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 أعضاء مجلس اإلدارة

 

 الرئيس:
 مطلق بن حمد المريشد/ المهندس      

 

 األعضاء:
 زــويـــقــطـه بن عـبــد اهلل الـاألسـتاذ /        

 خليفه البوعينينالمهندس/ عـبداهلل بن 
 عـبداهلل بن صالح النجيديالمهندس/ 

 المهندس/ عمر بن عبداهلل العمودي
 محمد بن عبداهلل الغامدياألسـتاذ / 
 يحيى بن عيسى األنصاري األسـتاذ /

 
 رئيس الشركة:

 

 / محمد بن ظافر الوادعيالمهندس      
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 تقرير مجلس اإلدارة 
 

 مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات            المحترمين   /السادة
 

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

نجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في السنوي ديسمبر  31، الذي يلقي الضوء على أداء وا 
حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات الئحة الذي و ، م2112

 وذلك على النحو التالي: ،هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام األساسي للشركة
 
 :والنشاط التأسيس. 2
/ق( 135، تأسست بموجب القرار الوزاري رقم ) كة كيان السعودية للبتروكيماويات، شركة مساهمة سعوديةشر 

يبلغ رأس  .(2155118451، وبسجل تجاري رقم )م2117يونيو  11الموافق  هـ1428جمادى األولى   25بتاريخ
مليون سعودي مقسم إلى مليار وخمسمائة  لاير (15,000,000,000)مال الشركة خمسة عشر مليار 

وهي مملوكة ،  ( رياالت سعودية لكل سهم11سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة )  (1,500,000,000)
 % للقطاع الخاص واألفراد.65، ونسبة سعودية للصناعات األساسية )سابك(% للشركة ال35بنسبة 

 

 :نشاط الشركة
 

  ــــة و االســــتثمار فــــي المشــــاريع الصــــناعية ــــين بمــــا فــــي ذلــــك الصــــناعات الكيماوي نتــــاج اإليثيل البتروكيماويــــة وا 
لـــين يوالبـــولي إيثيلـــين والبـــولي بـــروبلين وجاليكـــوالت اإليثوالبـــروبلين والبنــــزين والكيـــومين وفينـــول واألســـيتون 

يثـــانوالت األمـــين وميثـــيالت األمـــين وثنـــائي ميثيـــل الفورماميـــد وكلوريـــد الكـــولين وميثيـــل ثنـــائي  والبيســـفينول وا 
ــــولي كاربونيــــت و يرهــــا مــــن المنتجــــات  ــــل اإليثــــانول أمــــين واإليثوكســــيالت والب اإليثــــانول أمــــين وثنــــائي ميثي

 ية.البتروكيماو 
 .قامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها  امتالك وا 
  دارة المصـــانع التـــي تنشـــئها الشـــركة وتقـــديم الـــدعم الفنـــي والصـــيانة لخـــدمات مشـــاريع الشـــركة بعـــد تشـــغيل وا 

 . الحصول على التراخيص الالزمة
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  مالكها أو مطوريها. عالتعاون م وأاكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء 
   القــدرة تعزيــز عــن طريــق  ،شــاملة البتروكيماويــات والكيماويــاتفــي المجــاالت الصــناعية،  تطــوير التقنيــة ذاتيــا

نشــاء ،البتكــار واالختــراعلمواهــب العلــى البحــل والتطــوير وتشــجيع  معامــل البحــل والتطــوير المتخصصــة  وا 
 وتسجيل براءات االختراع.

  نشــاء المبــاني والمســتودعات الالزمــة لتحقيــق أ راضــها وحفــظ منتجــات المشــاريع الصــناعية تملــك العقــارات وا 
و ير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشـركة إلـى اسـتعمالها فـي التصـنيع  ،وتخزينها والمعارض الالزمة لعرضها

 .بيع والشراء واالستيراد والتصديرلعرض والوالتخزين وا
 

 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 
تيالبولي كربون  260 

 100 أمينات اإليثانول
تااليثوكسيال  40 
ألحادياو  العاديالبيوتانول   114 

صنف المنظفات -الكحول الطبيعي  50 
 5875 المجموع
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 :اإلنتاج. التشغيل و 2

التي يتم  الوسيطةتشمل المنتجات  متري طن مليون( 4.66)حوالي م 2112لعام لج الفعلي اإلجمالي اإلنتابلغ 
التشغيل التجاري  بدأتشركة أن ال وحيل .ثيلينيوأكسيد اإل ولفينات والفينوليكلها إلى منتجات نهائية مثل األيتحو 
 .م2111مع عام  م لذا ال تجدر المقارنة2111أكتوبر  1في 

 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

 
 

بطاقة إنتاجية  ت(يثوكسيالإ – اإليثانولاألمينات )أمينات لمشروع  بدء التشغيل التجاري بحمد اهلل وتوفيقه كما تم
 ثيلين منخفض الكثافةيالبولي إوتم تشغيل مشروع  ،م2112أ سطس  15اعتبارا  من  متري ألف طن 141سنوية 
كة المتبقية مشاريع الشر كما أن  .متري ألف طن 311طاقة إنتاجية سنوية ب م2112سبتمبر  29بتاريخ تجريبيا  

م والتواريخ المتوقعة لإلنتاج لما تبقى من 2112عام الوفيما يلي نسب اإلنجاز بنهاية  .تمضي وفق ما خطط لها
 المنتجات:

 
 
 

 
 

60% 
23% 

17% 

 األولفينات ، أكسيد اإليثيلين ،  جاليكول اإليثيلين:    الهيدروكربون
 

 البولي كاربونات ، الفينوليك ، أمينات اإليثانول ، اإليثوكسيالت:      المتخصصة
       

 البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخفض الكثافة:       البوليمرات

 الهيدروكربون   

 المتخصصة   

 البوليمرات   
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اإلنتاج السنويحجم  وحدة اإلنتاج  
م2112نسبة اإلنجاز بنهاية عام  )ألف طن متري( تاريخ االنجاز  

 المتوقع

 50 صنف المنظفات –الكحول الطبيعي 

م، مـــع 2111تـــم توقيـــع عقـــد المشـــروع فـــي أ ســـطس 
ويشــمل العقــد علــى األعمــال  اينوبك الصــينية.شــركة ســ

الهندســية التفصــيلية وتوريــد المعــدات واإلنشــاء وأعمــال 
مــن  % 61.92تــم إنجــاز نســبة و  ،االختبــارات الالزمــة

 .م2112عام البنهاية المشروع 

 الربع الرابع
 م2113

 114 يزوبيوتانولاإل -العادي البيوتانول 

 26البيوتـانول بتـاريخ مشـروع تم توقيع اتفاقية الشـراكة ل
مــــــع كــــــل مــــــن الشــــــركة الســــــعودية م 2112ديســــــمبر 

كريليــــــــــك المحــــــــــدودة وشــــــــــركة صــــــــــدارة أللحــــــــــامض ا
للكيميائيــات بنســـب متســـاوية إلنشـــاء الشـــركة الســـعودية 

لاير  مليــــون (1.939قــــدرها )للبيوتــــانول بتكلفــــة مبدئيــــة 
تقوم شـركة التصـنيع بـدور سـو  .سعودي لكامل المشـروع

 .الشركة المشغلة

 األولالربع 
 م2115

الفائق الوزن ثيلين العالي و إالبولي 
 UHMWPE  35الجزئي

مــــع شــــركة  ،م25/4/2112 تــــم توقيــــع اتفاقيــــة بتــــاريخ
تــم  ، كمــاجــاكوبس للبــدء فــي الدراســة الهندســية األوليــة

ــــاهم  ــــاريختوقيــــع مــــذكرة تف م مــــع 2112ديســــمبر 23 بت
ربيـــــة للبتروكيماويـــــات )بتروكيميـــــا( شــــــركة الشـــــركة الع

( يــــتم بموجبهــــا مشــــاركة ) بتروكيميــــا ،مملوكــــة لســــابك
ه في مجمع شـركة ؤ الذي سيتم بنا في المشروعمناصفة  

كيــان الســعودية بمدينــة الجبيــل الصــناعية بعــد االنتهــاء 
وســيتحمل  .مـن الدراســات الهندســية التفصـيلية للمشــروع

 نشــــاءاإلكــــل مــــن الشــــركاء مســــؤولية تغطيــــة تكــــاليف 
  .الشراكةوالتشغيل وفقا  لنسبة 

 الربع الرابع
 م2114

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:. 3
رية والماليــة مثــل لمواردهــا البشــألإلــى تنميــة حقــوق مســاهميها مــن خــالل االســتغالل ا)كيــان الســعودية( تهــدف شــركة 

كمـا تعمـل الشـركة علـى  ،التوسـع والنمـولزيادة الدخل وفقا  الستراتيجية الشـركة القائمـة علـى  ةودراسة أي فرص متاح
التسـويق الموقعـة مـع شـركة  اتفاقيـةتسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل 

ة زبائنهــا وتحقيـق أكبــر وتسـعى لتوســيع قاعـد ،وتتــابع الشـركة باســتمرار متطلبـات التشــغيل انمـن لمصــانعها. )سـابك(
معرضــة لتقلبــات أســعار المنتجــات  ( بوصــفها إحــدى الشــركات البتروكيماويــةســعوديةكمــا أن )كيــان ال ، عائــد ممكــن

بالتـالي و البتروكيماوية وتعمل على الحد من هذه التـأثيرات مـن خـالل تقليـل تكـاليف اإلنتـاج وزيـادة الكميـات المنتجـة 
مـن خـالل ارتفـاع تكلفـة قـروض كما ان أي ارتفاع ألسعار الفائـدة سـيؤثر سـلبا علـى الربحيـة  .زيادة الكميات المباعة
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االتفاقيــات المبرمــة مــع  وتعمــل الشــركة علــى إيجــاد الســبل المناســبة للتحــوط لــذلك وبمــا يــتالءم مــع شــروط ،الشــركة 
ومنهـــا مـــا هـــو خطـــر أو قابـــل  ع وتســـويق المنتجـــات البتروكيماويـــةيتضـــمن نشـــاط الشـــركة تصـــني كمـــا،  المقرضـــين
إلـى  ،الشـركة تـدريب العـاملين بشـكل مسـتمر فـي جميـع مجـاالت السـالمة للحـد مـن هـذه المخـاطر تتـولىو لالشتعال، 

كمــا أن الشــركة تحصــل علــى معظــم مــواد اللقــيم مــن المــورد  .تــأمين علــى جميــع أصــولها وأعمالهــاجانــب قيامهــا بال
تغييــر وأي  ،بأســعار مماثلــة ألســعار الشــركات البتروكيماويــة فــي الســعودية، فــي المملكــة )أرامكــو الســعودية( الــرئيس

  على ربحية الشركة. يحصل في سعر اللقيم يؤثر
عملـت الشـركة  وقـدكبـاقي الشـركات الصـناعية  المجدولـة  يـر إلـى بعـض التوقفـات شركة كيان السعودية قد تتعرض

لكشـف عـن األعطـال ها لللحد من مخاطر هذه التوقفات من خالل تطبيق مشروع االعتمادية الشـاملة لجميـع مصـانع
يجاد الحلول المناسبة لهاالمحتملة قبل    .حدوثها وبالتالي اتخاذ اإلجراءات المناسبة لصيانتها وا 

مصـنع للغـرض القيـام بأعمـال الصـيانة الدوريـة  م2113فبرايـرفـي شـهر  إيقاف بعض وحدات اإلنتـاج تعتزم الشركةو 
ت وسـيتم اإليثوكسـيال ، األمينـات ، بونـات ، الفينوليـكالبـولي كار  ،ثيلـين يكسيد اإللين / ايجاليكول اإليث ،األوليفينات

 اإلعالن عن أي تطورات بهذا الخصوص من خالل موقع السوق المالية "تداول" وموقع الشركة اإللكتروني.
 

 

 :التسويق و المبيعات. 4
بيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائنها من خالل يق و تعمل الشركة على تسو 

 (سابك)بالتنسيق مع  (كيان السعودية)وتعمل شركة  .المسوق الرئيس ،(سابك)اتفاقية التسويق المبرمة مع شركة 
مليون  (2.23) م2112 لعاملوقد بلغت كمية المبيعات  ت الزبائن وتحقيق أكبر عائد ممكن.للتعرف على متطلبا

 لاير سعودي.  اتمليار  9.48، بقيمة بلغت طن متري
 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المنتجات:

 

39% 

38% 

23% 

 

 البولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافه:       البوليمرات
 

 جاليكول اإليثيلين ، اإليثيلين ، البروبيلين:    الهيدروكربون
 

 ، اإليثوكسيالت"  أ"البولي كاربونات ، األسيتون ، أمينات اإلثانول ، البيسفينول :      المتخصصة

 البوليمرات   

 الهيدروكربون   

 المتخصصة   
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 :لإليرادات التحليل الجغرافي. 5
 :المبيعات حسب المناطق الجغرافية يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات

 
 المحلية الشرق األوسط : يتضمن إيرادات المبيعات

 

 
 األصول والخصوم ونتائج األعمال: .6

 

 :)قائمة المركز المالي )بآالف الرياالت 

 م1002 م1002 م1020 م1022 م1021 البيان

 366116114 2,639,402 2,882,643 5,001,241 661646719 موجودات متداولة

 1867916618 33,168,259 40,591,427 41,687,615 4167336434  ير متداولةموجودات 

 1183028,11 35,807,661 43,474,070 46,688,856 3682228264 إجمالي الموجودات

 161416641 1,155,278 2,413,850 2,376,561 368166285 مطلوبات متداولة

 568676111 19,175,218 25,597,667 29,099,993 2866516833 قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

 1564946181 15,477,165 15,462,553 15,212,302 1464416135 حقوق المساهمين

وحقوق المساهمين المطلوباتإجمالي   3682228264 46,688,856 43,474,070 35,807,661 1183028,11 

 
 

63% 

27% 

8% 

2% 

 آسيا   

 الشرق األوسط وأفريقيا   

 أوروبا   

 أخرى   
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  :)قائمة الدخل )بآالف الرياالت 

م1021 البيان م1022  م1020  م1002   
التأسيسمنذ   

وحتى نهاية   
م1002  

 - - - 264136416 964826234 المبيعات

(963316625) تكلفة المبيعات  (263716966)  - - - 

الربحإجمالي   1516619 326441 - - - 

 679,215 - - 46527 26212 اإليرادات األخرى

(3316451) مصاريف بيع وادارية وعمومية  (886611)  - - - 

التشغيل ومصاريف اخرىمصاريف ما قبل   - (116976)  (14,246) (16,845) (1716974)  

(5236919) مصاريف مالية  (1136172)  - - - 

(716719) الزكاة  (746469)  (366)  (71)  (13,160) 

بعد الزكاة/ الخسارة صافي الربح   (,,1816,)  (1608162) (14,612) (16,916) 3238022 

 
 :النتائج التشغيلية. الفروقات الجوهرية في ,
 

 البند
 بآلف الريالت

م 1021 م 1022   

 264136416 9,482,234 المبيعات
 (263716966) )9,330,625( تكلفة المبيعات
 326441 1516619 إجمالي الربح
داريةبيع مصاريف  عموميةو  وا   (331,450( )886611( 

ةالتشغيلي/ الخسارة الربح   (2,28232) (666262) 
 

لمعظـــم التشـــغيل التجـــاري  ن الشـــركة بـــدأتأحيـــل  ع العـــام الســـابق، مـــم 2112المـــالي عـــام النتـــائج مقارنـــة ينبغـــي ال 
، كمـــا م2112لاير خـــالل العـــام  اتمليـــار  9.48 بقيمـــةالشـــركة مبيعـــات  وقـــد حققـــت. م2111أكتـــوبر  1مصـــانعها فـــي 

 دوذلــك بعــ ،مليــون لاير 178.84 اقــدرهتشــغيلية  خســارةحققــت هــا إال أن، مليــون لاير 151.61 قــدره ا  إجماليــ ا  ربحــحققــت 
لتحســين  ،المســوق الــرئيس ،(ســابك)بالتنســيق مــع شــركة الشــركة  وتســعى صــاريف البيــع واإلداريــة والعموميــة.خصــم م

مـن الطبيعـي أن يسـتغرق مجمـع صـناعي بهـذا الحجـم بعـض الوقـت لتحسـين األداء و  هوامش الربحيـة لجميـع منتجاتهـا.
 مادية الكاملة واستقرار اإلنتاج.والوصول إلى االعت
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 :. اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين2
؛ وفقا  لمعايير المحاسبة المتعـارف م2112ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.الصادرة عن ، عليها
 

  
 :األرباح توزيع. سياسة 2

حسب نتائج الشركة  ،توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناء  على توصية مجلس اإلدارة
( من 42المالية وتدفقاتها النقدية والمتطلبات النظامية، حيل تتماشى سياسة الشركة في توزيع األرباح مع المادة )

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية أن التي تنص على  ، نظامها األساسي
 والتكاليف األخرى على الوجه انتي:

ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  ا ،نظامي ا  %( من األرباح الصافية لتكون احتياطي11)نسبة ب يجنت .1
 .%( من رأس المال51ياطي المذكور )التجنيب متى بلغ االحت

أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين  ،بناء  على اقتراح مجلس اإلدارة ،للجمعية العامة العادية .2
 .، وتخصيصه لغرض أو أ راض معينةياطي اتفاقياحت

 .%( من رأس المال المدفوع5تعادل )يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين  .3
ويوزع  ،%( من األرباح الصافية11مكافأة 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 التنفيذيينالتغير في ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضا. 20
 م.31/12/2112ملكية األسهم خالل السنة المنتهية في لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في 

 
 

 :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 22
 ها ، تم توفير ( مليون لاير296681)م  2112بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 

قليمية وعالمية وحكومية م، 2111يونيو  31من تاريخ اعتبارا  كما بدأت الشركة  .باالتفاق مع مؤسسات مالية محلية وا 
 .نصف سنويةسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات 
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 :م2112الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 
 

 الجهة المقرضة

 آالف الرياالت

 رصيد بداية العام
رصيد إضافي 

 خالل العام

المبالغ 
المدفوعة / ما 

 تم سداده

 رصيد نهاية العام

 7,012,723 90,000 0 7,102,723 اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان وكالت تصدير ائتمانية عالمية

 2,651,517 16,334 0 2,667,851 اتفاقية تسهيالت تجارية

 3,763,241 23,182 0 3,786,423 اتفاقية تسهيالت إسالمية

 3,401,063 300,094 0 3,701,156 اتفاقية تسهيالت مع صندوق الستثمارات العامة

السعودياتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية   2,000,000 0 100,000 1,900,000 

 8,537,500 0 700,000 7,837,500 اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان من المساهم الرئيس

 2,414,352 200 0 2,414,551 اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل

 29,680,395 529,809 700,000 29,510,204 مجموع القروض التجارية طويلة األجل

 
 :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  .نحتها الشركة خالل السنة الماليةأصدرتها 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 وأيضا  ليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة
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 تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:. 13
م، 4/4/2112الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اجتماع وقد تم خالل  .تكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاءي

 :م(2114 -م2112للدورة الثانية للفترة من )، همؤ أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماتعيين 
 
 )رئيس مجلس اإلدارة(    مطلق بن حمد المريشد/ المهندس  -1
 )عضو مجلس اإلدارة( األسـتاذ /  طـه بن عـبــد اهلل الـقــويــز -2
 )عضو مجلس اإلدارة(  البوعينين المهندس/ عـبداهلل بن خليفة -3
 )عضو مجلس اإلدارة( المهندس/ عـبداهلل بن صالح النجيدي -4
 )عضو مجلس اإلدارة( المهندس/ عمر بن عبداهلل العمودي -5
 )عضو مجلس اإلدارة( محمد بن عبداهلل الغامدياألسـتاذ /  -6
 )عضو مجلس اإلدارة( األسـتاذ / يحيى بن عيسى األنصاري -7

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

من بينهم أربعة منهم على أن يكون  (سابك)سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالل سنوات ترشح 
تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من  ،واستثناء من ذلك رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.

أربعة  عن (سابك)أن ال يقل عدد األعضاء المرشحين من  ىالوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة علتاريخ القرار 
  ".أعضاء

 .م31/12/2112جلسات خالل السنة المالية المنتهية في  أربععقد مجلس اإلدارة وقد 
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 :التابعة لمجلس اإلدارةاللجان ويوضح الجدول التالي تصنيف العضوية، وعضوية مجالس اإلدارات و  
 

 اسم العضو
 تصنيف العضوية

عضوية مجالس اإلدارات للشركات 
 المساهمة

 عضوية اللجان
 ير  تنفيذي

 مستقل تنفيذي

    مطلق بن حمد المريشد /المهندس

 

  

 شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات  -
 ينساب ()

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

- 

 األسـتاذ/ طـه بن عـبــد اهلل الـقــويــز
 

  
 بنك الجزيرة -
 تداول -
 شركة دراية المالية -

لجنة الترشيحات 
 والمكافآت

 البوعينين  المهندس/عـبداهلل بن خليفه
 

  
الشركة السعودية اليابانية شركة  -

 )شروق( يلالألكريلونيتر 
 لجنة المراجعة

 المهندس/عـبداهلل بن صالح النجيدي
 

  -  شركة الخليج للكيماويات والزيوت
 الصناعية

 لجنة المراجعة

 المهندس/عمر بن عبداهلل العمودي
 

  
 الشركة الشرقية للبتروكيماويات -

 ()شرق
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت

  األسـتاذ/ محمد بن عبداهلل الغامدي
  - لجنة المراجعة 

 األسـتاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري
 

  -  كيماويات )كيان(و شركة الكيان للبتر 
لجنة الترشيحات 

 والمكافآت
 

 . اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:23
 :ت مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادهااجتماعا حضوريوضح الجدول التالي سجل 

 اسم العضو
 سجل الحضور 

 الجتماع األول
22/1/1021 

 الجتماع الثاني
24/3/1021 

 الجتماع الثالث
6/6/1021 

 الجتماع الرابع 
17/10/1021 

 اإلجمالي

 4 حضر حضر حضر حضر    مطلق بن حمد المريشد/المهندس

 4 حضر حضر حضر حضر األسـتاذ/ طـه بن عـبــد اهلل الـقــويــز

 2 حضر حضر - - البوعينين  ه*المهندس/عـبداهلل بن خليف

 4 حضر حضر حضر حضر المهندس/عـبداهلل بن صالح النجيدي

 2 حضر حضر - - *المهندس/عمر بن عبداهلل العمودي

 4 حضر حضر حضر حضر األسـتاذ/ محمد بن عبداهلل الغامدي

 2 حضر حضر - - *األسـتاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري

  م3/6/2112بالمجلس تاريخ ابتداء العضوية  *
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين: .26
، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، م2112خالل العام 

 :م القّصر، وذلك على النحو التاليوأزواجهم وأوالده
 

 أولا : أعضاء مجلس اإلدارة

 السم
 نهاية العام العامبداية 

صافي 
 التغيير

نسبة 
عدد  التغيير

 األسهم
أدوات  
 الدين

نسبة 
 التملك

عدد 
 األسهم

أدوات 
 الدين

نسبة 
 التملك

 - - - - 136111 - - 136111    مطلق بن حمد المريشدم. 

 - - - - 16111 - - 16111 أ. طـه بن عـبــد اهلل الـقــويــز

 - 116111 - - 116111 - - - البوعينين  عـبداهلل بن خليفهم. 

 - - - - 976636 - - 976636 م. عـبداهلل بن صالح النجيدي

 - 16211 - - 16211 - - - م. عمر بن عبداهلل العمودي

 %(1) (127) - - 126111 - - 126127 . محمد بن عبداهلل الغامديأ

 - - - - 2926944 - - 2926944 . يحيى بن عيسى األنصاريأ

 
 ثانياا : كبار التنفيذيين

 السم
 نهاية العام بداية العام

صافي 
 التغيير

نسبة 
عدد  التغيير

 األسهم
أدوات  
 الدين

نسبة 
 التملك

عدد 
 األسهم

أدوات  
 الدين

نسبة 
 التملك
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 اإلدارة وكبار التنفيذيين:. المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس 26
كبار التنفيذيين، التي دفعت و يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس

 :م بآالف الرياالت2112ديسمبر  31الل السنة المالية المنتهية في خ

 البيان
أعضاء مجلس 

 التنفيذيين  اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 
التنفيذيين / غير 

 المستقلين

من كبار التنفيذيين من ضمنهم  ستة
 الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 3,493 - - الرواتب

 2,212 - - البدلت والتعويضات

 1,493 1,400 - مبلغ مقطوع /المكافآت الدورية والسنوية

 32 180 - بدل و مصاريف حضور الجلسات

 42 49 - مصروفات أخرى

 81,1, 28612 - اإلجمالي

 
 :. التنازل عن الرواتب والتعويضات,2

لعام لتنازل عن مكافأتهم السنوية م ال 2113فبراير  11دارة خالل االجتماع المنعقد بتاريخ قرر اعضاء مجلس اإل
 .م2112المالي 

 
 :. التنازل عن األرباح22

 .م2112ديسمبر 31في  لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية
 
 :ارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها. العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلد22

فيها مصلحة شخصية ألي من أعضائه، أو الرئيس التنفيذي، أو المدير  ا  يقر مجلس اإلدارة بأنه لم توقع الشركة عقود
 .يالمال
 
 :المدفوعات النظامية المستحقة. 10

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

 البند م1021بداية العام  م1021العام  نهاية

 الزكاة وضرائب جهات  ير مقيمة 78,037 74,238

 التأمينات االجتماعية 26641 2,870

 اإلجمالي 80,678 77,108
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 :المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .12
تمثـــل المجموعـــة األولـــى مـــن مشـــروع تمليـــك الوحـــدات الســـكنية  ،وحـــدة ســـكنية 252إنشـــاء الشـــركة حاليـــا  علـــى  تعمـــل

فـــي إطـــار السياســـة المعتمـــدة لتـــأمين االســـتقرار الـــوظيفي ورفـــع مســـتوى األداء فـــي ، الســـعوديين مـــوظفينلالمخصصـــة ل
 :م31/12/2112بآالف الرياالت كما في  مخصصات موظفي الشركة ييوضح الجدول التالو  .الشركة

 

 
 . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:11

لقيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقا  اته في بدور مهم ورئيس لمساعدقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تقومان 
 :وذلك على النحو التاليلألداء األمثل، واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة، 

 

 أولا : لجنة المراجعة 
 -من األعضاء التالية أسماؤهم: م، حيل ضمت كال  2112عام التم إعادة تشكيل لجنة المراجعة خالل 

 

 رئيسا  للجنة  عبداهلل الغامــــديمحمد بن األستاذ /  -1
 عضوا    عبداهلل بن صالح النجيــــديالمهندس/  -2
 عضوا    عـبداهلل بن خليفه البوعينينالمهندس /  -3

 

 : لجنة المراجعة في انتي ماوتتلخص مه
 

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

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

 لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة.للشركة، واستخالص أية توصيات 
 

 اجتماعات. ةخمسم 31/12/2112وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
 
 

 - البند
 123,923 مكافأة نهاية الخدمة

 4,891 برنامج الدخار

 201,893 قروض وتمليك منازل
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 ثانياا : لجنة الترشيحات والمكافآت 
 من األعضاء التالية أسماؤهم: حيل ضمت كال  م، 2112عام التم إعادة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت خالل 

 

 رئيسا  للجنة  األستاذ / يحيى بن عيسى األنصاري  .1
 عضوا    األستاذ / طــــه بن عــبــداهلل الـــقـــويــــز .2
 عضوا    المهندس / عمر بن عبداهلل العمودي .3

 

 : وتتلخص مهام اللجنة في انتي 
 

توصية مجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقا  للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي  .1
 .سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةشخص 

عداد وصف للقدرات  .2 المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وا 
 لوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.والمؤهالت المط

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

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

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 

 .اجتماعات ةثالث م31/12/2112المالية المنتهية في وقد عقدت اللجنة خالل السنة 
 

 :ت والعقوبات المفروضة على الشركة. الجزاءا14
 ليست هناك أية عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

 

جراءات نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية. 24  :وا 
للتحقـق مـن  ،من خالل المراجعـة السـنوية لتقـارير المراجعـة ،مراجعة فعالية الرقابة الداخلية من قبل لجنة المراجعة تتم

ولــم تظهــر  .الداخليــة فــي حمايــة أصــول الشــركة وتقــويم مخــاطر العمــل وقيــاس مــدى كفــاءه األداء فعاليــة نظــام الرقابــة
مراجعـة م 2112عـام الوتـم خـالل  .ظام الضبط الداخلي لدى الشـركةعمليات المراجعة المشار إليها ضعفا  جوهريا  في ن

كملـت أو  (سـابك)العـام مراجعـي  ةكما استقبلت الشـركة فـي بدايـ .هئداأوالتحقق من فعالية  (SAP) نظام المحاسبة ساب
مــة للعمــل فــي الخبــرات الالز  وتســعى الشــركة الســتقدام .التــي أشــاروا إليهــا واالقتراحــاتالشــركة متابعــة معظــم التوصــيات 

 .ةالحوكمليات الرقابة و آلتطوير نظم و ، إدارة الرقابة الداخلية بالشركة
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 . حوكمة الشركات:25
تسترشد الشركة بالئحة حوكمة الشركات الصادرة من قبل هيئة السوق المالية، بما يتوافق مع النظام األساسـي للشـركة، 

 :وأسباب عدم التطبيقلواردة أدناه ونظام الشركات، باستثناء األحكام ا
 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

 ب 6

هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على 
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

علـى التقـارير السـنوية للمسـتثمرين  بـاالطالعأن تقوم الشركة 
مـــــن األشـــــخاص ذوي الصـــــفة االعتباريـــــة الـــــذين يتصـــــرفون 

للتعـــرف  -مثـــل صـــناديق االســـتثمار –بالنيابـــة عـــن  يـــرهم 
علـى سياسـاتهم فـي التصــويت وتصـويتهم الفعلـي وعـن كيفيــة 

 تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.

ال يوجـد فــي النصــوص النظاميــة مـا يخــول الشــركة منــع 
األشــخاص ذوي الصــفة االعتباريــة مــن حــق التصــويت 

 عن األسهم المقيدة في السجالت بأسمائهم.

 
 :صفقات بين الشركة و الطراف ذات العالقة .16

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحليـة واإلقليميـة والعالميـة مـن خـالل اتفاقيـات التسـويق 
خدمات المشتريات متضمنة خدمات المستودعات والنقل وترتيبات ، كما تحصل الشركة على الموقعة مع شركة )سابك(

ـــق  (ســـابك)الشـــركة ولوازمهـــا وموادهـــا مـــن قبـــل شـــركة  المـــواد المتعلقــــة بقطـــع  يـــارتوصـــيل  دارة الخـــدمات إعـــن طري
بتزويد الشركة بخدمات المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا  (سابك)دارة الخدمات المشتركة في إكما تقوم  . المشتركة

  .خرىألومات والهندسة وخدمات عامة المع
تقـوم الشـركة بشـراء بعـض و  ،مات الشـحن ومناولـة المـواد للشـركةخـد "ساب تانـك" (لخدمات التخزين سابك)تقدم شركة و 

تقنيــة وابتكـار وخــدمات و لـــ )سـابك(. كمـا تقــوم )سـابك( بتزويـد الشــركة بخـدمات فنيـة  د الخـام مــن الشـركات الشـقيقةالمـوا
 إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معها.

 
 :والصحة المهنية السالمة والبيئة واألمن الصناعي. 27

بمبدأ أن ذلك السالمة وحماية البيئة مسترشدة في للصحة و للبتروكيماويات سياسة  (كيان السعودية)وضعت شركة 
 شركةالوتبذل  .ية لجميع أهداف أعمالها األساسيةفي األهم مساوو  مكمل حماية البيئة هي جزءالسالمة و الصحة و 

 إضافة إلى، مقاوليها والمجتمعبأسلوب يكفل المحافظة على صحة وسالمة موظفيها و  أقصى جهدها للقيام بأعمالها
والتأكد دائما  من إعادة  ،لمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة بتقليل النفايات وملوثات الهواء والماء والتربةا

  .ة من خالل تطبيق برامج االستدامةبطريقة آمنة و ير ضارة بالبيئاستخدام أو تدوير أو التخلص من النفايات 



 
        

 

 
 

 22  - 20                          م2012 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 

 

من خالل توعية  ،تقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير اإلجراءات المتخذة لحماية الصحة والسالمة والبيئةو 
جميع الموظفين بضرورة المحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية العالية الكفاءة مع االلتزام التام بالقوانين 

تعريف بالطرق الصحيحة ألداء الأثناء العمل، و  السالمةتوفير جميع مستلزمات وتتولى الشركة  .المعايير الدوليةو 
 ل.عمااأل

 لدى الشركة فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع الحاالت الطارئة،و  ة موظفيها،صح رباستمرا إدارة الشركة تابعكما ت
ول تنظيم محاضرات وحمالت توعية دورية مستمرة لكافة العاملين حوتقوم الشركة ب .إضافة إلى وحدة متكاملة للمطافئ

 م اإلنجازات التالية:2112عام ال حتى نهايةحققت الشركة  وتوفيقه تعالىبفضل اهلل و  .السالمة والمحافظة على البيئة

 .لموظفي الشركة عمل دون إصابة مقعدةساعة ن ييمال (8)كثر من إكمال أ  -1
 الشركة.ب نمقاوليالعمل دون إصابة مقعدة لموظفي ساعة ألف ( 485)من  أكثر إكمال -2
 دورة تدريبية. 211عبر في مجال السالمة والصحة والبيئة  موظفا   (1887تدريب ) -3

 
 استثمار الموارد البشرية:.  28

وتعمل الشركة على توظيف السعوديين حديثي التخرج  .موظفا   1664م، 2112بلغ عدد موظفي الشركة بنهاية العام 
كما  ،متدربا  سعوديا  حديثي التخرج للعمل في الوظائف الفنية المختلفة 126من الجامعات والكليات، حيل وظفت 

يجري انن تأهيلهم من خالل دورات مكثفة في اللغة اإلنجليزية، وأيضا  دورات متخصصة في مجال عملهم الفني، 
وتؤمن شركة  .الماضيم 2111% العام 73%، مقابل 74ومن ثم تدريبهم على رأس العمل. وبلغت نسبة السعودة 

كما تؤمن بنفس القدر بأهمية العمل  ،وير هذه األصولكيان السعودية بأهمية أصولها من الموارد البشرية وأهمية تط
السعودية والخبرات الكوادر لذا تم التركيز بشكل كبير على استقطاب  ،فاهية موظفيها من سعوديين وأجانبعلى ر 

 األجنبية وتدريبها وتطويرها في جميع المستويات المهنية سواء  في المراكز القيادية أو الفنية كالتشغيل والصيانة
 وانالت الدقيقة والكهرباء.

 

ومدربة على  ةمؤهل وتم بحمد اهلل تشغيل مصانع الشركة وصيانتها والعمل على تطوير اإلنتاج بسواعد سعودية 
تمشيا  مع توجيهات مجلس إدارة الشركة القاضية باالستثمار األمثل للموارد البشرية والعمل ، مستوى عاِل من المهنية
 . م في تحقيق رؤيا الشركة وأهدافهاية وفنية تسهعلى تأهيل كوادر إدار 

 

تم تطبيق عدة برامج تدريبية لهذا الهدف منها برنامج اللغة اإلنجليزية المميز بالتعاون مع جامعة يورك البريطانية و 
كيان )المتخصصة في هذا المجال، كما تم تطبيق ومتابعة برنامج تطوير المهندسين الجدد المنضمين لعائلة 

خريجي الجامعات السعودية والجامعات العالمية المتميزين من التي تفخر باستقطابها المهندسين السعوديين  (وديةالسع
نجاح كما يتم متابعة جميع خطوات التطوير عن كثب والتعامل مع أي ظرف من شأنه أن يؤثر على مسيرة . األخرى
 الشركة.
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 دوراتو  ،السالمة بجميع أنواعهادورات مثل: قدمت الشركة برامج تدريب وتطوير  ،على سبيل المثال ال الحصرو 
وضع الحلول ، ودورات تحليل أسباب الحوادل وكيفية ، ودورات مكافحة الحرائق، ودورات القيادة الحديثةتقدير الذات

 .مجال الصناعة بشتى قطاعاته ، والكثير من الدورات المتميزة والمختارة بعناية لتواكب تطورالجذرية لتجنب حدوثها
 
 ساعة تدريبية لموظفيها في المجاالت الفنية واإلدارية خالل العام ألف 77,907من قامت الشركة بتقديم أكثر و 

على تبني المتغيرات في قطاع الصناعة والمشاركة في بناء نهضة هذا  ةقادر  اتلتجعل من موظفيها قياد، م2112
 الوطن المعطاء.

 
 الشاملة:. الجودة 12

ضمن  (كيان السعودية)إدارة شركة وضعت في ضوء النجاح الذي تحققه تجربة تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة، 
تطوير نوعي لدورة فضل أتحقيق إلى  هتسعى من خاللحيل تعميم هذا النظام على مستوى جميع اإلدارات،  أولوياتها

عمليات التي الفي كافة  ق البتروكيماويات ويواكب التطورفي سو العمل بجميع أعمال الشركة بما يالئم المستجدات 
 .تقوم بها الشركة

 

المستفيدين من المنتج عن طريق إجراء كما تسعى الشركة من خالل نظام إدارة الجودة الشاملة إلى الوصول إلى رضا 
المستمر واألخذ بأساليب العمل التقييم الذاتي لجميع الممارسات التشغيلية، وتبني أسلوب حل المشكالت بالشكل 

الجماعي، وتشكيل فرق العمل وجمع البيانات اإلحصائية وتوظيفها بشكل مستمر وفعال وتفويض السلطات المعنية 
والعمل بالمشاركة وتطوير مقاييس األداء، والتحسين والتطوير المستمرين لكافة العمليات التشغيلية للمصانع واإلدارة، 

قسام أدارة الشركة و إتصال بين الشغيلية واإلنتاجية واإلدارية لجميع العاملين بالشركة، وتحسين قنوات الزيادة الكفاءة الت
دارات شركة   .ذات الصلة (سابك)وا 

يزو شهادة انو ، ISO 14001(EMS)يزو في نظام إدارة البيئة نعلى شهادة ا (كيان السعودية)كما حصلت شركة 
 ISO 9001 (QMS)يزو في نظام الجودة الشاملة نوشهادة ا، ISO 27001 (ISS)في نظام المعلومات األمنية 

 . على هذه الشهادةم 2111عام الع الشركة التي حصلت في م إلى بقية مصانضلين، ميناتألالذي منح لمصنع ا
دارة السالمة والصحة إيزو في نظام نعلى شهادة ا، و على شهادة من المنظمة العالمية للسالمةالشركة حصلت أيضا  

 .OHSAS 18001المهنية 
الذي يعنى بالممارسة الممتازة للتصنيع، وكذلك برنامج معايير الجودة  GMPكما قامت الشركة بتطبيق نظام 

، كما تبنت الشركة مبدأ اإلبداع واإلبتكار في جميع عملياتها وأنشطتها. ISO 17025 لمختبرات الفحص والمعايرة
ويعد  . عن التطوير المستمر للمنتجات وطرق التصنيع لخدمة الشركة في التشغيل والصيانة، فضال  لزيادة الفاعلية 

رتقاء بمستوى السلعة لال االتي تسعى من خاللهستراتيجية للشركة التطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة من األهداف ا
 .بمشيئة اهلل ،تحقق التميزوالخدمة حتى 
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 الجتماعية:. المسؤولية 40
منذ تأسسيها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع والمساعدة في عملية التنمية  (كيان السعودية)تلتزم شركة 

ولية االجتماعية من خالل ؤ في إطار استراتيجيتها للمس، ية السالمة والمحافظة على البيئةاالجتماعية ورفع الوعي بأهم
قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتنميته ودعمها لمختلف األنشطة االجتماعية، ورعايتها لبعض المناسبات 

ولية ؤ مساستراتيجيتها للضمن  (سابك)العلمية، إلى جانب دعم األعمال الخيرية والجهود اإلنسانية التي تتبناها 
 االجتماعية.

فخالل عام  .مجتمع وفعالياته بشكل ملموسإحدى الشركات التي تسهم في دعم أنشطة ال السعودية( انكي)عد شركة وت
نظمت حملة تنظيف حيل العديد من البرامج التي تستهدف شرائح متعددة في المجتمع، الشركة م قدمت 2112

عدة زيارات للمدارس ركزت على قامت بكما الشواطئ بالتعاون مع إحدى مدارس الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، 
 .حيل قدمت لهم مطبوعات وكتيبات توعوية بالسالمة والصحة والبيئة، لمدارس من جميع المراحل الدراسيةطلبة ا

، في التجهيز لبعض الحمالت التوعوية كالمحافظة على المرافق العامة (سابك)كما أن الشركة تسهم ومن خالل 
كذلك هناك تعاون وتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات ومجموعة  .ويوم البيئة العالميسبوع المرور أبمدينة الجبيل،  و 

هم سكما أنها ت .()المخدرات وتأثيرها على المجتمع بالتجهيز لحملة ضخمة تحت عنوان (سابكـ )من الشركات التابعة ل
 على يحتاجها الطلبة لمساعدتهم باستضافتهم وعقد المحاضرات التي  ،دعم طلبة الكليات والمعاهدفي وبشكل مستمر 
 سوق العمل السعودي. اتمعرفة احتياج

وكلية الجبيل  ،وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،ستضافة كل من جامعة حائلا، قامت الشركة بعلى سبيل المثالو 
 (سابك)طلبة برنامج  وكذلك ،ومركز الطلبة الموهوبين التابع إلدارة التعليم بجدة ،ومعهد الجبيل التقني ،الصناعية
 للمبتعثين.

 
 

 

 الستدامة: .42
ف لخفض انبعاثات منذ نشأتها في إنتاج المواد البتروكيماوية بطريقة مستدامة تهد (كيان السعودية)يتمثل طموح شركة 

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

في هذا المضمار  العديد من االنجازات (كيان السعودية)شركة حققت وقد . مساهمة فاعلة تجاه مستقبل مستداملتحقيق 
لتنمية النظيفة تم اختيارها من قبل هيئة األمم المتحدة من أجل التغير المناخي لشاريع مثالثة  ةإقام، منها

(UNFCCC-CDM)"بإنشاء موقع الشركة ، كما قامت لالستفادة من المنتجات الثانوية ، وتنفيذ مشروع "نافع
 إلكتروني يعنى بتلقي مبادرات االستدامة ومتابعة دراستها وتنفيذها.
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 :. إقرارات مجلس اإلدارة41

 :يلي على ما( كيان السعوديةيقر 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
 
 :المساهمين والمستثمرينالتواصل مع .33

بغـرض مسـاعدة  ،بتحقيق مبدأ العدالـة فـي تـوفير المعلومـات المناسـبة فـي الوقـت المناسـب (كيان السعودية)تلتزم شركة 
،  وضـمان عـدم تسـرب المعلومـات إلـى ة بناء على معلومات صحيحة ووافيةالمستثمرين على اتخاذ القرارات االستثماري

انخـــر وحصـــول كافـــة األطـــراف المســـتفيدة علـــى فـــرص متكافئـــة فـــي الحصـــول علـــى بعـــض المســـتثمرين دون الـــبعض 
 . المعلومة

همــة والبيانــات الماليــة موتلتــزم الشــركة بدقــة وحــرص بتنفيــذ السياســات واإلجــراءات الخاصــة باإلفصــاح عــن التطــورات ال
 اردة من الجهات ذات االختصاص.وتقارير األداء وفقا  للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الو 

 
 :لحسابات والقوائم المالية. تقرير مراجعي ا34

، كما لم وهرية وال يوجد أية تحفظات عليهايظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء ج
 .العامة للشركةتصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية 

 
  :الكلمة الختامية. 46

دارات شـــركة يتقـــدم مجلـــس اإلدارة بجزيـــل الشـــكر واالمتنـــان لـــإلدارة التنفيذيـــة وجميـــع العـــاملين بالشـــركة  ذات  (ســـابك)وا 
 .تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة ا  ومقدر  ا  مثمن ،العالقة على جهودهم المبذولة

 بمشيئة اهلل.  ، ويتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة
 

 واهلل ولي التوفيق
 مجلس اإلدارة  


