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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الرئيس: 

 

   انـيـنـبـهللا ال دــبـف بن عــوســي /األستاذ      

 

 نائب الرئيس:

 بن يـــوســف كـنـتــابالمهندس/ أنـــس      

 

 األعضاء:

 

 دالرحمن الزاملـف بن عبـوســي /المهندس  

 يـلمـحمـد بن حـمـود العـوه /ـاذــاألستـ  

 داندان الهبـبن هب د العزيزـعب /ألستــــاذا  

 سىـــمد العيــحــد بن مـيـول /ـورــالدكت      

 زاـالـجـم عـبـد هللاي بن ـسـام /اذــــاألست      

 

 رئيس الشركة:

 

 رـبـجـد الـمـحـبن م أحـمـد /دسـنـمهـال      
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 تقرير مجلس اإلدارة

 

 

 المحترمين      السادة مساهمي شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

 

 ،السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته

 

سنوي التقرير الركة الكرام اهمي الشأن يقدم لمس)سافكو( دارة إيسر مجلس 

 م، المعد وفقاا لمتطلبات لئحة2017 ديسمبر 31للسنة المالية المنتهية في 

الصادرتين عن هيئة السوق المالية يل واإلدراج الشراكت وقواعد التسجحوكمة 

والضوابط واإلجراءات  للشركة الساسوالنظام  ونظام الشراكت السعودي

 بشراكت المساهمة المدرجة.التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظام الشراكت الخاصة 

نجازاتها وخططها شــطة الشــركة وأدائها وإنيستعرض التقرير معلومات عن أ

في تنمية حقوق  األداءوالجهود التي تبذلها لتعزيز  المســتقبلية،

مساهميها، ودعم صناعة منتجات األسمدة الوطنية ومساهمتها في تنمية 

باتها الختامية ومركزها المالي للسنة القتصاد الوطني، وفقاا لما ورد في حسا

 .م2017ديسمبر  31 المالية المنتهية في
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 الرؤية والرسالة. 1

 

 رؤيتنا

 

 .ان نكون رواداا في تصنيع أجود أنواع المغذيات الزراعية عالمياا 

  

 رسالتنا

 

  يتضمن حماية ونهج يتحقق معه الربح وبتشغيل مرافقنا بطريقة آمنة

 جتمع وممتلاكت الشركة.البيئة والم

 ان نزود زبائننا بمنتجات عالية الجودة. 

 ن تكون كوادرنا البشرية مؤهلة لمواجهة التحديات في بيئة عمل ا

 إيجابية.

 فظة على إرضاء الزبون وتحقيق مصلحة المساهمينان نلتزم بالمحا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 م2017اإلدارة للعام المالي  مجلس تقرير     

6 
 

  

 
 )التأسيس والنشاط(  نبذة عن الشركة. 2
 

تأسست بموجب المرسوم )مدرجة(  )سافكو(؛ شركة مساهمة سعوديةربية السعودية شركة األسمدة الع

هـ، وتم تسجيلها في مدينة الدمام بالسجل التجاري رقم 1385جمادى األولى  11المؤرخ في  13الملكي رقم م/

للشركة إلى لحقاا نقل المركز الرئيس  م، وتم1966مارس  24هـ، الموافق 1385ذو الحجة  1وتاريخ  2050001841

 14هـ، الموافق 1411شوال  29وتاريخ  2055002359مدينة الجبيل الصناعية، حيث سجلت بالسجل التجاري رقم 

ويبلغ  واألمونيا(. م. ويتمثل نشاط )سافكو( الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية )اليوريا1991مايو 

.  كما 416.666.666عدد اجمالي أسهم الشركة ) ريال سعودي  (4.166.666.660) يبلغ رأس مال الشركة( سهماا

 ( ريالت للسهم الواحد.10( سهم بقيمة اسمية )416.666.666مقسم إلى )

 

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

 10هـ الموافق 1405رجب  20بتاريخ  تأسست ودي،ريال سع (494.700.000يبلغ رأس مالها )مسؤولية محدودة 

م، ويقع مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، ويتمثل 1985إبريل 

 نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها. 

 

٪( من رأسمال  1.69ة لأللياف الصناعية )ابن رشد(، و )من رأسمال الشركة العربي٪(  3.87)كما تمتلك )سافكو( 

 .الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( شركة ينبع

 

 استراتيجية الشركة. 3

 
وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة األسمدة والمغذيات 

امة، واللتزام التام باكفة معايير وقوانين الصناعة ذات مع المحافظة على السالمة والجودة والستد، الزراعية

، وتنمية حقوق العالقة لتحقيق الريادة، وتأكيد الشراكة بين جميع األطراف المرتبطة بالشركة محلياا وعالمياا 

يها بتطوير القوى العاملة لد اا كما أولت الشركة اهتمام .تأكيد اللتزام بالمسئولية الجتماعيةالمساهمين، مع 

 تنفيذ استراتيجياتها المرسومة بإذن هللا.في التطورات المتوقعة لتواكب 

 وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:

 تحسين كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي  :المحور األول

 تعنى بالعتمادية والستدامة وتحسين األداء.

 الستمرار في دراسة الفرص الستثمارية المتاحة داخل وخارج المملكة بالمشاركة في إنشاء : ثانيالمحور ال

 مشاريع أو شراكت تعنى بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية.

 دراسة شراء حصص في بعض الشراكت التي تمارس نفس نشاط صناعة األسمدة أو : المحور الثالث

 . ادياا اقتص المساهمة في شراكت مجدية
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 واإلنتاجالتشغيل . 4
 

م، 2016ألف طن متري للعام ( 5.871) مقارنة بـألف طن متري ( 5.106)م 2017بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجمالي للعام 

 .خالل العام والمعلن عنها سابقاا المجدولة بسبب التوقفات  ٪( 13بانخفاض بلغت نسبته )

 

 م.2016م مقارنة بإنتاج العام 2017ة خالل العام ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتج
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 المبيعاتالتسويق و. 5
 

من تسويق اكفة المنتجات المخصصة للبيع، حيث بلغ إجمالي الكميات المباعة خالل بفضل هللا تمكنت الشركة 

 .٪( 11بانخفاض بلغت نسبته )م، 2016ري عام ( ألف طن مت3.775) ( ألف طن متري، مقارنة بــ3.361م )2017العام 

 م:2016م، مقارنة بمبيعات العام 2017ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المباعة خالل العام المالي  
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 طط والتوقعات المستقبلية الخ. 6

مواردها البشرية ستغالل األمثل ألصولها وخالل التهدف شركة )سافكو( إلى تنمية حقوق مساهميها من 

والمالية، ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاا لستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو. كما 

تعمل الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل اتفاقية 

باستمرار على متابعة متطلبات التشغيل اآلمن كذلك )سابك(. وتعمل التسويق الموقعة مع شركة 

 لمصانعها، وتوسيع قاعدة زبائنها وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن.

م، ستكون هناك توقفات لبعض مصانعها لتنفيذ 2018خطتها لعام وتنوه )سافكو( لمساهميها بأنه حسب 

( 3أيام، ولمصنع )سافكو  7( لمدة 2م لمصنع )سافكو 2018ام أعمال الصيانة المجدولة خالل الربع الثاني من الع

 م ستكون هناك أعمال صيانة مجدولة لمصنع )ابن البيطار( لمدة2018أيام، وخالل الربع الرابع من العام  9لمدة 

 يوما. 30
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية:

الذي أصبح إلزامياا على جميع الشراكت  ير المالير لتقالمعايير الدولية لبتطبيق م 2017الشركة خالل العام قامت 

 من 
ا
 عليهم، 1/1/2017المدرجة بدء

ا
 :وبناء

رير اعتمد مجلس اإلدارة السياسات المحاسبية الالزمة إلعداد قوائم مالية وفقا للمعايير الدولية للتق .1

 .المالي

خالل الفترات اا لذلك ووفق م2017للعام المالي أعدت الشركة قوائمها المالية األولية والسنوية  .2

 النظامية المحددة.

المالية أو التدفقات النقدية للشركة إثر تطبيق المعايير النتائج آثار جوهرية على  اي ل توجدكما انه  .3

 .عدد من البنودالعرض والفصاح لبينما اكن هناك بعض التغيرات في  رير الماليالدولية للتق

 ضريبة القيمة المضافة: 

 من تماشياا مع األنظمة ضريبة القيمة المضافة شركة التطبق 
ا
. م1/1/2018في المملكة العربية السعودية بدء

تم  ة للمجوعة )سابك وشراكتها التابعة( وكذلكالى اتفاقية ضريبة القيمة المضافشركة سافكو  انضمتوقد 

 بأن ضريبة القيمة المضافة لن في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل. علماا  تسجيلها

 الشركة.نتائج يكون لها تأثير جوهري على 
 

 مشروع تاكمل:

 ضمن مساعي الشركة في تعزيز موقفها التنافسي في ظل ارتفاع أسعار اللقيم والتحديات المستقبلية في

 ارية بين شركةبيئة األعمال، أتت فكرة مشروع "تاكمل" والذي يهدف إلى توحيد األنشطة التشغيلية واإلد

األسمدة العربية السعودية )سافكو( وشركة الجبيل لألسمدة )البيروني( ومن المتوقع أن يتم البدء الفعلي 

  م 2018 للمشروع في الربع الثاني من العام
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 :دراسة الجدوى القتصادية لستحواذ سافكو على نصيب سابك في شركة ابن البيطار 

ة الجدوى القتصادية لستحواذ سافكو على نصيب سابك في شركة ابن البيطار فيما يتعلق بآخر تطورات دراس

والندماج معها، فإن الدراسة المشار إليها في مراحلها النهائية وسيتم اإلعالن بمشيئة هللا عن آخر التطورات 

 عبر موقع السوق المالية السعودية )تداول(.

  المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة. 7
 

 ارة المخاطر نظام إد

أنشأت الشركة نظام متاكمل إلدارة المخاطر يعمل بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد من استمرارية أعمال 

الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها، مع اللتزام بجميع المتطلبات واألنظمة والتأكد من تطبيق أحدث 

 النظم واألساليب في جميع المجالت. 

 الخطط الالزمة لتالفيها والحد منللتأكد من جاهزية الشركة ووضع  تبعاتهااطر ودراسة وقد تم حصر المخ

 تأثيراتها. ويمكن تصنيف المخاطر الى الفئات التالية:

  متعلقة باستراتيجية الشركة التوسعية.مخاطر 

  متعلقة بعمليات تشغيل المصانع ومدى موثوقيتها واستمراريتها. مخاطر 

  ة الصحة والسالمة واألمن والبيئة وأمن المعلومات. متعلقة بأنظممخاطر 

 مالية والمتعلقة بالسوق. المخاطر ال 

 وامتثال افرادها ألخالقيات المهنة المخاطر المتعلقة بامتثال الشركة للمتطلبات النظامية. 

على متابعة هذه المخاطر، حيث تعمل  للتعامل معباتخاذ اإلجراءات الالزمة في هذا الصدد وقد قامت الشركة 

اإلجراءات المتعلقة باإلنتاج والعمليات التصنيعية وتلك المتعلقة بأمن المعلومات والصحة والسالمة والمن 

 .تحديثها حسب الحاجةلهذه اإلجراءات وكما تقوم بمراجعة دورية والبيئة. 

األثر  بإذن هللاا يكون لهسكفاءة التشغيل وموثوقية المصانع المصانع والتي سترفع من  اعتماديةبرامج كما ان 

 . وبالتالي تحسين الربحية التوقفات غير المجدولة لمصانع الشركةفي انخفاض اإليجابي 

بوضع برنامج  قامت الشركةتأثير الزيادة في تاكليف المبيعات نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والمنافع فيما يتعلق بو

لدى بنوك ذات تصنيفات ائتمانية قوية وتتمتع بموقف  باستثمار النقد تقوملترشيد النفاق. وفي المقابل 

. باإلضافة إلى أن الشركة تقوم بتسويق منتجاتها وهلل الحمد مالي قوي وليس عليها التزامات قروض قائمة

بشلك رئيس في األسواق العالمية ول تتعرض بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في 

ادية، حيث أنها لم تجر خالل السنة معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدولر سياق أعمالها الع

 األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

تحديد  وكذلك. ذات العالقةبالمتطلبات النظامية  كما لم تغفل الشركة تقييم المخاطر المتعلقة باللتزام

وتأكيدها على تحسين بيئة العمل بما ينعكس على األداء بشلك وارد البشرية اطر المتعلقة بالحتفاظ بالملمخا

بحصولها على شهادة الجودة  2017الشركة إنجازا هاما خالل عام وقد حققت لالرتقاء بمستوى األداء.  ايجابي
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اإلنتاج  مما يساعدها وإعادةوهلل الحمد  BCMS في نظم إدارة استمرارية العمال ISO 22301:2012 العالمية

 .ارية انتاجيتها وخدمتها لعمالئهايمكنها من ضمان الحد األدنى لالنقطاعات واستمر بأسرع وقت ممكن و

 

 الجغرافي لإليرادات التحليل. 8
 

  م:2017 المالي الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية خالل العام يوضح

 

 
 

 

 والخصوم ونتائج األعمالاألصول . 9
 

٪(، مقارنة بصافي  15م بانخفاض بلغت نسبته )2017مليون ريال خالل العام المالي الحالي  879صافي األرباح  بلغ

 مليون ريال. 1.036والذي بلغ م 2016ربح للعام المالي ال

 سافكونع األمونيا لمصإلى انخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة بسبب توقف بشلك رئيس  ويرجع السبب

والذي تم اإلعالن عنهما  5لمصنع سافكو لعمل الصيانة الدورية المجدولة ولتنفيذ مشروع العتمادية  (4)

ارتفاع بند ورتفاع في بعض بنود التاكليف الثابتة والمتغيرة الباإلضافة الى  سابقا في التقرير السنوي للشركة.

 صدة تاكليف الصيانة المجدولة خالل الربع الرابع. وفي المقابل ارتفعالستهالاكت واإلطفاءات بسبب إطفاء ار 

 متوسط أسعار البيع لمادة اليوريا والذي حد بشلك نسبي من أثر الرتفاعات في تاكليف المبيعات.

 

 

 



 

 
 م2017اإلدارة للعام المالي  مجلس تقرير     

11 
 

  

 

الجدول التالي يوضح التغير في أصول وخصوم الشركة، حقوق المساهمين، المبيعات، وصافي األرباح خالل 

 ات الخمس األخيرة.السنو

 )ماليين الرياالت السعودية(                                                                                   
 م2013 م2014 م2015 م*2016 م*2017 األصول والخصوم وحقوق المساهمين

 3,368 2,781 2,815 1,440 1,192 إجمالي الموجودات المتداولة

 4,320 4,792 5,173 5,442 5,983 ت وآالت ومعداتممتلاك

 1,771 1,351 1,024 1,346 1,172 موجودات أخرى

 688 510 820 878 785 إجمالي المطلوبات المتداولة

 503 553 596 683 701 مطلوبات أخرى

 8,269 7,862 7,596 6,667 6,861 إجمالي حقوق المساهمين

 م2013 م2014 م2015 م*2016 م*2017 قائمة الدخل

 4,240 4,456 3,547 2,856 2,759 المبيعات

 1,362 1,402 1,462 1,489 1,560 تلكفة المبيعات

 81 97 71 380 374 المصاريف اإلدارية والعمومية

 2,797 2,956 2,014 987 825 األرباح التشغيلية

 111 84 64 15 (13) صافي اإليرادات األخرى

 364 213 118 57 94 إيرادات من شراكت زميلة

 112 80 66 23 27 الزاكة

 3,160 3,174 2,130 1,036 879 صافي الربح
 

 .”IFRS ”م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي2017و 2016القوائم المالية للشركة لعامي  :* مالحظة

 

 قات جوهرية في النتائج التشغيليةاإليضاح ألي فرو. 10
 

التغيرات  نسبة التغير٪

 (-أو ) +

 البند ماليين الرياالت

 م2017 م2016

(3%) (96) 2,856 2,759 
 المبيعات

(5%) 71 1,489 1,560 
 تلكفة المبيعات

(12%) (168) 1,367 1,199 
 إجمالي الربح

- - - - 
 إيرادات تشغيلية أخرى

(1%) (6) 380 374 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

(16%) (162) 987 825 
 التشغيلية األرباح

يعود السبب في انخفاض األرباح التشغيلية إلى انخفاض الكميات المباعة لمنتجات الشركة وارتفاع بعض بنود 

م. وفي 2017التاكليف الثابتة والمتغيرة باإلضافة الى ارتفاع بند الستهالاكت واإلطفاءات خالل العام المالي 

 ركة والذي حد من أثر الرتفاعات في تاكليف المبيعات.المقابل ارتفع متوسط أسعار البيع لمنتجات الش
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الهيئة السعودية  عن معايير المحاسبة المعتمدة منضاح ألي اختالف اإلي. 11

 للمحاسبين القانونيين
  

لمعايير لمتطلبات ام، وفقاا 2017ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل العام المالي المنتهي في 

 م بناء على ذلك.2016وقد تم تعديل ارقام المقارنة للعام المالي  ”IFRS ”لتقرير الماليالدولية ل

 

  قائمة الشراكت التابعة. 12
 

٪( من رأس المال، البالغ  50، نسبة الملكية فيها ))ابن البيطار( الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية

 10هـ، الموافق 1405رجب  20دة تأسست بتاريخ ( ريال سعودي، وهي شركة ذات مسؤولية محدو494.700.000)

م، ويقع مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية، ويتمثل 1985إبريل 

 نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها. 

 

 األسهم وأدوات الدين للشركة وشراكتها التابعة . 13
 

 فاصيل األسهم للشركة وشراكتها التابعة:ت
 

 نوع الشركة عدد األسهم اسم الشركة

 مساهمة مدرجة 416.666.666 شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(

 

 تفاصيل أدوات الدين للشركة وشراكتها التابعة: 
 

 م.2017العام  لسندات( خالو أدوات دين )صكوك أ ةلم تصدر الشركة أو أي من شراكتها التابعة أي

 

 سياسة توزيع األرباح. 14
 

تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح، سواء اكنت نقدية أو عينية أو زيادة في رأس مال الشركة عن طريق 

عى فيها صافي األرباح المحققة، والتدفقات النقدية، وسياسة التوزيع امنح أسهم، على ضوابط عديدة ير 

 على توصية مجلس للشركة واردة في النظام الساسال
ا
، وفيما يخص التوزيعات النقدية أو العينية تتم بناء

قد أوصى مجلس اإلدارة و .العالقةاإلدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يتماشى مع جميع األنظمة ذات 

وقد تم ( ريال عن لك سهم، 0.75م، بواقع )2017العام  النصف األول من بتوزيع أرباح على المساهمين عن

 م.2017الثاني من العام  ريال عن النصف (1المجلس بصرف )كما أوصى ، م2017عن النصف األول من العام ها صرف

                    نسب األرباح التي تم            

 توزيعها خالل السنة

نسب األرباح المقترح توزيعها 

 في نهاية السنة

 إجمالي األرباح

 )مليون(

 26/09/2017 اقتاريخ االستحق

 %17.5 %10 %7.5 النسبة

 729,166 416,666 312.500 اإلجمالي )مليون(
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 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة . 15
 

 م.2017المالي  عامال خاللوجد قروض قائمة على الشركة ل ت

 

 

كرات حق اكتتاب، وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذ. 16

عوض حصلت عليه  مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية مع إيضاح أيأو حقوق 

 الشركة مقابل ذلك
 

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل أو 

أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل 

أصدرتها أو منحتها الشركة، كما ل يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة 

 م.2017ديسمبر  31لالسترداد، خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 حوكمة الشراكت. 17
 

 الواردة أدناه:السترشادية األحاكم بعض ، باستثناء الواردة في لئحة حوكمة الشراكتم تطبق الشركة األحاك

 
 أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 المادة العشرون:

 ، عوارض الستقالل

 (.10الفقرة )

أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع 

سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية 

 .إدارة الشركة مجلس

لدى الشركة عضو مستقل )محمد بن حمود العوهلي( 

أمضي ما يزيد على تسع سنوات في عضوية مجلس 

إدارة الشركة. حيث ترى لجنة الماكفآت والترشيحات 

استقاللية آراء العضو في المواضيع المدرجة على جدول 

 أعمال مجلس اإلدارة واللجان التي يشغل عضويتها. 

 بعة والخمسون:المادة الرا

 ،ة المراجعةنتكوين لج

 الفقرة )ب(. 

ة المراجعة عضواا نلج سيجب أن يكون رئي

.  مستقالا

 

يرى مجلس إدارة الشركة بأن وجود عضو مستقل 

وعضو من خارج أعضاء المجلس كفيل بتحقيق 

الستقالل الذي يعزز من كفاءة أعمال اللجنة، وتجدر 

أعضائها رئيساا وذلك  اإلشارة الى أن اللجنة تعين من بين

 على لئحتها المعتمدة.
ا
 بناء

 المادة السبعون:

 تشكيل لجنة إدارة المخاطر

تشلَكل بقرار من مجلس إدارة الشركة 

 .لجنة تسمى )لجنة إدارة المخاطر(

ل يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل اللجنة في الوقت 

 على حجم العمل والمهام الحالية. كما ان
ا
 الحالي بناء

من مهام مجلس اإلدارة وضع السياسات التي تضمن 

التزام الشركة باألنظمة واللوائح وتعزز قدرتها في 

النمو والستدامة. ومن جانب اخر فان لجنة المراجعة 

ضمن مهامها في دراسة نظم وضوابط الرقابة 

الداخلية تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال 

سات واإلجراءات الشركة والتوصية للمجلس بالسيا

 الالزمة ومراجعتها بشلك دوري.
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 المادة الحادية والسبعون:

 اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

تختص لجنة المخاطر بما يلي )حسب 

النص الوارد في المادة الحادية 

 والسبعون من الالئحة(

ل يرى مجلس اإلدارة ضرورة لتشكيل اللجنة في الوقت 

 على حجم الع
ا
مل والمهام الحالية. كما ان الحالي بناء

من مهام مجلس اإلدارة وضع السياسات التي تضمن 

التزام الشركة باألنظمة واللوائح وتعزز قدرتها في 

النمو والستدامة. ومن جانب اخر فان لجنة المراجعة 

ضمن مهامها في دراسة نظم وضوابط الرقابة 

الداخلية تقوم بمراجعة المخاطر المتعلقة بأعمال 

ركة والتوصية للمجلس بالسياسات واإلجراءات الش

 الالزمة ومراجعتها بشلك دوري.

 

 والسبعون: الثانيةالمادة 

 اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية 

لك )ستة أشهر( على األقل، ولكما دعت 

 الحاجة الى ذلك.

 

 ل يوجد لجنة مشلكة، وعليه ل يوجد اجتماعات.

 المادة الخامسة والتسعون:

 تشكيل لجنة حوكمة الشراكت

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 

مختصة بحوكمة الشراكت، فعليه أن 

يفوض إليها الختصاصات المقررة 

بموجب المادة الرابعة والتسعين من 

هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة 

أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 

س اإلدارة، سنويا على األقل، وتزويد مجل

 بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

 على المادة الخمسون من لئحة حوكمة الشراكت 
ا
بناء

والتي تنص على أن يشلك مجلس اإلدارة لجاناا متخصصة 

وفقاا لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمكنها 

من تأدية مهامها بفعالية، ل يرى مجلس اإلدارة 

إلن  شكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشراكت وذلكت

من  عتبرتأعمال مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 

 المكونات الرئيسية للحوكمة ولك منها يساهم في

 تحقيق اهدافها، وعليه فإن اختزال تطبيقات الحوكمة

 في تطبيق مبادئ خاللا إعلى أعمال لجنة الحوكمة ُيعد 

 الحوكمة.

 

 

 

 

 ملكية األسهمالتغير في . 18

  وصف ألية مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا أعضاء مجلس

( من قواعد 45اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم(، أبلغوا المصدر بتلك الحقوق بموجب المادة )

 التسجيل واإلدراج. 

بتبليغ الشركة بأي تغيير  وأقربائهم تنفيذيينأعضاء مجلس اإلدارة وكبار ال عدالم يقم أي من المساهمين 

 م.2017ديسمبر  31في ملكية األسهم خالل السنة المنتهية في 
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 :أعضاء مجلس اإلدارة 

في وأقربائهم  تعود ألعضاء مجلس اإلدارةتعاقدية وحقوق اكتتاب مالية وأوراق وصف ألية مصلحة 

 أسهم أو أدوات دين الشركة.

 

 الحاليينأعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة السابقين

 

 

 

 

 

 

صافي  نهاية العام بداية العام اسم العضو

 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 انـيـنـبـيوسف بن عبد هللا ال

 ٪0.0 0.0 ٪0 0.0 3.000 ٪0 0.0 3.000 ابـــــــتـنـانس بن يوسف ك

 (%24) 7.888 ٪ 0 0.0 25.112 ٪0 0.0 33.000 لــيوسف بن عبدالرحمن الزام

 ٪0.0 0.0 ٪0.21 0.0 900.000 ٪0.21 0.0 900.000 يــلـوهـعـمحمد بن حمود ال

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 عبد العزيز بن هبدان الهبدان

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 4,000 0.0 0.0 4.000 وليد بن محمد الـعـيـســـــى

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ازــــمـجـسامي بن عبدهللا ال

الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( ويمثلها 

رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/ 

يوسف بن عبد هللا البنيان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة و

انس بن يوسف  /المهندس

يوسف  والمهندس/ كنتاب 

 بن عبدالرحمن الزاملا

179.135.832 

 
0.0 42.99٪ 

179.135.832 

 
0.0 42.99٪ 

0.0 

 
0.0٪ 

المؤسسة العامة للتأمينات 

يمثلها في واالجتماعية 

 /األستاذ عضوية مجلس اإلدارة

 عبد العزيز بن هبدان الهبدان

50.859.077 0.0 12.21٪ 51.002.270 0.0 12.24٪ 143.193 0.23 % 

العامة للتقاعد  المؤسسة

ويمثلها األستاذ / سامي بن 

 عبدهللا الجماز

19,207,948 0.0 4.60% 19.598.060 0.0 4.70% 390.112 2.03% 

صافي  نهاية العام بداية العام اسم العضو

 التغيير

نسبة 

أدوات  عدد األسهم التغيير

 الدين

نسبة 

 التملك

ات أدو عدد األسهم

 الدين

نسبة 

 التملك

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 خالد بن عبدالعزيز الـمـانــــع

 0.0 0.0 %0.02 0.0 100.000 %0.02 0.0 100,000 ناصر بن احمد الـســـــــيـاري

 (%100) 33.000 0.0 0.0 0.0 %0.01 0,0 33,000 سليمان بن محمد الخليفــــي
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 الحاليين: كبار التنفيذيين 

في أسهم أو لكبار التنفيذيين وأقربائهم تعود تعاقدية وحقوق اكتتاب مالية وأوراق وصف ألية مصلحة 

 أدوات دين الشركة

 
وتصنيف أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء الشراكت التي يكون عضواا في مجالس  أسماء. 19

 أو من مديريها إدارتها
 

للشركة على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء  ساسل( من النظام ا17تنص المادة )

  .تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من  تصنيف العضوية اسم العضو

 مديريها داخل أو خارج المملكة

 

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو 

 ا داخل أو خارج المملكةمن مديريه

 

 

 

 

 

 

األستاذ/ يوسف بن عبدهللا 

 البنيان

 

 

 

 

 

 

 غير تنفيذي

 داخل المملكة:

  مساهمة مدرجة(.سابك)شركة( ) 

 )شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب 

 .)مساهمة مدرجة(

 )شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو 

 .)مساهمة مدرجة(

  والصلب )حديد( )ذات الشركة السعودية للحديد

 مسئولية محدودة(.

 

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 داخل المملكة:

  شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات

 )ينبت( )ذات مسئولية محدودة(.

  )شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا

 )ذات مسئولية محدودة(.

  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل

 وينبع )مرافق( )ذات مسئولية

 محدودة(.

 

 خارج المملكة:

الباسيفيك )ذات شركة سابك آسيا 

 مسئولية محدودة(.

 

 

 

 

 

 

أنس بن يوسف  /المهندس

 كنتاب

 

 

 

 

 

 غير تنفيذي

 داخل المملكة:

 روكيماويات للبتساينوبيك تي إن جين و شركة سابك

 )ذات مسئولية محدودة(

 مسئولية محدودة( شركة الكيالت )ذات 

 ( ذات مشركة البيروني)سئولية محدودة 

  )شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو

 )مساهمة مدرجة(.

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 داخل المملكة:

 )شركة صدف )ذات مسئولية محدودة 

  شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات

 )ينبت( )ذات مسئولية محدودة(.

  )شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا

 )ذات مسئولية محدودة(.

  شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات

 )ذات مسئولية محدودة(.

 شرق(  الشركة الشرقية للبتروكيماويات(

 )ذات مسئولية محدودة(.

 ل يوجد خارج المملكة:

صافي  نهاية العام بداية العام اسم العضو

 التغيير

نسبة 

 التغيير
عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

نسبة 

 التملك

عدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

نسبة 

 التملك

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 342 0.0 0.0 342 رـــــــبـجـد الـمـحـحمد بن مأ

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 يــــالـمـحـعبد هللا بن خالد ال

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 واطــــــسـفهد بن عبد هللا ال

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 وانــلـعـعبد الجليل بن حسن ال

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 يـرانـهـــشـفيصل بن فهد ال

 ٪0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ديــــامـغـعبد هللا بن أحمد ال
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المهندس/ يوسف بن 

 عبدالرحمن الزامل

 

 

 

 غير تنفيذي

 داخل المملكة:

  )شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو

 )مساهمة مدرجة(.

  مساهمة مقفلة(شركة اإلنماء لالستثمار( 

 خارج المملكة:

  شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )ذات مسؤولية

 محدودة(.

 

 داخل المملكة:

 )شركة صدف )ذات مسئولية محدودة 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األستاذ/ محمد بن حمود 

 العوهلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضو مستقل

 

 

 

 

 

 

 داخل المملكة:

 (سافكواألسمدة العربية السعودية )ركة ش 

 .)مساهمة مدرجة(

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 

 

 

 

 

 داخل المملكة:

 مساهمة  البنك السعودي األمريكي(

 (مدرجة

  مساهمة مقفلة( شركة رنا لالستثمار( 

الشركة السعودية للفنادق والمناطق 

 (مدرجة)مساهمة  السياحية

 )شركة ينساب )مساهمة مدرجة 

 ل يوجد :المملكة خارج 

 

 

 

 

 

األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان 

 الهبدان

 

 

 

 

 غير تنفيذي

 داخل المملكة:

 )شركة سابك )مساهمة مدرجة 

  )شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو

 )مساهمة مدرجة(.

  مساهمة مدرجة(السعودية شركة التصالت( 

  (مقفلةشركة السعودي الفرنسي المالية )مساهمة 

 

 

 ل يوجد ج المملكة:خار 

 

 داخل المملكة:

 مساهمة  شركة مركز مكة الطبي(

 مقفلة(

 مساهمة مدرجة( بنك الجزيرة( 

 مساهمة  البنك السعودي الفرنسي(

 مدرجة(

  شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين

 )مساهمة مدرجة( التعاوني

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 

 

 

 

 

 

 

وليد بن محمد  /الدكتور

 العيسى

 

 

 

 

 

 

 

 عضو مستقل

 داخل المملكة:

  للتنمية العقارية )مساهمة مقفلة(شركة العقيق 

 ( مدرجةمساهمة شركة طيبة القابضة) 

 مساهمة مقفلة( شركة اصيلة القابضة( 

  واحة األلياف الزجاجية )مساهمة مقفلة(الشركة 

 مساهمة  الشركة السعودية للضيافة التراثية نزل(

 مقفلة(

 السعودية )سافكو(  شركة األسمدة العربية

 )مساهمة مدرجة(.

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 داخل المملكة:

 

  شركة هرفي للخدمات الغذائية

 (مدرجة)مساهمة 

  الشركة العربية للمناطق السياحية أراك

 )مساهمة مقفلة(

 

 

 

 

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 

سامي بن عبدهللا األستاذ/ 

 الجماز

 

 

 عضو مستقل

 داخل المملكة:

 ركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( ش

 )مساهمة مدرجة(.

 مساهمة مقفلة( شركة اسمنت الصفوة( 

 

 ل يوجد خارج المملكة:

 

 ل يوجد داخل المملكة:

 

 

 

 

 ل يوجد خارج المملكة:
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واللجان  المؤهالت العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة. 20

 رة التنفيذيةواإلدا
 واللجان أعضاء مجلس اإلدارة

 
 المؤهالت الوظائف السابقة والخبرات الوظيفة الحالية اسم العضو

 يوسف بن عبدهللا البنيان /األستاذ

 

 )رئيس مجلس اإلدارة(

 

نائب رئيس مجلس 

اإلدارة الرئيس 

التنفيذي لشركة 

 )سابك(

  ئيس التنفيذي للمالية لشركة سابكنائب الر 

 فيذي للموارد البشرية لشركة سابكرئيس التننائب ال 

  لقطاع البتروكيماويات لشركة سابكنائب الرئيس التنفيذي 

 مدير عام لشركة سابك في أمرياك 

 مدير عام لشركة سابك في آسيا 

 

 ماجستير إدارة صناعية 

 باكلوريوس اقتصاد 

 أنس بن يوسف كنتاب /المهندس

 

 )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

 

 (الترشيحات والماكفآت)عضو لجنة 

 

نائب الرئيس 

قطاع  –التنفيذي 

 المغذيات الزراعية

  مدير عام التخطيط والتشغيل للوسطيات  2009الى  2008من

 الكيمائية

 نائب الرئيس لالوليفينات والغازات صناعية 2013الى  2009من 

 بروبليننائب الرئيس للبولي  2015الى  2013من 

  س للبولي اثليننائب الرئي 2016الى  2015من 

 قطاع المغذيات الزراعية –حتى اآلن نائب الرئيس التنفيذي  2016من 

 

 يوس في الهندسة ور باكل

 المياكنيكية

 نعبد الرحمالمهندس/ يوسف بن 

 الزامل

 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 

مستشار لمعالي 

وزير الطاقة 

والصناعة والثروة 

المعدنية، ورئيس 

مشروع االستراتيجية 

 صناعةالوطنية لل

 مدير اعمال الكيماويات 1990الى  1977من 

 مدير عام الشركة السعودية لتسويق األسمدة 1993الى  1991من 

 نائب الرئيس للتسويق 1998الى  1994من 

 رئيس الشركة السعودية لألسمدة 2002الى  1998من 

 نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات 2013الى  2002من 

 والتخطيط التنفيذي لالستراتيجيات نائب الرئيس 2016الى  2013نم 

 

  باكلوريوس في الهندسة

 الكيميائية

 األستاذ/ محمد بن حمود العوهلي

 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 

 (الترشيحات والماكفآتلجنة  رئيس)

 

رئيس  –رجل أعمال 

 مجموعة البيدر

  رئيس مجموعة البيدر للتجارة والمقاوالت والتي تعمل في مجاالت

مالية، المقاوالت، الصيانة والتشغيل، معدات )االستثمارات ال

 السالمة واألمن الصناعي(

 ماجستير إدارة أعمال 

 بن هبدان الهبدان زعبد العزياألستاذ/ 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 )رئيس لجنة المراجعة(

 

مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات    متقاعد

 االجتماعية

  30ألكثر من  ؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةبالمخبرة عمليه 

 عام.

 الشراكت المساهمة. مجالس اإلدارات واللجان في عضو عدد من 

 

 إدارة ماجستير 

 

 وليد بن محمد العيسى /الدكتور

 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 

 )عضو لجنة المراجعة(

 

الرئيس التنفيذي 

لالستثمار بشركة 

 اصيلة لالستثمار

 

 ية م مهندس كهربائي بالشركة السعود2000الى  1997من

 للبتروكيماويات بمدينة الجبيل

 عة والية م مساعد للبحوث العلمية بجام2009م الى 2004نم

 ستي بارك ينفر-بنسلفانيا

 باريس م أستاذ مساعد بجامعة2014م الى 2009من 

 م أستاذ مشارك بجامعة باريس2016م الى 2014من 

 يذي لالستثمار بشركة اصيلة م حتى تاريخه الرئيس التنف2016من

 لالستثمار

  باكلوريوس في الهندسة

 الكهربائية

  دبلوم فوق الجامعي في

 إدارة االعمال

  دبلوم فوق الجامعي في

 المالية

  ماجستير في إدارة

 االعمال

 دكتوراه في المحاسبة 

 

 األستاذ/ سامي بن عبدهللا الجماز

 

 )عضو مجلس اإلدارة(

 

 (اكفآتالترشيحات والم)عضو لجنة 

 

مدير عام تقنية 

 المعلومات

  م مدير إدارة التشغيل والشباكت2010م الى 2006من 

 ر إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة م مدي2017م الى 2010 من

 العامة للتقاعد

 باكلوريوس حاسب الي 

 ال الشيخاألستاذ/ محمد إبراهيم 

 )عضو لجنة المراجعة(

 من خارج أعضاء المجلس

 

خطيط مدير أعلي الت

وقياس األداء باإلدارة 

 المالية بسابك

 

 

 مدير أعلي إدارة التخطيط والتحكم باإلدارة المالية بسابك 

 مدير أعلي إدارة التقارير ودعم القرارات المالية العالمية باإلدارة 

 المالية بسابك

  ماجستير إدارة األعمال

من جامعة ميزوري 

بالواليات المتحدة 

 األمريكية

 دارة المالية باكلوريوس اإل

 من جامعة الملك سعود

 Certified SAP 

Management 

Accounting (CO) 
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 اإلدارة التنفيذية

 
 المؤهالت الوظائف السابقة والخبرات الوظيفة الحالية اسم العضو

احمد بن  /المهندس

 محمد الجبر

 

 رئيس الشركة

 

ات سنة بالعمل مع الشركة السعودية للصناع 30خبرة ألكثر من  

االساسية )سابك( وبتدرج وظيفي في المناصب الى ان شغل وظيفة 

رئيس شركة الجبيل لألسمدة )البيروني( ثم رئيس شركة شرق 

للبتروكيماويات ثم رئيس شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو( 

 م حتى تاريخه.01/04/2015اعتبارا من تاريخ 

 ائية يباكلوريوس هندسة كيم

الملك  جامعةمن  تطبيقية

 فهد للبترول والمعادن

عبدهللا بن  /المهندس

 خالد الحمالي

 

لإلدارة  المدير التنفيذي

  الفنية

 

  لشركة سافكو لفنيةلإلدارة امدير تنفيذي 

 تقلد العديد من المناصب في شركة سافكو 

  وذلك ضمن خبرته الممتدة للفنيةيتولى حاليًا منصب مدير تنفيذي ،

 عاما. 23ألكثر من 

 

 

 لوريوس هندسة باك

 كملجامعة امن مياكنيكية 

 فهد

  ماجستير في اإلدارة التنفيذية

من مدرسة ثندربيرد العالمية 

 في اإلدارة العالمية

عبدالجليل بن المهندس/ 

 حسن العلوان

 

إلدارة  تنفيذيالمدير ال

 لصيانةا

 

 لصيانة لشركة سافكودارة ادير تنفيذي إلم 

  افكوالعديد من المناصب في شركة ستقلد 

 خبرته  يتولى حاليًا منصب مدير تنفيذي للصيانة، وذلك ضمن

 عاما. 24الممتدة ألكثر من 

  باكلوريوس هندسة كهربائية

 الملك فهد جامعةمن 

فيصل بن  /المهندس

 فهد الشهراني

 

 

 

 إلدارة تنفيذيالمدير ال

 سافكو –تشغيل ال

 

 

 

  5مدير أعلى تشغيل مشروع سافكو 

 4 مدير أعلى تشغيل سافكو 

 ة الفنية لالتحاد العربي لألسمدةعضو اللجن 

 يس لجنة االستجابة للطوارئرئ 

  5وسافكو  4المشاركة في إدارة وتشغيل مشاريع سافكو  

 

  هندسة كيمائية باكلوريوس

امعة الملك جمن  تطبيقية

 فهد للبترول والمعادن

  العديد من الدورات التدريبية

القيادية في شركة سابك 

 إلعداد القادة

 

 

فهد بن  /المهندس

 عبدهللا السواط

 

 

 

 

 

إلدارة  تنفيذيالمدير ال

  ابن البيطار – تشغيلال

 

 

 

 

 

 مدير أعلى تشغيل ابن البيطار 

  والعتماديةمدير اعلى التفتيش 

 مدير التفتيش لمصنع سافكو 

 مهندس أعلى اعتمادية 

 مهندس أعلى تفتيش 

 مهندس مشروع 

 مهندس تفتيش 

  االعتمادية جال الصناعة )التفتيش وسنة في م 14كثر من أخبرة

والمشاريع والتشغيل( وكذلك في تصنيع المعدات المياكنيكية 

 الثابتة المبادالت الحرارية والخزانات واوعية الضغط العالي والمنخفض.

 

 باكلوريوس هندسة 

جامعة الملك من مياكنيكية 

 فهد

  ماجستير في اإلدارة التنفيذية

 من مدرسة ثندربيرد العالمية

 في اإلدارة العالمية

 

األستاذ / عبدهللا بن احمد 

 الغامدي

 حالياً  الماليةاإلدارة مدير أعلى   مدير أعلى اإلدارة المالية

  سابقاً المالية اإلدارة مناصب في ال يد منعدالتقلد 

  سابقاً  شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماوياتعضو مجلس إدارة 

  القطاعين الحكومي  نبي سنة اكنت ما 25خبرة امتدت ألكثر من

 والخاص

 

 من  محاسبة باكلوريوس

 زعبد العزيجامعة الملك 

  باإلضافة الى العديد من

الدورات المتقدمة في المجال 

 المالي واالقتصادي
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 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور. 21
  

 لى النحو التالي:م، واكن سجل الحضور ع2017( جلسات خالل العام 7عقد مجلس اإلدارة )

 

 سجل الحضور

 

 الدورة السابقة

 م2017   -م  2014
 م2020   -م   2017الدورة الحالية   

 

 اسم العضو

االجتماع 

 األول

االجتماع 

 الثاني

االجتماع 

 الثالث

االجتماع 

 الرابع

االجتماع 

 الخامس

االجتماع 

 السادس

االجتماع 

 السابع

 اإلجمالي
فبراير  14

 م2017

29 

مارس 

 م2017

29 

مارس 

 م2017

يونيو  11

 م2017

26 

أغسطس 

 م2017

أكتوبر  22

 م2017

13 

ديسمبر 

 م2017

        7 انـــــيـنـبـيوسف بن عبد هللا ال /األستاذ

 ابـــــــتـنـالمهندس/ أنس بن يوسف ك
بداية الدورة في 

 م29/03/2017
     5 

 لـالمهندس / يوسف بن عبدالرحمن الزام
بداية الدورة في 

 م29/03/2017
X    X 3 

        7 يــلــوهــعــمحمد بن حمود الاألستاذ/ 

        7 دانــــعبد العزيز بن هبدان الهباألستاذ/ 

        7 ىـــــــسـيـعـوليد بن محمد الالدكتور/ 

 ــازــــاألستاذ/ سامي بن عبدهللا الـجـمــ
ة الدورة في بداي

 م29/03/2017
X     4 

 م23/03/2017بتاريخ  انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس   المهندس/ خالد بن عبد العزيز الـمـانـــع

 م23/03/2017انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس بتاريخ    المهندس/ ناصر بن أحمد الـســـــــيـاري

 م23/03/2017انتهت عضويته بنهاية دورة المجلس بتاريخ    يفـــــــياألستاذ/ سليمان بن محمد الخل

 م. وحتى انعقاد الجمعية 23/03/2017 انتهاء دورة المجلس الموافق تاريخعية العامة اعمال المجلس من الجم اجازت

 م.29/03/2017العامة بتاريخ 

  
فيها مصلحة ألحد أعضاء أو اكنت  فيها،تكون الشركة طرفاا التي العقود واألعمال . 22

 ا أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهممجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيه

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 بهم 

 

 

 

 



 

 
 م2017اإلدارة للعام المالي  مجلس تقرير     

21 
 

  

 
  أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةماكفآت . 23

 

في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها في نظام 

الشراكت، ولئحة حوكمة الشراكت، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاا لنظام الشراكت الخاصة 

  .درجة، ونظام الشركة األساسبالشراكت المساهمة الم

 

 : اإلفصاح عن سياسة الماكفآت وعن كيفية تحديد ماكفآت أعضاء المجلس واإلدارة أولا

 التنفيذية في الشركة. 

 للماكفآت.ادئ المنظمة تنص سياسة الماكفآت المعتمدة من الجمعية العامة على القواعد والمب

 :أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة

 أعضاء مجلس اإلدارة  ماكفآت –بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات  –جلس اإلدارة يحدد م

 :المنبثقة وفقاا للمبادئ التاليةالدائمة ولجانه 

o  أن يكون تنظيم الماكفآت متوافقال مع أهداف الشركة الستراتيجية، وعامالا لتحفيز أعضاء

يق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية المنبثقة على تحقالدائمة مجلس اإلدارة ولجانه 

 .أعمالها واستدامتها

o أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة. 

o  أن تكون عامالا في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز

 .قدرة الشركة في تحقيق أهدافها

 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في  200.000تحق عضو مجلس الدارة ماكفأة سنوية مقدارها يس

 .المجلس

  المنبثقة عنه )بما في ذلك لجنة المراجعة( الدائمة يستحق عضو مجلس الدارة المشارك في اللجان

 اكن العضو مشاراكا في لجنة واحد 150.000ماكفأة سنوية مقدارها 
ا
 .ة او عدة لجانريال سعودي سواء

  بما في ذلك الدائمة يستحق العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة( المشارك في إحدى لجان المجلس(

 اكن العضو مشاراكا في لجنة واحدة او  150.000لجنة المراجعة( ماكفأة سنوية قدرها 
ا
ريال سعودي سواء

  .عدة لجان

  بسمعتها واسترداد ما صرف من ماكفآت يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق

 :وتعويضات وأي تاكليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال

o  ارتاكب العضو عمل ُمِخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة

 .العربية السعودية أو في أي بلد آخر
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o باته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركةعند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواج. 

o  التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة  بسبب – بقرار من الجمعية العامة –انهاء العضوية

  .واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس اإلدارة

 

 :كبار التنفيذيين 

  كبار التنفيذيين، على ان  ماكفآت –بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات  –يحدد مجلس اإلدارة

 :تكون وفقاا للمبادئ التالية

o  أن تكون الماكفآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة الستراتيجية، وعامالا لتحفيز

كبار التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها 

 .واستدامتها

o اطها وحجمها، والمهارات والخبرات أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونش

 .المطلوبة

o  أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت

 .الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها

o  أل تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها

 .على تحقيق أهدافها

 

وبيان أي انحراف  بها،: توضيح العالقة بين الماكفآت الممنوحة وسياسة الماكفآت المعمول ثانياا 

 جوهري عن هذه السياسة.

 

من عضو مجلس اإلدارة وعضو  اا لك ماكفآت –بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات  –يحدد مجلس اإلدارة 

وكبار التنفيذيين، وفقاا للضوابط  ضاء مجلس اإلدارةاللجنة من أعضاء مجلس الدارة وعضو اللجنة من غير أع

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.

 بها.ي انحراف عن السياسة المعمول وعليه ل يوجد أ
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يبين الجدول التالي الماكفآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بمن فيهم : ثالثاا 

 م31/12/2017الرئيس التنفيذي والمدير المالي، التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة .أ
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 أواًل: األعضاء المستقلين

 44,496 236.000 0 0 0 0 0 0 0 236,000 0 0 0 15,000 21,000 200,000 محمد بن حمود العوهلي 1

 44,496 257.000 0 0 0 0 0 0 0 257,000 0 0 0 36.000 21,000 200,000 وليد بن محمد العيسى 2

 45,296 21.000 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 0 0 9,000 12,000 0 سامي بن عبدهللا الجماز 3

 
 سليمان بن محمد الخليفي

 )عضو سابق(
200.000 6.000 . . . . 206.000 . . . . . . . 206.000 2.570 

 136,858 720.000 0 0 0 0 0 0 0 720,000 0 0 0 60,000 60,000 600,000 المجموع

 

 ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

 42,896 221.000 0 0 0 0 0 0 0 221,000 0 0 0 0 21,000 200,000 يوسف بن عبدهللا البنيان 1

 44,496 24.000 0 0 0 0 0 0 0 24,000 0 0 0 9,000 15,000 0 انس بن يوسف كنتاب 2

 40,326 9.000 0 0 0 0 0 0 0 9,000 0 0 0 0 9,000 0 يوسف بن عبدالرحمن الزامل 3

 41,776 257.000 0 0 0 0 0 0 0 257,000 0 0 0 36,000 21,000 200,000 عبدالعزيز بن هبدان الهبدان 4

 خالد بن عبدالعزيز المانع 5

 )عضو سابق(
200.000 6.000 6.000 . . . 212.000 . . . . . . . 212.0000 400 

 السياري ناصر بن احمد  6

 )عضو سابق(
200.000 6.000 3.000 . . . 209.000 . . . . . . . 209.000 2.571 

 172.465 932.000 0 0 0 0 0 0 0 932,000 0 0 0 54,000 78,000 800,000 المجموع

 

 

 

 كبار التنفيذيين .ب

 
وظائف كبار 

 التنفيذيين

 الماكفأة المتغيرة الماكفأة الثابتة
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 المجموع

 الرئيس التنفيذي

 7.363.534ر01 0 0 2.051.050ر60 0 281.534ر98 1.769.515ر62 0 0 5.312483ر41 0 1.612.751ر41 3.699.732ر00

المدير التنفيذي إلدارة 

 سافكو –التشغيل 

لمدير التنفيذي إلدارة ا

 الصيانة

 إلدارةلالمدير التنفيذي 

 الفنية

 مدير أعلى اإلدارة المالية

 7.363.534ر01 0 0 2.051.050ر60 0 281.534ر98 1.769.515ر62 0 0 5.312483ر41 0 1.612.751ر41 3.699.732ر00 المجموع

              خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى الماكفآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي.*    
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 ج. أعضاء اللجان

 

 لمراجعةأعضاء لجنة ا
 الماكفأة الثابتة

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 المجموع بدل حضور الجلسات

1 
 األستاذ / عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

 )رئيس اللجنة(
50.000 36.000 86.000 

2 
 الدكتور / وليد بن محمد العيسى

 )عضو اللجنة(
50.000 36.000 86.000 

3 
 األستاذ / محمد بن إبراهيم ال الشيخ

 و اللجنة()عض
0 21.000 21.000 

4 
 األستاذ / أحمد بن سليمان العيد

 سابقًا( -)عضو اللجنة 
50.000 15.000 65.000 

 258.000 108.000 150.000 المجموع

 

 أعضاء لجنة الترشيحات والماكفآت
 الماكفأة الثابتة

 )عدا بدل حضور الجلسات(
 المجموع بدل حضور الجلسات

1 
 مود العوهلياألستاذ / محمد بن ح

 )رئيس اللجنة(
50.000 15.000 65.000 

2 
 المهندس / أنس بن يوسف كنتاب

 )عضو اللجنة(
0 9.000 9.000 

3 
 سامي بن عبدهللا الجمازاألستاذ / 

 )عضو اللجنة(
0 9.000 9.000 

4 
 المهندس / خالد بن عبدالعزيز المانع

 سابقًا( -اللجنة رئيس )
50.000 6.000 56.000 

5 
 ندس / ناصر بن احمد السياريالمه

 سابقًا( -)عضو اللجنة 
50.000 3.000 53.000 

 192.000 42.000 150.000 المجموع

 

 

 

 

اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علماا . 24

 وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها بمقترحات المساهمين

". ويهدف وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة"ة على تنص لئحة عمل مجلس اإلدار 

 دائها.أوملحوظاتهم حيال الشركة ووتلقي مقترحاتهم  المساهمين،هذا اإلجراء لإلجابة على استفسارات 

ومن جانب آخر فإن النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة الشتراك في 

ولت والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة اعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح التي المدا

تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق الستفسار وطلب المعلومات والجابة على استفساراتهم بما ل يضر 

 بمصالح الشركة. 
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 الماكفآتالتنازل عن . 25 

 .ماكفآتتنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي بموجبه ق ل يوجد أية ترتيبات أو اتفا

 

 التنازل عن األرباح. 26

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

 

 . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها27

جلس اإلدارة لجنة الترشيحات والماكفآت، وفيما يلي ملخص شلكت الجمعية العامة لجنة المراجعة، وشلك م

 لمهام هاتين اللجنتين وتكوينهما:

 لجنة المراجعة:

   تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من توفر  .1

 ها في اداء األعمال والمهام المنوطة بها.الالزمة ومدى فاعليت الموارد

 دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها. .2

 دراسة نظام وضوابط الرقابة الداخلية في الشركة وإعداد التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى كفايته. .3

لشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات دراسة تقارير ادارة المراجعة الداخلية في ا .4

 الواردة فيها.

دراسة السياسات المحاسبية المتبعة لدى الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس  .5

 اإلدارة بشأنها فيما يتعلق بالجوانب الرقابية.

قة لبيانات المالية للشركة وإعالناتها المتعلوالسنوية وا – ربع السنوية –دراسة القوائم المالية األولية  .6

بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها لضمان 

 نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

ي  .7 ـنِّ  عل –إبداء الرأي الفل
ا
لية الما فيما إذا اكن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم –طلب مجلس اإلدارة  ىبناء

ن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم  َمل ضل ـتل للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتل

 المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد  .8

 اللهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها حيال ذلك.التحقق من استق

تقييم اداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة خطة عملهم وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم  .9

 على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع الدارة التنفيذية.
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ـد من اِتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والـتل  .10  ـأَكُ

 التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة. .11

دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية،  .12

 حسابات، وابداء الرأي بشأنها.ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية ومراجعي ال

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح ماكفأته  .13

 وتقييم أدائه بشلك سنوي.

مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها  .14

 ارة.حيال ذلك إلى مجلس اإلد

 

 

 يانات الحضور للك اجتماعبيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع ب

  م. وحتى انعقاد 23/03/2017اجازت الجمعية العامة اعمال المجلس من تاريخ انتهاء دورة المجلس الموافق

 م.29/03/2017الجمعية العامة بتاريخ 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية 
 

ة تلعب دوراا محوريا في تحقيق أهداف الشركة وطمأنة أصحاب المصالح، إن اإلجراءات الرقابية الداخلية الفعال

وإن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية والتأكد من مدى سالمة تطبيقه. 

ة يستند نظام الرقابة الداخلية على رؤية وتقدير إدارة الشركة لوضع نظام رقابة يتناسب مع األهمية النسبي

للمخاطر المالية والتشغيلية 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 

الداخلية المعتمدة في الشركة يعتبر  األخطاء الجوهرية والخسائر المتعلقة بها، كما أن تقييم أنظمة الرقابة

من األمور الهامة ويهدف لكتشاف مواطن الضعف فيها ومن ثمة تسليط عملية المراجعة عليها. تعبر 

أنظمة الرقابة الداخلية عن الخطة التنظيمية وجميع اإلجراءات والمقاييس المتبناة من قبل الشركة من أجل 

 
 االجتماع

 (1رقم )

 م9/1/2017

 االجتماع

 (2رقم )

 م15/1/2017

 االجتماع

 (3رقم )

 م6/2/2017

 االجتماع

 (4رقم )

 م12/2/2017

 االجتماع

 (5رقم )

 م20/3/2017

 االجتماع

 (6رقم )

 م18/4/2017

 االجتماع

 (7رقم )

 م28/4/2017

 االجتماع

 (8رقم )

 م17/5/2017

 االجتماع

 (9رقم )

 م24/7/2017

 االجتماع

 (10رقم )

 م23/10/2017

 االجتماع

 (11رقم )

 م6/11/2017

 االجتماع

 (12رقم )

 م12/12/2017

بن  زعبد العزي األستاذ/

 هبدان الهبدان

 

 )رئيس اللجنة(

 

            

بن محمد  الدكتور/ وليد

 العيسى

 

 )عضو اللجنة(

 

            

األستاذ/ محمد بن 

 إبراهيم آل الشيخ

 

 )عضو اللجنة(

 

        م(2017مارس  29)بداية الدورة بتاريخ 

األستاذ/ أحمد بن 

 سليمان العيد

 

 )عضو اللجنة سابقًا(

 

     
 م 23/03/2017انتهت الدورة السابقة بتاريخ 

 مع انتهاء دورة المجلس
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ان صحة ومصداقية المعلومات الناتجة عن األنظمة المعلوماتية في ضمان السير الحسن لجميع الوظائف وضم

 :الشركة، وفيما يلي بيان بأبرز األنظمة الرقابية الموجودة بالشركة وتقييم اللجنة لها

 

:  الهيلك التنظيمي أولا

 قدويوجد بالشركة هيلك تنظيمي يتم من خالله تحقيق الرقابة الداخلية من الجانب المحاسبي واإلداري 

المقترحة عليه،  والتغييرات –من الناحية الرقابية  –استعرضت اللجنة خالل اجتماعاتها الهيلك التنظيمي للشركة 

ورأت بأن الهيلك التنظيمي بالشركة ينظم العالقات الدارية ويعكس متطلبات الحوكمة ويتناسب مع حجم 

 .عمليات الشركة

:  جدول الصالحيات ثانياا

 –من الناحية الرقابية  –صالحيات ينظم الصالحيات والمسؤوليات، حيث استعرضت اللجنة يوجد بالشركة جدول 

 -المراجعة الدورية والتغيرات في األنظمة  نتيجة –خالل اجتماعاتها التغيرات المقترحة على جدول الصالحيات 

 .اعتمادهوناقشتها وأبدت عدداا من المالحظات التي انعكست عليه قبل توصية اللجنة للمجلس ب

 

:  الُنظم اآللية ثالثاا

وهو أحد أفضل أنظمة ادارة موارد الشراكت، حيث يشتمل هذا النظام على  (SAP) يوجد بالشركة نظام

مجموعة من البرامج )التطبيقات( التي تغطي جوانب منها المحاسبة المالية، التحكم، الخزينة، الموارد البشرية، 

الصيانة الوقائية، التخطيط واإلنتاج، إدارة الجودة، خدمة العميل، أنظمة  المبيعات والتوزيع، ادارة المواد،

المشاريع، ادارة عالقات العمالء، وإدارة المدادات. إن استخدام هذا النظام يحقق العديد من المزايا أهمها 

لفصل المالئم بين مركزية البيانات، والرقابة المحاسبية السليمة على موارد المنشأة وحماية أصولها من خالل ا

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. وعند 

جع الحسابات، أكدت عليه ضرورة أن تغطي خطته مراجعة األنظمة اآللية لرتباط فعالية مناقشة اللجنة خطة مرا

األنظمة اآللية بصحة وسالمة المعلومات المالية التي تنعكس بالقوائم المالية. عليه، قدم مراجع الحسابات 

نة إدارة الشركة تغطية متخصصة نتج عنها عدد من المالحظات والتوصيات حول األنظمة اآللية ووجهت اللج

إضافة على ذلك، ترى  .بالعمل على تنفيذ تلك التوصيات، كما وجهت إدارة المراجعة الداخلية بمتابعة التنفيذ

 اللجنة أن تحقيق األهداف المرجوة من أي نظام آلي يرتبط بتدريب اكفة مستخدميه.

 

:  السياسات واإلجراءات رابعاا

إلجراءات التي تغطي مختلف الجوانب اإلدارية، والمالية، والتشغيلية، يوجد بالشركة عدد كبير من السياسات وا

والحوكمة، وقواعد السلوك المهني والتي تحقق أهداف الشركة من خالل اللتزام بها. وترى اللجنة كفاية 
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 السياسات واإلجراءات واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة والتي تحكم سير عملها، ولم يظهر لها

 ضعفاا جوهرياا في تطبيقها.

 

:  وجود إدارة مراجعة داخلية مستقلة خامساا

 تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والتحقق من مدى التزام الشركة وعامليها باألنظمة

إدارة المراجعة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها. وقد اشرفت لجنة المراجعة على 

 الداخلية بالشركة، ودرست تقاريرها وأهم مالحظاتها، وتابعت تنفيذ خطتها السنوية.

 

:  وجود آليات لإلبالغ عن الممارسات المخالفة سادساا

من –توجد بالشركة آليات متعددة لإلبالغ عن الممارسات المخالفة، وُيتاح للمبلغ إخفاء هويته وتتعهد الشركة 

بعدم تتبع المبلغين في حال لم يرغبوا بالكشف عن هوياتهم. ويمكن اإلبالغ عن أي  –كتوبةخالل سياسات م

اإلبالغ عن حالت السرقة والغش والتدليس  –على سبيل المثال ل الحصر  –ممارسة مخالفة أو شكوك وتشمل 

لها. وترى اللجنة كفاية والتزوير والرشوة ومخالفات األنظمة والقوانين واساءة استخدام ممتلاكت الشركة وأصو

 آليات اإلبالغ عن الممارسات المخالفة.

 

 نتائج تقييم أنظمة الرقابة الداخلية

 على ما قدمته إدارة الشركة، وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي فإنه لم يتضح 
ا
بناء

 للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

 

  -لجنة الترشيحات والماكفآت: 

   تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

  إعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة والتوصية

 لمجلس اإلدارة بشأنها، وذلك لعتمادها من الجمعية العامة للشركة.

 عضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة التوصية لمجلس اإلدارة بماكفآت أ

 وفقاا للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

  إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار

 التنفيذيين.

 ة، والتوصية بشأنها.تحديد أنواع الماكفآت التي تمنح للموظفين في الشرك 

  إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة، والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك لعتمادها من

 الجمعية العامة للشركة.
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  التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاا لسياسة ومعايير العضوية المعتمدة من

 الجمعية العامة.

  المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف المراجعة السنوية لالحتياجات

 .للقدرات والمؤهالت المطلوبة

  مراجعة سياسة ومعايير العضوية لمجلس الدارة بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد

ات والمؤهالت تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة، وأهداف الشركة الستراتيجية والمهار 

 الالزمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.

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

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

 يد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركةتحد. 

  وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة، والتوصية

 شأنها.ب

  المنبثقة واإلدارة التوصية لمجلس الدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه

.  التنفيذية سنوياا

 .تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة 

  التأكد بشلك سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا اكن العضو

 .يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

 ضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألع 

 .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

 ونية باإلضافة الى مهام اللجان واختصاصاتها الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقان

  التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات

والمهارات المطلوبة، ومراجعتها بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على 

 مؤهالت الالزمة لتحقيقها.أهداف الشركة الستراتيجية والمهارات وال

  شأن بوضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيلك التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات

 .التغييرات التي يمكن إجراؤها

  شأنها.بوضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية 
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 ة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماعبيان بعدد اجتماعات اللجن

 
 بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع لجنة الترشيحات والماكفآت

 تاريخ االجتماع
 االجتماع الخامس االجتماع الرابع االجتماع الثالث االجتماع الثاني االجتماع األول

 م09/12/2017 م03/10/2017 م24/08/2017 م22/03/2017 م12/02/2017

 األستاذ/محمد بن حمود العوهلــــــي

 )رئيس اللجنة(

 

     

 كــنــتـــاب يوسفأنس بن  /المهندس

 )عضو اللجنة(

 

    م29/03/2017بداية الدورة 

 األستاذ/ سامي بن عبدهللا الـجـمــــاز

 )عضو اللجنة(

 

    م29/03/2017بداية الدورة 

 المهندس / خالد بن عبدالعزيز المانع

 )رئيس اللجنة سابقًا(

 

  
  م23/03/2017انتهت الدورة السابقة بتاريخ 

 مع انتهاء دورة المجلس

 المهندس / ناصر بن احمد السيـاري

 )عضو اللجنة سابقًا(

 

 
X 

 )اعتذر عن الحضور(

 م 23/03/2017انتهت الدورة السابقة بتاريخ 

 مع انتهاء دورة المجلس

  م.29/03/2017م. وحتى انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 23/03/2017اجازت الجمعية العامة اعمال المجلس من تاريخ انتهاء دورة المجلس الموافق 

 

 

الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه  ،حيثما ينطبق

 .ة التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدتواعضاءه، والجهة الخارجي

 لتقييم  وضع مجلس اإلدارة في لكل 
ا
من لئحة عمل مجلس اإلدارة وجميع لوائح عمل لجان مجلس اإلدارة إجراء

  أعمال المجلس واللجان بشلك سنوي.

 
 

 إقرارات مجلس اإلدارة. 28
 

 أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح. .1

 ابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفعالية.أن نظام الرق .2

 أنه ل يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. .3
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة . 29

 اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات وأسماء أعضاء مجلس
 

 

 
 اعتاريخ االجتم

 الجمعية العامة غير العادية

 م29/03/2017

 الجمعية العامة العادية

 م26/12/2017

 

ع
ما

جت
ال

 ل
ن

ري
ض

حا
ال

ء 
ضا

ع
أل

ء ا
ما

س
أ

 

 ابـــــتـنـأنس بن يوسف كالمهندس/ انــــاألستاذ/يوسف بن عبدهللا البني 1

 يوسف بن عبدالرحمن الزاملالمهندس/ عـالمهندس/خالد بن عبدالعزيز المان 2

 يــــــمحمد بن حمود العوهلاألستاذ/ اريــــالمهندس/ناصر بن احمد السي 3

 دانـــعبدالعزيز بن هبدان الهباألستاذ/ يـــاألستاذ/محمد بن حمود العوهل 4

 ازــــــمـجـسامي بن عبدهللا الاألستاذ/ يــاألستاذ/سليمان بن محمد الخليف 5

 هبداناألستاذ/عبدالعزيز بن هبدان ال 6
 

 ىـــــالدكتور/وليد بن محمد العيس 7
 

 
  ين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابهاطلبات الشركة لسجل المساهم. 30

 

  مرات 6 المساهمين تسجالم بطلب 2017 /31/12ة المنتهية في المالي السنةقامت الشركة خالل 

 :ويبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها

 
 السبب التاريخ رقم الطلب

 تحديث قائمة المساهمين المستحقين لألرباح على موقع الشركة م08/02/2017 1

 اإلعداد للجمعية العامة م29/03/2017 2

 م.2016من عام  الثانياستحقاق توزيع أرباح للنصف  م11/04/2017 3

 م.2017استحقاق توزيع أرباح للنصف األول من عام  م13/09/2017 4

 اإلعداد للجمعية العامة م26/12/2017 5

 إجراءات الشراكت لنهاية العام وإعداد تقرير مجلس اإلدارة م31/12/2017 6

 
 

 عالقة وطرف ذيبين الشركة وصف ألي صفقة . 31
 

تقوم سابك وبعض شراكتها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص 

خدمات المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد التقنية وال

 والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة.
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 المستحقةالمسددة والمدفوعات النظامية . 32
 

دة والمستحقة لسداد أي زاكة أو ضرائب أو رسوم أو أي يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسد

 )بآلفمع وصف موجز لها وبيان أسبابها  السنوية،مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الترة المالية 

 الريالت(

 

 البيان

 م2017

 بيان األسباب وصف موجز لها
 المسدد

الفترة المالية  المستحق حتى نهاية

 ولم يسدد السنوية

 21.674 46.267 زاكةال
مخصص للزاكة 

 م2017لعام 

بانتظار الربط الزكوي النهائي 

والمستحق  م2017لعام 

 م30/04/2018للسداد قبل 

للتأمينات المؤسسة العامة 

 االجتماعية
45.010 3.695 

مخصص لشهر 

 م2017ديسمبر 
- 

 - - 0 176 جوازاتتاكليف تأشيرات 

 

 حة موظفي الشركةوالحتياطات لمصلالستثمارات . 33
 

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

بطريقة تكفل  ،لعدد من البرامج التحفيزية مثل: برنامج الدخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على الدخار 

تملك الوحدات السكنية الذي يعزز وروض قوكذلك برنامج  ،زيادة دخلهم واإلسهام في تأمين مستقبلهم

 بدوره تأمين السكن المناسب للموظفين وعائالتهم. 

 

 م لصالح موظفي الشركة: 2017الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل العام 

 

 )آالف الرياالت السعودية(
الرصيد كما في 

 م31/12/2017

الرصيد كما في  م2017خالل عام 

 م01/01/2017

 البند

 ماكفأة نهاية الخدمة 627.47 0.54 628.01

 برنامج الدخار 26.06 1.27 27.33

 قروض وتمليك وحدات سكنية 147.54 -21.89 125.64

 اإلجمالي 801.07 -20.09 780.98

 

 

 تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية . 34
 

بين من كون للشركة مراجع حسابات )او أكثر( يجب أن ي"( من النظام األساس للشركة على 43تنص المادة )

ماكفآته ومدة وتحدد  الجمعية العامة العادية تعينه ،مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة

عمله ويحوز لها إعادة تعيينه، على أل يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفذ 
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عد سنتين من تاريخ انتهائها. ويجوز للجمعية أيضاا في لك وقت تغييره مع عدم هذه المدة ان يعاد تعيينه ب

 الخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب او لسبب مشروع.

م بأن القوائم المالية خالية من 2017للعام المالي  "يونغأند رنست آالسادة "ظهر تقرير مراجع الحسابات وقد أ

كما لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة باستبدال مراجع الحسابات  جوهرية على الشركة. أية تحفظات

 المعتمد من الجمعية العامة للشركة. 

 

 أو قيد احتياطي مفروض على الشركةأي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي . 35
 

لشركة من الهيئة أو من أي جهة ل توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على ا

 م.31/12/2017تنظيمية أو قضائية أخرى خالل السنة المالية المنتهية في  إشرافيه أو

 

 التواصل مع المساهمين والمستثمرين . 36
 

مساهميها ومستثمريها أهمية بالغة، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام )سافكو( تولي 

وكذلك اطالعهم بشلك مستمر على أية تطورات مهمة قد تطرأ  .ي لمجلس إدارتهامن خالل التقرير السنو 

وأعمالها بما ل يؤثر على قدرتها التنافسية عن طريق موقع السوق  ،ويكون لها تأثير على وضعها المالي

قاا لسياسة ووسائل التصال األخرى وف ،على شبكة )اإلنترنت( الرئيس وموقع الشركة ،المالية السعودية )تداول(

واألنظمة المعمول  اإلفصاح التي تحرص الشركة على إتباعها من خالل تطبيق تعليمات هيئة السوق المالية

  بها في المملكة العربية السعودية. 

 

  واألمن البيئة والصحة والسالمة. 37
 

الشركة بمختلف تسعى إدارة )سافكو( لضمان بيئة عمل آمنة وسليمة لجميع العاملين بها، وتحرص إدارة 

مستوياتها على تحقيق هذا الهدف لاكفة الموظفين وعمال المقاولين حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم 

والمهمات المسندة إليهم على أكمل وجه، من خالل القيادة النشطة، والمشاركة الفعالة، والدعم المستمر 

الل اللتزام بالقوانين المحلية والمعايير الدولية وخلبرامج البيئة والصحة والسالمة واألمن، والرعاية المسؤولة و

 م، قد وضعت إدارة الشركة أهدافها وبذلت الجهد لتحقق بذلك اإلنجازات التالية: 2017العام 

 كما 0.25مقارنة بالمعدل المخطط له  0.06واألمن  حققت الشركة مؤشر أداء البيئة والصحة والسالمة ،

ليون ساعة عمل آمنة للموظفين والمقاولين بدون إصابة مقعدة، م 33.9حققت وهلل الحمد مجموع 

 مليون ساعة عمل للمقاولين(. 9.7 مليون ساعة عمل للموظفين و 24.2بواقع )

  ومصنع ابن  2قامت الشركة بتجديد الرخصة البيئية للتشغيل عن طريق الهيئة الملكية لمصنع سافكو

 البيطار.
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 5وسافكو )مشروع تطوير العتمادية(  4وسافكو  3ع سافكو النتهاء من الصيانة الدورية لمصن 

ضافة إلى تنفيذ عملية اإلطفاء والتشغيل للمصنع سجلة أو حريق أو حوادث أمنية، إبدون إي إصابة م

 بشلك آمن.

  قامت الشركة بإعداد كتيب عن أفضل الممارسات للبيئة والصحة المهنية والسالمة واألمن في

 د العربي لألسمدة.سافكو وتقديمه لالتحا

  100تنفيذ التدريب الوهمي السنوي مع لجنة الجبيل للطوارئ )جماعة( والحصول على الدرجة النهائية% 

 لالستعداد لحالت الطوارئ.

 لالتحاد  تقديم عرض اإلدارة الفعالة لمؤشرات األداء للبيئة والصحة والسالمة واألمن خالل ورشة عمل

 م.2017مايو  3العربي لألسمدة في 

 ( 902إكمال الفحص الطبي السنوي لجميع الموظفين المعرضين للمخاطر الكيميائية في الوقت المحدد 

 موظف مباشر(.  

  قامت الشركة بإجراء عدد من التجارب الوهمية المفاجئة وعمليات الخالء والتدريبات الالزمة لالستعداد

الصيانة الدورية، وذلك لرفع كفاءة الشركة لحالت الطوارئ داخل وخارج أوقات العمل وأثناء أعمال 

 وأنظمتها للتعامل مع حالت الطوارئ ل قدر هللا.

 

  :أما بالنسبة للبرامج التوعوية والتثقيفية فقد قامت الشركة بما يلي 

 

 4وسافكو 3إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية أثناء أعمال الصيانة الدورية لمصنع سافكو .1

حملة األماكن المحصورة ومعدات الحماية الشخصية، وخطة الستعداد لحالت  مثل: 5وسافكو

 الطوارئ، والعمل في األماكن المرتفعة، والشعاعات والنظافة العامة وغيرها.

 بيئية في مجمع الشاطئ بالدمام في يوم البيئة العالمي. إجراء حملة توعوية .2

ة للموظفين والمقاولين أثناء أعمال الصيانة الدورية إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية الصحي .3

سوائل، واإلجهاد الحراري، إضافة إلى المشاركة في حملة الصحة العامة في المثل: حملة تعويض 

 المدارس.

ة إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية األمنية للموظفين مثل: حملة العنف في العمل، والحمل .4

قد تغير حياتك"، إضافة إلى المشاركة في أسبوع المرور لدول مجلس  منة " لحظةالمرورية للقيادة اآل

 الجبيل.مدينة التعاون المقام ب

إقامة برنامج صحي في الشركة وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية للموظفين والمقاولين مثل  .5

 أثناء فترة الصيانة الدورية.السمع، الجهاد الحراري، والتقييم الصحي للمقاولين  ىبرنامج الحفاظ عل

 لزيادة الوعي في مجالت األمن والسالمة لموظفي الشركة. برامج تدريبية متنوعة .6
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 استثمار الموارد البشرية. 38
 

٪ حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين في 85على نسبة سعودة مرتفعة بلغت م 2017 حافظت الشركة خالل العام

. (1.249) م2017الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر   موظفاا

وتمشياا مع الخطة الستراتيجية لتوطين الوظائف قامت الشركة بالستثمار في الموارد البشرية الوطنية حيث 

( متدرباا 34تم توظيف عدد من السعوديين حديثي التخرج من الجامعات واللكيات والمعاهد. كما تم إدراج )

، وهم اآلن في مرحلة التدريب على رأس العمل لتأهيلهم سعودياا في برنامج )سابك( للتأهيل الوظيفي

للقيام بأعمال التشغيل مع التطبيق األمثل لمعايير األمن والسالمة، حتى يتمكنوا من تطبيق أفضل مستويات 

 ما يحقق األهداف الستراتيجية للشركة.باألداء، 

ب وإشراك عدد من موظفي الشركة في تدريم 2017 وإلعداد الكوادر الوطنية المؤهلة، فقد تم خالل العام

موظفاا من تلك البرامج المتعددة  (724المؤتمرات والندوات العالمية إلكسابهم الخبرات الالزمة، حيث استفاد )

( موظفاا من خالل الدورات 1.123كما تم تدريب )  ( دورة تدريبية عن طريق مراكز التدريب المتخصصة.186عبر )

ن طريق مركز التدريب بالشركة وشملت دورات متعلقة باألمن والسالمة والصحة التدريبية التي أقيمت ع

( من المنضمين الجدد من خالل برنامج 139كما شملت العديد من الدورات الفنية واإلدارية وإعداد ) والبيئة.

 ز التدريبسافكو التعريفي، في حين بلغ عدد المشاركين ببرنامج التأهيل الوظيفي للمشغلين والفنيين بمرك

. وقد تم ترشيح )348) ( مشرف لبرنامج سابك لتطوير المشرفين على رأس العمل والذي يعمل على 64( موظفاا

 إضافة إلى قيام الشركة بتدريب ( طالباا ضمن برنامج التدريب التعاوني.45تطوير الجانب القيادي. كما تم تدريب )

محاسبة لتواكب تطبيقها المعايير الدولية للتقارير عدد من الموظفين في دورات متخصصة في المالية وال

 .المالية

( من موظفي الشركة في دورات قيادية عن طريق برنامج سابك للقياديين لتعزيز وتحفيز 81وتم إلحاق )

التطوير بما ينعكس إيجاباا على رضا الموظفين وزيادة  قدراتهم في اكفة المستويات والتأكيد على المزيد من

  الوظيفي. واستقرارهم إنتاجيتهم

وضمن استراتيجيات التطوير والتدريب تم تطبيق برنامج التطوير الوظيفي وتنمية المواهب والذي يهدف إلى 

تطوير وتدريب الموظفين حيث يأتي نجاح األعمال من الستثمار المستمر في رأس المال البشري ذي القدرة 

 والكفاءة العالية. 

اا بالغاا لتطوير الكفاءات لديها من خالل خطط التطوير الشخصية، وبرامج التدرج تولي إدارة الشركة اهتمام

الوظيفي، التي تضمن استمرارية توفر المواهب المؤهلة، التي عن طريقها ستحقق الشركة أفضل نتائج 

سعوديين كما تولي إدارة الشركة اهتماماا كبيراا لتوظيف وتدريب المهندسين ال التطوير الوظيفي بإذن هللا.

 بما يخدم توجهات واستراتيجيات الشركة.

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

بطريقة  عدداا من البرامج التحفيزية منها برنامج الدخـار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين، على الدخار
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واإلسهام في تأمين مستقبلهم. وكذلك برنامج تمليك الوحدات السكنية للموظفين  راتهم،تكفل زيادة مدخ

خالل السعوديين الذي يهدف إلى مساعدة الموظف على تأمين سكن له مع عائلته ينتهي بالتملك من 

 قروض أو إنشاء وحدات سكنية.

 

 الجودة الشاملة. 39
 

دة لمنتجاتها وعملياتها التشغيلية والدارية تسعى إدارة الشركة للمحافظة على أعلى مستويات الجو

ومواكبة متطلبات المعايير الدولية بما يحقق أعلى مستويات الرضا للزبائن. تمثلت في استمرار اجتياز توثيق 

داء المختبرات أ( الخاصة بقياس 17025 األيزو(، وشهادة )9001 األيزوفعالية شهادة نظام إدارة الجودة العالمي )

ة المنتج التي تم تقويمها بناء على متطلبات المعهد األمريكي للكيمياء، وشهادة الرعاية لقياس جود

التي  (22301 األيزوشهادة إدارة استمرارية األعمال ) على (، باإلضافة إلى حصول الشركة14001 األيزوالمسؤولة )

 خالل نظام إدارة المخاطر. توثق وتؤكد قدرة الشركة على الستمرارية في اإلنتاج العملي والتشغيلي من

 

 الجتماعية ةالمسؤولي. 40
 

وبما تمليه  اكا ألهمية توعية وتنمية المجتمعوإدرا ،تحرص الشركة على دورها في المسؤولية الجتماعية

وذلك من خالل دعمها لمجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية  ،لمشاعر الوطنية والقيم األخالقيةعليها ا

هيل والتدريب والبرامج الجتماعية والصحية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة والفعاليات التي وبرامج التأ

 أسهمت بها الشركة:

 ندوق موظفي سابك الخيري )بر( لدعم برامجه المجتمعية.المساهمة في ص 

 يلبالتنسيق مع الهيئة الملكية بالجبلمدارس مدينة الجبيل الصناعية  )بيئتي مسؤوليتي( ةحمل. 

  تنظيم معرض للبيئة في مجمع الشاطئ بالدمام في يوم البيئة العالمي للمساهمة في رفع مستوى

 . هالوعي البيئي بين أفراد

  المدارس إقامة حملة توعوية للبيئة والصحة والسالمة تحت شعار "يدا بيد لتكن بيئتنا نظيفة" لطالب

 .فراد المجتمعللمساهمة في توعية المجتمع ونشر الوعي البيئي بين أ

  الخليجي والذي أقيم في مدينة الجبيل. أسبوع المرورفي الفاعلة المشاركة 
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 والستدامة بالعتماديةاللتزام . 41
 

م مستفيدة من اكفة 2025خطت شركة )سافكو( خطوات متميزة في اتجاه تحقيق استراتيجياتها لعام 

بالتنسيق مع منظومة مراكز )سابك( للتقنية والبتاكر، ومرخصي طاقاتها البشرية والمادية والخبرات الداخلية و

التقنيات التصنيعية العالميين إلنجاز مشاريع عدة متعلقة بالعتمادية والستدامة لتحقيق الهداف المخطط 

 وحيث أن تحسين العتمادية يعتبر أحد راكئز هذه الستراتيجية، فقد قامت الشركة بعمل م.2017لها في العام 

تلكلت و 4، وقد تم النتهاء من مشروع العتمادية لمصنع سافكو الالزمة لتقييم األداء لمصانعها البرامج

 فإنه يسير حسب ما هو مخطط له. 3وفيما يتعلق بمشروع العتمادية لمصنع سافكو بالنجاح وهلل الحمد. 

عاث غار ثاني أكسيد الكربون باإلضافة إضافة للجهود الحثيثة في مجال الستدامة والتي أثمرت في الحد من انب

 الى التقليل من استهالك المياه مما انعكس ايجابا على مؤشرات أداء الشركة في مجال الستدامة.

 

 

 اللكمة الختامية. 42
 

بعد حمد هللا وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان والمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولي عهده األمين الى حفظه هللا، و ،عبد العزيز آل سعود سلمان بن

صاحب أمير المنطقة الشرقية وإلى ، آل سعود عبد العزيزصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن 

الشرقية صاحب السمو أمير المنطقة  سمو نائب وإلى، عبد العزيز األمير سعود بن نايف بن  السمو الملكي

على ما قدموه للشركة من مساندة ومؤازرة لدفع احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الملكي األمير 

 النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية. 

 ،بذلوه من جهود فعالة طوال العام ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لاكفة العاملين بالشركة على ما

يحقق لهذه الشركة الوطنية لك التقدم ن ، وأيحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا هللا جلت قدرته أن مع الدعاء إلى

 والزدهار. 

 

 

 

 
  وهللا ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة


