Classification: Internal Use

تقرير مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
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Classification: Internal Use

المحتــــــــويات
 .1لكمة رئيس مجلس اإلدارة
 .2لكمة الرئيس التنفيذي
 .3نبذة عن الشركة
 .4اإلنتاج والمبيعات
 .5الشراكت التابعة
 .6الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
 .7التحليل الجغرافي لإليرادات
 .8األصول والخصوم ونتائج األعمال
 .9إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
 .10اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 .11تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية
 .12سياسة توزيع األرباح
 .13التغير في ملكية األسهم ألشخاص غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 .14المعلومات المتعلقة بقروض الشركة
الدين
 .15وصف ألنشطة أدوات َّ
 .16حوكمة الشركة
 .17مجلس اإلدارة
 .18اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور للك اجتماع
 .19اإلدارة التنفيذية
 .20مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
 .21ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
 .22اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة
وأدائها
 .23الوسائل التي أعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه واعضاءه
 .24وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
 .25التنازل عن الماكفآت
 .26التنازل عن األرباح
 .27العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
 .28إقرارات مجلس اإلدارة
 .29الجمعيات العامة
 .30سجالت المساهمين
 .31التواصل مع المساهمين والمستثمرين
 .32المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
 .33استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة
 .34الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
 .35نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
 .36وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
 .37البيئة والصحة والسالمة واألمن
 .38استثمار الموارد البشرية
 .39المسؤولية االجتماعية
 .40الجودة الشاملة
 .41االستدامة
 .42االعتمادية
 .43اللكمة الختامية

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م

47 - 2

Classification: Internal Use

أعضاء مجلس اإلدارة
الرئيس
المهندس /عـمـر بن عـبـدهللا العمودي
نائب الرئيس
الدكـتـور /ولـيـد بـن أحـمـد الـشـلـفـان

األعضاء
المهندس /عـلي بن سـعيـد الـخـريـمـي
األستاذ /يـحـيـى بـن عـيـسـى األنـصــاري
المهندس /سـلطـان بن محمـد بن بتــال
األستاذ /طارق بن عبدهللا الـعبـدالـهادي
المهندس /مـحـمـد بن عبدالرحمن الزهراني

الرئيس التنفيذي
المهندس /عــمـر بـن عـلي الــرحـيـلي
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الرؤية والرسالة
الرؤية
أن نكون رواداً في مجال المنتجات البتروكيماوية والمتخصصة ذات الجودة العالية.
الرسالة


ضمان تشغيل جميع المصانع في مجمع الشركة بطريقة آمنة تحمي البيئة المحيطة والمجتمع.



توريد منتجات ذات جودة عالية.



ضمان أن جميع الموارد البشرية لدينا مؤهلة ،وتعمل في بيئة عمل إيجابية لضمان الكفاءة والربحية
ومتابعة فرص النمو.

أبرز إنجازات الشركة

تحقيق ما يقارب  18مليون ساعة
عمل بدون إصابة مقعدة

ارتفاع المبيعات بنسبة  %6وتسجيل
رقم قياسي جديد مقارنة مع
مبيعات العام 2018

توفير  38مليون ريال من خالل
تطبيق برامج االستدامة المعتمدة

انخفاض قيمة القروض من 22.7
مليار إلى  17.9مليار بمقدار 4.7
مليار ريال وبنسبة %21

 8مصانع حققت سجل إنتاج جديد
مدفوعا بتحسين الموثوقية
ً

تحسن جودة المنتجات بنسبة %2
مقارنة للعام 2018

ارتفاع كميات اإلنتاج بـ  11ألف طن
متري وتسجيل رقم قياسي جديد
مقارنه مع كميات اإلنتاج للعام
2018

تخفيض مدة سداد القروض
من العام  2029إلى 2027

تحسن اعتمادية المصانع بنسبة
 %14مقارنة مع العام 2018

انخفاض معدل استهالك الطاقة
بمقدار  %8مقارنة مع العام 2018
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 .1لكمة رئيس مجلس اإلدارة
السادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،
نيابة عن أع ضاء مجلس اإلدارة ،ي سرني أن أقدم لكم تقرير شركة كيان ال سعودية للبتروكيماويات (كيان ال سعودية)
الذي تم إعداده بما يتوافق مع نظام ال شركة األ ساس ونظام ال شراكت ال سعودي ومتطلبات الئحة حوكمة ال شراكت
وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المســتمرة الصــادرة عن هيئة الســوق المالية ،والذي يلقي الضــوء على أداء
وإنجازات الشركة والجهود التي تبذلها لتعزيز األداء في تنمية حقوق مســــاهميها وفقاً لما ورد في حســــاباتها
الختامية ومركزها المالي للســــنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
لقد شهدنا خالل العام 2019م ظروفاً اقتصادية صعبة شهدتها جميع األسواق التي نعمل بها ،كما أن بيئة العمل
تزداد تقلبا وتحديا أكثر من أي وقت مضى في ظل قضايا متراكمة نذكر من بينها التوترات التجارية وتباطؤ النمو
العالمي .وفي ظل هذه التحديات حققت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات أداء مميزاً خالل العام 2019م والذي
ً
شمل على جوانب عدة من أهمها المحافظة على سالمة مصانعنا والبيئة المحيطة بنا وكذلك موظفينا الذين نفخر
بهم وبجهودهم المبذولة التي لها الدور الرئيسي بعد توفيق من هللا إلى زيادة كمياتنا المنتجة والمباعة والتحسن
في استدامة واعتمادية المصانع والذي بدوره أدى إلى تقليل االنبعاثات ،وترشيد استهالك الموارد الطبيعية.
تواجه ال شركة تحديات عدة من اهمها ارتفاع تلكفة اللقيم والذي يؤثر تأثيراً مبا شر على أرباح ال شركة .وت سعى إدارة
ال شركة ب صفة م ستمرة لرفع كفاءة األداء وتخفيض التاكليف الت شغيلية واإلدارية والتمويلية وم صاريف البيع والتوزيع
ودرا سة فرص ا ستثمارية واعدة ذات قيمة م ضافة تهدف لتح سين اداء ال شركة ،كما أننا ما زلنا م ستمرين في بذل
جميع الجهود الممك نة التي ت هدف إلى تحقيق غا يات نا واســتراتيج يات نا وذ لك للوصــول إلى رضـــا المســـاهمين
والمستثمرين.
كما أن الموارد البشرية تمثل العن صر االساس في أداء الشركة وتميزها ولذلك تولي الشركة اهتماما كبيرا في تطوير
وتدريب موظفيها على المستوى الفني واالداري ورفع قدراتهم لإلسهام في نمو وتقدم الشركة.
وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن عبد
العزيز آل ســعود ،حفظه هللا ،وولي عهده األمين صــاحب الســمو الملكي األمير محمد بن ســلمان بن عبد العزيز آل
ســعود ،وإلى صــاحب الســمو الملكي األمير ســعود بن نايف بن عبد العزيز ،أمير المنطقة الشــرقية ،على ما قدموه
لل شركة من م ساندة ومؤازرة لدفع النه ضة ال صناعية في مملكتنا الغالية ،وال يفوتني تقديم جزيل ال شكر واالمتنان
إلى وزارة الطاقة والثروة المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة سابك على ما قدموه لنا من دعم متواصل
لتحقيق تطلعات المستثمرين.
ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لاكفة العاملين بال شركة على ما بذلوه من جهود فعالة طوال العام ،ون سأل
هللا جلت قدرته أن يحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية لك التقدم واالزدهار.
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 .2لكمة الرئيس التنفيذي
نعمل في شــركة كيان الســعودية ،وفق خطى ثابته لتحقيق رؤيتنا الطموحة بأن تصــل الشــركة لمصــاف الشــراكت الرائدة
والعالمية في مجال ت صنيع المنتجات البتروكيماوية المتميزة .لذلك تتبنى ال شركة أف ضل المعايير العالمية واال ستراتيجيات
المتبعة في المحافظة على ســالمة العمليات والموظفين والمقاولين والبيئة والمجتمع حيث حققت الشــركة  18مليون
ساعة عمل دون إصابات مقعدة وهلل الحمد.
حافظت الشركة وهلل الحمد على معدالت تشغيليه وتصنيعية متميزة خالل عام  , 2019حيث بلغ معدل اإلنتاج رقم قياسي
جديد ب  5.3مليون طن متري من المنتجات وبزيادة  11ألف طن عن عام  .2018وسجلت الكميات المباعة رقما قياسيا جديدا
تجاوزت  3ماليين طن متري من المنتجات وبزيادة  %6عن عام  .2018سجلت اعتمادية الم صانع تح سنا ملحوظا بن سبة %14
عن عام  2018مما ساعد هذا التح سن لت سجيل ثمانية م صانع ارقام قيا سية جديده في اإلنتاج .حيث ارتفع متو سط جودة
المنتجات بمقدار  %2عن عام .2018
واجهت شــركة كيان الســعودية ،كما هو الحال على معظم الصــناعات البتروكيماوية تحديات كبيرة عام  2019تمثلت
باالنخفاض الحاد لمتو سط أ سعار المنتجات بتأثير عوامل التجارة العالمية ،والزيادة في المنتجات البتروكيماوية المناف سة في
األسواق العالمية ،وتراخي الطلب العالمي المرتبط بالنمو.
لك هذه العوامل اثرت على هوامش ربحية المنتجات وبالتالي ربحية الشــركة لعام  2019بالرغم من زيادة الكميات المنتجة
والمباعة بالمقارنة بعام .2018
ولمجابهة هذه المتغيرات العالمية المتســـارعة عملت الشــركة في عام  2019على تنفيذ اســتراتيجية خفض القروض
وتاكليف التمويل والتي تهدف الى تحســين ورفع الكفاءة المالية للشــركة ،حيث تم تســديد قروض عالية التلكفة بقيمة 3
مليار ريال وإعادة هيلكة  9مليار ريال من القروض على مرحلتين عن طريق عمليات مرابحه متوافقة مع ال شريعة اإل سالمية
مع البنك األهلي وذلك بقيمة 7.5مليار ريال في شــهر يونيو  2019والثانية مع البنك الفرنســي بقيمة  1.5مليار ريال في
شهر دي سمبر  .2019حيث اكن األثر لهذه العمليات تخفيض تلكفة التمويل بقيمة  71مليون ريال في عام  2019وبــــ 230
مليون ريال في عام  .2020وتخفيض اكمل قروض ال شركة من  22.7مليار الى  17.9مليار بمقدار  4.7مليار ريال بن سبة %21
والتي تتضمن السداد المجدول للقروض الرئيسية وذلك باالستخدام األمثل للسيولة المتوفرة.
وفيما يخص برامج اال ستدامة وتر شيد الطاقة ،بف ضل هللا حققت ال شركة أهداف اال ستدامة المو ضوعة لها خالل العام
2019م والتي أدت إلى زيادة اإلنتاجية وترشيد استهالك الطاقة بنسبة  %8عن عام  2018والموارد الطبيعية األخرى وتقليل
االنبعاثات وذلك للحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد ال ضارة .كما اكن لهذه األهداف نتائج إيجابية طويلة المدى ت ضمن
االستدامة بجميع النواحي.
تعتمد ال شركة على مواردها الب شرية اعتماداً أ سا سياً باعتبارها العن صر األ ساس في إدارة وت شغيل م صانعها وأعمالها،
مما يجعلنا نقوم بواجبنا تجاههم وذلك من خالل التطوير المســتمر لرفع مســتوى كفاءتهم وتحســين جميع الجوانب التي
تؤدي الى تحفيزهم وتزيد من عطائهم ،حيث تم إعداد برامج التطوير الضــرورية والمتخصــصــة والتي تمكنهم من تأدية
واجباتهم بكفاءة عالية.
وضــعت الشــركة اســتراتيجية شــاملة لتقليل النفقات والتاكليف التشــغيلية والمصــاريف اإلدارية والعمومية ،حيث حققت
ال شركة انخفا ضاً بن سبة  %9في الم صاريف اإلدارية والعمومية بالمقارنة بعام  2018وذلك بالرغم من المحافظة على أداء
تشغيلي متصاعد في السنتين الماضيتين.
وفي الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة على ما تقدمه من دعم في اكفة المجاالت والصناعات البتروكيماوية
على وجه الخصــوص وتذليل العقبات  ،كما وأشــكر زمالئي في اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين والعاملين في الشــركة
على جهودهم الكبيرة والتزامهم في تحقيق أهداف وتطلعات ال شركة ،كما أ شكر مجلس إدارة شركة كيان ال سعودية
الموقر على الدعم المســتمر والالمحدود للشــركة  ,و نؤكد على التزام اإلدارة التنفيذية بمواصــلة مشــوار التحول الطموح
الذي تســير عليه الشــركة و تركيز الجهود والعمل الدؤوب على مواجهة جميع التحديات العالمية والمحلية  ,لتحقيق
طموحات الشركة والمساهمين في التربع على قمة الهرم الصناعي كصرح صناعي يفتخر به هذا الوطن الكريم.
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 .3نبذة عن الشركة
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)؛ هي شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال إنتاج
الكيماويات ،والبوليمرات والمنتجات المتخصصة ،ويقع مركزها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ،تم تأسيسها
بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  2055008450صادر من مدينة الجبيل بتاريخ  26جمادى
األولى 1428هـ الموافق  12يونيو 2007م ،برأس مال قدره ( )15مليار ريال سعودي مقسم إلى مليار وخمسمائة
مليون ( )1.500.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للك سهم ،وهي مملوكة
بنسبة  %35للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،ونسبة  %65للقطاع الخاص واألفراد .وقد بدأت
الشركة مزاولة نشاطها التجاري في  1أكتوبر 2011م .ويعتبر مجمع شركة كيان السعودية أحد أكبر المجمعات
للبتروكيماويات في العالم.
ويتمثل نشاط الشركة فيما يلي:
.1

.2
.3
.4
.5

.6

االســتثمار في المشـــاريع الصــناعية بما في ذلك الصــناعات الكيماوية ،والبتروكيماوية ،وإنتاج اإليثيلين،
والبروبيلين ،والبنـــــزين ،والكيومين ،والفينول ،واألســيتون ،والبولي إيثيلين ،والبولي بروبيلين ،وجاليكوالت
اإليثيلين ،والبيســفينول ،وإي ثانوالت األمين ،واإليثوكســيالت ،والبولي اكربون يت ،والكحول الطبيعي (صــنف
المنظفات) وغيرها من المنتجات البتروكيماوية.
امتالك وإقامة المشاريع الصناعية الداعمة لنشاطات الشركة من مواد خام ومنافع داخل المملكة وخارجها.
ت شغيل وإدارة الم صانع التي تن شئها ال شركة ،وتقديم الدعم الفني وال صيانة لخدمات م شاريع ال شركة بعد
الحصول على التراخيص الالزمة.
اكتساب التقنية في مجال البتروكيماويات والكيماويات عن طريق الشراء أو التعاون مع مالكها أو مطوريها.
تطوير التقنية ذاتياً في المجاالت ال صناعية ،شاملة البتروكيماويات والكيماويات ،عن طريق تعزيز القدرة على
البحث والتطوير ،وت شجيع المواهب لالبتاكر واالختراع ،وإن شاء معامل البحث والتطوير المتخ ص صة ،وت سجيل
براءات االختراع.
تملك العقارات ،وإن شاء المباني والم ستودعات الالزمة لتحقيق أغرا ضها ،وحفظ منتجات الم شاريع ال صناعية
وتخزينها ،والمعارض الالزمة لعرضها ،وغير ذلك من الوجوه التي تحتاج ال شركة إلى ا ستعمالها في الت صنيع،
والتخزين ،والعرض ،والبيع ،والشراء ،واالستيراد ،والتصدير.
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ويمكن حصر منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية السنوية حسب الجدول التالي:
الفئة

الكيماويات

البوليمرات

متخصصه

المنتجات
اإليثيلين
البروبيلين
جاليكول اإليثيلين
البيوتانول العادي واألحادي
البنزين
أكسيد اإليثيلين
الكيومين
الفينول
األسيتون
البيسفينول
البولي بروبيلين
البولي إيثيلين عالي الكثافة
البولي إيثيلين منخفض الكثافة
البولي اكربونيت
أمينات اإليثانول
اإليثوكسيالت
الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)
المجموع

الطاقة اإلنتاجية السنوية
(ألف طن متري)
1485
656
1065
114
150
770
290
220
135
240
350
400
300
260
100
40
50
6625

تشمل الكيماويات المنتجات الوسيطة التي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية وهي ( البنزين – الكيومين – الفينول – األسيتون)

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية للطاقة اإلنتاجية للك فئة من فئات اإلنتاج:

90%

77%

80%
70%
60%
50%
40%

الكيماويات
البوليمرات
متخصصه

30%

20%
20%
10%

3%

0%
متخصصه
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 .4اإلنتاج والمبيعات
أوال :اإلنتاج
ً
بلغت الكميات المنتجة في عام 2019م لشــركة كيان الســعودية ( )5.32مليون طن متري وذلك مقارنة بالكميات
المنت جة خالل ال عام 2018م التي بل غت ( )5.31مليون طن متري بارت فاع يبلغ  11ألف طن متري تقري باً والتي تم ثل رقم
قياسي جديد للشركة .يعود سبب ارتفاع الكميات المنتجة للعام 2019م مقارنة مع العام السابق إلى األداء التشغيلي
المتميز وتح سن االعتمادية للم صانع ،على الرغم من الخ سائر اإلنتاجية المقدرة بــــ  93ألف طن متري وذلك أل سباب
خارجية تتعلق بحادث انقطاع اإلمدادات من شركة أرامكو السعودية والذي تم اإلعالن عنه في تداول.
يوضح الرسم البياني التالي الزيادة في الكميات المنتجة خالل العام 2019م مقارنة بالعام 2018م
(مليون طن متري):

5,322

11

2019

Incremant

5,311

2018

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

70%
62%
60%
50%
40%
27%

30%
20%

10%

10%
0%

المتخصصة

البوليمرات
المتخصصة
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ثاني ًا :المبيعات
تعمل الشــركة على تســويق وبيع منتجاتها في مختلف األســواق المحلية والعالمية وتوســيع قاعدة زبائنها من
خالل اتفاقية الت سويق المبرمة مع شركة سابك (الم سوق الرئيس) .وقد بلغت إيرادات المبيعات ( )9.53مليار ريال
سعودي ،مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2018م التي بلغت ( )12.26مليار ريال سعودي ،بانخفاض بلغ ( )2.73مليار
ريال أي ما ن سبته  ،%22ويعود سبب انخفاض اإليرادات ب شلك رئيس إلى انخفاض في متو سط أ سعار بيع المنتجات،
على الرغم من تح سن األداء الت شغيلي لمعظم م صانع ال شركة وارتفاع الكميات المباعة للعام 2019م إلى ()3.05
مليون طن متري ،م قارنة بكم ية المبي عات ل عام 2018م التي بل غت ( )2.88مليون طن متري ،بارت فاع بلغ (ْ)0.17
مليون طن متري أي ما نسبته  %6والذي يعتبر تحقيق رقم قياسي جديد للشركة.
يوضح الرسم البياني التالي الزيادة في الكميات المباعة خالل العام  2019م مقارنة بالعام 2018م
(مليون طن متري):

3,061

173

2019

Incremant

2,888

2018

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب الفئات:

60%
51%
50%
39%

40%
30%
20%

10%

10%
0%

المتخصصة

البوليمرات
المتخصصة
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 .5الشراكت التابعة
شركة البيوتانول ال سعودية المحدودة :هي شركة ذات م سؤولية محدودة تقع في مدينة الجبيل ال صناعية ،وتعتبر
ال شركة م شروعاً م شتراكً بين شركة كيان ال سعودية للبتروكيماويات و شركة صدارة للكيميائيات وال شركة ال سعودية
لحامض اإلكرليك ،وذلك إلنتاج مادة البيوتانول والذي يتم تشغيله من قبل شركة التصنيع الوطنية.
اسم الشركة التابعة
نسبة الملكية
نشاطها الرئيس
الدولة المحل الرئيس لعملياتها
الدولة محل تأسيسها
رأس المال
الكيان القانوني
أدوات الدين

شركة البيوتانول السعودية المحدودة
%33.33
إنتاج مادة البيوتانول
المملكة العربية السعودية (الجبيل الصناعية)
المملكة العربية السعودية
 486.000.000ريال
شركة سعودية ذات مسئولية محدودة
ال يوجد

 .6الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر
أوال :الخطط والتوقعات المستقبلية:
ً
تهدف شركة كيان السعودية إلى تنمية حقوق مساهميها من خالل االستغالل األمثل ألصولها ولمواردها البشرية
والمالية ،ودرا سة الفرص المتاحة لزيادة الدخل ،كما تعمل ال شركة على ت سويق وبيع منتجاتها في مختلف األ سواق
المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة سابك .وتتابع الشركة باستمرار متطلبات
التشغيل اآلمن لمصانعها ،وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها ،وتحقيق أكبر عائد ممكن.
كما أن الشركة وضعت خططاً واستراتيجيات لتحسين قدرتها اإلنتاجية وتخفيض أيام التوقف المجدولة لمصانع الشركة،
التي ســتســاهم بدورها في خفض التاكليف وزيادة الربحية .حيث انه من المخطط ان تتم عمليات الصــيانة المجدولة
لمصنع (جاليكول اإليثلين  /أوكسيد اإلثيلين( وذلك خالل شهر فبراير  2020وذلك لمدة  21يوما وذلك بناء على الخطة
ً
المجدولة والمعتمدة للعام 2020م ،وســيترتب على ذلك إجراء بعض أعمال الصــيانة والتحســينات لبعض المصــانع
المعتمدة على انتاج مصنع (جاليكول اإليثلين  /أوكسيد اإلثيلين).
ومن ضمن الخطط الرامية لتكون ال شركة بم ستوى أف ضل الممار سات العالمية في صناعة البتروكيماويات تركز إدارة
الشركة على ستة محاور أساسية وهي:







البيئة والصحة والسالمة واألمن
الموارد البشرية
االستدامة والطاقة
االعتمادية وموثوقية المصانع
نظم إدارة العمليات
الربحية ومراقبة التاكليف

وتعمل الشــركة على تقييم الفرص االســتثمارية المختلفة ذات القيمة المضــافة لتعزيز أداء الشــركة وتحقيق العائد
المالي لمساهمي الشركة من خالل الدخول في شرااكت استراتيجية ودراسة الفرص المتاحة والعمل على زيادة القيمة
المضافة للمنتجات المتخصصة.
كما قامت الشــركة بتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي الذي أصــبح الزامياً على الشــراكت المدرجة ابتداء من  1يناير
ً
2017م .وبناء عليه قامت الشــركة بدء من  01يناير 2019م باعتماد وتطبيق المعيار الدولي رقم ( )16الخاص بعقود
ً
اإليجار.
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ثانياً  :المخاطر:
تقوم سيا سة إدارة المخاطر لدى ال شركة على تحديد المخاطر التي تواجه ال شركة ب شلك ا ستباقي وفهمها ،وتقييم
مدى تأثيرها على أدائنا ،واتخاذ تدابير وقائية لل سيطرة عليها .وفي الوقت نف سه ،نعمل على اال ستفادة من الفرص
لتحقيق أهدافنا االستراتيجية .ونطبق هذه السياسة على لك عملياتنا في أنحاء العالم .تقع مسؤولية تنفيذ سياسة
إدارة المخاطر على عاتق اإلدارة التنفيذية ،في حين تقع مســؤولية مراقبة تنفيذ هذه الســياســة على عاتق مجلس
اإلدارة بدعم من لجنة المخاطر.
وقد أســس مجلس اإلدارة لجنة إلدارة المخاطر وفقاً لنظام حوكمة متاكمل يعمل على تحديد المخاطر التي تواجه
ال شركة وفهمها وإدارتها بفعالية .تبدأ هذه الم سؤولية من العاملين لدينا من موظفين وإداريين من خالل إعداد
تقارير مف صلة ب شأن المخاطر التي تواجه ال شركة .ويتم عرض هذه التقارير على لجنة المخاطر ب شلك دوري .ومن ثم
تقدم اللجنة توصياتها لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بمدى كفاية اإلجراءات المتخذة للحد من تأثير تلك المخاطر .وإضافة
إلى ذلك ،توصي إما بمواصلة العمل بذات التدابير أو اتخاذ تدابير إضافية للتحكم في تلك المخاطر.
ــة لم خاطر اســتراتيج ية؛ وهي الم خاطر التي قد تؤثر على قدرت نا في تحقيق أ هداف نا
نحن من ح يث الم بدأ ،عرضـ ً
اال ستراتيجية ،والمخاطر الت شغيلية ،وهي المخاطر الناجمة عن طبيعة عملياتنا ،والمخاطر المالية؛ وهي المخاطر التي
زيادة على ذلك ،نحن ُعرضة للكثير من عوامل المخاطر؛ وفيما يلي وصف تفصيلي لعوامل المخاطر:
تؤثر على الربحية.
ً
المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة والسالمة واألمن
تلتزم (كيان ال سعودية) بجميع األنظمة واللوائح ذات ال صلة بالبيئة وال صحة وال سالمة واألمن ال سارية على عملياتها.
ُت حدد هذه األنظمة واللوائح مجموعة معايير مختلفة ُتنظم جوانب معينة من جودة البيئة والصــحة والســالمة
ستقبال من األنظمة واللوائح ذات ال صلة بالبيئة وال صحة وال سالمة
سي َّسن م
ً
واألمن .ليس بمقدور ال شركة التنبؤ بما ُ
واألمن أو كيفية تطبيق القوانين واللوائح القائمة أو الم ستقبلية .أن االمتثال لقوانين أو لوائح أكثر حزماً  ،أو سيا سات
ـتقبال أن تتكبد الشــركة نفقات مادية كبيرة لتركيب
ـرامة تفرضــها أي ســلطة تنظيمية قد يتطلب مسـ
إنفاذ أكثر صـ
ً
ً
سلبيا على
و
يا
جوهر
ا
تأثير
يؤثر
أن
شأنه
من
ذكره
سبق
ما
فجميع
ة
صالحي
اإل
التدابير
ألغراض
ومعدات
أنظمة
وت شغيل
ً
ً
ً
أعمال ال شركة أو نتائج عملياتها الت شغيلية أو و ضعها المالي .قد تنطوي الحوادث المتعلقة بمنتجات ال شركة على
وجوهريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها
سلبا
إلحاق أضرار جسيمة بالممتلاكت والبيئة وصحة اإلنسان ،مما قد يؤثر
ً
ً
الت شغيلية وو ضعها المالي ك شركة تجارية تعمل في مجال البتروكيماويات ،كما ينطوي عمل ال شركة بطبيعته على
ـرب المواد الخطرة إلى البيئة أو تصــريفها أو حدوث أي اشــاكل أخرى من انبعاثات المواد الخطرة .تســتخدم
مخاطر تسـ ُ
سلبا
وت صنع المنتجات البتروكيماوية سريعة التطاير والمتفجرة وتخزنها وتنقلها ،مما قد يؤثر
ال شركة المواد الخام ُ
ً
على البيئة في حال لم يتم اتخاذ اإلجراءات والتدابير لمعالجتها وتخزينها أو عدم االمتثال إلى معايير الســالمة والبيئة
المعمول بها.

المخاطر الرئيسة المتعلقة بمجال أعمالنا
تحتاج الشركة للحفاظ على معدالت عالية من القدرة اإلنتاجية لوحدات التصنيع ألجل الحفاظ على هوامش الربح .ترتبط
وثيقا بالطلب العالمي ومســتويات المخزون واالســتفادة من قدرة المصــانع؛
ارتباطا
األرباح في قطاع البتروكيماويات
ً
ً
حيث أن أحجام اإلنتاج األعلى ُتمكن القطاع من تخصــيص تاكليف ثابتة على معدالت اإلنتاج األكبر ومن ثم التأثير على
هوامش الربح ،وبالتالي يمثل تحقيق معدالت اإلنتاج الق صوى عامل رئيس لربحية عمليات البتروكيماويات لدى ال شركة.
حد كبير ،على قدرتها على الحفاظ على معدالت عالية الســتغالل
وتعتمد قدرة الشــركة للحفاظ على الربحية ،إلى ٍ
لعدد
القدرة اإلنتاجية لم صانعها ،وهي م ستوى اإلنتاج الذي يحققه لك م صنع فيما يتعلق بقدرته .وتتعرض ال شركة
ٍ
من المخاطر التشــغيلية ،بما في ذلك انخفاض معدالت اســتغالل القدرة اإلنتاجية جراء األنشــطة المجدولة مثل أعمال
ال صيانة أو فترات االنقطاع غير المخطط لها التي قد تحدث ،على سبيل المثال ،ب سبب تعطل المعدات أو خطأ ب شري؛
نحو أقل من المتوقع؛ ومعدل أداء مقاولي
وعدم توافر العمالة الماهرة؛ وانخفاض معدالت اســترداد التاكليف على ٍ
الشركة؛ ومشالك التآلك التي من شأنها التأثير على المصانع وخطوط األنابيب؛ والحوادث التي تتعلق بالصحة والسالمة
التي قد تقع بســبب المقاولين الخارجيين؛ والتعرض للكوارث الطبيعية ،مثل ظروف الطقس المتقلبة .فأي حادث من
سـلبا على أعمال الشـركة أو نتائج عملياتها التشـغيلية أو وضـعها المالي .فال شـك أن
هذا القبيل من شـأنه التأثير
ً
سلبيا على
و
يا
جوهر
ا
تأثير
يؤثر
أن
شأنه
من
جية
اإلنتا
القدرة
ستغالل
ال
عالية
معدالت
على
إخفاق ال شركة في الحفاظ
ً
ً
ً
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أعمال الشــركة أو نتائج عملياتها التشــغيلية أو وضــعها المالي .وتعمل الشــركة للحد من هذه التأثيرات من خالل
تخفيض التاكليف ،وتحسين مستويات اعتمادية مصانع الشركة لضمان استمرارية اإلنتاج والبيع.

وثائقنا التأمينية ق د ال تفي بتغطية جميع المخاطر التي نواجهها
تنطوي عمليات الشــركة على أخطار ومخاطر مالزمة لعمليات البتروكيماويات وغيرها من العمليات ،وتشــمل هذه
األخطار والمخاطر الحرائق واالنفجارات وكســر خطوط األنابيب واالنســاكبات ،وتســربات صــهاريج التخزين ،والتســريبات
الكي ماو ية ،أو تســر يب وإطالق المواد الخطرة أو ال غازات أو انب عاث ها والم خاطر البيئ ية األخرى ،والتع طل المياكنيكي
زيادة على ذلك ،قد تت سبب الكثير من
للمعدات في من شآت ال شركة والحرب واإلرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية،
ً
هذه المخاطر التشــغيلية وغيرها في وقوع إصــابات شــخصــية وخســائر في األرواح ،أو إلحاق أضــرار بالغة بممتلاكت
فضــال عن التلوث البيئي الذي قد يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات
الشــركة وممتلاكت اآلخرين أو تدميرها
ً
مدنية أو جنائية .لدى الشركة تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة ،بما في ذلك تغطية
مثال ،والم سؤولية تجاه الغير.
مخاطر األ ضرار التي تلحق بالممتلاكت ،وانقطاع األعمال الناتج عن الحريق أو تعطل اآلالت
ً
ستقبال .فقد تتعرض
م
شركة
ومع ذلك ،ال يمكن لهذا الغطاء التأميني أن ي شمل جميع الخ سائر التي قد تتكبدها ال
ً
لكيا أو جز ًئيا ،وال يتوفر لها تعويض
الشــركة لخســارة مادية ترتقي إلى إقامة دعوى ضــد الشــركة ال يغطيها التأمينً ،
الغير .إذا تعرضــت الشــركة لخســائر هائلة واكنت الخســارة المشــمولة في الغطاء التأميني أقل من التاكليف فإن ذلك
سيؤدي إلى تحمل تاكليف إ ضافية سوف يتم تعوي ضها من قبل ال شركة وربما قد يؤثر على نتائجها المالية وقدرتها
التشغيلية.
مخاطر التمويل
في حال دخلت الشركة في اتفاقيات تمويل جديدة فقد تصبح خاضعة التفاقات ونسب مالية إضافية أو أكثر تقييدا أو
كبيرا من التدفقات النقدية
قد يطلب منها ال ضمان على أ صولها ل صالح المقر ضين .كما أن أي مديونية تتطلب جزءا
ً
ً
من العمليات المقرر تخ صي صها لدفع أ صل الدين والفائدة على مديونية ال شركة مما يقلل من قدرة ال شركة على
االســتفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها وفرص األعمال المســتقبلية .ولك ما ســبق قد يعرض الشــركة
لمخاطر زيادة أســعار الفائدة أو زيادة التاكليف أو لكيهما لتغطية أســعار الفائدة ،كما ســيعرضــها لمخاطر إعادة
التمويل ،إلى الحد الذي ال تســتطيع معه الشــركة ســداد قروضــها من التدفقات النقدية الناتجة من أنشــطتها
الت شغيلية  .وإذا لم تتمكن ال شركة من الح صول على تمويل منا سب أو م ساهمات رأ سمالية أخرى لتمويل رأس المال
ستقبال ،فقد يتطلب ذلك تغيير مثل هذه الم شاريع أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغائها؛ ما
ونفقات اال ستثمار م
ً
قد يؤثر بدوره على الربحية والقدرة التنافسية لعمليات الشركة.
المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن
تقوم الشركة ببيع منتجاتها لشركة (سابك)  -بحسب اتفاقية التسويق -والتي بدورها تقدم هذه المنتجات لمجموعة
متنوعة من الزبائن مما يجعلها عرضــة لمخاطر عدم الدفع نظير تلك المنتجات التي تقدمها ،ال ســيما على صــعيد
الذمم التجارية المدينة .وتزداد هذه المخاطر عندما تتدهور األوضـــاع في القطاعات التي يعمل فيها الزبائن ،أو
تتدهور الظروف االقتصادية العامة .وقد تؤثر مخاطر عدم الدفع (سواء من الزبائن أو سابك) حال حدوثها
تأثيرا مادياً
ً
أو سلبياً على أعمال ال شركة أو نتائج عملياتها أو و ضعها المالي ،علماً أن شروط اتفاقية الت سويق و سيا سة مبيعات
االئتمان تعمل على الحد من حدوث مخاطر متعلقة بائتمان الزبائن.
المخاطر المتعلقة بسعر صرف العمالت األجنبية
تعمل ال شركة على ال صعيد الدولي ،وهي بالتالي معر ضة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية النا شئة عن التعرض
لمختلف العمالت ،خاصة فيما يتعلق بتقلبات العمالت األخرى مقابل الريال السعودي .وتتمثل هذه المخاطر أساساً في
الذمم المدينة ،والذمم الدائنة التجارية ،وبعض الح سابات الم صرفية المقومة بغير عملة الريال ال سعودي ومع ذلك،
ما دام الريال الســعودي مربوطاً بالدوالر األمريكي ،وما دامت معامالت الشــركة تتم أســاســاً بالدوالر األمريكي ،فإن
ال شركة لي ست ُعرضة بدرجة كبيرة لمخاطر تتعلق بالدوالر األمريكي .كما تتعامل ال شركة بدرجة أقل مع اليورو والجنية
البريطاني والين الياباني واليوان ال صيني .وتتطلب سيا سات ال شركة إجراء مراجعة دورية لمخاطر أ سعار صرف العمالت،
ومع ذلك ،ليس هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية اكفية لحماية ال شركة ،أو أن أي تقلبات م ستقبلية في سعر
سلبا على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.
صرف العمالت لن يؤثر
ً
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نخضع لظروف السوق االقتصادية العالمية
شلك خاص
تواجه ال شركة مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على البيئة االقت صادية العالمية ،ويتأثر أداء ال شركة ب
ٍ
نظرا ألن المنتجات التي ت صنعها ال شركة ُت ستخدم
بالدورات االقت صادية التي تؤثر على قطاعات الم ستخدم النهائي،
ً
سيطا في ت صنيع المنتجات التي ت ستخدمها هذه ال شراكت .وقد ا ستمر االقت صاد العالمي ،في العقد
ب صفتها و
ً
الماضــي ،في مواجهة فترات التباطؤ والتقلبات العالية وانخفاض النشــاط التجاري والبطالة وانخفاض أســعار الفائدة
وتضـــاؤل ثقة المســتهلك ،مما أثر على الطلب في المرحلة النهائية على المنتجات الكيماوية والبالســتيكية في
قطاعات ومناطق صناعية معينة .ليس بمقدور ال شركة التنبؤ باالتجاهات المعاك سة في االقت صاد العالمي وتأثيرها
على طلب الســوق على منتجات الشــركة وربحيتها .ويمكن أن يترتب على تراجع االقتصــاديات اإلقليمية أو العالمية أو
أزمة الســوق أو فترات عدم االســتقرار الطويلة تأثيرا ماديا وســلبياً على أعمال الشــركة أو نتائج عملياتها أو وضــعها
المالي .وكذلك يمكن أن يؤدي تدهور المناخ االقتصــادي ،على وجه الخصــوص ،إلى انخفاض الناتج الصــناعي وانخفاض
الطلب على المنتجات االستهالكية بما في ذلك منتجات السلع االستهالكية ومنتجات التعبئة والسلع الصناعية ،والتي
تتضمن جميعها منتجات الشركة في جميع أنحاء العالم.
القطاعات التي نعمل فيها تنافسية للغاية
عتبر أ سواق معظم منتجات ال شركة تناف سية للغاية .وتواجه ال شركة الخ صائص التناف سية لعدة أ سواق وقطاعات
ُت َّ
جغرافية مختلفة .ويتنوع أبرز مناف سو ال شركة من منتج آلخر وبين شراكت البتروكيماويات العالمية الكبرى والكثير من
الشراكت اإلقليمية األصغر حجماً .
الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً وسلبياً على أعمالنا
يمر قطاع البتروكيماويات بدورات التوســع واالنكماش بما يتماشــى مع الحراك في االقتصــاد العالمي ،مما يؤدي إلى
فضــال عن التقلبات التي تطرأ على أســعار المواد األولية
تقلبات في العرض والطلب على منتجات البتروكيماويات،
ً
وكذلك المنتجات البتروكيماوية النهائية .ال تسـتطيع الشـركة التنبؤ بدقة يمكن قياسـها بهذه االتجاهات والدورات
هائال على أعمال الشــركة أو نتائج
تأثيرا
االقتصـــادية أو مدة وتواريخ هذه االتجاهات والدورات ،والتي يمكن أن تؤثر
ً
ً
بحرا ،مثل الضــرائب
عملياتها التشــغيلية أو وضــعها المالي .وقد تؤثر أي مشــلكة ُتلقي بظاللها على نقل البضــائع ً
أمور أخرى ،ســلباً على نتائج العمليات أو الوضــع
الخاصــة أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو الكوارث الطبيعية ،من بين
ٍ
المالي لل شركة .وكذلك ت صنف بعض المنتجات المطلوب نقلها على أنها محفوفة بالمخاطر .وتعتمد ال شركة على
نقل البضـــائع على أشــاكل مختلفة من أشــاكل النقل إليصـــال المنتجات النهائية للزبائن .ويمكن أن تؤثر مثل هذه
سلبا على أعمال ال شركة
الم شلكات الجيو سيا سية واألعمال الحربية والح صار التجاري والقرصنة ،التي ت ضر بطرق النقل،
ً
ونتائج عملياتها ووضعها المالي.
المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية
ُتصــدر الشــركة المنتجات إلى الدول التي تبنت أســاليب الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح ماكفحة اإلغراق وماكفحة
ا لدعم .و قد يؤدي عدم االلتزام ب هذه القوانين واللوائح إلى فرض رســوم ماكف حة اإلغراق أو ا لدعم على واردات
عالوة على ذلك ،تتأثر واردات الشــركة وصــادراتها برســوم اســتيراد قد تفرضــها بعض
المنتجات إلى تلك البلدان.
ً
الحكومات ،وفق تقديرها .وترى الشــركة أن تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري وغيرها من أشــاكل الرقابة
التجارية من المرجح أن يزداد في المستقبل.
التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو عدم االلتزام بأي من األنظمة واللوائح
ٍّ
تخ ضع ال شركة ألنظمة ولوائح مختلفة قد تتعلق هذه األنظمة واللوائح بمتطلبات التراخيص والتزامات البيئة وال صحة
واألمن وال سالمة و ضوابط األ صول واال ستثمار وموجهات الت سويق ومجموعة من المتطلبات األخرى .وتخ ضع منتجات
البتروكيماويات لمجموعة متنوعة من األنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة با ستخدام المواد ال سامة أو الخطرة التي
تســتخدمها هذه األعمال والتصــرف فيها والتخلص منها .ويمكن أن يكون االلتزام بهذه األنظمة واللوائح ملكفاً ،
وعالوة
وتتحمل ال شركة التاكليف بما في ذلك النفقات الرأ سمالية و ست ستمر في تحملها ،لاللتزام بهذه المتطلبات.
ً
على ذ لك يمكن أن يم ثل عدم االلتزام ب هذه األنظ مة واللوائح أو أي تغييرات تطرأ علي ها ،وب ما في ذ لك َّســن لوائح
وهريا وســلبياً على أعمال الشــركة أو نتائج عملياتها أو وضــعها المالي .إضــافة إلى ذلك ،قد ُتســن
تأثيرا ج
إضــافية،
ً
ً
أنظمة ولوائح جديدة في الم ستقبل وينتج عنها فرض تاكليف إ ضافية تتعلق بااللتزام باللوائح أو م صادرة المنتجات أو
استدعائها أو الغرامات المالية ،والتي قد يؤدي أي منها إعاقة أو حظر تطوير منتجات الشركة وتوزيعها وبيعها.
ٌ
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المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو لكيهما
طرفا فيها أو التي يمكن أن تنشــأ
تخضــع الشــركة للمخاطر المتعلقة باإلجراءات القانونية والتنظيمية التي ُتعد هي
ً
ستقبال وقد تت ضمن هذه المخاطر ،على وجه الخ صوص ،المخاطر المتعلقة بم سؤولية المنتج وقوانين المناف سة
م
ً
وماكفحة االحتاكر ومراقبة ال صادرات وحماية البيانات ،وقانون براءات االختراع وقانون الم شتريات والت شريعات ال ضريبية
وحماية البيئة التي تعمل فيها الشـركة .وقد يؤدي دخول الشــركة طرفاً في الدعاوى القضــائية واإلجراءات التنظيمية
عالوة على ذلك ،ال يمكن التنبؤ بإجراءات التقا ضي
سلبا على سمعتها.
إلى فرض غرامات أو عقوبات ،أو قد يؤثر ذلك
ً
ً
واإلجراءات التنظيمية ،ويمكن أن تؤدي اإلجراءات القانونية أو التنظيمية التي دخلت فيها ال شركة أو ت صبح داخلة فيها
(أو تســوياتها) إلى عقوبات كبيرة قد تؤدي إلى خســـائر وتاكليف ومصــروفات كبيرة .وقد ال تكون هذه الخســـائر
والتاكليف والمصــرو فات مغ طاة بال تأمين أو مغ طاة بالاك مل .و قد تؤدي التحقي قات في االنت هااكت ال قانون ية أو
التنظيمية المحتملة إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية أو غيرها من العواقب المالية السلبية أو لكيهما .وقد يشلك
جوهريا سلبياً على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على سمعة الشركة.
تأثيرا
أي مما سبق
ً
ً
ٍ
المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية الفكرية والتقنية
تعتمد (كيان الســعودية) على مجموعة واســعة من حقوق الملكية الفكرية لدعم أعمالها ،وقد حصــلت ،بهذا
الصــدد على تراخيص لبعض التقنيات التي ُتســتخدم في منشــآتها .وتســتند عمليات الشــركة في المقام األول إلى
تراخيص عمليات التقنية من (ســـابك) وغيرها من األطراف األخرى .وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري أو نزاع
يتعلق باســتخدامه من الجهة ذات الصــلة في الشــركة التوقف عن اســتخدام التقنية المعنية ،وبالتالي قد يؤثر ذلك
ـلبا على قدرة الشــركة على إنتاج المنتجات ذات الصــلة .كما أن عدم قدرة الشــركة على الحفاظ على أي ترخيص قد
سـ ً
ضيال أو الح صول
يتطلب من ال شركة وقف ا ستخدام التقنية وترخيص هذه الحقوق من الغير ب شروط تجارية أقل تف
ً
جوهريا سلبياً على
ثيرا
على تقنية بديلة ذات جودة أو معايير أداء أقل وبتلكفة أكبر .ويمكن أن ي شلك
ً
أي مما سبق تأ ً
ٌ
أعمال الشركة ونتائج عملياتها.
المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات
عدد من أنظمة تقنية المعلومات من أجل تنفيذ عملياتها اليومية .ونتيجة لتزايد تعقيد تقنية
تعتمد الشــركة على
ٍ
المعلومات واالت صاالت اإللكترونية ،فإن ال شركة تكون عر ضة لمخاطر متنوعة ،تتراوح من فقدان البيانات أو سرقتها،
والهج مات اإللكترون ية ،والتوقف عن الع مل وانق طاع األع مال ،إلى تع طل األنظ مة والت قادم التقني ألنظ مة تقن ية
تطورا خطراً على سرية
المعلومات .ت شلك التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات والجرائم عبر اإلنترنت األكثر
ً
البيانات والعمليات والبنية التحتية ألنظمة تقنية المعلومات والشــباكت والمنشـــآت والمنتجات وخدمات الشــركة
وتوافرها وســالمتها .وقد يؤدي عدم توفر البيانات أو اإلخالل بســريتها أو التالعب بها في أنظمة وتطبيقات تقنية
المعلومات المهمة إلى تســرب البيانات والخبرات والدراية على نحو غير خاضــع للســيطرة ويكون له تأثيراً مباشــراً على
عمليات أعمال الشركة.
نعول كثيراً على طاقات فريقنا من الموظفين والمسؤولين
يعتمد نجاح الشركة المستقبلي جزئياً على قدرتها المستمرة على تعيين الموظفين ذوي المهارات العالية ودمجهم
متزايدا على الموظفين ذوي الخبرة وأ صحاب الكفاءات في القطاعات التي تعمل فيها
واالحتفاظ بهم .وال يزال الطلب
ً
الشــركة وتســتمر المنافســة في الظفر بمواهبهم .وربما ال ُتوفق الشــركة في مســعاها إلى تعيين الموظفين
المؤهلين الالزمين أو تدريبهم أو االحتفاظ بهم في المســتقبل .كما تعتمد الشــركة على موظفيها التنفيذيين
والموظفين الرئيســيين ،ويقود نجاح أعمالها أداء هؤالء المســؤولين والموظفين الرئيســيين وقدرة الشــركة على
االحتفاظ بهم .وقد تؤثر الخســارة غير المتوقعة لخدمات المســؤولين التنفيذيين أو الموظفين الرئيســيين لدينا تأثيرا
جوهرياً و سلبياً على أعمال ال شركة أو نتائج عملياتها أو و ضعها المالي .قد نحتاج إلى تقديم تعوي ضات ومزايا أخرى
مناف سة لجذب الموظفين الرئي سيين وا ستبقائهم في الم ستقبل .فإذا لم ت ستطع ال شركة تعيين أفراد مؤهلين
جدد لدعم أعمالها ،فقد يؤثر ذلك تأثيراً جوهرياً وسلبياً على الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.
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 .7التحليل الجغرافي لإليرادات
يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:
5%
13%

آسيا
الشرق األوسط وأفريقيا

50%

أوروبا
أخرى

32%

الشرق األوسط :يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

ويبين الجدول التالي القيمة االجمالية لإليرادات حسب المناطق الجغرافية:
النسبة المئوية لإليرادات

اإليرادات (بمليون الرياالت)

المنطقة الجغرافية
آسيا

%50

4768

الشرق األوسط وأفريقيا

%32

3052

أوروبا

%13

1240

أخرى

%5

476

%100

9,536

المجموع
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 .8األصول والخصوم ونتائج األعمال
 قائمة المركز المالي (بآالف الرياالت):
البيان
موجودات متداولة

2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

5,381,729

9,173,922

6,759,567

6,062,384

6,024,852

موجودات غير
متداولة

29,946,065

31,521,004

33,551,723

34,968,154

36,175,512

إجمالي الموجودات

35,327,794

40,694,926

40,311,290

41,030,538

42,200,364

مطلوبات متداولة

2,886,750

3,295,944

3,350,402

3,492,820

4,246,157

قروض طويلة األجل
والمطلوبات األخرى

17,488,180

21,700,622

23,052,842

24,286,373

25,148,292

حقوق المساهمين

14,952,864

15,698,360

13,908,046

13,251,345

12,805,915

إجمالي المطلوبات
وحقوق المساهمين

35,327,794

40,694,926

40,311,290

41,030,538

42,200,364

 قائمة الدخل (بآالف الرياالت):
2019م

2018م

2017م

2016م

2015م

البيان

9,536,400

12,263,159

9,983,926

8,608,817

7,975,715

)( 8,477,343

()8,897,832

()7,755,541

()6,842,560

()8,184,754

1,059,057

3,365,327

2,228,385

1,766,257

()209,039

اإليرادات (المصاريف)
األخرى

109,435

176,259

22,676

21,992

7,267

حصة الشركة في صافي
ربح (خسارة) شركة تابعة

18,334

48,491

49,477

35,951

()52

مصاريف بيع وإدارية
وعمومية

)(680,056

()704,745

()597,901

))707,061

()384,491

مصاريف مالية

)(1,045,319

()1,004,238

()910,335

()868,366

()573,643

الزاكة

)(98,229

()178,846

()124,128

()96,716

()83,047

صافي الربح (الخسارة)

)(636,778

1,702,248

668,174

152,057

()1,243,005

المبيعات
تلكفة المبيعات
إجمالي الربح
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 .9إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية
حققت الشــركة وهلل الحمد مبيعات بلغت قيمتها  9,53مليار ريال خالل العام 2019م ،مقابل مبيعات بلغت قيمتها
 12,26مليار ريال خالل العام 2018م ،بانخفاض نســبته  %22كما حققت ربح إجمالي قدره  1,05مليار ريال ،مقابل ربح
إجمالي قدره  3,36مليار ريال ،فيما بلغ الربح الت شغيلي  379مليون ريال خالل العام 2019م ،وذلك بعد خ صم م صاريف
البيع والم صاريف اإلدارية والعمومية ،مقابل ربح ت شغيلي  2,66مليار ريال لعام 2018م .ويعود سبب االنخفاض النتائج
المالية إلى انخفاض متو سط أ سعار البيع لمعظم المنتجات .وت سعى ال شركة على اال ستمرار بتخفيض التاكليف وتنويع
المنتجات والدخول في أسواق جديده بهدف تحقيق أهدافها الموضوعة.

البند

بآالف الريـاالت
 2019م

المبيعات

9,536,400

تلكفة المبيعات

)( 8,477,343

مجمل الربح

1,059,057

إيرادات تشغيلية أخرى
مصروفات تشغيلية
أخرى
الربح التشغيلي

 2018م

التغييرات
( )+أو ()-

نسبة التغيير

12,263,159

()2,726,759

%22-

()8,897,832

420,489

%5

()2,306,270

%69-

3,365,327

-

-

-

-

()680,056

((704,745

24,689

%4

379,001

2,660,582

()2,281,581

%86-

 .10اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
ال يوجد اختالف عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
 .11تقرير مراجع الحسابات بشأن القوائم المالية
يظهر تقرير مراجع الحسابات أن القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية ،وال يوجد أية تحفظات عليها.
 .12سياسة توزيع األرباح
من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة واهتمامه على تحقيق التوازن في توزيعات األرباح للمساهمين سواء اكنت
نقدية أو من خالل توزيع أسهم مجانية مع الحفاظ على نمو الشركة في ضوء الخطط التوسعية واالستثمارية وذلك
وفق الضوابط واإلجراءات من الجهات ذات العالقة ولوائح وسياسات الشركة ،وبناء على ذلك فقد اعتمد مجلس اإلدارة
ً
سياسة توزيع األرباح تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم توزيعات األرباح على المساهمين ،وهي على النحو التالي- :
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أوال :القيود النظامية :يجب على الشركة أن تلتزم باآلتي:
ً





تجنيب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويقف هذا االقتطاع متى ما بلغ االحتياطي المذكور
 %30من رأس المال المدفوع.
تجنيب أي أنواع أخرى من االحتياطيات والمخصصات التي تقررها الجمعية العامة العادية.
عدم توزيع أرباح عن السنوات التالية ألي سنة مالية لم توزع الشركة أرباح عنها إال بعد دفع النسبة المحددة
وفقا لحكم المادة الرابعة عشر بعد المائة ( )114من نظام الشراكت ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة.
عدم توزيع مبالغ تتجاوز الربح المحقق على السهم للعام المالي ما لم يكن هناك رصيد متوفر من سنوات
سابقة في حساب األرباح المبقاة  ،وفي هذه الحالة يجب أن ال يتجاوز المبلغ المقرر توزيعه في نهاية العام
المالي هذا الرصيد.

ثانياً  :ضوابط توزيع األرباح :توزع الشركة على المساهمين نسبة من األرباح الصافية المرحلية أو السنوية وفق االعتبارات
التالية:









يحصل توزيع األرباح في المواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة عن
الجهات الرقابية.
مدى تحقيق الشركة أرباح ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام.
قائمة التدفقات النقدية المتوقعة لتحديد االلتزامات المالية لتغطية رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.
االعتبارات القانونية والنظامية األخرى ،وأي قيود على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية إن وجدت.
تقييم مجلس اإلدارة مدى الحاجة لزيادة رأس المال من خالل توزيع أسهم مجانية بناء على ما يتوفر لدى الشركة
من رصيد في حساب األرباح المبقاة مع األخذ في االعتبار التوسعات المستقبلية للشركة بحيث يتناسب رأس
مال الشركة مع خطط التوسع والتوصية للجمعية العامة غير العادية بذلك.
تجنيب  %10من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور  %30من رأس المال.
للجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي
ً
اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

 .13التغير في ملكية األسهم ألشخاص غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
لم يقم أي من المساهمين غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين بتبليغ الشركة بأي تغيير في ملكية األسهم
خالل السنة المنتهية في 2019/12/31م.
 .14المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:
بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام 2019م )17,966,216( ،مليون ريال
سعودي ،مقابل ( )22,709,784مليون ريال سعودي نهاية العام 2018م ،وذلك بانخفاض قدرة ( )4,743,566مليون
ريال سعودي بانخفاض نسبته  .%21وذلك نتيجة تطبيق استراتيجية الشركة في تخفيض القروض وتاكليف التمويل ،تم
توفير هذه القروض والتسهيالت المستحقة على الشركة من صندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق
االستثمارات العامة وباالتفاق مع المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية والعالمية ،كما بدأت الشركة من تاريخ 30
يونيو  2011م سداد القروض المستحقة عليها على شلك دفعات نصف سنوية.
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الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2019م (آالف الرياالت):
مدة
القرض

الجهة المقرضة

المبلغ
المقترض

اتفاقيات تسهيالت مالية
بضمان واكالت تصدير ائتمانية
عالمية

7,267,723

12

اتفاقية تسهيالت تجارية

2,722,296

12

1,656,454

اتفاقية تسهيالت إسالمية

3,863,697

12

2,351,027

3,424

اتفاقية تسهيالت مع صندوق
االستثمارات العامة

4,001,250

12

1,595,425

1,794

300,094

اتفاقية تسهيالت مع صندوق
التنمية الصناعية السعودي

2,433,451

13

565,238

55,882

203,000

418,120

اتفاقيات تسهيالت مالية
بضمان من المساهم الرئيس

12,000,000

18

11,838,394

161,606

12,000,000

-

اتفاقية تسهيالت إسالمية
لرأس المال العامل

2,414,151

15

2,410,700

0

17

2,410,683

اتفاقية مرابحة اسالميه مع
البنك األهلي التجاري

7,500,000

7

0

7,125,000

49,008

7,075,992

اتفاقية مرابحة اسالميه مع
البنك السعودي الفرنسي

1,500,000

8

0

1,500,000

14,538

1,485,462

مجموع القروض التجارية
طويلة األجل

43,702,568

-

22,709,784

8,851,709

13,595,276

17,966,216

(سنة)

رصيد بداية
العام

رصيد إضافي
خالل العام

المبالغ المدفوعة /
ما تم سداده

رصيد نهاية
العام

2,292,546

1,580

409,536

1,884,590

2,423

255,896

1,402,981

363,188

1,991,263
1,297,125

الدين
 .15وصف ألنشطة أدوات َّ
ليس هناك أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها
أو منحتها الشركة ،كذلك ليست هناك حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية
تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها ،أو منحتها الشركة خالل السنة المالية .وأيضاً ليس هناك
أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.
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 .16حوكمة الشراكت
تتبنى ال شركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة ال شراكت بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة ال صادرة من الجهات
التنظيمية ،وبما يتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة وأفضـــل ممارســـاتها ،حيث وضــعت الشــركة اإلطار العام
لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خاللها تحدد األدوار والمسؤوليات ،وكيفية اتخاذ
القرارات ومباشرتها ،والرقابة على تنفيذها ،في ظل قواعد الشفافية التي تحقق المساءلة وتعزز كفاية األداء ،وذلك
ا ستناداً إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة ،ويتولى مجلس اإلدارة متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سالمة
ودقة التطبيق لضــمان االلتزام بأفضــل ممارســات الحوكمة ،والتأكد من تبني وتطبيق أفضــل األنظمة العالمية في
الضبط وااللتزام ،التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.
كما أن الشــركة تقوم بتطبيق جميع األحاكم الواردة في الئحة حوكمة الشــراكت الصــادرة عن هيئة الســوق المالية،
باستثناء األحاكم الواردة أدناه:
رقم المادة  /الفقرة
الــمــادة الــرابــعــة
وا ل خمســـون :ت كوين
لج نة المراجعة ،الفقرة
(ب).

نص المادة  /الفقرة

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً
مستقال
ً

ا ل مادة ا ل خامســـة في حال تشــك يل مجلس اإلدارة لج نة
والتســعون :تشــكيل مختصـــة بحوك مة الشــراكت ،فعل يه أن
لجنة حوكمة الشراكت يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب
ال مادة الراب عة والتســـعين من هذه
الالئ حة ،وعلى هذه اللج نة م تاب عة أي
موضــوعات بشـــأن تطبيقات الحوكمة،
وتزويد مجلس اإلدارة ،ســنويا على األقل،
بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

أسباب عدم التطبيق
يرى مجلس إدارة الشــركة بأن وجود إثنين من أعضـــاء
اللجنة من خارج المجلس باإلضـــافة إلى وجود عضــو
م ستقل كفيل بتحقيق اال ستقالل الذي يعزز من كفاءة
أعمال اللجنة ،وتجدر اإلشارة الى أن اللجنة تعين من بين
أعضائها رئيساً وذلك بناء على الئحتها المعتمدة ،حيث
ً
تم اختيار رئيس اللجنة بإجماع أعضائها.
بناء على المادة الخمســون من الئحة حوكمة الشــراكت
ً
والتي تنص على أن يشلك مجلس اإلدارة لجاناً متخصصة
وفقاً لحاجة ال شركة وظروفها وأو ضاعها بما يمكنها
من تأد ية م هام ها بف عال ية ،ال يرى مجلس اإلدارة
تشــكيل لجنة متخصــصــة بحوكمة الشــراكت وذلك إلن
أع مال مجلس اإلدارة ول جا نه المنبث قة ت عتبر من
المكونات الرئيســية للحوكمة ولك منها يســاهم في
تحقيق أهدافها.

 .17مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء ،وقد تم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/3/20م
تعيين أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ،حيث تم اختيار أعضاء المجلس وفقاً ألسلوب التصويت التراكمي .ويتكون
مجلس اإلدارة الحالي من األعضاء التالية أسمائهم:
العضو
م /عـمر بن عـبدهللا العـمـودي
د /ولــيـد بـن أحـمـد الـشـلفان
م /سلطان بن محمد بن بتال
م /مـحـمـد بن عبدالرحمن الزهراني
م /علي بن سعيد الخريمي
أ /طارق بن عبدهللا الـعبـدالـهادي
أ /يـحـيـى بـن عـيـسـى األنـصــاري

تصنيف العضوية
غير تنفيذي
غير تنفيذي
غير تنفيذي

منصب العضو
رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي
مستقل
مستقل
مستقل

عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

وبحسب ما نصت عليه المادة رقم ( )17من النظام األساس للشركة التي ورد فيه "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة
مؤلف من سبعة ( )7أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات ،على أن يكون للشركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك) الحق في أن تعين أو ترشح أربعة ( )4أعضاء تختار من بينهم رئيس مجلس اإلدارة
ونائبه ،ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة"

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م

47 - 21

Classification: Internal Use

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات وعضوية مجالس اإلدارات ألعضاء مجلس اإلدارة:

المهندس  /عمر بن عبد هللا العمودي

رئيس مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية:
نائب الرئيس التنفيذي للهندســة وإدارة المشــاريع في الشــركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك)
الوظائف السابقة والخبرات:
رئيس الشــركة الســعود ية األوروب ية للبتروكي ماو يات – ابن زهر
(شركة تابعة لسابك).
رئيس الشــركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شــركة تابعة
لسابك).
المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في اله ندســـة الكيم يائ ية من جام عة الم لك
فهد للبترول والمعادن ،والماجستير في الهندسة الكيميائية من
جامعة دريكسل الواليات المتحدة األمريكية.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

 .1شركة كيان ال سعودية للبتروكيماويات – كيان ال سعودية
(شركة تابعة لسابك).

الدكتور /وليد بن أحمد الشلفان

نائب رئيس مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

الوظائف الحالية :نائب الرئيس ،التقنية واالبتاكر للبوليمرات ،في الشــركة
السعودية للصناعات األساسية (سابك).
الو ظائف الســـاب قة والخبرات :مدير عام التقن ية لو حدة األع مال
االستراتيجية للبتروكيماويات في الشركة السعودية للصناعات األساسية
(سابك).
مدير عام األبحاث المتقدمة (شركة سابك).
نائب رئيس لوحدة أعمال البولي ايثيلين عالي الكثافة والبي في ســي
والبولسترين (شركة سابك).
نائب رئيس لوحدة أعمال البولي بروبلين ومركباته (شركة سابك).
المؤهل العلمي :درجة الباكلوريوس هند سه مياكنيكيه (جامعة الملك
ســعود) ،والماجســتير في هندســـة المعادن من جامعة شــيفيلد
بالمملكة المتحدة ،والدكتوراه في هندســة وعلوم المواد من جامعة
كولورادو للمناجم بالواليات المتحدة األمريكية.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

خارج المملكة:

.1عضو مجلس إدارة مشاريع نمو ساحل الخليج المشترك
في الواليات المتحدة األمريكية.
 .2عضو مجلس إدارة شركة الومنيوم البحرين ألبا
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة:

.1ال شركة ال سعودية للكيماويات المتخ ص صة – المتخ ص صة
(شركة تابعة لسابك).
.2الشــركة الســعودية للميثانول – الرازي (شــركة تابعة
لسابك).
.3الشركة السعودية للبتروكيماويات  -صدف (شركة تابعة
لسابك).
.4ال شركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا ( شركة تابعة
لسابك).
.5ال شركة ال شرقية للبتروكيماويات – شرق ( شركة تابعة
لسابك).
.6الشركة العربية لأللياف الصناعية – ابن رشد (شركة تابعة
لسابك).
.7شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

.1شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية
(شركة تابعة لسابك).
.2الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير.
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها:

داخل المملكة

.1الشركة السعودية للبتروكيماويات – صدف (شركة تابعة
لسابك).
.2الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر
(شركة تابعة لسابك).

.8الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) شركة تابعة لسابك.
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المهندس  /سلطان بن محمد بن بتال

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

المهندس  /علي بن سعيد الخريمي

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر

الوظيفة الحالية:
نائب الرئيس لمكتب سابك للتحول.

الوظيفة الحالية:
متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:
نائب الرئيس للتخطيط االستراتيجي (شركة سابك)  -نائب الرئيس لفنار بلس
العالمي (شركة سابك).
نائب الرئيس لوحدة األعمال للبالستيك (شركة سابك)  -نائب الرئيس لتقنية
المعلومات (شركة سابك).

الوظائف السابقة والخبرات:
الرئيس التنفيذي لشركة االسمنت العربية.
رئيس شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات – ينبت (شركة تابعة
لسابك).
نائب الرئيس للقانونية والمراجعة (شركة سابك)  -نائب الرئيس لألبحاث
والتطوير (شركة سابك).
نائب الرئيس لعمليات التشغيل (شركة سابك).

المؤهل العلمي :
در جة الباكلوريوس في اله ندســـة الكهر بائ ية من جام عة بي بي بي
بالمملكة المتحدة ،والماج ستير في اإلدارة من جامعة سنترال مي شيغان
بالواليات المتحدة األمريكية.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة
 .1شركة كيان ال سعودية للبتروكيماويات – كيان ال سعودية ( شركة تابعة
لسابك).
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
.1الشركة السعودية لالستثمارات الصناعية – دسر.
.2شركة الجبيل لألسمدة – البيروني.
.3شركة بتروكيميا العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة
تابعة لسابك).
.4شركة سابك للخدمات.
خارج المملكة
.1شركة سابك آسيا باسيفيك بي تي إي.
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المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في الهندســة الكيميائية من جامعة الملك فهد
للبترول والمعادن ،وال ماجســتير في إدارة األعمال من جامعة الملك
فهد للبترول والمعادن.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة
.1شـركة كيان السـعودية للبتروكيماويات – كيان السـعودية (شـركة
تابعة لسابك).
.2شركة تقنيات مركبات البالستيك المتقدمة
.3شركة الطاقة الفعالة (انرجو).
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة

.1ال شركة ال سعودية للبتروكيماويات – صدف ( شركة تابعة
لسابك).
 .2شركة ينبع ال سعودية للبتروكيماويات – ينبت ( شركة تابعة
لسابك).
.3الشــركة الســعودية األوروب ية للبتروكي ماويات – ابن زهر
(شركة تابعة لسابك).
 .4شركة عبدهللا ابراهيم السبيعي القابضة
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االستاذ /طارق بن عبد هللا العبد الهادي

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

االستاذ /يحيي بن عيسى األنصاري

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية:
رئيس مجلس المديرين لشركة التاكمل للحلول االقتصادية المحدودة.

الوظيفة الحالية:
متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:
مدير مصــنع الجاليكول  -الشــركة الشــرقية للبتروكيماويات  -شــرق
(شركة تابعة لسابك).
نائب الرئيس التنفيذي لشــركة إدارة وتطوير المشـــاريع الصــناعية
المحدودة.
نائب العضو المنتدب لشركة الكيان (كيان).

الوظائف السابقة والخبرات:
العضو المنتدب لشركة الكيان للبتروكيماويات (كيان).
مدير عام التعوي ضات والمزايا ( شركة سابك)  -رئيس شركة طيف ( شركة تابعة
لسابك).
مدير عام الشــؤن االدارية والمالية  -الشــركة الشــرقية للبتروكيماويات (شــركة
تابعة لسابك).
مدير عام منطقة االعمال الشمالية – الشركة السعودية للكهرباء.

المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في علوم الكيم ياء الصــ ناع ية من جام عة الملك
فهد للبترول والمعادن
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:

داخل المملكة
 .1شركة كيان ال سعودية للبتروكيماويات – كيان ال سعودية
(شركة تابعة لسابك).
.2شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية.
.3شركة الكيان للبتروكيماويات.
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة
.1شركة الجبيل لخدمات الطاقة
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المؤهل العلمي:
در جة الباكلوريوس في اإلدارة الصــ ناع ية من جام عة تراي ســت يت – أمرياك،
والماجستير في ادارة األعمال من جامعة بردفورد – بريطانيا.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة
.1شــركة كيان الســعودية للبتروكيماويات – كيان الســعودية (شــركة تابعة
لسابك).
.2شركة الكيان للبتروكيماويات.
.3شركة الطاقة الفعالة (انرجو).
.4شركة الكهرومياكنيكية السعودية.
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
ال يوجد
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المهندس /محمد بن عبد الرحمن الزهراني

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

الوظيفة الحالية:
نائب الرئيس لوحدة أعمال الكيماويات
الوظائف السابقة والخبرات:
 /1الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحديد والصلب – حديد (شركة
تابعة لسابك)
 /2الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للبتروكيماويات –صدف (شركة
تابعة لسابك)
/3مدير عام تنفيذي للشركة السعودية اليابانية أكريلونيتريل
 /4مدير عام التشـغيل للشـركة الشـرقية للبتروكيماويات – شـرق (شـركة
تابعة لسابك)
المؤهل العلمي:
/1درجة الباكلوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود.
 /2درجة الماج ستير في إدارة األعمال التنفيذية من مدرسة ثندربيرد لإلدارة
العالمية.
عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:

داخل المملكة
 .1شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية (شركة
تابعة لسابك)
.2شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية – كيم تانك
(شركة تابعة لسابك)
 .3شركة سابك لخدمات التخزين المحدودة – ساب تانك
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة
.1الشركة الشرقية للبتروكيماويات  -شرق (شركة تابعة لسابك)
خارج المملكة
.1شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم  -جارمكو
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات ألعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:

المهندس  /عبد العزيز بن عبد هللا الحبردي

عضو لجنة الماكفآت والترشيحات
الوظيفة الحالية:
متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:
رئيس شركة الجبيل للبتروكيماويات – كيميا (شركة تابعة لسابك).
رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في علوم الهندسة المياكنيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

المهندس  /منصور بن صالح الخربوش

عضو لجنة المراجعة
الوظيفة الحالية:
متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:
نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات المتخصصة (شركة سابك).
الرئيس التنفيذي لمجموعة الراجحي القابضة  -المشرف العام على مشروع الخدمات المشتركة -وزارة
الخدمة المدنية.
المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا الحكومية -الواليات المتحدة االمريكية،
والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا الحكومية -الواليات المتحدة االمريكية.

االستاذ /الوليد بن فهد السناني

عضو لجنة المراجعة

الوظيفة الحالية:
مدير تنفيذي ،حوكمة الشراكت( .شركة سابك)
الوظائف السابقة والخبرات:
عدة وظائف ومهام خالل عمله في هيئة ال سوق المالية منها :مدير إدارة حوكمة ال شراكت ،ومدير إدارة
المخاطر.
عضو هيئة التدريس في لكية إدارة األعمال بجامعة األمير سلطان.
المؤهل العلمي:
درجة الباكلوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود ،والماجستير في التجارة من جامعة غرب استراليا،
والماجستير في المحاسبة من جامعة ملبورن.
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 .18اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور للك اجتماع:
عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر2019م ،حيث يوضــح الجدول
التالي سجل حضور لك عضو الجتماعات مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادها:
سجل الحضور
االجتماع األول

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

 21فبراير 2019

 09مايو 2019

 06أكتوبر 2018

 22ديسمبر 2019

م/عمر بن عبدهللا العمودي









4

د /وليد بن أحمد الـشلفان









4

م /سلطان بن محمد بن بتال









4

م /علي بن سعيد الخريمي









4

أ /طارق بن عبدهلل العبدالهادي









4

أ /يحيى بن عيسى األنصاري









4

ال ينطبق

ال ينطبق





2

-

ال ينطبق

ال ينطبق

1

اسم العضو

م /محمد بن عبدالرحمن الزهراني ()1
أ /محمد بن عبدهللا الغامدي ()2

اإلجمالي



( )1بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م
( )2انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م
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 .19اإلدارة التنفيذية:


الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:
المهندس /عمر بن علي الرحيلي
الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات
عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول – الرازي (شركة تابعة لسابك).
العضو التنفيذي بمجلس إدارة الشركة السعودية للبيتانول (سابوكو).
الوظائف السابقة والخبرات
المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية – كيان السعودية.
مدير أعلى إلدارة سالمة األصول الهندسية – ينبت (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى إلدارة تشغيل األوليفينات – ينبت (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى إلدارة تشغيل المنافع – ينبت (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية من جامعة الملك عبد العزيز.
دبلوم تنف يذي لتطوير الق ياديين التنف يذيين-لك ية وارتون للتعليم التنف يذي من جام عة بنســل فان يا -
الواليات المتحدة األمريكية.

المهندس /عبد هللا بن عبد اللطيف بو عائشة
المدير التنفيذي للصيانة
العضو التنفيذي بمجلس إدارة الشركة السعودية للبيتانول (سابوكو).
الوظائف السابقة والخبرات
المدير التنفيذي للدعم التقني – شركة كيان السعودية
مدير أعلى مصنع البولي إيثلين – شركة بتروكيميا (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى إدارة الفحص والتفتيش – شركة بتروكيميا (شركة تابعة لسابك).
مدير إدارة الفحص والتفتيش – شركة بتروكيميا (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم الهندســـة المياكنيكية التطبيقية من جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن.

المهندس /مسند بن مطرود الشمري
المدير التنفيذي لدعم التشغيل والمنتجات المتخصصة
الوظائف السابقة والخبرات
مدير عام دعم التصنيع – شركة حديد (شركة تابعة لسابك).
مدير عام الصلب واالختزال المباشر – شركة حديد (شركة تابعة لسابك).
مدير عام الصيانة – شركة كيان السعودية( .شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم اله ندســـة المياكنيك ية التطبيق ية من جام عة الم لك ف هد للبترول
والمعادن ،والماجســتير التنفيذي في إدارة األعمال -لكية ثندربيرد لإلدارة العالمية من جامعة والية
اريزونا  -الواليات المتحدة األمريكية.
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المهندس /سعيد بن عطية الغامدي
المدير التنفيذي لتشغيل البوليمرات
الوظائف السابقة والخبرات
مدير عام المشاريع  -شركه صدف (شركة تابعة لسابك).
مدير عام الشؤون الفنية  -شركه صدف (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى تشغيل االيثلين جاليكول واالوليفينات والمنافع  -شركه شرق (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

المهندس /رائد بن سعود القليطي
المدير التنفيذي للدعم التقني
الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى إدارة تخطيط األعمال – شركة ينبت (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى إدارة األوليفنات – شركة ينبت (شركة تابعة لسابك).
مدير إدارة اإليثلين – شركة ينبت (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

المهندس /إبراهيم بن محمد الرفاعي
المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية
الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى لتشغيل بولي كربونات – شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى هندسة العمليات – شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك)
مدير أعلى لتشغيل بولي إثلين عالي الكثافة – شركة كيان السعودية (شركة تابعة لسابك).
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم اله ندســـة الكيم يائ ية من جام عة الم لك ف هد للبترول والم عادن،
والماجستير التنفيذي في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

األستاذ /عائد بن حبيب آل حيدر
المدير التنفيذي المالية والتخطيط
أمين سر مجلس اإلدارة
الوظائف السابقة والخبرات
مراقب مالي في شركة الخبر لتطوير المشاريع.
محلل مالي في الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم).
مدقق رئيسي في برايس وترهاوس كوبرز.
المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

 .20مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:
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. 20مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خالل العام 2019م ،تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
وأزواجهم وأوالدهم القصر ،وذلك على النحو التالي:
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة
ً
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
بداية العام
االسم

نهاية العام

عدد األسهم

أدوات
الدين

نسبة التملك

عدد األسهم

أدوات
الدين

نسبة
التملك

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

م/عمر بن عبدهللا العمودي

214,200

-

-

214,200

-

-

-

-

د /وليد بن أحمد الـشلفان

-

-

-

-

-

-

-

-

م /سلطان بن محمد بن بتال

53,214

م /محمد بن عبدالرحمن الزهراني()1

53,214
ال ينطبق

م /علي بن سعيد الخريمي

1,000

-

-

-

-

-

1,000

أ /طارق بن عبدهللا العبدالهادي

17,536

-

-

17,536

-

-

-

-

أ /يحيى بن عيسى األنصاري

9,344

-

-

9,344

-

-

-

-

24,000

-

-

-

-

أ /محمد بن عبدهللا الغامدي()2

ال ينطبق

( )1بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م
( )2انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م

ثاني ًا :كبار التنفيذيين
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة
االسم

بداية العام
أدوات
الدين

نهاية العام
أدوات
الدين

نسبة
التملك

صافي
التغيير

نسبة
التغيير

م /عمر بن علي الرحيلي

-

-

-

-

-

-

-

-

م /مسند بن مطرود الشمري

-

-

-

-

-

-

-

-

م /عبدهللا بن عبداللطيف بو عائشة

-

-

-

-

-

-

-

-

م /سعيد بن عطية الغامدي

-

-

-

-

-

-

-

-

م /رائد بن سعود القليطي

-

-

-

-

-

-

-

-

م /إبراهيم بن محمد الرفاعي

-

-

-

-

-

-

-

-

أ /عائد بن حبيب آل حيدر

-

-

-

-

-

-

-

-

عدد األسهم
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 .21ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية:
في ضــوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضــاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصــوص عليها في
نظام الشــراكت ،والئحة حوكمة الشــراكت ،والضــوابط واإلجراءات التنظيمية الصــادرة تنفيذاً لنظام الشــراكت الخاصــة
بال شراكت الم ساهمة المدرجة ،ونظام ال شركة األ ساس ،تكون ماكفآت أع ضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار
التنفيذيين وفقاً للمبادئ وللقواعد التالية:
أوال :أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:
ً








يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصــية لجنة الماكفآت والترشــيحات -ماكفآت أعضــاء مجلس اإلدارة ولجانه
المنبثقة وفقاً للمبادئ التالية:
وعامال لتحفيز أعضــاء مجلس
االســتراتيجية،
الشــركة
أهداف
مع
 أن يكون تنظيم الماكفآت
متوافقاَّ
ً
اإلدارة ول جا نه المنبث قة على تحقيق ت لك األ هداف ،وتعزيز قدرة الشــر كة على تنم ية أع مال ها
واستدامتها.
 أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونشاطها وحجمها ،والمهارات والخبرات المطلوبة.
عامال في جذب أعضـــاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة
 أن تكون
ً
الشركة في تحقيق أهدافها.
يستحق عضو مجلس االدارة ماكفأة سنوية مقدارها  200,000ريال سعودي ،وذلك مقابل ع ضويته في
المجلس.
يســتحق عضــو مجلس االدارة المشـــارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) ماكفأة
سنوية مقدارها  150,000ريال سعودي سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة او عدة لجان.
ً
يســتحق العضــو (من غير أعضــاء مجلس اإلدارة) المشــارك في إحدى لجان المجلس (بما في ذلك لجنة
المراجعة) ماكفأة سنوية قدرها  150,000ريال سعودي سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة او عدة
ً
لجان.
يحق للشــركة المطالبة بالتعويض عن الضــرر الذي يلحق بســمعتها واســترداد ما صــرف من ماكفآت
وتعويضات وأي تاكليف أخرى تحملتها الشركة ،وذلك في حال:
 ارتاكب العضو عمل ُم ِخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية
السعودية أو في أي بلد آخر.
 عند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.
 انهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة-بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة
دون عذر مشروع يقبله مجلس اإلدارة.

ثانيا :كبار التنفيذيين:


يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصــية لجنة الماكفآت والترشــيحات -ماكفآت كبار التنفيذيين ،على ان تكون
وفقاً للمبادئ التالية:
وعامال لتحفيز كبار
االســتراتيجية،
الشــركة
أهداف
مع
متوافقة
ــات
ـ
والتعويض
الماكفآت
 أن تكون
ً
التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف ،وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.
 أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونشاطها وحجمها ،والمهارات والخبرات المطلوبة.
 أن تمكن ال شركة من ا ستقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين
الشركة من تحقيق أهدافها.
 أال ت سبب أي تعارض في الم صالح من شأنه أن يؤثر سلبا على م صلحة ال شركة وقدرتها على تحقيق
أهدافها.
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ثالثاً :تو ضيح العالقة بين الماك فآت الممنوحة و سيا سة الماكفآت المعمول بها ،وبيان أي انحراف جوهري عن هذه
السياسة.
يحدد مجلس اإلدارة – بناء على تو صية لجنة الماكفآت والتر شيحات – ماكفآت لكاً من أع ضاء مجلس اإلدارة وأع ضاء
اللجان وكبار التنفيذيين ،وفقاً للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس
اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة لل شركة .ولهذا ي ستحق الع ضو الماكفآت
الممنوحة له بناء على ذلك ،وعليه ال يوجد أي انحراف جوهري على السياسة المعمول بها.
وتبين الجداول التالية الماكفآت والتعويضــات ألعضــاء مجلس اإلدارة وأعضــاء اللجان وكبار التنفيذيين بمن فيهم
الرئيس التنفيذي والمدير المالي ،التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م:
أ .ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
الماكفآت الثابتة

مبلغ معين()1

بدل حضور جلسات المجلس

مجموع بدل حضور جلسات اللجان

مزايا عينية

ماكفأة االعمال الفنية اإلدارية واالستشارية

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

المجموع

نسبة من األرباح

ماكفآت دورية

خطط تحفيزية قصيرة االجل

خطط تحفيزية طويلة االجل

االسهم الممنوحة

المجموع

ماكفأة نهاية الخدمة

المجموع اللكي

بدل المصروفات

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

الماكفآت المتغيرة

أوال :األعضاء المستقلين
ً
أ /يحيي بن عيسى األنصاري

200,000

12,000

21,000

0

0

0

233,000

0

0

0

0

0

0

0

233,000

0

أ /طارق بن عبدهللا
العبدالهادي

200,000

12,000

18,000

0

0

0

230,000

0

0

0

0

0

0

0

230,000

0

م/علي بن سعيد الخريمي

200,000

12,000

15,000

0

0

0

227,000

0

0

0

0

0

0

0

227,000

0

600,000

36,000

54,000

0

0

0

690,000

0

0

0

0

0

0

690,000

0

المجموع
ثانياً  :األعضاء غير التنفيذيين
م /عمر بن عبدهللا العمودي

200,000

12,000

0

0

0

0

212,000

0

0

0

0

0

0

0

212,000

0

د /وليد بن أحمد الشلفان

200,000

12,000

33,000

0

0

0

245,000

0

0

0

0

0

0

0

245,000

0

م /سلطان بن محمد بن بتال

200,000

12,000

21,000

0

0

0

233,000

0

0

0

0

0

0

0

233,000

0

0

6,000

6,000

0

0

0

12,000

0

0

0

0

0

0

0

12,000

0

أ /محمد بن عبدهللا الغامدي()3

200,000

3,000

15,000

0

0

0

218,000

0

0

0

0

0

0

0

218,000

0

المجموع

800,000

45,000

75,000

0

0

0

920,000

0

0

0

0

0

0

0

920,000

0

م /محمد بن عبدالرحمن
الزهراني()2

( )1المبلغ المعين المرصود يمثل الماكفأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام 2018م والتي تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة في أبريل 2019م.
أما الماكفأة السنوية عن عضوية المجلس لعام 2019م سيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة المقرر انعقادها في أبريل 2020م.
( )2بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م
( )3انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م.
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ب .أعضاء لجان المجلس
الماكفآت الثابتة

بدل حضور الجلسات

المجموع

العضو

66,164

9,000

75,164

م /منصور بن صالح الخربوش

150,000

18,000

168,000

أ /طارق بن عبدهللا العبدالهادي

150,000

18,000

168,000

د /وليد بن أحمد الشلفان

150,000

18,000

168,000

أ /الوليد بن فهد السناني

150,000

18,000

168,000

أ /يحيى بن عيسى األنصاري

150,000

21,000

171,000

م /عبد العزيز بن عبدهللا الحبردي

150,000

21,000

171,000

م /سلطان بن محمد بن بتال

150,000

21,000

171,000



أعضاء لجنة المراجعة

أ /محمد بن عبدهللا الغامدي ()2





أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

أعضاء لجنة إدارة المخاطر

م /علي بن سعيد الخريمي

150,000

15,000

165,000

د /وليد بن أحمد الشلفان

0

15,000

15,000

72,328

6,000

78,328

0

6,000

6,000

م/محمد بن عبدالرحمن الزهراني ()1
أ /محمد بن عبدهللا الغامدي ()2

( )1بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م.
( )2انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م.
( )3بناء على سياسة ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة (يستحق عضو مجلس االدارة المشارك في
اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) ماكفأة سنوية سواء اكن العضو مشاراكً في لجنة واحدة او عدة لجان.
ً
مالحظة :الماكفآت الثابتة هي الماكفآت التي تم صرفها خالل العام  2019م والتي تخص العام 2018م.

ج .كبار التنفيذيين

رواتب

بدالت

مزايا عينية

المجموع

ماكفآت دورية

أرباح

خطط تحفيزية قصيرة
االجل

خطط تحفيزية طويلة
االجل

األسهم الممنوحة

المجموع

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م

ماكفأة نهاية الخدمة

3,633,324

931,539

236,000

-

-

-

1,138,647

449,065

-

1,637,712

-

-
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المجموع اللكي

ماكفآت كبار
التنفيذيين ومن
ضمنهم الرئيس
التنفيذي
والمدير المالي

مجموع ماكفأة التنفيذيين عن
المجلس إن وجدت

الماكفأة الثابتة

كبار
التنفيذيين

الماكفأة المتغيرة

6,438,575

Classification: Internal Use

ونظراً للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة أوصــت لجنة الماكفآت والترشــيحات لمجلس اإلدارة بالموافقة على ماكفآت
أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،على النحو التالي:
منصب العضو

عدد أيام العضوية

الماكفأة المستحقة

العضو
م /عـمر بن عـبدهللا العـمـودي

رئيس مجلس اإلدارة

365

200,000

د /ولــيـد بـن أحـمـد الـشـلفان

نائب رئيس مجلس اإلدارة

365

200,000

م /سلطان بن محمد بن بتال

عضو مجلس اإلدارة

365

200,000

م /محمد بن عبدالرحمن الزهراني()1

عضو مجلس اإلدارة

204

111,780.82

م /علي بن سعيد الخريمي

عضو مجلس اإلدارة

365

200,000

أ /طارق بن عبدهللا الـعبـدالـهادي

عضو مجلس اإلدارة

365

200,000

أ /يـحـيـى بـن عـيـسـى األنـصــاري

عضو مجلس اإلدارة

365

200,000

أ /مـحـمـد بن عـبـدهللا الـغـامدي ()1

عضو مجلس اإلدارة

161

88,219.18
1,400,000

المجموع
( )1الماكفأة المستحقة بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018م.

 .22اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها
تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على "وجوب حضور عضو المجلس الجتماعات الجمعية العامة".
ويهدف هذا اإلجراء لإلجابة على استفسارات المساهمين وتلقي مقترحاتهم وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
ومن جانب آخر فإن النظام األساس للشركة يكفل للمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة االشتراك في المداوالت
والنقا شات ،ولتعزيز التوا صل مع م ساهمي ال شركة اعتمد المجلس سيا سة وإجراءات اإلف صاح التي ت ضمنت إجراءات
تكفل للمساهمين حق االستفسار وطلب المعلومات واإلجابة على استفساراتهم بما ال يضر بمصالح الشركة.
 .23الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه
اعتمد مجلس اإلدارة – بناء على توصــية لجنة الماكفآت والترشــيحات  -معايير األداء لتقييم أعماله وأعضــائه ولجانه
المنبثقة ،وحرصـــاً من المجلس على التأكد من اســتمرارية التطوير ورفع كفاءة أدائه ،قام بتحديد المعايير واإلجراءات
المنظ مة لتقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضـــا ئه ول جا نه المنبث قة ،ح يث أظهرت ن تائج التقييم أن مجلس اإلدارة يع مل
بكفاءة من اكفة النواحي الجوهرية.
 .24وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
قام مجلس اإلدارة بت شكيل عدة لجان تقوم بدور مهم ورئيس لم ساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به
تحقيقاً لألداء األمثل ،واال ستفادة من خبرات أع ضائه المتنوعة .وتمثل هذه اللجان رافداً حيوياً في و ضع ال سيا سات
والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات ،وذلك على النحو التالي:
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أوال :لجنة المراجعة:
ً
وفقا لالئحة لجنة المراجعة ،ت شلك اللجنة من غير أع ضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من الم ساهمين أو من
ً
غيرهم ،وال يقل عدد أعضــاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على خمســة ،على أن يكون من بينهم عضــو مجلس إدارة
مستقل .يرشح هؤالء األعضاء من مجلس اإلدارة ُويعينوا بقرار من الجمعية العامة للشركة.
وفي ضوء ما ن صت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة في الئحة حوكمة ال شراكت ال صادرة عن هيئة ال سوق
المالية ،تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
التقارير المالية:







مراجعة القوائم المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي ،والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها.
إبداء الرأي الفني فيما إذا اكن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشــركة قد اعُ عدت وفقاً للمتطلبات النظامية
المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم المالية ،والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.
البحث في أي م سائل يثيرها المدير المالي لل شركة أو من يتولى مهامه أو م سؤول االلتزام في ال شركة أو مراجع
الحسابات.
التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.

دراسة نظم الرقابة الداخلية:




دراســـة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير الدورية
إلدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر،
ومتابعة تنفيذ التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة فيها.
إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصياتها لمعالجة األمور الجوهرية وأي
توصيات أخرى لتطوير هذه األنظمة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

إدارة المراجعة الداخلية:




اإلشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة الداخلية ،والتحقق من فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
دراســة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية ،ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصــحيحية للمالحظات الواردة
فيها.
التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة الداخلية ،وتقييم أدائه بشلك سنوي.

مراجع الحسابات:






التوصــية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحســابات ،وتحديد أتعابهم ،وذلك بعد تقييم أدائهم ،والتأكد
من استقالليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
التحقق من استقالل مراجع الحسابات ،ومدى فعالية أعماله وذلك في ضوء القواعد والمعايير المنظمة لذلك.
مراجعة خطة وأعمال مراجع الحسابات ،والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة ألعماله.
اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة وتوفير الدعم الالزم لتمكينه من إداء مهامه.
دراسة تقارير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
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ضمان االلتزام:





دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة باألنظمة والتعليمات ،والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة
بشأنها.
التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسيات والتعليمات ذات العالقة.
مراج عة العقود والت عامالت المقترح أن تجري ها الشــركة مع األطراف ذوي العال قة ،وإ بداء الرأي لمجلس اإلدارة
بشأنها.
الرفع والتوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها في المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

ترتيبات تقديم الملحوظات:




وضع اآللية المناسبة التي من خاللها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز لألنظمة
الداخلية للشــركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية للشــركة ،على أن تضــمن تلك اآللية
ضمان عدم اإلخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب تقديمه لها.
وضع اإلجراءات المناسبة لمباشرة ،ومتابعة المالحظات التي يقدمها العاملين في الشركة ،وضمان استقاللية تلك
اإلجراءات.

وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ
انعقادها:
بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع
االجتماع
األول

االجتماع
الثاني

االجتماع
الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع
الخامس

االجتماع
السادس

 20يناير
2019

 20فبراير
2019

 21أبريل
2019

 21يوليو
2019

 20أكتوبر
2019

 27ديسمبر
2019

رئيس اللجنة













6

م /منصور بن صالح الخربوش

عضو اللجنة













6

أ /طارق بن عبدهللا العبدالهادي

عضو اللجنة













6

أ /الوليد بن فهد السناني

عضو اللجنة













6

أ /محمد بن عبدهللا الغامدي ()1

عضو اللجنة







-

-

-

3

لجنة المراجعة

د /وليد بن أحمد الشلفان

صفة
العضوية

( )1انتهت عضويته باللجنة في تاريخ  11يونيو 2019م

ثانياً  :لجنة الماكفآت والترشيحات:
ت شلك من أع ضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين سواء من الم ساهمين أو من غيرهم وال يقل عدد أع ضائها عن
ثالثة وال يزيد على خمسة يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل ،ويعين مجلس اإلدارة أعضائها.
وفي ضوء ما ن صت عليه القواعد المنظمة للجنة الماكفآت والتر شيحات في الئحة حوكمة ال شراكت ال صادرة عن
هيئة السوق المالية ،تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
أ .الماكفآت:



إعداد ســياســة الماكفآت ألعضــاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشــركة والتوصــية
لمجلس اإلدارة بشأنها ،وذلك العتمادها من الجمعية العامة العادية للشركة.
مراجعة ســياســـة الماكفآت بشــلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشــريعات
والتنظيمات ذات العالقة ،وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها ،والتوصية
لمجلس االدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
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التو صية لمجلس اإلدارة بماكفآت أع ضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بال شركة وفقاً
للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.
إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.
تحديد أنواع الماكفآت التي تمنح للموظفين في الشركة ،والتوصية بشأنها.

ب .مجلس اإلدارة:











إعداد سيا سة ومعايير لع ضوية مجلس اإلدارة ،والتو صية للمجلس ب شأنها ،وذلك العتمادها من الجمعية
العامة العادية للشركة.
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً لسياسة العضوية المعتمدة.
المراجعة الســنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناســبة لعضــوية مجلس اإلدارة ،وإعداد وصــف
للقدرات والمؤهالت المطلوبة.
مراجعة ســياســـة عضــوية مجلس االدارة بشــلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على
التشــري عات والتنظي مات ذات العال قة ،وأ هداف الشــركة االســتراتيج ية والم هارات والمؤهالت الالزمة
لتحقيقها ،والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة ،والتوصية بشأنها.
دراسة هيلك مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
وضع اإلجراءات في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لجانه المنبثقة ،والتوصية في شأنها.
التوصية لمجلس االدارة بمعايير األداء لتقييم أعمال مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقة.

ج .أعضاء مجلس االدارة:





تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
التأكد ب شلك سنوي من ا ستقاللية األع ضاء الم ستقلين ،وعدم وجود أي تعارض م صالح إذا اكن الع ضو ي شغل
عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
وضع وصف وظيفي لألعضاء التنفيذيين واألعضاء غير التنفيذيين واألعضاء المستقلين.
التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل عضو المجلس أو أعضاء اللجان المنبثقة منه.

د .البرنامج التعريفي ألعضاء المجلس المستجدين:


التوصــية لمجلس اإلدارة بوضــع برنامج تعريفي ألعضــاء المجلس المســتجدين بحيث يغطي البرنامج نشــاط
الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

هـ .كبار التنفيذيين:





التو صية لمجلس اإلدارة بال سيا سات والمعايير المنا سبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات
المطلو بة ،ومراجعت ها بشــلك دوري لل تأ كد من مالءمت ها للتغيرات التي قد تطرأ على أ هداف الشــركة
االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.
و ضع الو صف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيلك التنظيمي في ال شركة ورفع التو صيات في شأن
التغييرات التي يمكن إجراؤها.
وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
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وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ
انعقادها:
بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع
صفة العضوية

االجتماع
األول
 5يناير
2019

االجتماع
الثاني
 26فبراير
2019

االجتماع
الثالث
 16أبريل
2019

االجتماع
الرابع
 10يونيو
2019

االجتماع
الخامس
 01أكتوبر
2019

االجتماع
السادس
 8ديسمبر
2019

االجتماع
السابع
 30ديسمبر
2019

اإلجمالي

أ /يحيى بن عيسى األنصاري

رئيس اللجنة















7

م /عبد العزيز بن عبدهللا
الحبردي

عضو اللجنة















7

م/سلطان بن محمد بن بتال

عضو اللجنة















7

لجنة الماكفآت والترشيحات

ثالثاً  :لجنة المخاطر:
ويعين مجلس اإلدارة أعضائها.
وفقا لالئحتها – من ثالثة إلى خمسة من أعضاء مجلس اإلدارة .
تشلك لجنة المخاطر –
ً
ِّ
وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة إدارة المخاطر في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق
المالية ،تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي:
 العمل مع اإلدارة التنفيذية لو ضع ال سيا سة ال شاملة إلدارة المخاطر ،وذلك بما يتنا سب مع طبيعة أعمال
ال شركة واألن شطة التي تزاولها ،باإل ضافة إلى أهداف ال شركة وا ستراتيجيتها ،والتو صية لمجلس اإلدارة
باعتماد تلك السياسة.
 مراجعة ال سيا سة ال شاملة إلدارة المخاطر ب شلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على
البي ئة ا لداخل ية أو ال خارج ية التي تع مل ب ها الشــركة ،أو التشــري عات المنظ مة ألع مال ها أو أ هدافها
االستراتيجية أو غيرها ،والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
 التوصــية لمجلس اإلدارة بشــأن تحديد مســتوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشــركة وكيفية
الحفاظ عليه ،وبعد اعتماد مجلس اإلدارة للمســتوى المقبول من المخاطر ،تحقق اللجنة من عدم تجاوز
الشركة له.
 التحقق من جدوى ا ستمرار ال شركة وموا صلة ن شاطها بنجاح ،مع تحديد المخاطر التي تهدد ا ستمرارها
بشلك سنوي.
 اإلشــراف على ن ظام إدارة الم خاطر في الشــركة ،وتقييم ف عال ية نظم وآل يات ت حديد وق ياس وم تابعة
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ،وذلك لتحديد أوجه القصور بها.
 إعادة تقييم قدرة ال شركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها ب شلك دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل
على سبيل المثال).
 إ عداد ت قارير مفصــ لة حول التعرض للم خاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه الم خاطر ،ورفع ها إلى
مجلس اإلدارة.
 تقديم التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
 التحقق من توافر الموارد والنظم الاكفية إلدارة المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها.
 مراجعة الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة.
 التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
 التحقق من اســتيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحي طة بالشــركة ،والعمل على زيادة الوعي
بثقافة المخاطر.
 مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.
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وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء ،ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ
انعقادها:
بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع
صفة
العضوية

االجتماع الثاني

االجتماع الثالث

االجتماع الرابع

االجتماع الخامس

 23أبريل 2019

 22يوليو 2019

 21أكتوبر 2019

 28نوفمبر 2019

م /علي بن سعيد الخريمي

رئيس اللجنة











5

د /وليد بن أحمد الشلفان

عضو اللجنة











5

م /محمد بن عبدالرحمن الزهراني ()1

عضو اللجنة

ال ينطبق

ال ينطبق

-

-

-

2

أ /محمد بن عبدهللا الغامدي ()2

عضو اللجنة

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

2

لجنة إدارة المخاطر

االجتماع األول
 18فبراير
2019

اإلجمالي

( )1بدأت عضويته باللجنة في  9يوليو 2019م
( )2انتهت عضويته باللجنة في  10يونيو 2019م

 .25التنازل عن الماكفآت
لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الماكفآت السنوية عن السنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م.
 .26التنازل عن األرباح
لم توزع الشركة أية أرباح على مساهميها عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 .27العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها
لم تبرم ال شركة أية عقود مع أي ع ضو من أع ضاء مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها ولي ست هناك م صلحة
شخصية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم.
ونود اإل شارة بأن شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية وال صناعية التي من بين أع ضاء مجلس إدارتها األ ستاذ /طارق بن
عبد هللا العبد الهادي ،تعد من ضمن المقاولين المعتمدين لدى شركة كيان ال سعودية وأنه ليس له عالقة مبا شرة
أو غير مباشرة بحصول الشركة على التعاقدات حيث تتم بواسطة المنافسة العامة.
 .28إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة (كيان السعودية) بما يلي:
 -1أن سجالت الحسابات اعُ عدت بالشلك الصحيح.
ونفذ بفاعلية.
 -2أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ُ
 -3أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م

47 - 39

Classification: Internal Use

 .29الجمعيات العامة
يو ضح الجدول التالي تاريخ الجمعية العامة التي عقدتها ال شركة للم ساهمين خالل ال سنة المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م ،وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية ،وذلك على النحو التالي:
الجمعية العامة العادية  01أبريل 2019م
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
حضر
ال ينطبق

م/عمر بن عبدهللا العمودي
د /وليد بن أحمد الـشلفان
م /سلطان بن محمد بن بتال
أ /محمد بن عبدهللا الغامدي
م /علي بن سعيد الخريمي
أ /طارق بن عبدهللا العبدالهادي
أ /يحيى بن عيسى األنصاري
م /محمد بن عبدالرحمن الزهراني()1
( )1بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  11يونيو 2019م

 .30سجالت المساهمين
قامت ال شركة بطلب سجالت الم ساهمين مرتين خالل ال سنة المالية المنتهية في  31دي سمبر 2019م ،حيث
يبين الجدول التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:
تاريخ السجل

سبب الطلب

 01أبريل 2019م

الجمعية العامة العادية

 31ديسمبر 2019م

إعداد تقرير مجلس اإلدارة للعام 2019م

 .31التواصل مع المساهمين والمستثمرين
تلتزم (كيان السعودية) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لجميع المساهمين
والمســتثمرين ،حيث تطلعهم على أدائها وأنشــطتها خالل العام من خالل التقرير الســنوي لمجلس إدارتها ،كما
توافيهم على نحو مســتمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضــعها المالي وأعمالها بما ال يؤثر
على قدرتها التنافســية؛ عن طريق موقع (تداول) وموقعها على شــبكة اإلنترنت ووســائل االتصــال األخرى ،بغرض
مســاعدة المســتثمرين على اتخاذ القرارات االســتثمارية بناء على معلومات صــحيحة ووافية ،وضــمان عدم تســرب
ً
المعلومات إلى بعض المســتثمرين دون البعض اآلخر وحصــول اكفة األطراف المســتفيدة على فرص متاكفئة في
الح صول على المعلومة .وتلتزم ال شركة بدقة وحرص على تنفيذ ال سيا سات واإلجراءات الخا صة باإلف صاح عن التطورات
ال ها مة وال ب يا نات ال مال ية وت قارير األداء وف قا للمتطل بات ال قانون ية واللوائح المعمول ب ها والتعلي مات الواردة من
الجهات ذات االختصاص.
كما حرصــت الشــركة على اإلفصــاح بنحو منتظم في موقع الســوق المالية الســعودية (تداول) عن األحداث المعينة
والتطورات الجوهر ية والب يا نات ال مال ية وف قا لألحاكم المنظ مة لإلفصـــاح والشــ فاف ية وا تاحت ها للمســـاهمين
والم ستثمرين وأ صحاب الم صالح ،حيث تم اإلعالن خالل ال سنة المالية المنتهية في  31دي سمبر 2019م عن العديد من
األحداث والقرارات من خالل  16إعالناً موجهاً لمساهمي الشركة ،والجدول التالي يوضح هذه اإلعالنات:
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موضوع العنوان

الرقم

تاريخ اإلعالن

1

 21يناير 2019

2

 21فبراير 2019

3

 04مارس 2019

4

 04مارس 2019

5

 02أبريل 2019

6

 22أبريل 2019

7

 12يونيو 2019

8

 12يونيو 2019

9

 12يونيو 2019

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بتخفيض القروض وتاكليف التمويل.

10

 23يونيو 2019

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافق مع أحاكم الشريعة اإلسالمية مع
البنك األهلي التجاري.

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-12-2018
(اثنا عشر شهراً ).
تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) النتائج المالية السنوية المنتهية في 2018-12-31م.
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع
األول).
إعالن إلحاقي من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بخصوص الدعوة الجتماع الجمعية العامة العادية.
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع الثاني).
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2019
(ثالثة أشهر).
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن تغيير ممثل الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) في
مجلس إدارتها.
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن استقالة عضو لجنة المراجعة.

11

 22يوليو 2019

12

 15سبتمبر 2019

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2019
(ستة أشهر).
إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نقص في امدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة.

13

 18سبتمبر 2019

إعالن إلحاقي من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) بخصوص النقص في امدادات مواد اللقيم
لمصانع الشركة.

14

 26سبتمبر 2019

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن عودة إمدادات مواد اللقيم لمصانع الشركة.

15

 20أكتوبر 2019

16

 24ديسمبر 2019

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2019
(تسعة أشهر).
اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن الحصول على تمويل مرابحة متوافقة مع أحاكم الشريعة اإلسالمية مع
.البنك السعودي الفرنسي

 .32المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة (بآالف الرياالت):
2019م
المسدد

المستحق حتى
نهاية السنة ولم
يسدد

وصف موجز لها

بيان األسباب

الزاكة

185,830

100,006

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم
وقواعد فريضة الزاكة كمصاريف زاكة بالمملكة

متطلب حكومي

الضريبة

13,431

2,728

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم
وقواعد الضريبة كمصاريف ضريبة بالمملكة

متطلب حكومي

المؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

26,729

4,453

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم
نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية

متطلب حكومي

تاكليف تأشيرات وجوازات

674

-

ما يتم سداده خالل السنة كرسوم تأشيرات
وجوازات بناء على األنظمة المتعلقة بها

متطلبات حكومية
أخرى

رسوم مكتب العمل

-

-

-

-

اإلجمالي

226,664

107,187

البند
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 .33استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة
تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين ،وتحقيق األمان الوظيفي لهم ،من خالل تبنيها لعدد من
البرامج التحفيزية منها:
أ)

برنامج االدخار

قامت الشركة بتوفير برنامج يساهم في تشجيع الموظفين على االدخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم ،واإلسهام في
تأمين مستقبلهم ،حيث تقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف بناء على رغبته واستثمارها وفقاً لشروط
االستثمار اإلسالمية.
ب) برنامج تملك الوحدات السكنية
قامت الشركة بمنح موظفيها مجموعه من الوحدات السكنية خالل األعوام السابقة ،كما تعمل الشركة للحصول على
مزيد من األراضي السكنية إلنشاء وحدات أخرى؛ وذلك الستكمال عدد الوحدات المعتمد من مجلس اإلدارة.
ج) القروض السكنية
تقوم الشركة بتقديم قروضاً ميسرة لتملك المنازل لموظفيها وفقاً لضوابط وميزانية معتمدة من مجلس اإلدارة.
يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآالف الرياالت كما في 2019/12/31م:
البند

2019

ماكفأة نهاية الخدمة

591,728

2018م
442,607

برنامج االدخار

24,035

18,152

قروض وتمليك منازل

122,264

180,019

برنامج التقاعد وبدالت أخرى

8,705

34,681

اإلجمالي

736,732

648,047

 .34الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة
لي ست هناك أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على ال شركة من هيئة ال سوق المالية أو من
جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
 .35نتائج المراجعة السنوية لفعالية وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة
قامت إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية مع التركيز
على المخاطر الكبيرة التي يمكن ان تؤثر على سير اعمال الشركة باستخدام منهجية المراجعة المعتمدة على المخاطر
وذلك من خالل تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية عمليات المراجعة المخطط لها والمعتمدة من قبل لجنة المراجعة عن
العام 2019م.
وقد قامت إدارة المرجعة باالستعانة بطرف ثالث مختص ،حيث تم توظيف مستشار متخصص من قبل شركة بروتيفتي
إلعداد الخطة المبينة على درجة المخاطر وترتيب أولوياتها .وتم بناء خطة مراجعة للثالث سنوات القادمة (،2020
 )2022 ,2021معتمدة في اعدادها على عدة استراتيجيات تضمن شمولية الخطة وكفأتها.
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وضمن برنامج السعودة وخطة تطوير الموظفين بإدارة المراجعة الداخلية ،فقد تم تحقيق نسبة سعودة اكملة (100
 )%وهلل الحمد ،وذلك بتوظيف فريق عمل سعودي يشتمل على خبرات فنية ومحاسبية لتنفيذ اعمال المراجعة .وجرى
تجهيز برنامج تدريبي مناسب مع الكفاءات المطلوبة لتطوير المراجعين الداخليين ورفع كفاءاتهم الوظيفية حسب
المعايير العالمية ومتطلبات هيئة سوق المال.
كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية طبقت خطة المراجعة المتفق عليها وباستقاللية تامة
وأن مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بشلك مهني مناسب وباستقاللية تامة وقد اطلع على اكفة البيانات والمستندات
الالزمة ألداء مهامه .كذلك قامت اللجنة بالتأكد من اإلجراءات التي اتخذتها إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشركة
لدراسة المالحظات والعمل على تصحيحها بالتنسيق مع اإلدارات ذات العالقة ،حيث لم تظهر عمليات المراجعة المشار
إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة ،هذا وتقوم لجنة المراجعة بإحاطة مجلس اإلدارة بصفة
دورية بمهام اللجنة .ويقوم مراجع الحسابات بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية ،ضمن مهمة مراجعته
للبيانات المالية الختامية للشركة.
 .36وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
تقوم ســابك وبعض شــراكتها بتســويق وبيع منتجات الشــركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية
والخدمات المشــتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد والمواد الخام
وغيرها من الخدمات والعقود والتي تعتبر من األعمال داخل المجموعة.
 .37البيئة والصحة والسالمة واألمن
تمثل حماية البيئة والصحة والسالمة واألمن لموظفينا والمجتمع المحيط أهم القيم التي تلتزم بها شركة (كيان
السعودية) حيث تبذل الشركة أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة على صحة وسالمة
موظفيها ومقاوليها والمجتمع ،إضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية ،وحماية البيئة بترشيد طرق التخلص من
النفايات وملوثات الهواء والماء والتربة ،والحرص على تطبيق برامج االستدامة إلعادة استخدام وتدوير النفايات أو
التخلص منها بطريقة آمنة وغير ضارة بالبيئة.
تشمل اإلجراءات الوقائية المتبعة في الشركة متابعة صحة موظفيها ،وتوفر جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العمل
وتشمل تعريفهم بالطرق الصحيحة ألداء أعمالهم ،والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العمل
وتأثرهم بها.
إن كيان السعودية لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع اكفة الحاالت الطارئة ،إضافة إلى امتالكها وحدة
المطافئ والطوارئ ،كما قامت الشركة بتقديم وتنظيم محاضرات وحمالت توعية دورية مستمرة حول السالمة واألمن
والصحة المهنية والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين ،ما يسهم في جعل الشركة بيئة عمل
آمنة .وقد استطاعت الشركة وهلل الحمد بنهاية العام  2019م بتحقيق ما يقارب  18مليون ساعة عمل بدون إصابة
مقعده ،كما قامت أيضاً بالعديد من البرامج والحمالت واإلنجازات وذلك خالل العام 2019م ومنها:








إن شاء مؤ شرات أداء تنبؤيه لقياس أداء الم صانع من ناحية البيئة وال صحة وال سالمة واألمن وتدارك المخاطر
المتعلقة في حالة حدوثها.
إنشــاء برنامج لمراقبة م عايير البيئة فيما يتعلق باالنبعاثات الغازية وتلوث مياه المصــانع ومراقبتها بشــلك
دوري.
إكمال حملة توعوية على كيفية التعامل والقوانين البيئية للشركة واإلسعافات األولية.
تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السالمة والصحة والبيئة عبر تنفيذ  505دورة تدريبية.
إكمال  186دورة تدريبية لفريق الطوارئ في مختلف العمليات (اإلســعافات األولية ،ماكفحة الحرائق ،واإلنقاذ
والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة).
القيام بعمل  29تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات (اإلخالء ،وماكفحة الحرائق ،واإلنقاذ والتعامل مع
المواد الكيماوية الخطرة).
االنتهاء من برنامج التدقيق السنوي لتطبيق معايير البيئة والصحة والسالمة واألمن.
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إكمال حملة للتوعية حول الحوادث المتعلقة بحريق وإصـــابات المصـــانع والتدابير المطلوبة في لك أقســـام
الشركة.
إكمال حملة استعمال معدات السالمة االمنة التوعوية لجميع موظفي الشركة.
إكمال حملة توعوية ضد مخاطر اإلجهاد الحراري ،ومخاطر اإلصابات خارج العمل.
إكمال حملة توعوية ضد ال ضو ضاء واال ستخدام ال صحيح لواقيات ال سمع ت شمل قيا سات ن سبة ال ضو ضاء في
المصانع.
إكمال حملة للتوعية باألمن (لكنا أمن) تهدف لزيادة وعي الموظفين بالمخاطر األمنية وطرق اإلبالغ عنها.
إكمال حملة للتوعية بالقيادة اآلمنة تهدف الى توعية الموظفين بقواعد أنظمة المرور.
القيام بعمل ( )4تجارب أمنية وهمية لتقييم سرعة االستجابة وكيفية التعامل مع المخاطر األمنية.
تنفيذ نظام األمن االلكتروني للتعامل مع الطلبات من خالل النظام االلكتروني.

وتقوم سياسة الشركة على استمرارية تطوير وتحسين اإلجراءات المتخذة لحماية الصحة والسالمة والبيئة ،من خالل
التوجيه والتوعية بالتدريب المستمر لجميع الموظفين للمحافظة على البيئة وحمايتها بالوسائل التقنية عالية الكفاءة،
مع االلتزام التام بالقوانين والمعايير الدولية واتباع أنظمة الهيئة الملكية بالجبيل وتتولى الشركة توفير جميع
مستلزمات السالمة أثناء العمل ،والتعريف بالطرق الصحيحة ألداء األعمال.
 .38استثمار الموارد البشرية
تعتز ال شركة بمواردها الب شرية وتوليها اهتماماً كبيراً باعتبارهم العن صر األ سا سي في إدارة وت شغيل م صانعها
وأعمالها .وتسعى الشركة باستمرار لتطوير وتنمية كفاءاتها البشرية على اكفة المستويات الوظيفية وفق 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.

ومن ثم العمل على رفع الكفاءة من خالل إقامة دورات تدريبية وورش عمل داخلية لتطوير المهارات اإلدارية والتقنية
وقد اولت الشــركة أهمية قصــوى فيما يخص التأكد من جاهزية العاملين على أداء أعمالهم اليومية حيث نظمت
الشركة في عام  2019البرامج التدريبة التالية:






إتمام  39182ساعة تدريب في البيئة والصحة والسالمة واألمن.
إتمام  8080ساعة تدريب في الدورات المتخصصة.
إتمام  1130ساعة تدريب في تطوير مهارات التواصل واللغة اإلنجليزية.
إتمام  51843ساعة تدريب على رأس العمل لـ  36طالب تحت برنامج سابك التدريبي.
إتمام  10560ساعة تدريب تعاوني لطالب اللكيات والجامعات.

كما تم تخ صيص يوم تعريفي باالعتمادية وأثرها على ا ستمرارية ت شغيل الم صانع أقيمت فيه ورش عمل ومحا ضرات
متعددة.
وفيما يخص بيئة العمل التحفيزية فقد دأبت الشركة على القيام بالعديد من البرامج واألنشطة التي تؤدي بدورها الى
تحسين بيئة العمل وتطوير العالقات بين جميع موظفيها وذلك على النحو التالي:




االحتفاء والتكريم لجميع الموظفين من أكملوا أكثر من  10سنوات في خدمة شركة كيان السعودية.
إقامة حفل لتكريم وتقدير الموظفين المبتكرين والمبدعين واألفاكر المميزة.
عمل إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك.
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 .39المسؤولية االجتماعية
تلتزم كيان السعودية منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع ،والمساعدة في عملية التنمية
االجتماعية ،ورفع الوعي بأهمية السالمة والمحافظة على البيئة ،في إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية ،من
خالل قيامها بدور بارز في مجال خدمة المجتمع وتنميته ،ودعمها لمختلف األنشطة االجتماعية ،ورعايتها لبعض
المناسبات العلمية ،إلى جانب دعم األعمال الخيرية والجهود اإلنسانية التي تتبناها )سابك( ضمن استراتيجيتها
للمسؤولية االجتماعية ،وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة للمسؤولية االجتماعية المعتمدة من قبل الجمعية
العامة.
فمن مبدأ التواصل بين الشركة وموظفيها ،فقد عززنا مبدأ األسرة الواحدة وذلك بإشراك الخدمات المقدمة
للموظفين وعائالتهم بحيث تكون محاوالتنا في ذلك بإيصال رسائل الوعي والسالمة ومشاركتهم بعض النشاطات
مثل النشاطات الصحية والوطنية واالجتماعية والتعليمية.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة ،والفعاليات ،والبرامج التي ساهمت بها الشركة خالل العام 2019م:
استضافة مدرسة اإلمام عاصم لتحفيظ القرآن الكريم
تحرص الشركة على استقبال الوفود الطالبية وأعضاء هيئة التدريس ،وذلك الطالعهم على مرافقها حيث
يتم استعراض مراحل اإلنتاج وحجم المنتجات وتصنيفها وفائدتها وتحويلها من مواد أساسية إلى مواد نهائية وما
تتضمنه مصانعها من تجهيزات ومعامل وتقنيات متطورة ،كما يتم عرض مراحل تأسيس شركة كيان السعودية
والتطورات التي مرت بها في عالم صناعة البتروكيماويات.
اليوم الوطني السعودي التاسع والثمانون
تبن على أسس أصيلة وبنيان متين ،ونحن نعتز بما لدينا من قيم تشلك فيما بينها
إن نهضة أي أمة ال تستقيم إذا لم َّ
ِلبنات هذا الوطن المعطاء ،ولكي ُنترجم حبنا ووفائنا ووالئنا لوطننا وقيادته الحكيمة ،اعتدنا في كيان السعودية أن
نشارك فرحة اليوم الوطني مع موظفينا وأسرهم ،باإلضافة إلى مشاركتنا الفرحة مع أطفالنا من جمعية دار األيتام
وذلك بدعوة األطفال من مختلف األعمار وبمشاركة جميع الموظفين ورسم االبتسامة على وجوههم على مدار
هذه الزيارة التي ستكون صورة مستقبلية لمستقبلهم ولمدينتهم.
مركز التأهيل الخاص لذوي االحتياجات الخاصة
قامت شركة كيان السعودية باستضافة مركز التأهيل الخاص لذوي االحتياجات الخاصة للقسم النسائي وذلك في المخيم
البحري للشركة والقيام بجميع التجهيزات المطلوبة لهم كواجب وكدعم معنوي ومادي بسيط ألطفالنا.
وعلى ذلك سوف يستمر العطاء وسنوثق جهودنا في كيان السعودية لنصل للغاية المنشودة لتفعيل دور الترابط بين
بيئة العمل والمجتمع بشلك دائم ومشرق بإذن هللا.

تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019م

47 - 45

Classification: Internal Use

 .40الجودة الشاملة
تسعى شركة كيان السعودية دوما الى التفوق في جميع المجاالت ،فمن هذا المنطلق ففي عام  2019م أعتمت
الشركة نظام إدارة الجودة الشاملة في نسخته الجديدة  ISO9001:2015باعتباره أداة لتحقيق األهداف من خالل
التقييم لألنشطة الداخلية والخارجية للشركة .كما حافظت الشركة على جميع شهاداتها بتحقيق متطلبات المراجعات
الداخلية والخارجية في عام 2019م ،ومن هذه الشهادات شهادة نظام إدارة المختبرات  ISO17025ونظام إدارة
المعلومات األمني  ISO27001وكذلك شهادة  ISO22301وهي نظام إدارة استمرارية اإلنتاج التي تضمن وجود
استراتيجيات إلدارة المخاطر الداخلية والخارجية .كما حافظت الشركة على شهادة جودة التطبيقات التصنيعية GMP
وشهادة (حالل).
كما انه خضع مصنع األمينات الذي ينتج مكونات تستخدم في األدوية وأدوات التجميل لفحص شامل من قبل برنامج
المعايير األوربية لمستحضرات التجميل  EXCiPACTو  EffCiالتي ساهمت في تسويق وبيع منتج األمينات في جميع
أنحاء العالم وتم الحصول على الموافقة المبدئية على شهادة زيت النخيل وانتهاء المرحلة األولي من الفحص والتدقيق
واالن في طور المرحلة الثانية للحصول على الموافقة النهائية.
تعتبر شركة كيان السعودية لك هذه الشهادات قيمة مضافة الى منتجاتها وأنها من طرق تسهيل التسويق والبيع.
 .41االستدامة
تطمح شركة كيان السعودية منذ إنشائها إلنتاج البتروكيماويات بطريقة مستدامة .مبدأ االستدامة يقتضي زيادة
اإلنتاج وتقليل االنبعاثات ،وترشيد استهالك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة والحفاظ على بيئة صحية خالية من
المواد الضارة.
منذ أن طبقت سابك مبدأ االستدامة في عام 2010م على جميع شراكتها وحددت األهداف المستقبلية لتقليل
استهالك الموارد الطبيعية بنسبة  %25حتى عام  ،2025تلتزم شركة كيان بتحقيق مستويات التميز وفقا للمعايير
الدولية ،بما في ذلك تحقيق متطلبات المركز السعودي للطاقة "كفاءة".
وفقا لمنهجية االستدامة من أجل تحقيق النتائج المرجوة
بذلت الشركة جهودا كبيرة لتأهيل كوادرها البشرية للعمل
ً
على مستوى الصناعة في المملكة العربية السعودية .كما تسعى الشركة إلى تعزيز أولويات االستدامة لدى موظفيها
لنشر الوعي وتبادل األفاكر لإلسهام في مستقبل مشرق.
خالل عام 2019م ،بذلت الشركة جهودا مبتكرة لغرس اإلحساس بثقافة االستدامة من خالل المشاركة ،واإلسهام
والقيادة التقنية.




المشاركة :اجراء حمالت االستدامة والتي قامت بتغطية غالبية الموظفين الذين يعززون قاعدة االستدامة في
الشركة.
اإلسهام :اشراك مهندسينا للمساهمة في ورش عمل االستدامة لتبادل أفضل الممارسات وتوليد أفاكر لتعزيز
األداء.
القيادة التقنية :أكدت على الرصد الفعال الستهالك الطاقة في لك المصانع تحت مظلة "مركز الطاقة".

هذا التغيير في الثقافة سيستمر حتى تثمر عنه نتائج ايجابية طويلة المدى تضمن االستدامة في األداء وتضع الشركة
في المقدمة.
حققت الشركة "أهداف االستدامة" لعام 2019م بتطبيق أفاكر متعددة وتحسين المشاركة على جميع المستويات.
كما قامت إدارة الشركة باعتماد نهج استدامة له أثر إيجابي على أعمال الشركة والبيئة بشلك عام ،ومع هذا الجهد
المستدام من 2010م حتى نهاية عام 2019م ،تحققت النتائج التالية:
 خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة %81
 خفض معدل استهالك الطاقة بنسبة %74
 خفض معدل استهالك المياه بنسبة % 82
 خفض كفاءة استهالك المواد %92
وخالل عام  2019حققت الشركة أداء ممتاز للغازات الدفيئة ،والطاقة والمياه .باإلضافة الى تحسين معدل استهالك
مقارنة بأداء عام 2018م .انعكس هذا مباشرة ليخفض استهالك الطاقة بمقدار %8
الطاقة حسب معايير ”“SEEC
ً
عن الهدف المحدد .مع رؤيتنا لـ 'الربحية المستدامة' تسعى الشركة مواصلة هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج
المرجوة.
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 .42االعتمادية
كجزء من التزامنا للصحة والسالمة والبيئة واالستدامة والربحية ،فقد حققت كيان السعودية أهداف االعتمادية
وسالمة المعدات لعام 2019م وذلك بتنفيذ األفاكر والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة اإلنتاج ،فقد تبنت الشركة
نهج تدعيم االعتمادية وسالمة المعدات في خمس مصانع رئيسية (مصنع المنافع واألوليفنات والفينول والكحول
الطبيعي صنف المنظفات والبولي اثلين منخفض الكثافة) .كما تبنت الشركة أيضا دعم النظم الكهربائية والطاقة
وتحسين برامج الصيانة المجدولة .وقد تم تحسين برامج الصيانة االعتمادية وغيرها لتطوير أداء الصيانة.
انعكست اآلثـار االيجابية لتلك المجهودات على أعمال الشركة وتقليص خسائر اإلنتاج الناتجة عن أعطال المعدات ،فقد
تحققت النتائج التالية للشركة في عام 2019م:











انخفاض خسائر اإلنتاج الناتجة عن أعطال المعدات بنسبة .%11
تحقيق االنتاج المستهدف لمعظم منتجات الشركة قبل نهاية عام 2019م.
تحسن اكفة مؤشرات األداء (.)OSF, SF & OEE
تحسن جودة منتجات الشركة بنسبة  %2مقارنة بعام 2018م.
إتمام معالجة  %100من معوقات األداء التي تم تحديدها خالل عام 2018م.
انشاء برنامج جديد يهدف الى تحديد المخاطر لسالمة واعتمادية المصانع ومعالجتها قبل حدوث اعطال
للمعدات وتجنب الشركة خسائر في اإلنتاج.
استمرار متابعة مؤشرات برنامج "ماكفأة األداء ألفضل مصانع الشركة" حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز
مفهوم التنافسية باألداء بين مصانع الشركة وتعريف المشغلين والفنيين والمهندسين بمؤشرات األداء
المستخدمة في البيئة والصحة والسالمة واالستدامة والصيانة واالعتمادية .وذلك لخلق فرص تحسين هذه
المؤشرات وتحقيق اهداف الشركة.
متابعة تطوير برنامج "عناية المشغل" الذي يهدف الى تعزيز أداء مشغلي المصانع والتعامل مع معدات
الشركة وتنفيذ الصيانة الخفيفة الالزمة لها.
متابعة تنفيذ برنامج "تقييم صالحية أعمار المعدات" الذي يهدف الى استكشاف المعدات التي يكون عمرها
الفعلي قد شارف على االنتهاء ووضع خطط استراتيجية الستبدالها قبل تعطلها.

ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بشلك مباشر بالتقلبات االقتصادية العالمية ،تسعى الشركة
لالستمرار على هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة لتكون دائما في الطليعة على مستوى الصناعة بالمملكة
العربية السعودية بشلك خاص والصناعات البتروكيماوية العالمية بشلك عام.

 .43اللكمة الختامية
يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل ال شكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية ،وجميع العاملين بال شركة ،وإدارات شركة ( سابك) ذات
العالقة ،على جهودهم المبذولة ،مثمناً ومقدراً تفاعل مســاهمي الشــركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية
ذات العالقة .ويتطلع المجلس إلى المزيد من اإلنجازات للشركة خالل األعوام القادمة ،بمشيئة هللا.
وهللا ولي التوفيق
مجلس اإلدارة
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