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١٠١١

١. مقدمة عامة 

السادة مساهمي شركة سابك للمغذيات الزراعية                         المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبر�ته،

يســر مجلــس إدارة شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة «ســافكو ســابقًا» أن يقــدم لمســاهميها الكــرام التقريــر الســنوي للســنة 
ــاس،  ــركة األس ــام الش ــعودي، ونظ ــر�ت الس ــام الش ــات نظ ــًا لمتطلب ــد وفق ــمبر ٢٠٢٠م، المع ــي ٣١ ديس ــة ف ــة المنتهي المالي
ــادرة  ــة الص ــراءات التنظيمي ــط واإلج ــتمرة، والضواب ــات المس ــة وااللتزام ــرح األوراق المالي ــد ط ــر�ت، وقواع ــة الش ــة حوكم والئح

تنفيــذًا لنظــام الشــر�ت الخاصــة بشــر�ت المســاهمة المدرجــة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة. 
يســتعرض التقريــر معلومــات عــن أنشــــطة الشــــركة وأدائهــا وإنجازاتهــا وخططهــا المســــتقبلية، والجهــود التــي تبذلهــا 
لتعزيــز األداء فــي تنميــة حقــوق مســاهميها، ودعــم صناعــة منتجــات األســمدة الوطنيــة ومســاهمتها فــي تنميــة االقتصــاد 

الوطنــي، وفقــًا لمــا ورد فــي قوائمهــا الماليــة للســنة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠ م.

٢. قيمنا

 

 

  

٣. استراتيجيتنا 

ــة،  ــات الزراعي ــد النمــو فــي مجــال صناعــة األســمدة والمغذي ــم لتأكي وضعــت الشــركة اســتراتيجية مســتقبلية واضحــة المعال
مــع المحافظــة علــى الســالمة والجــودة واالســتدامة، وااللتــزام التــام ب�فــة معاييــر وقوانيــن الصناعــة ذات العالقــة لتحقيــق 
الريــادة، وتأكيــد الشــراكة بيــن جميــع األطــراف المرتبطــة بالشــركة محليــًا وعالميــًا، وتنميــة حقــوق المســاهمين، مــع تأكيــد 
االلتــزام بالمســؤولية االجتماعيــة. كمــا أولــت الشــركة اهتمامــا بتطويــر القــوى العاملــة لديهــا لتواكــب التطــورات المتوقعــة 
فــي تنفيــذ اســتراتيجياتها ووضعهــا فــي موقــع ريــادي علــى خريطــة صناعــة المغذيــات الزراعيــة العالميــة والتــي شــهدت 
تطــورات خــالل الســنوات األخيــرة مــن خــالل االندماجــات واالســتحواذات الحاصلــة بيــن كبــرى الشــر�ت الرائــدة فــي هــذا المجــال 
ممــا يتيــح لهــا تعظيــم اقتصاداتهــا ووجودهــا بشــ� اقــوى فــي األســواق العالميــة. وفيمــا يلــي اهــم محــاور االســتراتيجية:

آلية التنفيذالمحاور األساسية

توظيف � من:
� التكنولوجيا واالبت�رات الصناعية الحديثة

� التحول الرقمي

نمو األصول:
� التوسع الجغرافي وإنتاج كميات اكبر للوصول الى أسواق جديدة

� تنويع المنتجات ذات القيمة المضافة
� القرب من المستهلك النهائي وتلمس احتياجاته

تنويع مصادر الدخل عن طريق:
� االندماجات واالستحواذات بين كبرى الشر�ت الرائدة

� االستثمار في سلسلة مت�ملة من اإلمدادات للوصول الى
المستهلك النهائي لتحقيق قيمة أكبر.

� الوصول لشريحة اكبر من المستهلكين وتقليل المخاطر

المحور األول

المحور الثالث

تحسين كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ 
عدد من البرامج والمشاريع التي تعنى باالعتمادية 

واالستدامة وتحسين األداء.

المحور الثاني
االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة داخل 

وخارج المملكة بالمشاركة في انشاء مشاريع أو شر�ت 
تعنى بصناعة المغذيات والمكمالت الزاعية

دراسة شراء حصص فى بعض الشر�ت التي تمارس
نفس نشاط صناعة األسمدة أو المساهمة في شر�ت 

مجدية اقتصاديا.

وقد قامت الشركة بتعزيز ميزتها التنافسية وتنفيذ محاور االستراتيجية من خالل تنفيذ عدة 
مشاريع

١٢٣
• مشروع االستحواذ على شركة سابك 

الستثمارات المغذيات الزراعية والذي 
يهدف للنمو في صناعة المغذيات 

الزراعية والحفاظ على موقعها الريادي 
في األسواق العالمية وتعزيز العائد على 
المساهمين وتأكيد الشراكة مع سابك 

لما تملكه من خبرات في مجال التسويق 
وسلسلة امدادات في األسواق العالمية 
ومراكز أبحاث تقنية وعالمة تجارية لتكون 
بذلك الرائدة في مجال صناعة المغذيات 
الزراعية وتصبح الذراع االستثماري لسابك 

في هذا المجال. حيث تمت الموافقة 
عليه من قبل الجمعية العامة غير 

العادية للمساهمين بتاريخ ١٨ نوفمبر 
٢٠٢٠م وكذلك تم الموافقة على تغيير 

اسم الشركة الى شركة سابك للمغذيات 
الزراعية والذي وضع حيز التنفيذ بتاريخ ٣  

   يناير ٢٠٢١م.

• مشروع ت�مل مع شركة الجبيل 
لألسمدة (البيروني) والذي يهدف 

إلى توحيد األنشطة التشغيلية 
واإلدارية بين شركة سابك للمغذيات 

الزراعية وشركة ابن البيطار وشركة 
البيروني.

• مشروع تحسين اعتمادية مصنع 
٣ و ٤ وابن البيطار (تحت  األمونيا

التنفيذ) والتي ساهمت بزيادة 
اإلنتاج.

تباعــا لعمليــة االســتحواذ وفــي ضــوء اســتراتيجية الشــركة للتحــول والنمــو وخططهــا التوســعية محليــًا وإقليميــًا • 
ــة التحــول االســتراتيجي ليكــون نطــاق عملهــا ومســؤولياتها  ــًا فقــد قــرر مجلــس إدارة الشــركة تشــكيل لجن وعالمي
متابعــة الجاهزيــة العامــة للشــركة مــن جميــع النواحــي اإلداريــة والماليــة والهي�يــة والقــدرات والكفــاءات بمــا يتطلبــه 

وضعهــا الجديــد أثنــاء تنفيــذ محاورهــا.



١٢١٣

• آخر التطورات بخصوص اتفاقية االستحواذ 
على شركة) سابك الستثمارات المغذيات 

الزراعية ) 
وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة يــوم األربعــاء 
ــال  ــادة رأس الم ــس اإلدارة بزي ــة مجل ــى توصي ١٨-١١-٢٠٢٠م عل
مــن ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريــال ســعودي إلــى ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠ ريــال 
ــركة،  ــال الش ــي رأس م ــبة ١٤,٢٥٪ ف ــادة بنس ــعودي، أي زي س
ــن ٤١٦,٦٦٦,٦٦٦ ــركة م ــهم الش ــادة أس ــل زي ــا يمث ــو م وه

ســهمًا إلــى ٤٧٦,٠٣٥,٤٠٤ ســهم مدفــوع بال�مــل وذلــك من 
خــالل إصــدار ٥٩,٣٦٨,٧٣٨ ســهم عــادي جديــد فــي الشــركة 
بقيمــة اســمية تبلــغ ١٠ ريــال ســعودي للســهم الواحــد 
(«أســهم العــوض») إلــى الشــركة الســعودية للصناعــات 
األساســية («ســابك») لغــرض اســتحواذ  الشــركة علــى جميــع 
الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك الســتثمارات المغذيــات 
ــك  ــث تمل ــابك حي ــركة س ــل ش ــن قب ــة م ــة والمملوك الزراعي
ــن رأس  ــة ٥٠٪ م ــات الزراعي ــتثمارات المغذي ــابك الس ــركة س ش
ــمدة  ــة لألس ــركة الوطني ــن الش ــي � م ــَدر ف ــال الُمص الم
لألســمدة  الجبيــل  وشــركة  البيطــار»)  («ابــن  الكيماويــة 
(«البيرونــي») و٣٣٫٣٣٪ مــن رأس المــال الُمصــَدر فــي شــركة 

ــك»). ــات («جيب ــة البتروكيماوي ــج لصناع الخلي
كمــا تــم تغييــر اســم الشــركة مــن شــركة األســمدة العربيــة 
الســعودية «ســافكو» الــى شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة 
وفــق اإلعــالن المنشــور على موقــع الســوق الماليــة «تداول» 

بتاريــخ ٠٣-٠١-٢٠٢١م
وعلــى إثــره تــم االنتهــاء مــن �فــة إجــراءات االســتحواذ 
المذكــورة آنفــًا يــوم االثنيــن ٠٤-٠١-٢٠٢١م حســب مــا تــم اإلعــالن 
ــتراتيجي  ــه االس ــذا التوج ــي ه ــداول» يأت ــي «ت ــًا ف ــه ايض عن
ــة  ــز م�ن ــركة ٢٠٢٥ لتعزي ــتراتيجية الش ــع اس ــجم م ــذي ينس ال
ــدة  ــر�ت الرائ ــد الش ــة �ح ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ش

ــة. ــات الزراعي ــاع المغذي ــي قط ــًا ف عالمي

٤. التأسيس والنشاط 

مســاهمة  شــركة  الزراعيــة،  للمغذيــات  ســابك  شــركة 
ســعودية (مدرجــة) تأسســت بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
م/١٣ المــؤرخ فــي ١١ جمــادى األولــى ١٣٨٥هـــ، وتم تســجيلها 
ــخ  فــي مدينــة الدمــام بالســجل التجــاري رقــم ٢٠٥٠٠٠١٨٤١ وتاري
وتــم  ١٩٦٦م،  مــارس   ٢٤ الموافــق  ١٣٨٥هـــ،  الحجــة  ذو   ١
ــل  ــة الجبي ــى مدين ــركة إل ــس للش ــز الرئي ــل المرك ــًا نق الحق
ــم ٢٠٥٥٠٠٢٣٥٩ ــاري رق ــجل التج ــجلت بالس ــث س ــة، حي الصناعي

وتاريــخ ٢٩ شــوال ١٤١١هـــ، الموافــق ١٤ مايــو ١٩٩١م. ويتمثــل 
ــع  ــي تصني ــس ف ــة) الرئي ــات الزراعي ــابك للمغذي ــاط (س نش
وتســويق األســمدة الكيماويــة. ويبلــغ عــدد إجمالــي أســهم 
الشــركة (٤١٦٫٦٦٦٫٦٦٦) ســهمًا. كمــا يبلــغ رأس مــال الشــركة 
(٤٫١٦٦٫٦٦٦٫٦٦٠) ريــال ســعودي مقســم إلــى (٤١٦٫٦٦٦٫٦٦٦) 
ــة  ــاالت للســهم الواحــد بنهاي ســهم بقيمــة اســمية (١٠) ري

ــي ٢٠٢٠م. ــام المال الع
ــوق  ــع الس ــى موق ــركة عل ــت الش ــر ٢٠٢١م أعلن ــي ٠٤ يناي وف
الماليــة «تــداول» عــن انتهائهــا مــن إجــراءات اســتحواذ 
الشــركة علــى جميــع الحصــص فــي رأس مــال شــركة ســابك 
الزراعيــة والمملوكــة مــن قبــل  المغذيــات  الســتثمارات 
ــك  ــابك) وبذل ــية (س ــات األساس ــعودية للصناع ــركة الس الش
زيــادة رأس مالهــا مــن ٤,١٦٦,٦٦٦,٦٦٠ ريــال ســعودي إلــى 
الشــركة مــن  زادت أســهم  وبالتالــي  ريــال   ٤,٧٦٠,٣٥٤,٠٤٠
٤١٦,٦٦٦,٦٦٦ ســهمًا إلــى ٤٧٦,٠٣٥,٤٠٤ ســهم بقيمة اســمية 

ــد. ــهم الواح ــعودي للس ــال س ــغ ١٠ ري تبل



١٤١٥

كما تمتلك شركة سابك للمغذيات الزراعية عددًا من الحصص في الشر�ت التالية:

الحصةالشركةت

٥٠٪الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار١

٣٫٨٧٪الشركة العربية لأللياف الصناعية - ابن رشد ٢

الوطنية للبتروكيماويات - ينساب٣ ١٫٦٩٪شركة ينبع

١٠٠٪شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية *٤

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

٥٠٪الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية - ابن البيطار١

٥٠٪شركة الجبيل لألسمدة – البيروني ٢

٣٣٫٣٣٪شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات – جيبك ”البحرين“ ٣

      
*وفق االستحواذ الذي تم بتاريخ ٠٤ يناير ٢٠٢١م والمعلن في السوق المالية السعودية «تداول»

٣٩ ٪

٦٠ ٪ 

أمونيا يوريا منتجات أخرى

اإلنتاج

١ ٪ 

المبيعات

٧ ٪

٩٣ ٪ 

أمونيا يوريا

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج والمبيعات حسب المنتجات

٥. الرؤية والرسالة 

رؤيتنا 
أن نصبــح الشــركة العالميــة الرائــدة المفضلــة فــي مجــال المغذيــات 

الزراعيــة بحلــول عــام ٢٠٢٥م

رسالتنا

١. المســاهمة فــي األمــن الغذائــي العالمــي مــن أجــل تحســين نوعية 
ــتدامة  ــة المس ــات الزراعي ــول المغذي ــر حل ــالل توفي ــن خ ــاة م الحي

ــا. ــا ومجتمعاتن لزبائنن

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

عاليــة الجــودة إلطعــام ســ�ن العالــم المتزايديــن باســتمرار.

٣. تشجيع وتعزيز القيمة للمساهمين والزبائن والموظفين. 

٤. اســتقطاب وتطويــر أعظــم أصولنــا (موظفينــا) والمحافظــة 
عليهــم.



١٦١٧

أداء الشركة

١١٨. البيئة والصحة والسالمة واألمن
٢٢٠. استثمار الموارد البشرية

٣٢١. اإلنتاج والمبيعات 
٤٢٢. األصول والخصوم ونتائج األعمال

٥٢٣. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
٦٢٤. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

٧٢٤. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
٨٢٤. الشر�ت التابعة

٩٢٥. استثمارات واحتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
١٠٢٦. االستدامة 
١١٢٦. االعتمادية

١٢٢٧. المسؤولية االجتماعية
١٣٢٧. الجودة الشاملة



١٨١٩

١. 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 
والمهمــات المســندة إليهــم علــى أكمــل وجــه، مــن خــالل القيــادة النشــطة، والمشــاركة الفعالــة، والدعــم المســتمر لبرامــج 
ــة. وخــالل العــام ٢٠٢٠م  ــر الدولي ــة والمعايي ــن المحلي ــزام بالقواني ــة المســؤولة وااللت ــة والصحــة والســالمة واألمــن، والرعاي البيئ

وضعــت إدارة الشــركة أهدافهــا وبذلــت الجهــد لتحقــق بذلــك اإلنجــازات التاليــة:

فــي ظــروف الجائحة لفيــروس كورونا (COVID 19) نجحــت أدارة الشــركة و هلل الحمد بتحقيق هدفهــا للحفاظ على • 
ــع  ــر جمي ــروس وتوفي ــع تفشــي الفاي ــح وأنظمــة لمن ــن مــن خــالل وضــع لوائ ــع المتعاقدي صحــة موظفيهــا وجمي

اللــوازم الوقائيــة لهــم والمحافظــة علــى اســتمرارية اإلنتــاج لجميــع مصانعهــا.

الحصول على الدرجة ال�ملة بدون أي مالحظات للتدريب الوهمي للجنة الجبيل للطوارئ (جماعة).  • 

العمــل المشــترك مــع جامعة الملك عبــد هللا للعلــوم والتقنية وجامعــة الملك فهــد للبترول والمعادن وشــر�ت • 
رائــدة فــي البيئــة إلجــراء المرحلــة التجريبيــة لمعالجــة التربــة والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا ممــا يعكــس اهتمــام 

الشــركة للحفــاظ علــى البيئــة والمجتمــع.

ــر •  ــى تطوي ــذي يهــدف ال ــة والصحــة والســالمة واالمــن (إدراك) وال ــة ألداء البيئي ــة النوعي تأســيس برنامــج النقل
مســتوياتها الثقافيــة والتطبيقيــة ســعيًا لتحقيــق أفضــل أداء عالمــي.

البدء بإنشاء وحدة معالجة للمياه المصحوبة بمادة األمونيا سعيًا للحفاظ على المعايير البيئية. • 

متابعة الفحص الطبي السنوي للموظفين المعرضين للمخاطر الكيميائية في الوقت المحدد.• 

تجهيــز عيــادة الشــركة بــ� مــا يلــزم إلجــراء الفحص الطبــي الســنوي لجميــع الموظفيــن ســعيا لتطوير وتســهيل • 
إلجــراءات الفحــص للموظــف. 

ابتــداء مشــروع تحســين االعتماديــة والذي سيســاهم في رفــع الطاقة اإلنتاجية وتحســين المســتوى االســتهالكي • 
للطاقــة واالنبعاثــات البيئيــة لمصانــع ابــن البيطــار ٢٠٢٠م.

االستمرار في العمل على استيفاء المتطلبات األمنية الجديدة للهيئة العليا لألمن الصناعي. • 

العمــل المشــترك مــع لجنــة الجبيــل التطوعيــة (جماعــة) لتوفيــر الدعــم فــي مدينــة الجبيــل الصناعيــة فــي حاالت • 
الطــوارئ.

توفير أجهزة تنفس مدعومة بأسطوانات غاز األكسجين لجميع أفراد فريق استجابة الطوارئ.• 

حوادث •  أو إصابة مســجلة أي وســافكو ٥ بــدون للكيماويات الدوريــة ل� مــن مصانع البيرونــي الصيانــة مــن االنتهــاء
آمن. بشــ� للمصانــع والتشــغيل اإلطفــاء تنفيــذ عمليــة إلــى إضافــة أمنيــة،

واصلــت الشــركة اســتمراريتها فــي الرعايــة المســؤولة وااللتزام ال�مــل بقوانيــن حماية البيئــة الصادرة مــن الهيئة • 
الملكيــة بســجل خالــي مــن المخالفــات والغرامــات. 

 •EH & DOP-نجحــت الشــركة بتجديــد الرخصــة البيئيــة للتشــغيل عــن طريــق الهيئــة الملكيــة لمصنــع البيرونــي ٢
ــافكو ٥ ــع س ومصن

نجحت الشركة في تسليم متطلبات الحصول على الرخصة البيئية الخاصة بمصنع البيروني لألسمدة الكيميائية.• 

تســليم �فــة التقاريــر البيئيــة للهيئــة الملكيــة والتــي تعكــس التــزام الشــركة للمحافظــة علــى البيئــة وســالمة • 
ــات. العملي

االنتهــاء مــن توحيــد وترقيــة نظــام االتصــاالت الالســلكية الرقمي لتشــمل جميــع مواقع شــركة ســابك للمغذيات • 
الزراعيــة وابــن البيطــار والبيرونــي والتــي بدورهــا تــم االســتغناء عــن ٨ تــرددات.

االنتهاء من توحيد وحدة إدارة المخاطر ل� مواقع شركة سابك للمغذيات الزراعية وابن البيطار والبيروني.• 

التحويــل الرقمــي بال�مــل لجميــع العميــالت الداخليــة الخاصــة باألمــن كجــزء مــن تحقيــق اهــداف ســابك للتحــول • 
ــي.  الرقم

الحصــول علــى عضويــات الهيئة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والهيئة الســعودية للــدواء والغــذاء لجميع • 
المواقــع.

  اما بالنسبة  للبرامج التطويرية والتوعوية والتثقيفية
فقد قامت الشركة بما يلي:

o إجراء مجموعة متنوعة مــن البرامج التوعوية أثناء أعمال الصيانة
الدوريــة مثــل: الســالمة فــي ممارســة العمــل، وخطــة االســتعداد 
لحــاالت الطــوارئ، وآليــات الرفــع، والنظافــة العامــة، وإدارة وفصــل 

النفايــات، والــدروس المســتفادة مــن التجــارب الســابقة وغيرهــا.

o إجراء مجموعة متنوعة مــن البرامج التوعوية البيئية للموظفين
والمقاوليــن مثــل: برامــج الرعايــة المســؤولة وكذلــك برامــج 

ــا ــة عليه ــة المحافظ ــة وكيفي ــإلدارة البيئي ــددة ل متع

o والتأهيــل لدراســة تحليل مخاطــر العمليــات من خالل التدريــب
ــد. ــص معتم مرخ

o والتأهيل في هندســة العمليات لمراحلــه المتقدمة التدريــب
ــة معتمــدة. مــن خــالل مراكــز تدريبي

o االســتمرار فــي تدريــب وتأهيــل مختصيــن فــي مجــال البيئــة
والســالمة والصحــة المهنيــة مــن خــالل مجلــس االمتحانــات 

.(NEBOSH) المهنيــة  والصحــة  الســالمة  فــي  الوطنيــة 

o تنفيذ ٦ تدريبات وهمية لحاالت الطوارئ من دون سابق انذار
والحصول على االستجابة المطلوبة لها من �مل الفريق.

o االســتمرار في تدريب وتأهيــل مختصين في مجــال الحماية من
اإلشــعاع والصحــة المهنيــة مــن خــالل برامــج معتمــدة.

o تدريــب وتأهيــل فريق االســتجابة للتعامل مع المــواد والغازات
المنظمــة الوطنيــة للحمايــة مــن الحرائق  الخطــرة حســب متطلبــات

(NFPA 472)

o التدريبــات الوهميــة المتعــددة لحــاالت الطــوارئ وتقييم درجة
ــام. ــدار الع ــى م ــة عل ــتجابة والجاهزي االس

o تدريــب وتطويــر أفــراد األمــن الصناعــي فــي جميــع المجــاالت
ــات  ــب متطلب ــة وحس ــام الوظيفي ــاج المه ــب احتي ــة حس األمني
ــي أداء  ــاعد ف ــب ويس ــا يناس ــي بم ــن الصناع ــا لألم ــة العلي الهيئ

واجباتهــم العمليــة.

o خطــط تدريبيــة لجميــع الموظفين بمــا يخص األمن والســالمة
ــة. ــة والبيئ ــة المهني والصح

o التعــاون مــع الدفــاع المدني والقيــام بحملة توعويــة لمدارس
ــة  ــة الوقاي ــازل وكيفي ــي المن ــق ف ــار الحرائ ــة بأخط ــل للتوعي الجبي

ــا. منه

  الحصول على المركز الرابع لجائزة المنظمة العالمية للمغذيات الزراعية
«الورقة الخضراء ٢٠٢٠»

 الرابطــة الدوليــة للمغذيــات الزراعيــة (IFA) هــي جمعيــة عالميــة 
تضــم ٤٧٦ شــركة فــي ٦٧ دولــة. أحــد برامــج هــذه  للمغذيــات الزراعيــة
ــم األداء  ــا تقي ــي بدوره ــراء» والت ــة الخض ــزة الورق ــي «جائ ــة ه المنظم
ــات  ــاج المغذي ــر�ت إنت ــة لش ــة والبيئ ــالمة والصح ــي الس ــز ف المتمي

ــا ــل عضويته ــي تحم ــة الت الزراعي

في عام ٢٠٢٠م، شاركت شركة سابك للمغذيات الزراعية- سافكو سابقًا في 
هذا البرنامج وتم إخضاع طلب هذه المشاركة للعديد من معايير التقييم 
مثل توفير سجالت أداء السالمة والصحة والبيئة ودراسة الحالة المتعلقة 

بممارسات إدارة االبت�ر واألداء المحّسن لهذه المجاالت ومن ثم مقارنتها 
بالشر�ت االخرى المنافسة في نفس المجال. مؤخًرا تم االنتهاء من تقييم 
هذا المشار�ت ومنه حصلت شركة سابك للمغذيات الزراعية على المركز 

الرابع من بين ٤٧٦ عضًوا.



٢٠٢١

٢. استثمار الموارد البشرية

حافظت الشركة خالل العام ٢٠٢٠م على نسبة سعودة مرتفعة بلغت ٩٠٪ حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين بنظام التوظيف المباشر 
في الشركة حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠م (١٫٢٨٩) موظفًا. 

وتماشــيًا مــع الخطــة االســتراتيجية لتوطيــن الوظائــف قامــت الشــركة باالســتثمار فــي المــوارد البشــرية الوطنيــة حيــث تــم 
ــة،  ــة المؤهل ــات والمعاهــد. وإلعــداد الكــوادر الوطني توظيــف عــدد مــن الســعوديين حديثــي التخــرج مــن الجامعــات وال�ي
فقــد تــم خــالل العــام ٢٠٢٠م تدريــب وإشــراك عــدد مــن موظفــي الشــركة فــي الــدورات التدريبيــة وورش العمــل إلكســابهم 
الخبــرات الالزمــة، و�نــت أغلــب هــذه الــدورات بنظــام التدريــب عــن بعــد والتواصــل االفتراضــي وذلــك اتباعــًا لإلجــراءات االحترازيــة 
حيــث اســتفاد مجمــوع (١,١٦٩) موظفــًا مــن برامــج التدريــب المتعــددة عــن طريــق مراكــز التدريــب المتخصصــة وبرامــج ســابك 
اإللكترونيــة. كمــا تــم انضمــام (٥) موظفيــن جــدد للشــركة مــن خــالل برنامــج ســابك لالبتعــاث، فــي حيــن بلــغ عــدد المشــاركين 
ببرنامــج تدريــب المشــغلين المنتهــي بالتوظيــف (٤٨) متدربــًا. وقــد اســتفاد (٢٢٠) موظفــًا مــن (١٠٥) دورة تدريبيــة ضمــن برنامــج 

ســابك لتطويــر المشــرفين علــى رأس العمــل والــذي يعمــل علــى تطويــر الجانــب القيــادي. 
وتــم إلحــاق (٧٣) مــن موظفــي الشــركة فــي (١٣) دورة قياديــة عــن طريــق برنامــج ســابك للقيادييــن لتعزيــز وتحفيــز قدراتهــم 

القياديــة واإلداريــة بمــا ينعكــس إيجابــًا علــى رضــا الموظفيــن وزيــادة إنتاجيتهــم واســتقرارهم الوظيفــي. 
وضمــن اســتراتيجيات التطويــر والتدريــب، تــم تطبيــق برنامــج التطويــر الوظيفــي وتنميــة المواهــب والــذي يهــدف إلــى تطويــر 
قيــادات مســتقبلية حيــث يأتــي نجــاح األعمــال مــن االســتثمار المســتمر فــي رأس المــال البشــري ذو القــدرة والكفــاءة العاليــة. 
ــم (٣٦)  ــة- بتقدي ــاركة المعرف ــافكو لمش ــج س ــن برنام ــر -ضم ــب والتطوي ــافكو للتدري ــز س ــق مرك ــن طري ــركة ع ــت الش وقام
موضوعــًا متخصصــًا فــي المجــاالت المهنيــة والفنيــة مــن قبــل ذوي الخبــرات المهنيــة العاليــة فــي الشــركة واســتفاد مــن 

البرنامــج (٢٨٥) موظفــًا.
تولــي إدارة الشــركة اهتمامــًا بالغــًا لتطويــر الكفــاءات لديهــا مــن خــالل خطــط التطويــر الشــخصية، وبرامــج التــدرج الوظيفــي، 
التــي تضمــن اســتمرارية توفــر المواهــب المؤهلــة، كمــا تولــي إدارة الشــركة اهتمامــًا كبيــرًا لتوظيــف وتدريــب المهندســين 

الســعوديين بمــا يخــدم توجهــات واســتراتيجيات الشــركة.
وحرصــًا مــن إدارة الشــركة علــى تأميــن مســتقبل موظفيهــا الســعوديين وتحقيــق األمــان الوظيفــي لهــم، فقــد تبنــت عــددًا 
ــادة  ــل زي ــة تكف ــار بطريق ــى االدخ ــن عل ــجيع الموظفي ــى تش ــدف إل ــذي يه ــار ال ــج االدخ ــا برنام ــة، منه ــج التحفيزي ــن البرام م
مدخراتهــم، واإلســهام فــي تأميــن مســتقبلهم. وكذلــك برنامــج تمليــك الوحــدات الســكنية للموظفيــن الســعوديين الــذي 
يهــدف إلــى مســاعدة الموظــف علــى تأميــن ســكن لــه ولعائلتــه ينتهــي بالتملــك مــن خــالل قــروض أو إنشــاء وحــدات ســكنية.

٣. اإلنتاج والمبيعات

التشغيل واإلنتاج
ــري  ــن مت ــف ط ــام ٢٠٢٠م (٥٫٩٩٥) أل ــي للع ــي اإلجمال ــاج الفعل ــغ اإلنت بل
ــارب  ــا يق ــاع م ــام ٢٠١٩م، بارتف ــري للع ــن مت ــف ط ــة بـــ (٥٫٥٥١) أل مقارن
ــالل  ــة خ ــات المنتج ــي الكمي ــي التال ــم البيان ــح الرس ــبته(٨٪) ويوض نس

ــام ٢٠١٩م. ــاج الع ــة بإنت ــام ٢٠٢٠م مقارن الع

التسويق والمبيعات

ــت الشــركة بفضــل هللا مــن تســويق �فــة المنتجــات المخصصــة  تمكن
للبيــع، حيــث بلــغ إجمالــي الكميــات المباعــة خــالل العــام ٢٠٢٠م (٣٫٩٣٣) 
ألــف طــن متــري، مقارنــة بــــ (٣٫٥٣٥) ألف طــن متــري عــام ٢٠١٩م، بارتفاع 

مــا يقــارب نســبته (١١٫٣ ٪). 
ــي  ــام المال ــالل الع ــة خ ــات المباع ــي الكمي ــي التال ــم البيان ــح الرس ويوض

ــام ٢٠١٩م. ــات الع ــة بمبيع ٢٠٢٠م، مقارن
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• التحليل الجغرافي لإليرادات
يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية خالل العام المالي ٢٠٢٠م: 

٪٢٨
٪١٦

٪٦

٪٦

٪٢

٪٥

٪١٥

٪١١

٪١١

٤. األصول والخصوم ونتائج األعمال

بلــغ صافــي األربــاح ١٫٢٩٤ مليــون ريــال خــالل العــام المالــي الحالــي ٢٠٢٠م بانخفــاض مــا يقــارب نســبته (١٢ ٪)، مقارنــة بصافــي الربــح 
للعــام المالــي ٢٠١٩م والــذي بلــغ ١٫٤٧٣ مليــون ريــال.

نتائج األعمال (آالف الرياالت السعودية)

٢٠١٦م*٢٠١٧م*٢٠١٨م*٢٠١٩م*٢٠٢٠م*البيان

٣٫٣٢٧٫٥٤٢٣٫٢٨٧,٥٨٢٣٫٨٥٩٫٨٣٦٢٫٧٥٩٫٤٥٥٢٫٨٥٥٫٩٢٤اإليرادات

(١٫٤٨٩٫١٧٠)(١٫٥٦٠٫٢٥٢)(١٫٧٢٨٫٥٩٠)(١٫٥٩٣٫٥٥٧)(١٫٦٦٢٫٣٥٤)ت�ليف اإليرادات

١٫٦٦٥٫١٨٨١٫٦٩٤٫٠٢٥٢٫١٣١٫٢٤٦١٫١٩٩٫٢٠٣١٫٣٦٦٫٧٥٤مجمل الربح

١٫٢٩٤٫٤٠١١٫٤٧٣٫٩١٩١٫٧٣٨٫٤٣٨٨٧٨٫٦٢٨١٫٠٣٥٫٩٤٨صافي الربح

قائمة المركز المالي (آالف الرياالت السعودية)

٢٠١٦م*٢٠١٧م*٢٠١٨م*٢٠١٩م*٢٠٢٠م*البيان

٢٫٧١٣٫٥٥٩٢٫١٦٧٫٩٩٨٢٫٢٤٩٫٩٨١١األصول المتداولة ٫ ١٩٢٫٢٨١١٫٤٤٠٫١٦١

٧٫٢٨١٫٢١٨٧٫٤٩٤٫٥٤٤٧٫٢٥٤٫٤٨٦٧٫١٥٤٫٥٨٧٦٫٧٨٧٫٤٨٦األصول غير المتداولة

٩٫٩٩٤٫٧٧٧٩٫٦٦٢٫٥٤٢٩٫٥٠٤٫٤٦٧٨٫٣٤٦٫٨٦٨٨٫٢٢٧٫٦٤٧إجمالي األصول

٦٣٩٫١٠٧٦٨١٫٣٨٥٨٥٥٫٢٦٤٧٨٥٫٣٠٤٨٧٨٫٠٦٠الخصوم المتداولة

١٫١٩٥٫٠٦١٩٨٤٫٨٦٦٧الخصوم غير المتداولة ٤ ٣ ٫ ١ ٥ ٤٧٠٠٫٩٣٩٦٨٢٫٥٣٦

١٫٨٣٤٫١٦٨١٫٦٦٦٫٢٥١١٫٥٩٨٫٤١٨١٫٤٨٦٫٢٤٣١٫٥٦٠٫٥٩٦إجمالي الخصوم

.” IFRS”مالحظة: القوائم المالية للشركة لألعوام ٢٠٢٠م و٢٠١٩م و٢٠١٨م و٢٠١٧م و٢٠١٦م وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي 

٥. إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

نسبة التغير٪
التغيرات + 

أو (-)
ماليين الرياالت

البند
٢٠١٩م ٢٠٢٠م

(٪ ١) (٤٠) ٣٫٢٨٨ ٣٫٣٢٨ المبيعات

(٪ ٤) (٦٨) ١٫٥٩٤ ١٫٦٦٢ ت�فة المبيعات

(٪ ٢) (٢٩) ١٫٦٩٤ ١٫٦٦٥ إجمالي الربح

- - - - إيرادات تشغيلية أخرى

(٪ ٢) (٩) ٣٦٦ ٣٥٧ المصاريف اإلدارية والعمومية

(٪ ٢) (٢٠) ١٫٣٢٨ ١٫٣٠٨ األرباح التشغيلية

يعود سبب االنخفاض في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى
 •انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة

 •انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار
للعام بسبب ارتفاع الوعاء الزكوي  •ارتفاع مخصص الز�ة



٢٤٢٥

٦. المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

يوضــح الجــدول التالــي قيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي ز�ة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات 

أخــرى ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية، مــع وصــف موجــز لهــا وبيــان أســبابها (بــآالف الريــاالت)

البيان

٢٠٢٠م

بيان األسبابوصف موجز لها
المستحق حتى نهاية الفترة المالية المسدد

السنوية ولم يسدد

٢الز�ة ٣ ٫ ٤ ٥ ٤٦٢ مخصص للز�ة ٫٧٤٨
لعام ٢٠٢٠م

بانتظار الربط الزكوي النهائي 
لعام ٢٠٢٠م

المؤسسة العامة للتأمينات 
مخصص لشهر ٥٧٫٣٢٤٤٫٨٤١االجتماعية

سيتم دفعه خالل يناير ٢٠٢١مديسمبر ٢٠٢٠م

يتم الدفع عند تنفيذ ال يوجد مخصص٨١٢٠ت�ليف تأشيرات جوازات
الخدمة

٧. المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

المالي ٢٠٢٠م. العام خالل الشركة على قائمة قروض توجد ال

٨. الشر�ت التابعة

رأس مالهااسم الشركة التابعة
نسبة 

الملكية
نشاطها الرئيس

الدولة المحل 
الرئيس لعملياتها

الدولة محل 
التأسيس

١
الشركة الوطنية لألسمدة 

الكيماوية - ابن البيطار
تصنيع األسمدة٥٠ ٪٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

٢
شركة سابك الستثمارات 

المغذيات الزراعية *
٢٥٫٠٠٠

٪ ١٠٠

تعدين المعادن 
الكيميائية ومعادن 

وصنع  األسمدة
األسمدة والمركبات 

األزوتية

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

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

١
الشركة الوطنية لألسمدة 

الكيماوية - ابن البيطار
تصنيع األسمدة٥٠ ٪٤٩٤,٧٠٠,٠٠٠

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

٢
شركة الجبيل لألسمدة – 

البيروني
تصنيع األسمدة٥٠ ٪٦٧١,٥٠٠,٠٠٠

المملكة العربية 
السعودية

المملكة العربية 
السعودية

*وفــق صفقــة االســتحواذ المعلــن عنهــا فــي الســوق الماليــة الســعودية «تــداول» بتاريــخ ٠٤ ينايــر ٢٠٢١م»مشــار اليهــا فــي 
بنــد اســتراتيجية الشــركة»

 األسهم وأدوات الدين للشركة وشر�تها التابعة

تفاصيل األسهم للشركة وشر�تها التابعة:

نوع الشركةعدد األسهماسم الشركة

مساهمة مدرجة٤١٦٫٦٦٦٫٦٦٦ سابك للمغذيات الزراعية 

نوع الشركةعدد الحصصاسم الشركة

ذات مسؤولية محدودة٤٩٤٫٧٠٠الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (ابن البيطار)

تفاصيل أدوات الدين للشركة وشر�تها التابعة : 
لم تصدر الشركة أو أي من شر�تها التابعة أية أدوات دين (صكوك أو سندات) خالل السنة المالية ٢٠٢٠م.

٩. استثمارات واحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة

تحــرص الشــركة علــى تأميــن مســتقبل موظفيهــا الســعوديين وتحقيــق األمــان الوظيفــي لهــم مــن خــالل تبنيهــا لعــدد مــن 
البرامــج التحفيزيــة مثــل: برنامــج االدخــار الــذي يهــدف إلــى تشــجيع الموظفيــن علــى االدخــار، بطريقــة تكفــل زيــادة دخلهــم 
ــدوره تأميــن الســكن  ــذي يعــزز ب ــك برنامــج قــروض وتملــك الوحــدات الســكنية ال واإلســهام فــي تأميــن مســتقبلهم، وكذل

المناســب للموظفيــن وعائالتهــم. 

الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل السنة المالية ٢٠٢٠م لصالح موظفي الشركة: 
(آالف الرياالت السعودية)

الرصيد كما في
٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م خالل عام ٢٠٢٠م الرصيد كما في

٠١ يناير ٢٠٢٠م البند

٩٥٧٫٦٤٩ ١٨١٫٤٣٥ ٧٧٦٫٢١٤ م�فأة نهاية الخدمة

٨٥٫٠١٠ ١٦٫١٦٨ ٦٨٫٨٤٢ برنامج االدخار

٧٨٫٠٧٤ (٢٤٫٦٧٦) ١٠٢٫٨٤١ قروض وتمليك وحدات سكنية

١٫١٢٠٫٧٣٣ ١٧٢٫٨٣٦ ٩٤٧٫٨٩٧ اإلجمالي



٢٦٢٧

١٠. االستدامة 

عملــت شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة علــى رســم خطــط 
اســتراتيجية واضحــة، ووضــع أهــداف عمليــة محــددة لتحقيق 
اســتراتيجية االســتدامة ٢٠٢٥، وذلــك اســتنادًا إلــى قيــم 
ــادئ  ــة ومب ــاه البيئ ــي تج ــزام األخالق ــية وااللت ــركة األساس الش
ــه  ــالل جعل ــن خ ــزام م ــذا االلت ــدت ه ــا أك ــتدامة، كم االس
ــركة  ــت الش ــث قام ــركة. حي ــة الش ــن سياس ــيًا م ــزًء أساس ج
ــي  ــ�ر، ومرخص ــة واالبت ــابك (للتقني ــز) س ــع مراك ــاون م بالتع
التقنيــات التصنيعيــة العالمييــن بتخصيــص فريــق مــن خبرائهــا 
ــا  ــر مصانعه ــبل لتطوي ــل الس ــة أفض ــيها لدراس ومهندس

ــع  ورف
ــا  ــتدامة وجعله ــات االس ــز ممارس ــة وتعزي ــا اإلنتاجي كفاءته

ــه. ــذي ب ــًا ُيحت نموذج
ورغــم اآلثــار االقتصاديــة والصحيــة التــي تســببت بهــا جائحــة 
كورونــا (كوفيــد-١٩) فــي جميــع انحــاء العالــم، التزمــت شــركة 
ــتراتيجية  ــداف االس ــق االه ــة بتحقي ــات الزراعي ــابك للمغذي س
لالســتدامة ٢٠٢٥ وذلــك عــن طريق االلتــزام بتعليمــات حكومتنا 
الرشــيدة باتخــاذ اإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن انتشــار جائحــة 
كورونــا (كوفيــد-١٩) وضمــان ســالمة الموظفيــن وذويهــم. 

ــد مــن ورش العمــل وحلقــات  وكذلــك أقامــت الشــركة العدي
ــا  ــد التزاًم ــن بع ــركة- ع ــبكة الش ــر ش ــي عب ــف الذهن العص
كورونــا  جائحــة  انتشــار  مــن  للحــد  االحترازيــة  باإلجــراءات 
(كوفيــد-١٩)، لجمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن المقترحــات 
واألفــ�ر. كمــا حرصــت الشــركة علــى اســتمرار برامــج التدريــب 
المكثفــة عــن بعــد عبــر شــبكة الشــركة ونشــر الوعــي لــدى 
جميــع الموظفيــن والــذي بــدوره أدى إلــى رفــع مســتوى 
المبــادرات الذاتيــة لديهــم وتحفيزهــم علــى المشــاركة 
الفعالــة ممــا أثمــر عــن أفــ�ر خالقــة وحلــول ابت�ريــة مميــزة 
ــات  ــين عملي ــر وتحس ــي تطوي ــري ف ــ� جوه ــاهمت بش س
ــل  ــاه وأيضــًا تقلي ــاج وتخفيــض اســتهالك الطاقــة والمي اإلنت

ــة. ــازات الدفيئ ــواد والغ ــتهالك الم اس
ــة  ــم إضاف ــع ت ــي المصان ــاه ف ــتهالك المي ــن اس ــد م وللح
ــول  ــدف الوص ــاء به ــار الم ــتهالك بخ ــة اس ــرات لمراقب مؤش
ــاج  ــة انت ــك زادت كمي ــة لذل ــل. ونتيج ــتهالك األمث ــى االس ال
بخــار المــاء لمصنــع االمونيــا ٣ بعــد اكتمــال مشــروع التطويــر 
ــر  ــدة تبخي ــق وح ــد مراف ــاف أح ــم إيق ــه ت ــين وعلي والتحس
الميــاه بعــد ان قــام فريــق االســتدامة بدارســة إم�نيــة 
ــاه  ــة والمي ــظ الطاق ــتهالك لحف ــي االس ــل ف ــوزان األمث الت

ــاءة.  ــع الكف ورف
ــة  ــة التنمي ــق آلي ــن تدقي ــاء م ــم االنته ــر، ت ــاق آخ ــي نط وف
ــن  ــك ع ــاح وذل ــي بنج ــركة البيرون ــق ش ــي مراف ــة ف النظيف
طريــق الحــد مــن االنبعاثــات ٨٣,٨١٥ نقطــة للفتــرة مــن (٢٠١٧ - 
٢٠١٩) والتــي تمثــل زيــادة بمقــدار ٧٣٪ مقارنــة بفتــرة التدقيــق 

ــة (٢٠١٥-٢٠١٧). الماضي
ــتوى  ــض مس ــين وخف ــركة لتحس ــتراتيجية الش ــذا الس وتنفي
اســتهالك الطاقــة بحســب معاييــر المركــز الســعودي لكفــاءة 
الطاقــة (SEEC) فقــد حققــت شــركة ســابك للمغذيــات 
ــام  ــى لع ــة األول ــة للحزم ــداف المطلوب ــاح األه ــة بنج الزراعي
٢٠١٩م وجــاري العمــل علــى اســتيفاء المعاييــر لمصانــع شــركتي 

ــي. ــار والبيرون ــن البيط اب

١١. االعتمادية

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
ــق اســتراتيجيتها ٢٠٢٥ مســتفيدة  ــزة فــي اتجــاه تحقي المتمي
ــة.  ــرات الداخلي ــة والخب ــرية والمادي ــا البش ــة طاقاته ــن �ف م
ــة  ــك بالتنســيق مــع منظومــة مراكــز (ســابك) للتقني ــم ذل ت
ــاز  ــن إلنج ــة العالميي ــات التصنيعي ــي التقني ــ�ر، ومرخص واالبت
عــدة مشــاريع متعلقــة باالعتماديــة لتحقيــق األهــداف 

٢٠٢١م. - ــام    ٢٠٢٠ ــي الع ــا ف ــط له المخط
تحســين االعتماديــة هــو أحــد ر�ئــز هــذه االســتراتيجية، 
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة  وعليــه فقــد أتمــت الشــركة
مشــروعي االعتماديــة لمصنعــي ســافكو٣ وســافكو ٤ والــذي 
ت�ــل بالنجــاح وهلل الحمــد. ويليــه مشــروع االعتماديــة لمصنــع 
ــو  ــام ٢٠٢٠ – ٢٠٢١م وه ــالل ع ــذه خ ــرر تنفي ــار والمق ــن البيط اب
ــع  ــة ورف ــتغالل الطاق ــاءة اس ــين كف ــى تحس ــا إل ــدف أيض يه
موثوقيــة المصنــع وســيضيف بمشــيئة هللا مــا مقــداره 
(٢٥,٠٠٠) طــن متــري ســنويًا للطاقــة اإلنتاجيــة الحاليــة لمصنــع 
األمونيــا ابــن البيطــار.  واعتزمــت الشــركة فــي ســنة ٢٠٢٠م مــن 
القيــام بتطويــر برنامــج نظــام إدارة العمليــات والســالمة. حيــث 
ــركة  ــال وإدارات الش ــع أعم ــامل لجمي ــام ش ــذا النظ ــون ه يك
ــال  ــبيل المث ــى س ــمل عل ــذي يش ــي، وال ــع النواح ــن جمي م
ــة  ــن مرحل ــركة م ــي الش ــول ف ــاة األص ــة إدارة دورة حي كيفي
التصميــم والمشــاريع، إلــى التشــغيل والصيانــة ومنتهيــًا 
ــا  ــر عمره ــي اخ ــتبدالها ف ــا او اس ــادة تأهيله ــة إلع بالخط
االفتراضــي. ويهــدف نظــام إدارة العمليــات علــى وضــع خطــط 
ــن مســتمر تخلــق للشــركة افــاق جديــدة تســاهم  تحّسُ
ــداف  ــع أه ــى م ــع لتتماش ــتوى وأداء المصان ــع مس ــى رف عل
اســتراتيجية ٢٠٢٥. وهــذا بــدوره يســاهم فــي وصــول الشــركة 
ــا  ــع متطلباته ــن جمي ــًا بي ــر تناغم ــل أكث ــة عم ــى منظوم إل

ــة. ــاب المصلح ــات أصح ومتطلب

 ١٢. المسؤولية االجتماعية

تحــرص الشــركة علــى دورهــا الريــادي فــي المســؤولية االجتماعيــة، وبمــا تمليــه المشــاعر الوطنيــة والقيــم األخالقيــة، ومــع 
انتشــار (جائحــة كورونــا-١٩) علــى مســتوى العالــم، ســاهمت الشــركة مــن خــالل مبــادرات صنــدوق موظفــي ســابك الخيــري (ّبــر) 

فــي العديــد مــن المبــادرات وفيمــا يلــي نبــذة مختصــرة عــن هــذه المبــادرات:

١٣. الجودة الشاملة

حصلــت الشــركة خــالل ٢٠٢٠م علــى شــهادة (ISO:10015) حســب المعاييــر المعتمــدة بعــد تقييمهــا مــن قبــل هيئــة االعتمــاد 
.(DNV) الخارجــي دي إن ڤــي

تعــد هــذه الشــهادة مؤشــرًا موثوقــًا بــه لاللتــزام بأفضــل الممارســات فــي مجــال التدريــب والتطويــر ورافــد للتطوير والتحســين 

المســتمر لبرامــج التدريــب والتطويــر المهني بالشــركة.
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٢٨٢٩

التوقعات
المستقبلية

والمخاطر

١٣٠. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية 
٢٣٠. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة



٣٠٣١

١. الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات المستقبلية 

تهــدف شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة إلــى تنميــة حقــوق مســاهميها مــن خــالل االســتغالل األمثــل ألصولهــا ومواردهــا 
البشــرية والماليــة، ودراســة أيــة فــرص متاحــة لزيــادة الدخــل وفقــًا الســتراتيجية الشــركة القائمــة علــى التوســع والنمــو. كمــا 
تعمــل الشــركة علــى تســويق منتجاتهــا فــي مختلــف األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة مــن خــالل اتفاقيــة التســويق 
الموقعــة مــع شــركة (ســابك). وتعمــل كذلــك باســتمرار علــى متابعــة متطلبــات التشــغيل اآلمــن لمصانعهــا، وتوســيع قاعــدة 

زبائنهــا وذلــك لتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن.

ــدول  ــف مج ــاك توق ــيكون هن ــام ٢٠٢١م س ــا لع ــب خطته ــه حس ــاهميها بأن ــة لمس ــات الزراعي ــابك للمغذي ــركة س ــوه ش وتن
ــي: - ــو التال ــى النح ــام ٢٠٢١م عل ــن الع ــي م ــف األول والثان ــالل النص ــا خ لمصانعه

	 مصنــع (ابــن البيطــار) لمــدة ١٦ يومــًا وذلــك لتنفيــذ مشــروع تحســين االعتماديــة لمصنــع األمونيــا وإجــراء أعمــال ١.

ــام ١٢٠٢م. ــف األول لع ــي النص ــا ف ــا واليوري ــي األموني ــة لمصنع ــة الدوري الصيان

	 مصنع األمونيا (سافكو ٢) لمدة ٦ أيام وذلك إلجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف األول من عام ١٢٠٢م.٢.

	 مصنــع األمونيــا واليوريــا (ســافكو ٤) لمــدة ٦٣ يــوم وذلــك إلجــراء أعمــال الصيانــة الدوريــة فــي النصــف الثانــي مــن ٣.

عــام ١٢٠٢م.

	 مصنع اليوريا (سافكو ٥) لمدة ٢٣ يوم، وذلك إلجراء أعمال الصيانة الدورية في النصف الثاني لعام ١٢٠٢م.٤.

	 مصنــع ثنائــي ايثيــل الهيكســانول (البيرونــي) لمــدة ٣٢ يــوم وذلــك إلجراء أعمــال الصيانــة الدوريــة في النصــف الثاني ٥.

لعــام ١٢٠٢م.

ــ�ا  كمــا يمثــل تعــاون (ســابك) مــع (أرامكــو الســعودية) الستكشــاف مجــاالت التعــاون التــي مــن شــأنها تعظيــم القيمــة ل
الطرفيــن واالســتفادة منهــا فرصــة كبيــرة لشــركة (ســابك للمغذيــات الزراعيــة) لتحقيــق المنفعــة المشــتركة ولمصلحــة الزبائــن 
ــم  ــواد اللقي ــن م ــى م ــتفادة المثل ــة واالس ــواد الهيدروكربوني ــل الم ــالل ت�م ــن خ ــاهمين م ــة والمس ــراف ذات العالق واألط

والصيانــة، وفــي حــال افضــت هــذه الدراســات ألي فــرص جوهريــه ســوف يتــم اإلعــالن عنهــا ل�فــة المســتثمرين.

٢. المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة

نظام إدارة المخاطر 

أنشــأت الشــركة نظــام مت�مــل إلدارة المخاطــر يعمــل بمنهجيــة ثابتــة وشــمولية عاليــة للتأكــد من اســتمرارية أعمال الشــركة 
بمــا يحقــق أهدافهــا وتطلعاتهــا، مع االلتزام بجميــع المتطلبــات واألنظمــة والتأكــد مــن تطبيــق أحــدث النظــم واألســاليب 

فــي جميــع المجــاالت.

ــر  ــر اإلجــراءات والسياســات المتبعــة وتحديثهــا بمــا يســتجد لتوفي ــات الزراعيــة علــى تطوي وتقــوم إدارة شــركة ســابك للمغذي
نظــام رقابــي فعــال يتميــز بالشــمولية واالســتقاللية والشــفافية، كمــا تقــوم بتطويــر األنظمــة اإللكترونيــة وتطبيــق قواعــد 
الســلوك الوظيفــي وأخالقيــات المهنــة. كذلــك ومــن ضمــن مهــام إدارة الشــركة مراجعــة عمليــات التشــغيل وتقييــم المخاطــر 
المرتبطــة بهــا وإعــداد الخطــط الالزمــة الحتــواء هــذه المخاطــر او التقليــل مــن أثارهــا. وفــي المقابــل يقــوم ّ�ا مــن مراجــع 
ــابك  ــركة س ــك ش ــبة وكذل ــام للمحاس ــوان الع ــة، والدي ــة العمومي ــق الجمعي ــن طري ــه ع ــم تعيين ــذي يت ــي ال ــابات الخارج الحس
ــاء علــى مــا تقتضيــه خطــة المراجعــة لهــذه  ــات التشــغيل وبشــ� دوري بن بتنفيــذ مهــام مراجعــة حســابات الشــركة وعملي
كمــا تقــوم إدارة  الجهــات. باإلضافــة إلــى ذلــك، تقــوم إدارة المراجعــة الداخليــة باســتقاللية تامــة، بإصــدار تقاريرهــا بشــ� دوري.
الشــركة بعقــد ورش عمــل ودورات تدريبية تهــدف إلــى إنشــاء بيئــة رقابيــة انضباطيــة وبّنــاءة، ترفــع بهــا مســتوى الوعــي لــدى 

الموظفيــن بواجباتهــم والتزاماتهــم.

وتقــوم لجنــة المراجعــة فــي الشركة باإلشــراف على اآلليــة التــي تراقــب بهــا اإلدارة لالمتثــال لسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر 

ــة  ــاعدة لجن ــة بمس ــة الداخلي ــوم إدارة المراجع ــا. وتق ــر وتطبيقاته ــار إدارة المخاط ــة إط ــدى كفاي ــة م ــركة، ومراجع ــي الش ف
المراجعــة للشــركة فــي دورهــا الرقابــي وذلــك مــن خــالل القيام بمراجعــات منتظمــة ومخصصــة لألنشــطة والعمليــات الرئيســة 

لضوابــط وإجــراءات إدارة المخاطــر وتقييــم كفايتهــا، ويتــم رفــع نتائجهــا إلــى لجنــة المراجعــة.

ــدى  ــركة وم ــتراتيجية الش ــة باس ــة المتعلق ــتقبلية المحتمل ــر المس ــم للمخاط ــركة تقيي ــر بالش ــجل المخاط ــن س ــد تضم وق
مقدرتهــا لتنفيــذ التوســعات ودراســة البدائــل الممكنــة ومعوقــات التنفيــذ وســبل تفــادي تلــك المعوقــات أو التقليــل مــن 

أثارها. 

كمــا يتضمــن ســجل المخاطــر تقييــم المخاطــر المتعلقــة بعمليــات تشــغيل المصانع حيث قامت الشــركة في هــذا 
اإلجــراءات الالزمــة للتعامــل مــع هــذه المخاطر مــن خالل متابعة تطبيق اإلجــراءات المتعلقــة باإلنتــاج والعمليــات  الصدد باتخــاذ
التصنيعيــة وتلــك المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســالمة واألمــن وأمــن المعلومات كمــا قامــت بتنفيذ برامج اعتمادية لبعــض 
ــه  ــة لمصانعهــا ممــا ســيكون ل ــر المجدول المصانع بهــدف رفــع كفاءتهــا التشــغيلية وموثوقيتهــا وتخفيض التوقفــات غي

األثــر اإليجابــي علــى النتائــج الماليــة بــإذن هللا. 

ــر  ــي مخاط ــة ف ــة والمتمثل ــألدوات المالي ــتخدامها ل ــركة جراء اس ــا الش ــرض له ــد تتع ــي ق ــق بالمخاطر المالية الت ــا يتعل وفيم
االئتمــان والســيولة وبصفة رئيســة النقــد ومــا فــي حكمــه والذمــم المدينــة التجاريــة واألخــرى واســتثمارات فــي أوراق ماليــة 
ودفعــات مقدمــة وذمــم دائنــة ومصاريــف مســتحقة ومطلوبات تأجيريه ومطلوبــات أخــرى، فقــد قامــت الشــركة بدراســتها 

وتقييــم هــذه المخاطــر كمــا يلــي:

مخاطر االئتمان
ــة عــن الوفــاء  ــل أو طــرف آخــر في أداة مالي ــة للشــركة إذا مــا تعثر عمي ــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر الخســارة المالي تتمث
بالتزاماتــه التعاقديــة، وتنشــأ بصفــة رئيســية مــن الذمــم المدينــة المســتَحقة للشــركة مــن العمــالء واســتثمارها فــي األوراق 
الماليــة. ليــس لــدى الشــركة تركــزات جوهريــة لمخاطــر االئتمــان حيــث يتــم إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه عــادة لــدى بنــوك ذات 
تصنيــف ائتمانــي جّيــد، وتتــم المبيعــات بشــ� عــام إلــى شــركة ســابك، وهــي جهــة ذات عالقة لديها ســمعة ممتــازة فــي 

الســوق.

مخاطر السيولة
د عــن  تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مواجهــة الشــركة لصعوبــة الوفــاء بالتزاماتهــا المرتبطــة بمتطلباتهــا الماليــة التــي ُتســّدَ
طريــق تســليم النقديــة أو أصــل مالــي آخــر. تتمثــل منهجيــة الشــركة فــي إدارة الســيولة لتضمــن بقــدر اإلمــ�ن وجــود ســيولة 
ــد خســائر غيــر  نقديــة �فيــة لديهــا للوفــاء بالتزاماتهــا عنــد اســتحقاقها، فــي ظــل الظــروف العاديــة أو الصعبــة، دون أن تتكب�

ض لمخاطــر تضــّرُ بســمعة الشــركة. مقبولــة أو تتعــّرَ

مخاطر السوق
ــرات التــي تطــرأ علــى أســعار الســوق مثـــل أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة  تتمثــل مخاطــر الســوق فــي التغّيُ
ــر علــى دخــل الشــركة أو قيمــة مــا تملكــه مــن أدوات ماليــة. ويتمثــل الغــرض مــن إدارة مخاطــر  وأســعار األســهم التــي تؤث�
ض لمخاطــر الســوق والســيطرة عليهــا فــي ضــوء المعطيــات المقبولــة مــع تحســـين العائــد. لــم يطــرأ  الســوق فــي إدارة التعــّرُ

أي تغييــر علــى تعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق أو الطريقــة التــي يتــم بهــا إدارة هــذه المخاطــر وقياســها.

مخاطر األسعار
فــة كموجــودات ماليــة  ض الشــركة لمخاطــر أســعار األوراق الماليــة مــن االســتثمارات التــي تملُكهــا الشــركة والمصّنَ ينشــأ تعــّرُ
مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.  كمــا يتضمــن ســجل المخاطــر تقييــم المخاطــر المتعلقــة بنــزول 
ــن  ــر. وم ــذه المخاط ــع ه ــل م ــة للتعام ــراءات الالزم ــض اإلج ــاذ بع ــذا الصدد باتخ ــركة في ه ــعار المنتجات، حيث قامت الش أس
الجديــر بالذكــر انــه وبســبب تداعيــات جائحــة كورونــا خــالل عــام ٢٠٢٠م فقــد تأثــرت أســعار المنتجــات بشــ� ملحــوظ، وهــو مــا 

اســتدعى الشــركة بالتعــاون مــع فريــق التســويق باتخــاذ خطــوات وإجــراءات إضافيــة لتقليــل األثــر المالــي بســبب نــزول األســعار. 

مخاطر العمالت
ــرات فــي أســعار الصــرف العمــالت  مخاطــر العمــالت تمثــل المخاطــر الناتجــة مــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة التغي
ض الشــركة بصــورٍة جوهريــٍة للتقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة فــي ســياق أعمالهــا العاديــة،  األجنبيــة. وال تتعــّرَ
حيــث أن الشــركة لــم تجــر خــالل الســنة معامــالت هامــة بعمــالت غيــر الريــال الســعودي والــدوالر األمريكــي الثابــت ســعر صرفــه 

مقابــل الريــال الســعودي.
  



٣٢٣٣

مخاطر السلع
ض الشــركة لتأثيــر تقلبــات الســوق فــي أســعار مختلــف مدخــالت اإلنتــاج، بمــا فــي ذلــك الغــاز الطبيعــي وحمــض الكبريتيــك  تتعــّرَ
وحمــض الفوســفوريك.  وتديــر الشــركة مــن حيــن إلــى آخــر بعــض عناصــر مخاطــر أســعار الســلع مــن خــالل اســتخدام العقــود 

ذات األســعار الثابتــة.

مخاطر تشغيلية
ــات  ــق بعملي ــباب تتعل ــدة أس ــة لع ــرة نتيج ــر مباش ــرة أو غي ــارة مباش ــرض لخس ــر التع ــي مخاط ــغيلية ف ــر التش ــل المخاط تتمث
الشــركة والموظفيــن والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة وعوامــل خارجيــة أخــرى بخــالف مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق ومخاطــر 
ــا  ــارف عليه ــي المتع ــاط المؤسس ــر االنضب ــة ومعايي ــة والتنظيمي ــات القانوني ــن المتطلب ــة ع ــر الناجم ــل المخاط ــيولة مث الس

بشــ� عــام. تنتــج المخاطــر التشــغيلية عــن �فــة عمليــات الشــركة.

تقــع المســؤولية الرئيســية فــي تطويــر وتطبيــق الضوابــط الرقابيــة لمواجهــة المخاطــر التشــغيلية علــى عاتــق اإلدارة العليــا 
لــ� وحــدة مــن وحــدات األعمــال. حيــث يتــم دعــم هــذه المســؤولية مــن خــالل القيــام بشــ� عــام بتطويــر معاييــر الشــركة 

الخاصــة بــإدارة المخاطــر التشــغيلية ضمــن المجــاالت التاليــة: 

متطلبات الفصل المالئم بين الواجبات، بما في ذلك التفويض المستقل الخاص بالمعامالت.• 

متطلبات الرقابة على المعامالت.• 

التقيد بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى. • 

توثيق الضوابط واإلجراءات.• 

ــة يتــم تنفيــذه مــن قبــل إدارة المراجعــة  ــر الشــركة مــن خــالل برنامــج مراجعــات دوري ــزام بمعايي كمــا يتــم مراقبــة مــدى االلت
الداخليــة وتتــم مناقشــة نتائــج المراجعــات مــع إدارة وحــدة األعمــال المعنيــة مــع تقديــم تقاريــر موجــزة إلــى لجنــة المراجعــة 

ــا للشــركة. واإلدارة العلي

إدارة رأس المال
ان رأس المــال هــو حــق ملكيــة عائــد للمســاهمين فــي الشــركة. ويتمثــل الغــرض الرئيــس مــن إدارة رأســمال الشــركة فــي دعــم 

أعمالهــا وتحقيــق أقصــى قيمــة للعائد علــى المســاهمين.

وتتمثــل سياســة المجلس فــي المحافظــة علــى قاعــدة رأســمال قويــة بحيــث تحافــظ علــى ثقــة المســتثمر والجهــة الدائنــة 
ــالت  ــوم بتعدي ــا وتق ــ� رأس ماله ــركة بإدارة هي ــوم الش ــتقبلية. تق ــل المس ــورات العم ــتدامة تط ــن اس ــوق وتضم والس
ــذي تحــدده الشــركة  ــد علــى رأس المــال ال ــة. ويراقــب مجلــس اإلدارة العائ ــرات فــي الظــروف االقتصادي عليــه فــي ضــوء التغي
ــة  ــي منهجي ــرات ف ــاك أي تغّيُ ــن هن ــم تك ــاهمين. ول ــوق المس ــي حق ــى إجمال ــوًما عل ــغيلية مقس ــطتها التش ــة أنش نتيج
الشــركة المتعلقــة بــإدارة رأس المــال خــالل الســنة. كمــا يراقــب مجلــس اإلدارة مســتوى توزيعــات أربــاح األســهم العاديــة علــى 

ــا. ــة خارجي ــال المفروض ــات رأس الم ــة لمتطلب ــر�تها الزميل ــن ش ــركة وال أي م ــع الش ــال. وال تخض ــاهمين وإدارة رأس الم المس

ــجل  ــن س ــث تضم ــة، حي ــة ذات العالق ــات النظامي ــر المتعلقة بااللتزام بالمتطلب ــم المخاط ــن تقيي ــركة ع ــل الش ــم تغف ــا ل كم
ــد المخاطــر المتعلقة باالحتفاظ بالمــوارد البشــرية وتأكيدهــا علــى تحســين بيئــة العمــل بمــا ينعكــس  المخاطــر كذلــك تحدي
نظــم  ٢١٠٢:١٠٣٢٢ OSI فــي  العالميــة  الجــودة  بمتطلبات شــهادة  تزال الشــركة ملتزمة  األداء. ومــا  إيجابًا لالرتقاء بمســتوى 
ــد  ــان الح ــن ضم ــا م نه ــن وُيمك� ــت ممك ــرع وق ــاج بأس ــادة اإلنت ــي إع ــاعدها ف ــتمرارية األعمال (SMCB) مما يس إدارة اس

لعمالئهــا. وخدمتهــا  األدنى لالنقطاعات واســتمرارية إنتاجيتها 



٣٤٣٥

حوكمة الشركة
١٣٦. هي� الحوكمة

٢٣٧. المساهمون
٣٤١. مجلس اإلدارة 

٤٤٩. لجان مجلس االدارة
٥٥٤. اإلدارة التنفيذية 

٦٥٦. م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
٧٦٣. اإلقرارات بموجب الئحة حوكمة الشر�ت

٨٦٤. الصفقات مع األطراف ذات العالقة
٩. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة 

الداخلية
٦٥

١٠٦٦. ال�مة الختامية



٣٦٣٧

١. هي� الحوكمة

تلتــزم الشــركة بأنظمــة وقواعــد الحوكمــة الصــادرة مــن الجهــات التنظيميــة، حيــث وضعــت الشــركة اإلطــار العــام لحوكمتهــا 
ــرارات  ــاذ الق ــة اتخ ــؤوليات، وكيفي ــدد األدوار والمس ــا تح ــن خالله ــي م ــات الت ــات والسياس ــن التنظيم ــة م ــة مجموع المتضمن
ومباشــرتها، والرقابــة علــى تنفيذهــا، فــي ظــل قواعــد الشــفافية التــي تحقــق المســاءلة وتعــزز كفايــة األداء، وذلــك اســتنادًا 
إلــى األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، ويتولــى مجلــس اإلدارة متابعــة تطبيــق أنظمــة الحوكمــة للتحقــق مــن ســالمة ودقــة 
التطبيــق لضمــان االلتــزام بأفضــل ممارســات الحوكمــة، والتأكــد مــن تبنــي وتطبيــق أفضــل األنظمــة فــي الضبــط وااللتــزام، التي 

تكفــل حقــوق العامليــن والمســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح علــى حــٍد ســواء.

ويتكون اإلطار العام لهي� حوكمة شركة «سابك للمغذيات الزراعية» من التالي:

كمــا تطبــق الشــركة جميــع األحــ�م الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــر�ت الصــادرة عــن هيئــة 
الســوق الماليــة باســتثناء بعــض األحــ�م االسترشــادية الــواردة أدنــاه :

أسباب عدم التطبيقنص المادة / الفقرةرقم المادة / الفقرة

المادة السبعون:
تشكيل لجنة إدارة المخاطر

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

مادة استرشاديه
* تقوم لجنة المراجعة حاليًا باختصاصات لجنة المخاطر 
حسب ما تنص عليه الئحتها المعتمدة من الجمعية 

العامة.

المادة الحادية والسبعون:
اختصاصات لجنة إدارة المخاطر

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

الالئحة)

مادة استرشاديه
* تقوم لجنة المراجعة حاليًا باختصاصات لجنة المخاطر 
حسب ما تنص عليه الئحتها المعتمدة من الجمعية 

العامة.

المادة الثانية والسبعون:
اجتماعات  لجنة إدارة المخاطر

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

الحاجة إلى ذلك.
مادة استرشاديه

المادة الثامنة والسبعون:
تقرير المراجعة الداخلية

حسب النصوص والفقرات الواردة في 
المادة الثامنة والسبعون

مادة استرشاديه

المادة الخامسة والتسعون:
تشكيل لجنة حوكمة الشر�ت

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

٢. المساهمون 

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

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 
ــى  ــر عل ــي وأعمالهــا بمــا ال يؤث ــر فــي وضعهــا المال ــة تطــورات مهمــة قــد تطــرأ ويكــون لهــا تأثي ــى نحــو مســتمر بأي عل
قدرتهــا التنافســية، عــن طريــق موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) وموقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت ووســائل 
االتصــال األخــرى، بغــرض مســاعدة المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية بنــاًء علــى معلومــات صحيحــة ووافيــة، وضمــان 
عــدم تســرب المعلومــات إلــى بعــض المســتثمرين دون البعــض اآلخــر وحصــول �فــة األطــراف المســتفيدة علــى فــرص مت�فئــة 
ــن  ــاح ع ــة باإلفص ــراءات الخاص ــات واإلج ــذ السياس ــى تنفي ــرص عل ــة وح ــركة بدق ــزم الش ــة. وتلت ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ف
التطــورات الهامــة والبيانــات الماليــة وتقاريــر األداء وفقــًا للمتطلبــات القانونيــة واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات الــواردة 
مــن الجهــات ذات االختصــاص، كذلــك تحــرص الشــركة علــى اســتالم مســاهميها ألرباحهــم المســتحقة مــن خــالل تذكيرهــم 
بضــرورة تحديــث بياناتهــم والتأكــد مــن ربــط أرقــام الحســابات البنكيــة بمحافــظ التــداول لضمــان وصــول أرباحهــم دون تأخيــر.

كمــا حرصــت الشــركة علــى اإلفصــاح بنحــو منتظــم فــي موقــع الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) عــن األحــداث المعينــة 
والتطــورات الجوهريــة والبيانــات الماليــة وفقــا لألحــ�م المنظمــة لإلفصــاح والشــفافية واتاحتهــا للمســاهمين والمســتثمرين 
وأصحــاب المصالــح، حيــث تــم اإلعــالن خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م عــن العديــد من األحــداث والقــرارات 

مــن خــالل ١٦ إعالنــًا موجهــًا لمســاهمي الشــركة، والجــدول التالــي يوضــح هــذه اإلعالنــات:

المراجع الخارجي

الجهات التنظيمية

المراجعة الداخلية

الجمعية العامة للمساهمين

أمين عام مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذيةلجان مجلس اإلدارة

لجنة التحول اإلستراتيجيلجنة المراجعة

لجنة الم�فآت والترشيحات

إدارة شؤون مجلس اإلدارة
و عالقات المستثمرين

إدارة الصيانة

إدارة السالمة والبيئة
واألمن الصناعي

إدارة التشغيل 

إدارة الشؤون الفنية 

إدارة المالية والتخطيط

الرئيس التنفيذي

إدارة تطوير القوى العاملة
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الموضوعتاريخ اإلعالنالرقم

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو ) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٣/يناير/٢٠٢٠م١
٢٠١٩م (اثنا عشر شهرًا)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩م٢٣/فبراير/٢٠٢٠م٢

تدعو شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ٠٤/مارس/٢٠٢٠م٣
(االجتماع األول)

١٩/مارس/٢٠٢٠م٤
اعالن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن آخر التطورات بخصوص دعوة المساهمين لحضور 

الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)٣٠/مارس/٢٠٢٠م٥

٠٦/ابريل/٢٠٢٠م٦

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن صدور عدم ممانعة من الهيئة العامة للمنافسة على 
إتمام عملية التركز االقتصادي الستحواذ شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) على �مل حصص شركة 
(سابك الستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأس مال شركة سافكو من خالل إصدار أسهم لمالك 

شركة (سابك الستثمارات المغذيات الزراعية)

٢٨/ابريل/٢٠٢٠م٧
تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-٠٣- 

٢٠٢٠م (ثالث أشهر)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية ( سافكو) عن قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على ١٤/مايو/٢٠٢٠م٨
المساهمين عن النصف األول من العام ٢٠٢٠م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية ( سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣٠-٢٢٠٦/يوليو/٢٠٢٠م٩
-٢٠٢٠م (ستة أشهر)

٠٦/أكتوبر/٢٠٢٠م١٠
تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس 

مالها لغرض االستحواذ على جميع الحصص في رأس مال شركة سابك الستثمارات المغذيات الزراعية

٢٠/أكتوبر/٢٠٢٠م١١
تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩ -٢٠٢٠م 

(تسعة أشهر)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن إتاحة االطالع على تعميم المساهمين الخاص بزيادة ٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م١٢
رأس مال الشركة

٢٧/أكتوبر/٢٠٢٠م١٣
تدعو شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير 

العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (االجتماع األول)

١٩/نوفمبر/٢٠٢٠م١٤
تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت 

الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (االجتماع األول)

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توقف مؤقت لمصنع سافكو ٤ إلجراء اعمال الصيانة١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م١٥

١٥/ديسمبر/٢٠٢٠م١٦
تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على 

المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٠م

 سياسة توزيع األرباح

تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح، ســواًء �نــت نقديــة أو عينيــة أو زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق 

منــح أســهم، علــى ضوابــط عديــدة يراعــى فيهــا صافــي األربــاح المحققــة، والتدفقــات النقديــة، وسياســة التوزيــع 

ذكــر وفيمــا  الــواردة فــي النظــام األســاس للشــركة، كمــا يراعــى عنــد التوزيعــات العينيــة مصالــح الشــركة وجميــع مــا

يخــص التوزيعــات النقديــة أو العينيــة يتــم بنــاًء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة إلــى الجمعيــة العامــة للشــركة بمــا 

يتماشــى مــع جميــع األنظمــة ذات العالقــة. وقــد أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن النصــف 

ــم صرفهــا عــن النصــف األول مــن العــام ٢٠٢٠م، كمــا  ــال عــن � ســهم، وقــد ت األول مــن العــام ٢٠٢٠م، بواقــع (١) ري

أوصــى المجلــس بصــرف (١) ريــال عــن النصــف الثانــي مــن العــام ٢٠٢٠م. 

ويوضــح الجــدول التالــي نســب األربــاح التــي تــم توزيعهــا علــى المســاهمين عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١

ديســمبر ٢٠٢٠م باإلضافــة إلــى نســبة األربــاح المقتــرح توزيعهــا فــي نهايــة الســنة وإجماليهــا: 

األرباح التي تم                               
توزيعها خالل السنة

األرباح المقترح توزيعها
 في نهاية السنة

اإلجمالي

النصف الثاني 
٢٠١٩م

النصف األول 
٢٠٢٠م

٣٥٪١٠٪١٠٪١٥٪النسبة

٤٧٦٫٠٣٥١٫٥١٧٫٧٠١*٦٢٤٫٩٩٩٤١٦٫٦٦٧اإلجمالي (آالف)

نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة ٢١ يونيو ٢٠٢٠م٢٩ مارس ٢٠٢٠متاريخ االستحقاق
للشركة

* تــم زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ٤٫١٦٦٫٦٦٦٫٦٦٠ ريــال ســعودي إلــى ٤٫٧٦٠٫٣٥٤٫٠٤٠ ريــال ســعودي وهــو مــا يمثــل زيــادة بنســبة 
١٤٫٢٥٪ فــي رأس مــال الشــركة وذلــك بإصــدار عــدد ٥٩٫٣٦٨٫٧٣٨ ســهم عــادي جديــد



٤٠٤١

  بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة
ــات ــذه الجمعي ــن له ــس اإلدارة الحاضري ــاء مجل ــماء أعض وأس

يوضــح الجــدول التالــي تواريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن 
لهــا خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م، وذلــك علــى النحــو التالــي:

٢٩ مارس ٢٠٢٠م 
جمعية عامة عادية

١٨ نوفمبر ٢٠٢٠م 
جمعية عامة غير 

عادية

ية
مع

لج
ن ل

ري
ض

حا
 ال

ضاء
ألع

ء ا
ما

س
حضرحضررئيس مجلس اإلدارةاألستـاذ/ يوسف بن عبد هللا البنيانأ

حضرــــنائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/سمير بن علي آل عبدربه (٢)

حضرحضرعضو مجلس اإلدارةالدكتور/ ولـيـد بـن مـحـمد العـــيـسى

حضرحضرعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ عبـدالعزيز بن هـبدان الهـبدان 

حضرــــعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين (٢)

حضرــــعضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ محمد بن عبدهللا الباحسين (٢)

حضرحضرعضو مجلس اإلدارة األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني

نائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس/ أنــس بـن يـوسـف كـنتـاب (١)
ــــحضر(سابقًا)

عضو مجلس اإلدارةاألستاذ/ مـحمـد بـن حـمـود العـوهلي (١)
ــــحضر(سابقًا)

عضو مجلس اإلدارةالمهندس/ يوسف بن عبدالرحمن الزامل (١)
ــــحضر(سابقًا)

١. انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

٢. بداية عضويته من تاريخ تشكيل مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م

 طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها
قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بطلب سجالت المساهمين 

(١٠ مرات) ويبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:

السببالتاريخالرقم 

إعداد تقارير داخلية للشركة٣ فبراير ٢٠٢٠م١

إعداد تقارير داخلية للشركة٢٥ فبراير ٢٠٢٠م٢

إعداد تقارير داخلية للشركة١١ مارس ٢٠٢٠م٣

إعداد تقارير داخلية للشركة١٠ مايو ٢٠٢٠م٤

استحقاق توزيع أرباح عن النصف الثاني من ٢٠١٩م.٢ يونيو ٢٠٢٠م٥

إعداد تقارير داخلية للشركة١٠ نوفمبر ٢٠٢٠م٦

إعداد تقارير داخلية للشركة١٤ نوفمبر ٢٠٢٠م٧

إعداد تقارير داخلية للشركة٩ ديسمبر ٢٠٢٠م٨

إعداد تقارير داخلية للشركة٩ ديسمبر ٢٠٢٠م٩

إعداد تقارير داخلية للشركة٩ ديسمبر ٢٠٢٠م١٠

٣. مجلس اإلدارة

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، وقــد تــم تعيينهــم خــالل اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 
٢٩ مــارس ٢٠٢٠م، ولمــدة ثــالث ســنوات.

منصب العضوتصنيف العضويةالعضوت

رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيأ/ يوسف بن عبدهللا البنيان١

نائب رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيم/  سمير بن علي آل عبد ربه  *٢

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيد/ وليد بن محمد العيسى٣

عضو مجلس اإلدارةمستقلأ/  عبدالعزيز بن هبدان الهبدان٤

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيأ/  محمد بن عبدهللا الباحسين *٥

عضو مجلس اإلدارةمستقلأ/  سليمان بن عبدالعزيز الحصين *٦

عضو مجلس اإلدارةمستقلأ/ يوسف بن محمد السحيباني٧

* تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م



٤٢٤٣

  المؤهــالت العلميــة والخبــرات العملية الحالية والســابقة ألعضــاء مجلــس اإلدارة واللجان
ــابقة  ــس اإلدارة الس ــاء مجل ــات أعض ــة وعضوي ــس واإلدارة التنفيذي ــن المجل ــة ع المنبثق

ــا ــة وخارجه ــل المملك ــة داخ والحالي

األستاذ / يوسف بن عبد هللا البنيان
رئيس مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية: نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس التنفيذي (شركة سابك)

الوظائف السابقة والخبرات: رئيس مجموعة األعمال B20 لمجموعة العشرين G20 – من ١١ يناير 
٢٠١٥م إلى ١٤ فبراير ٢٠١٥م نائب الرئيس التنفيذي للمالية لشركة (سابك) – من ١٥ أكتوبر ٢٠١٣م 
إلى ١٠ يناير ٢٠١٥م نائب الرئيس التنفيذي لوحدة العمل االستراتيجية للكيماويات (سابك) – من ١

فبراير ٢٠٠٨م إلى ١٤ أكتوبر ٢٠١٦م نائب للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (سابك) – مدير عام 
لشركة (سابك) في منطقة األمريكيتين في هوستن – مدير عام (سابك) آسيا في سنغافورة – 

المدير التجاري لـ (سابك) في الواليات المتحدة األمريكية وأمري� الالتينية.

المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة الماجستير في (اإلدارة الصناعية) ودرجة 
الب�لوريوس في (االقتصاد)

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التحول االستراتيجي

الوظائف الحالية: نائب الرئيس التنفيذي لوحدة األعمال االستراتيجية للمغذيات الزراعية

الوظائف السابقة والخبرات: من ١ يناير ٢٠١٧م إلى ٣١ يناير ٢٠١٨م نائب الرئيس لسلسلة اإلمدادات 
العالمية – من ١ يوليو ٢٠١٥م إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٦م نائب الرئيس لوحدة أعمال األوكسجينات – من 

١ نوفمبر ٢٠٠٩م إلى ٣٠ يونيو ٢٠١٥م نائب الرئيس لالتصاالت واألعالم – من ١ سبتمبر ٢٠٠٥م إلى ٣١
أكتوبر ٢٠٠٩م المدير العام التنفيذي لشركة طيف

المؤهل العلمي:
حصل المهندس سمير على درجة الب�لوريوس في (هندسة وعلوم الحاسب اآللي).

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

عضو لجنة التحول االستراتيجي

الوظيفة الحالية: العضو المنتدب (شركة أصيلة لالستثمار)

الوظائف السابقة والخبرات: من ٢٠١٦م حتى ٢٠١٩م الرئيس التنفيذي لالستثمار بشركة أصيلة 
لالستثمار-من ٢٠١٤م إلى ٢٠١٦م أستاذ مشارك ب�ية الدراسات العليا اإلدارية بباريس، فرنسا-من 

٢٠٠٩م إلى ٢٠١٤م أستاذ مساعد ب�ية الدراسات العليا اإلدارية بباريس، فرنسا-من ٢٠٠٤م إلى 
سيتي بارك) -من ١٩٩٧م إلى ٢٠٠٠م  ٢٠٠٩م مساعد للبحوث العلمية بجامعة والية بنسلفانيا (ينفر

مهندس كهربائي بالشركة السعودية للبتروكيماويات (صدف) بمدينة الجبيل

المؤهل العلمي :حصل الدكتور وليد على درجة الدكتوراه في (المحاسبة) ودرجة الماجستير 
في (إدارة األعمال) ودبلوم فوق الجامعي في (إدارة األعمال) ودبلوم فوق الجامعي في 

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

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

عضو لجنة التحول االستراتيجي

الوظيفة الحالية: مدير عام شركة واحة الصحة

الوظائف السابقة والخبرات: مساعد المحافظ للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية - خبرة عملية بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ألكثر من ٣٠ عام-عضو في عدد 

من مجالس اإلدارات واللجان في الشر�ت المساهمة.

المؤهل العلمي: حصل األستاذ عبد العزيز على درجة الماجستير في (اإلدارة) ودرجة الب�لوريوس 
في (إدارة األعمال) ودبلوم في (المالية واالقتصاد)

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: مدير عام الرقابة المالية (المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية)

  الوظائف السابقة والخبرات: عمل خالل العام المالي ٢٠١٥م مديرًا إلدارة عمليات الموارد
البشرية بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كما عمل من يناير ٢٠١٣م إلى فبراير ٢٠١٥م 

بالشؤون المالية بالمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.

المؤهل العلمي :حصل األستاذ محمد على درجة الماجستير في (البنوك والمالية وإدارة 
المخاطر) ودرجة الب�لوريوس في (المحاسبة).

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الم�فآت والترشيحات
عضو لجنة التحول االستراتيجي

الوظيفة الحالية: متقاعد

  الوظائف السابقة والخبرات: من ابريل ٢٠٠٥م إلى مايو ٢٠١١م رئيس شركة ينبع السعودية
للبتروكيماويات (ينبت) – من أغسطس ١٩٩٧م إلى مارس ٢٠٠٥م مدير عام الشؤون المالية 

والمواد شركة (ينبت) – من سبتمبر ١٩٩٢م إلى يوليو ١٩٩٧م المراقب المالي شركة ينبع 
السعودية للبتروكيماويات (ينبت) – من أكتوبر ١٩٨٨م إلى ١٩٩٢م مدير إدارة المواد شركة 

ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت).

المؤهل العلمي :حصل األستاذ سليمان على درجة الب�لوريوس في (إدارة أعمال وتسويق).



٤٤٤٥

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة االستثمارات الرائدة)

  الوظائف السابقة والخبرات: من يوليو ٢٠١٦م إلى مارس ٢٠١٨ م مدير إدارة المراجعة الداخلية
(شركة مالذ للتأمين) –من فبراير ٢٠١٥ م إلى يونيو ٢٠١٦ م مدير المخاطر التشغيلية – شركة 
المتوسط والخليج (ميد غلف) -من ديسمبر ٢٠١٠ م إلى فبراير ٢٠١٥ م استشاري كبير (ارنست 

ويونغ).

المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة الماجستير في (اإلدارة المالية) ودرجة 
الب�لوريوس في (المحاسبة).

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

الوظيفة الحالية: مدير عام المواهب والتنظيم، الموارد البشرية

  الوظائف السابقة والخبرات: مدير عام الموارد البشرية – سابك أمري�، مدير عام إدارة
المواهب العالمية – سابك، مدير الموارد البشرية العالمية – سابك، مدير تبادل المواهب 

العالمية – سابك الموارد البشرية، مدير أدارة الموارد البشرية.

المؤهل العلمي: حصل األستاذ خالد على درجة الب�لوريوس في الهندسة (هندسة الحاسب 
اآللي) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

األستاذ/ بدر بن إبراهيم البدر

 عضو لجنة المراجعة

مدير عام إدارة المخاطر والبيانات (شركة سابك) الوظيفة الحالية:

الوظائف السابقة والخبرات:

مدير عام إدارة المخاطر (شركة سابك)، مدير المراجعة الداخلية (شركة سابك)، خبرات متنوعة 
في الشركة البريطانية للطيران والفضاء وصندوق التنمية الصناعية السعودي، مراجع معتمد 

(CISA)، استشاري نظام ساب معتمد، عضو معهد المراجعين الداخليين الدولي، عضو جمعية 
 ،(ISACA) تدقيق ومراقبة نظم المعلومات

المؤهل العلمي :درجة الماجستير في اإلدارة، درجة الب�لوريوس في علوم الحاسب اآللي، حاصل 
على العديد من برامج اإلدارة والقيادة التنفيذية

 .يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها

عضوية مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها االسم
داخل أو خارج المملكة

عضوية مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها داخل أو 
خارج المملكة

أ/ يوسف بن عبدهللا البنيان

داخل المملكة:
  (سابك) الشركة السعودية للصناعات األساسية

(مساهمة مدرجة).
  (سابك للمغذيات الزراعية) شركة سابك للمغذيات الزراعية

(مساهمة مدرجة).
  (سايت) المعلومات لتقنية الوطنية الشركة

(مساهمة مقفلة).
  (السعودية المالية السوق شركة
 .(مساهمة مقفلة) (تداول)
 .المجلس االستشاري لوزارة المالية
 .الهيئة العامة للتجارة الخارجية
 .الهيئة الملكية للجبيل وينبع
 .الهيئة العامة للموانئ

خارج المملكة:

 .االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
 .المجلس الدولي التحادات الكيماويات

داخل المملكة:
  شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت) (ذات

مسؤولية محدودة).
  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) (مساهمة

مدرجة)
  شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا) (ذات مسؤولية

محدودة).
  شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) (ذات

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

محدودة).

خارج المملكة:
شركة سابك آسيا الباسيفيك (ذات مسؤولية محدودة).

م/ سمير بن علي آل عبدربه

داخل المملكة:
 .(مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية
  شركة الجبيل لألسمدة (البيروني) (ذات مسؤولية

محدودة).
  شركة سابك لخدمات اإلمدادات (ذات مسؤولية

محدودة).
  المركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة المستدامة

(استدامة).

خارج المملكة:

 .(مساهمة مقفلة) شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
 .(اتحاد) االتحاد العربي لألسمدة
 .(اتحاد) االتحاد العالمي لألسمدة
 .(اتحاد) االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

داخل المملكة:
  شركة سابك لخدمات التخزين (ساب تانك) (ذات مسؤولية

محدودة).
  شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية (كيم

تانك) (ذات مسؤولية محدودة).
  شركة الميثانول الوطنية (ابن سينا) (ذات مسؤولية

محدودة).
  الشركة السعودية اليابانية لألكربلونيترايل (شروق) (ذات

مسؤولية محدودة).
  (الكيالت) الشركة السعودية للكيماويات العضوية المعدنية

(ذات مسؤولية محدودة).

خارج المملكة:
 .الجمعية اآلسيوية للوقود النظيف

د/ وليد بن محمد العيسى

داخل المملكة:
 (مساهمة مقفلة) شركة العقيق للتنمية العقارية
 (مساهمة مدرجة) شركة طيبة القابضة
 (مساهمة مقفلة) شركة أصيلة القابضة
  الشركة السعودية للضيافة التراثية نزل (مساهمة

مقفلة)
 .(مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية
 (مساهمة مدرجة) شركة مدينة المعرفة االقتصادية

داخل المملكة:

 (مساهمة مدرجة) شركة هرفي للخدمات الغذائية
 (مساهمة مقفلة) الشركة العربية للمناطق السياحية أراك
 (مساهمة مقفلة) شركة واحة األلياف الزجاجية

أ/ عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
داخل المملكة:

 .(مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية

داخل المملكة:
  الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) (مساهمة

مدرجة)
 (مساهمة مقفلة) شركة مركز مكة الطبي
 (مساهمة مدرجة) بنك الجزيرة
 (مساهمة مدرجة) البنك السعودي الفرنسي
  شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

(مساهمة مدرجة)
 (مساهمة مدرجة) شركة االتصاالت السعودية
 (مساهمة مقفلة) شركة السعودي الفرنسي المالية

 أ/ محمد بن عبدهللا الباحسين
داخل المملكة:

 (مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية

داخل المملكة:

 (مساهمة مقفلة) شركة دار التملك

 أ/ سليمان بن عبدالعزيز الحصين

داخل المملكة:
  مسؤولية) شركة تقنيات مركبات البالستيك المحدودة

محدودة)
 (مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية

داخل المملكة:

  شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) (مساهمة
مدرجة)
  الشركة العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد) (ذات مسؤولية

محدودة)
  الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) (ذات مسؤولية

محدودة)

أ/ يوسف بن محمد السحيباني
داخل المملكة:

 (مساهمة مدرجة) شركة سابك للمغذيات الزراعية
داخل المملكة: 

ال يوجد
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 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

     عقد مجلس اإلدارة (٦) اجتماعات خالل السنة المالية ٢٠٢٠م، و�ن سجل الحضور على النحو التالي:

إسم العضو

االجتماع 

األول

االجتماع 

الثاني

االجتماع 

الثالث

االجتماع 

الرابع

االجتماع 

الخامس

االجتماع

السادس

اإلجمالي

٢٣ فبراير 

٢٠٢٠م

٢٩ مارس 

٢٠٢٠م

٢٦ ابريل 

٢٠٢٠م

١٤ مايو 

٢٠٢٠م

١٦

أغسطس 

٢٠٢٠م

١٤

ديسمبر 

٢٠٢٠م

٦√√√√√√األستاذ/ يوسف عبد هللا البنيان

٥√√√√√xالمهندس/ سمير علي آل عبد ربه * 

٦√√√√√√الدكتور/ وليد مـحمد الـعيسى

٦√√√√√√األستاذ/ عبد العزيز هبدان الهبدان

٥√√√√√xاألستاذ/ محمد عبدهللا الباحسين *

٥√√√√√xاألستاذ/ سليمان عبدالعزيز الحصين *

٦√√√√√√األستاذ/ يوسف محمد الـسحيباني

√المهندس/ أنس يوسف كنتاب * *

انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

١

١√المهندس/ يوسف عبدالرحمن الزامل * *

١√األستاذ/ محمد حمود الـعوهلي * *

*     تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠م 
** انتهت عضويته في المجلس بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م

  وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضاء مجلــس إدارة
ــة، وأي  ــر�تها التابع ــن ش ــركة أو أي م ــن الش ــهم أو أدوات دي ــي أس ــم ف ــركة وأقربائه الش

ــرة ــة األخي ــنة المالي ــالل الس ــوق خ ــك الحق ــة أو تل ــك المصلح ــي تل ــر ف تغيي

أعضاء مجلس اإلدارة:

وصــف أليــة مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس اإلدارة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات 
ديــن الشــركة.

اإلسم

نهاية العامبداية العام

صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير

عدد األسهم
أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

يوسف بن عبد هللا 
الـبـنـيـان

١٩٥٪٢٫٩٥٠٠٫٠٠٫٠٨٫٧٠٠٠٫٠٠٫٠٥٫٧٥٠

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠سمير علي آل عبدربه

وليد بن محمد 
الـعـيـســـــى

٤٫٠٠٠٠٫٠٠٫٠٤٫٠٠٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠

عبد العزيز بن هبدان 
الهبدان

٦٣٠٪٥٠٠٠٫٠٠٫٠٣٫٦٤٩٠٫٠٠٫٠٣٫١٤٩

محمد بن عبدهللا 
الباحسين

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠

سليمان بن عبدالعزيز 
الحصين

١٠٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠١٠٠٠٫٠٠٫٠١٠٠

يوسـف بن محمد 
السـحيباني

٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠

الشركة السعودية 
للصناعات األساسية 

(سابك) ويمثلها 
رئيس مجلس اإلدارة 
األستاذ/ يوسف بن 

عبد هللا البنيان ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس/  سمير علي 
آل عبدربه  والدكتور/  

وليد بن محمد 
الـعـيـســـــى

٤٪١٧٩٫١٣٥٫٨٣٢٠٫٠ ٢ ٫ ٩ ٤٪٩١٧٩٫١٣٥٫٨٣٢٠٫٠ ٢ ٫ ٩ ٩٠٫٠٠٫٠

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

ويمثلها األستاذ/  محمد 
بن عبدهللا الباحسين

٨٫٨٥٠٫٠٠٫٠٪٨٫٨٥٣٦٫٨٨٩٫٤٦٨٠٫٠٪٣٦٫٨٨٩٫٤٦٨٠٫٠
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  ــاهمين ــات المس ــه بمقترح ــة أعضائ ــس اإلدارة إلحاط ــا مجل ــي اتخذه ــراءات الت اإلج
وأدائهــا  الشــركة  حيــال  وملحوظاتهــم 

ــذا  ــدف ه ــة». ويه ــة العام ــات الجمعي ــس اإلدارة اجتماع ــو مجل ــور عض ــوب حض ــى «وج ــس اإلدارة عل ــل مجل ــة عم ــص الئح تن
ــا. ــركة وأدائه ــال الش ــم حي ــم وملحوظاته ــي مقترحاته ــاهمين، وتلق ــارات المس ــى استفس ــة عل ــراء لإلجاب اإلج

ومــن جانــب آخــر فــإن النظــام األســاس للشــركة يكفــل للمســاهمين فــي اجتماعــات الجمعيــة العامــة االشــتراك فــي المــداوالت 
ــت إجــراءات  ــي تضمن ــز التواصــل مــع مســاهمي الشــركة اعتمــد المجلــس سياســة وإجــراءات اإلفصــاح الت والنقاشــات، ولتعزي

تكفــل للمســاهمين حــق االستفســار وطلــب المعلومــات واإلجابــة علــى استفســاراتهم بمــا ال يضــر بمصالــح الشــركة.

  ،الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه
ــدت. ــركة إن وج ــا بالش ــم وعالقته ــت بالتقيي ــي قام ــة الت ــة الخارجي والجه

اعتمــد مجلــس اإلدارة معاييــر األداء لتقييــم أعمالــه وأعضائــه ولجانــه المنبثقــة، وقــد تــم تعييــن جهــة خارجيــة مســتقلة شــركة 
ــي ٢٠١٩م،  ــام المال ــالل الع ــم خ ــة التقيي ــت عملي ــد تم ــه وق ــس وأعضائ ــم أداء المجل ــاس (Governance Compass) لتقيي كومب

حيــث أظهــرت نتائــج التقييــم بــأن مجلــس اإلدارة يعمــل بكفــاءة مــن النواحــي الجوهريــة.
وضــع مجلــس اإلدارة فــي � مــن الئحــة عمــل مجلــس اإلدارة وجميــع لوائــح عمــل لجــان مجلــس اإلدارة إجــراء لتقييــم أعمــال 

المجلــس واللجــان بشــ� دوري.

  األعمــال والعقــود التــي تكون الشــركة طرفــًا فيها، وفيهــا أو �نت فيهــا مصلحة ألحد
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو لكبــار التنفيذييــن فيهــا أو ألي شــخص ذي عالقــة بــأي منهــم

ناقش أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماعاتهم في العام المالي ٢٠٢٠م البنود التالية:

 زيادة رأس مال الشركة
 المعالجة المحاسبية

لغــرض « االســتحواذ علــى شــركة (ســابك الســتثمارات المغذيــات الزراعيــة) عــن طريــق زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــالل إصــدار 
أســهم لمــالك شــركة (ســابك الســتثمارات المغذيــات الزراعيــة).»

وأبلــغ الســادة األعضــاء ممثلــي شــركة ســابك وهــم ١-  األســتاذ/ يوســف عبــد هللا البنيــان, ٢- المهنــدس/ ســمير علــي آل عبــد 

ربــه, ٣- الدكتــور/ وليــد محمــد العيســى بــأن شــركة ســابك طــرف ذو عالقــة ولذلــك امتنعــوا عــن التصويــت علــى هــذه البنــود.

٤. لجان مجلس االدارة

المراجعة: اوًال: لجنة

وفقــًا لالئحــة عمــل لجنــة المراجعــة، تشــ� لجنــة المراجعــة بقــرار مــن 
الجمعيــة العامــة العاديــة للشــركة، بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس اإلدارة، 
ال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة وال يزيــد علــى خمســة مــن غيــر أعضــاء 
مجلــس اإلدارة التنفيذييــن ســواًء مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم 
نسبة حضور األعضاءوتحــدد الجمعيــة مهــام اللجنــة وضوابــط عملهــا وم�فــآت أعضائهــا.

لالجتماعات (١٠٠٪)

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي: 

ر الموارد .	١ الرقابــة واإلشــراف علــى أداء وأنشــطة إدارة المراجعة الداخلية في الشــركة، من أجل التحقق مــن توّفُ
الالزمــة ومــدى فاعليتهــا فــي أداء األعمــال والمهــام المنوطــة بها.

دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة المراجعة الداخلية والموافقة عليها..	٢
دراســة ومراجعة نظــم وضوابط الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشــركة وإعــداد التقارير الالزمة .	٣

عــن رأيهــا بشــأن مــدى كفايتــه.
دراســة تقاريــر إدارة المراجعــة الداخلية في الشــركة ومتابعة تنفيذ اإلجــراءات التصحيحيــة للمالحظات الواردة .	٤

فيهــا.
بعة لدى الشــركة أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة .	٥ دراســة السياســات المحاســبية المّتَ

بشــأنها فيمــا يتعلــق بالجوانــب الرقابيــة.
دراســة القوائــم الماليــة األوليــة -ربــع الســنوية- والســنوية والبيانــات المالية للشــركة وإعالناتهــا المتعلقة .	٦

بأدائهــا المالــي قبــل عرضهــا واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وإبــداء الــرأي والتوصيــة فــي شــأنها لضمــان 
نزاهتهــا وعدالتهــا وشــفافيتها.

ي – بناًء علــى طلب مجلس اإلدارة – فيما إذا �ن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشــركة .	٧ إبــداء الــرأي الفن�
ــز  ــم المرك ــتثمرين تقيي ــاهمين والمس ــح للمس ــي تتي ــات الت ــن المعلوم ــة وتتضم ــة ومفهوم ــة ومتوازن عادل

المالــي للشــركة وأدائهــا ونمــوذج عملهــا واســتراتيجيتها.
التوصيــة لمجلس اإلدارة بترشــيح مراجعي الحســابات وعزلهــم وتحديد أتعابهم وتقييــم أدائهم بعد التحقق .	٨

مــن اســتقاللهم ومراجعــة نطــاق عملهــم وشــروط التعاقــد معهــم وإبــداء مرئياتهــا حيــال ذلــك.
تقييــم أداء عمــل مراجعــي الحســابات ومراجعة خطــة عملهــم واإلجابة على استفســاراتهم وكذلك دراســة .	٩

ــة. ــم بشــأنها مــع اإلدارة التنفيذي ــة ومتابعــة مــا ت ــم المالي ــى القوائ تقاريرهــم ومالحظاتهــم عل
١٠	 بشأنها.. الالزمة اإلجراءات الشركة اتخاذ من والتأكد الرقابية الجهات تقارير نتائج مراجعة
١١	 العالقة.. ذات والتعليمات والسياسات واللوائح باألنظمة الشركة التزام من التحقق
١٢	 البحــث فــي أي مســائل يثيرها المديــر المالي للشــركة أو من يتولى مهامه أو مســؤول االلتزام في الشــركة .

أو مراجــع الحســابات.
١٣	 المالية، وأي مســائل . القوائم على تطرأ قد التي المحاســبية والتقديرات الجوهرية التغييرات ومراجعة دراســة

ــابات،  الحس ــي ومراجع ــة التنفيذي اإلدارة ــع م ــتها ــة ومناقش ــر المالي ــا التقاري ــة تتضمنه ــر مألوف ــة أو غي مهم
بشــأنها. الــرأي وإبــداء

١٤	 رفــع مــا تراه من مســائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشــأنها إلــى مجلس اإلدارة وإبــداء توصياتها باإلجــراءات التي .
يتعيــن اتخاذهــا.

١٥	 دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس اإلدارة ورفع توصياتها إلى المجلس إلتخاذ القرار..
١٦	 تقــوم اللجنــة باختصاصــات لجنــة إدارة المخاطــر المنصوص عليهــا في الئحــة حوكمة الشــر�ت الصادرة عن .

هيئــة الســوق الماليــة.
١٧	 م�فأته وتقييم . واقتــراح الداخلية المراجعة بــإدارة األول المســؤول عزل أو بتعيين اإلدارة لمجلــس التوصيــة

ســنوي. بشــ� أدائــه
١٨	 مرئياتها حيال . وتقديــم العالقة، ذوي األطراف مــع الشــركة تجريها أن المقترح والتعامالت العقــود مراجعــة

اإلدارة. مجلــس إلــى ذلــك
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عقــدت لجنــة المراجعــة (٣١) اجتمــاع خــالل الســنة الماليــة ٠٢٠٢م، و�ن ســجل الحضــور علــى النحــو 
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اسم العضو

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
األستاذ/ عبدالعزيز بن 

هبدان الهبدان
(رئيس اللجنة)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
الدكتور/ وليد بن 

محمد العيسى
(عضو اللجنة)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

بداية عضويته 
من تاريخ تشكيل 
اللجنة من قبل 
الجمعية العامة 
بتاريخ ٢٩ مارس 

٢٠٢٠ م

األستاذ/ بدر بن 
إبراهيم البدر

(عضو اللجنة) 

انتهت عضويته بنهاية دورة اللجنة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠٢٠م √ √ √
األستاذ/محمد 

إبراهيم آل الشيخ 
(عضو اللجنة)  

توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض 
ــم  ــه وتقيي ــد أتعاب ــه وتحدي المجلــس األخــذ بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزل

أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي، ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا.
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.

ثانيًا: لجنة الم�فآت والترشيحات: - 

اإلدارة مجلــس أعضــاء غيــر مــن والترشــيحات الم�فــآت لجنــة والترشــيحات، تتشــ� الم�فــآت لجنــة عمــل وفقــًا لالئحــة
أن علــى خمســة عــن يزيــد وال ثالثــة عــن أعضائهــا عــدد يقــل وال غيرهــم مــن أو المســاهمين مــن ســواء التنفيذييــن

مســتقل. إدارة مجلــس عضــو بينهــم مــن يكــون

يلي:   ما ومهامها اللجنة اختصاصات تشمل

والتوصية.	١ الشــركة في التنفيذيين وكبار المنبثقــة ولجانه اإلدارة مجلــس ألعضاء الم�فآت سياســة إعــداد
للشــركة. العامــة الجمعيــة مــن العتمادهــا بشــأنها، وذلــك اإلدارة لمجلــس

التشــريعات.	٢ على تطرأ قــد التي للتغيــرات مالءمتها مــن للتأكــد دوري بشــ� الم�فــآت سياســة مراجعــة
ــا،  لتحقيقه ــة الالزم ــالت والمؤه ــارات والمه ــتراتيجية االس ــركة الش ــداف ــة، وأه العالق ذات ــات والتنظيم

ــة السياس ــذه ه ــى عل ــة المقترح ــرات التغيي ــوص بخص اإلدارة ــس لمجل ــة والتوصي
بالشــركة.	٣ التنفيذيين وكبار عنه المنبثقة ولجانــه اإلدارة مجلس أعضــاء بم�فآت اإلدارة لمجلــس التوصيــة

للشــركة. العامــة الجمعيــة مــن المعتمــدة وفقــًا للسياســة

التنفيذيين..	٤ وكبار عنه المنبثقة ولجانه اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة الم�فآت عن سنوي تقرير إعداد
بشأنها..	٥ الشركة، والتوصية في للموظفين تمنح التي الم�فآت أنواع تحديد
من.	٦ العتمادها بشــأنها، وذلــك للمجلــس اإلدارة، والتوصيــة مجلــس لعضويــة ومعاييــر سياســة إعــداد

ــركة. للش ــة العام ــة الجمعي
المعتمدة..	٧ العضوية ومعايير وفقًا لسياسة المجلس لعضوية بالترشيح اإلدارة لمجلس التوصية
وصف.	٨ اإلدارة، وإعداد مجلــس لعضوية المناســبة المهارات من المطلوبة لالحتياجات الســنوية المراجعــة

المطلوبــة. والمؤهــالت للقــدرات
قد.	٩ التي للتغيــرات مالءمتها مــن للتأكد دوري بشــ� اإلدارة لمجلس العضويــة ومعايير سياســة مراجعــة

والمؤهــالت والمهــارات االســتراتيجية الشــركة العالقــة، وأهــداف ذات والتنظيمــات التشــريعات علــى تطــرأ
السياســة. هــذه علــى المقترحــة التغييــرات بخصــوص اإلدارة لمجلــس لتحقيقهــا، والتوصيــة الالزمــة

١٠	 بشأنها.. اإلدارة، والتوصية مجلس لعضوية الترشح في للراغبين المصالح تعارض حاالت دراسة
١١	 إجراؤها.. يمكن التي التغييرات شأن في التوصيات ورفع اإلدارة مجلس هي� دراسة
١٢	 الشركة.. مصلحة مع يتفق بما معالجتها اإلدارة، واقتراح مجلس في والقوة الضعف جوانب تحديد
١٣	 المنبثقــة، والتوصية. لجانــه أعضــاء أو اإلدارة مجلــس أعضــاء أحــد مركز شــغور حال فــي اإلجــراءات وضــع

ــأنها. بش
١٤	 المنبثقة.. ولجانه وأعضائه اإلدارة مجلس أعمال لتقييم األداء بمعايير اإلدارة لمجلس التوصية
١٥	 اإلدارة.. مجلس ألعمال تخصيصه العضو على يجب الذي الوقت تحديد
١٦	 العضو. �ن إذا مصالــح تعارض أي وجــود المســتقلين، وعدم األعضاء اســتقاللية من ســنوي بشــ� التأكد

أخــرى. شــركة إدارة مجلــس عضويــة يشــغل
١٧	 المستقلين.. واألعضاء التنفيذيين غير واألعضاء التنفيذيين لألعضاء وظيفي وصف وضع
١٨	 منه.. المنبثقة اللجان أعضاء أو المجلس عضو عزل أو ترشيح بإعادة اإلدارة لمجلس التوصية
١٩	 نشــاط. البرنامج يغطي بحيث المســتجدين المجلس ألعضاء تعريفي برنامج بوضع اإلدارة لمجلس التوصية

والقانونيــة. الماليــة وجوانبهــا أعمالهــا وطبيعــة الشــركة
٢٠	 القــدرات. وتحديــد التنفيذييــن كبــار لتعييــن المناســبة والمعاييــر بالسياســات اإلدارة لمجلــس التوصيــة

ــى عل ــرأ تط ــد ق ــي الت ــرات للتغي ــا مالءمته ــن م ــد للتأك دوري ــ� بش ــا ــة، ومراجعته المطلوب ــارات والمه
ــا. لتحقيقه ــة الالزم ــالت والمؤه ــارات والمه ــتراتيجية االس ــركة الش ــداف أه

٢١	 في. التوصيات ورفــع الشــركة في التنظيمي الهي� ومراجعة التنفيذيين لكبــار الوظيفي الوصــف وضــع
إجراؤهــا. يمكــن التــي التغييــرات شــأن

٢٢	 شأنها.. في والتوصية التنفيذيين كبار أحد مركز شغور حال في الوظيفي التعاقب إجراءات وضع



٥٢٥٣

ــجل  ــة ٠٢٠٢م، و�ن س ــنة المالي ــالل الس ــات خ ــيحات (٥) اجتماع ــآت والترش ــة الم�ف ــدت لجن عق
ــي: ــو التال ــى النح ــور عل الحض

(٥
م (

رق
ع 

ما
جت

اال
٢م

٠٢
٠/١

١/
٢٢

(٤
م (

رق
ع 

ما
جت

اال
٢م

٠٢
٠/٠

٨/
١٠

(٣
م (

رق
ع 

ما
جت

اال
٢م

٠٢
٠/٠

٧/
١

(٢
م (

رق
ع 

ما
جت

اال
٢م

٠٢
٠/٠

٥/
١٢

(١
م (

رق
ع 

ما
جت

اال
٢م

٠٢
٠/٠

١/
٢٣

اسم العضو

√ √ √ √ X االستاذ / سليمان بن عبد العزيز الحصين
(رئيس اللجنة) (١)

√ √ √ √ X االستاذ / محمد بن عبد هللا الباحسين
(عضو اللجنة) (١)

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

√ √ √ √ X األستاذ / خالد بن عبد العزيز المحيسن
(عضو اللجة) (١)

X X X X √ األستاذ/ مـحمد بن حـمود العـوهلي
(رئيس اللجنة- سابقًا) (٢)

X X X X √ األستاذ/ أنـس بن يــوسـف كــنـتاب
(عضو اللجنة- سابقًا) (٢)

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

ثالثًا: لجنة التحول االستراتيجي 

ُشــ�ت لجنــة التحــول االســتراتيجي بقــرار مــن مجلــس اإلدارة �جنــة مؤقتــة بتاريــخ ١٤ مايــو ٢٠٢٠م وتضــم اللجنــة فــي 
عضويتهــا أربعــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة.

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

متابعــة الخطــط العامــة والتصاميــم والتنفيــذ األمثل إلطــالق الهويــة الجديدة للشــركة محليــًا وإقليميًا .	١
ــًا.  وعالمي

تقــوم اللجنة بمتابعة الجاهزية العامة للشــركة من جميــع النواحي اإلدارية والماليــة والهي�ية والقدرات .	٢
والكفــاءات بمــا يتطلبــه وضعهــا الجديــد فيمــا بعــد مرحلــة االســتحواذات األخيــرة مــن شــركة (ســابك) وخطط 

النمــو والتحــول االســتراتيجي وذلــك بعــد التنســيق مــع لجــان المجلــس الدائمــة.
متابعــة نقــل المشــاريع االســتراتيجية التنمويــة والتقنيــة أيــًا �نــت مراحــل تطورهــا الحالية من الشــركة .	٣

الســعودية للصناعــات االساســية (ســابك) إلــى شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة ومــا قــد يســتجد مــن فــرص 
اســتمراريتها وتطورهــا مــن خــالل شــركة ســابك للمغذيــات الزراعيــة. ومشــاريع، وذلــك لضمــان

أي اختصاصات أخرى ت�ف بها اللجنة من مجلس اإلدارة. .	٤

عقــدت لجنــة التحــول االســتراتيجي (٦) اجتماعــات خــالل الســنة الماليــة ٠٢٠٢م، و�ن ســجل الحضــور 
ــو التالي: ــى النح عل

اسم العضو

االجتماع 
األول

٠١ يونيو
٢٠٢٠م

االجتماع 
الثاني

٠٩ يونيو 
٢٠٢٠م

االجتماع 
الثالث

١٠ سبتمبر 
٢٠٢٠م

االجتماع 
الرابع

٠٥ نوفمبر 
٢٠٢٠م

االجتماع 
الخامس

٠٨ نوفمبر 
٢٠٢٠م

االجتماع 
السادس

١٦ نوفمبر 
٢٠٢٠م

المهندس/ سمير بن علي آل عبد ربه
(رئيس اللجنة)

√√√√√√

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

√√√√√√

االستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة)

√√√√√√

األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز الحصين
(عضو اللجنة)

√√√√√√

علمــَا بــأن لجنــة دراســة اســتحواذ شــركة (ســابك للمغذيــات الزراعيــة) على اســتثمارات شــركة 
(ســابك) فــي الشــر�ت التابعــة التــي تنتــج المغذيــات الزراعية

والتــي شــ�ت مــن مجلــس اإلدارة بتاريــخ ١٦ ديســمبر ٢٠١٨م �جنــة مؤقتــة تحــت مســمى «لجنــة دراســة اســتحواذ شــركة (ســابك 
للمغذيــات الزراعيــة) علــى اســتثمارات (ســابك) فــي الشــر�ت التابعــة التــي تنتــج المغذيــات الزراعيــة، قــد تــم انتهــاء األعمــال 

المناطــة بهــا بتاريــخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م وتــم اشــعار هيئــة الســوق الماليــة فــي حينــه.

وقــد عقــدت لجنــة دراســة اســتحواذ شــركة (ســابك للمغذيــات الزراعيــة) على اســتثمارات شــركة 
(ســابك) فــي الشــر�ت التابعــة التــي تنتــج المغذيــات الزراعيــة (١) اجتمــاع خــالل الســنة الماليــة 

٠٢٠٢م، و�ن ســجل الحضــور علــى النحــو التالــي:

االجتماع األولاسم العضو
٢٣ فبراير ٢٠٢٠م

الدكتور/ وليد بن محمد العيسى
 (رئيس اللجنة)

√

االستاذ/ مـحمد بن حـمود العـوهلي 
(عضو اللجنة)

√

االستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة)

√

األستاذ/ يوسف بن محمد السحيباني
 (عضو اللجنة)

√
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٥. اإلدارة التنفيذية 

المهندس / أحمد بن محمد الجبر
رئيس الشركة

الوظائف السابقة والخبرات: خبرة عملية تتجاوز (٣٠) عامًا في الشركة السعودية للصناعات 
األساسية (سابك) شملت عدة مجاالت في اإلدارة، التصنيع باإلضافة إلى الشؤون الفنية.

خالل مسيرته العملية شغل العديد من المناصب التنفيذية منها منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
الجبيل لألسمدة (البيروني)، الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) وحاليًا شركة األسمدة 

العربية السعودية (سابك للمغذيات الزراعية).

المؤهل العلمي :حصل المهندس أحمد على درجة الب�لوريوس في (الهندسة الكيميائية 
التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كذلك العديد من البرامج المتخصصة في 

تأهيل القادة وكبار التنفيذيين

المهندس / عبد الجليل بن حسن العلوان
المدير التنفيذي إلدارة التشغيل – إبن البيطار - البيروني

الوظائف السابقة والخبرات: مدير تنفيذي إلدارة الصيانة لشركة سابك للمغذيات الزراعية 
-تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة سابك للمغذيات الزراعية، وذلك ضمن خبرته 

الممتدة ألكثر من ٢٦ عاما.

حصل المهندس عبد الجليل على درجة الب�لوريوس في (الهندسة  المؤهل العلمي:
الكهربائية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

المهندس / عبد هللا بن صالح الحربي
المدير التنفيذي إلدارة التشغيل – سابك للمغذيات الزراعية 

الوظائف السابقة والخبرات: قائد فريق العمل في مشروع سابك-أرامكو المشترك لتحويل 
البترول الخام الى بتروكيماويات في ينبع – مدير عام التشغيل في شركة ابن زهر (مشروع 
مشترك بين سابك، اكو فيول اإليطالية وابي كورب) - مدير عام اإلدارة الفنية والصيانة في 

شركة ابن زهر - تقلد العديد من المناصب في شركة ينبت (مشروع مشترك بين سابك 
وشركة ايكسون موبيل االمريكية) كما عين مدير تنفيذي للعديد من المشاريع الكبرى في 

شركة سابك.

المؤهل العلمي :حصل المهندس عبد هللا على درجة الب�لوريوس في الهندسة 
الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باإلضافة إلى العديد من الدورات 
التدريبية القيادية إلعداد القادة، كما شارك في العديد من اللجان التطويرية في شركة 

سابك وشر�ئها محليا وعالميا.

المهندس / فيصل بن فهد الشهراني
المدير التنفيذي لإلدارة الفنية

الوظائف السابقة والخبرات: المدير التنفيذي إلدارة تشغيل سافكو - مدير أعلى تشغيل 
مشروع سافكو ٥ - مدير أعلى تشغيل سافكو  ٤- عضو اللجنة الفنية لالتحاد العربي 

لألسمدة - المشاركة في إدارة وتشغيل مشاريع سافكو ٤ وسافكو ٥ - تقلد العديد من 
المناصب في شركة سافكو - المدير التنفيذي للعديد من المشاريع في شركة سافكو وابن 

البيطار والبيروني.

المؤهل العلمي: حصل المهندس فيصل على درجة الب�لوريوس في (الهندسة الكيميائية 
التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باإلضافة إلى العديد من الدورات 

التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد القادة

المهندس / عبد الرحمن بن دخيل الدخيل
المدير التنفيذي إلدارة الصيانة

الوظائف السابقة والخبرات: مدير أعلى صيانة مصانع سافكو ٤ وسافكو ٥ – مدير أعلى 
- المشاركة في  اداره المشاريع لسافكو وابن البيطار – مدير أعلى إدارة هندسة المصانع
إدارة وتشغيل مشاريع أخرى االعتمادية لمصنع سافكو ٤ وسافكو ٣ - تقلد العديد من 

المناصب في شركة سافكو

المؤهل العلمي :حصل المهندس عبد الرحمن على درجة الب�لوريوس في (الهندسة 
المي�نيكية) من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، باإلضافة إلى العديد من الدورات 

التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد القادة

األستاذ/ علي بن سعيد الدوسري
المدير التنفيذي للمالية والتخطيط

الوظائف السابقة والخبرات: خبرة إمتدت ألكثر من ٢٦ سنة تقلد خاللها العديد من 
المناصب القيادية واإلدارية في شر�ت مثل شركة أرامكو السعودية وشركة شفرون فلبس 

السعودية وشركة معادن للفوسفات والشركة السعودية للكهرباء.

علي على درجة الماجستير في (إدارة االعمال) من جامعة  المؤهل العلمي :حصل األستاذ
هال بالبحرين، كما حصل على درجة الب�لوريوس في (المحاسبة) من جامعة الملك فيصل 

باألحساء.
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  وصــف ألي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود لكبــار التنفيذييــن
وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــر�تها التابعــة، وأي تغييــر فــي 

ــرة ــة األخي ــنة المالي ــالل الس ــوق خ ــك الحق ــة أو تل ــك المصلح تل

كبار التنفيذيين الحاليين:
وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في

 أسهم أو أدوات دين الشركة

اإلسم

نهاية العامبداية العام
صافي 
التغيير

نسبة 
التغيير

عدد األسهم
أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

عدد 
األسهم

أدوات 
الدين

نسبة 
التملك

٠٫٠٪٣٤٢٠٫٠٠٫٠٣٤٢٠٫٠٠٫٠٠٫٠أحمد بن مـحـمـد الـجـبـــــــر

٠٫٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠عبد الجليل بن حسن الـعـلــوان

٠٫٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠عبداللــه بن صالـــح الحربـــي

٠٫٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠فيصل بن فهد الـشـــهـرانـي

     عبدالرحمن بن دخيل 
الدخيــــل

٠٫٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠

٠٫٠٪٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠٠٫٠علي بن سعـــيد الدوســــري

٦. م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

فــي ضــوء األحــ�م المنظمــة لم�فــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه الدائمــة المنبثقــة والمنصــوص عليهــا فــي نظــام الشــر�ت 
ــذًا لنظــام الشــر�ت الخاصــة بالشــر�ت المســاهمة  ــة الصــادرة تنفي ــط واإلجــراءات التنظيمي والئحــة حوكمــة الشــر�ت والضواب

المدرجــة ونظــام الشــركة األســاس. 

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

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

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:
يحــدد مجلــس اإلدارة – بناًء علــى توصية لجنة الم�فآت والترشــيحات – م�فــآت أعضاء مجلــس اإلدارة ولجانه الدائمة • 

المنبثقــة وفقــًا للمبــادئ التالية:
o أن يكــون تنظيــم الم�فــآت متوافقَا مع أهداف الشــركة االســتراتيجية، وعامًال لتحفيز أعضــاء مجلس اإلدارة

ولجانــه الدائمــة المنبثقــة علــى تحقيــق تلــك األهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة تنميــة أعمالهــا واســتدامتها.
o.أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة
o أن تكــون عامــًال فــي جــذب أعضــاء لمجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرات والمؤهــالت المطلوبــة لتعزيــز قدرة

ــا. ــق أهدافه ــي تحقي ــركة ف الش
 .يستحق عضو مجلس اإلدارة م�فأة سنوية مقدارها ٢٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس
  يســتحق عضــو مجلــس اإلدارة المشــارك فــي اللجــان الدائمة المنبثقــة عنه (بمــا في ذلك لجنــة المراجعــة) م�فأة

ســنوية مقدارهــا ١٥٠٫٠٠٠ ريــال ســعودي ســواًء �ن العضــو مشــارً� فــي لجنــة واحــدة أو عــدة لجــان.
  يســتحق العضــو (مــن غيــر أعضاء مجلــس اإلدارة) المشــارك فــي إحدى لجــان المجلــس الدائمــة (بما في ذلــك لجنة

المراجعــة) م�فــأة ســنوية قدرهــا ١٥٠٫٠٠٠ ريــال ســعودي ســواًء �ن العضــو مشــارً� فــي لجنــة واحــدة أو عــدة لجــان.
  يحــق للشــركة المطالبــة بالتعويــض عــن الضرر الــذي يلحق بســمعتها واســترداد ما صرف مــن م�فــآت وتعويضات

وأي ت�ليــف أخــرى تحملتهــا الشــركة، وذلــك فــي حــال:
o ارتــ�ب العضــو عمل ُمِخل بالشــرف واألمانة أو بالتزويــر أو بمخالفة األنظمة واللوائح فــي المملكة العربية

الســعودية أو فــي أي بلــد آخر.
o.عند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة
o إنهــاء العضويــة – بقــرار مــن الجمعيــة العامــة – بســبب التغيب عن ثالثــة اجتماعــات متتالية خالل ســنة

واحــدة دون عــذر مشــروع يقبلــه مجلــس اإلدارة.

كبار التنفيذيين:
  وفقًا تكــون أن التنفيذييــن، على كبــار والترشــيحات – م�فآت الم�فــآت لجنــة توصيــة اإلدارة – بنــاًء علــى مجلــس يحــدد

التاليــة: للمبــادئ
oالتنفيذيين كبــار االســتراتيجية، وعامــًال لتحفيز الشــركة أهداف مع متوافقة والتعويضــات الم�فــآت تكــون أن

واســتدامتها. أعمالهــا تنميــة الشــركة قــدرة األهــداف، وتعزيــز تلــك تحقيــق علــى
o.المطلوبة والخبرات وحجمها، والمهارات ونشاطها الشركة أعمال لطبيعة مالئمة تكون أن
oلتمكيــن الالزمــة والمؤهــالت والمهــارات القــدرات ذوي التنفيذييــن كبــار اســتقطاب مــن الشــركة تمكــن أن

ــا. أهدافه ــق تحقي ــن م ــركة الش
oتحقيــق علــى وقدرتهــا الشــركة مصلحــة ســلبًا علــى يؤثــر أن شــأنه مــن المصالــح فــي تعــارض أي تســبب أال

ــا. أهدافه

ثانيــًا: توضيــح العالقــة بيــن الم�فــآت الممنوحــة وسياســة الم�فــآت المعمــول بهــا، وبيــان 
أي إنحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

وعضــو اإلدارة مجلــس عضــو �ًا مــن والترشــيحات – م�فــآت الم�فــآت لجنــة توصيــة اإلدارة – بنــاًء علــى مجلــس يحــدد
التنفيذييــن، وفقــًا للضوابــط وكبــار اإلدارة مجلــس أعضــاء غيــر مــن اللجنــة وعضــو اإلدارة مجلــس أعضــاء مــن اللجنــة
ــار وكب ــة المنبثق ــه ولجان اإلدارة ــس مجل ــاء ألعض ــآت الم�ف ــة وسياس اإلدارة ــس مجل ــن م ــدة المعتم ــة التنظيمي
بنــاًء علــى لــه الممنوحــة الم�فــآت العضــو يســتحق للشــركة. وعليــه العامــة الجمعيــة مــن المعتمــدة التنفيذييــن

ذلك.
بها. المعمول السياسة على جوهري إنحراف أي يوجد ال وعليه
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ثالثــًا: يبيــن الجــدول التالــي الم�فــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن 
ــة  ــنة المالي ــالل الس ــت خ ــي دفع ــي، الت ــر المال ــذي والمدي ــس التنفي ــم الرئي ــن فيه بم

ــمبر ٢٠١٩م ــي ٣١ ديس ــة ف المنتهي

	 اإلدارةأ. مجلس أعضاء
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أوًال: األعضاء المستقلين

١
محمد بن حمود 

العوهلي (١)
٦٫٠٠٠٠٠٠٢٠٩٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٩٫٠٠٠٠    ٢٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠

٢
عبدالعزيز بن 

هبدان الهبدان

٢٠٠٫٠٠٠

١٨٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٠٠٠٢٧٨٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧٨٫٠٠٠٠

٣
يوسف بن محمد 

السحيباني 

٢٠٠٫٠٠٠
١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠٠٠٠٢٣٦٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٣٦٫٠٠٠٠

٤

سليمان بن 
عبدالعزيز الحصين 

(٢)
٤٥٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٤٥٫٠٠٠٠...٠١٥٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠

٦٠٠٫٠٠٠٥٤٫٠٠٠١١٤٫٠٠٠٠٠٠٧٦٨٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٧٦٨٫٠٠٠٠المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

١
يوسف بن عبدهللا 

البنيان
٢٠٠٫٠٠٠١٨٫٠٠٠٠٠٠٠٢١٨٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢١٨٫٠٠٠٠

سمبر بن علي آل 
عبدربه (٢)

٠١٥٫٠٠٠١٨٫٠٠٠٠٠٠٣٣٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٣٫٠٠٠٠

٢
وليد بن محمد 

العيسى
٢٠٠٫٠٠٠١٨٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠٠٠٠٢٧٨٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧٨٫٠٠٠٠

محمد بن عبدهللا 
الباحسين (٢)

٠١٥٫٠٠٠١٢٫٠٠٠٠٠٠٢٧٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٧٫٠٠٠٠

٣
أنس بن يوسف 

كنتاب (١)
٢٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠٠٠٠٢٠٦٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٦٫٠٠٠

٤
يوسف بن 

عبدالرحمن الزامل 
(١)

٢٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٣٫٠٠٠٠

٨٠٠٫٠٠٠٧٢٫٠٠٠٩٣,٠٠٠٠٠٠٩٦٥٫٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٩٦٥٫٠٠٠٠المجموع

* 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 ٢٠١٩م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي عقدت في شهر مارس من العام ٢٠٢٠م

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

الم�فآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي ٢٠٢٠م الموصى بها من مجلس • 
اإلدارة بناًء على توصية لجنة الم�فآت والترشيحات إلى الجمعية العامة في اجتماعها 

القادم العتمادها 

مالحظاتمقدار الم�فأة المستحقةاسم العضوت

٢٠٠٫٠٠٠يوسف بن عبدهللا البنيان١
تدفع لحساب شركة سابك، بناًء على 

طلب العضو.
٢* ١٥١٫٩١٣سمير بن علي آل عبد ربه

تدفع لحساب العضو٢٠٠٫٠٠٠وليد بن محمد العيسى٣

تدفع لحساب العضو٢٠٠٫٠٠٠عبدالعزيز بن هبدان الهبدان٤

٥* تدفع لحساب العضو١٥١٫٩١٣سليمان بن عبدالعزيز الحصين

تدفع لحساب العضو٢٠٠٫٠٠٠يوسف بن محمد السحيباني٦

٧* تدفع لحساب العضو١٥١٫٩١٣محمد بن عبدهللا الباحسين

٤٨٫٠٨٧أنس بن يوسف كنتاب **٨
تدفع لحساب شركة سابك، بناًء على 

طلب العضو.
٤٨٫٠٨٧يوسف بن عبدالرحمن الزامل **٩

تدفع لحساب العضو٤٨٫٠٨٧محمد بن حمود العوهلي **١٠

*    بداية العضوية في (٢٠٢٠/٠٣/٢٩م)، والمبلغ المستحق يمثل االستحقاق للم�فأة من بداية العضوية حتى نهاية السنة المالية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م
**  نهاية العضوية في (٢٠٢٠/٠٣/٢٨م)،  والمبلغ المستحق يمثل االستحقاق للم�فأة من بداية السنة حتى نهاية عضويته.
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	 كبار التنفيذيينب.

  خمســة مــن كبــار التنفيذييــن ممــن تلقوا أعلــى الم�فــآت من الشــركة ومــن ضمنهم
ــي.              ــر المال الرئيــس التنفيــذي والمدي

خمسة من 
كبار التنفيذين 
من ضمنهم 

الرئيس 
التنفيذي 
والمدير 

المالي

الم�فآت المتغيرةالم�فآت الثابته
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ــة  ــرح األوراق المالي ــد ط ــن قواع ــادة (٦٠) م ــن الم ــرة (ب) م ــًا للفق ــن وفق ــآت التنفيذيي ــن م�ف ــاح ع ــركة باإلفص ــت الش قام
ــتمرة.  ــات المس وااللتزام

ج.  أعضاء اللجان

أعضاء لجنة المراجعة
الم�فأة الثابتة المستحقة عن العام 

٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢٠م

١
األستاذ / عبد العزيز بن هبدان 

الهبدان
(رئيس اللجنة)

١٥٠٫٠٠٠٣٩٫٠٠٠١٨٩٫٠٠٠

الدكتور / وليد بن محمد العيسى٢
١٥٠٫٠٠٠٣٩٫٠٠٠١٨٩٫٠٠٠(عضو اللجنة)

األستاذ / بدر بن إبراهيم البدر٣
٠٣٠٫٠٠٠٣٠٫٠٠٠(عضو اللجنة) (٢)

٤
األستاذ / محمد بن إبراهيم آل 

الشيخ
(عضو اللجنة-سابقًا) (١)

١٥٠٫٠٠٠٩٫٠٠٠١٥٩٫٠٠٠

٤٥٠٫٠٠٠١١٧٫٠٠٠٥٦٧٫٠٠٠المجموع

الم�فآت الثابتة في الجدول أعاله تمثل الم�فأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م، وقد تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢٠م.

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



٦٢٦٣

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

٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م
 (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢٠م

١
األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز 

الحصين
(رئيس اللجنة) (١)

٠١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني٢
١٥٠٫٠٠٠١٥٫٠٠٠١٦٥٫٠٠٠(عضو اللجنة) 

األستاذ/ محمد بن عبد هللا الباحسين٣
٠١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠(عضو اللجنة) (١)

األستاذ/ خالد بن عبد العزيز المحيسن٤
٠١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠(عضو اللجنة) (١)

األستاذ / محمد بن حمود العوهلي٥
١٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠١٥٣٫٠٠٠(رئيس اللجنة- سابقًا) (٢)

المهندس / أنس بن يوسف كنتاب٦
١٥٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠١٥٣٫٠٠٠(عضو اللجنة- سابقًا) (٢)

٤٥٠٫٠٠٠٥٧٫٠٠٠٥٠٧٫٠٠٠المجموع

الم�فآت الثابتة في الجدول أعاله تمثل الم�فأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية اللجنة للسنة المالية المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م، وقد تم صرفها بعد أن تمت الموافقة عليها من مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠٢٠م.

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

الم�فأة الثابتة المستحقة عن أعضاء لجنة التحول االستراتيجي *
العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م

 (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢٠م

المهندس/ سمير بن علي آل عبدربه١
٠١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠(رئيس اللجنة) 

الدكتور / وليد بن محمد العيسى٢
٠١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠(عضو اللجنة) 

األستاذ/ عبد العزيز بن هبدان الهبدان٣
٠١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠(عضو اللجنة) 

٤
األستاذ/ سليمان بن عبد العزيز 

الحصين
(عضو اللجنة) 

٠١٨٫٠٠٠١٨٫٠٠٠

٠٧٢٫٠٠٠٧٢٫٠٠٠المجموع

*تم تشكيل اللجنة «مؤقتة» بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٠م

أعضاء لجنة استحواذ شركة (سابك للمغذيات 
الزراعية ) على استثمارات شركة (سابك)في 

الشر�ت التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية *

الم�فأة الثابتة المستحقة عن 
العام ٢٠١٩م والتي دفعت عام ٢٠٢٠م

 (عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور الجلسات
المجموعلعام ٢٠٢٠م

الدكتور / وليد بن محمد العيسى١
٠٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠(رئيس اللجنة)

األستاذ / محمد بن حمود العوهلي٢
٠٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠(عضو اللجنة)

٣
األستاذ / عبد العزيز بن هبدان 

الهبدان
(عضو اللجنة)

٠٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠

األستاذ / يوسف بن محمد السحيباني٤
٠٣٫٠٠٠٣٫٠٠٠(عضو اللجنة)

٠١٢٫٠٠٠١٢٫٠٠٠المجموع

* تم انتهاء اعمال اللجنة بانتهاء االعمال المناطة بها بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٣م.

٧. إقرارات مجلس اإلدارة بموجب الئحة حوكمة الشر�ت

يقر مجلس إدارة (سابك للمغذيات الزراعية) بما يلي:

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

  الجــزاءات والعقوبــات والقيــود المفروضــة علــى الشــركة مــن الهيئــة، أو مــن أي جهــة
ــة ــة أو قضائي ــرافيه أو تنظيمي إش

ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو تدبيــر احتــرازي أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الهيئــة أو مــن أي جهــة 
تنظيميــة أو قضائيــة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م. إشــرافيه أو

 .توصية مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لم تصدر أي توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

 مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية

أظهــر تقريــر مراجــع الحســابات «EY» للســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م بــأن القوائــم الماليــة خاليــة 
مــن أيــة تحفظــات جوهريــة علــى الشــركة.
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  التنازل عن الم�فآت

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق بموجبــه تنــازل أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي م�فــآت عــن 

الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

 التنازل عن االرباح

ال يوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق بموجبــه تنــازل أحــد مســاهمي الشــركة عــن حقوقــه فــي األربــاح عــن الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

  االيضــاح ألي اختــالف عن معايير المحاســبة المعتمدة من الهيئة الســعودية للمحاســبين
نيين نو لقا ا

تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م، وفقــًا لمتطلبــات معاييــر 
المحاســبة المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبيين القانونييــن.

 وصف ألنشطة أدوات الدين

ليســت هنــاك أيــة أدوات ديــن قابلــة للتحويــل وأي أوراق 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 ديــن قابلــة 

لالســترداد، خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

  وصــف ألي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقية فــي التصويــت تعود ألشــخاص (عدا
أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم) أبلغــوا الشــركة بتلــك الحقــوق

ــأي تغييــر  لــم يقــم أي مــن المســاهمين عــدا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأقربائهــم بتبليــغ الشــركة ب
فــي ملكيــة األســهم خــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي ٣١ ديســمبر ٢٠٢٠م.

٨. وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

ــد المــواد  تقــوم الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية (ســابك) وبعــض شــر�تها بتســويق وبيــع منتجــات الشــركة وتوري
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

ــر مــن أعمــال داخــل المجموعــة ــة المــواد والمــواد الخــام وغيرهــا مــن الخدمــات والعقــود والتــي تعتب خدمــات مناول

٩. نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

ــذ  ــة مهامهــا المحــددة بتنفي ــة مــن نشــاطات خــالل عــام ٢٠٢٠م والمتضمن ــه إدارة المراجعــة الداخلي فــي ضــوء مــا قامــت ب
ــذي تقــدم بموجبــه تقييمــات موضوعيــة  ــي ٢٠٢٠م، وال المراجعــة، ووفــق الخطــة المعتمــدة مــن لجنــة المراجعــة للعــام المال
ــر  ــة التقاري ــة بدراس ــة المراجع ــوم لجن ــه تق ــاًء علي ــا. وبن ــوط به ــداف المن ــق األه ــة وتحقي ــة القيم ــرض إضاف ــتقلة بغ ومس
الدوريــة التــي تعدهــا إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة باإلضافــة إلــى مالحظــات المراجــع الخارجــي للشــركة حيــال تقييــم 

ــث تصميمهــا وتطبيقهــا. ــة للشــركة مــن حي ــة الداخلي اإلجــراءات الرقابي

ــات  ــة المالحظ ــات لمعالج ــن توصي ــي م ــع الخارج ــة والمراج ــة الداخلي ــه إدارة المراجع ــل إلي ــا تتوص ــة م ــة بمتابع ــوم اللجن وتق
ومتابعــة 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، وبنــاًء علــى مــا 
قدمتــه إدارة الشــركة، وإدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة، ومراجــع الحســابات الخارجــي، وبعــد االطــالع علــى تقاريــر الديــوان العام 
للمحاســبة وإشــراف اللجنــة علــى إدارة المخاطــر وتقريــر االمتثــال، فإنــه لــم يتضــح للجنــة وجــود ضعــف جوهــري فــي أنظمــة 

الرقابــة الداخليــة بالشــركة. 
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ال�مة الختامية

ــق  ــس اإلدارة بفائ ــدم مجل ــكره، يتق ــد هللا وش ــد حم بع
العرفــان واالمتنــان إلــى مقــام خــادم الحرميــن الشــريفين 
ــز آل ســعود، حفظــه هللا،  الملــك ســلمان بــن عبــد العزي
ــوزراء  ــس ال ــس مجل ــب رئي ــن نائ ــده األمي ــي عه ــى ول وإل
وزيــر الدفــاع صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن 
ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود، وإلــى أميــر المنطقــة 
ــن  ــعود ب ــر س ــي األمي ــمو الملك ــب الس ــرقية صاح الش
نايــف بــن عبــد العزيــز، وإلــى ســمو نائــب أميــر المنطقــة 
الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي األميــر احمــد بــن فهد 
ــركة  ــوه للش ــا قدم ــى م ــز، عل ــن عبدالعزي ــلمان ب ــن س ب
ــي  ــة ف ــة الصناعي ــع النهض ــؤازرة لدف ــاندة وم ــن مس م

ــة.  ــا الغالي مملكتن

ويطيــب لمجلــس اإلدارة أن يقــدم شــكره ل�فــة العامليــن 
ــوال  ــة ط ــود فعال ــن جه ــوه م ــا بذل ــى م ــركة عل بالش
ــا  ــظ لن ــه أن يحف ــت قدرت ــى هللا جل ــاء إل ــع الدع ــام، م الع
بلدنــا ومقدراتنــا، وأن يحقــق لهــذه الشــركة الوطنيــة � 

ــار. ــدم واالزده التق
  

                                                                     وهللا ولي التوفيق

                                                                       مجلس اإلدارة


