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تقرير مجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية المحترمين،
السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،

يسّرُ مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية )المجلس( أن يقدم تقريره السنوي عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

تم اعداد هذا التقرير وفًقا لمتطلبات نظام الشراكت السعودي، ونظام الشركة األساسي، 
والئحة حوكمة الشراكت، وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والضوابط 

واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشراكت الخاص بشراكت المساهمة الُمدرجة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما ُيقدم التقرير معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها وخططها 
المستقبلية، والجهود التي تبذلها لتعزيز أدائها في تنمية حقوق مساهميها، ودعم 

نمو قطاع األغذية على المستويين الوطني والعالمي.

باإلضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إسهامات الشركة في المجاالت البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت، وذلك وفًقا لما ورد في حساباتها الختامية ووضعها 

المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم 

القطاعات االقتصادية، على وجه الخصوص القطاع الصناعي، للمساهمة في تحقيق رؤية 
المملكة 2030 )اقتصاد مزدهر(.

كما ُيثمن المجلس عطاءات العاملين بالشركة والدعم المقدم من جميع أصحاب المصالح 
دين والمجتمع الذي نعمل فيه. بمن فيهم المساهمين والعمالء والمورِّ



االستراتيجية 
والتوقعات 

المستقبلية 
والمخاطر
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لمحة عامة

الرؤية
أن نصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في 

مجال المغذيات الزراعية بحلول عام 2025م

الرسالة
المسـاهمة فـي األمـن الغذائـي العالمـي مـن  	

أجـل تحسـين نوعيـة الحيـاة مـن خالل توفيـر 
حلـول المغذيـات الزراعية المستدامة لزبائننا 

ومجتمعاتنا.
إشـراك العقـول المبتكـرة لتطويـر مجموعـة  	

متميـزة ومتاكملـة مـن حلـول المغذيـات الزراعيـة 
المسـتدامة باســتخدام تقنيــات متقدمــة 

ومتطــورة لتقديــم مغذيــات رائــدة، نحــو 
إنتاجيــة أعلــى مــن محاصيــل عاليــة الجودة 

إلطعام ساكن العالم المتزايدين باستمرار.
تشجيع وتعزيز القيمة للمساهمين والزبائن  	

والموظفين.
استقطاب وتطوير أعظم أصولنا )موظفينا(  	

والمحافظة عليهم.

االتفاقيات والشرااكت
عضو نشط في الرابطة الدولية لصناعة األسمدة  	

)IFA(؛ إذ تتعاون مع المجتمع والقطاع الزراعي 
العالمي لمواجهة التحديات الرئيسية التي تقف 

أمام التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، هذا فضاًل 
 ،)AFA( عن عضويتها في االتحاد العربي لألسمدة

.)IFDC( والمركز الدولي للتنمية الزراعية
المصادقة على االستراتيجية العالمية التي اقترحتها  	

مؤسسة "ميشن بوسيبل بارتنرشيب" )MPP( لزيادة 
إنتاج األمونيا الخالية من االنبعاثات

	  )JDA( التوقيع على اتفاقية تطوير مشترك جديدة
مع شركة حلول التقنية الحيوية األمريكية "بايوويش 

تكنولوجيز"، لتطوير األسمدة المعدنية المحسنة 
بيولوجًيا

تبني اتفاقية تطوير مشترك مع شركة التقنيات  	
الزراعية "نيو ليف سيمبيوتيك"، بشأن المنتجات 

الميكروبية التي تعزز امتصاص المغذيات
توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية  	

لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك( 
الستكشاف الفرص التجارية العالمية بشلك مشترك 

من أجل ضمان األمن الغذائي والتعامل مع المخاوف 
البيئية المتزايدة

االلتزام الراسخ بأهداف األمم المتحدة للتنمية  	
المستدامة، أرقام 2 و3 و4 و6 و7 و9 و13 و14 و17 

في إطار مجاالت التركيز الرئيسية اآلتية:
المياه والزراعة المستدامة	 
الحماية البيئية	 
الصحة والرفاه	 
تعليم العلوم والتقنية	 
الحياة المجتمعية	 

التأسيس واألنشطة
شركة سابك للمغذيات الزراعية هي شركة 

مساهمة سعودية )مدرجة( تأسست بموجب 
المرسوم الملكي رقم م/13 الصادر بتاريخ 11 جمادى 

األول 1385هـ، وتم تسجيلها بالدمام بموجب 
السجل التجاري رقم )2050001841( وبتاريخ 1 ذو 

الحجة 1385هـ الموافق 24 مارس 1966م، وتم 
نقل مركزها الرئيسي الحًقا إلى مدينة الجبيل 

الصناعية حيث تم تسجيله بموجب السجل التجاري 
رقم )2055002359( وتاريخ 29 شوال 1411هـ، 

الموافق 14 مايو 1991م، ثم قامت الشركة بنقل 
مركزها الرئيسي من مدينة الجبيل الصناعية إلى 

مدينة الرياض في ابريل 2022م. ويتمثل النشاط 
الرئيسي لشركة سابك للمغذيات الزراعية في تصنيع 

األسمدة الكيماوية وتسويقها. يبلغ رأس مال 
الشركة )4,760,354,040( ريااًل سعودًيا مقسوًما 

على )476,035,404( أسهم، بقيمة اسمية قدرها 
)10( رياالت سعودية للك سهم، وذلك في نهاية 

السنة المالية 2022م.

األسهمالشركة

100%شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية1

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن 2
50%البيطار( 

3.87%الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(3

1.69%شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(4

تمتلك شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية حصص 
في الشراكت على النحو التالي:

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن 1
50%البيطار( 

50%شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(2

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك( 3
33.33%مملكة البحرين 

كما تمتلك شركة سابك للمغذيات الزراعية أيًضا 
عدًدا من الحصص في الشراكت التالية:
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االستراتيجية

الحصول على أول شهادة اعتماد إلنتاج األمونيا 
الزرقاء في العالم 

إنتاج 37,800 طن من األمونيا الزرقاء في الجبيل 
والفوز بأول شهادة اعتماد مستقلة في العالم 

إلنتاج األمونيا الزرقاء.

التركيز على أفريقيا: االستحواذ على 49% من أسهم 
)EIHL( "شركة "إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد

تعزيز الحضور في األسواق األفريقية في ظل تزايد 
آفاق النمو على مستوى سالسل اإلمداد.

عقد شراكة قوية مع شركة "بايو ويش 
تكنولوجيز"

تسويق اليوريا المحسنة بيولوجًيا.

تحقيق تقدم منتظم على صعيد الحياد الكربوني
وضع خارطة الطريق والقياس الكمي وخطط التخفيف 

بهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

التواصل والحضور داخل القطاع عبر التفاعل مع 
الرابطة الدولية لصناعة األسمدة )IFA(، واالتحاد 

العربي لألسمدة )AFA(، واالتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك(

الحضور والمشاركة في الفعاليات التي تنظمها 
الرابطة الدولية لصناعة األسمدة )IFA(، واالتحاد 

العربي لألسمدة )AFA(، واالتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك( يؤكد على 
دور الشركة العالمي كمزود للحلول الموثوقة 

والمستدامة.

البحوث المتقدمة كما هو الحال في جهاز 
استشعار التربة

تشير التوقعات إلى أن الجمع بين الرقمنة والزراعة 
الدقيقة من شأنه اكتشاف وقياس احتجاز الكربون 

وانبعاثات الغازات الدفيئة.

األهداف

االستمرار في تحسين كفاءات سالسل -
اإلمدادات 

مواصلة اتباع عمليات اإلنتاج التي تتسم -
بالكفاءة وفعالية الت�فة 

استهداف الريادة في فعالية الت�فة

$

اإلجراءات

توسيع نطاق االنتشار الجغرافي واإلنتاج -
العالمي

زيادة تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة -

 بناء ميزة تنافسية مع سهولة الوصول
إلى المواد الخام

اإلجراءات

ابت�ر وتقديم الحلول التقنية التي تزيد اإلنتاجية، 
وترفع جودة المحاصيل، وتقلل األضرار البيئية

 

تحسين القيمة وزيادتها للعمالء

اإلجراءات

 أبرز إنجازات 
عام 2022م    

تحقيق تقدم
مطرد على صعيد 

الحياد الكربوني

التواصل والحضور 
داخل القطاع عبر 

 ،(IFA)  التفاعل مع
و (AFA)، و (جيب�)

التركيز على أفريقيا: 
االستحواذ على ٤٩٪ 
من أسهم شركة  

(EIHL)

عقد شراكة قوية 
مع شركة بايو ويش 

تكنولوجيز

إجراء البحوث 
المتقدمة كما هو 

الحال في جهاز 
استشعار التربة

الحصول على أول 
شهادة اعتماد 

إلنتاج األمونيا الزرقاء 
في العالم 

 أبرز إنجازات عام 2022م    

التوقعات لعام 2023م

زة التي تبذلها  تجلت الجهود المستمرة والُمرّكَ
الشركة في قطاعات عديدة على المستوى العالمي 

منذ تأسيسها كشركة أسمدة قائمة بذاتها في 
أوائل عام 2022م، بدًءا من االتفاقية التي أبرمتها 

لالستحواذ على حصة ملكية في شركة التوزيع 
األفريقية "إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد" 
)EIHL( إلى التجارب الجديدة في سوق اليوريا 

تدريجية الذوبان والقابلة للتحلل الحيوي وغيرها 
من األسمدة عالية الكفاءة،  والجدير بالذكر حصلت 

الشركة على أول شهادة اعتماد في العالم من 
جهة خارجية إلنتاج األمونيا الزرقاء وكذلك التسويق 

الواسع النطاق لألمونيا منخفضة الكربون.
وقد شهد نشاط تسويق المنتجات زيادة وتطوًرا 
من أجل خدمة وجهات وعمالء جدد في استجابة 

مباشرة لحاالت النقص ذات الصلة على الصعيد 
اإلقليمي وأزمة الغذاء العالمية، مما يسلط الضوء 

على ما تتسم به الشركة من مرونة واعتمادية 
زاها عن غيرها ووضعها بماكنة الريادة باعتبارها  مّيَ

أحد رواد وقادة اإلنتاج.

العوامل الجيوسياسية
ال تزال توقعات السوق لعام 2023م إيجابية، في ظل 
ما يوجد داخل القطاع الزراعي وقطاع الطاقة من  

مسببات أساسية قوية تدعم الطلب على األسمدة 
من المستخدمين النهائيين. وعالوًة على ذلك، فإن 

الدفع العالمي باتجاه ضرورة استعادة مخزونات 
الحبوب وحماية مردود المحاصيل وغلتها من 

الظروف الجوية السيئة وإحاكم السيطرة على أسعار 
الغذاء المتصاعدة، تحتم جميعها وجوب استخدام 

األسمدة المستدامة.

فالنيتروجين، الذي يعتمد إنتاجه على معالجة مواد 
اللقيم المشتقة من الغاز الطبيعي، يتعرض لضغوط 

كبيرة على مستوى العرض بسبب عمليات اإلغالق 
الناجمة عن ارتفاع تاكليف الطاقة وتطبيق سياسات 

الحمائية االقتصادية على مستوى الصادرات.  ومن 
الضروري مواصلة تكييف التدفقات التجارية استجابًة 

لهذه الضغوط، فضاًل عن أثر سياسات المشتريات 
التقديرية لألطراف الخاصة وقدرة الدول ورغبتها 
في القيام بالشحن العابر لألسمدة الروسية. ومن 

المتوقع أن تظل هذه العوامل قائمًة لفترة 
طويلة من عام 2023م، مع إيجادها تأثيًرا تضخمًيا 

ملموًسا على مستوى األسواق، وحاالت من التراجع 
الموسمي في الطلب الزراعي، وحاالت من االنخفاض 

تدوم فترات طويلة على صعيد شراء منتجات 
القطاع الصناعي.

األسواق العالمية
يتيح موقع سابك للمغذيات الزراعية بوصفها 

منتًجا عالمًيا للمغذيات الزراعية ذا اعتمادية فرًصا 
متعددًة، حيث أن المناطق المعتمدة على الواردات 
تبحث عن امدادات ذات اعتمادية. ومع ذلك، تمثل 

القدرة على تحمل التاكليف مصدر قلق رئيسي 
للمستخدمين النهائيين في هذه األسواق، حيث 
أنه مع انخفاض أسعار المحاصيل العالمية، يستمر 

في الوقت ذاته ارتفاع قيمة المغذيات الزراعية. 
كما يشلك انهيار الطلب والتغّيرات التي تطرأ على 

معدالت استعمال األسمدة، ال سيما بالنسبة لصغار 
المزارعين في األسواق النامية، مخاطر آجلة سيتعين 

عليهم التعامل معها في المستقبل.

أما في األسواق األكثر تقدًما، فربما يؤدي تنامي 
ل على  الوعي العام باآلثار البيئية للزراعة إلى تحّوُ

المدى الطويل في أنماط الطلب على عوامل 
اإلنتاج التي على شالكة المغذيات الزراعية. غير 

أن الحكومات في هذه الدول تحرص على تقييم 
فرط استعمال األسمدة واألثر البيئي لها تقييًما 

استباقًيا، وينتهي بها الحال في الغالب إلى وضع 
لوائح أشد صرامًة. بالمثل، يطالب العمالء بمزيد 

من الشفافية فيما يتعلق باألثر المناخي الناتج عن 
إنتاج المغذيات الزراعية، والحلول المبتكرة للتخفيف 
من آثار المشلكات الناجمة عن استعمالها من قبل 

المزارعين. وهنا، تمثل المبادرات التي تطلقها 
شركة سابك للمغذيات الزراعية والتي تهدف إلى 
تطوير حلول تحسن معالجة هذه المخاوف أساًسا 

الستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز ماكنتها كشركة 
عالمية رائدة في هذا المجال.

مجاالت النمو
تمكنت شركة سابك للمغذيات الزراعية من كسب 
التقدير واالحترام بوصفها واحًدا من أكبر منتجي 

ومسوقي النيتروجين والفوسفات واألسمدة 
المركبة، وهو األمر الذي سيستمر في تشكيل راكئز 

أساسية لمحاور تركيزها االستراتيجية. وتجدر اإلشارة 
إلى أن قوة البيانات المالية للشركة، المدفوعة 

بوضع التلكفة والتميز التشغيلي بها، تتيح 
دراسة فرص النمو وتطويرها بما يتجاوز األسمدة 
النيتروجينية في صورتها السلعية وعبر سلسلة 

القيمة.

ال تزال الشركة توجه تركيزها إلى تنمية األسواق 
الرئيسية مثل آسيا وأمرياك الالتينية وقارة أفريقيا 

التي تعزز فيها صفقة "إي تي جي إنبتس هولدكو 
ليمتد" )EIHL( والمشاركة في أصول التوزيع 
الجهود المبذولة على صعيد تاكمل سلسلة 

القيمة.
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المشاريع المخطط لها
ال تزال الشركة في الوقت الحالي تحظى بماكنة 

جيدة داخل السوق تجعلها قادرة على مواجهة 
التحديات القائمة والناشئة التي تواجه قطاع 

األسمدة حول العالم. فالمجموعة المتنوعة من 
مبادرات الشركة االستراتيجية الجديدة تهدف إلى 

طرح منتجات مبتكرة، والحد من األثر البيئي ألنشطة 
اإلنتاج األولية جنًبا إلى جنب مع تطبيقات المنتجات 

النهائية، وتطوير تطبيقات جديدة لمنتجات 
النيتروجين. وفي هذا السياق، يتمثل مجاالن للتركيز 
في تصنيع األسمدة المحسنة عالية التقنية وتوقع 

االحتياجات دائمة التطور للمستخدمين النهائيين.

تعتزم شركة سابك للمغذيات الزراعية بناًء مصنع 
إلنتاج األمونيا الخضراء، وتعكف حالًيا على تقييم 

أجهزة إعادة تشكيل الميثان بالبخار مع المحلالت 
الكهربائية )e-SMR( وتقنيات إعادة التشكيل 

الحراري التلقائي )ATR( إلزالة الكربون من األصول 
وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وتتمحور استثماراتنا المستقبلية األخرى حول إنشاء 
محفظة أكثر تنوًعا وشمواًل؛ وذلك لتوسيع نطاق 

بصمة اإلنتاج العالمي للشركة وتقليل البصمة 
الكربونية للمنتجات الحالية.

قيد المناقشة: عام 2023 وما بعده
في ظل تزايد الضغوط واللوائح الجديدة التي 

تضعها الحكومات لتحسين كفاءة استخدام 
المغذيات، تتوقع سابك للمغذيات الزراعية أن تكون 

البصمة البيئية لألسمدة موضع تدقيق وفحص 
متزايدين. وقد وقع ذلك بالفعل في البلدان 
المتقدمة والعديد من البلدان النامية، وربما 

يتسارع بدرجة أكبر بما يتماشى مع المبادرات التي 
تطلقها األمم المتحدة. ومن المتوقع أن تؤدي 

الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة في سلسلة 
القيمة الخاصة باألسمدة وغيرها من أصحاب 

المصالح لمساعدة المزارعين على تحسين أدائهم 
في إدارة المغذيات، إلى تحقيق تحسن مطرد في 

المتوسط العالمي لكفاءة استخدام المغذيات.

وعلى الرغم من صعوبة التعميم، فقد يتباطأ 
الطلب على أطنان المغذيات في بعض المناطق 

التي قد يتم فيها استعمال األسمدة بشلك مفرط، 
إذ سيصبح المزارعون أكثر كفاءة في استخدام 

األسمدة. من ناحية أخرى، تمثل الحاجة إلى تغذية 
أكثر توازًنا، والتي تشمل جميع المغذيات الرئيسية 

والثانوية جنًبا إلى جنب مع المغذيات الدقيقة، فرًصا 
هائلة للنمو.

وهناك أيًضا مجال كبير الستخدام األسمدة 
المحتوية على مغذيات دقيقة لمعالجة النقص في 
المغذيات الدقيقة ليس فقط في األراضي الزراعية، 

بل في البشر والحيوانات أيًضا. غير أن استعمال 
المغذيات الدقيقة للتربة الزراعية يعد من أفضل 
طرق ماكفحة سوء التغذية وتخفيف النقص في 

المغذيات في جميع أنحاء العالم، ال سيما فيما يخص 
سوء التغذية ونقص المغذيات المرتبطين بالزنك 

والسيلينيوم واليود. وقد أثبتت هذه الطريقة 
فعاليتها بشلك خاص في زيادة تركيز الزنك في 

الحبوب.

لذلك، سيتعين على قطاع األسمدة زيادة التركيز 
على القيمة أكثر من الحجم، والسعي إلى طرح 

مجموعة من المنتجات والخدمات التي ال تهدف 
إلى تحسين مردودات المحاصيل الزراعي وغلتها 

فحسب، بل إلى تحسين كفاءة النباتات والتربة 
الزراعية وصحة اإلنسان أيًضا. عالوًة على ذلك، 

سيكون على القطاع تقديم خدمات استشارية 
زراعية مخصصة وفهًما مشتراًك لمفهوم المبادئ 

األربعة لإلدارة المتاكملة للعناصر الغذائية للنبات 
)استعمال السماد المناسب في الوقت المناسب 
وبالكمية المناسبة وفي الماكن المناسب(، وهو 

مفهوم بات متأصاًل في عملية تحسين االستعمال 
المتوازن لألسمدة.

وإذ تضع سابك للمغذيات الزراعية جميع هذه 
الحقائق والعوامل نصب عينها، فإنها تستهدف 

ابتاكر مجموعة مستدامة حًقا من األسمدة 
وتوسيع محفظتها، ألنها لن تحسن كفاءة 

استخدام المغذيات فحسب، بل ستظل أيًضا مالئمة 
بيئًيا.

الخطط والقرارات والتوسعات 
والتوقعات المستقبلية

 تهدف شركة سابك للمغذيات الزراعية إلى تنمية 
حقوق مساهميها من خالل االستغالل األمثل 

ألصولها ومواردها البشرية والمالية، ودراسة أي 
فرص متاحة لزيادة الدخل وفًقا الستراتيجية الشركة 

القائمة على  التوسع والنمو. وقد قامت الشركة 
بنقل حقوق التسويق لمنتجاتها في مختلف 

األسواق المحلية واإلقليمية والدولية من سابك 
اعتباًرا من بداية عام 2022م، مما ساهم في خفض 

التاكليف. وتعمل كذلك باستمرار على متابعة 
متطلبات التشغيل اآلمن لمصانعها، وتوسيع 

قاعدة زبائنها من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن.
وتنوه شركة سابك للمغذيات الزراعية انتباه 

مساهميها الكرام إلى أنه وفًقا لخطتها لعام 
2023م، سيكون هناك توقف مجدول للعمل في 

مصانعها خالل النصفين األول والثاني من عام 
2023م على النحو التالي:

 

مصنع المغذيات الزراعية 4: ألعمال الصيانة . 	
الدورية لمصنع األمونيا لمدة 42 يوًما ومصنع 
اليوريا لمدة 41 يوًما في النصف األول من عام 

2023م.
مصنع المغذيات الزراعية 3: ألعمال الصيانة . 2

الدورية لمصنع األمونيا لمدة 41 يوًما ومصنع 
اليوريا لمدة 40 يوًما في النصف األول من عام 

2023م.
مصنع ابن البيطار: توقف مجدول لمصنع . 3

األمونيا لمدة 15 يوًما في النصف األول من 
عام 2023م.

 
كما وقعت الشركة اتفاقية ملزمة لالستحواذ 

على )49%( من رأس مال شركة "إي تي جي إنبتس 
هولدكو ليمتد" في 1443/06/21هـ الموافق 

2022/01/24م، بقيمة إجمالية قدرها )320( مليون 
دوالر أمريكي، بما يعادل )1.2( مليار ريال سعودي 

على أساس استثناء األرصدة النقدية وأرصدة الديون 
والتغير في قيمة رأس المال العامل، وهو ما سيتم 

تحديده عند إتمام الصفقة.
أما شركة "إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد" 

فهي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في 
مجال المزج والتوزيع لألسمدة الزراعية )المغذيات 

الزراعية(، وتتركز مبيعاتها على المزارعين والعميل 
النهائي في عدد من الدول األفريقية، وتأتي هذه 
الخطوة ضمن التوجهات االستراتيجية للشركة فيما 

يخص دمج عملياتها بحيث تشمل توزيع ومزج 
المغذيات الزراعية في األسواق العالمية والوصول 

إلى المزارعين والعميل النهائي،  كما أن  نطاق 
أنشطتها واالستفادة من فرص النمو للتعامل مع 

التطورات المتوقعة ووضعها في ماكنة رائدة على 
خارطة قطاع المغذيات الزراعية العالمية.
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المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

تقييم المخاطر 
لدى سابك للمغذيات الزراعية نظام متاكمل إلدارة 
المخاطر يعمل وفق نهج متسق وشامل لضمان 
استمرارية أعمال الشركة، مع االمتثال في الوقت 
نفسه للمتطلبات واللوائح، وضمان تطبيق أحدث 

اُلنظم واألساليب في المجاالت اكفًة.

األدوار والمسؤوليات
يعمل فريق إدارة الشركة على وضع إجراءات إدارة 

المخاطر واستمرارية األعمال وسياساتها وتحديثها 
لتوفير نظام رقابة يتسم بالفعالية والشمول 

واالستقاللية والشفافية. وتتضمن اختصاصات 
اإلدارة مراجعة هذه العمليات التشغيلية، وتقييم 

المخاطر المرتبطة بها، ووضع خطط لمواجهتها أو 
الحد منها. كما ُيشرف فريق العمل على بناء الُنظم 

اإللكترونية المناسبة وتطبيق المعايير المهنية 
واألخالقية.

آليات المراجعة
يتولى اكفة المراجعين الخارجيين الذين تعينهم 

الجمعية العامة، والديوان العام للمحاسبة 
بالمملكة العربية السعودية، وإدارة المراجعة 

الداخلية في شركة سابك للمغذيات الزراعية وإدارة 
المراجعة الداخلية في الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك(، أداء مختلف أنواع المراجعة 
بناًء على نطاق عملهم في المجاالت المتعلقة 

بحسابات الشركة وعملياتها التشغيلية بشلك 
منتظم، كما أنهم يصدرون تقاريرهم ويرفعونها 

بشلك مستقل إلى اإلدارة التنفيذية للشركة ولجنة 
المراجعة التابعة لمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة.

المخاطر المالية
تتمثــل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة  	

الماليــة للشــركة إذا ما تعثر عميل أو 
طرف آخر في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته 

التعاقديــة، األمر الذي ينشأ بصفة رئيسية 
بسبب الذمــم المدينة المستحقة للشركة 

من العمالء واســتثمارها في األوراق الماليــة 
االســتثمارية. وليــس لـدى الشركة تركزات 

جوهريــة لمخاطــر االئتمــان المتعلقة 
بالعمالء، حيث يتـم إيـداع النقـد وما فــي 

حكمه عادًة لـدى بنوك قائمة في المملكة 
العربية السعودية ذات تصنيف ائتماني جّيد.

مخاطر السيولة: تتمثــل مخاطــر الســيولة  	
فــي مواجهــة الشــركة لصعوبــة الوفــاء 

بالتزاماتهــا المرتبطــة بمتطلباتهــا 
د عن طريـق تسليم  الماليــة التــي تسّدَ

النقديـة أو أصول مالية أخرى. في ذلك السياق، 
تتبع شركة سابك للمغذيات الزراعية منهجية 

فــي إدارة الســيولة لكي تضمــن بقــدر 
اإلماكن وجــود ســيولة نقديــة لديهــا 

للوفــاء بالتزاماتهـا عنـد اسـتحقاقها، فـي 
ظـل الظـروف العاديـَة أو الصعبة، دون أن 

تتكبد خســائر غيــر مقبولــة أو تتعرض 
لمخاطر تضر بسمعة الشركة.

رات التي  	 مخاطر السوق: يمكن أن تؤثر التغّيُ
تطرأ على أسعار السوق مثل أسعار صرف 
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 

األسهم على دخل الشركة أو قيمة ما تملكه 
من أدوات المالية. ويتمثل الغرض من إدارة 

ض  مخاطر السوق في إدارة ومراقبة التعّرُ
لمخاطر السوق والسيطرة عليها في ضوء 
المعطيات المقبولة مع تحسين العائدات. 

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة سابك للمغذيات 
الزراعية ليست في الوقت الحالي معّرضة تعرًضا 
جوهرًيا لمخاطر السوق، وليس هناك أي تغيير 
في الطريقة التي تتم بها إدارة هذه المخاطر 
وقياسها. ذلك إّنَ الهيلك الرأسمالي للشركة 

وملفات االستثمارات لديها إنما تدعم وضعها 
المالي وتعمل على التقليل من آثار مخاطر 

السوق المحتملة.

ض الشركة لمخاطر  	 مخاطر األسعار: ينشأ تعّرُ
أسعار األوراق المالية من االستثمارات التي 

تملكها الشركة والتي ُتصنف كموجودات مالية 
مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر، وتتضمن المخاطر ذات الصلة تلك المخاطر 

المرتبطة بانخفاض أسعار المنتجات. وعلى 
لكا المستويين، فقد اتخذت سابك للمغذيات 
الزراعية اإلجراءات الالزمة للتعامل مع مخاطر 
األسعار، كما أن استثماراتها رفيعة المستوى 

على المدى الطويل تحّد من آثار أي مخاطر 
محتملة وغير متوقعة فيما يخص األسعار.

مخاطر العمالت: تنشأ مخاطر العمالت من  	
يرات  تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التّغُ

في أسعار صرف العمالت األجنبية. وال تتعرض 
الشركة بصورة جوهرية للتقلبات في أسعار 

صرف العمالت األجنبية في سياق أعمالها 
العادية، ولم تجر الشركة خالل عام 2022، 

معامالت مهمة بعمالت أخرى غير الدوالر 
األمريكي أو الريال السعودي الذي يتسم بسعر 

صرف ثابت مقابل الدوالر األمريكي.
ضة لتأثير  	 مخاطر السلع: تظل الشركة معّرَ

تقلبات السوق في أسعار مختلف مدخالت 
اإلنتاج، بما في ذلك الغاز الطبيعي وحمض 

الكبريتيك وحمض الفوسفوريك. وتدير الشركة 
من حين آلخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع 
من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.

مخاطر إدارة رأس المال: ُيمثل رأس المال حق  	
ملكية عائد لمساهمي الشركة، ويتمثل 

الغرض الرئيسي من إدارة رأس مالها جيًدا في 
دعم األعمال وتحقيق أقصى قيمة للعائد على 

المساهمين. في ذلك السياق، تدير شركة 
سابك للمغذيات الزراعية هيلك رأس مالها 
رات في  وتجري تعديالت عليه في ضوء التغّيُ

الظروف االقتصادية. وال تخضع الشركة أو أي 
من الشراكت الزميلة لها لمتطلبات رأس المال 

 المفروضة من الخارج،

وتتمثل سياسة مجلس اإلدارة في الحفاظ 
على قاعدة قوية لرأس المال من أجل 

المحافظة على ثقة المستثمرين والجهات 
الدائنة والسوق، وضمان استدامة تطورات 

األعمال في المستقبل. ويراقب مجلس اإلدارة 
العائدات على رأس المال تحدده الشركة 

نتيجًة ألنشطتها التشغيلية مقسوًما على 
إجمالي حقوق المساهمين، كما أنه يراقب 

مستوى توزيعات أرباح األسهم العادية على 
 المساهمين.

وال تزال شركة سابك للمغذيات الزراعية 
ملتزمة بمتطلبات شهادة الجودة العالمية 

األيزو )22301:2019( في أنظمة إدارة استمرارية 
األعمال، مما يساعد في التعافي السريع لإلنتاج 

بداخلها، في حالة أي تعطل في األعمال، 
وتحسين الخدمة المقدمة لعمالئها.

المخاطر التشغيلية
المخاطر المتعلقة بالتأمين: تتعرض العمليات  	

التشغيلية في شركة سابك للمغذيات 
الزراعية ألخطار ومخاطر متأصلة في العمليات 

التشغيلية داخل قطاع البتروكيماويات، بما 
في ذلك الحرائق، واالنفجارات، وانفتاق خطوط 

بات  األنابيب واالنساكبات ذات الصلة، وتسّرُ
صهاريج التخزين، واالنساكبات الكيميائية، 

وعمليات تصريف أو إطالق المواد أو الغازات 
الخطرة، والمخاطر البيئية، واألعطال المياكنيكية 

للمعدات، والحروب، واإلرهاب، والتخريب، 
والكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، قد 

تتسبب العديد من هذه المخاطر في إصابة 
شخصية أو خسائر في األرواح أو أضرار جسيمة 

أو تدمير في ممتلاكت الشركة وممتلاكت 
اآلخرين، بما في ذلك التلوث البيئي الذي يمكن 

أن يؤدي إلى إيقاف العمليات التشغيلية وفرض 
 عقوبات مدنية أو جنائية.

في ذلك السياق، تمتلك الشركة تغطية 
تأمينية بمبالغ تتوافق مع ممارسات القطاع 
ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر تلف 

الممتلاكت، وانقطاع األعمال الناتج، من بين 
أمور أخرى، عن الحرائق أو تعطل اآلالت أو 

المسؤولية تجاه الغير. ومع ذلك، ال يوجد أي 
ضمانة على أن هذه التغطية التأمينية ستكون 
اكفية لتغطية جميع الخسائر التي قد تتكبدها 

الشركة في المستقبل، أن المسؤولية 
المفروضة تباًعا على الشركة لن تتجاوز إجمالي 

أصولها.

قد ال تفي الوثائق التأمينية لدى الشركة بتغطية 
جميع المخاطر التي قد تحدث في المستقبل، بما 

في ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
تقلبات أسعار النفط والغاز	 
التنافسية الشديدة	 
األثر الجوهري والسلبي الذي يمكن 	 

فه الطبيعة الدورية لقطاع  أن ُتخلِّ
المغذيات الزراعية على أعمال الشركة

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد 	 
التطوير

الظروف التي تؤثر سلًبا على نقل 	 
المنتجات

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية 	 
المعلومات

قد تتعرض الشركة لخسائر مادية ينشأ عنها 
مطالبات ضد الشركة ال يشملها الغطاء التأميني 
بصورة لكية أو جزئية، والتي ال يتوفر لها تعويض 
للغير. باإلضافة إلى ذلك، ال يوجد أي ضمانة على 
أن التغطية التأمينية للشركة ستظل متاحة في 

السوق أو متوفرة بتلكفة مقبولة.
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وفي حال اكنت الشركة تعاني من خسائر كبيرة غير 
مشمولة في التغطية التأمينية، أو إذا تجاوزت 

أي خسارة مشمولة في التغطية التأمينية حدود 
تلك التغطية بدرجة كبيرة، فقد تتأثر األعمال تأثًرا 

جوهرًيا وسلبًيا. وهذا سيؤثر بدوره على قدرة 
الشركة على تحقيق المردودات والعوائد وقد 

يكون له تأثير جوهري وسلبي على نتائج عملياتها 
التشغيلية أو وضعها المالي.

تقلبات أسعار النفط والغاز: يمكن أن تتأثر نتائج  	
العمليات التشغيلية في الشركة تأثًرا بالًغا 

بالتقلبات في أسعار العديد من السلع، ال سيما 
الغاز والنفط ومشتقاته. ويمثل الميثان مادة 
اللقيم الرئيسية للشركة في المملكة العربية 

السعودية وتتولى وزارة الطاقة مسؤولية 
تسعيره.

مخاطر النقل: تعتمد العمليات التشغيلية في  	
شركة سابك للمغذيات الزراعية اعتماًدا كبيًرا 

على نقل المواد، وخاصة صادرات المنتجات 
النهائية، عن طريق البحر والبر، وعلى الرغم 

من أن الشركة تسعى إلى تحسين تلكفة 
توزيع المنتجات النهائية، فهي ال تستطيع 
ضمان عدم زيادة تاكليف النقل بشلك كبير 
في المستقبل، مما قد يقلل من ميزتها 

التنافسية مقارنًة بالمنتجين اإلقليميين. فأي 
مشلكة تؤثر على نقل البضائع عن طريق 

البحر، مثل الضرائب الخاصة والظروف الخطرة 
والكوارث الطبيعية، قد تؤثر سلًبا على نتائج 

 عمليات الشركة أو وضعها المالي.

بالمثل، ُتصنف بعض المنتجات التي تنقلها 
الشركة على أنها منتجات خطرة، كما يمكن 

أن يكون للمشالك الجيوسياسية والحروب 
والصراعات وحاالت الحصار التجاري والقرصنة، 
التي تؤثر على النقل، تأثيًرا سلبًيا على نتائج 

عمليات الشركة.

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير:  	
لدى الشركة العديد من المشاريع الرأسمالية 

المهمة قيد التطوير، أو في مراحل التخطيط، 
مثل توسيع وتحديث المصانع القائمة. 

كذلك، من الممكن أن تقوم الشركة بتنفيذ 
مشاريع رأسمالية أخرى خالل فترة معينة يتم 

فيها إعداد التقارير. ولك من هذه المشاريع 
ينطوي على عدد من المخاطر أثناء تشييده 
مثل تجاوز تلكفة االستثمار أو تأخير أو عدم 

اكتمال بدء المشروع، والتقصير من جانب أي 
مقاول أو مقاول من الباطن أو افتقارهما 

أو أيهما للقدرة على االمتثال لاللتزامات 
التعاقدية. وهناك مخاطر أخرى تتضمن العجز 
في التاكليف، واألحمال الزائدة على المعدات 
أو تعطلها، واألضرار التي تلحق بالعمليات أو 

التقنيات، والصعوبات في ربط منشآت المراحل، 
ومشلكات بدء التشغيل أو فترة التشغيل 

مع التاكمل الفعال للعمليات، وزيادة تاكليف 
رات  التشغيل، وااللتزامات غير المتوقعة، والتغّيُ

في الضرائب أو الرسوم.

ويمكن ألي من هذه المخاطر أن يسبب صعوبات 
في الوصول إلى مستوى الكفاءة المتوقعة 

وتحقيق وفورات في التاكليف، وقد تتأثر األرباح 
اإلجمالية للمشروع تأثًرا سلبًيا في حال عدم تحقيق 

المستويات المتوقعة من األداء أو الربحية. وهذا 
بدوره قد ُيخلف أثًرا جوهرًيا وسلبًيا على عمليات 

الشركة أو وضعها المالي.

مخاطر األعمال
التنافسية الشديدة: تعد األسواق التي ُتباع  	

فيها وُتستخدم منتجات سابك للمغذيات 
الزراعية أسواًقا شديدة التنافسية، ومن ثم 

تواجه الشركة خصائص تنافسية في عدة 
 أسواق وقطاعات جغرافية مختلفة.

ويتنوع منافسو الشركة ما بين الشراكت 
الدولية الكبرى والشراكت اإلقليمية الصغيرة، 

وقد يكون المنافسون األكبر حجًما أقدر على 
تحقيق التاكمل الرأسي بصورة أفضل على 
صعيد مراحل اإلنتاج األولية أو النهائية أو 

لكيهما، وبالتالي يكون بمقدورهم تصنيع 
منتجات أكثر اقتصادية وتوفيًرا. وقد يكون 

لدى منافسين آخرين موارد تقنية وبحثية 
 وتسويقية أكبر.

فالمنتجات التي تصنعها الشركة قد تكون 
عرضة لخطر التخلي عنها، نتيجة للتقدم 

رات في تفضيالت المستهلكين.  التقني أو التغّيُ
كما قد يتغير المشهد التنافسي بطرق غير 

متوقعة، أكن يخصص المنافسون الحاليون 
المزيد من الموارد لألسواق التي تعمل فيها 

الشركة، وقد تؤدي جميع هذه األحداث إلى 
ضغوط هبوطية على األسعار على المديين 

القصير أو الطويل.

تراخيص التقنيات: تعتمد العديد من العمليات  	
التشغيلية لدى الشركة على تراخيص التقنيات 

من أطراف خارجية ُمرخص لها، وعلى الرغم 
من أن هذه التراخيص تضفي تحسينات إلى 
عمليات األعمال والتقنيات، فليست هناك 

ضمانة إلماكنية الوصول إلى أحدث التطورات أو 
التقنيات المناسبة والتنافسية في المستقبل. 
وإنهاء أي ترخيص تقني مهم أو أي نزاع يتعلق 

باستخدامه قد يستلزم التوقف عن استخدام 
 التقنية ذات الصلة.

تستهدف استراتيجية شركة سابك للمغذيات 
الزراعية باألساس تطوير منتجات جديدة توفر 
قيمة متميزة للعمالء، والشركة عازمة على 

مواصلة تخصيص الموارد الالزمة لتطوير 
منتجات وعمليات أكثر تقدًما، مع تخصيصها 

في الوقت نفسه ميزانية لإلنفاق على أنشطة 
البحث والتطوير. ومع ذلك، فليس من الممكن 

ضمان النجاح في تطوير منتجات أو عمليات 
جديدة أو إطالقها في الوقت المناسب. 
وبالمثل، ليس هناك ضمانة لعدم تسبب 

المنتجات التي يطورها المنافسون في جعل 
عروض منتجات الشركة قديمة أو غير تنافسية، 

أو لعدم اتجاه المنافسين لتطوير منتجات 
مماثلة بتلكفة أقل، أو لتقبل السوق لمنتجات 

الشركة وابتاكراتها الجديدة.

الملكية الفكرية: تعتمد شركة سابك  	
للمغذيات الزراعية على مجموعة واسعة من 
حقوق الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد 

يتأثر الوضع المالي للشركة تأثًرا سلبًيا في 
حال تسجيل المنافسين أو اكتسابهم لحقوق 
ملكية فكرية في تقنيات محددة، أو في حال 

عدم مواكبة ابتاكرات الشركة فجأة لتطورات 
القطاع، أو في حال عدم قيام الشركة بابتاكر 
أو إطالق منتجات جديدة ناجحة. وقد تكون 
استراتيجيات ماكفحة هذه المخاطر باهظة 

الثمن ومفتقرة إلى الفعالية.

المخاطر الناشئة عن المنتجات المعيبة: يتم  	
تطوير العديد من منتجات الشركة من خالل 

عمليات التصنيع والعمليات الفنية المعقدة، 
وبالتالي فهي عرضة للمخاطر التي قد تنشأ 
عن العيوب التي قد توجد في أي من هذه 

المنتجات. وتزداد هذه المخاطر عندما يقوم 
العمالء بدمج منتجات الشركة في منتجات 
أخرى، ثم بيع الناتج بعد ذلك للمستهلكين.
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وعلى الرغم من أن شركة سابك للمغذيات 
الزراعية تحدد مسؤوليتها تجاه العمالء عن عيوب 

منتجاتها وفًقا التفاقيات البيع والشراء، فاللوائح 
القانونية في عدد من الدول تفرض مسؤولية 

صارمة على الشركة المصّنعة أو الجهة المستوردة 
للمنتجات، وهو أمر ال يمكن الحد منه. وعالوًة على 

ذلك، تمارس الشركة جزًءا كبيًرا من أعمالها بدون 
ن البائعين من الحد  عقود محددة المدة، مما يمكِّ

من مسؤوليتهم.

ويمكن أن تؤدي أي عيوب في المنتجات المصنعة 
من قبل الشركة إلى تكبدها تاكليف ضخمة، بما في 
ذلك النفقات المتعلقة باستعادة المنتجات المتاحة 

لالستخدام النهائي من جانب عمالء الصناعات 
التحويلية أو عمالئهم، واستبدال المواد المعيبة، 

وشطب المخزون المعيب، وفقدان المبيعات 
المحتملة. وإضافــًة إلــى ذلــك، قــد يــؤدي 

حــدوث مثــل هــذه العيــوب إلــى مطالبــات 
تتعلــق بالمســؤولية عــن المنتــج والضمــان، 

بمــا فــي ذلــك المســؤولية عــن األضــرار 
الناجمــة عــن مثل هذه العيوب، وقد يكون ألي 

من هذه األحداث أو جميعها تأثير سلبي رئيسي 
على أعمال الشركة أو وضعها المالي أو سمعتها.

المخاطر المرتبطة بالقطاع: يتعرض قطاع  	
المغذيات الزراعية لدورات من التوسع 

واالنكماش وفًقا للتحراكت التي يسجلها 
االقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى حدوث 

تقلبات على صعيد العرض والطلب. وعلى 
الرغم مما يمكن أن يؤدي إليه التوسع القائم 

على سرعة االستجابة في القدرة اإلنتاجية من 
زيادة المعروض أو انخفاض األسعار أو انخفاض 
هوامش الربح، فليس بمقدور الشركة التنبؤ 
بدقة بهذه االتجاهات والدورات االقتصادية 

أو بمدتها وتواريخ حدوثها، وهي لكها تمثل 
عوامل يمكن أن تؤثر تأثيًرا كبيًرا على األعمال 

ونتائج العمليات أو الوضع المالي.

المخاطر المرتبطة بتقنية المعلومات: تعتمد  	
الشركة على عدد من ُنظم تقنية المعلومات 

لتشغيل عملياتها اليومية، ونتيجًة لتزايد درجة 
تعقيد تقنيات االتصاالت اإللكترونية وتقنية 

المعلومات، تكون الشركة معرضة لمجموعة 
متنوعة من المخاطر التي تنشأ نتيجًة عن 

فقدان البيانات أو سرقتها، والهجمات 
السيبرانية، وتوقف األعمال، وتعطل الُنظم 

وتقادمها التقني.

وتشلك التهديدات العالمية في مجال أمن  	
المعلومات وزيادة الجرائم اإللكترونية بدورها 
مخاطر على سرية البيانات، والعمليات والبنية 

التحتية لُنظم تقنية المعلومات والشباكت 
والمنشآت والمنتجات. فقد يؤدي انتهاك 

سرية ُنظم تقنية المعلومات المهمة 
بات غير  وتطبيقاتها أو التالعب فيها إلى تسّرُ
خاضعة للرقابة على صعيد البيانات والمعارف، 

 مما يكون له أثر مباشر على أعمال الشركة.

وعلى الرغم من امتالك الشركة نظًما احتياطية، 
فليست هناك أي تأكيدات على أن هذه النظم 

سوف تعمل بكفاءة أو بالسرعة المتوقعة. 
ففي حال تجاوزت هذه التهديدات التدابير 

قها الشركة، فربما تؤدي إلى  األمنية التي تطبِّ
انتهاك سرية المعلومات، واالستخدام غير 

السليم للُنظم والشباكت، والتالعب بالبيانات 
وتلفها، وتعطل اإلنتاج واضطراب التشغيل، 

مما قد يؤثر بدوره تأثيًرا جوهرًيا وسلبًيا على 
أعمال الشركة ووضعها المالي.

المخاطر الناشئة عن النزاعات والتقاضي:  	
تتعرض الشركة لمخاطر تتعلق باإلجراءات 

القانونية والتنظيمية التي تكون طرًفا فيها، 
واإلجراءات التي قد تنشأ في المستقبل. 
وقد تشمل هذه المخاطر على المخاطر 

المتعلقة بااللتزامات ذات الصلة بالمنتجات، 
وأنظمة المنافسة، وماكفحة االحتاكر، ومراقبة 

الصادرات، وحماية البيانات، والنظام الذي 
يحكم براءات االختراع والمشتريات، والتشريعات 

الضريبية، وحماية البيئة. وقد يؤدي انخراط 
الشركة في الدعاوى القضائية واإلجراءات 

التنظيمية إلى فرض غرامات أو عقوبات أو 
 التأثير سلًبا على سمعتها.

ولما اكن من غير الممكن التنبؤ بإجراءات 
التقاضي واإلجراءات التنظيمية، فإن أي إجراءات 

قانونية أو تنظيمية أو متعلقة بتسوية 
المنازعات مما تنخرط فيه الشركة أو تكون 
طرًفا فيه، قد تؤدي إلى عقوبات يمكن أن 
تؤدي بدورها إلى تاكليف وخسائر ونفقات 

كبيرة. عالوًة على ذلك، قد ال تتم تغطية هذه 
الخسائر والتاكليف والنفقات بصورة لكية أو 

جزئية من خالل المزايا التأمينية. وعالوًة على 
ذلك، قد تؤدي التحقيقات في المخالفات 

القانونية أو التنظيمية المحتملة إلى فرض 
عقوبات مدنية أو جنائية وعواقب مالية أخرى، 

ف تأثيًرا سلبًيا وجوهرًيا على الوضع  وقد ُتخلِّ
المالي للشركة وسمعتها.

تعيين الموظفين والمحافظة عليهم: تعتمد  	
شركة سابك للمغذيات الزراعية على المديرين 

التنفيذيين والموظفين الرئيسيين لديها لتعزيز 
األداء، ويعتمد نجاحها المستقبلي اعتماًدا 
جزئًيا على استمرارها في جذب الموظفين 

ذوي المهارات العالية ودمجهم والمحافظة 
عليهم حتى في ظل استمرار زيادة الطلب على 

تعيين الموظفين ذوي الخبرة والمؤهالت. 
وقد ال تنجح الشركة في سعيها إلى توظيف 

أو تدريب أو المحافظة على الموظفين 
المؤهلين الالزمين في المستقبل، ومما 

يزيد من حدة ذلك الوضع حاجة الشركة إلى 
تقديم تعويضات أعلى ومزايا تنافسية أخرى، 

أو انتقال مسؤوليها التنفيذيين أو موظفيها 
الرئيسيين على نحو غير متوقع للعمل لدى 

شراكت منافسة. وقد تؤثر هذه العوامل تأثيًرا 
سلبًيا وجوهرًيا على أعمال الشركة أو وضعها 

 المالي.

مخاطر االمتثال: يشتمل سجل المخاطر على  	
المخاطر المتعلقة بالمحافظة على الموارد 
البشرية، والتركيز على تحسين بيئة العمل، 

ولكاهما ينعكس إيجاًبا على تحسين األداء. ولم 
تغفل الشركة عن تقييم المخاطر المتعلقة 

باالمتثال للمتطلبات النظامية ذات الصلة. 
فلدى الشركة نظام رقابة داخلية قوي كما أنها 

تقوم بتلبية متطلبات التدريب على قواعد 
األخالقيات واالمتثال ضمن ما لديها من ثقافة 

راسخة للحوكمة واالمتثال.

المخاطر المتعلقة باالستدامة
اللوائح الوطنية واإلقليمية: تلتزم شركة سابك  	

للمغذيات الزراعية بااللتزام بجميع األنظمة 
واللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالبيئة 

والصحة والسالمة واألمن. وهذه األنظمة 
م جوانب  واللوائح تضع مختلف المعايير، وتنظِّ

محددة، وتفرض عقوبات مدنية وجنائية 
ومسؤوليات أخرى تجاه المخالفات، وفي 

ظروف معينة، يكون لديها التزامات بإصالح 
المرافق والمواقع الحالية والسابقة التي يتم 

فيها إجراء العمليات. وإضافًة إلى ذلك، قد يتم 
تطبيق أحاكم خاصة في مناطق التشغيل ذات 

الحساسية البيئية.

وليس بمقدور الشركة التنبؤ باللوائح المستقبلية 
التي سيتم سنها مستقباًل أو بكيفية إدارتها أو 

إنفاذها. وااللتزام باألنظمة أو اللوائح األكثر حزًما - 
أو سياسات اإلنفاذ األكثر صرامًة التي تفرضها أي 

سلطة تنظيمية - قد يستلزم نفقات مادية من أجل 
تغطية تركيب وتشغيل األنظمة والمعدات الالزمة 

التخاذ التدابير الالزمة. ويمكن ألي من هذه األحداث 
ف تأثيًرا جوهرًيا وسلبًيا على  أو جميعها أن ُيخلِّ

أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، 
 فضاًل عن اإلضرار بسمعتها.

المخاطر المتعلقة بالمسؤوليات تجاه البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

المخاطر المتعلقة بزيادة الرسوم 	 
المفروضة على انبعاثات الغازات الدفيئة

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة	 
المخاطر المتعلقة بالحوادث التي يكون 	 

فيها لمنتجات شركة سابك للمغذيات 
الزراعية دور
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االلتزام الدولي: يمثل غاز ثاني أكسيد الكربون  	
منتًجا ثانوًيا لحرق أنواع مختلفة من الوقود، 

بما في ذلك النفط والغاز، كما أنه يعتبر 
واحًدا من الغازات الدفيئة. ونظًرا ألن المملكة 
العربية السعودية واحدة من الدول الموقعة 

على اتفاقية باريس، فإن االلتزام ببنود هذه 
االتفاقية يستلزم خفض انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون داخل الدولة وفي جميع 
أنحائها. وقد تتغير مسؤوليات الشراكت 

السعودية تغيًرا كبيًرا بعد تطبيق اللوائح ذات 
الصلة. فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه اللوائح 

أن تزيد من تاكليف تشغيل وصيانة مرافق 
التصنيع الخاصة بالشركة و/أو تاكليف تركيب 

أجهزة جديدة للتحكم في االنبعاثات وإدارة أي 
انبعاثات محتملة الغازات الدفيئة. وقد يكون 

لهذه الزيادة في التاكليف التشغيلية وااللتزام 
تأثير جوهري وسلبي على األعمال ونتائج 

العمليات والوضع المالي.

الحوادث المتعلقة بالمنتجات: نظًرا لكون شركة  	
سابك للمغذيات الزراعية واحدة من الشراكت 

العاملة في المواد الخطرة، فإن أعمالها 
معرضة بطبيعتها لمخاطر االنساكبات أو 

عمليات التصريف أو غيرها من أشاكل إطالق 
هذه المواد الخطرة في البيئة. فالشركة 

تستخدم المنتجات الكيميائية المتطايرة 
والمتفجرة كمواد خام وتقوم بتصنيعها 

وتخزينها ونقلها. وعند إطالق هذه المواد 
في البيئة، يمكن أن يكون لها تأثير سلبي 

يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، االنفجارات 
أو الحرائق داخل مرافق اإلنتاج أو الخدمات 

اللوجستية، وتصريف الملوثات والغازات السامة 
في الغالف الجوي، وتصريف الكيماويات الخطرة 
بًرا أو في المجاري المائية. وقد تؤدي الحوادث 

التي تنطوي على هذه المواد أو غيرها إلى 
حرائق أو انفجارات أو حاالت تلوث شديدة أو أي 
ظروف اكرثية أخرى، مما قد يتسبب في وقوع 

أضرار أو إصابات جسيمة لألشخاص أو الممتلاكت 
أو البيئة، فضاًل عن التعطل الذي تشهده بيئة 

العمل وسير األعمال.

ويمكن أن تؤدي هذه األحداث إلى تعطل المعدات 
أو إغالق المرافق، ونشوء دعاوى مدنية، وعمليات 
تحقيق جنائية، وإجراءات إنفاذ تنظيمية، والتي قد 
تؤدي جميعها إلى مسؤولية كبيرة على الشركة. 

ومن شأن أي ضرر يلحق باألشخاص أو الممتلاكت، 
أو أي انخفاض آخر في القدرة على إنتاج أو توزيع 

المنتجات أن يؤدي إلى انخفاض كبير في اإليرادات 
واألرباح. وقد يتسبب ذلك أيًضا في وجود تاكليف 

إضافية كبيرة الستبدال األصول أو إصالحها، 
اعتماًدا على طبيعة الحادث. كذلك، قد تصبح 

الشركة مسؤولة أمام أطراف خارجية عن األضرار، 
بما في ذلك اإلصابات الشخصية واألضرار التي 

تلحق بالممتلاكت مما ينجم عن التخلص من المواد 
الخطرة أو إطالقها في البيئة. وقد ال تكون الشركة 

مشمولة بتغطية تأمينية اكملة أو بأي تغطية 
تأمينية على اإلطالق ضد هذه األحداث التي قد 

 تؤدي جميعها إلى آثار سلبية مادية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض األنظمة البيئية التي 
تسري على الشركة يمكن تفرض عليها مسؤولية 

صارمة، بغض النظر عن الخطأ، تتمثل في فرض 
تاكليف التنظيف على من تخلصوا من المواد الخطرة 

أو أطلقوها في البيئة. ونتيجًة لذلك، وبسبب 
طبيعة أعمال الشركة، فإنها قد تتحمل مسؤوليات 

تخص التنظيف البيئي فيما يتعلق بمرافقها 
الحالية أو السابقة، أو مرافق الغير المجاورة أو 

القريبة، أو مواقع التخلص البعيدة. غير أنه يكون 
من المستحيل غالًبا تقييم مخاطر التلوث وتاكليف 

 التنظيف المرتبطة بها، والتي ربما تكون كبيرة.

المخاطر السياسية واالجتماعية
التغيرات في الظروف المناخية: يتأثر القطاع الزراعي  	

بشلك كبير بالظروف المناخية المحلية والتغيرات 
الملحوظة في أنماط الطقس المعتادة في منطقة 

معينة، وقد تؤدي االختالفات في المناخ المحلي 
أو الكوارث الرئيسية المتعلقة بالطقس إلى تقليل 

الطلب على المغذيات الزراعية، ال سيما على المدى 
القصير. ففي حالة تعرض المنتجات الزراعية، أو 

األراضي التي تزرع فيها، للتلف أو إذا اكنت هذه 
التغييرات أو االختالفات أو الكوارث تقلل من دخل 

المزارعين، فسيكون من شأنها أن تقلل من 
 قدرتهم على شراء منتجات الشركة.

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن يكون أثر الظروف 
المناخية غير المواتية بالًغا وأن يؤدي إلى تأخيرات أو 
اضطرابات متقطعة خالل مواسم زراعة المحاصيل، 

مما يساهم بدوره في اتجاه المزارعين الستخدام 
أشاكل مختلفة من األسمدة التي يتم استخدامها 

في أوقات محددة. وبالمثل، فإن سوء الظروف 
المناخية بعد الحصاد قد يؤخر فرص استخدام 

األسمدة في موسم الخريف، وهو الموسم 
التقليدي الستخدام األسمدة في مناطق جغرافية 
معينة. ويمكن أن يكون للطقس أيًضا تأثير سلبي 

على حجم المحاصيل، مما يقلل من دخل المزارعين 
 وربما يضعف قدرتهم على شراء األسمدة.

السياسات الزراعية الحكومية: تستفيد الشركة في  	
العديد من األسواق من السياسات الحكومية التي 

تدعم القطاع الزراعي. وتشمل هذه السياسات 
برامج دعم السلع التي تقدم اإلعانات للمزارعين 

لمساعدتهم على شراء منتجات المغذيات الزراعية؛ 
ورسوم التصدير على منتجات المغذيات الزراعية؛ 

والسياسات التي تؤثر على أسعار المواد الخام 
المستخدمة في إنتاج المغذيات الزراعية؛ وغيرها 
من البرامج التي تقيد عدد الهكتارات التي يمكن 

زراعتها، أو التي تستلزم زراعة أنواع معينة من 
المحاصيل وتحد من استخدام منتجات المغذيات 

الزراعية في مناطق معينة. ونتيجًة لهذه 
السياسات التي كثيًرا ما تتضمن دعًما مباشًرا أو غير 

مباشر للمزارعين، يكون المزارعون في الغالب قادرين 
على اإلنفاق على المغذيات الزراعية بدرجة أكبر مما 

 ينفقونه في غياب مثل تلك السياسات.

كذلك، قد تنظم السياسات الحكومية مساحة 
األراضي التي يمكن استخدامها لزراعة المحاصيل، أو 

أنواع المحاصيل المزروعة وأسعارها، مما قد يؤثر 
سلًبا على الطلب على منتجات الشركة. ومن شأن أي 
تغيير في السياسات الحكومية بسبب هذه العوامل 
أو غيرها إلى انخفاض في الطلب وكذلك في أسعار 

ف تأثيًرا  منتجات المغذيات الزراعية، مما قد يكون يخلِّ
 سلبًيا جوهرًيا على أعمال الشركة ووضعها المالي.



25 24

 تقرير مجلس اإلدارة  2022)سابك( للمغذيات الزراعية

التشريعات الدولية: قد تؤدي المعاهدات  	
واالتفاقيات الدولية، مثل االتفاقيات الصادرة عن 

منظمة التجارة العالمية، إلى تخفيض الدعم المقدم 
للمنتجين الزراعيين أو إلى تغييرات سلبية أخرى في 
الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي، مما قد 

يعيق نمو الطلب أو يتسبب في انخفاض أسعار 
 منتجات المغذيات الزراعية.

باإلضافة إلى ذلك، فإن العديد من المناطق 
القضائية، بما في ذلك المنطقة االقتصادية 

األوروبية، تدرس، وقد تعتمد، فرض قيود 
على استخدام بعض منتجات المغذيات الزراعية 

وتطبيقها، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بأثر 
هذه المنتجات على البيئية، و/أو قد تفرض قيوًدا 

على محتوى الاكدميوم والمعادن الثقيلة األخرى 
في األسمدة بسبب المخاوف الصحية من اآلثار 

الضارة لهذه العناصر. وإذا تم ذلك، فقد تؤثر هذه 
القيود على الطلب على منتجات المغذيات الزراعية 

 وأسعارها تأثيًرا سلبًيا.

ضوابط التجارة الدولية: تعمل شركة سابك  	
للمغذيات الزراعية على تصدير منتجاتها إلى دول 

تتّبنى أدوات الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح 
ماكفحة اإلغراق وماكفحة الدعم. وقد يؤدي عدم 

االلتزام بهذه القوانين واللوائح إلى فرض رسوم 
ماكفحة اإلغراق أو ماكفحة الدعم. وترى الشركة أنه 

من المرجح زيادة تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع 
التجاري وغيرها من أشاكل الضوابط التجارية في 

المستقبل، ومن شأن فرضها على واردات شركة 
ديها  سابك للمغذيات الزراعية أو صادراتها أو مورِّ

أو زبائنها أن يتسبب في إحداث أثر جوهري وسلبي 
 على أعمال الشركة. 

االلتزام التنظيمي: تخضع الشركة ألنظمة ولوائح  	
عديدة تتعلق بمتطلبات الترخيص، والتزامات البيئة 

والصحة والسالمة، والضوابط المتعلقة بالموجودات 
واالستثمار، وإرشادات التسويق، والضغوطات 

واالتجاهات المتعلقة بتغير المناخ، وغيرها من 
المتطلبات. ومن الممكن أن يؤدي االلتزام بهذه 

األنظمة واللوائح ملكًفا، وتتحمل الشركة التاكليف، 
بما في ذلك النفقات الرأسمالية، وستستمر في 

تحملها من أجل االلتزام بهذه المتطلبات. وعالوًة 
على ذلك، فإن عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح 

أو أي تغييرات تطرأ عليها، بما في ذلك سن لوائح 
إضافية، يمكن أن يحدث أثًرا جوهرًيا وسلبًيا على 

 أعمال الشركة.

ع مواد  في سياق متصل، تستخدم الشركة وتصنِّ
كيماوية خطرة تخضع ألنظمة ولوائح محددة 

تفرضها العديد من السلطات الحكومية المحلية 
والوطنية في جميع البلدان التي تعمل فيها. 

باإلضافة إلى ذلك، على الشركة أن تثبت للسلطات 
المعنية أن المنتج آمن لالستخدامات المقصودة 
ع وفًقا للوائح المعمول بها، من أجل  وأنه مصّنَ
الحصول على الموافقة التنظيمية على إجراءات 

اإلنتاج والمنتجات الجديدة. وتستغرق عملية 
الحصول على مثل هذه الموافقات التنظيمية وقًتا 

طويال وقد تخضع لتأخيرات كبيرة وغير متوقعة. 
وعالوًة على ذلك، قد ال يتم منح الموافقات 

التنظيمية في الوقت المناسب، أو قد ال يتم منحها 
على اإلطالق، مما يكون من شأنه التأثير سلبًيا على 
القدرة على تقديم منتجات جديدة أو االستمرار في 

توزيع المنتجات الحالية وتوليد اإليرادات منها، وهو 
 ما سيؤثر تباًعا على األعمال تأثيًرا سلبًيا ملموًسا.

في السياق نفسه، قد تتغير األنظمة واللوائح 
وتفسيراتها وتطبيقاتها من وقت آلخر، وقد يكون 

ألي تغيير، أو اختالف في وجهات نظر أي سلطة 
عن وجهة نظر الشركة، تأثير سلبي ملموس على 

أعمال الشركة. باإلضافة إلى ذلك، ربما يتم سن 
أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل، مما يؤدي إلى 

نشوء تاكليف إضافية تتعلق بااللتزام بهذه اللوائح 
التنظيمية، ومصادرة المنتجات و/أو استعادتها، 

أو إلى فرض غرامات مالية. وقد يعيق أي من هذه 
األنظمة أو اللوائح أو نتائجها أو يحول دون تطوير 

المنتجات وتوزيعها وبيعها. عالوًة على ذلك، 
فإن إخضاع أي من المواد الخام أو المنتجات الخاصة 

بالشركة لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف من شأنه أن 
يؤثر تأثيًرا سلبًيا على توافرها أو قابليتها للتسويق، 

أو قد يؤدي إلى فرض حظر على استيرادها أو 
شرائها أو بيعها، أو قد يستلزم من الشركة تحمل 
تاكليف متزايدة لاللتزام بمتطلبات اإلشعار أو وضع 

العالمات أو المناولة، ولك منها يؤثر سلًبا على 
 الوضع المالي للشركة.

عدم االستقرار السياسي واالجتماعي: تقع شركة  	
سابك للمغذيات الزراعية في موقع مركزي بمنطقة 

ذات أهمية استراتيجية، وقد اكنت أجزاء من هذه 
المنطقة عرضة لعدم االستقرار السياسي واألمني 

في السنوات األخيرة. وربما تؤثر أي تطورات سياسية 
جديدة أو سلبية تأثيًرا كبيًرا على النتائج التشغيلية 
للشركة، مثل انخفاض الطلب على منتجاتها، في 

حال تضرر المنتجات الزراعية أو األرض التي ُتزرع 
فيها، أو حال تسبب هذه التغييرات في تقليل دخل 

 المزارعين ومن ثم قدرتهم على شراء المنتجات.

وفي الوقت الحالي، تعاني العديد من دول 
المنطقة من الصراعات المسلحة و/أو االضطرابات 

االجتماعية والسياسية، وال يزال عدم االستقرار في 
مناطق أخرى يشلك مصدر قلق رئيسي. باإلضافة إلى 

ذلك، فإن طرق الشحن المهمة، التي تمثل الممر 
الرئيسي الستيراد المنتجات وتصديرها من المملكة 

العربية السعودية وإليها، تكون ذات حساسية، وأي 
إغالق أو حوادث سلبية سيعيق إلى حد كبير قدرة 

 شركة سابك للمغذيات الزراعية على نقل منتجاتها.

وتؤدي جميع هذه العوامل إلى استمرار حالة عدم 
اليقين فيما يخص توقع أداء األعمال على المدى 

القصير إلى المتوسط.



أداء األعمال
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مراجعة رأس المال المالي

التشغيل واإلنتاج

بلغ اإلنتاج الفعلي لعام 2022م )8,447( ألف طن متري 
مقارنًة بـ )7,805( آالف طن متري لعام 2021م، بزيادة 

قدرها )8%( في 2022م.
و يعود سبب زيادة الكميات المنتجة إلى اإلدارة 

الفعالة للمصانع في العام الحالي.
ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خالل 

عام 2022م مقارنًة بإنتاج عام 2021م.

التسويق والمبيعات

بلغ إجمالي الكميات الُمباعة خالل العام 2022م 
ما مجموعه 6,895 ألف طن متري، مقارنًة بما 
مجموعه 5,056 ألف طن متري في عام 2021م، 

بزيادة قدرها 36% ويعود هذا االرتفاع في 
المبيعات إلى تولي مسؤولية التسويق المباشر 

لمنتجات المغذيات الزراعية التابعة للشراكت التابعة 
والزميلة بداية عام 2022م. وكذلك إلى االتجاه 

التصاعدي العام الذي شهده السوق.

٢٪  أخرى٤٠٪  األمونيا٥٨٪  اليوريا

٧٤٠٠
٧٦٠٠
٧٨٠٠
٨٠٠٠
٨٢٠٠
٨٤٠٠
٨٦٠٠

٧,٨٠٥

٨,٤٤٧ 

٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢

٠

٢٠٠٠

٤٠٠٠

٦٠٠٠

٨٠٠٠

 ٥,٠٥٦ 

 ٦,٨٩٥ 
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مراجعة رأس المال المالي

األصول والخصوم، ونتائج األعمالالتحليل الجغرافي إليرادات الشركة والشراكت التابعة لها

بلغ صافي الربح 10,037 مليون ريال سعودي خالل 
السنة المالية الحالية 2022م، بزيادة تقارب )%92( 
مقارنة بصافي الربح للسنة المالية 2021م، البالغ 

5,228 مليون ريال سعودي.

أخرى
٪١٠

المملكة العربية
السعودية

٪١٢
بنغالديش

٪١٠٠٪٦

النسبة المئوية لإليرادات

الواليات المتحدة
االمريكية 

٪٢٠
سنغافورة

٪٣٣
الهند
٪١٩

نتائج األعمال )باأللف ريال سعودي(

قائمة المركز المالي )أالف الرياالت السعودية(

8	920	202020	202*2022القوائم المالية

18,980,8309,591,9753,327,5423,287,5823,859,836اإليرادات

)1,728,590()1,593,557()1,662,354()3,085,385()7,793,978(تاكليف اإليرادات

11,186,8526,506,5901,665,1881,694,0252,131,246إجمالي الربح

10,036,7645,228,0161,294,4011,473,9191,738,438صافي الربح للشركة األم

8	920	202020	202*2022البيان 

16,747,6829,344,6152,713,5592,167,9982,249,981 األصول المتداولة

10,309,00310,508,5337,281,2187,494,5447,254,486 األصول غير المتداولة

489,994,7779,662,5429,504,467	,9,853	27,056,685 إجمالي األصول

2,448,9081,565,652639,107681,385855,264الخصوم المتداولة

3,637,8001,260,2361,195,061984,866743,154الخصوم غير المتداولة

8	598,4,		666,25,	68	,834,	6,087,7082,825,888إجمالي الخصوم

*مالحظة: تتوافق القوائم المالية للشركة لألعوام 2022م و2021م و2020م و2019م و2018م مع المعايير الدولية للتقرير المالي، وقد تم 
إعادة بعض التصنيفات بناًء على آخر قوائم مالية.

اإلجماليسابك للمغذيات الزراعيةابن البيطارالبيروني

1.280.0018.7220الواليات المتحدة االمريكية 

0.860.005.146بنغالديش 

1.441.6615.9019الهند 

6.211.464.3212المملكة العربية السعودية 

1.226.4225.3633سنغافورة 

1.060.918.0310أخرى

00	0.4677.47	2.07	اإلجمالي
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إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
التغيرات +بالمليون ريال سعودي

أو )-(
نسبة التغير 	202*2022البند

98%18,9819,5929,389المبيعات

152%7,7943,0854,681تلكفة المبيعات

72%11,1876,5074,708إجمالي الربح

مصاريف بيع وتوزيع، وأبحاث، 
وعمومية وادارية، بدل خسارة ائتمان 

متوقعة )ECL(، وإيرادات )مصروفات( 
تشغيلية أخرى

84875395%13

80%10,3395,7544,585الدخل من العمليات

*مالحظة: تم إعادة بعض التصنيفات بناًء على آخر قوائم مالية 
*أسباب الزيادة في صافي الربح للعام الحالي مقارنًة بالعام الماضي:

زيادة متوسط أسعار بيع منتجات الشركة والكميات المبيعة ذات الصلة.	 
على الرغم من الزيادة في صافي الربح، فقد حد من أثر هذه الزيادة:

زيادة عمليات البيع والتوزيع كونها المسوق المباشر. 	 
زيادة مصاريف الزاكة والدخل بسبب ارتفاع اإليرادات.	 

التدفقات النقدية

بلغ صافي النقد من األنشطة التشغيلية لعام 
2022م 11,606 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 

6,487 مليون ريال سعودي، أو 127% على أساس 
سنوي، ويرجع ذلك في األساس إلى زيادة األرباح قبل 

الزاكة وضريبة الدخل بنسبة 83%. واكن لذلك تأثير 
على بقية مكونات التدفق النقدي من األنشطة 

 التشغيلية.

بلغ صافي النقد المستخدم في األنشطة 
االستثمارية لعام 2022م 4,288 مليون ريال سعودي، 

أي زيادة قدرها 3,981 مليون ريال سعودي أو 
1,288% مقارنة بعام 2021. ويعزى هذا التغيير بشلك 
رئيسي إلى االستثمار في صافي االستثمارات قصيرة 

األجل بمبلغ 3,798 مليون ريال سعودي.

بلغ صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل 
لعام 2022م 3,995 مليون ريال سعودي بزيادة 

قدرها 2,623 مليون ريال سعودي أو 191% مقارنة 
بعام 2021م، ويرجع ذلك بشلك رئيسي إلى زيادة 

توزيعات األرباح بنسبة %220.

بلغ النقد وما في حكمه في نهاية عام 2022م 
8,618 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 3,323 

مليون ريال سعودي أو 63% مقارنة بعام 2021م، 
ويرجع ذلك بشلك رئيسي إلى الزيادة في صافي 

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.

وبلغ التدفق النقدي الحر لعام 2022م 11,012 مليون 
ريال سعودي، أي زيادة قدرها 6,203 مليون ريال 

سعودي، أو 150% مقارنة بعام 2021م.
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مراجعة رأس المال المالي

االستثمارات أو االحتياطيات التي تم 
تأسيسها لمصلحة موظفي الشركة 

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

تبني عدد من البرامج التحفيزية مثل برنامج االدخار 
الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على االدخار 

الشراكت التابعة

األسهم وأدوات الدين الخاصة بالشركة والشراكت التابعة لها

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
ال توجد أي قروض على شركة سابك للمغذيات الزراعية أو الشراكت التابعة لها أثناء السنة المالية 2022م.

	2022202البند 

901,733952,264ماكفأة نهاية الخدمة

74,07551,607برنامج االدخار

508,946553,068 القروض وتمليك الوحدات السكنية

556,939,	484,754,	اإلجمالي

اسم الشركة التابعة
 رأس مال الشركة

نسبة الملكيةالتابعة
 النشاط األساسي

للشركة التابعة
 الدولة محل المقر
بلد التأسيسالرئيسي للعمليات

1- الشركة الوطنية لألسمدة 
 المملكة العربيةتصنيع األسمدة% 494,700,00050الكيماوية )ابن البيطار(

السعودية
 المملكة العربية

السعودية

2- شركة سابك الستثمارات 
% 25,000100المغذيات الزراعية

 تعدين المعادن
 الكيميائية ومعادن

 األسمدة وصنع
  األسمدة والمركبات

النتروجينية

 المملكة العربية
السعودية

 المملكة العربية
السعودية

كما تمتلك شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية حصًصا في الشراكت التالية:

1- الشركة الوطنية لألسمدة 
 المملكة العربيةتصنيع األسمدة% 494,700,00050الكيماوية )ابن البيطار(

السعودية
 المملكة العربية

السعودية

2- شركة الجبيل لألسمدة 
 المملكة العربيةتصنيع األسمدة% 671,500,00050)البيروني(

السعودية
 المملكة العربية

السعودية

نوع الشركةعدد األسهم الشركة

شركة مساهمة مدرجة476,035,404سابك للمغذيات الزراعية

نوع الشركةعدد  الحصصالشركة

494,700,000الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية )ابن البيطار(

شراكت ذات مسؤولية محدودة 25,000شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

671,500,000شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زاكة أو ضرائب أو رسوم أو 
أي مستحقات أخرى لم ُتسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان ألسبابها )باأللف 

ريال سعودي(.

تفاصيل أدوات الدين  للشركة وشراكتها التابعة 

لم تصدر الشركة أو أي من الشراكت التابعة لها أي أدوات دين )صكوك أو سندات( خالل السنة المالية 2022م.

تهدف سياسة التمويل القائمة لدى الشركة إلى ضمان توفير مستويات اكفية من السيولة في جميع 
األوقات، مع تحسين عائدات المساهمين، وتعتبر التدفقات النقدية نظير عمليات الشركة من أهم المصادر 
الرئيسية للسيولة باإلضافة إلى االقتراض بموجب تسهيالت بنكية، إذا لزم األمر. ويتمثل االستخدام األساسي 

لهذه السيولة في دعم الخطط االستراتيجية للشركة وطموحاتها التنموية من خالل تمويل العمليات 
االستثمارية ومتطلبات نفقاتها الرأسمالية، باإلضافة إلى توزيع األرباح على المساهمين.

وقد وصلت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم لعام 2022م إلى 19,894 مليون ريال سعودي، 
بزيادة قدرها 4,343 مليون ريال سعودي )28%( مقارنًة بعام 2021م.

2022

بيان األسبابوصف موجز البند
المبالغ 

المدفوعة

المدفوعات 
المستحقة حتى 

نهاية الفترة المالية 
السنوية

ارتفاع األرباحمخصص للزاكة لعام 2022م196,661402,775الزاكة

المؤسسة العامة للتأمينات 
ًمخصص  شهر ديسمبر 75,1296,995االجتماعية

2022م
سوف يتم الدفع 

خالل 2023م

---473تاكليف تأشيرات جوازات 

بما يضمن زيادة دخلهم والمساهمة في تأمين 
مستقبلهم، باإلضافة إلى برنامج القروض وملكية 
المساكن، الذي يعزز بدوره توفير المسكن المالئم 

للموظفين وأسرهم.
يوضح الجدول التالي قيمة المخصصات المرصودة 

خالل السنة المالية 2022م لمصلحة موظفي 
الشركة.
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العمليات التشغيلية

التقنية واالبتاكر
لّما اكنت مجموعة عمل التقنية واالبتاكر مجموعة 

متعددة التخصصات، فهي تركز على التطوير 
االستراتيجي لألنشطة المتعلقة بالمنتجات 

والتقنيات الالزمة لترسيخ الماكنة الريادية العالمية 
التي تتبوؤها سابك للمغذيات الزراعية وتعزيزها 

والمحافظة عليها.
المجموعات الرئيسية ومجاالت التركيز الرئيسية 	
تقنية النيتروجين: تدعم أصول التصنيع من  	

خالل استكشاف التقنيات وتطويرها ودعم 
العمليات

منتجات األسمدة المتخصصة: تركز على تطوير  	
منتجات مميزة الستخدامها في الزراعة 

المستدامة
التقنيات المتميزة والمبتكرة: تعمل على تطوير  	

مشاريع طويلة األمد تهيئ الشركة لتلبية 
المتطلبات المستقبلية في قطاع األسمدة

تطبيق المعايير البيئية واالجتماعية وحوكمة  	
الشراكت: تقوم، في ظل ما تضمه من ممثلين 

من جميع اإلدارات، بتطوير جوانب مختلفة 
من المعايير البيئية واالجتماعية والمتعلقة 
بحوكمة الشراكت ودمج التقارير ذات الصلة 
بهذه المعايير في التقرير السنوي لمجلس 

اإلدارة
أبحاث التقنيات المبتكرة: تركز على تطوير  	

محفظة منتجات مستدامة من خالل متابعة 
مجاالت البحث الرئيسية

منصة األسمدة النانوية: الزراعة 	 
الدقيقة واالستخدام المحسن 

للمغذيات، بناًء على فلسفات اإلشراف 
على المغذيات القائمة على المبادئ 

األربعة لإلدارة المتاكملة للعناصر 
الغذائية للنبات )استعمال السماد 

الصحيح في الوقت المناسب وبالكمية 
المناسبة وفي الماكن المناسب(

منصة األسمدة من الجيل التالي: تسخير 	 
أهداف التنمية المستدامة لألمم 

المتحدة لتعزيز إنتاج المحاصيل وكفاءة 
استخدام األراضي وماكفحة ندرة المياه

منصة مثبطات اليورياز والنترجة: تعزيز 	 
فعالية اليوريا وكفاءتها

الزراعة الرقمية مع أجهزة استشعار 	 
التربة: الزراعة الدقيقة التي تهدف إلى 

الكشف عن انبعاثات الغازات الدفيئة 
واحتجاز الكربون وقياسه

الحياد الكربوني
استطاعت مجموعة التقنية واالبتاكر قياس انبعاثات 
الشركة قياًسا كمًيا على أنها 3.6 مليون طن متري 
من ماكفئ ثاني أكسيد الكربون ، 0,55، و 14,7 في 
النطاق األول والثاني والثالث على التوالي وقد جرى 
وضع خطط التخفيف لتحقيق خفض بنسبة 20% في 
انبعاثات النطاقين األول والثاني بحلول عام 2030م، 

والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

وفي أوائل عام 2022م، ُوضعت خرائط طريق 
تفصيلية لتحقيق الحياد الكربوني وجرى، بناًء 

عليها، إطالق مشاريع مختلفة لتحقيق األهداف 
في الوقت المناسب، كما تبحث مجموعة التقنية 

واالبتاكر عن فرص للتعاون من أجل تعزيز عروض 
المنتجات من خالل عملية تطوير المنتجات 

المشتركة.

الطلبات والعضويات
سعًيا لزيادة الشفافية واإلنصاف والسلوك الفاضل 
في العمليات البحثية التي تجريها سابك للمغذيات 
الزراعية، فقد تقدمت بطلبات عدة في عام 2022م، 

فيما يتعلق بالوصول العادل والمستدام إلى الموارد 
البيولوجية. وستضمن هذه الطلبات المقدمة 

إلى الهيئة الوطنية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة 
والغابات وتغير المناخ الهندية الوصول العادل إلى 
الميكروبات ألغراض البحث والتسويق، وتعزيز تبادل 

المنافع مع المزارعين المحليين في الهند.

وفي سبتمبر 2022م، انضمت الشركة إلى معهد 
األسمدة )TFI( لدعم واعتماد فلسفات المبادئ 

األربعة لإلدارة المتاكملة للعناصر الغذائية للنبات، 
من أجل ضمان زيادة الربحية والمسؤولية البيئية. 
ومعهد األسمدة )TFI( هو مجموعة متخصصة 
في التوعية وكسب التأييد داخل قطاع األسمدة 

وهو يمثل احتياجات منتجي األسمدة وتجار الجملة 
وتجار التجزئة وشراكت النقل في قطاع األسمدة 

المتعلقة بالسياسات العامة واالتصاالت واإلشراف 
واالستدامة ومعلومات السوق.

بيان الشركة حول الحياد الكربوني

"تركز شركة سابك للمغذيات الزراعية على االستفادة 
من التعاون الفعال واالبتاكر المستدام والتقنيات 

النظيفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050م. 
وقد انطلقت الشركة فعلًيا في هذه الرحلة 

مسترشدًة بخطط رامية لتقليل االنبعاثات المباشرة 
وغير المباشرة من جميع األصول )انبعاثات النطاقين 

األول والثاني( بنسبة 20 في المائة في عام 2030م، 
مقارنًة بعام 2018م المرجعي. والشركة على دراية أيًضا 

بالتحديات الماثلة على صعيد تنفيذ النطاق الثالث 
وستعمل مع سلسلة القيمة بأكملها للتعامل 

بفعالية مع انبعاثات هذا النطاق. وسوف تطبق 
جميع المشاريع المستقبلية التي تهدف إلى تحقيق 
الطموحات المتعلقة بالنمو أفضل التقنيات المحايدة 

للمناخ في فئاتها."

أما فريق تقنية العمليات فيركز حالًيا على األمونيا 
الزرقاء واألمونيا الخضراء باعتبارهما الطريقين 

الرئيسيين إلزالة الكربون. وفي الوقت نفسه، يستمر 
فريق تطوير المنتجات، بالتشاور مع أصحاب المصلحة 
على طول سلسلة القيمة، في العمل على تحقيق 

الحياد الكربوني في النطاق الثالث. ويجري في الوقت 
الحالي تطوير منتجات مختلفة مثل اليوريا المعاَلجة 
نة بيولوجًيا من أجل  تة واليوريا المحّسَ واليوريا المثّبَ

تقليل انبعاثات النطاق الثالث.

تقييم استدامة المحفظة
خالل عام 2022م، أكدت شركة سابك للمغذيات 

الزراعية التزامها بمحفظة االبتاكر الخاصة بها، بما 
يتماشى مع اتجاهات االستدامة الرئيسية واللوائح 

القادمة.

فاالعتماد الذي تم مؤخًرا لتقييم استدامة المحفظة 
يتيح لفريق القيادة ويشجعه على اتخاذ قرارات 

مستنيرة، بناًء على نتائج متحققة في المبيعات 
تدعم استدامة المناخ دعًما قوًيا. فقد جرى تصميم 
تقييم استدامة المحفظة بهدف تحقيق الشفافية 
في أداء االستدامة، مع توفير رؤى متعلقة بأنشطة 

االتصاالت التسويقية للمنتجات التي تسلط الضوء 
على عوامل تمييز مهمة ألسواق محددة وفرص 

أعمال جديدة.

التجارب الزراعية الداخلية
بعد بناء مجموعة التقنية واالبتاكر صوب زجاجية 

على أحدث طراز الخاصة بها وعقب إنشائها العديد 
من الحقول المفتوحة في مراكز التقنية التابعة 

لشركة سابك للمغذيات الزراعية، بدأت المجموعة 
في إجراء تجارب زراعية لجميع منتجات األسمدة التي 

طورتها الشركة.

في ذلك اإلطار، جرى تجهيز مرافق االختبارات 
الجديدة هذه بأدوات إدارة اآلفات واألمراض بناًء 

على توقعات الطقس، وأدوات تقييم الحالة الصحية 
للمحاصيل بناًء على الصور الملتقطة باألقمار 
الصناعية، وأنظمة أتمتة الري والري بالتنقيط، 

وأجهزة االستشعار المتخصصة لقياس نسب احتجاز 
الكربون ونسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم 

.)NPK(

الر�ئز الخمسة لتحقيق الحيادي الكربوني بحلول عام

 ٢٠٥٠م

احتجاز الكربون:
االستخدام والعزل

الهيدروجين
األزرق/األخضر الطاقة المتجددة التحول الكهربائي االعتمادية وكفاءة

استخدام الطاقة
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البحث والتطوير
مع استمرار التزايد الشديد في التحديات العديدة 

التي تواجه العالم على صعيد توفير الغذاء 
للعالم، تواصل سابك للمغذيات الزراعية بناء 

القدرات للتعامل معها والتغلب عليها. وتشمل 
االستراتيجية ذات الصلة التركيز على النهج المرتكز 

على العمالء، وتوسيع نطاق بصمة األصول في 
األسمدة األساسية، وتاكمل المراحل النهائية 

وتوزيعها، وزيادة حصة المنتجات المميزة إلى 20 
في المائة من مجموع محفظة المنتجات.

تلتزم الشركة بأن تصبح شركة رائدة عالمًيا في مجال 
إنتاج األمونيا منخفضة الكربون والمنتجات المميزة، 
من خالل قدرات البحث والتطوير القوية، ومن خالل 

مواصلة طرح مجموعة قوية من المنتجات المبتكرة 
وتسجيل حقوق الملكية الفكرية.

المنتجات المميزة 	
يعمل فريق البحث والتطوير على أشاكل التباين 
وتجارب المحاصيل المتعددة لمنتجين مبتكرين 

تتوفر فيهما إماكنية التخفيف من مشلكات 
االستدامة على صعيد األسمدة. فقد جرى تصنيع 

وابتاكر تركيبة أول سماد يوريا تدريجية الذوبان 
وقابلة للتحلل الحيوي في العالم لتوفير التغذية 

المتزامنة في الوقت وبالمعدل الدقيقين اللذين 
يحتاج إليهما نمو المحاصيل. بالمثل، تعد يوريا 

كبريتات الاكلسيوم )UCS( هي األولى من نوعها، 
وهي سماد مستقر يستخدم منتج كبريتات 

الاكلسيوم الثانوي لتوفير المغذيات األساسية مثل 
النيتروجين والاكلسيوم والكبريت للمحاصيل. فذوبان 

اليوريا ببطء في التربة الزراعية يؤدي إلى تحسين 
الكفاءة اإلجمالية للنيتروجين بشلك كبير عند 

مقارنتها باليوريا العادية.

وسوف تواصل الشركة التركيز على فئة المنتجات 
المميزة، لتلبية االحتياجات المتنوعة للمزارعين 

في البلدان الرئيسية، إدرااًك منها ألهمية زيادة 
االستدامة مع ضمان التوافر المستمر لألسمدة 

األساسية في الوقت نفسه. ومن المتوقع أن تتم 
إضافة المزيد من األسمدة المحسنة وعالية الكفاءة 
والمغذيات الدقيقة إلى محفظة المنتجات المميزة 

في األشهر التالية.

منتجات ذات قيمة مضافة 	
يتمثل واحد من مجاالت التركيز األخرى التي ُيعنى بها 
فريق البحث والتطوير في تصنيع منتجات ذات قيمة 
مضافة. ففي عام 2022م، طرحت الشركة العديد من 

زة في السوق، والتي  منتجات اليوريا الجديدة المعّزَ
توفر فوائد ومزايا إضافية للمجتمع الزراعي.

اليوريا المغلفة بالزنك: تعمل خصيًصا 	 
على معالجة نقص الزنك في جميع أنواع 

التربة
اليوريا المغلفة بحمض الهيوميك: 	 

تعزز فعالية العناصر الغذائية في التربة 
وتحسن صحة الغالف الجذوري بما يدعم 

نمو المحاصيل والغلة بشلك أفضل.
تة: تقلل من فقدان 	  اليوريا الُمثّبَ

النيتروجين من خالل تطاير األمونيا 
إلتاحة قدر أكبر من النيتروجين للنباتات

السماد بطيء الذوبان: يعمل في جميع 	 
الفصول بتأثيرات تدوم حتى ثمانية 

أسابيع

األمونيا منخفضة الكربون 	
بعد أن أصبحت سابك للمغذيات الزراعية أول شركة 

في القطاع تحصل على شهادة اعتماد إلنتاج 
األمونيا الزرقاء، شحنت أول شحنة لها من األمونيا 

الزرقاء التجارية من المملكة العربية السعودية إلى 
كوريا الجنوبية، ما شلّكَ عالمة فارقة جديدة في 

ل توصيل األمونيا  تطوير حلول إزالة الكربون. كما مّثَ
الزرقاء منخفضة الكربون من البداية إلى النهاية 

 )LFC( "لعميل الشركة الدائم "لوت فاين كيمياكل
على ظهر السفينة "سي سيرفر"، بدوره أول 

شحنة تجارية من نوعها في العالم.

أوجه التعاون 	
يعد اإلنجاز المتحقق في األمونيا الزرقاء عالمًة 
فارقًة فيما يخص توفير بديل منخفض الكربون 

لألمونيا الرمادية التقليدية، كما أنه يمثل جزء 
من التعاون بين شركتي سابك للمغذيات الزراعية 

وأرامكو، الذي يشمل اكمل سلسلة القيمة. عالوًة 
على ذلك، يتوافق هذا التطور مع رؤية المملكة 

2030، التي تصب اهتمامها على توفير الوقود 
والمنتجات والحلول منخفضة الكربون جنًبا إلى جنب 

مع توفير الطاقة النظيفة.

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة سابك للمغذيات 
الزراعية وشركة أرامكو تتعاونان في مجال 

الهيدروجين منخفض الكربون واألمونيا من أجل 
تطوير حلول تخدم مختلف التطبيقات في قطاعات 

الطاقة واألسمدة والكيماويات.

التسويق
الحقوق 	

في بداية عام 2022م، حصلت سابك للمغذيات 
الزراعية على حقوق تسويق منتجاتها الخاصة التي 

يتم إنتاجها داخل أصولها التصنيعية في الجبيل.
باإلضافة إلى ذلك، بدأت الشركة أيًضا في تسويق 
عها الجهات التي  المنتجات ذات الصلة التي تصنِّ

تعتبر شراكت تابعة لشركة )سابك(، في مقابل 
رسوم معتادة داخل القطاع. وتمثل مبيعات هذه 

المنتجات الثانوية ما بين 18 إلى 22 في المائة من 
إجمالي حجم مبيعات الشركة.

قيادة التلكفة 	
تستمر سابك للمغذيات الزراعية في دراسة 

المشاريع والمبادرات بهدف الحفاظ على ماكنتها 
على صعيد ريادة إدارة كفاءة التاكليف في القطاع. 

وفي الوقت الحالي، تعكف الشركة على تقييم 
مشاريع متعددة في جميع أنحاء أمرياك الشمالية 

وغرب أفريقيا لتعزيز ريادتها في منتجات النيتروجين 
وزيادة حصتها في السوق بشلك كبير. وفي 

الوقت نفسه، تسعى الشركة بدورها إلى اغتنام 
الفرص المتاحة في المملكة لالستفادة من المزايا 

التنافسية الحالية وتوفير مواد اللقيم المسعرة 
على نحو أكثر كفاءة وتنافسية من السوق المحلية.

الخدمات ذات القيمة المضافة 	
دائًما ما تسعى شركة سابك للمغذيات الزراعية، 
كجزء من استراتيجيتها العامة الهادفة إلى تبوء 

ماكنة القيادة في السوق والحفاظ عليها، إلى 
زيادة درجة قربها من العمالء وتوسيع نطاق 

عروض المنتجات والخدمات لديها بما يخدمهم 
بشلك أفضل.

ويتمثل أحد األهداف االستراتيجية الرئيسية وراء 
ذلك في زيادة مواطن القوة الحالية على الساحة 

األساسية للمغذيات، مع التركيز على األصول 
القائمة للنيتروجين والفوسفات، في لك من 

المملكة العربية السعودية والعالم. وتشمل 
الجهود األخرى في هذا السياق استكشاف فرص 
النمو القائمة في جميع أنحاء العالم، واستهداف 

مجاالت جديدة في التقنيات المبتكرة، وتعزيز شبكة 
التوزيع من خالل الشرااكت االستراتيجية، وتطوير 

خدمات االستشارات الزراعية.
وسوف تركز خدمات االستشارات الزراعية التي 
تقدمها الشركة على طرح حلول مستدامة 

للمزارعين في الدول الزراعية الرئيسية، من خالل 
توفير المنتجات الصحيحة للمحاصيل الصحيحة، 

وتعزيز االستخدام األكثر جدوى لألسمدة، وتحسين 
الحالة االقتصادية للمزارعين.

التركيز على أفريقيا 	
أدى استحواذ سابك للمغذيات الزراعية على %49 

من شركة "إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد" 
)EIHL( في يناير 2022م، إلى تعزيز وجود شركة 

سابك للمغذيات في األسواق األفريقية، وزيادة 
نموها عبر اكمل أجزاء سلسلة القيمة. فلدى 

"إي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد" )EIHL( أكثر 
من 350 مركز توزيع منتشرة في جميع أنحاء قارة 
أفريقيا، وشبكة قوية من الولكاء والمهندسين 

الزراعيين، مما يضع شركة سابك للمغذيات 
نها من تلبية المتطلبات التجارية  بموضع ُيمكِّ

والزراعية بشلك مباشر من خالل منافذ آمنة. في 
ذلك السياق، تشمل مجاالت التركيز االقتراب من 

المزارعين والعمالء النهائيين، ومزج وتوزيع البذور 
واألسمدة ومنتجات حماية المحاصيل المصممة من 

أجلهم. باإلضافة إلى ذلك، فالتواصل المباشر مع 
المزارعين من شأنه أن يساعد الشركة على تسويق 

المغذيات الزراعية المصممة خصيًصا لزيادة غلة 
المحاصيل المحلية في القارة.

 عروض البيع الفريدة

ال تزال سابك للمغذيات الزراعية تتمتع بالقدرة 
على الوصول إلى مواد لقيم ذات تلكفة 

تنافسية، وعالقات طويلة األمد مع العمالء، 
فضاًل عما لديها من قدرات قوية فيما يخص 
سالسل اإلمدادات وتوفير المستلزمات ذات 

االعتمادية
لدى الشركة القدرة على الوصول إلى الغاز  	

ر بأسعار تنافسية وقد  المحلي الُمسّعَ
ضمنت استمرارية اإلمداد من خالل عقود 

طويلة األجل
تكوين العالقات مع العمالء الرئيسيين في  	

األسواق الرئيسية ورعايتها يعزز استمرار 
النجاح، ال سيما في أسواق النمو الجديدة

تضمن قدرات التصنيع الُمجرّبة واعتمادية  	
أصولها اإلطالق الثابت والمطرد للمنتجات 
عالية الجودة مع الوفاء بمتطلبات تحقيق 

كفاءة الطاقة واإلنتاجية األكثر صرامة 
المتوقعة من سابك للمغذيات بوصفها 

منتًجا رائًدا
تضمن قدرات سالسل اإلمدادات الراسخة  	

تسليم منتجات الشركة في األسواق 
البعيدة، مع الحفاظ على الريادة في السوق 

السعودي
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الثقافة الزراعية الذكية
أسست الشركة أو شرعت في العديد من المبادرات 

الرقمية التي تستهدف الوصول إلى مستويات 
االستعمال المثالي للمدخالت الزراعية مثل مياه الري 

واألسمدة، باإلضافة إلى بناء مستوى كفاءة موحد 
للمنتجات ووفورات التلكفة واالستدامة.

وفي الوقت الحالي، يجري تقييم صحة المحاصيل 
من خالل تحليالت الصور الملتقطة عبر األقمار 

الصناعية والقيم موحدة الفرق على مؤشر الغطاء 
النباتي )NDVI( للك قطعة أرض. كما يجري تحديد 

وإدارة اآلفات واألمراض من خالل بيانات الطقس 
اآلنية، وعمليات الكشف المبكر، واإلدارة الدقيقة 
لحماية النباتات. وفي الوقت الحالي، يتم تشغيل 

وتنظيم جميع أنظمة الري تلقائًيا باستخدام أجهزة 
تحكم تعتمد على البيانات اآلنية عن نداوة التربة 

والمستمدة من شبكة إنترنت األشياء.

بالمثل، تواصل فرق العمل عملها على تقييم 
أفضلية قطع األراضي الممكنة رقمًيا ضمن 

ممارسات استعمال األسمدة، مقارنًة بالممارسات 
التقليدية الستعمالها. وهم يستكشفون أيًضا 

اآللية التي يمكن من خاللها لحاالت االستخدام 
القائمة على البيانات الميدانية اآلنية أن تعزز عملية 

صنع القرار وتدعم الزراعة الدقيقة.

التصنيع
الحجم )باأللف طن متري(السنة

20208,323

20217,820

 الحصول على أول شهادة اعتماد إلنتاج 20228,447
األمونيا الزرقاء في العالم 

في أغسطس من عام 2022م، حصلت سابك 
للمغذيات الزراعية على أول شهادة مستقلة في 
العالم إلنتاج األمونيا الزرقاء من شركة "تي يو في 
راينالند" ومقرها ألمانيا، نظير إنتاجها 37,800 طن 

من األمونيا الزرقاء في مجمع الجبيل.
لكي يتم اعتماد األمونيا على أنها زرقاء، يجب 

احتجاز جزء كبير من غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبط 
بعملية التصنيع واستخدامه في تطبيقات المراحل 

النهائية. وهذا بدوره يفتح طريًقا جديًدا أمام 
مستقبل مستدام وفرص متعددة داخل األسواق 

الستخدام األمونيا كوقود نظيف.
وشهادة اعتماد إنتاج األمونيا الزرقاء، التي تعد 

األولى من نوعها في العالم، تمثل عالمة فارقة 
في الجهود التي تبذلها سابك للمغذيات الزراعية 

لتطوير حلول الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من 
قطاعات متعددة، مع تعزيز قدراتها في الوقت 

نفسه على تصدير األمونيا.

االبتاكر: مصنع اليوريا الفريد
كما هو الحال في السنوات القليلة الماضية، ركزت 

سابك للمغذيات الزراعية على توفير المغذيات 
األساسية التنافسية، ال سيما القاعدة النيتروجينية، 
من خالل التوسعات االستراتيجية. وخالل عام 2022م، 
استفادت الشركة من فائض األمونيا وثاني أكسيد 

الكربون الناتج من المجمع في تطوير "مصنع 

سابك للمغذيات الزراعية 5" ليكون مصنًعا قائًما 
بذاته لليوريا. وقد أثمر ذلك أيًضا عن الحد من انبعاثات 
الغازات الدفيئة وإزالة االختناقات التي اكنت تواجهها 

مصانع "سابك للمغذيات الزراعية 4" و"سابك 
للمغذيات الزراعية 3" و"ابن البيطار" المجاورة إلنتاج 

األمونيا كما زاد من اعتمادية هذه المصانع.

قصة نجاح: مشروع بيئة اليوريا
يهدف مشروع بيئة اليوريا، الذي جرى تنفيذه في 

أواخر عام 2022م، إلى تقليل العوامل الرئيسية التالية:
 %7 استهالك المياه العذبة     

7,650 طًنا مترًيا انبعاثات األمونيا   
كثافة هدر المواد    4	%

مجال تركيز مستمر: مشروع "تاكمل"
واصلت الشركة تركيزها على كسب ماكنة أكثر قوًة 

في ريادة إدارة كفاءة التاكليف على الصعيد العالمي، 
من خالل التحسين المستمر لكفاءات وتاكمالت 

المصانع. وفي عام 2023م، سيركز مشروع "تاكمل" 
على االقتراب من المستخدمين والمزارعين والعمالء، 

مع تكوين فهم أفضل الحتياجاتهم وتحدياتهم 
لتقديم حلول ذات قيمة أعلى.

براءات اختراعات جديدة
قدمت شركة سابك للمغذيات الزراعية 14 فصيلة 

لبراءات االختراعات في عام 2022م، تتعلق بالمنتجات 
المستدامة.

كما تدرس الشركة تطبيق الزراعة الرقمية باستخدام 
جهاز استشعار التربة، وهو جهاز يعمل بالبطاريات 
بطول متر واحد يمكن للمزارعين تثبيته في األرض. 
وفي ذلك الجهاز، تقيس المستشعرات المدمجة 

فيه والبالغ عددها 26 مستويات النيتروجين 
والفسفور والبوتاسيوم )NPK( و"الهيدروجين 

المحتمل" )pH( في التربة المحيطة، ونداوة 
التربة، ودرجة حرارتها، وتهويتها، باإلضافة إلى 

درجة الحرارة والرطوبة فوق األرض مع التقاط صور 
لألوضاع لك 15 دقيقة. بعد ذلك، ينشر الجهاز 

تقنية السلكية لبث البيانات مرًة أخرى إلى محطة 
أساسية ولوحة متابعة تحليلية عبر اإلنترنت. كما 

تكتشف طريقة الزراعة الدقيقة هذه وترصد احتجاز 
الكربون وانبعاثات الغازات الدفيئة.

اإلنجازات الرئيسية
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تعد سابك للمغذيات الزراعية جهة رائدة في 
قطاع األسمدة العالمي، إذ إنها تتمتع بماكنة 

رائدة في الشرق األوسط والشرق األقصى وأفريقيا 
واألمريكيتين.

 تمتد محفظة منتجات الشركة من المنتجات 
العامة إلى المنتجات شديدة التخصيص، كما 

أنها تلبي الطلب المتنامي باستمرار على الغذاء 
من جميع أنحاء العالم وتقف بوجه ما يكتنفه 

من تحديات عديدة على صعيد اإلمداد. وهذه 
المحفظة المصنفة تحت فئتين هما المغذيات 

الزراعية والمواد الكيماوية، تشمل اليوريا، واألمونيا، 
والميثانول، والفوسفات، واألسمدة المركبة 

والمنتجات غير العضوية القائمة على النيتروجين 
مثل سماد "داب" )أحادي فوسفات األمونيوم(، 

وسماد "ماب" )ثنائي أمونيوم فوسفيت(، وثنائي 
إيثيل الهكسانول، وفثاالت ثنائي األوكتيل.

وتؤدي هذه المنتجات أدواًرا حيوية في تحسين 
امتصاص المغذيات ومنع هدرها من خالل التحكم 

في سرعة إطالق أو تغيير تفاعالت التربة واألسمدة 
وتحسين مردود المحاصيل وغلتها وجودة المياه، 

وجميعها مهمة بشلك جماعي للمزارعين، 
ومناصري حماية البيئة، والجهات التنظيمية 

والجهات التشريعية، والجمهور العام.

راكئز النمو

األسمدة النتروجينية والفوسفات
اكتسبت سابك للمغذيات الزراعية ماكنتها أكحد 

المنتجين والمسوقين العالمين للمنتجات غير 
العضوية القائمة على النيتروجين والفوسفات، 

وال تزال هذه المنتجات تشلك راكئز أساسية لنمو 
الشركة االستراتيجي في المستقبل. وقد أدى وضع 
الشركة الرائد على صعيد ريادة كفاءة إدارة التلكفة 

وتميزها التشغيلي إلى قوة بياناتها المالية التي 
أدت، بدورها، إلى تمكينها من االستفادة من فرص 

للنمو تتجاوز األسمدة النيتروجينية في صورتها 
السلعية وعبر سلسلة القيمة.

وال يزال تركيز الشركة منصًبا على تنمية األسواق 
الرئيسية في أفريقيا وأمرياك الالتينية وتحقيق 

تاكمل أكبر لسلسلة القيمة من خالل المشاركة في 
أصول التوزيع.

األمونيا والمنتجات المميزة
تعد سابك للمغذيات الزراعية شركة رائدة في 
مجال األمونيا منخفضة الكربون، وهي تحرص 

لذلك حرًصا بالًغا على كسب ماكنة رائدة في مجال 
المنتجات المميزة من خالل االستجابة لمتطلبات 
السوق الحالية والمتوقعة، وتحسين التركيبات 

الحالية وتطوير تركيبات جديدة، ليس فقط 
لزيادة مردودات المحاصيل وغلتها وجودتها، بل 

لمواجهة التحديات األخرى ذات الصلة أيًضا.
وتشمل التطبيقات الناشئة لألمونيا، بعيًدا عن 

كونها مواًدا وسيطة في صناعة األسمدة 
والكيماويات، توليد الطاقة، وشحن الوقود، 

وناقالت الهيدروجين. ويمكن لهذه الفرص أن 
تحدث تغيرات حادة في الطلب واإلنتاج والتجارة، وأن 

تضع سابك للمغذيات الزراعية في دور مؤثر على 
صعيد تشكيل نمو السوق.

وعالوًة على ذلك، تواصل الشركة، بدعم من 
قدرات البحث والتطوير القوية لديها، وانطالًقا 

من امتالكها ذائقة متأصلة حيال االبتاكر، السعي 
إلى الحصول على حقوق الملكية الفكرية لمنتجات 

الجيل التالي األكثر مالئمًة من الناحية البيئية واألكثر 
استدامًة من الناحية االقتصادية.

أسمدة النيتروجين والفوسفور 
)NPK( والبوتاسيوم

تواصل محفظة الشركة ألسمدة النيتروجين 
والفوسفور والبوتاسيوم )NPK( تسجيلها نمًوا 

وطلًبا عالمًيا على منتجاتها وذلك ألنها تضم 
المغذيات الرئيسية الثالثة التي تحتاجها النباتات، 
وهي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، كما 

أنها مسماة باألحرف األولى من رموزها الكيميائية 
الدالة على هذه المواد.

فسماد "NPK 10-26-26" يعزز تجانس المغذيات 
األساسية للنباتات بما يتيح لها نمًوا صحًيا خالل 
الموسم بأكمله، وحصاًدا جيًدا عند نهايته. أما 

سماد "NPK 11-29-19+6S". الذي يستخدم 
باألساس للمحاصيل الدرنية والفواكه، فيقدم 

للمزارعين حاًل شاماًل لتوفير المغذيات األساسية 
والثانوية المتوازنة للنباتات وتعزيز زيادة مردود 

NPS 20-20-" المحاصيل وغلتها. وأما سماد
13S+0"، بما يضاف إليه من مغذيات لكية ثانوية، 

فهو مثالي للتربة التي تعاني من نقص في عنصر 
الكبريت.

نة بيولوجًيا من سابك  اليوريا المحّسَ
 للمغذيات الزراعية

في سبتمبر من عام 2022م، أبرمت شركة مشاريع 
)سابك( الواليات المتحدة القابضة المحدودة، صفقة 

استثمار رأسمالي مع شركة "بايو ويش تكنولوجيز" 
القائمة في سينسيناتي، بهدف مشترك تمثل في 

االستفادة من دعم "بايو ويش" في توسيع وتسريع 
نة بيولوجًيا الخاص بشركة  تسويق منتج اليوريا المحّسَ

سابك للمغذيات الزراعية.
نة بيولوجًيا تضم تقنية  ولّما اكنت اليوريا الُمحّسَ

الهالوجين "3TM" المشمولة بحقوق للملكية، فقد 
أدت إلى قيام شراكة عالية األداء بين النباتات والاكئنات 

الحية الدقيقة؛ فهي مصممة خصيًصا لتحسين 
إنتاجية التربة وحيوية النباتات، مما يحسن بدوره من 

إماكنات اإلنتاجية.
وقد ثبت أن هذا النمط الفريد من نوعه للتفاعل، جنًبا 

إلى جنب مع فترة صالحية المنتج التي تعد األفضل 
على مستوى القطاع، يحققان نتائج مرغوبة ومتسقة 
عبر مجموعة واسعة من ظروف التشغيل والظروف 
المناخية والظروف البيئة، وذلك لكه بتلكفة منخفضة 

على المزارعين.

2	 شهًرا 
التقييم الفني 

9 محاصيل 
أنواع وأصناف مختلفة 

9 دول 
تغطي 5 قارات 

األمونيا منخفضة الكربون
تعد سابك للمغذيات الزراعية مشاراًك نشًطا في 

تطوير السوق العالمية لألمونيا منخفض الكربون، 
التي ُتعرف بين العوام باسم األمونيا الزرقاء 

والخضراء.
تهدف الشركة إلى توسيع نطاق حضورها في 
سوق األمونيا من خالل الحفاظ على مجموعة 

مزدهرة من المشاريع قيد التقييم حالًيا، والتي 
تمتد من إنتاج األمونيا إلى جهود التسويق 

النهائية عبر مختلف شرائح المستخدمين 
النهائيين. وستمتثل هذه المعايير المشاريع للوائح 

المحلية وستساعد في تحقيق األهداف النهائية 
على صعيد الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.

في ذلك اإلطار، شرعت الشركة، بعد حصولها على 
شهادة اعتماد إنتاج األمونيا الزرقاء في أغسطس 

2022م، في استكشاف الفرص المتاحة في مجال 
إنتاج األمونيا الخضراء عن طريق وسائل مستدامة 

تتعلق باستخدام الكهرباء والماء والهواء، وكذلك 
من خالل تقليل البصمة الكربونية للشراكت التابعة 

الحالية. فعند المالحظة الدقيقة لفعالية تلكفة 
عملية التحليل الكهربائي للمياه، ُيجري حالًيا تقييم 

لجدوى تركيب وحدة صغيرة للتحليل الكهربائي 
للمياه صغيرة ليتم استخدامها بشلك حصري إلنتاج 

األمونيا الخضراء.
ر�ئز النمو

تنويع سلسلة القيمة زيادة حصة السوق في 
المناطق ذات 
النمو المرتفع

الريادة المنهجية في
 قطاع النيتروجين
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أداء المنتجات 
اليوريا

إطالق "يوريا سابك للمغذيات الزراعية" في السوق  	
األوروبية، مع توجيه شحنتين بإجمالي 80 ألف طن 

متري إلى فرنسا ورومانيا
تعزيز البصمة والحضور في السوق اآلسيوية من  	

خالل عقد اتفاقية جديدة لتوريد 100 ألف طن متري 
إلى كوريا الجنوبية

توسيع نطاق الحضور في السوق األمريكية من  	
خالل إضافة مناطق الساحل الشرقي إلى األسواق 
التقليدية الحالية في نيو أولينز ولويزيانا والساحل 

الغربي.
االستفادة من العالقة التجارية الممتدة مع  	

مؤسسة بنغالديش للصناعات الكيماوية الحكومية 
)BCIC( التي تعد عمياًل لسابك للمغذيات الزراعية، 

وتجديد عقد اتفاقية التوريد السنوية مع زيادة 
بنسبة 40 في المائة على الحجم التعاقدي، مقارنًة 

بعام 2021م.
االستمرار في اإلضافة إلى األعمال السابقة البارزة  	

والبناء عليها من أجل زيادة مناقصات التوريد 
العادية إلى الهند إلى ما يقرب من 500 ألف طن 

متري.
مواصلة العمل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة  	

لضمان األمن الغذائي في المملكة العربية 
السعودية، وزيادة مخصصات اليوريا إلى 15 في 

المائة بغرض استيعاب أي زيادة في الطلب.

منتجات اليوريا المعززة
طرح ثالثة منتجات معززة من اليوريا في األسواق 

العالمية، والتي توفر قيمة أكبر للمزارعين:
اليوريا المطلية بالزنك مصممة خصيًصا لمعالجة  	

نقص الزنك في جميع أنواع التربة
اليوريا المغلفة بحمض الهوميك: اليوريا الحبيبية  	

المغلفة بحمض الهوميك عالي األداء والمحفزات 
ن  الحيوية، تعزز فعالية المغذيات في التربة وتحسِّ
صحة الغالف الجوي لدعم نمو المحاصيل ومردود 

المحاصيل وغلتها بشلك أفضل
تة: تقلل من فقدان النيتروجين من  	 اليوريا الُمثّبَ

خالل تطاير األمونيا بما يوفر قدر أكبر من النيتروجين 
للنباتات

اليوريا من الدرجة الفنية
تستمر سابك للمغذيات الزراعية في تزويد  	

عين في جميع أنحاء العالم باليوريا من الدرجة  المصنِّ
الفنية )TGU( المستخدمة في صنع محلول اليوريا 
المائي )AUS-32(. وهذا الحل ُيستخدم في أنظمة 
المركبات التي تعمل بالديزل لتلبية المعايير الصارمة 
للوائح المنظمة للمركبات الجديدة، من خالل تقليل 

انبعاثات غاز ثنائي أكسيد النيتروجين بما يوازي 70 في 
 المائة.

كما أن الجودة الفائقة والنقاء العالي الذي تتسم 
عتها سابك  به اليوريا من الدرجة الفنية التي صّنَ

للمغذيات الزراعية تساعد شراكت التسويق والتوزيع 
على تقديم حلول ممتازة لعمالئها دون المساس 

 بجودة سوائل عادم الديزل.
وقد استثمرت سابك للمغذيات الزراعية في إطار 

التزامها المستمر باالستدامة، في العديد من 
المرافق القائمة في المملكة العربية السعودية 

إلنتاج يوريا من الدرجة الفنية، ذات جودة عالية 
وتلبي المعايير العالمية. وفي عام 2022م، زودت 

عين رائدين لمحلول اليوريا المائي  الشركة مصنِّ
)AUS-32( في أوروبا وآسيا ومنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ واألمريكيتين والشرق األوسط باليوريا من 
الدرجة الفنية وفًقا لمعايير إقليمية محددة. وقد 

ارتفعت حصة الشركة في السوق في لك من أوروبا 
وأمرياك الالتينية نتيجًة لزيادة حجم مبيعاتها بهدف 

سد العجز العالمي.

األمونيا
إرسال أول شحنة تجارية في العالم من األمونيا  	

الزرقاء المعتمدة بشلك مستقل من مجمع الجبيل 
إلى "لوت فاين كيمياكل" )LFC( في مدينة أولسان 

بكوريا الجنوبية على متن السفينة "سي سيرفر" 
التابعة لشركة سابك للمغذيات الزراعية، وقد 

تكونت الشحنة المرسلة باكمل الطاقة االستيعابية 
من 25 ألف طن متري من األمونيا الزرقاء المعتمدة

تحقيق أعلى مستوى لسعر األمونيا في منطقة  	
الشرق األوسط

اكتساب عميل جديد في السوق الجديدة بشمال  	
أفريقيا، وهو مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط 

"أو سي بي" بالمغرب

الفوسفات
تمكنا في عام 2022م من زيادة حجم مبيعات  	

األسمدة الفوسفاتية بنسبة 25% مقارنًة بالعام 
السابق

توقيع سابك للمغذيات الزراعية مذكرات تفاهم  	
مع عمالء آسيويين لتعزيز حضورنا القوي في السوق 

اآلسيوية وزيادة مبيعاتنا في تلك المنطقة
االستمرار في توسيع نطاق حضورنا في منطقة  	

األمريكيتين، مما أدى إلى زيادة المبيعات بنسبة 7 
في المائة من سنة ألخرى

دعم األسواق المحلية من خالل توفير إمدادات  	
متواصلة وغير منقطعة بأسعار ثابتة، مقارنًة بارتفاع 

أسعار أسواق الفوسفات العالمية
دعم جهود األمن الغذائي في األسواق العالمية  	

الرئيسية من خالل امتالك ماكنة وحصة في السوق 
عن طريق عمليات تجديد العقود



األداء المؤسسي
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رأس المال البيئي

تعمل سابك للمغذيات الزراعية دون توقف لضمان 
توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة للعاملين بها على 

جميع المستويات، وكذلك لجميع المقاولين، حتى 
يتمكنوا من أداء المهام والواجبات المولكة إليهم 

على أكمل وجه، وبمشاركة ودعم فعالين من فرق 
العمل. ويتحقق ذلك من خالل ممارسات وعمليات 

العناية المسؤولة واإلضافات والتحسينات المستمرة 
لبرامج البيئة والصحة والسالمة واألمن وااللتزام 

باألنظمة المحلية والمعايير الدولية.
وتشغل الشركة ماكنة رائدة في مجال الشفافية 
الضريبية، وهيالك الحوكمة الفعالة، واإلفصاحات 

المحّسنة الخاصة بمجلس اإلدارة ، كما أنها تواصل 
إضافة سمات بيئية واجتماعية وحوكمية إلى جميع 

مجاالت العمليات، فضاًل عن استمرارها في البناء 
على االستثمارات المستدامة.

االعتمادية
تواصل سابك للمغذيات الزراعية اتخاذ العديد 

من الخطوات االستباقية نحو تحقيق استراتيجية 
االستدامة 2025، وذلك بالتنسيق مع "مركز سابك 

للتقنية واالبتاكر" ومرخصي التقنيات التصنيعية 
العالميين.

تحسين االعتمادية هو أحد راكئز هذه 
االستراتيجية، وعليه، فقد أتمت الشركة العديد 
من المشاريع لمصانع "سابك للمغذيات الزراعية 

3" و"سابك للمغذيات الزراعية 4" و"ابن البيطار"، 
والتي تهدف جميعها إلى تحسين كفاءة استغالل 

الطاقة وزيادة اعتمادية المصانع.

مؤشر أداء األصول
جرى وضع خطط جديدة تحت رعاية برنامج مؤشر 

أداء األصول )API( الذي تم إطالقه في عام 2021م، 
إلى جانب خطط من مركز سابك للتقنية واالبتاكر. 

وهذه الخطط ُتعنى بقياس أصول الشركة ودورة 
حياتها، بدًءا من مرحلة التصميم وتنفيذ المشروع، 
ووصواًل إلى التشغيل والصيانة، ومنتهًيا بعمليات 

إعادة التأهيل أو اإلحالل آلخر عمرها االفتراضي. 
ن الشركة من رفع  وكما أن مؤشر أداء األصول يمكِّ
مستويات وأداء المصانع بما يتماشى مع أهداف 

استراتيجية 2025، فهو ُيحدث في الوقت نفسه 
توازًنا أكثر تناغًما بين متطلباتها ومتطلبات أصحاب 
المصلحة. وباإلضافة إلى ذلك، يجري تنفيذ العديد 
من البرامج الجديدة لتحسين درجة االعتمادية التي 

تتسم بها األصول وتوافرها، بما في ذلك وضع 
أفضل الممارسات، ونشر استراتيجيات المعدات، 
وإجراء دراسات النضج، وتطبيق أحدث التقنيات.
وقد أشار مؤشر أداء األصول إلى وجود تحسن 

مستمر طوال عام 2022م، مع إشارة المنهجية التي 
يستند إليها هذا المؤشر إلى التوافق والمشاركة 

والتحسين على جميع المستويات.

	202 الدرجة على مؤشر أداء األصول %79.7
2022 الدرجة على مؤشر أداء األصول %82.5

)الدرجة المستهدفة %82.7(

"إدراك"
يمثل برنامج "إدراك" مبادرة استراتيجية لألداء على 

صعيد البيئة والصحة والسالمة واألمن، وهو 
يهدف إلى إنماء ثقافة مؤسسية قوية وتطوير 
عمليات ذات صلة، سعًيا إلى تحقيق التميز. يجري 
تصميم الخطط أو تحديثها بشلك مستمر لتقليل 

المخاطر المرتبطة بالمعدات واألنظمة، فيما تعزز 
ورش العمل والمحاضرات الفنية ثقافة االعتمادية 

بين الموظفين.

كفاءة استخدام الطاقة
تماشًيا مع المعايير التي وضعها المركز السعودي 

لكفاءة الطاقة )SEEC(، واصلت سابك للمغذيات الزراعية 
تحقيق أهدافها وإنجازاتها المرحلية طوال عام 2022م:

سد العجز في الطاقة بمصانع شركتي "ابن البيطار"  	
و"البيروني" للمرحلة األولى من خالل تطبيق آلية 
نقل الطاقة الداخلية التي جرى االتفاق عليها مع 

شركة )سابك( والشراكت التابعة لها
إثمار مبادرة وقف العمليات التشغيلية بإحدى  	

وحدات التبخير في مصنع "سابك للمغذيات الزراعية 
3 إلنتاج األمونيا" عن توفير 1.1 مليون وحدة حرارية 
بريطانية )وحدات حرارية بريطانية للك مليون متر( 

بعد تحقيق التوازن األمثل
تحقيق الخطوات المتخذة للحد من استهالك  	

الطاقة في مصنع األمونيا في شركة )ابن البيطار( 
لألهداف المرجوة منها فيما يخص خفض استخدام 

الطاقة وفًقا لمعايير المركز السعودي لكفاءة 
)SEEC( الطاقة

استمرار نظام مراقبة االستهالك اليومي للمياه  	
والطاقة واإلشراف عليه في تحقيق نتائج مثالية

استراتيجية االستدامة 2025

تستند استراتيجية االستدامة 2025 في شركة 
سابك للمغذيات الزراعية إلى خطط استراتيجية 

واضحة وأهداف عملية محددة من أجل تحقيق 
القيم األساسية للشركة والتزامها األخالقي 

بمبادئ االستدامة.

وتعد استراتيجية 2025 جزًءا أساسًيا ال يتجزأ من 
سياسة الشركة، ويستمر فريق من الخبراء 

والمهندسين في دراسة أفضل الطرق لتطوير 
مصانع الشركة ورفع كفاءتها اإلنتاجية وتعزيز 
الممارسات المستدامة وجعلها نماذج ُيحتذى 

بها في القطاع.
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المعايير البيئية واالجتماعية 
وحوكمة الشراكت

شلكت سابك للمغذيات الزراعية فريًقا مخصًصا 
لتعزيز الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 

الشراكت على جميع المستويات، وهي بموضع جيد 
يتيح لها تطبيق هذه االستراتيجيات بفضل رؤيتها 

الواضحة وخططها الصائبة وتخصيصها المتسم 
بالحكمة للموارد والموظفين المكرسين، فضاًل عن 

التزامها بخدمة المزارعين في جميع أنحاء العالم.

الراكئز 
خرائط طريق واضحة وخرائط حرارية لعمليات االفصاح 	
سياسات وإجراءات قوية )مثل العمل من المنزل(  	

تساعد الموظفين وتضمن استمرارية األعمال
الشفافية الضريبية )االمتثال للمعايير الدولية  	

إلعداد التقارير المالية )IFRS(، وهيالك الحوكمة، 
واإلفصاحات المحسنة الخاصة بمجلس اإلدارة

سمات الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة  	
الشراكت لجميع المشاريع الكبرى

التقييم المستمر للمستهدفات قصيرة وطويلة  	
األجل من خالل مؤشرات األداء الرئيسية وبطاقات 

األداء ومراجعات مجلس اإلدارة
دعم أي عجز من خالل إجراءات المتابعة لسد الفجوات 	
المراقبة الدقيقة لالتجاهات السائدة في القطاع  	

من أجل تحديد أي آثار فورية أو طويلة األجل على 
االستراتيجيات الحالية

التركيز القوي على تطوير قدرات وكفاءات القوى  	
العاملة في الشركة

الغايات واألهداف
تلتزم الشركة بتحقيق جميع أهداف االستدامة 

الخاصة بها، وال تزال أهدافها فيما يتعلق 
بانبعاثات الكربون متوافقة مع األهداف العامة 

للشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( في 
هذا المجال واألهداف الوطنية الخاصة بالطاقة 
التي حددها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة.

 
وتحرص شركة سابك للمغذيات الزراعية على 

االستفادة من جميع الفرص المتاحة عند تطوير 
فرص اإلنتاج األولية والنهائية ضمن نطاق رؤية 
المملكة 2030، وذلك من خالل تطوير المواهب 

المحلية التي تستهدف النمو وتسهم في االرتقاء 
باالقتصاد السعودي.

سياسات البيئة والصحة والسالمة واألمن 
EHSS-( واالستدامة والطاقة والجودة

)SEQ
تعد سياسات البيئة والصحة والسالمة واألمن 

واالستدامة والطاقة والجودة هي األساس الذي 
تستند إليه اكفة أنشطة األعمال في شركة سابك 
للمغذيات الزراعية. فنحن نستخدم تقنيات اإلنتاج 
األكثر تقدًما لضمان االلتزام بأن نكون شركة رائدة 
في تصنيع منتجات األسمدة المستدامة، وجودة 
المنتجات، والتجانس، ورضا العمالء، والتفوق في 

األداء على صعيد البيئة والصحة والسالمة واألمن 
من خالل رؤيتنا ورسالتنا وسياسات البيئة والصحة 
والسالمة واألمن واالستدامة والطاقة والجودة 

)EHSS-SEQ( لدينا. نهدف بشدة إلى
ضمان تشغيل مرافقنا بشلك آمن ومدر 	 

للربح بطرق تحمي البيئة والمجتمع 
وأصولنا

اإلمداد بمنتجات ذات جودة متميزة،	 
ضمان كفاءة مواردنا البشرية وعملهم 	 

داخل بيئة عمل إيجابية
ضمان رضا العمالء والحرص على مصالح 	 

أصحاب المصلحة

قامت سابك للمغذيات الزراعية بدمج نظام إدارة 
البيئة والصحة والسالمة واألمن )EHSS( لديها، 

استناًدا إلى معايير )سابك( للسالمة واألمن والصحة 
والبيئة )SHEM( الذي يمثل جزًءا من أنظمة سابك 

العامة إلدارة العمليات، التي تتضمن متطلبات 
RC-( شهادة االعتماد في الرعاية المسؤولة

14001(. فالشركة ُمعتمدة بموجب شهادة الرعاية 
المسؤولة )RC-14001( وشهادة األيزو في أنظمة 

اإلدارة البيئة )ISO 14001( ونظام إدارة السالمة 
والصحة المهنية )OHSAS 18001(. وتجري 

اإلشادة بإشراك الموظفين وأصحاب المصلحة، بمن 
في ذلك المقاولين، من أجل التحسين المستدام 
ألداء الشركة فيما يخص البيئة والصحة والسالمة 

عي  واألمن من أجل كسب ماكنة رائدة بين مصنِّ
األسمدة ذوي الطراز العالمي.

وتساهم الشركة بفعالية في برامج المسؤولية 
االجتماعية للشراكت وبرامج الرعاية المجتمعية 

والبحث والتطوير في المجاالت الزراعية. باإلضافة 
إلى ذلك، حصلت الشركة على جوائز واعتمادات 
وطنية/دولية بارزة في مجاالت البيئة والصحة 

والسالمة واألمن واالستدامة والجودة في الدورات 
السابقة.

شهادة الرابطة الدولية لصناعة األسمدة )IFA( في  	
الحماية واالستدامة )درجة إجمالية %95.6(

الميدالية الذهبية في مجال التميز الصناعي في  	
المنتدى االستراتيجي للرابطة الدولية لصناعة 

األسمدة )IFA( في مدينة فرساي بفرنسا.
المركز الثاني في جائزة الورقة الخضراء من الرابطة  	

الدولية لألسمدة لعام 2010م.
المركز األول في جائزة الصحة والسالمة والبيئة لعام  	

2011م من االتحاد العربي لألسمدة.
جائزة الملك خالد في مجال "التنافسية المسؤولة"  	

في عام 2015م
المركز الثالث في جائزة )سابك( للبيئة والصحة  	

والسالمة واألمن لعام 2010م.
الجائزة الماسية لاللتزام العالمي بالجودة لعام 2013م. 	
جائزة نظام المستوى األول من قبل دائرة خدمات  	

الحجر والتفتيش األسترالية.
المركز األول في مبادرة إدارة المعرفة من قبل  	

قطاع التصنيع العالمي بشركة )سابك( في عام 
2018م.

تتبنى سابك للمغذيات الزراعية نهًجا عملًيا لتحسين 
أدائها في مجاالت البيئة والصحة والسالمة 

واألمن بناًء على استراتيجية التصنيع الخاصة بها 
واستراتيجية )سابك( للتصنيع 2025، والتي تشمل 

دوافع للقيمة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة 
واألمن واالمتثال التنظيمي. تركز الشركة على 

تحقيق وتنفيذ تحسين األداء المستدام في مجاالت 
البيئة والصحة والسالمة واألمن بين شراكت تصنيع 
األسمدة العالمية من خالل المساهمات والبرامج 

المبتكرة التالية.

يتولى تقييم أداء الشركة المتعلق بمجاالت البيئة 
والصحة والسالمة واألمن واالستدامة جهات 
متميز بإدارة المراجعة الداخلية بشركة سابك 

للمغذيات الزراعية، والمراجعين الداخليين بشركة 
)سابك(، وشركة "DNV"، والهيئة الملكية 

لمحافظة الجبيل وينبع، والهيئات الحكومية/
الجهات الملكفة، واالتحاد الخليجي للكيماويات 

والبتروكيماويات )GPCA(، وشركة "كي بي إم جي"، 
وشركة "مارش"، وغيرها. باإلضافة إلى ذلك، تجري 

شركة سابك للمغذيات الزراعية مقارنة معيارية مع 
الرابطة الدولية لصناعة األسمدة )IFA(، واالتحاد 

 ،)TFI( ومعهد األسمدة ،)AFA( العربي لألسمدة
على صعيد األداء المتعلق بالبيئة والصحة والسالمة 

واألمن. وقد ساعدت هذه الُنهج المنظمة 
الشركة على تقييم فعالية تنفيذ برامج وعمليات 

البيئة والصحة والسالمة واألمن الحالية والمتطلبات 
القانونية والمحلية والتنظيمية من أجل تحسين 

األداء العام.

برامج صحة الموظفين ورفاهيتهم
تلتزم الشركة باستمرار تنفيذ برامج الصحة المهنية 

وبرامج الصحة الصناعية وفًقا لنظام اإلدارة 
المعمول به كجزء من نظام إدارة البيئة والصحة 

والسالمة واألمن. وتشمل البرامج أخذ عينات 
التعرض للمواد الكيميائية )لألشخاص والمناطق(، 
والحفاظ على حاسة السمع، واإلجهاد الناتج عن 

الحرارة والبرودة، واألوبئة والمخاطر البيولوجية 
المتعلقة بجميع بيئات العمل والمخاطر المتعلقة 

بأماكن العمل داخل مباني الشركة. باإلضافة 
إلى ذلك، يتم إجراء فحص طبي دوري سنوي من 

قبل شركة/مستشفى بارز ومصرح له في مجال 
تقديم الخدمات الطبية لضمان تمتع الموظفين 

والمقاولين بالصحة أثناء العمل وخارج نوباته.

الموارد البشرية والهي� التنظيمي

أداء األعمال والحوكمة

إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن

إدارة دورة حياة األصول

التحسين المستمر وإدارة الجودة

القيادة والثقافة•
الهي� التنظيمي•
القدرات•

أداء األعمال•
إدارة المخاطر•
الحوكمة واالتصاالت•

العمليات•
الممارسات•
إدارة الجودة•

التصميم•
التشغيل•
الصيانة•
انتهاء العمر اإلنتاجي•

معايير إدارة السالمة واألمن والصحة والبيئة•

يعتمد نظام إدارة العمليات على مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تضع األساس لثقافة دائمة 
للتميز التشغيلي ومنصة لتمكين المرونة التنظيمية.
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برامج التوعية على رأس العمل وبرامج المسؤولية 
االجتماعية للشراكت

 أعدت الشركة برامج توعية سنوية تخص مجاالت 
البيئة والصحة والسالمة واألمن على جميع 

المستويات بما في ذلك المجتمع المجاور وعائلة 
الموظف كجزء من مسؤوليتها االجتماعية. 

ويتم تنفيذ برامج التوعية من قبل الموظفين 
والمقاولين من خالل توجيهات لجنة التوعية 

بالشركة وخارجها بالتعاون مع إدارة المسؤولية 
االجتماعية في )سابك( والجهات الحكومية 

المحلية. وتشمل مواضيع برنامج التوعية ممارسات 
العمل اآلمنة، وتحديد المخاطر، والتأهب لحاالت 

الطوارئ والتدريب عليها، وسلوكيات السالمة 
األساسية، وأهم الدروس المستفادة من الحوادث، 

والتدبير المنزلي، وإدارة النفايات والتخلص منها. 
باإلضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برامج توعوية جنًبا 

إلى جنب مع البرامج المجتمعية حول مواضيع مثل 
السالمة في المنزل، والقيادة الوقائية، والوقاية 

من الحرائق في المنزل، والسمنة، والتوتر النفسي، 
وما إلى ذلك.

البرامج التدريبية
يجري إعداد البرامج التدريبية السنوية الخاصة 

بمجاالت البيئة والصحة والسالمة واألمن بناًء على 
الفجوات التي جرى تحديدها ومقدار اإلنجاز في 

مستويات التدريب السابقة، والدروس المستفادة 
من الحوادث، وبرنامج التطوير الفردي، والتحديات 

المتعلقة بحاالت التحوالت القادمة.
تواصل الشركة تدريب وتأهيل المختصين في مجال 
البيئة والسالمة والصحة المهنية من خالل مجلس 

االختبارات الوطني للسالمة والصحة المهنية 
)نيبوش(. كما جرى عقد برامج تدريبية متخصصة 
وبرامج اعتماد لتأهيل العاملين في مجال الصحة 

الصناعية وتحليل مخاطر العمليات والحماية من 
اإلشعاعات وجوانب الصحة المهنية.

وقد جرى تنفيذ برامج تدريب وتطوير لموظفي 
األمن الصناعي وفًقا لمتطلبات الهيئة العليا لألمن 
الصناعي من أجل تحسين أدائهم على صعيد تنفيذ 

واجباتهم العملية.

االستجابة لحاالت الطوارئ
وضعت الشركة إجراءات مفصلة للتخطيط 

واالستجابة لحاالت الطوارئ لضمان وجود خطط 
فعالة إلدارة األزمات واالستجابة لحاالت الطوارئ 

والحفاظ على مستوى الجاهزية من أجل الحد من 
عواقب المخاطر الميدانية والخارجية ذات الصلة 

بالمواقع التابعة لشركة سابك للمغذيات الزراعية. 
ولدى الشركة لجنة مخصصة لالستجابة لحاالت 

الطوارئ وإدارة األزمات ومركز عمليات طوارئ مجهز 
بالاكمل، كما أنها وضعت توقعات للسيناريوهات 

المحتملة في حاالت الطوارئ من أجل دعم الشركة 
والمجتمع أثناء جميع أنواع الطوارئ.

ويتم إجراء عمليات التدريب الصورية على حاالت 
الطوارئ بالتعاون مع الدفاع المدني الحكومي وفًقا 
للسيناريوهات التي وضعها فريق االستجابة لحاالت 
الطوارئ بهدف تقييم مستوى جاهزية التعامل مع 

حالة طوارئ فعلية. ويتم إجراء اإلخالء المفاجئ في 
حاالت الطوارئ والتدريبات الداخلية لتنبيه الموظفين 

والمقاولين العاملين في مواقع مختلفة. وقد 
استمر فريق االستجابة لحاالت الطوارئ في تلقي 
البرامج التدريبية المطلوبة وفًقا لنموذج كفاءة 
فريق االستجابة لحاالت الطوارئ بالشركة، وذلك 

للتأكد من التعامل اآلمن مع جميع المواد الخطرة 
والغازات وفقا لمتطلبات المؤسسة الوطنية 

.)472 NFPA( للحماية من الحرائق

استراتيجية الصيانة الدورية والوقائية
وضعت الشركة استراتيجية للصيانة الدورية 

والوقائية لجميع المعدات التي يتم تشغيلها داخل 
المباني والمنشآت، إذ يجري تحميل جميع برامج 

اإلصالح والصيانة المجدولة على برامج الشركة من 
أجل تسهيل الصيانة واإلصالح وفق الخطة الخاصة 

بمواقع شركة سابك للمغذيات الزراعية
وهذا االلتزام بتنفيذ استراتيجية الصيانة الدورية 

والوقائية يساعد الشركة على تجنب الحوادث 
الرئيسية المتعلقة بسالمة العمليات، وحوادث 
اإلصابات المهدرة للوقت، وحاالت عدم االمتثال 

البيئي.

إعداد التقارير واالعتماد
يعتمد قياس أداء البيئة والصحة والسالمة واألمن 
في شركة سابك للمغذيات الزراعية على مجموعة 
من المؤشرات الدالة على الريادة/التأخر، والتي تم 
وضعها وفًقا لمحراكت قيمة استراتيجية التصنيع، 
وجرى تعميمها في خطط أعمال اإلدارات الفردية 

وخطط التطوير الفردي للموظفين.
تواصل الشركة تقديم تقارير بيئية دورية امتثااًل 

لمعايير الهيئة الملكية للجبيل وينبع. 

وقد أدى امتثال الشركة الاكمل ألنظمة حماية البيئة 
الخاصة بها إلى عدم فرض أي مخالفات وغرامات 
عليها في عام 2022م، إلى جانب تجديد شهادة 
الرعاية المسؤولة الصادرة عن الهيئة الملكية. 
عالوًة على ذلك، جددت الهيئة الملكية أربعة 

تصاريح بيئية بالتشغيل وتراخيص تشغيل لجميع 
مصانع شركة البيروني.

أدى االستكمال الناجح لتقييم االستدامة والحماية 
الذي تتولى توجيهه الرابطة الدولية لصناعة 

األسمدة )IFA( إلى إعادة اعتماد الشركة من جانب 
"DNV"، وهي خبير الطاقة المستقل ومقدم 

خدمات الضمان. في السياق نفسه، جددت هيئة 
الرقابة النووية واإلشعاعية جميع تصاريح التعامل 

اآلمن مع المصادر المشعة في الموقع.

الجوائز
منحت الهيئة الملكية جائزة المبادرة البيئية لعام 

2022م إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية لخفضها 
انبعاثات غازات الدفيئة في مصنع "ابن البيطار".

المبادرات الجديدة واإلنجازات الرئيسية في 
2022م

استكمال المعالجة التجريبية لمعالجة األمونيا في  	
المياه الجوفية

استكمال مشاريع االمتثال التنظيمي لتركيب مقياس  	
تدفق التوهج )بدرجة 11 من أصل 20(، ونظام 

المراقبة عبر اإلنترنت لمياه الصرف الصحي ومياه 
البحر )بدرجة 2 من أصل 6(، وإزالة ألواح األسبستوس 

من منطقة وقوف السيارات
اختبار وتنفيذ لوحة متابعة أسبوعية جديدة للبيئة  	

والصحة والسالمة واألمن
إطالق لوحة متابعة جديدة لمعايير )سابك(  	

للسالمة واألمن والصحة والبيئة )SHEM(، مع توزيع 
نشرة ذات صلة على جميع الموظفين لك أسبوعين

النجاح في تشغيل الشعلة بمصنع ابن البيطار إلنتاج  	
اليوريا بدعم من االمتثال البيئي

نجاح التدريب الذي ُعقد في 5 أكتوبر بنسبة 98 في  	
المائة

استكمال مشاريع إصالح خطوط السياج في جميع  	
المواقع

المشاريع المخطط لها لعام 2023
تطبيق نظام جديد لتصاريح العمل في جميع  	

المواقع
التنفيذ اآلمن لعمليات اإلغالق في مصانع "سابك  	

للمغذيات الزراعية TA 2022 - 2"، و"سابك 
 ،"UFC-1"و ،"TA 2023- 4 للمغذيات الزراعية

"UFC-2"و
اإلدارة الفعالة للرقابة وحدود الرقابة الداخلية  	

لجميع أشاكل تصريف الهواء ومياه الصرف الصحي 
والمياه الناتجة عن التحييد ومساراتها

مشاريع جديدة لتحسين األمن والحماية من الحرائق 	
تحقيق هدف النضج فيما يخص مجاالت البيئة  	

والصحة والسالمة واألمن
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تولي شركة سابك للمغذيات الزراعية أهمية كبيرة 
لتطوير قدرات موظفيها وكفاءاتهم، فهم 

يشلكون أساًسا للنمو القوي والنجاح االستثنائي 
اللذين حققتهما الشركة على مر السنين.

التدريب والتطوير
برنامج الخريجين

تواصل الشركة توظيف الخريجين السعوديين 
المؤهلين من اللكيات والجامعات والمعاهد 

التقنية، وذلك بما يتماشى مع خطتها االستراتيجية 
لتوطين الوظائف.

برامج تدريبية متخصصة
يجري تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم من 

خالل تقديم مؤهالت مهنية وبرامج اعتماد 
مالئمة ألدوارهم ومسؤولياتهم. وُتقدم العديد 

من هذه البرامج من خالل التدريب عن بعد 
والتواصل االفتراضي لتحقيق أعلى مستوى من 

اإلنجاز والكفاءة. وخالل عام 2022م، استفاد ما 
مجموعه  1461 موظًفا من  887 برنامًجا متخصًصا. 

 
برنامج المنح الدراسية من )سابك( 

ُيغطي برنامج المنح الدراسية من )سابك( عدة 
مستويات، وهو مصمم إلتاحة فرص التعليم 
للموظفين الحاليين والمحتملين وتدريبهم 
وإشراكهم وتحفيزهم. وقد وظفت سابك 

للمغذيات الزراعية )12( مرشحًا من المستفيدين 
من البرنامج بعد استكمالهم  لدراستهم بنجاح، 

في حين تم تسجيل 32 موظًفا في برنامج تدريب 
ج. المشغلين الذي ينطوي تحت برنامج  َتـَدّرُ

برنامج القيادة في )سابك(
يهدف برنامج القيادة في )سابك( إلى تطوير 

المهارات اإلشرافية، وقد شهد مشاركة عدد 137 
من  الموظفين الذين استفادوا من أكثر من 84 

دورة تدريبية ُنظمت خالل العام.

التعلم اإللكتروني
بعد استحداث منصة التعلم اإللكتروني الخاصة 

بالشركة واعتمادها على نطاق واسع خالل فترة 
الجائحة، أصبحت المنصة جزًءا ال يتجزأ من ثقافة 

التدريب وحققت نمًوا على مستوى نطاقها 
وحجمها. وخالل عام 2022م، حضر  1164 موظًفا أو 

شاركوا في  621 دورة تدريبية ونموذًجا تعليمًيا 
حول مجموعة متنوعة من المواضيع.

التطوير الوظيفي وتنمية المواهب
تواصل سابك للمغذيات الزراعية برامج التطوير 

الوظيفي وتنمية المواهب لالستثمار في 
الموظفين األكفاء لتحفيز نموهم المهني 

وتحويلهم إلى قادة المستقبل. وتشمل هذه 
البرامج خطط التطوير الشخصي والتقدم الوظيفي، 

والتي تضمن أيًضا توافر المواهب المؤهلة 
واستمراريتها في الشركة.

مشاركة الموظفين
الماكفآت والبدالت

تتميز خطط وسياسات الماكفآت الخاصة بشركة 
سابك للمغذيات الزراعية بتصميم يحقق أفضل 

توازن بين أهداف الشركة واحتياجات الموظفين 
وفًقا للمتطلبات القانونية والحفاظ على التنافسية 
في الوقت نفسه. تمنح البدالت، إضافًة إلى الرواتب 

األساسية والماكفآت، للموظفين المؤهلين أو 
لمجموعات من الموظفين بموجب شروط محددة، 
أو لتلبية متطلبات مهام عمل معينة، أو االمتثال 
للوائح القانونية، أو الحفاظ على القدرة التنافسية 

مع أصحاب العمل اآلخرين

التعليم المستمر
تواصل شركة سابك للمغذيات الزراعية إرسال 

موظفيها إلى المؤسسات التعليمية سواء داخل 
المملكة أو خارجها بدوام جزئي أو لكي بهدف 

استكمال دراساتهم العليا أو الحصول على 
مؤهالت مهنية معتمدة

رأس المال الفكري

الرعاية الطبية
توفر الشركة تأميًنا صحًيا مجانًيا لجميع الموظفين 

السعوديين ومعاليهم القانونيين وآبائهم. كما 
ُتقدم الشركة الرعاية الطبية للموظفين المتزوجين 

غير السعوديين وأفراد أسرهم المعولين المسجلين 
رسمًيا في إقاماتهم في المرافق الطبية التي 

تحددها الشركة.

االستبيان العالمي للموظفين
ُيعد االستبيان العالمي للموظفين الذي تجريه 

شركة سابك للمغذيات الزراعية بمثابة رحلة حوار 
وتواصل تستمع خاللها الشركة إلى آراء ومالحظات 

موظفيها بلك شفافية فيما يتعلق بوظائفهم 
وبيئة العمل والشركة كلك.

وللعام الثاني عشر على التوالي، ُنظم االستبيان 
العالمي للموظفين لعام 2022م بـ 12 لغة على 

مدار 30 يوًما. وقد أجاب الموظفون على 37 سؤااًل 
شملت 10 مجاالت من دون الكشف عن هويتهم 

وباالستعانة بطرف ثالث معتمد، وسيتم دمج 
النتائج في الخطط المستقبلية للشركة. معدالت توطين قوية

كما في السنوات الماضية، تواصل سابك 
للمغذيات الزراعية من جديد تحقيق معدالت 

توطين مرتفعة، إذ ارتفع عدد الموظفين 
السعوديين العاملين بنظام التوظيف المباشر 

إلى 1,266 موظف في نهاية شهر ديسمبر 
من العام 2022م، في ظل مواصلة الشركة إيالء 

األولوية لتوظيف المهندسين السعوديين 
المهرة وتدريبهم وكذلك إعادة تدريبهم من 

أجل تحقيق األهداف االستراتيجية.
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خطط حوافز الموظفين
تستهدف خطط حوافز الموظفين في الشركة 

عّدة جوانب، وهي مساعدة الموظفين على 
تحقيق أهدافهم الوظيفية وضمان مستقبل 

واعد لهم وإضافة القيمة إلى حياتهم مع الحفاظ 
على والئهم

القروض السكنية وتملك المنازل
يمكن للموظفين الذين يستوفون الشروط واألحاكم 

المعتمدة التقدم بطلب للحصول على قروض 
سكنية خالية من الفوائد خالل فترة عملهم في 

الشركة، ويتم ذلك وفًقا التفاقية خطية. ويحظى 
الموظفون السعوديون بفرصة امتالك وحدات 

سكنية شيدتها أطراف خارجية نيابًة عن الشركة. 
ويهدف برنامج تملك المنازل إلى زيادة الرضا 

الوظيفي واالستقرار للموظفين الذين أتموا فترة 
طويلة من الخدمة في الشركة.

الخدمات المجتمعية
تواصل شركة سابك للمغذيات الزراعية العمل عن 

كثب مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
لتوطين تدابير اإلدارة البيئية والصحة والسالمة 

واألمن، من خالل بناء كوادر السالمة وتمكينها .

وبالتعاون مع الدفاع المدني، دعمت الشركة حملة 
توعوية في المدارس بالجبيل لرفع مستوى الوعي 
بمخاطر الحرائق في المنازل وكيفية الوقاية منها.

كما تواصل الشركة العمل بالتعاون مع لجنة 
الجبيل للطوارئ )جماعة( لتقديم الدعم والخدمات 
الطوعية في حاالت الطوارئ في جميع أنحاء مدينة 

الجبيل الصناعية.

مبادرة التشجير الوطنية من )سابك( 
أطلقت )سابك( مبادرة التشجير الوطنية بنجاح 

بما يتوافق مع أهداف استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية في مجاالت حماية البيئة ودعم الزراعة 

المستدامة.

وفي بداية عام 2021م، اعتمدت شركة سابك للمغذيات 
الزراعية جوانب من البرنامج لتحقيق أهداف متعددة 

كجزء من تواصلها مع األطراف ذوي العالقة وتعزيز 
مساهماتها في المجتمع

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030م  	
وأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

تثقيف المجتمعات حول أهمية تنمية الغطاء  	
النباتي وآثاره على مستقبل البيئة

تعزيز قيمة حماية النباتات المحلية والحفاظ عليها  	
من االنقراض

 استغالل  الفرص إلنتاج األسمدة المتخصصة للنباتات  	
المحلية

المساهمة في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي  	
والحد من آثار التصحر

استعادة التنوع الحيوي للبيئات الطبيعية 	
حماية البيئة وتحسين جودة الحياة 	
التأكيد على أهمية المسؤولية االجتماعية  	

واالستدامة البيئية

الرفاهية العامة

تواصل شركة سابك للمغذيات الزراعية تعزيز مركزها 
كشركة ُمنتجة تعتمد عليها األسواق العالمية في 

المناطق المعتمدة على االستيراد التي تبحث عن 
إمدادات ذات اعتمادية من المغذيات الزراعية. ومع ذلك، 

تمثل القدرة على تحمل التاكليف مصدر قلق رئيسي 
للمستخدمين النهائيين حيث تنخفض أسعار المحاصيل 

العالمية بينما تستمر قيمة العناصر الغذائية الزراعية في 
االرتفاع.

كما يطالب العمالء بمزيد من الشفافية فيما يتعلق 
بالتأثير المناخي الناتج عن إنتاج األسمدة، والحلول المبتكرة 
للتخفيف من المشلكات الناجمة عن التطبيقات الميدانية 

لألسمدة من قبل المزارعين. كما ُيمثل تراجع الطلب 
وتغيراته، ال سيما بالنسبة لصغار المزارعين في األسواق 

النامية، نوًعا آخر من المخاطر التي يتوقعون حدوثها في 
المستقبل.

وفي الوقت نفسه، ُيرجح أن تؤدي زيادة الوعي العام 
باآلثار البيئية للزراعة في األسواق المتقدمة إلى تحوالت 

طويلة األجل في أنماط الطلب.

تمتلك الشركة بالفعل مبادرات وابتاكرات من شأنها وضع 
حلول لهذه المسائل، إضافة إلى العديد من المبادرات 

واالبتاكرات األخرى التي تعمل على تطويرها. وتضع 
الشركة معالجة المخاوف العامة أكساس الستراتيجيتها 

الرامية إلى تعزيز ماكنتها كشركة عالمية رائدة في هذا 
المجال.

استراتيجية واضحة تستهدف توسيع نطاق االنتشار  	
الجغرافي للشركة في مناطق متنوعة لتيسير 

الوصول إلى مواد اللقيم ذات األسعار التنافسية 
وتعزيز قربها من أسواق النمو

استثمارات مستمرة في مبادرات تحسين العمليات  	
للحفاظ على القدرة التنافسية من حيث التلكفة

التحديث المتواصل واالستفادة من التقنيات الجديدة  	
لتطوير منتجات مميزة

االستثمارات في البنية التحتية للتوزيع الخاصة  	
بالصناعات التحويلية لخدمة العمالء النهائيين بشلك 

 أكثر فاعلية

رأس المال االجتماعي

الحضور والمشاركة في فعالية االتحاد الدولي 
لألسمدة

في أكتوبر من عام 2022م، أكدت سابك للمغذيات الزراعية على 
دورها العالمي كشركة توفر حلواًل مستدامة واعتمادية لزبائنها 

حول العالم من خالل حضورها ومشاركتها في مؤتمر الرابطة 
الدولية لصناعة األسمدة الذي انعقد في سنغافورة، وكذلك 
في المؤتمرات التي ينظمها االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات واالتحاد العربي لألسمدة. 

وفي معرض حديثهم في الجلسة االفتتاحية، أكد المتحدثون 
على التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه التحديات المتعلقة باألمن 

الغذائي والبيئي، وأهمية تلبية المتطلبات الحالية من دون التأثير 
على مستقبل كوكب األرض.

واستفادت الشركة من رعايتها للمؤتمر إلبراز شعارها والتأكيد 
عليه، الذي يتمثل في: )أسلوبنا في الزراعة يُهم الجميع(، بما 
يعكس التزامها تجاه المجتمعات الزراعية، وتحسين الكفاءات 

الزراعية، والمنتجات والحلول الغذائية الزراعية المبتكرة المصممة 
خصيًصا لتحقيق أقصى استفادة من النباتات في أنواع مختلفة من 

التربة

كما استضافت الشركة خالل اليوم الثاني من المؤتمر حفل 
استقبال لشراكت األسمدة في العالم.



حوكمة الشركة
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هيلك الحوكمة

تلتزم شركة سابك للمغذيات الزراعية بدعم قواعد 
ولوائح الحوكمة الصادرة عن الجهات المعنية. كما 
ُيحدد اإلطار العام للحوكمة بالشركة، والذي يتضمن 

مجموعة من السياسات، األدوار والمسؤوليات 
وآلية اتخاذ القرارات وتنفيذها وآلية مراقبة التنفيذ 

وكيفية مراقبة أفضل مستويات األداء استناًدا إلى 
اللوائح ذات الصلة.

الجمعية العامة للمساهمين

 لجنة
 االستثمار

لجنة الماكفآت 
والترشيحات

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

اإلدارة التنفيذية

المراجعة الداخلية

المراجع الخارجي

الجهات التنظيمية

 لجنة 
المراجعة

ويتولى مجلس اإلدارة مسؤولية متابعة تطبيق 
أنظمة الحوكمة لضمان الحفاظ على حقوق 

الموظفين والمساهمين والمستثمرين و أصحاب 
المصالح االخرين، وذلك لضمان االلتزام بأفضل 

الممارسات والتأكد من تطبيق أفضل ممارسات 
الرقابة واالمتثال.

 اإلطار العام لهيلك الحوكمة

تطبق الشركة وتنفذ جميع األحاكم الواردة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن 
هيئة السوق المالية، مع بعض االستثناءات:

بيان األسبابأحاكم المادة/الفقرةالمادة/الفقرة رقم

المادة الحادية واألربعون:
يتخذ مجلس اإلدارة الترتيبات الالزمة للحصول على تقييم جهة التقييم

مادة استرشاديةخارجية مختصة ألدائه لك ثالث سنوات.

المادة السبعون: تشكيل 
لجنة إدارة المخاطر

تشلَكّ بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى )لجنة إدارة 
المخاطر( يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين. ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى مالئم من 

المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.

مادة استرشادية
* تقوم لجنة المراجعة حاليًا 

باختصاصات لجنة المخاطر 
حسب ما تنص عليه الئحتها 

المعتمدة من الجمعية 
العامة

المادة الحادية والسبعون: 
اختصاصات لجنة إدارة 

المخاطر

تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ) حسب النص الوارد في المادة 
الحادية والسبعون من الالئحة(

مادة استرشادية 
* تقوم لجنة المراجعة  حاليًا 

باختصاصات لجنة المخاطر 
حسب ما تنص عليه الئحتها 

المعتمدة من الجمعية 
العامة

المادة الثانية والسبعون: 
اجتماعات لجنة إدارة المخاطر

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية لك )ستة أشهر( على 
مادة استرشاديةاألقل، ولكما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الخامسة والتسعون: 
تشكيل لجنة حوكمة 

الشراكت

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة الشراكت، 
فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة 

والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي 
موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة سنوًيا 

على األقل بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة استرشادية
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إجمالي نسبة الملكية في آخر يوم تداول )%(االسم البند 

50.1الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(1

المساهمون

التحديثات واالتصاالت
تلتزم شركة سابك للمغذيات الزراعية بتحقيق مبادئ 

العدالة من خالل توفير المعلومات المناسبة في 
الوقت المناسب.

تقوم الشركة بإعالم المساهمين بأدائها 
وأنشطتها خالل السنة المالية من خالل التقرير 

السنوي لمجلس اإلدارة، وتقوم أيًضا بإعالم 
المستثمرين من خالل الماكلمات الجماعية الخاصة 

باألرباح. كما ُتطلع المساهمين والمستثمرين بشلك 
مستمر بأي تطورات مهمة قد تحدث وتؤثر على 
المركز المالي، من خالل الموقع اإللكتروني لتداول 
السعودية، والموقع اإللكتروني للشركة، وغيرها 

من وسائل االتصال، بطريقة ال تؤثر على القدرة 
التنافسية للشركة. وُتنفذ هذه اإلجراءات بهدف 

مساعدة المساهمين والمستثمرين على اتخاذ 
قرارات استثمارية مبنية على معلومات صحيحة 

واكفية، وضمان حصول جميع األطراف على فرص 
متساوية للحصول على المعلومات.

وأيًضا، تلتزم شركة سابك للمغذيات الزراعية بتنفيذ 
السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات  

الهامة والقوائم المالية وتقارير األداء وفًقا 
للمتطلبات النظامية واللوائح والتعليمات المعمول 

بها والتوجيهات الواردة من الجهات ذات الصلة.

تحرص الشركة على توزيع األرباح المستحقة على 
المساهمين من خالل تذكيرهم بضرورة تحديث 

بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم  البنكية 
بمحافظ التداول حتى ال تواجه المدفوعات أي تأخير.

اإلفصاحات واإلعالنات
تواصل الشركة إصدار اإلعالنات واإلفصاحات بشلك منتظم من خالل إشعارات على موقع السوق المالية 
السعودية "تداول" بحيث تتناول األحداث المحددة والتطورات الجوهرية والقوائم المالية وفًقا ألحاكم 

تنظيم اإلفصاح والشفافية، وتتيح الوصول إليها بسهولة للمساهمين والمستثمرين وغيرهم من األطراف 
المعنية األخرى.

وخالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، أصدرت الشركة ما مجموعه 16 إعالًنا كما هي مؤرخة 
ومفصلة أدناه.

موضوع اإلعالنتاريخ اإلشعار

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة 49% في شركة )إي 24 يناير 2022م1
تي جي إنبتس هولدكو(

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2021-12-31 ) 27 يناير 2022م2
اثني عشر شهًرا(

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن نتائجها المالية السنوية للفترة المنتهية في 28 فبراير 2022م3
31-12-2021

تدعو شركة )سابك للمغذيات الزراعية( مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية 21 مارس 2022م4
)االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية )االجتماع 14 أبريل 2022م5
األول( من خالل وسائل التكنولوجيا الحديثة

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2022-03-31 10 مايو 2022م6
)ثالثة أشهر(

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 29 يونيو 2022م7
عن النصف األول من عام 2022م

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن نقل المركز الرئيسي للشركة19 يوليو 2022م8

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية لالستثمار 27 يوليو 2022م9
الزراعي واإلنتاج الحيواني )سالك(

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2022-06-30 04 أغسطس 2022م10
)ستة أشهر(

إعالن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن استقالة وتعيين عضو مجلس إدارة28 سبتمبر 2022م11

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2022-09-30 26 أكتوبر 2022م12
)تسعة أشهر(

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن تاريخ اإلعالن المتوقع عن نتائجها المالية السنوية 26 أكتوبر 2022م13
الموحدة لعام 2022م.

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة6 ديسمبر 2022م14

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من 20 ديسمبر 2022م15
العام 2022م

تعلن شركة )سابك للمغذيات الزراعية( عن آخر التطورات بخصوص االتفاقية الملزمة لالستحواذ 29 ديسمبر 2022م16
على نسبة )49%( من رأس مال شركة اي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد
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توزيع األرباح

سياسة توزيع األرباح
تعتمد سياسة شركة سابك للمغذيات الزراعية في 

توزيع األرباح، سواًء اكنت نقدية أو عينية أو زيادة في 
رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم، على ضوابط 

عديدة ُيراعى فيها صافي األرباح المحققة، والتدفقات 
النقدية، والسياسات الواردة في النظام األساس 

للشركة.

وفيما يخص التوزيعات النقدية أو العينية، فإنها تتم 
بناًء على توصية من مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 

للشركة بما يتماشى مع جميع األنظمة ذات الصلة.

توزيع األرباح
وافقت الجمعية العامة للشركة على توزيع أرباح 

للمساهمين عن النصف الثاني من عام 2021م بمبلغ 
)3( ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تم صرفها 
في النصف األول من عام 2022م. كما أوصى مجلس 

اإلدارة بتوزيع مبلغ )4( ريال سعودي عن السهم الواحد 
للنصف األول من عام 2022م. كما تود الشركة التوضيح 
للمساهمين بأن مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع )4( ريال 

سعودي للسهم الواحد للنصف الثاني من العام 2022م 
ونظرًا لألداء المتميز للشركة، قرر المجلس التوصية بـ 

)4( ريال سعودي إضافية للسهم الواحد ليصبح إجمالي 
التوزيع عن النصف الثاني من العام 2022م )8( رياالت 

للسهم الواحد.

٢٠٢٢ ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

األرباح الموزعة خالل العام

األرباح المقترحة التي ستوزع في نهاية العام
النصف الثاني من عام 

	202م
النصف األول من عام 

اإلجمالي 2022م

150%80%40%10%النسبة

اإلجمالي 
1,428,1061,904,141,4043,808,2837,140,530,848)باآلالف(

1 أغسطس 2022م13 أبريل 2022متاريخ االستحقاق
 ستكون أحقية التوزيعات النقدية في تاريخ االستحقاق للمساهمين المالكين 

لألسهم والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني 
يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم اإلعالن عنه الحقًا

توزيعات األرباح للك سهم
ويوضح الجدول التالي نسب األرباح التي تم توزيعها 
على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 

31 ديسمبر 2022 م باإلضافة إلى نسبة األرباح المقترح 
توزيعها في نهاية السنة وإجماليها:
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بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة 
وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الذين حضروا هذه الجمعيات

تم عقد جمعية عامة واحدة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بحضور أعضاء مجلس 
اإلدارة كما هو مفصل أدناه.

سجل المساهمين
خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، طلبت الشركة سجل المساهمين 11 مرة، كما هو 

مؤرخ ومفصل أدناه.

مجلس اإلدارة

يتكون مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية من ثمانية أعضاء تم تعيينهم خالل اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية الذي عقد في 29 مارس 2020م لمدة ثالث سنوات.

المنصباالسم 

3	 أبريل 2022م
)اجتماع جمعية عامة 

عادية(

حضر رئيس مجلس اإلدارةاألستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان

حضر نائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

حضر عضو مجلس اإلدارةالدكتور/ وليد بن محمد العيسى

حضر عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

حضر عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

حضر عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين

حضر عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

حضر عضو مجلس اإلدارةالمهندس/ محمد بن علي الحسني

المنصبتصنيف العضويةاألعضاءالرقم

1
رئيس مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذيالمهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه*

رئيس مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذياألستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان**

نائب رئيس مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذيالمهندس/ سمير بن علي آل عبدربه2

عضو مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذيالدكتور/ وليد بن محمد العيسى3

عضو مجلس اإلدارةعضو مستقلاألستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان4

عضو مجلس اإلدارةعضو مستقلاألستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين5

عضو مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذياألستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين6

عضو مجلس اإلدارةعضو مستقلاألستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني7

عضو مجلس اإلدارةعضو غير تنفيذيالمهندس/ محمد بن علي الحسني8

*   تم تعيينه كرئيس  غير تنفيذي لمجلس اإلدارة اعتباًرا من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك في 28 سبتمبر 2022م.
** تمت الموافقة على االستقالة بعد موافقة مجلس اإلدارة في 27 سبتمبر 2022م.

السببالتاريخ الرقم

إعداد التقارير الداخلية للشركة13 يناير 12022

إعداد التقارير الداخلية للشركة19 يناير 22022

إعداد التقارير الداخلية للشركة17 فبراير 32022

إعداد التقارير الداخلية للشركة20 فبراير 42022

إعداد التقارير الداخلية للشركة7 مارس 52022

إعداد التقارير الداخلية للشركة7 أبريل 62022

إعداد التقارير الداخلية للشركة11 أبريل 72022

الجمعية العامة للشركة13 أبريل 82022

ملف توزيع األرباح17 أبريل 92022

ملف توزيع األرباح19 يوليو 102022

إعداد التقارير الداخلية للشركة28 نوفمبر 112022
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

المنصب الحالي:
ف لشركة )سابك( الرئيس التنفيذي الملّكَ

المناصب والخبرات العملية السابقة:
ُيعد واحًدا من كبار المديرين التنفيذيين بخبرة 

تمتد ألكثر من 30 عاًما في مجاالت إدارة المشاريع 
وعمليات المصانع وإدارة الشراكت واألعمال.

المنصب الحالي:
يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للنمو 

االستراتيجي في شركة )سابك( منذ 1 يناير 2022م.

المناصب والخبرات العملية السابقة:
1 فبراير 2018م - 31 ديسمبر 2021م - نائب الرئيس  	

التنفيذي لشركة )سابك للمغذيات الزراعية(
1 يناير 2017م - 31 يناير 2018م - نائب الرئيس لسلسلة  	

اإلمدادات العالمية )سابك(
1 يوليو 2015م - 31 ديسمبر 2016م - نائب الرئيس  	

لوحدة أعمال األكسجينات في )سابك(

المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االستثمار

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو لجنة االستثمار

عضوية مجلس اإلدارة:عضوية مجلس اإلدارة:

المؤهالت العلمية:
شهاد الماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

)برادفورد( بالمملكة المتحدة
ودرجة الباكلوريوس في الهندسة الكيمائية من 

جامعة الملك سعود بالرياض

1 نوفمبر 2009م - 30 يونيو 2015م - نائب الرئيس  	
لالتصاالت واإلعالم )سابك(

1 سبتمبر 2005م - 31 أكتوبر 2009م -المدير العام  	
التنفيذي لشركة )طيف( التابعة لشركة )سابك(

	 

المؤهالت العلمية:
درجة الباكلوريوس في هندسة وعلوم الحاسب 

اآللي.

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
المجلس العالمي للبالستيك

الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا(
الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(

الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(
الشركة السعودية اليابانية لألكريلونيتريل )شروق(

شركة )سابك إس كيه نكسلين(
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(
مشروع تنمية ساحل الخليج الواقع في جنوب شرق 

تكساس
مشروع )سابك( وشركة )فوجيان للتكرير 

والبتروكيماويات المحدودة(
شركة )سابك اكبيتال بي في(

الشركة العربية السعودية للميثاكريليت )ساماك(

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
 شركة سابك لخدمات التخزين )ساب تانك(

 شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية 
)كيم تانك(

 الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(
 الشركة السعودية اليابانية لألكريلونتريل )شروق(

 الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية 
)الكيالت(

 الجمعية اآلسيوية للوقود النظيف
 المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة 

)استدامة(
  شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(

 االتحاد العربي لألسمدة
 االتحاد الدولي لألسمدة

االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك( - 
)لجنة المغذيات الزراعية(

شركة سابك لخدمات اإلمدادات المحدودة

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية )رئيس مجلس اإلدارة(

الهيئة الملكية للجبيل وينبع
رئيس مجلس إدارة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات )جيباك(
)PMC( رئيس لجنة منتجي البتروكيماويات

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة الجبيل لألسمدة )البيروني(

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة
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السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

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

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة االستثمار

المنصب الحالي:
العضو المنتدب )شركة أصيلة لالستثمار(

المناصب والخبرات العملية السابقة:
2016 - 2019: الرئيس التنفيذي لالستثمار بشركة أصيلة  	

لالستثمار )الرياض، المملكة العربية السعودية(.
2014 - 2016: أستاذ مشارك بلكية الدارسات العليا  	

اإلدارية بباريس )باريس، فرنسا(.
2009-2014: أستاذ مساعد بلكية الدارسات العليا  	

اإلدارية بباريس )باريس، فرنسا(.
2004-2009: مساعد للبحوث العلمية بجامعة والية  	

بنسلفانيا )يونيفرستي بارك، الواليات المتحدة 
األمريكية(.

المنصب الحالي:
مدير عام شركة واحة الصحة

المناصب والخبرات العملية السابقة:
مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة 

العامة للتأمينات االجتماعية. لديه خبرة عملية 
تمتد لـ 30 عاما في المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية، وعضوية عدد من مجالس ادارات ولجان 
في الشراكت المساهمة.

1997-2000: مهندس كهربائي بالشركة السعودية  	
للبتروكيماويات )الجبيل، المملكة العربية 

السعودية(.

المؤهالت العلمية:
حصل الدكتور وليد على درجة الدكتوراه في 

المحاسبة، ودرجة الماجستير في إدارة األعمال، 
ودبلوم فوق الجامعي في إدارة األعمال، ودبلوم 

فوق الجامعي في المالية، ودرجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكهربائية.

المؤهالت العلمية:
حصل األستاذ عبد العزيز على درجة الماجستير في 

اإلدارة ودرجة الباكلوريوس في إدارة األعمال ودبلوم 
في المالية واالقتصاد.

عضوية مجلس اإلدارة:عضوية مجلس اإلدارة:
عضوية مجلس اإلدارة الحالية

شركة سابك للمغذيات الزراعية
شركة العقيق للتنمية العقارية )العقيق(

شركة طيبة القابضة
شركة أصيلة القابضة

شركة مدينة المعرفة االقتصادية
شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري

شركة ماكرم المعرفة للضيافة

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة مجموعة بن الدن العالمية القابضة

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
شركة هرفي للخدمات الغذائية

الشركة العربية للمناطق السياحية )أراك(
شركة واحة األلياف الزجاجية

الشركة السعودية للضيافة التراثية )نزل(

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

مستشفى مركز مكة الطبي
بنك الجزيرة

البنك السعودي الفرنسي
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

شركة االتصاالت السعودية
شركة السعودي الفرنسي للتمويل
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األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات
عضو لجنة االستثمار

المهندس/ محمد بن علي الحسني
عضو مجلس اإلدارة

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الماكفآت والترشيحات
عضو لجنة االستثمار

المنصب الحالي:
مدير عام الرقابة المالية )المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية(

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
عمل خالل السنة المالية 2015م مديًرا إلدارة عمليات 

الموارد البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية. كما عمل خالل الفترة من يناير 2013م إلى 

فبراير 2015م بالشؤون المالية بالمؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية.

المنصب الحالي:
متقاعد

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
2005م - 2011م: رئيس شركة ينبع السعودية  	

للبتروكيماويات )ينبت(.
1997م - مارس 2005م: مدير عام المالية والمواد في  	

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(.
1992م - 1997م: مراقب مالي في شركة ينبع  	

السعودية للبتروكيماويات )ينبت(.

المنصب الحالي:
الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام )داكو(

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
نوفمبر 2017م - سبتمبر 2022م: عمل مديًرا عاًما في  	

قطاع التصنيع في )سابك(
مارس 2015م - أكتوبر 2017م، عمل رئيًسا للشركة  	

السعودية للميثانول
أغسطس 2014 - فبراير 2015م، عمل مديًرا عاًما  	

للصيانة والدعم الفني في الشركة الشرقية 
للبتروكيماويات )شرق(.

المنصب الحالي:
مدير إدارة المراجعة الداخلية

)الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج 
الحيواني(

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
أبريل 2018م - نوفمبر 2022م، مدير إدارة المراجعة  	

الداخلية )شركة االستثمارات الرائدة(
يونيو 2022م - أكتوبر 2022م، شركة أصول المتاكملة 	
يوليو 2016م - مارس 2018م، مدير إدارة المراجعة  	

الداخلية )شركة مالذ للتأمين(.
فبراير 2015م - يونيو 2016م، مدير المخاطر التشغيلية  	

- شركة المتوسط والخليج للتأمين )ميدغلف(
ديسمبر 2010م - فبراير 2015م: مستشار أول )شركة  	

إرنست ويونغ(.

المؤهالت العلمية:
حصل األستاذ محمد على درجة الماجستير في 

الخدمات المصرفية والمالية وإدارة المخاطر ودرجة 
الباكلوريوس في المحاسبة.

1988م - 1992م: مدير إدارة المواد في شركة ينبع  	
السعودية للبتروكيماويات )ينبت(.

إضافًة إلى العديد من األدوار االستشارية في كبريات  	
الشراكت وعضويات اللجان المختلفة.

المؤهالت العلمية:
حصل األستاذ سليمان على درجة الباكلوريوس في 

إدارة األعمال والتسويق.

يناير 2010م - يوليو 2014، عمل مديًرا عاًما لعمليات  	
البوليمرات في الشركة الشرقية للبتروكيماويات 

)شرق(.

المؤهالت العلمية:
يحمل المهندس محمد درجة الماجستير في 

إدارة األعمال التنفيذية ودرجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكيميائية.

المؤهالت العلمية:
حصل األستاذ يوسف على درجة الماجستير في 

اإلدارة المالية ودرجة الباكلوريوس في المحاسبة.

عضوية مجلس اإلدارة:عضوية مجلس اإلدارة:

عضوية مجلس اإلدارة:

عضوية مجلس اإلدارة:

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
شركة دار التمليك

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات )بترورابغ(

الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد(
الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(

عضوية مجلس اإلدارة السابقة
شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع )مرافق(
شركة بوليمر بلس تكنولوجيز

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

غرفة الشرقية - اللجنة اللوجستية

عضوية مجلس اإلدارة الحالية
شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة أزاد العقارية
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المهندس/ خالد بن سليمان المحيسن
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر
عضو لجنة المراجعة

عضو مجلس اإلدارة

 االجتماع
األول

28-2-2022م

 االجتماع
الثاني

		-04-2022م

 االجتماع
الثالث

28-06-2022م

 االجتماع
الرابع

26-09-2022م

االجتماع 
الخامس

02-0	-2022م

االجتماع
السادس

اإلجمالي9	-2	-2022م

2حضرحضر---- المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه*

4--حضرحضرحضرحضراألستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان**

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

6حضرحضرحضرحضرحضرحضر المهندس/ محمد بن علي الحسني

ن رئيًسا غير تنفيذي لمجلس اإلدارة اعتباًرا من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك في 28 سبتمبر 2022م. *  ُعيِّ
** تمت الموافقة على االستقالة بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها في 27 سبتمبر 2022م.

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور
عقد مجلس اإلدارة ستة )6( اجتماعات خالل السنة المالية 2022م، اكنت تواريخ انعقادها وتفاصيلها على 

النحو الموضح أدناه:

المنصب الحالي:
نائب رئيس الموارد البشرية والتنظيم في )سابك(

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
مدير عام المواهب والتنظيم، الموارد البشرية -  	

)سابك(
مدير عام الموارد البشرية - )سابك أمرياك(. مدير عام  	

إدارة المواهب العالمية - )سابك(.
مدير الموارد البشرية - )سابك(. 	
مدير تبادل المواهب العالمية - )سابك(. 	
الموارد البشرية، مدير تنفيذي بإدارة الموارد  	

البشرية.

المؤهالت العلمية:
حصل المهندس خالد على درجة الباكلوريوس في 

هندسة الحاسب اآللي من جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن.

المنصب الحالي:
مدير عام إدارة المخاطر والبيانات )سابك(

المناصب والخبرات العملية السابقة:  
مدير عام إدارة المخاطر )سابك(. 	
مدير المراجعة الداخلية )سابك(. 	
خبرات متنوعة في الشركة البريطانية للطيران  	

والفضاء وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
	  )CISA( مراجع نظم معلومات معتمد
استشاري نظام ساب معتمد. 	
عضو معهد المراجعين الداخليين الدولي. 	
عضو جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات  	

)ISAC(

المؤهالت العلمية:
حصل األستاذ بدر على درجة الماجستير في اإلدارة، 

ودرجة الباكلوريوس في علوم الحاسب اآللي، وأكمل 
العديد من دورات اإلدارة وبرامج القيادة.

عضوية مجلس اإلدارة:
عضوية مجلس اإلدارة الحالية

شركة سابك للمغذيات الزراعية

شركة أزاد العقارية
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اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة 
إلحاطة أعضائه علًما باستفسارات 

المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة 
وأدائها:

تنص الئحة عمل المجلس على "وجوب حضور عضو 
مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة". ويهدف 

هذا اإلجراء لإلجابة  على استفسارات المساهمين 
وتلقي اقتراحاتهم ومالحظاتهم حيال الشركة 

وأدائها.
ومن جانب أخرى فإن النظام األساس للشركة  يكفل 

حق المساهمين في المشاركة في المداوالت 
والمناقشات التي تدور في اجتماعات الجمعية 

العامة.
وفي سبيل تعزيز مشاركة وتفاعل مساهمي 

الشركة، اعتمد مجلس اإلدارة سياسة وإجراءات 
اإلفصاح التي تكفل  للمساهمين حق االستفسار 

وطلب المعلومات والحصول على المعلومات 
واإلجابة عن استفساراتهم بما ال يضر مصالح 

الشركة.

الوسائل التي  اعتمد عليها مجلس 
اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه 

وأعضائه والجهة الخارجية التي أجرت 
التقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت. 

وضع مجلس اإلدارة معايير وإجراءات محددة ورسخ 
اآلليات الالزمة لتقييم أدائه بشلك دوري وأداء جميع 

لجانه بهدف ضمان استمرارية التطوير وكفاءة 
األداء.

وبناًء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات، وافق 
المجلس أيًضا على استخدام نماذج التقييم الذي 

يتعين على جميع أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه 
استكماله حتى تتم مراجعته ودراسته من قبل لجنة 

الماكفآت والترشيحات.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
بيان المصالح واألوراق المالية التعاقدية وحقوق االكتتاب ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم فيما يتعلق 

باألسهم أو أدوات الدين الخاصة بالشركة، والتغييرات خالل السنة المالية الماضية.

نهاية العامبداية العام
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0%0.00.00.00.00.00.00.0المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه*

43%7,0000.00.010,0000.00.03,000األستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان**

0%0.00.00.00.00.00.00.0المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

0%4,0000.00.04,0000.00.00.0الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

0%0,00.00.00.00.00.00,0األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

0%1000.00.01000.00.00.0األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

0%0.00.00.00.00.00.00.0األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين

0%0.00.00.00.00.00.00.0األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

0%0.00.00.00.00.00.00.0المهندس/ محمد بن علي الحسني

ن رئيًسا غير تنفيذي لمجلس اإلدارة اعتباًرا من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك في 28 سبتمبر 2022م. *ُعيِّ
**تمت الموافقة على االستقالة بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها في 27 سبتمبر 2022م.

األعمال والعقود التي تكون الشركة طرًفا 
فيها،  أو اكنت فيها مصلحة ألحد أعضاء 
مجلس اإلدارة الشركة أو كبار التنفيذيين 

أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم
لم تبرم الشركة أي عقود مع أي عضو من أعضاء 
مجلس إدارتها، أو أي من كبار التنفيذيين فيها، 

وليست هناك مصلحة شخصية ألي منهم أو ألي 
شخص  ذي عالقة بهم.
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لجان مجلس اإلدارة

أوال: لجنة المراجعة
وفقًا لالئحة عمل لجنة المراجعة، تشلك لجنة 

المراجعة بقرار من الجمعية العامة العادية 
للشركة، بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة، ال يقل 

عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة من 
غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواًء من 

المساهمين أو من غيرهم وتحدد الجمعية مهام 
اللجنة وضوابط عملها وماكفآت أعضائها.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:  
الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة . 1

المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق 
ر الموارد الالزمة ومدى فاعليتها في  من توّفُ

أداء األعمال والمهام المنوطة بها.
دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع . 2

إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
دراسة ومراجعة نظم وضوابط الرقابة الداخلية . 3

والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وإعداد 
التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى كفايته.

دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية في . 4
الشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

للمالحظات الواردة فيها.
بعة لدى . 5 دراسة السياسات المحاسبية المّتَ

الشركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية 
لمجلس اإلدارة بشأنها فيما يتعلق بالجوانب 

الرقابية.
دراسة القوائم المالية األولية -ربع السنوية- . 6

والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعالناتها 
المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها 

واعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وإبداء 
الرأي والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها 

وعدالتها وشفافيتها.
التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي . 7

الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم 
أدائهم بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة 
نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وإبداء 

مرئياتها حيال ذلك.

تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة . 8
خطة عملهم واإلجابة على استفساراتهم 

وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم على 
القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع 

اإلدارة التنفيذية.
مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد . 9

من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح . 10

والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي . 11

للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول 
االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

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

القوائم المالية، وأي مسائل مهمة أو غير 
مألوفة تتضمنها التقارير المالية ومناقشتها 

مع اإلدارة التنفيذية ومراجعي الحسابات، وإبداء 
الرأي بشأنها.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء . 13
بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها 

باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس . 14

اإلدارة ورفع توصياتها إلى المجلس التخاذ 
القرار.

تقوم اللجنة باختصاصات لجنة إدارة المخاطر . 15
المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشراكت 

الصادرة عن هيئة السوق المالية.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل . 16

المسؤول األول بإدارة المراجعة الداخلية 
واقتراح ماكفأته وتقييم أدائه بشلك سنوي.

مراجعة العقود المقترح أن تجريها الشركة مع . 17
األطراف ذوي العالقة، وتقديم مرئياتها حيال 

ذلك إلى مجلس اإلدارة.

االجتماعات
عقدت لجنة المراجعة )10( اجتماعات خالل السنة 

المالية 2022م، واكن سجل الحضور على النحو التالي:

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها 
وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 

األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 
المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، 

وأسباب عدم األخذ بها.
ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع 
قرارات مجلس اإلدارة، كما ال توجد توصيات من 

اللجنة رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه 

أو تعيين المراجع الداخلي أو أي توصيات أخرى.

االسم

 االجتماع 

األول

27/	2022/0م

 االجتماع 

الثاني

2022/02/20م

 االجتماع

الثالث

5	/2022/03م

 االجتماع

الرابع

2022/03/24م

 االجتماع

الخامس

2022/05/08م

 االجتماع

السادس

2	/2022/06م

 االجتماع

السابع

2022/06/22م

 االجتماع

الثامن

2022/08/04م

 االجتماع

التاسع

0/25	/2022م

 االجتماع

العاشر

االجمالي7	/		/2022م

األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر )رئيس اللجنة(

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر
10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(
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لجان مجلس اإلدارة

ثانًيا: لجنة الماكفآت والترشيحات
وفًقا لالئحة عمل لجنة  الماكفآت والترشيحات، 

يتم تشكيل اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة غير 
التنفيذيين، سواء اكنوا من المساهمين  أو من 

غيرهم، ويتراوح عدد أعضائها بين ثالثة إلى خمسة 
أعضاء، شريطة أن يكون من بينهم عضو  مجلس 

إدارة مستقل.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
إعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة . 1

ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة 
والتوصية  لمجلس اإلدارة بشأنها  وذلك 
العتمادها من الجمعية العامة  للشركة.

مراجعة سياسة الماكفآت بشلك دوري للتأكد . 2
من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ  على 

التشريعات والتنظيمات ذات العالقة،  وأهداف 
الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت 

الالزمة لتحقيقها،  والتوصية لمجلس اإلدارة  
بخصوص التغيرات المقترحة على هذه 

السياسة 
التوصية لمجلس اإلدارة بماكفآت أعضاء مجلس . 3

اإلدارة  ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين 
بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة من 

الجمعية العامة للشركة.
إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة . 4

ألعضاء مجلس اإلدارة  ولجانه المنبثقة عنه 
وكبار التنفيذيين.

تحديد أنواع الماكفآت  التي تمنح للموظفين . 5
في الشركة  والتوصية بشأنها.

 إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة،  . 6
والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها 

من الجمعية العامة للشركة.
 التوصية لمجلس اإلدارة  بالترشيح لعضوية . 7

المجلس  وفًقا للسياسة ومعايير العضوية  
المعتمدة من الجمعية العامة.

المراجعة السنوية  لالحتياجات المطلوبة من . 8
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة 

وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
مراجعة سياسة ومعايير العضوية لمجلس . 9

اإلدارة بشلك دوري للتأكد من مالءمتها 
للتغيرات التي قد تطرأ على  التشريعات 

والتنظيمات ذات العالقة،  وأهداف الشركة 
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت  الالزمة 

لتحقيقها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص  
التغيرات المقترحة على هذه السياسة.

دراسة حاالت  تعارض المصالح للراغبين في  . 10
الترشح  لعضوية مجلس اإلدارة  والتوصية 

بشأنها.
دراسة هيلك مجلس اإلدارة  ورفع التوصيات  . 11

في شأن التغييرات  التي يمكن إجراؤها.
تحديد  جوانب الضعف والقوة في المجلس . 12

واقتراح حلول تتماشى مع مصالح الشركة.
وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد . 13

أعضاء مجلس اإلدارة  وأعضاء لجانه المنبثقه،  
والتوصية بشأنها.

 التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم  . 14
أعمال مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة  واإلدارة 

التنفيذية سنويًا.
تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه  . 15

ألعمال مجلس اإلدارة.
التحقق سنوًيا من استقاللية األعضاء . 16

المستقلين وعدم وجود أي  تعارض مصالح  إذا 
اكن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة 

أخرى.
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل . 17

أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه.
 وضع الوصف الوظيفي لألعضاء التنفيذيين . 18

واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين 
 التوصية لمجلس اإلدارة  بوضع برنامج تعريفي . 19

ألعضاء المجلس  المستجدين بحيث يغطي  
البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعمالها 

وجوانبها المالية والقانونية باإلضافة إلى 
مهام اللجان واختصاصاتها.

 التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير . 20
المناسبة لتعيين  كبار التنفيذيين، وتحديد  
القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها 
بشلك دوري للتأكد من مالءمتها  للتغيرات 

التي قد تطرأ على أهداف الشركة االستراتيجية 
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها. 

وضع  الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين . 21
ومراجعة الهيلك التنظيمي في الشركة ورفع 
التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

 وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال . 22
شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية 

بشأنها.

االجتماعات
عقدت لجنة  الماكفآت والترشيحات ستة )6( 

اجتماعات خالل السنة المالية 2022م، واكنت تواريخ 
انعقادها وتفاصيلها على النحو الموضح أدناه.

االسم
االجتماع األول

2022/02/06م
االجتماع الثاني

2022/03/07م
االجتماع الثالث

2022/04/05م
االجتماع الرابع

2022/06/23م
االجتماع الخامس

2022/07/28م
االجتماع السادس

اإلجمالي24/		/2022م

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر )رئيس اللجنة(

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين 
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

المهندس/ خالد بن سليمان المحيسن
6حضرحضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(
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اإلدارة التنفيذيةلجان مجلس اإلدارة

ثالثا: لجنة االستثمار
وفًقا لالئحة عمل لجنة االستثمار، يقوم مجلس 

اإلدارة بتعيين لجنة االستثمار، ويتراوح عدد أعضائها 
بين ثالثة إلى خمسة أعضاء.

 تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع االستراتيجيات . 1

والسياسات االستثمارية للشركة.
التوصية لمجلس اإلدارة بسياسة االستثمار  . 2

للشركة ومراجعة استراتيجية وسياسة 
االستثمار بشلك دوري  للتأكد من مالءمتهما 

للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي 
تعمل  بها الشركة، أو التشريعات المنظمة 
ألعمالها أو أهدافها أو غيرها، والتوصية 

لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة 
على السياسة.

مراجعة األنشطة االستثمارية للشركة ووضع  . 3
إجراءات  مالئمة لقياس األداء االستثماري 

وتقييمه.

دراسة التقارير الدورية من إدارة الشركة  عن . 4
سير اعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها.

دراسة وتقييم الفرص االستثمارية  والتوصية  . 5
بشأنها لمجلس اإلدارة، وللجنة الموافقة من 

عدمها على الفرص االستثمارية التي تساوي أو 
تقل قيمتها عن 250 مليون دوالر امريكي.

دراسة خيارات التمويل للتعامالت المذكورة، . 6
والتي تشمل التمويل الذاتي من  السيولة 

النقدية  المتوفرة، التمويل الخارجي، أو زيادة 
رأس المال.

التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة . 7
مع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات  العالقة.

تحديد  وترتيب األولويات الخاصة بعروض . 8
االستثمارات المقترحة.

أي اختصاصات أخرى تلكف بها اللجنة من مجلس . 9
االدارة .

االجتماعات
عقدت لجنة االستثمار خمسة )5( اجتماعات 

خالل السنة المالية 2022م، اكنت تواريخ انعقادها 
وتفاصيلها على النحو الموضح أدناه.

االسم
االجتماع األول
2022/02/23م

االجتماع الثاني
2022/04/03م

االجتماع الثالث
5	/2022/06م

االجتماع الرابع
0/09	/2022م

االجتماع الخامس
اإلجمالي20/		/2022م

المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه*
2حضرحضر--- )رئيس اللجنة(

األستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان**
3--حضرحضرحضر )رئيس اللجنة(

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه 
5حضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
5حضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
5حضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
5حضرحضرحضرحضرحضر )عضو اللجنة(

* تم تعيينه كرئيس غير تنفيذي للجنة االستثمار اعتباًرا من تاريخ موافقة مجلس اإلدارة على ذلك في 28 سبتمبر 2022م.
** تمت الموافقة على االستقالة بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها في 27 سبتمبر 2022م.

المناصب والخبرات العملية السابقة:
تولى المهندس عبد الرحمن أحمد شمس  	

الدين منصب الرئيس التنفيذي لشركة سابك 
للمغذيات الزراعية في 1 يناير 2022. وقبل ذلك، 

شغل عبد الرحمن منصب نائب الرئيس للخدمات 
المشتركة بالشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( قبل تعيينه رئيًسا تنفيذًيا 
 لشركة سابك للمغذيات الزراعية،

كما أنه اكن قد شغل منصب نائب الرئيس  	
للمراجعة الداخلية في )سابك( قبل تعيينه 
في منصب نائب الرئيس التنفيذي للخدمات 

 المشتركة.

وخالل مسيرة عبد الرحمن المهنية، عمل في  	
العديد من القطاعات اإلدارية والتشغيلية التي 

تتضمن إدارة سالمة العمليات واالعتمادية 
واإلدارة الهندسة وإدارة المشاريع والصيانة 

والعمليات في معامل التكرير ومصانع 
 البتروكيماويات،

كما أنه تولى مسؤولية إدارة المخاطر  	
المؤسسية في الشركة كمدير عام، وتضمن 

ذلك تولي مسؤولية إدارة المخاطر والضوابط 
الرقابية الداخلية وإدارة استمرارية األعمال 

 والتأمين العالمي وإدارة االئتمان.

كما اكن عضًوا في اللجنة التنفيذية إلدارة  	
المخاطر في )سابك( وأمين لجنة المخاطر 

واالمتثال في مجلس إدارة )سابك(. واكن ضمن 
فريق قيادة تمويل الشراكت وقاد العديد 

من المشاريع والمبادرات العالمية. وبصفته 

المهندس/ عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين
الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية

كبير التنفيذيين المسؤولين عن المراجعة في 
الشركة، فقد اكن مسؤواًل عن إدارة المراجعة 

الداخلية للشركة أمام لجنة المراجعة المنبثقة 
 عن مجلس اإلدارة.

في مستهل مسيرته المهنية، عمل شمس  	
الدين في مصفاة أرامكو السعودية - إكسون 
موبيل )سامرف(، وخالل فترة خدمته اكتسب 

خبرات االنتدابات العالمية في المصافي 
ومصانع الكيماويات. بعد ذلك، انضم إلى 

)سابك( وتولى عدًدا من األدوار في قطاع 
التصنيع، إذ ُعّين مديًرا أعلى للصيانة، ثم مديًرا 

عاًما للخدمات والتخطيط، كما شغل منصب 
مدير عام العمليات في شركة )ابن رشد(، 

ومنصب مدير عام التطوير المستمر في مركز 
 تميز قطاع التصنيع في )سابك(.

وقد شارك في العديد من المهمات القيادية  	
ذات األهمية، واكن عضًوا في فرق صياغة 

استراتيجية 2025 وهيالك حوكمتها، وهو من 
 أوائل خريجي برنامج تحدي القيادة في )سابك(.

ويشغل حالًيا رئاسة مجلس إدارة شركة  	
)ينساب( التابعة لشركة )سابك(، وهو عضو 

في مجالس ولجان أخرى.

 المؤهالت العلمية:  
حصل المهندس عبد الرحمن على درجة 

الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية التطبيقية 
)مع مرتبة الشرف( من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن بالمملكة العربية السعودية.

المنصبالتنفيذيون
الرئيس التنفيذيالمهندس/ عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين

كبير مسؤولي التشغيلاألستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار
نائب الرئيس لألعمالالمهندس/ يزيد بن عبد العزيز العنقري

مدير عام الماليةاألستاذ/ عائد بن حبيب آل حيدر
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اإلدارة التنفيذية

بيان بأي مصالح وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب لكبار التنفيذيين في الشركة وأقاربهم فيما 
يتعلق بأسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من الشراكت التابعة لها، وأي تغيير في تلك المصالح أو تلك 

الحقوق خالل السنة المالية الماضية.

كبار التنفيذيين
بيان بأي مصالح وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب لكبار التنفيذيين في الشركة وأقاربهم فيما يتعلق 

بأسهم الشركة أو أدوات الدين المملوكة لها.

األستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار
الرئيس التنفيذي للعمليات

األستاذ/ عائد بن حبيب آل حيدر
مدير عام المالية

المهندس/ يزيد بن عبد العزيز العنقري
نائب الرئيس لألعمال

نهاية العامبداية العام
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0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%المهندس/ عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%األستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%المهندس/ يزيد بن عبد العزيز العنقري

0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%األستاذ/ عائد بن حبيب آل حيدر

المناصب والخبرات العملية السابقة:
انضم يزيد العنقري إلى )سابك( في عام 1997م 

بعد تخرجه في جامعة الملك سعود كمهندس 
كيميائي، إذ بدأ عمله في فريق مبيعات وتسويق 
البوليمرات. في عام 2004م، انتقل إلى أوروبا ليعمل 

في منصب مدير مبيعات مسؤول عن منتجات 
البوليمرات عديدة، وبعد قضاء 3 سنوات في 

هولندا، تولى يزيد دور مدير إدارة أعمال "البي في 
سي" )البولي فينيل لكوريد( في الرياض وانتقل 

الحًقا ليصبح مدير إدارة أعمال البولي إيثلين الخطي 
منخفض الكثافة/البولي إيثلين منخفض الكثافة. 
في عام 2014، تم تعيينه كمدير عام تجاري ورئيس 
إقليمي لوحدة العمل االستراتيجية للبالستيكيات 

المبتكرة في الشرق األوسط وأفريقيا. في عام 

المناصب والخبرات العملية السابقة:
خبرة عملية تمتد ألكثر من )24( سنة في الشركة 
السعودية للصناعات األساسية )سابك( في عدة 

مجاالت. خالل مسيرته المهنية، شغل العديد 
من المناصب، بما في ذلك منصب رئيس الشركة 
الشرقية للبتروكيماويات )الشرق( وشركة الجبيل 

لألسمدة )البيروني(. كما شغل منصب رئيس 
مجلس إدارة الشركة السعودية للبتروكيماويات 

)صدف(.

المناصب والخبرات العملية السابقة:
انضم إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية كمدير 

عام للمالية في 2022/1/1م. يتمتع عائد بخبرة تصل 
إلى 24 عاًما في مختلف المجاالت، بما في ذلك 

المالية والمحاسبة والمراجعة. قبل توليه منصبه 
الحالي، شغل عائد العديد من األدوار القيادية، بما 

في ذلك دور مدير تنفيذي بالمحاسبة والتقارير 
المالية العالمية في )سابك( ومدير تنفيذي للمالية 

وتخطيط األعمال في شركة كيان السعودية. بدأ 
حياته المهنية في يناير 1999م، في شركة برايس 

ووترهاوس كوبرز )بي دبليو سي(.

2015، انضم يزيد إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية 
في منصب مدير عام إدارة الفوسفات والبوتاسيوم، 

متولًيا المسؤولية الرئيسية المتمثلة في إدارة 
أنشطة أعمال الفوسفات وتطوير أنشطة أعمال 

جديدة للبوتاسيوم. في يناير 2022م، تم تعيين يزيد 
في منصب نائب الرئيس لألعمال بشركة سابك 

للمغذيات الزراعية.

 المؤهالت العلمية:   
درجة الباكلوريوس في الهندسة الكيميائية من 

جامعة الملك سعود بالرياض في المملكة العربية 
السعودية عام 1996م

 المؤهالت العلمية:   
يحمل األستاذ فهد درجة الماجستير التنفيذي في 
إدارة األعمال ودرجة الباكلوريوس في الكيمياء من 

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المؤهالت العلمية:   
يحمل عائد درجة الباكلوريوس في المحاسبة من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما أنه 
محاسب قانوني معتمد )CPA( ومحاسب إداري 
معتمد )CMA( من الواليات المتحدة األمريكية.
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ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة  ولجانه المنبثقة 
واإلدارة التنفيذية

سياسة الماكفآت
في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء لجانه، على النحو المنصوص عليها 

في نظام الشراكت، والئحة حوكمة الشراكت، 
والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا 

لنظام الشراكت الخاصة بالشراكت المساهمة 
المدرجة، والنظام األساس لشركة سابك للمغذيات 
الزراعية، فإن ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة، وأعضاء 

لجانه، واإلدارة التنفيذية يسري عليها هذه 
القواعد والمبادئ.

أواًل: اإلفصاح عن سياسة الماكفآت وكيفية تحديد 
ماكفآت أعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء 

إدارتها التنفيذية.
تنص سياسة الماكفآت التي اعتمدتها الجمعية 

العامة المبادئ والقواعد التالية:

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه
يحدد المجلس،- بناًء على توصية لجنة الماكفآت  	

والترشيحات - ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 
وفقًا للمبادئ التالية:

يجب أن تكون الماكفآت متوافقًة مع 	 
أهداف الشركة االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز 

األعضاء على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز 
قدرة الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.

يجب أن تكون الماكفآت متناسبًة مع 	 
طبيعة أعمال الشركة وأنشطتها وحجمها 
باإلضافة إلى المهارات والخبرات المطلوبة.

يجب أن تكون الماكفآت  عاماًل لجذب أعضاء 	 
لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت 

المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في تحقيق 
أهدافها.

يستحق عضو مجلس اإلدارة ماكفأة سنوية مقدارها  	
200,000 ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في 

المجلس.
يستحق عضو مجلس اإلدارة الُمشارك في اللجان  	

المنبثقة عن المجلس )بما في ذلك لجنة المراجعة( 
ماكفأة سنوية مقدارها 150,000 ريال سعودي سواًء 

اكن العضو مشاراًك في لجنة واحدة أو لجان عدة.
يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  	

يلحق بسمعتها واسترداد ما تم صرفه من ماكفآت 
وتعويضات، بجانب أي تاكليف أخرى تحملتها الشركة، 

وذلك في حال:
ارتاكب العضو عماًل ُمخاًل بالشرف واألمانة، أو 	 

تزويًرا، أو مخالفًة لألنظمة واللوائح المعمول 
بها في نطاق المملكة العربية السعودية 

أو أي بلد آخر.
عدم قيام العضو بمسؤولياته ومهامه 	 

وواجباته المنوط به القيام بها مما يترتب 
عليه اإلضرار بمصلحة الشركة.

إنهاء العضوية بقرار من الجمعية العامة، 	 
بسبب التغيب عن  ثالثة اجتماعات متتالية 
خالل سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله 

 مجلس اإلدارة.

كبار التنفيذيين:
يحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة الماكفآت  	

والترشيحات، الماكفآت الخاصة بكبار التنفيذيين على 
أن تكون هذه الماكفآت وفًقا للمبادئ التالية:

أن تكون متناسبًة مع أهداف الشركة 	 
االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز كبار التنفيذيين 

على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة 
الشركة وتنمية أعمالها واستدامتها.

أن تكون متناسبًة مع طبيعة أعمال شركة 	 
سابك للمغذيات الزراعية وحجمها باإلضافة 

إلى المهارات والخبرات المطلوبة.
أن ُتمّكن الشركة من استقطاب كبار 	 

التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات 
والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة 

وتمكينها من تحقيق أهدافها.
أال تتسبب في أي تعارض في المصالح من 	 

شأنه أن يؤثر سلًبا على مصلحة الشركة 
وقدرتها على تحقيق أهدافها.

ثانًيا: توضيح العالقة بين الماكفآت 
الممنوحة وسياسة الماكفآت المعمول 
بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه 

السياسة.
 يحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة الماكفآت 

والترشيحات ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
لجانه وأعضاء اللجان الذين ليسوا أعضاًء في مجلس 

اإلدارة وكبار التنفيذين. ويجري تحديد الماكفآت وفًقا 
للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة 
وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء 
لجانه وكبار التنفيذيين  المعتمدة من الجمعية 

العامة للشركة. ووفًقا لذلك، يكون للعضو الحق في 
الحصول على الماكفأة الممنوحة له.

وبالتالي، ال يكون هناك أي انحراف جوهري عن 
السياسة المعمول بها.

ثالًثا: يبين الجدول التالي الماكفآت 
والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس 

اإلدارة وكبار التنفيذيين، بمن فيهم 
الرئيس التنفيذي والمدير المالي، خالل 

السنة المالية المنتهية في 	3 ديسمبر 
2022م:
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أواًل: األعضاء المستقلون

-- 413,000-- ---- -- -- -- -- 413,000-- -- -- 350,00018,00045,000األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

--431,000--------------431,000------350,00018,00063,000األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

461,35360,353--------------401,000------350,00018,00033,000األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

1,305,35360,353-- ---- -- -- -- -- 1,245,000-- -- -- 1,050,00054,000141,000اإلجمالي 

ثانًيا: األعضاء غير التنفيذيين

--12,000-- ---- -- -- -- -- 12,000-- -- -- 0,0006,0006,000المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه )1(

--221,000--------------221,000------200,00012,0009,000األستاذ/ يوسف عبد هللا  البنيان )2(

200,00018,00015,000233,000233,000المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

350,00018,00030,000398,000398,000الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

181,06417,859--------------163,205------145,20518,0000,000المهندس/ محمد بن علي الحسني

--386,000--------------386,000------350,00018,00018,000األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين

1,431,06417,859-- ---- -- -- -- -- 1,413,205-- -- -- 1,245,20590,00078,000اإلجمالي 

* المبلغ المحدد في الجدول أعاله يمثل الماكفآت السنوية بناًء على  الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وقد تم صرفه بعد موافقة الجمعية 
العامة التي ُعقدت في أبريل 2022م.

 )1( بدأت عضويته في 28 سبتمبر 2022م.
 )2( انتهت عضويته في 27 سبتمبر 2022م.
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الماكفآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية 	202م التي أوصى بها 
مجلس اإلدارة بناًء على توصية لجنة الترشيحات والماكفآت للجمعية العامة في 

اجتماعها القادم العتمادها

ب. ماكفآت كبار التنفيذيين 
حصل أربعة من كبار التنفيذيين على الماكفآت األعلى من الشركة، واكن من بينهم الرئيس التنفيذي والمدير 

المالي.

ج. ماكفآت أعضاء اللجان

 مالحظاتمبلغ الماكفأة المستحقةاسم العضو

52,055المهندس/ عبد الرحمن بن صالح الفقيه )1(

 ُتدفع لحساب شركة )سابك(، بناًء على
طلب العضو

147,945األستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان )2(

200,000المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

المهندس/ محمد بن علي الحسني )3(
149,589

ُتدفع لحساب العضو50,411

ُتدفع لحساب العضو200,000الدكتور/ وليد بن محمد العيسى

ُتدفع لحساب العضو200,000األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

ُتدفع لحساب العضو200,000األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين

ُتدفع لحساب العضو200,000األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

ُتدفع لحساب العضو200,000األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين

)1( بدأت عضويته في 28 سبتمبر 2022م.

 )2( انتهت عضويته في 27 سبتمبر 2022م.

)3( استقال العضو من شركة )سابك( في 30 سبتمبر 2022م وبناًء على البيان المقدم من شركة )سابك( وإشعار العضو، تم تقسيم الماكفأة حسب فترة االستحقاق.

الماكفآت المتغيرةالماكفآت الثابتة
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70.	87,36	,989,181009 --755,303233,878----5,393,6702,564,510.70240,0008,198,180.70اإلجمالي    

* المبالغ الموضحة في خطط التحفيز قصيرة األجل وخطط التحفيز طويلة األجل هي مبالغ مستحقة ألحد كبار التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، والتي 
تم صرفها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة خالل عام 2022م

أعضاء لجنة المراجعة

الماكفآت الثابتة المستحقة عن عام 	202م، والتي تم 
دفعها عام 2022م

)عدا بدل حضور االجتماعات(
بدل حضور االجتماعات 

اإلجمالي عام 2022م

األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
)رئيس اللجنة(

150,00030,000180,000

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
)عضو اللجنة(

150,00030,000180,000

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
)عضو اللجنة(

150,00030,000180,000

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر
)عضو اللجنة(

150,00030,000180,000

20,000720,000	600,000اإلجمالي

الماكفآت الثابتة الواردة في الجدول أعاله هي الماكفآت السنوية الممنوحة بناًء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م، والتي تم دفعها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة خالل عام 2022م.

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

الماكفآت الثابتة المستحقة عن عام 	202م، والتي تم 
دفعها عام 2022م

)عدا بدل حضور االجتماعات(
بدل حضور االجتماعات 

اإلجمالي عام 2022م

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
)رئيس اللجنة(

150,00018,000168,000

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

0,00018,00018,000

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين
)عضو اللجنة(

150,00018,000168,000

المهندس/ خالد بن سليمان المحيسن
)عضو اللجنة(

150,00018,000168,000

450,00072,000522,000اإلجمالي

الماكفآت الثابتة الواردة في الجدول أعاله هي الماكفآت السنوية الممنوحة بناًء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2021م، والتي تم دفعها بعد اعتمادها من مجلس اإلدارة خالل عام 2022م.

)1( بناًء على سياسة الماكفآت التي اعتمدتها الجمعية العامة، يحق ألعضاء اللجان الدائمة، إذا اكنوا أعضاًء في أكثر من لجنة، الحصول على الماكفآت الممنوحة للجنة واحدة 
من اللجان التي هم أعضاء فيها )بما في ذلك لجنة المراجعة(

أعضاء لجنة االستثمار

الماكفآت الثابتة المستحقة عن عام 	202م، والتي تم 
دفعها عام 2022م

)عدا بدل حضور االجتماعات(
بدل حضور االجتماعات 

اإلجمالي عام 2022م

المهندس/ عبدالرحمن بن صالح الفقيه )1(
)رئيس اللجنة(

 تم  تشكيل اللجنة من قبل مجلس اإلدارة في نهاية 
 عام 2021م، حيث ال توجد لها ماكفآت مستحقة عن عام

2021م وتم دفعها خالل عام 2022م

6,0006,000

األستاذ/ يوسف بن عبدهللا البنيان )2(
)رئيس اللجنة(

9,0009,000

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
)عضو اللجنة(

15,00015,000

األستاذ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
)عضو اللجنة(

15,00015,000

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
)عضو اللجنة(

15,00015,000

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
)عضو اللجنة(

15,00015,000

75,00075,000اإلجمالي

)1( بدأت عضويته في 28 سبتمبر 2022م.
)2( انتهت عضويته في 27 سبتمبر 2022م.
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إقرار مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات 
الزراعية

يقر مجلس إدارة شركة سابك للمغذيات الزراعية 
بما يلي:

عدت بالشلك الصحيح.. 1 أن سجالت الحسابات اأُ
عد على أسس . 2 أن أنظمة الرقابة الداخلية اأُ

سليمة وُنفذ بفاعلية.
أنه ال يوجد أي شك ُيذكر في قدرة الشركة على . 3

مواصلة أنشطتها.

 الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على 
الشركة من  الهيئة أو أي  إشرافية أو تنظيمية أو 

قضائية 
ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد 

احتياطي مفروض على الشركة من قبل هيئة 
السوق المالية أو أي جهة إشرافية أو تنظيمية 

أخرى أو أي هيئة قضائية، خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

 
توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل 

انتهاء الفترة المعين من اجلها.
لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع 

الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية
اظهر تقرير مراجع الحسابات  للسنة المالية 

المنتهية في ديسمبر 2022م،  بأن القوائم المالية 
خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

التنازل عن الماكفآت
ال  يوجد أي ترتيبات أو  اتفاق  بموجبه  تنازل أحد 

أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  كبار التنفيذيين عن أي 
ماكفآت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2022م.

اإلقرارات

التنازل عن األرباح
ال  يوجد أي ترتيبات أو ا اتفاق بموجبه تنازل أحد  

مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

االيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة 
المعتمدة من الهيئة السعودية  للمراجعين 

والمحاسبين
جرى إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وفًقا 

لمتطلبات معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة 
السعودية للمراجعين والمحاسبين.

وصف  ألنشطة أدوات الدين
ال توجد أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية 
تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق تحويل 
بموجب أدوات دين قابلة للتحويل، أو أوراق مالية 

تعاقدية، أو ضمانات قابلة للتحويل، ضمانات أو 
حقوق مماثلة صادرة أو ممنوحة من قبل المصدر، 

باإلضافة إلى ذلك ، ال يوجد هناك استرداد أو 
شراء أو إلغاء من قبل مصدر ألي أداة دين قابلة 
لالسترداد خالل السنة المالية المنتهية في 31 

ديسمبر 2022.

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

إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا 
الشركة بتلك الحقوق

لم يقم أي مساهم، عدا أعضاء مجلس اإلدارة 
وأعضاء اإلدارة التنفيذية وأقاربهم، بإخطار الشركة 

بأي تغيير في ملكية األسهم خالل السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة  المحتفظ بها 
من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه 

األسهم
ال  يوجد أسهم خزينة  يحتفظ بها من قبل الشركة، 

وال يوجد تفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.

وصف  ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
تقوم الشركة السعودية للصناعات األساسية 

)سابك( وبعض شراكتها بتوريد المواد الخام لها 
ودعمها بالتراخيص الفنية والخدمات المشتركة 

والخبرات اإلدارية والفنية والتقنية والقانونية حسب 
الحاجة. كما تزود )سابك( شركة سابك للمغذيات 

الزراعية بالمواد، والمواد الخام، وخدمات المناولة، 
وغيرها من الخدمات والعقود، وجميعها معامالت 

تجارية داخل إطار المجموعة.

نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات نظام 
الرقابة الداخلية

في ضوء ما قامت به إدارة المراجعة الداخلية من 
نشاطات خالل عام 2022م والمتضمنة مهامها 

المحددة بتنفيذ المراجعة، ووفق الخطة المعتمدة 
من لجنة المراجعة للعام 2022م، والذي تقدم 

بموجبه تقييمات موضوعية ومستقلة بغرض 
إضافة القيمة وتحقيق األهداف المنوطة بها. 
وبناًء عليه تقوم لجنة المراجعة بدراسة التقارير 

الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في 
الشركة باإلضافة إلى مالحظات مراجع الحسابات 

الخارجي للشركة حيال تقييم اإلجراءات الرقابية 
الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها.

وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه إدارة المراجعة 
الداخلية ومراجع الحسابات الخارجي من توصيات 

لمعالجة المالحظات ومتابعة تصحيحها، والنظر 
فيما يتعلق بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عمومًا 

من خالل تقارير المراجعة الداخلية، وفيما يتعلق 
بعدالة القوائم المالية تحديدًا، أخذًا في االعتبار أن 
أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سالمة 
تصميمه وفاعلية تطبيقه، ال يمكن أن يوفر تأكيدًا 

مطلقًا حول فعالية نظم الرقابة الداخلية المطبقة، 
وبناًء على ما قدمته إدارة الشركة، وإدارة المراجعة 
الداخلية بالشركة، ومراجع الحسابات الخارجي، وبعد 

االطالع على تقارير الديوان العام للمحاسبة وإشراف 
اللجنة على إدارة المخاطر، فإنه لم يتضح للجنة 

وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية 
بالشركة. 

 البيان الختامي 

يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إلى 
مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز آل سعود، حفظه هللا، وصاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل 
سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وإلى 

أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير 
سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب 

السمو نائب أمير المنطقة الشرقية األمير فهد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على ما قدموه 

للشركة من مساندة ومؤازرة لدفع النهضة 
الصناعية في مملكتنا الغالية.

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

طوال العام، مع الدعاء إلى هللا جلت قدرته أن 
يحفظ لنا بالدنا ومقدراتنا، وأن يحقق لهذه الشركة 

 الوطنية لك التقدم واالزدهار. 

مجلس اإلدارة،

 )TRP( "برنامج "مراجعة أداء المواهب
)Talk5( وبرنامج الحوار

 ،)TRP( "ُيعنى برنامج "مراجعة أداء المواهب
بوصفه برنامًجا مستمًرا تقوده )سابك(، باالحتفاء 

بالمساهمات السنوية لموظفيها على صعيد 
دفع الشركة نحو تحقيق أهدافها، كما أنه 

ُيسلط الضوء على نتائج جهود وسلوكيات 
الموظفين الذين يطبقون قيم الشركة أثناء 

عملهم.
واستجابًة للمشاركة النشطة التي شهدها 

برنامج "مراجعة أداء المواهب"، أطلقت الشركة 
برنامج آخر هو برنامج الحوار )Talk5( الذي سمي 

كذلك نسبة إلى الهدف المتمثل في إنشاء 
خمسة حوارات مدة لك منها خمس دقائق، 

بين الموظفين والقادة، بواقع خمس مرات في 
السنة على األقل، بهدف تعزيز االستماع وتبادل 

األفاكر واآلراء.
وقد أصبحت هذه المبادرة، التي تهدف إلى 

استكشاف األمور التي ُتهم لك موظف وكذلك 
الشركة بأكملها، محراًك رئيسًيا لألداء والنمو 

الوظيفي.




