
 

  
 

 116من  1               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

  
 

 

 دارةاإل تقر�ر مجلس 
 

 املا��  للعامعن أداء وأ�شطة الشركة 

 م)2017( 
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Classification: Internal Use 

 اتـــو�ا�حت
:
ً
 تقر�ر مجلس اإلدارة أوال

 

 عن الشركة موجز 

  ع�� أعمال ونتائج الشركة اوتأث��هالرئيسة  األ�شطة .1

   والتوسعاتت والتوقعات املستقبلية والقراراا�خطط  .2

  وسياسة إدار��ا ومراقب��ا �خاطر ا .3

  لسنوات ا�خمس األخ��ةل األصول وا�خصوم ونتائج األعمال .4

  يرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةجما�� إإل ا�جغرا�� التحليل  .5

  عن نتائج السنة السابقةالتشغيلية جوهر�ة �� النتائج الفروقات ا�إيضاح  .6

  ة السعودية للمحاسب�ن القانوني�نالصادرة عن الهيئ ا�حاسبية إيضاحات االختالفات عن املعاي��  .7

 لقوائم املالية املدرجة �� اوالزميلة  الشر�ات التا�عة تفاصيل .8

  ل�ل شركة تا�عة تفاصيل األسهم وأدوات الدين .9

  توزيع األر�احالشركة �� سياسة وصف  .10

  خالل السنة املالية األخ��ة�م �أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اغ�� أل�خاص  األسهم�� ات التغ�� وصف املصا�ح و  .11

  �م خالل السنة املالية األخ��ة�م ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا�� األسهات التغ�� وصف املصا�ح و  .12

  وشر�ا��ا التا�عة الشركة وديون  املعلومات املتعلقة بقروض .13

  أو منح��ا ال�ي أصدر��ا الشركة حقوق االكتتابو واألوراق املالية التعاقدية القابلة للتحو�ل  أدوات الدين وصف .14

  أو منح��اال�ي أصدر��ا الشركة قابلة للتحو�ل الدين الدوات بموجب أ االكتتابالتحو�ل و حقوق صف و  .15

  دين قابلة لالس��داددوات أ ةأو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألياس��داد  يوصف أل  .16

  �ل اجتماعباجتماعات مجلس اإلدارة و�جل ا�حضور عدد  .17

  ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة صفقة ةوصف ألي .18

 معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود  .19
ً
 التنفيذي�ن ف��ا أو ألي �خص ذي عالقة بأي م��مالشركة أو لكبار مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة ، وف��ا أو �انت ف��ا ف��ا أو �انت ف��ا تكون الشركة طرفا

  عن الرواتب والتعو�ضاتتنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن  ةبيان بأي .20
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  عن األر�اح تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي .21

  املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة  .22

  ملص�حة موظفي الشركة �شاؤهاتم إستثمارات واالحتياطيات ال�ي اال بيان بقيمة  .23

  إقرارات مجلس اإلدارة .24

  املالية السنو�ةتحفظات ا�حاسب القانو�ي ع�� القوائم  .25

  تبدال ا�حاسب القانو�ي وأسبا��اتوصيات مجلس اإلدارة باس .26

  أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك .27

 �� مجالس إدارا��ا ا�حالية  .28
ً
  والسابقة أو مدير��اأسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ .29

  وصف مختصر الختصاصات ومهام �جان مجلس اإلدارة .30

  اإلفصاح عن م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية .31

  رافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى شة جهة إأو من أي، من الهيئة املفروضة ع�� الشركةوالقيود ا�جزاءات والعقو�ات  .32

  إجراءات نظام الرقابة الداخليةلفعالية نتائج املراجعة السنو�ة  .33

  حوكمة الشر�ات .34

  متثالاال  .35

  واملستثمر�ن التواصل مع املساهم�ن .36

  الوط�يسهام �� تنمية االقتصاد اإل  .37

  ا�حتوى ا�ح�� وتطو�ر األعمال .38

  االجتماعية املسؤولية .39

 الستدامة ا .40

 االعتمادية .41

  البيئة وال�حة والسالمة واألمن .42

  املوارد البشر�ة .43

 التقنية واإلبت�ار .44

 التصنيع .45

  أمن املعلومات .46
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  االتصال واإلعالم .47

 �مووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا�أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء ال�جان، واإلدارة التنفيذية  .48

 بمق��حات امل .49
ً
 دا��اأساهم�ن وم�حوظا��م حيال الشركة و اإلجراءات ال�ي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ _ و�خاصة التنفيذي�ن _ علما

 ن وجدتامت بالتقييم وعالق��ا بالشركة، إوأعضائھ، وا�جهة ا�خارجية ال�ي قحيثما ينطبق، الوسائل ال�ي أعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ  .50

 ن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� �� الشركة �� حال عدم وجودهتوصية �جنة املراجعة �شأ .51

�عي�ن مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحديد ا�عابھ وتقييم أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ��، ن �شأتوصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا  .52

 ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ ��ا

 م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه ا�جمعيات2017بيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة للمساهم�ن املنعقدة خالل السنة املالية  .53

 وأسبا��ا الطلبات تلك وتوار�خ املساهم�ن ل�جل الشركة طلبات عدد .54

 

 
ً
 وحدات العمل االس��اتيجية: ثانيا

 وحدة العمل االس��اتيجية للب��وكيماو�ات

 وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة

 وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية

 ملعادنا منتجات

 

 
ً
 املرفقات :ثالثا
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 مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة

o سعادة الدكتور عبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وع 

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

o  يوسف بن عبد هللا البنياناألستاذ سعادة  

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

o  عبدهللا بن عبداللطيف املباركمعا�� الدكتور فهد بن 

o سعادة األستاذ �الم ما�ل�ن 

o سعادة املهندس رو���تو قيالدو�ي 

o معا�� األستاذ محمد بن طالل النحاس 

o  ��نحاس  ةالدكتور خالد بن حمز معا 

o  هللا بن محمد العي�ىى األستاذ عبدسعادة 

o  العز�ز بن هبدان الهبدان  األستاذ عبدسعادة 
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:
ً
 اإلدارةتقر�ر مجلس  أوال

 

 

 املقدمة

 

  ا�ح��م�ن        )سابك( شركة السعودية للصناعات األساسيةال يمساهم السادةإ�� 

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ
 

 كم أن يقدم ل(سابك) �سر مجلس إدارة 
ً
 إنجازات الشركة خالل العام املا�� (للمتطلبات ذات العالقةتقر�ره السنوي، املعد وفقا

ً
)، ع�� صعيد األداء املا�� واإلنتا�� والتسو�قي، وجهودها �� مجاالت االبت�ار م2017، مستعرضا

� اال  والبحث العلمي والتطو�ر التق�ي، مع �سليط الضوء ع�� ا�جهود ا�حثيثة ال�ي تبذلها الشركة لتعز�ز مركزها التناف�ىي ب�ن ك��يات الشر�ات
ّ
 ستدامة واملسؤولية االجتماعية.الكيماو�ة العاملية، وإسهاما��ا البارزة �� مجا�

 

 وأعضاًء  -و�تشرف مجلس إدارة الشركة 
ً
وا�حكومة الرشيدة، للرعاية الفر�دة ال�ي يولو��ا لـ (سابك) وجميع قطاعات الوطن  - الشر�ف�ن، وسمو و�� عهده األم�ن بأسمى آيات العرفان واالمتنان إ�� مقام خادم ا�حرم�ن -رئيسا

 بال استثناء، كما يثمن ا�جلس عطاءات العامل�ن بالشركة، ووفاء شر�اء نجاحها من مستثمر�ن ومساهم�ن وموردين وز�ائن.
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 عن الشركة موجز 

�ات ب��وكيماو�ة ع�� مسـتوى شـركة مسـاهمة سـعودية مدرجة، وأك�� شـركة صـناعية غ�� ب��ولية �� منطقة الشـرق األوسـط، ومصـنفة �� املرتبة الرا�عة �� قائمة أك�� عشـر شـر ) سـعودية للصـناعات األسـاسـية (سـابكالشـركة ال

م، 1977يناير  4هـــــــــــــــ، املوافق 1397محرم  14بتار�خ  1010010813نة الر�اض بال�ـــجل التجاري رقم م، وم�ـــجلة �� مدي1976ســـبتم��  6هـــــــــــــــ، املوافق 1396رمضـــان  13بتار�خ  66العالم. تأســـســـت بموجب املرســـوم املل�ي رقم م/

يشــــــارك بالنســــــبة الباقية مواطنو ) من رأس مالها، و ٪70كة، وتمتلك ا�حكومة �ســــــبة (إل�شــــــاء وتطو�ر الصــــــناعات األســــــاســــــية، ال�ي �ســــــتثمر ثروات البالد الهيدروكر�ونية واملعدنية، ونقل أحدث التقنيات العاملية إ�� أرض اململ

 األجنبية املؤهلة.اململكة العر�ية السعودية وأشقاؤهم من دول مجلس التعاون ا�خلي�� واملقيم�ن والشر�ات واملؤسسات السعودية العامة واملؤسسات املالية 

 �� مدين�ي ا�جبيل و�نبع الصناعيت�ن باململكة، 22شيدت (سابك) وطورت (
ً
 صناعيا

ً
 عن مشارك��ا �� مشاريع أخرى منتشرة ع�� ا�خر�طة 21وتملك منظومة تقنية عاملية قوامها () مجمعا

ً
 للبحث والتطو�ر واالبت�ار، فضال

ً
) مركزا

.64العاملية تتجاوز (
ً
 �شغيليا

ً
 ) موقعا

  

 ع�� أعمال ونتائج الشركة الرئيسة وتأث��هشطة ا�األ )1(

 �� األسواق ا�حلية واإلقليمية والعاملية.عادن، و�سو�قها وتوزيعها ، واملواملنتجات املتخصصة، واملغذيات الزراعيةكيماو�ات، ب��وتصنيع ال �� والشر�ات التا�عة لها (سابك)أ�شطة  ت��كز 
 

 أ�شطة الشركة

 تت�ون الشركة من قطاعات األعمال التالية:

: قطاع الب��وكيماو�ات؛ �شمل الكيماو�ات والبوليمرات.
ً
 أوال

 :
ً
  قطاع املغذيات الزراعية؛ �شمل منتجات األسمدة واملغذيات الزراعية املتخصصة.ثانيا

: قطاع املنتجات املتخصصة؛ �شمل الراتنجات واملركبات املتخصصة
ً
 . و النماذج املتش�لة ثالثا

 اضافة ا��:

 يات املركز الرئيس، وتطو�ر األعمال ومراكز التقنية واالبت�ار، واأل�شـــــطة االســـــتثمار�ة، وشـــــركة (ســـــابك) لالســـــتثمارات الصـــــناعية، والشـــــر�ات�شـــــمل عملو  املركز الرئيسو كذلك  ا�حديد والصـــــلب واألملنيوم. املتمثلة �� املعادنمنتجات 

 التا�عة لها.
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 م.2016م، مقارنة بالعام 2017ا�جدول التا�� يب�ن األ�شطة الرئيسة للشركة وحجم اإلنتاج واملبيعات، حسب وحدات العمل االس��اتيجية ا�ختلفة �� العام 

 

 مالي�ن األطنان امل��ية

 اإلنتاج املبيعات اال�شطة

 م2017 م2016 م2017 م*2016

 الب��وكيماو�اتقطاع   59.2 59.0 35.6 35.8

 املغذيات الزراعية قطاع  7.5 7.96 6.0 6.9

 املنتجات املتخصصةقطاع   0.18 ** 0.17 0.7 0.6

 املعـادنمنتجات  4.3 5.4 4.4 5.3

 اإلجما�� 71.2  72.5 46.7 48.6

 مع2016* تم إعادة تبو�يب مبيعات  
ً
 . IFRSم لتعكس املبيعات ا�خارجية فقط تماشيا

  م.2017م بما يتوافق مع بيانات 2016تصنيف إنتاج قطاع املنتجات املتخصصة لعام   تم إعادة **
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 *تتضمن املنتجات املتخصصة.

 .يتضمن صا�� الدخل ا�حصص �� صا�� أر�اح الشر�ات التا�عة والزميلة**

 .يتضمن إجما�� املوجودات أرصدة حسابات االستثمارات �� الشر�ات التا�عة***

 

 / القطاع

 )بآالف الر�االتالبند (
 اإلجما�� توحيد القوائم املالية عند�سو�ات  املركز الرئيس املعادن املغذيات الزراعية * الكيماو�ات

 م2017د�سم��  31السنة املالية املن��ية �� 
 

 149,765,968 (131,364,754) 85,963,781 8,690,273 4,956,577 181,520,091 املبيعات

 42,388,546 إجما�� الر�ح
 

1,882,174 
 

 
(228,140) 

 

 
8,056,372 

 
(2,118,127) 

 
49,980,824 

 
 18,430,236 (24,033,571) 16,853,481 (1,309,324) 1,249,231 25,670,419 ** صا�� الدخل

 322,455,422 (192,510,199) 220,337,241 19,338,137 12,968,454 262,321,789 ***إجما�� املوجودات

 112,316,930 (109,498,582) 51,789,552 6,155,208 2,305,018 161,565,734  إجما�� املطلو�ات

 م2016د�سم��  31السنة املالية املن��ية �� 

 142,998,827 (105,787,586) 74,525,044 9,009,322 4,701,311 160,550,736 املبيعات

 47,239,690 (1,271,261) 9,021,955 (27,814) 1,677,809 37,839,001 إجما�� الر�ح

 17,613,609 (23,203,213) 18,589,331 (1,478,178) 1,107,093 22,598,576 صا�� الدخل

 313,854,676 (187,785,378) 209,710,850 19,606,798 12,744,192 259,578,214 إجما�� املوجودات

 111,775,637 (112,837,637) 49,018,796 5,095,879 2,326,517 168,172,082 إجما�� املطلو�ات
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 �خطط والقرارات والتوقعات املستقبلية والتوسعاتا )2(

 

 الهي�ل التنظيمي ا�جديد: •

 2015 )سابك(ال�ي بدأ��ا تحول ال خطةلتحقيق األهداف املرجوة من  املتواصلة�� ظل ا�جهود 
ً
الدمج والت�امل تلك ا�خطة من خالل عمليات قام قطاع املوارد البشر�ة بدعم  - مواكبة التغ��ات واجتياز التحديات م، مس��دفة

 منذ بداية العام  ليتفعلالهي�ل التنظي�ي والعمل ع�� اإلطار التشغي��  وتطو�ر 
ً
، شمل التحول �عض وحدات العمل االس��اتيجية وقطاعات ا�خدمات واالستثمار واالبت�ار وقطاع املالية واملوارد البشر�ة  م ، وقد2017رسميا

 واء. ع�� حد س )سابك(ململكة العر�ية السعودية وبايدعم أهداف التحول  بماإ�شاء إدارة �ع�ى با�حتوى ا�ح�� إ�� باإلضافة 

نجز التطو�ر  ويستمر دعم قطاع املوارد البشر�ة مع وحدات العمل والقطاعات األخرى لقياس وضمان الت�امل واملرونة
ُ
املوظف�ن إلدراك أهمية التغي�� والس��  والتواصل مع بتفاٍن كب�� سوق العمل  وفق متطلبات ، وقد أ

 املنشودة.لتحقيق اإلنجازات والنجاحات 

 

 مصادر اللقيم التوسعات وتنويع  •

 من املشاريع التوسعية والتطو�ر�ة، وتوقيع  رؤ���ا �� إطار آفاق �شاطا��ا و�ر أعمالها وتوسيع واصلت الشركة تط
ً
 االتفاقيات االس��اتيجية، وفيما ي�� موجز عن أهم تلك املشاريع واالتفاقيات. �عضالطموحة، وشمل ذلك عددا

 

 اململكة العر�ية السعوديةاملشاريع التوسعية والتطو�ر�ة ��  -
 

 

o ألف طن من ميثيل  210ألف طن من بو�� ميثيل امليثاكر�ليت، و  40 سنو�ة مشروع الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) بمدينة ا�جبيل الصناعية، اململوكة مناصفة مع شركة (ميتسو�ي��ي رايون)، بطاقة إنتاجية

 من مجموعة منتجات  و�ش�لامليثاكر�ليت، 
ً
�عز�ز نمو قطاع الصناعات التحو�لية ع�� الصعيدين ا�ح�� والعاملي، بما �� ذلك صناعات: السيارات، واإللك��ونيات واألجهزة (سابك)  ��دف من خاللهاهذه املنتجات جزءا

حيلوقد  ، الكهر�ائية، وغ��ها
ُ
 م.2017ر�ل أباكتمل املشروع �� و م، 2014 ة�� شركة (��ي �ي ��ي آي تايوان) �� يونياألعمال الهندسية والتور�دية واإل�شائية إتنفيذ عقد  أ

o بطاقة سنو�ة اإليثيل�ن الثنائي جالي�ول و  ،ألف طن  700تبلغ  سنو�ة نتاجيةإبطاقة  )املرحلة الثالثة(حادي األ ل�ن ياإليثجالي�ول إلنتاج   بمدينة ا�جبيل الصناعية (املتحدة) ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات مشروع شركة 

حيلو  ،ألف طن 5.7 بطاقة سنو�ة ثال�يال اإليثيل�ن جالي�ول و  ،ألف طن  97
ُ
عام من خ�� ال املشروع �� ��اية الر�ع األ و�توقع اكتم ،م2017عقد األعمال الهندسية التفصيلية والتور�دية واإل�شائية �� د�سم��  قد أ

 م.2020
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 116من  11               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

o  مع اس��اتيجية الشركة لتجنب و الستخدامھ ع�� سبيل االحتياط إذا توقفت إحدى وحدات الشركة عن إنتاج الني��وج�ن، ؛ينبع الصناعية لبناء وحدة لتوليد الني��وج�ن بمدينة  )غاز(مشروع شركة 
ً
�أ�ي ذلك اتفاقا

ر��ي عقد األعمال ، و  ةألف م�� مكعب �� الساع 50حوا�� لهذ الوحدةاإلنتاجية  ةطاقالتبلغ و مدينة ينبع الصناعية،  باعتبارها املورد الوحيد للني��وج�ن �� ، حدوث انقطاع مفا�� إلمدادات غاز الني��وج�ن لز�ائ��ا
ً
قد أ

 م. 2018عام من املشروع �� الر�ع الثا�ي  إتمام، و�توقع م2016 ةالهندسية التفصيلية والتور�دية واإل�شائية إ�� شركة (إي تيك ا�حدودة لإل�شاءات والهندسة) ال�ور�ة �� يوني

o  املتعلقة بال�حة  واملشكالتالبيئية  كالتللقضاء ع�� املش )خاليا املم��ين(�� تقنية إ - ع�� مادة االسبستوس ا�حظورة ا�حتو�ة -بمدينة ا�جبيل الصناعية لتحو�ل خطوط ا�خاليا الدايفرام  )صدف(مشروع شركة

ر��يَ قد و ، خرى أضافة معدات إ�عديل �عض املعدات �� املصنع ا�حا�� و   - �� التقنية ا�حديثةإباإلضافة  -التغي��  يتطلب هذا كما ، الصناعية
ُ
لهندسية األولية التصاميم ا إلعدادمر�كية) شركة (فلور األ إ��  املشروع أ

 . م2018عام من �� الر�ع األخ�� تلك التصاميم  و�توقع إتمام ،م2017�� أكتو�ر 

o  عن،  و�عز�ز االعتماديةا�جمع توسعة  لهدف )املرحلة الرا�عة(بمدينة ا�جبيل الصناعية ) غاز (مشروع شركة 
ً
 مزود،  ةألف م�� مكعب �� الساع 50ز�ادة إنتاج غاز الني��وج�ن بحوا��  فضال

َ
  ا

ً
ة لشبكة الغاز الرئيس إضافيا

احتياجات التشغيل اليومية وتحقيق �شغيل آمن التا�عة لسابك والشر�ات األخرى  تزو�د الشر�اتمن حيث ذلك �� ز�ادة االعتمادية وف �سهم ، وس �� ا�جبيل الصناعية من خالل تركيب وحدة ضغط إضافية

  .م2017املشروع بنجاح �� مايو  واكتمل شركة (وا�سون الصينية)العقد إ�� أر��ي  وقدللمصا�ع، 

o ألف طن  80ل�ن بكمية ال تقل عن يدة إنتاج مصنع جالي�ول اإليثمشروع شركة (ينساب) بمدينة ينبع الصناعية لز�ا 
ً
أعمال هندسة لتتو�� )   eTEC  E&C Limited شركة ( إ�� ترسية عقد املشروع تقد تم، و سنو�ا

  .م2018عام ب��اية ، الذي يتوقع اكتمالھ وتور�د و�ناء املشروع 

o 10االستفادة من  لهدفبإضافة فرن عاشر للمصنع ؛ وليفينات لتكس�� الغاز ا�جبيل الصناعية لتوسعة مصنع األ  بمدينة )مشروع شركة (كيان السعودية  
ً
لشركة  تخصصمن غاز اإليثان  مالي�ن قدم مكعب قيا��ي يوميا

 ،لف طن أ 93ع بما ال يقل عن  نتاجية للمصنلز�ادة الطاقة اإل  ، من قبل وزارة الب��ول وال��وة املعدنيةم 2015�� ف��اير  )كيان السعودية(
ً
ة التشغيلية واالعتمادية يضافة الفرن العاشر �� رفع الكفاإ كما ستسهم سنو�ا

ر��ي عقد األعمال الهندسية التفصيلية والتور�دية واإل�شائية إ�� شركة (��ي �ي ��ي آي تايوان) �� ف�� 
ُ
  وحدات املشروعلاإل�شائية  ع األعمال، و�توقع إتمام جميم 2016اير  والسالمة لألفران واملصنع، وقد أ

ً
��  �افة

 م.2018عام من الر�ع األول 

o هندسية ال لتتو�� األعمالشركة (��ي �ي ��ي آي تايوان)  إ��م 2016�� مارس املشروع  أر��يقد و  ،% 40بنسبة ل�ن يصنع جالي�ول اإليثمل الطاقة اإلنتاجيةبمدينة ا�جبيل الصناعية لز�ادة  )مشروع شركة (كيان السعودية

 م. 2017األعمال اإل�شائية للمشروع �� د�سم�� ، وقد اكتملت  �شائيةالتفصيلية والتور�دية واإل

o منتج تضيفن �ملصنع مطاط البو�� بيوتادي ةتوسعة جديد ، إلضافة ن�مشروع شركة (كيميا) بمدينة ا�جبيل الصناعية ملطاط الستاير�ن بيوتادي 
ً
 جديد ا

ً
  40وسيوفر املشروع  ، ملصا�ع املطاط الصنا�� ا

ً
 ألف طن سنو�ا

استثمارات صناعية واعدة، إقامة ، و الوظيفيةفرص التوف��  قادرة ع�� لتظل ع�� النمو واالبت�ار  ومعاون��ا، اململكةدعم الصناعات التحو�لية �� ��  )سابك( �عز�ز دور  �شروع التوس�املهذا و ��دف ،  من هذا املنتج

 وفتح أسواق جديدة، 
ً
 م.2018عام من  املشروع �� الر�ع الثا�ي اكتمال ،و�توقع صناعة السيارات وقطاع التشييد والبناء ت�� مجاال  خاصة
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Classification: Internal Use 

o  م2017�� أكتو�ر املشروع  وقد أر��ي ، م1981عاماألصلية ال�ي أ���ئ عل��ا لطاقة % من ا180� إ�ل�ن يثيلإل  األول صنع األوليفينات مل وز�ادة الطاقة اإلنتاجيةمشروع شركة (ب��وكيميا) بمدينة ا�جبيل الصناعية  لتوسعة 

 م.2018عام من خ�� �� الر�ع األ  ، و�توقع إتمامهاالتصاميم الهندسية األولية إلعداد �� شركة (فلور العر�ية) إ

o 197إنتاجية �� طاقة إلتصل ؛ % 60 بنسبة  مشروع شركة (ب��وكيميا) بمدينة ا�جبيل الصناعية لتوسعة محطة استخراج البيوتادي�ن  
ً
 م2016إ�� شركة (تيانج�ن الصينية) �� يناير  العقد  أر��يوقد  ، الف طن سنو�ا

 م.2018عام من املشروع �� الر�ع الثا�ي  ، و�توقع اكتمال

o  وقد   ، %20 بنسبةما سيساعد ع�� ز�ادة اإلنتاج ، ثل للغاز الطبي�� ا�خصص لإلنتاج األم ، واالستثمار  )ساف�و الثالث(صنع بمبمدينة ا�جبيل الصناعية لتحس�ن أداء واعتمادية وحدة األمونيا  (ساف�و)مشروع شركة

 م. 2019عام من �ي �� الر�ع الثا و�توقع اكتمالھم،  2017شركة (�ي ��ي ��ي الصينية) �� يناير  إ��عقد األعمال الهندسية التفصيلية والتور�دية واإل�شائية للمشروع  أر��ي

o  املصنع ، و م 2017األعمال اإل�شائية للوحدات �� أكتو�ر  وقد اكتملت ، ع�� است��اد البن�ين من ا�خارج )سابك(وتقليل اعتماد ، نتاجية اإل  الطاقةبمدينة ا�جبيل الصناعية لهدف ز�ادة  )ب��وكيميا(مشروع شركة 
ً
حاليا

 عل��ا مع الشركة املرخصة. ة والطاقة اإلنتاجية املتفقيالتشغيل التجر��ي إلجراء اختبارات الكفا قيد

o  (ابن زهر) عن إضافة ضاغط هواء إ��  -مع األنابيب  -وس للمفاعالت، ثالثة م��ا �� األول وخمسة �� الثا�ي ء(ميثيل ثال�ي بوتيل اإلي��)، حيث يتم �غي�� ثمانية ر من مشاريع الصيانة �� مصن��ْ  وهو مشروع شركة 
ً
فضال

 م.2018  خ�� من عاماملصنع الثا�ي للبو�� برو�يل�ن، مع �غي�� �� �عض املعدات مثل امل�خات واملبادالت ا�حرار�ة، ومن ا�خطط إتمام املشروع �� الر�ع األ املصنع األول مماثل للمستخدم �� 

o   من أجل التشغيل اآلمن للصناعات ذات الصلة �� منطقة ا�جبيل الصناعيةورة مستمرة بصألك�ج�ن والني��وج�ن انتاجية وتوف�� اإل  الطاقةمدينة ا�جبيل الصناعية لرفع �� املرحلة التاسعة بغاز) (مشروع شركة ، 

وسوف يرا�� ��  ، ٪ من اإلنتاج السائل10مخصص للتوسع املستقب��) وطن) من األرجون السائل ( 100و ( طن) من الني��وج�ن 3500طن) من األك�ج�ن و ( 3600 وتبلغ الطاقة اإلنتاجية اليومية للمصنع ا�جديد (

إرساء املشروع و�توقع  ، وسيتم توصيل املنتجات إ�� شبكة الغازات القائمة من أجل تلبية طلب العمالء �� املستقبل ، التصميم أفضل أوضاع التشغيل، وا�حد األق��ى لإلنتاج، وانخفاض اس��الك الطاقة واملرافق

 م.2018عام  من ية �� الر�ع األول التصاميم الهندسية األول إلعداد

o  امتداد ويش�ل، إيثيل�ن�� مجال البو��  و�ةز�ادة التوسع اإلنتا�� �� الصناعات الب��وكيما �س��دفال�ي  ةاالس��اتيجي )سابك( ، وهو من مشاريع �� ا�جبيل الصناعية  )النكسل�ن(مشروع شركة 
ً
  )سابك(ب�ن  للمشاركة ا

التغليف الغذائي وغ�� لصناعات الضرور�ة  إيثيل�نمنتجات البو��  منألف طن)  300(طاقتھ اإلنتاجية السنو�ة تبلغ  و ، �� �ور�ا ا�جنو�ية )النكسل�ن(عد شركة الثا�ي من نوعھ �  ، وهو  ةال�ور� ھ)س كي(إوشركة 

ال�ي يتوقع التصاميم الهندسية األولية  إلعدادشركة (فلور االمر�كية)  م إ��2017�� نوفم��املشروع  ، وقد أر��ي وغ��ها ليمراتوتدعيم املنتجات الكيميائية من سلسلة البو ، ومجال تصنيع ال�ابالت الكهر�ائية ، الغذائي 

 م.2018عام من �� الر�ع األخ��  إتمامها
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Classification: Internal Use 

 املشاريع التوسعية والتطو�ر�ة العاملية -
 

 مع اس��اتيجي��ا  عدد من االتفاقيات االس��اتيجية يشمل ذلك توقيعو ، العاملية مواقعهابمن املشاريع ا�جديدة  ع�� تنفيذ عددتواصل (سابك) العمل ع�� الصعيد ا�خار�� 
ً
م؛ 2025لهدف �عز�ز قدرا��ا التنافسية، واتفاقا

 للمصادر التقليدية
ً
 ومن أبرز تلك املشاريع واالتفاقيات: ، خاصة فيما يتعلق بتنويع مصادر اللقيم خالفا

o ك مع (إكسون مو�يل)، كما حدى شر�ات (إكسون مو�يل) ع�� ساحل ا�خليج األمر��ي؛ ال�ي تؤكد س�� (سابك) ا�حثيث لتنويع مصادر اللقيم، و�عز�ز التعاون والعمل املشاتفاقية املشروع املش��ك (يوسيم�ي) مع إ��

  هاوجعل ،�ساعد هذا املشروع �� التنويع ا�جغرا�� لعمليات الشركة، و�عز�ز وجودها �� األسواق الدولية
ً
  أك�� قر�ا

ً
ويش�ل املشروع  ،من ز�ائ��ا وخدم��م ع�� نحو أفضل، مع حصولها ع�� اللقيم بأسعار منافسة أيضا

 من جهود كب��ة تبذلها 
ً
 مع  توسيع استثمارا��ا الناجحةل الشركةجزءا

ً
 . )م2030رؤ�ة اململكة (و، )م2020برنامج التحول الوط�ي ( أهدافا��جاما

، باإلضافة إ�� وحدة إلنتاج اإليثيل�ن يماو�ة ع�� ساحل ا�خليج األمر��يإحدى الشر�ات التا�عة لـــــ (إكسون مو�يل)، لبناء مجمع للصناعات الب��وك بمشاركةتضمن االتفاقية دراسة إقامة مشروع للصناعات الب��وكيماو�ة ت

�م الفرص االستثمار�ة ال�ي و تقل(سابك)  �� إطار ن�جوتأ�ي هذه الدراسة  إيثيل�ن ، يثيل�ن و البو��إل جالي�ول اأخرى إلنتاج مشتقات اإليثيل�ن كإ�� وحدات  اادهمليون طن سيتم إمد 1,8بحوا��  بطاقة إنتاجية سنو�ة تقدر 

سهم �� تحقيق أهدافها ا
ُ
مل الطرفان ع�� إكمال اإلجراءات والدراسات الهندسية األولية الالزمة قبل الوصول إ�� قرار �شأن إقامة �ع و  ،إلقامة املشروع )تكساس(بوالية ) سان باتريشيو (مدينة ، وقد اخت��ت  الس��اتيجية�

 و  ،املشروع كجزء مهم من اإلجراءات والدراسات السابقة ألي قرار استثماري 
ً
 للمشروع ع�� بدء إجراءات التمو�ل ا�جزئي  �عمل الشركتان حاليا

ً
بع التعليمات و  ،داخليا

ّ
القواعد النظامية و استخراج التصار�ح الالزمة وسوف تت

 �� املشروع.اتخاذ قرار بذات العالقة حال 
ً
 امل��ي قدما

 

o  س�� (سابك) لالستفادة من هذه االتفاقية ع��  ؤكدحيث ت ،)لو�ز�انا(ش��ك (قامبو) مع شركة (ساوث لو�ز�انا ميثانول) �� الواليات املتحدة االمر�كية بالقرب من ساحل ا�خليج املكسي�ي �� والية املشروع املاتفاقية

وتتضمن االتفاقية دراسة  ،استثمارا��ا الناجحة لتوسيع وتطو�ر يدعم اس��اتيجي��ا  الذي األمر حاء العالم أنكما �ساعد املشروع �� انتشار وتوسع (سابك) ��  ،النفع والفائدة للشركة يحققمصادر اللقيم الذي  تنوع

�م الفرص و تقل(سابك)  ن�ج دراسة املشروع ، و�عكسطن مليو�ينتاجية سنو�ة تقدر بحوا�� طاقة إ�ي بيبجانب ��ر املسيس )لو�ز�انا(نتاج امليثانول �� والية لو�ز�انا ميثانول) لبناء مصنع إل  ركة (ساوثإقامة املشروع مع ش

سهم �� تحقيق أهدافها و خططها االس��اتيجية
ُ
كجزء مهم  ،مر�كيةاأل  )لو�ز�انا(ع�� إكمال اإلجراءات والدراسات الالزمة قبل الوصول إ�� قراٍر �شأن إقامة املشروع �� والية العمل الطرفان  و�واصل ،االستثمار�ة ال�ي �

بع التعليمات والقواعد النظامية ذات العالقة ح ،من اإلجراءات والدراسات السابقة ألي قرار استثماري 
ّ
 �� إقامة املشروع.ب اتخاذ قرار  الوكما جرت العادة �� (سابك) تت

ً
 امل��ي قدما

o  
ً
 �جدواه االقتصادية، و انطلق املشروع  -) النافثا والبيوتان وال��و�ان(مع اللقيم ا�حا��  -مشروع تكس�� الغاز بمدينة (تيسايد) �� اململكة املتحدة، حيث قررت الشركة تطو�ر مصنع تكس�� الغاز إلضافة اإليثان لقيما

ً
نظرا

نجاح و�انت وقد تم انجاز هذه املرحلة ب  ،م2016� لإليثان ب��اية عام مرحلت�ن؛ األو�� تطو�ر املصنع القائم وكذلك تطو�ر ا�جانب اللوجس�ي وإ�شاء خزان جديد لإليثان، واس��دفت ا�خطة إنجاز أول عملية تكس� ع�� 

 أ) 250نتاج حوا�� (إالتصميم  اس��دفحيث ، ةاملتوقعتلك النتائج تفوق 
ً
�خزان تم بناء ا ، كمالف طنأ) 300�� اك�� من (إولكن مع تحس�ن عمليات التصميم و التشغيل يمكن رفع الطاقة اإلنتاجية  ،لف طن سنو�ا
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 116من  14               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

هذه ال تزال و  ،لف طنأ) 600( تبلغ سنو�ة طاقة إنتاجية لبلوغطو�ر املصنع تتركز ع�� ما املرحلة الثانية ف�ي أ ،للتفريغ الالزمةيثان من البواخر الناقلة للغاز وجميع املرافق اللوجستية ا�جديد ا�خصص الستقبال اإل 

  �شأن امل��يالقرار االستثماري  )سابك(ستتخذ إدارة  هاو�� ضوء نتائج، حساب الت�لفةتخضع �املرحلة قيد التصميم و 
ً
 املشروع.تنفيذ ��  قدما

 

o  حماية (سابك) من تقلبات أسعار اللقيم العاملية، ومواكبة  لهدفلتحو�ل الفحم إ�� كيماو�ات،  ة لدراسة تطو�ر مجمع ب��وكيماوي ا�حدودة) الصينياتفاقية املشروع املش��ك مع (شي��وا نينغشيا لصناعة الفحم

��ا من �عز�ز حضورها �� أسواقها القائمة، وفتح أسواق جديدة واعدة، كما تضع هذه اس��اتيجي��ا الرامية إ�� تحقيق التوزيع ا�جغرا�� لعمليا��ا، ومساع��ا املتواصلة الستكشاف الفرص االستثمار�ة املستقبلية ال�ي تم
ّ
ك

 التنفيذ ة ح�� وقد دخلت هذه االتفاقي ،)م2030رؤ�ة اململكة (، و)م2020برنامج التحول الوط�ي ( أهدافم، لتسهم بدورها �� تنفيذ 2025االتفاقية (سابك) ع�� املسار ال�حيح نحو تحقيق أهداف اس��اتيجي��ا لعام 

وتحدد هذه االتفاقية اإلطار الف�ي  ،ستخدم إلنتاج املواد ا�خام للمجمعالفحم؛ الذي سيُ بالغنية  )نينغشيا هوي (�� منطقة   �� تطو�ر مجمع ب��وكيماو�ات جديد انالطرف ية أن �ش��كم، وتتضمن إم�ان2016مايو  30�� 

سهل ، باإلضافز ثالث سنوات من تار�خ االتفاقيةامل تفاصيلھ �� مدة ال تتجاو تقو�م املشروع ب�و للتعاون ب�ن الطرف�ن والزم�ي 
ُ
 �� املشروع لدى -لهما ة أن هذه االتفاقية �

ً
إعداد وتقديم الوثائق  - اتخاذ قرار امل��ي قدما

  ،الالزمة ل�حصول ع�� موافقة الهيئة الوطنية للتنمية واإلصالحات، التا�عة �ح�ومة جمهور�ة الص�ن الشعبية
ً
) 730للمشروع حوا�� ( لها الطاقة اإلنتاجية السنو�ة ا�خططة ، وتبلغوجد أطراف ذات عالقةتأنھ ال بعلما

 و  ، و�يل�ن، والبو�� إيثيل�ن، واإليثان فينال أسيتون، والبو�� إيثيل�ن عا�� الكثافةألف طن من البوليمرات؛ �شمل البو�� بر 
ً
 �� مرحلة التصميم. املشروع حاليا

 

o كما مذكرة التفاهم  تم توقيعوقد وا�ح�ومة الغابونية،  )مأوال ((سابك) وشركة  بمشاركة ع�� ساحل ا�حيط األطل��ي )بورت جينتل(مدينة ب  )الغابون (سمدة (اليور�ا) املف��ض �شييده �� أ (روز) إلنتاج وتصدير  مشروع

 إ�� البيانات ال�، ليل العينات من قبل الشر�ك بنجاحمعظم األعمال التجه��ية �� موقع العمل وتحإكمال  تم
ً
ي تم و�دأت مرحلة الدراسات امليدانية والتحليلية الالزمة حسب املواصفات العاملية املع��ف ��ا، استنادا

 م.2017عام جميع الدراسات ب��اية  لتستكملم، 2015عام جمعها منذ 

 

 مشاريع اإلس�ان -
 

o  ��حيل تنفيذهم 2016املشروع السك�ي ا�خاص بموظفي الشركة السعودي�ن ب�� (املطرفية) �� مدينة ا�جبيل الصناعية، الذي وقعت (سابك) عقود تنفيذه �� د�سم
ُ
 لبناء�ل من (شركة أزميل للمقاوالت و البناء)  إ�� وأ

هو األ�خم �� مس��ة (سابك)، إذ  وحدة سكنية، ويعد هذا املشروع السك�ي 532 لبناءو (مجموعة شركة بيجينغ للبناء والهندسة)  ،وحدة سكنية 921 لبناءو (شركة الراشد للتجارة و املقاوالت) ، وحدة سكنية  1248

 تصل إ�� �شغل
ً
شرة مساجد ) وحدة سكنية، مصممة وفق أحدث املواصفات اإل�شائية، و�ضم إ�� جانب الوحدات السكنية العديد من املرافق ا�حيو�ة، م��ا: جامع كب�� وع2701ع�� ( �شتملكيلوم�� مر�ع،  4.4,مساحة

 بدأقد و  ،�عا�� م بمشيئة هللا2020ب�� بحلول عام حدائق واملرافق األخرى املتفرقة، و�توقع إتمام هذا املشروع الكوحدة سكنية خاصة باألئمة واملؤذن�ن، عالوة ع�� حديقة عامة كب��ة، ومجموعة من ا� 22م�حق ��ا 

 %.3.6,بنسبة لھ ا�خطط بما يتجاوز حجم التنفيذ م2017��اية أكتو�ر مع % من املشروع 25�سبة  وتم إنجاز م، 2017التنفيذ �� يناير 
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 ولية االجتماعية  ئمشاريع املس -

o  لي�ون مركز ، ثالثمائة مليون لایر سعوديجمالية إبت�لفة ؛ �خدمة ا�جتمع )سابك(ولية االجتماعية ال�ي تتبناها ئمشاريع املس ضمن�شاء مستشفى تخص��ي لل�حة النفسية وعالج اإلدمان �� منطقة الر�اض إمشروع

 
ً
 نموذجيا

ً
 م ا

ً
 الشركة عقد وقد أبرمت، دمانعالج اإل لل�حة النفسية و  م��ا

ً
 املشروع و  ،ولية وال��ائيةالهندسية األ  إلعداد التصاميممع شركة (ستانتيك الدولية)  ا

ً
سعة وتبلغ ال ،�� مرحلة التصميم الهند��ي ال��ائي حاليا

 سر�ر  150 للمستشفى املبدئية
ً
 لف م�� مر�ع. أ 62,5جمالية مساح��ا اإل تبلغ رض أعيادة ع��  25و ا

o مم ا�جامع ع�� ش�ل صدفة بيضاء ع�� حيث صُ  ،روعة امل�ان مظهرهاللمسات العصر�ة ال�ي تواكب �� مع اروحانية الا�جوانب   تم من خاللها مراعاةهندسية  برؤ�ة )جامع غازي القصي�ي(مشروع  تصميم اكتمل

 تنفيذ املشروع وهو  تم طرح عطاءكما  ،�� مدينة ا�جبيل الصناعية )خليج مردومة(شاطئ 
ً
 لتفاوض التجاري مع املقاول�ن املتقدم�ن لتنفيذه.  ل�� املراحل ال��ائية  حاليا

 

 

 مشاريع املرافق اإلدار�ة واملساندة -
 

o  تدر�ب للمن مب�ى إداري ومركز املشروع �ت�ون )، و مردومة(�� مركز املدينة ا�جديد ع�� خليج  هوتنفيذ ئھشركة عقود إ�شاال أحالتوقد اإلداري ومركز املعلومات العاملي �� مدينة ا�جبيل الصناعية،  )سابك(مشروع مب�ى

 ،العاملية �انظمة املعلومات األساسية ال�ي �عتمد عل��ا عمليا�أعمل  ويعزز وفروعها �� جميع دول العالم  الشركةليخدم   ع�� املواصفات العاملية من حيث االستدامة واالعتمادية،أمم حسب صُ  ،ومركز متطور للمعلومات

حيلوقد  ،لف م�� مر�عأ 66,4 تبلغ املشروع ع�� مساحة تم تنفيذيوسوف 
ُ
ون�� الهندية) �� أكتو�ر األعمال اإل�شائية إ�� شركة (شاُبور�� بَ تنفيذ عقد  أ

ّ
 عمال اإل�شائية �� الر�ع األخ�� األ  ، و�توقع إتمام جميعم2017ل

وهو ، �ي�ر األم )مجلس املبا�ي ا�خضراء(ن قبل م LEED-Silverو�� بمتطلبات حصول املشروع ع�� شهادة الر�ادة �� تصميمات الطاقة والبيئة أحيث  ،رو�� �� التصميم أحدث املواصفات العاملية، و م2021عام من 

 
ً
را�� ا�جوانب البيئيةلقياس تصميم وإ�شاء و�شغيل مباٍن  نظام مع��ف بھ دوليا

ُ
 . عالية األداء وت

o  بمساحة ب تم البدءوقد ، ل الصناعية(سابك) �� مدينة ا�جبيمشروع مركز أبحاث 
ً
 عامليا

ً
 بحثيا

ً
وثيق  بتعاون  لف م�� مر�ع، وسيعمل املركز ضمن منظومة ت�امليةأ 40العمل �� التخطيط املبدئي للمشروع لي�ون مركزا

 للمخت��ين األول والثا�ي القائم�ن ��  هذا املركز  ، وسي�ون العامليةاملنتشرة �� أبرز مواقع صناعة التقنيات و  )سابكـ (مع املراكز التقنية التا�عة ل
ً
بالر�اض، و�توقع إتمامھ �� الر�ع األول من عام ) التق�ي مركز سابك(بديال

 م.2021

o  مع شركة (موستنق ا�حجيالن) �� شهر أغسطس  وقدللتشغيل وورش�ي العمل والصيانة،  )صدف(مشروع مب�ى شركة 
ً
التصاميم الهندسية األولية والتفصيلية للمشروع ألخ��ة إعداد ا لتتو��  م2017أبرمت الشركة عقدا

 بيئة عمل  )صدف( لشركةالذي سيقام داخل منطقة التشغيل 
ً
  آمنةبا�جبيل الصناعية، موفرا

ً
 للتصاميم املعمار�ة واملعاي�� الهندسية املطلو�ة، ال�ي تجعل املب�ى  ومالئمة ملوظفي الشركة وفقا

ً
 للبيئة و  آمنا

ً
ل�ي �ُ و صديقا

 موظف 360�ستوعب ال�ي ملوظف�ن ام�اتب  يضمداري إاملشروع ع�� مب�ى  ، كما �شتملاالحتياجات املستقبلية للشركة
ً
، مصلي 250 �سعة م�جد جانب إ��  ،وورش�ي عمل وصيانة للمعدات ، ومرافق إدار�ة ،ا

ً
و�توقع ا

 م.2020�� الر�ع الثا�ي من عام  املشروع إتمام
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 وسياسة إدار��ا ومراقب��ا �خاطر ا ):3(

 

أفضل عائد ممكن من الفرص وا�حصول ع�� ضرارها أ تفاديجل أوكيفية تحليلها والتعامل معها من ، تغ��ات االقتصادية و ا�جيوسياسيةالنتيجة خطار املتوقعة األ  حول الدراسات واالستشارات  تقديمع��  إدارة ا�خاطر  دأبت

تنشأ من و (ا�خاطر التشغيلية) و �� ا�خاطر ال�ي ، ع�� تحقيق أهدافها االس��اتيجية مقدرة الشركة �� تم دراس��ا والتعامل معها �ش�ل استبا�� (ا�خاطر االس��اتيجية) و �� ا�خاطر ال�ي تؤثر تي و�شمل ا�خاطر ال� ،�االناتجة ع�

تمارس ف��ا �� الدول ال�ي  ةواملتوقع القائمة نظمة ا�ح�ومية و القوان�ن �ل ما يتعلق باأل عناية بالغة ل ا�خاطر  ، كما تو�� إدارةالر�حيةتحقيق مقدرة الشركة ع��  ��و (ا�خاطر املالية) ال�ي تؤثر ، عمليات الشركة التشغيلية

 و تجار�ة. أعمليات �شغيلية  الشركة

 

سسالتقلبات ا�حادة �� أسواق النفط وتأث��ها ع�� أسعار الب��وكيماو�ات  جراءنتائج الشركة  ��املتغ��ات املؤثرة  من أهمتظل أسعار النفط 
ُ
ع�� الفرص الناتجة عن  ال��ك�� مع  وتتا�ع الشركة هذا األمر عن كثباملنافسة،  وأ

هذه املتغ��ات مثل ع�� االستعداد التام للتعامل مع  ،ية �عاملت معها الشركة بنجاح ل�حد من تأث��ا��االعاملية مخاطر إضافو كما ش�لت التقلبات والتغ��ات ال�ي شهد��ا األسواق ا�حلية  ،أفضل عائد م��اوتحقيق هذا التذبذب 

مع ا�خاطر امل��تبة ع�� املشاريع التطو�ر�ة الداخلية، وم��ا إعادة هي�لة �عض وحدات العمل االس��اتيجية و مشروع حساب  بحرفية عاليةالتعامل  جرى كذلك ا�حال ع�� الصعيد الداخ��، حيث ، و ��ااملفاجئة �ش�ل استب

 القيمة املضافة.   ةضر�ب

 

  تحرص الشركة ع��
ً
ية بالغة �� أهم من  ا �� ذلكمل، إدارة ا�خاطر  أولو�اتأهم باعتباره من شر�ات التا�عة لـ (سابك) �� تطبيق نظام إدارة ا�خاطر الشامل ع�� الإباإلضافة �ا، من عمليا� دمج أدوات إدارة ا�خاطر وجعلها جزءا

مساندة عملية صنع القرار،  إذ �ساعد  هدفلكما استمر طرح برامج تحليل مخاطر عمليات االستثمار ع�� أهداف الشركة االس��اتيجية وعمليات الدمج واالستحواذ  ،الخطار املستقبلية �ش�ل سريع وفعّ مواجهة التغ��ات واأل 

 ما �ساعد �� تحقيق النمو املستقب�� املس��دف للشركة. ت واالس��اتيجيات، النظام ع�� تطو�ر صناعة القرارات من خالل دراسة دقيقة للمخاطر املتوقعة وتأث��ها ع�� العوائد املأمولة من هذه االستثمارا

 

  .األعمال أداء �� املرونة وز�ادة توقعةامل عوقات غ��والتعامل الفاعل مع املا�جاهز�ة  مستوى  لرفع )عمالاأل  استمرار�ة إدارة(إجراءات  وتنفيذ ا�خاطر بطرح إدارة قامتعمال استمرار األ  لضمان ملبذولة ا سا��امل �� إطار 

 ةالشر�ات التا�عملرافق  الالزم الدعم تقديم ا�خاطر إدارة وستواصل، (ISO22301) شهادة ع��  )سابك(من شر�ات  ةشركة عشر  إحدىن ح�ى اآل  حصلتوقد  ،(ISO22301)معاي�� مع )عمالاأل  استمرار�ة إدارة( إجراءات تتوافق

  الشهادة هذه ا�حصول ع��   لها ليتس�ى ،العالم حول  األخرى 
ً
 ،ا�خطط البديلة واملناسبة لوحدات العمل االس��اتيجية داخل اململكة وخارجها�� نفس الوقت ع�� وضع  )عمالاأل  استمرار�ة إدارة(كما �عمل  ،�عا�� بإذن هللا الحقا

 .ومورد��از�ائ��ا  حيالوال��اما��ا  من مواصلة أعمالهالشركة ا نمكيُ ما ، ساب)(لك��و�ي ل حدوث انقطاع �� نظام الشركة اإلحا

 

�� جميع أنحاء العالم من ا�خاطر  )سابك( �حاحماية مص��دف م�ن أبرنامج الت تم تصميمطرف ثالث من خالل شر�ات التأم�ن املعتمدة، وقد إ�� لتأم�ن املناسبة لتحو�ل ا�خاطر االئتمان والتأم�ن ع�� توف�� حلول ا ةدار إكما �عمل 

 التشغيلية واملالية، 
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رت إدارة ا�خاطر عالوة ع�� ذلك وَّ
َ
  ذا العام مشروع إدارةخالل ه -البشر�ة  بالتعاون مع تقنية املعلومات واملوارد  -ط

ً
العمل،  ل��قية النظام ا�حا�� إلدارة الصالحيات ا�خاصة بدخول نظام ، صالحيات دخول النظام إلك��ونيا

 إالعالم من ا�حصول ع�� صالحيات الوصول  لها حول ويس��دف هذا املشروع تمك�ن جميع موظفي (سابك) والشر�ات التا�عة 
ً
الوظيفية �� نظام املوارد البشر�ة، و�دير النظام التعارض ا�حتمل ��  املهماتع�� أساس  ،لك��ونيا

 األدوار والصالحيات.

 ر من هيئة سوق املال هذا العام.ا�حوكمة الصادنظام متطلبات  يواكبإدارة ا�خاطر خالل هذا العام تحديث جدول الصالحيات التخاذ القرارات ع�� مستوى مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي بما  تولت كذلك

 

تطبيق هذه السياسة جميع عمليات  ويشملا�خاطر ال�ي تواجهها الشركة ب�ل أنواعها. وتقو�م حجم تأث��ها ع�� أداة الشركة, واتخاذ اإلجراءات الوقائية للسيطرة عل��ا.  كما ت�ون سياسة الشركة �� إدارة ا�خاطر بتحديد

 بموظفي الشركة وإدار��ا. إ�� أن يتم عم(سابك) التشغيلية حول الع
ً
ل التقار�ر التفصيلية عن هذه ا�خاطر ل�جنة ا�خاطر الم . و�تم العمل ��ذه السياسة إلدارة هذه ا�خاطر من خالل نظام حوكمة مت�امل يبدأ داخليا

. ومن ثم توجھ  واالستدامة
ً
طرة ع�� بمرئيا��ا حول كفاءة اإلجراءات املتخذة ل�حد من تأث�� هذه ا�خاطر. وتو��ي باالستمرار بنفس اإلجراءات. أو اتخاذ تداب�� إضافية للسياملنبثقة من مجلس اإلدارة. ال�ي تتا�ع هذه التقار�ر دور�ا

 تلك ا�خاطر.

 

 

  للسنوات ا�خمس األخ��ة األعمالونتائج  األصول وا�خصوم :)4( 

) عن مبيعات 4.7%) مليار لایر بز�ادة قدرها (149,8%) عن أر�اح العام السابق، كما بلغت قيمة املبيعات اإلجمالية ( 4,5) مليار لایر بز�ادة �سب��ا (17,6مليار لایر، مقابل () 18.4بلغت األر�اح الصافية ال�ي حقق��ا الشركة ( •

 ) مليار لایر.143العام السابق ال�ي �انت (

 ).2.7%) مليار لایر، بز�ادة (322.5م إ�� (2016) مليار لایر عام 313.9ارتفع مجموع املوجودات من ( •

ـــودات املتداولة عام  •  قدرة الشركة املالية ع�� الوفاء بال��اما��ا ا�جار�ة.48.3) من املطلو�ات املتداولة البالغة (2:1) مليار لایر، وتمثل (117.8م نحو (2017بلغـــت املوجـ
ً
 ) مليار لایر �� العام نفسھ، مؤكدة

 ).4.1%م بز�ادة ( 2017) مليار لایر عام 163.9م إ�� (2016) مليار لایر عام 157.5وق املساهم�ن من (ارتفع مجموع حق •

 ).12%) مليار لایر للعام السابق، بإرتفاع قدره ( 25.9) مليار لایر، مقابل (29بلغ الر�ح التشغي�� حوا�� ( •

 م.2016) لایر عام  5.87) لایر، مقابل (6.14م (2017بلغ نصيب السهم من صا�� األر�اح عام  •
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 116من  18               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 

 :األخ��ةالرسوم البيانية التالية تو�ح نتائج األعمال للسنوات املالية ا�خمس 

 

 
 

 

 

 

۳۲۲

۱۱۲

۳۱٤

۱۱۲

۳۲٥

۱۲۳

۳٤۰

۱۳۰

۳۳۷

۱۳۱

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰

۳۰۰

۳٥۰

٤۰۰

مجموع األصول مجموع الخصوم

المبالغ بملیارات الریاالت

۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳

۱٥۰

۱۸

۱٤۳

۱۸

۱٤۸

۱۹

۱۸۹

۲۳

۱۸۹

۲٥

۰

۲۰

٤۰

٦۰

۸۰

۱۰۰

۱۲۰

۱٤۰

۱٦۰

۱۸۰

۲۰۰

المبیعات األرباح الصافیة

المبالغ بملیارات الریاالت

۲۰۱۷ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳
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 116من  19               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 إلجما�� إيرادات الشركة وشر�ا��ا التا�عةا�جغرا�� التحليل  ):5( 

 وآسيا،وأسواق الشرق األوسط وأفر�قـيا وأورو�ا وأمر��ا  ،و�سو�قها �� السوق ا�حلية ،الصلبمنتجات املغذيات الزراعية، ومنتجات ا�حديد و و  واملتخصصة، نتجات الب��وكيماو�ةاملمن تصنيع ا�حققة ناتجة معظم إيرادات الشركة 

 .2017والرسم البيا�ي التا�� يو�ح �سب التوزيع ا�جغرا�� لإليرادات خالل العام 

 
  (أخرى) �شمل نصيب الشر�اء �� اإليرادات

 

4%

24%

33%

9%

8%

22%

م2017التوزیع الجغرافي لإلیرادات لعام 

أفریقیا أوروبا آسیا أمریكا  أخرى الشرق األوسط
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 116من  20               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 عن نتائج السنة السابقة الفروقات ا�جوهر�ة �� النتائج التشغيلية): إيضاح 6(

 

 البند
 بآالف الر�االت

 ٪�سبة التغ��  )-التغ��ات + أو (
 م2016 م2017

 + 4.7% 6,767,141 142,998,827 149,765,968 املبيعات/ اإليرادات

 + 4.5 % 4,338,162 (95,759,137) (100,097,299) ت�لفة املبيعات / اإليرادات

 + 5.8 % 2,741,134 47,239,690 49,980,824 إجما�� الر�ح / ا�خسارة من التشغيل

 - 1.8 % (387,156) (21,369,593) (20,982,437) مصروفات األعمال الرئيسة

 + 12.1% 3,128,290 25,870,097 28,998,387 الر�ح / ا�خسارة من العمليات الرئيسة

 .�عود سبب ارتفاع صا�� الر�ح إ�� ارتفاع متوسط أسعار بيع املنتجات وانخفاض املصار�ف العمومية واإلدار�ة

 

 إيضاحات االختالفات عن املعاي�� ا�حاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن ):7(

 ل2017د�سم��  31نت�ي �� تم إعداد القوائم املالية املوحدة للشركة خالل العام املا�� امل
ً
 الدولية للتقر�ر املا��.معاي�� لم وفقا
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 116من  21               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 :والزميلة واالستثمارات املدرجة �� القوائم املالية  الشر�ات التا�عةتفاصيل  ):8(

 الشر�ات التا�عة •

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

1 
شركة (سابك) لالستثمارات الصناعية 

 والشر�ات التا�عة لها
%100 

إقامة مصا�ع املعادن 

والب��وكيماو�ات 

 والكيماو�ات واألسمدة

 300,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

2 
شركة (سابك) لوكسمبورغ إس. إيھ. آر. إل. 

 والشر�ات التا�عة لها
%100 

�شغيل مجمعات رئيسة 

للب��وكيماو�ات، وإنتاج 

و�يع املنتجات 

الهيدروكر�ونية 

والبالستيكيات املبتكرة 

 والبوليمرات والكيماو�ات

 34,387,500 لوكسمبورغ قارات أورو�ا وأمر��ا وآسيا

3 
للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا) الشركة العر�ية 

  والشر�ات التا�عة لها
%100 

�شغيل مجمع إلنتاج 

األوليفينات ومشتقا��ا 

 والبوليمرات

 1,955,540,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 100% الشركة السعودية ل�حديد والصلب (حديد) 4
تصنيع منتجات الصلب 

 الطو�لة واملسطحة
 1,070,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 500,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية إدارة الصكوك 100% شركة (سابك) للصكوك (صكوك) 5
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 116من  22               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

6 

شركة (سابك) ل�حفازات الصناعية 

 (ساب�ات)

 

%100 

تطو�ر و�ناء وامتالك 

 و�شغيل وصيانة مصا�ع

إلنتاج حفازات البوليمرات 

وامليثانول وجاليكول 

اإليثيل�ن ، والبيوت�ن 

 األحادي ومنتجات أخرى 

 500,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

7 
الشركة السعودية لإللياف الكر�ونية (اس 

 �ىي اف �ىي)
%100 

تطو�ر و�ناء وامتالك 

و�شغيل وصيانة مصا�ع 

الكر�ون فاي�� وألياف إلنتاج 

 اإلكرليك.

 500,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 100% شركة سابك �خدمات اإلمدادت ا�حددودة 8

القيام بجميع اإلعمال 

والعمليات املتعلقة �� 

الشب�ات 

والنقل  اللوجستية 

والتوزيع والتخز�ن وال�حن 

والتصدير والتنفريغ 

 والتحميل 

 500,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 100% الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف) 9
�شغيل مجمع ب��وكيماوي 

إلنتاج اإليثيل�ن، واإليثانول 
 3,110,790,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية
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 116من  23               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

الصنا�� ا�خام، وثنائي 

�لور�د اإليثيل�ن، 

والستاير�ن، والصودا 

ال�او�ة، وميثيل ثال�ي بوتيل 

 (إم.�ي.�ي.اي)اإلي�� 

10 
الشركة السعودية اليابانية لألكر�لوني��ايل 

 (شروق) 
%80 

إنتاج ماد�ي األكر�لون��ايل 

 وسيانيد الصوديوم
 160,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

11 
السعودية األورو�ية للب��وكيماو�ات الشركة 

 (ابن زهر)
%80 

�شغيل مجمع لصناعة 

ميثيل ثال�ي بوتيل اإلي�� 

(إم.�ي.�ي.إي) والبو�� 

 برو�يل�ن

 1,025,665,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

12 
شركة ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات 

 (املتحدة)
%75 

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج 

اإليثيل�ن، والبو�� إيثيل�ن، 

وجاليكول اإليثيل�ن 

 وأوليفينات ألفا ا�خطية

 2,495,620,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

13 
الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن 

 البيطار)
 494,700,000 اململكة العر�ية السعودية السعوديةاململكة العر�ية  إنتاج األسمدة الكيماو�ة %71.50
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 116من  24               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

 70% الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) 14

إنتاج الغازات الصناعية 

وتور�دها للصناعات 

 ا�ختلفة

 248,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 51.95% شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات (ينساب) 15

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات إلنتاج 

اإليثيل�ن، وال��و�يل�ن، 

والبو�� إيثيل�ن منخفض 

الكثافة، والبو�� إيثيل�ن 

عا�� الكثافة، وجاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� برو�يل�ن، 

وميثيل ثال�ي بوتيل اإلي��، 

وخليط املركبات العطر�ة، 

، 2، والبيوت�ن 1والبيوت�ن 

، وا�جازول�ن ا�حراري 

 والستاير�ن وامليثانول 

 5,625,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 50% الشركة السعودية للميثانول (الرازي) 16

العمليات املتعلقة بتطو�ر 

وإ�شاء وامتالك و�شغيل 

مجمع لصناعة امليثانول 

 الكيماوي 

 259,000,000 السعوديةاململكة العر�ية  اململكة العر�ية السعودية

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 

  
 

 116من  25               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

 50% شركة ا�جبيل لألسمدة (الب��و�ي) 17

بناء وتطو�ر و�شغيل مجمع 

لصناعة الب��وكيماو�ات، 

ينتج اليور�ا، وغاز األمونيا، 

اإليثي��،   والهكسانول 

 وفتاالت ثنائية األوكتيل

 671,500,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 50% ينبع السعودية للب��وكيماو�ات (ينبت)شركة  18

�شغيل مجمع رئيس 

للب��وكيماو�ات، ينتج 

اإليثيل�ن، وجاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� إيثيل�ن، 

وال��و�يل�ن، والبو�� 

برو�يل�ن، وا�جازول�ن 

 ا�حراري 

 4,596,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 50% الوطنية للميثانول (ابن سينا)الشركة  19

�شغيل مجمع 

للب��وكيماو�ات، ينتج 

امليثانول، وميثيل ثال�ي 

 بوتيل اإلي�� (إم.�ي.�ي.إي)

 558,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 50% الشركة الشرقية للب��وكيماو�ات (شرق) 20

�شغيل مجمع ب��وكيماوي 

رئيس إلنتاج جاليكول 

اإليثيل�ن، والبو�� إيثيل�ن 

 1,890,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية
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 116من  26               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

منخفض الكثافة ا�خطي 

وعا�� الكثافة، ومصنع 

 لألوليفينات

 50% شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات (كيميا) 21

�شغيل وحدة تكس�� 

ومصا�ع البو��  اإليثيل�ن،

إيثيل�ن، وال��و�يل�ن، 

 واملطاط

 2,149,200,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 50% الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) 22
إلنتاج ميثيل امليثاكر�ليت 

 و�و�� ميثيل امليثاكر�ليت
 1,350,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

       

23 
الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن 

 رشد)
%48.07 

إنتاج مكونات ومشتقات 

عطر�ة ومادة حمض 

ال��فتاليك النقي، وحمض 

ا�خل، وترفتاالت البو�� 

 إيثيل�ن

 2,000,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 42.99% السعودية (سافكو)شركة األسمدة العر�ية  24
تصنيع و�سو�ق اليور�ا 

 واألمونيا
 4,166,666,660 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية
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 116من  27               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية (مباشرة وغ�� مباشرة) اسم الشركة التا�عة م

25 
شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان 

 السعودية)
%35 

االستثمار �� املشاريع 

الصناعية، بما �� ذلك 

الصناعات الب��وكيماو�ة، 

وإقامة املشاريع وامتالك 

الصناعية الداعمة 

واملغذية أل�شطة الشركة 

 باملواد ا�خام واملرافق

 15,000,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية
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 116من  28               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 واالستثمارات االشر�ات الزميلة •

 رأس املال (بالر�ال السعودي) الدولة محل تأسيسها املركز الرئيس لعمليا��االدولة ال�ي تمثل  �شاطها الرئيس �سبة امللكية اسم الشركة الزميلة م

 5,145,496,129 الص�ن الص�ن إنتاج و�يع املنتجات الب��وكيماو�ة  50% شركة ساينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات ا�حدودة 1

 50% شركة سابك إس �ي نكسل�ن ا�حدودة 2

إيثيل�ن �شغيل مجمع إلنتاج البو�� 

 منخفض الكثافھ ا�خطي

 

 كور�ا ا�جنو�ية سنغافوره
1,125,037,500 

 

 600,000,000 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن تصنيع املنتجات الب��وكيماو�ة 33.33% شركة ا�خليج لصناعة الب��وكيماو�ات 3

 386,843,998 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن تصنيع وإنتاج األملنيوم 30.40% شركة ا�خليج لدرفلة األملنيوم 4

 30% شركة معادن للفوسفات  5
�شغيل مجمع إلنتاج الفوسفات 

 واألسمدة
 6,208,480,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 25% الشركة العر�ية السعودية لالستثمارات الصناعية 6
االستثمار �� الصناعات 

 التحو�لية
 500,000,000 اململكة العر�ية السعودية السعوديةاململكة العر�ية 

 24.81% شركة مرافق الكهر�اء واملياه �� ا�جبيل و�نبع (مرافق) 7
صيانة وإدارة وتنفيذ أنظمة ت��يد 

 ومعا�جة املياه املا�حة
 2,500,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 1,420,000,000 مملكة البحر�ن مملكة البحر�ن صناعة وإنتاج األملنيوم 20.62% ش.م.ب (ألبا) –شركة أملنيوم البحر�ن  8

 20% الشركة الوطنية لنقل الكيماو�ات 9
شراء وتأج�� و�شغيل ناقالت 

 الب��وكيماو�ات (ناقالت وسفن)
 610,000,000 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية

 15% وعد الشمال للفوسفاتشركة معادن  10
�شغيل مجمع إلنتاج الفوسفات 

 واألسمدة
 7,005,001,875 اململكة العر�ية السعودية اململكة العر�ية السعودية
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 116من  29               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ): تفاصيل األسهم وأدوات الدين ل�ل شركة تا�عة: 9( 

 األسهم اسم الشركة التا�عة م
 أدوات الدين*

 الف الر�االتآب

  2,418,138     ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  300,000 لالستثمارات الصناعية والشر�ات التا�عة لهاشركة (سابك)  1

  11,529,000   ر�ـال 131,25سهم، قيمة �ل م��ا  262,000 شركة (سابك) لوكسمبورغ إس. إيھ. آر. إل. والشر�ات التا�عة لها 2

 سهم 195,554 والشركة التا�عة لهاالشركة العر�ية للب��وكيماو�ات (ب��وكيميا)  3
ً
  107,812         ر�ـال 10,000، قيمة �ل م��ا ا

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  1,070,000 الشركة السعودية ل�حديد والصلب (حديد) 4

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 للصكوك (صكوك) شركة سابك 5

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 ل�حفازات الصناعية (ساب�ات) شركة سابك 6

 0 ر�ـال 100سهم، قيمة �ل م��ا  5,000 ف �ىي)إس �ىي إلأللياف الكر�ونية (الشركة السعودية  7

 سهم 1,025,666 الشركة السعودية األورو�ية للب��وكيماو�ات (ابن زهر) 8
ً
 0 ر�ـال 1,000، قيمة �ل م��ا ا

 سهم 2,495,620 ا�جبيل املتحدة للب��وكيماو�ات (املتحدة) شركة 9
ً
 0 ر�ـال 1,000، قيمة �ل م��ا ا

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا   494,700 الشركة الوطنية لألسمدة الكيماو�ة (ابن البيطار) 10

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  248,000 الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) 11

  1,864,136     ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   562,500,000 شركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات (ينساب) 12

 0 ر�ـال 10,000سهم، قيمة �ل م��ا  25,900 الشركة السعودية للميثانول (الرازي) 13

 سهم 13,430 شركة ا�جبيل لألسمدة (الب��و�ي) 14
ً
 0 ر�ـال 50,000، قيمة �ل م��ا ا

 0 ر�ـال 1,000سهم، قيمة �ل م��ا  4,596,000 شركة ينبع السعودية للب��وكيماو�ات (ينبت) 15

 سهم 5,580 الشركة الوطنية للميثانول (ابن سينا) 16
ً
  1,500,149     ر�ـال 100,000، قيمة �ل م��ا ا

 سهم 3,110,790 الشركة السعودية للب��وكيماو�ات (صدف) 17
ً
 0 ر�ـال 1,000، قيمة �ل م��ا ا
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 116من  30               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 األسهم اسم الشركة التا�عة م
 أدوات الدين*

 الف الر�االتآب

  270,000         ر�ـال10,000 سهم، قيمة �ل م��ا   189,000 الشركة الشرقية للب��وكيماو�ات (شرق) 18

 سهم 21,492 شركة ا�جبيل للب��وكيماو�ات (كيميا) 19
ً
 6,300,000 ر�ـال 100,000، قيمة �ل م��ا ا

 0 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا  16,000,000 لألكر�لوني��ايل (شروق)الشركة السعودية اليابانية  20

 3,940,000 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   851,000,000 الشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد) 21

 سهم 333,333,333 شركة األسمدة العر�ية السعودية (سافكو) 22
ً
 0 ر�ـاالت 10، قيمة �ل م��ا ا

 22,085,151 ر�ـاالت 10سهم، قيمة �ل م��ا   1,500,000,000 شركة كيان السعودية للب��وكيماو�ات (كيان السعودية) 23

 1,931,250 ر�االت 10سهم، قيمة �ل م��ا 135,000,000 الشركة السعودية للميثاكر�ليت (سماك) 24

 0 ر�ـاالت 10م��ا سهم، قيمة �ل   50,000 شركة سابك �خدمات اإلمدادات ا�حدودة 25

 تم استبعادها لغرض توحيد القوائم املاليةال�ي أدوات الدين ال �شمل القروض الداخلية ب�ن الشر�ات،  *
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 116من  31               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 الشركة �� توزيع األر�احسياسة لوصف : )10(

 تنص ع�� ما ي��:  ادة ا�حادية واألر�عون وال�ياملب ،والتدفقات النقدية للشركة بما يتما��ى مع سياسة التوزيع الواردة �� نظام الشركة األساس ا�حققة،�عتمد توزيعات األر�اح ومقدارها ع�� األر�اح الصافية 

 عشرة باملائة ( -1
ً
) من رأس املال فإذا نقص %30هذا االقتطاع م�ى بلغ االحتياطي املذ�ور ثالث�ن باملائة ( ) من األر�اح الصافية لت�و�ن االحتياطي النظامي و�جوز أن تقرر ا�جمعية العامة العادية وقف%10تجنب الشركة سنو�ا

 أخرى ) من رأس املال ول�جمعية ا%30) من رأس املال يجب عل��ا أن �عود مرة أخرى إ�� االقتطاع ح�ى يصل االحتياطي إ�� الثالث�ن باملائة (%30االحتياطي �� إحدى السنوات عن الثالث�ن باملائة (
ً
لعامة العادية أن تقرر أنوعا

 من االحتياطي.

 ) من رأس املال املدفوع.%5�ن بنسبة خمسة باملائة (�عد خصم االحتياطي النظامي واالحتياطي الذي تقرره ا�جمعية العامة العادية يوزع من أر�اح الشركة الصافية السنو�ة دفعة أو�� للماسهم -2

 للمادة (مع مراعاة األح�ام املقررة �� نظام  -3
ً
 مع عدد 15الشر�ات, يخصص املبلغ االزم مل�افآت أعضاء مجلس اإلدارة ال�ي تقرها ا�جمعية العامة العادية وفقا

ً
) من هذا النظام ع�� أن ي�ون استحقاق هذه امل�افآة متناسبا

 ة إضافية من األر�اح أو ُيرحل لألعوام القادمة.ا�جلسات ال�ي يحضرها العضو واختصاصاتھ ومسؤولياتھ, و�وزع البا�� �عد ذلك ع�� املساهم�ن كحص
 

 أن مجلس اإلدارة أو��ى 
ً
 م ع�� النحو التا��:2017�جمعية العامة بتوزيع أر�اح عن العام اعلما

 

 ف��ة األر�اح
مبلغ األر�اح للسهم 

 الواحد

�سبة التوزيع إ�� قيمة 

 السهم اإلسمية
 األحقيةتار�خ  إجما�� األر�اح املوزعة عدد األسهم

النصف األول 

 م2017
 م17/8/2017تم التوزيع بتار�خ  مليارات لایر 6 مليارات سهم 3 %20 لایر 2

النصف الثا�ي 

 م2017
 لایرات مليار  6.6 مليارات سهم 3 %22 لایر 2.2

سيتم اإلعالن عن تار�خ التوزيع بمشيئة هللا �عد موافقة ا�جمعية العامة للشركة 

 م2018أبر�ل  17املتوقع بتار�خ 
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 116من  32               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 :�م خالل السنة املالية األخ��ة�أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�اخالف وصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم أل�خاص : )11(

 م2017 عامامللكيات �� أسهم أو أدوات دين الشركة خالل وفيما ي��  ،�� رصد بيانات األسهم أدناه ع�� البيانات الواردة من السوق املالية السعودية (تداول) الشركة اعتمدت
ً
لم يتم إبالغ الشركة بأية مصا�ح �عود أل�خاص أنھ ، علما

 . م2017عام و أي �غي�� �� تلك ا�حقوق خالل أ، أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن �� فئات األسهم ذات األحقية �� التصو�ت غ�� 
 

 �سبة امللكية �� بداية العام العامعدد األسهم بداية  االسم
صا�� التغ�� �� عدد األسهم 

 خالل العام
 األسهم ��اية العام عدد �سبة التغ�� خالل العام

�سبة التملك �� ��اية 

 العام

 ٪ 70 2,100,000,000 0 0 ٪ 70 2,100,000,000 ةستثمارات العامصندوق اال 

 ٪ 5,70 171,042,836 0 0 ٪ 5.70 171,042,836 ةجتماعيمينات اال أللت ةالعام ةاملؤسس
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 116من  33               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 :�م خالل السنة املالية األخ��ة�وصف املصا�ح والتغ��ات �� األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن وأقر�ا: )12(

 

 دين شركة (سابك)ر �� أسهم أو أدوات مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1 
 عبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وعالدكتور 

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
90,120 - 0 

 0 - 0 - 0  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبداألستاذ  2

 - 3,625,244 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز الدكتور   3
                  

20,000  
 

- (3,605,244) 

 0 - 300,000 - 300,000 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىىاألستاذ   4

 0 - 0 - 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبداألستاذ  5

 0 - 0 - 0 محمد بن طالل النحاساألستاذ   6

7 
 فهد بن عبدهللا بن عبداللطيف املباركالدكتور 

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 �الم ما�ل�ناألستاذ   8
أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 رو���تو قيالدو�ياألستاذ  9
أكتو�ر  8لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ انضم 

 م2017
0 - 0 
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 116من  34               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 دين شركة (سابك)ر �� أسهم أو أدوات مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 60,134 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 10

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبداألستاذ  11

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�يالدكتور  12

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبدالدكتور  13

 

 

 التا�عة )سافكور �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1 
 ا�جر�وععبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور الدكتور  

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
78,245 - 0 

 0 - 2,250 - 2,250  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبداألستاذ  2

 0 - 2,906,247 - 2,906,247 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز الدكتور  3

 0 - 22,500 - 22,500 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىىاألستاذ  4

 0 - 0 - 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبداألستاذ  5

 0 - 0 - 0 محمد بن طالل النحاساألستاذ  6

7 
 فهد بن عبدهللا بن عبداللطيف املباركالدكتور 

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 
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 116من  35               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )سافكور �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 �الم ما�ل�ناألستاذ  8
أكتو�ر  8بتار�خ انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة 

 م2017
0 - 0 

 رو���تو قيالدو�ياألستاذ  9
أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 10

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبداألستاذ  11

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�يالدكتور  12

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبدالدكتور  13

 

 التا�عة )كيان السعوديةر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1 
 عبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وعالدكتور  

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 0 - 17,727 - 17,727  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبداألستاذ  2

 0 - 0 - 0 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز الدكتور  3

 0 - 0 - 0 عبد هللا بن محمد بن إبراهيم العي�ىىاألستاذ  4

 (75,000) - 0 - 75,000 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبداألستاذ  5
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 116من  36               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )كيان السعوديةر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 0 - 200 - 200 محمد بن طالل النحاساألستاذ  6

7 
 فهد بن عبدهللا بن عبداللطيف املباركالدكتور 

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 �الم ما�ل�ناألستاذ   8
أكتو�ر  8مجلس اإلدارة بتار�خ انضم لعضو�ة 

 م2017
0 - 0 

 رو���تو قيالدو�ياألستاذ  9
أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 150,000 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 10

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 العز�ز بن محمد الواي�� بندر بن عبداألستاذ  11

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�يالدكتور  12

 م2017أكتو�ر  8�� مجلس اإلدارة بتار�خ ان��ت عضو�تھ  - 24,000 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبدالدكتور  13

 

 التا�عة )ينسابر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 الدينأدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

1 
 عبدالعز�ز بن صا�ح بن منصور ا�جر�وعالدكتور  

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 0 - 2,500 - 2,500  البنيانبن محمد هللا  يوسف بن عبداألستاذ  2
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 116من  37               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )ينسابر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 0 - 0 - 0 بن أحمد نحاس ةخالد بن حمز الدكتور  3

 0 - 0 - 0 العي�ىى عبد هللا بن محمد بن إبراهيماألستاذ  4

 0 - 0 - 0 هللا الهبدان العز�ز بن هبدان بن عبد عبداألستاذ  5

 (25-) - 0 - 25 محمد بن طالل النحاساألستاذ  6

7 
 فهد بن عبدهللا بن عبداللطيف املباركالدكتور 

 

أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
28,000 - 0 

 �الم ما�ل�ناألستاذ   8
أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 رو���تو قيالدو�ياألستاذ  9
أكتو�ر  8انضم لعضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ 

 م2017
0 - 0 

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 15,495 األم�� سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 10

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 العز�ز بن محمد الواي�� بن عبدبندر األستاذ  11

 م2017أكتو�ر  8ان��ت عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ  - 0 سعد بن عثمان بن عبد هللا القص�يالدكتور  12

 م2017أكتو�ر  8عضو�تھ �� مجلس اإلدارة بتار�خ ان��ت  - 85 الرحمن ا�حميدي هللا بن عبد الرحمن بن عبد عبدالدكتور  13
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 116من  38               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ر �� أسهم أو أدوات دين شركة (سابك)مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 الدينأدوات  عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 0 - 16,000 - 16,000 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 - 0 - 0 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

 0 - 0 - 0 عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن الفقيھ 3

 0 - 13,400 - 13,400 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 4

 0 - 0 - 0 أر�ستو أوشيلو 5

 01/06/2017خرج من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  - 0 العز�ز ا�حميد العز�ز بن سليمان بن عبدعبد  6

 0 - 0 - 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 7

 0 - 0 - 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 8

 0 - 0 - 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 9

 0 - 9,000 - 9,000 أ�س بن يوسف كنتاب 10
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 116من  39               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )سافكور �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 0 - 0 - 0 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 - 0 - 0 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

 0 - 0 - 0 عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن الفقيھ 3

 0 - 0 - 0 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 4

 0 - 0 - 0 أر�ستو أوشيلو 5

 01/06/2017قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ خرج من  - 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 6

 0 - 0 - 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 7

 0 - 0 - 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 8

 0 - 0 - 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 9

 0 - 3,000 - 3,000 أ�س بن يوسف كنتاب 10
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 116من  40               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )كيان السعوديةر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 0 - 0 - 0 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 - 214,200 - 214,200 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

 0 - 0 - 0 عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن الفقيھ 3

 0 - 30,000 - 30,000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 4

 0 - 0 - 0 أر�ستو أوشيلو 5

 01/06/2017من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ  خرج - 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 6

 0 - 0 - 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 7

 0 - 0 - 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 8

 0 - 0 - 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 9

 0 - 10,000 - 10,000 أ�س بن يوسف كنتاب 10
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 116من  41               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 التا�عة )ينسابر �� أسهم أو أدوات دين شركة (مص�حة �عود لكبار التنفيذي�ن وأزواجهم وأوالدهم القصّ  ةوصف ألي

 اسم من �عود لھ املص�حة م
 ��اية العام بداية العام

 صا�� التغي��
 أدوات الدين عدد األسهم أدوات الدين عدد األسهم

 0 - 24,410 - 24,410 هللا العوه�� عبدبن سليمان بن مساعد  1

 0 - 0 - 0 الرحمن العمودي هللا بن عبد عمر بن عبد 2

 0 - 5,000 - 5,000 عبد الرحمن بن صا�ح بن عبد الرحمن الفقيھ 3

 0 - 29,000 - 29,000 عوض بن محمد بن صا�ح آل ماكر 4

 0 - 0 - 0 أر�ستو أوشيلو 5

 01/06/2017من قائمة كبار التنفيذي�ن بتار�خ خرج  - 0 العز�ز ا�حميد عبد العز�ز بن سليمان بن عبد 6

 0 - 0 - 0 العودان ز بن ع�� بن عبد العز� ز عبد العز� 7

 0 - 0 - 0 عو�ض بن خلف بن حسن ا�حار�ي 8

 0 - 0 - 0 أحمد بن طريس بن سعد الشيخ 9

 0 - 5,000 - 5,000 أ�س بن يوسف كنتاب 10
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 116من  42               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 وشر�ا��ا التا�عة الشركةوديون املعلومات املتعلقة بقروض : )13(

 م، كما شملت القوائم املالية للشركة معلومات مفصلة عن القروض القائمة واملستحقة.2017قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام بيو�ح ا�جدول التا�� املعلومات املتعلقة 
 

 إيضاح

(آالف الر�االت) م2017قروض الشركة املوحدة وحرك��ا خالل العام   

 أصل 

 مبلغ القرض
 رصيد بداية العام

رصيد مضاف خالل 

 العام

املبالغ املدفوعة 

 للقرض
ً
 سدادا

 رصيد ��اية العام
مدة القرض  املتبقي من القرض

 (بالسنوات)
 ا�جهة املانحة

*األجلطو�لة   عدة جهات 15 - 5 208,000 44,900,572 5,861,442 2,220,845 48,439,720 93,659,489 

 2,264,243 قص��ة األجل
 

1,065,000 
 

 عدة جهات 1 6,921,465 1,065,000

**سندات  11,382,375 6,670,029 - 
 

 عدة جهات 5 - 7,097,616

صندوق أوراق 

 االستثمارات العامة

10,000,000 8,000,000  3,000,000 5,000,000 - 
 جهة 7

   7,129,465 58,063,188 8,861,442 3,285,845 63,109,749 117,306,107 ا�جموع

 
 (آالف الریاالت). 101,449نھایة العام مبلغ إطفاءات قدره  القروض طویلة االجل رصید*یتضمن 

 (آالف الریاالت). 417,094(آالف الریاالت) وفروقات عملة بقدر  10,494** یتضمن رصید السندات نھایة العام مبلغ إطفاءات قدره 
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 116من  43               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 
 
 
 

 تفاصيل القروض

 %38 22,286,205 بنوك داخلية

 %21 12,206,687 بنوك خارجية

 %12 6,693,876 سندات 

 %13 7,666,001 صندوق االستثمارات العامة 

 %4 2,112,358 صندوق التنمية الصناعية

 %4 2,577,842 أطراف ذات عالقة

 %6 3,655,205 هيئات ائتمان الصادرات

 %100 57,198,174 ا�جموع

1% 865,013 التأج�� التمو���  

100% 58,063,188 ا�جموع  

 

 الشركة أو منح��االقابلة للتحو�ل واألوراق املالية التعاقدية وحقوق االكتتاب ال�ي أصدر��ا  الدين أدواتوصف : )14(

 م.2017الشركة أو منح��ا خالل العام  حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا ةليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو أي

 

 أو منح��ا الشركة ل ال�ي أصدر��ا قابلة للتحو�الدين الحقوق التحو�ل واالكتتاب بموجب أدوات : وصف )15(

 م.2017منح��ا خالل العام  حقوق تحو�ل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحو�ل إ�� أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشا��ة أصدر��ا الشركة أو  ةال توجد أي
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 116من  44               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 

 ة ألي أدوات دين قابلة لالس��دادألي اس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشرك: وصف )16(

 .قابلة لالس��دادالدين الاس��داد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات  ال توجد أي

 

 اإلدارة و�جل ا�حضور ل�ل اجتماع اجتماعات مجلسعدد : )17(

 االجتماعات:�و�ح ا�جدول التا�� �جل حضور تلك و م، 2017عام اجتماعات خالل  (ستة)عقد مجلس اإلدارة 

 

 

 سم العضوا

 �جل ا�حضور 

 االجتماع األول 

 م21/02/2017

 االجتماع الثا�ي

 م23/05/2017

 االجتماع الثالث

 م28/08/2017

 االجتماع الرا�ع

 م08/10/2017

 االجتماع ا�خامس

 م24/10/2017

 سادساالجتماع ال

 م19/12/2017
 جما��اإل 

م2017أكتوبر  8جملس اإلدارة بتاريخ  يفعضويته  انتهت حضر حضر حضر هللا بن ثنيان آل سعود سعود بن عبد األم��   3 

م2017أكتوبر  8جملس اإلدارة بتاريخ  يفعضويته  انتهت حضر حضر حضر هللا ا�حميدي عبدالرحمن بن عبدالدكتور   3 

م2017 أكتوبر 8 بتاريخ اإلدارة جملس يفعضويته  انتهت حضر حضر حضر سعد بن عثمان القص�ي الدكتور   3 

م2017أكتوبر  8جملس اإلدارة بتاريخ  يفعضويته  انتهت حضر حضر حضر العز�ز الواي�� بندر بن عبد األستاذ   3 

م2017 أكتوبر 8 بتاريخ اإلدارة جملس لعضوية انضم ا�جر�وع صا�ح بن العز�ز  عبد  ور الدكت  3 حضر حضر حضر 

م2017 أكتوبر 8 بتاريخ اإلدارة جملس لعضوية انضم املبارك هللا فهد بن عبد  الدكتور   3 حضر حضر حضر 

م2017 أكتوبر 8 بتاريخ اإلدارة جملس لعضوية انضم ما�ل�ن �اليم  األستاذ  3 حضر حضر حضر 
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 116من  45               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 

 سم العضوا

 �جل ا�حضور 

 االجتماع األول 

 م21/02/2017

 االجتماع الثا�ي

 م23/05/2017

 االجتماع الثالث

 م28/08/2017

 االجتماع الرا�ع

 م08/10/2017

 االجتماع ا�خامس

 م24/10/2017

 سادساالجتماع ال

 م19/12/2017
 جما��اإل 

م2017 أكتوبر 8 بتاريخ اإلدارة جملس لعضوية انضم قيالدو�ي رو���تو  األستاذ  3 حضر حضر حضر 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هللا البنيان يوسف بن عبداألستاذ 

احلضور عن أعتذر حضر حضر حضر حضر حضر خالد بن حمزة نحاسالدكتور   5 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر هللا بن محمد العي�ىى عبداألستاذ 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر العز�ز بن هبدان الهبدان عبد األستاذ 

 6 حضر حضر حضر حضر حضر حضر النحاس طاللمحمد بن  األستاذ 

 

 ب�ن الشركة واألطراف ذات العالقة صفقة ةوصف ألي: )18( 

 

 ،والنقل ،خدمات املســــــتودعات وال�ي �شــــــملخدمات املشــــــ��يات  وتقدممن خالل اتفاقيات التســــــو�ق املوقعة مع تلك الشــــــر�ات،  ،الشــــــركة �ســــــو�ق و�يع منتجات شــــــر�ا��ا التا�عة �� مختلف األســــــواق ا�حلية واإلقليمية والعاملية تتو��

وا�خدمات  ،وتقنية املعلومات ،واملوارد البشـــــر�ة ،ةيخدمات ا�حاســـــبا�بتقديم  -ممثلة �� إدارة ا�خدمات املشـــــ��كة  -كما تقوم الشـــــركة  ،إدارة ا�خدمات املشـــــ��كة �� (ســـــابك) ع��  ،وتوصـــــيل املواد املتعلقة بقطع الغيار لشـــــر�ا��ا التا�عة

،  الضـــرور�ة تقديم االســـتشـــارات وا�خدمات القانونيةبع�� حماية أعمالها وشـــر�ا��ا التا�عة من ا�خاطر القانونية  -ون القانونية ئممثلة �� اإلدارة العامة للشـــ -�عمل (ســـابك)  و  موقعة معها.لشـــر�ا��ا التا�عة بموجب اتفاقية  ،الهندســـية

شـــّرِع من عما يصـــدر ��ا وعقودها لتتوافق مع الوائحها وســـياســـلوإجراء املراجعات القانونية الدور�ة الالزمة 
ُ
��  �ختلف األ�شـــطةاملراجعة التشـــغيلية  -ممثلة �� إدارة املراجعة  -الشـــركة تواصـــل كما  لوائح ذات العالقة. النظمة و األ ن امل

ل البيئة مجا ��ع�� تقديم الدعم وحماية الشـــركة وشـــر�ا��ا التا�عة  - منللبيئة وال�ـــحة والســـالمة واأل عامة اإلدارة ال�� ممثلة  -�عمل  كذلك قطاعات وإدارات (ســـابك) والشـــر�ات التا�عة لها داخل اململكة العر�ية الســـعودية وخارجها.

 عنمن وال�حة والسالمة واأل 
ً
 .ع من األنظمة واللوائح ذات العالقةاملشرّ  هيصدر  لتتوافق مع ماعداد السياسات واإلجراءات الالزمة إ ، فضال
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Classification: Internal Use 

 أعمال أو عقود  ةمعلومات تتعلق بأي: )19(
ً
الشركة أو لكبار التنفيذي�ن ف��ا أو مص�حة ألحد أعضاء مجلس إدارة ا ��أو �انت  و��ا ،ف��ا أو �انت ف��ا تكون الشركة طرفا

 .ألي �خص ذي عالقة بأي م��م
 

 ، أو أي �خص لھ عالقة بأي م��م.التنفيذي�ن كبار لم ت��م الشركة أية عقود ف��ا مص�حة جوهر�ة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة، أو و ، أعمال ليست هناك أية
 

 :عن الرواتب والتعو�ضات ) بيان بأية تنازالت ألعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي�ن20(

 .م�افآت ةعن أيأو أحد كبار التنفيذي�ن ، أو اتفاقيات تنازل بموج��ا أحد أعضاء مجلس اإلدارة ترتيباتليست هناك أية 

 

 األر�احعن  تنازالت ملساهمي الشركة ةبيان بأي: )21(

 أحد مساه�ي الشركة عن حقوقھ �� األر�اح. اتنازل بموج�� يات، أو اتفاقـباتليست هناك أية ترتي

 

 املدفوعات النظامية املستحقةبيان ووصف بقيمة : )22(

 ي��:مما  م2017تت�ون املطلو�ات املستحقة كما �� 

 البند
 م31/12/2016 م31/12/2017

 بآالف الر�االت

 4,422,428 5,087,427 *  مطلو�ات مستحقة

 1,225,636 1,633,220 توزيعات أر�اح مستحقة

 1,724,035 1,904,510 للموظف�ن  مستحقة �عو�ضات

 1,291,704 1,195,210 أخرى * *

 8,663,803 9,820,367 اإلجما��

 استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.: يتضمن بند أخرى * *         األجنبية*    يتضمن بند مطلو�ات مستحقة: فروقات تحو�ل العمالت 
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Classification: Internal Use 

  ملص�حة موظفي الشركة بيان بقيمة االستثمارات واالحتياطيات ال�ي تم إ�شاؤها: )23(

 مقارنة بالعام السابق. )--(كما تضمن��ا القوائم املالية للشركة (مرفقة) �� اإليضاح رقم  م،2017يو�ح ا�جدول التا�� ا�خصصات والتعو�ضات ملص�حة موظفي الشركة عام 

 م2016 م2017 البيان

 15,741,207 16,729,658 م�افأة ��اية ا�خدمة

 580,451 855,441 برنامج االدخار

 62,393 49,937 برنامج التقاعد املبكر

 16,384,051 17,635,036 اإلجما��

 

 إقرارات مجلس اإلدارة: )24( 

 :ي�� بمايقر مجلس اإلدارة 

 بالش�ل ال�حيح.أعدت �جالت ا�حسابات  أن •

 .نفذ بفاعليةلية أعد ع�� أسس سليمة و أن نظام الرقابة الداخ •

 قدرة الشركة ع�� مواصلة �شاطها. �شأنأنھ ال يوجد أي شك يذكر  •

 

 ع�� القوائم املالية السنو�ة مراجع ا�حساباتتحفظات : )52(

 يظهر تقر�ر مراج�� ا�حسابات أن القوائم املالية املوحدة خالية من أية أخطاء جوهر�ة، وليست هناك أية تحفظات تجاهها

 

 وأسبا��ا مراجع ا�حساباتتوصيات مجلس اإلدارة باستبدال  :)26(

 جلها.أمن  ف��تھ ال�ي ُع�نراجع ا�حسابات قبل ان��اء صدر مجلس اإلدارة توصية بتغي�� ُم لم يُ 
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 أح�ام الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي لم تطبق وأسباب ذلك :)27(

 باستثناء األح�ام الواردة أدناه: الصادرة عن هيئة السوق املالية الواردة �� الئحة حوكمة الشر�اتاألح�ام جميع تطبق الشركة 

 

 التطبيق عدم أسباب الفقرة/  املادة نص الفقرة/  املادة رقم

�سع سنوات متصلة أو منفصلة  عنأن ي�ون قد أم��ى ما يز�د  ).10( الفقرة ،املادة العشرون: عوارض االستقالل

 �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة.

�سع  عنما يز�د  ىأم�� الذيبن محمد العي��ى)  هللا عبد(األستاذ /  مستقل عضو  الشركة لدى

استقاللية آراء العضو ��  يرى مجلس اإلدارة حيث  ،سنوات �� عضو�ة مجلس إدارة الشركة

 أعمال مجلس اإلدارة وال�جان ال�ي �شغل عضو���ا.  جدول باملواضيع املدرجة 

 الفقرة ،ة املراجعةناملادة الرا�عة وا�خمسون: تكو�ن �ج

 (ب).

 

 ن�ج سيجب أن ي�ون رئي
ً
.ة املراجعة عضوا

ً
 مستقل�نأعضاء مجلس اإلدارة  ،ال�جنة أعضاء من ثن�نا وجود أن الشركة إدارة مجلس يرى  مستقال

 الذي االستقالل بتحقيق كفيلج مجلس اإلدارة، من أعضاء ال�جنة من خار آخر�ن ووجود اثن�ن 

  أعضا��ا ب�ن من �ع�ن ال�جنة أن ��إأعمال ال�جنة، وتجدر اإلشارة  ةيكفا �عزز 
ً
 ع�� بناءً  رئيسا

 .املعتمدة الئح��ا

�� حال �شكيل مجلس اإلدارة �جنة مختصة بحوكمة الشر�ات،  املادة ا�خامسة والتسعون: �شكيل �جنة حوكمة الشر�ات

فعليھ أن يفوض إل��ا االختصاصات املقررة بموجب املادة 

 ةالرا�عة والتسع�ن من هذه الالئحة، وع�� هذه ال�جنة متا�عة أي

 - ات ا�حوكمة، وتزو�د مجلس اإلدارةتطبيق�شأن  مواضيع

 
ً
 بالتقار�ر والتوصيات ال�ي تتوصل إل��ا. - ع�� األقل سنو�ا

من الئحة حوكمة الشر�ات ال�ي تنص ع�� أن �ش�ل مجلس اإلدارة  ن�ا�خمس املادة ع�� بناءً 

 �حاجة الشركة وظروفها وأوضاعها بما يمك��ا من تأدية 
ً
 متخصصة وفقا

ً
بفعالية،  هامهما�جانا

أعمال مجلس  ألن ،الشر�ات بحوكمة متخصصة �جنة تشكيلل ضرورة ال يرى مجلس اإلدارة

هدافها، أ�ل م��ا �� تحقيق سهم يُ و  ،ة ل�حوكمةمن امل�ونات الرئيسعت�� �اإلدارة و�جانھ املنبثقة 

 إع�� أعمال �جنة ا�حوكمة ُ�عد عليھ فإن اخ��ال تطبيقات ا�حوكمة و 
ً
مبادئ تطبيق ب خالال

 .نفسها ا�حوكمة
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 �� مجالس إدارا��ا ا�حالية والسابقة أو ) 82(
ً
 مدير��ا:من أسماء الشر�ات داخل اململكة أو خارجها ال�ي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا

 

 العضو سما

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 أو  ا�حالية إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

القانو�ي  الكيان
(مساهمة مدرجة/غ�� 

مدرجة ، ذات مسئولية 
 محدودة)

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 السابقة إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من أو 

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

 القانو�ي الكيان
غ�� /مدرجة(مساهمة 

 مسئولية ذات ، مدرجة
 )محدودة

هللا بن ثنيان آل  سعود بن عبد األم�� 
مجلس اإلدارة  ��سعود (ان��ت عضو�تھ 

 م)08/10/2017بتار�خ 

 واملياه الكهر�اء مرافق شركة
 (مرافق) و�نبع با�جبيل

 مساهمة غ�� مدرجة اململكة داخل
 

   يوجد ال 

هللا  الرحمن بن عبد عبد الدكتور 
مجلس  ��ا�حميدي (ان��ت عضو�تھ 

 م)08/10/2017اإلدارة بتار�خ 

 املالية السوق  شركة   يوجد ال 
 (تدوال) السعودية

 مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل

 سعد بن عثمان القص�ي الدكتور 

مجلس اإلدارة بتار�خ  ��(ان��ت عضو�تھ 

 م)08/10/2017

لشركة الفنية لتوط�ن ا   يوجد ال 

 التقنية

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل

 العز�ز الواي�� بندر بن عبد األستاذ 

 بتار�خ اإلدارة مجلس ��(ان��ت عضو�تھ 

 م)08/10/2017

 

   يوجد ال    يوجد ال 

 ا�جر�وع صا�ح بن العز�ز  عبد  الدكتور 
 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة(أنضم 

 م)08/10/2017

 العر�ية اميناتيت شركة
 السعودية

 31(تنت�ي عضو�تھ بتار�خ 
 يتقدمم ولم 2017د�سم�� 
 للدورة نفسھ ب��شيح
 )القادمة

 مدرجة مساهمة اململكة داخل الر�اض بنك مدرجة مساهمة اململكة داخل

 لز�وت املتحدة الشركة
 الت�حيم

 وخدمات التصنيع شركة مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل
 ةالطاق

 مدرجة مساهمة اململكة داخل

 للز�وت ا�خليج شركة
 الصناعية

 للمعادن ةالسعودي الشركة مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل
 )معادن(

 مدرجة مساهمة اململكة داخل
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 العضو سما

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 أو  ا�حالية إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

القانو�ي  الكيان
(مساهمة مدرجة/غ�� 

مدرجة ، ذات مسئولية 
 محدودة)

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 السابقة إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من أو 

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

 القانو�ي الكيان
غ�� /مدرجة(مساهمة 

 مسئولية ذات ، مدرجة
 )محدودة

  اململكة داخل السعودية ام�وأر  شركة   

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل البيطار ابن شركة   

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل كيميا شركة   

 مدرجة مساهمة اململكة داخل التعاو�ي م�نأللت مالذ شركة   

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل شرق  شركة   

 العر�ية نارةاإل  فيليبس شركة   
 السعودية

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل

 محدودة ةمسئولي ذات اململكة داخل كتاليست البالد شركة   

 لصناعات السعودية الشركة   
 الورق

 مدرجة مساهمة اململكة داخل

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل ةالتقني حدود شركة   

 ضمان( املبارك هللا فهد بن عبد  الدكتور 

 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة

 م)08/10/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالية السوق  شركة   يوجد ال 

 (تداول) السعودية

 مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل

 السعودية االتصاالت شركة   

)STC( 

 مدرجة مساهمة اململكة داخل

 ستال�ي مورغان شركة   

 السعودية

 مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل امللز وعةممج شركة   

شركة اتحاد االتصاالت    

 (مو�اي��) 

 مدرجةمساهمة  داخل اململكة

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل لالستثمار رنا شركة   

 مدرجة مساهمة اململكة داخل للتأم�ن العاملية الشركة   
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 العضو سما

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 أو  ا�حالية إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

القانو�ي  الكيان
(مساهمة مدرجة/غ�� 

مدرجة ، ذات مسئولية 
 محدودة)

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 السابقة إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من أو 

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

 القانو�ي الكيان
غ�� /مدرجة(مساهمة 

 مسئولية ذات ، مدرجة
 )محدودة

 لعضو�ة نضما�الم ما�ل�ن  (  األستاذ

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس

Synthomer مدرجة مساهمة اململكة خارج Ineos محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 
   Petroineos محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 
   tyrolution محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 
   Ineos Olegins and 

Polymers Europe 
 اململكة خارج

 محدودة مسئولية ذات

   Ineos Phenol محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 
   ineos ChiorVinyls محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 
   EVC محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 

 لعضو�ة نضمارو���تو قيالدو�ي  (  األستاذ

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس

 

 

 

 

 

Carmeuse مدرجة غ��  مساهمة اململكة خارج BIT AG, Zug/Switzerland مدرجة غ��  مساهمة اململكة خارج 

American Aerogel Corp مدرجة غ��  مساهمة اململكة خارج Tecpol (Plastic Recovery 

Consulting) 

 محدودة مسئولية ذات اململكة خارج

Outokumpu Oyj مدرجة مساهمة اململكة خارج BASF-GE Schwarzheide محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 

Cabb محدودة مسئولية ذات اململكة خارج FIW  - Munich اململكة خارج  

   EXIBA - Brussels اململكة خارج  

   Plastics Europe اململكة خارج  

   Styrolution محدودة مسئولية ذات اململكة خارج 

 الوطنية ينبع شركة البنيان هللا يوسف بن عبد  األستاذ

 (ينساب) للب��وكيماو�ات

 السعودية ينبع شركة مدرجة مساهمة اململكة داخل

 (ينبت) للب��وكيماو�ات

 اململكة داخل
 محدودة مسئولية ذات

 العر�ية األسمدة شركة

 (ساف�و) السعودية

 ا�جبيل شركة مدرجة مساهمة اململكة داخل

 (كيميا) للب��وكيماو�ات

 اململكة داخل
 محدودة مسئولية ذات

 ل�حديد السعودية الشركة

 (حديد) والصلب

 واملياه الكهر�اء مرافق شركة محدودة مسئولية ذات اململكة داخل

 (مرافق) و�نبع با�جبيل

 مساهمة غ�� مدرجة اململكة داخل
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 العضو سما

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 أو  ا�حالية إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

القانو�ي  الكيان
(مساهمة مدرجة/غ�� 

مدرجة ، ذات مسئولية 
 محدودة)

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 السابقة إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من أو 

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

 القانو�ي الكيان
غ�� /مدرجة(مساهمة 

 مسئولية ذات ، مدرجة
 )محدودة

الشركة السعودية إلعادة 

 التدو�ر

 

 داخل اململكة

 

 ذات مسئولية محدودة

 

 آسيا سابك شركة

 الباسيفيك

 اململكة خارج

 محدودة مسئولية ذات

 خالد بن حمزه نحاس  الدكتور 

 

 مدرجة مساهمة اململكة داخل الر�اض بنك   يوجد ال 

 مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل الوطنية املياه شركة   

ةمدرج مساهمة اململكة داخل البنك السعودي لالستثمار     
مدرجة مساهمة اململكة داخل الشركة السعودية للفنادق     
شركة االتصاالت السعودية    

)STC( 
 اململكة داخل

مدرجة مساهمة  

مدرجة مساهمة اململكة داخل البنك األه�� التجاري      
الشركة الوطنية ملراتب    

 السست واإلسفنج

 اململكة داخل
 محدودة مسئولية ذات

 مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل شركة تبوك للفنادق   

 محدودة مسئولية ذات اململكة داخل االستثمار�ة حصانة شركة   

 مدرجة مساهمة اململكة داخل العر�ية سمنتاأل  شركة مدرجة مساهمة اململكة داخل الر�اض بنك العي��ى محمد بن هللا عبد  األستاذ

    مدرجة مساهمة اململكة داخل معادن شركة

 االتصاالت اتحاد شركة

 (مو�اي��) 

   مدرجة مساهمة اململكة داخل
 

    مدرجة مساهمة اململكة داخل للضيافة دور  شركة

    محدودة مسئولية ذات اململكة داخل شركة أصيلة لالستثمار

 العر�ية األسمدة شركة العز�ز بن هبدان الهبدان عبد األستاذ 

 (ساف�و) السعودية

 اململكة داخل الفر���ي السعودي البنك مدرجة مساهمة اململكة داخل
 مدرجة مساهمة
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 116من  53               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 العضو سما

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 أو  ا�حالية إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

القانو�ي  الكيان
(مساهمة مدرجة/غ�� 

مدرجة ، ذات مسئولية 
 محدودة)

 يكون  ال�ي الشر�ات أسماء
  اإلدارة مجلس عضو 

ً
 عضوا

 السابقة إدار��ا مجالس ��
 مدير��ا من أو 

 خارج/  اململكة داخل
 اململكة

 القانو�ي الكيان
غ�� /مدرجة(مساهمة 

 مسئولية ذات ، مدرجة
 )محدودة

 السعودية االتصاالت شركة

)STC ( 

 اململكة داخل ا�جز�رة بنك مدرجة مساهمة اململكة داخل
 مدرجة مساهمة

 الفر���ي السعودي شركة

 املالية

أليانز السعودي  شركة مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل

 الفر���ي للتأم�ن التعاو�ي

 اململكة داخل
 مدرجة مساهمة

  اململكة داخل الط�ي مكة مركز  شركة   

   يوجد ال  مدرجة مساهمة اململكة داخل الر�اض بنك اسالنح طاللمحمد بن  األستاذ 

شركة االتصاالت السعودية 

)STC( 

   مدرجة مساهمة اململكة داخل
 

    محدودة مسئولية ذات اململكة داخل الرائدة االستثمارات شركة

الشركة الدولية ملشاريع 

 أ�وا باور)(الطاقة واملياه 

   مدرجة غ��  مساهمة اململكة داخل
 

التعاونية  الشركة

 العقار�ة لالستثمارات

   محدودة مسئولية ذات اململكة داخل
 

    غ�� مدرجة  مساهمة ةاململك خارج أسما �ابيتال  شركة
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 تكو�ن مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائھ:) 29(

 ت�و�ن ا�جلس وتصنيف األعضاء:ي�� جدول يو�ح ، وفيما ) أعضاء9من (ا�حا�� يت�ون مجلس إدارة الشركة 

 
 

 سم العضوا

  تصنيف العضو�ة

 إيضاح مستقل غ�� تنفيذي تنفيذي

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ ان��ت     األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ ان��ت     الدكتور  عبد الرحمن بن عبد هللا ا�حميدي

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ ان��ت     الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ ان��ت     األستاذ  بندر بن عبد العز�ز الواي��

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم     عبد العز�ز بن صا�ح ا�جر�وع   الدكتور 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم     فهد بن عبد هللا املبارك   الدكتور 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم     ما�ل�ن �الم  األستاذ

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم     قيالدو�ي رو���تو  األستاذ

      البنياناألستاذ  يوسف بن عبد هللا 

      الدكتور  خالد بن حمزة نحاس

      األستاذ  عبد هللا بن محمد العي��ى

      األستاذ  عبد العز�ز بن هبدان الهبدان

       النحاس طاللاألستاذ  محمد بن 
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 �جان مجلس اإلدارة:  مات) وصف مختصر الختصاصات ومه30(

 

 لعدة عوامل ،�ش�ل فاعل مهامھ�� تأدية  �ساعده�جلس إدارة الشركة �جان  أر�ع تم �شكيل
ً
مجلس  مساعدةمدى ا�حاجة الستمرار ال�جنة ��  :من بي��ا ،و�خضع أداء تلك ال�جان ملراجعة دور�ة وفقا

  تقدير ا�حاجة لتشكيل �جان إضافية. -�ش�ل مستمر  -مجلس اإلدارة  يتو��ذلك إ�� باإلضافة  ،اإلدارة

: �جنة املراجعة: 
ً
 أوال

السياسات و لشركة ودراسة تقار�رها، ودراسة نظام الرقابة الداخلية، باإلضافة إ�� دراسة القوائم املالية األولية والسنو�ة، بااإلشراف ع�� إدارة املراجعة الداخلية  بما �� ذلكاملعتمدة  مهامهاتؤدي ال�جنة 

املناسبة ال�ي من خاللها يتمكن  اآللياتوضع ، و األنظمة والتعليماتبدراسة تقار�ر ا�جهات الرقابية �شأن ال��ام الشركة ، و ب��شيح مراج�� حسابات الشركةجلس اإلدارة ما�حاسبية املتبعة وتوصية 

 .وترفع ال�جنة توصيا��ا �جلس اإلدارة، ن �� الشركة من تقديم مالحظا��م �شأن أي تجاوز لألنظمة الداخلية للشركةو العامل

 

 االسم

 �جل ا�حضور 

  إيضاح

 العضو�ة طبيعة

 االجتماع 

 األول 

 م18/01/2017

 االجتماع 

 الثا�ي

 م16/02/2017

 االجتماع 

 الثالث

 م30/03/2017

 االجتماع 

 الرا�ع

 م01/05/2017

 االجتماع ا�خامس

 م27/07/2017

االجتماع 

 سادسال

 م29/10/2017

 سا�عاالجتماع ال

 م15/11/2017

العز�ز بن هبدان األستاذ  عبد 

 الهبدان
  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر ال�جنة رئيس

  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر عضو الدكتور  خالد بن حمزة نحاس

األستاذ  عبد هللا بن محمد 

 العي��ى
 حضر حضر حضر حضر يحضر لم يحضر لم يحضر لم عضو

 لعضو�ة انضم

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017

 هللا عبد بن الرحمن عبدالدكتور  

 ا�حميدي
 يحضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر لم حضر حضر حضر عضو

 �� عضو�تھ ان��ت

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017
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 االسم

 �جل ا�حضور 

  إيضاح

 العضو�ة طبيعة

 االجتماع 

 األول 

 م18/01/2017

 االجتماع 

 الثا�ي

 م16/02/2017

 االجتماع 

 الثالث

 م30/03/2017

 االجتماع 

 الرا�ع

 م01/05/2017

 االجتماع ا�خامس

 م27/07/2017

االجتماع 

 سادسال

 م29/10/2017

 سا�عاالجتماع ال

 م15/11/2017

 إبراهيم بن الرحمن عبد  الدكتور 

 ا�حميد

 خارج من عضو 

 اإلدارة مجلس
  حضر حضر حضر حضر حضر حضر حضر

 عبد بن ا�حسن عبد  األستاذ

 الفارس العز�ز 

 خارج من عضو 

 اإلدارة مجلس
 يحضر لم يحضر لم يحضر لم يحضر لم حضر حضر حضر

 �� عضو�تھ ان��ت

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017

 

 الفداغ داود بن خالد  الدكتور 
 خارج من عضو 

 اإلدارة مجلس
 حضر حضر حضر حضر يحضر لم يحضر لم يحضر لم

 لعضو�ة انضم

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 

  
 

 116من  57               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

: �جنة امل�افآت
ً
 : وال��شيحات ثانيا

 

 للمتطلبات املعتمدة، وكذلك مراجعة جميع األعمال والسياسات وال مهامهاال�جنة  تمارس
ً
��امج واالحتياجات املتعلقة �عضو�ة املعتمدة وم��ا التوصية �جلس اإلدارة بال��شيح لعضو�ة ا�جلس وفقا

تقوم بمراجعة األعمال والسياسات وال��امج املتعلقة باملوارد البشر�ة ملوظفي الشركة ورفع التوصيات  ، كمات أعضاء ا�جلس وكبار التنفيذي�ن�افآملأعضاء مجلس اإلدارة، ووضع سياسات وا�حة 

 .الالزمة حيالها �جلس اإلدارة

 
 

 

 االسم

 

 العضو�ة طبيعة

 �جل ا�حضور 

 االجتماع األول  إيضاح

 م19/02/2017

 االجتماع الثا�ي

 م14/08/2017

 االجتماع الثالث

 م24/10/2017

 االجتماع الرا�ع

 م18/12/2017

 م23/05/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم يحضر لم يحضر لم حضر ال�جنة رئيس األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود

 م23/05/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم يحضر لم يحضر لم حضر عضو البنياناألستاذ  يوسف بن عبد هللا 

 م23/05/2017 تار�خ من ال�جنة رئيس حضر حضر حضر حضر ال�جنة رئيس األستاذ  عبد هللا بن محمد العي��ى

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم يحضر لم حضر حضر عضو األستاذ  بندر بن عبد العز�ز الواي��

 يحضر لم يحضر لم حضر يحضر لم عضو الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي
 م2017 /23/05 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت

 م2017 /23/05 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم يحضر لم حضر حضر يحضر لم عضو النحاس طاللاألستاذ  محمد بن 

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم حضر حضر يحضر لم يحضر لم عضو قيالدو�ي رو���تو  األستاذ
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Classification: Internal Use 

: �جنة ا�خاطر واال 
ً
 :ستدامةثالثا

 

 ضمان التقيدل ات واألنظمة ال�ي تطبقها الشركة ومراقبة الضوابط واإلجراء، ات الشركة �� مجال إدارة ا�خاطرومراجعة سياس، �م فعالية إجراءات إدارة ا�خاطرو املعتمدة وم��ا تق مهامهاتؤدي ال�جنة 

 ولية االجتماعية،ئاملسمجال ر�ر االستدامة، وتحديد ال��امج والوسائل ملبادرات الشركة �� ااس��اتيجية وسياسات االستدامة �� الشركة، واإلشراف ع�� إعداد تقوضع �� إ، باإلضافة بتلك السياسات

 .وترفع ال�جنة توصيا��ا �جلس اإلدارة

 

 االسم

 

 العضو�ة طبيعة

   �جل ا�حضور 

 االجتماع األول  إيضاح

 م08/02/2017

 االجتماع الثا�ي

 م10/05/2017

 االجتماع الثالث

 م04/12/2017

  حضر حضر حضر ال�جنة رئيس الدكتور  خالد بن حمزة نحاس

  حضر حضر حضر عضو األستاذ  عبد العز�ز بن هبدان الهبدان

  حضر حضر حضر عضو النحاس طاللاألستاذ  محمد بن 

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم حضر حضر عضو ا�حميدي هللا عبد بن الرحمن عبدالدكتور  

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم حضر حضر عضو الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم حضر يحضر لم يحضر لم عضو ما�ل�ن �الم  األستاذ
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Classification: Internal Use 

: �جنة االستثمار: 
ً
 را�عا

 

ستثمار املتعلقة �عمليات االندماج واالستحواذ واملشاريع املش��كة واال وتقديم االق��احات والتوصيات �جلس اإلدارة �� التعامالت ، �م أ�شطة (سابك) االستثمار�ةو املعتمدة وم��ا تق مهامهاال�جنة تتو�� 

 .�� املشاريع ا�جديدة أو القائمة أو مشاريع التوسعة، وكذلك مراجعة االس��اتيجية االستثمار�ة للشركة

 

 

 االسم

 

 العضو�ة طبيعة

 �جل ا�حضور 

 إيضاح
 االجتماع

 األول 

 م04/01/2017

 االجتماع

 الثا�ي

 م23/04/2017

 االجتماع الثالث

 م15/06/2017

 االجتماع

 الرا�ع

 م06/11/2017

 خامساالجتماع ا�

 م13/12/2017

 م15/06/2017 تار�خ ح�ى ال�جنة رئيس حضر حضر حضر حضر حضر ال�جنة رئيس األستاذ  عبد هللا بن محمد العي��ى

 يحضر لم يحضر لم حضر يحضر لم يحضر لم ال�جنة رئيس األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود

 م15/06/2017 تار�خ من ال�جنة رئيس

 م23/05/2017 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت

 حضر حضر يحضر لم يحضر لم يحضر لم ال�جنة رئيس ا�جر�وع صا�ح بن العز�ز  عبد  الدكتور 
 م06/11/2017 تار�خ من ال�جنة رئيس

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم

  حضر حضر حضر حضر حضر عضو البنياناألستاذ  يوسف بن عبد هللا 

  حضر يحضر لم حضر حضر حضر عضو الدكتور  خالد بن حمزة نحاس

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة لعضو�ة انضم يحضر لم حضر يحضر لم يحضر لم يحضر لم عضو املبارك هللا عبد بن فهدالدكتور 

 م08/10/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم يحضر لم حضر حضر حضر عضو الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي

 م23/05/2017 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت يحضر لم يحضر لم يحضر لم حضر حضر عضو النحاس طاللاألستاذ  محمد بن 
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Classification: Internal Use 

 

 م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اإلفصاح عن: )31(

 

 
ً
 :: اإلفصاح عن سياسة امل�افآت وعن كيفية تحديد م�افآت أعضاء ا�جلس واإلدارة التنفيذية �� الشركةأوال

 تنص سياسة امل�افآت املعتمدة من ا�جمعية العامة ع�� القواعد واملبادئ املنظمة للم�افآت كما هو مرفق.

 
ً
 :العالقة ب�ن امل�افآت املمنوحة وسياسة امل�افآت املعمول ��ا، و�يان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة : توضيحثانيا

وكبار  دارةدارة وعضـــــو ال�جنة من غ�� أعضـــــاء مجلس اإل رة وعضـــــو ال�جنة من أعضـــــاء مجلس اإل م�افآت �ل من عضـــــو مجلس اإلدا-بناء ع�� توصـــــية �جنة امل�افآت وال��شـــــيحات  -يحدد مجلس اإلدارة 

 للضـــــــــوابط التنظيمية املعتمدة من مجلس اإلدارة وســـــــــياســـــــــة امل�افآت ألعضـــــــــاء مجلس اإلدارة و�جانھ املنبثقة وكبار التنفي
ً
ذي�ن املعتمدة من ا�جمعية العامة للشـــــــــركة. وعليھ �ســـــــــتحق التنفيذي�ن، وفقا

 العضو امل�افآت املمنوحة لھ بناء ع�� ذلك.
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 116من  61               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 اإلدارة:م�افآت أعضاء مجلس  -

 ) جدول امل�افآت1م�حق (

                  م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة (املبالغ بالر�ال السعودي)

 ا�جموع الك�� بدل املصروفات

مة
خد

ا�
ة 

�اي
ة �

فأ
�ا

م
 

 امل�افآت الثابتة امل�افآت املتغ��ة

 االسم
وع

جم
ا�

 

ل 
خا

إد
م 

(يت
ة 

وح
من

امل
م 

سه
األ

ة)
يم

لق
ا

 

ة 
��ي

حف
ة ت

دم
خ

جل
األ

ة 
و�ل

ط
جل 

األ
�ة 

ص�
 ف

�ية
ف�

ح
ة ت

دم
خ

 

�ة
ر و

 د
ت

فآ
�ا

م
اح 

� ألر
ة ا

سب
�

 

وع
جم

ا�
 

أو 
س 

جل
ا�

س 
ئي ر

ة 
فا

�ا
م

سر 
 ال

�ن
أم

أو 
ب 

تد
ملن

و ا
ض

لع
ا

س
جل

ا�
ء 

ضا
أع

ن 
 م

ان
� 

أن
 

ة 
ني

لف
ل ا

ما
الع

ة ا
فأ

�ا
م

�ة ر
شا

ست
اال

 و
�ة ر

دا
اإل

و
 

ية
ين

 ع
ايا

مز
 

ت 
سا

جل
ر  و

ض
ح

ل 
بد

ع 
مو

ج
م

ان
�ج

ال
 

س
جل

ا�
ت 

سا
جل

ر  و
ض

ح
ل 

بد
 

غ 
مبل

ن (
ع�

م
1( 

 : األعضاء املستقل
ً
 ن و أوال

0 257.000 0 0 0 0 0 0 0 257.000 0 0 0 39.000 18.000 200.000 
عبدهللا  األستاذ  -1

 محمد العي��ى

0 257.000 0 0 0 0 0 0 0 257.000 0 0 0 42.000 15.000 200.000 
خالد حمزة  الدكتور  -2

 نحاس

0 94.738 0 0 0 0 0 0 0 94.738 0 0 0 21.000 18.000 55.738 
محمد طالل  األستاذ  -3

 النحاس

 ا�جموع 455.738 51.000 102.000 0 0 0 608.738 0 0 0 0 0 0 0 608.738 0

 : األعضاء غ�� التنفيذي�ن
ً
 ثانيا

0 560.667 0 0 0 0 0 0 0 560.667 336.667* 0 0 6.000 18.000 200.000 
سعود بن ثنيان  األم��  -1

 )3و2آل سعود (

0 230.000 0 0 0 0 0 0 0 230.000 0 0 0 15.000 15.000 200.000 
الرحمن  عبد الدكتور  -2

 )3و2ا�حميدي (
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 116من  62               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

0 236.000 0 0 0 0 0 0 0 236.000 0 0 0 18.000 18.000 200.000 
الدكتور  سعد عثمان  -3

 )3و2القص�ي (

0 224.000 0 0 0 0 0 0 0 224.000 0 0 0 6.000 18.000 200.000 
 بندر عبد األستاذ  -4

 )3و2� (ي�العز�ز الوا

0 248.000 0 0 0 0 0 0 0 248.000 0 0 0 30.000 18.000 200.000 
العز�ز  عبداألستاذ  -5

 هبدان الهبدان

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 
عبدالعز�ز  الدكتور  -6

 )4صا�ح ا�جر�وع (بن 

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 
 فهد عبد الدكتور  -7

 )4هللا املبارك (

0 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 0 0 0 3.000 0 0 
�اليم ما�ل�ن  األستاذ  -8

)4( 

0 6.000 0 0 0 0 0 0 0 6.000 0 0 0 6.000 0 0 
رو���تو  األستاذ -9

 )4قيالدو�ي (

 ا�جموع 1.000.000 87.000 93.000 0 0 336.667 1.516.667 0 0 0 0 0 0 0 1.516.667 0

 : األعضاء التنفيذي�ن
ً
 ثالثا

0 236.000 0 0 0 0 0 0 0 236.000 0 0 0 18.000 18.000 200.000 
 يوسف عبد األستاذ  -1

 )2هللا البنيان (

 ا�جموع 200.000 18.000 18.000 0 0 0 236.000 0 0 0 0 0 0 0 236.000 0

 
، م 2018م فسيتم صرفها �عد موافقة ا�جمعية العامة املقرر �� أبر�ل 2017ة السنو�ة عن عضو�ة ا�جلس لعام أمل�افأما ام. 2017�جمعية العامة �� أبر�ل وقد تم صرفھ �عد موافقة ا، م 2016) املبلغ املع�ن املرصود يمثل امل�افأة السنو�ة عن عضو�ة مجلس اإلدارة لعام 1(

 مع سياسة م�افآت أعضاء مجلس اإلدارة وال�جان املعتمدة. 200.000م مبلغ (2017م م��ا بحيث ال يتجاوز مقدار امل�افاة السنو�ة عن عضو�ة ا�جلس و�دل حضور اجتماعات ا�جلس لعام 2017استقطاع بدل حضور اجتماعات ا�جلس لعام  ع�� أن يتم
ً
 لایر) تماشيا

 

 سنوي بناًء ع�� قرار مجلس الوزراء.يتم صرف مبالغ امل�افأة السنو�ة عن عضو�ة مجلس اإلدارة و�دل حضور جلسات ا�جلس املتعلقة ��م �حساب صندوق االستثمارات العامة �ش�ل فسمثل�ن ل�ح�ومة �� مجلس اإلدارة املعضاء بالنسبة لأل ) 2(
 

 م.2017 أكتو�ر  8مجلس اإلدارة وال�جان بتار�خ  ��) أعضاء ان��ت عضو���م 3(
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 116من  63               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 م.2017أكتو�ر  8) أعضاء انضموا لعضو�ة مجلس اإلدارة وال�جان بتار�خ 4(

 وال��شيحات. (*) م�افأة سمو رئيس مجلس اإلدارة رئيس �جنة امل�افآت

 م�افآت اعضاء ال�جان (بالر�ال السعودي)
    

  امل�افآت الثابتة (عدا بدل حضور ا�جلسات) بدل حضور جلسات ا�جموع

 �جنة املراجعةأعضاء 

 العز�ز بن هبدان الهبدان عبد األستاذ -1 270.000 21.000 291.000

 خالد بن حمزة نحاس الدكتور  -2 0 21.000 21.000

 )2هللا بن محمد العي��ى ( عبد األستاذ  -3 0 12.000 12.000

 )1هللا ا�حميدي ( الرحمن بن عبد عبد الدكتور  -4 0 9.000 9.000

 الرحمن بن إبراهيم ا�حميد (عضو من خارج مجلس اإلدارة) عبد الدكتور  -5 172.329 21.000 193.329

 )1العز�ز الفارس (عضو من خارج مجلس اإلدارة) ( عبدا�حسن بن عبد الدكتور  -6 27.671 9.000 36.671

 )2خالد بن داود الفداغ (عضو من خارج مجلس اإلدارة) ( الدكتور  -7 144.658 12.000 156.658

 ا�جموع 614.658 105.000 719.658

 أعضاء �جنة امل�افآت وال��شيحات

 )3هللا بن ثنيان آل سعود ( سعود بن عبد األم��  -1 0 3.000 3.000

 )3هللا البنيان ( يوسف بن عبد األستاذ  -2 0 3.000 3.000

 عبدهللا بن محمد العي��ى األستاذ  -3 261.000 12.000 273.000

 )6العز�ز الواي�� ( بندر بن عبد األستاذ  -4 258.630 6.000 264.630

 )6و4سعد بن عثمان القص�ي (الدكتور  -5 0 3.000 3.000

 )4محمد بن طالل نحاس ( األستاذ  -6 0 6.000 6.000

 )5رو���تو قيالدو�ي ( األستاذ  -7 63.863 6.000 69.863

 ا�جموع 583.493 39.000 622.493

 أعضاء �جنة االستثمار

 )9و7سعود بن عبدهللا بن ثنيان آل سعود ( األم��  -1 258.630 3.000 261.630

 )10العز�ز بن صا�ح ا�جر�وع ( عبد الدكتور  -2 63.863 6.000 69.863

 هللا البنيان يوسف بن عبد األستاذ  -3 282.000 15.000 297.000

 )9سعد بن عثمان القص�ي ( الدكتور  -4 258.630 9.000 267.630
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 116من  64               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 
 م.2017أبر�ل  11�جنة املراجعة بتار�خ  ��) أعضاء ان��ت عضو���م 1(
 

 م.2017أبر�ل  11) أعضاء انضموا ل�جنة املراجعة بتار�خ 2(
 

 م.2017مايو  23�جنة امل�افآت وال��شيحات بتار�خ  ��) أعضاء ان��ت عضو���م 3(
 

 م.2017مايو  23) أعضاء أنضموا ل�جنة امل�افآت وال��شيحات بتار�خ 4(
 

 م.2017أكتو�ر  8مل�افآت وال��شيحات بتار�خ نضم ل�جنة اا) عضو 5(
 

 م.2017أكتو�ر  8�جنة امل�افآت وال��شيحات بتار�خ  ��) أعضاء ان��ت عضو���م 6(
 

 م.2017مايو  23ستثمار بتار�خ اال نضم ل�جنة ا) عضو 7(
 

 م.2017مايو  23ستثمار بتار�خ اال �جنة  ��ان��ت عضو�تھ ) عضو 8(
 

 م.2017أكتو�ر  8ستثمار بتار�خ اال �جنة  ��ان��ت عضو���م ) أعضاء 9(
 

 م.2017أكتو�ر  8) أعضاء انضموا ل�جنة االستثمار بتار�خ 10(
 

 م.2017أكتو�ر  8�جنة ا�خاطر واالستدامة بتار�خ �� ) أعضاء ان��ت عضو���م 11(
 

 م.2017أكتو�ر  8نضم ل�جنة ا�خاطر واالستدامة بتار�خ ا) عضو 12(

 

 هللا بن محمد العي��ى عبد األستاذ  -5 0 15.000 15.000

 خالد بن حمزة نحاس الدكتور  -6 0 12.000 12.000

 )8محمد بن طالل نحاس ( األستاذ  -7 0 6.000 6.000

 )10هللا املبارك ( فهد بن عبد الدكتور  -8 66.863 3.000 69.863

 ا�جموع 929.986 69.000 998.986

 أعضاء �جنة ا�خاطر واالستدامة

 خالد بن حمزة نحاس الدكتور  -1 258.000 9.000 267.000

 العز�ز بن هبدان الهبدان عبد األستاذ -2 0 9.000 9.000

 محمد بن طالل نحاس األستاذ  -3 279.000 9.000 288.000

 )11هللا ا�حميدي ( الرحمن بن عبد عبد ور الدكت -4 258.630 6.000 264.630

 )11سعد بن عثمان القص�ي ( الدكتور  -5 0 6.000 6.000

 )12�اليم ما�ل�ن ( األستاذ  -6 66.863 3.000 69.863

 ا�جموع 862.493 42.000 904.493
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 116من  65               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 
 
 م�افآت كبار التنفيذي�ن: -

 

 ا�جموع الك��
مجموع م�افأة التنفيذي�ن 

 عن ا�جلس إن وجدت

 امل�افآت الثابتة امل�افآت املتغ��ة  

 وظائف كبار التنفيذي�ن

وع
جم

ا�
 

ة 
وح

من
امل

م 
سه

األ

ة)
يم

لق
ل ا

خا
إد

م 
يت

)
 

خطط تحف��ية طو�لة 

 األجل
ح األجلخطط تحف��ية قص��ة 

�ا ر
أ

 

 م�افآت دور�ة

وع
جم

ا�
ية 
ين

 ع
ايا

مز
 

ت
دال

ب
ب 

وات
ر

 

28,421,119.31 218,000.00 8,954,376.00 

 الينطبق  

2,357,282.00 6,597,094.00             -                   -    19,248,743.31 539,142.00 6,367,772.17 12,341,829.14 

 الرئيس التنفيذي

 املدير املا�� الينطبق  

 نائب الرئيس التنفيذي  الينطبق  

 نائب الرئيس التنفيذي  الينطبق  

 نائب الرئيس التنفيذي  الينطبق  

 ا�جموع 12,341,829.14 6,367,772.17 539,142.00 19,248,743.31    -                   -             6,597,094.00 2,357,282.00   8,954,376.00 218,000.00 28,421,119.31
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 116من  66               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ى.أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخر  ا�جهة ا�ختصةمن  املفروضة ع�� الشركةوالقيود ا�جزاءات والعقو�ات : )23(

 

  جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى. ةعقو�ة أو جزاء أو تدب�� اح��ازي أو قيد احتياطي مفروض ع�� الشركة من ا�جهة ا�ختصة أو من أي ليست هناك أية

 

 الداخليةنتائج املراجعة السنو�ة لفاعلية إجراءات نظام الرقابة : )33(

 

o  الشركة  س�� أعمال�� ن تؤثر أ يمكنا�حوكمة بالشركة، مع ال��ك�� ع�� ا�خاطر الكب��ة ال�ي  �م مدى كفاية وفعالية تصميم نظام الرقابة الداخلية وإدارة ا�خاطر وو بتق - بصورة مستقلة وموضوعية -تقوم إدارة املراجعة الداخلية

 إدارة املراجعة الداخلية وترتبط  ،  باستخدام من�جية املراجعة املعتمدة ع�� ا�خاطر 
ً
  ارتباطا

ً
 ب�جنة املراجعة وإدار�ا

ً
للدخول  ةطلقاملالصالحية  إلدارة املراجعة الداخليةو  ، الرئيس التنفيذيالشركة  إدارةبنائب رئيس مجلس  وظيفيا

 واملعلومات واملستندات واملوظف�ن.، �افةحول العالم  )سابك(إ�� أماكن 

o  املعتمدة من قبل �جنة املراجعة، للتحقق �ش�ل موضو�� ومستقل من كفاية وفعالية و  للعام لها الداخلية عمليات املراجعة ا�خططم لعمليات مراجعة دور�ة، حيث نفذت إدارة املراجعة 2017عام خضعت أعمال الشركة خالل

مراجعة االل��ام �سياسات الشركة  -ع�� سبيل املثال  -، وم��ا  ركة �� تنفيذ �عض املهمات ا�خاصةباإلضافة إ�� املشا ،ا�خاطر ا�حتملة، وتقو�م مدى مناسبة األداء للسيطرة ع�� ة �� حماية أصول الشركةة الداخليأنظمة الرقاب

 املراجعة املش��كة مع شر�اء (سابك) �� املشاريع املش��كة.  أعمال ، وكذلك تنفيذع فر�ق االل��ام بأخالقيات العملم

o  لية. بة الداخولة عن تنفيذ توصيا��ا الواردة �� تقار�ر املراجعة، للتأكد من تنفيذها حسب املواعيد واإلجراءات ا�حددة لضمان سالمة إجراءات الرقائاملستمرة مع إدارة الشركة التنفيذية املس متا�عا��ااإلدارة  واصلتو 

o  للبيانات املالية ا�ختامية  انظام الرقابة الداخلية ضمن نطاق مراجع���م و إضافة ا�� ذلك تق، م (السادة أر�ست أند يو�غ)2017� راجع ا�حسابات القانو�ي ملراجعة حسابات الشركة للعام املا�كما قامت �جنة املراجعة بتعي�ن ُم

   املبذولة �� تصميم وتنفيذ ومراقبة الضوابط الداخلية ضمن عمليات الشركة. هاما �عكس جهود، أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ولم تظهر نتائج املراجعة نقاط ضعف جوهر�ة �� ،للشركة

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 

  
 

 116من  67               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

o  
ً
مثل  ،بتنفيذ عدة مشاريع ذات قيمة مضافة ملواكبة طبيعة اعمال الشركــةتطبيق أفضل املمارسات العاملية �� مجال املراجعة قامت اإلدارة لإدارة املراجعة الداخلية  وس��األعوام السابقة،  طوال العاملي )سابك(مع نمو اتفاقا

و  املهاراتذلك تحرص إدارة املراجعة الداخلية ع�� استقطاب املواهب وتدر�ب املوظف�ن لضمان حصولهم ع��  ، وعالوة ع��)Teammateلك��و�ي ، برنامج التوثيق املستندي اإلACLي ـــــك��ون( برنامج تحليل البيانات اإلل تطبيق

 اململكة العر�ية السعودية.ب اخ�� �� الر�اضولية االجتماعية قامت الشركة بدعم مهنة املراجعة الداخلية من خالل رعاية املؤتمر السادس للتدقيق الدئأعمال املراجعة الداخلية، ومن منطلق املسألداء القدرات الالزمة 

 

�شطة ألمستقلة  مراجعةتنفيذ م 2017عام  ��م ت الداخلية لمراجعةلالدولية  ملعاي�� إطار االل��ام با، و��  ��الضمان جودة تنفيذ األعمال ومشاريع التطو�ر  ،باإلدارةتطبيق معاي�� املراجعة الداخلية من خالل مركز ا�خ��ات تل��م اإلدارة 

 ملعاي��   �سابكاملراجعة الداخلية  إدارة ، أكدوا أن )الدو��معهد املراجع�ن الداخلي�ن (وأعمال اإلدارة من قبل مختص�ن �� 
ً
  .الدولية الداخلية املراجعة�عمل وفقا

 

 حوكمة الشر�ات ):34(

وضعت الشركة اإلطار العام �حوكم��ا  و�� هذا الصدد ، ��ا، باإلضافة إ�� توافقها مع أنظمة وقواعد ا�حوكمة ا�حليةامع املبادئ الدولية ل�حوكمة وأفضل ممارس بما يتوافقتتب�ى الشركة التطبيقات الرشيدة �� حوكمة الشر�ات 

 
ً
 إ��  ة األداء، وذلكيو�عزز كفا اعد الشفافية ال�ي تحقق املساءلة��ا، والرقابة ع�� تنفيذها، �� ظل قو تخاذ القرارات ومباشر اوليات، وكيفية ئواملس مجموعة من التنظيمات والسياسات ال�ي من خاللها تحدد األدوار  متضمنا

ً
استنادا

 ،د من تب�ي وتطبيق أفضل األنظمة العاملية �� الضبط واالل��اموالتأك، االل��ام بأفضل ممارسات ا�حوكمة لضمان  التطبيق ودقةاألنظمة واللوائح ذات العالقة، و�تو�� مجلس اإلدارة متا�عة تطبيق أنظمة ا�حوكمة للتحقق من سالمة 

 لرؤ�ة (سابك) 
ً
 �� مجال الكيماو�ات).الرائدة املفضلة العاملية الشركة (ن تصبح أ(: ال�ي تكفل حقوق العامل�ن واملساهم�ن واملستثمر�ن وأ�حاب املصا�ح ع�� حد سواء تحقيقا

 

 

 �� وع�� صعيد متصل
ً
 حافال

ً
 لدى منظمة الشفافية الدوليةالشرق األ  منطقة  ملركز األول ع�� مستوى الشر�ات ��اإحرازها  ، يجسدهمجاالت الشفافية وم�افحة الفساد تملك (سابك) �جال

ً
نظ��  وسط، واملركز ا�حادي عشر عامليا

 بارزة م�انة باحتاللها تقدير وإشادة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن ب ها تحظىما جعلا�جهود ال�ي بذل��ا �� ميدان الشفافية وإجراءات م�افحة الفساد، 
ً
 ع��  ومركزها الدو�� ��اسمع�عزز  األمر الذي�� مجال الشفافية واإلدارة وا�حوكمة،  عامليا

�� �عز�ز ممارسات  بدورها وأشادت )سابك( متقد كرّ  -�عمل ع�� �عز�ز مستوى املساءلة والشفافية للشر�ات �� منطقة ا�خليج  دفة للر�حو�� مؤسسة غ�� ها - )مبادرة ب��ل (أن  وجدير بالذكر   تجاه قضايا اإلفصاح والشفافية ال��امها

 منطقة ا�خليج.با�حوكمة واالستدامة 
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            متثالاال ):35(

 

 لضمان ال��ام جميع موظفينا بالن�اهة 
ً
 املتطلبات القانونية.واالمتثال التام لقوان�ن ولوائح البلدان ال�ي �عمل ف��ا، واالل��ام كذلك �سياسات الشركة الداخلية ال�ي تتجاوز �� كث�� من االحيان يضع (برنامج االمتثال) �� (سابك) إطارا

و�مكن االطالع ع�� هذا امليثاق من خالل ز�ارة الرابط التا��:  ن والزمالء وا�جتمع.خالقيات املهنة �� (سابك) األداة ال�ي تحكم طر�قة �عامل جميع موظف��ا مع الشر�اء التجار��ن واملسؤول�ويش�ل ميثاق أ

www.sabic.com/en/about/sabic-codeof-ethics. 

 ُيحتذى بھ لبقية  ياسات، واإلجراءات ال�ي تضعها الشركة، وذلك بأك�� الطرق املمكنة شفافية.ُيركز ن�جنا تجاه السلوك األخال�� ع�� االل��ام ��يا�ل ا�حوكمة، والس
ً
و�حرص كبار املسؤول�ن التنفيذي�ن والقيادات ع�� أن ي�ونوا مثال

فنحن �عتقد أن االل��ام األخال�� �� أداء العمل  املرتبطة باالن��ا�ات، مثل العقو�ات والغرامات. النتائججرد الس�� إ�� منع إن ال��ام (سابك) بالن�اهة واالمتثال يتجاوز بكث�� م املوظف�ن فيما يتعلق باالمتثال واالل��ام بالسلوك األخال��.

 هو أساس لنجاح الشركة ع�� املدى الطو�ل.

 

 عن دروس خاصة تتناول مواضيع محددة �ستند إ�� ولبناء األساس ال�حيح لتحقيق االل��ام األخال�� وتجنب االن��ا�ات، فإن جميع املوظف�ن مطالبون بحضور تد
ً
ر�ب شامل �� مجال االمتثال، ودورات لتجديد املعلومات، فضال

و�تم تحديث مواد التدر�ب وأش�الھ  و عن طر�ق االن��نت،و�أخذ هذا التدر�ب أش�ال مختلفة، بما �� ذلك التدر�ب وجها لوجھ، أ واجبات العمل، مثل �شريعات م�افحة االحت�ار وممارسات التوظيف العادل، أو أنظمة مراقبة التجارة.

ال عملون �� �ل منطقة نمارس ف��ا أعمالنا. و�تو�� كب�� مستشاري االمتثيضطلع كب�� مستشاري االمتثال �� (سابك) بمهمة إدارة تنفيذ برنامج االمتثال، يدعمھ فر�ق من القانوني�ن ا�ختص�ن �� مجال االمتثال � بصورة مستمرة. 

 بانتظام إبالغ �جنة التدقيق التا�عة �جلس اإلدارة، بما يتم إحرازه من تقدم ع�� مستوى ال��نامج وكذلك عن أي نتائج هامة.

وظف�ن اإلبالغ عن طر�ق التقدم ملديرهم، أو التواصل مع خطوط الدعم و�مكن للم ك.كما ��جع موظفينا ع�� ضرورة املبادرة باإلبالغ عن أي �شاط مث�� للمخاوف، ونح��م كذلك ع�� االستفسار وطلب التوجيھ �� حال وجود أي ش

جة، و�تم الرد ع�� يتم معا�جة جميع البالغات ذات املصداقية والتحقيق ف��ا حسب ا�حا سماء.العاملية ا�خاصة باالمتثال، أو عن طر�ق أداة اإلبالغ ع�� شبكة اإلن��نت ال�ي توفر خيار اإلبالغ عن قضايا ا�خاوف بدون الكشف عن األ 

 جميع األسئلة واإلجابة عل��ا �� الوقت املناسب. 

الها، بل �� املنطقة تثال القو�ة ليس فقط ب�ن موظف��ا واألطراف ذات العالقة املباشرة بأعموع�� الصعيد ا�خار��، و�وصفها شركة ك��ى ومقرها الرئيس �� اململكة العر�ية السعودية، �س�� (سابك) إ�� �عز�ز ممارسات الن�اهة واالم

م، برز (برنامج االمتثال) �� 2017�� عام  سب املنطقة من خاللھ ثقة املستثمر�ن.بأسرها. لذلك تحرص (سابك) بانتظام ع�� مشاركة أفضل ممارسات االمتثال �� املنطقة من أجل إيجاد مستوى أخال�� عال �� بيئة األعمال تك

) ، ومجلة (إيثيسف��)، وقد استغلت (سابك) الظهور �� هذه املنصات كفرصة لشرح برنامجها وتقديم FCPAلة (االمتثال واألخالقيات املهنية)، وتقر�ر قانون املمارسات األجنبية الفاسدة ((سابك) �� مطبوعات عاملية مهمة مثل مج

 �� مس��ة االمتثال. و�� عام 
ً
) ال�ي  B20(   �� قمة أعمال العشر�ن السنو�ة -إضافة إ�� دول االتحاد األورو�ي  -دولة  19شركة من  101انضمت (سابك) إ�� أيضا،  م2017االق��احات والتوج��ات للشر�ات األخرى ال�ي تم��ي قدما

 أك�� 
ً
 �� العالم 20عقدت �� (برل�ن) خالل شهر مايو املا��ي، وترأست أملانيا دور��ا شاملة

ً
ال ا�جاري ب�ن أعضاء مجموعة العشر�ن االقتصادية، حيث استطاعت نخبة الشر�ات ) املمثل الرس�ي �حوار األعم B20�عت�� ( . اقتصادا

 تقديم املشورة لقادة مجموعة العشر�ن حول ال��وض باقتصاد مستقب�� التوجھ يتصف باملرونة واالستدامة.

 �شأن السلوك املسئول ��) ، وشاركت هذا العام �� مجموعة عمل أطلق B20الفساد داخل مجموعة أعمال العشر�ن (  م بدور فاعل �� قيادة ا�جهود املعنية بم�افحة2012وتجدر اإلشارة إ�� أن (سابك) �شارك منذ عام 
ً
 ت حديثا

ك
ّ
ال

ُ
 سئول �� مشاريع البنية التحتية.، والسلوك التجاري املاملستفيدين وملكية الكيانات مجال األعمال وم�افحة الفساد، �س�� إ�� وضع معاي�� دولية �شأن االمتثال، والشفافية فيما يخص املـــ
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 لتواصل مع املساهم�ن واملستثمر�ن: ا)63(

وضعها املا�� �� أية تطورات مهمة قد تطرأ و��ون لها تأث�� ع�� نحو مستمر  ب كما تواف��م مساهم��ا ومستثمر��ا أهمية بالغة، حيث تطلعهم ع�� أدا��ا وأ�شط��ا خالل العام من خالل التقر�ر السنوي �جلس إدار��ا،  )سابك(تو�� 

 لسياسة اإلفصاح ال�ي تحرص الشركة ع��  هاعن طر�ق موقع (تداول) وموقع؛ ما ال يؤثر ع�� قدر��ا التنافسيةوأعمالها ب
ً
املالية، ووزارة تباعها، من خالل تطبيق �عليمات هيئة السوق اع�� شبكة اإلن��نت ووسائل االتصال األخرى، وفقا

قديمة معلقة نتيجة عدم تحديث بيانا��م أو عدم مراجع��م للشركة وذلك ملساعد��م �� استالم  التجارة واالستثمار، واألنظمة املعمول ��ا �� اململكة العر�ية السعودية، كما تقوم الشركة بتحديث قوائم املساهم�ن املستحق�ن ألر�اح

 جميع مستحقا��م املالية.

 

ع�ى إدارة 
ُ
راَجعالعالقات ب�ن املساهم�ن والشركة، من خالل تيس�� ا�خدمات بخطط اس��اتيجية عز�ز بتطو�ر و� املساهم�نو�ـ

ُ
 و  ت

ً
إدارة وتنظيم مهمات وتتو�� إدارة املستثمر�ن ، تطو�رها بما يتناسب مع مصا�ح املساهم�ن�جري سنو�ا

 �شر عالوة ع�� ��ات حظر التعامل ��ا، ال��امات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذي�ن فيما يتعلق بملكي��م ألسهم الشركة وف تتا�عكما ، ر�اح من األسهم ال�ي يتقرر توزيعها�جالت األسهم ملساه�ي الشركة، ومتا�عة توزيع األ 

 .والرد عل��ا اإلجراءات املتعلقة با�عقاد ا�جمعيات العامة، واستقبال استفسارات املساهم�ن جميعالتحض�� والتجه�� وعمل  و ، )تداول (موقع ع�� اإلعالنات ا�خاصة بالشركة  مختلف

 
 : اإلسهام �� تنمية االقتصاد الوط�ي)73(

 

% �� الناتج ا�ح�� للقطاع الصنا�� التحو���. و�لغ إنتاج (سابك) ا�ح�� داخل اململكة 12% �� الناتج ا�ح�� للقطاع ا�خاص، وحوا�� 3.2% وحوا�� 1.6املباشرة �� الناتج ا�ح�� االجما��  م قدرت �سبة مساهمة (سابك)2017خالل عام 

م للقطاع الزرا�� 2017كذلك بلغت قيمة مبيعات سابك ا�حلية �� عام  م .2017مليار لایر �� عام  26.2  ابك) من ا�خامات ا�حلية املتمثلة �� اللقيم والكهر�اء واملاءم.كما تجاوزت مش��يات (س2017مليون طن م��ي للعام  64حوا�� 

 لایر. مليار 25.7م حوا�� 2017ت�ون مساهمة سابك �� القطاعات االقتصادية الوطنية اإلنتاجية خالل عام  بذلك مليار لایر. 7.7مليار لایر ، و�� قطاع التشييد والبناء حوا��  17.3مليون لایر، والقطاع الصنا��  711

 

السلعية غ�� الب��ولية. وقد أسهمت هذه الصادرات ��  % من إجما�� صادرات اململكة37.7م ، تمثل 2017مليار لایر �� عام  70.7وقد أسهمت سابك �� تحس�ن م��ان املدفوعات الوط�ي، حيث بلغت قيمة صادرا��ا إ�� األسواق العاملية 

نتاجية مليار لایر ، و�� تمثل األسمدة وا�خامات الصناعية والسلع املعدنية ال�ي وفر��ا الشركة للقطاعات االقتصادية اإل  25.7جلب املز�د من العمالت األجنبية. يضاف ال��ا كذلك مبيعات سابك �� السوق ا�ح�� لنفس العام والبالغة 

 بدال من است��ادها من ا�خارج مما ا�عكس إيجابا ع�� م��ان املدفوعات.
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 ا�حتوى ا�ح�� وتطو�ر األعمال): 83(

 أهدافم) 2030رؤ�ة اململكة (حددت 
ً
، ورفع ٪ 7٪ إ�� 11,6 معدالت البطالة من وخفض٪، 35٪ إ�� 20مساهمة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� من  رفع �سبةاالقتصاد السعودي، م��ا  وتطو�ر  طموحة لتحو�ل ا

 (سابك) تار�خلـ ورغم أن ،  ٪50٪ إ�� 16إسهام الصادرات �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� غ�� النفطي من  �سبة
ً
  ا

ً
اجعة ر املتدعو إ�� م) 2030رؤ�ة (املباشرة، فإن تطلعات  السعودي بما يتجاوز عمليا��اتطو�ر االقتصاد باملساهمة  ��  طو�ال

 س��اتيجية للمحتوى ا�ح��.اال 

 

  م2025لعام ��ا اس��اتيجي�� ا�حتوى ا�ح�� للمملكة العر�ية السعودية  أدخلت تطو�ر ، شركةلوحدة تطو�ر أعمال ا�حتوى ا�ح�� لتحقيق تطلعات ا�حتوى ا�ح�� لم 2017�� يناير أ�شأت (سابك) 
ً
 م)2030رؤ�ة اململكة (مع ا��جاما

 :مهامهاومن ب�ن 

 

 .التقنياتوضع برامج لتمك�ن ا�حتوى ا�ح�� من خالل االستفادة من باقة منتجات (سابك)، واإلنفاق ع�� املش��يات، والقدرات والعالقات واألصول و  •

 وإدارات (سابك). ع�� جميع أعمال  ا�ح�� الصلة با�حتوى  التنسيق والعمل �واجهة �جميع ا�جهود ا�حلية ذات •

 م.2030والتنسيق مع املؤسسات ا�ح�ومية وو�االت التمو�ل وأ�حاب املص�حة �� الصناعة لتحقيق تطلعات رؤ�ة املشار�ات، بناء  •

 السعودية �جذب املستثمر�ن العاملي�ن للمشاركة �� التوط�ن.�عز�ز قدرات (سابك) واململكة العر�ية  •

 �شر املمارسات وا�خ��ات العاملية لشركة (سابك) مع الشر�ات األخرى �� اململكة العر�ية السعودية. •

 

وقد تم تصميم ال��امج األر�عة ، "، و"مؤهل"تمك�ن التمو�لمبادرات: "انتماء"، و"داعم"، و" أر�عو�ضم ، �� (سابك)أول محرك مت�امل للتوط�ن  )، الذي �عد�ساند(تنفيذ برنامج �� انطالقة قطاع ا�حتوى ا�ح�� وتطو�ر األعمال  تمثلت

"انتماء" من تحديد املش��يات ا�حتملة أو �سو�ق فرص سوف يمكن برنامج  ��نتومن خالل منصة سهلة االستخدام ع�� اإلن ،طوال رحلة تحقيقها ودعمهاا�ح�� املت�املة �ش�ل فر�د لتمك�ن الفرص ا�حلية ذات الصلة با�حتوى 

ل��ائي، والدعم الف�ي) ع�� مستوى األثر و�مجرد املوافقة سيحصل املستثمرون ع�� دعم (سابك) من خالل برنامج "داعم". وستعتمد حزمة الدعم (مثل تخصيص املواد والسعر، واملنتج ا ،التقنية ذات الصلة بالتوط�ن �� اململكة

 ، البعيد للمدىتما�� واالقتصادي ع�� اململكة، وع�� جاذبية هذه الفرصة االج
ً
مختصة لدعم املنشئات الصغ��ة واملتوسطة عن طر�ق تمو�ل األسهم ل�حصول ع�� فرص  لتوف�� التمو�ل املباشر من خالل شركة وتدرس (سابك) خيارا

 ة للقوى العاملة ا�حلية للفرص ال�ي يدعمها برنامج "�ساند" أو للشر�ات ال�ي أقرها قطاع ا�حتوى ا�ح�� وتطو�ر األعمال �� (سابك).يسوف يتو�� "مؤهل" تطو�ر القدرات التقنية والقياد وأخ��ا ،جذابة
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 116من  71               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

أعضاء �� اإلدارة  أر�عةآلليات اإلدار�ة املعمول ��ا، بما �� ذلك مجلس ا�حتوى ا�ح�� الذي يرأسھ الرئيس التنفيذي لشركة (سابك) مع بتفعيل السياسات وام 2017خالل عام قام قطاع ا�حتوى ا�ح�� وتطو�ر األعمال �� (سابك) 

مواد  4بوليمرات و  8مبادرة شملت  12(سابك)  طورتكما  ، األهداف وال��امج قتوافالالزمة مع ا�ح�ومة والشر�ات ا�خاصة لضمان  قنوات االتصالوأ�شأت الوحدة  ، التنفيذية لضمان أفضل عملية توجيھ وسرعة �� اتخاذ القرار 

  15م دعالوحدة  تتو��كما  ، مليار لایر سعودي 2.3(رافاجو الشرق األوسط و يو أيھ ��ي، و�� دي آي و ناما للكيماو�ات و�ي �ي آي و فيليبس) برأس مال م 2017عام  خاللم��ا  6فرصة تحققت  22كيماو�ة، وقدمت 
ً
  مستثمرا

ً
 جديدا

إدخال  ع�� قامت (سابك) بز�ادة املش��يات ا�حلية من املواد املصنعة  كذلكوظيفة سعودية)،  332وظيفة (م��ا  1,028� فرص العمل املتوقعة والبالغة مليون لایر سعودي وإجما� 568لدفع توط�ن السلع وا�خدمات باستثمارات قدرها 

وفازت (سابك) بجائزة أفضل داعم للشر�ات الصغ��ة  ،التوجيھ واإلسهام �جهود التصنيع ا�جار�ة، بما �� ذلك االس��اتيجية الصناعية الوطنية واالس��اتيجية الوطنية للوجستياتوتقديم شركة محلية مؤهلة من الشر�ات املصنعة،  15

 واملتوسطة �� اململكة العر�ية السعودية من ق
ً
مع الشر�ات  ةمباشر  ة�� منافسا�جائزة األو�� من نوعها  ومنحت ، ململكةباالس��اتيجي��ا وجهودها املتواصلة �� دعم الشر�ات الصغ��ة واملتوسطة  بل وزارة التجارة واالستثمار تقديرا

 السعودية الرائدة.

 

 ولية االجتماعيةئ: املس)39(

 طو�ل األجل �خدمة وتنمية ا�جتمع وتحس�ن مستوى معيشتھ، وا�حافظة ع�� سالمة البيئة و�ح��ا وحماية ولية ئتكثف (سابك) جهودها �� مجال املس
ً
ولية ئاملوارد الطبيعية، مع غرس مبادئ وقيم املساالجتماعية باعتبارها استثمارا

 اصل الشركة ابت�ار مبادرات ومشاريع مجتمعية مم��ة تصنع حاضر االجتماعية �� عقول موظف��ا بوصفها أسلوب حياة، سواًء �� العمل أو البيت أو ا�جتمع، وتو 
ً
. ا

ً
 مشرقا

ً
، ومستقبال

ً
 زاهرا

 

الت التعليم �� مجال العلوم حوا�� ثالثة مليارات لایر، شــــملت ســــلســــلة ممتدة من املشــــاريع ال�ــــخمة واملبادرات االســــ��اتيجية �خدمة ا�جتمع وتنميتھ، بال��ك�� ع�� مجا -م 2004منذ عام  -اســــتثمارات (ســــابك) �� هذا ا�جانب  تجاوزت

 ولية االجتماعية.ئتدامة، و�� ا�حاور الرئيسة الس��اتيجية املسوالتقنية، وال�حة، وحماية البيئة، واملياه والزراعة املس

 

وتقدم إل��ا  مليون لایر، لتوثيق ســــــــمع��ا الطيبة وصــــــــور��ا الذهنية اإليجابية �� مجتمعها ا�ح�� وا�جتمعات األخرى ال�ي �عمل ��ا195م باســــــــتثمار نحو 2017ولية االجتماعية خالل عام ئوقد عززت الشــــــــركة مســــــــاهما��ا �� مجال املســــــــ

 ولية االجتماعية و�رامجها.ئ�� جميع مبادرات املس )التحف��، واملشاركة، واإلبداع، واإلنجاز(منتجا��ا وخدما��ا، من خالل حرصها ع�� تكريس قيمها 
 

، وســــاعدت هذه االســــ��اتيجية �� تنســــيق وتوحيد جهود جميع مواقع الشــــركة حول العالم �� هذا ا�جال )واالســــتدامةالســــمعة، وا�جمهور، واالبت�ار، واالســــ��اتيجية، () إ�� خمس ر�ائز RAISEولية االجتماعية (ئ�ســــتند اســــ��اتيجية املســــ

، و�دعم هذه االس��اتيجية )ئدة �� مجال الصناعات الب��وكيماو�ةالشركة العاملية الرا(بالتوازي مع �و��ا  )ولية االجتماعيةئالشركة العاملية الرائدة �� مجال املس(ا�حيوي و�عظيم أثرها مقابل إسهامات املنافس�ن، لتصبح (سابك) �� 

 لعالم.ولية االجتماعية ال�ي تحدد اإلجراءات اإلرشادية والتوج��ية والتنظيمية إلسهامات الشركة، واملبادرات التطوعية ملوظف��ا ع�� مستوى ائالطموحة إقرار سياسة املس
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 116من  72               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 أن املبادرات االس��اتيجية �� هذا ا�جال تؤسس ملستقبل مشرق ل�جميع، فال��امج  )ولية االجتماعية الدوليةئبرامج املس(ة تحت مس�ى اعتمدت الشركة خمسة برامج اجتماعية دولي
ً
لتعز�ز سمع��ا �� ا�جتمعات ال�ي �عمل ��ا، مدركة

 يمك��ا دعم ا�حتاج�ن، و�� هذا اإلطار ��جع موظف��ا للتطّوع بجزء من وق��م وجهدهم ا�خاص، والتوصية باملشاريع ال�ي يتوقعون أن تحدثولية، و�يئة أنظف، ومجتمعاٍت متماسكة قو�ة ئالناجحة تصنع قادة قادر�ن ع�� حمل املس

، وتفخر (ســــابك) �شــــغف منســــو���ا تجاه مبادرات املســــ
ً
 إيجابيا

ً
 اجتماعيا

ً
 ال يتجزأ من رســــال��ا، ح�ى أئأثرا

ً
يتجاوز نمو أعمالها لإلشــــارة إ�� الكيمياء والتواصــــل املهم�ن �جميع  )كيمياء وتواصــــل(ن شــــعارها ولية االجتماعية ال�ي تراها جزءا

 األفراد وا�جتمعات.

 

 �� اس��اتيجية املسئولية االجتماعية ، و�� هذا ا�جانب ، ويش�ل  م2030دعم ا�حتوى ا�ح�� مع رؤ�ة اململكة  يتما��ى
ً
 بارزا

ً
ال�ي  )العناصر الغذائية واالقتصاد الزرا��(ورشة  أ�اديمية (سابك)(فت استضا -ع�� سبيل املثال  -محورا

 ت األســـواق العاملية ومتواســـ��دفت تفعيل دور االتحاد العر�ي لألســـمدة، و�عز�ز قدرات املنتج�ن من أعضـــائھ ع�� التواصـــل مع املســـ��لك�ن ال��ائي�ن، ومواكبة معطيا  بالتعاون مع االتحاد العر�ي لألســـمدة عقدت 
ً
طلبا��ا و�غ��ا��ا وصـــوال

عد األو�� من نوعها �� اململكة واملنطقة العر�ية، وجابت القافلة خالل شــــــهر  ،بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة واالتحاد العر�ي لألســــــمدة  قافلة زراعية إرشــــــادية  أطلقت (ســــــابك)كما  ،لتحقيق األمن الغذائي �� الوطن العر�ي
ُ
�

 85األحســــاء والقصــــيم واملدينة املنورة، و�� مناطق زراعة النخيل الرئيســــة باململكة ال�ي �شــــ�ل أك�� من �امل الر�اض و 
ً
 من حرص  ، ٪ من إجما�� إنتاج التمور محليا

ً
ع�� تنمية مهارات وخ��ات القطاع الزرا�� الوط�ي،  الشــــركةانطالقا

 عر�ف بجدوى منتج الشركة املبتكر املتخصص لتسميد النخيل، ومشاركة أفضل املمارسات الدولية �� مجال الزراعة.وإيجاد ا�حلول املث�� للصعو�ات املرتبطة برعاية النخيل، والت

 

مختلف مناطق اململكة، لهدف تنمية مهارا��م وخ��ا��م، و�عر�فهم مجموعة من الورشــــــات الفنية لنشــــــر الثقافة الزراعية ب�ن املزارع�ن وجموع العامل�ن �� هذا القطاع ب -بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة  -كما نظمت الشــــــركة 

بتوقيع اتفاق مشــــ��ك تتو�� (ســــابك) بموجبھ �شــــغيل مركز أبحاث الزراعة (اســــتدامة) ملدة خمس ســــنوات  ع وزارة البيئة واملياه والزراعةباالســــتخدام األمثل للمغذي املتخصــــص لتســــميد النخيل. وتوجت الشــــركة �عاو��ا االســــ��اتي�� م

 رسالة املس2016التشغيل التجر��ي للمركز خالل عام  -بفضل هللا  -مقبلة، وقد تم 
ً
 �خدمة مجتمعها وتنميتھ. اصلةاملتو ولية االجتماعية ال�ي تتبناها الشركة، حيث تم �شييده ع�� نفق��ا ضمن برامجها ئم،  معززا

 

 بمبلغ إجما�� ثالثمائة مليون لایر سعودي إل�شاء مستشفى تخص��ي لل�حة النفسية وعالج اإلدمان �� مدينة الر�اض، سي� و�� مجال الرعاية ال�حية
ً
 لل�حة النفسقدمت (سابك) دعما

ً
 متم��ا

ً
 نموذجيا

ً
ية وعالج اإلدمان، ون مركزا

 � هو�توقع إنجاز 
ً
 م.2020� الر�ع األول من عام �ليا
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 116من  73               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

صــــــــــة من وزارة العمل والتنمية االجتماعية، والعناية باملوهو��ن وتحف�� اإلبداع واالبت�ار، كما دأبت (ســــــــــابك) ع�� رعاية العديد من املناســــــــــبات والفعاليات ال�ي اســــــــــ��دفت دعم األ�شــــــــــطة وال��امج االجتماعية وا�جمعيات ا�خ��ية املرخ

، )بيئة بال نفايات(لك توسـيع النطاق العاملي لقافلة (سـابك) للعلوم، وحملة املؤتمرات والندوات والفعاليات االقتصـادية، واملهرجانات الثقافية واملناسـبات الر�اضـية، كما سـتواصـل دعم مشـاريعها القائمة، بما �� ذوكذلك دعم ورعاية 

 ملشاريع ا�جديدة املقدمة من موظف��ا وشر�ا��ا وا�جتمعات ال�ي �عمل ��ا.وحمالت الت��ع بالدم، وغ��ها، مع املراجعة املستمرة ملق��حات ا
 

ة املستمدة من عطاءات يسة، وحاجات ومتطلبات ا�جتمعات ال�ي �عمل ��ا، وإم�انات الشركوتكثف الشركة جهودها الستشراف املستجدات املستقبلية، وترتيب أولو�ات أهدافها و�رامج الرعاية والدعم �� ضوء التوجهات العاملية الرئ

 الم.  موظف��ا ومنتجا��ا ومواردها، وزاد كب�� من ا�حماس يدفعها لتعز�ز هذا الزخم ع�� التعاون النشط والتنسيق الفاعل ب�ن مواقعها حول الع

 

 �جهوده �� ت�و�ن صرح (سابك)، حيث قدمت الشركة الدعم ال�امل إل�شاء ا�جامع �� قلب مركز  كتور غازي بن عبد الرحمن القصي�يو�� مجال املشاريع ا�خ��ية، قررت إدارة (سابك) بناء جامع يحمل اسم الد
ً
يرحمھ هللا، وفاء وتقديرا

 �� الر�ع األخ�� من عام و�توقع إتمام املشروع مدينة ا�جبيل الصناعية ع�� �سق معماري فر�د من نوعھ، وقد أنجزت مرحلة التصميم، و�دأت مرحلة إرسال دعوات املناقصة ملرحلة اإل�شاء، 
ً
 م.2018�ليا

 

 االستدامة: )40(

 

�و  ،  االس��اتيجية ال�ي وضع��ا (سابك) إليجاد قيمة اقتصادية وتحقيق النمو وتوسيع أعمالها قلباالستدامة ��  تقع
ّ
مك

ُ
حلول جديدة لعدد من  ابت�ار  ناميكية للز�ائن، و�� الوقت ذاتھهذه االس��اتيجية من تلبية االحتياجات الدي �ات

  التحديات الك��ى ال�ي تواجھ العالم.

نجاح �� ظل العمل ال أن ، و�� تدرك ولية االجتماعية، والبيئة وال�حة والسالمة واألمن، واالمتثال، واالبت�ار، وسلسلة اإلمداداتئاالستدامة �� (سابك) املشاريع التصنيعية املر�حة، وتمتد لتشمل تطو�ر املوارد البشر�ة، واملستتجاوز 

  يتطلب اس��اتيجية علمية مدروسة )™كيمياء وتواصل(ع�� تقديم 
ً
 مع التوجهات طو�لة األجل،  اتفاقا

ً
يتمثل هدف (سابك) الرئيس �� �عز�ز أعمالها  ، حيث �ع�ن االعتبار االحتياجات االقتصادية، واألداء البيئي، والسياق ا�جتم�� أخذا

 دة دائمة للز�ائن.ة، واالستثمار �� التقنيات ا�جديدة منخفضة الكر�ون، وتقديم ا�حلول املستدامة ا�جديدة، ما يمك��ا من خفض بصم��ا البيئية وإيجاد فائة التشغيلييع�� تحس�ن الكفا

 

سرع تطو�ر التقنيات واالبت�ار، ومشاركة أفضل املمارسات
ُ
من خالل املشاركة النشطة �� العديد من املنظمات ال�ي  �ز ر�ادة الشرق األوسطاملشاركة الدولية، و�عز  وتحرص ع��،  ��جع (سابك) جهود الدعم ا�ح�ومي والسياسات ال�ي �

، (WBCSD) ل التجار�ة من أجل التنمية املستدامة، وا�جلس العاملي لألعما(ICCA) ، وا�جلس الدو�� التحادات الكيماو�ات(CSLF) ��جع التعاون وتدعو إ�� تحقيق االستدامة، بما �� ذلك منتدى الر�ادة �� فصل وتخز�ن الكر�ون 

 . (UNGC)، وامليثاق العاملي لألمم املتحدة (GPCA)واالتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات 

 

ّرِمتوقد 
ُ
 بوصفها (سابك)  ك

ً
  شركة

ً
 �� مجال إعداد تقار�ر االستدامة من قبل ا�جلس العاملي لألعمال التجار�ة  رائدة

ً
  200)، وهو منظمة تضم أك�� من WBCSDمن أجل التنمية املستدامة (عامليا

ً
لتسريع االنتقال  شركة ك��ى �عمل معا

 ��انمو م�ان �عكس ،كما ول ئنجاح اس��اتيجي��ا املت�املة إلدارة أعمالها ومبادرا��ا التنمو�ة ع�� نحو مسبويعد هذا التقدير شهادة  ، إ�� عالم مستدام
ً
  شركة

ً
  رائدة

ً
 االستدامة وإعداد التقار�ر.  �� مجال إقليميا
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 116من  74               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 

 �شمل هذه املشاريع أك�� مصنع �� العالم �جمع وتنقية ثا�ي أكسيد الكر�ون الستخدامھ لقيمو ،  م)2030 السعودية رؤ�ة(ال، وتدعم باململكة �� مشاريع االستدامة ال�ي تحفز نمو الصناعات التحو�لية االستثمار (سابك)  كثفت
ً
لصناعة  ا

نيع كما يقود قطاع التص، ة الطاقةيبدأ قطاع التصنيع �� (سابك) دورة "خ��اء الطاقة املعتمدين من (سابك)"، الرامية لبناء شبكة من ا�خ��اء ذوي القدرات �� مجال كفا بناء قدرات االستدامةو�� إطار مبادرة  ، كيماو�ة مفيدة منتجات

 األفضل �� فئ��ا ع�� مستوى أداء الطاقة واالستدامة. �و��اتأكد من لل أثناء املراحل األو�� لتلك املشاريع ل�خمةرص االستدامة �� املشاريع ا�م فو عمليات تق بالشركة

 

 

 طموحة ل�حد من كثافة انبعاثات  رسمت
ً
، ، وتواصل  م2025إ�� عام  2010عام ) خالل الف��ة من ٪50)، وكثافة هدر املواد بنسبة (٪25غازات الدفيئة واس��الك الطاقة واملياه بنسبة (ال(سابك) أهدافا

ً
مراقبة هذه األهداف سنو�ا

 ع�� الطر�ق ال�حيح نحو تحقيقها
ً
صدر  أول كيان �� اململكة - التا�عة لشركة (سابك)الواقعة �� ا�جبيل  -ة (الب��و�ي) أصبحت شرك ، إذ ن يرتبطان بآلية التنمية النظيفة�(سابك) مشروعلدى  كما أن  ،  وتم��ي قدما

ُ
لھ األمم  ت

 تصنيعي بنجاح إجراءً  التا�عة لـ (سابك)  كما �جلت شركة (ينساب) ، املتحدة سندات خفض الكر�ون، �� إطار خطة التنمية النظيفة ملشروعها
ً
 رائد ا

ً
خطة آلية  �� إطار  ينبعبة اس��الك الطاقة �� مجمعها الصنا�� ي�� مجال كفا ا

 التنمية النظيفة ال�ي تنت�جها.

  

جري (س
ُ
 لدراسة تأث��ها االجتما�� واالقتصادي و ابك) تقت

ً
  18اململكة من خالل  ���ما

ً
 عنصر وع�� مستوى أداء دورها ( ، وقد أبرزت هذه الدراسة العديد من اإلسهامات ال�ي تقدمها (سابك) ، ع�� ثالثة أ�عاد مؤشرا

ً
 مضيف ا

ً
للقيمة  ا

من خالل كما �ساهم  أرام�و السعودية)�سهم �� الناتج ا�ح�� اإلجما�� السعودي من خالل تأث��ها املباشر وغ�� املباشر، وتأ�ي �� املرتبة الثانية ع�� مستوى اململكة �عد (كما  ، تفوقت ع�� نظرا��ا ا�حلي�ن والدولي�ن )االقتصادية

  ، قتصاد اململكةإ�� اقيمة ال�� إضافة   صادرا��ا
ً
  اتمليار  6أك�� من محققة

ً
 لرأس املال البشري (و�اعتبارها  ، ن ومعظم أقرا��ا الدولي�نو لألطراف ذات العالقة، وهو أع�� مما حققھ أقرا��ا ا�حليدوالر أمر��ي سنو�ا

ً
ر�خت  )مطورا

 مها اقدأ(سابك) 
ً
 وطني (رائدا

ً
  وتظل ) ، �� مجال التوظيف وتنمية املهارات ا

ً
 قيق النمو �� القطاع�ن العام وا�خاص ع�� حد سواء.�� تح اضطلعت بدور بارز للمواهب املاهرة �� اململكة، وقد  مصدرا

 
 

 االعتمادية): 41(

 

إدارة (مساهم��ا إ�� االستثمار اآلمن ع�� املدي�ن القص�� والطو�ل، وتل��م الشركة تحقيق ذلك بتطبيق أحدث األنظمة وأك��ها فعالية ��  اتلتلبية تطلع �ستند إل��اتحقيق رؤ���ا واس��اتيجي��ا رك��ة جوهر�ة لخطوات (سابك) الواثقة  �عد

 أن تحس�ن األداء ومواصلة النجاح �� طليعة أولو�ا��ا. )إدارة األصول (و  )السالمة
ً
 دائما

ً
 بجميع قطاعا��ا ومواقعها حول العالم، مؤكدة

 

 وتدرك (سابك) أن بلوغ القمة والثبات عل��ا هو تحٍد كب�� �ستلزم ت�امل جميع العناصر اإلدار�ة والفنية لرفع مستوى ا�جدارة واالعتماد
ً
ية بجميع مصا�عها ومواقعها، ما ينعكس �� تصعيد الر�حية بوجھ عام، وقد بذلت الشركة جهودا

 بية متطلبا��ا باعتبارها حجر الزاو�ة لالرتقاء بأنظمة �شغيل وصيانة املعدات، و�عز�ز مستوى السالمة وحماية البيئة.نشر ثقافة االعتمادية ب�ن منسو���ا، وتلل حثيثة
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Classification: Internal Use 

 عام  ال�� الر�ع الثالث من  يةاإلنتاج صاعدتوقد ت ، �� ظل بيئة �شغيلية صعبة للغاية م �عز�ز عمليا��ا الصناعية2017عام واصلت الشركة 
ً
٪ �� اإلطفاءات غ�� 57بنسبة  ، مع خفضر�ع سنوي ع�� اإلطالق أع�� إنتاج  م�جلة

د من املبادرات مثل تم تنفيذ العدي ي�� للتصنيع لتعز�ز سالمة االصول ال��ك�� االس��ات و�� إطار  ) ، الرازي مجمع ( رغم استمرار تقليص املواد األولية من اإليثان ومش�لة املوثوقية ��ذلك  وقد تحقق ، ا�خطط لها مقارنة بالر�ع السابق

 مستوى النمو املنشود.و�لوغ  أداء املوثوقية  �عزز ما ،�م العمر االف��ا��ي لألصول و تطو�ر سالمة األصول وتحس�ن املوثوقية وتق
 

، وتؤمن الشركة بأن مفتاح نجاحها �� هذا ا�جانب بجميع مواقعها ومرافقهانشر الو�� واالل��ام �� مجال االعتمادية ل يم�� عل��ا تكثيف جهودهام وما �عده، األمر الذي 2018هناك تحديات كث��ة متوقعة خالل عام  �علم (سابك) أن

 أن االعتمادية 
ً
التشغيلية، وقوة دفع أساسية نحو ممارسات ال يمكن ال��اون ��ا، وال �س��دف ركن جوهري لتم�� عمليا��ا  -بمفهومها الشامل  -قواها العاملة املل��مة املتفانية �� تطبيق معاي�� ا�جدارة واملوثوقية بجميع مرافقها، مؤكدة

 لتحقيق مز�د االعتمادية �� جميع توجها��م وأعمالهم اليومية، و�ش�ل لهم تحد (سابك) تحقيق االمتثال من خالل فرض اإلجراءات فحسب، بل ع�� �عز�ز االمتثال و�ناء ثقافة �عتاد ف��ا موظفو الشركة ع�� تلبية متطلبات
ً
 مستمرا

ً
يا

 .من التحس�ن

 

 البيئة وال�حة والسالمة واألمن: )42(

 
 

  �س�� (سابك)
ً
، إ�� جعل البيئة وال�حة والسال  دوما

ً
 أساسية

ً
 مة واألمن قيمة

ً
 را�خ واعتقادا

ً
بأهمية اإلدارة االستباقية للمتطلبات التنظيمية  وتؤمن ، يمثل القوة الدافعة لألفعال والسلوكيات ال�ي ال تتأثر بتحقيق أهداف قص��ة األجل ا

 للوفاء بذلك، و�شر ثقافة تتجاوز االمتثال من خالل ��جيع التحس�ن املستمر.

 

 إ��إجراءات البيئة وال�حة والسالمة واألمن �� إدخال تحسينات كب��ة  ودأبت ع��
ً
م 2017�� مارس  )+SHEMSشروع التحول العاملي للبيئة وال�حة والسالمة واألمن (موع�� هذا الطر�ق بدأت ، �� هذا ا�جال ا�حيوي أداء عاملي  وصوال

من أجل تحقيق األداء  وتنفيذها، تحديد مواطن التحسينات �� معاي�� إدارة ال�حة والسالمة والبيئة �� (سابك)   ، ويس��دف هذا املشروع بدعم من شركة (دو�ونت)، و�� شركة استشار�ة عاملية �� مجال البيئة وال�حة والسالمة

 ، املستدام 
ً
 يوفر املشروع برنامج التدر�ب ع�� القيادة املستدامة للبيئة وال�حة والسالمة. وعالوة ع�� ذلك ،  )م2025س��اتيجية سابك لعام (ا مرامي إ�� ووصوال

 

�م قد قدمت توصيات خاصة ل�ل موقع، و و�انت فرق التق ، والشر�ات التا�عة لهاالصناعية مواقع (سابك) من  �سعة�مات متعمقة إلجراءات تحديد ا�خاطر وإدار��ا �� و تق -) +SHEM�� إطار مشروع (م 2017خالل عام  -وقد أجر�ت 

م ، وأمكن �� 2018عام  إجراءات محددة ملعا�جة هذه التوصيات ����تم الشركة باتخاذ و  ، مة واألمنلكن األھم من ذلك هو أن الفر�ق حدد تحسينات عامة ع�� مستوى (سابك) فيما يخص إجراءات وثقافة البيئة وال�حة والسال 

وعالوة ع�� ذلك سيقوم الفر�ق  ، ءات تطبيقھما �ساعد ع�� إضفاء الطا�ع اإل�سا�ي ع�� النظام لتحس�ن إجرا، ) SHEMS�مات ال�ي أجراھا الفر�ق تحديد العوائق ال�ي �عرقل تنفيذ نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة (و التق ضوء

 .)+SHEM(مشروع �� إطار مراجعة  قيادة نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئةع�� بوضع برنامج شامل للتدر�ب 
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Classification: Internal Use 

قاعدة (سابك) بالفرق العاملية  ، و�ستن��  وأداء املرافق فيما يتعلق بالبيئة وال�حة والسالمة واألمنهدف دعم وتوجيھ األداء اإلقلي�ي ؛لم 2016عام  انطلقالذي  م البيئة وال�حة والسالمة واألمنم �عز�ز نظا2017كما شهد عام 

ِهر  ، املعرفية ال��ية من أجل دعم العمليات �ش�ل أفضل �� جميع املناطق
ْ
ظ

ُ
 تحديات أفضل ودعم وت

ً
 م��ايد ا

ً
� المة واألمنللمرافق، وتوفر منظورات إقليمية �شأن قضايا البيئة وال�حة والس ا

َ
املز�د من االهتمام  ، عالوة ع�� ذلك يو�

 واإلشراف ع�� املنتجات. وتحس�ن أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن بواسطة قطاعات متم��ة؛ مثل: ال�حة والسالمة، وإدارة مخاطر اإلجراءات، والبيئة، واألمن، الشركةلتحليل حوادث 

 
 ةمؤشرات األداء الرئیس

 
معدل حوادث البيئة وال�حة والسالمة �� هذا ا�جانب  املعتمدةومن املقاييس  ، �اومنشآ� هاة ا�حددة ع�� مرافقمجموعة من مؤشرات األداء الرئيس وترصد الشركةلتحس�ن أداء إدارة البيئة وال�حة والسالمة واألمن،  ا�جهودتت�اثف 

فضل من أي وقت م��ى �� تار�خ األ م األداء 2017عام  فيما شهد ، م2005مقارنة �عام  % 74إلجما�� إلصابات شركة (سابك) �ش�ل عام بنسبة اعدل املتحسن كما ، % 88بنسبة  م2005منذ عام  ، وقد تحسن هذا املقياس واألمن

 م.2017منذ بداية العام ح�ى شهر نوفم��  0.43حة والسالمة واألمن البالغ وهو ما �عكسھ معدل البيئة وال� الشركة ،

 

 ع�� الطر�ق ال�حيح لتحقيق أهدافها 
ً
صدمة  نتيجة هاأحد مواقع  أثناء أداء العمل املي�اني�ي �� �خصم بحادث وفاة 2017تأثرت �� عام  إحصاءا��ا غ�� أنألداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن، التطو�ر�ةتم��ي (سابك) قدما

تحس�ن أداء البيئة وال�حة لاإلجراءات االح��از�ة  ، ما دفعها والشر�ات التا�عة لها إ�� اتخاذ سلسلة من ت إضافية لتحس�ن األداء وتقليل مخاطر البيئة وال�حة والسالمة واألمنحاجة إ�� إجراءاا�هذا ا�حادث املأساوي  وأكد ، كهر�ائية

ّوِرتوقد  ، احتياطات إلزامية �سمح بأداء أ�شطة محددة عالية ا�خطورة بأمان، مثل دخول األماكن ا�حصورة، وعزل الطاقة، و�شغيل املركبات ال�ي �عت��  ،تنفيذ مشروع قواعد إنقاذ ا�حياة و والسالمة واألمن، 
ُ
هذه املعاي�� بمقارنة  ط

ذات ا�خاطر العالية ال�ي  املهماتطبيعة �� بالو  تنمية أسهم ذلك ��وقد  ، طالع ع�� بيانات ا�حوادث �� الشركة، وكذلك من خالل اال سابكلا�جهود ذات الصلة مع الشر�ات العاملة �� مجال الصناعات الكيماو�ة والشر�ات التا�عة 

 األرواح.  و�نقذوقوع ا�حوادث ا�خط��ة فيما يتعلق بالبيئة وال�حة والسالمة واألمن،  ما يمنعيتم تنفيذها �� عمليات (سابك) والشر�ات التا�عة لها، 

 

، كما �عمل الشركة ع��  وتحفز اال�ساق والتوافق �� القيام بأعمال عالية ا�خاطر ع�� قطاعات الشركة ومرافقها، (سابك) والشر�ات التا�عة لها  معإنقاذ ا�حياة توقعات وا�حة من جميع املوظف�ن واملقاول�ن العامل�ن قواعد  �شمل

ا�حوادث ا�حتملة �عد ف��ة و �م ا�خاطر و م أداة جديدة لتق2017وضعت خالل عام  ذلكل ، ومثال ة وفعالية ال��امج �ش�ل متواصليالشر�ات التا�عة لها لضمان كفا تبادل أفضل املمارسات داخل ، و��جعتطو�ر العديد من األدوات 

جهود متواصلة لز�ادة الو�� لدى موظفي (سابك)  ُبذلتكما  ، ال�ي تنطوي ع�� أك�� قدر من ا�خطورةموارد التحقيق ع�� تلك ا�حوادث � �تركويساعد ذلك ع�� ضمان  ، وج��ة من حدوث إصابات البيئة وال�حة والسالمة واألمن

 ع�� التعلم من جميع ا�حوادث. ةقدر البأهمية وأساليب إجراء تحقيقات عالية ا�جودة �� ا�حوادث، وضرورة تبادل املعلومات ذات الصلة ع�� املواقع لتحس�ن 

 

 
ً
ادمة والرائدة من أجل رصد أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن مراجعة مؤشرات األداء الرئيسة للبيئة وال�حة والسالمة واألمن، من خالل النظر �� �ل من مؤشرات البيئة وال�حة والسالمة واألمن املتقع��  و�عكف (سابك) حاليا

 وتحديد املواطن ال�ي تحتاج إ�� مز�د من ال��ك�� �ش�ل استبا��.، �ش�ل أفضل 
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 ®ولة ئالرعایة المس
 

 للمعيار  م، خضعت (سابك)2017و�� عام ،  ® ولة ئتحتفظ جميع مواقع تصنيع الكيماو�ات التا�عة لشركة (سابك) حول العالم �شهادة الرعاية املس
ً
: 14001والشر�ات التا�عة لها، لعمليات مراجعة انتقالية لتصبح معتمدة وفقا

2015 RC لتعز�ز التحس�ن املستمر للبيئة وال�حة والسالمة واألمن ع�� سلسلة القيمة. �� ا�جال الصنا��ولة، و�� مبادرة ئالرامية إ�� تجاوز مستوى االمتثال اعتماد (سابك) للرعاية املس جهودا�و�شمل  ، ا�جديد 

 

هذا م، و�� 2017عام  �� االتحاد ا�خلي�� للب��وكيماو�ات والكيماو�ات (جيب�ا) ع�� ولة ئالر�ادية �� مجال الرعاية املس هاجهودقد عززت  (سابك)، و�انت  م2018األول والثا�ي من عام  �نإصدار الشهادات ا�جديدة �� الر�ع يتوقع  

 أول تجر�ة إلجراءات املراجعة. لهاطار استضافت شركة (شرق) التا�عة اإل 

 
 الصحة والسالمة والبیئة

 
 ، للبيئة وال�حة والسالمة واألمن فاعلةرؤ�ة (سابك) لتب�ي ثقافة لأمثلة  -م  2017 باالهتمام �� عام  وحظيتبرامج املراجعة �� (سابك)  إ��تحقيقات ا�حوادث، والتحسينات ال�ي أدخلت والعمل ع��  - قواعد إنقاذ ا�حياة �ش�ل

 لتعز 
ً
 أجرت � ضوء مشروع تطو�ر أنظمة إدارة السالمة وال�حة والبيئة، � دو ا�جه ه�ز هذوسعيا

ً
 دقيقا

ً
تحس�ن أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن من خالل تحس�ن  ، اس��دف لثقافة البيئة وال�حة والسالمة واألمن الشركة تقو�ما

 الثقافة القو�ة  باعتبار ، الثقافة
ً
 لتحقيق التم�� �� أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن.  رافدا

 

 مكثفةبذلت إدارة البيئة 
ً
 ، املتطلبات القانونيةو االمتثال للقواعد واألنظمة املرعية  ومواصلةا�حتملة  شكالتمع مختلف املرافق والقطاعات لرصد انبعاثا��ا �ش�ل استبا�� واتخاذ اإلجراءات الالزمة ل�حد من املبالتعاون  جهودا

هذه ، غ�� أن  أداة تحليل االنبعاثات البيئية ال�ي تم تطو�رها فائد��ا الكب��ة للغاية للمساعدة �� ترك�� الشركة ع�� التحس�ن املستمر  فقد أثبتتحديات، و�اإلضافة إ�� التحقق الفوري من بيانات االنبعاثات ا�خاصة باملرافق وإبراز الت

و�صرف النظر عن السبب، فمن الوا�ح أن (سابك) والشر�ات التا�عة  ، د تنفيذ متطلبات ا�جهات ا�ح�وميةو�رجع ذلك بصفة جزئية إ�� تزاي ، ا�جهود لم تقلل عدد ا�خالفات أو ا�جزاءات املتعلقة بالبيئة وال�حة والسالمة واألمن

 
ً
  لها يجب أن �ستمر �� تحس�ن ا�جهود الرامية إ�� البقاء دائما

ً
 .  وغ��ها من املتطلباتمع املتطلبات التنظيمية املوثقة  �� وضع يتما��ى تماما

 

 نقلة نوعية كب��ة �� هذا ا�جال االس��اتي��. م 2018، و�توقع أن �شهد عام    امج أخرى للتحس�ن املستمر �� إدارة السالمة (ال�خصية) والنظافة الصناعية واألداء البيئييجري تطو�ر بر عالوة ع�� ذلك 

 
 :السالمة والحمایة من الحریق م بشأن2017عام الھیئة العلیا لألمن الصناعي من الصادرة الجدیدة توجیھات التنفیذ 

 
 تح م 2017�� عام ، وقد أصدرت اململكة العر�ية السعودية بمتطلبات األمن والسالمة وا�حماية من ا�حرائق �� املنشآت الصناعية ب املعنية �� الهيئة التنظيمية  الهيئة العليا لألمن الصنا��

ً
ا
ً
  ديث

ً
 رئيس وتنقيحا

ً
لتوج��ات السالمة  ا

 .ململكة باوا�حماية من ا�حر�ق ال�ي يجب تنفيذها �� جميع املرافق التشغيلية 
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 116من  78               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 �مو تق -مع إدارة الهندسة واملشاريع بالتعاون  -وقد أجرى فر�ق (سابك) العاملي للبيئة وال�حة والسالمة واألمن 
ً
�خمسة وعشر�ن، وتحديد التصميم الهند��ي ومتطلبات األو�� �جميع توج��ات السالمة وا�حماية من ا�حر�ق ا للتطبيق ا

رسلوتحليل الفجوات ، لتوج��ات السالمة وا�حماية من ا�حرائق املراجعة األولية  واكتملت عملية ، نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة ذات الصلة املتأثرة بالتوج��ات ا�جديدة
ُ
سط التحليل إ�� مواقع (سابك) �� منطقة الشرق األو  وأ

  �� ا�جبيل و�نبع عقدت عمل اتورش ع�� وأفر�قيا 
ً
 وضع ن�ج مش��ك وخطة تنفيذ �جميع املواقع �� اململكة العر�ية السعودية مس��دفة

ً
�� معاي�� التصميم الهند��ي ومتطلبات  بھع�� تحديد الثغرات ا�خاصة  ، ويعمل �ل موقع حاليا

 مع الهيئة العليا لألمن الصنا�� لضمان االمتثال للتوج��ات ا�جديدة. بالتعاون  يةوضع خطة تنفيذ ومن ثمنظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة،  ضمنالتشغيل 

 
 تنفیذ نظام إدارة السالمة والصحة والبیئة في وحدات العمل االستراتیجیة وقطاعات الشركة:

 
املغذيات الزراعية واملنتجات املتخصصة،   وحدات التشغيل التا�عة لشركة (سابك)، تم تطبيق نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة �� وحدات ع��  واألمنالبيئة وال�حة والسالمة  �� مجالالثقافة والنظم ومعدالت األداء  إطار�ناء�� 

 عن قطا��ْ والب��وكيماو�ات، 
ً
 .اماملالية وغ��هو ا�خدمات املش��كة،  فضال

 

وضم الفر�ق أعضاء من ، وقد ترأس فر�ق التنفيذ مدير إدارة تأكيد البيئة وال�حة والسالمة واألمن  ، م2018�� عام  لتتواصل  الرئيس للبيئة وال�حة والسالمة واألمن العاملينائب م بقيادة 2017خالل عام  اكتملت عملية التنفيذ

وخالل  ، وأعدت إجراءات نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة كعمل سابق ملرحلة التنفيذ، السالمة واألمن إطار العمل تنفيذ حددت إدارة البيئة وال�حة و الو�� ضوء عملية  ، مختلف وحدات العمل االس��اتيجية وقطاعات الشركة

 وخطط أعمالها. أ�شط��ايئة �� ع�� ضمان إدراج نظام إدارة السالمة وال�حة والب - بقيادة اإلدارة العليا ل�ل م��ا - مرحلة التنفيذ، ستعمل �ل من وحدات العمل االس��اتيجية وقطاعات الشركة

 
 :دارة السالمة والصحة والبیئةإل اإللكترونیة حلولال
 

 وضع إجراءات منسقة عامليمن نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة  سوف يمكن
ً
هذه  ، وعززت والبيئة اإللك��ونيةحلول إدارة إصابات السالمة وال�حة �إدخال تحسينات  م 2017 عام  ، وقد شهد  لإلبالغ عن ا�حوادث وإدار��ا ا

 ا�حلول إدارة املعرفة، واستخدام النظام، وجوانب 
ً
 طرح ا�حلول عاملي ، و�توقع دعمھ تقنيا

ً
 م.2018�� بداية عام  ا

 

 هذه األداة  و�ش�ل ،نجح موقعان �� اململكة العر�ية السعودية �� تنفيذ وحدة إلك��ونية جديدة لنظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة من أجل إدارة التغي�� و�� مساٍر متصل
ً
  تحسنا

ً
ا
ً
تبسيط تطبيق  مع�� عملية إدارة التغي��،  م�حوظ

من املقرر و ال�حة والبيئة اإللك��و�ي، وقد قام الفر�ق العاملي للبيئة وال�حة السالمة واألمن بتطو�ر النطاق واملتطلبات املبدئية للمرحلة الثانية من نظام إدارة السالمة و  ، معاي�� إدارة السالمة وال�حة والبيئة ع�� الصعيد العاملي

من خالل ز�ادة وضوح معلومات البيئة وال�حة والسالمة واألمن املهمة وتبسيط م 2025عام ل ��ا�� مس����ا نحو اس��اتيجي ي��او�عتحسينات كب��ة �� تنفيذ (سابك) لنظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة،  لتحقق م 2018تنفيذها عام 

 املعاي�� ع�� الصعيد العاملي.
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 116من  79               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 االجتماعات واللقاءات المفتوحة إلدارة البیئة والصحة والسالمة واألمن:
 

 م بالعديد من الفعاليات املؤثرة �� 2017عام  ، وقد َحِفَل  لتحقيق التحس�ن املستمر �� أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن ك) والشر�ات التا�عة لها وخارجها(ساب مواقعالدروس املستفادة من ا�حوادث داخل  تتعاظم أهمية تبادل

باإلضافة إ�� �غي��  ،منصة مفيدة لتبادل املعلومات حول ا�حوادث وش�لت موظفو التصنيع من جميع أنحاء العالم، و  القادةشارك ف��ا   عاملية ملتقياتمن أر�عة عقد الفر�ق العاملي للبيئة وال�حة والسالمة واأل هذا ا�جانب ؛ حيث 

 كما ساعدت �� دمج املدخالت من فرق البيئة وال�حة والسالمة واألمن �� جميع ، ال��ك�� ع�� العوامل البشر�ة)، مع مز�د من HiPos�خ) إ�� ا�حوادث ذات ا�خطورة العالية (إج،  ،ب ،طر�قة التفك�� من درجات ا�خطورة (الفئة أ

 .بالشركةولة ئيتما��ى مع ال��ام الرعاية املس وغ��ها مماة، ت التحس�ن وإدارة ا�خاطر الرئيسمجاال  وشملت(سابك)  مواقع

 

  عأر�(أي  تم تحقيق الهدف مرة �ل ر�ع سنة وقد 
ً
تحقيق أفضل املمارسات �� و�شديده ع�� املفتوحة ال��ام اإلدارة العليا  ، واللقاءاتا�حضور الكب�� ملنسو�ي إدارة البيئة وال�حة والسالمة واألمن وقيادات املواقع وأكد ، )مرات سنو�ا

 ثقافة وأنظمة وأداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن.

 
 سالمة والصحة والبیئة القائم على المخاطر:المراجعة الجدیدة لنظام إدارة ال

 
 ، واس��دف �م تجر��ي ع�� موقع واحد �� �ل من أورو�ا (جيلسنك��شن، أملانيا) ومنطقة الشرق األوسط وأفر�قياو للمراجعة القائمة ع�� ا�خاطر �� نظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة ، وتم إجراء تق جديٌد  ن�ٌج  م 2017ُوِضَع خالل عام 

 . من ا�خاطر توافق جودة املراجعة وتقليل الطلب ع�� املوارد من برنامج املراجعة دون اإلخالل بأهداف املراجعة األساسية لالمتثال التنظي�ي وا�حد  �عز�ز هذا الن�ج 

 

ق ومراجعة ل�ل معيار من معاي��  وح�ى وتضمنت �ل قائمة  ، ع�� الن�ج ا�جديد ُدّرَِب ا�ختصون  إدارة السالمة وال�حة والبيئة وتم استعراضها ع�� الصعيد العاملي، كما  ت�ون عمليات املراجعة قائمة ع�� ا�خاطر، أعدت قوائم تحقُّ

 ت قوائعَ ِض وقد وُ  ، أسئلة تتعلق ب�ل من التنفيذ والوثائق ذات الصلة بالعناصر األساسية والفرعية املرتبطة بنظام إدارة السالمة وال�حة والبيئة
ً
املقبول ع�� نطاق  )التنفيذ - التحقق - جراءاإل  -التخطيط (إ�� ن�ج  م التحقق استنادا

 و�ان  ،واسع
ً
 ز�ادة ال��ك�� ع�� التوافق الهيك�� مع نظام اإلدارة مراجعة نوعية أع�� نتيجة  حققللغاية أن الن�ج ا�جديد  وا�حا

ً
 .)ع�� أرض الواقع(ز�ادة ال��ك�� ع�� الز�ارات امليدانية وا�حوار مع املوظف�ن ، وأيضا

 
  مخاطرالإجراءات إدارة 

 
 ة �� سالمة اإلجراءات ي) املعرفة والكفا1(

 

لد��ا قدرة قو�ة ع�� اتخاذ القرارات القائمة ع�� ا�خاطر لتحقيق النتائج املرجوة من ، أن ت�ون شركة عاملية قائمة ع�� املعرفة  إ��(سابك)  وترمي ، ة هما امل�ونان األساسيان لتحقيق نتائج ناجحة �� سالمة اإلجراءاتياملعرفة والكفا

 حالي�ن. وال��ك�� ع�� تطو�ر خ��ة املوظف�ن ا�، األفراد املوهو��ن  ال��وة البشر�ة واستقطابتواصل االستثمار ��  هذا الهدف ولتأكيد ، سالمة اإلجراءات
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Classification: Internal Use 

 وسعي
ً
 لر إ�� تحقيق أهداف البيئة وال�حة والسالمة ل ا

ً
من املشغل�ن إ�� القيادات  ؛جراءات �� جميع األدوار الوظيفيةة �� مجال سالمة اإل يقامت (سابك) بتطو�ر وتنفيذ العديد من ال��امج لتعز�ز املعرفة والكفا م 2025 ���ا لعامؤ وفقا

ال�ي �جموعة األو�� م ا 2017عام وقد تخرجت  ، سالمة اإلجراءات ملوظفي اإلدارة الهندسية �� (سابك)حول  ، ماري �اي أو �ونر" �� تكساس A&M’sمركز سالمة اإلجراءات "م��ا ال��نامج التدر��ي الذي نفذتھ باملشاركة مع  ، التنفيذية

 مهندس 21تضم 
ً
  24من موعة الثانية امل�ونة ، ومن ثم بدأت ا�ج ا

ً
يحظى بإقبال كب�� و�حقق هذا ال��نامج ، ال سيما أن  بالشركةما �ساعد �� صقل ا�خ��ة �� مجال سالمة اإلجراءات ،  م 2018�� سبتم�� وسوف تتخرج عام  مهندسا

 ة التقنية.يلتعز�ز جودة تحليل إجراءات ا�خاطر والكفا أخرى برامج  إ�� جانب  نتائج واعدة

 

 الضوابط واإلشراف :اكتشاف ا�خاطر) تحس�ن إجراءات 2(

 

باستخدام نظام (سابك) لضمان معا�جة مخاطر البيئة  اكتشاف ا�خاطر  و�جري هذا القو�م فور  ، �م ا�خاطر الرسمية وغ�� الرسميةو الشامل لسالمة اإلجراءات �� تحديد ا�خاطر من خالل إجراءات تق ��نامجاليتمثل حجر الزاو�ة �� 

 سنوات،  خمسملدة  ب�املھوقد تم تنفيذ هذا النظام  ، اإلجراءات للقضاء ع�� ا�خاطر وتقليلاستمرار العمليات اآلمنة ، و تحديد اإلجراءات املؤقتة ل�حد من ا�خاطر و ) SAFER( وال�حة والسالمة واألمن
ً
تحسينات كب��ة ��  محققا

 تحديد وإزالة ا�خاطر.

 

  يجري هذا النظام  عالوة ع��
ً
 رات السابقة والالحقة ل�حدث أر�عة مستو�ات من املؤش �شملتنفيذ مجموعة  حاليا

ً
،  ��ن األول والثا�يوقد تم تنفيذ تقار�ر املستو  ، املو��ى ��ا من معهد الب��ول األمر��ي 754مع املمارسة رقم  اتفاقا

 املستو��ن الثالث والرا�ع ، ار�ر عن البيانات ومقاييس األداء ع�� و�جري العمل لرفع التق
ً
، إال أن  ورغم أن مقاييس سالمة اإلجراءات �� (سابك) تظهر تقدما

ً
الكشف عن ا�خاطر من خالل تنفيذ نظام  �عز�ز عمليةهو  هدفالمستمرا

  ملستوى ر�ا�� ا 754األمر��ي رقم  مقاييس سالمة اإلجراءات بمعيار معهد الب��ول
ً
ع�� قياس التقدم ا�حرز باستخدام  ة الشركةتحس�ن قدر و املقارنات املرجعية الدولية  754وسوف يدعم هي�ل املمارسة رقم ،  م2018 عام من اعتبارا

 املقاييس املتأخرة واملتقدمة.

 

 ) تطو�ر وتحس�ن أساليب إدارة ا�خاطر3(

 

 أن هناك فرص(سابك)  تدرك
ً
�م فعالية و وتق، ) لتصنيف هذه ا�حوادث وفق أسوأ حالة ممكنة SEERA�م مخاطر أحداث البيئة وال�حة والسالمة واألمن (و نظام (سابك) لتقت من ا�حوادث الوشيكة، وقد طور  لتعز�ز عملية التعلم ا

خطط للتنفيذ ��  ، وهناك�ل منطقة باملوقع ا�حدد ، �� لشر�ات التا�عة باوال��نامج �� املرحلة التجر�بية  تقع ،يمكن أن  النظام للمساعدة �� التفك�� �عد وقوع ا�حدث والتفك�� �� أسوأ حالة صمموقد  ، اإلجراءات االح��از�ة املطبقة

 م.2018عام 

 

بدأ فر�ق إدارة مخاطر إجراءات العمل للبيئة وال�حة والسالمة وقد اطر اإلجراءات، ات الداخلية �� إدارة مخيتحديد وتخفيف مخاطر البيئة وال�حة والسالمة واألمن و�عز�ز القدرات والكفافعاليات لتحس�ن  تواصل الشركة جهودها

 31 تم تدر�بوقد  ، ة للموظف�نويعمل برنامج تحديد موقع املنشأة ع�� تحليل سينار�وهات مخاطر اإلجراءات �� املواقع ال�ي يمكن أن �ش�ل تداعيات غ�� مقبول ، الشرق األوسط منطقةواألمن تنفيذ برنامج تحديد مواقع املرافق �� 

 مهندس
ً
 م.2018  عاممواقع مع استكمال البا��  10�م مواقع املرافق �� و للعمل ع�� برمجيات ونمذجة املرافق، وإجراءات تق ا
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Classification: Internal Use 

 االستجابة للطوارئ وإدارة األزمات
 

لتحديد  مع إطار ويشمل ال��نامج إ�شاء فرق إدارة األزمات �� جميع املناطق  ، واالستجابة �حاالت الطوارئ ع�� املستو�ات ا�حلية واإلقليمية والعاملية��دف برنامج إدارة األزمات والطوارئ �� (سابك) إ�� �عز�ز اإلدارة الفعالة لألزمات 

أثر ، و حدوث فيضانات �ارثية من إعصار هار��  ، ما سبببوصة)  40صورة غ�� مسبوقة (أك�� من تنفيذ بروتو�والت إلدارة األزمات �� (سابك) نتيجة ملعدل هطول األمطار ب م2017أغسطس وسبتم��  ، وقد شهد شهرا لتحس�نافرص 

ة تفعيل خطة (سابك) وشملت األ�شطة الرئيس دون انقطاع ، ت�ن املوارد والدعم لسالمة املوظف�ن واملرافق باإلضافة إ�� استمرار األعماليمنطقة األمر�كبوقد قدم فر�ق إدارة األزمات  ، الك��ى  )هيوس�ن(ع�� عمليات (سابك) �� منطقة 

 ، و�شكيل فرق فرعية إلدارة الالزمات ع�� النحو التا��:هناكشركة الاآلمن االح��ازي ملوقع والتوقف  )هيوس�ن(لالستجابة للطوارئ الشديدة �� منطقة 

 

 شبكة تقنية املعلومات / واملوظف�ن والبنية التحتية �� املنطقة املتأثرة.الرصد واملتا�عة املباشرة ملبا�ي (سابك) /  -االستجابة للطوارئ ) 1

  .ح�وميالتواصل مع موظفي (سابك) لفهم الوضع وتحديد االحتياجات ال�خصية، وتوف�� إغاثة (سابك) �� حاالت ال�وارث، والتواصل مع جهات الدعم ا� -الدعم اإل�سا�ي ) 2

  ،ن (�� هيوس�ن واملنطقة)، ب) القيادة العليا لشركة سابك. ج) الز�ائن، د) وسائل اإلعالم�مع أ) املوظف االتصاالت املتكررة -االتصاالت ) 3

 لز�ائن.ل�م وإدارة جوانب سلسلة اإلمدادات وا�خدمات اللوجستية، بما �� ذلك الرسائل ال�ي توجھ مباشرة و تق -) استمرار�ة األعمال 4

 

 وقد تمكنت (سابك) من إدارة ا�حدث بفاعلية و�أقل قدر من التأث�� ع�� األعمال التجار�ة. ، إدارة األزمات اإلقلي�ي بإحالة اإلدارة إ�� فر�ق القيادة ا�ح�� ال�ائن �� هيوس�نومع استقرار حالة األزمة قام فر�ق 

 

 عن
ً
ال��ديدات املتعلقة بالبنية التحتية لتقنية  للتعامل السديد مع استعداد الشركة التام  يؤكدما ينار�وهات ا�حوادث اإللك��ونية، لتدر�بات �ستند إ�� س م2017�� عام  ذلك خضعت فرق إدارة األزمات اإلقليمية والعاملية فضال

  ،�� مجال إدارة األزمات واالستجابة �حاالت الطوارئ مكثفة دورات تدر�بية  نظمت ، فيمااملعلومات 
ً
سالمة واألمن �� (سابك) أجرت جميع املواقع العديد من التدر�بات الطارئة ع�� أساس ملتطلبات نظام إدارة البيئة وال�حة وال ووفقا

 سينار�وهات مختلفة للتحقق من استعدادها ألي حادث قد يطرأ.

 

 إدارة المخاطر األمنیة
 

إ�� تحديد ا�خاطر الهادفة من برامج التحس�ن األم�ي ا العديد م 2017�� عام ، وقد أعدت (سابك) نفسها ملقابلة تأث��ات هذه التحديات ، حيث نفذت ��ديدات أمنية وسي��انية جوهر�ة السنوات القليلة املاضية شهد العالم خالل 

 وفيما ي�� أبرز املبادرات واإلنجازات: ، املعلومات لضمان إدارة ا�خاطر األمنية �� جميع أنحاء العالمتمت مراجعة و�عديل معاي�� األمن املتعلقة بإدارة ا�خاطر األمنية وأمن أو  ،  �ش�ل استبا�� وا�حد من تأث��ها�مها و األمنية وتق

كما تدعم التوعية األمنية قبل  ،طارات أثناء حاالت الطوارئ تتبع املوظف�ن واإلخ امل��اتو�سهل هذه  ،الرائدة �جميع املسافر�ن من (سابك) ع�� الصعيد العاملي )إس أو إس الدولية( م��اتبرامج أمن السفر العاملية املنسقة مع إدخال 

 السفر واإلجالء �� حاالت الطوارئ.

 تنفيذ برنامج تدر��ي ملشر�� األمن. ُبِدئ ة ملوظفي األمن بما �� ذلك برنامج تطو�ر موظفي األمن، و�رنامج ��يئة املوظف�ن ا�جدد، وقد يتصميم وتطو�ر برامج الكفا إتمام

 ) �خدمة األمن �� �عض الشر�ات التا�عة لتعز�ز ا�حماية األمنية.K-9برنامج استخدام الكالب البوليسية ( بدء تنفيذ
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 .رات التدر�بيةتحس�ن مستوى الو�� والتدر�ب األم�ي �جميع فرق العمليات األمنية �� العديد من املواقع من خالل إجراء حمالت أمنية ومدرب لقيادة الدو 

لقياس مستوى االمتثال للتوج��ات ا�جديدة والعمل مع جميع م ؛ 2017�� ا�جديدة لعام �� اململكة العر�ية السعودية فيما يخص توج��ات الهيئة العليا لألمن الصنا لسابكجميع الشر�ات التا�عة بة االمتثال إجراء عمليات مراجع

 .املواقع السعودية لالمتثال للمتطلبات ا�جديدة

 .ولة بنجاحئاألمن إلعادة تأهيل الرعایة املساستكمال متطلبات قانون 

 والهيئة العليا لألمن الصنا�� وقدم خاللھ قادة األمن �� (سابك) أوراق حول األمن. ،رعاية مؤتمر ومعرض األمن الصنا�� الثامن عشر الذي نظمتھ وزارة الداخلية 

الدولية ��  )أسيس(ومنظمة  ، وتوف�� فرص التعليم والتطو�ر امل�ي ال�ي �ساعد قادة األمن لي�ونوا أك�� فعالية �� عملهم ، مارسات مع مجتمع ا�جبيل وحول العالمبا�جبيل لبناء العالقات وتبادل األف�ار وأفضل امل )أسيس(تأسيس فرع 

 جميع أنحاء العالم.بمنظمة رائدة للمهني�ن �� مجال األمن 

 وتم تحديد أولو�ات ا�خاطر ووضع برامج محددة إلدار��ا ع�� الصعيد العاملي. ، ألمنية ع�� موظفي الشركة وأصولها وعمليا��ا ع�� الصعيد العامليتحديد ا�خاطر ا لهدف�م مخاطر أمنية عاملية و تنفيذ تق

مع تقنية  والتعاون تحديث نظم تصنيف الوثائق، و�عز�ز متطلبات تخز�ن الوثائق وتدم��ها،  وشملت هذه املراجعة ، تحديث و�عديل معاي�� أمن املعلومات من أجل حماية أفضل للمعلومات ا�حساسة للشركة �� بيئة ��ديد ديناميكية

 املعلومات �شأن أدوات تصنيف الوثائق العاملية.

 
ً
 .باململكةت االختيار واالختبارات والتدر�ب، و�دأت التنفيذ �� جميع مواقع (سابك) ملتطلبات الهيئة العليا لألمن الصنا��، شرعت (سابك) �� تخطيط برنامج لتسليح حراس األمن �� املنشآت السعودية، بما �� ذلك متطلبا وفقا

 تم بنجاح تدش�ن نظام األمن اإللك��و�ي والعالقات ا�ح�ومية ألتمتة �عض العمليات اليدو�ة.

 وقد تم استخدام ن�ج قائم ع�� ا�خاطر لتحس�ن تخطيط املصنع لتحس�ن سالمة العمليات وتحس�ن الت�لفة أثناء االستثمار الرأسما��. ، دعم اإلنفاق الرأسما�� من خالل �عز�ز مشروع الهيئة العليا لألمن الصنا�� لتباعد مواقع املصا�ع

 
 شراف على المنتجاتاإل
 

قت
َّ
بإ�شاء نظام عاملي إلدارة  الشركة ال��ام التاليةالتفاصيل  و�عكس،  �مو عام التنفيذ وإعادة التق م هو 2017 عام �عيدة املدى �ان ومع تطو�ر االس��اتيجية  ، تحس�ن برنامجها لإلشراف ع�� املنتجاتنحو تطو�ر و  خطاها (سابك) وث

 :سالمة املنتجات

 ت�ن.يک�ر یر�ن �� األماولة لز�ائن املیثانول والستئتم إجراء نموذج تجر��ي لسلسلة القيمة للرعاية املس

  15أنجز فر�ق اإلشراف ع�� املنتجات 
ً
  وصفا

ً
 ما �سرع ا�جدول الزم�ي للمخطط املنسق.، مجموعة ح�ى اآلن)  25مادة كيميائية ذات أولو�ة عالية �� (سابك) ( 50أهم  �خاطر  إضافيا

 الذي يتضمن ، األمن ملشاريع البحث والتطو�ر سالمة و قامت (سابك) بتحس�ن إجراءات تحديد مخاطر املنتجات والعمليات ا�جديدة من خالل تصميم استعراض متعدد الوظائف لنظام البيئة وال�حة وال
ً
 و تق حاليا

ً
  �ما

ً
لسالمة  �شطا

 م.2018ومن املقرر التنفيذ �� أوائل عام  ، املنتجات والبيئة وال�حة وسالمة العمليات والعناصر البيئية

�� مؤتمر  تللقبول وقدم )االتحاد األورو�ي(وقد تم إدخال هذه الطر�قة إ�� أ�حاب العالمات التجار�ة  ، ال�ي ال يوجد ف��ا نظام موحدأعدت (سابك) من�جية تحليلية لتوصيف املواد املضافة غ�� املتعمدة �� مواد املالمسة الغذائية 

 ملواد املالمسة الغذائية. رئيس

 م.2018وحدات األعمال وإدارات الشركة عام  ��ا مع مواصلة �عميمه الصناعية ،تم تجر�ب إعداد التقار�ر عن حوادث اإلشراف ع�� املنتجات �� جميع مواقع الشركة 
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 جوائز البیئة والصحة والسالمة واألمن العالمیة
 

  2017� عام �(سابك) سطرت 
ً
لها إلحراز العديد من ا�جوائز والشهادات التقدير�ة ع�� شر�ا��ا ومواقعها ا�حلية والعاملية : �� مجال البيئة وال�حة والسالمة واألمنم أداًء مم��ا   ؛ أهَّ

 القوي بتم�� أداء البيئة وال�حة والسالمة واألمن. اما �عكس ال��امارة العمل والتنمية االجتماعية، بجائزة السالمة من وز  لسابكالتا�عة  )ابن سينا(فازت شركة 

ّرِمت إدارة سالمة اإلجراءات(رة ال�حة املهنية، وللمرة األو�� س�� االتحاد العاملي للصلب (وورلد ستيل) ل�حصول ع�� ترشيحات ملبادرات السالمة وال�حة ع�� ثالث فئات، وإدارة السالمة املهنية، وإدا م2017�� عام 
ُ
شركة ) ، وقد ك

 ي للصلب إدارة سالمة اإلجراءات العامل أدرج االتحادو  ، (حديد) لتنفيذ إجراءات إدارة السالمة
ً
  فئة

ً
  ، فيما منفصلة

ً
جراءات كما �� مع إدارة قضايا السالمة إل �� إدارة سالمة ا ومشاركة أن ليس �ل شر�ات الصلب ع�� دراية أصبح وا�حا

 وال�حة املهنية بوسائل تقليدية، ومن الضروري للصناعة منع وقوع حوادث كب��ة.

إكسون مو�يل (وجائزة ،  )إكسون مو�يل للعمليات العاملية للتم�� �� مجال السالمة وال�حة والبيئة(حفل احتفاء بالفوز بجائزة م 2017أكتو�ر  11��  -) كسون مو�يل للب��وكيماو�ات(إ(سابك) و  اململوكة ل�ل من -أقامت شركة (ينبت) 

 .كر�م الفرق الفائزة �� االحتفالوتم ت ) ،إكسون مو�يل للعمليات العاملية(، وجائزة )ولةئللرعاية املس

 ب )شنغهاي(��  م2017 ةيوني 19 يوم �� حفل أقيم )ولةئاالتحاد الدو�� ملصن�� املواد الكيميائية للرعاية املس((سابك) جائزة  استحقت
ً
الصناعات الكيماو�ة الصينية وا�جمهور  وتلبية متطلباتلقيادة الشركة واالبت�ار  الص�ن تقديرا

 م.2015و  2013 �� عامْي  )ولةئالرعاية املس(وهذه �� ا�جائزة الثالثة ع�� التوا�� ال�ي حقق��ا (سابك) �عد حصولها ع�� جوائز ، ولة  خالل عمليا��ائ، وكذلك �جهودها �� ت�امل املبادئ التوج��ية للرعاية املسالصي�ي

ا�جائزة مجموعة عمل تحميل وحدات التخز�ن  تو�سلم م، 2010منذ عام  آمنع�� �جل استثنائي م ؛ �حافظ��ا2017عام مجموعة عمل �� بلدية تيانج�ن  مائةينو�يك سابك تيانج�ن للب��وكيماو�ات) جائزة أفضل اشركة (س منحت

  39التا�عة للشركة ال�ي تضم 
ً
 عضوا

ً
  ، محققة

ً
  رقما

ً
 طن دون إصابات أو عمليات خاطئة. 1480000يغ أك�� من بتحميل وتفر  م2016عام  و�انت ا�جموعة قد قامت ، �� معاي�� السالمة قياسيا

ونتجت  ، الطارد 16خط االستبدال عن االستحقاق  ���� مشاريع التصنيع، و�انت األو�� املهمة �ي لفئة التحسينات �ر من مجلس الكيمياء األمم) 2017عام لة الطاقة يكفا(�� مدينة نيو�ورك بجائز�ي  )فازت شركة (سابك سلك��ك

 حصان 650ات الطاقة �� هذا املشروع عن استخدام محرك واحد بقوة وفور 
ً
  ا

ً
ال��ائي �� الطاقة  ا�خفضو�ان  ، حصان ومحرك�ن أصغر ع�� الطارد القديم 700من اثن�ن من ا�حر�ات قوة  مع محرك متغ�� ع�� الطارد ا�جديد بدال

٪ �� 5يقدر بنسبة  خفضومن الفوائد اإلضافية  ، كيلوواط ساعة / سنة 939960و�لغت الطاقة الكهر�ائية ال�ي تم توف��ها  ، وا�جائزة الثانية عن تركيب محرك تردد متغ�� ع�� مروحة الفرن  ،  كيلوواط ساعة / سنة 1642842

 التحكم �� االح��اق �ش�ل أفضل وا�حرق بكميات أقل. نتيجةانبعاثات أكسيد الني��وج�ن 

ة للعمليات الكيميائية يأفضل كفا(ا�حفاظ ع��  لهدفلتنفيذ بطاقة األداء األسبوعية للطاقة  ) ؛�� موقع املصنع ة الطاقةيفئة كفا(�� برنامج م) 2017 ة الطاقة لعام يكفا(جائزة  )مسيسي�ي ،سانت لويس�� (موقع (سابك)  حاز 

تحديد ما إذا �انت األصول �عمل من فرق العمليات وأ�حاب املص�حة  تمكن ال�ي  ، وأفران الز�ت الساخن ت الكثافة العالية للطاقة، بما �� ذلك أنظمة الهواء املضغوطأداء األصول ذا البطاقة وت�خص ) ،ووحدات املرافق �� املوقع

  ، ة أم ال يبكفا
ً
 تنفيذ بطاقة األداء انخفاض حققوقد  ، ة �� الوحداتيلتحديد املعدات للتتبع من أجل ا�حفاظ ع�� أفضل كفا ويعمل قائد الطاقة باملوقع وفرق التصنيع معا

ً
 سنو� ا

ً
 ٪ �� إجما�� استخدام طاقة املوقع.1.42بنسبة  ا

ّوِجت شركة (كيميا) عام  
ُ
االستفادة املث�� من نفايات و ) 1: 2016إكسون مو�يل للرعاية املسؤولة (ثالث جوائز من ) ، و املركز الثالث( م  2016 ام جائزة الهيئة امللكية للبيئة لعم بإحراز العديد من ا�جوائز التقدير�ة ؛ م��ا  2017ت

إكسون مو�يل للعمليات العاملية (جوائز تم�� من  ثالث، كذلك  اةأ�اديمية سالمة االجرءات ل�حر�ق وسالمة ا�حيمن ) 3كيميا  (خفض الضغط �� �القضاء ع�� عملية تنفيس بخار املطاط الصنا�� و ) 2كيميا  (املطاط الصنا�� �� 

،  عزز التقدم التدر��� �� طاقة وحدة التكس�� خالل استخدام نظام التحكم املوزع املو ) 3كيميا �� (تخفيف الضغط الزائد �� مفاعل مصنع املطاط الصنا�� ، و ) 2كيميا (تحس�ن أداء مكبس مصنع املطاط الصنا�� �� و ) 1: 2016

 أل�اديمية سالمة اإلجراءات ل�حر�ق وسالمة ا�حياة. )جرءاتجائزة سالمة اإل (التأهل ل��ائي و  )2017 د املهندس�ن الكيميائي�ن العامليجوائز معهعالوة ع�� (
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 : املوارد البشر�ة)43(

 

األمر الذي فّعل دور قطاع  ، م)2020برنامج التحول الوط�ي  (و  م)2030ة اململكة العر�ية السعودية رؤ� (مع  املتوافقة  يةالتحول هاوأهداف م2025 لعام ��ااس��اتيجي وثابة نحو تحقيق سارها بخطى م م2017خالل عام  )سابك( عززت

 املشار�ات�� بناء  بدور ر�اديقطاع املوارد البشر�ة  ، كما اضطلع ��اتي�� للقوى العاملةالستقطاب وتطو�ر املواهب �� إطار التخطيط االس الناجعةووضع ا�خطط  ،ات القيادية �� الشركةالبشر�ة ا�حيوي �� تطو�ر اإلم�اناملوارد 

 االجتماعية. ا��اوليئمسو الشركة رسالة  تفعيل�سهم �ش�ل مباشر ��  ع�� نحو  ةر�حيالغ�� لدوائر س��اتيجية مع القطاع ا�ح�ومي وااال 

 ات القيادية والبشر�ة:يامتياز الكفا

 أ��اجل أولت (سابك) 
ً
الشركة �� منظومة االمتياز ال�ي �س�� لها  املهمةات القيادية والبشر�ة إحدى الر�ائز يمن هذا املنطلق �ان امتياز الكفا، التنافسية  م��ا��ا أهم مصادر أس�ى أصولها و  العناية ل��و��ا البشر�ة وتنمية كفايا��ا مؤكدة

لتعز�ز التغي��ات الالزمة  وإجراءفرص النمو  الغتنامورفع مستوى ا�جاهز�ة ، تحديات سوق العمل قطاع املوارد البشر�ة ملواكبة �غ��ات و  األولو�ات ال�ي اعتمدت من قبل �� طليعة مشروع التخطيط االس��اتي�� للقوى العمالة، و���ز 

 .ةالشركة التنافسي قدرات

  تم اعتماد عدد من ال��امج التطو�ر�ة للقيادات �� (سابك) إضافة إ�� ذلك
ً
�� التخطيط لإلحالل الوظيفي  املهمهذه ال��امج الدور ، كما �ان ل للشركةعمل ع�� تناسق الصورة القيادية ات والصقل املهارات وتنمية اإلم�ان ، مس��دفة

.يالكفا وإثراءالذي يضمن بدوره استمرار�ة العمل 
ً
 ات داخليا

 االس��اتيجية: املشار�اتبناء 

 
ً
برنامج التحول الوط�ي ( ا�خ��ات ودعم أهداف تبادلات و يهدف تطو�ر الكفال ةر�حيالغ�� دوائر وال ةا�ح�ومي اتوإقامة برامج ومنتديات مع القطاع، اس��اتيجية  مشار�اتبناء  واصلتالوط�ي واالجتما��،  بدورهامن (سابك)  يقينا

 .) م2020

َعت  ِ
ّ
تنمية مهارات موظفي الوزارة األو�� إ�� ��دف  ، ثالث مذكرات تفاهم مع وزارة ا�خدمة املدنية ووزارة التعليم ومركز امللك سلمان للشباب - وز�ر ا�خدمة املدنيةمعا�� ية الذي أقيم برعا - )منتدى سابك للموارد البشر�ة(خالل وقد ُوق

ن قطاع التعليم واملعلم�ن من اكتشاف ورعاية املواهب الواعدة إقامة  الثانية�دف س��و  ، لفرص والتحدياتوتقديم االستشارات ومناقشة ا، خ��ات ا�مشاركة و تطو�ر وإقامة برامج تدر�بية، ب�� مجال املوارد البشر�ة 
ّ
�عاون مش��ك يمك

 وا�خ��ات. ارفشب�ات اجتماعية ذات اهتمام مش��ك لتبادل املع �ناءو ، ا��م القيادية شباب واالهتمام واالرتقاء بإم�انإ�� رعاية ال ف��دف الثالثةأما  ، لهام والتحف�� واالبت�ار وا�حث ع�� خلق ثقافة اإل، �� املؤسسات التعليمية 

 
 
 
 
 
 

http://sabicweb/english/intranet/arabic/


 

  
 

 116من  85               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 بتكارالتقنیة واال): 44(
 

 لتعز�ز نجاحا��ا للمدى البعيد ، (سابك)  نمو  من أهم محر�ات�عد االبت�ار 
ً
 رئيسا

ً
) 2150(   م2017عام الفنية والتقنية الذين بلغ عددهم  من قدرات فر�ق عاملي من ا�خ��اء �� مختلف التخصصات قوتھويستمد هذا ا�حرك  ومفتاحا

 
ً
  21، موزع�ن ع�� موظفا

ً
 بحثيّ  مركزا

ً
  ، أثمروا حول العالم ا

ً
 مشروع 690عام الخالل تجاوز عددها  من األبحاث باقة

ً
 بحثيّ  ا

ً
 طو�ل األجل.ما ب�ن القص�� واملتوسط و  ا

 

 كشف  133 نحو  م2017قدم العلماء واملهندسون �� عام  كما
ً
 ابت�ار� ا

ً
 جديد ا

ً
براءة اخ��اع ع�� الصعيد العاملي ، و�� إ��  36منح  وشهد العام ،  ا خارج قطاعات السوق املهمة�ومنع املنافس�ن من إبقا� لسابك�حماية امللكية الفكر�ة  ا

قة تجعل العدد اإلجما�� لباقة براءات االخ��اع للشركة 
ّ
عل

ُ
 .12320إ��  ��اءات الل��اءات مع طلبات لجما�� العدد اإل  لبراءة ، فيما يص 558جانب طلبات براءات االخ��اع امل

 

 حثيثة لدفالفرق وتبذل 
ً
 �عاونتتعاون و ، �جلة االبت�ارات ع الفنية والتقنية جهودا

ً
 وثيق ا

ً
 جامعة  90أك�� من  تضمعاملية �عاونية �� إطار منظومة  الصلةمع مختلف املؤسسات والكيانات ا�خارجية ذات  ا

ً
جامعة بما �� ذلك ، ومعهدا

�ش ز�ورخ، وجامعة �و�ستانز، وجامعة نابو��، إ�� جانب مصم�ي النموذج إللعلوم، ومعهد جورجيا للتقنية، وجامعة تورنتو، وإي �ي التقنية، وجامعة را�س، واأل�اديمية الصينية  )ديلفت(امللك عبد هللا للعلوم والتقنية، وجامعة 

تنفيذ عدد  م2017عام  ، وقد شهد قيا��ي زمنمراحل مهمة �� املشاريع ال�ي تتناول قطاعات جديدة ��  ء (سابك)يحقق علما املثمر  ومن خالل هذا التعاون  ، املتقدم ومصم�ي األنظمة مثل مركز هولست و نوثينغهام سب��ك للتصميم

 .األوليفينات تقنياتكب�� من اتفاقات ال��خيص، ال�ي تم بموج��ا ا�حصول ع�� �عضها ألول مرة مثل �غو�ز الفحم وامليثانول إ�� 

 

 

اءوقد تحقق التحس�ن  ، ة من وحدات التكس�� البخار�ة العامليةة، مع ال��ك�� ع�� اللبنة الرئيسيلتقنيات املبتكرة لز�ادة إنتاجية األصول و�عز�ز الكفاواصلت (سابك) تنفيذ ا اع الب��وكيماو�اتو�� قط الستفادة املث�� من املصا�ع، ا َجرَّ

بناء أفضل إ�� و�س�� اس��اتيجية الشركة  ، مع رواد الصناعة الستكشاف األف�ار املبتكرة ال�ي تدعم االقتصاد الدائري  تتعاون (سابك) �� أورو�ا كما،  وتحس�ن العائد، وتنفيذ تقنية أنبوب م�افحة ال�وك وتطبيق الطالء عا�� االنبعاث

إلضافة القيمة وتحس�ن بصمة االستدامة من خالل  متعددةخيارات  �ستكشف(سابك) اهلوكة لالتقنية املموفق الناجحة �� استخدام ثا�ي أكسيد الكر�ون  ةخ�� ا�واستناًدا إ�� ،  حفاز لرفع إنتاجية أصول ا�جالي�ول إ�� أق��ى حد

 ثا�ي أكسيد الكر�ون وإعادة استخدامھ. جمع

 

 ألهمية
ً
  جديدةا ا�حالية و�ناء مصا�ع هميم اإلجراءات لتوسيع قاعدة أصولالنمو، فقد استكملت (سابك) حَزم تص توثيق ودوره الفاعل ��االبت�ار  ونظرا

ً
تقني��ا ا�خاصة إلنتاج  وطورت ، �نيإ�� تقنية عمليات استخالص البيوتاد استنادا

��ولندا، واالستثمار �� مصنع بثق  )خيل�ن(� ل�ن �يافتتاح مصنعها التجر��ي للبو�� برو�بواصلت توسعها العاملي ، كما  اإليزو�ر�ن عا�� النقاء من البوليمر الذي يمكن استخدامھ �� مطاط البوتيل وتطبيقات البوليمرات ا�ختلفة األخرى 
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 �� الر�ع  تشغيلالال��و�يل�ن وفق أحدث وأع�� املواصفات، وقد تم 
ً
و��دف مصنع البو�� برو�يل�ن ا�جديد إ�� �سريع تطو�ر و�سو�ق حلول مواد البو�� برو�يل�ن ا�جديدة، �� ح�ن يل�ي مصنع البثق ا�جديد  ، م2017من عام  األخ�� تجر�بيا

 متطلبات السوق املتغ��ة.

 

 �� شركة - أول منشأة من نوعها �� منطقة الشرق األوسط وأفر�قياالذي �عد -و�قع املصنع  ، ترخيص تقني��ا ا�خاصة ��ا، وحققت أول إنتاج تجاري ملنتجات األكر�لون��يل بيوتادي�ن ستاير�ن �� اململكة العر�ية السعودية(سابك)  تولت

) UHMWPEلشركة هما (لاململوكة  توقيع اتفاقيات ل��خيص اثن�ن من تقنيات البو�� أوليفيناتتم  ، وقد اإلقليمي�ن والعاملي�ن بمتطلبات الز�ائنوالوفاء ، ويساعد ع�� الدخول بقوة �� أسواق جديدة ، التا�عة لشركة (سابك)  )ب��وكيميا(

 الص�ن.باملشاريع  حدأا �� م) الستخدامهLDPE CTR® Clean Tubular Reactorو (

 

  60تقديم أك�� من م  2017 �� عام تم  -ل�حياة العصر�ة  بمتطلبات ومستجداتو�� إطار ال��ام (سابك) باستكشاف احتياجات الز�ائن ا�ختلفة �� الوقت املناسب والوفاء  -كذلك 
ً
 و   منتجا

ً
 جديد تطبيقا

ً
وهذه املنتجات  ، إ�� السوق  ا

 البناء.صناعات ولها تأث�� كب�� �� التطبيقات الواسعة للتعبئة والتغليف املرن، و�غليف املواد الغذائية و ، البة والوزن ا�خفيف مجهزة بخصائص فر�دة من الص

 

لسوق للمرة األو�� مواد التعبئة ا�حكمة ال�ي تنتجها من خالل ا ، وزودت نوع�ن من درجات البو�� برو�يل�ن ا�خا�� من الفتاالت عا�� التدفق �حاو�ات حفظ األطعمة رقيقة ا�جدار  تفقدم دأبت ع�� �عز�ز السالمة وال�حة البيئية ،كما 

 عن ، معا�ج��ا �� العاليةا�حفاظ ع�� القدرة  تتم�� بخاصية ا�حماية من التلوث وتأم�ن سالمة التعبئة والتغليف مع، عملية خاصة ثالثية الفقاعات 
ً
ثيل�ن عا�� الكثافة �� مشروع نظام األلواح الشمسية ياجتاز تطبيق البو�� إ ذلك فضال

 متعدد الوسائط.بفضل التصميم ا�جز�ئي الفر�د  الرئيسةالعائمة �� الص�ن جميع االختبارات 

 

 ��  )FORTIFY POE( هند��يالحراري ا�بو�� أولوف�ن ال وشهد منتج  
ً
 مشهودا

ً
لتطبيقات البو��  وامل��ات العاليةتدفق الوقد أظهر ذلك خصائص  ، باعتبارها رائدة األف�ار ب�ن موردي املواد لسابكال�ي تنظر  وق صناعة السياراتس إقباال

 ، ال سيما مع نجاح (سابك) �� تطو�ر لسيارات�� صناعة ال�ن يبرو�

 فضل األ متصاص واال ض الوزن خفيحقق  فيما تناسب �ش�ل خاص األجزاء الهي�لية مثل القائم (ب) األوسط �� السيارة ، )ا�حقن بالصب(تقنية �جينة تمكن من ا�جمع ب�ن البالستيك واملعدن باستخدام 
ً
 للطاقة قبوال

ً
، �� السوق  كب��ا

  .تة برامج ملصن�� املعدات األصليةساآلن �� أورو�ا والص�ن والواليات املتحدة. حيث �عمل

 

  املقاوم للصهر  " جديد من ا�جيل التا�� للبو�� برو�يل�نSABIC® PP UMS تطو�ر بو�� برو�يل�ن رغوي و�و�� "��  فر�ق قطاع تقنية الرغوة  كذلك نجح
ً
 خصصةتإ�� باقة منتجات (سابك) من درجات الرغوة القو�ة امل مم��ةإضافة  ، محققا

 �� قطا�� السيارات والتعبئة والتغليف. ، خاصة�لبنة بناء لتطو�ر حلول رغوة جديدة �جموعة واسعة من التطبيقات  �� العمليات الصناعيةاستخدامها  ال�ي يمكن
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درجات  ستباقة البو�� أسيتال مجموعة من  ، وشملت مصنعها ا�جديد �� شركة (ابن سينا) التا�عة لها �� اململكة العر�ية السعودية ع�� (البو�� أسيتال املقوى باأللياف الزجاجية) ™ ونجحت (سابك) �� تقديم البو�� أسيتال وسابيتال 

إدخال باقة منتجات اللدائن متعددة االستخدامات املنتجة من مطاط جا��ا ب، ووسعت حقيبة منت اإللك��ونياتو مركبات مملوءة بالزجاج لقطاعات السيارات  ثالثةالت�حيم الذا�ي للتطبيقات الهندسية و و أساسية الستبدال املعادن 

ّوِرتوقد  ، شركة (كيميا) التا�عة لها �� اململكة العر�ية السعودية ع�� اليبوتادي�ن ومطاط مونومر داي�ن برو�يل�ن اإليثيل�ن 
ُ
 ناء والتشييد.السيارات والب اتموعة واسعة من التطبيقات �� صناعمج لتلبيةهذه الباقة  ط

 

عا�� السرعة فر�د �� نوعھ، يوفر معدالت قص تحا�ي ظروف ا�حقن  ) Couette �و�ت(مع ا�جامعات مؤخرا لتطو�ر جهاز  تاف الزجاجية الطو�لة، فقد �عاونل�ن اململوء باألليي(سابك) �� الشركة الرائدة �� مجال البو�� برو� و�اعتبار 

 وخصائصها املادية. الز�ائنتحس�ن أداء تطبيقات  ومن ثمراء أبحاث أك�� فاعلية حول تكس�� األلياف و�شت��ا من إج�ا مما يمك� ، بالصب ا�حقيقية

 

 م  2017 لعام  بجائزة التم�� �� صناعة البالستيكفاز فر�ق (سابك) للرغوة وجدير بالذكر أن 
ً
��  عقد�� منتدى (جيب�ا) السنوي للبالستيك الذي ، وسلمت ا�جائزة  (ه��ا للصناعات) شركة إ�� جنب مع (�� فئة التطو�ر املش��ك) جنبا

ئزة اإلمارات جا( ئيس ا�جلس األع�� للطاقة �� د�ير  قدم الشيخ أحمد آل مكتوم، و  �� أنابيب الرغوة الهوائية وعزل األنبوب SABIC® LDPE HP2024NDFثيل�ن منخفض الكثافة يدرجة الرغوة ا�جديدة ا�خصصة للبو�� إعن أبو ظ�ي، 

 منافس�ن من جميع أنحاء العالم. 210شركة فائزة ب�ن  33 ضمنو�انت (سابك)  ) ،ا�حلول املستدامة للطاقة املستدامة(خالل مناسبة أقيمت تحت شعار  )مشاريع الطاقة الكب��ة(�� فئة  )ال��ونز�ة للطاقة

 

 بالرعاية بدءاالبت�ار�ة  مشاريعهااألعمال، وتحظى مركز الر�ادة �� �عز�ز االبت�ار ور�ادة  احتاللوتواصل (سابك) 
ً
ذلك أن صناعة السيارات الكهر�ائية ��  لمثلةاأل ومن ،  ا والبيئة��ق، من أجل تحقيق املنفعة لز�ائ�من الفكرة إ�� التسو  ا

 ز�ادة مدى القيادة وتقليل االنبعاثات. لهدفأرض خصبة لالبت�ار، حيث يتمثل التحدي الرئيس �� تقليل وزن السيارة 

 

حيث تقوم املكثفات التقليدية بتخز�ن  ، واألداء وفر�دة من نوعها أنھ برنامج بح�ي استكشا�� لتحديد املركبات الكهر�ائية لتوليد القوة فرصة أدت �� ��اية املطاف إ�� إيجاد رقائق عازلة عالية ا�حرارة يبدو �ان ما  ومنذ ست سنوات

 الطا
ً
 ، السيارةب�� تراكم ا�حرارة �� توليد القوة  قة، ولك��ا �سهم أيضا

ً
 .ما يجعل نظام الت��يد ضرور�ا

 

 150-140عمل تصميم لدرجات حرارة أع�� تصل إ�� ل�ن �� االستخدام الشائع، ما �سمح للشر�ات املصنعة يكثافة طاقة أع�� من أفالم البو�� برو� - وهو من مادة البو�� إي��مايد - ULTEM™ UTF120يوفر ا�جيل األول من فيلم ألتم 

  ويسمح بوضع مكثف ع�� مقر�ة من مجموعة الرقاقات، التخلص من نظام الت��يد النشط  م�انإاح هذا االبت�ار وقد أت ، درجة مئو�ة
ً
 م2017لقت الشركة هذا املنتج مطلع عام وقد أط ، مرونة التصميم وانخفاض املقاومة مهيئا

 يشهد طلبل
ً
  ا

ً
 �جعل االبت�ار أسلو�لعامل�ن والز�ائن ا لتعاون  شهادة قيمة األمر الذي يمثل�� السوق،  متناميا

ً
 عمل (سابك).  يم�� ا
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تحتوي ع�� و  ، تت�ون من اليور�ا وك��يتات ال�السيومو  ،لم تكن موجودة �� السوق من قبلال�ي  الني��وجينية ا�جديدةمن األسمدة مجموعة أضافت خالل العام   حيث املغذيات الزراعية، قطاع ع�� إثراء (سابك)  وقد عملت

  N٪ 33و  N٪ 27الني��وج�ن بنسبة 
ً
 عن  ، ألسمدة ن��ات األمونيوم ال�ي تخضع لقيود أمنية �� العديد من األسواق ، ولها القدرة ع�� إعطاء املزارع�ن بديال

ً
من إنتاج العديد من أنواع األسمدة الني��وجينية ا�جديدة  الشركة تمك�نفضال

 �انت مالحظات الز�ائن داعمة إلطالق املنتج.و  ، مع املغذيات الدقيقة واملثبطات أو بدو��ا

 

 م م2017�� عام للمحاصيل، أطلقت الشركة  و�� مجال األسمدة املتخصصةو�� 
ً
 جديدا

ً
 للدرنيات (البطاط ركبا

ً
غرض التصدير، إ�� جانب إدخال لدرجت�ن جديدت�ن من األسمدة الني��وجينية الفوسفور�ة  ، وإضافة س)مخصصا

  واخت��ت ، ة من خالل التعاون مع طرف ثالثاملاء إ�� األسواق الرئيس العديد من األسمدة القابلة للذو�ان ��
ً
 30مع تحسن محصول الطماطم بنسبة  )استدامةمركز (لسوق اململكة العر�ية السعودية ��  تركيبات متطورة حديثا

ً
 ٪ تقر�با

 
ً
 .توسيع نطاق العروض م ��2018خالل عام  ال��كيبات ا�جديدة للنخيل وأ�جار الز�تون ، وسوف �سهم  ممارسات املزارع�ن ا�حاليةب مقارنة

 

 م 2017�ان عام 
ً
 ا�ح�ومي ع�� البنية التحتية م�جعولم يكن اإلنفاق  ، ع�� ضعفها السوق  تاملعادن، حيث ظل ال�ي واجه��ا وحدةبالتحديات  مليئا

ً
 لسوق واألسعار لتدو�ر أعمال املعادنباطردة �� الطلب ضز�ادة م، ما �ستلزم  للغاية ا

إ�� انخفاض ت�لفة  SH2400و  2300وأدت مبادرات التحس�ن �� ا�خواص الكيميائية للمنتجات الطو�لة،  ، للسيطرة ع�� الت�اليف الثابتة واملتغ��ة طموحةمبادرات (سابك) اتخذت  عمليات تصنيعية أفضل وأك�� ر�حيةومن أجل ، 

نظام  تطو�ر ادرات مثل مبادرة مب، وان��اج  القياسية و�سو�قھ A706 ASTMملم من مواصفة  12 قياسحديد التسليح  شملتتطو�ر منتجات جديدة ، كما سعت إ��   A615 ASTMبرتبة مواصفة  60 قياسإنتاج قضبان التسليح 

 تحس�ن اإلنتاجية.لالفرن الكهر�ائي الذي تم تركيبھ �� فرن القوس الكهر�ائي 

 
 التصنيع: )54(

 

 هو برنامج �عز�ز االمتياز �� مجا وتنميةيركز قطاع التصنيع �ش�ل أسا��ي ع�� ا�حد من ا�خاطر التشغيلية، 
ً
 تحوليا

ً
ل التصنيع (امتياز)، اإليرادات، وتحقيق إدارة فعالة �� جانب الت�لفة، ولبلوغ هذه الغاية أنجزت الشركة مشروعا

، و�ضع مبادئ توج��ية وا�حة للهيا�ل التنظيمية )م2025اس��اتيجية (، الذي �سهم �� تحقيق أهداف )تصنيعمعيار إدارة االمتياز �� ال(الهادف إ�� تطو�ر و�شر معيار جديد وشامل �� جميع مواقع (سابك) الصناعية حول العالم هو 

ا�جاالت ال�ي تحتاج إ�� تحس�ن، وا�جوانب ال�ي تتطلب   -قع خالل مرحلة تقو�م املوا -ددت الشركة للمواقع، ولنموذج السلوكيات القيادية واإلشرافية املطلو�ة ف��ا ، وإدارة األداء، كما يتناول إجراءات العمل التصنيعية األساسية، وح

 من ال��ك��. 
ً
 مز�دا

 

  م2016و 2015خالل عامي  )معيار إدارة االمتياز �� التصنيع(بدء املس��ة التحولية ع�� �شر  �عد
ً
قامت إدارة ضمان ، و أداء العمليات اإلنتاجية  تمسمن آثاره ا�جانبية ال�ي قد  تحدإدارة هذا التحول بالصورة و�الطر�قة ال�ي  �ان لزاما

 األداء بتطو�ر عملية دعم الشر�ات عن طر�ق تحديد أولو�ا��ا والدمج مع جميع املبادرات املتعلقة بتحسن األداء. 
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 و دعم مس��ة التحول سيتم تقول ، ولو�ات ا�حددةوضع ا�جدول الزم�ي املناسب لدعم التحول �� األ يثم  ) ،امتياز(من هذا املنطلق ستحدد �ل شركة أولو�ا��ا مع قيادة 
ً
األداء وا�جدارة ح�ى ي�ون االل��ام و بمعاي��  �م ن�ج املنشأة دور�ا

 يتأث�� التغ
ً
 سيبدأ تطبيقھ عام ،  (جدير) �ن بمس�ى ع درجات املشغل�ن والفنيجمي�شمل امج تدر��ي نوظف الذي يتناسب مع هذا التحول فقد تم تطو�ر بر املة يومن ناحية أخرى لرفع كفا) ، سابك( اتاهتمامو عناصر أولو�ات  �� شامال

  م2018
ً
 .دارة اإل  و ،وتخصص العمل ،ة املوظف �� السالمةيمتطلبات كفاموفرا

للت�امل ب�ن قطاعات "التصنيع" ا�ختلفة ال�ي �عمل لتحقيق هذه األهداف رغم ظروف وعوامل م.  هذه النتائج ما�� اال محصلة ��ائية 2017يواصل األداء العام تحصيل نتائج إيجابية تحقيقا لألهداف ال�ي وضعها "التصنيع" للعام  

�� أيام وقف اإلنتاج غ�� ا�خطط لھ ٪ 57اإلطالق باإلضافة إ�� تحقيق خفض ملموس بنسبة  التشغيل الصعبة ال�ي مرت وتمر ��ا.  كداللة ع�� ذلك فقد تحسن اإلنتاج �� الر�ع الثالث من هذا العام ليحقق أع�� إنتاج ر�ع سنوي ع��

ي حصلت �� شركة الرازي.  ع�� صعيد آخر وكجزء من ال��ك�� االس��اتي�� ل "التصنيع" لتعز�ز مقارنة بنفس الر�ع من العام املنصرم.  تم تحقيق ذلك بالرغم من استمرار تقليص كمية املواد األولية من اإليثان ومش�لة املوثوقية ال�

ا مما �عزز من األداء العام لهذه األصول ورفع مستو�ات االعتمادية لها ا�� مراحل فقد تم تنفيذ العديد من ا�خطوات واملبادرات ال�ي تدعم آلية تطو�ر أنظمة سالمة األصول وتحس�ن االعتمادية وتقييم العمر اإلف��ا��ي له سالمة األصول 

خطر مختلف الدرجات وتقوم إدارة  2330لدعم هذا التوجھ فقد تم تقييم أداء اإلعتمادية واملوثوقية لتسعة شر�ات �� السعودية وأمر��ا وكمحصلة لذلك فقد تم تحديد متقدمة تل�ي متطلبات السالمة، ال�حة، البيئة واإلنتاج. 

 الشر�ات. "التصنيع" حاليا بمتا�عة هذه ا�خاطر للتأكد من تحو�ل هذه ا�خاطر ا�� مستو�ات آمنة �عزز اعتمادية وموثوقية هذه

 
 الریادة في تكلفة التصنیع

تحقيق وفورات كب��ة �� الت�اليف النقدية الثابتة ورأس املال  �س��دفداء �� جميع مواقعها الصناعية باململكة، وتقود هذا املشروع مبادرة (تقن�ن) ال�ي األ  أع�� مستو�ات لبلوغ )الر�ادة �� ت�لفة التصنيع(استحدثت (سابك) مشروع 

 إ�� مس�� املبادرة الرئيس التخلص من الهدر، واالستفادة من حجم الطلب ع�� منتجات (سابك)، وتقاسم املوارد ب�ن الشر�ا
ً
 ت التا�عة. العامل، وصوال

 

 لمسارات العمل �� مبادرة (تقن�ن)  تلعب
ً
 متصاعدا

ً
وتوسيع اس��اتيجية االستعانة بمصادر خارجية مع الشر�ات التا�عة، واالستفادة من  ،لقيمة املستدامة من خالل تحس�ن معدالت الطلب وأسعار وحدات خدمات التصنيعتعز�ز ادورا

 ع�� القيمة التقدير�ة  ة فر�ق الصيانة، وتحف�� تطو�ر يم��ة وفورات حجم اإلنتاج، وا�حد من األولو�ات العاجلة �� طلبات املش��يات، ورفع كفا
ً
األعمال ا�حلية، وتقليص مخزون قطع الغيار، و�عظيم قيمة العقود الكب��ة اعتمادا

 للفرص املع�� م 2017الشركة �� عام  عملتللمنتجات أو ا�خدمات املقدمة، وقد 
ً
 تبعا

ً
 إ�� 2016رصودة �� عام تقليص الهدر وتحقيق الوفورات تدر�جيا

ً
 .م2020عام م وصوال
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 الطاقة واالستدامة: التركیز على الثقافة واألنظمة والمعدات
 

 استحقوقد  ، ا�خ��ات) لتطو�ر املوظف�ن و�ناء SCEEدورة خ��اء الطاقة املعتمدة من سابك (، ومن ثم أطلق  ع�� تحقيق أهداف االستدامة من خالل ال��ك�� االس��اتي�� ع�� الثقافة واألنظمة واملعدات )سابك(يحرص قطاع التصنيع �� 

 
ً
 م. 2017�� اململكة شهادة خ��اء الطاقة املعتمدين �� عام  )سابك(من شر�ات  سبعة وثالثون �خصا

 Energy site Optimizer( تطو�ر أجهزة تحس�ن املوقع )سابك(ذلك بدأت ك ،األفضل �� فئ��ا فيما يتعلق بأداء الطاقة واالستدامة للتأكد من �و��االك��ى  �م فرص االستدامة �� املشاريع الهندسية و تقعملية  إدارة التصنيع تقود  كما

 .لمدى البعيدل �� تحس�ن أداء الطاقةإ يؤديما حول العالم ،  �ا�� العديد من شر�ا�  )

 .ة ت واستخدام مؤشرات األداء الرئيساإلدارة الفعالة للبيانا ��)  WBSCDمجلس األعمال العاملي للتنمية املستدامة ( بإشادة م2016 لالستدامة لعام )سابك(تقر�ر  عالوة ع�� ذلك حظي

التحديات ومجا��ة ، مواقعها العاملية بجميعلالستفادة من مهارات اآلالف من ا�خ��اء  )تنظيم املصفوفة اإلداري (الر�ادة �� تطبيق  )سابك( حققتحول العالم ، �ا ازالة ا�حواجز أمام دعم العمليات بجميع قطاعا�وفيما يتعلق ب

  باعتبار  ، مش�لة تتجاوز قدرات املصا�ع ةحل أيتوظيف خ��ا��م � يمكن لفرق ا�خ��اء حول العالم، فيما  التصنيعية أو التقنية و�شر املعرفة الفنية
ً
  فرق ا�خ��اء مثاال

ً
 للمنظومةفادة مجموعة العمل ا�جديدة والسلسة إلكيفية  نموذجيا

 .)حلول سابك( هاحلولتصبح و  )مش��كة لسابك (مشكالتت التا�عة الشر�ا تكال ح�ى تصبح مش، بأكملها 

 

 ع�� واآلن 
ً
 أشهر فقط. ستةمليون لایر �� غضون  80 نحو قيمة تقدر ب ، وتوليدالت�اليف  �� ا�حد من ونجحت هذه الفرق  ، وأجهزة بثق البوليمرات إيثيل�ن فران التكس�� ، مصا�ع البو��أهناك ثالثة فرق خ��اء �شطة تركز حصرا

 
 الصناعیة المواقع تكامل

باإلضافة إ�� إعادة ، إلنتاج املز�د من امليثانول  )الرازي ( مجمع  �� )ب��وكيميا( شركة استخدام غازوقود ثانوي منالت�امل ذلك  أمثلةومن  الشركة ، لتعز�ز الت�امل ب�ن مصا�ع م 2017عام  جهوده )سابك(قطاع التصنيع ��  كثف

�م أوجھ و تقيجري ، كما  يةلز�ادة اإلنتاج )ب��وكيميا(�� مصنع البيوتادي�ن ��  )شرق (معا�جة �عض املنتجات الثانو�ة من شركة م 2018عام  أن �شهدومن املقرر  ، �� شبكة األك�ج�ن الرئيسةإ )الرازي (تدو�ر األك�ج�ن الفائض �� 

 .جاورةمع الشر�ات ا� املمكنةالت�امل 
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 امن املعلومات: )46(

 

 �عز�ز أهدافھ ع�� عدٍد من ا�ج2017حقق قطاع ا�خدمات املشــــــــ��كة خالل العام 
ً
التحديات ال�ي تواجھ منظمات األعمال، بما  أك�� من أبرزها: مجال أمن املعلومات، الذي �عد من  االت ا�حيو�ةم العديد من اإلنجازات املهمة، مواصــــــــال

 بالغ األهمية �� مواجهة التغ��ات العديدة ال
ً
 �ي قد تؤثر �� كفاية األداء، وتحد من امل��ات التنافسية. ف��ا قطاعات صناعات النفط والغاز والكيماو�ات، حيث تلعب أنظمة وتقنية املعلومات دورا

 

 ت، وم��ا ع�� سبيل املثال ال ا�حصر:�ن املاضي�ن لتنمية قدرا��ا وإم�انا��ا �� هذا ا�جال، واتخذت خالل العام املا��ي العديد من اإلجراءات الفاعلة ملواجهة هذه التحدياوقد كثفت (سابك) جهودها خالل العام

 مواصلة املراقبة الدقيقة لشب�ات ا�حاسب �� الشركة. •

 هذا ا�جال.تبادل ا�خ��ات واملعلومات مع ا�جهات املتخصصة ��  •

 إجراء االختبارات التقنية املستمرة حول أمن املعلومات. •

 تكثيف الدورات التدر�بية والتوعو�ة ل�وادر الشركة �� مجال األمن اإللك��و�ي. •

 حماية سمعة (سابك) ع�� شب�ات املعلومات.ا�حثيث �العمل  •

 مواصلة تطو�ر وتأهيل فر�ق أمن تقنية املعلومات. •

 أهم معاي�� أنظمة حماية املعلومات بصفھ دور�ة. متا�عة •

 نحو تطو�ر هذا القطاع املهم �جا��ة ال�جمات اإللك��ونية و  •
ً
 صّدها.كما عملت (سابك) ع�� توعية ا�جتمع بمخاطر أمن املعلومات، وتنطلق قدما

 
 واإلعالم ت): االتصاال 47(

 

 للتم��جعل اململكة  الهادفة إ�� )م2030رؤ�ة السعودية (الاملساهمة الفاعلة �� دعم رؤ�ة القيادة الرشيدة (سابك) ال��امها  أكدت
ً
 عامليا

ً
ملواصلة النمو واالستدامة �� االبت�ار  )م2025اس��اتيجية الشركة (من خالل تحقيق  ؛نموذجا

 والتقنية ور�ادة األعمال. 
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ً
��ا �� االعاملية، واستثمرت حضورها ومشار���ا إلدارة سمع ظومة مت�املة من الرسائل النوعيةأو من خالل مواقع التواصل االجتما��، طّورت الشركة من ةلـ (سابك) ع�� وسائل اإلعالم التقليدياإليجابية العاملية  للصورة وتوثيقا

العاملي)، (منتدى مستقبل االستثمار)، (ز�ارة خادم ا�حرم�ن الشر�ف�ن إ�� روسيا)، (منتدى بواو)، (مؤتمر فور�شن)، (ز�ارة الرئيس  ج(منتدى بلوم��  عاملية، مثل: (مؤتمر يورومو�ي)،ال وامللتقيات واملنتديات نصاتاملو  املؤثرةفعاليات ال

 عن �شر أك�� من  ،األمر��ي إ�� السعودية)
ً
 مية العاملية.اإلعال  الواجهاتمقابلة إعالمية للرئيس التنفيذي إليصال صوت الشركة ع�� أبرز  30فضال

 

 �� 
ً
ّوَِج عطاؤها ، وتوثيق سمع��ا الطيبة �� بيئات األعمال وا�جتمعات ال�ي �عمل ��ا، ةالكيماو� اتصناعال مجال الرائدة �� العاملية مجاالت أعمالها، لتعز�ز م�ان��ا املرموقة ب�ن ك��يات الشر�ات مختلفوطّورت (سابك) محتوًى متم��ا

ُ
وت

 للممارسة الفاعلة م2016لعام لر�اد��ا �� مجال إعداد التقار�ر عن االستدامة العاملية، واعت�� ا�جلس تقر�ر (سابك) لالستدامة  )مجلس األعمال العاملي الستدامة التنمية( ير �� هذا ا�جانب بتقد
ً
��ك��ه ع�� أهم قضايا االستدامة ل مثاال

 ومؤشرات التنمية.

 

 لتطو�ر قدرات قاد��ا التنفيذي�ن �عز�ز وع�� صعيد 
ً
 عن تدر�ب أك�� من سبعة لتعامل مع وسائل اإلعالم، استفاد منھ ا �� التواصل الداخ�� وا�خار�� صّممت (سابك) برنامجا

ً
   260من نواب الرئيس التنفيذي�ن، فضال

ً
 18 ع�� قائدا

ن� لقاءً  13ع�� املشاركة الفاعلة من خالل إدارة  موظف��ا(سابك) قدرة كما أثرت  ، تواصلاملشار�ون ف��ا بفهم أعمق لعملية االتصال وأساليب ال حظي ورشة عمل
ّ
، ومك

ً
 داخليا

ً
من إيصال أف�ارهم ع�� البوابة الداخلية  �ممفتوحا

 اإللك��ونية.

 

 لر�ادة األعمال �� (سابك) ع�� قنوات التواصل واملنصات الرقمية، �شرت الشركة للمرة األو�� دل
ً
 و�عز�زا

ً
 تفاعلي يال

ً
 موّحد ا

ً
زوار موقع الشركة  استفساراتإ�� جانب إ�شاء قسم االتصال ا�جديد لتلقي ،  �امنتج من منتجا� 8000ألك�� من  ا

ستوديو التصو�ر الفوتوغرا�� �� مركزها العاملي، وأطلقت اشّيدت و  ،  باللغة الصينية )اإلن��نت(من موقعها الرس�ي ع�� إضافية ��خة  طورت ، فيما ، ما ساهم �� تقليص الزمن املستغرق للرد ع�� استفسارات الز�ائن)اإلن��نت(ع�� 

 املرحلة األو�� من مشروع توحيد الصور ال�خصية للموظف�ن.

 

 إلدارة فعاليات اإلعالم واالتصاالت ، و 
ً
الفرص االتصالية واستثمار ، واستشراف  تعز�ز حضورها اإلعالميلبات ما��، واستثمار جميع املناسمع مختلف وسائل اإلعالم والتواصل االجتالسديد التعامل طورت (سابك) فر�َق عمٍل مت�امال

 . ��سيخ صور��ا اإليجابيةل واإلعالمية الواعدة
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 116من  93               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ): أسماء أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء ال�جان، واإلدارة التنفيذية ووظائفهم ا�حالية والسابقة ومؤهال��م وخ��ا��م:48(
 

 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم
 إيضاح

األم�� / سعود بن عبد هللا بن 

 ثنيان آل سعود 

 و�نبع ل�جبيل امللكية الهيئة رئيس

 �� عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017

 والقرو�ة البلدية الشئون  وزارة وكيل

 وال��امج للتخطيط

 الهندسة �� الب�الور�وس

 املدنية

 بأمانة وا�خططات املساحة عام مدير  ـــ

 .الر�اض مدينة

 بأمانة والصيانة التشغيل عام مدير  ــــ

 .الر�اض مدينة

 مجلس �� عضو�تھ ان��ت

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

الدكتور / عبدالرحمن بن عبد 

 هللا ا�حميدي

مدير عام ورئيس مجلس إدارة صندوق 

 النقد العر�ي

 �� عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017

نائب محافظ مؤسسة النقد العر�ي 

 السعودي
 الدكتوراه �� االقتصاد

وكيل محافظ مؤسسة النقد العر�ي  ـــ

 ون الفنية.ئالسعودي للش

 االقتصاديةمدير عام إدارة األبحاث  ــــ

 واإلحصاء.

مدير التدر�ب ومركز األبحاث  ـــ

 واملعلومات �� املعهد املصر��.

ستاذ مساعد بقسم االقتصاد �� أ ـــ

 جامعة امللك سعود.

 مجلس �� عضو�تھ(ان��ت 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

الدكتور  سعد بن عثمان 
 القص�ي

 

محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 
 واملقاييس وا�جودة

 �� عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 
 م)08/10/2017

لشركة الفنية لتوط�ن ادير عام م
 التقنية

الدكتوراه �� هندسة 
 ا�حاسب اآل��

ون اإلدار�ة واملالية ئمدير عام الش ـــ
امل�لف �� الهيئة العامة للغذاء 

 والدواء.
ملدير العام املساعد لإلدارة العامة ا ـــ

ل�حاسب اآل�� ونظم املعلومات �� 
 جامعة امللك سعود.

رئيس قسم علوم ا�حاسب  ـــ
بن واملعلومات �� �لية األم�� سلطان 

 عبد العز�ز.
عضو هيئة التدريس �� جامعة امللك  ـــ

 سعود.

 مجلس �� عضو�تھ ان��ت
 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة
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Classification: Internal Use 

 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم
 إيضاح

األستاذ  بندر بن عبد العز�ز 
 الواي��

 

 مستشار وز�ر االقتصاد والتخطيط
 �� عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط 
 ون التخطيطئلش

 ماجست�� علوم تر�و�ة

املشاركة �� إعداد خطط التنمية  ـــ
 ا�خمسية.

ملشاركة �� إعداد ا�خطة الوطنية ا ـــ
 للعلوم والتقنية.

ملشاركة واإلشراف ع�� العديد من ا ـــ
 االس��اتيجيات الوطنية.

 مجلس �� عضو�تھ ان��ت
 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

عبدالعز�ز بن صا�ح  الدكتور 

 ا�جر�وع 
 (سابك) إدارة مجلس رئيس

رجل اعمال ورئيس مجلس إدارة 

 شركة طاقة

هندسة الالدكتوراه �� 

 وتكر�ر  الكيميائية

 الب��ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للب��ول فهد امللك بجامعة أستاذ_ 

 .واملعادن

 .�سابك املشاريع تنفيذ عام مدير _ 

 امللكية الهيئة إدارة مجلس عضو _ 

 .و�نبع ل�جبيل

 التجار�ة الغرفة إدارة مجلس عضو _ 

 .بالر�اض الصناعية

 للمجلس االستشار�ة الهيئة عضو _ 

 .األع�� االقتصادي

 مجلس لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

فهد بن عبد هللا   الدكتور 

 املبارك 
 املل�ي الديوان �� مستشار 

 العر�ي النقد مؤسسة محافظ

 السعودي

 إدارةالدكتوراه �� 

 األعمال

 مع للتفاوض السعودي الفر�ق وعض ــــ

 �� الغاز ملشاريع العاملية النفط شر�ات

 السعودية.

 الشورى. مجلس عضو ــــ

 

 مجلس لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة
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 116من  95               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم
 إيضاح

 ما�ل�ن �الم  األستاذ

 

 والرئيس اإلدارة مجلس عضو 

 )Synthomer( لشركة التنفيذي
 .الكيماو�ات مجال �� سنة 30 خ��ة_  علوم ب�الوريس )INEOS( شركة إدارة مجلس رئيس

 مجلس لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

 قيالدو�ي رو���تو  األستاذ

 
 (سابك) شركة إدارة مجلس عضو

 لشركة التنفيذي الرئيس

)Styrolution( 
 .الكيماو�ات مجال �� سنة 30 خ��ة_  األعمال إدارة ماجست�� 

 مجلس لعضو�ة انضم

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة

األستاذ  يوسف بن عبد هللا 

 البنيان
 الرئيس اإلدارة مجلس رئيس نائب

 )سابك (لشركة  التنفيذي

 �شركة للمالية التنفيذي الرئيس نائب

 (سابك)
 صناعية إدارة ماجست�� 

 لقطاع التنفيذي الرئيس نائب ــــ

 .)سابك(�شركة الب��وكيماو�ات

 للموارد التنفيذي الرئيس نائب ــــ

 .)سابك( شركة� البشر�ة

  الوسطيات قطاع  الفاي�� عام مدير ــــ

 .)سابك( �شركة

  أمر��ا سابك شركة عام مدير ــــ

 .هيوس�ن

  آسيا سابك شركة عام مدير ــــ

 .الباسيفيك

 

 

 املقدسة العاصمة أم�ن أعمال رجل الدكتور  خالد بن حمزة نحاس
 هندسة �� الدكتوراه

 االقتصادية األنظمة

 .العز�ز عبد امللك بجامعة أستاذ_ 

_ نائب رئيس ال�جنة الصناعية �� 

 .الغرفة التجار�ة الصناعية

 .الشورى مجلس عضو _ 

 

األستاذ  عبد هللا بن محمد 

 العي��ى

الرئيس التنفيذي لشركة أصيلة 

 لالستثمار

 رئيس مجلس إدارة مكتب عبد هللا

محمد العي��ى (مهندسون 

 ستشار�ون)ا

املاجست�� �� اإلدارة 

 الهندسية

 من عدد إدارة مجلس عضو _ 

 .املساهمة الشر�ات
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 ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم
 إيضاح

األستاذ  عبدالعز�ز بن هبدان 

 الهبدان
 متقاعد

ون التأمينية ئمساعد ا�حافظ للش

باملؤسسة العامة للتأمينات 

 االجتماعية

 املاجست�� �� اإلدارة

باملؤسسة العامة خ��ة عملية  -

 30للتأمينات االجتماعية ألك�� من 

.
ً
 عاما

 .املساهمة الشر�ات من عدد عضو  -

 

 طاللاألستاذ  محمد بن 

 النحاس
 محافظ املؤسسة العامة للتقاعد

مدير عام مصرفية الفروع ببنك 

 اإلنماء

الب�الور�وس �� العلوم 

 اإلدار�ة

قلي�ي لفروع املنطقة املدير اإل ــــ

 بمجموعة سامبا املالية.الوسطى 

 

 

 أعضاء ال�جان: -
 

 أ. �جنة املراجعة:
 

 إيضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

ون ئمساعد ا�حافظ للش متقاعد األستاذ  عبد العز�ز بن هبدان الهبدان 1

التأمينية باملؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية

 اإلدارةاملاجست�� �� 

 

 

 

 

 

خ��ة عملية باملؤسسة  -

العامة للتأمينات 

 30االجتماعية ألك�� من 

.
ً
 عاما

 الشر�ات من عدد عضو  -

 .املساهمة

 

 هندسة �� الدكتوراه املقدسة العاصمة أم�ن أعمال رجل الدكتور  خالد بن حمزة نحاس 2

 االقتصادية األنظمة

 امللك بجامعة أستاذ_ 

 .عبدالعز�ز

ال�جنة  _ نائب رئيس

الصناعية �� الغرفة 

 التجار�ة الصناعية.

 _ عضو مجلس الشورى. 
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 إيضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 األستاذ  عبدهللا بن محمد العي��ى 3

 

الرئيس التنفيذي لشركة 

 أصيلة لالستثمار

رئيس مجلس إدارة مكتب 

عبد هللا محمد العي��ى 

 ستشار�ون)ا(مهندسون 

املاجست�� �� اإلدارة 

 الهندسية

 عدد إدارة مجلس عضو _ 

 .املساهمة الشر�ات من

 

 

 ال�جنة لعضو�ة انضم

 م11/04/2017 بتار�خ

 ا�حميدي هللا عبد بن الرحمن عبدالدكتور   4

 

مدير عام ورئيس مجلس 

 إدارة صندوق النقد العر�ي

 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 تار�خ �� ا�جلس ��

 م)08/10/2017

نائب محافظ مؤسسة 

 النقد العر�ي السعودي

وكيل محافظ مؤسسة  ـــ االقتصادالدكتوراه �� 

النقد العر�ي السعودي 

 ون الفنية.ئللش

مدير عام إدارة األبحاث  ــــ

 واإلحصاء. االقتصادية

مدير التدر�ب ومركز  ـــ

األبحاث واملعلومات �� 

 املعهد املصر��.

ستاذ مساعد بقسم أ ـــ

االقتصاد �� جامعة امللك 

 سعود.

 ال�جنة �� عضو�تھ ان��ت

 م11/04/2017 بتار�خ

 ا�حميد إبراهيم بن الرحمن عبد  الدكتور  5

 

 بنك إدارة مجلس رئيس

 لبالدا

مؤسس ورئيس بيت  ــــ الدكتوراه �� ا�حاسبة أستاذ جام��

 االستشارات الوط�ي.

عضو مجلس أمناء املعاي��  ـــ

الدولية إلعداد التقار�ر 

 املالية.

_ شغل ويشغل عضو�ة 

املراجعة العديد من �جان 

  .�� عدد الشر�ات والبنوك
 

 مجلس خارج من عضو 

 اإلدارة
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 إيضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 الفارس العز�ز  عبد بن عبدا�حسن  األستاذ 6

  ـ

 ملصرف التنفيذي الرئيس

 اإلنماء

 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)11/04/2017 ��

 الز�اة مص�حة عام مدير 

 والدخل

 ا�حاسبة إدارةمدير  ــــ املاجست�� �� ا�حاسبة

 العر�ي النقد بمؤسسة

 .السعودي

 الز�اة مص�حة عام مدير  ـــ

 .والدخل

 مجلس خارج من عضو 

 �� عضو�تھ ان��ت اإلدارة

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017

 خالد بن داود الفداغ   الدكتور  7

 

أرام�و  شركةاملدقق العام ل متقاعد

 السعودية

الدكتوراه �� الهندسة 

 املي�انيكية التطبيقية

مدير تخطيط املرافق ��  ــــ

 أرام�و السعودية.

شركة ل التنفيذي الرئيس ـــ

 (بي��ون).

 مجلس خارج من عضو  ـــ

 لعضو�ة انضم اإلدارة

 بتار�خ ال�جنة

 م11/04/2017
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 ب . �جنة امل�افآت وال��شيحات :

 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 ل�جبيل امللكية الهيئة رئيس األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود  1

 و�نبع

(حسب تار�خ ان��اء عضو�تھ 

من ا�جلس �� 

 م) 08/10/2017

 البلدية الشئون  وزارة وكيل

 وال��امج للتخطيط والقرو�ة

 الهندسة �� الب�الور�وس

 املدنية

 املساحة عام مدير  ـــ

 مدينة بأمانة وا�خططات

 .الر�اض

 التشغيل عام مدير  ــــ

 مدينة بأمانة والصيانة

 .الر�اض

 

 ال�جنة �� عضو�تھ(ان��ت 

 م)23/05/2017 بتار�خ

 البنياناألستاذ  يوسف بن عبد هللا  2
 

 اإلدارة مجلس رئيس نائب
 لشركة  التنفيذي الرئيس

 )سابك(

 التنفيذي الرئيس نائب
 (سابك) �شركة للمالية

 التنفيذي الرئيس نائب ــــ صناعية إدارة ماجست�� 
  الب��وكيماو�ات لقطاع

 .)سابك(�شركة

 التنفيذي الرئيس نائب ــــ
 شركة� البشر�ة للموارد

 .)سابك(

 قطاع  الفاي�� عام مدير ــــ
 .)سابك( �شركة  الوسطيات

 سابك شركة عام مدير ــــ

 .هيوس�ن  أمر��ا

 سابك شركة عام مدير ــــ
 .الباسيفيك  آسيا

 ال�جنة �� عضو�تھ(ان��ت 
 م)23/05/2017 بتار�خ

 األستاذ  عبد هللا بن محمد العي��ى 3

 

الرئيس التنفيذي لشركة 

 أصيلة لالستثمار

رئيس مجلس إدارة مكتب 
عبد هللا محمد العي��ى 

 ستشار�ون)ا(مهندسون 

املاجست�� �� اإلدارة 

 الهندسية

 عدد إدارة مجلس عضو _ 

 .املساهمة الشر�ات من

 

 ستاذ  بندر بن عبدالعز�ز الواي��األ  4

 

 

مستشار وز�ر االقتصاد 

 والتخطيط

وكيل وزارة االقتصاد 

ون ئوالتخطيط لش

 التخطيط

املشاركة �� إعداد خطط  ـــ ماجست�� علوم تر�و�ة

 التنمية ا�خمسية.

 ال�جنة �� عضو�تھ(ان��ت 

 م)08/10/2017 بتار�خ
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 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب  

 م)08/10/2017 ��

إعداد ا�خطة ملشاركة �� ا ـــ

 الوطنية للعلوم والتقنية.

 الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي 5

 

محافظ الهيئة السعودية 

للمواصفات واملقاييس 

 وا�جودة

 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017 ��

لشركة الفنية ادير عام م

 لتوط�ن التقنية

هندسة الدكتوراه �� 

 ا�حاسب اآل��

ون اإلدار�ة ئمدير عام الش ـــ

واملالية امل�لف �� الهيئة 

 العامة للغذاء والدواء.

ملدير العام املساعد لإلدارة ا ـــ

العامة ل�حاسب اآل�� ونظم 

املعلومات �� جامعة امللك 

 سعود.

رئيس قسم علوم ا�حاسب  ـــ

واملعلومات �� �لية األم�� 

 .سلطان بن عبد العز�ز

عضو هيئة التدريس ��  ـــ

 جامعة امللك سعود.

 ال�جنة لعضو�ة(انضم 

م 23/05/2017 بتار�خ

 بتار�خ ف��ا عضو�تھ وان��ت

 م)08/10/2017

  النحاس طاللاألستاذ  محمد بن  6

 

محافظ املؤسسة العامة 

 للتقاعد

مدير عام مصرفية الفروع 

 ببنك اإلنماء

الب�الور�وس �� العلوم 

 اإلدار�ة

قلي�ي لفروع املدير اإل ــــ

املنطقة الوسطى بمجموعة 

 سامبا املالية.

 ال�جنة لعضو�ة(انضم 

 م)23/05/2017 بتار�خ

 قيالدو�ي رو���تو  األستاذ 7

 

 شركة إدارة مجلس عضو

  (سابك)

 لشركة التنفيذي الرئيس

)Styrolution( 

 مجال �� سنة 30 خ��ة_  أعمال إدارة ماجست�� 

 .الكيماو�ات

 ال�جنة لعضو�ة(انضم 

 م)08/10/2017 بتار�خ
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 116من  101               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ت. �جنة ا�خاطر واالستدامة:

 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 هندسة �� الدكتوراه املقدسة العاصمة أم�ن أعمال رجل الدكتور  خالد بن حمزة نحاس 1

 االقتصادية األنظمة

 امللك بجامعة أستاذ_ 

 عبدالعز�ز

_ نائب رئيس ال�جنة 

الصناعية �� الغرفة 

 التجار�ة الصناعية

 الشورى مجلس عضو _ 

  

 

ون ئمساعد ا�حافظ للش متقاعد األستاذ  عبدالعز�ز بن هبدان الهبدان 2

التأمينية باملؤسسة العامة 

 للتأمينات االجتماعية

خ��ة عملية باملؤسسة  - املاجست�� �� اإلدارة

للتأمينات العامة 

 30االجتماعية ألك�� من 

.
ً
 عاما

 الشر�ات من عدد عضو  -

 .املساهمة

 

محافظ املؤسسة العامة   النحاس طاللاألستاذ  محمد بن  3

 للتقاعد

مدير عام مصرفية الفروع 

 ببنك اإلنماء

الب�الور�وس �� العلوم 

 اإلدار�ة

قلي�ي لفروع املدير اإل ــــ

املنطقة الوسطى بمجموعة 

 املالية. سامبا

 

 ما�ل�ن �اليم /االستاذ 4

 

 اإلدارة مجلس عضو 

 لشركة التنفيذي والرئيس

)Synthomer( 

 شركة إدارة مجلس رئيس

)INEOS( 

 مجال �� سنة 30 خ��ة_  علوم ب�الوريس

 .الكيماو�ات

(انضم لعضو�ة ال�جنة 

 م)08/10/2017بتار�خ 

 

 الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي 5
 

السعودية محافظ الهيئة 
للمواصفات واملقاييس 

 وا�جودة
 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017 ��

لشركة الفنية ادير عام م
 لتوط�ن التقنية

الدكتوراه �� هندسة 
 ا�حاسب اآل��

ون اإلدار�ة ئمدير عام الش ـــ
واملالية امل�لف �� الهيئة 

 العامة للغذاء والدواء.
ملدير العام املساعد لإلدارة ا ـــ

العامة ل�حاسب اآل�� ونظم 

(ان��ت عضو�تھ �� ال�جنة 
 م)08/10/2017بتار�خ 
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Classification: Internal Use 

 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

املعلومات �� جامعة امللك 
 سعود.

رئيس قسم علوم ا�حاسب  ـــ
واملعلومات �� �لية األم�� 

 سلطان بن عبد العز�ز.
عضو هيئة التدريس ��  ـــ

 جامعة امللك سعود.
مدير عام ورئيس مجلس  د الرحمن بن عبد هللا ا�حميدي الدكتور  عب 6

 إدارة صندوق النقد العر�ي
 عضو�تھ ان��اء تار�خ(حسب 

 م)08/10/2017 ��

نائب محافظ مؤسسة 
 النقد العر�ي السعودي

وكيل محافظ مؤسسة  ـــ الدكتوراه �� االقتصاد
النقد العر�ي السعودي 

 ون الفنية.ئللش
مدير عام إدارة األبحاث  ــــ

 واإلحصاء. االقتصادية
مدير التدر�ب ومركز  ـــ

األبحاث واملعلومات �� 
 املعهد املصر��.

ستاذ مساعد بقسم أ ـــ
االقتصاد �� جامعة امللك 

 سعود.

(ان��ت عضو�تھ �� ال�جنة 
 م)08/10/2017بتار�خ 
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 116من  103               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 ث. �جنة االستثمار:

 
 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 ل�جبيل امللكية الهيئة رئيس األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود  1

 و�نبع

(حسب تار�خ ان��اء عضو�تھ 

 م) 08/10/2017�� 

 البلدية الشئون  وزارة وكيل

 وال��امج للتخطيط والقرو�ة

 الهندسة �� الب�الور�وس

 املدنية

 املساحة عام مدير  ـــ

 مدينة بأمانة وا�خططات

 .الر�اض

 التشغيل عام مدير  ــــ

 مدينة بأمانة والصيانة

 .الر�اض

 �� ال�جنة لعضو�ة(انضم 

 وان��تم 23/05/2017 تار�خ

 بتار�خ ال�جنة �� عضو�تھ

 م)08/10/2017

مجلس رجل اعمال ورئيس  (سابك) إدارة مجلس رئيس عبدالعز�ز بن صا�ح ا�جر�وع   الدكتور  2

 إدارة شركة طاقة

هندسة الالدكتوراه �� 

 الب��ول وتكر�ر  الكيميائية

 فهد امللك بجامعة أستاذ_ 

 .واملعادن للب��ول

 املشاريع تنفيذ عام مدير _ 

 .�سابك

 الهيئة إدارة مجلس عضو _ 

 .و�نبع ل�جبيل امللكية

 الغرفة إدارة مجلس عضو _ 

 الصناعية التجار�ة

 .بالر�اض

 االستشار�ة الهيئة عضو _ 

 .األع�� االقتصادي للمجلس

 

 ال�جنة لعضو�ة(انضم 

 م)08/10/2017 بتار�خ

 البنياناألستاذ  يوسف بن عبدهللا  3
 

 اإلدارة مجلس رئيس نائب

 لشركة  التنفيذي الرئيس

 )سابك(

 التنفيذي الرئيس نائب

 (سابك) �شركة للمالية
 التنفيذي الرئيس نائب ــــ صناعية إدارة ماجست�� 

  الب��وكيماو�ات لقطاع

 .)سابك(�شركة
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Classification: Internal Use 

 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 التنفيذي الرئيس نائب ــــ

 شركة� البشر�ة للموارد

 .)سابك(

 قطاع  الفاي�� عام مدير ــــ

 .)سابك( �شركة  الوسطيات

 سابك شركة عام مدير ــــ

 .هيوس�ن  أمر��ا

 سابك شركة عام مدير ــــ

 .الباسيفيك  آسيا

 العي��ىاألستاذ  عبدهللا بن محمد  4

 

الرئيس التنفيذي لشركة 

 أصيلة لالستثمار

رئيس مجلس إدارة مكتب 

عبد هللا محمد العي��ى 

 ستشار�ون)ا(مهندسون 

املاجست�� �� اإلدارة 

 الهندسية

 عدد إدارة مجلس عضو _ 

 .املساهمة الشر�ات من

 

 هندسة �� الدكتوراه املقدسة العاصمة أم�ن أعمال رجل الدكتور  خالد بن حمزة نحاس 5

 االقتصادية األنظمة

 امللك بجامعة أستاذ_ 
 عبدالعز�ز

_ نائب رئيس ال�جنة 
الصناعية �� الغرفة 

 التجار�ة الصناعية
 _ عضو مجلس الشورى 

 

 فهد بن عبد هللا املبارك   الدكتور  6

 

 النقد مؤسسة محافظ املل�ي الديوان �� مستشار 

 السعودي العر�ي

 السعودي الفر�ق وعض ــــ األعمال إدارةالدكتوراه �� 

 النفط شر�ات مع للتفاوض

 �� الغاز ملشاريع العاملية

 السعودية.

 الشورى. مجلس عضو ــــ

 ال�جنة لعضو�ة(انضم 

 م)08/10/2017 بتار�خ
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Classification: Internal Use 

 ايضاح ا�خ��ات املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم م

 الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي 7

 

محافظ الهيئة 

السعودية للمواصفات 

 واملقاييس وا�جودة

 ان��اء تار�خ(حسب 

 �� عضو�تھ

 م)08/10/2017

لشركة ادير عام م

 الفنية لتوط�ن التقنية
الدكتوراه �� هندسة 

 ا�حاسب اآل��
ون ئمدير عام الش ـــ

اإلدار�ة واملالية امل�لف 
�� الهيئة العامة للغذاء 

 والدواء.
ملدير العام املساعد ا ـــ

لإلدارة العامة ل�حاسب 
اآل�� ونظم املعلومات �� 

 جامعة امللك سعود.
ئيس قسم علوم ر  ـــ

ا�حاسب واملعلومات �� 
�لية األم�� سلطان بن 

 عبد العز�ز.
عضو هيئة التدريس ��  ـــ

 جامعة امللك سعود.

 �� عضو�تھ(ان��ت 
 بتار�خ ال�جنة

 م)08/10/2017

  النحاس طاللاألستاذ  محمد بن  8

 

محافظ املؤسسة 

 العامة للتقاعد

مدير عام مصرفية 

 الفروع ببنك اإلنماء

الب�الور�وس �� العلوم 

 اإلدار�ة

قلي�ي لفروع املدير اإل ــــ

املنطقة الوسطى 

 بمجموعة سامبا املالية.

 �� عضو�تھ(ان��ت 

 بتار�خ ال�جنة

 م)23/05/2017
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 116من  106               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

       اإلدارة التنفيذية:

 

 ا�خ��ات  املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم

نائب الرئيس التنفيذي للموارد  عبد العز�ز بن ع�� العودان

 البشر�ة

 إلدارة املواهب العاملية
ً
 عاما

ً
الب�الور�وس �� أنظمة إدارة  مديرا

 املعلومات

 للموارد البشر�ة ملنطقة الشرق األوسط وأفر�قيا-
ً
 عاما

ً
 مديرا

 ملركز االمتياز لتقنية املعلومات العاملية -
ً
 مديرا

 ملشاركة األعمال لتقنية امل -
ً
 علومات العامليةومديرا

نائب الرئيس التنفيذي لالبت�ار  املهندس عو�ض بن خلف ا�حار�ي

 وتطو�ر األعمال

الب�الور�وس �� الهندسة  نائب الرئيس التنفيذي للكيماو�ات

م 
ُ
ظ

ُ
الكيميائية. ماجست�� ن

 املعلومات اإلدار�ة

 نائب الرئيس �خدمات املش��يات العاملية -

عاملية متعددة الثقافات فيما يخص املشاريع املش��كة  خ��ة -

 .ةومشار�ات األعمال االس��اتيجية، والرؤ�ة املؤسسي

نائب الرئيس التنفيذي  املهندس عمر العمودي

للشئون الهندسية وإدارة 

 املشاريع

نائب الرئيس التنفيذي ل�خدمات 

 املش��كة

املاجست�� �� الهندسة 

 الكيميائية

 لشر  -
ً
 ك�ْي (ب��وكيميا) و(ابن زهر)رئيسا

رئيس مجلس إدارة (املتخصصة) ، إضافة إ�� عضو�تھ ��  -

 مجل��ْي إدارة شرك�ْي : (ابن حيان) و(ابن رشد)

املاجست�� �� الهندسة  نائب الرئيس التنفيذي للبوليمرات نائب الرئيس التنفيذي للمالية املهنس مساعد بن سليمان العوه��

 الكيميائية

 الرئيس التنفيذي للتصنيعنائب  -

 مدير عمليات شركة (سابك أورو�ا) -

 نائب الرئيس للمنتجات املتخصصة �� (سابك) -

 نائب الرئيس لألسمدة. -

نائب الرئيس التنفيذي  أر�ستو أوشيلو

 للمنتجات املتخصصة

 �� فر�ق  - الكيمياء �� الب�الور�وس نائب الرئيس التنفيذي للتقنية واالبت�ار
ً
 االبت�ار والنمو �شركة (داو للكيماو�ات)عضوا

 لكيمياء املواد -
ً
 متعاقدا

ً
 أستاذا

ورقة بحثية، وهو  100شارك �� تأليف كتاب�ن، وأك�� من  -

 براءة اخ��اع 45مسئول عن أك�� من 

نائب الرئيس التنفيذي  املهندس عوض بن محمد آل ماكر

 ل�خدمات املش��كة

الب�الور�وس �� الهندسية  االبت�ارنائب الرئيس التنفيذي للتقنية و 

 الكيميائية

 نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع -

 للرئيس للتصنيع ملنطقة ينبع -
ً
 نائبا

 نائب الرئيس ألعمال وحدة البو�� برو�يل�ن -
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Classification: Internal Use 

 ا�خ��ات  املؤهالت السابقة الوظيفة ا�حالية الوظيفة االسم

نائب الرئيس التنفيذي  املهندس أ�س بن يوسف كنتاب

 للمغذيات الزراعية

نائب الرئيس لوحدة أعمال البو�� 

إيثيل�ن والبو�� برو�يل�ن واألوليفينات 

 والغازات الصناعية

الب�الور�وس �� الهندسة 

 املي�انيكية

 للعمليات الوسطية والتخطيط -
ً
 عاما

ً
 مديرا

يرأس مجلس إدارة �ل من الشركة السعودية للكيماو�ات  -

العضو�ة املعدنية (الكيالت) وشركة (الب��و�ي) ، وهونائب رئيس 

 من عددف�و) ، وعضو �� مجلس إدارة مجلس إدارة (سا

 .الشر�ات

نائب الرئيس التنفيذي  املهندس أحمد بن طريس الشيخ

 للتصنيع

نائب الرئيس ملركز االمتياز �� قطاع 

 التصنيع

الب�الور�وس �� الهندسة 

 الكهر�ائية

 ورئيس شركة ينبع السعودية للب��وكيماو�ات (ينبت) -

 للب��وكيماو�ات (املتحدة)رئيس شركة ا�جبيل املتحدة  -

نائب الرئيس التنفيذي  املهندس عبد الرحمن بن صا�ح الفقيھ

 للب��وكيماو�ات

نائب الرئيس التنفيذي لوحد�ْي 

 البوليمرات، والكيماو�ات املتخصصة

الب�الور�وس �� الهندسة 

 الكيميائية

 رئيس لشركة ينبع الوطنية للب��وكيماو�ات (ينساب) -

 التا�عة الشر�ات إدارات مجالس من عدد وعضو�ةرئاسة -

 لسابك

 

 بمق��حات املساهم�ن وم�حوظا��م حيال الشركة وا): 49(
ً
 دا��ا.اإلجراءات ال�ي أتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ _ و�خاصة غ�� التنفيذي�ن _ علما

 

 و��دف هذا اإلجراء لإلجابة ع�� استفسارات املساهم�ن،  وتلقي مق��حا��م و م�حوظا��م حيال الشركة وأدا��ا. العامة".تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة ع�� "وجوب حضور عضو ا�جلس الجتماعات ا�جمعية 

اعتمد ا�جلس سياسة وإجراءات اإلفصاح ال�ي تضمنت  واصل مع مساه�ي الشركةومن جانب آخر فإن النظام األساس للشركة يكفل للمساهم�ن �� اجتماعات ا�جمعية العامة االش��اك �� املداوالت والنقاشات ، ولتعز�ز الت

 إجراءات تكفل للمساهم�ن حق االستفسار وطلب املعلومات واإلجابة ع�� استفسارا��م بما ال يضر بمصا�ح الشركة.

 

 جية ال�ي قامت بالتقييم وعالق��ا بالشركة إن وجدت.حيثما ينطبق، الوسائل ال�ي أعتمد عل��ا مجلس اإلدارة �� تقييم أدائھ وأداء �جانھ واعضاءه، وا�جهة ا�خار ): 50(
      

 وي.وضع مجلس اإلدارة �� �ل من الئحة عمل مجلس اإلدارة وجميع لوائح عمل �جان مجلس اإلدارة إجراًء لتقييم أعمال ا�جلس وال�جان �ش�ل سن 
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Classification: Internal Use 

 الشركة �� حال عدم وجودهن مدى ا�حاجة إ�� �عي�ن مراجع داخ�� �� أتوصية �جنة املراجعة �ش): 51(

 
 يوجد مراجع داخ�� �� الشركة.

 

ن �عي�ن مراجع حسابات الشركة وعزلھ وتحديد أتوصيات �جنة املراجعة ال�ي يوجد �عارض بي��ا و��ن قرارات مجلس اإلدارة، أو ال�ي رفض ا�جلس األخذ ��ا �ش): 52(

 تلك التوصيات وأسباب عدم األخذ ��ا�م أدائھ أو �عي�ن املراجع الداخ��، ومسوغات و �عابھ وتقأ

 
 م.2017ابات الشركة وتحديد أ�عابھ للعام املا�� ال يوجد أي �عارض ب�ن توصيات �جنة املراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، كما تم األخذ �شآن توصية �جنة املراجعة املتضمنة �عي�ن مراجع حس
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Classification: Internal Use 

 م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ا�حاضر�ن لهذه ا�جمعيات2017للمساهم�ن املنعقدة خالل السنة املالية  بيان بتوار�خ ا�جمعيات العامة): 53(

 

 
 االسم

 ايضاح �جل ا�حضور  

 االجتماع األول 
 م11/04/2017

 االجتماع الثا�ي
 م08/10/2017

 

 األم��  سعود بن عبد هللا بن ثنيان آل سعود 
 

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ(ان��ت  حضر حضر

 الدكتور عبد الرحمن بن عبد هللا ا�حميدي 
 

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ(ان��ت  يحضر لم يحضر لم
 ا�حضور  عن اعتذر 

 الدكتور  سعد بن عثمان القص�ي
 

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ(ان��ت  حضر حضر

 بن عبد العز�ز الواي��األستاذ  بندر 
 

 م)08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس �� عضو�تھ(ان��ت  يحضر لم حضر
 ا�حضور  عن اعتذر 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم حضر يحضر لم عبد العز�ز بن صا�ح ا�جر�وع   الدكتور 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم حضر يحضر لم فهد بن عبدهللا املبارك   الدكتور 
 ما�ل�ن �الم  األستاذ

 
 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم حضر يحضر لم

 قيالدو�ي رو���تو  األستاذ
 

 م08/10/2017 بتار�خ اإلدارة مجلس لعضو�ة انضم حضر يحضر لم

  حضر حضر البنياناألستاذ  يوسف بن عبد هللا 

  حضر حضر حمزة نحاس الدكتور  خالد بن

 لتواجده خارج اململكة ا�حضور  عن اعتذر  يحضر لم حضر األستاذ  عبد هللا بن محمد العي��ى

  حضر حضر األستاذ  عبد العز�ز بن هبدان الهبدان

  حضر حضر  النحاس طاللاألستاذ  محمد بن 
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Classification: Internal Use 

 وأسبا��اعدد طلبات الشركة ل�جل املساهم�ن وتوار�خ تلك الطلبات ): 54(
 

 

 أسباب الطلب تار�خ الطلب املساهم�ن ل�جل الشركة طلبات عدد

 أخرى  31/01/2017 1

 أخرى  28/02/2017 2

 أخرى  02/04/2017 3

 ا�جمعية العامة 10/04/2017 4

 أخرى  11/04/2017 5

 أخرى  24/04/2017 6

 أخرى  03/05/2017 7

 أخرى  10/05/2017 8

 العامةا�جمعية  17/05/2017 9

 أخرى  25/05/2017 10

 أخرى  01/06/2017 11

 أخرى  21/06/2017 12

 ملف أر�اح 30/07/2017 13

 أخرى  01/08/2017 14

 أخرى  20/08/2017 15
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 أسباب الطلب تار�خ الطلب املساهم�ن ل�جل الشركة طلبات عدد

 أخرى  29/08/2017 16

 أخرى  07/09/2017 17

 أخرى  19/09/2017 18

 ا�جمعية العامة 19/09/2017 19

 ا�جمعية العامة 08/01/2018 20

 أخرى  08/01/2018 21
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Classification: Internal Use 

 : وحدات العمل االس��اتيجية
ً
 ثانيا

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للب��وكيماو�ات
 

،  الذي شهدتھ وحدة الب��وكيماو�ات تحول الع��  2017ركزت (سابك) مع بداية عام 
ً
 هذا خالل . تحققتاإلجراءات، ال��ك�� ا�خار�� واالبت�ار، وإدارة التغي��: التآزر والت�امل، تحسينات حاور أر�عة موذلك من خالل العمل ع�� حديثا

 عن برنامج توعية الز�ائن ع�� املشاركة التنفيذية ا�خارجية. من أهمها: �� عملية التحول العديد من اإلنجازات  عامال
ً
 ال��ك�� االس��اتي��، ز�ادة املرونة والفعالية �� األداء، فضال

 

 �� مجال الب��وكيماو�ات لتلبية احتياجات عمال��ا،  2025 )سابك(تماشيا مع اس��اتيجية و 
ً
 ،�لقيم ملصنعها �� اململكة املتحدة النتاج االيثيل�نالغاز ال�خري األمر��ي  استخدام��  2017خالل عام  )سابك( بدأتوال��امها بالنمو عامليا

 . �عز�ز فعالية اإلنتاج، وخفض الت�اليفو�التا��  يث املواد ا�خام �� جميع أنحاء العالمهو األك�� مرونة من ح مما يجعل هذا املصنع

 

 2020إلنتاج البو�� كر�ونات �� مقاطعة تيانج�ن الصينية، يتوقع بدء �شغيلھ بحلول عام مصنع  من أهمها: ة �ع جديدابناء مص ودترسية عقكما تمت 
ً
 تقنيات (سابك) املتقدمة عامليا

ً
مصنع و  �� مجال إنتاج البو�� كر�ونات، م مطبقا

، يتوقع بدء �شغيلھ بحلول عام  700بطاقة انتاجية  ،�� شركة املتحدة بمدينة ا�جبيل الصناعية إلنتاج جالي�ول االيثيل�ن
ً
 .2021الف طن سنو�ا لتلبية الطلب امل��ايد عامليا

 

 للمساهمة  2017خالل عام  جديدة) �� انتاج منتجات سابكبدأت ( 
ً
 أكر�لون��يل بوتادين ستاير�ن،و  بو�� ميثيل ميثاكر�الت، ميثيل ميثاكر�الت ،بو�� أوك��ي ميثيل�ن،من أهمها:  2030مع رؤ�ة اململكة  �� تطو�ر ا�حتوى ا�ح�� تماشيا

 والزجاج املقاوم للكسر.  منتجات الدهانات والطالء،وقطاع التشييد والبناء بما �� ذلك تطبيقات  ،وصناعة اإللك��ونيات السيارات، صناعة :مثل ا�ختلفة الصناعات والل�ي ستساهم �� توط�ن

 

دراسة الصعو�ات املالية ال�ي تواجهها شركة قد التأسيس املعدل وهو ماجعل سابك تقوم بكما تمت املوافقة ع�� تحو�ل الكيان القانو�ي للشركة العر�ية لأللياف الصناعية (ابن رشد)  إ�� شركة ذات مسئولية محدودة وفق مسودة ع

ن رشد) التشغيلية واالستمرار بتغطية السوق ا�حلية �ش�ل أسا��ي، وإيجاد توازن اقتصادي ابن رشد واخذا باالعتبار التحسن امل�حوظ ألدا��ا التشغي�� خالل الف��ة املاضية، تأ�ي هذه ا�خطوة لدعم إعادة هي�لة عمليات شركة (إب

 م قطاع الصنـاعـة واألسواق ا�حلية ذات العالقة بمنتجا��ا.مح�� يخد

 
 

 اكيدت
ً
حلول املواد املبتكرة ال�ي �� تطو�ر و�سو�ق  ةالرائداريع املش هساعد هذتس ،�� أورو�ا البثق والتشكيل للبو�� برو�يل�نخط باإلضافة ا��  ،تم افتتاح مصنع تجر��ي و�ح�ي النتاج البو�� برو�يل�نوالتطو�ر،  باإلبت�ار (سابك)  إلل��ام ا

 .السيارات والرعاية ال�حية وال�خصية واألجهزة والتعبئة والتغليف ذات العائد األفضل :تل�ي االحتياجات امل��ايدة �ختلف الصناعات املتقدمة بما �� ذلك
 

البو�� إيثيل�ن ™ مجموعة منتجات �وه�� باإلضافة ا�� تطو�ر �� قطاع تطبيق األسالك وال�ابالت، والتطبيقات الرئيسية ألنابيب الري بالتنقيط  إلستخدامها ��البو�� إيثيل�ن منخفض الكثافة ا�خطي، من  ةجديد تطّورت (سابك) منتجا

إ�� املنتجات  لتقليديةثيل�ن منخفض الكثافة ا�خطي، ويعزز اس��اتيجية االنتقال من املنتجات امما �ساهم �� توسيع باقة منتجات الشركة من البو�� إي التعبئة والتغليف املرنة، إلستخدامها �� تطبيقات ميتالوس�ن من تقنية نيكسل�ن

 املتم��ة ذات العائد األفضل.
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Classification: Internal Use 

�جع املز�د من الدول ع�� التعاون �� قضايا التلوث العاملى من خالل تقديم و ، ا�خلفات البحر�ة وإدارة النفايات البالستيكيةو تلوث ال��بة، ب الرئيسة املتعلقة القضايا ع�� ) الذي ترأسھ (سابك)WPC( مجلس البالستيك العاملي ركز 

 .الرئيسة. زمام املبادرة �� ا�جلس العاملي للبالستيك من خالل توف�� منصة لتطو�ر املبادرات العاملية، وإشراك املز�د من شر�ات الكيماو�ات ت (سابك)أخذ حلول ابت�ار�ة.
 

ع�� ا�جهود  اتأكيدو�أ�ي هذا  �� إسبانيا، EuPC (2017البالستيك األورو�ي ( ملصن��السنوي  املؤتمر  حفل توزيع ا�جوائز الذي أقيم بال��امن معوذلك خالل " �� فئة البو�� برو�ل�ن، اتأفضل منتج للبوليمر جائزة "ع��  )سابك( حصلت

 .�� االبت�ار والتكنولوجيا لتقديم حلول لهذه الصناعة باإلستماع لز�ائ��ا واستثمارها امهاالبالستيكية من خالل ال��  الصناعات��  )سابك(املستمرة ال�ي تبذلها 

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة
 

 أحجام و�انت. البيع أسعار  وارتفاع املبيعات حجم عن طر�ق ز�ادة ا�خام املواد �� أسعار  الكب��  �عو�ض الت�خم –الر�حية  من منظور  –واستطاعت  ،2017 عام خالل قو�ا نموا للمنتجات املتخصصة االس��اتيجية العمل وحدة حققت

 �� الوحدة وتواصل. العاملي اإلجما�� ا�ح�� الناتج من مرت�ن إ�� مرت�ن ونصف بنسبة املناطق جميع تضاعف نمو  مع العاملي، ال سيما الصعيد ع�� قو�ة املبيعات
ً
 .األجل طو�ل املا�� طموحها مسار  امل��ي قدما

منتجات فر�دة وذات م��ات تقنية �� مجال البالستيكيات واملركبات واألش�ال عالية األداء، كما إن أعمال وحدة العمل االس��اتيجية للمنتجات املتخصصة بطبيع��ا ال تتأثر بالتقلبات االقتصادية الدور�ة، وتركز �� الغالب ع�� توف�� 

كثف الوحدة جهودها من أجل إيجاد قي
ُ
 عن تحقيق تجر�ة أفضل للز�ائن وتقديم منتجات جديدة للسوق. و�� عت

ً
صن�� املعدات األصلية لتمكي��م من حل املشكالت الصعبة، فضال

ُ
 اإلس��اتيجية العمل ، انتقلت وحدة2017ام مة مل

 اس.للمنتجات املتخصصة إ�� ا�خطوة التالية �� مسار تحول الشركة، وقامت بتنسيق مواردها ع�� هذا األس

ل ،2016 عام الشركة �� موارد لتخطيط ا�جديد (فنار+) نظام إدخال و�عد
ّ
  العامل املال رأس وإدارة األمثل النظام تحقيق مث

ً
 ومهدت السبل املبادرة، هذه �� االستثمار  (سابك) وواصلت. العمل ��ذا النظام بدء �عد األو�� السنة �� تحديا

 التشغي��. وز�ادة التم��  الز�ائن رضا تحس�ن إ�� أدى مما االستقرار  من املز�د تحقيق إ��

. اإلس��اتيجية واالستثمارات القدرات، و�عز�ز  ع�� أعمال الوحدة من خالل االبت�ار، إدخال تحسينات ذلك ويشمل وغ��ها من فرص النمو، الذا�ي النمو  فرص وتطو�ر  لتحديد أخرى  تم اتخاذ خطوات الطو�ل، املدى ع�� أهدافها ولتحقيق

 عن ذلك،
ً
جري تقييمات الوظيفية، النماذج ألعمال اس��اتيجية بدائل ع�� استكشاف (سابك) �عمل وفضال

ُ
 .النمو والتوسع من لتحقيق املز�د ال��اكمية واالستحواذ الدمج لسينار�وهات وت

 متخصًصا مم�ً�ا، كما أنھ 
ً
 ضروري لتمك�ن النمو املتفرد املستمد من م��ة التقنية.إن التنفيذ الناجح أمر جوهري �� تحقيق طموحها باعتبارها قطاعا

 

 وحدة العمل االس��اتيجية للمغذيات الزراعية
 

ا إقامة أيام حقلية توعو�ھ وتثقيفيھ للمهتم�ن بالقطاع ة واعده �الباحة والطائف وج��ان وأيضقامت سابك �� ظل شراك��ا االس��اتيجية مع وزارة البيئة واملياه والزراعة بإقامة عده �شاطات �شتمل ع�� قوافل زراعية �� مناطق زراعي

 ة، وكذلك تقديم املعلومات الفنية للممارسات الزراعية السليمة وال�ي ��دف إ�� تحس�نالزرا�� وذلك �� وادي الدواسر والقصيم وحائل. حيث تم تقديم التجارب الناجحة باملنطقة حول استخدام منتجات سابك من املغذيات الزراعي

 ل�حصول ع�� منتجات غذائية عالية ا�جودة ووف��ة.  ارعاقتصاديات وإنتاج املزارع�ن من ا�حاصيل املس��دفة، وتقديم وإبراز التجارب واملهارات، األمر الذي يرفع من كفاءة وتحس�ن إدارة املز 

م من خالل تطو�ر املنتجات املتقدمة والتقنيات ا�حديثة، وال�ي �سهم �� تحقيق وتطبيق من�جية جديدة �� 2025وانطالقا من حرص (سابك) ع�� تطو�ر آلية العمل ��دف خدمة ز�ائ��ا �ش�ٍل أفضل وفق اس��اتيجية الشركة للعام 

تخصص أل�جار النخيل، �� احتياجات املزارع�ن �� السوق. فقد قامت سابك بتقديم �عض املنتجات املتخصصة واعادة طرح �عض املنتجات فباإلضافة إ�� مغذي سابك املطر�قة إدارة العمل ح�ى تتسم �شمولية أك�� مع ترك�� أشّد ع
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القادم �� مركبات سماد القمح وسماد األرز وسماد الذرة إضافة إ�� طرح ثالثة أسمدة ذوابة وألول مرة  قامت سابك بطرح املنتجات املتخصصة للدرنيات وا�خضروات. ومن املتوقع بمشيئة هللا طرح ثالثة منتجات جديدة خالل العام

 دة املستخدمة من قبل املزارع�ن حاليا. أو ما �عرف محليا بالفلفل الرومي. وقد أثبتت التجارب ا�حقلية تفوق هذه األسمدة املطورة ع�� مثيال��ا من األسم و�� مركبات سماد الطماطم وسماد ا�خيار وسماد الفلفل ا�حلو

التقنية �� تطو�ر منتج سمادي جديد هو األول من نوعھ ع�� مستوى العالم أال وهو  و�� شأن متصل و�� ظل حرص وحدة املغذيات الزراعية ع�� ابت�ار منتجات جديدة تل�ي احتياجات الز�ائن ع�� مستوى العالم، فقد نجحت إدارة

ند طرحھ �� األسواق. وسوف �ساهم هذه املنتجات ا�جديدة بإذن هللا �� يوم اليور�ا. والذي استحوذ ع�� اهتمام الكث�� من ز�ائن سابك حول العالم خالل مرحلة عرضھ التجر�بية، كما أبدوا رغبة عارمة لشرائھ عسماد ك��يتات �الس

 .شركة ابن البيطار ز�ادة �سبة التشغيل ورفع كفاءة اإلنتاج ملصا�ع األسمدة الكيميائية ��

ر�كية من �حن أكياس ذات حمولة الطن الواحد من منتج اليور�ا التقنية مع منتج اليور�ا السائبة �� السفن املتجهة إ�� الواليات املتحدة األم 2017أما فيما يتعلق بإدارة سلسة االمداد فقد تمكنت وحدة املغذيات الزراعية خالل العام 

قدم مكعب بكمية  20� �� ت�اليف ال�حن. كما تم تحميل حاو�ات ما أتاح مز�ة تنافسية لسابك �� السوق األمر�كية �سهولة الوصول ملنطقة الوسط الغر�ي من خالل ��ر املسيس�ي، إضافة إ�� التخفيض العا�للمرة األو�� �� سابك م

حقيق . كما تم استئناف تصدير منتج ثنائي فوسفات األمونيوم (داب) ا�� دولة العراق الشقيقة �عد توقف دام لف��ة طو�لة و الذي سوف �ساهم بت%14طن للمرة األو�� ملنتجات األسمدة وقد ساعد ذلك �� تقليل الت�لفة بنسبة  21

 اس��اتيجية القطاع �� النمو و التوسع.

ادر فقد تم بحمد هللا االن��اء من الدراسات الفنية لتطو�ر أداء مصنع األمونيا الثالث �شركة ساف�و حيث يجري العمل حاليا ع�� وفيما يختص ب��نامج سابك لتطو�ر وتحس�ن اعتمادية أداء املصا�ع من خالل االستخدام األمثل للمص

 ية ملصنع األمونيا الرا�ع �� شركة ساف�و وز�ادة قدرتھ اإلنتاجية. س�ن االعتمادتنفيذ هذه الدراسة وال�ي يتوقع أن �سهم بمشيئة هللا �� رفع اإلنتاج ملصنع األمونيا. كما تم بحمد هللا االن��اء من مشروع تطو�ر وتح

 
 

ت زراعية مستدامة فقد عز�ز املمارسات الزراعية السليمة لتحقيق رؤ�ة الوزارة �� خلق ممارساوع�� صعيد آخر ومن منطلق حرص سابك التام ع�� اإليفاء بال��امها مع وزارة البيئة واملياه والزراعة لتفعيل نقل التقنيات املتقدمة و�

% �� البيوت 75التقنيات ا�حديثة للزراعة �� البيوت ا�حمية وذلك بطاقة �شغيل وصلت ا�� تم التشغيل الفع�� ملركز أبحاث وتطو�ر الزراعة املستدامة (استدامة) و�داية عمل األبحاث العلمية الالزمة لتفعيل دور املركز �� نقل 

 ج املعا�جة ا�حيو�ة �وسيلة مستدامة �حماية النباتات داخل هذه البيوت ا�حمية.ا�حمية. كما تم إطالق برنام

 

 املعـادنمنتجات 
 

خطوة ساهمت �ش�ل وا�ح �� رفع الكفاءة حديد) ،�� (م واحدة من أك�� برامج التحول من خالل دمج وحداتھ التصنيعية واألدار�ة والتسو�قية تحت مظلة الشركة السعودية ل�حديد والصلب 2017شهد قطاع املعادن خالل العام 

 وقيمها العليا . 2025يجية سابك التشغيلية والتنظيمية،و �عز�ز مستوى أع�� من املرونة لقطاع املعادن الذي �شهد �غ��ات متسارعة ومنافسھ شديدة، بما يتما��ى مع أس��ات

 

ة للصناعة، و الدخول الوضع التناف��ي للشركة، من خالل تطبيق خططا واس��اتيجيات متعددة، �ان من تأث��ها  رفع كفاءة املصا�ع من خالل أدارة الت�لفة الثابت وقد حقق القطاع إنجازا ملموسا �� تقييم األداء، حيث ركز ع�� تقو�ة

 شيا مع �غ��ات السوق املتسارعة، مما أسهم �� أستقرار السوق و �عز�ز دور الشركةمحليا وإقليميا .بمنتجاتنا أسواقا جديدة أقليمية، باالضافة ا�� �عز�ز ا�حصة السوقية محليا، من خالل قيادة سعر�ة ل�افة املنتجات تما
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 116من  115               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

الت�اليف األنتاجية، كما ونجحت �� تطو�ر  م تحس�ن أنتاج منتج�ن من منتجات التسليح، مما أدى ا�� خفض2017كما واصلت الشركة مساهاما��ا التطو�ر�ة من خالل تطبيق عدد من مشاريع األبت�ار واالستدامة، فقد تم خالل العام 

سطحة، وأثمرت جهود األبحاث بت�جبل سبعة أخ��اعات للعام ) و حديد التسليح املدرفل ع�� البارد، و ضمهما ا�� باقة منتجات (حديد)، كما وحصلت (حديد) ع�� شهادة ساسو العاملية ع�� منتجا��ا امل12منتج�ن اخر�ن، (سيسمك 

 ا�جاري.

من �سو�ق منتجا��ا , حيث أثمرت ا�جهود التسو�قية برفع مبيعات املنتجات املسطحة  لرغم من الظروف االقتصادية وتباطؤ النمو ا�ح�� والعاملي , عالوة ع�� شدة املنافسة السعر�ة �� قطاع صناعھ الصلب، فقد تمكنت (حديد)وع�� ا

 % مقارنة ببداية العام .20نسبة%،عالوة ع�� خفض ا�خزون ب23 لقطاع الب��ول والغاز بنسبة

(حديد) التسو�قية من خالل تصدير املنتجات املسطحة املدرفلة ع��  م تصدير أول �حنات حديد التسليح لألسواق العاملي، والدخول بھ ا�� أسواق عاملية جديدة، باألضافة ا�� ضم سوق شمال أفر�قيا ا�� خارطة2017وشهد عام  

 الشرق األوسط وشمال أفر�قيا . من تنويع محفظة منتجا��ا الطو�لة واملسطحة، لتلبية أحتياجات السوق، و�عز�ز م�ان��ا كرائدة من رواد صناعة الصلب �� اململكة و منطقةالبارد، كما تمكنت الشركة 
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 116من  116               م2017العامة عن العام المالي  إلى الجمعیةتقریر مجلس اإلدارة 

Classification: Internal Use 

 
ً
 املرفقات :ثالثا
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  مكافآت أعضاءسياسة   
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 :الهدف

هو تنظيم المكافآت  عضييييييياء مجلس اإلدارة ولجاثق المنبثقةألمكافآت السييييييياسييييييية يكون الهدف من 

سبةعلمية وفنية وإدارية الستقطاب أعضاء مجلس أو لجان ذوي كفاءة  ، وبما يمكنهم من وخبرة متنا

 اع الذي تعمل فيق الشيييييركة والمهاراتمع مراعاة القط ،مهامهم وواجباتهم بمهنية وكفاءة عاليةتأدية 

 الالزمة إلدارتها.

 الموارد البشرية ذات استقطابخاللها  من تستطيع، فيها للعملالشركة الى خلق بيئة جاذبة تهدف كما 

اطار اإلوذلك من خالل السييييتدامة ثموها وت قيق رايتها،  واإلبقاء عليهم بةمهارات والخبرات المطلوال

يقات ذات لتشييريعات والتطبألثظمة وااب يث يتوافق مع  ،كبار التنفيذيين في الشييركةلمكافآت تنظيمي ال

 العالقة.

 

 :المنظمة للمكافآت المبادئ والقواعد

في ضوء األحكام المنظمة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجاثق المنبثقة والمنصوص عليها في ثظام 

شركات،  شركاتال شركات والئ ة حوكمة ال صادرة تنفيذاً لنظام ال ، والضوابط واإلجراءات التنظيمية ال

شركات المساهمة المدرجة شركة األساس، ، الخاصة بال س اإلدارة تكون مكافآت أعضاء مجلوثظام ال

 :التاليةللقواعد للمبادئ ووفقاً ولجاثق المنبثقة وكبار التنفيذيين 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة ولجاثق المنبثقةأوالً: 

  أعضيياء مجلس مكافآت - المكافآت والترشييي اتبناء على توصييية لجنة  –ي دد مجلس اإلدارة

 التالية:وفقاً للمبادئ  اإلدارة ولجاثق المنبثقة

o  وعامالً لت فيز مع أهداف الشييييييركة االسييييييتراتيجية ا  متوافقالمكافآت  تنظيميكون أن ،

تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة ت قيق على ولجاثق المنبثقة أعضاء مجلس اإلدارة 

 .تنمية أعمالها واستدامتها

o ا، والمهارات والخبرات لطبيعة اعمال الشييييييركة وثشيييييييااطها وحجمه أن تكون مالئمة

 .المطلوبة
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o  الخبرات والمؤهالت  ذويمن اإلدارة مجلس لأعضيييييييياء  جيييذبأن تكون عيييامالً في

 .لتعزيز قدرة الشركة في ت قيق أهدافها المطلوبة

 دي، وذلك مقابل لاير سييعو 200،000 ال تتجاوز يسييت ق عضييو مجلس االدارة مكافأة سيينوية

بناء على توصييييييية لجنة  لمبلغولمجلس اإلدارة أن ي دد خالف ذلك اعضييييييويتق في المجلس، 

  المكافآت والترشي ات.

  المراجعة(لجنة  بما فيها)يسيييييت ق عضيييييو مجلس االدارة المشيييييارن في اللجان المنبثقة عنق 

سييواًء كان العضييو مشيياركاً في لجنة واحدة  لاير سييعودي 300،000 ال تتجاوز مكافأة سيينوية

المكافآت بناء على توصييييييية لجنة  مبلغولمجلس اإلدارة أن ي دد خالف ذلك ال او عدة لجان،

  .والترشي ات

  بما فيها) المجلس( المشييارن في إحدل لجان من غير أعضيياء مجلس اإلدارةعضييو )اليسييت ق 

 لاير سعودي.  200،000مكافأة سنوية قدرها  المراجعة(لجنة 

 اسيييترداد ما صيييرف من بالتعويض عن الضيييرر الذي يل ق بسيييمعتها ومطالبة ال لشيييركةل ي ق

 ، وذلك في حال:اليف أخرل ت ملتها الشركةوأي تك وتعويضات مكافآت

o  عمل ُمِخل بالشيييرف واألماثة أو بالتزوير أو بمخالفة األثظمة واللوائ  العضيييو ارتكاب

 .خرفي المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آ

o  لقيام بمسيييؤولياتق ومهامق وواجباتق مما يترتل عليق ضيييرر بمصيييل ة في ا قإخاللعند

 .الشركة

o ثالثة اجتماعات متتالية التغيل عن  بسبل-العامة الجمعيةبقرار من  – عضويةال هاءثا

  يقبلق مجلس اإلدارة. مشروع عذر خالل سنة واحدة دون

 كبار التنفيذيينثاثيا: 

  ن، كبار التنفيذيي مكافآت-المكافآت والترشي ات بناء على توصية لجنة  –ي دد مجلس اإلدارة

 التالية:وفقاً للمبادئ على ان تكون 

o أهداف الشييييركة االسييييتراتيجية، وعامالً  أن تكون المكافآت والتعويضييييات متوافقة مع

تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشييييركة تنمية أعمالها ت قيق على  لت فيز كبار التنفيذيين

 واستدامتها.
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o  والخبرات ا، والمهارات لطبيعة اعمال الشييييييركة وثشيييييييااطها وحجمهأن تكون مالئمة

 .المطلوبة

 

o ات والمهارات والمؤهالت القدر كبار التنفيذيين ذوي اسييييتقطابمكن الشييييركة من أن ت

 .الزمة لتمكين الشركة من ت قيق أهدافهاال

o مصيييل ة الشيييركة سيييبل أي تعاري في المصيييال  من شيييأثق أن يؤثر سيييلبا على أال ت

 .وقدرتها على ت قيق أهدافها

 :النفاذ

  وتقع مسؤولية تطبيقها  الجمعية العامة العاديةثافذة من تاريخ إقرارها من سياسة هذه التكون

 على مجلس اإلدارة.

  بمراجعة معايير المكافآت بشييكل -المكافآت والترشييي ات من خالل لجنة  –يقوم مجلس اإلدارة

دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشييييييريعات والتنظيمات ذات العالقة، 

أهداف الشيييركة االسيييتراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لت قيقها، والتوصيييية للجمعية و

 العامة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
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	(2) الخطط والقرارات والتوقعات المستقبلية والتوسعات
	 الهيكل التنظيمي الجديد:
	 التوسعات وتنويع مصادر اللقيم
	(3): المخاطر وسياسة إدارتها ومراقبتها
	(4): الأصول والخصوم ونتائج الأعمال للسنوات الخمس الأخيرة
	 بلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة (18.4) مليار ريال، مقابل (17,6) مليار ريال بزيادة نسبتها (4,5 %) عن أرباح العام السابق، كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية (149,8) مليار ريال بزيادة قدرها (%4.7) عن مبيعات العام السابق التي كانت (143) مليار ريال.
	 ارتفع مجموع الموجودات من (313.9) مليار ريال عام 2016م إلى (322.5) مليار ريال، بزيادة (%2.7).
	 بلغـــت الموجــــودات المتداولة عام 2017م نحو (117.8) مليار ريال، وتمثل (2:1) من المطلوبات المتداولة البالغة (48.3) مليار ريال في العام نفسه، مؤكدةً قدرة الشركة المالية على الوفاء بالتزاماتها الجارية.
	 ارتفع مجموع حقوق المساهمين من (157.5) مليار ريال عام 2016م إلى (163.9) مليار ريال عام 2017م بزيادة ( %4.1).
	 بلغ الربح التشغيلي حوالي (29) مليار ريال، مقابل (25.9) مليار ريال للعام السابق، بإرتفاع قدره ( %12).
	 بلغ نصيب السهم من صافي الأرباح عام 2017م (6.14) ريال، مقابل (5.87) ريال عام  2016م.
	الرسوم البيانية التالية توضح نتائج الأعمال للسنوات المالية الخمس الأخيرة:
	(5): التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة
	معظم إيرادات الشركة المحققة ناتجة من تصنيع المنتجات البتروكيماوية والمتخصصة، ومنتجات المغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب، وتسويقها في السوق المحلية، وأسواق الشرق الأوسط وأفريقـيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، والرسم البياني التالي يوضح نسب التوزيع الجغر...
	(أخرى) تشمل نصيب الشركاء في الإيرادات
	(6): إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة
	يعود سبب ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
	(7): إيضاحات الاختلافات عن المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
	تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2017م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي.
	(8): تفاصيل الشركات التابعة والزميلة والاستثمارات المدرجة في القوائم المالية :
	* أدوات الدين لا تشمل القروض الداخلية بين الشركات، التي تم استبعادها لغرض توحيد القوائم المالية
	(10): وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح
	تعتمد توزيعات الأرباح ومقدارها على الأرباح الصافية المحققة، والتدفقات النقدية للشركة بما يتماشى مع سياسة التوزيع الواردة في نظام الشركة الأساس، بالمادة الحادية والأربعون والتي تنص على ما يلي:
	1- تجنب الشركة سنوياً عشرة بالمائة (10%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثين بالمائة (30%) من رأس المال فإذا نقص الاحتياطي في إحدى السنوات عن الثلاثين بالما...
	2- بعد خصم الاحتياطي النظامي والاحتياطي الذي تقرره الجمعية العامة العادية يوزع من أرباح الشركة الصافية السنوية دفعة أولى للماسهمين بنسبة خمسة بالمائة (5%) من رأس المال المدفوع.
	3- مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الشركات, يخصص المبلغ الازم لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التي تقرها الجمعية العامة العادية وفقاً للمادة (15) من هذا النظام على أن يكون استحقاق هذه المكافآة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو واختصاصاته ومسؤوليا...
	علماً أن مجلس الإدارة أوصى الجمعية العامة بتوزيع أرباح عن العام 2017م على النحو التالي:
	(11): وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأشخاص خلاف أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة:
	اعتمدت الشركة في رصد بيانات الأسهم أدناه على البيانات الواردة من السوق المالية السعودية (تداول)، وفيما يلي الملكيات في أسهم أو أدوات دين الشركة خلال عام 2017م، علماً أنه لم يتم إبلاغ الشركة بأية مصالح تعود لأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيي...
	(12): وصف المصالح والتغيرات في الأسهم لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم خلال السنة المالية الأخيرة:
	(13): المعلومات المتعلقة بقروض وديون الشركة وشركاتها التابعة
	يوضح الجدول التالي المعلومات المتعلقة بقروض الشركة الموحدة وحركتها خلال العام 2017م، كما شملت القوائم المالية للشركة معلومات مفصلة عن القروض القائمة والمستحقة.
	(14): وصف أدوات الدين القابلة للتحويل والأوراق المالية التعاقدية وحقوق الاكتتاب التي أصدرتها الشركة أو منحتها
	ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2017م.
	(15): وصف حقوق التحويل والاكتتاب بموجب أدوات الدين القابلة للتحويل التي أصدرتها الشركة أو منحتها
	لا توجد أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال العام 2017م.
	(16): وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
	لا توجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات الدين القابلة للاسترداد.
	(17): عدد اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور لكل اجتماع
	(18): وصف لأية صفقة بين الشركة والأطراف ذات العلاقة
	تتولى الشركة تسويق وبيع منتجات شركاتها التابعة في مختلف الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اتفاقيات التسويق الموقعة مع تلك الشركات، وتقدم خدمات المشتريات والتي تشمل خدمات المستودعات، والنقل، وتوصيل المواد المتعلقة بقطع الغيار لشركاتها التاب...
	(20) بيان بأية تنازلات لأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن الرواتب والتعويضات:
	ليست هناك أية ترتيبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت.
	(21): بيان بأية تنازلات لمساهمي الشركة عن الأرباح
	ليست هناك أية ترتيـبات، أو اتفاقيات تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في الأرباح.
	(22): بيان ووصف بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة
	تتكون المطلوبات المستحقة كما في 2017م مما يلي:
	*    يتضمن بند مطلوبات مستحقة: فروقات تحويل العملات الأجنبية        * * يتضمن بند أخرى: استبقاءات عقود ومخصصات أخرى.
	(23): بيان بقيمة الاستثمارات والاحتياطيات التي تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة
	يوضح الجدول التالي المخصصات والتعويضات لمصلحة موظفي الشركة عام 2017م، كما تضمنتها القوائم المالية للشركة (مرفقة) في الإيضاح رقم (--) مقارنة بالعام السابق.
	(24): إقرارات مجلس الإدارة
	يقر مجلس الإدارة بما يلي:
	 أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
	 أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
	 أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
	(25): تحفظات مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية
	(26): توصيات مجلس الإدارة باستبدال مراجع الحسابات وأسبابها
	لم يُصدر مجلس الإدارة توصية بتغيير مُراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي عُين من أجلها.
	(27): أحكام لائحة حوكمة الشركات التي لم تطبق وأسباب ذلك
	تطبق الشركة جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء الأحكام الواردة أدناه:
	(28) أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إداراتها الحالية والسابقة أو من مديريها:
	(29) تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:
	يتكون مجلس إدارة الشركة الحالي من (9) أعضاء، وفيما يلي جدول يوضح تكوين المجلس وتصنيف الأعضاء:
	(30) وصف مختصر لاختصاصات ومهمات لجان مجلس الإدارة:
	(31): الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
	(32): الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الجهة المختصة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
	ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.
	(33): نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
	تلتزم الإدارة تطبيق معايير المراجعة الداخلية من خلال مركز الخبرات بالإدارة، لضمان جودة تنفيذ الأعمال ومشاريع التطوير بها ، وفي إطار الالتزام بالمعايير الدولية للمراجعة الداخلية تم في عام 2017م تنفيذ مراجعة مستقلة لأنشطة وأعمال الإدارة من قبل مختصين في...
	(34): حوكمة الشركات
	(35):الامتثال
	(36): التواصل مع المساهمين والمستثمرين
	(37): الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني
	(38): المحتوى المحلي وتطوير الأعمال
	(39): المسئولية الاجتماعية
	تكثف (سابك) جهودها في مجال المسئولية الاجتماعية باعتبارها استثماراً طويل الأجل لخدمة وتنمية المجتمع وتحسين مستوى معيشته، والمحافظة على سلامة البيئة وصحتها وحماية الموارد الطبيعية، مع غرس مبادئ وقيم المسئولية الاجتماعية في عقول موظفيها بوصفها أسلوب حيا...
	تجاوزت استثمارات (سابك) في هذا الجانب - منذ عام 2004م - حوالي ثلاثة مليارات ريال، شملت سلسلة ممتدة من المشاريع الضخمة والمبادرات الاستراتيجية لخدمة المجتمع وتنميته، بالتركيز على مجالات التعليم في مجال العلوم والتقنية، والصحة، وحماية البيئة، والمياه وا...
	وقد عززت الشركة مساهماتها في مجال المسئولية الاجتماعية خلال عام 2017م باستثمار نحو 195مليون ريال، لتوثيق سمعتها الطيبة وصورتها الذهنية الإيجابية في مجتمعها المحلي والمجتمعات الأخرى التي تعمل بها وتقدم إليها منتجاتها وخدماتها، من خلال حرصها على تكريس ق...
	تستند استراتيجية المسئولية الاجتماعية (RAISE) إلى خمس ركائز (السمعة، والجمهور، والابتكار، والاستراتيجية، والاستدامة)، وساعدت هذه الاستراتيجية في تنسيق وتوحيد جهود جميع مواقع الشركة حول العالم في هذا المجال الحيوي وتعظيم أثرها مقابل إسهامات المنافسين، ...
	اعتمدت الشركة خمسة برامج اجتماعية دولية تحت مسمى (برامج المسئولية الاجتماعية الدولية) لتعزيز سمعتها في المجتمعات التي تعمل بها، مدركةً أن المبادرات الاستراتيجية في هذا المجال تؤسس لمستقبل مشرق للجميع، فالبرامج الناجحة تصنع قادة قادرين على حمل المسئولي...
	يتماشى دعم المحتوى المحلي مع رؤية المملكة 2030م ، ويشكل محوراً بارزاً في استراتيجية المسئولية الاجتماعية ، وفي هذا الجانب - على سبيل المثال - استضافت (أكاديمية (سابك) ورشة (العناصر الغذائية والاقتصاد الزراعي) التي عقدت  بالتعاون مع الاتحاد العربي للأس...
	كما نظمت الشركة - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة - مجموعة من الورشات الفنية لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين وجموع العاملين في هذا القطاع بمختلف مناطق المملكة، لهدف تنمية مهاراتهم وخبراتهم، وتعريفهم بالاستخدام الأمثل للمغذي المتخصص لتسمي...
	وفي مجال الرعاية الصحية قدمت (سابك) دعماً بمبلغ إجمالي ثلاثمائة مليون ريال سعودي لإنشاء مستشفى تخصصي للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مدينة الرياض، سيكون مركزاً نموذجياً متميزاً للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ويتوقع إنجاز ه كلياً في الربع الأول من عام 2020م.
	كما دأبت (سابك) على رعاية العديد من المناسبات والفعاليات التي استهدفت دعم الأنشطة والبرامج الاجتماعية والجمعيات الخيرية المرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والعناية بالموهوبين وتحفيز الإبداع والابتكار، وكذلك دعم ورعاية المؤتمرات والندوات والفع...
	وتكثف الشركة جهودها لاستشراف المستجدات المستقبلية، وترتيب أولويات أهدافها وبرامج الرعاية والدعم في ضوء التوجهات العالمية الرئيسة، وحاجات ومتطلبات المجتمعات التي تعمل بها، وإمكانات الشركة المستمدة من عطاءات موظفيها ومنتجاتها ومواردها، وزاد كبير من الحم...
	وفي مجال المشاريع الخيرية، قررت إدارة (سابك) بناء جامع يحمل اسم الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي يرحمه الله، وفاء وتقديراً لجهوده في تكوين صرح (سابك)، حيث قدمت الشركة الدعم الكامل لإنشاء الجامع في قلب مركز مدينة الجبيل الصناعية على نسق معماري فريد م...
	(40): الاستدامة
	)41): الاعتمادية
	(42): البيئة والصحة والسلامة والأمن
	(43): الموارد البشرية
	(44): التقنية والابتكار
	(45): التصنيع
	(46): امن المعلومات
	حقق قطاع الخدمات المشتركة خلال العام 2017م العديد من الإنجازات المهمة، مواصلاً تعزيز أهدافه عبر عددٍ من المجالات الحيوية من أبرزها: مجال أمن المعلومات، الذي يعد من أكبر التحديات التي تواجه منظمات الأعمال، بما فيها قطاعات صناعات النفط والغاز والكيماويا...
	وقد كثفت (سابك) جهودها خلال العامين الماضيين لتنمية قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال، واتخذت خلال العام الماضي العديد من الإجراءات الفاعلة لمواجهة هذه التحديات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
	 مواصلة المراقبة الدقيقة لشبكات الحاسب في الشركة.
	 تبادل الخبرات والمعلومات مع الجهات المتخصصة في هذا المجال.
	 إجراء الاختبارات التقنية المستمرة حول أمن المعلومات.
	 تكثيف الدورات التدريبية والتوعوية لكوادر الشركة في مجال الأمن الإلكتروني.
	 العمل الحثيث لحماية سمعة (سابك) على شبكات المعلومات.
	 مواصلة تطوير وتأهيل فريق أمن تقنية المعلومات.
	 متابعة أهم معايير أنظمة حماية المعلومات بصفه دورية.
	 كما عملت (سابك) على توعية المجتمع بمخاطر أمن المعلومات، وتنطلق قدماً نحو تطوير هذا القطاع المهم لمجابهة الهجمات الإلكترونية وصدّها.
	(47): الاتصالات والإعلام
	الإدارة التنفيذية:
	ثالثاً: المرفقات

