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  أعضاء مجلس اإلدارة
  

  :  الرئيس
  العمودي عبداهللالمهندس/ عمر بن 

  
  

  األعضاء:

          
  رئيس الشركة:

  

 / ناصر بن عبد العزيز أبانمياألستاذ          
  
 

 المهندس/ عبد العزيز بن عبداهللا الحبردي
 الح الخربوشـور بن صـصـالمهندس/ من

 ديــغامــبداهللا الـمد بن عـحـ/ م  األستاذ
 داودــــــد الـــمـــحـــن مــــد بــــهـــــ/ ف المهندس
 / طارق بن عبداهللا العبدالهادياألستاذ  
 / يحيى بن عيسى األنصاري   األستاذ
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  تقرير مجلس اإلدارة 

  
  شركة كيان السعودية للبتروكيماويات            المحترمين  مساهمي /السادة

  

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

ديسمبر  31الذي يلقي الضوء على أداء وٕانجازات الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في و  السنوي
تم إعداده بما يتوافق مع متطلبات الئحة حوكمة الشركات، وقواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن ، وقد  م2016

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

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

يبلغ رأس  ).2055008450، وبسجل تجاري رقم (م2007 يونيو 11الموافق  هـ1428األولى  جمادى 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(
  للقطاع الخاص واألفراد. %65، ونسبة سعودية للصناعات األساسية (سابك)للشركة ال 35%

  

 لنظام األساسي للشركة:وفقًا لشاط الن
  

 يلينوٕانتاج اإليث ،البتروكيماويةبما في ذلك الصــــــــناعات الكيماوية، و  االســــــــتثمار في المشــــــــاريع الصــــــــناعية، 
ــــــــــــــــــــــزين ،لينيوالبروب وجاليكوالت  ،لينيوالبولي بروب ،والبولي إيثيلين ،واألســـــــــيتون ،فينولالو  ،والكيومين ،والبنـ
 ،كلوريــد الكولينو  ،وثنــائي ميثيــل الفورمــاميــد ،وميثيالت األمين ،وٕايثــانوالت األمين ،والبيســــــــــــــفينول ،لينياإليث

وغيرها من  ،والبولي كاربونيت ،واإليثوكســــــــــــيالت ،وثنائي ميثيل اإليثانول أمين ،وميثيل ثنائي اإليثانول أمين
  المنتجات البتروكيماوية.

 .امتالك وٕاقامة المشاريع الصناعية المدعمة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها 
 عد بوتقديم الدعم الفني والصـــــيانة لخدمات مشـــــاريع الشـــــركة  ،انع التي تنشـــــئها الشـــــركةتشـــــغيل وٕادارة المصـــــ

 . الحصول على التراخيص الالزمة
  وريها.مالكها أو مط عالتعاون م وأاكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء  
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  ًالقدرة زيز تععن طريق  ،بتروكيماويات والكيماوياتشــــــــــاملة الفي المجاالت الصــــــــــناعية،  تطوير التقنية ذاتيا
 ،وٕانشـــاء معامل البحث والتطوير المتخصـــصـــة ،البتكار واالختراعلمواهب الوتشـــجيع  ،على البحث والتطوير

  وتسجيل براءات االختراع.
  ّية وحفظ منتجات المشــاريع الصــناع ،وٕانشــاء المباني والمســتودعات الالزمة لتحقيق أغراضــها ،ك العقاراتتمل

وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشــــــــــــــركة إلى اســــــــــــــتعمالها في  ،والمعارض الالزمة لعرضــــــــــــــها ،وتخزينها
 .بيع، والشراء، واالستيراد، والتصديروال ،والعرض ،والتخزين ،التصنيع

 

ضـــمنة يماوية، والبتروكيماوية والمتهذا ويمثل نشـــاط االســـتثمار في المشـــاريع الصـــناعية بما في ذلك الصـــناعات الك
دناه النشـاط األسـاسـي للشـركة ومجمل إيراداتها وتعتبر األنشـطة األخرى مكملة ومسـاندة للنشـاط الرئيسـي وال أالمواد 

  .ةيتحقق منها إيرادات جوهري
 

  الشركة:منتجات 

 المنتجات
 الطاقة اإلنتاجية السنوية

 (ألف طن متري)
ثيلينياإل  1478 

 630 البروبيلين
 109 البنزين

 350 البولي بروبيلين
ةثيلين عالي الكثافيالبولي إ  400 
ةثيلين منخفض الكثافيالبولي إ  300 
ثيلينيأكسيد اإل  550 

ثيلينيجاليكول اإل  609 
 290 الكيومين
 220 الفينول

 135 األسيتون
 240 البيسفينول
تيربوناالبولي ك  260 

 100 أمينات اإليثانول
تاإليثوكسيال  40 
ألحادياو  العاديالبيوتانول   114 

)صنف المنظفات( الكحول الطبيعي  50 
 5875 المجموع

  التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائيةالوسيطة   تشمل المنتجات         
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  :التشغيل واإلنتاج. 2
التي يتم الوسيطة   طن متري تشمل المنتجاتمليون ) 4.89( لشركة كيان السعودية 2016في عام  اإلنتاجكمية  تبلغ

خالل العام  وذلك مقارنة بالكميات المنتجة اإلثيليناالوليفينات والفينوليك وأكســــــــــــــيد  :مثلتحويلها إلى منتجات نهائية 
ارتفاع الكميات المنتجة بعام يعود ســــــــــبب . %8مليون طن متري بارتفاع بلغت نســــــــــبته ) 4.53(م، التي بلغت 2015
 .وتحسن األداء التشغيلي أعمال الصيانة الدورية المجدولةانخفاض فترات نة مع العام السابق الى مقار  2016

  
 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

  
  

ألف طن  330للمصنع وتبلغ الطاقة التصميمية م، 2016مارس  1بدأ التشغيل التجاري لمصنع البيوتانول اعتبارًا من 
شــــــــركة كيان  حصــــــــة تمثل ويًا من مادة البيوتانول األحادي، وألف طن ســــــــن 11ســــــــنويًا من مادة البيوتانول العادي و 

وتســـــتخدم مادة البيوتانول في مجموعة واســـــعة من المنتجات الصـــــناعية كالدهانات  ،الســـــعودية الثلث من كمية االنتاج
تطور صـــــــــناعة الدهانات في المملكة حيث يمكن المســـــــــتثمرين من اســـــــــتخدام  والمذيبات وبالتالي فإن المصـــــــــنع يدعم

 البيوتانول ومشتقاته في إقامة مشاريع جديدة في قطاع الدهانات.
 
 

الكيماويات    
57%

البوليمرات    
26%

المتخصصة    
17%

الكيماويات    

البوليمرات    

المتخصصة    

األوليفينات ، أكسيد اإليثيلين ، جاليكول اإليثيلين  :الكيماويات
ة ، البولي كاربوناتالبولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخفض الكثاف:البوليمرات

)صنف المنظفات(الفينوليك ، أمينات اإليثانول ، اإليثوكسيالت ، الكحول الطبيعي  :المتخصصة  
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ى عملية انتقالية من شــــــأنها أن تأخذ بالمواقع التصــــــنيعية إل الذي يمثلبرنامج (امتياز) أتمت الشــــــركة بحمد اهللا تطبيق 
التي تولي  من البرامج العمليات التشــغيلية وهوتحســينات وبما يضــمن اســتدامة واســتمرارية  ،ةالكفاءمســتويات أعلى من 

برنامج (امتياز) إلى تطبيق أفضــــــل الهياكل التنظيمية، واتباع  يهدفحيث  قصــــــوى، أهميةلها شــــــركة كيان الســــــعودية 
ى بناء القيادة الملتزمة. حيث يشـــــتمل إجراءات عمل موحدة، وٕادارة األداء بصـــــورة متســـــقة ومتفق عليها، مع التركيز عل

 يضمن التحسن المستمر نحو االمتياز.  المعايير ماامتياز) على مجموعة من (
  

  :الشركات التابعة .3
  :شركة البيوتانول السعودية المحدودة

 م
اسم الشركة 

 التابعة
نسبة 
  الملكية

نشاطها 
  الرئيس

الدولة المحل 
  الرئيس لعملياتها

الدولة محل 
  تأسيسها

 رأس المال
  (باللایر السعودي) 

  أدوات الدين  األسهم
  (باللایر السعودي)

1  

شركة 
البيوتانول 
السعودية 
  المحدودة

33.33  
إنتاج مادة 
  البيوتانول

المملكة العربية 
 السعودية

  )الصناعية الجبيل(

المملكة 
العربية 
  السعودية

(486,000,000)  

  
شركة سعودية 
ذات مسئولية 

  محدودة

طويل األجل  قرض
من صندوق التنمية 
 الصناعي السعودي
( 865,000,000 ) 

قرض من المساهمين 
 الرئيسيين

 (669,010,956 ) 
  

    
 الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر:. 4

 :الخطط والتوقعات المستقبلية
  

 ،والمالية ولمواردها البشرية األصولهاألمثل من خالل االستغالل  إلى تنمية حقوق مساهميها تهدف شركة كيان السعودية
فرص متاحة لزيادة الدخل ، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية  ةودراسة أي

من خالل اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة (سابك). وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل  ؛واإلقليمية والعالمية
  .وتحقيق أكبر عائد ممكن ،نعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنهااآلمن لمصا

  
م بشان زيادة أسعار اللقيم و الكهرباء وبعض 2015ديسمبر لعام  28 بتاريخإلى قرار مجلس الوزراء الصادر  ةإلشار با

من ضمن الشركات التي ستخضع لألسعار السابقة لبعض منتجات الطاقة  الشركة أسعار المواد الخام األخرى ، تعتبر
وذلك لفترة سماح سارية من التاريخ الفعلي للتوريد ولمدة سبع سنوات وتسعين يومًا وذلك لمواد اللقيم (االيثان والبيوتان) 

 وغاز الميثان. 
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ن فترة السماح ، فإم 2010ت مختلفة خالل عام وحيث أن توريد مواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها بدأت في فترا
حسب تاريخ  -م وبشكل تدريجي 2017من عام  ولالربع األنهاية لمواد اللقيم وغاز الميثان المشار إليها ستنتهي في 
 م، وعليه يبدأ العمل بأسعار منتجات الطاقة الجديدة تدريجياً 2017التوريد الفعلي لكل منها وحتى الربع الرابع من عام 

  م.2017ابتداًء من الربع الثاني من العام 
  

وتعمل الشركة على تقليل هذا التأثير من خالل زيادة كفاءة اعتمادية تشغيل المصانع وتقليل التكاليف مع التركيز على 
   االبتكار وتطوير المنتجات.

  

وظفي تدريب مالتحول) تضمنت أعدت شركة كيان السعودية خطًة متكاملًة للتحّول لمعايير المحاسبة الدولية (خطة 
م وذلك لضمان تطبيق 2016. وتم اعتماد السياسات المحاسبية بنهاية العام اإلدارة المالية واإلدارات ذات العالقة

إجراءات التحّول في الموعد المحدد. كما تم تكليف عدد من المستشارين الخارجيين في تخصصات متعددة للمساندة 
التحول لمعايير المحاسبة الدولية. وشّكلت شركة كيان السعودية فريق عمل داخلي لتنفيذ خطة في تنفيذ مراحل خطة 

التحّول بمساندة المستشارين الخارجيين، وهللا الحمد لم تواجه شركة كيان السعودية أي صعوبات في تنفيذ عملية خطة 
  التحّول.

  
 تأفضل الممارسات العالمية في صناعة البتروكيماوياومن ضمن خطط كيان السعودية الرامية لتكون الشركة بمستوى 

  على النحو التالي:  أساسية وهي محاور ستةتركز إدارة الشركة على 
  السالمة والصحة والبيئة واألمن-1
  الموارد البشرية-2 
  االعتمادية-3 
  اإلنتاج-4 
  والطاقة االستدامة-5 
  الربحية وفّعالية مراقبة التكاليف -6 
  

من قبل  اقتفوالذي تم اال المضافة،كما تعمل الشركة على توافق أعمالها مستقبًال مع متطلبات نظام ضريبة القيمة 
سة ستستمر الشركة في متابعة دراو كأحد اإلصالحات االقتصادية المهمة،  هدول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق

  .عند تطبيقه للعمل به اجاهزيتهتأثير هذا القرار بهدف التأكد من 
  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 10                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

لغرض القيام بتنفيذ مشروع فك م 2017خالل النصف الثاني من عام وتعتزم الشركة إيقاف بعض وحدات اإلنتاج 
  على النحو التالي:وأعمال الصيانة الدورية المجدولة االختناق 

  

  إليثلين بما ال لزيادة الطاقة اإلنتاجية ل االختناق عمال النهائية لمشروع فكاأل لتنفيذ وذلك األوليفيناتمصنع
  .يوماً  41لمدة  وذلكالف طن في السنه  93يقل عن 

 األعمال النهائية لمشروع فك االختناق لتنفيذ  وذلكيومًا  46لمدة  اإلثيلين)كسيد و مصنع (جاليكول اإليثلين / أ
 السنة.) ألف طن في 61لزيادة الطاقة اإلنتاجية ألوكسيد اإلثيلين النقي الستيعاب ما ال يقل عن (

بالمصانع وقف تكسيد اإلثيلين ) و (جاليكول اإليثلين / أومصنع  األوليفيناتبمصنع توقف اإلنتاج  عنوسيترتب هذا 
  العتماد تشغيلها على اللقيم المنتج من تلك المصانع:التالية 

 

 يومًا. 56لمدة كاربونات مصنع البولي  .1
 يومًا. 31مصانع الفينوليك لمدة  .2
 يومًا. 53مصنع األمينات لمدة  .3
 .يوماً  49اإليثوكسيليت لمدة مصنع  .4

 

 المتوقع الياألثر الم عن نباإلعالوستقوم الشركة هذا وستتم أعمال الصيانة الالزمة لهذه المصانع أثناء فترة التوقف 
 جوهرية إن وجدت في حينه على موقع السوق المالية تداول.أي مستجدات و 
 

 :المخاطر
 ،حدى الشــركات البتروكيماوية فإنها معرضــة لتقلبات أســعار المنتجات البتروكيماويةإالســعودية بوصــفها  كيانشــركة إن 

ي زيادة وبالتال المنتجة،وزيادة الكميات  ،اإلنتاجتكاليف  إدارةعلى الحد من هذه التأثيرات من خالل  الشــــــــــــــركة تعملو 
و قابل ا هو خطر أنها ميتضــــــمن نشــــــاط الشــــــركة تصــــــنيع وتســــــويق المنتجات البتروكيماوية التي مو . الكميات المباعة

لى جانب إ ،وللحد من هذه المخاطر تتولى الشركة تدريب العاملين بشكل مستمر في جميع مجاالت السالمة ،لالشتعال
ن الشـــــــركة تحصـــــــل على معظم مواد اللقيم من المورد الرئيس في أها وأعمالها. وبما مين على جميع أصـــــــولألتقيامها با
ي ســعر تغيير يحصــل ف وأي الســعوديةشــركات البتروكيماوية في الســعودية) وبأســعار مماثلة ألســعار ال (أرامكوالمملكة 

 ركة علىوتعمل الشــــثل أولوية المحافظة على الموارد البشــــرية تم فانمن جهة أخرى  اللقيم يؤثر على ربحية الشــــركة. 
لعاملين بها ل تحفيزيةالبرامج العديد من ال استقطاب المواهب وتطويرها بما يخدم أهداف وخطط الشركة، كما تعمل على

ض التوقفات بع إلىتتعرض ومن الناحية الفنية فان الشــــــــــــــركة قد  ،الوظيفيوتوفير التدريب الالزم للحد من التســــــــــــــرب 
المجدولة والغير مجدولة كباقي الشــــركات وقد عملت الشــــركة للحد من مخاطر هذه التوقفات من خالل تطبيق مشــــروع 

   وبالتالي اتخاذ اإلجراءات المناسبة لصيانتها. ،حدوثها قبلعتمادية الشاملة لجميع مصانعها للكشف عن األعطال اال
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ســـوًة ببقية الشـــركات العاملة في المملكة العربية أكما أن شـــركة كيان الســـعودية تخضـــع لألنظمة الحكومية ذات العالقة 
مراجعة ب وتقوم إدارة الشـــــــركة .الســـــــعودية وأي تغيير في هذه األنظمة ذات العالقة المالية ســـــــيؤثر على ربحية الشـــــــركة

   . التدابير الالزمة لتطبيقها ووضعمخاطر عدم التقيد باللوائح واألنظمة شاملة ل
  

 وأي األجل،أصـــــــل وخدمة القروض طويلة لتســـــــديد جزء كبير من التدفق النقدي من عمليات الشـــــــركة كما يخصـــــــص 
ائدة بشـــــكل تراقب اإلدارة التغيرات في معدالت الفو  النقدية،على ربحية الشـــــركة وتدفقاتها  الفائدة يؤثرتذبذب في نســـــبة 

  .إيجاد السبل المناسبة للتحوط لذلك وبما يتالءم مع شروط االتفاقيات المبرمة مع المقرضينوتعمل على مستمر 
  

 كذلك يتمو  والتي تتمتع بمالئة مالية عالية )سـابك(فأن معظم مبيعات الشـركة تتم لشـركة مخاطر االئتمان وفيما يتعلق ب
  لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع. الخاص بالشركة إيداع النقد

  

اطات ســيولة كافية لمقابلة أية ارتب مخاطر الســيولة عن طريق التأكد بشــكل دوري من توفر إدارةكما تعمل الشــركة على 
  مستقبلية عند استحقاقها.

  

إن مخاطر العملة هي مخاطر التغير في ومن المخاطر ايضــــــــًا ما يتعلق بمعامالت الشــــــــركة بالعمالت األجنبية حيث 
ســي معامالت الشــركة تتم بشــكل رئي ر صــرف العمالت األجنبية. إن معظمالتقلبات في أســعاقيمة األداة المالية بســبب 

  باللایر السعودي والدوالر األمريكي. تعتقد إدارة الشركة أن مخاطر العملة غير جوهرية.
  

 التسويق والمبيعات:. 5
  

ل اتفاقية وتوسـيع قاعدة زبائنها من خالتعمل الشـركة على تسـويق وبيع منتجاتها في مختلف األسـواق المحلية والعالمية 
) مليون طن 2.50التســـويق المبرمة مع شـــركة (ســـابك)، المســـوق الرئيس. وقد بلغت كمية المبيعات لهذا العام حوالي (

، فيما %18بلغت نســـــــــبته  بارتفاع متري،) مليون طن 2.12م، التي بلغت (2015، مقارنة بكمية المبيعات لعام متري
مليار  )7.98(م، التي بلغت2015مليار لایر ســـعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ) 8.61( المبيعاتبلغت إيرادات 
الى زيادة الكميات المنتجة والمباعة وتحســــــــن األداء ويعود ســــــــبب االرتفاع ، %8بلغت نســــــــبته  بارتفاعلایر ســــــــعودي، 

  .التشغيلي
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  إليرادات المبيعات حسب المنتجات:يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية 

  
  
  

  

 التحليل الجغرافي لإليرادات: .6
 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:

 
  الشرق األوسط : يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

الكيماويات    
38%

البوليمرات    
53%

المتخصصة    
9%

الكيماويات    

البوليمرات    

المتخصصة    

األوليفينات ، أكسيد اإليثيلين ، جاليكول اإليثيلين  ، البيتانول العادي واألحادي :الكيماويات
ة ، البولي كاربوناتالبولي بروبيلين ، البولي إيثيلين عالي الكثافة ، البولي إيثيلين منخفض الكثاف:البوليمرات 
)صنف المنظفات(أمينات اإليثانول ، اإليثوكسيالت ، الكحول الطبيعي : المتخصصة

الشرق األوسط وأفريقيا   
31%

أوروبا   
12%

أخرى   
12%

آسيا   

ا   الشرق األوسط وأفريقي

أوروبا   

أخرى   
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  األصول والخصوم ونتائج األعمال: .7
  

  (بآالف الرياالت):قائمة المركز المالي 

م6201 البيان   م2012  م2013*  م2014*  م2015 

 6,164,719 6,379,692 7,358,223 6,024,852 6,124,943 موجودات متداولة

 40,733,434 39,556,839 37,862,032 36,175,512 34,542,609 موجودات غير متداولة

255,220,45 42,200,364 40,667,552 إجمالي الموجودات  45,936,531 46,898,153 

 3,806,285 4,274,340 3,900,431 4,246,157 3,454,498 مطلوبات متداولة

 28,651,833 27,568,566 27,270,658 25,148,292 24,272,413 قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

 14,440,035 14,093,625 14,049,166 12,805,915 12,940,641 حقوق المساهمين

وحقوق المساهمين المطلوباتإجمالي   40,667,552 42,200,364 255,220,45  45,936,531 46,898,153 

 
 :(بآالف الرياالت) قائمة الدخل 

م6201 البيان م2015  م2014*  م2013  م2012 *  

 9,482,234 10,352,654 11,636,030 7,975,715 8,608,817 المبيعات
)9,330,625( (9,727,550) (10,660,433) (8,184,754) (7,211,403) تكلفة المبيعات  

الربحإجمالي   1,397,414 (209,039) 975,597 625,104 151,609 
 2,202 (8,506) 32,552 7,267 (5,636) اإليرادات األخرى

حصة الشركة في صافي ربح 
 - - )58( (52) 35,951 (خسارة) شركة زميلة

وعمومية وٕاداريةمصاريف بيع   (412,785) (384,491) (452,816) (366,843) )330,450(  
)523,909( (506,165) (522,778) (573,643) (783,502) مصاريف مالية  

)71,719( (90,000) (76,956) (83,047) (96,716) الزكاة  
)772,267( (346,410) (44,459) (1,243,005) 134,726 )الخسارة  (صافي الربح   

  المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية. تم إعادة تبويب بعض أرقام*
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  :النتائج التشغيلية. الفروقات الجوهرية في 8
 

 البند
 بآالف الرياالت

م6201 م2015   
 7,975,715 8,608,817 المبيعات

 (8,184,754) (7,211,403) تكلفة المبيعات
(الخسارة) إجمالي الربح  1,397,414 (209,039) 

عموميةو  وٕاداريةبيع مصاريف   (412,785) (384,491) 

  (593,530)  984,629  ةالتشغيلي )الخسارة (الربح 
  تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية.*

  

لایر خالل العام  مليار 7.98م، مقابل مبيعات بقيمة 2016لایر خالل العام  مليار 8.61حققت الشركة مبيعات بقيمة 
مليون ) 209ا (قدره هإجمالي خسارةمقابل  ،لایر مليار 1,4 إجمالي قدره ربحكما حققت  %7.9نسبته  بارتفاع ،م2015

وذلك بعد خصم مصاريف البيع واإلدارية  ،م2016مليون لایر خالل العام  984,63 التشغيلي الربحفيما بلغ  ، لایر
 ةزياد إلىتحسن النتائج المالية يعود سبب و  .م2015لعام مليون لایر ) 593.53ة (تشغيلي خسارة، مقابل والعمومية

ھذا التحسن و مصانع الشركة لمعظممستوى االعتمادية نتيجة ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وتحسن األداء التشغيلي 

 .بيعالق بالرغم من انخفاض متوسط أسعار في النتائج قد تحق
  

  :اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .9
؛ وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف م2016ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.، عليها
  

  :األرباح توزيع. سياسة 10
شركة حسب نتائج الو  ،بناًء على توصية مجلس اإلدارة ؛توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة

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

 األخرى على الوجه اآلتي:
ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا  ًا،نظامي اً ) من األرباح الصافية لتكون احتياطي%10(نسبة ب يجنت .1

  .ن رأس المال) م%50ياطي 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 معينةاحتياطي اتفاقي
 .) من رأس المال المدفوع%5تعادل (ع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين يوزّ  .3
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ويوزع  ،) من األرباح الصافية%10مكافأة 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 غيرالتغير في ملكية األسهم ألشخاص . 11
لكية األسهم مبتبليغ الشركة بأي تغيير في  أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين غيرلم يقم أي من المساهمين 
  م.31/12/2016خالل السنة المنتهية في 

  

  :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 12
) مليون لایر ، تم توفير 25,898م ، (2016بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 

دأت الشركة كما ب وحكومية هذه القروض والتسهيالت التمويلية باالتفاق مع مؤسسات مالية محلية، وٕاقليمية وعالمية ،
  م، بسداد القروض المستحقة عليها على شكل دفعات نصف سنوية.2011يونيو  30من تاريخ 

 م.2016الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنھاية العام 

 الرياالتآالف 

رصيد نھاية  المصدر
 العام

المبالغ 
المدفوعة / 
 ما تم سداده

رصيد إضافي 
 خالل العام

رصيد بداية 
 العام

تاريخ انتھاء 
 القرض

 قيمة القرض

3,432,465 1,113,649 0 4,546,114 31-12-2022  7,267,723 
اتفاقيات تسھيالت مالية بضمان 
 وكاالت تصدير ائتمانية عالمية

2,096,168 198,728 0 2,294,896 31-12-2022  اتفاقية تسھيالت تجارية 2,722,296 

2,975,047 282,050 0 3,257,096 31-12-2022  اتفاقية تسھيالت إسالمية 3,863,697 

2,200,688 300,094 0 2,500,781 31-12-2022  4,001,250 
اتفاقية تسھيالت مع صندوق 

 االستثمارات العامة

780,000 300,000 0 1,080,000 20-04-2019  2,000,000 
اتفاقية تسھيالت مع صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي

12,000,000 0  900,000  11,100,000 18-11-2029  12,000,000 
اتفاقيات تسھيالت مالية بضمان من 

 المساھم الرئيس

2,414,047 40.1 0 2,414,088 28-05-2023  2,414,151 
تسھيالت إسالمية لرأس المال اتفاقية 
 العامل

25,898,414 2,194,561 900,000 27,192,975 ------ 34,269,117 
  مجموع القروض التجارية

 طويلة األجل 

  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 16                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

 :نشطة أدوات الدينأل . وصف 13
هة مشابليست هناك أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق 

كذلك ليست هناك أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة  .نحتها الشركة خالل السنة الماليةأصدرتها أو م
للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خالل السنة المالية، وأيضًا 

  .ألية أدوات دين قابلة لالسترداد من جانب الشركةليس هناك أي استرداد أو شراء أو إلغاء 
 
 

  تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه:. 14
م، 5/4/2015الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ اجتماع وقد تم خالل  .تكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاءي

  :ثالث سنواتلفترة  الثالثةللدورة ، همؤ أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماتعيين 
 (رئيس مجلس اإلدارة)    المهندس/ عمر بن عبداهللا العمودي -1
 (عضو مجلس اإلدارة)          المهندس/ عبد العزيز بن عبداهللا الحبردي -2
 (عضو مجلس اإلدارة)      فهد بن محمد الداود المهندس/ -3
 (عضو مجلس اإلدارة)    المهندس/ منصور بن صالح الخربوش -4
 (عضو مجلس اإلدارة)    الغامدياألستاذ/ محمد بن عبداهللا  -5
  (عضو مجلس اإلدارة)    / طارق بن عبداهللا العبدالهادياألستاذ -6
  (عضو مجلس اإلدارة)    األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري -7

ويوضح الجدول التالي  .م31/12/2016خالل السنة المالية المنتهية في أربعة اجتماعات عقد مجلس اإلدارة وقد 
  :اللجان التابعة لمجلس اإلدارةتصنيف العضوية، وعضوية مجالس اإلدارات و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 17                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  

  اسم العضو
  تصنيف العضوية

عضوية مجالس اإلدارات للشركات 
  المساهمة

  عضوية اللجان
  تنفيذي

غير 
  مستقل  تنفيذي

   المهندس/عمر بن عبداهللا العمودي
   -  للغازات الصناعيةالشركة الوطنية 

  شركة مرافق -
-  

  لجنة الترشيحات والمكافآت  -     المهندس/ عبد العزيز بن عبداهللا الحبردي

  لجنة المراجعة   -     المهندس/ فهد بن محمد الداود

  األستاذ/ محمد بن عبداهللا الغامدي
   -  

  لجنة المراجعة
  لجنة الترشيحات والمكافآت

  الخربوشالمهندس/ منصور بن صالح 
 

  

 مجموعة السريع للتجارة والصناعة -
 شركة المرطبات العالمية -
  مجموعة الراجحي القابضة -

  لجنة المراجعة

 
  

 / طارق بن عبداهللا العبدالهادياألستاذ

  

  

 شركة الكيان للبتروكيماويات  -
 شركة الجبيل لخدمات الطاقة -
شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية  -

 والصناعية
  للحلول االقتصادية شركة التكامل -

  لجنة المراجعة

 األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري
 

  -  لجنة الترشيحات والمكافآت  

  

  
  . اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع:15

  :ت مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادهااجتماعا حضوريوضح الجدول التالي سجل 

 اسم العضو
 سجل الحضور

 االجتماع األول
 2016فبراير  7

 االجتماع الثاني
 2016مايو  19

 االجتماع الثالث
 2016أكتوبر  31

 االجتماع الرابع
 2016ديسمبر  26

 اإلجمالي

 4 حضر حضر حضر حضر المھندس/ عمر بن عبدهللا العمودي

 4 حضر حضر حضر حضر المھندس/عبد العزيز بن عبدهللا الحبردي 

 4 حضر حضر حضر حضر المھندس/ فھد بن محمد الداود 

 4 حضر حضر حضر حضر األستاذ/ محمد بن عبدهللا الغامدي 

 4 حضر حضر حضر حضر المھندس/ منصور بن صالح الخربوش

 4 حضر حضر حضر حضر األستاذ/ طارق بن عبدهللا العبدالھادي 

 4 حضر حضر حضر حضر األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري 

  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 18                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  اإلدارة وكبار التنفيذيين:مصالح أعضاء مجلس  .16
، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين هناك بعض المصالح في أسهم الشركة، م2016خالل العام 

 :م القّصر، وذلك على النحو التاليوأزواجهم وأوالده
 

  أعضاء مجلس اإلدارة أوًال:

  االسم
  نهاية العام  بداية العام

عدد 
  األسهم

أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

عدد 
  األسهم

أدوات 
  الدين

نسبة 
  التملك

  -  - 214,200  -  - 67,200  المهندس/عمر بن عبداهللا العمودي
  -  - 15,500  -  - 15,500 المهندس/ عبد العزيز بن عبداهللا الحبردي

  -  -  1,000  -  -  1,000 المهندس/ فهد بن محمد الداود
  -  -  24,000  -  -  24,000 األستاذ/ محمد بن عبداهللا الغامدي

  -  -  89,351  -  -  89,351  المهندس/ منصور بن صالح الخربوش
  -  -  37,013  -  -  11,053 / طارق بن عبداهللا العبدالهادياالستاذ

  -  -  75,344  -  -  75,344 األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري

  
  كبار التنفيذيين ثانيًا:

  االسم
  نهاية العام  بداية العام

عدد 
  األسهم

 أدوات 
  الدين

نسبة 
  التملك

عدد 
  األسهم

أدوات  
  الدين

نسبة 
  التملك

  -  -  -  -  - -  ناصر بن عبد العزيز أبانمي. أ

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

  -  -  -  -  - -  عمر بن علي الرحيليم. 

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

  -  -  -  -  - -  عبداهللا بن عبداللطيف بو عايشةم. 

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



  
        

 

 
 

  29  - 19                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  

 . المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:17
دفعت  كبار التنفيذيين، التيو يبين الجدول التالي مكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس

 :)بآالف الرياالت(م 2016ديسمبر  31الل السنة المالية المنتهية في خ

 البيان
أعضاء مجلس 

  التنفيذيين  اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين / 

  المستقلين

من كبار التنفيذيين من  ستة
ضمنهم الرئيس التنفيذي والمدير 

 المالي

 - - الرواتب
4,058 

 - - البدالت والتعويضات
1,817 

 -  مبلغ مقطوع /المكافآت الدورية والسنوية
1,400 854 

 89 517 -  اللجان ومكافآت بدل ومصاريف حضور الجلسات

 - - -  مصروفات أخرى
 6,818 1,917 -  اإلجمالي

  

  -اإلدارة والتي تضمنت التالي:نظرًا للجهود التي بذلها مجلس و 
  عود الموافقة عليها سابقاً  و التي اتضح بعد مراجعتها بالتفصيل انها ال تإعادة تقيّيم المشاريع الرأسمالية التي تم

على الشــــــــركة بالعائد المالي الجيد في الوقت الراهن وتم الغائها ونتج عن ذلك تفادي لألعباء المالية المســــــــتقبلية 
  . على الشركة

  عض تحســـــين مســـــتوى األداء وتخفيض بجلب أفضـــــل الكفاءات والقيادات في اإلدارة التنفيذية والتي ســـــاهمت في
  .بنود التكاليف

 التركيز على  األداء ،دارة التنفيذية للشركة بشكل دوري في تحقيق االهداف الموضوعة لتحسين مستوى متابعة اإل
  .العوامل التي تؤثر إيجابياً  في ربحية الشركة وسالمة المنشآت 

    .تكليف اللجان الفرعية وبعض أعضاء المجلس بمهام محددة ذات تأثير مباشر على تحسن األداء المالي والفني 
  

لایر لكل عضو عن  200,000أوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس اإلدارة مبلغ مقطوع وقدره 
 م.31/12/2016السنة المالية المنتهية في 

  
 
  
 



  
        

 

 
 

  29  - 20                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

 :الرواتب والتعويضات. التنازل عن 18
 لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.

 
  :. التنازل عن األرباح19

  .م6201 ديسمبر 31لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في 
  
  :ارة وكبار التنفيذيينألعضاء مجلس اإلد مصلحة فيها. العقود التي تكون 20

لمدير أو الرئيس التنفيذي، أو ا أعضائه،لم توقع عقودًا فيها مصلحة شخصية ألي من  الشركة يقر مجلس اإلدارة بأن
 االتي من بين أعضاء مجلس إدارته ؛والصناعيةعدا وجود تعاقدات مع شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية ما المالي. 

تعد من ضمن المقاولين المعتمدين لدى شركة كيان السعودية وتجدر حيث األستاذ/ طارق بن عبداهللا العبد الهادي، 
 . التعاقدات حيث تتم بواسطة المنافسة العامةعلى اإلشارة أنه ليس له عالقة مباشرة أو غير مباشرة بحصول الشركة 

  
  :النظامية المستحقةالمدفوعات . 21

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

 البند م2016بداية العام  م2016العام  نهاية

 الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة 88,451 103,608

 التأمينات االجتماعية 3,881  4,125

 اإلجمالي 92,332 107,733
 

  :المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .22
على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من البرامج  الشركة تحرص

بطريقة تكفل زيادة دخلهم، واإلسهام في  التحفيزية، مثل: برنامج االدخار الهادف إلى تشجيع الموظفين على االدخار
وحده  287ما مجموعه تأمين مستقبلهم، كما تواصل العمل إلنشاء الوحدات السكنية، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها 

 ؛أخرىوحده  113 نشاءإلية نالسك يكما تعمل الشركة للحصول على مزيد من األراض  ،سكنية خالل األعوام السابقة 
الشركة قروضًا ميسرة لتملك  تقدم اكم، وحدة سكنية 400البالغ وذلك الستكمال عدد الوحدات المعتمد من مجلس اإلدارة 

 ميزانية معتمدة من مجلس اإلدارة.و  لضوابطلموظفيها وفقًا  المنازل

  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 21                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  :م31/12/2016بآالف الرياالت كما في  مخصصات موظفي الشركة يالجدول التال يوضح
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:23
  

تحقيقًا  لقيام بواجباته النظامية المناطة بهاته في بدور مهم ورئيس لمساعدقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تقومان 
  :فيما يلي ملخص لمهام هذه اللجان وتكوينهاو  .واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعةلألداء األمثل، 

 

 أوًال : لجنة المراجعة 
  : أعضاء على النحو التالي أربعةتتكون اللجنة من 

  

  رئيسًا للجنة    محمد بن عبداهللا الغامدياألستاذ /  -1
 عضواً     منصور بن صالح الخربوش/  المهندس -2
  عضواً     عبداهللا العبدالهاديطارق بن /  األستاذ -3
 عضواً             فهد بن محمد الداودالمهندس /  -4

  

  : لجنة المراجعة في اآلتي ماوتتلخص مه
 

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

 س إدارة الشركة.للشركة، واستخالص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجل
  

  اجتماعات. ثمانيةم 31/12/2016وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
  
  
  

  -  البند
 275,157  مكافأة نهاية الخدمة

  29,173  برنامج االدخار

  219,207  قروض وتمليك منازل



  
        

 

 
 

  29  - 22                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

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

  

 رئيسًا للجنة    / يحيى بن عيسى األنصاري   األستاذ  .1
 عضواً           عبداهللا الحبرديعبدالعزيز بن /  المهندس .2
 عضواً     الغامديمحمد بن عبداهللا /    األستاذ  .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 
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وٕاعداد وصف للقدرات  .2

 والمؤهالت المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.
 راؤها.التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إج مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع .3
 تحديد جوانب الضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة. .4
من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل  التأكد بشكل سنوي  .5

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

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 

  .اجتماعات ثالثة م31/12/2016وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
  

  :ت والعقوبات المفروضة على الشركة. الجزاءا24

) لایر المفروضة على الشركة من قبل الهيئة الملكية بالجبيل في عام 250.000دفعت إدارة الشركة مبلغ الغرامة (
  والهواء. المياهوالمتعلقة برصد تجاوز في تركيز احدى العينات للحد األعلى وفق معايير جودة  2015

ومواكبة جميع المخالفات البيئية  منوالحد  الطبيعية البيئة ومواردها في حماية العديد من الجهودإدارة الشــــــــــــــركة  تبذلو 
   .مع التطورات العالمية في مجال المراقبة والمحافظة على البيئة تماشياً التحديثات التي يتم اعتمادها من الهيئة 

  وليست هناك أية عقوبات أو جزاءات أخرى مفروضة على الشركة.
  
  
  



  
        

 

 
 

  29  - 23                               م2016 عن العام المالي تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة 
  

  :وٕاجراءات نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية. 25
  

تمــت مراجعــة فعــاليــة نظم الرقــابــة الــداخليــة من قبــل لجنــة مجلس اإلدارة للمراجعــة والتي بــدورهــا ترفع تقــاريرهــا لمجلس 
امت ق ،المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة تقارير واالجتماعات الســــــــــنويةاإلدارة. خالل االجتماعات الربع الســــــــــنوية 

لجنة المراجعة الداخلية بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية ويشــــــــمل ذلك حماية أصــــــــول الشــــــــركة ومراقبة أعمالها 
اإلجراءات وقياس و وااللتزام بالســــياســــات واألنظمة واللوائح  المالية،وباألخص فيما يتعلق بالبيانات   والتشــــغيلية، اإلدارية
  دى الشركة. ل الداخلية الرقابةليات المراجعة المشار إليها نتائًج غير مرضيه في نظام ولم تظهر عم كفاءة األداء. مدى

 

 بمراجعة لمتعلقةا المراجعة لجنة قبل من المقدمة واالقتراحات التوصيات معظم بمتابعة المراجعة الداخلية إدارة قامت
  .الصيانة وكذلك إدارة المالية باإلدارة الخاصة العمليات ومختلف الداخلية الرقابة نظم

الكفاءات المهنية المتميزة لضمان استمرارية بعض  باستقطابم 2016خالل العام  قامت إدارة المراجعة الداخليةو 
وسالمة إجراءات الرقابة الداخلية وااللتزام بتطبيق معايير الرقابة الداخلية، ووضعت اإلدارة خطة للمراجعة الداخلية 

  وتم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة. م 2017لعام 
  

يتم بواسطتها تدريب الموظفين على أفضل الممارسات  تفاعلية متطورة ألخالقيات المهنة برمجياتكما أن لدى الشركة 
المتعلقة بحفظ حقوق الشركة ومساهميها والعمل وفق الضوابط النظامية ذات العالقة ويتضمن معايير السلوك التي 

 .سائر المعامالت في ومراعاتهايتعين إتباعها 
  
  
  
  

  . حوكمة الشركات:26
  

  ن التاليتين:عدا الفقرتي االسترشادية المعتمدة من قبل هيئة السوق الماليةتم تطبيق متطلبات الئحة حوكمة الشركات 
  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 يتضمن النظام األساسي للال 
تطبيق التصويت التراكمي في الدورة  و تم التراكمي،
  .اختيار أعضاء مجلس اإلدارةفي  الحالية

  د 6

ن على التقارير الســنوية للمســتثمري باالطالعأن تقوم الشــركة 
نابة إمن األشــخاص ذوي الصــفة االعتبارية الذين يتصــرفون 

ـــــــــــــــــ عن غيرهم  ـــــــــــــــــ  صــــناديق االســــتثمارمثل ـ للتعرف على ـ
يفية وعن ك ،ســـــــياســـــــاتهم في التصـــــــويت وتصـــــــويتهم الفعلي
  تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.

ال يوجد في النصـــــــوص النظامية ما يخول الشـــــــركة من 
إلزام المســتثمرين من األشــخاص ذوي الصــفة االعتبارية 

حة ئبتطبيق احكام الفقرة (د) من المادة الســــادســــة من ال
  .الحوكمة
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  :طراف ذات العالقةاألصفقات بين الشركة و  .27
 

تعمل الشـــركة على تســـويق وبيع منتجاتها في مختلف األســـواق المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل اتفاقيات التســـويق 
جيا والموارد البشرية وتكنولو  وخدمات المحاسبةحصل الشركة على خدمات المشتريات الموقعة مع شركة (سابك)، كما ت

 . عن طريق الخدمات المشتركة المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى
 

ض وتقوم الشــركة بشــراء بع للشــركة،وتقدم شــركة (ســابك لخدمات التخزين) "ســاب تانك" خدمات الشــحن ومناولة المواد 
بخدمات و تي مرافق الدعم اللوجسب(سابك) بتزويد الشركة . كما تقوم والتابعة المواد الخام من الشركات الشقيقة لـ (سابك)

ٕادارة مرافق الــدعم اللوجســــــــــــــتي، ولــديهــا من الخبرة واإلمكــانــات مــا يؤهلهــا لتقــديم أحــدث الخــدمــات و  فنيــة وتقنيــة وابتكــار
العتمادية على االمقدم للزبائن، وتقليص زمن التســــليم، وتعزيز اللوجســــتية لصــــادرات البوليمرات لرفع مســــتوى الخدمات 

بموجب اتفاقيات مبرمة معها وهي مماثلة لالتفاقيات وخدمات إدارية وخدمات أخرى،  طول ســـــــلســـــــلة إمدادات الشـــــــركة
  ).سابك(المعمول بها في الشركات التابعة لشركة 

 
  :والصحة المهنية . السالمة والبيئة واألمن الصناعي28

  

 عوديةأهم القيم اللتي تلتزم بها شركة كيان السوالمجتمع المحيط تمثل حماية البيئة والصحة والسالمة واألمن لموظفينا 
ها لتكفل المحافظة على صحة وسالمة موظفيها ومقاوليعلى أكمل وجه تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها  حيث

الطبيعية، وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص من النفايات وملوثات الهواء  والمجتمع، إضافة إلى المحافظة على الموارد
والماء والتربة، والحرص على تطبيق برامج االستدامة إلعادة استخدام وتدوير النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة 

 وغير ضارة بالبيئة.
  

تشمل و  ا، وتوفر جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العملصحة موظفيهتشمل اإلجراءات الوقائية المتبعة في الشركة متابعة 
  وتعريفهم بالطرق الصحيحة ألداء أعمالهم، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل وتأثرهم بها.

  
 مطافئال وحدة امتالكها إلى إضافة الطارئة، الحاالت كافة مع للتعامل ومدرب جاهز عمل فريق لديها السعودية كيان إن

 والصحةواألمن  السالمة حول مستمرة دورية توعية وحمالت محاضرات وتنظيم بتقديم الشركة تقوم كما والطوارئ،
وبفضل  .آمنة عمل بيئةالشركة  جعل في يسهم ما العاملين، لجميع الوعي مستوى لرفع البيئة على والمحافظة المهنية

  اإلنجازات التالية: ،م2016العام حتى نهاية  حققت الشركةه اهللا تعالى وتوفيق
  

 ) مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي الشركة.1.02إكمال أكثر من (  
 ) ساعة عمل دون إصابة مقعدة لموظفي المقاولين بالشركة. ألف) 714.45إكمال أكثر من 
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  دورة تدريبية، أي ما يعادل  506تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السالمة والصحة والبيئة عبر تنفيذ
 ) ألف ساعة تدريب.85.25(

  تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (اإلخالء، ومكافحة الحرائق، واإلنقاذ والتعامل مع المواد  29إكمال
 الكيماوية الخطرة).

  حظات ايجابية.مال 6إتمام التجربة الوهمية مع جماعة (لجنة الجبيل للطوارئ)، والحصول على تقدير ممتاز مع 
 ) جولة لإلدارة العليا على مصانع الشركة.40إكمال ( 
 ) مراجعة يومية لجميع إدارات وأقسام الشركة.264إكمال ( 
 ) مراجعة شهريه على األداء العام12إكمال (. 
 حملة القواعد والسلوك األساسية ألداء العمل بصورة سليمة التوعوية لكافة موظفي الشركة. إكمال 
 ة القيادة االمنة التوعوية لجميع موظفي الشركة.حمل إكمال 
 حملة الصحة والتبرع بالدم التوعوية للموظفين. إكمال 
 لعمليات المصانع التوعوية للموظفين. ةحملة السالمة التشغيلي إكمال 

	 	

المتخذة لحماية الصحة والسالمة والبيئة، من خالل  وتحسين اإلجراءاتر وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوي
مع  لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة، المستمر ببالتدريالتوجيه والتوعية 

ير جميع مستلزمات السالمة فوتتولى الشركة تو واتباع أنظمة الهيئة الملكية بالجبيل  االلتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية
  أثناء العمل، والتعريف بالطرق الصحيحة ألداء األعمال.

  
  استثمار الموارد البشرية:.  29

 

مصانعها  لبمواردها البشرية وتوليها اهتمامًا كبيرًا باعتبارهم العنصر األساسي في إدارة وتشغي السعودية كيانشركة  تعتز
الوظيفية وفق  المستويات كافة باستمرار لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على السعوديةوأعمالها. وتسعى شركة كيان 

  منهجية علمية تبدأ بالخطوات التالية:
 .قياس مستوى كفاءة مهارات الموظفين  
 .تحليل البيانات ونتائج قياس المهارات 
 .وضع خطة لرفع مستوى الكفاءة على مراحل تتالءم مع متطلبات الوظيفة 

  
 والتقنية  اإلدارية المهارات لتطوير وورش عمل داخلية دورات تدريبية إقامة خالل ثم العمل على رفع الكفاءة من ومن

أعمالهم اليومية حيث  أداء على العاملين جاهزية من التأكد يخص فيما قصوى أهمية السعودية كيان شركة وقد اولت
  التالية:البرامج التدريبة  2016نظمت الشركة في عام 
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 تدريب لتفادي الحوادث. ساعة (82,324) بإتمام والبيئة وذلك والصحة السالمة  
 المتخصصة الدورات من ساعة (44,384) بإتمام التقنية الالزمة وذلك المهارة  
 اإلنجليزية، إضافة  اللغة تطوير مجال في ساعة تدريب 270 بإكمال الموظفين وذلك بين التواصل اللغوي السليم

 أنشطة اإللقاء والخطابة من خالل نادي التوست ماستر. إلى
  

كما تم تخصيص يوم تعريفي باالعتمادية وأثرها على استمرارية تشغيل المصانع أقيمت فيه ورش عمل ومحاضرات 
 متميزينعلى إقامة تكريم ربع سنوي لموظفيها ال بيئة العمل التحفيزية دأبت شركة كيان السعوديةوفيما يخص  متعددة.

 موظفًا. كما أقامت الشركة إفطارًا جماعيًا لموظفيها في شهر رمضان المبارك. 264حيث تم تكريم ما يقارب 
ن من البرنامج مهندسين ليصل مجموع المستفيدي واستمرارًا لرعاية الشركة ألبنائها المهندسين فقد استقبلت الشركة عشرة

ر مدته سنتين مقسم على أربع مراحل وتستغرق كل مرحلة ستة أشه مهندسًا سعوديًا يتم إلحاقهم ببرنامج تسع وثالثون
  إدارة المشاريع.،  الصيانة،  التشغيل والتخطيط،  والبيئة. والصحة التالي: السالمةعلى النحو 

 

 الجبيل كلية في متخصص متدربًا في برنامج 42إلحاق  تم حيث الثانوية، بخريجي الخاصة التدريب يضاف لذلك برامج
 التدريب ببرنامج الموظف بعدها الصناعي يلتحق للعمل متدربا في معهد المطاط الصناعي لتهيئتهم 17الصناعية و

  ومنتج. آمن بشكل للعمل جاهزيته العمل لضمان رأس على
  

  . الجودة الشاملة:30
  

م اعتمدت الشركة 2016تسعى شركة كيان السعودية دوما الى التفوق في جميع المجاالت، فمن هذا المنطلق في عام 
باعتباره أداة لتحقيق اهداف المنظمة من خالل التقييم الذاتي لألنشطة الداخلية  ISO9001نظام إدارة الجودة الشاملة 

على جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات الداخلية والخارجية  السعودية والخارجية للشركة. كما حافظت شركة كيان
ونظام إدارة المعلومات األمني  ISO17025م، ومن هذه الشهادات شهادة نظام إدارة المختبرات 2016في عام 

ISO27001 كما حافظت الشركة على شهادة ممارسة التصنيع الجيد .GMP  وشهادة (حالل). تعتبر شركة كيان
  السعودية كل هذه الشهادات قيمة مضافة الى منتجها وأنها من طرق تسهيل التسويق والبيع.

خضع مصنع األمينات الذي ينتج مكونات تستخدم في االدوية وأدوات التجميل لفحص شامل من قبل برنامج المعايير 
التي ساهمت في تسويق وبيع منتج األمينات الى جميع انحاء  EffCiو EXCiPACTاالوربية لمستحضرات التجميل 

وهي نظام إدارة استمرارية  ISO22301م وهي 2016كما ان كيان السعودية حصلت على شهادة جديدة في عام  العالم.
  حال وقوع احداث غير مرغوب فيها. اإلنتاج التي تضمن وجود استراتيجيات
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  . المسؤولية االجتماعية:31
  

 التنمية عملية في والمساعدة المجتمع، لخدمة الوطنية بواجباتها بالوفاء تأسيسها منذ السعودية كيان شركة زمتلت
 من االجتماعية، للمسؤولية استراتيجيتها إطار في البيئة، على السالمة والمحافظة بأهمية الوعي ورفع االجتماعية،

 لبعض ورعايتها األنشطة االجتماعية، لمختلف ودعمها وتنميته، المجتمع خدمة مجال في بارز بدور قيامها خالل
للمسؤولية  استراتيجيتها ضمن) سابك (تتبناها التي اإلنسانية والجهود الخيرية األعمال دعم جانب إلى العلمية، المناسبات
  .االجتماعية

  

 حيث المجتمع، في متعددة شرائح تستهدف التي البرامج من العديد السعودية كيان قدمت  م، 2016 العام فخالل
مع الهيئة الملكية بالجبيل في اليوم العالمي للبيئة لما تؤمن به الشركة من أهمية المحافظة على البيئة  وبالتنسيق شاركت

الشركة بدعم المدارس من حيث التجهيزات و ذلك بالمشاركة في تجهيز مدارس  قامت كما و دعم البرامج المناطة بذلك ،
وفي ذات السياق دعمت الشركة وزارة الشؤون االجتماعية من خالل دعم دار الحضانة بالدمام،   محمد بن نايف ،األمير 

ن آقر ، و كان لل كما أن الشركة لم تتجاهل الواجب الوطني و قامت بتقديم الهدايا لمرضى و مصابين عاصفة الحزم
قرأة ن بحي جلموده و رعاية المآة حيث تم دعم وقف القر من الدعم من قبل شركة كيان السعودي االوفرالكريم النصيب 

 االلكترونية لتدريس القران الكريم.
  
  
  

  . االستدامة:32
  

فمبدأ االستدامة يهدف  مستديمة؛ بطريقة البتروكيماوية المواد إنتاج في نشأتها منذ السعودية كيان شركة طموح يتمثل
لزيادة االنتاج وتقليل الغازات المنبعثة، وترشيد استهالك الموارد الطبيعية كالماء والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية 

م على جميع شركاتها ووضعت أهداف مستقبلية  2010مبدأ االستدامة عام  )سابك(من المواد الضارة. منذ أن طبقت 
م وتلتزم الشركة بكل حرص على تحقيق مستويات  2025حتى عام  % 25ارد الطبيعية بنسبة لتقليل استهالك المو 

 متميزة وفقًا للمعايير القياسية العالمية ومن ضمنها الوفاء بمتطلبات المركز السعودي للطاقة "كفاءة". 
نتائج ة وذلك بهدف تحقيق الوقامت الشركة بالعديد من الجهود لتأهيل كوادرها البشرية للعمل وفق منهجية االستدام

بنشر  لدى موظفيها االستدامة أولويات لتعزيز الشركة المأمولة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية وتسعى
مشرق. وكانت الشركة سباقة بجلب أفضل النظم العالمية  مستقبل تجاه فاعلة مساهمة الوعي ومشاركة االفكار لتحقيق

حيث تم تفعيل نظام إدارة الطاقة لتشمل جميع مصانع الشركة ويهدف النظام إلى قياس معدالت االستهالك للطاقة 
  واالنبعاثات بشكل لحظي وٕاعطاء توصيات للرفع من كفاءة المصانع. 

 

تياز واالستدامة في مجال التصنيع، وهي مبادرة تهدف إلى تطبيق ومن ضمن برامج وخطط الشركة برنامج تعزيز االم
أفضل الهياكل التنظيمية، واتباع إجراءات عمل موحدة، وٕادارة األداء بصورة متسقة ومتفق عليها، مع التركيز على بناء 

  ى التصنيع.امتياز ليعكس هدف البرنامج في تحقيق االمتياز على مستو  القيادة الملتزمة. وقد تم اختيار اسم
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الجدير بالذكر أن برنامج امتياز هو عملية انتقال من شأنها أن تأخذ بالمواقع التصنيعية إلى مستويات التميز من 
خالل تطبيق فكرة "التخطيط، العمل، التحقق، التنفيذ"، بما يضمن التحسن المستمر نحو االمتياز التنظيمي. وهناك 

لية التنظيم"، و"إجراءات العمل"، و"إدارة األداء"، وهذه المعايير مدعومة بعناصر معايير في إدارة االمتياز لكل من "فعا
  استدامة واستمرار التحسينات.-بإذن اهللا  -القيادة وسلوكيات اإلدارة وااللتزام، بما يضمن 

نع أداء المصا م وذلك بتنفيذ األفكار والمشاريع لتحسين6201وحققت شركة كيان السعودية معظم أهداف االستدامة لعام 
عام،  بشكل البيئة وعلى الشركة أعمال على إيجاباً  آثاره تنعكس االستدامة الذي نهج الشركة وزيادة اإلنتاج، وتبنت إدارة

  م تحققت النتائج التالية للشركة:6201م حتى نهاية  2010فمنذ عام 
 

 %77خفض الغازات الدفيئة المسببة لالحتباس الحراري بنسبة  -1
  %68خفض معدل استخدام الطاقة  -2
  %78خفض معدل استهالك المياه  -3
 %94خفض فاقد المواد  -4

  

وقد تمكنت شركة كيان السعودية من الوصول للعديد من اإلنجازات في مضمار االستدامة منها إقامة مشاريع التنمية 
) في أحدث UNFCCC – CDMالنظيفة التي يجري تدقيقها من قبل هيئة األمم المتحدة من اجل التغير المناخي (

مشاريعها التي تهدف الستغالل جميع مصادر الطاقة في الشركة. كما اختير أحد المشاريع للمشاركة في الجمعية 
الخليجية لمصانع البتروكيماويات والكيماويات في مشروع يهدف للحد من إحراق الغاز وتقليل كل من فاقد المواد والغازات 

 البولي إيثلين المنخفض الكثافة واالستفادة من جميع مصادر الطاقة واإلنتاج في الشركة. الدفيئة والطاقة في مصنع
ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بشكل مباشر بالتقلبات االقتصادية العالمية، تسعى الشركة 

اعة ركة لتكون دائما في الطليعة على مستوى الصنلالستمرار على هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة من الش
 بالمملكة العربية السعودية بشكل خاص والصناعات البتروكيماوية العالمية بشكل عام.

 
  

  :. إقرارات مجلس اإلدارة33
  

  :يليبما  كيان السعوديةيقر مجلس إدارة 
  

  بالشكل الصحيح.أن سجالت الحسابات ُأعدت   -1
  ذ بفاعلية.فنُ و  الداخلية أعد على أسس سليمةأن نظام الرقابة   -2
  قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. فيأنه ال يوجد أي شك يذكر  -3
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  :التواصل مع المساهمين والمستثمرين.34
 

غرض مســــاعدة ل ،تلتزم شــــركة كيان الســــعودية بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناســــبة في الوقت المناســــب
لى ، وضــمان عدم تســرب المعلومات إبناء على معلومات صــحيحة ووافية ؛ةعلى اتخاذ القرارات االســتثماري المســتثمرين

وحصــــــول كافة األطراف المســــــتفيدة على فرص متكافئة في الحصــــــول على  ،اآلخر همبعض المســــــتثمرين دون بعضــــــ
همة مصة باإلفصاح عن التطورات البتنفيذ السياسات واإلجراءات الخاـــــــــــ قة وحرص كل دبـــــــــــ وتلتزم الشركة . المعلومة

هــات ذات والتعليمــات الواردة من الج ،وفقــًا للمتطلبــات القــانونيــة واللوائح المعمول بهــا ؛والبيــانــات المــاليــة وتقــارير األداء
  االختصاص.

  
  

  :لحسابات والقوائم المالية. تقرير مراجعي ا35
  

كما لم  ،وال يوجد أية تحفظات عليها ،وهريةمن أية أخطاء جيظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية 
  .تصدر أية توصية من مجلس اإلدارة باستبدال المحاسب القانوني المعتمد من الجمعية العامة للشركة

  
  

    :الكلمة الختامية .36
ذات  )سابك(وٕادارات شركة  ،وجميع العاملين بالشركة ،يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية

تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات  اً ومقدر  اً مثمن ،على جهودهم المبذولة ،العالقة
   بمشيئة اهللا. ،ويتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة .العالقة

  
  واهللا ولي التوفيق

  مجلس اإلدارة


