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  المحتــــــــــــــويات

 
 تقرير مجلس اإلدارة  :أوالً 

  

  والنشاط التأسيس .1
  التشغيل واإلنتاج .2
 ية والمخاطرالخطط والتوقعات المستقبل .3
 التسويق والمبيعات .4
 التحليل الجغرافي لإليرادات .5
  األصول والخصوم ونتائج األعمال .6
  الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية .7
 القانونيين اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين .8
  سياسة توزيع األرباح .9

  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين غيرشخاص التغير في ملكية األسهم أل .10
  المعلومات المتعلقة بقروض الشركة .11
 ينوصف ألنشطة أدوات الدَّ  .12
 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .13
 اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع .14
 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .15
  اء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالمكافآت والتعويضات المدفوعة ألعض .16
 التنازل عن الرواتب والتعويضات .17
 التنازل عن األرباح .18
 ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين فيها مصلحة العقود التي تكون  .19
  المدفوعات النظامية المستحقة .20
 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .21
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 لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها .22
 مفروضة على الشركةالجزاءات والعقوبات ال .23
 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وٕاجراءات نظام الرقابة الداخلية .24
 حوكمة الشركات .25
 طراف ذات العالقةاألصفقات بين الشركة و  .26
 والصحة المهنية السالمة والبيئة واألمن الصناعي .27
 استثمار الموارد البشرية .28
 الجودة الشاملة .29
 المسؤولية االجتماعية .30
 االستدامة .31
 مجلس اإلدارةإقرارات  .32
 التواصل مع المساهمين والمستثمرين .33
 تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية .34
 الكلمة الختامية .35

 
  : تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية ثانياً 
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  أعضاء مجلس اإلدارة

  

  الرئيس:
  مطلق بن حمد المريشد/ المهندس       

  

  األعضاء:
  القويز عبداهللاطه بن تاذ /  األس        

  الحمدان عبداهللاتركي بن المهندس/ 
  بن صالح النجيدي عبداهللالمهندس/ 

  العمودي عبداهللالمهندس/ عمر بن 
  الغامدي عبداهللامحمد بن األستاذ / 
  يحيى بن عيسى األنصاري األستاذ /

  
  رئيس الشركة:

  

 مزيد بن سرداح الخالدي/ المهندس       
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  مجلس اإلدارة  تقرير

  
  مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات            المحترمين   /السادة

  

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،
مي الشركة الكرام التقرير مساهلأن يقدم كيان السعودية) (مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات  يسر

ديسمبر  31داء وٕانجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ، الذي يلقي الضوء على أالسنوي
وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن  ،تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركاتالذي ، م2013

شركة المقرة من مجلس والئحة حكومة ال ،والنظام األساسي للشركة ،ونظام الشركات السعودي ،هيئة السوق المالية
  وذلك على النحو التالي:اإلدارة 

 
  :والنشاط التأسيس. 1
/ق) 135، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم (كة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة مساهمة سعوديةشر 

أس يبلغ ر  .)2055008450، وبسجل تجاري رقم (م2007 ةيوني 11الموافق  هـ1428جمادى األولى   25بتاريخ
مليون مقسم إلى مليار وخمسمائة  ،سعودي لایر )15,000,000,000(مال الشركة خمسة عشر مليار 

، وهي مملوكة بنسبة ) رياالت سعودية لكل سهم10سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )1,500,000,000(
  اد.% للقطاع الخاص واألفر 65، ونسبة سعودية للصناعات األساسية (سابك)% للشركة ال35

  

 :نشاط الشركة
  

 وٕانتـــاج اإليثيلـــين ،البتروكيماويـــةو  ،بمـــا فـــي ذلـــك الصـــناعات الكيماويـــة ؛االســـتثمار فـــي المشـــاريع الصـــناعية، 
وجاليكــــوالت  ،لينيوالبــــولي بــــروب ،والبــــولي إيثيلــــين ،واألســــيتون ،فينــــولالو  ،والكيــــومين ،والبنـــــزين ،لينيوالبــــروب
 ،وكلوريـــد الكـــولين ،وثنـــائي ميثيـــل الفورماميـــد ،وميثـــيالت األمـــين ،مـــينوٕايثـــانوالت األ ،والبيســـفينول ،لـــينياإليث

وغيرهــا مــن  ،والبــولي كاربونيــت ،واإليثوكســيالت ،وثنــائي ميثيــل اإليثــانول أمــين ،وميثيــل ثنــائي اإليثــانول أمــين
  المنتجات البتروكيماوية.

  ومنافع داخل المملكة وخارجها.امتالك وٕاقامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام 
 بعـــد وتقـــديم الـــدعم الفنـــي والصـــيانة لخـــدمات مشـــاريع الشـــركة  ،تشـــغيل وٕادارة المصـــانع التـــي تنشـــئها الشـــركة

 .  الحصول على التراخيص الالزمة
  مالكها أو مطوريها. عالتعاون م وأاكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء  
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 القــدرة تعزيــز عــن طريــق  ،شــاملة البتروكيماويــات والكيماويــاتفــي المجــاالت الصــناعية،  التقنيــة ذاتيــاً  تطــوير
 ،وٕانشــاء معامــل البحــث والتطــوير المتخصصــة ،البتكــار واالختــراعلمواهــب الوتشــجيع  ،علــى البحــث والتطــوير

  وتسجيل براءات االختراع.
  ّوحفــظ منتجــات المشــاريع الصــناعية  ،زمــة لتحقيــق أغراضــهاوٕانشــاء المبــاني والمســتودعات الال ،ك العقاراتتمل

وغيــــر ذلــــك مــــن الوجــــوه التــــي تحتــــاج الشــــركة إلــــى اســــتعمالها فــــي  ،والمعــــارض الالزمــــة لعرضــــها ،وتخزينهــــا
 .والتصدير ،واالستيراد ،والشراء ،بيعوال ،والعرض ،والتخزين ،التصنيع

 

 منتجات الشركة :

ةالسنوي يةاإلنتاج الطاقة المنتجات  
 (ألف طن متري)

ثيلينياإل  1478 
 630 البروبيلين
 109 البنزين

 350 البولي بروبيلين
ةالكثافثيلين عالي يالبولي إ  400 
ةالكثافثيلين منخفض يالبولي إ  300 
ثيلينيأكسيد اإل  550 

ثيلينيجاليكول اإل  609 
 290 الكيومين
 220 الفينول

 135 األسيتون
"أ"البيسفينول   240 

تيربونابولي كال  260 
 100 أمينات اإليثانول

تيثوكسيالاإل  40 
ألحادياو  العاديالبيوتانول   114 

)صنف المنظفات( الكحول الطبيعي  50 
 5875 المجموع
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  :اإلنتاج. التشغيل و 2
حيث  م2012كما كانت عليه في عام  م،2013مستوياتها اإلنتاجية المتميزة خالل العام  )كيان السعودية(واصلت 

 ،تشمل المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، ) مليون طن متري4.66بلغت الكميات حوالي (
رغم  ؛ اإلنتاجالمستوى من على هذا  )كيان السعودية(حافظت و وأكسيد اإليثيلين،  ،والفينوليك ،األولفينات :مثل

 .نألكثر من شهريتوقف أغلب المصانع للصيانة الدورية 
 

   يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

 
تم  كما ،م2013بريل أ 1اعتبارًا من  البولي إيثيلين منخفض الكثافة بدء التشغيل التجاري لمشروعـ بحمد اهللا ـ وتم 
والمتعلق بفحص أداء مصانع  ؛جاحكمال للمقرضين بناستالم شهادة اجتياز اختبار اإل م،2013نوفمبر  26 بتاريخ

نتاج وفق متطلبات المقرضين المحليين والدوليين، ويحدد هذا االختبار قدرة مصانع الشركة على اإل وفقالشركة 
كما أن مشاريع من متطلبات االستيفاء المالي،  اً ويعد هذا االختبار جزء ة.وبشروط صارم ،المعدالت المخطط لها

والتواريخ  ،م2013بنهاية العام المتحقق وفيما يلي نسب اإلنجاز  ق ما خطط لها.الشركة المتبقية تمضي وف
  المتوقعة لإلنتاج لما تبقى من المنتجات:

  
  
  

  

57%
22%

21%

.األولفينات، وأكسيد اإليثيلين، وجاليكول اإليثيلين:    الھيدروكربون
.   البولي كاربونيت، والفينوليك، وأمينات اإليثانول، واإليثوكسيالت:      المتخصصة
.البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة:       البوليمرات

الھيدروكربون    

المتخصصة    

البوليمرات    
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 وحدة اإلنتاج
حجم اإلنتاج 
  السنوي

 (ألف طن متري)
نجاز تاريخ اإل  م2013عام النسبة اإلنجاز بنهاية 

 المتوقع

  الكحول الطبيعي 

 50 )صنف المنظفات(

اينوبك م، مـــع شـــركة ســـ2011وقيـــع عقـــد المشـــروع فـــي أغســـطس تـــم ت
 ،وتوريــد المعــدات ،ويشمل العقد األعمال الهندســية التفصــيلية الصينية.
  %98.78وتــــم إنجــــاز نســــبة  .وأعمــــال االختبــــارات الالزمــــة ،واإلنشــــاء

وتم إعادة جدولة خطة اإلكمال مع  ،م2013عام البنهاية من المشروع 
 . م2014عام الصف األول من لتكون في النالمقاول 

  النصف األول
 م2014

  البيوتانول العادي

 114 اإليزوبيوتانولو 

 )صدارة(مشروع مشترك بين كـ شركة البيوتانول السعودية  تم تأسيس
 إلنتاجبغرض تملك وتمويل مصنع ـ  )ساك(و )كيان السعودية(و

ع شركة مـ إلنشاء المصنع  اً عقد ةالشركة في يولي وقعتو ، البيوتانول
 ،مليون لایر سعودي 1.100بقيمة ـ دايليم الصناعية الكورية الجنوبية 

من شهر  ومن المقرر أن تبدأ الشركة الكورية عمليات اإلنشاء اعتباراً 
على أن يتم االنتهاء من المشروع في شهر مايو  م،2014يناير 
 .م2015

  النصف األول 
 م2015

ثيلين العالي والفائق يالبولي إ
 35 (UHMWPE) الجزئيالوزن 

 ،م7/11/2013 بتــاريخفي اجتماعه المنعقــد  ة الشركةر مجلس إدار قر 
ثيلـــين العـــالي والفـــائق الـــوزن إيعـــدم المضـــي فـــي إنشـــاء مصـــنع البـــولي ب

وذلــــــك بســـــبب أن نتــــــائج الدراســـــات األوليــــــة ، (UHMWPE) الجزئـــــي
للجـــدوى االقتصـــادية للمشـــروع لـــم تتوافـــق مـــع سياســـة الشـــركة لمشـــاريع 

 .موالن

- 

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:. 3
 ،من خالل االستغالل األمثل لمواردها البشرية والمالية ؛إلى تنمية حقوق مساهميها تهدف شركة (كيان السعودية)

 فرص متاحة لزيادة الدخل وفقًا الستراتيجية الشركة القائمة على التوسع والنمو، كما تعمل الشركة على ةودراسة أي
من خالل اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة  ؛تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية

وتحقيق أكبر عائد  ،(سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل اآلمن لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها
معرضة لتقلبات أسعار المنتجات ـ دى الشركات البتروكيماويةبوصفها إحـ أن (كيان السعودية) وبما .ممكن

 ؛وزيادة الكميات المنتجة ،تعمل على الحد من هذه التأثيرات من خالل تقليل تكاليف اإلنتاجفإن الشركة  ،البتروكيماوية
ن خالل ارتفاع تكلفة على الربحية م ن أي ارتفاع ألسعار الفائدة سيؤثر سلباً أ وبماوبالتالي زيادة الكميات المباعة. 

وبما يتالءم مع شروط االتفاقيات المبرمة مع  ؛ط لذلكتعمل على إيجاد السبل المناسبة للتحوّ فإنها قروض الشركة، 
 منها ما هو خطر أو قابل لالشتعالـ التي  يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماويةو  .المقرضين

لى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجاالت السالمة، إلى جانب قيامها تتو ؛ وللحد من هذه المخاطرـ 
ما أن الشركة تحصل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في المملكة وببالتأمين على جميع أصولها وأعمالها. 

أي تغيير يحصل في سعر اللقيم (أرامكو السعودية)، بأسعار مماثلة ألسعار الشركات البتروكيماوية في السعودية، و 
وعمالقة  ةيؤثر على ربحية الشركة. كذلك فإن الشركة قد تتعرض لفقدان بعض من خبراتها بسبب افتتاح مشاريع جديد
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واشتداد المنافسة على استقطاب مثل هذه الخبرات. قد  وطلب تلك المشاريع لمثل تلك الخبرات والقدرات ،في المنطقة
وقد عملت ـ كباقي الشركات الصناعية ـ  والغير مجدولة إلى بعض التوقفات المجدولة )عوديةكيان الس(تتعرض شركة 

الشركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خالل تطبيق مشروع االعتمادية الشاملة لجميع مصنعها للكشف عن 
 د الحلول المناسبة لها.وٕايجا ،وبالتالي اتخاذ اإلجراءات المناسبة لصيانتها ؛األعطال المحتملة قبل حدوثها

 

 ،م2014عام المن  النصف األولفي (صنف المنظفات) تشغيل مصنع الكحول الطبيعي  وسيتم بمشيئة اهللا تعالى
  سواق العالمية لغرض البيع.ومن ثم تصدير الباقي إلى األ ،ولية الالزمة لإلنتاجت بالمواد األميناالذي سيمد مصانع األ

  
 

 :التسويق والمبيعات. 4
وتوســيع قاعــدة زبائنهــا مــن خــالل  ،عمــل الشــركة علــى تســويق وبيــع منتجاتهــا فــي مختلــف األســواق المحليــة والعالميــةت

ـ بالتنســيق مــع (ســابك) ـ ق الــرئيس. وتعمــل شــركة (كيــان الســعودية) اتفاقية التسويق المبرمة مع شــركة (ســابك) المســوّ 
) 2.25وقــد بلغــت كميــة المبيعــات لهــذا العــام حــوالي (وتحقيــق أكبــر عائــد ممكــن.  ،للتعــرف علــى متطلبــات الزبــائن

) مليــون طــن متــري، فيمــا بلغــت إيــرادات 2.23م، التــي بلغــت (2012عام لمليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات ل
بارتفــاع مليــار لایر،  (9.48) م، التــي بلغــت2012لعــام لمليــار لایر، مقارنــة بــإيرادات المبيعــات (10.35)  المبيعــات

  .وزيادة الكميات المباعة ،سعار بيع معظم المنتجاتأن إلى تحسّ أسباب االرتفاع %، وتعود  9نسبته بلغت 
  

 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المنتجات:

 
 

43%

40%

17%

.األولفينات، وأكسيد اإليثيلين، وجاليكول اإليثيلين:   الھيدروكربون 
.البولي كاربونيت، والفينوليك، وأمينات اإليثانول، واإليثوكسيالت:   المتخصصة   
البولي بروبيلين، والبولي إيثيلين عالي الكثافة، والبولي إيثيلين منخفض الكثافة:   البوليمرات    

الھيدروكربون   

البوليمرات   

المتخصصة   
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 :لإليرادات التحليل الجغرافي. 5

 :عات حسب المناطق الجغرافيةالمبي يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات

 
  المحلية الشرق األوسط : يتضمن إيرادات المبيعات

 
 

  األصول والخصوم ونتائج األعمال: .6
  

 :(بآالف الرياالت) قائمة المركز المالي 

 م2009 م2010 م2011  م2012  م2013 البيان

 2,639,402 2,882,643 5,001,241 6,164,719 6,379,692 موجودات متداولة

وجودات غير متداولةم  39,838,134 40,733,434 41,687,615 40,591,427 33,168,259 

 35,807,661 43,474,070 46,688,856 46,898,153 46,217,826 إجمالي الموجودات

 1,155,278 2,413,850 2,376,561 3,806,285 4,274,340 مطلوبات متداولة

 19,175,218 25,597,667 29,099,993 28,651,833 27,849,861 قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

 15,477,165 15,462,553 15,212,302 14,440,035 14,093,625 حقوق المساهمين

وحقوق المساهمين المطلوباتإجمالي   46,217,826 46,898,153 46,688,856 43,474,070 35,807,661 

  

51%

37%

8%
4%

آسيا   

الشرق األوسط وأفريقيا   

أوروبا   

أخرى   
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  :(بآالف الرياالت) قائمة الدخل 

م2013 البيان م2012  م2011  م2010  م2009   

 - - 2,403,406 9,482,234 10,352,654 المبيعات

)9,330,625( (9,750,321) تكلفة المبيعات  )2,370,966(  - - 

الربحإجمالي   602,333 151,609 32,440 - - 

 - - 4,527 2,202 (8,506) اإليرادات األخرى

وعمومية وٕاداريةمصاريف بيع   (366,843) )330,450(  )88,601(  - - 

)10,976( - - مصاريف ما قبل التشغيل ومصاريف اخرى  (14,246) (16,845) 

)523,909( (483,394) مصاريف مالية  )113,172(  - - 

)71,719( (90,000) الزكاة  )74,469(  )366(  )71(  

)772,267( (346,410) )الخسارة  (صافي الربح   )250,251( (14,612) (16,916) 

  
  :النتائج التشغيليةات الجوهرية في . الفروق7
 

 البند
 بآالف الرياالت

م2013 م2012   
 9,482,234 10,352,654 المبيعات

 (9,330,625) (9,750,321) تكلفة المبيعات
 151,609 602,333 إجمالي الربح

عموميةو  وٕاداريةبيع مصاريف   (366,843) (330,450) 

  )178,841(  235,490  ةالتشغيلي )الخسارة (الربح 
  

  

لایر خالل العام  مليار 9.48م، مقابل مبيعات بقيمة 2013لایر خالل العام  مليار 10.35حققت الشركة مبيعات بقيمة 
 151.61 مقابل ربح إجمالي قدره ،مليون لایر  602.33كما حققت ربحًا إجماليًا قدره، %9نسبته  رتفاعبا ،م2012

وذلك بعد  ،م2013مليون لایر خالل العام   235.49ا بلغ الربح التشغيليفيم، %297  نسبته رتفاعبا ،مليون لایر
بلغ فيما  .م2012مليون لایر لعام  (178.84)تشغيلية بلغت خسارة ، مقابل خصم مصاريف البيع واإلدارية والعمومية

 (772.27)م، بلغ 2012للعام  خسارةم، مقابل صافي 2013مليون لایر خالل العام  (346.41) الخسارةصافي 
ق الرئيس، لتحسين هوامش وتسعى الشركة بالتنسيق مع شركة (سابك)، المسوّ  ،%55مليون لایر، بانخفاض نسبته 

 الربحية لجميع منتجاتها.
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  :. اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين8
؛ وفقــًا لمعــايير المحاســبة المتعــارف م2013ديســمبر  31ل السنة المالية المنتهية في تم إعداد القوائم المالية للشركة خال

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.، عليها
  

  :األرباح توزيع. سياسة 9
لشركة حسب نتائج او  ،بناًء على توصية مجلس اإلدارة ؛توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

) من 42المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية، حيث تتماشى سياسة الشركة في توزيع األرباح مع المادة (
ع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية توزّ أن التي تنص على  ،نظامها األساسي

 والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  ًا،نظامي اً %) من األرباح الصافية لتكون احتياطي10(نسبة ب يجنت .1

  .%) من رأس المال50ياطي المذكور (التجنيب متى بلغ االحت
أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين  ،بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة ،للجمعية العامة العادية .2

 .وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة ،احتياطي اتفاقي
 .%) من رأس المال المدفوع5تعادل (ع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين يوزّ  .3
ويوزع  ،%) من األرباح الصافية10مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة ال تزيد عن ( ،تقدم، بعد ما خصصت .4

 كحصة إضافية من األرباح. ،بعد ذلك إن وجد ،الباقي
  

  :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينأعضا غيرتغير في ملكية األسهم ألشخاص ال. 10
  م.31/12/2013ملكية األسهم خالل السنة المنتهية في لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في 

  
  

  :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 11
) مليون لایر، تم توفير   29,352 م، (2013ركة بنهاية العام بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الش

كما بدأت الشركة  .وحكومية وعالمية، ،هذه القروض والتسهيالت التمويلية باالتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وٕاقليمية
تم  ،اموخالل هذا الع م، بسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.2011 ويوني 30من تاريخ 

وذلك بموجب  ،مليون لایر 837.5بمبلغ  (سابك) زيادة رصيد اتفاقيات التسهيالت المالية بضمان من المساهم الرئيس
 وقد تم استخدام هذه المبالغ في تمويل رأس المال العامل. م،2008عام التمام المشروع القائمة والموقعة من إاتفاقية 
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  :م2013لى الشركة بنهاية العام الجدول التالي يوضح القروض المستحقة ع

 الجهة المقرضة

 آالف الرياالت

 رصيد بداية العام قيمة القرض

رصيد 
إضافي 
 خالل العام

المبالغ 
المدفوعة / 
 ما تم سداده

 رصيد نهاية العام

  6,540,223  472,500  0  7,012,723  7,267,723 اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان وكاالت تصدير ائتمانية عالمية

  2,586,182  65,335  0  2,651,517  2,722,296 اتفاقية تسهيالت تجارية

  3,670,512  92,729  0  3,763,241  3,863,697 اتفاقية تسهيالت إسالمية

  3,100,969  300,094  0  3,401,063  4,001,250 اتفاقية تسهيالت مع صندوق االستثمارات العامة

وق التنمية الصناعية السعودياتفاقية تسهيالت مع صند  2,000,000  1,900,000  0  235,000  1,665,000  

  9,375,000  0  837,500  8,537,500  9,375,000 اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان من المساهم الرئيس

  2,414,151  201  0  2,414,352  2,414,151 اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل

القروض التجارية طويلة األجل مجموع  31,644,118  29,680,395  837,500  1,165,858  29,352,037  

  
 :نشطة أدوات الدينأل . وصف 12

ليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 
كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين  .يةنحتها الشركة خالل السنة المالأصدرتها أو م

قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية، 
 .ألية أدوات دين قابلة لالسترداد وأيضًا ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة
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  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:. 13
م، 4/4/2012الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اجتماع وقد تم خالل  .تكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاءي

  :م)2014 -  م2012للدورة الثانية للفترة من (، همؤ أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماتعيين 
  
 (رئيس مجلس اإلدارة)     شدمطلق بن حمد المري/ المهندس  -1
 (عضو مجلس اإلدارة)          القويز عبداهللاألستاذ /  طه بن  -2
 (عضو مجلس اإلدارة)   الحمدان عبداهللاتركي بن المهندس/  -3
 (عضو مجلس اإلدارة)  بن صالح النجيدي عبداهللالمهندس/  -4
 (عضو مجلس اإلدارة)  العمودي عبداهللالمهندس/ عمر بن  -5
  (عضو مجلس اإلدارة)  الغامدي عبداهللابن األستاذ / محمد  -6
 (عضو مجلس اإلدارة)  األستاذ / يحيى بن عيسى األنصاري -7

البوعينين (غير تنفيذي) (غير مستقل) باستقالته من منصبه  ةبن خليف عبداهللادارة المهندس / تقدم عضو مجلس اإل
سباب أحيث تعود م، 4/9/2013 من تاريخ ن تسري االستقالة اعتباراً أ. على م4/9/2013 دارة بتاريخلى مجلس اإلإ

على قبول االستقالة وتعيين المهندس / تركي جتماع خالل االدارة في مجلس اإلكما وافق  االستقالة ألسباب شخصية.
الحمدان (غير تنفيذي) (غير مستقل) خلفًا له. وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة  عبداهللابن 

  إلقراره.
  
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة " ،) من النظام األساسي للشركة17( حسب ما نصت عليه المادة رقمو 

من بينهم رئيس أربعة منهم على أن يكون  )سابك(أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات ترشح 
   مجلس اإلدارة ونائبه.

  
  .م31/12/2013سات خالل السنة المالية المنتهية في جل أربععقد مجلس اإلدارة وقد 
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  :اللجان التابعة لمجلس اإلدارةويوضح الجدول التالي تصنيف 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)  -
  البحرينـ  الخليج األول بنك  -

-  

  القويز عبداهللاألستاذ/ طه بن 
 

   
 بنك الجزيرة -
 )ولتدا( -
  شركة دراية المالية -

لجنة الترشيحات 
  والمكافآت

  لجنة المراجعة  -       الحمدان عبداهللالمهندس/ تركي بن 

   بن صالح النجيدي عبداهللا المهندس/
   -  شركة الخليج للكيماويات والزيوت

  لجنة المراجعة الصناعية

   العمودي عبداهللاعمر بن  المهندس/
   - شيحات لجنة التر   )الرازي( شركة

  والمكافآت

  لجنة المراجعة  -       الغامدي عبداهللاألستاذ/ محمد بن 

  األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري
 

   -  لجنة الترشيحات  كيماويات (كيان)و شركة الكيان للبتر
  والمكافآت

  

  . اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:14
  :جلس اإلدارة وتواريخ انعقادهات ماجتماعا حضوريوضح الجدول التالي سجل 

  اسم العضو
  سجل الحضور

  االجتماع األول
  م11/2/2013

  االجتماع الثاني
  م3/4/2013

  االجتماع الثالث
  م4/9/2013

  االجتماع الرابع 
  م7/11/2013

  اإلجمالي

 4 حضر حضر حضر حضر     مطلق بن حمد المريشد /المهندس

  2 حضرلم ي حضر حضر رحضلم ي  القويز عبداهللاألستاذ/ طه بن 

 1  حضر  - - -   الحمدان عبداهللاتركي بن  *المهندس/

 4  حضر  حضر  حضر  حضر  بن صالح النجيدي عبداهللا المهندس/

 3  حضرلم ي  حضر  حضر  حضر  المهندس/عمر بن عبداهللا العمودي

 4  حضر  حضر  حضر  حضر  األستاذ/ محمد بن عبداهللا الغامدي

 4  حضر  حضر  حضر  حضر  ياألستاذ/ يحيى بن عيسى األنصار 

   م4/9/2013تاريخ ابتداء العضوية بالمجلس  *
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  مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: .15
، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، م2013خالل العام 

 :م القّصر، وذلك على النحو التاليوأزواجهم وأوالده
 

  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

  -  - -  - 13,000  -  - 13,000     مطلق بن حمد المريشدم. 

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

  -  - -  -  1,000  -  -  -   تركي بن عبداهللا الحمدانم. 

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

  %833 10,000 -  -  11,200  -  -  1,200  م. عمر بن عبداهللا العمودي

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

  %(37)  (109,600) -  -  183,344  -  -  292,944  . يحيى بن عيسى األنصاريأ

  
  ثانيًا : كبار التنفيذيين

  االسم
  نهاية العام  بداية العام

صافي 
  التغيير

نسبة 
عدد   التغيير

  األسهم
أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

عدد 
  األسهم

أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

  -  -  -  -  1,000  -  -  1,000  مزيد بن سرداح الخالديم. 

  -  -  -  -  1,000  -  -  1,000  البتيري م. عامر بن حمد

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

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

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

  -  -  -  -  -  -  - -  أ. عائد بن حبيب آل حيدر
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 . المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:16
كبار التنفيذيين، التي دفعت و يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس

 :)بآالف الرياالت(م 2013ديسمبر  31الل السنة المالية المنتهية في خ

 البيان
س أعضاء مجل

  التنفيذيين  اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين / 

  المستقلين

من كبار التنفيذيين من ضمنهم  ستة
 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

  3,878 -  - الرواتب
  1,969 -  - البدالت والتعويضات

  907 -  -  مبلغ مقطوع /المكافآت الدورية والسنوية
 18 167  -  بدل ومصاريف حضور الجلسات

 - -  -  مصروفات أخرى

 6,772  167 -  اإلجمالي

  
نظرًا للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة والعاملين في الشركة، أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس و 

 م.31/12/2013لایر لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في  200,000اإلدارة مبلغ مقطوع وقدره 
  
 :زل عن الرواتب والتعويضات. التنا17

 لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.
  

  :. التنازل عن األرباح18
  .م2013 ديسمبر 31لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 

  
  :ارة وكبار التنفيذيينألعضاء مجلس اإلد مصلحة فيهالتي تكون . العقود ا19

يقر مجلس اإلدارة بأنه لم توقع الشركة عقودًا فيها مصلحة شخصــية ألي مــن أعضــائه، أو الــرئيس التنفيــذي، أو المــدير 
القــويز، التــي الــذي يــرأس مجلــس إدارتــه األســتاذ/ طــه بــن عبــداهللا  ؛المــالي. عــدا وجــود تســهيالت ماليــة مــن بنــك الجزيــرة

  إضافة إلى جهات تمويل حكومية. .وعالمية ،وٕاقليمية ،وبنوك محلية ،حصلت عليها الشركة من بين مصارف إسالمية
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  :المدفوعات النظامية المستحقة. 20

 الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة (بآالف الرياالت):
  

 البند م2013عام بداية ال م2013العام  نهاية

 الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة 74,238 87,493

 التأمينات االجتماعية 2,870 3,003

 اإلجمالي 77,108 90,496
 
 

  :المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .21
على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من  الشركة تحرص

بطريقة تكفل زيادة دخلهم،  رامج التحفيزية، مثل: برنامج االدخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على االدخارالب
واإلسهام في تأمين مستقبلهم، كما تواصل العمل إلنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها الدفعة 

البالغ  ،من الوحدات السكنية الثالثةإنشاء الدفعة  تكمالاس ويجري اآلن .وحده 145عددها البالغ  ،والثانيةاألولى 
كما تعمل الشركة بالتنسيق مع اإلدارات المعنية  م.2014نهاية العام بالتي من المخطط تسليمها  ،وحده 142عددها 
وذلك الستكمال عدد الوحدات  ؛أخرىوحده  113 نشاءإلية نالسك يللحصول على مزيد من األراض )سابك(بشركة 

لموظفيها وفقًا  الشركة قروضًا ميسرة لتملك المنازل تقدم اكم، وحدة سكنية 400البالغ معتمد من مجلس اإلدارة ال
 ميزانية معتمدة من مجلس اإلدارة.و  لضوابط

  :م31/12/2013بآالف الرياالت كما في  مخصصات موظفي الشركة ييوضح الجدول التال
  

  

  
  
  
  
  

  -   البند
  153,668  مكافأة نهاية الخدمة

  4,981  رنامج االدخارب

  316,874  قروض وتمليك منازل
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  . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:22

لقيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقًا اته في بدور مهم ورئيس لمساعدقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تقومان 
  :ا يلي ملخص لمهام هذه اللجان وتكوينهافيمو  .لألداء األمثل، واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة

 

 أوًال : لجنة المراجعة 
  : تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي

  

  رئيسًا للجنة    محمد بن عبداهللا الغامدياألستاذ /  -1
 عضواً     عبداهللا بن صالح النجيدي/  المهندس -2
   عضواً     تركي بن عبداهللا الحمدانالمهندس / * -3

 البوعينين) ةم خلفًا للمهندس عبداهللا بن خليف4/9/2013ية (تاريخ العضو  *
  

  : لجنة المراجعة في اآلتي ماوتتلخص مه
 

مراجع الحسابات الخارجي لتعيين اقتراح تعيين مراجع الحسابات الخارجي، بمراعاة الضوابط االسترشادية  .1
  .للشركات المساهمة

 . مراجع الحسابات الخارجير والمالحظات التي يقدمها دراسة القوائم المالية األولية والسنوية والتقاري  .2
، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية الداخلية والتأكد من استقالليتهااإلشراف على إدارة المراجعة  .3

 للشركة، واستخالص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.
  

  اجتماعات. ةخمسم 31/12/2013لية المنتهية في وقد عقدت اللجنة خالل السنة الما
  

  ثانيًا : لجنة الترشيحات والمكافآت 
  تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي: 

  

 رئيسًا للجنة    األستاذ / يحيى بن عيسى األنصاري  .1
 عضواً             األستاذ / طه بن عبداهللا القويز .2
 واً عض    المهندس / عمر بن عبداهللا العمودي .3

  

  : وتتلخص مهام اللجنة في اآلتي 
  

توصية مجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي  .1
  .سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةشخص 
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رة، وٕاعداد وصف للقدرات المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدا .2
 والمؤهالت المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.

 التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع .3
 لشركة.تحديد جوانب الضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة ا .4
من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  التأكد بشكل سنوي  .5

 عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك   .6

 ء.السياسات استخدام معايير ترتبط باألدا
 

  .يناجتماع م31/12/2013وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
  

  :ت والعقوبات المفروضة على الشركة. الجزاءا23
) لایر لمخالفتهـــا 50,000م بمبلـــغ (2013اصـــدرت هيئـــة الســـوق الماليـــة قـــرار بفـــرض غرامـــة علـــى الشـــركة خـــالل العـــام 

تعليمـــات العامـــة الواجـــب علـــى الشـــركات مراعاتهـــا عنـــد نشـــر إعالناتهـــا, إذ لـــم ) مـــن الفقـــرة (أ)  مـــن ال4الفقـــرة الفرعيـــة (
تفصــح الشــركة عــن األثــر المــالي المتوقــع عــن إيقــاف بعــض وحــدات اإلنتــاج لــديها بغــرض أعمــال الصــيانة الدوريــة، ولــم 

حيــث اشــارة  م.26/01/2013تــذكر أســباب تعــذر ذلــك ضــمن إعالنهــا فــي موقــع الســوق الماليــة الســعودية " تــداول" فــي 
و قــد تظلمــت الشــركة ، الهيئــة انــه ســبق للشــركة مخالفــة متطلبــات االفصــاح النظاميــة المطبقــة علــى الشــركات المدرجــة 

 على قرار الهيئة بفرض تلك العقوبة و لم تقتنع الهيئة بتظلم الشركة. 
  

  وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.
  
  

  :وٕاجراءات نظام الرقابة الداخلية السنوية لفاعلية نتائج المراجعة. 24
المراجـــع ســـنوية لتقـــارير الربـــع ال االجتماعـــاتمراجعـــة فعاليـــة الرقابـــة الداخليـــة مـــن قبـــل لجنـــة المراجعـــة، مـــن خـــالل  يـــتم

 ةفــاءوقيــاس مــدى ك ،وتقويم مخاطر العمــل ،، للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية أصول الشركةالخارجي
األداء. ولم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها ضعفًا جوهريًا في نظام الضبط الــداخلي لــدى الشــركة. وتســعى الشــركة 

 الستقدام الخبرات الالزمة للعمل في إدارة الرقابة الداخلية بالشركة، لتطوير نظم وآليات الرقابة والحوكمة.
  
  
  
  
  



  
        

 

 
 

  26  -  21                               م2013 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  . حوكمة الشركات:25
ـــم تطبيـــق متطلبـــات ال ئحـــة الحوكمـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل مجلـــس االدارة بمـــا ال يتعـــارض مـــع احكـــام و الئحـــة حوكمـــة ت

   الشركات االسترشادية المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية, عدا الفقرتين التاليتين:
 

  أسباب عدم التطبيق  متطلبات المادة  الفقرة  المادة

  ب  6

ويت على هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التص
بند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي 

  طريقة التصويت التراكمي؟

شركة طريقة التصويت ال يتضمن النظام األساسي لل
يتم تطبيق التصويت التراكمي في الدورة التراكمي، وس

  .القادمة الختيار أعضاء مجلس اإلدارة

  د 6

لســنوية للمســتثمرين علــى التقــارير ا بــاالطالعأن تقوم الشــركة 
نابــة إمن األشخاص ذوي الصــفة االعتباريــة الــذين يتصــرفون 

للتعـــرف علـــى ـ  مثـــل صـــناديق االســـتثمارـ عـــن غيـــرهم 
وعـــــن كيفيـــــة  ،سياســـــاتهم فـــــي التصـــــويت وتصـــــويتهم الفعلـــــي
  تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.

ال يوجــد فــي النصــوص النظاميــة مــا يخــول الشــركة منــع 
ي الصـــفة االعتباريـــة مـــن حـــق التصـــويت األشـــخاص ذو 

  عن األسهم المقيدة في السجالت بأسمائهم.

  
 :طراف ذات العالقةاألصفقات بين الشركة و  .26

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتهــا فــي مختلــف األســواق المحليــة واإلقليميــة والعالميــة مــن خــالل اتفاقيــات التســويق 
الشركة على خدمات المشتريات متضمنة خدمات المستودعات والنقــل وترتيبــات  الموقعة مع شركة (سابك)، كما تحصل

توصــــيل المــــواد المتعلقـــــة بقطــــع غيــــار الشــــركة ولوازمهــــا وموادهــــا مــــن قبــــل شــــركة (ســــابك) عــــن طريــــق إدارة الخــــدمات 
د البشــرية وتكنولوجيــا كما تقوم إدارة الخدمات المشتركة في (سابك) بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والمــوار   المشتركة.

 المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى. 
 

وتقدم شركة (سابك لخــدمات التخــزين) "ســاب تانــك" خــدمات الشــحن ومناولــة المــواد للشــركة، وتقــوم الشــركة بشــراء بعــض 
بتكــار وخــدمات المــواد الخــام مــن الشــركات الشــقيقة لـــ (ســابك). كمــا تقــوم (ســابك) بتزويــد الشــركة بخــدمات فنيــة وتقنيــة وا

بموجــب اتفاقيــات مبرمــة معهــا وهــي مماثلــة لالتفاقيــات المعمــول بهــا فــي الشــركات التابعــة لشــركة إدارية وخدمات أخــرى، 
  .سابك ، وكانت ضمن المبادئ األساسية التي تم االتفاق عليها بين المؤسسين و تم ذكرها في نشرة اإلصدار
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  :الصحة المهنيةو  . السالمة والبيئة واألمن الصناعي27
وتبذل الشركة أقصى جهودها للقيام  ،بأعلى معايير الصحة والسالمة وحماية البيئة )تلتزم شركة (كيان السعودية

لتكفل المحافظة على صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد   بأعمالها
من النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج  وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص ،الطبيعية

 االستدامة إلعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة. 
يه وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير اإلجراءات المتخذة لحماية الصحة والسالمة والبيئة، من خالل التوج

مع االلتزام التام  ،للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة والتوعية المستمرة لجميع الموظفين
بالقوانين والمعايير الدولية. وتتولى الشركة توفير جميع مستلزمات السالمة أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة 

 ألداء األعمال.
 

وتوفر جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق  لشركة باستمرار صحة موظفيها،كما تتابع إدارة ا
 الصحيحة ألداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها. 

للمطافئ. وتقوم ولدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحاالت الطارئة، إضافة إلى وحدة متكاملة 
الشركة بتنظيم محاضرات وحمالت توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حول السالمة والمحافظة على البيئة. وبفضل 

  اإلنجازات التالية:ـ م 2013حتى نهاية العام ـ حققت الشركة  ؛اهللا تعالى وتوفيقه

  لشركةساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي ا مليون) 1.28( إكمال أكثر من.  
  ألف ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة.مائة إكمال أكثر من  
  يعـــادل  أي مـــا، دورة تدريبيـــة 210 تنفيــذتــدريب مـــوظفي ومقـــاولي الشــركة فـــي مجـــال الســـالمة والصــحة والبيئـــة عبـــر

  ساعة تدريب. ) ألف20.5(
 نقـــاذ والتعامـــل مـــع المـــواد اإل، و مكافحـــة الحرائـــقو  ،اإلخـــالءتجربـــة وهميـــة بنجـــاح فـــي مختلـــف العمليـــات ( 41كمـــال إ

  .)الكيماوية الخطرة
 صابات تذكرإوالحصول على تقدير ممتاز دون حصول  ،تمام التجربة الوهمية مع جماعة (لجنة الجبيل للطوارئ)إ. 
 

(ســابك)، ومدينــة نوعهــا فــي  ُتعــد األولــى مــن ؛تســّلم قســم اإلطفــاء فــي شــركة (كيــان الســعودية) شــاحنة إطفــاء متقدمــةوقــد 
االســتجابة لحــاالت  ُتعد هذه الشاحنة إحدى التجهيزات المتقدمة التــي تمتلكهــا الشــركة فــي مجــالحيث . الجبيل الصناعية

  درجة. 360بزاوية  مترًا، ويمكنه الدوران 36الطوارئ، والمجهزة بسلم يصل طوله إلى 
ســاعات  6تســجيل وتوثيــق مــدة زمنيــة تصــل إلــى  يمكنهــاـ كمــا تــم تزويــد الشــاحنة بنظــام فيــديو متطــور، وكــاميرا حراريــة  

  .فضًال عن نظام للتوازن الذاتيـ تقريبًا 
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كيان السعودية)، والتعامل ( ستدعم الشاحنة الجديدة إمكانات واستعداد قسم اإلطفاء للحد من المخاطر المحتملة فيو 
  .الصناعية مع أية حوادث، سواًء في (سابك) أو في مدينة الجبيل

  

  استثمار الموارد البشرية:.  28
 للمــوارد األمثــل باالســتثمار القاضــية الشــركة إدارة مجلــس توجيهــاتبما يتماشى مع  ،م2013تواصلت الجهود في العام 

 مصــانع تشــغيل اهللا بحمــد تــمو  .وأهــدافها الشــركة رؤيــا تحقيــق فــي تســهم وفنيــة إدارية كوادر تأهيل على والعمل ،البشرية
  .المهنية من عالِ  مستوى على ومدربة مؤهلة سعودية بسواعد اإلنتاج تطوير على والعمل ،وصيانتها الشركة

  
 التخــرج حــديثي الســعوديين توظيــف علــى الشــركة وتعمل ،موظفاً  (1563) م 2013العام بنهاية الشركة موظفي عدد بلغ
 الوظــائف فــي للعمــل ســعودياً ًا موظفــ )71و( ،التخــرج حــديثي مــن متــدرباً ) 56( وظفــت حيــث ؛والكليــات الجامعــات مــن

 فــي متخصصــة دورات وأيضــاً  اإلنجليزيــة، اللغــة فــي مكثفــة خــالل دورات مــن تــأهيلهم ناآل يجــري كمــا المختلفــة، الفنيــة
  %. 74 السعودة نسبة وبلغت ،العمل سأر  على تدريبهم ثم ومن ،الفني عملهم مجال

  

 اللغــة برنــامج :منهــا ،الهــدف لهــذا عــدة بــرامج تدريبيــة تطبيــقتــم  ؛علــى تنميــة وتطــوير مهــارات مــوظفي الشــركة اً وحرصــ
وبرنــامج تطــوير المهــارات  المجــال، هــذا فــي المتخصصــة البريطانيــة يــورك جامعــة مــع بالتعــاون المميــز اإلنجليزيــة

)JQP(، نمــا يســهم بتأهيــل مــوظفي ،ن في جميع وحدات المصانعيالذي تهدف الشركة من خالله تدريب الموظفين الفني 
قـــادرين علـــى تشـــغيل وصـــيانة مصـــانع الشـــركة بكفـــاءة عاليـــة، كمـــا تطبـــق الشـــركة برنـــامج التطـــوير االحترافـــي  متميـــزين

)PDP(،  وحضــور دورات مناســبة لهــم  ،يهدف إلى تنمية مهارات المهندسين من خالل التدريب على برامج داخليــةالذي
  خارج الشركة.  

 

 ودورات الــذات، تقــدير ودورات أنواعها، بجميع دورات السالمة :مثل ،تطويرالو  تدريبالرامج العديد من ب الشركة قدمتو 
 حدوثها، لتجنب الجذرية الحلول وضع وكيفية الحوادث أسباب تحليل ودورات الحرائق، مكافحة ودورات الحديثة، القيادة
 ،الفنيــة أو القياديــة زالمراكــ فــي ســواءً  ،المهنيــة المســتويات جميــعفــي بعنايــة  والمختــارة المتميــزة الــدورات مــن والكثيــر

 فــي تدريبيــة ســاعة ألــف) 102ن (مــ أكثــر بتقــديم الشــركة قامــتحيــث  .والكهربــاء الدقيقــة واآلالت ،والصــيانة كالتشــغيل
 قطــاع فــي المتغيــرات تبنــي علــى قــادرة قيــادات موظفيهــا مــن لتجعــل ؛م2013 العــام خــالل واإلداريــة الفنيــة المجــاالت
  .الوطن ةنهض بناء في والمشاركة ،الصناعة

  

فكرة دعم برامج  )كيان السعودية(شركة تبنت  ؛لجهود المبذولة لزيادة نسب السعودة للموظفين غير المباشرينلوامتدادًا 
 ،مع الشركةتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية في الوظائف الفنية المتاحة لدى المقاولين العاملين ل ؛المقاولين للسعودة

  لهيئة الملكية للجبيل وينبع، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف). او  ،)سابك(شركة  بالتعاون مع
 نظير ؛كّرم مجلس التعاون الخليجي شركة (كيان السعودية) بمنحها جائزة التميز ؛نجازات في هذا المجالومن اإل

  .م2013 في أكتوبر خالل مؤتمر عقد في مملكة البحرين وذلك ،جهودها في توفير فرص عمل للمواطنين
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  . الجودة الشاملة:29
ضمن  )كيان السعودية(إدارة شركة وضعت ؛ في ضوء النجاح الذي تحققه تجربة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة

تطوير نوعي لدورة العمل فضل أتحقيق إلى  هتسعى من خاللو تعميم هذا النظام على مستوى جميع اإلدارات،  أولوياتها
عمليات التي تقوم الفي كافة  ويواكب التطور ،ق البتروكيماوياتم المستجدات في سو بما يالئ ؛جميع أعمال الشركةفي 

  .بها الشركة
  

المستفيدين من المنتج عن طريق إجراء لوصول إلى رضا ـ لمن خالل نظام إدارة الجودة الشاملة ـ كما تسعى الشركة 
واألخذ بأساليب العمل  ،ت بشكل مستمرالتقييم الذاتي لجميع الممارسات التشغيلية، وتبني أسلوب حل المشكال

 ،وتفويض السلطات المعنية ،وجمع البيانات اإلحصائية وتوظيفها بشكل مستمر وفعال ،الجماعي، وتشكيل فرق العمل
 ؛ت التشغيلية للمصانع واإلدارةوتطوير مقاييس األداء، والتحسين والتطوير المستمرين لكافة العمليا ،والعمل بالمشاركة

قسام أدارة الشركة و إتصال بين الالكفاءة التشغيلية واإلنتاجية واإلدارية لجميع العاملين بالشركة، وتحسين قنوات الزيادة 
  .ذات الصلة )سابك(وٕادارات شركة 

  

كتمل في هذا العام البعض المصانع،  (ISO 14001) يزوعلى شهادة اآل م،2012عام الفبعد حصول الشركة في 
واألمينات على هذه  ،كافة المصانع، وذلك بحصول مصنعي البولي إيثيلين منخفض الكثافة حصولها على الشهادة في

 تمنح تيال؛ (QMS)في نظام الجودة الشاملة  (ISO 9001) يزوآلشهادة اكما حصلت الشركة على  الشهادة.
ن أنع التي سبق و لتكمل الشركة حصولها على هذه الشهادة لكافة المصا ؛لمصنع البولي إيثيلين منخفض الكثافة

  .م2012و م2011 نعاميفي الحصلت على هذه الشهادة 
  

دارة السالمة والصحة إيزو في نظام آلعلى شهادة ا، و على شهادة من المنظمة العالمية للسالمةالشركة حصلت أيضًا 
مصانع التي لينضم إلى بقية ال ،واألمينات ،اإليثيلين منخفض الكثافةالبولي لمصنعي  (OHSAS 18001) المهنية

  حصلت عليها في السابق.
التي تعنى بممارسات التصنيع الممتازة وٕادارة  )،سابك(الممنوحة من قبل   (GMP)كذلك حصلت الشركة على شهادة

والبولي إيثيلين  ،والبولي إيثيلين عالي الكثافة ،لينيوفي مصانع البولي بروب ،وذلك في إدارة الشحن واإلمداد ،المنتجات
لجودة  (EFfCi)و، (EXCiPACT) وكذلك األمينات. كما حصلت الشركة أيضا على شهادتي ،افةمنخفض الكث

  التصنيع الشاملة في مصنع األمينات.
  

 لزيادة الفاعلية في التشغيل والصيانة، فضالً ، بتكار في جميع عملياتها وأنشطتهاالشركة مبدأ اإلبداع واال تبنىكما ت
ويعد تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة من األهداف . ق التصنيع لخدمة الشركةعن التطوير المستمر للمنتجات وطر 

  .بمشيئة اهللا تحقق التميزرتقاء بمستوى السلعة والخدمة حتى لال االتي تسعى من خالله ؛ستراتيجية للشركةالا
  



  
        

 

 
 

  26  -  25                               م2013 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  . المسؤولية االجتماعية:30
والمساعدة في عملية التنمية  ،اتها الوطنية لخدمة المجتمعبالوفاء بواجبـ سها يمنذ تأسـ تلتزم شركة (كيان السعودية) 

من  ،ورفع الوعي بأهمية السالمة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية ،االجتماعية
لبعض ودعمها لمختلف األنشطة االجتماعية، ورعايتها  ،خالل قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتنميته

المناسبات العلمية، إلى جانب دعم األعمال الخيرية والجهود اإلنسانية التي تتبناها (سابك) ضمن استراتيجيتها 
  للمسؤولية االجتماعية.

 

عام الوتعد شركة (كيان السعودية) إحدى الشركات التي تسهم في دعم أنشطة المجتمع وفعالياته بشكل ملموس. فخالل 
عديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، حيث شاركت في تنظيم حملة قدمت الشركة ال ،م2013

وركزت بذلك على  ،، كما قامت بعدة زيارات للمدارس)سابك(بالتعاون مع عدة شركات من شركات  ،المشي الصحي
المة والصحة والبيئة، السأهمية قدمت لهم مطبوعات وكتيبات توعوية بو المدارس في جميع المراحل الدراسية،  طالب
حملة  نظمتولة، كذلك ؤ للتعريف بالرعاية المسو  ،قامت بزيارة لمدرسة الفناتير اإلبتدائية للتوعية باألنشطة البيئية حيث

ـ الشركة  كما نظمتالمراكز الرياضية والمالعب للتوعية بأضرار الوجبات السريعة، مرتادي المدارس و  طالباستهدفت 
  المعرض التوعوي البيئي في أحد مجمعات الجبيل الصناعية. للجبيل وينبع ـ الملكية  بالتعاون مع الهيئة

  

إلى ويوم البيئة العالمي.  ،أسبوع المرور، مثل: في التجهيز لبعض الحمالتـ  من خالل (سابك)ـ الشركة تسهم كما 
(سابك) بالتجهيز شركة ات التابعة لمكافحة المخدرات ومجموعة من الشركالعامة لدارة اإلتنسيق مع التعاون و جانب ال
تعنى بالقيادة توعوية أخرى حملة إضافة إلى ، "المخدرات وتأثيرها على المجتمع: "تحت عنوان  توعوية ضخمةلحملة 

ساهمت الشركة في تطوير نادي  حيثوبشكل كبير في دعم المدارس في مدينة الجبيل، الشركة الوقائية. كما تسهم 
وربط  ،الحاضر وأصالةالنادي الذي يجمع بين عراقة الماضي ، في مدرسة الفناتير االبتدائية الخوارزمي للرياضيات

تعد ركيزة  التي ؛حساء الثانويةعادة تأهيل مكتبة مدرسة األإسهمت الشركة في أكما  اآلباء.الطالب بالتعليم في زمن 
  ساسية في فعاليات اليوم الدراسي للطالب. أ

استضافتهم وعقد المحاضرات من خالل الكليات والمعاهد،  طالبة وبشكل مستمر في دعم الشرك مساهمةإضافة إلى 
الشركة : استضافت لمساعدتهم على معرفة احتياجات سوق العمل السعودي، فعلى سبيل المثال الطالبالتي يحتاجها 

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة.: من  كالً 
  

 
  

  االستدامة: .31
تهدف لخفض  ؛في إنتاج المواد البتروكيماوية بطريقة مستدامةـ منذ نشأتها ـ  )كيان السعودية(يتمثل طموح شركة 

وتتبنى إدارة الشركة نهج التغيير  .انبعاثات الغازات الدفيئة، وترشيد استخدام المياه والطاقة، والتقليل من فاقد المواد
وتسعى الشركة لتعزيز أولويات االستدامة لدى  .البيئة بشكل عامعلى جابًا على أعمال الشركة و يإ تنعكس آثارهالذي 

في هذا  نجازاتاإلالعديد من  )كيان السعودية(شركة حققت وقد . موظفيها لتحقيق مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مستدام
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ن قبل هيئة األمم المتحدة من أجل التغير المناخي لتنمية النظيفة تم اختيارها ملشاريع مثالثة  ةإقام : منها ،المضمار
)UNFCCC-CDM اً إلكتروني اً موقعالشركة  أنشأت)، وتنفيذ مشروع "نافع" لالستفادة من المنتجات الثانوية، كما 

 يعنى بتلقي مبادرات االستدامة ومتابعة دراستها وتنفيذها.
  

  :. إقرارات مجلس اإلدارة32
  :يلي على ما) ديةكيان السعو يقر مجلس إدارة (

  

  بالشكل الصحيح.أن سجالت الحسابات ُأعدت   -1
  ذ بفاعلية.فنُ و  ،أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  -2
  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. فيأنه ال يوجد أي شك يذكر   -3

  

 :التواصل مع المساهمين والمستثمرين.33
غــرض مســاعدة ل ،مبــدأ العدالــة فــي تــوفير المعلومــات المناســبة فــي الوقــت المناســب بتحقيــق )كيان الســعودية(تلتزم شركة 

، وضــمان عــدم تســرب المعلومــات إلــى بناء علــى معلومــات صــحيحة ووافيــة ؛ةالمستثمرين على اتخاذ القرارات االستثماري
لحصـــول علـــى وحصـــول كافـــة األطـــراف المســـتفيدة علـــى فـــرص متكافئـــة فـــي ا ،اآلخـــر همبعـــض المســـتثمرين دون بعضـــ

همــة مبتنفيــذ السياســات واإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح عــن التطــورات الـ قــة وحــرص كــل دبـ وتلتــزم الشــركة . المعلومــة
ــًا للمتطلبــات القانونيــة واللــوائح المعمــول بهــا ؛والبيانــات الماليــة وتقــارير األداء والتعليمــات الــواردة مــن الجهــات ذات  ،وفق

  االختصاص.
  

  :لحسابات والقوائم الماليةا. تقرير مراجعي 34
، كما لم وال يوجد أية تحفظات عليها ،وهريةيظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء ج

  .تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة
 

    :الكلمة الختامية .35
ذات  )ســابك(وٕادارات شــركة  ،وجميــع العــاملين بالشــركة ،جلــس اإلدارة بجزيــل الشــكر واالمتنــان لــإلدارة التنفيذيــةيتقــدم م
تفاعـــل مســـاهمي الشـــركة وجميـــع القطاعـــات الحكوميـــة واألهليـــة ذات  اً ومقـــدر  اً مثمنـــ ،علـــى جهـــودهم المبذولـــة ،العالقـــة
  بمشيئة اهللا.  ،خالل األعوام القادمة ويتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات للشركة .العالقة

  
  واهللا ولي التوفيق

  مجلس اإلدارة  


