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أعضاء مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

تقرير مجلس اإلدارة
السادة مساهمي
شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو)
األستاذ /يوسف بن عبد هللا البنيان
رئيس مجلس اإلدارة

المحترمين

السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،

يسر مجلس إدارة شركة (سافكو) أن يقدم لمساهميها الكرام التقرير
السنوي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،المعد وفقاً
لمتطلبات نظام الشراكت السعودي ،ونظام الشركة األساس ،والئحة حوكمة
الشراكت ،وقواعد طرح األوراق المالية واإللتزامات المستمرة ،والضوابط
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة بشراكت
المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

المهندس /أنس بن يوسف كنتاب
نائب رئيس مجلس اإلدارة

األستاذ /عبد العزيز بن هبدان الهبدان
عضو مجلس اإلدارة

المهندس /يوسف بن عبد الرحمن الزامل

األستاذ /محمد بن حمود العوهلي

الدكتور /وليد بن محمد العيسى

األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

المهندس /أحمد بن محمد الجبر
رئيس الشركة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

يستعرض التقرير معلومات عن أنشــطة الشــركة وأدائها وإنجازاتها
وخططها المســتقبلية ،والجهود التي تبذلها لتعزيز األداء في تنمية
حقوق مساهميها ،ودعم صناعة منتجات األسمدة الوطنية ومساهمتها
في تنمية اإلقتصاد الوطني ،وفقاً لما ورد في قوائمها المالية للسنة
المنتهية في  31ديسمبر  2019م.
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1.الرؤية والرسالة
رؤيتنا
أن نكون رواداً في تصنيع أجود أنواع المغذيات الزراعية عالمياً .

رسالتنا
تشغيل مرافقنا بطريقة آمنة وبنهج يتحقق معه الربح ويتضمن حماية البيئة والمجتمع وممتلاكت الشركة.
أن نزود زبائننا بمنتجات عالية الجودة.
أن تكون كوادرنا البشرية مؤهلة لمواجهة التحديات في بيئة عمل إيجابية.
أن نلتزم بالمحافظة على إرضاء الزبون وتحقيق مصلحة المساهمين.

 .2نبذة عن الشركة (التأسيس والنشاط)

7

شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) ،شركة
مساهمة سعودية (مدرجة) تأسست بموجب
المرسوم الملكي رقم م 13/المؤرخ في  11جمادى
األولى 1385هـ ،وتم تسجيلها في مدينة الدمام
بالسجل التجاري رقم  2050001841وتاريخ  1ذو الحجة
1385هـ ،الموافق  24مارس 1966م ،وتم الحقاً نقل
المركز الرئيس للشركة إلى مدينة الجبيل الصناعية،
حيث سجلت بالسجل التجاري رقم  2055002359وتاريخ
 29شوال 1411هـ ،الموافق  14مايو 1991م .ويتمثل
نشاط (سافكو) الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة
الكيماوية .ويبلغ عدد إجمالي أسهم الشركة
( )416.666.666سهماً  .كما يبلغ رأس مال الشركة
( )4.166.666.660ريال سعودي مقسم إلى ()416.666.666
سهم بقيمة اسمية ( )10رياالت للسهم الواحد.
تمتلك (سافكو) ( )٪ 50من رأس مال الشركة الوطنية
لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار) ،وهي شركة ذات
مسؤولية محدودة يبلغ رأس مالها ()494.700.000
ريال سعودي ،تأسست بتاريخ  20رجب 1405هـ الموافق
 10إبريل 1985م ،ويقع مركز عملياتها الرئيس في
مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية،
ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع وتسويق األسمدة
الكيماوية بجميع أنواعها.
كما تمتلك (سافكو) ( )٪ 3.87من رأس مال الشركة
العربية لأللياف الصناعية (إبن رشد) ،و ( )٪ 1.69من رأس
مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية
لكميات اإلنتاج والمبيعات حسب المنتجات

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

أﻣﻮﻧﻴﺎ
ﻳﻮرﻳﺎ

٪٣
٪٩٧

اﻹﻧﺘﺎج

ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ٪١
٪٣٧
أﻣﻮﻧﻴﺎ
٪٦٢
ﻳﻮرﻳﺎ
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 .3إستراتيجية الشركة

توقيع اتفاقية استحواذ على شركة (سابك إلستثمارات المغذيات الزراعية):

وضعت الشركة إستراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة األسمدة
والمغذيات الزراعية ،مع المحافظة على السالمة والجودة واإلستدامة ،واإللتزام التام باكفة
معايير وقوانين الصناعة ذات العالقة لتحقيق الريادة ،وتأكيد الشراكة بين جميع األطراف
المرتبطة بالشركة محلياً وعالمياً  ،وتنمية حقوق المساهمين ،مع تأكيد اإللتزام بالمسؤولية
اإلجتماعية .كما أولت الشركة إهتماماً بتطوير القوى العاملة لديها لتواكب التطورات
المتوقعة في تنفيذ إستراتيجياتها المرسومة بإذن هللا.

أعلنت الشركة عبر موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ  25ديسمبر 2019م عن توقيع اتفاقية بيع وشراء
حصص مشروطة مع شركة سابك (طرف ذي عالقة) والتي تمتلك  ٪42.99من إجمالي رأس المال المصدر لشركة
سافكو عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم لمالك شركة (سابك إلستثمارات المغذيات الزراعية)،
ولغرض شراء  %100من رأس مال شركة سابك إلستثمارات المغذيات الزراعية .وتملك شركة سابك إلستثمارات المغذيات
صدر في لك من الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار) وشركة الجبيل
الم َ
الزراعية  ٪50من رأس المال ُ
صدر في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك).
الم
المال
رأس
من
و٪33.33
لألسمدة (البيروني)
َ
ُ
تأتي هذه اإلتفاقية في ضوء ما تم اإلعالن عنه سابقاً عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة (سابك) ،الجدير
بالذكر ان هذه اإلتفاقية التزال خاضعة لموافقة الجهات الرسمية المعنية بذلك والجمعية العامة غير العادية
لشركة سافكو.
ومن المتوقع أن تعزز الصفقة ،في حال إتمامها المركز المالي لشركة سافكو وفتح آفاق جديدة للنمو وتطوير
المزايا التنافسية في األسواق العالمية ،كما من شأنها تعزيز حقوق المساهمين من خالل توفير فرص النمو وتبادل
المعرفة وتعزيز حضور الشركة في أسواق لك شركة تابعة وكذلك استغالل المزايا التقنية التي تنفرد بها شراكت
األسمدة المستهدفة .وهذا التوجه االستراتيجي ينسجم مع استراتيجية الشركة  2025لتعزيز ماكنة شركة سافكو
أكحد الشراكت الرائدة عالمياً في قطاع المغذيات الزراعية.

وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:

المحور األول
تحسين كفاءة إستغالل الطاقة بالشركة من
خالل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي
تعنى باإلعتمادية واإلستدامة وتحسين األداء.

المحور الثاني
اإلستمرار في دراسة الفرص اإلستثمارية المتاحة
داخل وخارج المملكة بالمشاركة في إنشاء
مشاريع أو شراكت تعنى بصناعة المغذيات
والمكمالت الزراعية.

 .4التشغيل واإلنتاج

 .5التسويق والمبيعات

بلغ اإلنتاج الفعلي اإلجمالي للعام 2019م ( )5.551ألف
طن متري مقارنة بـ ( )6.109ألف طن متري للعام 2018م،
بإنخفاض ما يقارب نسبته ()٪9
ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المنتجة خالل

تمكنت الشركة بفضل هللا من تسويق اكفة المنتجات
المخصصة للبيع ،حيث بلغ إجمالي الكميات المباعة خالل
العام 2019م ( )3.544ألف طن متري ،مقارنة بــ ()3.916
ألف طن متري عام 2018م ،بإنخفاض ما يقارب نسبته

العام 2019م مقارنة بإنتاج العام 2018م.

(.)٪ 9.5
ويوضح الرسم البياني التالي الكميات المباعة خالل
العام المالي 2019م ،مقارنة بمبيعات العام 2018م.

المحور الثالث
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دراسة شراء حصص في بعض الشراكت التي
تمارس نفس نشاط صناعة األسمدة أو
المساهمة في شراكت مجدية إقتصادياً .

إجمالي اإلنتاج

إجمالي الكميات المباعة
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 .6الخطط والقرارات والتوسعات والتوقعات
المستقبلية
تهدف شركة (سافكو) إلى تنمية حقوق مساهميها
من خالل اإلستغالل األمثل ألصولها ومواردها البشرية
والمالية ،ودراسة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقاً
إلستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو .كما
تعمل الشركة على تسويق منتجاتها في مختلف األسواق
المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل إتفاقية التسويق
الموقعة مع شركة (سابك) .وتعمل كذلك بإستمرار على
متابعة متطلبات التشغيل اآلمن لمصانعها ،وتوسيع
قاعدة زبائنها وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن.
وتنوه (سافكو) لمساهميها بأنه حسب خطتها لعام
2020م سيكون هناك توقف مجدول لمصانعها خالل
النصف الثاني من العام  2020م على النحو التالي- :
 .1مصنع األمونيا واليوريا (سافكو  )3لمدة  15يوم وذلك
إلجراء أعمال الصيانة الدورية.
 .2مصنع اليوريا (سافكو  )5لمدة  32يوم ،وذلك إلجراء
أعمال الصيانة الدورية.
 .3مصنع (إبن البيطار) لمدة  93يوماً وذلك لتنفيذ
مشروع تحسين اإلعتمادية لمصنع األمونيا وإجراء
أعمال الصيانة الدورية لمصنعي األمونيا واليوريا.

المعايير الدولية للتقارير المالية:

قامت الشركة بدء من  01يناير 2019م بإعتماد وتطبيق
ً
المعيار الدولي رقم ( )16والخاص بعقود اإليجار والذي
لم يكن له أي تأثير جوهري على قوائم الشركة المالية.

11

 .7المخاطر المتعلقة بأعمال الشركة
نظام إدارة المخاطر

أنشأت الشركة نظام متاكمل إلدارة المخاطر يعمل
بمنهجية ثابتة وشمولية عالية للتأكد من استمرارية
أعمال الشركة بما يحقق أهدافها وتطلعاتها ،مع
االلتزام بجميع المتطلبات واألنظمة والتأكد من تطبيق
أحدث النظم واألساليب في جميع المجاالت.
وقد قامت الشركة بتحديد المخاطر الممكنة
وتصنيفها وتقييم اثارها ودراسة تبعاتها للتأكد من
جاهزية الشركة لها ووضع الخطط الالزمة لتالفيها
والحد من تأثيراتها ،كما تقوم بمراجعة دورية لهذه
اإلجراءات وتحديثها حسب الحاجة والبحث في سبل
االبتاكر والتطوير.
ويتضمن إطار عمل إدارة المخاطر وضع سياسات إلدارة
المخاطر بالشركة وتحديد وتحليل تلك المخاطر التي
تواجهها الشركة بهدف وضع الضوابط المناسبة
لها ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة إلدارتها.
وتخضع سياسات إدارة المخاطر وانظمتها للمراجعة
التغيرات في أحوال السوق وانشطة
الدورية لتعكس
ُّ
الشركة .كما تقوم إدارة الشركة بعقد ورش عمل
ودورات تدريبية تهدف إلى إنشاء بيئة رقابية انضباطية
وبناءة يفهم فيها الموظفون اكفة واجباتهم
والتزاماتهم.
وتقوم لجنة المراجعة في الشركة باإلشراف على
الكيفية التي تراقب بها اإلدارة لالمتثال لسياسات
وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة ،ومراجعة مدى
كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي
تواجهها الشركة وتقوم إدارة المراجعة الداخلية
بمساعدة لجنة المراجعة للشـركة في دورها الرقابي
وذلك من خالل القيام بإجراء مراجعات منتظمة
ومخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر  ،ويتم رفع
نتائجها إلى لجنة المراجعة.
وقد تضمن سجل المخاطر بالشركة تقييم للمخاطر
المستقبلية المحتملة المتعلقة باستراتيجية الشركة
ومدى مقدرتها لتنفيذ التوسعات ودراسة البدائل
الممكنة ومعوقات التنفيذ وسبل تفادي تلك
المعوقات أو التقليل من آثارها.

كما تضمن سجل المخاطر كذلك تقييم للمخاطر
المتعلقة بعمليات تشغيل المصانع حيث قامت الشركة
في هذا الصدد باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل
مع هذه المخاطر من خالل متابعة تطبيق اإلجراءات
المتعلقة باإلنتاج والعمليات التصنيعية وتلك المتعلقة
بالبيئة والصحة والسالمة واألمن وأمن المعلومات كما
قامت بتنفيذ برامج اعتمادية لبعض المصانع بهدف
رفع كفاءتها التشغيلية وموثوقيتها وتخفيض
التوقفات غير المجدولة لمصانعها مما سيكون له
األثر اإليجابي في تحسين الربحية بإذن هللا.
وفيما يتعلق بالمخاطر المالية التي قد تتعرض لها
الشركة جراء استخدامها لألدوات المالية والمتمثلة
في مخاطر االئتمان والسيولة وبصفة رئيسة النقد وما
في حكمه والذمم المدينة التجارية واألخرى واستثمارات
في اوراق مالية ودفعات مقدمة وذمم دائنة
ومصاريف مستحقة ومطلوبات تأجيرية ومطلوبات
أخرى ،فقد قامت الشركة بدراستها وتقييم لهذه
المخاطر كما يلي:

مخاطر االئتمان

وتتأكد الشركة بان لديها ما يكفيها من النقدية عند
الطلب من أجل الوفاء بالمصاريف التشغيلية المتوقعة،
وال يشمل ذلك التأثير المحتمل للظروف الصعبة
التي يتعذر التنبؤ بها بصورة معقولة مثل الكوارث
الطبيعية.
وينشأ تركز المخاطر عند ممارسة عدد من األطراف
األخرى انشطة تجارية مماثلة او انشطة في المنطقة
الجغرافية ذاتها او عندما يكون لديها خصائص
تؤدي إلى ان تتأثر قدرتهم على الوفاء
اقتصادية ِّ
بالتغيرات في الظروف
تأثرا مماثال
ُّ
بااللتزامات التعاقدية ً
االقتصادية او السياسية او غيرها من الظروف .ويشير
ُّ
تركز المخاطر إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة تجاه
تؤثر على صناعة معينة.
التطورات التي ِّ

مخاطر السوق

التغيرات التي تطرأ على
تتمثل مخاطر السوق في
ُّ
أسعار السوق مثـل أسعار صرف العمالت األجنبية
تؤثر على دخل
وأسعار الفائدة وأسعار األسهم التي ِّ
الشركة أو قيمة ما تملكه من أدوات مالية .ويتمثل
التعرض
الغرض من إدارة مخاطر السوق في إدارة
ُّ
لمخاطر السوق والسيطرة عليها في ضوء المعطيات
المقبولة مع تحسـين العائد .لم يطرأ أي تغيير على
تعرض الشركة لمخاطر السوق او الطريقة التي يتم بها
إدارة هذه المخاطر وقياسها.

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية
للشركة إذا ما تعثر عميل أو طرف آخر في أداة مالية
عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية ،وتنشأ بصفة رئيسية
المستحقة للشركة من العمالء
من الذمم المدينة
َ
واستثمارها في األوراق المالية .ليس لدى الشركة
تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان حيث يتم ايداع النقد
وما في حكمه عادة لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني
جديد ،وتتم المبيعات بشلك عام إلى شركة سابك،
وهي جهة ذات عالقة لديها سمعة ممتازة في
السوق.

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.

مخاطر السيولة

مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر السيولة في مواجهة الشركة لصعوبة
الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي
سدد عن طريق تسليم النقدية أو أصل مالي آخر.
ُت َّ
تتمثل منهجية الشركة في إدارة السيولة لتضمن
بقدر اإلماكن وجود سيولة نقدية اكفية لديها للوفاء
بالتزاماتها عند استحقاقها ،في ظل الظروف العادية
تتعرض
تتكبد خسائر غير مقبولة أو
أو الصعبة ،دون أن
َّ
ِّ
تضر بسمعة الشركة.
لمخاطر
ُّ

مخاطر األسعار

تعرض الشركة لمخاطر أسعار األوراق المالية
ينشأ ُّ
َّ
والمصنفة
تملكها الشركة
من االستثمارات التي
ُ

مخاطر العمالت تمثل المخاطر الناتجة من تذبذب
قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف
جوهرية
بصورة
تتعرض الشركة
العمالت األجنبية .وال
ٍ
ٍ
َّ
للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في سياق
ان الشركة لم تجر خالل السنة
أعمالها العادي؛ حيث َّ
معامالت هامة بعمالت غير الريال السعودي والدوالر
األمريكي الثابت سعر صرفه مقابل الريال السعودي.
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مخاطر السلع

تتعرض الشركة لتأثير تقلبات السوق في أسعار مختلف
َّ
مدخالت اإلنتاج ،بما في ذلك الغاز الطبيعي وحمض
الكبريتيك وحمض الفوسفوريك .وتدير الشركة من
حين إلى آخر بعض عناصر مخاطر أسعار السلع من خالل
استخدام العقود ذات األسعار الثابتة.

إدارة رأس المال

َّ
ان رأس المال هو حق ملكية عائد للمساهمين في
الشركة .ويتمثل الغرض الرئيس من إدارة رأسمال
الشركة في دعم أعمالها وتحقيق أقصى قيمة للعائد
على المساهمين.
وتتمثل سياسة المجلس في المحافظة على قاعدة
رأسمال قوية بحيث تحافظ على ثقة المستثمر والجهة
الدائنة والسوق وتضمن استدامة تطورات العمل
المستقبلية .تقوم الشركة بإدارة هيلك رأس مالها
وتقوم بتعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف
االقتصادية .ويراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس
المال الذي تحدده الشركة نتيجة انشطتها التشغيلية
مقسوما على إجمالي حقوق المساهمين .ولم تكن
ً
تغيرات في منهجية الشركة المتعلقة
هناك أي ُّ
بإدارة رأس المال خالل السنة .كما يراقب مجلس
اإلدارة مستوى توزيعات ارباح االسهم العادية على

13

المساهمين وإدارة رأس المال .وال تخضع الشركة وال أي
من شراكتها الزميلة لمتطلبات رأس المال المفروضة
خارجيا.
كما لم تغفل الشركة تقييم المخاطر المتعلقة بااللتزام
بالمتطلبات النظامية ذات العالقة حيث تضمن سجل
المخاطر كذلك تحديد المخاطر المتعلقة باالحتفاظ
بالموارد البشرية وتأكيدها على تحسين بيئة العمل
بما ينعكس إيجاباً لالرتقاء بمستوى األداء .وما تزال
الشركة ملتزمة بمتطلبات شهادة الجودة العالمية
 ISO 22301:2012في نظم إدارة استمرارية األعمال
( )BCMSمما يساعدها في إعادة اإلنتاج بأسرع وقت
مكنها من ضمان الحد األدنى لالنقطاعات
وي ِّ
ممكن ُ
واستمرارية إنتاجيتها وخدمتها لعمالئها.

5.551

ألف طن متري
كمية اإلنتاج

.

ال توجد
قروض قائمة

٣،٥٤٤

ألف طن متري

كمية المبيعات

حقائق
وأرقام
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 .8التحليل الجغرافي لإليرادات

 .9األصول والخصوم ونتائج األعمال

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية خالل العام المالي 2019م:

بلغ صافي األرباح  1,47٤مليون ريال خالل العام المالي الحالي 2019م بإنخفاض مايقارب نسبته ( ،)٪ 15مقارنة بصافي
الربح للعام المالي 2018م والذي بلغ  1,738مليون ريال.
نتائج األعمال (آالف الرياالت السعودية)

2019م*

2018م*

2017م*

2016م*

2015م

البيان

3.287,582

3.859.836

2.759.455

2.855.924

3.547.265

)(1.593.557

)(1.728.590

)(1.560.252

)(1.489.170

)(1.462.213

مجمل الربح

1.694.025

2.131.246

1.199.203

1.366.754

2.085.052

صافي الربح

1.473.919

1.738.438

878.628

1.035.948

2.130.429

اإليرادات
تاكليف اإليرادات

قائمة المركز المالي (آالف الرياالت السعودية)

2019م*

2018م*

2017م*

2016م*

2015م

البيان

2.167.998

2.249.981

1.192.281

1.440.161

2.815.304

األصول غير المتداولة

7.494.544

7.254.486

7.154.587

6.787.486

6.197.022

إجمالي األصول

9.662.542

9.504.467

8.346.868

8.227.647

9.012.326

الخصوم المتداولة

681.385

855.264

785.304

878.060

820.185

الخصوم غير المتداولة

984.866

743.154

700.939

682.536

595.956

إجمالي الخصوم

1.666.251

1.598.418

1.486.243

1.560.596

1.416.141

األصول المتداولة

٪١١
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا

٪١١
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

٪٢٨
دول ﺟﻨﻮب
ﺷﺮق آﺳﻴﺎ

٪١٤
دول ﺷﺒﻪ
اﻟﻘﺎرة اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ

٪١٠٠

٪٨
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٪٧

٪٧

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ أﻣﺮﻳ�
وداﺧﻞ
اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

٪١٤
أﻣﺮﻳ�
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

* مالحظة:

القوائم المالية للشركة لألعوام 2019م و 2018م و2017م و2016م وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي”.” IFRS

 .10اإليضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
ماليين الرياالت
2019م

2018م

التغيرات
 +أو ()-

نسبة التغير٪

المبيعات

3.288

3.860

()572

()%15

تلكفة المبيعات

1.594

1.729

()135

()%8

إجمالي الربح

1.694

2.131

()437

()%21

-

-

-

-

المصاريف اإلدارية والعمومية
وكذلك مصاريف البيع والتوزيع

366

435

()69

()%16

األرباح التشغيلية

1.328

1.696

()368

()%22

اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻺﻳﺮادات

البند

إيرادات تشغيلية أخرى

يعود سبب االنخفاض في صافي الربح خالل هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:
• انخفاض الكميات المباعة ومتوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.
وحد من اثر هذا االنخفاض:
• تخفيض مخصص الزاكة خالل السنة الحالية نتيجة استالم الشركة ربوط زكوية معدلة لسنوات سابقة حتى العام
المالي 2017م.

16

(سافكو)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

.11

17

اإليضاح ألي إختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين
القانونيين

ويوضح الجدول التالي نسب األرباح التي تم توزيعها على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2019م باإلضافة إلى نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجماليها:
األرباح التي تم
توزيعها خالل السنة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،وفقاً لمتطلبات معايير
المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

.12

قائمة الشراكت التابعة

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية (إبن البيطار) ،نسبة الملكية فيها ( )٪ 50من رأس المال البالغ ()494.700.000
ريال سعودي ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست بتاريخ  20رجب 1405هـ ،الموافق  10إبريل 1985م ،ويقع
مركز عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية ،ويتمثل نشاطها الرئيس في تصنيع
وتسويق األسمدة الكيماوية بجميع أنواعها.

.13
التابعة

النصف الثاني
2018م

النصف األول
2019م

األرباح المقترح توزيعها
في نهاية السنة

اإلجمالي

النسبة

%15

%15

%15

%45

اإلجمالي (آالف)

624.999

624.999

624.999

1.874.997

تاريخ
االستحقاق

/07ابريل2019/م

/26يوليو2019/م

أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين
لألسهم يوم االستحقاق المقيدين في سجل
مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع بنهاية ثاني يوم
تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة

األسهم وأدوات الدين للشركة وشراكتها

 .15المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

تفاصيل األسهم للشركة وشراكتها التابعة:
اسم الشركة

ال توجد قروض قائمة على الشركة خالل العام المالي 2019م.

عدد األسهم

نوع الشركة

416.666.666

مساهمة
مدرجة

اسم الشركة

عدد الحصص

نوع الشركة

الشركة الوطنية لألسمدة الكيماوية
(إبن البيطار)

494.700

ذات مسؤولية
محدودة

شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو)

 .16وصف ألنشطة أدوات الدين
ليست هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية
أو مذكرات حق إكتتاب أو حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات
دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق إكتتاب
أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة ،كما ال يوجد أي
إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة
لإلسترداد ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

تفاصيل أدوات الدين للشركة وشراكتها التابعة:
لم تصدر الشركة أو أي من شراكتها التابعة أي أدوات دين (صكوك أو سندات) خالل السنة المالية 2019م.

.14

سياسة توزيع األرباح

تعتمد سياسة الشركة في توزيع األرباح ،سواء اكنت نقدية أو عينية أو زيادة في رأس مال الشركة عن طريق منح
ً
أسهم ،على ضوابط عديدة يراعى فيها صافي األرباح المحققة ،والتدفقات النقدية ،وسياسة التوزيع الواردة في
النظام األساس للشركة ،كما يراعى عند التوزيعات العينية مصالح الشركة وجميع ماذكر وفيما يخص التوزيعات
النقدية أو العينية يتم بناء على توصية من مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة للشركة بما يتماشى مع جميع األنظمة
ً
ذات العالقة .وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن النصف األول من العام 2019م ،بواقع ()1.5
ريال عن لك سهم ،وقد تم صرفها عن النصف األول من العام 2019م ،كما أوصى المجلس بصرف ( )1.5ريال عن النصف
الثاني من العام 2019م.

.17

حوكمة الشراكت

تلتزم الشركة بأنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات التنظيمية ،حيث وضعت الشركة اإلطار العام لحوكمتها
المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خاللها تحدد األدوار والمسؤوليات ،وكيفية إتخاذ القرارات
ومباشرتها ،والرقابة على تنفيذها ،في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاية األداء ،وذلك
إستناداً إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويتولى مجلس اإلدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سالمة
ودقة التطبيق لضمان اإللتزام بأفضل ممارسات الحوكمة ،والتأكد من تبني وتطبيق أفضل األنظمة في الضبط
حد سواء.
واإللتزام ،التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على ٍ
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تطبق الشركة جميع األحاكم الواردة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية بإستثناء بعض
األحاكم اإلسترشادية الواردة أدناه:

رقم المادة /
الفقرة

نص المادة /
الفقرة

حقائق وأرقام

أسباب عدم
التطبيق

المادة العشرون:
عوارض اإلستقالل،
الفقرة (.)10

أن يكون قد أمضى ما يزيد
على تسع سنوات متصلة أو
منفصلة في عضوية مجلس
إدارة الشركة.

فقرة إسترشادية
* وإلزامية ابتداء من دورة
ً
مجلس إدارة الشركة التي
تكون بعد تاريخ 2019/01/01م.

المادة الرابعة والخمسون:
تكوين لجنة المراجعة،
الفقرة (ب).

يجب أن يكون رئيس لجنة
مستقال.
المراجعة عضواً
ً

فقرة إسترشادية.

المادة السبعون:
تشكيل لجنة إدارة المخاطر.

َّ
تشك بقرار من مجلس إدارة
الشركة لجنة تسمى (لجنة
إدارة المخاطر).

مادة إسترشادية
* تقوم لجنة المراجعة حالياً
بإختصاصات لجنة المخاطر
حسب ما تنص عليه الئحتها
المعتمدة من الجمعية
العامة.

المادة الحادية والسبعون:
إختصاصات لجنة إدارة
المخاطر.

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

مادة إسترشادية
* تقوم لجنة المراجعة حالياً
بإختصاصات لجنة المخاطر
حسب ما تنص عليه الئحتها
المعتمدة من الجمعية
العامة.

المادة الثانية والسبعون:
إجتماعات لجنة إدارة المخاطر.

تجتمع لجنة إدارة المخاطر
بصفة دورية لك (ستة أشهر)
على األقل ،ولكما دعت الحاجة
إلى ذلك.

مادة إسترشادية.

المادة الثامنة والسبعون:
تقرير المراجعة الداخلية.

حسب النصوص والفقرات
الواردة في المادة الثامنة
والسبعون.

مادة إسترشادية.

المادة الخامسة والتسعون:
تشكيل لجنة حوكمة الشراكت.

في حال تشكيل مجلس
اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة
الشراكت ،فعليه أن يفوض
إليها اإلختصاصات المقررة
بموجب المادة الرابعة
والتسعين من هذه الالئحة،
وعلى هذه اللجنة متابعة أي
موضوعات بشأن تطبيقات
الحوكمة ،وتزويد مجلس
اإلدارة ،سنوياً على األقل،
بالتقارير والتوصيات التي
تتوصل إليها.

مادة إسترشادية.

١,٤٧٣,٩١٩

٩,٦٦٢,٥٤٢

1,٣٢٨،٢٧٠

(آالف الرياالت)

(آالف الرياالت)

(آالف الرياالت)

صافي الربح

إجمالي األصول

األرباح التشغيلية
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 .18وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص (عدا أعضاء
مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق
لم يقم أي من المساهمين عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية
األسهم خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

 .19وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة
وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شراكتها التابعة ،وأي
تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة

وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات
دين الشركة.

يوسف بن عبد هللا الـبـنـيـان

بداية العام

أدوات
عدد األسهم
الدين
2.950

0.0

12.852

0.0

عبد العزيز بن هبدان الهبدان

2.823

0.0

يوسـف بن محمد السـحيباني

0.0

0.0

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية ويمثلها األستاذ/
عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

43.931.135

أنس بن يوسف كـنـتـــــــاب

3.000

محمد بن حمود الـعـوهلي

900.000

يوسف بن عبدالرحمن الزامــل

وليد بن محمد الـعـيـسـى

أحمد بن مـحـمـد الـجـبـر

عـمـر بن مـحمد تكـرونـي

عبد الجليل بن حسن العلوان

4.000

الشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) ويمثلها
رئيس مجلس اإلدارة األستاذ/
يوسف بن عبد هللا البنيان
179.135.832
ونائب رئيس مجلس اإلدارة
المهندس /أنس بن يوسف
كنتاب والمهندس /يوسف بن
عبدالرحمن الزامل

0.0

0.0
0.0

نسبة
التملك
0.0
0.0

0.0

نهاية العام
عدد األسهم
2.950

0.0

0.0

10.534

0.0

0.0

500

0.0

3.000

٪0.21

900.000

0.0

4.000

0.0

0.0

أدوات نسبة
الدين التملك

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0

0.0

صافي نسبة
التغيير التغيير
0.0

0.0

2.318

(%)18

2.323

(%)82

0.0

0.0

0.0

٪0.21

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

342

0.0

0.0

0.0

0.0

نسبة
التملك

عدد
األسهم

أدوات
الدين

نسبة
التملك

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

فيصل بن فهد الـشهرانـي

0.0

0.0

0.0

عبد هللا بن أحمد الـغـامدي

0.0

0.0

0.0

فهد بن عبد هللا الـسواط

.٢٠

أوال :أعضاء مجلس اإلدارة:
ً

اإلسم

اإلسم

بداية العام
عدد األسهم أدوات
الدين

نهاية العام

0.0

0.0

0.0

342
0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

0.0

٪0.0

0.0

٪0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

٪0.0

٪0.0

٪0.0
٪0.0

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة وتصنيف عضوياتهم

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،وقد تم تعيينهم خالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ
 29مارس 2017م ،ولمدة ثالث سنوات.
تصنيف العضوية

منصب العضو

العضو
أ /يوسف بن عبدهللا البنيان

غير تنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة

م /أنس بن يوسف كنتاب

غير تنفيذي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

م /يوسف بن عبدالرحمن الزامل

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

د /وليد بن محمد العيسى

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

أ /يوسف بن محمد السحيباني*

مستقل

عضو مجلس اإلدارة

أ /محمد بن حمود العوهلي
أ /عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

مستقال في مجلس اإلدارة بتاريخ  31أكتوبر 2018م وتمت الموافقة على هذا التعيين
*تم تعيين األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني عضواً
ً
من قبل الجمعية العامة للشركة بتاريخ  07ابريل 2019م.

0.0

0.0

٪42.99

٪10.54

179.135.832

36.889.468

0.0

0.0

٪42.99

0.0

0.0

%)16( 7.041.667 ٪8.85

ثانياً  :كبار التنفيذيين الحاليين:
وصف ألية مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين
الشركة
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المؤهالت العلمية والخبرات العملية الحالية والسابقة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية واللجان
.21
المنبثقة عن المجلس وعضويات أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.
يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.

األستاذ/
يوسف بن عبد هللا البنيان
رئيس مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية :نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس
التنفيذي (شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :نائب الرئيس التنفيذي
للمالية لشركة (سابك) -نائب للرئيس التنفيذي لوحدة
العمل اإلستراتيجية للكيماويات(سابك)-نائب للرئيس
التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (سابك)-مدير
عام لشركة (سابك) في منطقة األمريكيتين في
هيوستن-مدير عام (سابك) آسيا في سنغافورة-
المدير التجاري لـ (سابك) في الواليات المتحدة
األمريكية وأمرياك الالتينية.
المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة
الماجستير في (اإلدارة الصناعية) ودرجة الباكلوريوس
في (اإلقتصاد)

المهندس/
يوسف بن عبد الرحمن الزامل
عضو مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية :متقاعد
الوظائف السابقة والخبرات :من 2017م إلى 2018م
مستشار معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية ورئيس مشروع اإلستراتيجية الوطنية
للصناعة-من2013م إلى 2016م نائب الرئيس التنفيذي
لإلستراتيجيات والتخطيط (شركة سابك)-من2002م
إلى 2013م نائب الرئيس التنفيذي للكيماويات (شركة
سابك)-من1998م إلى 2002م نائب الرئيس التنفيذي
لقطاع األسمدة الكيماوية (شركة سابك)-من1994م
إلى 1998م نائب الرئيس للتسويق (شركة سابك)-
من1991م إلى 1993م مدير عام الشركة السعودية
لتسويق األسمدة (شركة سابك)-من1977م إلى
1990م مدير أعمال الكيماويات (شركة سابك)
المؤهل العلمي :حصل المهندس يوسف على درجة
الباكلوريوس في (الهندسة الكيميائية)

المهندس/
أنس بن يوسف كنتاب
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية :نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج هيلكة
سابك أوروبا (شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :نائب الرئيس التنفيذي
لمشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات -نائب الرئيس
التنفيذي (قطاع المغذيات الزراعية) -نائب الرئيس
للبولي إيثلين-نائب الرئيس للبولي بروبلين-نائب الرئيس
األلفينات والغازات الصناعية-مدير عام التخطيط
والتشغيل للوسطيات الكيميائية
المؤهل العلمي :حصل المهندس أنس على درجة
الباكلوريوس في (الهندسة المياكنيكية) كما حصل
على العديد من برامج اإلدارة والقيادة التنفيذية
في جنرال إلكتريك ،وإنسيد ،وآي إم دي ،ولكية لندن
لألعمال.

األستاذ/
محمد بن حمود العوهلي
عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية :رجل أعمال – رئيس مجموعة البيدر
الوظائف السابقة والخبرات :رئيس مجموعة البيدر
للتجارة والمقاوالت والتي تعمل في مجاالت
(اإلستثمارات المالية ،المقاوالت ،الصيانة والتشغيل،
معدات السالمة واألمن الصناعي)
المؤهل العلمي :حصل األستاذ محمد على درجة
الماجستير في (إدارة األعمال).

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

الوظيفة الحالية :مدير عام شركة واحة الصحة
الوظائف السابقة والخبرات :مساعد المحافظ
للشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية-خبرة عملية بالمؤسسة العامة للتأمينات
اإلجتماعية ألكثر من  30عام-عضو عدد من مجالس
اإلدارات واللجان في الشراكت المساهمة.
المؤهل العلمي :حصل األستاذ عبد العزيز على درجة
الماجستير في (العلوم اإلدارية) ودرجة الباكلوريوس
في (إدارة األعمال) والدبلوم في (المالية
واإلقتصاد).

األستاذ/
يوسف بن محمد السحيباني
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية :مدير إدارة المراجعة الداخلية
(شركة اإلستثمارات الرائدة)
الوظائف السابقة والخبرات :من 2016م إلى 2017م
مدير إدارة المراجعة الداخلية (شركة مالذ للتأمين)
من 2015م إلى 2016م مدير المخاطر التشغيلية(ميدغلف)-من 2010م إلى 2015م مستشار أول
(ارنست ويونغ) .كما يشغل حالياً عضويتي لجنة
المراجعة في شركتي أسمنت ام القرى (مساهمة
مدرجة) ،وكذلك رزا (ذات مسؤولية محدودة).
المؤهل العلمي :حصل األستاذ يوسف على درجة
الماجستير في (اإلدارة المالية) ودرجة الباكلوريوس
في (المحاسبة).

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

الوظيفة الحالية :العضو المنتدب (شركة أصيلة
لإلستثمار)
الوظائف السابقة والخبرات :من 2016م حتى 2018م
الرئيس التنفيذي لإلستثمار بشركة أصيلة لإلستثمار-
من 2014م إلى 2016م أستاذ مشارك بلكية الدراسات
العليا اإلدارية بباريس ،فرنسا-من 2009م إلى 2014م
أستاذ مساعد بلكية الدراسات العليا اإلدارية
بباريس ،فرنسا-من 2004م إلى 2009م مساعد للبحوث
العلمية بجامعة والية بنسلفانيا (ينفر سيتي بارك)
من 1997م إلى 2000م مهندس كهربائي بالشركةالسعودية 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 الباكلوريوس في (الهندسة الكهربائية)

األستاذ/
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية :مدير أعلى التخطيط وقياس األداء
باإلدارة المالية (شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات :مدير أعلى إدارة
التخطيط والتحكم باإلدارة المالية بسابك-مدير أعلى
إدارة التقارير ودعم القرارات المالية العالمية باإلدارة
المالية بسابك
المؤهل العلمي :حصل األستاذ محمد على درجة
الماجستير في (إدارة األعمال) ودرجة الباكلوريوس
في (اإلدارة المالية).
وشهادة ( )SAPفي المحاسبة اإلدارية وتدريب
في القيادة من )(London Business School
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يوضح الجدول التالي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة السابقة والحالية داخل المملكة وخارجها.
اإلسم

أ /يوسف بن عبدهللا
البنيان

م /أنس بن يوسف
كنتاب

عضوية مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو
من مديريها داخل أو خارج المملكة

عضوية مجالس اإلدارات السابقة أو من
مديريها داخل أو خارج المملكة

داخل المملكة:
شركة (سابك) (مساهمة مدرجة).
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
(ينساب) (مساهمة مدرجة).
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).
الشركة الوطنية لتقنية المعلومات
)سايت(
(مساهمة مقفلة).
شركة السوق المالية السعودية
)تداول(
(مساهمة مقفلة).

داخل المملكة:
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ينبت) (ذات مسؤولية محدودة).
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).

داخل المملكة:
شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات
(المتحدة) (ذات مسؤولية محدودة).
شركة الكيالت (ذات مسؤولية محدودة)
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

داخل المملكة:
الشركة السعودية للبتروكيماويات
(صدف) (ذات مسؤولية محدودة)
شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
(ينبت) (ذات مسؤولية محدودة).
شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)
(ذات مسؤولية محدودة).
الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)
(ذات مسؤولية محدودة).
شركة الجبيل لألسمدة (البيروني)
(ذات مسؤولية محدودة).

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

خارج المملكة:
شركة ساينوبيك سابك تيانجين
للبتروكيماويات (ذات مسؤولية محدودة)

م /يوسف بن
عبدالرحمن الزامل

داخل المملكة:
داخل المملكة:
شركة األسمدة العربية السعودية
الشركة السعودية للبتروكيماويات
(سافكو) (مساهمة مدرجة).
(صدف) (ذات مسؤولية محدودة)
شركة اإلنماء لإلستثمار (مساهمة مقفلة) .الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)
شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات
(ذات مسؤولية محدودة)
(مساهمة مدرجة).
الشركة العربية للبتروكيماويات
(بتروكيميا) (ذات مسؤولية محدودة)
شركة الجبيل المتحدة
(ذات مسؤولية محدودة)
خارج المملكة:
شركة سابك أوروبا
(ذات مسؤولية محدودة)
شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات
(ذات مسؤولية محدودة)

أ /محمد بن حمود
العوهلي

داخل المملكة:
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

داخل المملكة:
البنك السعودي األمريكي
(مساهمة مدرجة)
 شركة رنا لالستثمار (مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية للفنادق والمناطق
السياحية (مساهمة مدرجة)
شركة ينساب (مساهمة مدرجة)

أ /عبدالعزيز بن هبدان داخل المملكة:
شركة األسمدة العربية السعودية
الهبدان
(سافكو) (مساهمة مدرجة).

داخل المملكة:
الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك) (مساهمة مدرجة)
شركة مركز مكة الطبي
(مساهمة مقفلة)
بنك الجزيرة (مساهمة مدرجة)
البنك السعودي الفرنسي
(مساهمة مدرجة)
شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين
التعاوني (مساهمة مدرجة)
شركة االتصاالت السعودية
(مساهمة مدرجة)
شركة السعودي الفرنسي المالية
(مساهمة مقفلة)

د /وليد بن محمد
العيسى

داخل المملكة:

داخل المملكة:
شركة العقيق للتنمية العقارية
شركة هرفي للخدمات الغذائية
(مساهمة مقفلة)
(مساهمة مدرجة)
شركة طيبة القابضة (مساهمة مدرجة)
شركة أصيلة لإلستثمار (مساهمة مقفلة) الشركة العربية للمناطق السياحية أراك
(مساهمة مقفلة)
شركة واحة األلياف الزجاجية
(مساهمة مقفلة)
الشركة السعودية للضيافة التراثية نزل
(مساهمة مقفلة)
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة).
شركة مدينة المعرفة االقتصادية
(مساهمة مدرجة)

أ /يوسف بن محمد
السحيباني

داخل المملكة:
شركة األسمدة العربية السعودية
(سافكو) (مساهمة مدرجة)

داخل المملكة:
ال يوجد
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اإلدارة التنفيذية

المهندس/
أحمد بن محمد الجبر
رئيس الشركة

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة عملية تتجاوز ()30
عاماً 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) وحالياً شركة األسمدة
العربية السعودية (سافكو).
المؤهل العلمي :حصل المهندس أحمد على
درجة الباكلوريوس 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 الصيانة

الوظائف السابقة والخبرات :تقلد العديد من
المناصب القيادية في شركة سافكو ،وذلك ضمن
خبرته الممتدة ألكثر من  25عاما.
المؤهل العلمي :حصل المهندس عبد الجليل على
درجة الباكلوريوس في (الهندسة الكهربائية) من
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

األستاذ/
عمر بن محمد تكروني
المدير التنفيذي إلدارة التشغيل
 -سافكو

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة ألكثر من  34سنة
بالعمل مع الشركة السعودية للصناعات األساسية
سابك بين قطاع البتروكيماويات وقطاع المغذيات
الزراعية وبتدرج وظيفي في العديد من المناصب
القيادية منها:
رئيس شركة الجبيل لألسمدة (البيروني) الملكف
مدير تنفيذي إلدارة التشغيل (البيروني)
تقلد العديد من المناصب القيادية في شركة
(إبن سينا)
المؤهل العلمي :حصل األستاذ عمر على درجة
الباكلوريوس في (الكيمياء الصناعية) من جامعة
الملك فهد للبترول والمعادن.

المهندس/
فهد بن عبد هللا السواط
المدير التنفيذي إلدارة التشغيل
إبن البيطار  -البيروني

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة إمتدت ألكثر من
 16سنه في مجال الصناعة (التفتيش و اإلعتمادية
و المشاريع و التشغيل) و كذلك في تصنيع
المعدات المياكنيكية الثابتة للمبدالت الحرارية و
الخزانات و األوعية للضغط العالي و المنخفض
و كذلك عضو اللجنة الفنية و اإلستراتيجية
لإلتحاد العالمي لألسمدة .و أيضا تقلد العديد
من المناصب القيادية في شركه سافكو و إبن
البيطار والبيروني وهو قائد تنفيذ مشروع توحيد
العمليات التشغيلية لصناعة المغذيات الزراعية في
الجبيل الصناعية (مشروع تاكمل).
المؤهل العلمي :حصل المهندس فهد على
درجة الباكلوريوس (الهندسة المياكنيكية) من
جامعة الملك عبدالعزيز و كذلك درجة الماجستير
في إدارة األعمال التنفيذية من لكية ثندربيرد إلدارة
األعمال العالمية ،جامعة اريزونا  ،الواليات المتحدة
األمريكية باإلضافة للعديد من الدورات التدريبية
القيادية في شركة سابك إلعداد القادة.

األستاذ/
عبد هللا بن أحمد الغامدي
المدير التنفيذي
للمالية والتخطيط

الوظائف السابقة والخبرات :خبرة إمتدت ألكثر من
 26سنة اكنت ما بين القطاعين الحكومي والخاص
تقلد العديد من المناصب في اإلدارة المالية
سابقاً في شركة سابك وخارج شركة سابك
عضو مجلس إدارة شركة الجبيل المتحدة
للبتروكيماويات سابقاً
المؤهل العلمي :حصل األستاذ عبد هللا على درجة
الباكلوريوس في (المحاسبة) من جامعة الملك عبد
العزيز ،باإلضافة إلى العديد من الدورات المتقدمة
في المجال المالي واإلقتصادي

المهندس/
فيصل بن فهد الشهراني
المدير التنفيذي لإلدارة الفنية

الوظائف السابقة والخبرات :المدير التنفيذي إلدارة
تشغيل سافكو  -مدير أعلى تشغيل مشروع
سافكو  - 5مدير أعلى تشغيل سافكو  -4عضو
اللجنة الفنية لإلتحاد العربي لألسمدة  -المشاركة
في إدارة وتشغيل مشاريع سافكو  4وسافكو
 - 5تقلد العديد من المناصب في شركة سافكو
 المدير التنفيذي للعديد من المشاريع في شركةسافكو وإبن البيطار والبيروني.
المؤهل العلمي :حصل المهندس فيصل على
درجة الباكلوريوس في (الهندسة الكيميائية
التطبيقية) من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن ،باإلضافة إلى العديد من الدورات
التدريبية القيادية في شركة سابك إلعداد القادة

اإلنجاز

اإلبداع

المشاركة

التحفيز
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إجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور

عقد مجلس اإلدارة ( )5إجتماعات خالل السنة المالية 2019م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:
االجتماع األول االجتماع الثاني االجتماع الثالث

االجتماع الرابع االجتماع الخامس

 28فبراير
2019م

 19مايو
2019م

 25أغسطس
2019م

 15ديسمبر
2019م

 19ديسمبر
2019م

اإلجمالي

األستاذ /يـوسف بن عبد هللا البنـيـان

ü

ü

ü

ü

û

٤

المهندس /أنس بن يوسف كنتاب

ü

ü

ü

ü

û

٤

المهندس  /يوسف بن عبدالرحمن الزامل

ü

ü

ü

ü

û

٤

األستاذ /محمد بن حمود العوهلـي

ü

ü

ü

ü

ü

٥

األستاذ /عبد العزيز بن هبدان الهبدان

ü

ü

ü

ü

ü

٥

الدكتور /وليد بن مـحمد الـعـيـسـى

ü

ü

ü

ü

ü

٥

األستاذ /يوسف بن محمد الـسحيباني

ü

ü

ü

ü

ü

٥

إسم العضو

.23

طرفا فيها ،وفيها أو اكنت فيها مصلحة ألحد
األعمال والعقود التي تكون الشركة
ً
أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم

لم تبرم الشركة أي عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة
شخصية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم.

.24

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الدائمة المنبثقة والمنصوص عليها في نظام
الشراكت والئحة حوكمة الشراكت والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت الخاصة بالشراكت
المساهمة المدرجة ونظام الشركة األساس.

أوال :اإلفصاح عن سياسة الماكفآت وعن كيفية تحديد ماكفآت أعضاء المجلس واإلدارة
ً
التنفيذية في الشركة.
تنص سياسة الماكفآت المعتمدة من الجمعية العامة على المبادئ و القواعد التالية.

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:

•يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات – ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه الدائمة
ً
المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
وعامال لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة
oأن يكون تنظيم الماكفآت متوافقاَ مع أهداف الشركة اإلستراتيجية،
ً
ولجانه الدائمة المنبثقة على تحقيق تلك األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة وتنمية أعمالها وإستدامتها.
oأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها وحجمها ،والمهارات والخبرات المطلوبة.

عامال في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من
oأن تكون
ً
ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة
الشركة في تحقيق أهدافها.
•يستحق عضو مجلس اإلدارة ماكفأة سنوية مقدارها
 200.000ريال سعودي ،وذلك مقابل عضويته في المجلس.
•يستحق عضو مجلس اإلدارة المشارك في اللجان الدائمة
المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) ماكفأة
سنوية مقدارها  150.000ريال سعودي سواء اكن العضو
ً
مشاراكً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
•يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) المشارك
في إحدى لجان المجلس الدائمة (بما في ذلك لجنة
المراجعة) ماكفأة سنوية قدرها  150.000ريال سعودي
سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة أو عدة لجان.
ً
•يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق
بسمعتها وإسترداد ما صرف من ماكفآت وتعويضات
وأي تاكليف أخرى تحملتها الشركة ،وذلك في حال:
oإرتاكب العضو عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة أو
بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة
العربية السعودية أو في أي بلد آخر.
oعند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه
وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
oإنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة –
بسبب التغيب عن ثالثة إجتماعات متتالية خالل
سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس
اإلدارة.

كبار التنفيذيين:

•يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت
ً
والترشيحات – ماكفآت كبار التنفيذيين ،على أن تكون
وفقاً للمبادئ التالية:
oأن تكون الماكفآت والتعويضات متوافقة مع
وعامال لتحفيز كبار
أهداف الشركة اإلستراتيجية،
ً
التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف ،وتعزيز
قدرة الشركة وتنمية أعمالها وإستدامتها.
oأن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة ونشاطها
وحجمها ،والمهارات والخبرات المطلوبة.
oأن تمكن الشركة من إستقطاب كبار التنفيذيين
ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة
لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.
oأال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر
سلباً على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق
أهدافها.
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ثانيا:
ً

توضيح العالقة بين الماكفآت الممنوحة وسياسة الماكفآت المعمول بها ،وبيان أي
إنحراف جوهري عن هذه السياسة.

ثالثا:
ً

يبين الجدول التالي الماكفآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بمن
فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر 2019م

يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات – ماكفآت لكاً من عضو مجلس اإلدارة
ً
وعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين ،وفقاً
للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة .وعليه يستحق العضو الماكفآت الممنوحة له بناء
ً
على ذلك.
وعليه ال يوجد أي إنحراف جوهري على السياسة المعمول بها.

.

•الماكفآت المستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م الموصى بها من مجلس
اإلدارة بناء على توصية لجنة الماكفآت والترشيحات إلى الجمعية العامة في إجتماعها
ً
القادم إلعتمادها
تسلسل

اسم العضو

عدد أيام
العضوية

الماكفأة المستحقة (ريال سعودي)

1

يـــوسف بن عبـدهللا البنيان

365

200.000

2

أنـــس بن يـــوسف كـنـتاب

365

200.000

3

يـوسف بن عبدالرحمن الزامل

365

200.000

4

مـحـمد بن حـمود العوهلي

365

200.000

5

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

365

200.000

6

ولــيـد بن مـحـمـد العيسى

365

200.000

7

يوسف بن محـمد السحيباني

365

200.000

أأعضاء مجلس اإلدارة

مبلغ معين*

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

ماكفأة االعمال الفنية واإلدارية واالستشارية

ماكفآت رئيس المجلس او العضو المنتدب أو
أمين السر إن اكن من األعضاء

المجموع

نسبة من األرباح

ماكفآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة األجل

خطط تحفيزية طويلة األجل

المجموع

رواتب

ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين

المجموع

1

يوسف بن عبدهللا البنيان

200.000

12.000

0

0

0

212.000

0

0

0

0

0

0

0

212.000

39.261

2

أنس بن يوسف كنتاب

200.000

12.000

12.000

0

0

224.000

0

0

0

0

0

0

0

224.000

37.861

3

يوسف بن عبدالرحمن الزامل

200.000

12.000

0

0

0

212.000

0

0

0

0

0

0

0

212.000

38.261

4

عبدالعزيز بن هبدان الهبدان

200.000

15.000

99.000

0

0

314.000

0

0

0

0

0

0

0

314.000

38.661

800.000

51.000

111.000

962.000

154.044

المجموع

962.000

*المبلغ المعين في الجدول أعاله يمثل الماكفأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية
ً
في  31ديسمبر 2018م وقد تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة التي عقدت في شهر ابريل من العام 2019م.
)(1بداية عضويته في  31أكتوبر 2018م.
)(2إنتهت عضويته بتاريخ  25أكتوبر 2018م.

4.263.833

بدالت

890.712.33

1.260.533

مزايا عينية

المجموع

115.983 890.712.33

248.000

المجموع

596.712.33

45.000

249,000

.

5.772.366

ج .أعضاء اللجان

ماكفآت دورية

4

سامي بن عبدهللا الجماز ()2
(عضو سابق)

162.739.73

.

.

.

.

162.739.73

0

0

0

0

0

0

162.739.73 0

0

4.263.833

1.260.533

248.000

5.772.366

أرباح

3

يوسف بن محمد السحيباني ()1

33.972.6

15.000

81.000

0

0

0

129.972.6

0

0

0

0

0

0

0

129.972.6

38.661

خمسة من كبار
التنفيذيين من
ضمنهم الرئيس
التنفيذي والمدير
المالي

1.658.372

1.658.372

856.759

856.759

األسهم الممنوحة
(يتم ادخال القيمة)

2

وليد بن محمد العيسى

200.000

15.000

99.000

0

0

0

314.000

0

0

0

0

0

0

0

314.000

38.661

المجموع

1

محمد بن حمود العوهلي

200.000

15.000

69.000

0

0

0

284.000

0

0

0

0

0

0

0

284.000

38.661

2.515.131

المجموع اللكي

أوال :األعضاء المستقلين
ً

خطط تحفيزية قصيرة
االجل

ماكفأة نهاية الخدمة

الماكفأة الثابتة

خطط تحفيزية طويلة
االجل

المجموع
اللكي

الماكفأة المتغيرة

ماكفأة نهاية الخدمة

بدل المصروفات

ب .كبار التنفيذيين
خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى الماكفآت من الشركة ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير
المالي.
مجموع ماكفأة التنفيذيين
عن المجلس إن وجدت

األسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)

إجـمالي المسـتحقات

1.400.000

8.287.497

8.287.497

2.515.131

أعضاء لجنة المراجعة

الماكفأة الثابتة المستحقة
عن العام 2018م والتي
دفعت عام 2019م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات
لعام 2019م

المجموع

1

عبد العزيز بن هبدان الهبدان (رئيس اللجنة)

150.000

30.000

180.000

2

وليد بن محمد العيسى (عضو اللجنة)

150.000

30.000

180.000

3

محمد بن إبراهيم آل الشيخ (عضو اللجنة)

150.000

30.000

180.000

450.000

90.000

540.000

المجموع
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الماكفأة الثابتة المستحقة
عن العام 2018م والتي دفعت
عام 2019م
(عدا بدل حضور الجلسات)

بدل حضور
الجلسات
لعام 2019م

المجموع

1

محمد بن حمود العوهلي
(رئيس اللجنة)

150.000

9.000

159.000

2

أنس بن يوسف كنتاب
(عضو اللجنة)

150.000

12.000

162.000

3

يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة) ()1

25.479.45

12.000

37.479.45

4

سامي بن عبد هللا الجماز
(عضو سابق) ()2

122.054.79

0

122.054.79

447.534.24

33.000

480.534.24

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

المجموع

حقائق وأرقام

( )1بداية عضويته بتاريخ  01نوفمبر 2018م.
( )2إنتهت عضويته بتاريخ  25أكتوبر 2018م.

الماكفأة الثابتة
(عدا بدل حضور الجلسات)
2019م

بدل حضور
الجلسات
لعام 2019م

المجموع

أعضاء لجنة دراسة استحواذ شركة (سافكو)
على إستثمارات شركة (سابك)في الشراكت
التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية
1

وليد بن محمد العيسى
(رئيس اللجنة)

0

69.000

69.000

2

محمد بن حمود العوهلي
(عضو اللجنة)

0

60.000

60.000

3

عبد العزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة)

0

69.000

69.000

4

يوسف بن محمد السحيباني
(عضو اللجنة)

0

69.000

69.000

0

267.000

267.000

المجموع
		

.25

اإلجراءات التي إتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على «وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة إجتماعات الجمعية العامة» .ويهدف هذا
اإلجراء لإلجابة على إستفسارات المساهمين ،وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
ومن جانب آخر فإن النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في إجتماعات الجمعية العامة المشاركة في
المداوالت والنقاشات ،ولتعزيز التواصل مع مساهمي الشركة إعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح التي تضمنت
إجراءات تكفل للمساهمين حق اإلستفسار وطلب المعلومات واإلجابة على إستفساراتهم بما ال يضر بمصالح الشركة.

.26

التنازل عن الماكفآت

ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي ماكفآت عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

8,287,497

43,873

وتعويضات كبار التنفيذيين

المستحقة

رواتب وماكفآت

المدفوعات النظامية

804.297

مخصصات الموظفين
(آالف الرياالت)
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التنازل عن األرباح

.

االجتماع رقم ()1
2019/01/21م

.

االجتماع رقم ()2
2019/02/13م

.

االجتماع رقم ()3
2019/04/07م

.

االجتماع رقم ()4
2019/04/22م

.

االجتماع رقم ()5
2019/07/22م

.

االجتماع رقم ()6
2019/08/19م

.

االجتماع رقم ()7
2019/10/21م

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

1الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة
الداخلية في الشركة ،من أجل التحقق من ُّ
توفر
الموارد الالزمة ومدى فاعليتها في أداء األعمال
والمهام المنوطة بها.
2دراسة خطة المراجعة الداخلية السنوية مع إدارة
المراجعة الداخلية والموافقة عليها.
3دراسة ومراجعة نظم وضوابط الرقابة الداخلية
والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وإعداد
التقارير الالزمة عن رأيها بشأن مدى كفايته.
4دراسة تقارير إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات
الواردة فيها.
َّ
المتبعة لدى الشركة
5دراسة السياسات المحاسبية
أو أي تغيير عليها وإبداء الرأي والتوصية لمجلس
اإلدارة بشأنها فيما يتعلق بالجوانب الرقابية.
6دراسة القوائم المالية األولية -ربع السنوية-
والسنوية والبيانات المالية للشركة وإعالناتها
المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها واعتمادها
من قبل مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصية في
شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
الفني – بناء على طلب مجلس اإلدارة –
7إبداء الرأي
ِّ
ً
فيما إذا اكن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية
للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن
المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين
تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج
عملها واستراتيجيتها.

االجتماع رقم ()8
2019/10/29م

وفقاً لالئحة عمل لجنة المراجعة ،تشلك لجنة المراجعة
بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة ،بناء على
ً
اقتراح من مجلس اإلدارة ،ال يقل عدد أعضائها عن
ثالثة وال يزيد على خمسة من غير أعضاء مجلس
اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من
ً
غيرهم وتحدد الجمعية مهام اللجنة وضوابط عملها
وماكفآت أعضائها.

االجتماع رقم ()9
2019/12/08م

لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها
.28
اوال :لجنة المراجعة:
ً

8 .التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات
وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم بعد
التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق عملهم
وشروط التعاقد معهم وإبداء مرئياتها حيال
ذلك.
9 .تقييم أداء عمل مراجعي الحسابات ومراجعة
خطة عملهم واإلجابة على استفساراتهم
وكذلك دراسة تقاريرهم ومالحظاتهم على
القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها مع اإلدارة
التنفيذية.
	10.مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتأكد من
اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
	11.التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح
والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	12.البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة
أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في
الشركة أو مراجع الحسابات.
	13.دراسة ومراجعة التغييرات الجوهرية والتقديرات
المحاسبية التي قد تطرأ على القوائم المالية،
وأي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها
التقارير المالية ومناقشتها مع اإلدارة التنفيذية
ومراجعي الحسابات ،وإبداء الرأي بشأنها.
	14.رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء
بشأنها إلى مجلس اإلدارة وإبداء توصياتها
باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
	15.دراسة الموضوعات التي تحال إليها من مجلس
اإلدارة ورفع توصياتها إلى المجلس إلتخاذ القرار.
	16.تقوم اللجنة باختصاصات لجنة إدارة المخاطر
المنصوص عليها في الئحة حوكمة الشراكت
الصادرة عن هيئة السوق المالية.
	17.التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل المسؤول
األول بإدارة المراجعة الداخلية واقتراح ماكفأته
وتقييم أدائه بشلك سنوي.
	18.مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها
الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم
مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.

عقدت لجنة المراجعة ( )10اجتماعات خالل السنة المالية 2019م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:

االجتماع رقم ()10
2019/12/15م

ال يوجد أي ترتيبات أو إتفاق بموجبه تنازل أحد
مساهمي الشركة عن حقوقه في األرباح عن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

35

األستاذ /عبدالعزيز بن هبدان
الهبدان (رئيس اللجنة)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

الدكتور /وليد بن محمد العيسى
(عضو اللجنة)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

األستاذ /محمد بن إبراهيم آل
الشيخ (عضو اللجنة)

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

اسم العضو

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات
الرقابة الداخلية بالشركة
يقوم نشاط المراجعة الداخلية في الشركة بموجب
مهامه المحددة بتنفيذ مهام مراجعة ،ويقدم
بموجبها تقييمات موضوعية ومستقلة .وتقوم لجنة
المراجعة بدراسة التقارير الدورية التي تعدها إدارة
المراجعة الداخلية في الشركة باإلضافة إلى مالحظات
المراجع الخارجي للشركة حيال تقييم اإلجراءات الرقابية
الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها.
وتقوم اللجنة بمتابعة ما تتوصل إليه إدارة المراجعة
الداخلية والمراجع الخارجي من توصيات لمعالجة
المالحظات ومتابعة تصحيحها ،والنظر في ما يتعلق
بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية عموماً من خالل تقارير
المراجعة الداخلية ،وفيما يتعلق بعدالة القوائم المالية
تحديداً  ،أخذاً في االعتبار أن أي نظام رقابة داخلية بغض
النظر عن مدى سالمة تصميمه وفاعلية تطبيقه ،ال
يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً حول فعالية نظم الرقابة
الداخلية المطبقة ،وبناء على ما قدمته إدارة الشركة،
ً
وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة ،ومراجع الحسابات
الخارجي ،وبعد االطالع على تقارير الديوان العام
للمحاسبة وإشراف اللجنة على إدارة المخاطر وتقرير
اإلمتثال ،فإنه لم يتضح للجنة وجود ضعف جوهري في
أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض
بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة ،أو التي
رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين
مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه
وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي،
ومسوغات تلك التوصيات ،وأسباب عدم
األخذ بها.

ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات
مجلس اإلدارة ،كما ال توجد توصيات من اللجنة رفض
المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع
الداخلي أو أي توصيات أخرى.
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ثانيا :لجنة الماكفآت والترشيحات- :
ً

.

.

.
.

.

.

.

االجتماع رقم ()1
2019/02/16م

.

االجتماع رقم ()2
2019/04/01م

.

1إعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة
ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة
والتوصية لمجلس اإلدارة بشأنها ،وذلك
إلعتمادها من الجمعية العامة للشركة.
2مراجعة سياسة الماكفآت بشلك دوري للتأكد من
مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات
والتنظيمات ذات العالقة ،وأهداف الشركة
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة
لتحقيقها ،والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص
التغييرات المقترحة على هذه السياسة
3التوصية لمجلس اإلدارة بماكفآت أعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين
بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة من الجمعية
العامة للشركة.
4إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار
التنفيذيين.
5تحديد أنواع الماكفآت التي تمنح للموظفين في
الشركة ،والتوصية بشأنها.
6إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة،
والتوصية للمجلس بشأنها ،وذلك إلعتمادها من
الجمعية العامة للشركة.
7التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية
المجلس وفقاً لسياسة ومعايير العضوية
المعتمدة.
8المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من
المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة،
وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
9مراجعة سياسة ومعايير العضوية لمجلس اإلدارة
بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات
التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات
العالقة ،وأهداف الشركة اإلستراتيجية والمهارات
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية لمجلس

	11.دراسة هيلك مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
	12.تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة،
واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
	13.وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء
مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة ،والتوصية
بشأنها.
	14.التوصية لمجلس اإلدارة بمعايير األداء لتقييم
أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.
	15.تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه
ألعمال مجلس اإلدارة.
	16.التأكد بشلك سنوي من إستقاللية األعضاء
المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا اكن
العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
	17.وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء
غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
	18.التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل
عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.
	19.التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي
ألعضاء المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج
نشاط الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية
والقانونية.
	20.التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير
المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات
والمهارات المطلوبة ،ومراجعتها بشلك دوري
للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ
على أهداف الشركة اإلستراتيجية والمهارات
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.
	21.وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة
الهيلك التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في
شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
	22.وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور
مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

االجتماع رقم ()3
2019/05/20م

تشمل اختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:

اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه
السياسة.
	10.دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح
لعضوية مجلس اإلدارة ،والتوصية بشأنها.

عقدت لجنة الماكفآت والترشيحات ( )4اجتماعات خالل السنة المالية 2019م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:
االجتماع رقم ()4
2019/11/17م

وفقاً لالئحة عمل لجنة الماكفآت والترشيحات ،تتشلك
لجنة الماكفآت والترشيحات من أعضاء مجلس اإلدارة
غير التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم
وال يقل عدد أعضائها عن ثالثة وال يزيد عن خمسة
على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل.
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األستاذ /مـحمد بن حـمود العـوهلي (رئيس اللجنة)

ü

X

ü

ü

األستاذ /أنـس بن يــوسـف كــنـتاب (عضو اللجنة)

ü

ü

ü

ü

األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني (عضو اللجنة)

ü

ü

ü

ü

اسم العضو

ثالثا :لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو)
ً
على إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت
التابعة التي تنتج المغذيات الزراعية
شلك مجلس اإلدارة بتاريخ  16ديسمبر 2018م لجنة
مؤقتة تحت مسمى «لجنة دراسة إستحواذ شركة
(سافكو) على إستثمارات (سابك) في الشراكت التابعة
التي تنتج المغذيات الزراعية.
تشمل إختصاصات اللجنة ومهامها ما يلي:
اإلشراف على القيام بالدراسات الالزمة إلستحواذ
شركة سافكو على شركة سابك إلستثمارات
المغذيات الزراعية.
إعتماد إطار العمل وتعيين المستشار المالي
من ضمن قائمة المرخص لهم من قبل هيئة
السوق المالية للقيام بخدمات الترتيب والمشورة
والموافقة على رسومهم.
القيام بمتابعة سير الدراسة وتقييم حصص شركة

سابك في جميع شراكت شركة سابك إلستثمارات
المغذيات الزراعية.
إختيار المستشارين الذين سيقومون بأعمال
الفحص الميداني النافي للجهالة والموافقة على
رسومهم ودراسة وقبول نتائج التقييم.
للجنة إختيار مستشارين آخرين على حسب الحاجة
لمساندة إدارة الشركة في عملية اإلستحواذ
وإعتماد رسومهم.
إختيار الموازنة التقديرية والموافقة على فرضيات
الدراسة والتفاوض مع سابك في هذا إن تطلب
األمر ذلك وكذلك إقتراح السيناريوهات التي
يقدمها المستشار المالي وقبول نتائجها وإختيار
المناسب منها.
التوصية بالموافقة أو عدم الموافقة على قيمة
حصص شركة سابك في شركة سابك إلستثمارات
المغذيات الزراعية.
اإلشراف على إعداد عقد الشراء والبيع لشركة سابك
إلستثمارات المغذيات الزراعية وإقتراحه على مجلس
اإلدارة.

14/01/2019م
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عقدت لجنة دراسة إستحواذ شركة (سافكو) على إستثمارات شركة (سابك) في الشراكت التابعة التي تنتج
المغذيات الزراعية ثالث وعشرون اجتماع ( )23خالل السنة المالية 2019م ،واكن سجل الحضور على النحو التالي:

2019/01/10م

2019/01/14م

2019/01/28م

2019/02/03م

2019/02/17م

2019/02/2م

2019/03/14م

إسم العضو

االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع الخامس

االجتماع السادس

االجتماع السابع

االجتماع الثامن

االجتماع التاسع
2019/04/07م

2019/04/29م

2019/05/13م

2019/05/18م

2019/07/11م

2019/07/21م

2019/03/25م

االجتماع العاشر

االجتماع الحادي عشر

االجتماع الثاني عشر

االجتماع الثالث عشر

االجتماع الرابع عشر

االجتماع الخامس عشر

االجتماع السادس عشر
2019/08/24م

2019/09/11م

2019/09/19م

2019/07/31م

االجتماع السابع عشر

االجتماع الثامن عشر

االجتماع التاسع عشر

االجتماع العشرين
2019/11/10م

2019/12/١١م

2019/10/23م

االجتماع الواحد والعشرين

االجتماع الثاني والعشرين

2019/11/19م

االجتماع الثالث والعشرين

األستاذ /محمد بن حمود العوهلي
(عضو اللجنة)

X

األستاذ /عبدالعزيز بن هبدان الهبدان
(عضو اللجنة)

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

األستاذ  /يـوسف بن محمد
السـحيباني

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

.29

ü ü ü ü ü ü ü ü

X

ü ü

الوسائل التي إعتمد عليها
مجلس اإلدارة في تقييم أدائه
وأداء لجانه وأعضائه ،والجهة
الخارجية التي قامت بالتقييم
وعالقتها بالشركة إن وجدت.

يوضح الجدول التالي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2019م ،وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة غير العادية  07ابريل 2019م

2019/12/١٥م

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

X

.31

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü

األستـاذ /يوسف بن عبد هللا البنيان
أسماء األعضاء الحاضرين
للجمعية

الدكتور /وليد بن مـحمد العيسى
(رئيس اللجنة)

.32

.30

إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس إدارة (سـافـكـو) بما يلي:
1 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح.
2 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
3 .أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

رئيس مجلس اإلدارة

المهندس /أنــس بـن يـوسـف كـنتـاب

نائب رئيس مجلس اإلدارة

المهندس /يوسف بن عبدالرحمن الزامل

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /مـحمـد بـن حـمـود العـوهلي

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /عبـدالعزيز بن هـبدان الهـبدان

عضو مجلس اإلدارة

الدكتور /ولـيـد بـن مـحـمد العـــيـسى

عضو مجلس اإلدارة

األستاذ /يوسف بن محمد السحيباني

عضو مجلس اإلدارة

طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م بطلب سجالت المساهمين
( 7مرات) ويبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:

إعتمد مجلس اإلدارة معايير األداء لتقييم أعماله
وأعضائه ولجانه المنبثقة ،وقد تم تعيين جهة
خارجية مستقلة شركة كومباس (Governance
 )Compassلتقييم أداء المجلس وأعضائه حيث
أظهرت نتائج التقييم بأن مجلس اإلدارة يعمل
بكفاءة من اكفة النواحي الجوهرية.
وضع مجلس اإلدارة في لوائح عمل لجان مجلس
اإلدارة إجراء لتقييم أعمال اللجان بشلك دوري.

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

.33

الرقم

التاريخ

السبب

1

 02يناير 2019م

اإلعداد لتقرير مجلس اإلدارة للعام 2018م.

2

 07ابريل 2019م

اإلعداد للجمعية العامة

3

 09ابريل 2019م

إستحقاق توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2018م.

4

 18يوليو 2019م

إستحقاق توزيع أرباح عن النصف األول من 2019م.

5

 08أكتوبر 2019م

إعداد تقارير داخلية للشركة

6

 12نوفمبر 2019م

إعداد تقارير داخلية للشركة

7

 31ديسمبر 2019م

اإلعداد لتقرير مجلس اإلدارة للعام 2019م.

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة

تقوم الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) وبعض شراكتها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد
الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية والخدمات المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم
خدمات مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة

40
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41

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

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زاكة أو ضرائب أو رسوم أو أي
مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية ،مع وصف موجز لها وبيان أسبابها (بآالف الرياالت)

.37

2019م

البيان

وصف موجز لها

بإنتظار الربط الزكوي
النهائي لعام 2019م.

.38

تلتزم شركة (سافكو) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب ،حيث تطلعهم
على أدائها وأنشطتها خالل السنة المالية من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها ،كما توافيهم على نحو مستمر
بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية،
عن طريق موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) وموقعها على شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى،
بغرض مساعدة المستثمرين على إتخاذ القرارات اإلستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية ،وضمان عدم تسرب
ً
المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض اآلخر وحصول اكفة األطراف المستفيدة على فرص متاكفئة في
الحصول على المعلومة .وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات
الهامة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من
الجهات ذات اإلختصاص ،كذلك تحرص الشركة على إستالم مساهميها ألرباحهم المستحقة من خالل تذكيرهم
بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون تأخير.

المسدد

الزاكة

29.856

*39.294

مخصص للزاكة
لعام 2019م

المؤسسة العامة
للتأمينات اإلجتماعية

55.259

4.579

مخصص لشهر
ديسمبر 2019م

سيتم دفعه خالل يناير
2020م

تاكليف تأشيرات
جوازات

947

0

اليوجد مخصص

يتم الدفع عند تنفيذ
الخدمة

*قدمت الشركة إقراراتها الزكوية حتى عام 2018م وحصلت على شهادات الزاكة المطلوبة واإليصاالت الرسمية .خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر 2019م ،استلمت الشركة الربوط للعامين 2016م و 2017م وقد اظهرت التزام زكـاة اضافي بمبلغ  43.58مليون ريـال سعودي .قدمت
الشركة اعتراضا لدى الهيئة العامة للزاكة والدخل على هذه الربوط .وافقت الهيئة العامة للزاكة والدخل على االعتراض وأصدرت الربط
النهائي للعامين 2016م و 2017م والذي اظهر التزام زاكة إضافي بمبلغ  5.9مليون ريال سعودي وقامت الشركة بسداد المبلغ خالل الفترة
المنتهية في  30سبتمبر 2019م.

 .35إستثمارات وإحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي لهم من خالل تبنيها لعدد من
البرامج التحفيزية مثل :برنامج اإلدخار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على اإلدخار ،بطريقة تكفل زيادة دخلهم
واإلسهام في تأمين مستقبلهم ،وكذلك برنامج قروض وتملك الوحدات السكنية الذي يعزز بدوره تأمين السكن
المناسب للموظفين وعائالتهم.
الجدول التالي يوضح قيمة المخصصات المكونة خالل السنة المالية 2019م لصالح موظفي الشركة:

.36

الجزاءات والعقوبات والقيود المفروضة على الشركة من الهيئة ،أو من أي جهة
إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى

بيان األسباب

المستحق حتى نهاية الفترة
المالية السنوية ولم يسدد

(آالف الرياالت السعودية)

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

البند

الرصيد كما في
 01يناير 2019م

خالل عام 2019م

الرصيد كما في
 31ديسمبر 2019م

ماكفأة نهاية الخدمة

643.460

132.754

776.214

برنامج االدخار

33.958

34.884

68.842

قروض وتمليك وحدات سكنية

126.879

()24.038

102.841

اإلجمالي

804.297

143.600

947.897

تقرير مراجع الحسابات المتعلق بالقوائم المالية

أظهر تقرير مراجع الحسابات «ديلويت آند توش وشراكهم» للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م بأن
القوائم المالية خالية من أية تحفظات جوهرية على الشركة.

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير إحترازي أو قيد إحتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه
أو تنظيمية أو قضائية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 201٩م.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

كما يوضح الجدول أدناه جميع اإلعالنات الخاصة بالشركة والتي تم اإلعالن عنها خالل السنة المالية 2019م وعددها
( 15إعالن) على الموقع الرسمي للسوق المالية السعودية (تداول) حيث حرصت على إطالع مساهميها بجميع
التطورات دون أي تمييز.
الموضوع

الرقم

تاريخ اإلعالن

1

/06يناير2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن التوقف المجدول لمصنع
األمونيا سافكو 3لتنفيذ مشروع تحسين االعتمادية وإجراء أعمال الصيانة الدورية
لمصنعي األمونيا واليوريا سافكو 3

2

/21يناير2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2018-12-31م (اثنا عشر شهراً )

3

/28فبراير2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية السنوية
المنتهية في 2018-12-31م

4

/12مارس2019/م

تدعو شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) مساهميها إلى حضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية (االجتماع األول)

5

/08ابريل2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة
غير العادية (االجتماع األول).

6

/23ابريل2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2019-03-31م (ثالث أشهر)
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7

/08مايو2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن أخر التطورات للتوقف
المجدول لمصنع األمونيا سافكو  3لتنفيذ مشروع تحسين االعتمادية وإجراء أعمال
الصيانة الدورية لمصنعي األمونيا واليوريا سافكو 3

8

/19مايو2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف األول من العام 2019م

9

/22يوليو2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2019- 06-30م (ستة أشهر)

10

/17سبتمبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية ( سافكو) عن نقص في إمدادات مواد
اللقيم لمصانع الشركة

11

/18سبتمبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية ( سافكو) عن عودة إمدادات مواد اللقيم
لمصانع الشركة لمستوياتها الطبيعية.

12

/22أكتوبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن النتائج المالية األولية للفترة
المنتهية في 2019-09-30م (تسعة أشهر)

13

/16ديسمبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع
أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

14

/16ديسمبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن فتح باب الترشح لعضوية
مجلس اإلدارة للدورة القادمة

١٥

/25ديسمبر2019/م

تعلن شركة األسمدة العربية السعودية (سافكو) عن توقيعها مع الشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) على اتفاقية استحواذ على شركة (سابك
الستثمارات المغذيات الزراعية) عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار
أسهم لمالك شركة (سابك الستثمارات المغذيات الزراعية).

 ٢٧مليون

تنفيذ التدريب
الوهمي السنوي

.39

تسعى إدارة شركة) سافكو (لضمان بيئة عمل آمنة
وسليمة لجميع العاملين بها ،كما تحرص اإلدارة
بمختلف مستوياتها على تحقيق هذا الهدف لاكفة
الموظفين والمقاولين حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم
والمهمات المسندة إليهم على أكمل وجه ،من خالل
القيادة النشطة ،والمشاركة الفعالة ،والدعم المستمر
لبرامج البيئة والصحة والسالمة واألمن ،والرعاية
المسؤولة واإللتزام بالقوانين المحلية والمعايير
الدولية .وخالل العام 2019م وضعت إدارة الشركة
أهدافها وبذلت الجهد لتحقق بذلك اإلنجازات التالية:
حققت الشركة مؤشر أداء البيئة والصحة والسالمة
واألمن  0.30مقارنة بالمعدل المخطط له  0.33كما
حققت وهلل الحمد مجموع  27مليون ساعة عمل
آمنة للموظفين والمقاولين ،بواقع (  2,36مليون
ساعة عمل للموظفين و  24,72مليون ساعة عمل
للمقاولين )
•

•

•

•

ساعة عمل

•

والحصول على الدرجة الاكملة

بدون إصابة مقعدة

•
•

مؤشر أداء

خال
سجل ِ

المخطط له 0.٣٣

العمليات واألمن

 0,٣٠مقارنا بالمعدل

من أي حادث متعلق بسالمة

البيئة والصحة والسالمة واألمن

•

نجحت الشركة بتجديد الرخصة البيئية للتشغيل
عن طريق الهيئة الملكية لمصنع اليوريا
فورمالدهايد .2
اإلنتهاء من الصيانة الدورية للك من مصانع البيروني
وسافكو  2وسافكو  3بدون أي إصابة مسجلة أو
حوادث أمنية ،إضافة إلى تنفيذ عملية اإلطفاء
والتشغيل للمصانع بشلك آمن.
اإلنتهاء من مشروع توسعة اإلنتاج وتطوير
اإلعتمادية للك من مصانع سافكو  3بدون أي إصابة
مسجلة أو حوادث أمنية ،إضافة إلى تنفيذ عملية
اإلطفاء والتشغيل للمصانع بشلك آمن.
تنفيذ التدريب الوهمي السنوي  2019م مع لجنة
الجبيل للطوارئ (جماعة) والحصول على الدرجة
الاكملة بدون أي مالحظات.
تنفيذ التدريب الوهمي األمني في حالة التعرض
لهجوم سيبراني ورفع مستوى الوعي لدى
الموظفين لكيفية التعامل األمثل مع مثل هذه
الحاالت.
إعداد ورقة (عمل) تتضمن الدروس المستفادة من
تجارب سابقة وتقديمها لإلتحاد العالمي لألسمدة.
متابعة الفحص الطبي السنوي للموظفين
المعرضين للمخاطر الكيميائية في الوقت المحدد.
إعداد خطة األمن والصحة والسالمة والبيئة
لمشروع تحسين اإلعتمادية والصيانة الدورية

لمصانع إبن البيطار 2020م.
• العمل على إستيفاء المتطلبات األمنية الجديدة
للهيئة العليا لألمن الصناعي.
• العمل المشترك مع لجنة الجبيل التطوعية (جماعة)
لتوفير الدعم في مدينة الجبيل الصناعية في حاالت
الطوارئ.
• المشاركة في احتفال الهيئة الملكية بيوم البيئة
العالمي وعرض أفضل الممارسات التي قامت بها
شركة سافكو في مجال البيئة وبعض المشاريع
البيئية التي نفذتها الشركة.


اما بالنسبة للبرامج التطويرية والتوعوية والتثقيفية

فقد قامت الشركة بما يلي:
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o

إجراء مجموعة متنوعة من البرامج التوعوية أثناء
أعمال الصيانة الدورية مثل :السالمة في ممارسة
العمل ،وخطة اإلستعداد لحاالت الطوارئ ،وآليات
الرفع ،والنظافة العامة ،وإدارة وفصل النفايات،
والدروس المستفادة من التجارب السابقة وغيرها.
التدريب والتأهيل لدراسة تحليل مخاطر العمليات
من خالل مرخص معتمد.
التدريب والتأهيل في هندسة العمليات من خالل
مراكز تدريبية معتمدة.
تدريب وتأهيل مختصين في مجال البيئة
والسالمة والصحة المهنية من خالل مجلس
اإلمتحانات الوطنية في السالمة والصحة المهنية
()NEBOSH
تدريب وتأهيل مختصين في مجال الحماية من
اإلشعاع والصحة المهنية من خالل برامج معتمدة
تدريب وتأهيل فريق اإلستجابة للتعامل مع المواد
والغازات الخطرة حسب متطلبات المنظمة الوطنية
للحماية من الحرائق ()NFPA
التدريبات الوهمية المتعددة لحاالت الطوارئ
وتقييم درجة االستجابة والجاهزية على مدار العام.
تدريب وتطوير أفراد األمن الصناعي في جميع
المجاالت األمنية حسب إحتياج المهام الوظيفية
وحسب متطلبات الهيئة العليا لألمن الصناعي بما
يناسب ويساعد في أداء واجباتهم العملية.
خطط تدريبية لجميع الموظفين بما يخص األمن
والسالمة والصحة المهنية والبيئة.
التعاون مع الدفاع المدني والقيام بحملة توعوية
لمدارس الجبيل للتوعية بأخطار الحرائق في المنازل
وكيفية الوقاية منها.

44
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اإلدخـار الذي يهدف إلى تشجيع الموظفين على
اإلدخار بطريقة تكفل زيادة مدخراتهم ،واإلسهام في
تأمين مستقبلهم .وكذلك برنامج تمليك الوحدات
السكنية للموظفين السعوديين الذي يهدف إلى
مساعدة الموظف على تأمين سكن له ولعائلته
ينتهي بالتملك من خالل قروض أو إنشاء وحدات
سكنية.

من اإلستثمار المستمر في رأس المال البشري ذو
القدرة والكفاءة العالية .وقامت الشركة عن طريق
مركز سافكو للتدريب والتطوير -ضمن برنامج سافكو
لمشاركة المعرفة -بتقديم ( )56موضوعاً متخصصاً
في المجاالت المهنية والفنية من قبل ذوي الخبرات
المهنية العالية في الشركة واستفاد من البرنامج
( )462موظفاً .
تولي إدارة الشركة إهتماماً بالغاً لتطوير الكفاءات
لديها من خالل خطط التطوير الشخصية ،وبرامج
التدرج الوظيفي ،التي تضمن إستمرارية توفر المواهب
المؤهلة ،كما تولي إدارة الشركة إهتماماً كبيراً
لتوظيف وتدريب المهندسين السعوديين بما يخدم
توجهات وإستراتيجيات الشركة.
وحرصاً من إدارة الشركة على تأمين مستقبل
موظفيها السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي لهم،
فقد تبنت عدداً من البرامج التحفيزية ،منها برنامج

وفي سياق آخر أحرزت (سافكو) ميدالية «بطل
اإلشراف الصناعي» الذهبية في منتدى اإلتحاد العالمي
لألسمدة الذي أقيم في  20نوفمبر 2019م في مدينة
فرساي بفرنسا بعد تحقيقها أحدث معايير اإلتحاد
العالمي لألسمدة ذات العالقة بسالمة الموظفين
واألداء البيئي وكفاءة الطاقة وإنبعاثات ثاني أكسيد
الكربون ،مع وجود شهادة «الحماية واإلستدامة».
وهي المعايير التي تم إستيفاء متطلباتها.

.40

إستثمار الموارد البشرية

حافظت الشركة خالل العام 2019م على نسبة سعودة
مرتفعة بلغت  ٪89حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين
بنظام التوظيف المباشر في الشركة حتى نهاية شهر
ديسمبر 2019م ( )1.240موظفاً .
وتماشياً مع الخطة اإلستراتيجية لتوطين الوظائف
قامت الشركة باإلستثمار في الموارد البشرية الوطنية
حيث تم توظيف عدد من السعوديين حديثي التخرج
من الجامعات واللكيات والمعاهد .وإلعداد الكوادر
الوطنية المؤهلة ،فقد تم خالل العام 2019م تدريب
وإشراك عدد من موظفي الشركة في المؤتمرات

.41

الجودة الشاملة

حصلت الشركة خالل 2019م على شهادة ()FAMI-QS
حسب المعايير المعتمدة من منظمة جودة المواد
المضافة واألعالف بعد تقييمها من قبل هيئة
اإلعتماد الخارجي دي إن ڤي (.)DNV
تعد هذه الشهادة مؤشراً موثوقاً به لإللتزام بقواعد
السالمة التنظيمية لالتحاد األوروبي والوصول إلى
أسواق أوروبا والواليات المتحدة الخاصة باألعالف
الحيوانية.

والندوات العالمية إلكسابهم الخبرات الالزمة ،حيث
استفاد ( )618موظفاً من تلك البرامج المتعددة
عبر ( )222دورة تدريبية عن طريق مراكز التدريب
المتخصصة .كما تم تدريب ( )1.276موظفاً ومتعاقد
من خالل الدورات التدريبية في مركز التدريب بالشركة
أو عن طريق الدورات اإللكترونية .كما تم إنضمام ()10
من المهندسين الجدد للشركة من خالل برنامج سابك
لإلبتعاث ،في حين بلغ عدد المشاركين ببرنامج تدريب
المشغلين المنتهي بالتوظيف ( )39متدرباً  .وقد تم
حضور ( )124موظفاً لبرنامج سابك لتطوير المشرفين
على رأس العمل والذي يعمل على تطوير الجانب
القيادي.
وتم إلحاق ( )55من موظفي الشركة في دورات
قيادية عن طريق برنامج سابك للقياديين لتعزيز
وتحفيز قدراتهم القيادية واإلدارية بما ينعكس إيجاباً
على رضا الموظفين وزيادة إنتاجيتهم وإستقرارهم
الوظيفي.
وضمن إستراتيجيات التطوير والتدريب تم تطبيق برنامج
التطوير الوظيفي وتنمية المواهب والذي يهدف
إلى تطوير قيادات مستقبلية حيث يأتي نجاح األعمال
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عدد موظفي الشركة
المباشرين

%٨٩

نسبة السعودة
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موظفاً تم تدريبهم

46

(سافكو)
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠١٩م

.42

المسؤولية اإلجتماعية

تحرص الشركة على دورها الريادي في المسؤولية
اإلجتماعية ،وإدرااكً ألهمية توعية وتنمية المجتمع
وبما تمليه المشاعر الوطنية والقيم األخالقية ،تم
إقامة مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية وبرامج
التأهيل والتدريب والبرامج اإلجتماعية والصحية .وفيما
يلي نبذة مختصرة عن األنشطة والفعاليات التي
أسهمت بها الشركة:
المساهمة في صندوق موظفي سابك الخيري (بر)
لدعم برامجه المجتمعية من خالل
 oكفالة ( )200أسرة بما يعادل أكثر من ( )800فرد.
 oتقديم كسوة الشتاء لخمسمائة ( )500أسرة في
عدد من قرى ومحافظات المملكة.
 oتقديم ( )200سلة غذائية شهرياً بدعم من
الشركة.
 oتقديم البرامج والرعاية الصحية من خالل (عالج
مرضى السرطان ،التأمين الطبي لأليتام واألرامل،
العيادات المتنقلة ،دعم الجمعيات الطبية).
 oالمشاركة في مشروع سفير والذي يعنى بنقل
مرضى اللكى وأمراض الدم من منازلهم في
القرى للمستشفيات.
 oدعم مشروع (صالة المسافر) والذي يعنى
بخدمة المسافرين على الطرق.
 oدعم المرابطين على الحد الجنوبي من خالل
كفالة ( )250من اسرهم بصورة شهرية.
 oتقديم عدد من البرامج في عدد من مناطق
المملكة لتأهيل ما يقارب من ( )120شاب وفتاه
من أبناء أسر الضمان.
 oتدريب األيتام وأبناء الشهداء لتطوير مهاراتهم
دراسياً .
حملة سافكو لتوعية مدارس مدينة الجبيل الصناعية
(لألمن والصحة والسالمة واألمن السيبراني).
دعم الجمعيات الخيرية (جمعية وهج لأليتام) ورعاية
المهرجان السنوي لأليتام.
المشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي.
التدريب التعاوني لعدد ( )18من طالب اللكيات
والجامعات السعودية المقبلين على التخرج.
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 .43اإللتزام باإلعتمادية واإلستدامة
اإلعتمادية
إستمراراً للجهود المبذولة خالل السنوات الماضية،
ما زالت شركة (سافكو) تواصل الخطوات المتميزة
في اتجاه تحقيق إستراتيجياتها  2025مستفيدة من
اكفة طاقاتها البشرية والمادية والخبرات الداخلية.
تم ذلك بالتنسيق مع منظومة مراكز (سابك) للتقنية
واإلبتاكر ،ومرخصي التقنيات التصنيعية العالميين إلنجاز
عدة مشاريع متعلقة باإلعتمادية لتحقيق األهداف
المخطط لها في العام 2019م.
تحسين االعتمادية هو أحد راكئز هذه اإلستراتيجية،
وعليه فقد أتمت الشركة مشروع اإلعتمادية لمصنع
(سافكو  )3والذي تلكل بالنجاح وهلل الحمد .ويليه
مشروع اإلعتمادية لمصنع إبن البيطار والمقرر تنفيذه
خالل عام 2020م وهو يهدف إلى تحسين كفاءة
إستغالل الطاقة ورفع موثوقية المصنع وسيضيف
بمشيئة هللا ما مقداره ( )25,000طن متري سنوياً
للطاقة اإلنتاجية الحالية لمصنع األمونيا إبن البيطار.
وتعتزم الشركة في سنة 2020م على تطوير برنامج نظام
إدارة العمليات والسالمة .حيث يكون هذا النظام
شامل لجميع أعمال وإدارات الشركة من جميع النواحي،
والذي يشمل على سبيل المثال كيفية إدارة دورة حياة
األصول في الشركة من مرحلة التصميم والمشاريع ،إلى
التشغيل والصيانة ومنتهياً بالخطة إلعادة تأهيلها او
إستبدالها في اخر عمرها اإلفتراضي .ويهدف نظام
تحسن مستمر تخلق
إدارة العمليات على وضع خطط
ُّ
للشركة افاق جديدة تساهم على رفع مستوى وأداء
المصانع لتتماشى مع أهداف إستراتيجية  .2025وهذا
بدوره يساهم في وصول الشركة إلى منظومة عمل
أكثر تناغماً بين جميع متطلباتها ومتطلبات أصحاب
المصلحة.

اإلستدامة
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عملت شركة (سافكو) على رسم خطط إستراتيجية
واضحة ،ووضع أهداف عملية محددة لتحقيق
إستراتيجية اإلستدامة  ، 2025وذلك إستناداً إلى قيم
الشركة األساسية واإللتزام األخالقي تجاه البيئة ومبادئ
االستدامة ،كما أكدت هذا االلتزام من خالل جعله جزء
ً
أساسياً من سياسة الشركة.

بعد حمد هللا وشكره ،يتقدم مجلس اإلدارة بفائق
العرفان واإلمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،حفظه هللا،
وإلى ولي عهده األمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ،وإلى أمير المنطقة الشرقية
صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد
العزيز ،وإلى نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو
الملكي األمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز،
على ما قدموه للشركة من مساندة ومؤازرة لدفع
النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية.

يأتي ذلك من خالل توظيف الشركة فريق من خبرائها
ومهندسيها وبالتعاون مع مراكز (سابك) للتقنية
واإلبتاكر ،ومرخصي التقنيات التصنيعية العالميين
لدراسة أفضل السبل لتطوير مصانعها ورفع كفاءتها
اإلنتاجية وتعزيز ممارسات اإلستدامة وجعلها نموذجاً
يحتذي به اآلخرين .وكذلك أقامت الشركة العديد من
ورش العمل وحلقات العصف الذهني لجمع أكبر
قدر من المقترحات واألفاكر .وحرصت الشركة على
إستمرار برامج التدريب المكثفة ونشر الوعي لدى جميع
الموظفين والذي بدوره أدى إلى رفع مستوى الحس
الذاتي لديهم وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة أثمر
عن أفاكر خالقة وحلول إبتاكرية مميزة ساهمت كثيراً
في تطوير وتحسين عمليات اإلنتاج وتخفيض إستهالك
الطاقة والمياه وأيضاً تقليل إستهالك المواد والغازات
الدفيئة .وال يزال العمل قائم على تشجيع فرق إدارة
المصانع على اإلبداع والمنافسة من خالل برنامج (جائزة
سافكو لإلستدامة) الذي بدأ في عام 2014م ويتواصل
للعام الخامس على التوالي حيث اكن له دور إيجابي في
تحفيز فرق العمل وحثهم على رفع مستوى األداء.
كما تم تعزيز مراقبة اكفة مؤشرات اإلستدامة حيث
تم وضع شاشة مراقبة في غرف التحكم والتي بدورها
ساعدت المشغلين على إكتشاف حيود اإلستهالك
لاكفة المصانع ومدى تأثيره المالي ومعالجته آلياً .
وباإلضافة إلى ذلك ،فقد تم إضافة مؤشر لمراقبة
إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع المصانع مع
التوضيح لتأثيره المادي إليجاد حلول مناسبة لإلستفادة
القصوى من غاز ثاني أكسيد الكربون الفائض في رفع
إنتاجية مصانع اليوريا.

اللكمة الختامية

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لاكفة العاملين
بالشركة على ما بذلوه من جهود فعالة طوال
العام ،مع الدعاء إلى هللا جلت قدرته أن يحفظ لنا
بلدنا ومقدراتنا ،وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية لك
التقدم واإلزدهار.

وهللا ولي التوفيق
مجلس اإلدارة

