التدريب
التعاوني.

تولي إدارة الشركة إهتماماً بالغاً لتطوير الكفاءات
لديها من خالل خطط التطوير الشخصية ،وبرامج
التدرج الوظيفي ،التي تضمن إستمرارية توفر
المواهب المؤهلة ،التي عن طريقها ستحقق
الشركة أفضل نتائج التطوير الوظيفي بإذن هللا .كما
تولي إدارة الشركة إهتماماً كبيراً لتوظيف وتدريب
المهندسين السعوديين بما يخدم توجهات
وإستراتيجيات الشركة.
وحرصاً من إدارة الشركة على تأمين مستقبل
موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي
لهم ،فقد تبنت عدداً من البرامج التحفيزية ،منها
برنامج اإلدخـار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين،
على اإلدخار بطريقة تكفل زيادة مدخراتهم،
واإلسهام في تأمين مستقبلهم .وكذلك برنامج
تمليك الوحدات السكنية للموظفين السعوديين
الذي يهدف إلى مساعدة الموظف على تأمين
سكن له مع عائلته ينتهي بالتملك من خالل قروض
أو إنشاء وحدات سكنية.

وتم إلحاق ( )126من موظفي الشركة في دورات
قيادية عن طريق برنامج سابك للقياديين لتعزيز

9 .9برامج تدريبية وحمالت توعوية متنوعة
لزيادة الوعي في مجاالت البيئة والصحة
والسالمة واألمن لموظفي الشركة ،مثل:
اإلدارة الفعالة للصيانة الدورية« ،معاً لنحمي
اآلخرين»« ،أنا مسؤول»« ،سلوكيات السالمة
األساسية».

•حصول مهندس اإلطفاء في سافكو على
جائزة ودرع أفضل أداء ميداني خالل العام
2018م.

12٧٦

عدد موظفي الشركة
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موظفاً تم تدريبهم
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 .43اإللتزام باإلعتمادية واإلستدامة

اإلستدامة

 .44اللكمة الختامية

حققت الشركة خالل 2018م شهادة اآليزو ()9001:2015
حسب المعايير المعتمدة مؤخرا من منظمة اآليزو
العالمية بعد تقييمها من قبل هيئة اإلعتماد
الخارجي دي إن ڤي (.)DNV

اإلعتمادية

عملت شركة (سافكو) على رسم خطط
إستراتيجية واضحة ،ووضع أهداف عملية محددة
لتحقيق إستراتيجية اإلستدامة لعام 2025م،
وذلك إستناداً إلى قيم الشركة األساسية واإللتزام
األخالقي تجاه البيئة ومبادئ اإلستدامة ،كما
أكدت هذا اإللتزام من خالل جعله جزء أساسياً من
ً
سياسة الشركة.

بعد حمد هللا وشكره ،يتقدم مجلس اإلدارة
بفائق العرفان واإلمتنان إلى مقام خادم الحرمين
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
حفظه هللا ،وإلى ولي عهده األمين نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
وإلى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو
الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز،
وإلى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب
السمو الملكي األمير احمد بن فهد بن سلمان بن
عبدالعزيز ،على ما قدموه للشركة من مساندة
ومؤازرة لدفع النهضة الصناعية في مملكتنا
الغالية.

خطت شركة (سافكو) خطوات متميزة في إتجاه
تحقيق إستراتيجياتها لعام 2025م مستفيدة
من اكفة طاقاتها البشرية والمادية والخبرات
الداخلية .تم ذلك بالتنسيق مع منظومة مراكز
(سابك) للتقنية واإلبتاكر ،ومرخصي التقنيات
التصنيعية العالميين إلنجاز مشاريع عدة متعلقة
باإلعتمادية لتحقيق األهداف المخطط لها في
العام 2018م.

تعد إعادة اإلعتماد مؤشراً موثوقاً به لكفاءة
التقنية للموظفين ،كما أنها تعكس المعايير
العالية المتبعة لقياس األداء ويعزز نطاق مزايا
التسويق واإلعتراف الدولي ،والتفكير القائم على
المخاطر كمفهوم في معيار اآليزو في تبسيط
العمليات وزيادة الكفاءة ،مما يحافظ على جودة
المنتجات والخدمات األكثر فعالية .كما أن شهادة
عال من
اآليزو تظهر إلتزام الشركة تجاه مستوى ٍ
رضى العمالء.

يعتبر تحسين اإلعتمادية أحد راكئز هذه
اإلستراتيجية ،وعليه قد أتمت الشركة مشروع
اإلعتمادية لمصنع (سافكو  )4والذي تلكل بالنجاح
وهلل الحمد .ويليهما مشروعي اإلعتمادية
لمصنعي سافكو  3وإبن البيطار اللذان يهدفان
إلى تحسين كفاءة إستغالل الطاقة ورفع
موثوقية المصنع وسيضيفا بمشيئة هللا ما
مقداره ( )100.000طن متري سنوياً للطاقة اإلنتاجية
الحالية لمصنع األمونيا سافكو  3و( )25.000طن
متري سنوياً للطاقة اإلنتاجية الحالية لمصنع
األمونيا إبن البيطار .باإلضافة لعدد من المشاريع
والبرامج التي تطبق على نحو مستمر في جميع
مصانع الشركة والتي بدورها تشلك تحسينات في
إستراتيجيات الصيانة المتبعة وكيفية التشغيل
المثلى ،هذا ليس لضمان إعتمادية المعدات
فقط ولكن له دور في التقليل من تاكليف الصيانة
للمصانع والترشيد في استخدام قطع الغيار.
تماشياً مع هذه اإلستراتيجية ،تم إطالق برنامج
«إدارة المعدات المزعجة» ،والذي يساعد إدارات
التشغيل والصيانة وغيرها على تركيز الجهود
المبذولة في المناطق ذات المردودات األعلى
لتحسين اإلعتمادية والتقليل من تاكليف الصيانة
السنوية.

 .42المسؤولية اإلجتماعية
تحرص الشركة على دورها في المسؤولية
اإلجتماعية ،وإدرااكً ألهمية توعية وتنمية
المجتمع وبما تمليه عليها المشاعر الوطنية
والقيم األخالقية ،وذلك من خالل دعمها
لمجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية وبرامج
التأهيل والتدريب والبرامج اإلجتماعية والصحية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة والفعاليات
التي أسهمت بها الشركة:
•المساهمة في صندوق موظفي سابك الخيري
(بر) لدعم برامجه المجتمعية.
•حملة (بيئتي مسؤوليتي) لمدارس مدينة
الجبيل الصناعية بالتنسيق مع الهيئة الملكية
بالجبيل.
•تنظيم حمالت توعوية ألفراد أمن المنشآت.
•المشاركة في فعاليات اليوم الوطني
السعودي.

وتعمل الشركة أيضاً على الرفع من مستوى الفكر
اإلعتمادي بين الموظفين من خالل برامج تدريب
لجميع العاملين ،وبتركيز عالي على المشغلين
والفنيين .باإلضافة لذلك فقد بدأت الشركة في
عام 2018م ببرنامج «جائزة سافكو لإلعتمادية»
لتحفيز جميع المصانع وحثهم على رفع مستوى
اإلعتمادية من خالل خلق جو تنافسي بينهم
وهذا بدوره ينعكس على أداء المصانع إيجابياً .

•التدريب التعاوني لعدد  32من طالب اللكيات
والجامعات السعودية المقبلين على التخرج.
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هذا وقد وظفت الشركة فريق من خبرائها
ومهندسيها وبالتعاون مع مراكز (سابك)
للتقنية واإلبتاكر ،ومرخصي التقنيات التصنيعية
العالميين لدراسة أفضل السبل لتطوير مصانعها
ورفع كفاءتها اإلنتاجية وتعزيز ممارسات
اإلستدامة وجعلها نموذجاً يحتذي به اآلخرين.
وكذلك أقامت الشركة العديد من ورش العمل
وحلقات العصف الذهني لجمع أكبر قدر من
المقترحات واألفاكر.

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لاكفة
العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود
فعالة طوال العام ،مع الدعاء إلى هللا جلت قدرته
أن يحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا ،وأن يحقق لهذه
الشركة الوطنية لك التقدم واإلزدهار.

إن برامج التدريب المكثفة ونشر الوعي لدى
جميع الموظفين ورفع مستوى الحس الذاتي
لديهم وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة أثمر
عن أفاكر خالقة وحلول إبتاكرية مميزة ساهمت
كثيراً في تطوير وتحسين عمليات اإلنتاج وتخفيض
إستهالك الطاقة والمياه وأيضاً تقليل إستهالك
المواد والغازات الدفيئة.

وهللا ولي التوفيق
مجلس اإلدارة

وتعمل الشركة أيضاً على تشجيع فرق إدارة
المصانع على اإلبداع والمنافسة من خالل برنامج
«جائزة سافكو لإلستدامة» الذي بدأ في عام
2014م ويتواصل للعام الخامس على التوالي حيث
اكن له دور إيجابي في تحفيز فرق العمل وحثهم
على رفع مستوى األداء .كما تم تعزيز مراقبة
اكفة مؤشرات اإلستدامة حيث تم وضع شاشة
مراقبة في غرف التحكم والتي بدورها ساعدت
المشغلين على إكتشاف حيود اإلستهالك ومدى
تأثيره المالي ومعالجته آلياً .
وبفضل هذه الجهود ،حققت الشركة في السنة
المالية 2018م نتائج غير مسبوقة ظهرت جلياً
من خالل مؤشرات اإلستدامة األربعة لمعدالت
إستهالك الطاقة والمياه وفاعلية المواد
والغازات الدفيئة .كما وحققت الشركة نتائج
متميزة في رفع كفاءة الطاقة للمصانع من
خالل متطلبات المركز السعودي لكفاءة الطاقة
(كفاءة) وذلك عن طريق الدراسة الوافية وبرامج
الرقابة المستمرة لمؤشرات إستهالك الطاقة.
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