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المقدمة

المحتويات

 

"أسلوبنا في الزراعة يصنع 

القیمة من أجل الجميع"



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٨٩

   

قيمنــا هــي األســاس لمنظومــة أعمالنــا وثقافتنــا، إذ تحكــم ســلوكنا وتقودنــا نحــو االلتــزام بأعلــى معاييــر 
الســلوك األخالقــي، وقــد دمجنــا قيمنــا فــي نســيج أعمالنــا، لتصبــح مرجعــًا ترتكــز عليــه ممارســاتنا، ويضمــن 

التنفيذ الناجح الستراتيجيتنا:

نعمــل معــًا لتهيئــة بيئــة عمــل 

ــول  ــع الحل ــادر بوض ــزة تب محف

وتحقق النتائج لزبائننا.

الثقافــات  ونقــدر  نحتــرم 

ونهــج  لموظفينــا  المتنوعــة 

أعمالهــم، مــا يوفــر بيئــة عمــل 

ــالل  ــن خ ــة، وم ــة ومتناغم رائع

التزامنــا الراســخ تجــاه المجتمعات 

نواصــل  فيهــا،  نعمــل  التــي 

ــا اإليجابــي على المســتويين  تأثيرن

المحلي والعالمي.

التقليــدي  التفكيــر  نتحــدى 

جديــدة  طــرق  عــن  ونبحــث 

ومبدعــة الكتشــاف الفــرص، 

ســواء علــى مســتوى المنتجــات 

ســعيًا  العمــل،  إجــراءات  أو 

للوصول إلى حلول مبتكرة.

تعــد إنجازاتنــا االســتثنائية 

لزبائننــا هــي أســاس ريادتنا، 

كمــا أن تركيزنــا الثابــت علــى 

ــا  ــح ألعمالن ــذ الصحي التنفي

يدفعنا نحو النجاح.

٢. قيمنا ١. مقدمة عامة

السادة مساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية                        المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبر�ته،

ــات الزراعيــة أن  يســر مجلــس إدارة شــركة ســابك للمغذي
ــنة  ــنوي للس ــر الس ــرام التقري ــاهميها الك ــدم لمس يق
بشــأن  ٢٠٢١م،  ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة  الماليــة 
ــات  ــة والتوقع ــة الحوكم ــركة ومنظوم ــتراتيجية الش اس
والمعــد  والتشــغيلي،  المالــي  واألداء  المســتقبلية 
ــام  ــعودي، ونظ ــر�ت الس ــام الش ــات نظ ــًا لمتطلب وفق
ــد  ــر�ت، وقواع ــة الش ــة حوكم ــاس، والئح ــركة األس الش
طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، والضوابــط 
واإلجــراءات التنظيميــة الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــر�ت 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــاهمة المدرج ــر�ت المس ــة بش الخاص

هيئة السوق المالية.

ــطة  ــة وأنشــ ــن حوكم ــات ع ــر معلوم ــتعرض التقري يس
الشــــركة وأدائهــا وإنجازاتهــا واســتراتيجيتها وخططهــا 
المســــتقبلية، والجهــود التــي تبذلهــا لتعزيــز األداء فــي 
ــات  ــة منتج ــم صناع ــاهميها، ودع ــوق مس ــة حق تنمي
األســمدة الوطنيــة ومســاهمتها فــي تنميــة االقتصــاد 
ــنة  ــة للس ــا المالي ــي قوائمه ــا ورد ف ــًا لم ــي، وفق الوطن

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.

  
اإلنجازاإلبداعالمشاركة التحفيز

   



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ١٠١١

٣. الرؤية والرسالة

٤. التأسيس والنشاط (نظرة عامة)

رؤيتنا: 

أن نصبح الشركة العالمية الرائدة المفضلة في مجال المغذيات الزراعية بحلول عام ٢٠٢٥م

رسالتنا:

المســاهمة فــي األمــن الغذائــي العالمــي مــن أجــل تحســين نوعيــة الحيــاة مــن خاللتوفيــر حلــول المغذيــات 
الزراعية المستدامة لزبائننا ومجتمعاتنا.

إشــراك العقــول المبتكــرة لتطويــر مجموعــة متميــزة ومت�ملــة مــن حلــول المغذيــات الزراعيــة المســتدامة 
باســتخدام تقنيــات متقدمــة ومتطــورة لتقديــم مغذيــات رائــدة، نحــو إنتاجيــة أعلــى مــن محاصيــل عاليــة 

الجودة إلطعام س�ن العالم المتزايدين باستمرار.

تشجيع وتعزيز القيمة للمساهمين والزبائن والموظفين. 

 استقطاب وتطوير أعظم أصولنا (موظفينا) والمحافظة عليهم.
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شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار

الشركة العربية لأللياف الصناعية - ابن رشد

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات - ينساب

كما تمتلك شركة سابك للمغذيات الزراعية عددًا من الحصص في الشر�ت التالية:
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الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار

شركة الجبيل لألسمدة – البيروني 

شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – جيبك "مملكة البحرين" 

الحصة الشركة ت

كما ان شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك حصصًا في الشر�ت التالية:

شــركة  الزراعيــة،  للمغذيــات  ســابك  شــركة 
ــب  ــت بموج ــة) تأسس ــعودية (مدرج ــاهمة س مس
المرســوم الملكــي رقــم م/١٣ المــؤرخ فــي ١١ جمادى 
األولــى ١٣٨٥هـــ، وتم تســجيلها في مدينــة الدمام 
بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٠١٨٤١ وتاريخ ١ ذو الحجة ١٣٨٥
هـــ، الموافــق ٢٤ مــارس ١٩٦٦م، وتــم الحقــًا نقــل 

المركز الرئيس للشركة إلى مدينة الجبيل 

 الصناعية، حيث سجلت بالسجل التجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩ 
وتاريــخ ٢٩ شــوال ١٤١١هـــ، الموافــق ١٤ مايــو ١٩٩١م. 
ويتمثــل نشــاط (ســابك للمغذيــات الزراعية) الرئيســي 
فــي تصنيــع وتســويق األســمدة الكيماويــة. ويبلــغ 
رأس مال الشركة (٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠) ريال سعودي مقسم إلى 
(٤٧٦,٠٣٥,٤٠٤) سهم بقيمة اسمية (١٠) رياالت للسهم 

الواحد بنهاية العام المالي ٢٠٢١م.



االستراتيجية والتوقعات
المستقبلية والمخاطر

١. استراتيجيتنا

٢. التحول االستراتيجي

٣. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية

٤. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
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الباب األول:



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ١٤١٥

وفيما يلي اهم محاور االستراتيجية: 

٢. التحول االستراتيجي١. استراتيجيتنا

وضعــت الشــركة اســتراتيجية مســتقبلية واضحــة المعالــم 
ــات  ــمدة والمغذي ــة األس ــال صناع ــي مج ــو ف ــد النم لتأكي
والجــودة  الســالمة  علــى  المحافظــة  مــع  الزراعيــة، 
واالســتدامة، وااللتــزام التــام ب�فــة معاييــر وقوانيــن 
ــادة، وتأكيــد الشــراكة  الصناعــة ذات العالقــة لتحقيــق الري
ــًا،  ــًا وعالمي بيــن جميــع األطــراف المرتبطــة بالشــركة محلي

وتنمية حقوق المساهمين، مع تأكيد االلتزام . 

وضمــن اســتراتيجية الشــركة للتحــول والنمــو وخططهــا التوســعية محليــًا وإقليميــًا وعالميــًا فقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة 
تشــكيل لجنــة االســتثمار بتاريــخ ١٩ ديســمبر ٢٠٢١م ليكــون نطــاق عملهــا ومســؤولياتها دراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية 

المتاحة داخل وخارج المملكة بالمشاركة في انشاء مشاريع أو شر�ت تعنى بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية.

ــا  ــركة اهتمام ــت الش ــا أول ــة. كم ــؤولية االجتماعي بالمس
التطــورات  لتواكــب  لديهــا  العاملــة  القــوى  بتطويــر 
المتوقعــة فــي تنفيــذ اســتراتيجياتها ووضعهــا فــي 
ــة  ــات الزراعي ــة المغذي ــة صناع ــى خارط ــادي عل ــع ري موق
العالميــة والتــي شــهدت تطــورات خــالل الســنوات األخيــرة 
ــرى  ــن كب ــة بي ــتحواذات الحاصل ــات واالس ــالل االندماج ــن خ م
الشــر�ت الرائــدة فــي هــذا المجــال ممــا يتيــح لهــا تعظيــم 

أصولها ووجودها بش� اقوى في األسواق العالمية

العمــل علــى ان تكــون شــركه ســابك للمغذيــات الزراعيــة من 
ضمن أفضل المنتجين في إدارة كفاءه الت�ليف.
العمل على رفع كفاءه إدارة سلسله االمدادات.

التوســع الجغرافــي وإنتــاج كميــات أكبــر للوصــول إلــى 
أسواق عالميه جديدة.

ــات  ــل المركب ــة مث ــة المضاف ــات ذات القيم ــع المنتج تنوي
المتخصصــة التــي تســاعد فــي رفــع إنتاجيــة وجــودة 

المحاصيل الزراعية. 

ــاج  ــادة االنت ــي زي ــاعد ف ــمدة تس ــة لألس ــول فني ــاد حل إيج
ورفــع جــودة المحاصيــل الزراعيــة وتســاهم بتقليــل االضــرار 

البيئية.

ــة  ــتهالك الرئيس ــق االس ــن مناط ــه م ــا قريب ــون منتجاتن تك
عالميــا وذلــك عــن طريــق عمــل شــرا�ت توزيــع تمكننــا مــن 

خدمه زبائننا عن قرب وبش� أفضل.
االرشــاد الزراعــي: عــن طريــق ورش عمــل فنيــه تســاعد فــي 
ــي  ــاعد ف ــول تس ــن حل ــه م ــا نقدم ــا وم ــف بمنتجاتن التعري

رفع انتاجية وجودة المحاصيل وذات تأثير مستدام. 

الريادة في إدارة كفاءة الت�ليف 

إيجاد قيمه مضافه للزبون 

القرب من المستهلك النهائي 

تامين الوصول الي مناطق 
مصادر المواد الخام الالزمة 

لإلنتاج ذات الميزة التنافسية.

المحور األول

المحور الثاني

المحور الثالث

المحور الرابع 

آلية التنفيذالمحاور األساسية                                                                            

ــد األنشــطة التشــغيلية  ــم توحي ــدأت مســيرة التحــول االســتراتيجي بمشــروع "ت�مــل"، حيــث ت ب
واإلداريــة لشــركتي األســمدة العربيــة الســعودية (ســافكو)، وشــركة الجبيــل لألســمدة (البيرونــي). 
ــتثمارات  ــابك الس ــركة س ــال ش ــي رأس م ــص ف ــع الحص ــى جمي ــافكو عل ــركة س ــتحوذت ش ــم اس ث
المغذيــات الزراعيــة والمملوكــة مــن قبــل شــركة ســابك حيــث تملــك شــركة ســابك الســتثمارات 
الوطنيــة  الشــركة  مــن   � فــي  الُمصــَدر  المــال  رأس  مــن   ٪٥٠ الزراعيــة  المغذيــات 
و٣٣٫٣٣ ("البيرونــي")  لألســمدة  الجبيــل  وشــركة  البيطــار")  ("ابــن  الكيماويــة  لألســمدة 

ــات ("جيبــك") تحــت مظلــة  ٪ مــن رأس المــال الُمصــَدر فــي شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماوي
مشــروع "FUSION". وأخيرًا، تم اإلعالن عن تغيير اســم (شــركة ســافكو) إلى (شــركة سابك للمغذيات 

الزراعية) في مطلع عام ٢٠٢١م.

كمــا اعتمــدت شــركة (ســابك للمغذيــات الزراعيــة) نموذجــًا تشــغيليًا متميــزا يعتمــد علــى عــدد 
مــن الر�ئــز لضمــان النمــو المســتدام وتعزيــز التميــز فــي حلــول المغذيــات الزراعيــة. تشــمل هــذه 
ــات  ــر مركــزة بال�مــل علــى أعمــال المغذي ــز اســتراتيجية أكثــر فعاليــة، وبرامــج بحــث وتطوي الر�ئ

الزراعية، والتميز في المبيعات وسلسلة اإلمدادات، واستقطاب وتطوير المواهب

وستســهم هــذه الخطــوة االســتراتيجية فــي تحقيــق أداء رائــد علــى مســتوى صناعــة المغذيــات 
الزراعيــة، وســتمثل رافــدًا جديــدًا لمواصلــة دعــم الشــركة لـــ (رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠) من خالل شــركة 

رائدة على الصعيدين الوطني والعالمي في صناعة المغذيات الزراعية.

ــتدامة  ــول مس ــم حل ــا بتقدي ــد التزامه ــة لتأكي ــا التجاري ــرًا هويته ــركة مؤخ ــت الش ــا أطلق كم
لتحديــات األمــن الغذائــي العالمــي، وذلــك تحــت شــعار "أســلوبنا فــي الزراعــة یصنــع القیمــة مــن 
أجــل الجميــع". وتشــارك الحملــة رؤيــة الشــركة فــي العديــد مــن األســواق الرئيســة عبــر عــدد مــن 

المنصات اإلعالمية.
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قامت الشركة بتعزيز ميزتها التنافسية وتنفيذ محاور االستراتيجية من خالل تنفيذ عدة مشاريع:

االستحواذات واالندماجاتالمشاريع

مشروع تحسين اعتمادية مصنع األمونيا ٣و٤ وابن البيطار 
والتي ساهمت بزيادة اإلنتاج.

مشــروع ت�مــل مــع شــركة الجبيــل لألســمدة (البيرونــي) 
التشــغيلية  األنشــطة  إلــى توحيــد  والــذي يهــدف 
واإلداريــة بيــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة وشــركة 

ابن البيطار وشركة البيروني.

ــتثمارات  ــابك الس ــركة س ــى ش ــتحواذ عل ــروع االس مش
فــي  للنمــو  يهــدف  والــذي  الزراعيــة  المغذيــات 
ــا  ــى موقعه ــاظ عل ــة والحف ــات الزراعي ــة المغذي صناع
العائــد  وتعزيــز  العالميــة  األســواق  فــي  الريــادي 
ســابك  مــع  الشــراكة  وتأكيــد  المســاهمين  علــى 
التســويق  مجــال  فــي  خبــرات  مــن  تملكــه  لمــا 
العالميــة  األســواق  فــي  امــدادات  وسلســلة 
ــك  ــون بذل ــة لتك ــة تجاري ــة وعالم ــاث تقني ــز أبح ومراك
الزراعيــة.  المغذيــات  صناعــة  مجــال  فــي  الرائــدة 
ــة  ــل الجمـعيـ ــن قب ــه م ــة علي ــت الموافق ــث تم حي
ــخ  ــن بتاري ــعادية لـلمـساهـمـيـ ــر الـ ــة غـيـ الـعـامـ
ــر  ــى تغيي ــة عل ــم الموافق ــك ت ــر ٢٠٢٠م وكذل ١٨ نوفمب
ــة  ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــى ش ــركة ال ــم الش اس

والذي وضع حيز التنفيذ بتاريخ ٣ يناير ٢٠٢١م.

تــم االنتهــاء مــن جميــع إجــراءات اســتحواذ الشــركة علــى 
جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك الســتثمارات 
الشــركة  قبــل  والمملوكــة مــن  الزراعيــة  المغذيــات 
ــركة  ــت ش ــابك) تح ــية (س ــات األساس ــعودية للصناع الس
اســم  تغييــر  مــع  ٢٠٢١م،  خــالل  (ســافكو)، 
(ســافكو) وعالمتهــا التجاريــة لتصبــح (شــركة ســابك 
الزراعيــة)؛ حيــث ستشــ� منصــة فعالــة  للمغذيــات 
ــات  ــال المغذي ــار أعم ــع وانتش ــوات التوس ــريع خط لتس
ــا  ــل أفريقي ــة فــي المناطــق الرئيســة الواعــدة، مث الزراعي
واألمريكيتيــن، كمــا قامــت الشــركة باالنتهــاء مــن اجــراءات 
تحديــد التعديــل النقــدي فــي القيمــة اإلجماليــة  لصفقــة 
ــال  ــي راس م ــص ف ــع الحص ــى جمي ــركة عل ــتحواذ الش اس

شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 

للصناعــات  الســعودية  للشــركة  ســابقا  والمملوكــة   
ــركة  ــع ش ــاق م ــى اتف ــل ال ــابك) والتوص ــية (س األساس
ســابك بخصوصــه بنــاًء علــى أحــ�م اتفاقيــة البيــع والشــراء 
الثانــي  ربيــع   ٢٨ بتاريــخ  الطرفيــن  بيــن  الموقعــة 
١٤٤١هـ الموافــق ٢٠١٩/١٢/٢٥م بمبلغ وقدره ١,٨٠٩,٨٥٨ ريال 
ــة  ــعة آالف وثمانمائ ــة وتس ــون وثمانمائ ــعودي ( ملي س
وثمانيــة وخمســون ريــال ســعودي) ودفــع هــذا المبلــغ 
ــع  ــة البي ــ�م اتفاقي ــًا ألح ــابك وفق ــركة س ــى ش ــدًا ال نق

والشراء.

ــذي  ــتراتيجي "Transfusion" وال ــول االس ــروع التح مش
مــن خاللــه ســتقوم شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة 
ــن  ــارًا م ــد اعتب ــغيلي الجدي ــا التش ــالق نموذجه بإط
بدايــة عــام ٢٠٢٢م مــن خــالل اســتحداث األقســام 
ــك  ــة وذل ــات الزراعي ــاق المغذي ــة نط ــة بخدم المختص
والتقنيــة  والمبيعــات  التســويق  خدمــات  يشــمل 
واإلبتــ�ر وخدمــات األعمــال واالســتراتيجية وغيرهــا 
ممــا يســاعد فــي رفــع كفــاءة األداء للشــركة ويســهم 
ــام  ــي إتم ــتمرار ف ــل لالس ــل إداري أمث ــر ت�م ــي توفي ف

الخطط االستراتيجية الموضوعة للشركة.

األبحــاث الزراعيــة: كثــف المركــز الوطنــي ألبحــاث وتطوير 
الزراعــة المســتدامة (اســتدامه) جهــوده لنشــر أفضــل 
الممارســات الزراعيــة وتقديــم أســاليب تطبيقيــه جديده 
ــن  ــا م ــر انتاجه ــل تطوي ــن اج ــة م ــزارع التجاري ألداره الم

وستســتمر الشــركة فــي العمــل وفــق محــاور اســتراتيجيتها الناحيتين الكمية والنوعية.
فــي دراســة الفــرص االســتثمارية المتاحــة داخــل وخــارج 
المملكــة بالمشــاركة فــي انشــاء مشــاريع أو شــر�ت تعنــى 

بصناعة المغذيات والمكمالت الزراعية.
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ــة  ــر خارط ــة تطوي ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــدأت ش ب
طريــق تهــدف مــن خاللهــا الــي الوصــول النبعــاث حيــادي 
الكربــون وبشــ� تدريجــي بحيــث تصــل الــي هدفهــا بشــ� 

�مل بحلول عام ٢٠٥٠م.

ــة  ــى دراس ــة عل ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــت ش عمل
الكميــة التــي مــن الممكــن ترخيصهــا مــن انتاجهــا الحالــي 
ــن  ــة م ــى رخص ــول عل ــث الحص ــم بح ــاء واالن يت ــا زرق �موني
ــا  ــاء عليه ــي بن ــددة والت ــة المح ــة للكمي ــات الدولي الجه
ــة  ــواق العالمي ــي األس ــج ف ــع المنت ــة بي ــدأ عملي ــيتم ب س
والمتوقــع ان تكــون اول شــحنه تجاريــة خــالل النصــف الثاني 

من العام ٢٠٢٢م.

ــا  ــع األموني ــدول لمصن ــف مج ــار: توق ــن البيط ــع اب مصن
لمــدة ١٨ يومًا ومصنع اليوريا لمــدة ١٤ يومًا في النصف األول 

لعام ٢٠٢٢م.

مصنــع المغذيــات الزراعية ٢: ألعمال الصيانــة الدورية لمصنع 
األمونيا لمدة ٣٥ يومًا ومصنع اليوريا لمدة ٣٤ يومًا في النصف 

الثاني لعام ٢٠٢٢م.

مصنــع المغذيــات الزراعيــة ٤: ألعمــال الصيانــة الدوريــة 
لمصنع األمونيا لمدة ٤٢ يومًا ومصنع اليوريا لمدة ٤١ يومًا 
فــي النصف الثانــي من عام ٢٠٢٢م ويمتــد الى النص األول 

من عام ٢٠٢٣م.

ــع  ــة لمصن ــة الدوري ــال الصيان ــي: ألعم ــع البيرون مصن
ثنائي ايثيل الهيكسانول لمدة ٢٣ يومًا ومصنعي األمونيا 

واليوريا لمدة ٤٢ يومُا في النصف الثاني من عام ٢٠٢٢م.

لتحقيــق اســتراتيجية الشــركة فــي مشــروع التحــول االســتراتيجي "Transfusion“، تــم اعتمــاد هيــ� تنظيمــي جديــد ونموذًجــا 
تشــغيلًيا ينطلــق مــن بدايــة العــام القــادم ٢٠٢٢م والــذي علــى إثــره تــم اإلعــالن عــن تعييــن المهنــدس عبــد الرحمــن شــمس 
ــس  ــب رئي ــن منص ــدًال م ــة ب ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــذي "CEO" لش ــس تنفي ــتحدث كرئي ــب المس ــي المنص ــن ف الدي
الشــركة (Company President) وتــم تعييــن األســتاذ / فهــد البتار بمنصب كبير مســؤولي التشــغيل، باإلضافة إلــى منصب نائب 
ــملت  ــركة، وش ــن بالش ــار التنفيذيي ــن كب ــب م ــذه المناص ــتعتبر ه ــث س ــة حي ــام المالي ــر ع ــب مدي ــال ومنص ــس لألعم الرئي
إعــادة الهي�ــة إلــى اســتحداث عــدة مناصــب قياديــة مــن شــأنها إدارة وتوجيــه األقســام المســتحدثة، حيــث ســيمكن هــذا 

النموذج التشغيلي الجديد من نمو الشركة وذلك من خالل التركيز على عدد من الر�ئز الرئيسية ومنها:       

ــة  ــام المتخصص ــة األقس ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــدى ش ــون ل ــي أن يك ــل ف ــة تتمث ــة واضح ــى رؤي ــد عل ــا تعتم ــا انه كم
ــث  ــج البح ــ�ر، وبرام ــة واالبت ــث التقني ــن حي ــز م ــة والتركي ــتعزز المرون ــي س ــة الت ــات الزراعي ــال المغذي ــدة أعم ــية لوح واألساس
ــى فــرق مبيعــات وسلســلة إمــدادات لهــدف توطيــد العالقــات مــع  ــات الزراعيــة باإلضافــة ال ــر فــي صناعــة المغذي والتطوي
الزبائــن، واالســتفادة مــن الفــرص المتاحــة داخــل وخــارج المملكــة بمــا يعــزز مــن فعاليــة األداء وتحســين مســتويات اإلنتاجيــة 

اعتبارًا من بداية عام ٢٠٢٢م.

وتأتــي هــذه التغيــرات تزامنــًا مــع توجهــات الشــركة االســتراتيجية فــي التوســع واالســتفادة مــن فــرص النمــو لتواكــب التطورات 
المتوقعة في تنفيذ استراتيجياتها ووضعها في موقع ريادي على خارطة صناعة المغذيات الزراعية العالمية.

   

•    استراتيجية أكثر فعالية ألعمال المغذيات الزراعية.

•    برامج البحث والتطوير المركزة بال�مل في صناعة المغذيات الزراعية.

•    سلسلة اإلمدادات والمبيعات لخدمة زبائننا بش� افضل.

•    تشجيع المواهب في صناعة المغذيات الزراعية.

التغيرات الهي�ية

٣. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية 

.١

.٢

.٣

.٤

تهــدف شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة إلــى تنميــة حقــوق مســاهميها مــن خــالل االســتغالل األمثــل ألصولهــا ومواردهــا 
ــو،  ــع والنم ــى التوس ــة عل ــركة القائم ــتراتيجية الش ــًا الس ــل وفق ــادة الدخ ــة لزي ــرص متاح ــة ف ــة أي ــة، ودراس ــرية والمالي البش
وســتقوم بنقــل حقــوق التســويق لمنتجاتهــا فــي مختلــف األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة مــن شــركة (ســابك) الــى 
باســتمرار  كذلــك  وتعمــل  ٢٠٢٢م،  عــام  بدايــة  مــن  اعتبــارًا  الزراعيــة  للمغذيــات  ســابك  شــركة 
ــوه  ــن. وتن ــد ممك ــر عائ ــق أكب ــك لتحقي ــا وذل ــدة زبائنه ــيع قاع ــا، وتوس ــن لمصانعه ــغيل اآلم ــات التش ــة متطلب ــى متابع عل
شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة لمســاهميها انــه مــن المتوقــع بــأن يكــون هنــاك توقــف مجــدول لبعــض مصانعهــا خــالل 

النصف األول والثاني من العام ٢٠٢٢م على النحو التالي:

وفي ذات السياق قرر مجلس إدارة الشركة اغالق مصنع األسمدة المركبة لشركة ابن البيطار والمعني بإنتاج يوريا كبريتات ال�لسيوم 
(UCS) مع االستمرار والبحث عن خيارات أخرى تتيح تصنيع المنتج (UCS) وتأتي هذه الخطوة ضمن برامج الشركة لقياس أداء أصولها 

ودورة حياتها لتتماشى مع خطط الشركة االستراتيجية والتي تعنى باالعتمادية واالستدامة وتحسين األداء.

كمــا قامــت الشــركة ايضــًا بتوقيــع اتفاقيــة ملزمــة 
لالســتحواذ علــى نســبة (٤٩٪) مــن رأس مــال شــركة اي تي 
جــي إنبتــس هولدكو ليمتــد "االتفاقية" بتاريــخ ٢١-٠٦-١٤٤٣ 
هـــ الموافق ٢٤-٠١-٢٠٢٢م، وذلك مقابل قيمة إجمالية (٣٢٠) 
مليــون دوالر أمريكــي أي بما يعادل (١٫٢) مليار ريال ســعودي 
ــر  ــون والتغيي علــى أســاس اســتبعاد أرصــدة النقــد والدي
فــي قيمــة رأس مــال العامــل والــذي ســيتم تحديــده عنــد 

اكتمال الصفقة. 

ــد  ــو ليمت ــس هولدك ــي إنبت ــي ج ــركة اي ت ــد ش ــث تع حي
ــال  ــي مج ــل ف ــدودة وتعم ــؤولية مح ــركة ذات مس ش
المــزج والتوزيــع لألســمدة الزراعيــة "المغذيــات الزراعيــة"   
حيــث تتركــز مبيعاتهــا للمزارعيــن والعميــل النهائــي 
فــي عــدد مــن الــدول االفريقيــة، وتأتــي هــذه الخطــوة 
الشــركة االســتراتيجية فــي ت�مــل  ضمــن توجهــات 
عملياتهــا لتشــمل توزيــع ومــزج المغذيــات الزراعيــة 
فــي األســواق العالميــة والوصــول بالقــرب مــن المزارعيــن 
ــاطاتها  ــي نش ــع ف ــي التوس ــي، وبالتال ــل النهائ والعمي
التطــورات  لمواكبــة  النمــو  واالســتفادة مــن فــرص 
ــة  ــى خارط ــادي عل ــع ري ــي موق ــا ف ــة ووضعه المتوقع

صناعة المغذيات الزراعية العالمية.

التعاون بين سابك للمغذيات الزراعية وأرامكو 
السعودية

يمثــل تعــاون (ســابك) مــع (أرامكــو الســعودية) الستكشــاف 
ــ�ا  ــة ل ــم القيم ــأنها تعظي ــن ش ــي م ــاون الت ــاالت التع مج
الطرفيـــن واالســـتفادة منهــا، فرصــة كبيــرة لشــركة (ســابك 
للمغذيــات الزراعيــة) لتحقيق المنفعة المشــتركة ولمصلحـــة 
ــالل  ــن خ ــاهمين م ــة والمس ــراف ذات العالق ــن واألط الزبائ
ــن  ــى م ــتفادة المثل ــة واالس ــواد الهيدروكربوني ــل الم ت�م
مــواد اللقيــم والصيانــة، وفــي حــال افضــت هــذه الدراســات 
ألي فــرص جوهريــه ســوف يتــم اإلعــالن عنهــا ل�فــة 

المستثمرين

االنبعاثات الكربونية

انتاج االمونيا الزرقاء



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٢٠٢١

مخاطر االئتمان

نظام إدارة المخاطر 

٤. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

مخاطر السيولة

ــة  تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مواجهــة الشــركة لصعوب
ــي  ــة الت ــا المالي ــة بمتطلباته ــا المرتبط ــاء بالتزاماته الوف
ــر.  ــي آخ ــل مال ــة أو أص ــليم النقدي ــق تس ــن طري د ع ــَدّ ُتس
تتمثــل منهجيــة الشــركة فــي إدارة الســيولة لتضمــن 
بقــدر اإلمــ�ن وجــود ســيولة نقديــة �فيــة لديهــا للوفــاء 
بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة 
ض  ــة أو تتعــَرّ ــر مقبول ــد خســائر غي أو الصعبــة، دون أن تتكب�

لمخاطر تضُرّ بسمعة الشركة.
مخاطر إدارة رأس المال

مخاطر السوق

ــى  ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــي التغُيّ ــوق ف ــر الس ــل مخاط تتمث
ــة  ــالت األجنبي ــرف العم ــعار ص ــل أس ــوق مثـ ــعار الس أس
ــر علــى دخــل  ــدة وأســعار األســهم التــي تؤث� وأســعار الفائ
ــل  ــة. ويتمث ــن أدوات مالي ــه م ــا تملك ــة م ــركة أو قيم الش
ض  الغــرض مــن إدارة مخاطــر الســوق فــي إدارة التعــُرّ
لمخاطــر الســوق والســيطرة عليهــا فــي ضــوء المعطيــات 
ــى  ــر عل ــرأ أي تغيي ــم يط ــد. ل ــين العائ ــع تحسـ ــة م المقبول
ــم  ــي يت ــة الت ــوق أو الطريق ــر الس ــركة لمخاط ــرض الش تع

بها إدارة هذه المخاطر وقياسها.

مخاطر األسعار

ض الشــركة لمخاطــر أســعار األوراق الماليــة مــن  ينشــأ تعــُرّ
فــة  والمصَنّ الشــركة  تملُكهــا  التــي  االســتثمارات 
ــالل  ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــة مدرج ــودات مالي كموج
الدخــل الشــامل اآلخــر.  كمــا يتضمــن ســجل المخاطــر تقييــم 
المخاطــر المتعلقــة بنــزول أســعار المنتجــات، حيــث قامــت 
الشــركة فــي هــذا الصــدد باتخــاذ بعــض اإلجــراءات الالزمــة 

للتعامل مع هذه المخاطر. 

مخاطر العمالت

ــذب  ــن تذب ــة م ــر الناتج ــل المخاط ــالت تمث ــر العم مخاط
قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الصــرف 
ــٍة  ــورٍة جوهري ــركة بص ض الش ــَرّ ــة. وال تتع ــالت األجنبي العم
للتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي ســياق 
ــم تجــر خــالل الســنة  ــة، حيــث أن الشــركة ل أعمالهــا العادي
ــدوالر  ــال الســعودي وال ــر الري معامــالت هامــة بعمــالت غي

األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.

ــل  ــر يعم ــل إلدارة المخاط ــام مت�م ــركة نظ ــأت الش أنش
مــن  للتأكــد  عاليــة  وشــمولية  ثابتــة  بمنهجيــة 
أهدافهــا  يحقــق  بمــا  الشــركة  أعمــال  اســتمرارية 
وتطلعاتهــا، مــع االلتــزام بجميــع المتطلبــات واألنظمــة 
ــي  ــاليب ف ــم واألس ــدث النظ ــق أح ــن تطبي ــد م والتأك

جميع المجاالت.

ــى  ــة عل ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــوم إدارة ش  وتق
ــا  ــا بم ــة وتحديثه ــات المتبع ــراءات والسياس ــر اإلج تطوي
ــمولية  ــز بالش ــال يتمي ــي فع ــام رقاب ــر نظ ــتجد لتوفي يس
واالســتقاللية والشــفافية، كمــا تقــوم بتطويــر األنظمــة 
الوظيفــي  الســلوك  قواعــد  وتطبيــق  اإللكترونيــة 
ــام إدارة  ــن مه ــن ضم ــك وم ــة. كذل ــات المهن وأخالقي
واالمتثــال  التشــغيلية  المخاطــر  مراجعــة  الشــركة 
والماليــة واالســتراتيجية و�فــة المخاطــر وإعــداد الخطــط 
الالزمــة الحتــواء هــذه المخاطــر او التقليــل مــن أثارهــا. 
وفــي المقابــل يقــوم ّ�ا مــن مراجــع الحســابات الخارجــي 
ــة،  ــة العمومي ــق الجمعي ــن طري ــه ع ــم تعيين ــذي يت ال
والديــوان العــام للمحاســبة وكذلــك شــركة ســابك 
ــات  ــركة وعملي ــابات الش ــة حس ــام مراجع ــذ مه بتنفي
ــة  ــه خط ــا تقتضي ــى م ــاء عل ــ� دوري بن ــغيل وبش التش
ــك، تقــوم  ــى ذل المراجعــة لهــذه الجهــات. باإلضافــة إل
بإصــدار  تامــة،  باســتقاللية  الداخليــة  المراجعــة  إدارة 
تقاريرهــا بشــ� دوري. كمــا تقــوم إدارة الشــركة بعقــد 

ورش عمل ودورات تدريبية تهدف

ــا    ــع به ــاءة، ترف ــة وبّن ــة انضباطي ــة رقابي ــاء بيئ ــى إنش إل
بواجباتهــم  الموظفيــن  لــدى  الوعــي  مســتوى 
والتزاماتهــم. وتقــوم لجنــة المراجعــة فــي الشــركة 
باإلشــراف علــى اآلليــة التــي تراقــب بهــا اإلدارة لالمتثــال 

لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة.
ــا ألهــم المخاطــر  وفيمــا يلــي نــورد وصًفــا تفصيلًيّ

الرئيسة المتعلقة بمجاالت عمل الشركة.

ــة  ــارة المالي ــر الخس ــي مخاط ــان ف ــر االئتم ــل مخاط تتمث
ــي أداة  ــر ف ــرف آخ ــل أو ط ــر عمي ــا تعث ــركة إذا م للش
ــة، وتنشــأ بصفــة  ــه التعاقدي ــة عــن الوفــاء بالتزامات مالي
رئيســية مــن الذمــم المدينــة المســتَحقة للشــركة مــن 
ــتثمارية.  ــة االس ــي األوراق المالي ــتثمارها ف ــالء واس العم
ــة لمخاطــر االئتمــان  ليــس لــدى الشــركة تركــزات جوهري
ــدى  ــادة ل ــه ع ــي حكم ــا ف ــد وم ــداع النق ــم إي ــث يت حي
بنــوك ذات تصنيــف ائتمانــي جّيــد، وتتــم المبيعــات بشــ� 
عــام إلــى شــركة ســابك، وهــي جهــة ذات عالقــة لديهــا 

سمعة ممتازة في السوق. 

ــع  ــة جمي ــي بتغطي ــد ال تف ــة ق ــركة التأميني ــق الش • وثائ
المخاطر التي تواجهها.

• تقلبات أسعار النفط والغاز.

• التنافسية الشديدة.

ــر  ــد تؤث ــة ق ــات الزراعي ــاع المغذي ــة لقط ــة الدوري • الطبيع
ا على أعمال الشركة. ا وسلبًيّ تأثيًرا جوهرًيّ

• المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير.

• الظــروف التــي تؤثــر علــى نقــل المنتجــات قــد ُتؤثــر ســلًبا 
على أداء العمليات.

• المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات.

ــة  ــر مالزم ــار ومخاط ــى أخط ــركة عل ــات الش ــوي عملي تنط
ــات. تشــمل هــذه  ــع وغيرهــا مــن العملي ــات التصني لعملي
ــب  ــوط األنابي ــار خط ــارات وانكس ــق واالنفج ــر الحرائ المخاط
التخزيــن، والتســريبات  واالنســ�بات، وتســربات صهاريــج 
الكيماويــة، أو تســريب وإطــالق المــواد الخطــرة أو الغــازات أو 
انبعاثهــا، والمخاطــر البيئيــة األخــرى، والتعطــل المي�نيكــي 
للمعــدات فــي منشــآت الشــركة والحــرب واإلرهــاب والتخريب 
والكــوارث الطبيعيــة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد يتســبب الكثيــر 
ــات  ــوع إصاب ــي وق ــا ف ــغيلية وغيره ــر التش ــن المخاط م
وخســائر فــي األرواح، أو إلحــاق أضــرار بالغــة بممتلــ�ت 
ــن  ــًال ع ــا، فض ــا تدميره ــن وربم ــ�ت اآلخري ــركة أو ممتل الش
ــات  ــق العملي ــى تعلي ــؤدي إل ــد ي ــذي ق ــي ال ــوث البيئ التل

وفرض عقوبات مدنية أو جنائية.

تحــرص الشــركة علــى توفيــر تغطيــة تأمينيــة بمبالــغ 
تتناســب مــع الممارســات الصناعيــة ذات الصلــة، بمــا 
ــق  ــن أن تلح ــي يمك ــرار الت ــر األض ــة مخاط ــك تغطي ــي ذل ف
بالممتلــ�ت، وانقطــاع األعمــال الناتــج عــن الحريــق أو تعطل 
ــع  ــر. م ــاه الغي ــؤولية تج ــال، والمس ــبيل المث ــى س اآلالت عل
ــة  ــة التأميني ــذه التغطي ــل ه ــان أن مث ــن ضم ــك، ال يمك ذل
ســتكون �فيــة لتغطيــة جميــع الخســائر التــي قــد تتكبدها 
الشــركة فــي الفتــرات المســتقبلية، أو أن االلتــزام المفــروض 
عليهــا لــن يتجــاوز إجمالــي أصولهــا، كمــا يمكــن أن تتعــرض 
الشــركة لخســائر ماديــة تــؤدي إلــى مطالبــات لــم يشــملها 
ــي ال  ــة، والت ــة أو جزئي ــورة �ي ــواء بص ــي س ــاء التأمين الغط
ــن  ــك، ال يمك ــن ذل ــًال ع ــر. وفض ــض للغي ــا تعوي ــر له يتوف
ــأن التغطيــة التأمينيــة لشــركة  أن يكــون هنــاك أي ضمــان ب
ســابك للمغذيــات الزراعيــة ســتكون متاحــة بصفــة مســتمرة 

في السوق أو ستكون متاحة بت�فة مقبولة.

ان رأس المــال هــو حــق ملكيــة عائــد للمســاهمين فــي 
الشــركة. ويتمثــل الغــرض الرئيــس مــن إدارة رأســمال 
ــة  ــى قيم ــق أقص ــا وتحقي ــم أعماله ــي دع ــركة ف الش

للعائد على المساهمين.

وتتمثــل سياســة المجلــس فــي المحافظــة علــى قاعــدة 
ــتثمر  ــة المس ــى ثق ــظ عل ــث تحاف ــة بحي ــمال قوي رأس
ــورات  ــتدامة تط ــن اس ــوق وتضم ــة والس ــة الدائن والجه
ــإدارة هيــ� رأس  العمــل المســتقبلية. تقــوم الشــركة ب
مالهــا وتقــوم بتعديــالت عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي 
الظــروف االقتصاديــة. ويراقــب مجلــس اإلدارة العائــد 
علــى رأس المــال الــذي تحــدده الشــركة نتيجــة أنشــطتها 
التشــغيلية مقســوًما علــى إجمالــي حقوق المســاهمين. 
ــركة  ــة الش ــي منهجي ــرات ف ــاك أي تغُيّ ــن هن ــم تك ول
ــب  ــا يراق ــنة. كم ــالل الس ــال خ ــإدارة رأس الم ــة ب المتعلق
مجلــس اإلدارة مســتوى توزيعــات أربــاح األســهم العاديــة 
علــى المســاهمين وإدارة رأس المــال. وال تخضــع الشــركة 
الزميلــة لمتطلبــات رأس المــال  وال أي مــن شــر�تها 

المفروضة خارجيا.
 

كمــا لــم تغفــل الشــركة عــن تقييــم المخاطــر المتعلقــة 
العالقــة، حيــث  النظاميــة ذات  بالمتطلبــات  بااللتــزام 
المخاطــر  تحديــد  كذلــك  المخاطــر  ســجل  تضمــن 
وتأكيدهــا  البشــرية  بالمــوارد  باالحتفــاظ  المتعلقــة 
ــًا لالرتقــاء  علــى تحســين بيئــة العمــل بمــا ينعكــس إيجاب
ــات  ــة بمتطلب ــركة ملتزم ــزال الش ــا ت ــتوى األداء. وم بمس
 ISO  ٢٢٣٠١:٢٠١٢ العالميــة  الجــودة  شــهادة 
في نظم إدارة اســتمرارية األعمال (BCMS) مما يســاعدها 
نهــا مــن  فــي إعــادة اإلنتــاج بأســرع وقــت ممكــن وُيمك�
ضمــان الحــد األدنــى لالنقطاعــات واســتمرارية إنتاجيتهــا 

وخدمتها لعمالئها.

ض الشــركة لتأثيــر تقلبــات الســوق فــي أســعار  تتعــَرّ
ــك الغــاز الطبيعــي  ــاج، بمــا فــي ذل مختلــف مدخــالت اإلنت
وحمــض الكبريتيــك وحمــض الفوســفوريك.  وتديــر الشــركة 
ــلع  ــعار الس ــر أس ــر مخاط ــض عناص ــر بع ــى آخ ــن إل ــن حي م

من خالل استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.

المخاطر التشغيليةمخاطر السلع

وثائق الشركة التأمينية قد ال تفي 
بتغطية جميع المخاطر التي تواجهها



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٢٢٢٣

تقلبات أسعار النفط والغاز من شأنه أن 
يؤثر سلًبا على نتائج الشركة من الناحية 

المالية

إذا تعرضــت الشــركة لخســائر هائلــة غيــر مشــمولة فــي 
ــي  ــمولة ف ــارة المش ــت الخس ــي، أو إذا �ن ــاء التأمين الغط
الغطــاء التأمينــي تتجــاوز بشــٍ� كبيــر ذلــك الغطــاء، 
فربمــا تتأثــر األعمــال أو نتائــج العمليــات أو الوضــع المالــي 
ا، وقــد تؤثــر بصــورة  يــا وســلبًيّ للشــركة تأثــًرا جوهًرّ
جوهريــة ســلبية علــى أعمــال الشــركة أو وضعهــا 

المالي.

يمكــن أن تتأثــر نتائــج عمليــات الشــركة تأثــًرا كبيــًرا بتقلبات 
ــتقاته  ــط ومش ــيما النف ــلع، ال س ــن الس ــدٍد م ــعار ع أس
والغــاز. يتــم تســعير مــادة اللقيــم الرئيســية للشــركة فــي 
ــا وزارة  ــي حددته ــعار الت ــق األس ــان وف ــة الميث المملك

الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ــات  ــة لقطــاع المغذي الطبيعــة الدوري
ــا  الزراعيــة قــد تؤثــر تأثيــًرا جوهرًيّ

ا على أعمال الشركة وسلبًيّ

تتســم األســواق التــي تســتخدم فيهــا منتجــات الشــركة 
الخصائــص  الشــركة  وتواجــه  الشــديدة،  بالتنافســية 
التنافســية لعــدة أســواق وقطاعــات جغرافيــة مختلفــة، 
ويتعــدد منافســو الشــركة مــا بيــن شــر�ت عالميــة كبــرى 
والكثيــر مــن الشــر�ت اإلقليميــة األصغــر حجًمــا، وهنــاك 
ــل  ــق الت�م ــى تحقي ــدرة عل ــر ق ــر وأكث ــون أكب منافس
ــة أو  ــل األولي ــي المراح ــم ف ــث إنتاجه ــن حي ــي م الرأس
ــى  ــن عل ــون قادري ــي يكون ــا، وبالتال ــة أو �يهم النهائي
ــابك  ــركة س ــن ش ــًة م ــر اقتصادي ــات أكث ــع منتج تصني

للمغذيات الزراعية.

إضافــة إلــى ذلــك، يتمتــع بعــض منافســي الشــركة 
ــر، وقــد  ــة أو تســويقية أكب بمــوارد فنيــة وبحثيــة وتقني
ــركة  ــه الش ــل في ــذي تعم ــي ال ــهد التنافس ــر المش يتغي
أيًضــا بطريقــة ال تتوقعهــا الشــركة علــى ســبيل المثــال، 
ــًدا مــن المــوارد  قــد يخصــص المنافســون الحاليــون مزي
ــؤدي مثــل  لألســواق التــي تعمــل فيهــا الشــركة قــد ت
هــذه األحــداث، بدورهــا إلــى ضغــوط هبوطيــه قصيــرة 
أو طويلــة األجــل علــى األســعار، وقــد تــؤدي المنافســة 
واالبتــ�ر إلــى الضغــط علــى االســعار، علــى ســبيل المثــال، 
ــة  ــركة عرض ــا الش ــي تصنعه ــات الت ــون المنتج ــد تك ق
ــر  ــي أو التغيي ــي عنهــا نتيجــة للتقــدم التقن لخطــر التخل

في تفضيالت المستهلك.

ــادرة  ــاء ق ــركة للبق ــتراتيجية الش ــذ اس ــب تنفي ــد يتطل ق
ــتمر  ــي المس ــدم التقن ــا بالتق ــة التزامه ــى المنافس عل
واالبتــ�ر فــي عملياتهــا، وتعتمــد معظــم عمليــات 
ــة  ــات خارجي ــن جه ــات م ــص لتقني ــى تراخي ــركة عل الش
ــة  ــات المرخص ــك الجه ــوم تل ــن تق ــي حي ــة. وف مرخص
بتزويــد الشــركة بالتحســينات التــي أدخلــت علــى تقنيــات 
إجــراءات العمــل والمنتجــات الخاصــة بهــم، إال أنــه ال يمكــن 
ــدث  ــى أح ــول إل ــن الوص ــتتمكن م ــركة س ــان أن الش ضم
ــتقبل أو  ــي المس ــا ف ــن ُمرخصيه ــة م ــورات التقني التط
ــات  ــى التقني ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــتتمتع بالق ــا س أنه
ــة  ــى قدراتهــا البحثي المناســبة والتنافســية اعتمــاًدا عل

والتطويرية.

رئيســي  بشــ�  الشــركة   اســتراتيجية  تســتهدف 
متميــزة  قيمــة  تقــدم  جديــدة  منتجــات  اســتحداث 
للزبائــن، وتعتــزم الشــركة مواصلــة تخصيــص مــوارد 
ــع  ــا، م ــر تقدًم ــدة أكث ــات جدي ــات وعملي ــر منتج لتطوي
ــر،  ــث والتطوي ــطة البح ــى أنش ــاق عل ــة لإلنف ــد ميزاني رص
ــر  ــك ال يمكــن ضمــان نجــاح الشــركة فــي تطوي ومــع ذل
ــوق  ــي الس ــا ف ــدة، أو طرحه ــات جدي ــات أو عملي منتج
ــا  ــي طوره ــات الت ــب، أو أن المنتج ــت المناس ــي الوق ف
ــن تجعــل عــروض منتجــات الشــركة قديمــة أو  اآلخــرون ل
غيــر تنافســية، أو أن الســوق ســتقبل منتجــات وابتــ�رات 
ــوا قادريــن  الشــركة الجديــدة، أو أن المنافســين لــن يكون
علــى إنتــاج منتجــات مماثلــة بت�فــة أقــل، ونتيجــة لذلــك 
قــد يكــون تنفيــذ الشــركة لهــذه االســتراتيجيات م�ًفــا 

وغير فعال.

وقــد يتأثــر وضــع الشــركة المالــي ونتائــج عملياتها ســلًبا 
َر المنافســون أو اســتحوذوا علــى حقــوق  ــَوّ فــي حــال َط
ملكيــة فكريــة فــي التقنيــة، و�ن ابتــ�ر الشــركة متأخــًرا 
عــن بقيــة القطــاع، أو إذا لــم تبتكــر الشــركة ولــم تطــرح 

منتجات جديدة ناجحة.

يتعــرض قطــاع المغذيــات الزراعيــة لــدورات مــن التوســع 
واالنكمــاش وفــق الحــراك الــذي يشــهده االقتصــاد 
العالمــي، ممــا يــؤدي إلــى تقلبــات فــي العــرض والطلــب، 
ونتيجــًة لمثــل هــذه التقلبــات الدورية شــهدت األســواق 
ــرض  ــن الع ــة م ــرات متفاوت ــابق فت ــي الس ــة ف العالمي
ــادة  ــعار وزي ــاع األس ــى ارتف ــذي أدى إل ــر ال ــدود، األم المح
ــة  ــاح، تبعهــا توســع فــي القــدرة اإلنتاجي هوامــش األرب
أدى إلــى زيــادة العــرض وانخفــاض األســعار وتقليــل 
هوامــش األربــاح، ال تســتطيع الشــركة التنبــؤ بدقــة 
بهــذه االتجاهــات والــدورات االقتصاديــة أو مدتهــا 
ــر  ــ� كبي ــر بش ــن أن تؤث ــي يمك ــا، والت ــخ حدوثه وتواري
ــا  ــا أو وضعه ــج عملياته ــركة أو نتائ ــال الش ــى أعم عل

المالي.

التنافسية الشديدة 

المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد 
التطوير

 تمتلك الشركة عدًدا من المشاريع الرأسمالية المهمة
 قيد التطوير أو في مراحل التخطيط مثل توسيع المصانع
 القائمة وتحديثها، وربما تنفذ مشاريع رأسمالية إضافية

أخرى خالل الفترة التي يغطيها التقرير.

وينطــوي � مــن هــذه المشــاريع الرأســمالية علــى عــدٍد 
ــة  ــاوز ت�ف ــر تج ــل مخاط ــاء مث ــاء اإلنش ــر أثن ــن المخاط م
االســتثمار، أو مخاطــر تأخيــر بــدء المشــروع أو عــدم 
اكتمالــه، أو مخاطــر التقصيــر مــن جانــب أي مقــاول معيــن 
أو مقــاول مــن الباطــن أو قدرتــه علــى االمتثــال اللتزاماته 
ــة، أو العجــز فــي ت�ليــف المعــدات أو زيادتهــا،  التعاقدي
ــة  ــائل التقني ــات أو الوس ــدات أو العملي ــل المع أو تعط
أو تلفهــا، أو الصعوبــات فــي ربــط منشــآت المراحــل 
أو مشــ�ات بــدء التشــغيل أو الجاهزيــة، أو مشــ�ات 
ــغيل،  ــف التش ــادة ت�لي ــات، أو زي ــال للعملي ــل الفع الت�م
ونشــوء التزامــات غيــر متوقعــة، أو التغييــر فــي الضرائــب 
أو الرســوم، والصعوبــات فــي تحقيــق الكفــاءة المتوقعــة 
ــروف  ــرات ظ ــف، وتغيي ــي الت�لي ــر ف ــاون والتوفي والتع
الســوق، وفــي حــال وقــوع أٍي مــن هــذه المخاطــر 
ــاح اإلجماليــة للمشــروع المعنــي ســلًبا بشــ�  ــر األرب تتأث
ــد المســتويات  ــم يحقــق أي مشــروع جدي جوهــري، وإذا ل
ــًرا  ــك تأثي ــر ذل ــد يؤث ــة، فق ــألداء أو الربحي ــة ل المتوقع
ا علــى أعمــال الشــركة أو نتائــج عملياتها  يــا وســلبًيّ جوهًرّ

التشغيلية أو وضعها المالي

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية 
المعلومات

ــيما  ــواد، ال س ــل الم ــى نق ــركة عل ــات الش ــد عملي تعتم
ــة.  ــاحنات البري ــًرا والش ــة بح ــات النهائي ــادرات المنتج ص
ــى تحقيــق أقصــى كفــاءة فــي  ورغــم ســعي الشــركة إل
ت�فــة توزيــع منتجاتهــا النهائيــة، ال يمكــن ضمــان 
ــتقبًال،  ــوظ مس ــٍ� ملح ــل بش ــف النق ــادة ت�لي ــدم زي ع
األمــر الــذي قــد يقلــل الميــزة التنافســية لشــركة ســابك 
للمغذيــات الزراعيــة مقارنــًة بالمنتجيــن اإلقليمييــن. وقــد 
ــع  ــل البضائ ــى نق ــا عل ــي بظالله ــ�ة ُتلق ــر أي مش تؤث
ــة  ــروف المحفوف ــة أو الظ ــب الخاص ــل الضرائ ــًرا، مث بح
بالمخاطــر أو الكــوارث الطبيعيــة وغيرهــا ســلًبا علــى نتائج 
ــف  ــك تصن ــركة، وكذل ــي للش ــع المال ــات أو الوض العملي
بعــض المنتجــات المطلــوب نقلهــا بأنهــا محفوفــة 
بالمخاطــر، كمــا تعتمــد منشــآت الشــركة اإلنتاجيــة 
ــع مــن الخليــج العربــي،  فــي المملكــة علــى نقــل البضائ
ــات  ــية والصراع ــ�ات الجيوسياس ــر المش ــن أن تؤث ويمك
ــرق  ــر بط ــي تض ــة، الت ــاري والقرصن ــار التج ــة والحص الحربي
ــا  ــج عملياته ــركة ونتائ ــال الش ــى أعم ــلًبا عل ــل، س النق

ووضعها المالي.

تقنيــة  أنظمــة  مــن  عــدٍد  علــى  الشــركة  تعتمــد 
المعلومــات لتســيير عملياتهــا اليوميــة، ونتيجــة لتزايــد 
تعقيــد تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت اإللكترونيــة، فإن 
ــدًءا بفقــدان  الشــركة تكــون عرضــًة لمخاطــر متنوعــة، ب
البيانــات أو ســرقتها، والهجمــات اإللكترونيــة، والتوقــف 
عــن العمــل وانقطــاع األعمــال، وصــوًل إلــى تعطــل 
األنظمــة والتقــادم التقنــي ألنظمــة تقنيــة المعلومــات. 
تشــ� التهديــدات العالميــة المتزايــدة ألمــن المعلومات 
والجرائــم عبــر اإلنترنــت األكثــر تطــوًرا خطــًرا علــى ســرية 
ــة  ــة تقني ــة ألنظم ــة التحتي ــات والبني ــات والعملي البيان
المعلومــات والشــب�ت والمنشــآت والمنتجــات، وقــد 
يــؤدي عــدم توافــر البيانــات أو اإلخــالل بســريتها أو 
التالعــب بهــا فــي أنظمــة وتطبيقــات تقنيــة المعلومات 
المهمــة إلــى تســرب البيانــات والخبــرات والمعرفــة علــى 
نحــو غيــر خاضــع للســيطرة ويكــون لــه تأثيــر مباشــر علــى 

أعمال الشركة.

المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه 
البيئة والصحة والسالمة واألمن

تلتــزم الشــركة لالمتثــال لجميــع القوانيــن واللوائــح 
ــي  ــن، الت ــالمة واألم ــة والس ــة والصح ــة بالبيئ المتعلق
تنطبــق علــى عملياتنــا، تحــدد هــذه القوانيــن واللوائــح 
معاييــر مختلفــة تنظــم جوانــب معينــة مــن جــودة البيئــة 
والصحــة والســالمة واألمــن، وتنــص علــى عقوبــات مدنية 
وجنائيــة ومســؤوليات أخــرى تتعلــق بانتهــاك هــذه 
المعاييــر وتضــع، فــي ظــروف معينــة، التزامــات إلصــالح 
ــارس  ــي نم ــابقة الت ــة والس ــع الحالي ــق والمواق المراف
فيهــا عملياتهــا أو كنــا نمــارس فيهــا عملياتنــا، وفضــًال 
عــن ذلــك قــد يتــم تطبيــق أحــ�م خاصــة فــي مناطــق 

ا. العمليات الحساسة بيئًيّ

الظروف التي تؤثر على نقل المنتجات 
قد ُتؤثر سلًبا على أداء العمليات

البيئــة  تجــاه  بمســؤولياتنا  المتعلقــة  المخاطــر 
والصحة والسالمة واألمن.

المخاطــر المتعلقــة بزيــادة الرســوم المفروضــة على 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري.

المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة.

المخاطــر المتعلقــة بحــوادث تكــون منتجــات شــركة 
سابك للمغذيات الزراعية جزًءا منها.

المخاطر المتعلقة باالستدامة



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٢٤٢٥

واللوائــح  بالتشــريعات  التنبــؤ  الشــركة  تســتطيع  ال 
البيئيــة واالجتماعيــة والصحيــة التــي ســيتم ســنها فــي 
المســتقبل أو كيــف ســتتم إدارة أو تطبيــق قوانيــن 
ــة أو  ــن الحالي ــالمة واألم ــة والس ــة والصح ــح البيئ أو لوائ
المســتقبلية، قــد يتطلــب االمتثــال للقوانيــن أو اللوائــح 
ــة ألي  ــر صرام ــاذ األكث ــات اإلنف ــة – أو سياس ــر صرام األكث
ســلطة تنظيميــة – فــي المســتقبل نفقــات ماديــة 
ــغيل  ــب وتش ــات تركي ــة عملي ــركة لتغطي ــل الش ــن قب م
التدابيــر  أجــل  مــن  المطلوبــة  والمعــدات  األنظمــة 
ــبق  ــا س ــ� م ــبق أو ل ــا س ــون ألي مم ــد يك ــة، ق الالزم
ــج  ــركة ونتائ ــال الش ــى أعم ــلبي عل ــري وس ــر جوه تأثي

عملياتها ووضعها المالي

المنتجــات  عــن  الناجمــة  المخاطــر 
المعيبة

يمكــن أن تــؤدي الت�ليــف المرتبطــة بانبعاثــات غــاز ثانــي 
ــى  ــة عل ــف الواقع ــادة الت�لي ــى زي ــون إل ــيد الكرب أكس
أعمــال الشــركة بشــ� كبيــر، وتتوقــع الشــركة أن يســتمر 
ــاخ  ــر المن ــة بتغي ــا المتعلق ــي بالقضاي ــام السياس االهتم
والتكيــف معــه أو التخفيــف مــن حدتــه عبــر إصــدار 
اللوائــح التنظيميــة التــي يمكــن أن تؤثــر بشــ� جوهــري 
ــي تتنــاول  علــى عمليــات الشــركة، وعلــى الصعيــد الدول
ــاخ   ــر المن ــأن تغي ــة بش ــدة اإلطاري ــم المتح ــة األم اتفاقي
ــاس  ــازات االحتب ــات غ ــوص انبعاث ــس بخص ــة باري واتفاقي
ــيد  ــي أكس ــاز ثان ــد غ ــراري، ويع ــاس الح ــراري،  االحتب الح
يــا لحــرق أنــواع الوقــود  الكربــون  (CO2)   منتًجــا ثانًوّ
ــن  ــر م ــاز  ويعتب ــط والغ ــك النف ــي ذل ــا ف ــة بم المختلف

الغازات المسببة لالحتباس الحراري.

وحيــث إن المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول 
ــا،  ــة عليه ــس والمصدق ــة باري ــى اتفاقي ــة عل الموقع
فــإن االمتثــال لالتفاقيــة يتطلــب الحــد مــن انبعاثــات ثاني 
أكســيد الكربــون فــي المملكــة، وقــد تتغيــر مســؤوليات 
الشــر�ت الســعودية بعــد تنفيــذ أي لوائــح تتعلــق بذلــك 
ــح  ــذه اللوائ ــؤدي ه ــن أن ت ــال، يمك ــبيل المث ــى س فعل
ــع  ــق التصني ــة مراف ــغيل وصيان ــف تش ــادة ت�لي ــى زي إل
فــي الشــركة و/أو ت�ليــف تثبيــت أجهــزة جديــدة للتحكــم 
فــي االنبعاثــات وإدارة أي انبعاثــات محتملــة للغــازات 
المســببة لالحتبــاس الحــراري، وقــد يكــون لهــذه الت�ليف 
التشــغيلية المتزايــدة واالمتثــال تأثيــر كبيــر وســلبي علــى 

أعمال الشركة أو نتائج عملياتها ووضعها المالي.

ــات  ــالل عملي ــن خ ــركة م ــات الش ــن منتج ــدٌد م ر ع ــَوّ ُيَط
تصنيعيــة وفنيــة معقــدة للغايــة، وبالتالــي هنــاك 
مخاطــر قــد تنجــم عــن ظهــور عيــوب فــي أٍي مــن هــذه 
المنتجــات، وتــزداد هــذه المخاطــر عندمــا يدمــج الزبائــن 
منتجــات الشــركة فــي المنتجــات االســتهالكية، التــي ُتباع 
بعــد ذلــك إلــى المســتهلكين. ورغــم أن الشــركة تحــدد 
مســؤوليتها تجــاه زبائنهــا عــن عيــوب المنتجــات بموجب 

اتفاقيات البيع والشراء، إال أن األنظمة القانونية في

 عــدٍد مــن الــدول تفــرض مســؤولية صارمــة علــى 
ــا  ــو م ــات، وه ــتوردة المنتج ــة أو مس ــركة المصنع الش
ال يمكــن الحــد منــه. عــالوًة علــى ذلــك، تــؤدي الشــركة 
ــدة  ــددة الم ــود مح ــا دون عق ــن أعماله ــًرا م ــزًءا كبي ج
ــن  ــؤوليته. ويمك ــن مس ــد م ــن الح ــع م ــن البائ ــا يمّك م
ــة  ــات المصنع ــي المنتج ــرأ ف ــوب تط ــة عي ــؤدي أي أن ت
مــن الشــركة إلــى فــرض ت�ليــف كبيــرة، بمــا فــي ذلــك 
المصاريــف المتعلقــة باســتعادة منتجــات االســتخدام 
أو  التحويليــة  الصناعــات  زبائــن  جانــب  مــن  النهائــي 
زبائنهــم واســتبدال المــواد المعيبــة وشــطب المخــزون 
ــى  ــة إل ــة. إضاف ــات المحتمل ــدان المبيع ــب وفق المعي
ذلــك، قــد يــؤدي حــدوث مثــل هــذه العيــوب إلــى 
ــان،  ــج والضم ــن المنت ــؤولية ع ــق بالمس ــات تتعل مطالب
ــن  ــة ع ــرار الناجم ــن األض ــؤولية ع ــك المس ــي ذل ــا ف بم
مثــل هــذه العيــوب، وقــد يكــون ألٍي مــن هــذه األحــداث 
ــركة  ــال الش ــى أعم ــلبي عل ــري س ــر جوه ــا تأثي أو �ه
ــى  ــة إل ــي، باإلضاف ــا المال ــا أو وضعه ــج عملياته أو نتائ

اإلضرار بسمعتها.

ــون  ــوادث تك ــة بح ــر المتعلق المخاط
ــة  ــات الزراعي ــابك للمغذي ــات س منتج

جزًءا منها

يمكــن أن تتســبب الحــوادث التــي تنطــوي علــى منتجــات 
الشــركة فــي أضــرار جســيمة بالممتلــ�ت والبيئــة وصحــة 
اإلنســان، مــا قــد يؤثــر بشــ� ســلبي علــى أعمــال 

الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

ــرة،  ــواد الخط ــال الم ــي مج ــل ف ــركة تعم ــا ش وبوصفه
لخطــر  بطبيعتهــا  معرضــة  الشــركة  أعمــال  فــإن 
ــ�ل  ــن أش ــا م ــف أو غيره ــات التصري ــ�بات أو عملي االنس
ــركة  ــتخدم الش ــة. تس ــي البيئ ــرة ف ــواد الخط ــالق الم إط
المنتجــات الكيماويــة المتطايــرة والمتفجــرة كمــواد 
ــن  ــا، يمك ــا ونقله ــا وتخزينه ــوم بتصنيعه ــة وتق أولي
لهــذه المــواد عنــد إطالقهــا فــي البيئــة أن يكــون لهــا 

تأثير سلبي.

ــواد أو  ــذه الم ــن ه ــي تتضم ــوادث الت ــؤدي الح ــد ت ق
غيرهــا إلــى حرائــق أو انفجــارات أو تلــوث شــديد أو 
ــرار أو  ــي أض ــبب ف ــد يتس ــا ق ــرى، م ــة أخ ــروف �رثي ظ
البيئــة  إصابــات جســيمة لألشــخاص أو الممتلــ�ت أو 
فضــًال عــن تعطيــل أعمــال    الشــركة، ويمكــن أن تــؤدي 
ــالق  ــدات أو إغ ــل المع ــى تعط ــداث إل ــذه األح ــل ه مث
ــات  ــة، وتحقيق ــة مدني ــاوى قضائي ــوع دع ــق، ووق المراف

جنائية، وإجراءات إنفاذ تنظيمية، و�ها قد تؤدي

ــوم  ــادة الرس ــة بزي ــر المتعلق المخاط
المفروضــة علــى انبعاثــات غــازات 

االحتباس الحراري

ــركة  ــات ش ــة بعملي ــة المرتبط ــر البيئي ــمل المخاط وتش
سابك للمغذيات الزراعية ما يلي:

انفجارات/حرائــق فــي منشــآت اإلنتــاج أو الخدمــات 
اللوجستية.

ــالف  ــي الغ ــات ف ــامة والملوث ــازات الس ــف الغ تصري
الجوي.

تصريــف الكيماويــات الخطــرة بــًرا أو فــي المجــاري 
المائية.

 إلــى مســؤوليات كبيــرة علــى الشــركة، كمــا قــد يــؤدي 
ــ�ت أو  ــدات أو الممتل ــخاص أو المع ــق باألش ــرر يلح أي ض
ــع  ــاج أو توزي ــى إنت ــركة عل ــدرة الش ــي ق ــر ف ــل آخ أي خل
ــركة  ــرادات الش ــي إي ــر ف ــاض كبي ــى انخف ــا، إل منتجاته
ــتبدال أو  ــرة الس ــة كبي ــة إضافي ــبب ت�ف ــا ُويس وأرباحه
ــى طبيعــة الحــادث،  إصــالح أصــول الشــركة، اعتمــاًدا عل
وقــد ال تكــون الشــركة مؤمنــة بال�مــل، أو غيــر مؤمنــة 
ــلبية  ــار س ــى آث ــؤدي إل ــد ي ــك ق ــالق، و� ذل ــى اإلط عل
عملياتهــا  ونتائــج  الشــركة  أعمــال  علــى  جوهريــة 

ووضعها المالي.

ــي  ــة الت ــن البيئي ــض القواني ــإن بع ــك، ف ــى ذل ــة إل إضاف
تفــرض مســؤولية  أن  يمكــن  الشــركة  تســري علــى 
صارمــة، بغــض النظــر عــن الخطــأ، فيمــا يتعلــق بفــرض 
ت�ليــف التنظيــف علــى أولئــك الذيــن تخلصــوا مــن 
المــواد الخطــرة أو أطلقوهــا فــي البيئــة، نتيجــة لذلــك 
ونظــًرا لطبيعــة أعمــال الشــركة، فقــد تتحمــل الشــركة 
ــا  ــق بمرافقه ــا يتعل ــي فيم ــف البيئ ــؤوليات التنظي مس
الحاليــة أو الســابقة، أو مرافــق الطــرف الثالــث المجــاورة 
أو القريبــة، أو مواقــع التخلــص البعيــدة، وغالًبــا مــا 
يكــون مــن المســتحيل تقييــم مخاطــر التلــوث وت�ليــف 
التنظيــف ذات الصلــة مــا لــم يتــم إجــراء عمليــات تدقيــق 
بيئيــة، ويكــون مــدى المســؤولية بموجــب القوانيــن 
ــف  ــون الت�لي ــد تك ــوح، وق ــد بوض ــًل للتحدي ــة قاب البيئي
ــد  ــي ق ــتقبلية – الت ــف المس ــطة التنظي ــة بأنش المرتبط
تحتــاج الشــركة للقيــام بهــا أو تمويلهــا كبيــرة، وفضــًال 
ــراف  ــام أط ــؤولة أم ــركة مس ــح الش ــد تصب ــك ق ــن ذل ع
ــخصية  ــة الش ــك اإلصاب ــي ذل ــا ف ــرار، بم ــن األض ــة ع ثالث
واألضــرار التــي تلحــق بالممتلــ�ت، والتــي تنتــج عــن 

التخلص من المواد الخطرة أو إطالقها في البيئة.

تأثر أعمال المغذيات الزراعية بالظروف 
المناخية والسياسات الزراعية

ــة  ــروف المناخي ــا بالظ ــًرا بالًغ ــي تأث ــاع الزراع ــر القط يتأث
المحليــة، وقــد تســهم التغيــرات الملحوظــة مــن األنماط 
المناخيــة المعتــادة فــي منطقــة معينــة - أو االختالفــات 
ــرى  ــة أو الكــوارث الكب التــي تطــرأ علــى المناخــات المحلي
المرتبطــة بالطقــس - فــي تقليــل الطلــب علــى منتجــات 
المغذيــات الزراعيــة فــي الشــركة، ال ســيما علــى المــدى 
أو األراضــي  الزراعيــة  المنتجــات  القصيــر، إذا تعرضــت 
ــرات أو  ــذه التغي ــت ه ــرر، أو إذا �ن ــا للض ــزرع به ــي ت الت
ــي  ــن وبالتال ــل المزارعي ــل دخ ــوارث تقل ــات أو الك االختالف
قدرتهــم علــى شــراء منتجــات الشــركة، ويمكــن أن يكــون 
تأثيــر الظــروف المناخيــة الســيئة - علــى وجــه الخصــوص 
ا، مــا يــؤدي إلــى تأخيــرات أو اضطرابــات  -كبيــًرا جــًدّ
متقطعــة خــالل مواســم زراعــة ونمــو المحاصيــل، وهــو 
ــن  ــن الزراعيي ــتخدام الزبائ ــي اس ــدوره ف ــهم ب ــا يس م
ألشــ�ل مختلفــة مــن األســمدة نظــًرا ألن األســمدة 
ــؤدي  ــد ت ــل ق ــددة، وبالمث ــات مح ــي أوق ــتخدم ف ُتس
الظــروف المناخيــة الســيئة بعــد الحصــاد إلــى تأخــر 
ــو  ــف، وه ــل الخري ــي فص ــمدة ف ــتخدام األس ــرص اس ف
ــق  ــي مناط ــمدة ف ــه األس ــتخدم في ــذي تس ــم ال الموس
جغرافيــة معينــة، ويمكــن أن يكــون للطقــس تأثير ســلبي 
أيًضــا علــى حجــم المحاصيــل، مــا يقلــل دخــل المزارعيــن 
ويمكــن أن يضعــف قدرتهــم علــى شــراء األســمدة، فــي 
ــات  ــن السياس ــركة م ــتفيد الش ــواق تس ــن األس ــدد م ع
الحكوميــة التــي تدعــم القطــاع الزراعــي، تشــمل هــذه 

السياسات: 

ــن  ــات للمزارعي ــدم اإلعان ــي تق ــلع الت ــم الس ــج دع برام
ــة؛  ــات الزراعي ــات المغذي ــراء منتج ــى ش ــاعدتهم عل لمس
رســوم التصديــر علــى منتجــات المغذيــات الزراعيــة؛ 
ــواد  ــعار الم ــى أس ــر عل ــي تؤث ــة الت ــات الحكومي السياس
الخــام المســتخدمة فــي إنتــاج المغذيــات الزراعيــة؛ فضــًال 
ــدد  ــد ع ــي تقي ــك الت ــل تل ــرى مث ــات األخ ــن السياس ع
الهكتــارات التــي يمكــن زراعتهــا، أو التــي تتطلــب زراعــة 
نــوع معيــن مــن المحاصيــل وتحــد مــن اســتخدام منتجات 
المغذيــات الزراعيــة فــي مناطــق معينــة أو تســمح 
ــذه  ــة له ــة، ونتيج ــات الزراعي ــن المنتج ــة م ــواع معين بأن
ــًرا أو  ــا مباش ــن دعًم ــا تتضم ــا م ــي غالًب ــات الت السياس
غيــر مباشــر لشــراء األســمدة، غالًبــا مــا يكــون المزارعــون 
قادريــن علــى اإلنفــاق علــى منتجــات المغذيــات الزراعيــة 
ــك السياســات،  ــل تل ــاب مث ــه فــي غي ــر ممــا ينفقون أكث
أيًضــا قــد تنظــم السياســات الحكوميــة مســاحة األراضــي 
ــواع  ــل، أو أن ــة المحاصي ــتخدامها لزراع ــن اس ــي يمك الت
المحاصيــل المزروعــة وأســعارها، وقــد يؤثــر أي مــن ذلــك 
ســلًبا علــى الطلــب علــى منتجــات الشــركة، يــؤدي التغييــر 
ــل أو  ــذه العوام ــبب ه ــة بس ــات الحكومي ــي السياس ف
ــعار  ــي أس ــك ف ــب وكذل ــي الطل ــاض ف ــى انخف ــا إل غيره
ــر  ــه تأثي ــون ل ــد يك ــا ق ــة، م ــات الزراعي ــات المغذي منتج
ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعها المالي

 تأثر أعمال المغذيات الزراعية بالظروف المناخية
والسياسات الزراعية.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية.

 التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو عدم
يا  االلتزام بأٍي من األنظمة واللوائح قد تؤثر جوهًرّ

ا على أعمالنا. وسلبًيّ

 المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو
�يهما.

 المخاطر المرتبطة باستخدام الملكية الفكرية
وتراخيص التقنية.

 التعويل كثيًرا على طاقات فريق العمل من الموظفين
والمسؤولين.

 المخاطر المرتبطة بعدم االستقرار السياسي
واالجتماعي في عدد من مناطق العالم.

     

المخاطر السياسية واالجتماعية



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٢٦٢٧

التعويل كثيًرا على طاقات فريق العمل 
من الموظفين والمسؤولين

علــى الجانــب اآلخــر، قــد تــؤدي المعاهــدات واالتفاقيــات 
ــارة  ــة التج ــا منظم ــي أصدرته ــك الت ــل تل ــة، مث الدولي
العالميــة، إلــى خفــض اإلعانــات المقدمــة للمنتجيــن 
الزراعييــن أو تــؤدي إلــى حــدوث تغييــرات معاكســة أخــرى 
لبرامــج دعــم الدولــة للقطاعــات الزراعيــة، والتــي يمكــن 
ــا فــي أســعار  ــب أو تســبب انخفاًض أن تقــوض نمــو الطل

منتجات المغذيات الزراعية.

ــة،  ــك، فــإن عــدًدا مــن المناطــق القضائي فضــًال عــن ذل
بمــا فــي ذلــك المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة، تــدرس 
– وقــد تعتمــد – فــرض قيــود علــى اســتخدام وتطبيــق 
منتجــات المغذيــات الزراعيــة بســبب مخــاوف بشــأن تأثيــر 
ــوًدا  ــرض قي ــد تف ــة و / أو ق ــى البيئ ــات عل ــذه المنتج ه
علــى محتــوى ال�دميــوم والمعــادن الثقيلــة األخــرى فــي 
ــارة  ــار الض ــن اآلث ــة م ــاوف الصحي ــبب المخ ــمدة بس األس
لهــذه العناصــر، وفــي حــال تــم ذلــك، فقــد تؤثــر هــذه 
ــة  ــات الغذائي ــتخدام المنتج ــى اس ــة عل ــود القانوني القي
الزراعيــة بشــ� ســلبي وجوهــري، وتــؤدي لتراجــع الطلــب 

على منتجات المغذيات الزراعية وأسعارها.

ُتّصــدر الشــركة المنتجــات إلــى الــدول التــي تبّنــت أســاليب 
ــح م�فحــة  ووســائل الدفــاع التجــاري مثــل قوانيــن ولوائ
ــزام  ــدم االلت ــؤدي ع ــد ي ــم، وق ــة الدع ــراق وم�فح اإلغ
ــة  ــوم م�فح ــرض رس ــى ف ــح إل ــن واللوائ ــذه القواني به
ــى   ــواردة إل ــات ال ــى المنتج ــم عل ــدان الدع ــراق أو فق اإلغ
ــدان  ــض البل ــق بع ــركة أن تطبي ــرى الش ــدان، وت ــك البل تل
ــة  ــ�ل الرقاب ــن أش ــا م ــاري وغيره ــاع التج ــر الدف لتدابي
التجاريــة مــن المرجــح أن يــزداد فــي المســتقبل،  وبشــ� 
ــة أو  ــر الدفــاع التجاري عــام يمكــن أن يكــون ألٍي مــن تدابي
ــن  ــواردات م ــادرات أو ال ــى الص ــرض عل ــي ُتف ــوم الت الرس
الشــركة أو مورديهــا أو زبائنهــا أثــر جوهــري ســلبي علــى 

أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.
    

تخضــع الشــركة ألنظمــة ولوائــح مختلفــة، وقــد تتعلــق 
هــذه األنظمــة واللوائــح بمتطلبــات الترخيــص والتزامــات 
ــول  ــط األص ــالمة، وضواب ــن والس ــة واألم ــة والصح البيئ
واالســتثمار، وموجهــات التســويق، والضغوط/التوجهــات 
ــات  ــن المتطلب ــة م ــاخ، ومجموع ــر المن ــة بتغي المتعلق
األنظمــة  بهــذه  االلتــزام  يكــون  أن  األخــرى، ويمكــن 
ــي  ــا ف ــف، بم ــركة الت�لي ــل الش ــا، وتتحم ــح م�ًف واللوائ

ذلك النفقات الرأسمالية وستستمر في تحملها     

المخاطــر الناشــئة عــن ضوابــط التجــارة 
الدولية

ــرات التــي تطــرأ علــى األنظمــة  التغيي
ــن  ــأٍي م ــزام ب ــدم االلت ــح أو ع أو اللوائ
ــا  األنظمــة واللوائــح، قــد تؤثــر جوهرًيّ

ا على أعمالنا وسلبًيّ

ــن  ــك يمك ــى ذل ــالوًة عل ــات، ع ــذه المتطلب ــزام به لاللت
أن يمثــل عــدم االلتــزام بهــذه األنظمــة واللوائــح أو 
ــح  ــن لوائ ــك س ــي ذل ــا ف ــا، بم ــرأ عليه ــرات تط أي تغيي
ا علــى أعمــال الشــركة أو  يــا وســلبًيّ إضافيــة، تأثيــًرا جوهًرّ

نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تســتخدم الشــركة وتصنــع مــواد كيميائيــة خطــرة تخضــع 
للقوانيــن والنظــم التــي تفرضهــا العديــد مــن الســلطات 
الحكوميــة الوطنيــة والمحليــة فــي البلــدان التــي تعمــل 
فيهــا، ويجــب علــى الشــركة أن تثبــت للســلطات المعنيــة 
أن المنتــج آمــن لالســتخدامات المقصــودة وأنهــا قــادرة 
علــى تصنيــع المنتــج وفًقــا للوائــح المعمــول بهــا 
ــة  ــات التنظيمي ــة الجه ــى موافق ــول عل ــل الحص ــن أج م
ــد  ــدة، ق ــاج الجدي ــات اإلنت ــات وعملي ــض المنتج ــى بع عل
تكــون عمليــة الســعي وراء هــذه الموافقــات التنظيميــة 
ــة  ــر متوقع ــرات غي ــة لتأخي ــت وعرض ــتهلكة للوق مس
ــة للشــركة  ــح الموافقــات التنظيمي ــرة، وقــد ال ُتمن وكبي
فــي الوقــت المناســب، أو علــى اإلطــالق ممــا يؤثــر 
ــدة  ســلًبا علــى قــدرة الشــركة علــى طــرح منتجــات جدي
واالســتمرار فــي توزيــع المنتجــات الحاليــة وتحقيــق 
ا  إيــرادات مــن تلــك المنتجــات، وهــو مــا يتــرك أثــًرا ســلبًيّ
ملموًســا علــى أعمالهــا أو نتائــج عملياتهــا أو وضعهــا 
ــح  ــة ولوائ ــّن أنظم ــد ُتس ــك ق ــى ذل ــة إل ــي، إضاف المال
جديــدة فــي المســتقبل ينتــج عنهــا فــرض ت�ليــف 
إضافيــة تتعلــق بااللتــزام باللوائــح أو مصــادرة المنتجــات أو 
ــؤدي أٌي منهــا  ــة، وقــد ي اســتدعائها أو الغرامــات المالي
إلــى إعاقــة أو حظــر تطويــر منتجــات الشــركة وتوزيعهــا 
ــام أو  ــواد الخ ــن الم ــاع أٍي م ــر إخض ــد يؤث ــا، وق وبيعه
ــادة  ــم أو إع ــة تنظي ــركة لعملي ــة بالش ــات الخاص المنتج
ــات   ــات أو إم�ن ــذه المنتج ــر ه ــى توف ــلًبا عل ــف س تصني
تســويقها، أو يــؤدي إلــى فــرض حظــر علــى اســتيرادها أو 
شــرائها أو بيعهــا، أو يتطلــب مــن الشــركة تحمــل ت�ليف 
ــات  ــع العالم ــعار أو وض ــات اإلش ــزام بمتطلب ــدة لاللت متزاي
أو متطلبــات المناولــة، و� منهــا قــد يؤثــر ســلًبا علــى 

أعمالها أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.

تفســيرها  ويتغيــر  واللوائــح  القوانيــن  تتغيــر  قــد 
وتطبيقهــا مــن وقــت آلخــر. وقــد يكــون ألي تغييــر فــي 
القوانيــن أو اللوائــح أو طريقــة تفســيرها أو اختــالف 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــلطة ع ــل أي س ــن قب ــر م ــات النظ وجه
الشــركة تأثيــر جوهــري وســلبي علــى أعمــال الشــركة أو 

نتائج عملياتها أو وضعها المالي.
      

تتعــرض الشــركة للمخاطــر المتعلقــة باإلجــراءات القانونيــة 
والتنظيميــة التــي ُتعــد هــي طرًفــا فيهــا، أو التــي 
يمكــن أن تنشــأ مســتقبًال، وقــد تتضمــن هــذه المخاطــر 
-علــى وجــه الخصــوص - المخاطــر المتعلقــة بمســؤولية 
المنتــج، وقوانيــن المنافســة، وم�فحــة االحتــ�ر ومراقبــة 

الصادرات وحماية البيانات، وقانون براءات االختراع،

ــة  ــة، وحماي ــريعات الضريبي ــتريات، والتش ــون المش  وقان
ــي تعمــل فيهــا الشــركة، وقــد  ــدان الت ــة فــي البل البيئ
ــة  ــاوى القضائي ــي الدع ــا ف ــركة طرًف ــول الش ــؤدي دخ ي
واإلجــراءات التنظيميــة إلــى فــرض غرامــات أو عقوبــات، أو 

يؤثر ذلك سلًبا على سمعتها.

ــة  ــؤ بالدعــاوى القضائي ــك، ال يمكــن التنب ــى ذل عــالوة عل
ــة  ــراءات القانوني ــؤدي اإلج ــد ت ــة، وق ــراءات التنظيمي واإلج
تشــارك  التــي  التســوية  إجــراءات  و/أو  التنظيميــة  أو 
ــات  ــى عقوب ــا، إل ــا فيه ــون طرًف ــركة أو تك ــا الش فيه
كبيــرة يمكــن أن تــؤدي إلــى خســائر وت�ليــف ومصاريــف 
ــة هــذه الخســائر أو الت�ليــف  ــم تغطي ــرة، وقــد ال يت كبي
ــن،  ــا التأمي ــالل مزاي ــن خ ــا م ــا أو �ًيّ ــات جزئًيّ والمصروف
وربمــا تــؤدي التحقيقــات فــي االنتهــا�ت القانونيــة 
ــة  ــات مدني ــرض عقوب ــى ف ــة إل ــة المحتمل أو التنظيمي
أو جنائيــة و /أو عواقــب ماليــة أخــرى، وقــد يشــ� أٍي 
ا علــى أعمــال الشــركة  ــا ســلبًيّ ي ــًرا جوهًرّ ممــا ســبق تأثي
ــى  ــك عل ــي وكذل ــا المال ــا أو وضعه ــج عملياته أو نتائ

سمعتها.

تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة واســعة مــن مواضيــع 
الملكيــة الفكريــة لدعــم أعمالهــا، وقــد حصلــت بهــذا 
ــي ُتســتخدم  ــات الت ــى تراخيــص لبعــض التقني الصــدد عل
فــي منشــآتها الصناعيــة، وتســتند عمليــات الشــركة إلى 
تراخيــص التقنيــة مــن أطــراف أخــرى، وقــد يتطلــب إنهــاء 
ــتخدامه،  ــق باس ــزاع يتعل ــري أو ن ــي جوه ــص تقن أي ترخي
التوقــف عــن اســتخدام التقنيــة المعنيــة، وبالتالــي قــد 
يؤثــر ذلــك ســلًبا علــى قــدرة إنتــاج المنتجــات ذات الصلــة، 
ا  ــلبًيّ ــا س ي ــًرا جوهًرّ ــبق تأثي ــا س ــ� أي مم ــن أن يش ويمك

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

بينمــا تحتفــظ الشــركة بأنظمــة النســخ االحتياطــي 
لبياناتهــا، ال توجــد تأكيــدات علــى أنهــا ســتعمل بكفــاءة 
ــذه  ــتطاعت ه ــع، وإذا اس ــو متوق ــا ه ــرعة كم أو بس
التهديــدات التغلــب علــى إجــراءات أمــن المعلومــات 
التــي تنفذهــا الشــركة، فقــد تــؤدي إلــى اختــراق 
المعلومــات الســرية، واالســتخدام غيــر الســليم لألنظمــة 
بالبيانــات وتدميرهــا، وتعُطــل  والشــب�ت، والتالعــب 
اإلنتــاج، واضطرابــات التشــغيل، والتــي بدورهــا يمكــن أن 
يكــون لهــا تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

ــا علــى مواصلــة  يعتمــد نجــاح الشــركة المســتقبلي جزئًيّ
اســتقطاب الموظفيــن ذوي المهــارات العاليــة ودمجهم 
علــى  متزايــًدا  الطلــب  يــزال  وال  بهــم،  واالحتفــاظ 
ــد  ــاءات، وتتصاع ــاب الكف ــرة وأصح ــن ذوي الخب الموظفي
المنافســة الســتقطابهم واالســتفادة مــن مواهبهــم، 

وربما ال ُتوّفق في مسعاها إلى تعيين الموظفين

ــتقرار  ــدم االس ــة بع ــر المرتبط المخاط
السياســي واالجتماعــي فــي عــدد من 

مناطق العالم

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى 
التقاضي أو �تيهما

المخاطر المرتبطة باستخدام الملكية 
الفكرية وتراخيص التقنية

 المؤهليــن الالزميــن أو تدريبهــم أو االحتفــاظ بهــم 
فــي المســتقبل، كمــا تعتمــد الشــركة علــى موظفيهــا 
التنفيذييــن وطواقمهــا الرئيســة، ويقــود نجــاح أعمالهــا 
ــدرة  ــين وق ــن الرئيس ــؤولين والموظفي ــؤالء المس أداء ه
ــارة  ــر الخس ــد تؤث ــم، وق ــاظ به ــى االحتف ــركة عل الش
غيــر المتوقعــة لخدمــات المســؤولين التنفيذييــن أو 
الموظفيــن الرئيســين فــي الشــركة تأثيــًرا جوهًريــا 
ــا  ــا أو وضعه ــج عملياته ــا أو نتائ ــى أعماله ا عل ــلبًيّ وس

المالي.

قــد تحتــاج الشــركة إلــى تقديــم تعويضــات ومزايــا 
تنافســية أخــرى لجــذب الموظفيــن األساســيين واالحتفاظ 
ــن  ــركة م ــن الش ــم تتمك ــتقبل، وإذا ل ــي المس ــم ف به
توظيــف موظفيــن مؤهليــن جــدد لدعــم أعمالهــا 
ــري  ــلبي وجوه ــر س ــك تأثي ــون لذل ــد يك ــة، فق المتنامي
ــا  ــا أو وضعه ــج عملياته ــركة أو نتائ ــال الش ــى أعم عل

المالي.

ــة ذات  ــي منطق ــزي ف ــع مرك ــي موق ــركة ف ــع الش تق
ــذه  ــن ه ــزاء م ــت أج ــد تعرض ــتراتيجية، وق ــة اس أهمي
السياســي  االســتقرار  عــدم  مــن  لحــاالت  المنطقــة 
ــدر  ــث تص ــرة، حي ــنوات األخي ــي الس ــيما ف ــي ال س واألمن
ــي  ــا ف ــى عمالئه ــا ال ــن منتجاته ــر م ــزء كبي ــركة ج الش
عمليــات  هنــاك  لذلــك  باإلضافــة  القــارات  مختلــف 
متعلقــة بالشــركة فــي عــدة دول قــد تؤثــر أي تطــورات 
ــل  ــل تقلي ــا، مث ــج عملياته ــى نتائ ــلبية عل ــية س سياس
الطلــب علــى منتجــات المغذيــات الزراعيــة، ال ســيما علــى 
المــدى القصيــر إذا تعرضــت المنتجــات الزراعيــة أو األراضي 
التــي تــزرع بهــا للضــرر أو إذا �نــت هــذه التغيــرات تقلــل 

دخل المزارعين وبالتالي قدرتهم على شراء منتجاتنا. 
ــا لنزاعــات  وتخضــع العديــد مــن دول المنطقــة حالًيّ
ــك ال  ــة وسياســية، كذل ــات اجتماعي مســلحة و/أو اضطراب
ــق  ــل مناط ــات داخ ــتقرار والصراع ــدم االس ــة ع ــزال حال ت
أخــرى تشــ� مصــدر قلــق كبيــًرا فيمــا يتعلــق بالعمليــات 
التجاريــة، وربمــا تــؤدي إلــى اســتمرار حالــة عــدم اليقيــن 
فيمــا يتعلــق بالتنبــؤ بــأداء األعمــال علــى المــدى القريــب 
ــراق  ــم مســبقا اخت ــك ت ــى المتوســط، وفضــًال عــن ذل إل
طــرق خطــوط مالحيــة مهمــة بالنســبة لشــركة ســابك 
للمغذيــات الزراعيــة، والتــي تعتبــر ممــًرا رئيًســا الســتيراد 
وتصديــر المنتجــات مــن وإلــى المملكــة، وأي إغــالق 
ــيعوق  ــرات س ــذه المم ــر ه ــحن عب ــرق الش ــرق لط أو خ

بش� كبير قدرة الشركة على نقل المنتجات.



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٢٨٢٩

الباب الثاني:
أداء الشركة المالي 

والتشغيلي

١. التشغيل واالنتاج

٢. التسويق والمبيعات 

٣. التحليل الجغرافي إليرادات الشركة والشر�ت التابعة

٤. حقوق المساهمين

٥. التدفقات النقدية

٦. األصول والخصوم ونتائج األعمال

٧. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

٨. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

٩. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

١٠. الشر�ت التابعة

١١. األسهم وأدوات الدين للشركة والشر�ت التابعة

٣٠

٣٠

٣١

٣١

٣٢

٣٢

٣٣

٣٣

٣٤

٣٤

٣٥



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٣٠٣١

بلــغ اإلنتــاج الفعلــي للعــام ٢٠٢١م (٧,٨٠٥) ألف طــن متري مقارنــة ب (٥,٩٩٥) ألف طن متري للعــام ٢٠٢٠م بارتفاع نســبته (٣٠٪)، ويعود 
ســبب االرتفــاع فــي الكميــات المنتجــة نظــرًا الســتحواذ الشــركة علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك الســتثمارات 

المغذيات الزراعية خالل عام ٢٠٢١م. 
ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خالل العام ٢٠٢١م مقارنة بإنتاج العام ٢٠٢٠م

تهــدف سياســة التمويــل لــدى الشــركة إلــى ضمــان مســتويات �فيــة مــن الســيولة فــي جميــع األوقــات، مــع تحســين عائــدات 
المســاهمين، وتعتبــر التدفقــات النقديــة نظيــر عمليــات الشــركة مــن أهــم المصــادر الرئيســية للســيولة باإلضافة إلــى االقتراض 
ــزم األمــر، ويتمثــل االســتخدام األساســي لهــذه الســيولة لدعــم خطــط الشــركة االســتراتيجية  بموجــب تســهيالت بنكيــة إن ل
وطموحاتهــا التنمويــة مــن خــالل تمويــل العمليــات االســتثمارية ومتطلبــات نفقاتهــا الرأســمالية وكذلــك توزيــع األربــاح علــى 

المساهمين.

بلغت حقوق الملكية المتعلقة بمساهمي الشركة األم لعام ٢٠٢١م مبلغ ١٥,٥٥١ مليون ريال سعودي، أي بـارتفاع قدرة ٧,٣٩٠ مليون 
ريال سعودي أو ٩١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠م.

١. التشغيل واإلنتاج

نظرة عامة على األداء المالي والتشغيلي للشركة.

٣. التحليل الجغرافي لإليرادات الشركة والشر�ت التابعة.

٤. حقوق المساهمين 

بلــغ إجمالــي الكميــات المباعة خــالل العــام ٢٠٢١م (٥,٠٥٦) ألف طن متــري، مقارنة بـ (٣,٩٣٣) ألف طــن متري فــي ٢٠٢٠م، بارتفاع قدره 
(٢٨٪) ويعــود ســبب االرتفــاع فــي الكميــات المباعــة نظــرًا الســتحواذ الشــركة علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك 

الستثمارات المغذيات الزراعية خالل عام ٢٠٢١م.

٢. التسويق والمبيعات

٢٠٢٠

٥٩٩٥
٧٨٠٥

٢٠٢١

إجمالي اإلنتاج

٢٠٢١٢٠٢٠

٣٩٣٣

٥٠٥٦

إجمالي الكميات المباعة

النسبة المئوية لإلنتاج  حسب المنتج

النسبة المئوية للمبيعات حسب المنتج

يوريا

أمونيا

أخرى
٪٣

٪٣٩
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أمري� الشمالية

أمري� الشمالية

الشرق األوسط*أمري� الجنوبية
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٣٢٣٣ ١٢

٥. التدفقات النقدية

٦. األصول والخصوم ونتائج األعمال 

بلغ صافي النقدية من األنشــطة التشــغيلية لعام ٢٠٢١م، مبلغ ٥,١٠٨ مليون ريال ســعودي، أي بـــارتفاع قدره ٣,٠١٤مليون ريال سعودي 
أو ١٤٤٪ عــن العــام ٢٠٢٠م، ويعــود ذلــك إلــى اســتحواذ الشــركة علــى شــركة ســابك الســتثمارات المغذيــات الزراعيــة الــذي ســاهم 
بزيــادة الربــح قبــل الــز�ة وضريبيــة الدخــل بنســبة ٣٤٢٪. و�ن لهــذا تأثيــر علــى بقيــة عناصــر التدفــق النقــدي مــن األنشــطة 

التشغيلية.
بلغ صافي النقدية المســتخدمة في األنشــطة االســتثمارية لعام ٢٠٢١م، مبلغ ٣١٧ مليون ريال سعودي، أي بـــارتفاع قدره ١,٦١٤ مليون 
ريــال ســعودي أو ١٢٤٪ مقارنــة بعــام ٢٠٢٠م، ويرجــع التغييــر بشــ� رئيســي إلــى اســتالم أرباح من شــركة زميلــة بمبلغ ١١٨ مليــون ريال 

سعودي وتحويل استثمارات قصيرة األجل بمبلغ ٨٥٣ مليون ريال سعودي.
بلغ صافي النقدية من األنشــطة التمويلية لعام ٢٠٢١م، مبلغ ١,٣٧٢ مليون ريال ســعودي، أي بـــارتفاع قدره ٢٨٧ مليون ريال ســعودي 

أو ٢٦٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠م، ويعود ذلك بش� رئيسي إلى ارتفاع توزيعات األرباح بنسبة ١٧٪ وإتمام السداد للقروض قصيرة األجل.
بلغــت النقديــة وشــبه النقدية في نهاية عام ٢٠٢١م، مبلغ ٥,٢٣١ مليون ريال ســعودي، أي بـــارتفاع قدره ٤,٧٦٦ مليون ريال ســعودي 
أو ١,٠٢٥٪ مقارنــة بعــام ٢٠٢٠م، ويعــود ذلك بشــ� رئيســي إلى االســتحواذ على شــركة ســابك الســتثمارات المغذيات الزراعيــة وزيادة 

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية.
وبلغ التدفق النقدي الحر لعام ٢٠٢١م، مبلغ ٤٫٤٤٣ مليون ريال ســعودي، أي بـــارتفاع قدره ٢٫٥٩٦ مليون ريال ســعودي أو ١٤٠٪ مقارنة 

بعام ٢٠٢٠م.

٧. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

٨. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة 

يوضــح الجــدول التالــي قيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي ز�ة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات 
أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها (بآالف الرياالت)

بلغ صافي األرباح ٥٫٢٢٨ مليون ريال خالل العام المالي الحالي ٢٠٢١م بارتفاع ما يقارب نسبته (٣٠٤٪)، مقارنة بصافي الربح للعام المالي ٢٠٢٠
م والذي بلغ ١٫٢٩٤ مليون ريال.

.“IFRS “ مالحظة: القوائم المالية للشركة لألعوام ٢٠٢١م و٢٠٢٠م و٢٠١٩م و٢٠١٨م و٢٠١٧م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي *

نتائج األعمال (آالف الرياالت السعودية)

قائمة المركز المالي (آالف الرياالت السعودية)

٢٠٢٠م*٢٠٢١م* ٢٠١٧م*٢٠١٨م*٢٠١٩م*البيان

٢٠٢٠م*٢٠٢١م* ٢٠١٧م*٢٠١٨م*٢٠١٩م*البيان

اإليرادات
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١,٦٦٥,١٨٨

١,٢٩٤,٤٠١

٣,٢٨٧,٥٨٢

(١,٥٩٣,٥٥٧)

١,٦٩٤,٠٢٥

١,٤٧٣,٩١٩

٣,٨٥٩,٨٣٦

(١,٧٢٨,٥٩٠)

٢,١٣١,٢٤٦

١,٧٣٨,٤٣٨

٢,٧٥٩,٤٥٥

(١,٥٦٠,٢٥٢)

١,١٩٩,٢٠٣

٨٧٨,٦٢٨

األصول المتداولة

األصول غير المتداولة

إجمالي األصول

الخصوم المتداولة

الخصوم غير المتداولة

إجمالي الخصوم

المبيعات

ت�فة المبيعات

إجمالي الربح

إيرادات تشغيلية أخرى

مصاريف البيع و التوزيع والمصاريف اإلدارية 

والعمومية

األرباح التشغيلية

٩,٥٩٢

٣,٠٨٥

٦,٥٠٧

-

٦٩٤

٥,٨١٣

٣,٣٢٨

١,٦٦٢

١,٦٦٦

-

٣٥٧

١,٣٠٩

٦,٢٦٤

١,٤٢٣

٤,٨٤١

-

٣٣٧

٤,٥٠٤

٪١٨٨

٪٨٦

٪٢٩١

-

٪٩٤

٪٣٤٤

٩٫٢٨٠٫٧٤١

١٠٫٥٠٨٫٥٣٣

١٩٫٧٨٩٫٢٧٤

١٫٤٥٥٫٠٢٧

١٫٣٠٦٫٩٨٧

٢٫٧٦٢٫٠١٤

١,١٩٢,٢٨١

٧,١٥٤,٥٨٧

٨,٣٤٦,٨٦٨

٧٨٥,٣٠٤

٧٠٠,٩٣٩

١,٤٨٦,٢٤٣

٢,٧١٣,٥٥٩

٧,٢٨١,٢١٨

٩,٩٩٤,٧٧٧

٦٣٩,١٠٧

١,١٩٥.٠٦١

١,٨٣٤,١٦٨

٢,١٦٧,٩٩٨

٧,٤٩٤,٥٤٤

٩,٦٦٢,٥٤٢

٦٨١,٣٨٥

٩٨٤,٨٦٦

١,٦٦٦,٢٥١

٢,٢٤٩,٩٨١

٧,٢٥٤,٤٨٦

٩,٥٠٤,٤٦٧

٨٥٥,٢٦٤

٧٤٣,١٥٤

١,٥٩٨,٤١٨

التغيراتماليين الرياالت

 + أو (-)
البند

٢٠٢٠م ٢٠٢١م*
نسبة التغير٪

الز�ة

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

ت�ليف تأشيرات جوازات

٥٣,١١٤

٥٩,٩٣٠

٢٧٦

٢٠٤,٩١٢

٤,٨٤١

٠

األثر بعد توحيد القوائم المالية 
مع الشر�ت التابعة و الزميلة

 
سيتم دفعه خالل  ٢٠٢٢م

يتم الدفع عند تنفيذ الخدمة

مخصص للز�ة 
لعام ٢٠٢١م

مخصص لشهر 
ديسمبر ٢٠٢١م

ال يوجد مخصص

المستحق حتى نهاية الفترة المسدد
المالية السنوية ولم يسدد

البيان

٢٠٢١م
بيان األسباب وصف موجز 

لها

*المصدر أرصدة القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠٢١م  
يعود سبب االرتفاع في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

-  ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجات الشركة.
وقد حد من أثر هذا االرتفاع:

- ارتفاع مخصص المخزون الراكد والمتقادم.
- ارتفاع في المصاريف العمومية واإلدارية وارتفاع في مخصص الز�ة نتيجة ارتفاع إيرادات المبيعات



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٣٤٣٥

ال يوجد أي قروض على شركة سابك للمغذيات الزراعية خالل العام المالي ٢٠٢١م 

لــم تصــدر الشــركة أو أي مــن شــر�تها التابعــة أيــة أدوات ديــن (صكــوك أو ســندات) خــالل الســنة الماليــة 
٢٠٢١م.

تفاصيل األسهم للشركة وشر�تها التابعة:

تفاصيل أدوات الدين للشركة وشر�تها التابعة: 

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

المعلومات المتعلقة بقروض الشر�ت التابعة

الشركة الوطنية 
لألسمدة الكيماوية - ابن 

البيطار

شركة سابك الستثمارات 
المغذيات الزراعية 

٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٪ ٥٠

٪ ١٠٠

تصنيع األسمدة

تعدين المعادن الكيميائية 
ومعادن األسمدة وصنع 

األسمدة والمركبات األزوتية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

١

٢

الشركة الوطنية 
لألسمدة الكيماوية - ابن 

البيطار

شركة الجبيل لألسمدة – 
البيروني

٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠

٦٧١,٥٠٠,٠٠٠

٪ ٥٠

٪ ٥٠

تصنيع األسمدة

تصنيع األسمدة

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

١

٢

الدولة محل 
التأسيس

الدولة المحل الرئيس 
لعملياتها نشاطها الرئيس

نسبة 
الملكية

رأس مالها اسم الشركة التابعة

كما ان شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية تمتلك حصصًا في الشر�ت التالية:

نوع الشركة عدد األسهم اسم الشركة

مساهمة مدرجة٤٧٦,٠٣٥,٤٠٤ سابك للمغذيات الزراعية 

نوع الشركة عدد الحصص اسم الشركة

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار

شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

شركة الجبيل لألسمدة – البيروني

٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠

٦٧١,٥٠٠,٠٠٠

ذات مسؤولية محدودة

١١. األسهم وأدوات الدين للشركة وشر�تها التابعة ٩. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة وشر�تها التابعة

١٠. الشر�ت التابعة

ال يوجد

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية – ابن البيطار

المديونية اإلجمالية 
للشركة

ال يوجد

شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

شركة الجبيل لألسمدة – البيروني

المبلغ المتبقي 
من القرض

المبالغ المدفوعة 
سدادًا للقرض خالل 

العام
مدة القرض مبلغ القرض اسم الجهة 

المانحة للقرض

البنك السعودي 
الفرنسي 

البنك السعودي 
الفرنسي

 
البنك السعودي 

الفرنسي 

البنك السعودي 
الفرنسي

 
البنك السعودي 

الفرنسي 

البنك السعودي 
الفرنسي 

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٥٠,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠,٧٦٩,٢٥٠

٥٠,٣٧٨,٧٥٠

١٠٠,١٠٧,٠٢٤

١٠٠,٧٥٩,٥٩٧

٥٠,٠٥٥,٢٩٥

٥٠,٠٥٧,٥٠٢

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

١٨١ يوم

١٨٠ يوم

٣٠ يوم

١٨٣ يوم

٣١ يوم

٣٢ يوم

١

٢

٣

٤

٥

٦

تسلسل



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٣٦٣٧

الباب الثالث:
الحوكمة البيئية 

واالجتماعية والمؤسسية

١. رأس المال البيئي 

٢. رأس المال االجتماعي 

٣. رأس المال البشري 

٤. هي� الحوكمة

٥. المساهمون

٦. مجلس اإلدارة 

٧. لجان مجلس اإلدارة

٨. اإلدارة التنفيذية 

٩. م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

١٠. اإلقرارات بموجب الئحة حوكمة الشر�ت

١١. الصفقات مع األطراف ذات العالقة

١٢. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام 
      الرقابة الداخلية

١٣. ال�مة الختامية

٣٨

٤١

٤٢

٤٣

٤٤

٤٨

٦٧

٦٥

٦٩

٧٣

٧٥

٧٥

٧٦



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٣٨٣٩

١. رأس المال البيئي

البيئة والصحة والسالمة واألمن 

ــرص  ــا تح ــا، كم ــن به ــع العاملي ــليمة لجمي ــة وس ــل آمن ــة عم ــان بيئ ــة (لضم ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة) س ــعى إدارة ش تس
اإلدارة بمختلــف مســتوياتها علــى تحقيــق هــذا الهــدف ل�فــة الموظفيــن والمقاوليــن حتــى يتمكنــوا مــن أداء واجباتهــم 
ــتمر  ــم المس ــة، والدع ــاركة الفعال ــطة، والمش ــادة النش ــالل القي ــن خ ــه، م ــل وج ــى أكم ــم عل ــندة إليه ــات المس والمهم
لبرامــج البيئــة والصحــة والســالمة واألمــن، والرعايــة المســؤولة وااللتــزام بالقوانيــن المحليــة والمعاييــر الدوليــة. وخــالل العــام 

٢٠٢١م وضعت إدارة الشركة أهدافها وبذلت الجهد لتحقق بذلك اإلنجازات التالية:

ــت  ــا (COVID 19) واصل ــة كورون ــروف جائح ــي ظ ف
بتحقيــق  الحمــد  وهلل  نجاحهــا  الشــركة  ادارة 
هدفهــا للحفــاظ علــى صحــة موظفيهــا وجميــع 
المتعاقديــن مــن خــالل وضــع لوائــح وأنظمــة لمنــع 
تفشــي الفايــروس وتوفيــر جميــع اللــوازم الوقائيــة 
لهــم والمحافظــة علــى اســتمرارية اإلنتــاج لجميــع 

مصانعها بش� آمن.

أجــرت الشــركة التدريــب الوهمــي لم�فحــة المخاطر 
بنجــاح تحــت اشــراف لجنــة الجبيــل للطــوارئ (جماعة) 

لعام ٢٠٢١م.  

واصلــت الشــركة برنامــج النقلــة النوعيــة ألداء البيئــة 
ــمى (إدراك)  ــت مس ــن تح ــالمة واالم ــة والس والصح
ــة  ــر مســتوياتها الثقافي ــى تطوي ــذي يهــدف ال وال

والتطبيقية سعيًا لتحقيق أفضل أداء.

اســتمرار الشــركة باإلجــراءات الخاصــة للفحــص الطبــي 
الســنوي للموظفيــن وذلــك مــن اجــل ضمــان 

صحتهم

ــات  ــتيفاء المتطلب ــى اس ــل عل ــي العم ــتمرار ف االس
األمنية الجديدة للهيئة العليا لألمن الصناعي. 

العمــل المشــترك مــع لجنــة الجبيــل التطوعيــة 
الجبيــل  الدعــم فــي مدينــة  لتوفيــر  (جماعــة) 

الصناعية في حاالت الطوارئ.

ــال  ــاء أعم ــة أثن ــج التوعوي ــن البرام ــة م ــة متنوع ــراء مجموع إج
الصيانــة الدوريــة مثــل: الســالمة فــي ممارســة العمــل، وخطــة 
االســتعداد لحــاالت الطــوارئ، وآليــات الرفــع، والنظافــة العامــة، 
ــارب  ــن التج ــتفادة م ــدروس المس ــات، وال ــل النفاي وإدارة وفص

السابقة وغيرها.

البيئيــة  التوعويــة  البرامــج  مــن  متنوعــة  مجموعــة  إجــراء 
للموظفيــن والمقاوليــن مثــل: برامــج الرعايــة المســؤولة وكذلك 

برامج متعددة لإلدارة البيئية وكيفية المحافظة عليها

تدريب وتأهيل مختصين في مجال الصحة الصناعية

التدريــب والتأهيــل لدراســة تحليــل مخاطــر العمليــات مــن خــالل 
مرخص معتمد.

التدريــب والتأهيــل فــي هندســة العمليــات لمراحلــه المتقدمــة 
من خالل مراكز تدريبية معتمدة.

ــة  ــال البيئ ــي مج ــن ف ــل مختصي ــب وتأهي ــي تدري ــتمرار ف االس
ــات  ــس االمتحان ــالل مجل ــن خ ــة م ــة المهني ــالمة والصح والس

.(NEBOSH) الوطنية في السالمة والصحة المهنية

ــد مــن التدريبــات الوهميــة لحــاالت الطــوارئ مــن  تنفيــذ العدي
دون ســابق انــذار والحصــول علــى االســتجابة المطلوبــة لهــا مــن 

�مل الفريق.

ــة  ــن فــي مجــال الحماي ــل مختصي ــب وتأهي االســتمرار فــي تدري
من اإلشعاع والصحة المهنية من خالل برامج معتمدة.

تدريــب وتأهيــل فريــق االســتجابة للتعامــل مــع المــواد والغازات 
ــن  ــة م ــة للحماي ــة الوطني ــات المنظم ــب متطلب ــرة حس الخط

(٤٧٢ NFPA) الحرائق

ــاالت  ــع المج ــي جمي ــي ف ــن الصناع ــراد األم ــر أف ــب وتطوي تدري
ــات  ــب متطلب ــة وحس ــام الوظيفي ــاج المه ــب احتي ــة حس األمني
الهيئــة العليــا لألمــن الصناعــي بمــا يتناســب ويســاعد فــي أداء 

واجباتهم العملية.

خطــط تدريبيــة لجميــع الموظفيــن بمــا يخــص األمــن والســالمة 
والصحة المهنية والبيئة.

التعــاون مــع الدفــاع المدنــي والقيــام بحملــة توعويــة لمــدارس 
الجبيــل للتوعيــة بأخطــار الحرائــق فــي المنــازل وكيفيــة الوقايــة 

منها.

العمــل مــع وزارة المــواد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة لتوطيــن 
أدارة البيئيــة والصحــة والســالمة واألمــن مــن خــالل برامــج كــوادر 

السالمة.

ــع  ــن مصان ــ� م ــة ل ــة الدوري ــن الصيان ــاء م االنته
شركة البيروني ومصنع سابك للمغذيات الزراعية ٥ بدون 
أي إصابــة مقعــدة أو حــوادث أمنيــة وبيئيــة، إضافــة 
ــع  ــغيل للمصان ــاء والتش ــة اإلطف ــذ عملي ــى تنفي إل

بش� آمن.

حصــول الشــركة علــى شــهادة الرعايــة المســؤولة 
ــادرة  ــة الص ــة البيئ ــن حماي ــل بقواني ــزام ال�م وااللت
مــن الهيئــة الملكيــة بســجل خالــي مــن المخالفــات 

والغرامات. 

حصــول الشــركة علــى شــهادة نظــام إدارة الصحــة 
. (ISO 1401, ISO 45001) والسالمة والبيئة

تجديــد الرخصــة البيئيــة للتشــغيل عــن طريــق 
الهيئة الملكية لمصانع شركة البيروني.

تســليم �فــة التقاريــر البيئيــة المتوافقــة مــع 
معاييــر الهيئــة الملكيــة والتــي تعكــس التــزام 
وســالمة  البيئــة  علــى  للمحافظــة  الشــركة 

العمليات.

االنتهــاء مــن تنفيــذ بعــض المشــاريع البيئيــة والتــي 
ســوف يكــون لهــا دور رئيســي تســاعد بالحــد مــن 

تأثير االنبعاثات.
  

امــا بالنســبة للبرامــج التطويريــة والتوعويــة 
والتثقيفية فقد قامت الشركة بما يلي:    
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ــا  ــة، م ــنوات الماضي ــالل الس ــة خ ــود المبذول ــتمرارًا للجه اس
ــوات  ــل الخط ــة تواص ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــت ش زال
المتميزة في اتجاه تحقيق استراتيجيتها ٢٠٢٥ مستفيدة من �فة 
ــك  ــم ذل ــة. ت ــرات الداخلي ــة والخب ــرية والمادي ــا البش طاقاته
ــ�ر،  ــة واالبت ــابك) للتقني ــز (س ــة مراك ــع منظوم ــيق م بالتنس
ومرخصــي التقنيــات التصنيعيــة العالمييــن إلنجــاز عدة مشــاريع 
متعلقــة باالعتماديــة لتحقيــق األهــداف المخطــط لهــا فــي 

العام    ٢٠٢٢-٢٠٢١ م
 تحســين االعتماديــة هــو أحــد ر�ئــز هــذه االســتراتيجية، وعليه 
فقــد أتمــت الشــركة فــي الســنوات القليلــة الماضيــة عــدد 
ــة ٣  ــات الزراعي ــي المغذي ــة لمصنع ــاريع االعتمادي ــن مش م
والمغذيــات الزراعيــة ٤ ومصنــع ابــن البيطــار والتي تهــدف إلى 

تحسين كفاءة استغالل الطاقة ورفع موثوقية المصانع. 

وقامــت الشــركة فــي ســنة ٢٠٢١م بالتعــاون مــع الجهــات ذات 
ــس  ــذي يقي ــول ال ــر أداء األص ــج مؤش ــالق برنام ــة بإط العالق
أصــول الشــركة ودورة حياتهــا بــدًءا مــن إدارة دورة حيــاة 
األصــول فــي الشــركة مــن مرحلــة التصميــم والمشــاريع، 
إلعــادة  بالخطــة  ومنتهيــًا  والصيانــة  التشــغيل  إلــى 
االفتراضــي.  عمرهــا  اخــر  فــي  اســتبدالها  او  تأهيلهــا 
ويهــدف برنامــج مؤشــر أداء األصــول علــى وضــع خطــط 
مســتدامة تخلــق للشــركة افــاق جديــدة تســاهم علــى رفــع 
ــتراتيجية  ــداف اس ــع أه ــى م ــع لتتماش ــتوى وأداء المصان مس
إلــى  الشــركة  بــدوره يســاهم فــي وصــول  ٢٠٢٥ وهــذا 
متطلباتهــا  جميــع  بيــن  تناغمــًا  أكثــر  عمــل  منظومــة 

ومتطلبات أصحاب المصلحة.

ــادرة (إدراك) لرفــع مســتوى   كمــا قامــت الشــركة بإطــالق مب
االعتماديــة واألداء فــي مصانــع الشــركة والتــي تهــدف 
ــة  ــر المرتبط ــص المخاط ــتباقية لتقلي ــط اس ــذ خط ــى تنفي إل
ــة  ــة االعتمادي ــز ثقاف ــك تعزي ــة وكذل ــدات واألنظم ــع المع م
ــرات  ــل ومحاض ــد ورش عم ــق عق ــن طري ــا ع ــدى موظفيه ل
ــداف  ــق األه ــي لتحقي ــادة الوع ــي زي ــاهم ف ــا س ــة مم فني

االستراتيجية في ٢٠٢٥م.

ــم  ــى رس ــة عل ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــت ش عمل
خطــط اســتراتيجية واضحــة، ووضــع أهــداف عمليــة 
محددة لتحقيق استراتيجية االستدامة ٢٠٢٥، وذلك استناًدا إلى 
قيــم الشــركة األساســية وااللتــزام األخالقــي تجــاه البيئــة 
ومبــادئ االســتدامة، كمــا أكــدت هــذا االلتــزام مــن خــالل 
جعلــه جــزًء أساســيًا مــن سياســة الشــركة. حيــث قامــت 
الشــركة بالتعــاون مــع مراكــز) ســابك (للتقنيــة واالبتــ�ر، 
ومرخصــي التقنيــات التصنيعيــة العالمييــن بتخصيــص 
فريــق مــن خبرائهــا ومهندســيها لدراســة أفضــل 
الســبل لتطويــر مصانعهــا ورفــع كفاءتهــا اإلنتاجيــة 
ــز ممارســات االســتدامة وجعلهــا نموذجــًا ُيحتــذى  وتعزي

به.

وتنفيــذا الســتراتيجية الشــركة لتحســين وخفــض مســتوى 
ــعودي  ــز الس ــر المرك ــب معايي ــة بحس ــتهالك الطاق اس
ــابك  ــركة س ــت ش ــد حقق ــة (SEEC) فق ــاءة الطاق لكف
ــة للحزمــة  ــة بنجــاح األهــداف المطلوب ــات الزراعي للمغذي
ــار  ــن البيط ــركتي اب ــع ش ــق بمصان ــا يتعل ــى. وفيم األول
والبيرونــي، فقدتــم تســوية عجــز الطاقــة للمرحلــة األولى 
ــة  ــي للطاق ــل الداخل ــة التحوي ــق آلي ــد تطبي ــك بع وذل

المتفق عليها لشركة سابك والشر�ت التابعة لها.

والجديــر بالذكــر، أن مبــادرة فريــق االســتدامة فــي شــركة 
ســابك للمغذيــات الزراعيــة بإيقــاف تشــغيل أحــد مرافــق 
ــون  ــظ ١٫١ ملي ــن حف ــر ع ــد أثم ــاه ق ــر المي ــدة تبخي وح

(Million MMBTU) وحدة حرارية بريطانية بالمليون متري
بعد الوصول للتوازن األمثل في مصنع االمونيا ٣.

واســتمرارًا لمجهــودات شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة 
ــد  ــة، فق ــتهالك الطاق ــاءة اس ــض كف ــين وتخفي لتحس
ــه  ــا أهداف ــع االموني ــار لمصن ــن البيط ــروع اب ــق مش حق
الطاقــة  اســتهالك  كفــاءة  تخفيــض  فــي  المرجــوة 
الطاقــة  لكفــاءة  الســعودي  المركــز  معاييــر  حســب 

.(SEEC)

وفــي ظــل اســتمرارية برامــج التدريــب المكثــف عــن بعــد 
ــركة  ــوات الش ــر قن ــا (COVID 19) عب ــة كورون ــالل جائح خ
االفتراضيــة ونشــر الوعــي لــدى جميــع الموظفيــن والــذي 
بــدوره أدى إلــى رفــع مســتوى المبــادرات الذاتيــة لديهــم 
وتحفيزهــم علــى المشــاركة الفعالــة ممــا أثمــر عــن أف�ر 
خالقــة وحلــول ابت�ريــة مميــزة ســاهمت بشــ� جوهــري 
فــي تخفيــض اســتهالك الطاقــة والميــاه وأيضــًا تقليــل 

استهالك المواد والغازات الدفيئة.

وحرصــا مــن فريــق االســتدامة فــي شــركة ســابك 
كفــاءة  تحســين  اســتمرار  فــي  الزراعيــة  للمغذيــات 
ومراقبــة  متابعــة  نظــام  اســتحداث  تــم  التشــغيل، 
اســتهالك الطاقــة والميــاه بشــ� يومــي والــذي ُيمّكــن 
اســتراتيجية  تحقيــق أهــداف  الشــركة مــن  مصانــع 

االستدامة ٢٠٢٥.

االعتمادية االستدامة 

 اسم
المبادرة

 مشروع السالل الغذائية

 مشروع كسوة الشتاء

تيممي

 توفير سيارة نقل
الموتى

عمليات جراحة العيون

 مشاريع التوعية
والتأهيل

 الرعاية االسرية – الكفالة
الشهرية

 الرعاية االسرية - دعم
 االيجار

 الرعاية االسرية - دعم
 األجهزة الكهربائية

التدريب التعاوني

 حملة توعوية في البيئة
 والصحة واألمن

والسالمة

حملة للتشجير

١٢,٠٠٠ مستفيد سنويًا 

٢,٥٠٠ مستفيد

٢٤,٠٠٠ مستفيد

١٨,٠٠٠ مستفيد

٣٠ مستفيد

١٨٠ مستفيد

٤,٥٠٠ مستفيد

١,٠٠٠ مستفيد

٤٠٠ مستفيد

١٩

٦٠٠

١٠٠

 توزيع سالل شهرية تحتوي على المواد
الغذائية األساسية

 توزيع كسوة شتاء في المناطق االشد
  برودة وأكثر حاجة.

 توزيع عبوة تيمم مبتكرة وآمنه خاصة
بالتيمم تقدم للمرضى بالمستشفيات

 المساهمة في توفير وتجهيز سيارات لنقل
الموتى بعدة محافظات بالمملكة

 إجراء عمليٌات جراحيٌة لمرض المياه البيضاء
 والزرقاء للمرضى من الفئات األكثر فقرا
واألشد حاجة بالمستشفيات الخاصة

 مجموعة من المبادرات التأهيلية للجنسين
 من ذوي الدخل المحدود للتأهيل الفكري

 والعملي لسوق العمل

 دعم شهري ل� اسرة من االسر األشد حاجة
بالمملكة

 دعم االيجار ل� اسرة من االسر األشد حاجة
 بالمملكة العربية السعودية

 دعم األجهزة الكهربائية ل� اسرة من االسر
 األشد حاجة بالمملكة العربية السعودية

 يهدف البرنامج إلى رفع مستوى المعرفة
 والمهارة للكفاءات الوطنية من الطلبة
 المقبلين على التخرج وتمكينهم من

 تطبيق الدراسات األ�ديمية في بيئة عمل
فعلية

 تقديم برامج توعوية في البيئة والصحة
 واألمن والسالمة للمجتمع المحيط لترسيخ

العادات اإليجابية وتعزيز ثقافة االلتزام

القيام بحملة تشجير في الجبيل الصناعية

 االسر األشد حاجة في مناطق
متعددة من المملكة

 االسر األشد حاجة في مناطق
متعددة من المملكة

عدة مستشفيات بالمملكة

 عدة جمعيات بمحافظات
 المملكة

 مجموعة من أفراد األسر األكثر
حاجة في منطقة جازان

 بالتعاون مع عدة جمعيات في
مناطق متعددة من المملكة

 االسر الفقيرة واالشد حاجة بعدد
من مناطق بالمملكة

 االسر الفقيرة واالشد حاجة بعدد
من مناطق بالمملكة

 االسر الفقيرة واالشد حاجة بعدد
من مناطق بالمملكة

 طلبة الجامعات وال�يات
والمعاهد

 إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة
الملكية

 إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة
الملكية

 الجهة
المستفيدة

 عدد
المستفيدين

 نبذة عن
المبادرة

تحــرص الشــركة علــى دورهــا الريــادي فــي المســؤولية االجتماعيــة، وبما تمليــه المشــاعر الوطنيــة والقيــم األخالقية، 
ومــع انتشــار جائحــة كورونــا (COVID 19) علــى مســتوى العالــم، ســاهمت الشــركة مــن خــالل مبــادرات 
الشــركة الداخليــة باإلضافــة إلــى مؤسســة صنــدوق موظفــي ســابك الخيــري (ّبــر) فــي العديــد مــن المبــادرات وفيما 

يلي نبذة مختصرة عن هذه المبادرات:

المسؤولية االجتماعية

٢. رأس المال االجتماعي
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الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل السنة المالية ٢٠٢١م لصالح موظفي الشركة: 

     ويتكون اإلطار العام لهي� حوكمة شركة "سابك للمغذيات الزراعية" خالل ٢٠٢١م من:

كما حققت الشركة عدة جوائز عالمية خالل العام ٢٠٢١م:

استثمار الموارد البشرية

رأس المال البشري  -٣

٤.  هي� الحوكمة

حافظــت الشــركة خــالل العــام ٢٠٢١م علــى نســبة ســعودة مرتفعــة 
بلغــت ٩٠٪ حيــث بلــغ إجمالــي عــدد الموظفيــن بنظــام التوظيــف 
المباشر في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢١م (١,٢٦٦) موظفًا. 
ــت  ــف قام ــن الوظائ ــتراتيجية لتوطي ــة االس ــع الخط ــيًا م وتماش
ــم  ــث ت ــة حي ــرية الوطني ــوارد البش ــي الم ــتثمار ف ــركة باالس الش
ــات  ــن الجامع ــرج م ــي التخ ــعوديين حديث ــن الس ــدد م ــف ع توظي
وال�يــات والمعاهــد. وإلعــداد الكــوادر الوطنيــة المؤهلــة، 
عــدد  وإشــراك  تدريــب  ٢٠٢١م  العــام  خــالل  تــم  فقــد 
ــل  ــة وورش العم ــدورات التدريبي ــي ال ــركة ف ــي الش ــن موظف م
إلكســابهم الخبــرات الالزمــة، و�نــت أغلــب هــذه الــدورات بنظــام 
ــك اتباعــًا لإلجــراءات  ــب عــن بعــد والتواصــل االفتراضــي وذل التدري
موظفــًا   (١,٠٩٨) مجمــوع  اســتفاد  حيــث  االحترازيــة 
ــب المتخصصــة  ــق مراكــز التدري مــن خــالل (١٣٧) برنامــج عــن طري
ــن  ــركة م ــًا للش ــف (١٢) موظف ــم توظي ــا ت ــركة. كم ــج الش وبرام
خــالل برنامــج االبتعــاث، فــي حيــن بلــغ عــدد المشــاركين ببرنامــج 
تدريــب المشــغلين المنتهــي بالتوظيــف (٣٢) متدربــًا. وقــد 
اســتفاد (١٧٦) موظفــًا مــن (٨٤) دورة تدريبيــة ضمن برامج الشــركة 
لتطويــر المشــرفين علــى رأس العمــل والــذي يعمــل علــى تطويــر 

الجانب القيادي. 
وتــم إلحاق (١٣٧) من موظفي الشــركة فــي (٢٤) دورة قيادية لتعزيز 
ــًا علــى  ــة بمــا ينعكــس إيجاب ــة واإلداري وتحفيــز قدراتهــم القيادي

رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم واستقرارهم الوظيفي.   

ومــن الجديــر بالذكــر، أن التعلــم االلكترونــي أصبــح جــزءًا مــن ثقافــة 
المنظمة للتعايش مع جائحة كوفيد-١٩ حيث استفاد (٨٤٧) موظف من 
(٥٢٢) دورة تدريبيــة الكترونيــة مــن خــالل منصات التعلــم االلكتروني 

المتعددة.
ــج  ــق برنام ــم تطبي ــب، ت ــر والتدري ــتراتيجيات التطوي ــن اس وضم
التطويــر الوظيفــي وتنميــة المواهــب والــذي يهــدف إلــى تطويــر 
ــتثمار  ــن االس ــال م ــاح األعم ــي نج ــث يأت ــتقبلية حي ــادات مس قي
المســتمر فــي رأس المــال البشــري ذو القــدرة والكفــاءة العاليــة. 
وتولــي إدارة الشــركة اهتمامــًا بتطويــر الكفــاءات لديهــا مــن خالل 
خطــط التطويــر الشــخصية، وبرامــج التــدرج الوظيفــي، التــي تضمن 
اســتمرارية توفــر المواهــب المؤهلــة، كمــا تولــي إدارة الشــركة 
اهتمامــًا لتوظيــف وتدريــب المهندســين الســعوديين بمــا يخــدم 

توجهات واستراتيجيات الشركة.
ــا  ــتقبل موظفيه ــن مس ــى تأمي ــركة عل ــن إدارة الش ــًا م وحرص
الســعوديين وتحقيــق األمــان الوظيفــي لهــم، فقــد تبنــت عــددًا 
ــدف  ــذي يه ــار ال ــج االدخ ــا برنام ــة، منه ــج التحفيزي ــن البرام م
ــادة  ــل زي ــة تكف ــار بطريق ــى االدخ ــن عل ــجيع الموظفي ــى تش إل
مدخراتهــم، واإلســهام فــي تأميــن مســتقبلهم. وكذلــك برنامــج 
تمليــك الوحــدات الســكنية للموظفيــن الســعوديين الــذي يهدف 
إلــى مســاعدة الموظــف علــى تأميــن ســكن لــه ولعائلتــه ينتهــي 

بالتملك من خالل قروض أو إنشاء وحدات سكنية.

الجودة الشاملة

حققــت الشــركة خــالل ٢٠٢١م شــهادة اآليــزو (٩٠٠١:٢٠١٥) حســب المعاييــر المعتمــدة مــن منظمــة اآليــزو العالميــة بعــد تقييمها من قبــل هيئة 
 .(DNV) االعتماد الخارجي دي إن ڤي

تعــد إعــادة االعتمــاد مؤشــرًا موثوقــا بــه لكفــاءة التقنيــة للموظفيــن، كمــا أنها تعكــس المعاييــر العاليــة المتبعــة لقيــاس األداء ويعــزز نطاق 
مزايــا التســويق واالعتــراف الدولــي، والتفكيــر القائــم علــى المخاطــر كمفهــوم فــي معيــار اآليــزو فــي تبســيط العمليــات وزيــادة الكفــاءة، مما 

يحافظ على جودة المنتجات والخدمات األكثر فعالية. كما أن شهادة اآليزو تظهر التزام الشركة تجاه مستوى عال من رضى العمالء.

تلتــزم الشــركة بأنظمــة وقواعــد الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة، حيــث وضعــت الشــركة اإلطــار العــام لحوكمتهــا المتضمنــة 
مجموعــة مــن التنظيمــات والسياســات التــي مــن خاللهــا تحــدد األدوار والمســؤوليات، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات ومباشــرتها، والرقابــة علــى 
ــح ذات العالقــة،  ــى األنظمــة واللوائ ــك اســتنادًا إل ــة األداء، وذل ــي تحقــق المســاءلة وتعــزز كفاي تنفيذهــا، فــي ظــل قواعــد الشــفافية الت
ويتولــى مجلــس اإلدارة متابعــة تطبيــق أنظمــة الحوكمــة والتأكــد مــن تبنــي وتطبيــق أفضــل األنظمــة فــي الضبــط وااللتــزام، التــي تكفــل 

حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حٍد سواء.

استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

ــج  ــن البرام ــدد م ــا لع ــالل تبنيه ــن خ ــم م ــي له ــان الوظيف ــق األم ــعوديين وتحقي ــا الس ــتقبل موظفيه ــن مس ــى تأمي ــركة عل ــرص الش تح
التحفيزيــة مثــل: برنامــج االدخــار الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الموظفيــن علــى االدخــار، بطريقــة تكفــل زيــادة دخلهــم واإلســهام فــي تأميــن 

مستقبلهم، وكذلك برنامج قروض وتملك الوحدات السكنية الذي يعزز بدوره تأمين السكن المناسب للموظفين وعائالتهم. 

(آالف الرياالت السعودية)                                                                                        

م�فأة نهاية الخدمة
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قروض وتمليك وحدات سكنية
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الرصيد كما في
خالل عام ٢٠٢١م ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م الرصيد كما في

 ٠١ يناير ٢٠٢١م
البند         

جائزة أديسون – الجائزة الفضية عن مشروع تطوير 
سماد ذواب في الماء

جائزة أديسون – الجائزة البرونزية عن مشروع تطوير 
سماد كبريتات يوريا ال�لسيوم

جائزة عالمية ألفضل منتج 
جديد

جائزة عالمية ألفضل منتج 
جديد

منظمة جائزة أديسون

منظمة جائزة أديسون

٢٢ أبريل ٢٠٢١

٢٢ أبريل ٢٠٢١

تاريخ المنح الجهة المانحة وصف الجائزة الجائزة 

الجمعية العامة للمساهمين

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

رئيس الشركة

إدارة التشغيل

إدارة الشؤون الفنية

إدارة الصيانة

إدارة المالية والتخطيط

إدارة تطوير القوى العاملة

إدارة السالمة والبيئة واألمن 
الصناعي

إدارة شؤون مجلس اإلدارة 
وعالقات المستثمرين

لجان مجلس اإلدارة

لجنة الم�فآت والترشيحات

لجنة االستثـــمار

المراجعة الداخلية

المراجع الخارجي

الجهات التنظيمية

أمين عام مجلس اإلدارة

لجنة التحول 
االستراتيجي لجنة المراجعة



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٤٤٤٥

كما تطبق الشركة جميع األح�م الواردة في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة عن هيئة السوق المالية باستثناء 
بعض األح�م الواردة أدناه:

المادة السبعون:
تشكيل لجنة إدارة المخاطر

المادة الحادية والسبعون:
اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

المادة الثانية والسبعون:
اجتماعات  لجنة إدارة المخاطر

المادة الثامنة والسبعون:
تقرير المراجعة الداخلية

المادة الخامسة والتسعون:
تشكيل لجنة حوكمة الشر�ت

تشَ�ّ بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى 
(لجنة إدارة المخاطر).

تختص لجنة المخاطر بما يلي (حسب النص الوارد في 
المادة الحادية والسبعون من الالئحة)

تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية � (ستة 
أشهر) على األقل، و�ما دعت الحاجة إلى ذلك.

حسب النصوص والفقرات الواردة في المادة الثامنة 
والسبعون.

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 
الشر�ت، 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، سنويًا 
على األقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

مادة استرشاديه
* تقوم لجنة المراجعة حاليًا باختصاصات 

لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه الئحتها 
المعتمدة من الجمعية العامة.

مادة استرشاديه
* تقوم لجنة المراجعة حاليًا باختصاصات 

لجنة المخاطر حسب ما تنص عليه الئحتها 
المعتمدة من الجمعية العامة.

مادة استرشاديه

مادة استرشاديه

مادة استرشاديه

أسباب عدم التطبيق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

٥. المساهمون 

تلتــزم شــركة (ســابك للمغذيــات الزراعيــة ) بتحقيــق مبــدأ العدالــة فــي توفيــر المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب، 
حيــث تطلعهــم علــى أدائهــا وأنشــطتها خــالل الســنة الماليــة مــن خــالل التقريــر الســنوي لمجلــس إدارتهــا، كمــا توافيهــم 
ــر علــى  ــي وأعمالهــا بمــا ال يؤث ــر فــي وضعهــا المال ــة تطــورات مهمــة قــد تطــرأ ويكــون لهــا تأثي علــى نحــو مســتمر بأي
ــرى،  ــال األخ ــائل االتص ــت ووس ــبكة اإلنترن ــى ش ــا عل ــعودية وموقعه ــداول الس ــع ت ــق موق ــن طري ــية، ع ــا التنافس قدرته
بغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بنــاًء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة، وضمــان عــدم تســرب 
ــي  ــة ف ــرص مت�فئ ــى ف ــتفيدة عل ــراف المس ــة األط ــول �ف ــر وحص ــض اآلخ ــتثمرين دون البع ــض المس ــى بع ــات إل المعلوم
الحصــول علــى المعلومــة. وتلتــزم الشــركة بتنفيــذ السياســات واإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح عــن التطــورات الهامــة والبيانــات 
الماليــة وتقاريــر األداء وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة مــن الجهــات ذات االختصــاص، 
ــم  ــث بياناته ــرورة تحدي ــم بض ــالل تذكيره ــن خ ــتحقة م ــم المس ــاهميها ألرباحه ــتالم مس ــى اس ــركة عل ــرص الش ــك تح كذل

والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

كمــا حرصــت الشــركة علــى اإلفصــاح بنحــو منتظــم فــي موقــع تــداول الســعودية عــن األحــداث المعينــة والتطــورات الجوهريــة 
والبيانــات الماليــة وفقــا لألحــ�م المنظمــة لإلفصــاح والشــفافية واتاحتهــا للمســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح، 
األحــداث  مــن  العديــد  عــن  ٢٠٢١م  ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــالل  اإلعــالن  تــم  حيــث 

والقرارات من خالل ١٦ إعالنًا موجهًا لمساهمي الشركة، والجدول التالي يوضح هذه اإلعالنات:

* زيادة الملكية بعد رفع رأس المال نتيجة استحواذ الشركة على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية 

** زيادة الملكية بعد قرار مجلس الوزراء بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

الشركة السعودية للصناعات األساسية "سابك" 

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

*   ٪٥٠,١

**  ٪١٠,٩١

٪٤٢,٩٩

٪٨,٨٥

١

٢

كبار المساهمين

اجمالي نسبة التملك في 
آخر يوم تداول (٪)

اجمالي نسبة التملك خالل 
العام قبل زيادة الملكية

االسم البند

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

تعلــن شــركة األســمدة العربيــة الســعودية (ســافكو) عــن إتمــام إجــراءات تغييــر اســمها من شــركة 
األسمدة العربية السعودية (سافكو) إلى شركة سابك للمغذيات الزراعية

تعلــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة ("الشــركة") عــن انتهائهــا مــن إجــراءات اســتحواذ الشــركة 
علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك الســتثمارات المغذيــات الزراعيــة والمملوكــة من 

قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك")

ــة مجلــس اإلدارة لشــغل  ــاب الترشــح لعضوي ــات الزراعيــة عــن فتــح ب تعلــن شــركة ســابك للمغذي
المقعد المستحدث في الدورة الحالية

تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن إعادة تشغيل مصنع سافكو ٤

تعلــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي ٣١-١٢ 
-٢٠٢٠ (اثنا عشر شهرًا)

تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٠

تعلن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تعيين رئيس جديد للشركة

تدعــو شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة مســاهميها إلى حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادية 
(االجتماع األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ــة (االجتمــاع  ــات الزراعيــة عــن نتائــج اجتمــاع الجمعيــة العامــة العادي تعلــن شــركة ســابك للمغذي
األول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

ــج الماليــة األوليــة الموحــدة الموجــزة للفتــرة  ــات الزراعيــة عــن النتائ تعلــن شــركة ســابك للمغذي
المنتهية في ٢٠٢١/٠٣/٣١م (ثالثة أشهر)

ــى  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــرار مجل ــن ق ــة ع ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــن ش تعل
المساهمين عن النصف األول من العام ٢٠٢١م

تعلــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي ٣٠-٠٦ 
-٢٠٢١ (ستة أشهر)

تعلــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة عــن النتائــج الماليــة األوليــة للفتــرة المنتهيــة فــي ٣٠-٠٩ 
-٢٠٢١ (تسعة أشهر)

اعالن شركة سابك للمغذيات الزراعية عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة

ــى  ــة عل ــاح نقدي ــع أرب ــس اإلدارة بتوزي ــة مجل ــن توصي ــة ع ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــن ش تعل
المساهمين عن النصف الثاني لعام ٢٠٢١م

تعلــن شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة ("الشــركة") عــن انتهائهــا مــن اجــراءات تحديــد التعديــل 
النقــدي فــي القيمــة اإلجماليــة لصفقــة اســتحواذ الشــركة علــى جميــع الحصــص فــي راس مــال 
شــركة ســابك الســتثمارات المغذيــات الزراعيــة والمملوكــة ســابقا للشــركة الســعودية للصناعــات 

األساسية (سابك)

٠٣ يناير ٢٠٢١م

٠٤ يناير ٢٠٢١م

٠٦ يناير ٢٠٢١م

٠٧ يناير ٢٠٢١م

٢١ يناير ٢٠٢١م

٠٣ مارس ٢٠٢١م
 

١٨ مارس ٢٠٢١م

٢١ مارس ٢٠٢١م

١٢ ابريل ٢٠٢١م

٢٨ ابريل ٢٠٢١م

١٤ يونيو ٢٠٢١م

٠٣ أغسطس ٢٠٢١م

٢٧ أكتوبر ٢٠٢١م

٢٠ ديسمبر ٢٠٢١م 

٢٠ ديسمبر ٢٠٢١م

٢٣ ديسمبر ٢٠٢١م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

الموضوع تاريخ اإلعالن الرقم



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٤٦٤٧

أداء سهم الشركة خالل عام ٢٠٢١مسياسة توزيع األرباح

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة 
الحاضرين لهذه الجمعيات

رسم بياني يوضح اجمالي التوزيع ل� سنه خالل العشر سنوات الماضية

تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح، ســواًء �نــت نقديــة أو عينيــة أو زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق منــح 
ــواردة  ــع ال ــة التوزي ــة، وسياس ــات النقدي ــة، والتدفق ــاح المحقق ــي األرب ــا صاف ــى فيه ــدة يراع ــط عدي ــى ضواب ــهم، عل أس
ــص  ــا يخ ــر وفيم ــا ذك ــع م ــركة وجمي ــح الش ــة مصال ــات العيني ــد التوزيع ــى عن ــا يراع ــركة، كم ــاس للش ــام األس ــي النظ ف
ــى  ــا يتماش ــركة بم ــة للش ــة العام ــى الجمعي ــس اإلدارة إل ــن مجل ــة م ــى توصي ــاًء عل ــم بن ــة يت ــة أو العيني ــات النقدي التوزيع
مــع جميــع األنظمــة ذات العالقــة. فقــد قــرر مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن النصــف األول مــن العــام 
٢٠٢١م، بواقــع (١,٢٥) ريــال عــن � ســهم، حيــث تم صرفها عــن النصف األول مــن العام ٢٠٢١م، كمــا أوصى المجلس بصــرف (٣) ريال 

عن النصف الثاني من العام ٢٠٢١م.
 

ويوضــح الجــدول التالــي نســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 
٢٠٢١م باإلضافة إلى نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجماليها: 

يوضــح الجــدول التالــي تواريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــا خــالل الســنة الماليــة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك على النحو التالي:

األرباح المقترح توزيعهااألرباح التي تم توزيعها خالل السنة
 في نهاية السنة

اإلجمالي
النصف األول ٢٠٢١م النصف الثاني ٢٠٢٠م

النسبة
اإلجمالي (آالف)

تاريخ االستحقاق

١,٤٢٨,١٠٦

نهاية يوم انعقاد الجمعية 
العامة للشركة

٥٩٥,٠٤٤

٢١ يونيو ٢٠٢٠م

٤٧٦,٠٣٥

١١ ابريل ٢٠٢١م

٢,٤٩٩,١٨٥

٢٠١١

١٤

١٢

١٠

٨

٦

٤

٢

٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

٪٥٢٪٣٠٪١٢.٥٪١٠

األستـاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان

المهندس/سمير بن علي آل عبدربه 

الدكتور/ ولـيـد بـن مـحـمد العـــيـسى

األستاذ/ عبـدالعزيز بن هـبدان الهـبدان
 

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين
 

األستاذ/ محمد بن عبدهللا الباحسين 

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة 

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

١١ ابريل ٢٠٢١م 
جمعية عامة عادية

ية
مع

لج
ن ل

ري
ض

حا
 ال

ضاء
ألع

ء ا
ما

س
أ

توزيعات األرباح ل� سهم

آخر عشر سنوات

نة
س

بال
ي 

مال
إلج

ع ا
وزي

لت
غ ا

بل
م

١٧٥,٠٠

١٥٠,٠٠

١٢٥,٠٠

١٠٠,٠٠

٧٥,٠٠

٥٠,٠٠
يناير ٢٠٢١أبريليوليواكتوبريناير ٢٠٢٢



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٤٨٤٩

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ثمانيــة أعضــاء، وقــد تــم تعيينهــم خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 
٢٩ مارس ٢٠٢٠م، ولمدة ثالث سنوات.  

* تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة على رفع عدد أعضاء المجلس الى "٨" بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١م

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٠٣ يناير ٢٠٢١م

١١ ابريل ٢٠٢١م

١٣ ابريل ٢٠٢١م

٠٤ يوليو ٢٠٢١م

٠٨ أغسطس ٢٠٢١م

١٩ سبتمبر ٢٠٢١م

٢٩ سبتمبر ٢٠٢١م

١٥ نوفمبر ٢٠٢١م

٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

إعداد تقارير داخلية للشركة

الجمعية العامة للشركة

ملف ارباح

ملف ارباح

إعداد تقارير داخلية للشركة

إعداد تقارير داخلية للشركة

إعداد تقارير داخلية للشركة

إعداد تقارير داخلية للشركة

إعداد تقارير داخلية للشركة

السبب التاريخ الرقم

أ/ يوسف بن عبدهللا البنيان

م/  سمير بن علي آل عبد ربه  

د/ وليد بن محمد العيسى

أ/  عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

أ/  محمد بن عبدهللا الباحسين 

أ/  سليمان بن عبدالعزيز الحصين 

أ/ يوسف بن محمد السحيباني

م/ محمد بن علي الحسني*

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

منصب العضو تصنيف العضوية العضو ت

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامــت الشــركة خالل الســنة الماليــة المنتهية في ٣١ ديســمبر ٢٠٢١م بطلب ســجالت المســاهمين (٩ مرات) ويبين الجــدول التالي 
تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:

٦. مجلــس اإلدارة



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٥٠٥١

�نــت بداية األســتاذ البنيان مع شــركة (ســابك) فــي عام ١٩٨٧
ــا مــن تأسيســها؛ حيــث �ن أول  م، أي بعــد أحــد عشــر عاًم
منصــٍب تــواله هــو أخصائــي تطويــر أعمــال، قبــل التحاقــه 
بقطــاع االتصــاالت واإلعــالم. ثــم انتقــل إلــى ســتامفورد فــي 
ــن  ــات، لحي ــر العملي ــى منصــب مدي ــة  كونيتيكــت ليتول والي

توليه منصب المدير التجاري لـ (سابك)   

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة، الرئيــس التنفيــذي (شــركة 
ــا:  ــن المناصــب األخــرى التــي يتوالهــا حالًي ســابك)، ومــن بي
رئيــس مجلــس اإلدارة فــي ٍ� مــن شــركة ســابك للمغذيــات 
ــوى  ــة المحت ــتثمار وتنمي ــابك) لالس ــركة (س ــة، وش الزراعي
ــي  ــاد الخليج ــس إدارة االتح ــس مجل ــاند)، رئي ــي (نس المحل
للبتروكيماويــات والكيماويــات (جيبــ�)، وعضــو مجلــس 
ــعودية  ــركة الس ــعودية، والش ــداول الس ــة ت إدارة مجموع
لتقنيــة المعلومــات (ســايت)، ورئيــس لجنــة مصنعــي 

البتروكيماويات.

ــع  ــي التاب ــال العالم ــس األعم ــي مجل ــو ف ــا عض ــو أيًض وه
ــي  للمنتــدى االقتصــادي العالمــي، ومجلــس األعمــال الدول
لألعمــال،  العالمــي  بلومبيــرغ  منتــدى  عــن  المنبثــق 
 ، األمريكــي  الســعودي  االعمــال  فــي مجلــس  وعضــو 
ــيوي،  ــواو اآلس ــدى ب ــس إدارة منت ــي مجل ــو ف ــا عض وأيض
انــه  كمــا  الكيماويــات،  التحــادات  الدولــي  والمجلــس 
مشــارك رئيســي فــي االبتــ�ر التعاونــي لتقنيــات منخفضــة 
ــع،  ــل وينب ــة للجبي ــة الملكي ــي الهيئ ــو ف ــون وعض الكرب
وعضــو  الســعودية  للموانــئ  العامــة  والمؤسســة 
عــام  ــَن  ُعي� كمــا   ، الخارجيــة  للتجــارة  العامــة  الهيئــة 
٢٠١٩م رئيًســا لمجموعــة األعمــال (B٢٠) لمجموعــة العشــرين 
.(G٢٠)إبان رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان

األستاذ / يوسف بن عبد هللا البنيان
رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االستثمار

الوظيفة الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وأمريــ� الالتينيــة عــام ١٩٩٤م، 
ــتن  ــي هيوس ــركة ف ــر الش ــن مق ــب م ــذا المنص ــل  به وعم
ــام ٢٠٠٢ ــنغافورة ع ــى س ــل إل ــل أن ينتق ــاس، قب ــة تكس بوالي
ــر عــام (ســابك آســيا)،  ــى منصــب مدي م، حيــن تمــت ترقيتــه إل
وأســهم بشــٍ� كبيــر فــي توســع أعمــال الشــركة فــي آســيا، 

وخصوًصا بالصين.

عــاد األســتاذ البنيان إلى هيوســتن فــي خريف عــام ٢٠٠٥م بصفته 
ــم  ــن، ث ــة األمريكيتي ــي منطق ــابك) ف ــركة (س ــا لش ــًرا عاًم مدي
ــل  ــيج"، قب ــطيات النس ــام "وس ــر ع ــام ٢٠٠٧م مدي ــي ع ــح ف أصب
تســميته في فبرايــر ٢٠٠٨م نائًبا للرئيــس التنفيذي لقطــاع الموارد 

البشرية.

ــة  ــدة) الرامي ــابك الواح ــة (س ــادرة العالمي ــا للمب ــه رئيًس وبصفت
ــم  ــان تنظي ــاد البني ــا، أع ــركة عالمًي ــراءات الش ــد إج ــى توحي إل
ــة  ــة إداري ــت مظل ــح تح ــركة، لتصب ــي الش ــال ف ــ� األعم هي
واحــدة ونمــوذج تشــغيلي موحــد، مــا ســمح للشــركة باالنتقــال 
مــن مرحلــة االســتجابة وردة الفعــل، إلــى مرحلــة الشــركة 

العالمية، التي تعمل على أسس استراتيجية ومباِدرة.

ُعّيــن البنيــان عــام ٢٠١٣م نائــب الرئيــس التنفيــذي لوحــدة العمــل 
االســتراتيجية للكيماويــات فــي (ســابك) كبــرى وحــدات الشــركة، 
ــح  لمســاعدة الشــركة فــي تحقيــق هدفهــا العالمــي أن تصب

الشركة العالمية الرائدة المفَضلة في مجال الكيماويات.

ــا،  ــا تنفيذًي ــس اإلدارة ورئيًس ــس مجل ــا لرئي ــميته نائًب ــل تس وقب
ــة،  ــذي للمالي ــب الرئيــس التنفي ــا منصــب نائ ــان أيًض شــغل البني

والمدير المالي للشركة.

ــلة  ــس لسلس ــب الرئي ــر ٢٠١٨م نائ ــى ٣١ يناي ــر ٢٠١٧م إل ــن ١ يناي م
اإلمدادات العالمية

 
من ١ اغســطس ٢٠١٥م إلى ٣١ ديســمبر ٢٠١٦م نائــب الرئيس لوحدة 

أعمال األوكسجينات
 

مــن ١ نوفمبــر ٢٠٠٩م إلــى ٣١ يوليــو ٢٠١٥م نائب الرئيــس لالتصاالت 
واألعالم

 
مــن ١ ســبتمبر ٢٠٠٥م إلــى ٣١ أكتوبــر ٢٠٠٩م المدير العــام التنفيذي 

لشركة طيف

ــي (اإلدارة  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــف عل ــتاذ يوس ــل األس حص
الصناعيــة) ودرجــة الب�لوريــوس فــي (االقتصــاد)، باإلضافــة إلــى 

العديد من الدورات المتخصصة في اإلدارة التنفيذية.

• شركة سابك للمغذيات الزراعية.
• شركة (سابك) لالستثمار وتنمية المحتوى المحلي (نساند)

• مجموعة تداول السعودية
• الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) 

• شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)
• شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)

• الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)
• شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع (مرافق)

• شركة سابك آسيا الباسيفيك
• الشركة السعودية إلعادة التدوير

• شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية

 نائــب الرئيــس التنفيــذي لوحــدة األعمــال االســتراتيجية 
للمغذيات الزراعية (شركة سابك)

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التحول االستراتيجي
عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

حصــل المهنــدس ســمير علــى درجــة الب�لوريــوس فــي 
(هندسة وعلوم الحاسب اآللي).

• شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة الجبيل لألسمدة "البيروني" 

• شركة سابك لخدمات اإلمدادات 
• المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة 

• شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات 
• االتحاد العربي لألسمدة.

• االتحاد العالمي لألسمدة.
• االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات.

• شركة سابك لخدمات التخزين "ساب تانك" 
• شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية "كيم تانك" 

• شركة الميثانول الوطنية "ابن سينا" 
• الشركة السعودية اليابانية لألكربلونيترايل "شروق" 

• الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية "الكيالت" 
• الجمعية اآلسيوية للوقود النظيف.

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٥٢٥٣
السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان

ــة  ــة العام ــة بالمؤسس ــؤون التأميني ــظ للش ــاعد المحاف مس
للتأمينات االجتماعية

 
خبــرة عمليــة بالمؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة ألكثــر 

من ٣٠ عام

عضــو فــي عــدد مــن مجالــس اإلدارات واللجــان فــي الشــر�ت 
المساهمة.

مدير عام شركة واحة الصحة

االستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة التحول االستراتيجي

عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

حصــل األســتاذ عبــد العزيــز على درجــة الماجســتير فــي (اإلدارة) 
ودرجــة الب�لوريــوس فــي (إدارة األعمــال) ودبلــوم فــي (المالية 

واالقتصاد)

• الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) • شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة مركز مكة الطبي 

• بنك الجزيرة 
• البنك السعودي الفرنسي 

• شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
• شركة االتصاالت السعودية 

• شركة السعودي الفرنسي المالية 

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية

مــن ٢٠١٦م حتــى ٢٠١٩م الرئيس التنفيذي لالســتثمار بشــركة أصيلة 
لالستثمار

ــا  ــات العلي ــة الدراس ــارك ب�ي ــتاذ مش ــى ٢٠١٦م أس ــن ٢٠١٤م إل م
اإلدارية بباريس، فرنسا

ــا  ــات العلي ــة الدراس ــاعد ب�ي ــتاذ مس ــى ٢٠١٤م أس ــن ٢٠٠٩م إل م
اإلدارية بباريس، فرنسا

مــن ٢٠٠٤م إلــى ٢٠٠٩م مســاعد للبحــوث العلميــة بجامعــة واليــة 
بنسلفانيا (ينفر سيتي بارك) 

مــن ١٩٩٧م إلــى ٢٠٠٠م مهنــدس كهربائــي بالشــركة الســعودية 
للبتروكيماويات (صدف) بمدينة الجبيل

العضو المنتدب (شركة أصيلة لالستثمار) 

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

عضو لجنة التحول االستراتيجي

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

حصــل الدكتــور وليــد علــى درجــة الدكتــوراه فــي (المحاســبة) 
فــوق  ودبلــوم  األعمــال)  (إدارة  فــي  الماجســتير  ودرجــة 
ــي  ــي ف ــوق الجامع ــوم ف ــال) ودبل ــي (إدارة األعم ــي ف الجامع

(المالية) ودرجة الب�لوريوس في (الهندسة الكهربائية)

• شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة العقيق للتنمية العقارية 

• شركة طيبة القابضة 
• شركة أصيلة القابضة 

• شركة مدينة المعرفة االقتصادية 
• شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 

• شركة م�رم المعرفة للضيافة 

• شركة هرفي للخدمات الغذائية 
• الشركة العربية للمناطق السياحية أراك 

• شركة واحة األلياف الزجاجية 
• الشركة السعودية للضيافة التراثية نزل 

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٥٤٥٥
السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان

مــن يوليــو ٢٠١٦م إلى مــارس ٢٠١٨ م مديــر إدارة المراجعــة الداخلية 
(شركة مالذ للتأمين) 

مــن فبرايــر ٢٠١٥ م إلــى يونيــو ٢٠١٦ م مديــر المخاطر التشــغيلية – 
شركة المتوسط والخليج (ميد غلف) 

مــن ديســمبر ٢٠١٠ م إلــى فبرايــر ٢٠١٥ م استشــاري كبيــر (ارنســت 
ويونغ).

مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة االستثمارات الرائدة)

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الم�فآت والترشيحات
عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

ــي (اإلدارة  ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــف عل ــتاذ يوس ــل األس حص
المالية) ودرجة الب�لوريوس في (المحاسبة).

• شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة أزاد العقارية

عضوية مجلس اإلدارة الحالية

عمــل خــالل العــام المالــي ٢٠١٥م مديــرًا إلدارة عمليــات المــوارد 
البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 
كمــا عمــل مــن ينايــر ٢٠١٣م إلــى فبرايــر ٢٠١٥م بالشــؤون الماليــة 

بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

مديــر عــام الرقابــة الماليــة (المؤسســة العامــة للتأمينــات 
االجتماعية)

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

حصــل األســتاذ محمــد علــى درجــة الماجســتير فــي (البنــوك 
فــي  الب�لوريــوس  ودرجــة  المخاطــر)  وإدارة  والماليــة 

(المحاسبة).

•  شركة دار التملك • شركة سابك للمغذيات الزراعية 

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٥٦٥٧

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان

مــن مــارس ٢٠١٥م الــى أكتوبــر ٢٠١٧م رئيــس الشــركة الســعودية 
للميثانول 

مــن أغســطس ٢٠١٤م الى فبرايــر ٢٠١٥م مدير عــام الصيانة والدعم 
الفني – الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) 

مــن ينايــر ٢٠١٠م الــى يوليــو ٢٠١٤م مديــر عــام البوليمرات– الشــركة 
الشرقية للبتروكيماويات (شرق)

مدير عام في قطاع التصنيع (شركة سابك)

المهندس/ محمد بن علي الحسني
عضو مجلس اإلدارة

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

حصــل المهنــدس محمــد علــى درجــة الماجســتير فــي (إدارة 
ــة  ــي (الهندس ــوس ف ــة الب�لوري ــة)، ودرج ــال التنفيذي األعم

الكيميائية).

• شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة الجبيل للبتروكيماويات "كيميا" 

• شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات "ينبت" 
• الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية

مــن ابريــل ٢٠٠٥م إلــى مايــو ٢٠١١م رئيــس شــركة ينبــع الســعودية 
للبتروكيماويات (ينبت) 

من أغســطس ١٩٩٧م إلى مارس ٢٠٠٥م مدير عام الشــؤون المالية 
والمواد شركة (ينبت) 

من ســبتمبر ١٩٩٢م إلــى يوليو ١٩٩٧م المراقب المالي شــركة ينبع 
السعودية للبتروكيماويات (ينبت) 

من أكتوبر ١٩٨٨م إلى أغســطس ١٩٩٢م مدير إدارة المواد شــركة 
ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).

متقاعد

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الم�فآت والترشيحات
عضو لجنة التحول االستراتيجي

عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

 عضوية مجلس اإلدارة:

ــوس فــي (إدارة  ــى درجــة الب�لوري حصــل األســتاذ ســليمان عل
األعمال والتسويق).

• شركة سابك للمغذيات الزراعية 
• شركة تقنيات مركبات البالستيك المحدودة 

• شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 
• الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) 

• الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) 

عضوية مجلس اإلدارة السابقةعضوية مجلس اإلدارة الحالية



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٥٨٥٩

السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان

مدير عام إدارة المخاطر (شركة سابك)

مدير المراجعة الداخلية (شركة سابك)

ــاء  ــران والفض ــة للطي ــركة البريطاني ــي الش ــة ف ــرات متنوع خب
وصندوق التنمية الصناعية السعودي

(CISA) مراجع معتمد

استشاري نظام ساب معتمد

عضو معهد المراجعين الداخليين الدولي

(ISACA) عضو جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات

مدير عام إدارة المخاطر والبيانات (شركة سابك)

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر
عضو لجنة المراجعة

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

حصــل المهنــدس محمــد علــى درجــة الماجســتير فــي (إدارة 
ــة  ــي (الهندس ــوس ف ــة الب�لوري ــة)، ودرج ــال التنفيذي األعم

الكيميائية).

مدير عام إدارة المواهب العالمية والتنظيم – سابك 

مدير عام الموارد البشرية – سابك أمري� 

مدير الموارد البشرية العالمية – سابك 

مدير تبادل المواهب العالمية – سابك الموارد البشرية 

مدير ادارة الموارد البشرية.

نائب الرئيس، للموارد البشرية (شركة سابك)

األستاذ/ خالد بن سليمان المحيسن
      عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

الوظائف السابقة والخبرات:الوظائف الحالية:

المؤهل العلمي:

حصــل األســتاذ خالــد علــى درجــة الب�لوريــوس فــي (هندســة 
الحاسب اآللي) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٦٠٦١

اإلجمالياسم العضو

االجتماع 
الثاني

االجتماع 
الثالث

االجتماع 
الرابع

١٩ ديسمبر 
٢٠٢١م

١٩ سبتمبر 
٢٠٢١م

١٣ يونيو 
٢٠٢١م

٠٢ مارس 
٢٠٢١م

االجتماع 
األول

األستاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيان

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه

الدكتور/ وليد بن مـحمد الـعيسى

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان

األستاذ/ محمد بن عبدهللا الباحسين

األستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين

األستاذ/ يوسف بن محمد الـسحيباني

األستاذ/ محمد بن علي الحسني *

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٣

































































اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

عقد مجلس اإلدارة (٤) اجتماعات خالل السنة المالية ٢٠٢١م، و�ن سجل الحضور على النحو التالي:

ــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهم أو  ــة مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقدي وصــف ألي
أدوات دين الشركة.

ــركة  ــس إدارة الش ــاء مجل ــود ألعض ــاب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي ــف ألي مصلح وص
ــك  ــي تل ــر ف ــة، وأي تغيي ــر�تها التابع ــن ش ــركة أو أي م ــن الش ــهم أو أدوات دي ــي أس ــم ف وأقربائه

المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

ــه بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم حيــال  اإلجــراءات التــي اتخذهــا مجلــس اإلدارة إلحاطــة أعضائ
الشركة وأدائها 

الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة الخارجيــة 
التي قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت.

*     تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١م 

تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على "وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة". ويهدف هذا اإلجراء لإلجابة على استفسارات 

المساهمين، وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

ولتعزيز  والنقاشات،  المداوالت  االشتراك في  العامة  الجمعية  اجتماعات  للمساهمين في  يكفل  للشركة  األساس  النظام  آخر فإن  جانب  ومن 

وطلب  االستفسار  حق  للمساهمين  تكفل  إجراءات  تضمنت  التي  اإلفصاح  وإجراءات  سياسة  المجلس  اعتمد  الشركة  مساهمي  مع  التواصل 

المعلومات واإلجابة على استفساراتهم بما ال يضر بمصالح الشركة.

وضع مجلس اإلدارة في � من الئحة عمل مجلس اإلدارة وجميع لوائح عمل اللجان المنبثقة عنه إجراء لتقييم أعمال المجلس واللجان بش� دوري، 

كما أقر المجلس نموذجًا للتقييم بناء على توصية لجنة الم�فآت والترشيحات يتم استكماله من قبل أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة ثم 

مراجعته ودراسته من قبل لجنة الم�فآت والترشيحات.

األعمــال والعقــود التــي تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا،  أو �نــت فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس إدارة 
الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة شخصية ألحدهم أو ألي 

شخص ذي عالقة بهم.

أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم
نسبة 
التغيير

صافي 
التغيير

نهاية العامبداية العام

يوسف بن عبد هللا الـبـنـيـان

سمير بن علي آل عبدربه

وليد بن محمد الـعـيـســـى

عبد العزيز بن هبدان الهبدان

محمد بن عبدهللا الباحسين

سليمان بن عبدالعزيز الحصين

يوسـف بن محمد السـحيباني

محمد بن علي الحسنــي
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٦٢٦٣

ثانيًا: لجنة الم�فآت والترشيحات: - 

*  تم تعيين األستاذ/يوسف السحيباني عضوًا مستقل في لجنة المراجعة ابتداًء من تاريخ موافقة الجمعية بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١م وحتى نهاية فترة عمل 

اللجنة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٣م. 

عقدت لجنة المراجعة (٨) اجتماعات خالل السنة المالية ٢٠٢١م، و�ن 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.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
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األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(رئيس اللجنة)

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة) *

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر
(عضو اللجنة)

اوًال: لجنة المراجعة:

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:  

٧. لجان مجلس االدارة

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بترشــيح مراجعــي الحســابات 
وعزلهــم وتحديــد أتعابهــم وتقييــم أدائهــم بعــد 
ــم  ــاق عمله ــة نط ــتقاللهم ومراجع ــن اس ــق م التحق

وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها حيال ذلك.

ــة  ــة خط ــابات ومراجع ــي الحس ــل مراجع ــم أداء عم تقيي
عملهــم واإلجابــة علــى استفســاراتهم وكذلــك دراســة 
تقاريرهــم ومالحظاتهــم علــى القوائــم الماليــة ومتابعــة 

ما تم بشأنها مع اإلدارة التنفيذية.

ــن  ــد م ــة والتأك ــات الرقابي ــر الجه ــج تقاري ــة نتائ مراجع
اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

واللوائــح  باألنظمــة  الشــركة  التــزام  مــن  التحقــق 
والسياسات والتعليمات ذات العالقة.

البحــث فــي أي مســائل يثيرهــا المديــر المالــي للشــركة أو 
مــن يتولــى مهامــه أو مســؤول االلتــزام فــي الشــركة أو 

مراجع الحسابات.

والتقديــرات  الجوهريــة  التغييــرات  ومراجعــة  دراســة 
ــة، وأي  ــم المالي ــى القوائ ــي قــد تطــرأ عل المحاســبية الت
مســائل مهمــة أو غيــر مألوفــة تتضمنهــا التقاريــر 
ــي  ــة ومراجع ــع اإلدارة التنفيذي ــتها م ــة ومناقش المالي

الحسابات، وإبداء الرأي بشأنها.

ــراء  ــاذ إج ــرورة اتخ ــرى ض ــائل ت ــن مس ــراه م ــا ت ــع م رف
بشــأنها إلــى مجلــس اإلدارة وإبــداء توصياتهــا باإلجــراءات 

التي يتعين اتخاذها.

ــس  ــن مجل ــا م ــال إليه ــي تح ــات الت ــة الموضوع دراس
اإلدارة ورفع توصياتها إلى المجلس إلتخاذ القرار.

المخاطــر  إدارة  لجنــة  باختصاصــات  اللجنــة  تقــوم 
المنصــوص عليهــا فــي الئحــة حوكمــة الشــر�ت الصــادرة 

عن هيئة السوق المالية.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعييــن أو عــزل المســؤول األول 
ــم  ــه وتقيي ــراح م�فأت ــة واقت ــة الداخلي ــإدارة المراجع ب

أدائه بش� سنوي.

مراجعــة العقــود والتعامــالت المقتــرح أن تجريها الشــركة 
مــع األطــراف ذوي العالقــة، وتقديــم مرئياتهــا حيــال ذلك 

إلى مجلس اإلدارة.

وفقــًا لالئحــة عمــل لجنــة المراجعــة، تشــ� لجنــة 
المراجعــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة، 
بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة، ال يقــل عــدد 
ــر  ــن غي ــة م ــى خمس ــد عل ــة وال يزي ــن ثالث ــا ع أعضائه
أعضــاء مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ســواًء من المســاهمين 
أو مــن غيرهــم وتحــدد الجمعيــة مهــام اللجنــة وضوابــط 

عملها وم�فآت أعضائها.      

الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعة 
ر  الداخليــة فــي الشــركة، مــن أجــل التحقــق مــن توُفّ
المــوارد الالزمــة ومــدى فاعليتهــا فــي أداء األعمــال 

والمهام المنوطة بها.

دراســة خطــة المراجعــة الداخلية الســنوية مــع إدارة 
المراجعة الداخلية والموافقة عليها.

ــة  ــة الداخلي ــط الرقاب دراســة ومراجعــة نظــم وضواب
والماليــة وإدارة المخاطــر فــي الشــركة وإعــداد 

التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى كفايته.

دراســة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة 
ــات  ــة للمالحظ ــراءات التصحيحي ــذ اإلج ــة تنفي ومتابع

الواردة فيها.

لــدى  بعــة  المَتّ المحاســبية  السياســات  دراســة 
الشــركة أو أي تغييــر عليهــا وإبــداء الــرأي والتوصيــة 
ــب  ــق بالجوان ــا يتعل ــأنها فيم ــس اإلدارة بش لمجل

الرقابية.

ــنوية-  ــع الس ــة -رب ــة األولي ــم المالي ــة القوائ دراس
ــا  ــركة وإعالناته ــة للش ــات المالي ــنوية والبيان والس
عرضهــا  قبــل  المالــي  بأدائهــا  المتعلقــة 
ــرأي  ــداء ال ــس اإلدارة وإب ــل مجل ــن قب ــا م واعتماده
والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان نزاهتهــا وعدالتهــا 

وشفافيتها.

ــي – بنــاًء على طلــب مجلــس اإلدارة –  إبــداء الــرأي الفن�
فيمــا إذا �ن تقريــر مجلــس اإلدارة والقوائــم الماليــة 
ــن  ــة وتتضم ــة ومفهوم ــة ومتوازن ــركة عادل للش
المعلومــات التــي تتيح للمســاهمين والمســتثمرين 
ــوذج  ــا ونم ــركة وأدائه ــي للش ــز المال ــم المرك تقيي

عملها واستراتيجيتها.
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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.

وفقًا لالئحة عمل لجنة الم�فآت والترشيحات، ُتش� لجنة الم�فآت والترشيحات من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من 

المساهمين أو من غيرهم وال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد على خمسة على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بم�فــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ولجانــه المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا 

للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

ــر ســنوي عــن الم�فــآت الممنوحــة ألعضــاء  إعــداد تقري
مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

ــي  ــن ف ــح للموظفي ــي تمن ــآت الت ــواع الم�ف ــد أن تحدي
الشركة، والتوصية بشأنها.

اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة  ومعاييــر  سياســة  إعــداد 
ــن  ــا م ــك العتماده ــأنها، وذل ــس بش ــة للمجل والتوصي

الجمعية العامة للشركة.

ــس اإلدارة  ــاء مجل ــآت ألعض ــة الم�ف ــداد سياس إع
ــركة  ــي الش ــن ف ــار التنفيذيي ــة وكب ــه المنبثق ولجان
وذلــك  بشــأنها،  اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة 

العتمادها من الجمعية العامة للشركة.

مراجعــة سياســة الم�فــآت بشــ� دوري للتأكــد 
ــى  ــرأ عل ــد تط ــي ق ــرات الت ــا للتغي ــن مالءمته م
ــداف  ــة، وأه ــات ذات العالق ــريعات والتنظيم التش
والمؤهــالت  والمهــارات  االســتراتيجية  الشــركة 
اإلدارة  لمجلــس  والتوصيــة  لتحقيقهــا،  الالزمــة 

بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٦٤٦٥
ثالثًا: لجنة التحول االستراتيجي 

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

عقدت لجنة الم�فآت والترشيحات (١٣) اجتماعًا خالل السنة المالية ٢٠٢١م، و�ن سجل الحضور على النحو التالي:

عقدت لجنة التحول االستراتيجي (١٠) اجتماعات خالل السنة المالية ٢٠٢١م، و�ن سجل الحضور على النحو التالي:

 

تحديــد الوقــت الــذي يجــب علــى العضــو تخصيصــه 
ألعمال مجلس اإلدارة.

األعضــاء  اســتقاللية  مــن  ســنوي  بشــ�  التأكــد 
المســتقلين، وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا �ن 

العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

وضــع وصــف وظيفــي لألعضــاء التنفيذييــن واألعضــاء غير 
التنفيذيين واألعضاء المستقلين.

ــو  ــزل عض ــيح أو ع ــادة ترش ــس اإلدارة بإع ــة لمجل التوصي
المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بوضــع برنامــج تعريفــي ألعضــاء 
ــاط  ــج نش ــي البرنام ــث يغط ــتجدين بحي ــس المس المجل
الشــركة وطبيعــة أعمالهــا وجوانبهــا الماليــة والقانونية 

باإلضافة إلى مهام اللجان واختصاصاتها.

والمعاييــر  بالسياســات  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
ــدرات  ــد الق ــن وتحدي ــار التنفيذيي ــن كب ــبة لتعيي المناس
والمهــارات المطلوبــة، ومراجعتهــا بشــ� دوري للتأكــد 
مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى أهــداف 
ــة  ــالت الالزم ــارات والمؤه ــتراتيجية والمه ــركة االس الش

لتحقيقها.

ــة  ــن ومراجع ــار التنفيذيي ــي لكب ــف الوظيف ــع الوص وض
الهيــ� التنظيمــي فــي الشــركة ورفــع التوصيــات بشــأن 

التغييرات التي يمكن إجراؤها.

وضــع إجــراءات التعاقــب الوظيفــي فــي حــال شــغور مركــز 
أحد كبار التنفيذيين والتوصية بشأنها.

متابعة الخطط العامة والتصاميم والتنفيذ األمثل إلطالق الهوية الجديدة للشركة محليًا وإقليميًا وعالميًا. 

تقــوم اللجنــة بمتابعــة الجاهزيــة العامــة للشــركة مــن جميــع النواحــي اإلداريــة والماليــة والهي�يــة والقــدرات والكفــاءات 
ــول  ــو والتح ــط النم ــابك) وخط ــركة (س ــن ش ــرة م ــتحواذات األخي ــة االس ــد مرحل ــا بع ــد فيم ــا الجدي ــه وضعه ــا يتطلب بم

االستراتيجي وذلك بعد التنسيق مع لجان المجلس الدائمة.

ــعودية  ــركة الس ــن الش ــة م ــا الحالي ــل تطوره ــت مراح ــًا �ن ــة أي ــة والتقني ــتراتيجية التنموي ــاريع االس ــل المش ــة نق متابع
ــك  ــاريع، وذل ــرص ومش ــن ف ــتجد م ــد يس ــا ق ــة وم ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــى ش ــابك) إل ــية (س ــات االساس للصناع

لضمان استمراريتها وتطورها من خالل شركة سابك للمغذيات الزراعية.

أي اختصاصات أخرى ت�ف بها اللجنة من مجلس اإلدارة. 

لعضويــة  بالترشــيح  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 
العضويــة  ومعاييــر  لسياســة  وفقــًا  المجلــس 

المعتمدة من الجمعية العامة.

المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن 
اإلدارة،  مجلــس  لعضويــة  المناســبة  المهــارات 

وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة.

مراجعــة سياســة ومعاييــر العضويــة لمجلــس اإلدارة 
بشــ� دوري للتأكــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي 
ذات  والتنظيمــات  التشــريعات  علــى  تطــرأ  قــد 
العالقــة، وأهــداف الشــركة االســتراتيجية والمهارات 
والمؤهــالت الالزمــة لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلس 
ــذه  ــى ه ــة عل ــرات المقترح ــوص التغيي اإلدارة بخص

السياسة.

دراســة حــاالت تعــارض المصالــح للراغبيــن فــي 
الترشح لعضوية مجلس اإلدارة، والتوصية بشأنها.

دراســة هيــ� مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي 
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

تحديــد جوانــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس 
اإلدارة، واقتــراح معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة 

الشركة.

وضــع اإلجــراءات فــي حــال شــغور مركــز أحــد أعضــاء 
مجلــس اإلدارة أو أعضــاء لجانــه المنبثقــة، والتوصيــة 

بشأنها.

لتقييــم  األداء  اإلدارة بمعاييــر  التوصيــة لمجلــس 
ــة  ــه المنبثق ــه ولجان ــس اإلدارة وأعضائ ــال مجل أعم

واإلدارة التنفيذية سنويًا.
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ُشــ�ت لجنــة التحــول االســتراتيجي بقــرار مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠٢٠م وتضــم اللجنــة في عضويتهــا أربعة مــن أعضاء 
مجلس اإلدارة.
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االستاذ / سليمان بن عبد 
العزيز الحصين (رئيس اللجنة)

األستاذ/ يوسف بن محمد 
السحيباني (عضو اللجنة)

االستاذ / محمد بن عبد هللا 
الباحسين (عضو اللجنة)

األستاذ / خالد بن سليمان 
المحيسن (عضو اللجة)
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المهندس / سمير بن علي آل 
عبد ربه (رئيس اللجنة)

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان 
الهبدان (عضو اللجنة)

االستاذ / سليمان بن عبد العزيز 
الحصين (عضو اللجنة)

الدكتور / وليد بن محمد 
العيسى (عضو اللجة)



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٦٦٦٧

الوظائف السابقة والخبرات: 
المدير التنفيذي إلدارة تشغيل سابك للمغذيات الزراعية 
مدير أعلى تشغيل مشروع سابك للمغذيات الزراعية ٥ 

مدير أعلى تشغيل سابك للمغذيات الزراعية ٤ 
عضو اللجنة الفنية لالتحاد العربي لألسمدة 

المشاركة في إدارة وتشغيل مشاريع سابك للمغذيات الزراعية (٤ & ٥)
تقلد العديد من المناصب في شركة سابك للمغذيات الزراعية 

المدير التنفيذي للعديد من المشاريع في شركة سابك للمغذيات الزراعية وابن 
البيطار والبيروني.

المؤهل العلمي: 
حصــل المهنــدس فيصــل علــى درجــة الب�لوريــوس فــي (الهندســة الكيميائيــة 
التطبيقيــة) مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، باإلضافــة إلــى العديــد 

من الدورات التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد القادة.

الوظائف السابقة والخبرات: 
قائــد فريــق العمــل فــي مشــروع ســابك-أرامكو المشــترك لتحويــل البتــرول الخــام 

الى بتروكيماويات في ينبع 
ــن زهــر (مشــروع مشــترك بيــن ســابك، اكــو  ــر عــام التشــغيل فــي شــركة اب مدي

فيول اإليطالية وابي كورب) 
مدير عام اإلدارة الفنية والصيانة في شركة ابن زهر 

ــابك  ــن س ــترك بي ــروع مش ــت (مش ــركة ينب ــي ش ــب ف ــن المناص ــد م ــد العدي تقل
وشركة ايكسون موبيل االمريكية) 

كما عين مدير تنفيذي للعديد من المشاريع الكبرى في شركة سابك.
      

المؤهل العلمي: 
حصــل المهنــدس عبــد هللا علــى درجــة الب�لوريــوس فــي الهندســة الكهربائيــة 
مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، باإلضافــة إلــى العديــد من الــدورات 

التدريبية القيادية إلعداد القادة.

الوظائف السابقة والخبرات: 
مدير تنفيذي إلدارة الصيانة لشركة سابك للمغذيات الزراعية 

تقلــد العديــد مــن المناصــب القياديــة فــي شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة 
وذلك ضمن خبرته الممتدة ألكثر من ٢٧ عاما.

المؤهل العلمي: 
ــة  ــي (الهندس ــوس ف ــة الب�لوري ــى درج ــل عل ــد الجلي ــدس عب ــل المهن حص

الكهربائية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

الوظائف السابقة والخبرات: 
خبــرة عمليــة تتجــاوز (٢٤) عامــًا فــي الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية 

(سابك) شملت عدة مجاالت.
ــد مــن المناصــب منهــا منصــب رئيــس  خــالل مســيرته العمليــة شــغل العدي
ــات "شــرق" ورئيــس شــركة الجبيــل لألســمدة  الشــركة الشــرقية للبتروكيماوي

"البيروني"
كذلك رئيس الشركة السعودية للبتروكيماويات "صدف"

المؤهل العلمي: 
ــال  ــي إدارة األعم ــذي ف ــتير التنفي ــة الماجس ــى درج ــد عل ــتاذ فه ــل األس حص
ودرجــة الب�لوريــوس فــي الكيميــاء مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 

والمعادن

األستاذ/ فهد بن مسفر آل بتار

رئيس الشركة

المهندس/ عبد الجليل بن حسن العلوان

المدير التنفيذي إلدارة التشغيل "ابن البيطار – البيروني"

المهندس/ عبد هللا بن صالح الحربي

المدير التنفيذي إلدارة التشغيل – سابك للمغذيات الزراعية 

الوظائف السابقة والخبرات: 
خبــرة امتــدت ألكثــر مــن ٢٦ ســنة تقلــد خاللهــا العديــد مــن المناصــب القياديــة 
ــة فــي شــر�ت مثــل شــركة أرامكــو الســعودية وشــركة شــفرون فلبــس  واإلداري

السعودية وشركة معادن للفوسفات والشركة السعودية للكهرباء.
      

المؤهل العلمي: 
ــة  ــن جامع ــال) م ــي (إدارة االعم ــتير ف ــة الماجس ــى درج ــي عل ــتاذ عل ــل األس حص
هــال بالبحريــن، كمــا حصــل علــى درجــة الب�لوريــوس فــي (المحاســبة) مــن جامعــة 

الملك فيصل باألحساء.

االستاذ/ علي بن سعيد الدوسري

المدير التنفيذي للمالية والتخطيط

الوظائف السابقة والخبرات: 
مدير أعلى صيانة مصانع سابك للمغذيات الزراعية (٤ & ٥)

مدير أعلى اداره المشاريع لسابك للمغذيات الزراعية وابن البيطار 
مدير أعلى إدارة هندسة المصانع 

المشــاركة فــي إدارة وتشــغيل مشــاريع االعتماديــة لمصنــع ســابك للمغذيــات 
الزراعية (٤ & ٣)

تقلد العديد من المناصب في شركة سابك للمغذيات الزراعية 

المؤهل العلمي: 
ــة  ــي (الهندس ــوس ف ــة الب�لوري ــى درج ــن عل ــد الرحم ــدس عب ــل المهن حص
المي�نيكيــة) مــن جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن، باإلضافــة 
ــداد  ــابك إلع ــركة س ــي ش ــة ف ــة القيادي ــدورات التدريبي ــن ال ــد م ــى العدي إل

القادة.

المهندس/ فيصل بن فهد الشهراني

المدير التنفيذي لإلدارة الفنية

المهندس/ عبد الرحمن بن دخيل الدخيل

المدير التنفيذي إلدارة الصيانة

٨. اإلدارة التنفيذية 

ُشــ�ت لجنة االســتثمار بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ ١٩ ديســمبر ٢٠٢١م وتضم اللجنة في عضويتها خمســة 
من أعضاء مجلس اإلدارة.

رابعًا: لجنة االستثمار

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

ولم تعقد اللجنة أي اجتماع خالل السنة المالية ٢٠٢١ م وتتكون اللجنة من األعضاء التالية أسمائهم: 

العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة لتطويــر اســتراتيجية وسياســة االســتثمار فــي الشــركة، بمــا يتناســب مــع طبيعــة 
أعمالها واألنشطة التي تزاولها والمخاطر التي تتعرض لها، والتوصية بشأنها لمجلس اإلدارة.

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بسياســة االســتثمار للشــركة ومراجعــة اســتراتيجية وسياســة االســتثمار بشــ� دوري 
للتأكــد مــن مالءمتهــا للتغيــرات التــي قــد تطــرأ علــى البيئــة الخارجيــة التــي تعمــل بهــا الشــركة أو التشــريعات 
ــى  ــة عل ــرات المقترح ــوص التغيي ــس اإلدارة بخص ــة لمجل ــا، والتوصي ــا أو غيره ــا أو أهدافه ــة ألعماله المنظم

السياسة.

مراجعة األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه.

دراسة التقارير الدورية من إدارة الشركة عن سير اعمال الفرص االستثمارية الموافق عليها.

دراســة وتقييــم الفــرص االســتثمارية والتوصيــة بشــأنها لمجلــس اإلدارة، وللجنــة الموافقــة مــن عدمهــا علــى 
الفرص االستثمارية التي تساوي او تقل قيمتها عن ٢٥٠ مليون دوالر امريكي.

دراســة خيــارات التمويــل للتعامــالت المذكــورة والتــي تشــمل التمويــل الذاتــي مــن الســيولة النقديــة المتوفــرة، 
التمويل الخارجي، أو زيادة رأس المال. 

التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة.

تحديد وترتيب األولويات الخاصة بعروض االستثمارات المقترحة.

أي اختصاصات أخرى ت�ف بها اللجنة من مجلس اإلدارة.
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األستاذ / يوسف بن عبدهللا البنيان (رئيس اللجنة)
المهندس / سمير بن علي آل عبد ربه (عضو اللجنة)
األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان (عضو اللجنة)
االستاذ / سليمان بن عبد العزيز الحصين(عضو اللجنة)

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني (عضو اللجة)

اسم العضو



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٦٨٦٩

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:

أوًال: اإلفصــاح عــن سياســة الم�فــآت وعــن كيفيــة تحديــد م�فــآت أعضــاء المجلــس واإلدارة التنفيذيــة 
في الشركة. 

ثانيــًا: توضيــح العالقــة بيــن الم�فــآت الممنوحــة 
وسياســة الم�فــآت المعمــول بهــا، وبيــان أي إنحــراف 

جوهري عن هذه السياسة.

كبار التنفيذيين:        

م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة واإلدارة التنفيذية  .٩

ارتــ�ب العضــو عمــل ُمِخــل بالشــرف واألمانــة أو 
بالتزويــر أو بمخالفــة األنظمــة واللوائــح فــي المملكة 

العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

ــه  ــؤولياته ومهام ــام بمس ــي القي ــه ف ــد إخالل عن
وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

إنهــاء العضويــة – بقــرار مــن الجمعيــة العامــة – 
بســبب التغيــب عــن ثالثــة اجتماعــات متتاليــة خــالل 
ســنة واحــدة دون عــذر مشــروع يقبلــه مجلــس 

اإلدارة. 

يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاًء علــى توصيــة لجنــة الم�فــآت 
والترشــيحات – م�فــآت كبــار التنفيذييــن، علــى أن تكــون 

وفقًا للمبادئ التالية

أن تكــون الم�فــآت والتعويضــات متوافقــة مــع 
أهــداف الشــركة االســتراتيجية، وعامــًال لتحفيــز كبــار 
ــز  ــداف، وتعزي ــك األه ــق تل ــى تحقي ــن عل التنفيذيي

قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.

أن تكــون مالئمــة لطبيعــة أعمال الشــركة ونشــاطها 
وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

ــار التنفيذييــن  أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب كب
الالزمــة  والمؤهــالت  والمهــارات  القــدرات  ذوي 

لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

أال تســبب أي تعــارض فــي المصالــح مــن شــأنه أن يؤثر 
ســلبًا علــى مصلحــة الشــركة وقدرتهــا علــى تحقيــق 

أهدافها.

ــة الم�فــآت  ــة لجن ــى توصي ــاًء عل يحــدد مجلــس اإلدارة – بن
والترشــيحات – م�فــآت �ًا مــن عضــو مجلــس اإلدارة وعضــو 
اللجنــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضــو اللجنــة مــن غيــر 
ــط  ــًا للضواب ــن، وفق ــار التنفيذيي ــس اإلدارة وكب ــاء مجل أعض
وسياســة  اإلدارة  مجلــس  مــن  المعتمــدة  التنظيميــة 
ــار  ــة وكب ــه المنبثق ــس اإلدارة ولجان ــاء مجل ــآت ألعض الم�ف
ــركة.  ــة للش ــة العام ــن الجمعي ــدة م ــن المعتم التنفيذيي
وعليــه يســتحق العضــو الم�فــآت الممنوحــة لــه بنــاًء علــى 
ــة  ــى السياس ــري عل ــراف جوه ــد أي إنح ــه ال يوج ــك، وعلي ذل

المعمول بها.

ــة  ــة المنبثق ــه الدائم ــس اإلدارة ولجان ــاء مجل ــآت أعض ــة لم�ف ــ�م المنظم ــوء األح ــي ض ــآت ف ــددت الم�ف ُح
ــة الصــادرة  ــراءات التنظيمي ــط واإلج والمنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــر�ت والئحــة حوكمــة الشــر�ت والضواب

تنفيذًا لنظام الشر�ت الخاصة بالشر�ت المساهمة المدرجة ونظام الشركة األساس وفقًا للتالي:

بنــاًء علــى توصيــة لجنــة  يحــدد مجلــس اإلدارة – 
الم�فــآت والترشــيحات – م�فــآت أعضاء مجلــس اإلدارة 

ولجانه الدائمة المنبثقة وفقًا للمبادئ التالية 

أن يكــون تنظيــم الم�فــآت متوافقــَا مــع أهــداف 
الشــركة االســتراتيجية، وعامــًال لتحفيــز أعضــاء 
ــى  ــة عل ــة المنبثق ــه الدائم ــس اإلدارة ولجان مجل
ــركة  ــدرة الش ــز ق ــداف، وتعزي ــك األه ــق تل تحقي

تنمية أعمالها واستدامتها.

الشــركة  أعمــال  لطبيعــة  مالئمــة  تكــون  أن 
والخبــرات  والمهــارات  وحجمهــا،  ونشــاطها 

المطلوبة.

أن تكــون عامــًال فــي جــذب أعضــاء لمجلــس اإلدارة 
ــز  ــة لتعزي ــالت المطلوب ــرات والمؤه ــن ذوي الخب م

قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.

ســنوية  م�فــأة  اإلدارة  مجلــس  عضــو  يســتحق 
مقدارهــا ٢٠٠٫٠٠٠ ريال ســعودي، وذلك مقابل عضويته في 

المجلس.

ــان  ــي اللج ــارك ف ــس اإلدارة المش ــو مجل ــتحق عض يس
لجنــة  ذلــك  فــي  (بمــا  عنــه  المنبثقــة  الدائمــة 
المراجعــة) م�فأة ســنوية مقدارها ١٥٠٫٠٠٠ ريال ســعودي 
ــدة  ــدة أو ع ــة واح ــي لجن ــارً� ف ــو مش ــواًء �ن العض س

لجان.

يســتحق العضــو (مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة) 
ــا  ــة (بم ــس الدائم ــان المجل ــدى لج ــي إح ــارك ف المش
ــا  ــنوية قدره ــأة س ــة) م�ف ــة المراجع ــك لجن ــي ذل ف
ــي  ــارً� ف ــو مش ــواًء �ن العض ــعودي س ــال س ١٥٠٫٠٠٠ ري

لجنة واحدة أو عدة لجان. 

ــذي  ــة بالتعويــض عــن الضــرر ال يحــق للشــركة المطالب
يلحــق بســمعتها واســترداد مــا صــرف مــن م�فــآت 
وتعويضــات وأي ت�ليــف أخــرى تحملتهــا الشــركة، 

وذلك في حال:

     

تنص سياسة الم�فآت المعتمدة من الجمعية العامة على المبادئ والقواعد التالية:

والجديــر بالذكــر بــأن الشــركة بــدًء مــن ٠١ ينايــر ٢٠٢٢م قامــت باســتحداث عــدد مــن المناصــب القياديــة واإلداريــة ضمــن الهيــ� 
التنظيمــي اإلداري الجديــد ومنهــا اســتحداث منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة حســب مــا تــم اإلعــالن عنــه فــي تــداول كمــا 

تم تحديد كبار التنفيذيين للشركة وهم:

 * تم تعيينه رئيسًا للشركة خلفًا للمهندس/ أحمد بن محمد الجبر في ٠١ مايو ٢٠٢١م

كبار التنفيذيين الحاليين:
وصــف أليــة مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن 

الشركة

ــار التنفيذييــن وأقربائهــم فــي  ــاب تعــود لكب ــة وحقــوق اكتت ــة تعاقدي وصــف ألي مصلحــة وأوراق مالي
أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــر�تها التابعــة، وأي تغييــر فــي تلــك المصلحة أو تلــك الحقوق 

خالل السنة المالية األخيرة

١
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٤

عبد الرحمن بن أحمد شمس الدين

فهد بن مسفر آل بتار

يزيد بن عبد العزيز العنقري

عايد بن حبيب آل حيدر

الرئيس التنفيذي للشركة

كبير مسؤولي التشغيل

نائب الرئيس لألعمال

مدير عام المالية

المنصب التنفيذيين ت

فهد بن مسفر آل بتـــار*

عبد الجليل بن حسن الـعـلــوان

عبداللــه بن صالـــح الحربـــي

فيصل بن فهد الـشـــهـرانـي

     عبدالرحمن بن دخيل الدخيــــل

علي بن سعـــيد الدوســــري
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٧٠٧١

أ . أعضاء مجلس اإلدارة

ثالثــًا: يبيــن الجــدول التالــي الم�فــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن بمــن فيهــم الرئيــس 
التنفيذي والمدير المالي، التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

* المبلغ المعين في الجدول أعاله يمثل الم�فأة السنوية بناًء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م 
وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي عقدت في شهر أبريل من العام ٢٠٢١م.

(١) انتهت عضويته في ٢٨ مارس ٢٠٢٠م.
(٢) بداية عضويته بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م.

(٣) بداية عضويته في المقعد المستحدث في مجلس اإلدارة بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١م

محمد بن حمود العوهلي (١)

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

يوسف بن محمد السحيباني

سليمان بن عبدالعزيز الحصين (٢)
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أوًال: األعضاء المستقلين
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يوسف بن عبدهللا البنيان

سمير بن علي آل عبدربه (٢)

وليد بن محمد العيسى

محمد بن عبدهللا الباحسين (٢)

أنس بن يوسف كنتاب (١)

يوسف بن عبدالرحمن الزامل (١)

محمد بن علي الحسني (٣)
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ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

* بدايــة عضويتــه فــي المقعــد المســتحدث فــي مجلــس اإلدارة بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة بتاريــخ ١١ ابريــل ٢٠٢١م، والمبلــغ المســتحق يمثــل االســتحقاق 

للم�فأة من بداية العضوية حتى نهاية السنة المالية في ٢٠٢١/١٢/٣١م

الم�فــآت المســتحقة ألعضاء مجلــس اإلدارة عن العــام المالي ٢٠٢١م الموصى بهــا من مجلس اإلدارة بنــاًء على توصية 
لجنة الم�فآت والترشيحات إلى الجمعية العامة في اجتماعها القادم العتمادها 
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تدفع لحساب شركة سابك، بناًء على

 طلب العضو.

تدفع لحساب العضو

تدفع لحساب العضو
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ت
 

يوسف بن عبدهللا البنيان

سمير بن علي آل عبد ربه

محمد بن علي الحسني *

وليد بن محمد العيسى

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

سليمان بن عبدالعزيز الحصين 

يوسف بن محمد السحيباني

محمد بن عبدهللا الباحسين 

مالحظاتمقدار الم�فأة المستحقةاسم العضو

ب . كبار التنفيذيين

ــة فــي ٣١ ديســمبر  ــة المنتهي ــن للســنة المالي ــار التنفيذيي ــغ المســتحقة لكب ــل المبال ــة األجــل تمث ــرة وطويل ــة قصي ــغ الموضحــة فــي الخطــط التحفيزي * المبال

٢٠٢٠م، والتي تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢١م.

خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقــوا أعلــى الم�فــآت مــن الشــركة ومــن ضمنهــم الرئيــس التنفيــذي والمدير 
المالي.             
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تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٧٢٧٣
ج.  أعضاء اللجان

ــة اللجنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١  ــاء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضوي الم�فــآت الثابتــة فــي الجــدول أعــاله تمثــل الم�فــأة الســنوية بن

ديسمبر ٢٠٢٠م، والتي تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢١م.

(١) انتهت عضويته بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م. 

(٢) بداية عضويته في ٢٩ مارس ٢٠٢٠م

(٣) بداية عضويته في المقعد المستحدث بلجنة المراجعة بعد موافقة الجمعية العامة العادية بتاريخ ١١ ابريل ٢٠٢١م

١

٢

٣

٤

٥

 

األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(رئيس اللجنة)

الدكتور / وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

األستاذ / بدر بن إبراهيم البدر
(عضو اللجنة) (٢)

األستاذ / محمد بن إبراهيم آل الشيخ
(عضو اللجنة-سابقًا) (١)

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة) (٣)

المجموع

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١١٣,٩٣٤

٣٦,٠٦٦

٠

٤٥٠,٠٠٠

٢٤,٠٠٠

٢٤,٠٠٠

٢٤,٠٠٠

٠

١٨,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

١٧٤,٠٠٠

١٧٤,٠٠٠

١٣٧,٩٣٤

٣٦,٠٦٦

١٨,٠٠٠

٥٤٠,٠٠٠

ــة اللجنــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١  ــاء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضوي الم�فــآت الثابتــة فــي الجــدول أعــاله تمثــل الم�فــأة الســنوية بن

ديسمبر ٢٠٢٠م، والتي تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢١م.

(١) بداية عضويته في ٢٩ مارس ٢٠٢٠م.  

(٢) انتهت عضويته بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

أعضاء لجنة المراجعة
الم�فأة الثابتة المستحقة عن العام 

٢٠٢٠م والتي دفعت عام ٢٠٢١م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
لعام ٢٠٢١م

المجموع

١

٢

٣

٤

٥

٦

 

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
(رئيس اللجنة) (١)

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة) 

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين
(عضو اللجنة) (١)

األستاذ/ خالد بن سليمان المحيسن
(عضو اللجنة) (١)

األستاذ / محمد بن حمود العوهلي
(رئيس اللجنة- سابقًا) (٢)

المهندس / أنس بن يوسف كنتاب
(عضو اللجنة- سابقًا) (٢)

المجموع

١١٣,٩٣٤

١٥٠,٠٠٠

١١٣,٩٣٤

١١٣,٩٣٤

٣٦,٠٦٦

٣٦,٠٦٦

٥٦٣,٩٣٤

٣٩,٠٠٠

٣٩,٠٠٠

٣٦,٠٠٠

٣٦,٠٠٠

٠

٠

١٥٠,٠٠٠

١٥٢,٩٣٤

١٨٩,٠٠٠

١٤٩,٩٣٤

١٤٩,٩٣٤

٣٦,٠٦٦

٣٦,٠٦٦

٧١٣,٩٣٤

أعضاء لجنة الم�فآت والترشيحات
الم�فأة الثابتة المستحقة عن العام 

٢٠٢٠م والتي دفعت عام ٢٠٢١م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
لعام ٢٠٢١م

المجموع

* تم تشكيل لجنة االستثمار بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠٢١م

١

٢

٣

٤

 
 

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
(رئيس اللجنة)

 
الدكتور / وليد بن محمد العيسى

(عضو اللجنة)
 

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة) 

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
(عضو اللجنة) 

المجموع

٠

٠

٠

٠

٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

١٢٠,٠٠٠

١

٢

٣

٤

٥

 

المهندس/ يوسف بن عبدهللا البنيان
(رئيس اللجنة)

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
(عضو اللجنة)

األستاذ / عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة)

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
(عضو اللجنة)

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة)

المجموع

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

أعضاء لجنة التحول االستراتيجي 
الم�فأة الثابتة المستحقة عن العام 

٢٠٢٠م والتي دفعت عام ٢٠٢١م
 (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢١م

أعضاء لجنة االستثمار *
الم�فأة الثابتة المستحقة عن العام 

٢٠٢٠م والتي دفعت عام ٢٠٢١م
 (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢١م

يقر مجلس إدارة (سابك للمغذيات الزراعية) بما يلي:

إقرارات مجلس اإلدارة بموجب الئحة حوكمة الشر�ت  .١٠

أن سجالت الحسابات أعدت بالش� الصحيح.  .١

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.  .٢

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  .٣



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٧٤٧٥

الجــزاءات والعقوبــات والقيــود المفروضــة على 
الشــركة مــن الهيئــة، أو مــن أي جهة إشــرافيه 

أو تنظيمية أو قضائية

ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد 
ــة أو  ــن الهيئ ــركة م ــى الش ــروض عل ــي مف احتياط
مــن أي جهــة إشــرافيه أو تنظيميــة أو قضائيــة خالل 
ديســمبر   ٣١ فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة 

٢٠٢١م.

ــهم ذات  ــة األس ــي فئ ــة ف ــف ألي مصلح وص
األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص (عــدا 
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذيين 

وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

ــس  ــاء مجل ــدا أعض ــاهمين ع ــن المس ــم أي م ــم يق ل
ــركة  ــغ الش ــم بتبلي ــن وأقربائه ــار التنفيذيي اإلدارة وكب
بــأي تغييــر فــي ملكيــة األســهم خــالل الســنة الماليــة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

الخزينــة  أســهم  تفاصيــل  عــن  االفصــاح 
ــل  ــركة وتفاصي ــل الش ــن قب ــا م ــظ به المحتف

عن استخدامات هذه األسهم.

ال يوجــد أســهم خزينــة يحتفــظ بهــا مــن قبل الشــركة 
وال يوجد تفاصيل عن استخدامات هذه األسهم.

توصيــة مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجع الحســابات 
قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اإلدارة بتغييــر مراجــع 
الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

ــبة  ــر المحاس ــن معايي ــالف ع ــاح ألي اخت االيض
الســعودية  الهيئــة  مــن  المعتمــدة 

للمحاسبين القانونيين

ــنة  ــالل الس ــركة خ ــة للش ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ت
الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢١م، وفقــًا 
لمتطلبــات معاييــر المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة 

السعودية للمحاسبيين القانونيين.

وصف ألنشطة أدوات الدين

ــل وأي أوراق  ــة للتحوي ــن قابل ــة أدوات دي ــاك أي ليســت هن
ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 
تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو 
أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق 
مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة، كمــا ال يوجــد أي 
اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب الشــركة أليــة أدوات 
ــن قابلــة لالســترداد، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة  دي

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية

ــة  ــنة المالي ــابات (EY) للس ــع الحس ــر مراج ــر تقري أظه
المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢١م بــأن القوائــم الماليــة 

خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

التنازل عن الم�فآت

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق بموجبــه تنــازل أحــد أعضاء 
مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي م�فــآت 
عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر 

٢٠٢١م.

التنازل عن االرباح

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق بموجبــه تنــازل أحــد 
ــن  ــاح ع ــي األرب ــه ف ــن حقوق ــركة ع ــاهمي الش مس

السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

١١. وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

تقــوم الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) وبعــض شــر�تها بتســويق وبيــع منتجــات الشــركة وتوريــد المــواد 
ــم  ــة وتقدي ــة والقانوني ــة والفني ــة والتقني ــرات اإلداري ــتركة وبالخب ــات المش ــة والخدم ــص التقني ــا بالتراخي ــا ودعمه ــام له الخ

خدمات مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة.

ــات  ــك، قامــت الشــركة باالســتحواذ علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك الســتثمارات المغذي ــى ذل باإلضافــة إل
الزراعية والمملوكة من قبل الشركة السعودية للصناعات األساسية ("سابك").

١٢. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

فــي ضــوء مــا قامــت بــه إدارة المراجعة الداخلية من نشــاطات خــالل عــام ٢٠٢١م والمتضمنــة مهامها المحــددة بتنفيــذ المراجعة، 
ووفــق الخطــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعة للعــام المالــي ٢٠٢١م، والذي تقــدم بموجبــه تقييمــات موضوعية ومســتقلة بغرض 
إضافــة القيمــة وتحقيــق األهــداف المنــوط بهــا. وبنــاًء عليــه تقــوم لجنــة المراجعــة بدراســة التقاريــر الدوريــة التي تعدهــا إدارة 
المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة باإلضافــة إلــى مالحظــات المراجــع الخارجــي للشــركة حيــال تقييــم اإلجــراءات الرقابيــة الداخليــة 

للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها.

وتقــوم اللجنــة بمتابعــة مــا تتوصــل إليــه إدارة المراجعــة الداخليــة والمراجــع الخارجــي من توصيــات لمعالجــة المالحظــات ومتابعة 
تصحيحهــا، والنظــر فــي مــا يتعلــق بفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة عمومــًا مــن خــالل تقاريــر المراجعــة الداخليــة، وفيمــا 
يتعلــق بعدالــة القوائــم الماليــة تحديــدًا، أخــذًا فــي االعتبــار أن أي نظــام رقابــة داخليــة بغــض النظــر عــن مــدى ســالمة تصميمــه 
وفاعليــة تطبيقــه، ال يمكــن أن يوفــر تأكيــدًا مطلقــًا حــول فعاليــة نظــم الرقابــة الداخليــة المطبقــة، وبناًء علــى ما قدمتــه إدارة 
الشــركة، وإدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة، ومراجــع الحســابات الخارجــي، وبعــد االطــالع علــى تقاريــر الديــوان العــام للمحاســبة 

وإشراف اللجنة على إدارة المخاطر، فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. 



تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢١م ٧٦٧٧

 ١٣. ال�مة الختامية

وهللا ولي التوفيق 
مجلس اإلدارة

اإلدارة  مجلــس  يتقــدم  وشــكره،  هللا  حمــد  بعــد 
بفائــق العرفــان واالمتنــان إلــى مقــام خــادم الحرميــن 
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 
ــب رئيــس  ــن نائ ــي عهــده األمي ــى ول حفظــه هللا، وإل
مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، 
وإلــى أميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو 
ــز،  ــد العزي ــن عب ــف ب ــن ناي ــعود ب ــر س ــي األمي الملك
ــب  ــرقية صاح ــة الش ــر المنطق ــب أمي ــمو نائ ــى س وإل
الســمو الملكــي األميــر احمــد بــن فهــد بــن ســلمان 
بــن عبدالعزيــز، علــى مــا قدمــوه للشــركة مــن 
ــي  ــة ف ــة الصناعي ــع النهض ــؤازرة لدف ــاندة وم مس

مملكتنا الغالية. 

يقــدم شــكره ل�فــة  أن  اإلدارة  ويطيــب لمجلــس 
ــود  ــن جه ــوه م ــا بذل ــى م ــركة عل ــن بالش العاملي
فعالــة طــوال العــام، مــع الدعــاء إلــى هللا جلــت قدرته 
ــذه  ــق له ــا، وأن يحق ــا ومقدراتن ــا بالدن ــظ لن أن يحف

الشركة الوطنية � التقدم واالزدهار. 


