
 

 

 
 
  
  
  
  

 شركة  تقرير مجلس إدارة
  كيان السعودية للبتروكيماويات

  (كيان السعودية) 
  

  إلى الجمعية العامة
  م2014الشركة للعام المالي  عن أداء وأنشطة

  
  
  
  
  
 
  



  
        

 

 
 

  28  - 2                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

  المحتــــــــــــــويات
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 التسويق واملبيعات .4

ي لإليرادات .5  التحليل الجغرا
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  اإلدارةأعضاء مجلس 

  

  الرئيس:
  املهندس / مطلق بن حمد املريشد      

  

  األعضاء:
  األستاذ /  طه بن عبدهللا القويز        

  املهندس/ تركي بن عبدهللا الحمدان
  املهندس/ عبدهللا بن صالح النجيدي
  املهندس/ عمر بن عبدهللا العمودي

  األستاذ / محمد بن عبدهللا الغامدي
  األنصاري األستاذ / يح بن عيس 

  
  رئيس الشركة:

  

 / مزيد بن سرداح الخالدياملهندس       
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  تقرير مجلس اإلدارة 
  

ن  مساهمو   /السادة رم روكيماويات            املح   شركة كيان السعودية للب
  

  ،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال
روكيماويات  ساهمي الشركة الكرام ملأن يقدم كيان السعودية) (يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للب

ى أداء وإنجازات الشركة ي  ،التقرير السنوي، الذي يلقي الضوء ع ية  ي عن السنة املالية املن ومركزها املا
ر  31 تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل  وقد، م2014ديسم

والئحة واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق املالية، ونظام الشركات السعودي، والنظام األساس للشركة، 
ي: ،اإلدارةحكومة الشركة املقرة من مجلس  ى النحو التا   وذلك ع

 
  :والنشاط التأسيس. 1

روكيماويات، شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم شركة كيان  السعودية للب
ى   25/ق) بتاريخ135( ). 2055008450م، وبسجل تجاري رقم (2007يونية  11املوافق  ،هـ1428جمادى األو

ى مليار وخمسمائة )15,000,000,000يبلغ رأس مال الشركة خمسة عشر مليار ( مليون  ريال سعودي، مقسم إ
ي مملوكة بنسبة10) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (1,500,000,000(  ) رياالت سعودية لكل سهم، و
  للقطاع الخاص واألفراد. )%65( للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)، ونسبة )35%(

  

 لنظام األساسي للشركة:وفقًا لشاط الن
  

  ،ن روكيماوية، وإنتاج اإليثيل ي ذلك الصــناعات الكيماوية، والب ي املشــاريع الصــناعية؛ بما  االســتثمار 
ن،  ي بروبيل ن، والبو ي إيثيل ن، والفينول، واألســـــــــــــيتون، والبو ـــــــــــــــــــــــــزين، والكيوم ن، والبنـ روبيل وال

ن، وميثيالت األم ن، والبيســـــــــــــفينول، وإيثانوالت األم ورماميد، ن، وثنائي ميثيل الفوجاليكوالت اإليثيل
ي  ن، واإليثوكســــــــــيالت، والبو ن، وثنائي ميثيل اإليثانول أم ن، وميثيل ثنائي اإليثانول أم وكلوريد الكول

روكيماوية رها من املنتجات الب   .كاربونيت، وغ
 ة ومنافع داخل اململك ،امتالك وإقامة املشـــــاريع الصـــــناعية املدعمة لنشـــــاطات الشـــــركة من مواد خام

 وخارجها.
  ا الشــركة، وتقديم الدعم الف والصــيانة لخدمات مشــاريع الشــركة تشــغيل وإدارة املصــانع ال تنشــ

راخيص الالزمة.  ى ال  بعد الحصول ع
 روكيماويات والكيماويات عن طريق الشـــــــــراء ي مجال الب أو  ،أو التعاون مع مالكها ،اكتســـــــــاب التقنية 

ا.   مطور
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  روكيماويات والكيماويات، عن طريق تعزيز تطوير التقنية ذاتيًا ي املجاالت الصـــــــــــــناعية، شـــــــــــــاملة الب
راع، وإنشـــــــــــــاء معامل البحث والتطوير  ى البحث والتطوير، وتشـــــــــــــجيع املواهب لالبتكار واالخ القدرة ع

راع.   املتخصصة، وتسجيل براءات االخ
 ضـــــــــها، وحفظ منتجات املشـــــــــاريع تمّلك العقارات، وإنشـــــــــاء املباني واملســـــــــتودعات الالزمة لتحقيق أغرا

ى  ر ذلـــك من الوجوه ال تحتـــاج الشـــــــــــــركـــة إ ـــا، واملعـــارض الالزمـــة لعرضـــــــــــــهـــا، وغ الصـــــــــــــنـــاعيـــة وتخزي
راد، والتصدير. ي التصنيع، والتخزين، والعرض، والبيع، والشراء، واالست  استعمالها 

 

ي املشـــــــــــــاريع الصـــــــــــــناعية روكيماوية  ،هذا ويمثل نشـــــــــــــاط االســـــــــــــتثمار  ي ذلك الصـــــــــــــناعات الكيماوية، والب بما 
ر األنشــــــطة األ  ا وتعت خرى مكملة ومســــــاندة واملتضــــــمنة املواد ادناه النشــــــاط األســــــاســــــ للشــــــركة ومجمل إيرادا

ا إيرادات  وال ، الرئيسللنشاط    .ةجوهرييتحقق م
 

  منتجات الشركة:

 المنتجات
 الطاقة اإلنتاجية السنوية

 (ألف طن متري)
 1478 اإليثيلين
 630 البروبيلين
 109 البنزين

 350 البولي بروبيلين
 400 البولي إيثيلين عالي الكثافة

 300 البولي إيثيلين منخفض الكثافة
 550 أكسيد اإليثيلين

 609 جاليكول اإليثيلين
 290 الكيومين
 220 الفينول

 135 األسيتون
 240 البيسفينول

 260 البولي كاربونيت
 100 أمينات اإليثانول
 40 اإليثوكسيالت

 114 البيوتانول العادي واألحادي
 50 الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)

 5875 المجموع
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  :اإلنتاج. التشغيل و 2
ا   )كيان السعودية(واصلت  ةنتاجية اإل وهلل الحمد مستويا  حافالً  عاماً   م،2014العام حيث كان  ،املتم

ي اإلنتاج ،باإلنجازات ري 5.28بلغت كمية اإلنتاج ( حيث، وتحقيق أرقام قياسية جديدة  تشمل  ،) مليون طن م
ن، وذلك   املنتجات ائية، مثل: االوليفينات والفينوليك وأكسيد االثيل ى منتجات  الوسيطة ال يتم تحويلها إ

ري بارتفاع بلغت نسبته4.66م، ال بلغت (2013مقارنة بالكميات املنتجة خالل العام   13.3( ) مليون طن م
%(.  

  من املصانع كما موضح أدناه:  الطاقة اإلنتاجية السنوية لعدد )كيان السعودية(وقد تجاوزت 

 لعامالفعلية الطاقة اإلنتاجية  نسبة الزيادة
 طن متري) ألف( م2014

 الطاقة اإلنتاجية السنوية
 (ألف طن متري)

 المنتجات

 % 7.67 328 300 
  البولي إيثلين منخفض الكثافة

 % 9.00 109 100 
  أمينات اإليثانول

7.50 %  43 40 
  ثيوكسيالتاإل 

  

ي  )كيان السعودية(وكذلك حققت   ةالسنوات املاضيبمقارنة  ،لعدد من املصانع اإلنتاجأرقامًا قياسية جديدة 
  كما هو موضح أدناه:

  

اإلنتاج السابق نسبة الزيادة عن  (ألف طن متري) م2014لعام  الكمية   المنتجات 

  اإليثلين 1317 4%
  البروبلين 631 9%
  البنزين 81 6%

  أكسيد اإليثيلين 660 0.10%
  البولي بروبلين 418 1%
  البولي إيثلين منخفض الكثافة 328 36%
  الكيومين 293 13%
  الفينول 220 11%
  األسيتون 136 12%
  البسفينول 234 12%
  البولي كاربونيت 234 13%
  أمينات اإليثانول 109 37%
  اإليثوكسالت 43 37%



  
        

 

 
 

  28  - 8                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

 
   يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

  
  

ي (صنف املنظفات) بتاريخ  ومن  ،م2014يونيو  25تم بحمد هللا التشغيل التجري ملصنع الكحول الطبي
ي النصف األول من    م.2015عام الاملتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمصنع 

  
ر  18تم اإلعالن بتاريخ كما  ي بنجاحعن م، 2014ديسم راطات االستيفاء املا حسب متطلبات  ،اجتياز اش

ن ن والدولي ن املحلي ا املالية باستخدام  .املقرض اما ى الوفاء بال يحدد هذا االستيفاء قدرة الشركة ع
ا التشغيلية ا من عمليا ى  ،عائدا   .وفق املعدالت املخطط لها اإلنتاجوأن مصانع الشركة قادرة ع

ي ينته ضمان تجدر  ى أنه مع هذا االستيفاء املا  )سابك( ةاملقدم من شركالرئيسة املشاريع كمال إاإلشارة إ
ن للمشاريع ن الرئيس ى نتائج الشركة ،للممول ي جوهري ع رتب عن ذلك أثر ما    .ولن ي

  
  
  
  

56%

20%

24%
الھيدروكربون

البوليمرات    

المتخصصة 

، جاليكول اإليثيلين األوليفينات ، أكسيد اإليثيلين:  الھيدروكربون
ض الكثافةالبولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخف:      البوليمرات
البولي كاربونات ، الفينوليك ، أمينات اإليثانول ، اإليثوكسيالت:     المتخصصة
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ي نسب اإلنجاز  تم وفق ما خطط لها. فه، مشاريع الشركة املتبقية أما اية العام املتحقق وفيما ي ب
  والتواريخ املتوقعة لإلنتاج ملا تبقى من املنتجات: ،م2014

  

 اإلنتاجوحدة 

حصة الشركة 
حجم اإلنتاج في 

  السنوي
 (ألف طن متري)

نجاز تاريخ اإل  م2014عام النسبة اإلنجاز بنهاية 
 المتوقع

  البيوتانول العادي

 114 اإليزوبيوتانولو 

  
تم تأسيس شركة البيوتانول السعودية ـاملحدودة شركة سعودية 

رك بنسب  ،م2013عام الذات مسئولية محدودة  كمشروع مش
ن (كيان السعودية) و(صدارة) و(ساك)  تملكغرض لـ متساوية ب

وتمويل مصنع إلنتاج البيوتانول برأسمال يبلغ أربعمائة وستة 
) ريال سعودي ويقع مقر الشركة 486,000,000وثمانون مليون (

 ي مدينة الجبيل الصناعية.
 

ية ناعايليم الصوقعت الشركة عقدًا إلنشاء املصنع ـ مع شركة د
ى أن   مليون ريال سعودي، 1,100الكورية الجنوبية ـ بقيمة  ع

ي شهر  اء من املشروع  م. وسوف تقوم 2015 أغسطسيتم االن
  شركة التصنيع بدور الشركة املشغلة للمشروع.

 
ت شركة  من إنشاء  السعودية) كيان(باإلضافة لذلك ان

راد الخاصة  ي ميناء امللك وحدات التصدير واالست باملشروع 
ي بمدينة الجبيل لتصدير حصة شركة  ؛الصناعية فهد الصنا

من اإلنتاج مع امكانية التصدير لشركاء  )كيان السعودية(
مشروع البيوتانول وفق اتفاقيات محددة لهذا الغرض. ومن 
ي مشروع  املخطط أن يتم تمويل الحصة الخاصة بالشركة 

 .البيوتانول من موارد الشركة الذاتية وجهات أخرى 
  
 

  النصف الثاني
 م2015

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:. 3
ا؛ من خالل االســـــــــتغالل األمثل ألصـــــــــولها  ى تنمية حقوق مســـــــــاهم  ومواردهادف شـــــــــركة (كيان الســـــــــعودية) إ

ى التوســــــــــــع  راتيجية الشــــــــــــركة القائمة ع البشــــــــــــرية واملالية، ودراســــــــــــة أية فرص متاحة لزيادة الدخل وفقًا الســــــــــــ
ى تســــــــــويق ي مختلف األســــــــــواق املحلية واإلقليمية والعاملية؛ من  ،والنمو، كما تعمل الشــــــــــركة ع ا  وبيع منتجا

خالل اتفاقية التسويق املوقعة مع شركة (سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل اآلمن ملصانعها، 
ر عائد ممكن. وبما أن (كيان السـعودية) ـــــــــــــــ بوصـفها إحدى ال ا، وتحقيق أك ى لتوسـيع قاعدة زبائ ات شـركوتسـ

روكيماوية ى الحد من هذه  - الب روكيماوية، فإن الشــــــــركة تعمل ع ا معرضــــــــة لتقلبات أســــــــعار املنتجات الب فإ
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ي زيادة الكميات املباعة. وبما أن أي  رات من خالل تقليل تكاليف اإلنتاج، وزيادة الكميات املنتجة؛ وبالتا التأث
ى الربحية ى إيجاد  ارتفاع ألســعار الفائدة ســيؤثر ســلبًا ع ا تعمل ع من خالل ارتفاع تكلفة قروض الشــركة، فإ

ن. ويتضـــــــــمن نشـــــــــاط  رمة مع املقرضـــــــــ الســـــــــبل املناســـــــــبة للتحّوط لذلك؛ وبما يتالءم مع شـــــــــروط االتفاقيات امل
ا ما هو خطر أو قابل لالشـــــتعال ــــــــــــــــــ وللحد من هذه  روكيماوية ــــــــــــــــــ ال م الشـــــركة تصـــــنيع وتســـــويق املنتجات الب

ن املخاطر؛ ت ى جانب قيامها بالتأم ي جميع مجاالت الســــــــالمة، إ ن بشــــــــكل مســــــــتمر  ى الشــــــــركة تدريب العامل تو
ي اململكة ى معظم مواد اللقيم من املورد الرئيس  ى جميع أصـــــــــــــولها وأعمالها. وبما أن الشـــــــــــــركة تحصـــــــــــــل ع  ع

ي الســــع شــــركة روكيماوية  ي(أرامكو الســــعودية)، بأســــعار مماثلة ألســــعار الشــــركات الب ر يحصــــل   ودية، وأي تغي
ا بســـــبب افتتاح  را ى ربحية الشـــــركة. كذلك فإن الشـــــركة قد تتعرض لفقدان بعض من خ ســـــعر اللقيم يؤثر ع
ى  رات والقدرات واشــــــتداد املنافســــــة ع ي املنطقة، وطلب تلك املشــــــاريع ملثل تلك الخ مشــــــاريع جديدة وعمالقة 

رات. قد تتعرض شــركة (ك ى بعض التوقفات املجدولة اســتقطاب مثل هذه الخ ر يان الســعودية) إ دولة جاملوغ
ي الشــــركات الصــــناعية ـــــــــــــــــ وقد عملت الشــــركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خالل تطبيق مشــــروع  ـــــــــــــــــ كبا

ي اتخاذ اإلجراءات  مصـــــــــــــانعهااالعتمادية الشـــــــــــــاملة لجميع  ا؛ وبالتا للكشـــــــــــــف عن األعطال املحتملة قبل حدو
ا   ، وإيجاد الحلول املناسبة لها.املناسبة لصيان

 

ى  م الشـــــــــــركة إيقاف بعض وحدات اإلنتاج بالشـــــــــــركة لغرض القيام بأعمال الصـــــــــــيانة الدورية املجدولة ع وتع
ي   :النحو التا

  

راير  1من  ابتداءً إلجراء الصـــيانة الدورية املجدولة  ؛مصـــنع (األوليفينات)إيقاف  -1 ومن املتوقع أن  ،م2015ف
ي خمســـــــــة أســـــــــابيع ى منتجات مصـــــــــنع  ،وســـــــــوف تســـــــــتمر مصـــــــــانع الشـــــــــركة ،يســـــــــتمر التوقف حوا ال تعتمد ع

ي  ن   باســـــــــــــتثناء مصـــــــــــــنع  وفق معدالت اإلنتاج املعتادة  اإلنتاجاألوليفينات  الذي ســـــــــــــينخفض  ،جاليكول اإليثل
ن منخفض الكثافة سينخفض انتاجه بنسبة ، )%10( انتاجه بنسبة ي إيثيل ي  )،%3( ومصنع البو ومصنع البو

ي الكثافة ســـــــــــــينخفض انتاجه بنســـــــــــــبة ن عا ر  )%30( إيثيل رة، وســـــــــــــتعمل الشـــــــــــــركة للحد من تأث خالل هذه الف
ركة ،إيقاف مصــــــــنع األوليفينات باســــــــتخدام املخزون املتوفر لدى الشــــــــركة ع م وكذلك من خالل الشــــــــبكة املشــــــــ

ي املتوقع إليقاف مصـــنع (األوليفينات) )ســـابك(شـــركات  ي الجبيل الصـــناعية، علمًا بأن األثر املا حســـب   األخرى 
ى موقع تداول بتاريخ  متوسط االسعار  راير  1(عند نشر اإلعالن ع  ،سعودي) مليون ريال 62 (يقدر بـم) 2015ف

ى نتائج الشركة خالل الربع ي ع  م.2015عام الاألول من  وسوف يظهر األثر املا
  

ن )إيقاف  -2 ن / اوكسيد اإلثيل إلجراء الصيانة الدورية املجدولة وبعض اإلصالحات  ،مصنع (جاليكول اإليثل
ي  ،يومــــــاً  60وملــــــدة  ،م2015أكتوبر  1من  ابتــــــداءً الفنيــــــة،  ى ذلــــــك توقف اإلنتــــــاج بمصـــــــــــــنع البو رتــــــب ع وســـــــــــــي
وذلك العتمادها  ،يوماً  61، و مصـــــنع اإليثوكســـــيليت ملدة يوماً  65،ومصـــــنع األمينات ملدة  يوماً  75ملدة    كاربونات

ي عمليات التصــنيع، علمًا بأنه ســيتم إجراء الصــيانة الدورية الالزمة لتلك املصــانع خالل  ن  ى أوكســيد اإلثيل ع
ن). ن / اوكســـــــــــــيد اإلثيل رة إيقاف مصـــــــــــــنع (جاليكول اإليثل ي املتوقع إليقاف بعض مصـــــــــــــانع  ف كما أن األثر املا
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رات متفاوتة حســـــــــب متوســـــــــط  ،م2015أكتوبر  1الشـــــــــركة ابتداء من  ى موقع  األســـــــــعار لف (عند نشـــــــــر اإلعالن ع
راير  1تداول بتاريخ  ــــــــــــــــم) 2015ف ى نتائج الشــــركة  ،ســــعودي) مليون ريال 340 (يقدر بـ ي ع وســــوف يظهر األثر املا

  م.2015عام المن خالل الربع الرابع 
ذا الخصـــــــــــــوص ةأيوســـــــــــــيتم اإلعالن عن  من خالل موقع الســـــــــــــوق املالية "تداول" وموقع الشـــــــــــــركة  ،تطورات 

روني   .اإللك
  
 

 :التسويق والمبيعات. 4
ي مختلف األسواق املحلية والعاملية(كيان السعودية) تعمل  ا  ى تسويق وبيع منتجا ا وتوسيع قا ،ع عدة زبائ

رمة مع شركة (سابك)، املسو  تقديم ل مع (سابك)شركة ال تنسقكما ق الرئيس. من خالل اتفاقية التسويق امل
ي ( ،حلول مبتكرة تل متطلبات الزبائن واحتياجات األسواق ) 2.49وقد بلغت كمية املبيعات لهذا العام حوا

ر  ري، بارتفاع بلغت 2.25م، ال بلغت (2013 لعام، مقارنة بكمية املبيعات ي مليون طن م ) مليون طن م
مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات املبيعات لعام ) 11.64( ، فيما بلغت إيرادات املبيعات)%10.67( نسبته
ى )%12.46( مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغت نسبته )10.35(م، ال بلغت2013 ، وتعود أسباب االرتفاع إ

ي الكميات املنتجة واملباعة ي متوسط أسعار البيع ،الزيادة    .وتحسن 
  

  يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المنتجات:

  
  

  
  
  
  

37%

43%

20%

الھيدروكربون

البوليمرات    

المتخصصة 

اإليثيلين، جاليكول اإليثيلين البروبلين،:  الھيدروكربون
لكثافةالبولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخفض ا:      البوليمرات
البولي كاربونات ، أمينات اإليثانول ، اإليثوكسيالت:     المتخصصة
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 :لإليرادات التحليل الجغرافي. 5
 الجغرافية:يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق 

 
  الشرق األوسط: يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

 
 

  األصول والخصوم ونتائج األعمال: .6
  

 :(بآالف الرياالت) قائمة المركز المالي 

 م2010 م2011  م2012  م2013*  م2014 البيان

 2,882,643 5,001,241 6,164,719 6,379,692 7,358,223 موجودات متداولة

متداولةموجودات غير   37, 186 ,786 39,556,839 40,733,434 41,687,615 40,591,427 

009,220,45 إجمالي الموجودات  45,936,531 46,898,153 46,688,856 43,474,070 

 2,413,850 2,376,561 3,806,285 4,233,227 3,859,318 مطلوبات متداولة

771,311,27 قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى  27,609,679 28,651,833 29,099,993 25,597,667 

920,814,04 حقوق المساهمين  14,093,625 14,440,035 15,212,302 15,462,553 

وحقوق المساهمين المطلوباتإجمالي   009,220,45  45,936,531 46,898,153 46,688,856 43,474,070 
  للفترة الحالية.تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض *
  
  

51%
37%

7%
5%

آسيا   

الشرق األوسط وأفريقيا   

أوروبا   

أخرى   
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  :(بآالف الرياالت) قائمة الدخل 

م2014 البيان م2013  م2012 * م2011  م2010   

 - 2,403,406 9,482,234 10,352,654 11,636,030 المبيعات
)9,330,625( (9,727,550) (10,660,433) تكلفة المبيعات  )2,370,966(  - 

الربحإجمالي   975,597 625,104 151,609 32,440 - 
 - 4,527 2,202 (8,506) 32,552 اإليرادات األخرى

حصة الشركة في صافي ربح (خسارة) شركة 
 زميلة

)304( - - - - 

وعمومية وٕاداريةمصاريف بيع   (452,816) (366,843) )330,450(  )88,601(  - 
)10,976( - - - مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف اخرى  (14,246) 

)523,909( (506,165) (522,778) مصاريف مالية  )113,172(  - 
)71,719( (90,000) (76,956) الزكاة  )74,469(  )366(  

)772,267( (346,410) (44,705) )الخسارة  (صافي الربح   )250,251( (14,612) 
  تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.*
  

  :التشغيليةالنتائج . الفروقات الجوهرية في 7
 

 البند
 بآالف الرياالت

م4201 م3201  * 

 10,352,654 11,636,030 المبيعات
 (9,727,550) (10,660,433) تكلفة المبيعات
 625,104 975,597 إجمالي الربح

عموميةو  وٕاداريةبيع مصاريف   (452,816) (366,843) 

  258,261  522,781  ةالتشغيلي )الخسارة(الربح 
  تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.تم إعادة *

  

م، مقابل مبيعات بقيمة 2014خالل العام  سعودي ريال مليار  11,64مبيعات بقيمة  (كيان السعودية)حققت 
 975.6 كما حققت ربحًا إجماليًا قدره ، )%12( بارتفاع نسبته ،م2013خالل العام  سعودي ريال مليار 10.35
ي قدره ،سعودي ريالمليون  فيما بلغ الربح ، )% 56( بارتفاع نسبته ،سعودي مليون ريال  625.1مقابل ربح إجما

ي وذلك بعد خصم مصاريف البيع واإلدارية  ،م2014خالل العام  سعودي مليون ريال  522.78التشغي
ي بلغ  ربح، مقابل والعمومية ي الخسارة  .م2013لعام  سعودي مليون ريال258.26 تشغي  (44.71)فيما بلغ صا

ي خسارة للعام 2014خالل العام  سعوديمليون ريال  ، سعودي مليون ريال (346.41)م، بلغ 2013م، مقابل صا
ى الشركة بالتنسيق مع شركة (سابك)، املسوّ )%87( بانخفاض نسبته ن هوامش ، وتس ق الرئيس، لتحس

ا.   الربحية لجميع منتجا
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  :اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. اإليضاح ألي 8
ي  ية  ر  31تم إعداد القوائم املالية للشـــــــــــــركة خالل الســـــــــــــنة املالية املن ر املحاســـــــــــــبة م2014ديســـــــــــــم ؛ وفقًا ملعاي

ا ن.، املتعارف عل ن القانوني  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب
  

  :األرباح توزيع. سياسة 9
ى توصية مجلس اإلدارة ؛توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة حسب نتائج و  ،بناًء ع

ي توزيع األرباح مع املادة  ا النقدية واملتطلبات النظامية، حيث تتما سياسة الشركة  الشركة املالية وتدفقا

ى  ،األساس) من نظامها 42( ع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع املصروفات توّز أن ال تنص ع

ى الوجه اآلتي:  العمومية والتكاليف األخرى ع

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف  ًا،نظامي اً ) من األرباح الصافية لتكون احتياطي%10(نسبة ب يجنت .1

  .) من رأس املال%50ياطي املذكور (هذا التجنيب م بلغ االحت

راح مجلس اإلدارة ،للجمعية العامة العادية .2 ى اق أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية  ،بناًء ع

ي  .، وتخصيصه لغرض أو أغراض معينةلتكوين احتياطي اتفا

ن يوّز  .3 ى للمساهم ي بعد ذلك دفعة أو  .) من رأس املال املدفوع%5تعادل (ع من البا

 ،) من األرباح الصافية%10لس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن (مكافأة أعضاء مج ،تقدم، بعد ما خصصت .4

ي  كحصة إضافية من األرباح. ،بعد ذلك إن وجد ،ويوزع البا
  

  :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينأعضا غيرالتغير في ملكية األسهم ألشخاص . 10
ي  ر  ن بتبليغ الشركة بأي تغي ي ملكية األسهم خالل لم يقم أي من املساهم ية    م.31/12/2014السنة املن

  

  :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 11
اية العام  ى الشركة ب  ) مليون ريال  29,358 م، (2014بلغت القروض والتسهيالت التمويلية املستحقة ع

ر هذه القروض والتسهيالت التمويلية باالتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وإقليميةسعودي والعاملية  ،، تم توف
ى شكل دفعات 2011يونيو  30كما بدأت الشركة من تاريخ    ،،وحكومية ا ع م، بسداد القروض املستحقة عل

  نصف سنوية.
 

مليون    2,625 بمبلغ وخالل هذا العام تم زيادة رصيد اتفاقيات التسهيالت املالية بضمان من املساهم الرئيس 
وقد تم استخدام هذه  ،م2008عام الملشروع القائمة واملوقعة من وذلك بموجب اتفاقية اتمام ا سعودي، ريال

ي راس املال العامل، وتمويل  ي تمويل مخصصات لرصيد حساب خدمة الدين، وتمويل الزيادة املتوقعة  املبالغ 
 املتبقي من مصانع الشركة قيد االنشاء.



  
        

 

 
 

  28  - 15                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

اية العام  ى الشركة ب ي يوضح القروض املستحقة ع  م.2014الجدول التا

 آالف الرياالت

رصيد نھاية  المصدر
 العام

المبالغ 
المدفوعة / 
 ما تم سداده

رصيد إضافي 
 خالل العام

رصيد بداية 
 العام

تاريخ انتھاء 
 القرض

 قيمة القرض

5,695,687 844,536 0 6,540,223 31-12-2022  7,267,723 
اتفاقيات تسھيالت مالية بضمان 
 وكاالت تصدير ائتمانية عالمية

2,466,401 119,781 0 2,586,182 31-12-2022  اتفاقية تسھيالت تجارية 2,722,296 

3,500,509 170,003 0 3,670,512 31-12-2022  اتفاقية تسھيالت إسالمية 3,863,697 

2,800,875 300,094 0 3,100,969 31-12-2022  4,001,250 
اتفاقية تسھيالت مع صندوق 

 االستثمارات العامة

1,380,000 285,000 0 1,665,000 20-04-2019  2,000,000 
اتفاقية تسھيالت مع صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي

11,100,000 0  1,725,000 9,375,000 18-11-2029  12,000,000 
اتفاقيات تسھيالت مالية بضمان من 

 المساھم الرئيس

2,414,103 48 0 2,414,151 28-05-2023  2,414,151 
اتفاقية تسھيالت إسالمية لرأس 

 المال العامل

29,357,576 1,719,461 1,725,000 29,352,037 ------ 34,269,117 
  مجموع القروض التجارية

 طويلة األجل 

 

 :أدوات الدينأنشطة . وصف 12
ى أسهم، أو أية حقوق خيار أو حقوق  ،أو مذكرات حق اكتتاب ،ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إ

ا ة أصدر ا الشركة خالل السنة املالية.أو م ،مشا أو اكتتاب  ،كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل نح
ا  ا أو منح ة أصدر ى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشا بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إ

رداد أو شرا ألية أدوات دين  ء أو إلغاء من جانب الشركةالشركة خالل السنة املالية، وأيضًا ليس هناك أي اس
رداد  .قابلة لالس

 
 
 
 
 
 



  
        

 

 
 

  28  - 16                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:. 13
الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ اجتماع وقد تم خالل  تكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء.ي
ن 4/4/2012 رة من (، للدورة همأعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤ م، تعي   :م)2014 - م2012الثانية للف

 (رئيس مجلس اإلدارة)     مطلق بن حمد املريشد/ املهندس  -1

 (عضو مجلس اإلدارة)   القويز عبدهللاألستاذ /  طه بن  -2

 (عضو مجلس اإلدارة)   الحمدان عبدهللاتركي بن املهندس/  -3

 (عضو مجلس اإلدارة)  بن صالح النجيدي عبدهللاملهندس/  -4

 (عضو مجلس اإلدارة)  العمودي عبدهللاملهندس/ عمر بن  -5

  (عضو مجلس اإلدارة)  الغامدي عبدهللاألستاذ / محمد بن  -6
  (عضو مجلس اإلدارة)  األستاذ / يح بن عيس األنصاري  -7

ي  أربععقد مجلس اإلدارة وقد  ية  ي  .م31/12/2014جلسات خالل السنة املالية املن ويوضح الجدول التا
  :اللجان التابعة ملجلس اإلدارةتصنيف العضوية، وعضوية مجالس اإلدارات و 

  

  اسم العضو
  تصنيف العضوية

عضوية مجالس اإلدارات للشركات 
  عضوية اللجان  المساهمة

  تنفيذي
غير 
  تنفيذي

  مستقل

     مطلق بن حمد المريشد /المهندس

 

    

 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  -
  ينساب )(

 نماء لالستثمار اإل  -
 السعودية اإلنماء طوكيو مارين -
  شركة ألمونيوم البحرين (ألبا)  -
  الخليج األول ـ البحرين بنك  -

-  

  القويز عبداهللاألستاذ/ طه بن 

 

   

 بنك الجزيرة -
الشركة السعودية لهندسة وصناعة  -

 الطيران 
  الماليةشركة دراية  -

لجنة الترشيحات 
  والمكافآت

  لجنة المراجعة  -       المهندس/ تركي بن عبداهللا الحمدان

   بن صالح النجيدي عبداهللا المهندس/
   -  شركة الخليج للكيماويات والزيوت

  لجنة المراجعة الصناعية

   العمودي عبداهللاعمر بن  المهندس/
   - (الرازي) شركة 

  )مرافق(شركة 
الترشيحات لجنة 

  والمكافآت

  لجنة المراجعة  -       الغامدي عبداهللاألستاذ/ محمد بن 

  األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري
 

   - (كيان) لجنة الترشيحات  شركة الكيان للبتروكيماويات
  والمكافآت



  
        

 

 
 

  28  - 17                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

  . اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:14
  :ت مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادهااجتماعا حضوريوضح الجدول التالي سجل 

  اسم العضو
  سجل الحضور

  االجتماع األول
  م12/2/2014

  االجتماع الثاني
  م6/4/2014

  االجتماع الثالث
  م4/9/2014

  االجتماع الرابع 
  م25/11/2014

  اإلجمالي

 4 حضر حضر حضر حضر     مطلق بن حمد المريشد /المهندس

 4 حضر حضر حضر حضر  القويز عبداهللاألستاذ/ طه بن 

 4 حضر حضر حضر حضر   تركي بن عبداهللا الحمدان المهندس/

 4 حضر حضر حضر حضر  بن صالح النجيدي عبداهللا المهندس/

 4 حضر حضر حضر حضر  المهندس/عمر بن عبداهللا العمودي

 3 حضر حضر حضر حضرلم ي  األستاذ/ محمد بن عبداهللا الغامدي

 3 حضر حضر حضرلم ي حضر  األنصارياألستاذ/ يحيى بن عيسى 

  
  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: .15

ي أسهم الشركة2014خالل العام  ن وكبار التنفيذي ،، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارةم، هناك بعض املصالح 
يم الُق وأوالده ،وأزواجهم ى النحو التا  :ّصر، وذلك ع

 

  أوًال : أعضاء مجلس اإلدارة

  االسم
  نهاية العام  بداية العام

صافي 
  التغيير

نسبة 
عدد   التغيير

  األسهم
أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

نسبة 
  التملك

  %54  7,000 -  - 20,000  -  - 13,000     مطلق بن حمد المريشدم. 

  -  - -  -  1,000  -  -  1,000  ويزقأ. طه بن عبداهللا ال

  -  - -  -  1,000  -  -  1,000   عبداهللا الحمدانتركي بن م. 

  -  - -  -  97,636  -  -  97,636  بداهللا بن صالح النجيديم. ع

  - - -  -  11,200  -  -  11,200  م. عمر بن عبداهللا العمودي

  -  - -  -  12,000  -  -  12,000  . محمد بن عبداهللا الغامديأ

  %(59)  (108,000) -  - 75,344  -  -  183,344  . يحيى بن عيسى األنصاريأ

  
  
  
  



  
        

 

 
 

  28  - 18                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

  ثانيًا : كبار التنفيذيين

  االسم
  نهاية العام  بداية العام

صافي 
  التغيير

نسبة 
عدد   التغيير

  األسهم
أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

عدد 
  األسهم

أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

  %500  5,000  -  -  6,000  -  -  1,000  مزيد بن سرداح الخالديم. 

  -  -  -  -  1,000  -  -  1,000  البتيريم. عامر بن حمد 

  -  -  -  - 200  -  - 200  م. عصام عبدالقادر المولد

  -  -  -  -  8,188  -  -  8,188  حسين بن علي الزهرانيم. 

  -  -  -  -  -  -  - -  سعد بن علي آل عائضم. 

  -  -  -  -  -  -  - -  م. مسند بن مطرود الشمري

  -  -  -  -  -  -  - -  أ. عائد بن حبيب آل حيدر
  

  

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:. 16
ي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة ن الجدول التا ن، او ،واللجان التابعة للمجلس ،يب ل كبار التنفيذي

ي دفعت خ ية  ر  31الل السنة املالية املن  :)بآالف الرياالت(م 2014ديسم

 البيان
أعضاء مجلس 

  التنفيذيين  اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين / 

  المستقلين

من كبار التنفيذيين من ضمنهم  ستة
 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 - - الرواتب
4,170 

 - - البدالت والتعويضات
1,995 

 -  مبلغ مقطوع /المكافآت الدورية والسنوية
1,400 2,044 

 39 335 -  بدل ومصاريف حضور الجلسات

 - - -  مصروفات أخرى

 -  اإلجمالي
1,735 8,248 

  
رشيحات واملكافآت بمنح أعضاء و  ي الشركة، أوصت لجنة ال ن  نظرًا للجهود ال بذلها مجلس اإلدارة والعامل

ي  200,000مجلس اإلدارة مبلغ مقطوع وقدره  ية   م.31/12/2014ريال لكل عضو عن السنة املالية املن
  
  
  
  



  
        

 

 
 

  28  - 19                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

 :التنازل عن الرواتب والتعويضات .17
ن بالتنازل عن الرواتب أة أو املكاف ،أو التعويضات ،لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذي

 السنوية.
  :. التنازل عن األرباح18

ي  ية  ا عن السنة املالية املن ى مساهم ر  31لم توزع الشركة أية أرباح ع   .م2014 ديسم
  

  :ارة وكبار التنفيذيينألعضاء مجلس اإلد مصلحة فيها. العقود التي تكون 19
ا مصــــلحة شــــخصــــية ألي من أعضــــائه، أو الرئيس التنفيذي،  يقر مجلس اإلدارة بأنه لم توقع الشــــركة عقودًا ف
ي. عدا وجود تســـــــهيالت مالية من بنك الجزيرة؛ الذي يرأس مجلس إدارته األســـــــتاذ/ طه بن عبدهللا  أو املدير املا

ى تلك التسهيالت حصلت الشركة حيثالقويز،  ن مصارف إسال  ع مية، وبنوك محلية، وإقليمية، وعاملية. من ب
ى جهات تمويل حكومية خالل مرحلة إنشاء املشروع    .م2008عام الإضافة إ

ى هذا التمويل من بنك الجزيرة.   ر مباشـــرة بحصـــول الشـــركة ع وتجدر اإلشـــارة أنه ليس له عالقة مباشـــرة أو غ
ي  ر  31علمًا ان الرصيد القائم للقرض من بنك الجزيرة كما  ي  م،2014ديسم سعودي،  ريال 424,687,500حو

ي جدول القروض. وذلك  من ضمن مجموع القروض اإلسالمية املشار لها 
  
  :المدفوعات النظامية المستحقة. 20

ى الشركة (بآالف الرياالت): ن املدفوعات النظامية املستحقة ع ي يب  الجدول التا
  

 البند م2014بداية العام  م2014العام  نهاية

 الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة 87,493 80,605

 التأمينات االجتماعية 3,003 3,579

 اإلجمالي 90,496 84,184
 

  :المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .21
ن، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل  (كيان السعودية) تحرص ا السعودي ن مستقبل موظف ى تأم ع

ى االدخار ن ع ى تشجيع املوظف ية، مثل: برنامج االدخار الهادف إ رامج التحف ا لعدد من ال بطريقة تكفل  تبن
ن مستقبلهم، كما تواصل العمل إلنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة  ي تأم زيادة دخلهم، واإلسهام 

ى  ا الدفعة األو من  الثالثةالدفعة  تسليم استكمال ويجري اآلن .وحده 145عددها البالغ  ،والثانيةبمنح موظف
 ؛)سابك(كما تعمل الشركة بالتنسيق مع اإلدارات املعنية بشركة  ،وحده 142البالغ عددها  ،الوحدات السكنية

ى مزيد من األرا وذلك الستكمال عدد الوحدات املعتمد من  ؛أخرى وحده  113 نشاءإلية نالسك للحصول ع
ا وفقًا  الشركة قروضًا ميسرة لتملك املنازل  تقدم اكم، وحدة سكنية 400البالغ مجلس اإلدارة   ابطلضو ملوظف

انية معتمدة من مجلس اإلدارة.و   م



  
        

 

 
 

  28  - 20                               م2014 عن العام المالي العامةتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية  
  

ي  مخصصات موظفي الشركة ييوضح الجدول التا   :م31/12/2014بآالف الرياالت كما 
  
  
  
  
  
  
  

  

  . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:22
ن تقومان  ي ملساعد ؛بدور مهم ورئيسقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنت ة به لقيام بواجباته النظامية املناطاته 

رات أعضائه املتنوعة او  .تحقيقًا لألداء األمثل، واالستفادة من خ ي ملخص ملهام هذه اللجان وتكوي   :فيما ي
 

 أوًال : لجنة المراجعة 
  : وهمتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء 

  

  / رئيسًا للجنة    محمد بن عبدهللا الغامدياألستاذ  
 عضواً     عبدهللا بن صالح النجيدي/  املهندس 
  / عضواً     تركي بن عبدهللا الحمداناملهندس  

  

ي اآلتي ماوتتلخص مه   : لجنة املراجعة 
 

رشادية  .1 ي، بمراعاة الضوابط االس ن مراجع الحسابات الخار راح تعي ن اق ي الحسابات الخار مراجع لتعي
  .للشركات املساهمة

يال يقدمها  ،دراسة القوائم املالية األولية والسنوية والتقارير واملالحظات  .2   .مراجع الحسابات الخار
ى إدارة املراجعة  .3 ااإلشراف ع ، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الداخلية والتأكد من استقاللي

ا ورفعها ملجلس إدارة الشركة.الرقابة الداخلية للشركة،   واستخالص أية توصيات لتحسي
  

ي  اجتماعات ستةوقد عقدت اللجنة  ية    .م31/12/2014خالل السنة املالية املن
  
  
  
  
  
  

  -  البند
  190,704  مكافأة نهاية الخدمة

  6,749  برنامج االدخار

  355,233  قروض وتمليك منازل
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  ثانيًا : لجنة الترشيحات والمكافآت 
  : وهمتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء 

  

  رئيسًا للجنة    األستاذ / يح بن عيس األنصاري 
 عضواً      األستاذ / طه بن عبدهللا القويز 
 عضواً     املهندس / عمر بن عبدهللا العمودي 

  

ي اآلتي    : وتتلخص مهام اللجنة 
  

ر املعتمدة، مع مراعاة عدم  .1 رشيح لعضوية املجلس وفقًا للسياسات واملعاي توصية مجلس اإلدارة بال
  .سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةترشيح أي شخص 

املراجعة السنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف  .2
ي ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال  للقدرات واملؤهالت املطلوبة للعضوية، بما 

 املجلس.
رات ال يمكن إج مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع .3  راؤها.التوصيات بشأن التغي
ا بما يحقق مصلحة الشركة. .4 راح معالج ي مجلس اإلدارة، واق  تحديد جوانب الضعف 
ن، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو  التأكد بشكل سنوي   .5 من استقاللية األعضاء املستقل

 يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
ى عند وضع وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدار   .6 ن، ويرا ة وكبار التنفيذي

ر ترتبط باألداء.  تلك السياسات استخدام معاي
 

ي  ناجتماعوقد عقدت اللجنة  ية    م.31/12/2014خالل السنة املالية املن
  

  :ت والعقوبات المفروضة على الشركة. الجزاءا23
روكيمــاويــات، ومقــدارهــا اصــــــــــــــدرت هيئــة الســـــــــــــوق املــاليــة قرار بفرض  ى شـــــــــــــركــة كيــان الســـــــــــــعوديــة للب غرامــة ع

ر وإجراءات واضـــحة  ،بوضـــع ســـياســـات )كيان الســـعودية() عشـــرة آالف ريال، لعدم قيام شـــركة 10,000( ومعاي

ي مجلس اإلدارة ي موعد أقصــــاه  ،ومحددة للعضــــوية  ووضــــعها موضــــع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، 

  م.30/6/2013

ى قرار الهيئــة ر أن الشـــــــــــــركــةغ ي تلــك املخــالفــة طلبــتو  ،تظلمــت ع ي  ،إعــادة النظر  وإســـــــــــــقــاط الغرامــة ملــا ورد 

 ضوع املخالفة ولم تقتنع الهيئة بتظلم الشركة.و من إيضاحات حول مالشركة خطاب 
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رشـــــــيحات وامل ى ووجه مجلس اإلدارة بإعداد مســـــــودة معدلة لنطاق عمل لجنة ال ســـــــياســـــــات كافآت لتشـــــــتمل ع
ر ي مجلس اإلدارة ،وإجراءات واضـــــــــــــحــــة ومحــــددة، ومعــــاي بحيــــث يجــــب أن تتالءم مع املتطلبــــات  ،للعضـــــــــــــويــــة 

ا ر واإلجراءات  ،مع اإلدارة املعنية بالهيئة بالتنســــــيقوذلك  ،النظامية املشــــــار إل ووضــــــع تلك الســــــياســــــات واملعاي
ي  وقد تمموضع التنفيذ    م.2014/ 4/ 6الجمعية العامة للشركة بتاريخ  اجتماعإقرارها 

ى الشـــركة خالل   ســـعودي ) ريال250,000م بمبلغ (2014عام الكما أصـــدرت الهيئة امللكية قرار بفرض غرامة ع
ا الفقرة  رك لرصـــــــد وذلك ، 2.3.1ظام الهيئة امللكية البيئ الفرعية من نملخالف من  العينات إحدىي  زيادة ال

يمياه الصرف  نال ، الصنا ى  تب ر جودة املياه وفق تجاوزها للحد األع   .والهواءمعاي

ي املخالفة الصادرة بحقها واسقاط  بالجبيل ولقد طلبت إدارة الشركة من الهيئة امللكية إعادة النظر 
ى الغرامات بالهيئة. الطلبالغرامة، وال يزال    يدرس من قبل لجنة االستئناف ع

  

حــد من املخــالفــات البيئيــة وال ،البيئــة ومواردهــا الطبيعيــة ي حمــايــة العــديــد من الجهودإدارة الشـــــــــــــركــة وتبــذل 
ي مجـــال املراقبـــة  ،ومواكبـــة جميع التحـــديثـــات ال يتم اعتمـــادهـــا من الهيئـــة تمشـــــــــــــيـــًا مع التطورات العـــامليـــة 

ى البيئة.    واملحافظة ع

ى الشركة. وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات   أخرى مفروضة ع
  
  

  :وٕاجراءات نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية. 24
 ،وإدارة الرقــابــة الــداخليــة تمــت مراجعــة فعــاليــة نظم الرقــابــة الــداخليــة من قبــل لجنــة مجلس اإلدارة للمراجعــة

 ،ةاالجتماعات السنويو  ،ال بدورها ترفع تقاريرها ملجلس اإلدارة. تم ذلك من خالل االجتماعات الربع السنوية
ي لومراجعـــة تقـــارير  ي والـــداخ يلتحقق من فعـــاليـــة نظـــام الرقـــابـــة الـــداخليـــة املراجع الخـــار حمـــايـــة  والخـــارجيـــة 
ام، املــاليــةيتعلق بــالبيــانــات  خص فيمــاوبــاأل   والتشـــــــــــــغيليــة، اإلداريــة مراقبــة أعمــالهــاو  ،أصـــــــــــــول الشـــــــــــــركــة  واالل

ا  بالســــــــــياســــــــــات واألنظمة واللوائح واإلجراءات وقياس مدى كفاءة األداء. ولم تظهر عمليات املراجعة املشــــــــــار إل
ي لدى الشركة.  ي نظام الضبط الداخ ر مرضيه   نتائًج غ

 
اية العام ي  ملراجعة  ،)ســـــــــــابك(من إدارة املراجعة الداخلية لشـــــــــــركة  اً فريق ،م2014 كما اســـــــــــتقبلت الشـــــــــــركة 

والتشـــــــــــــغيليـــة، وقـــد قـــام الفريق بمراجعـــة نظـــام الرقـــابـــة الـــداخليـــة ومختلف  واملـــاليـــةأعمـــال الشـــــــــــــركـــة اإلداريـــة 
راحات  حالياً  الصـــــــيانة، ويجري العمليات الخاصـــــــة باإلدارة املالية وكذلك إدارة  متابعة معظم التوصـــــــيات واالق

ى إدارة الشـــــــركة . املقدمة بعض الشـــــــركات االســـــــتشـــــــارية مجلس اإلدارة للمراجعة لدعوة  وبإشـــــــراف لجنةوتســـــــ
ي مختلف قطاعات الشركة.يم و لتق املتخصصة ي والحوكمة    وتطوير نظم الرقابة وآليات الضبط الداخ
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  . حوكمة الشركات:25

ن الشركات املعتمدة من قبل هيئة السوق املالية تم تطبيق متطلبات الئحة حوكمة ن التاليت  : عدا الفقرت

 
  أسباب عدم التطبيق  متطلبات المادة  الفقرة  المادة

  ب  6

ن النظام األساس للشركة أن طريقة  هل يب
ي  ى بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة  التصويت ع

راكمي؟ ي طريقة التصويت ال   الجمعية العامة 

شركة طريقة النظام األساس لل ال يتضمن
راكمي، وس  يتم تطبيق التصويتالتصويت ال

ي الدورة القادمة الختيار أعضاء  راكمي  ال
  .مجلس اإلدارة

  د 6

ى التقارير السنوية  باالطالعأن تقوم الشركة  ع
للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 

رهم إالذين يتصرفون   مثل صناديقـ نابة عن غ
ي التصويت ـ  االستثمار  م  ى سياسا للتعرف ع

ي م الفع وعن كيفية تعاملهم مع أي  ،وتصوي
ي املصالح.   تضارب جوهري 

ي النصوص النظامية ما يخول  ال يوجد 
الشركة منع األشخاص ذوي الصفة االعتبارية 
ي  من حق التصويت عن األسهم املقيدة 

م.   السجالت بأسما

 
 :طراف ذات العالقةاألالشركة و صفقات بين  .26

ي مختلف األســـواق املحلية واإلقليمية والعاملية (كيان الســـعودية)تعمل  ا  ى تســـويق وبيع منتجا من خالل  ،ع
ريات متضــــمنة خدمات  ى خدمات املشــــ اتفاقيات التســــويق املوقعة مع شــــركة (ســــابك)، كما تحصــــل الشــــركة ع

 وموادها من قبل شــــركة ،ولوازمها ،املســــتودعات والنقل وترتيبات توصــــيل املواد املتعلقـــــــــــــــــة بقطع غيار الشــــركة
ركة ويد الشــــــــركة كما تقوم إدارة الخدم، (ســــــــابك) عن طريق إدارة الخدمات املشــــــــ ي (ســــــــابك) ب ركة  ات املشــــــــ

 وخدمات عامة أخرى.  ،املعلومات والهندسة وتقنيةبخدمات املحاسبة واملوارد البشرية 
 

وتقوم الشــــركة  .وتقدم شــــركة (ســــابك لخدمات التخزين) "ســــاب تانك" خدمات الشــــحن ومناولة املواد للشــــركة
ويد الشـركة  بك).الشـركات الشـقيقة لـــــــــــــــ (سـابشـراء بعض املواد الخام من  بمرافق الدعم كما تقوم (سـابك) ب

ي اللوجســـــــــــــ و  رمة معها و بخدمات فنية وتقنية وابتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات م
ي  ا   كانت ضمن املبادئ األساسية ال تم االتفاقحيث ، التابعة (سابك) شركاتمماثلة لالتفاقيات املعمول 

ن  ا ب ي نشرة اإلصدار.عل ن وتم ذكرها    املؤسس
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  :والصحة المهنية . السالمة والبيئة واألمن الصناعي27
ـــــ جهودها  ر الصـــــحة والســـــالمة وحماية البيئة، وتبذل الشـــــركة أق ى معاي م شـــــركة (كيان الســـــعودية) بأع تل

ا ؛للقيام بأعمالها ى صــــحة وســــالمة موظف ا ،لتكفل املحافظة ع ى ،ومقاول ى املحافظة ع  واملجتمع، إضــــافة إ
ربــة، والحرص  رشـــــــــــــيــد طرق التخلص من النفــايــات وملوثــات الهواء واملــاء وال املوارد الطبيعيــة، وحمــايــة البيئــة ب
ر ضارة بالبيئة. ا بطريقة آمنة وغ ى تطبيق برامج االستدامة إلعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص م   ع

  
ى استمرارية تطوير اإلجراءات املتخذة لحماية الصحة والسالمة والبيئة، من خالل تقوم سياسة الشكما  ركة ع

ا بالوســــــائل التقنية عالية الكفاءة،  ى البيئة وحماي ن للمحافظة ع التوجيه والتوعية املســــــتمرة لجميع املوظف
ر جميع م ى الشـــــــــــــركــة توف ر الــدوليــة. وتتو ن واملعــاي ام التــام بــالقوان  ســـــــــــــتلزمــات الســـــــــــــالمــة أثنــاء العمــل،مع االل

  والتعريف بالطرق الصحيحة ألداء األعمال.
  

م أثناء العمل، وتعريفهم  كذلك ا، وتوفر جميع مســــــتلزمات ســــــالم تتابع إدارة الشــــــركة باســــــتمرار صــــــحة موظف
م حسب طبيعة العمل وتأثرهم    .ابالطرق الصحيحة ألداء أعمالهم، واملتابعة الدقيقة واملستمرة لصح

  
ئ. وتقوم  ى وحدة متكاملة للمطا ولدى الشــركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحاالت الطارئة، إضــافة إ

ى البيئة.االشركة بتنظيم مح ن حول السالمة واملحافظة ع    ضرات وحمالت توعية دورية مستمرة لكافة العامل
  
اية العام   ى وتوفيقة، حققت الشركة.  ح    م. اإلنجازات التالية:2014وبفضل هللا تعا
  

ر من (  -  ) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة ملوظفي الشركة.43.2إكمال أك

ر من (  - ن بالشركة.42.1إكمال أك  ) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة ملوظفي املقاول

ي الشـــــــــــــرك  - ر تنفيذ تدريب موظفي ومقاو ي مجال الســـــــــــــالمة والصـــــــــــــحة والبيئة ع دورة تدريبية، أي ما  158ة 
 ) ألف ساعة تدريب.2.67يعادل (

ي مختلف العمليات (اإلخالء، ومكافحة الحرائق، واإلنقاذ والتعامل مع املواد  49إكمال   - تجربة وهمية بنجاح 
 الكيماوية الخطرة).

ى تقـــدير ممتـــاز دون حصـــــــــــــول إتمـــام التجربـــة الوهميـــة مع جمـــاعـــة (لجنـــة ال  - جبيـــل للطوارئ)، والحصـــــــــــــول ع
 إصابات تذكر.
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  استثمار الموارد البشرية:.  28
ي  ،بتطويرها لأليدي العاملة )كيان الســـعودية(تفخر شـــركة  ى كافة املســـتويات الوظيفية  وخاصـــة الســـعودية ع

جميع الجوانــب. يتمثــل ذلــك من خالل إقــامــة دورات تــدريبيــة داخليــة لتطوير املهــارات اإلداريــة والتقنيــة. حيــث 
ي شركة  ى أداء أعمالهم اليومية  )كيان السعودية(تو ن ع أهمية قصوى فيما يخص التأكد من جاهزية املوظف

ي  ي ك ي مجال الســـــــــالمة والصـــــــــحة  80844بجوانب الســـــــــالمة لتفادي الحوادث وذلك بإتمام بو ســـــــــاعة تدريب 
ى مما كان مخططا له ،)%168( والبيئة وبنســـــــــــــبة إنجاز   22593كما أتمت الشـــــــــــــركة ملواكبة املســـــــــــــتجدات.  ،وأع

ا لرفع مستوى املهارة التقنية.  ي مجال سا 11010تم إكمال و ساعة من الدورات املتخصصة ملوظف عة تدريب 
ية ي الشــــركة لتطوير  ؛تطوير اللغة اإلنجل ن بلغة العمل. ومن مبدأ ســــ ن املوظف ن مســــتوى التواصــــل ب لتحســــ

ي مجال التدريب، اســــتضــــافت الشــــركة مؤســــس كايزن للجودة الســــيد  راء  ن من خالل التواصــــل مع الخ املوظف
العمل. وكذلك استضافت الشركة الدكتور أسامة وطرق تطوير منهجيات  ،للحديث عن الجودة ماساكي ايماي

ي العمل والحياة والتحكم بمجريات األمور.  ر التنمية البشـــــــــــــرية حيث تحدث عن طرق جلب الســـــــــــــعادة  املال خب
ين برامج تعليم عن  ا املتم ن شــــــملت االســــــتفادة عد بُ كما طورت الشــــــركة وبتصــــــميم من موظف لجميع املوظف

ي ا ن من التجارب الســـــــــابقة  ن الســـــــــعودي ي دعم املهندســـــــــ ي نهجها املســـــــــتمر  لســـــــــالمة والعمليات الصـــــــــناعية. و
ن الجدد خاصـــــــــاً  برنامجاً أقامت الشـــــــــركة  م الفنية بما يتناســـــــــب مع  ؛للمهندســـــــــ م وزيادة محصـــــــــل لدعم معرف

ي الثانوية رامج التدريب الخاصــة بخري رنامج متخصــص  ،مهامهم اليومية. هذا باإلضــافة ل حيث يتم إلحاقهم ب
ي يلتحق بعدها املوظف  16ي كلية الجبيل الصــــــناعية ملدة  م للعمل الصــــــنا يئ ى املســــــتويات ل ى أع شــــــهرًا ع

ى رأس العمل ملدة  رنامج التدريب ع    .شهرًا لضمان جاهزيته للعمل بشكل آمن ومنتج 18ب
  
  

  . الجودة الشاملة:29
ى رضا  ى الشركة من خالل نظام إدارة الجودة الشاملة للوصول إ املستفيدين من املنتج عن طريق إجراء تس

يب العمل واألخذ بأسال ،التقييم الذاتي لجميع املمارسات التشغيلية، وتب أسلوب حل املشكالت بشكل مستمر
ي، وتشكيل فرق العمل طات وتفويض السل ،شكل مستمر وفعالوجمع البيانات اإلحصائية وتوظيفها ب ،الجما

ن والتطوير املستمرين لكافة العمليات التشغيلية  ،والعمل باملشاركة ،املعنية وتطوير مقاييس األداء، والتحس
ن قنوات  ؛للمصانع واإلدارة ن بالشركة، وتحس لزيادة الكفاءة التشغيلية واإلنتاجية واإلدارية لجميع العامل

ن الا   .ذات الصلة )سابك(قسام وإدارات شركة أركة و دارة الشإتصال ب
  

ي األعوام  ،شهادات الجودةجميع ب )كيان السعودية(، احتفظت شركة م2014عام الفي ف ا  ال حصلت ع
رنامج  ابعد خضوعهالسابقة، وذلك  ى  ،م2014ي أكتوبر  املصادقةإعادة تمت وقد  ،راجعة صارممل نظام ع

ى ذلكمن خالل إدارة الجودة  ى  أيضاً  حافظت الشركة املراجعة الخارجية من قبل طرف ثالث. وباإلضافة إ ع
ر    ).ISO27001نظام إدارة املعلومات (شهادة و  )(ISO17025شهادة نظام إدارة املخت
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ستحضرات مل EFfCiولمكونات الصيدالنية ل EXCiPACT من قبللتدقيق لاألمينات أيضا مصنع  وخضع 
  .بلدان العالمي جميع يتيح للشركة البيع  حيث ،قيمة مضافة للمنتجيعد  التصنيف اهذو التجميل. 

  
ابتكار واال التقنية الشركة مبدأ  تبتو  ا وأنشط ي التشغيل والصي، ي جميع عمليا  انة، فضالً لزيادة الفاعلية 

إدارة الجودة الشاملة من ويعد تطبيق نظام . عن التطوير املستمر للمنتجات وطرق التصنيع لخدمة الشركة
راتيجية للشركةال األهداف ا ى من خالله ؛س م تحقق الترتقاء بمستوى السلعة والخدمة ح لال  اال تس
  .بمشيئة هللا

  
  . المسؤولية االجتماعية:30

  

م ا بالوفاء تأســـــــيســـــــها منذ) الســـــــعودية كيان (شـــــــركة تل  عملية ي واملســـــــاعدة املجتمع، لخدمة الوطنية بواجبا
ي ورفع االجتماعية، التنمية ى واملحافظة الســـــــــــــالمة بأهمية الو راتيج إطار ي البيئة، ع ااســـــــــــــ  للمســـــــــــــؤولية ي

 االجتماعية، األنشـــــطة ملختلف ودعمها وتنميته، املجتمع خدمة مجال ي بارز  بدور  قيامها خالل من االجتماعية،
ا ى العلمية، املناســــــــــبات لبعض ورعاي رية األعمال دعم جانب إ (ســــــــــابك)  تتبناها ال اإلنســــــــــانية والجهود الخ
راتيج ضمن ااس    .االجتماعية للمسؤولية ي

 
دف ال مجار ال من العديد) الســـــــعودية كيان ( قدمت م، 2014 العام فخالل  املجتمع، ي متعددة شـــــــرائح تســـــــ
ى  :بعنوان حملة تنظيم ي وبالتنســـــــــيق مع اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات شـــــــــاركت حيث رها ع (املخدرات وتأث

ى بذلك وركزت للمدارس، ترازيا بعدة قامت كما ،التابعة )سابك( شركات بعض مع بالتعاون  ،املجتمع)  طالب ع
 والبيئة، والصـــــحة الســـــالمة بأهمية توعوية وكتيبات مطبوعات لهم وقدمت ســـــية،راالد حلااملر  جميع ي املدارس
ر ملدرســـــــــــة بزيارة قامت حيث  كما ؤولة،ســـــــــــامل بالرعاية وللتعريف البيئية، باألنشـــــــــــطة للتوعية االبتدائية الفنات

ي )ســابك(فنار  مثل:  الحمالت، لبعض التجه ي ابك) ســ( خالل من  الشــركة أســهمت وبرامج دار الرعاية  ،املعر
ى إضــافة  .االجتماعية باملنطقة الشــرقية ر  دعمكذلك ت  .الوقائية بالقيادة تع أخرى  توعوية حملة إ  وبشــكل كب

ي مدرســــــة هجر االبتدائية،  تطوير  يمن ذلك اســــــهامها  الجبيل، مدينة ي املدارس ر   حيثنادي الروبوت والتفك
ي مجال محاكاة الروبوتات.  ي تنمية مواهب الطالب  ذا النادي االبدا ى جانبيتيح االلتحاق   ي إســـــــــــــهامها إ

ي مدرســـــــــــــة الرواد الثانوية، تأســـــــــــــيس املكتبة ا ي اململكة العربية لذكية  ال تعد أول مدرســـــــــــــة مقررات ذكية 
ي عاملنا) بمدرســـــــــــــة املتوســـــــــــــطة الثانية  ؛الســـــــــــــعودية رنامج التوحد بمســـــــــــــمى (كونوا معنا  كذلك تقديم الدعم ل

ي بــاالبتــدائيــة العشـــــــــــــرون، ودعم برنــامج  تكريم الطــالبــات بمحــافظــة الجبيــل. ودعم لتجه معمــل الحــاســــــــــــــب اال
ربوي لطالب املرحلة االبتدائية بمدرســــــــــة  املتفوقات باملتوســــــــــطة الثامنة عشــــــــــر بالجبيل، واملســــــــــاهمة بامللتقى ال

ر االبتدائية.   الفنات
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م خالل من واملعاهد، الكليات طالب مســتمر وبشــكل الشــركة ي ذات الســياق تدعم  املحاضــرات وعقد اســتضــاف
م الطالب يحتاجها ال ى ملســـاعد ى ،ةالســـعودي العمل ســـوق  احتياجات معرفة ع  اســـتضـــافت :املثال ســـبيل فع

رول فهد امللك جامعة :من كال الشــركة ة، يخالد بمحا امللك وجامعة واملعادن، للب ر، والكلية التقنية بعن ل عســ
  ثم كلية الجبيل الصناعية.

  
 

  

 االستدامة: .31
ا منذالســــــــــــعودية)  شــــــــــــركة (كيان طموح يتمثل روكيماوية املواد إنتاج ي نشــــــــــــأ فمبدأ  مســــــــــــتديمة؛ بطريقة الب

ى بيئة صــــحية  الك املوارد الطبيعية، كاملاء والطاقة والحفاظ ع ى زيادة اإلنتاج وتقليل اســــ دف إ االســــتدامة 
ى 2010خالية من املواد الضـــــــــــارة، وتقليل الغازات املنبعثة. حيث طبقت (ســـــــــــابك) مبدأ االســـــــــــتدامة العام  م ع

ا، ووضـــــــــــــعت أهداف مســـــــــــــتقبلية  الك املوارد الطبيعية بنســـــــــــــبة ( خفضجميع شـــــــــــــركا ) ح العام % 25اســـــــــــــ
 م. 2025

  
ى إيجاباً  آثاره تنعكس االســـــــــتدامة الذي نهج الشـــــــــركة وتبنت إدارة ى الشـــــــــركة أعمال ع عام ،  بشـــــــــكل البيئة وع

ى ا االســـتدامة أولويات لتعزيز الشـــركة وتســـ ي ومشـــاركة االفكار لتحقيقبنشـــر  لدى موظف  فاعلة مســـاهمة الو
م، 2014مشرق وقد حققت شركة (كيان السعودية) الهدف املطلوب من االستدامة خالل العام  مستقبل تجاه

ن اداء املصـــــانع وزيادة اإلنتاج، فمنذ العام  اية 2010وذلك بتنفيذ األفكار واملشـــــاريع لتحســـــ م قد 2014م ح 
ى االستدامة ي: تحقق مبت ى النحو التا  ي شركتنا (كيان السعودية) ع

 لكة (متمثلة بالوقود والكهرباء) بنسبة خفض  70.1%   معدل الطاقة املس
 77.2%  معدل الغازات املنبعثة (متمثلة بغاز ثاني اكسيد الكربون) بنسبة خفض 
 الك املياه بنسبة خفض    77.5%  معدل اس
 93.4%   معدل املخلفات الصناعية بنسبة خفض 

 
  

  :. إقرارات مجلس اإلدارة32
يبما ) كيان السعوديةيقر مجلس إدارة (   :ي

  

عدت   -1
ُ
  بالشكل الصحيح.أن سجالت الحسابات أ

ى أسس سليمة  -2   ذ بفاعلية.فنُ و  أن نظام الرقابة الداخلية أعد ع

ى مواصلة نشاطها. يأنه ال يوجد أي شك يذكر  -3   قدرة الشركة ع
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 :المساهمين والمستثمرينالتواصل مع .33
م شــــــــركة  ي الوقت املناســــــــب )كيان الســــــــعودية(تل ر املعلومات املناســــــــبة  ي توف غرض ل ،بتحقيق مبدأ العدالة 

ى اتخاذ القرارات االســــــــــتثماري ى معلومات صــــــــــحيحة ووافية ؛ةمســــــــــاعدة املســــــــــتثمرين ع ، وضــــــــــمان عدم بناء ع
ى بعض املســـــــــــتثمرين دون بعضـــــــــــ ى فرص  ،اآلخر همتســـــــــــرب املعلومات إ وحصـــــــــــول كافة األطراف املســـــــــــتفيدة ع

ى املعلومة ي الحصول ع م الشركة . متكافئة  بتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة ــــــــــــــ قة وحرص كل دبــــــــــــــ وتل
وفقــًا للمتطلبــات القــانونيــة واللوائح املعمول  ؛همــة والبيــانــات املــاليــة وتقــارير األداءبــاإلفصــــــــــــــاح عن التطورات امل

  عليمات الواردة من الجهات ذات االختصاص.والت ،ا
  
  
  

  :لحسابات والقوائم المالية. تقرير مراجعي ا34
ي الحســـــــــــــابات أن القوائم املالية خالية من أية أخطاء ج ا ،وهريةيظهر تقرير مراج  ،وال يوجد أية تحفظات عل
  .املعتمد من الجمعية العامة للشركةكما لم تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال املحاسب القانوني 

  
    :الكلمة الختامية .35

ن بالشـــــــــــــركة ،يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشـــــــــــــكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية وإدارات شـــــــــــــركة  ،وجميع العامل
ى جهودهم املبــذولــة ،العالقــةذات  )ســــــــــــــابــك( مثمنــًا ومقــدرًا تفــاعــل مســــــــــــــاهمي الشـــــــــــــركــة وجميع القطــاعــات  ،ع

ى املزيـــد من اإلنجـــازات للشـــــــــــــركـــة خالل األعوام القـــادمـــة .الحكوميـــة واألهليـــة ذات العالقـــة  ،ويتطلع املجلس إ
   بمشيئة هللا.

  
  واهللا ولي التوفيق

  مجلس اإلدارة  


