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تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٨

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)؛ هي شركة مساهمة سعودية رائدة في مجال إنتاج 
الكيماويات، والبوليمرات والمنتجات المتخصصة، ويقع مركزها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية، ويعمل فيها أكثر من 

١,٣٣٠ موظف في مختلف المجاالت ويشاركون معًا في تحقيق استراتيجيات الشركة الحالية المستقبلية.

اإلنجازاإلبداعالمشاركةالتحفيز

• أن نكون روادًا في مجال المنتجات البتروكيماوية والمتخصصة ذات الجودة العالية.

• 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.

٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م

• التأسيس

تأسست شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم 
٢٠٥٥٠٠٨٤٥٠ صادر من مدينة الجبيل بتاريخ ٢٦ جمادى األولى ١٤٢٨ الموافق ١٢ يونيو ٢٠٠٧م، برأس مال قدره (١٥) مليار ريال سعودي مقسم 
إلى مليار وخمسمائة مليون (١٫٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠) سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة (١٠) رياالت سعودية ل� سهم، وهي مملوكة بنسبة 

٣٥٪ للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)، ونسبة ٦٥٪ للقطاع الخاص واألفراد.
وقد بدأت الشركة مزاولة نشاطها التجاري في ١ أكتوبر ٢٠١١م. ويعتبر مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من أكبر المجمعات 

في العالم ويقع في مدينة الجبيل الصناعية. 



• أبرز أحداث وإنجازات عام ٢٠٢٠م

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م١٠ ١٠

تحقيق ما يقارب ٩ مليون 
ساعة عمل بدون إصابة 

مقعدة

حققت ٣ مصانع سجل إنتاج جديد 
مدفوًعا بتحسين الموثوقية

انخفاض قيمة القروض من ١٧٫٩ 
مليار إلى ١٦٫٤ مليار بمقدار ١٫٤ 

مليار ريال وبنسبة ٨٪

انخفاض معدل استهالك الطاقة 
بمقدار ٦٪ مقارنة مع العام ٢٠١٩

تحقيق معدل الجودة لمصانع 
البوليمرات (QR)، وقد حقق 

مصنعان أعلى معدالت الجودة 
مقارنة بمعدالت الشر�ت المنافسة  

حققت ٤ منتجات سجل مبيعات 
جديد بالرغم من تحديات الجائحة

توفير ١٤ مليون ريال من خالل 
تطبيق برامج االستدامة 

المعتمدة  

١١تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م



• �مة رئيس مجلس اإلدارة 

نيابة عن مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، يسرني 
أن أقدم لكم التقرير السنوي للشركة والذي تم إعداده بما يتوافق 

مع نظام الشركة األساس ونظام الشر�ت السعودي ومتطلبات الئحة 
حوكمة الشر�ت وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 

الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي يلقي الضوء على أداء 
وإنجازات الشركة والجهود التي تبذلها لتعزيز األداء في تنمية 

حقوق مساهميها وفقًا لما ورد في حسـاباتها الختامية ومركزها 
المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م.

ومع وجود هذه التحديات الخارجة عن سيطرتنا فقد قامت الشركة 
بوضع العديد من الخطط واإلجراءات لتقييم جميع االحتماالت 

المتوقعة للحد من األثار السلبية التي قد تنعكس بش� أو بآخر 
على نتائج أعمالنا الحالية والمستقبلية، من خالل االستمرار باإلجراءات 

الوقائية للمحافظة على سالمة العاملين بالشركة من تأثيرات 
فايروس كورونا المستجد ورفع كفاءة األداء وتخفيض الت�ليف 

التشغيلية واإلدارية والتمويلية ومصاريف البيع والتوزيع ودراسة 
فرص استثمارية واعدة ذات قيمة مضافة تهدف لتحسين اداء 

الشركة، كما أننا نجدد التزامنا في بذل جميع الجهود الممكنة التي 
تهدف إلى تحقيق غاياتنا واستراتيجياتنا وذلك للوصول إلى رضا 

المساهمين والمستثمرين.

كما تقوم شركة " كيان السعودية " بدورها في حماية البيئة 
والصحة والسالمة واألمن لموظفينا والمجتمع حيث تبذل الشركة 

أقصى جهودها للقيام بأعمالها على أكمل وجه لتكفل المحافظة 
على صحة وسالمة موظفيها ومقاوليها والمجتمع.

السادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
(كيان السعودية)

السالم عليكم ورحمة هللا وبر�ته،

لقد واجه العالم أجمع أصعب الظروف 
االقتصادية في شتى المجاالت خالل العام 
٢٠٢٠م وذلك بسبب جائحة فايروس كورونا 
والتي أدت إلى التأثير على � القطاعات 
الصناعية تقريًبًا بما فيها قطاع صناعة 

البتروكيماويات، والذي أدى إلى االنخفاض 
في متوسط أسعار بيع المنتجات 

وانخفاض الطلب العالمي على المنتجات.

ويطيب لي إشعاركم أن الشركة قد حصلت 
على موافقة وزارة الطاقة على طلب 

شركة (كيان السعودية) إلعادة هي�ة 
اللقيم. حيث أتت الموافقة على زيادة 

تخصيص لقيم اإليثان بما ال يزيد عن (٣٠) 
مليون قدم مكعب قياسي يوميا. وتعد 
هذه كخطوة محورية في إعادة هي�ة 

لقيم الشركة والذي طالما ش� عائقًا 
على ربحية الشركة.

وتمثل مواردنا البشرية العنصر االساس في أداء الشركة وتميزها 
ولذلك تولي الشركة اهتماما كبيرًا في تطوير وتدريب موظفيها 

على المستوى الفني واالداري ورفع قدراتهم لإلسهام في نمو 
وتقدم الشركة.

وتعتز شركة " كيان السعودية " بنظام حكومتها المتميز وذلك 
بااللتزام بجميع األنظمة واللوائح والسياسات التي تم اعتمادها 

من قبل الجمعية العامة ومجلس اإلدارة وذلك لوصول إلى أقصى 
أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، كما أن ما تقوم به 

اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من دور فعال ومتميز في 
مساعدة المجلس على اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة 

الشركة ومساهميها.

وفي الختام يتقدم مجلس اإلدارة بفائق العرفان واالمتنان إلى مقام 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

حفظه هللا، وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي 

األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، على ما 
قدموه للشركة من مساندة ومؤازرة مما يساهم في دعم 

النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية، وال يفوتني تقديم جزيل 
الشكر واالمتنان إلى وزارة الطاقة و وزارة الصناعة والهيئة الملكية 

للجبيل وينبع وشركة سابك على ما قدموه لنا من دعم متواصل 
لتحقيق تطلعات المستثمرين. 

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره ل�فة العاملين بالشركة على 
ما بذلوه من جهود فعالة طوال العام، ونسأل هللا جلت قدرته أن 

يحفظ لنا بلدنا ومقدراتنا وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية � 
التقدم واالزدهار.

١٣تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠متقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م

المهندس/

عمر بن عبدهللا العمودي

رئيس مجلس اإلدارة
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كما حققت الشركة أداء ممتاز للغازات الدفيئة، والطاقة 
والمياه. باإلضافة الى تحسين معدل استهالك الطاقة حسب 

معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة، � هذه األهداف 
لها نتائج إيجابية طويلة المدى تضمن االستدامة بجميع 

النواحي.

بما يتعلق بمسؤولياتنا تجاه المجتمع تلتزم كيان السعودية 
منذ تأسيسها بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع، 
والمساعدة في عملية التنمية االجتماعية، حيث تم تشكيل 

لجنة خاصة للمسؤولية االجتماعية والتي تهدف إلى تحقيق 
أهدافنا في مجال خدمة المجتمع وتنميته، ودعم لمختلف 

األنشطة االجتماعية، ورعايته بعض المناسبات العلمية بما 
يتوافق مع سياسة المسؤولية االجتماعية المعتمدة من 

الجمعية العامة للشركة. 

وضعت "كيان السعودية" استراتيجية شاملة تهدف إلى 
استدامة الربحية من خالل عدة محاور رئيسية �ن من 

أهمها إعادة هي�ة اللقيم حيث عملت الشركة بش� 
دؤوب مع وزارة الطاقة لزيادة لقيم اإليثان، وقد ت�ل هذا 

الجهد بالنجاح إذ حصلت الشركة على موافقة وزارة الطاقة 
على زيادة تخصيص لقيم اإليثان بما ال يزيد عن (٣٠) مليون 

قدم مكعب قياسي يوميًا.

وستعود هذه الزيادة بالنفع على الشركة في تحسين كفاءة 
أعمالها وتقليل الت�ليف التشغيلية، كما أن هذه 

االستراتيجية تتضمن محاور أخرى من ضمنها تعظيم القيمة 
المضافة لمنتجات الشركة، تحسين كفاءة المصانع وتخفيض 

الت�ليف، حيث حققت الشركة انخفاضًا ما نسبة ١٢٪ في 
المصاريف اإلدارية والعمومية بالمقارنة مع العام ٢٠١٩م. 

• �مة الرئيس التنفيذي

نسعى في كيان السعودية إلى تحقيق استراتيجياتنا للوصول 
إلى أهدافنا الطموحة للوصول لمصاف الشر�ت الرائدة في 

صناعة البتروكيماويات المتميزة، كما نضع الخطط 
واالستراتيجيات التي تساهم في تغلبنا على التحديات التي 
تواجهها الشر�ت في ظل الظروف االقتصادية العالمية 

الراهنة، فقد شهدت أغلب الصناعات حول العالم تقلبات 
وتحديات جديدة في ظل أزمة فايروس كورونا المستجد، 

حيث تبنت الشركة أفضل المعايير العالمية والممارسات 
المتبعة في المحافظة على سالمة العمليات والموظفين 

والمقاولين والبيئة والمجتمع.

كما أننا طالما حرصنا على أن تكون صحة موظفينا 
وسالمتهم على رأس أولوياتنا، مهما �نت الظروف وذلك 
باالستمرار على مواصلة االمتثال لجميع اإلرشادات الوقائية 
الصحية، والعمل بفاعلية نحو تعزيز سالمة موظفينا في 

أماكن عملهم المختلفة. كما أود أن أتقدم بعظيم الشكر 
واالمتنان لجميع موظفينا، ال سيما العاملين في الخطوط 
األمامية، وجميع فرق العمل األخرى، الذين واصلوا العمل 

بإخالص وتفاٍن في هذه األوقات الصعبة.

فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية فقد حافظت مصانع 
الشركة على معدالت تشغيليه وتصنيعية متميزة أدت وهلل 

الحمد إلى تحقيق ثالث مصانع سجل إنتاجي جديد مدفوًعا 
بتحسين الموثوقية، حيث بلغت الكميات المنتجة  ٤,٩٩٤

مليون طن متري بانخفاض قدره ٣٤٠ ألف طن متري وذلك 
نتيجة ألعمال الصيانة الدورية المجدولة التي تم االنتهاء 

منها خالل الربع األول من العام ٢٠٢٠م لمصنع (جاليكول 
اإليثلين / أوكسيد اإلثيلين) باإلضافة إلى بعض المصانع 

المعتمدة على انتاج المصنع بهدف زيادة الكفاءة اإلنتاجية 
وتحسين في اعتمادية وموثوقية المصانع، كما أن الظروف 

االستثنائية التي شهدها العام ٢٠٢٠م ساهم في تباطؤ 
الطلب العالمي وانخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات 

والذي أدى إلى تحقيق الشركة صافي خسارة بمبلغ قدره ٧٨٤ 
مليون ريال. 

في الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة على ما 
تقدمه من دعم في �فة المجاالت والصناعات البتروكيماوية 
على وجه الخصوص وتذليل العقبات ، كما وأشكر زمالئي في 

اإلدارة التنفيذية وجميع الموظفين والعاملين في الشركة 
على جهودهم الكبيرة والتزامهم في تحقيق أهداف 

وتطلعات الشركة، كما أشكر مجلس إدارة شركة كيان 
السعودية الموقر على الدعم المستمر والالمحدود للشركة 
, و نؤكد على التزام اإلدارة التنفيذية بمواصلة مشوار التحول 

الطموح الذي تسير عليه الشركة 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.

فيما يخص برامج االستدامة وترشيد 
الطاقة، بفضل هللا حققت الشركة 

أهداف االستدامة الموضوعة لها خالل 
العام ٢٠٢٠م والتي أدت إلى ترشيد 

استهالك الطاقة بنسبة ٦٪ والموارد 
الطبيعية األخرى وتقليل االنبعاثات وذلك 
للحفاظ على بيئة صحية خالية من المواد 

الضارة.

وحرصًا منا على االلتزام بتخفيض قروض 
الشركة القائمة فقد انخفضت إلى ١٦,٤٩٥ 

مليار ريال وذلك بانخفاض نسبته ٨٪، كما 
أن ت�فة الفوائد على هذه القروض 

انخفضت بمقدار ٥٩٢ مليون ريال وبنسبة 
٥٧٪ وذلك نتيجة تنفيذ استراتيجية خفض 

القروض وت�ليف التمويل والتي تهدف 
الى تحسين ورفع الكفاءة المالية للشركة.

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ١٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م١٤

المهندس/

عمر بن علي الرحيلي

الرئيس التنفيذي
لشركة كيان السعودية

للبتروكيماويات 



أداء الشركة
• البيئة والصحة والسالمة واألمن

• استثمار الموارد البشرية

• اإلنتاج والمبيعات 

• األصول والخصوم ونتائج األعمال

• إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية

• المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة

• المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

• الشر�ت الزميلة

• استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة موظفي الشركة

• المسؤولية االجتماعية

• الجودة الشاملة

• االستدامة 

• االعتمادية

١٨

١٩

٢٠

٢٤

٢٦

٢٧

٢٨

٣٠

٣٢

٣٤

٣٦

٣٨

٣٩

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ١٧تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م١٦



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ١٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م١٨

إن كيان السعودية لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل 
مع �فة 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 ٢٠٢٠ م بتحقيق ما يقارب ٩ مليون ساعة بدون إصابة 
مقعده، كما قامت أيضًا بالعديد من البرامج والحمالت 

واإلنجازات وذلك خالل العام ٢٠٢٠ م ومنها:

• إنشاء مؤشرات أداء تنبؤيه لقياس أداء المصانع من ناحية 
البيئة والصحة والسالمة واألمن وتدارك المخاطر المتعلقة 

في حالة حدوثها.

• إنشاء وتحديث برنامج لمراقبة معايير البيئة فيما يتعلق 
باالنبعاثات الغازية وتلوث مياه المصانع ومراقبتها بش� 

دوري. 

• إكمال حملة توعوية على كيفية التعامل والقوانين البيئية 
للشركة واإلسعافات األولية كذلك التعامل الطارئ مع أي 

مصاب لمرض كورونا-١٩.

• تدريب موظفي ومقاولي الشركة في مجال السالمة 
والصحة والبيئة ألكثر من ٢٣٨ دورة تدريبية.

• إكمال ٤٢٦ دورة تدريبية لفريق الطوارئ في مختلف 
العمليات (اإلسعافات األولية، م�فحة الحرائق، واإلنقاذ 

والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة).

• القيام بعمل ٢٩ تجربة وهمية بنجاح في مختلف العمليات 
(اإلخالء، وم�فحة الحرائق، واإلنقاذ والتعامل مع المواد 

الكيماوية الخطرة).

• إكمال حملة للتوعية حول الحوادث المتعلقة بحريق 
وإصابات المصانع والتدابير المطلوبة في � أقسام الشركة 

يشمل الدروس المستفادة من � حادثة وتطبيق تدابير 
عدم وقوعها في مصانع الشركة.

• إكمال حملة توعوية ضد مخاطر اإلهمال في التقيد 
بوسائل السالمة أثناء أداء العمل وكيفية معرفة األخطار 

ال�منة، ومخاطر اإلصابات خارج العمل.

• إكمال حملة توعوية للقيادة الوقائية واالستخدام الصحيح 
للمركبة.

• استحداث لجنة متابعة أحداث جائحة كورونا-١٩ والتي من 
مهامها: توريد المستلزمات الطبية من قفازات وأقنعة 

ومعقمات بش� دائم لموظفي وزوار الشركة. كذلك التأكد 
من االلتزام الفوري والدائم بجميع االحترازات الوقائية مثل 
لبس الكمامات والقفازات والمسافة اآلمنة لل�. اللجنة 
تعمل بش� دائم ومتابع للحاالت الحالية والحرجة امتثاال 

لتعليمات وتوجيهات وزارة الصحة.

• تعزيزا لألمن السيبراني للموظفين والمرافق الحيوية عن 
طريق تقديم أكثر من ثالث حمالت اختبارية للرسائل االحتيالية 

وما يتبعها من تثقيف للموظفين واالنتهاء من سبعة 
مشاريع لتطوير وتحديث األنظمة الحيوية بما يتوافق مع أخر 
التحديثات األمنية كما تم تقديم أكثر من ثالثة برامج تعليمية 

في الحماية واألمن السيبراني تشمل ١٢٧٠ متدرب.

• البيئة والصحة والسالمة واألمن 

تساهم الشركة في التأكد من توفير العدد المناسب من الموظفين في الم�ن المناسب، وفي الوقت الذي تتوفر فيه الحاجة 
عات للحاجات المستقبلّية، والتأكد  لهم، كما يشمل تخطيط الموارد البشرّية على تحليل طبيعة الموارد المتاحة، ووضع توُقّ
من االستثمار المناسب للموارد البشرّية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحاجات المطلوبة والعرض على الموارد البشرّية 

ويتم ذلك عن طريق :

• تطوير المهارات الوظيفّية الشخصّية الخاصة بالموظفين، أو التنظيمّية الخاصة بالشركة.
• دعم المعرفة واإلم�نات الوظيفّية للموارد البشرّية وتنميتها من خالل دعم تطوير رأس المال البشري.

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.

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

والتقنية وقد اولت الشركة أهمية قصوى فيما يخص التأكد 
من جاهزية العاملين على أداء أعمالهم اليومية.

وكجزء من جهود شركة كيان السعودية في تطوير 
وتحسين وبناء المواهب العاملة في الشركة، تم افتتاح 
أ�ديمية الصيانة في كيان السعودية والتي تم انشاؤها 

لتقديم منصة تعليمية تفاعلية ممتعة لتطوير القوى 
العاملة في أقسام الصيانة.

الهدف االستراتيجي من انشاء هذه األ�ديمية هو تطوير 
كفاءات واثقة قيادية ومسؤولة تطمح لالرتقاء بأداء الشركة 

لألفضل من خالل التركيز على بناء القواعد األساسية والتي 
تشمل تطوير وتقييم األنظمة الحرجة، تحسين وتفعيل 

برنامج المؤهالت الوظيفية للخطوط األمامية وانشاء مركز 
المحا�ة التعليمي.

كما قامت الشركة بتنظيم العديد من البرامج التدريبية في 
عام ٢٠٢٠ وذلك على النحو التالي:

• إتمام ٥,٢٤٨ ساعة تدريب في البيئة والصحة والسالمة 
واألمن.

• إتمام ١٧,٨٨٨ ساعة تدريب في الدورات المتخصصة.
• إتمام ١١,٨٢٠ ساعة تدريب في تطوير مهارات التواصل 

واللغة اإلنجليزية.
• إتمام ٥١,٨٤٣ ساعة تدريب على رأس العمل لـ ٣٦ طالب 

تحت برنامج سابك التدريبي

كما قامت "كيان السعودية" باستثمار المهارات والمواهب 
الداخلية في تقديم دورات تقنية في مختلف التخصصات 

بحيث تثري المعرفة لدى الموظفين، فقدمت أكثر من ٣٥ 
دورة داخلية شملت أكثر من ٢٧٩ موظف.

كما تم التعاون مع عدد من المدربين المتميزين، الذين 
قدموا دورات عن الذ�ء العاطفي والتفكير واالبداع، شملت 

أكثر من ٢٠٠ موظف، أيضا اهتمت الشركة برفع مستوى 
كفاءه المشرفين والمدراء، فحرصت على اتمامهم البرامج 

المعدة لذلك، فأتم أكثر من ١٠٠ مشرف و٥٠ مديرا عددا من 
المستويات المخصصة.

وحرصا من الشركة على وجود كفاءات متخصصة، قامت 
بتدريب أكثر من ٥٠ موظف على التدقيق الداخلي وعلى 

سالمة العمليات، لتضمن االلتزام ال�ي بجميع اإلجراءات 
الداخلية ولتعزز سالمة العمليات.

ولتضمن "كيان السعودية" استمرارية التطوير خالل جائحة 
كورونا، قامت بتحفيز التعلم عن بعد عن طريق التعريف 
بعدة منصات الكترونية متخصصة، تقدم مئات الدورات 

المجانية في مجالت عدة، حيث القت اقباال كبيرا من 
الموظفين، قدر بأكثر من ٢٠٠٠ ساعة تدريبية.

ولضمان جودة البرامج التدريبية، قامت الشركة بعمل أكثر 
من استفتاء وتدقيق داخلي لقياس مدى فعالية هذه 
البرامج ووضع خطط التحسين التي تتوافق مع تطلعات 

الشركة في رفع األداء واالرتقاء بمستوى الموظفين التقني.

• استثمار الموارد البشرية

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.



٪ ٦٩

٪ ٢٧

٪ ٤

المنتجاتالفئة
الطاقة اإلنتاجية السنوية

(ألف طن متري)

الكيماويات

البوليمرات

متخصصه

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 �ربونيت

أمينات اإليثانول
اإليثوكسيالت

الكحول الطبيعي (صنف المنظفات)

المجموع

١٤٨٥
٦٥٦
١٠٦٥
١١٤
٩٠

٧٧٠
٢٩٠
٢٢٠

١٣٥
٢٤٠

٣٥٠
٤٠٠
٣٠٠
٢٦٠

١٠٠
٤٠
٥٠

٦٥٦٥

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

ويمكن حصر منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية السنوية حسب الجدول التالي:

• اإلنتاج والمبيعات

أوًال: اإلنتاج

بلغت الكميات المنتجة في عام ٢٠٢٠م لشركة كيان السعودية 
(٤٫٩٩) مليون طن متري وذلك مقارنة بالكميات المنتجة خالل 

العام ٢٠١٩م التي بلغت (٥٫٣٢) مليون طن متري بانخفاض يبلغ ٣٤٠ 
ألف طن متري تقريبًا أي ما نسبته ٦٪. ويعود سبب انخفاض 

الكميات المنتجة للعام ٢٠٢٠م مقارنة مع العام السابق إلى أعمال 
الصيانة المجدولة لمصنع (جاليكول اإليثلين / أوكسيد اإلثيلين) 

باإلضافة إلى بعض المصانع المعتمدة على انتاج المصنع.

يوضح الرسم البياني التالي االنخفاض في الكميات المنتجة خالل العام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام ٢٠١٩م 
(مليون طن متري):

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:

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

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٢١تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٢٠

٤٫٩٩٥٫٣٣ ٤٫٩٩٥٫٣٣ ٢٠٢٠

٢٠١٩

الكيماويات

البوليمرات

متخصصة
٪ ٧٧

٪ ٢٠

٪ ٣

الكيماويات

البوليمرات

متخصصة



 ٢٫٨٢ ٣٫٠٦

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٢٣تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٢٢

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق المحلية والعالمية وتوسيع قاعدة زبائنها من خالل اتفاقية التسويق 
المبرمة مع شركة سابك (المسوق الرئيس). وقد بلغت إيرادات المبيعات ٨ مليار ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام ٢٠١٩م التي 

بلغت ٩٫٥ مليار ريال سعودي، بانخفاض بلغ ١٫٥ مليار ريال أي ما نسبته ١٦٪، ويعود سبب انخفاض اإليرادات بش� رئيس إلى انخفاض في 
متوسط أسعار بيع المنتجات باإلضافة إلى انخفاض في الكميات المباعة نتيجة أعمال الصيانة المجدولة لمصنع (جاليكول اإليثلين / 

أوكسيد اإلثيلين) باإلضافة إلى بعض المصانع المعتمدة على انتاج المصنع، كما بلغت الكميات المباعة للعام ٢٠٢٠م إلى ٢٫٨٤ مليون طن 
متري، مقارنة بكمية المبيعات لعام ٢٠١٩م التي بلغت ٣٫٠٦ مليون طن متري، بانخفاض بلغ ٠٫٢١ْ مليون طن متري أي ما نسبته ٧ ٪.

يوضح الرسم البياني التالي االنخفاض في الكميات المباعة خالل العام ٢٠٢٠م مقارنة بالعام ٢٠١٩م 
(مليون طن متري):

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب الفئات:

ويبين الجدول التالي القيمة االجمالية لإليرادات حسب المناطق الجغرافية:

ثانيًا: المبيعات

التحليل الجغرافي إليرادات المبيعات

اسم الشركة التابعة

آسيا

الشرق األوسط وأفريقيا

أوروبا

أخرى

المجموع

النسبة المئوية لإليرادات

٪٥٦

٪٣٤

٪٧

٪٣

٪١٠٠

اإليرادات (بمليون الرياالت)

٤,٤٨٤

٢,٧٢٢

٥٦٠

٦٤٠

٨,٠٠٧

• الشرق األوسط: يتضمن إيرادات المبيعات المحلية

أخرى

٪ ٥٦
آسيا

٪ ٣٤
الشرق األوسط

وأفريقيا

٪ ٣

٪ ٧
أوروبا

يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات حسب المناطق الجغرافية:

٪ ٢٥

٪ ٦٧

٪ ٨

الكيماويات

البوليمرات

متخصصة

٢٠٢٠

٢٠١٩



• األصول والخصوم ونتائج األعمال 

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٢٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٢٤

•  قائمة المركز المالي (بآالف الرياالت):

البيان

موجودات متداولة

موجودات غير متداولة

إجمالي الموجودات

مطلوبات متداولة

قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

٢٠٢٠م

٥,٤٣٢

٢٧,٩١٥

٣٣,٣٤٧

٣,٣١٢

١٦,٠٢٦

١٤,٠٠٩

٣٣,٣٤٧

٢٠١٩م

٥,٣٨٢

٢٩,٩٤٦

٣٥,٣٢٨

٢,٨٨٧

١٧,٤٨٨

١٤,٩٥٣

٣٥,٣٢٨

٢٠١٨م

٩,١٧٤

٣١,٥٢١

٤٠,٦٩٥

٣,٢٩٦

٢١,٧٠١

١٥,٦٩٨

٤٠,٦٩٥

٢٠١٧م

٦,٧٥٩

٣٣,٥٥٢

٤٠,٣١٢

٣,٣٥٠

٢٣,٠٥٣

١٣,٩٠٨

٤٠,٣١٢

٢٠١٦م

٦,٠٦٢

٣٤,٩٦٨

٤١,٠٣١

٣,٤٩٣

٢٤,٢٨٦

١٣,٢٥١

٤١,٠٣١

• قائمة الدخل (بآالف الرياالت):

البيان

المبيعات

ت�فة المبيعات

إجمالي الربح

اإليرادات (المصاريف) األخرى

حصة الشركة في صافي ربح (خسارة) شركة تابعة

مصاريف بيع وإدارية وعمومية

مصاريف مالية

الز�ة

صافي الربح (الخسارة)

٢٠٢٠م

٨,٠٠٧

(٧,٥٩٠)

٤١٧

(٣٩)

١٥

(٦١٠)

(٤٥٣)

(١١٤)

(٧٨٤)

٢٠١٨م

١٢,٢٦٣

(٨,٨٩٨)

٣,٣٦٥

١٧٦

٤٨

٧٠٦

(١,٠٠٤)

(١٧٩)

١,٧٠٢

٢٠١٧م

٩,٩٨٤

(٧,٧٥٥)

٢,٢٢٨

٢٣

٤٩

(٥٩٨)

(٩١٠)

(١٢٤)

٦٦٨

٢٠١٦م

٨,٦٠٩

(٦,٨٤٢)

١,٧٦٦

٢٢

٣٦

(٧٠٧)

(٨٦٨)

(٩٧)

١٥٢

٢٠١٩م

٩,٥٣٦

(٨,٤٧٧)

١,٠٥٩

١٠٩

١٨

(٦٨٠)

(١,٠٤٥)

(٩٨)

(٦٣٧)



٢٠٢٠ ٢٦٢٠٢٠٢٧

٩٫٥ ٢٠٢٠ ٨
١ ٤١٨ ١٦ ٢٠١٩

٢٠٢٠ ١٩٣
٢٠١٩ ٣٧٩

٢٠٢٠

٨,٠٠٧,٣٢٥

(٧,٥٨٩,٥٢٧)

٤١٧,٧٩٨

-

(٦١٠,٣٧٩)

(١٩٢,٥٨١)

٢٠١٩

٩,٥٣٦,٤٠٠

(٨,٤٧٧,٣٤٣)

١,٠٥٩,٠٥٧

-

(٦٨٠,٠٥٦)

٣٧٩,٠٠١

(١,٥٢٩,٠٧٥)

٨٨٦,٨١٦

(٦٤١,٢٥٩)

-

 ٦٩,٦٧٧

(٥٧١,٥٨٢)

(١٦٫٠٣)

(١٠٫٤٦)

(٦٠٫٥٥)

-

(١٠٫٢٥)

(١٥٠٫٨١)

  •

١١٣,٩٤٥

٧٢٢

٤,٧٣٩

٠

١١٩,٤٠٦-

٩٨,١٠٩

٤,٩٢٦

٢٧,٦٨٦

١١٦

١٣٠,٨٣٧

٢٠٢٠



• الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٠م (آالف الرياالت):لى الشركة (بآالف الرياالت):

بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة بنهاية العام ٢٠٢٠م، (١٦,٤٩٥,٥٢٠) مليون ريال سعودي، مقابل 
(١٧,٩٦٦,٢١٦) مليون ريال سعودي نهاية العام ٢٠١٩م، وذلك بانخفاض قدرة (١,٤٧٠,٦٩٦) مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته 

٨٪. 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 ٣٠ يونيو ٢٠١١ م 

سداد القروض المستحقة عليها على ش� دفعات نصف سنوية.

اتفاقية مرابحة اسالميه مع البنك األهلي التجاري

اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان و�الت تصدير ائتمانية عالمية

اتفاقية تسهيالت مع صندوق االستثمارات العامة

اتفاقية تسهيالت إسالمية

اتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل

اتفاقية تسهيالت تجارية

اتفاقية مرابحة اسالميه مع البنك السعودي الفرنسي

مجموع القروض التجارية طويلة األجل

٧,٥٠٠,٠٠٠

٧,٢٦٧,٧٢٣

٤,٠٠١,٢٥٠

٣,٨٦٣,٦٩٧

٢,٤٣٣,٤٥١

٢,٤١٤,١٥١

٢,٧٢٢,٢٩٦

١,٥٠٠,٠٠٠

٣١,٧٠٢,٥٦٨

مدة القرض (سنة)المبلغ المقترض

٧

١٢

١٢

١٢

١٣

١٥

١٢

٨

-

رصيد بداية العام

٧,٠٧٥,٩٩٢

١,٨٨٤,٥٩٠

١,٢٩٧,١٢٥

١,٩٩١,٢٦٣

٤١٨,١٢٠

٢,٤١٠,٦٨٣

١,٤٠٢,٩٨١

١,٤٨٥,٤٦٢

١٧,٩٦٦,٢١٧

رصيد إضافي خالل العام

٨,٦٥٨

٢,٤٨٢

١,٤٥١

١,٢٣٧

٧,٤٧٨

٢,٠٠٦

٨٤٥

١,٨٧١

٢٦,٠٢٨

المبالغ المدفوعة / ما تم سداده

٠

٣٥٩,٢٤٢

٣٠٠,٠٩٤

٤٤٤,٣٢٥

٨٠,٠٠٠

٠

٣١٣,٠٦٤

٠

١,٤٩٦,٧٢٥

رصيد نهاية العام

٧,٠٨٤,٦٥٠

١,٥٢٧,٨٣١

٩٩٨,٤٨٣

١,٥٤٨,١٧٥

٣٤٥,٥٩٨

٢,٤١٢,٦٨٩

١,٠٩٠,٧٦٢

١,٤٨٧,٣٣٢

١٦,٤٩٥,٥٢٠

الجهة المقرضة

• المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٢٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٢٨



٪٣٣٫٣٣

٤٨٦٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٠٢٠ ٣٠٢٠٢٠٣١

ً ً

١. قرض طويل األجل من صندوق التنمية الصناعي 
السعودي (٥١٠ مليون ريال سعودي).

٢. قرض من المساهمين الرئيسيين (شركة كيان 
السعودية ٣٥ مليون ريال سعودي).



•  يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآالف الرياالت كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م:

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٣٣تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٣٢

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من البرامج 
التحفيزية منها:

أ ) برنامج االدخار

 تتبنى الشركة برنامجًا لالدخار يستهدف تشجيع الموظفين على االدخار بطريقة تكفل زيادة دخلهم واإلسهام في تأمين 
مستقبلهم، حيث تقوم الشركة باستقطاع جزء من راتب الموظف بناء على رغبته واستثمارها وفقًا لشروط االستثمار 

اإلسالمية. 

ب ) برنامج تملك الوحدات السكنية

تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتالك وحدات سكنية غرض 
السكن فيها، حيث قامت الشركة بمنح موظفيها مجموعه من الوحدات السكنية خالل العام ٢٠٢٠م واألعوام السابقة، كما 

تعمل الشركة للحصول على مزيد من األراضي السكنية إلنشاء وحدات سكنية أخرى.

ج) القروض السكنية

تقوم الشركة بتقديم قروضًا ميسرة لتملك المنازل لموظفيها السعوديين وفق الضوابط والشروط المعتمدة للحصول على 
قرض بدون فائدة ولمرة واحدة خالل الفترة الوظيفية لدى الشركة. 

• استثمارات أو احتياطيات أنشأت
لمصلحة موظفي الشركة

البند

م�فأة نهاية الخدمة

برنامج االدخار

قروض وتمليك منازل

برنامج التقاعد وبدالت أخرى

اإلجمالي

٢٠٢٠م

٧٩٤,٠٧٣

٢٨,٨٨٦

١٣٥,٢٠٠

٠

٩٥٨,١٥٩

٢٠١٩م

٥٩١,٧٢٨

٢٤,٠٣٥

١٢٢,٢٦٤

٨,٧٠٥

٧٣٦,٧٣٢



١. فعالية "العيد في بيتنا غير"

تقوم الفعالية على مشاركة أبناء الموظفين بالرسومات 
التوعوية بكيفية االحترازات والوقاية من فايروس كورونا 

والبقاء بالمنزل وتجنب التجمعات والقت رواج وتفاعل المس 
الموظفين وأطفالهم واختيار عشرة فائزين بالمسابقة نسبة 

لتقييم الموظفين واختياراتهم مما أضاف للعيد بهجة رغم 
ظروف الحجر. 

 :20 FIFA ٢. دوري كيان السعودية اإللكتروني لكرة القدم

ومن ضمن الفعاليات التي قامت بها شركة كيان السعودية 
في هذا العام هي تحدي كرة القدم والمنافسة في دوري 

كيان السعودية اإللكتروني حيث �نت المسابقة موجهه 
لموظفي شركة كيان السعودية وأبناء الموظفين حيث 

استمرت المنافسة على اللقب لمدة ثالث أسابيع وتم فيها 
مشاركة أكثر من ٨٠ مشارك.

٣. االحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ٩٠:

 تعتز شركة كيان السعودية بما لديها من قيم وترابط يترجم 
حبنا ووفائنا ووالئنا لوطننا وقيادته الحكيمة، بمشاركة 

الموظفين وعائالتهم الفرحة بمناسبة اليوم الوطني 
السعودي ٩٠ من خالل توزيع أكثر من ٨٠٠ حقيبة تحتوي على 

األعالم والشعارات الوطنية بمهنية وطبقًا لالحترازات 
الوقائية والحرص على القيام بتعقيمها وتقديمها 

للموظفين.

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٣٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٣٤

• المسؤولية 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.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة، والفعاليات، والبرامج التي ساهمت بها الشركة خالل العام ٢٠٢٠ رغم ظروف اإلجراءات 
االحترازية والتباعد الذي قلل من األعمال المجتمعية فقد قامت كيان السعودية بالدور االجتماعي المطلوب من خالل المرحلة: 

٤. مسابقة كيان السعودية للخط العربي | هوية وانتماء

انطالقا من روية المملكة ٢٠٣٠ ودورها في النهوض بجميع 
القطاعات بمختلف فنونها ومجاالتها، ونظرا لما يمثله الخط 

العربي من أهمية واتصال وثيق باللغة العربية، وما يمتلكه 
من تاريخ وجماليات في هندسته وتفاصيله واش�له، والتي 

تبرز مخزونا ثقافيا ابداعيا يعكس ثراء الثقافة العربية، 
وانسجاما مع اختيار عام ٢٠٢٠ عاما للخط العربي نحتفي فيه 

بركز من رموز هوية المملكة العربية السعودية.

قامت الشركة بإقامة مسابقة للخط العربي لموظفي 
الشركة وعوائلهم بحيث تعزز الترابط والتواصل بين الشركة 

واسر موظفيها.

٥. ها�ثون كيان السعودية

قامت شركة كيان السعودية بتنظيم اول ها�ثون، حيث 
يعتبر �ول حدث يقام في قطاع البتروكيماويات باسم 

ها�ثون كيان السعودية والذي من خالله تم استقطاب 
األف�ر من جميع الموظفين وحلها عبر فريق مختار 

متخصص،

انطلقت لجنة (االمن والسالمة والصحة والبيئة) في شهر سبتمبر ٢٠٢٠ والتي تهتم في رفع مستوى الوعي لدى الموظفين 
وعوائلهم ونشر ثقافة السالمة في بيئة العمل والمنزل. تش�ت اللجنة على يد مجموعة من موظفي شركة كيان 

السعودية وبدعم من اإلدارة التنفيذية بالشركة. كما تم عمل خارطة عمل مت�ملة والتي بدأت أول أنشطتها بحملة توعوية 
بأهمية القيادة الوقائية، القت هذه الحملة نجاحًا باهر وتفاعل كبير من جميع موظفي الشركة وانعكس ذلك على أسلوب 

القيادة الوقائية في داخل وخارج الشركة مع التطبيق ال�مل ألنظمة المرور.

كما انطلقت بعد ذلك حملة م�فحة التدخين وذلك عبر توزيع بعض المنشورات المطبوعة باإلضافة إلى المنشورات 
اإللكترونية في البريد اإللكتروني وشاشات الشركة الرقمية. و�ن لهذه الحملة تأثيرًا واضحًا على موظفين الشركة أسهمت 

في استجابة عددًا من الموظفين باإلقالع عن التدخين خالل فترة الحملة. 

ومازالت جهود اللجنة مستمرة حيث تم وضع خطة مت�ملة على مدى عام �مل، تسعى من خاللها تطبيق جميع متطلبات 
األمن وسالمة العمليات والمحافظة على صحة الموظفين الصحة وحماية البيئة.

٧. دعم الجمعيات الخيرية والمدارس

تلتزم شركة " كيان السعودية "بالمساهمة بدعم الجمعيات 
الخيرية والمدارس والمشاريع التي تم تأسيسها لمساعدة 

المحتاجين وذلك من خالل وضع استراتيجية واضحة ُيبنى 
عليها البرامج التي يتم تقديم الدعم لها وهي على النحو 

التالي: -

• برنامج رعاية: وهو أحد البرامج التابعة لجمعية أيتام الجبيل، 
حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير الرعاية الصحية لأليتام 

وأمهاتهم والمحافظة عليها من خالل نشر وتثقيف األيتام 
صحيًا وكذلك تخفيف األعباء المالية الصحية على أسرهم.

• برنامج إكسير: يعتبر برنامج إكسير من البرامج التابعة 
للجمعية األهلية لتنمية الفتاة – قرطبة، وهو برنامج 

معرفي مهاري ُيعنى بتنمية عدد من مهارات التفكير الُعليا 
عبر مجموعة من اللقاءات العلمية والجلسات الحوارية 
والمواد المسموعة والمقروءة لتنمية قدرات الفتيات 
والمساهمة في رفع مستويات الفهم المؤثرة على 

التحصيل الدراسي والعطاء الوظيفي والمجتمعي.

• توفير أجهزة طبية وتعويضية لألشخاص ذوي اإلعاقة: إن 
ما تقوم به جمعية األشخاص ذوي اإلعاقة باألحساء من 

مشاريع ومبادرات مجتمعية تجاه أفراد المجتمع من ذوي 
اإلعاقة لذلك حرصت شركة " كيان السعودية " على تلبية 

احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة محدودي الدخل وذلك من 
خالل تقديم الدعم لتوفير األجهزة الطبية والتعويضية لهم.

• نادي كيان الطالبي: يعتبر نادي كيان الطالبي من أحد 
المشاريع التي تقوم به مدرسة الدفي الثانوية بمدينة 

الجبيل الصناعية، والذي يهدف إلى اقامة النشاطات التي 
تبرز جهود أعضاء النادي في المجاالت التي يتميزون فيها 

واكتشاف المواهب الطالبية ورعاية الموهوبين.

• كيان يدًا بيد: إن تطوير البيئة المدرسية وتحسينها 
لتحقيق بيئة أمنة وسليمة للطالب ومحفزة للمعلمين، ومن 

هنا جاء مشروع كيان يدًا بيد والُمقام في مدرسة جلموده 
االبتدائية والذي يتضمن عدد من المشاريع وهي على النحو 

التالي:-

- مشروع صحتي: يهدف هذا المشروع إلى تهيئة العيادة 
المدرسية وتجهيزها باألجهزة الضرورية �سطوانات 

األكسجين وأجهزة قياس مستوى الضغط والسكر باإلضافة 
إلى الكراسي المتحركة.

- مشروع مكتبي: يهدف هذا المشروع إلى تهيئة غرف 
المعلمين وتحسينها مما يجعلها بيئة محفزة ومشجعة 

للعمل.

٦. حملة تثقيفية في (األمن والسالمة والصحة والبيئة)

حيث أثمر هذا الحدث الى ما يقارب عن ٥١ 
فكرة تمت الموافقة عليها مبدئيًا والتي 

سوف ينعكس تطبيقها على الجودة 
والسالمة، سالمة العمليات واالستدامة، 

والحلول اإلدارية باإلضافة إلى تطبيقات 
العمليات. 
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• االعتمادية
حرصت كيان السعودية منذ تأسيسها باعتماد استراتيجيات برنامج مت�مل لالعتمادية وسالمة المعدات وآخرها حزمة 

االستراتيجيات التصنيعية ٢٠٢٥ والتي تركز على وصول مستوى نضج عالي في االعتمادية وذلك عن طريق تنفيذ مبادرات 
استراتيجية تهدف الى تنفيذ خطط استباقية لتقليص المخاطر المرتبطة مع المعدات واألنظمة خالل دورة حياة األصول. 

تشمل هذه المبادرات استراتيجيات ادماج االعتمادية في التصاميم للمصانع واألنظمة والمعدات، تحسين سالمة التشغيل، 
تحسين فعالية صيانة المعدات، والطاقة واالستدامة وغيرها. 

ولهذا قامت الشركة بتعزيز هذه االستراتيجيات التي تدعم التزامنا بالصحة والسالمة والبيئة واالستدامة والربحية والعمل 
على تحقيقها بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الشركة. وعليه فقد حققت كيان السعودية أهداف االعتمادية وسالمة 

المعدات في٢٠٢٠م وذلك بتنفيذ المبادرات االستراتيجية واألف�ر والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة اإلنتاج وتحسين برامج 
الصيانة االعتمادية والمجدولة وتطوير سبل التنفيذ. شملت تلك االستراتيجيات جميع أنواع المعدات من كهربائية وآالت دوارة 

ومي�نيكية ومعدات التحليل واآلالت الدقيقة والتحكم وغيرها.

انعكست هذه الجهود على أعمال الشركة باإليجابية وتقلصت أعطال المعدات بسبب تحسن االعتمادية، وعليه فقد تحققت 
النتائج التالية للشركة في عام ٢٠٢٠م: 

• تحسين االنتاج لمنتجات الشركة قبل نهاية عام ٢٠٢٠م بما في ذلك تحقيق اعلى كميات منتجة لبعض المصانع.
•  إتمام معالجة معوقات األداء التي تم تحديدها خالل عام ٢٠١٩م.

• تقليل ت�ليف صيانة المعدات عن طريق تحسين كفاءة الصيانة الوقاية.
.(QRَ) تحقيق معدل الجودة لمصانع البوليمرات •

• تحسن في معدل الصيانة الوقائية مقارنة مع الصيانة التصحيحية و�ن ذلك متزامنا مع برنامج تحسين كفاءة الصيانة الوقائية
• نجاح اول حملة افتراضية لالعتمادية وسالمة االصول بمشاركة أكثر من ١٠٠٠ موظف ومستوى الرضا ٩٢٪ تم قياسها من خالل 

الدراسة االستقصائية وذلك لزيادة وعي موظفي الشركة بأهمية البرنامج.
• تحسين واستمرار تحديد المخاطر لسالمة واعتمادية المصانع ومعالجتها قبل حدوث اعطال للمعدات وتجنب الشركة خسائر 

في اإلنتاج وذلك بتنفيذ ومتابعة الخطط االستباقية مما أدى الى تفادي أعطال كثيرة قبل وقوعها.
• تحسين واستمرار متابعة مؤشرات برنامج "م�فأة 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. وتم اعتماد هذا البرنامج كمطلب رئيسي لقبول أي 

مشروع لتطوير المعدات او استبدالها.

ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية المرتبطة بش� مباشر بالتقلبات االقتصادية العالمية والوباء العالمي 
كوفيد-١٩، تسعى الشركة لالستمرار على هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة لتكون دائما في الطليعة على 

مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية بش� خاص والصناعات البتروكيماوية العالمية بش� عام.

٣٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٣٨

• االستدامة

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. 
طبقت شركة كيان السعودية مبدأ االستدامة في عام ٢٠١٠م 

وحددت األهداف المستقبلية لتقليل استهالك الطاقة، 
تقليل استهالك المياه، تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة 

وتقليل كفاءة استهالك المواد؛ كما انها التزمت بتحقيق 
مستويات التميز وفقا للمعايير الدولية، بما في ذلك تحقيق 

متطلبات المركز السعودي للطاقة "كفاءة".

بذلت الشركة جهودا كبيرة لتأهيل كوادرها البشرية للعمل 
وفًقا لمنهجية االستدامة من أجل تحقيق النتائج المرجوة 

على مستوى الصناعة في المملكة العربية السعودية. كما 
تسعى الشركة إلى تعزيز أولويات االستدامة لدى موظفيها 

لنشر الوعي وتبادل األف�ر لإلسهام في مستقبل مشرق. 
وخالل عام ٢٠٢٠م، بذلت الشركة جهودا لتحسين ثقافة 

االستدامة من خالل المشاركة، واإلسهام والقيادة التقنية. 
 

• المشاركة: تكريم المصانع التي تقدم حلوال مبتكرة 
ومستدامة وقادرة على احداث تأثير إيجابي بجائزة االستدامة 

.(GREEN LEAF)

• اإلسهام: اشراك مهندسينا للمساهمة في ورش عمل 
االستدامة لتبادل أفضل الممارسات وتوليد أف�ر لتحسين 

األداء.

• القيادة التقنية: الرصد الفعال الستهالك الطاقة في � 
المصانع تحت مظلة "مركز الطاقة" الذي دشن في الشركة 

منذ عام ٢٠١٩.

هذه الجهود ستستمر حتى تثمر عنها نتائج ايجابية طويلة 
المدى تضمن االستدامة في األداء وتضع الشركة في 

المقدمة. 
ومع التحديات التي واجهتها الشركة خالل عام ٢٠٢٠م في 
مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-١٩) وإتمام 

اعمال الصيانة الدورية فقد حققت الشركة "أهداف 
االستدامة" للغازات الدفيئة، والطاقة والمياه للعام ٢٠٢٠م 

بتطبيق أف�ر متعددة وتحسين المشاركة على جميع 
المستويات. 

ومع هذا الجهد المستدام من ٢٠١٠م حتى نهاية عام ٢٠٢٠م، 
تحققت النتائج التالية:

• خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ٨٠٪  
• خفض معدل استهالك الطاقة بنسبة ٧٣٪  

• خفض معدل استهالك المياه بنسبة ٨١ ٪  
• خفض كفاءة استهالك المواد ٩٣٪  

باإلضافة الى تحسين معدل استهالك الطاقة حسب معايير 
المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمقدار ٦٪ عن الهدف 

المحدد في الدورة األولي للمركز. 

مع رؤيتنا لـ 'الربحية المستدامة' تسعى الشركة مواصلة 
هذا النهج المستدام لتحقيق النتائج المرجوة مع ترشيد 

استهالك الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٤١تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٤٠

زار معالي األستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة 
المعدنية شركة (كيان السعودية) في الجبيل الصناعية، يرافقه 

أعضاء مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع. و�ن في 
استقباله سعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان نائب رئيس 

مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات 
األساسية (سابك)، والرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية 
المهندس عمر بن علي الرحيلي والمديرون التنفيذيون في 

الشركة.  
استمع الوزير إلى عرض تعريفي عن (كيان السعودية) وأعمالها 
وعملياتها ومنتجاتها المتخصصة، ومسيرتها التصنيعية لتعزيز 

الصناعات التحويلية ذات القيمة النوعية واإلضافة العالية، وفرص 
العمل التي أتاحتها للشباب السعودي، ولمحة عن مجمع الشركة 

الصناعي للبتروكيماويات، الذي يعد من أكبر المجمعات عالمًيا، 
وأكبر مشروع صناعي في العالم يشيد دفعًة واحدة، ويضم 

منظومة مت�ملة من المصانع والوحدات التصنيعية ومرافق 
الخدمات المساندة. 

وفي ختام الزيارة، أعرب معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية عن 
سعادته باإلنجازات البشرية والصناعية والتقنية التي حققتها 

(سابك) وشركتها التابعة (كيان السعودية)، والتقدم في مجاالت 
البيئة والسالمة واالبت�ر واالستدامة، متمنًيًا مزيًدا من التوفيق 

لجميع العاملين في المنظومة الصناعية البتروكيماوية لـ (سابك)، 
تعزيًزا لم�نة المملكة العربية السعودية في مجال الصناعة 

العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف (رؤية ٢٠٣٠م). 

• زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية
لشركة كيان السعودية

قام رئيس مجلس إدارة سابك سعادة األستاذ خالد 
الدباغ وسعادة األستاذ يوسف بن عبد هللا البنيان 

نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي وأعضاء من 
مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية 

(سابك) بزيارة شركة كيان السعودية حيث تم لقاء 
الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية المهندس 

عمر بن علي الرحيلي والمديرون التنفيذيون في 
الشركة وموظفيها، وأكدوا أهمية العمل على تعزيز 

التميز في جميع العمليات.

حيث اطلعوا - خالل الزيارة - على المسيرة الحافلة 
واألداء الرائد للشركة، وما تنتجه من باقة منتجات 

عالمية المستوى، 
وأشاد القادة بإنجازات الموظفين، وشددوا على 

أهمية مواصلة االلتزام بتحقيق رؤية الشركة.

• زيارة رئيس مجلس إدارة سابك وفريق من القيادة العليا
لشركة كيان السعودية
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التوقعات المستقبلية
والمخاطر

• الخطط والتطلعات المستقبلية للعام ٢٠٢١م

• المخاطر

٤٤

٤٥



• الخطط والتطلعات المستقبلية للعام ٢٠٢١م 

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٤٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٤٤

تهدف شركة كيان السعودية إلى تنمية حقوق مساهميها من خالل االستغالل األمثل ألصولها ولمواردها البشرية 
والمالية، ودراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في مختلف األسواق 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 خططًا واستراتيجيات لتحسين قدرتها اإلنتاجية وتخفيض أيام التوقف المجدولة لمصانع الشركة، التي 
ستساهم بدورها في خفض الت�ليف وزيادة الربحية.

حيث انه من المخطط ان تتم عمليات الصيانة المجدولة خالل النصف األول من العام ٢٠٢١م لمصنع األوليفينات لمدة ٣٦ يوم 
تقريبًا، حيث تهدف عمليات الصيانة إلى زيادة الكفاءة اإلنتاجية وتحسين في اعتمادية وموثوقية المصنع.

ومن المتوقع أن يتم انخفاض في الكميات المنتجة خالل فترة الصيانة ما يقارب ٢٣١ ألف طن متري.

تقوم سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على تحديد 
المخاطر التي تواجه الشركة بش� استباقي وفهمها، 

وتقييم مدى تأثيرها على أدائنا، واتخاذ تدابير وقائية 
للسيطرة عليها. وفي الوقت نفسه، نعمل على االستفادة 

من الفرص لتحقيق أهدافنا االستراتيجية.

ونطبق هذه السياسة على � عملياتنا في أنحاء العالم. 
تقع مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على عاتق اإلدارة 

التنفيذية، في حين تقع مسؤولية مراقبة تنفيذ هذه 
السياسة على عاتق مجلس اإلدارة بدعم من لجنة المخاطر.

وقد قام مجلس اإلدارة بتأسيس لجنة إلدارة المخاطر وفقًا 
لنظام حوكمة مت�مل يعمل على تحديد المخاطر التي 
تواجه الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية. تبدأ هذه 

المسؤولية من العاملين لدينا من موظفين وإداريين من 
خالل إعداد تقارير مفصلة بشأن المخاطر التي تواجه الشركة. 

ويتم عرض هذه التقارير على لجنة المخاطر بش� 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.

نحن من حيث المبدأ، عرضًة لمخاطر استراتيجية؛ وهي 
المخاطر التي قد تؤثر على قدرتنا في تحقيق أهدافنا 

االستراتيجية، والمخاطر التشغيلية، وهي المخاطر الناجمة 
عن طبيعة عملياتنا، والمخاطر المالية؛ وهي المخاطر التي 

تؤثر على الربحية. زيادًة على ذلك، نحن ُعرضة للكثير من 
عوامل المخاطر؛

وفيما يلي وصف تفصيلي لعوامل المخاطر:

المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة والصحة 
والسالمة واألمن 

تلتزم كيان السعودية بجميع األنظمة واللوائح ذات الصلة 
بالبيئة والصحة والسالمة واألمن السارية على عملياتها.

ُتحدد هذه األنظمة واللوائح مجموعة معايير مختلفة ُتنّظم 
جوانب معينة من جودة البيئة والصحة والسالمة واألمن.

ليس بمقدور الشركة التنبؤ بما سُيَسن مستقبًال من 
األنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة والصحة والسالمة 

واألمن أو كيفية تطبيق القوانين واللوائح القائمة أو 
المستقبلية.

أن االمتثال لقوانين أو لوائح أكثر حزمًا، أو سياسات إنفاذ أكثر 
صرامًة تفرضها أي سلطة تنظيمية قد يتطلب مستقبًال أن 
تتكبد الشركة نفقات مادية كبيرة لتركيب وتشغيل أنظمة 

ومعدات ألغراض التدابير اإلصالحي، فجميع ما سبق ذكره من 
شأنه أن يؤثر تأثيًرا جوهًريا وسلبًيا على أعمال الشركة أو نتائج 

عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

قد تنطوي الحوادث المتعلقة بمنتجات الشركة على إلحاق 
أضرار جسيمة بالممتل�ت والبيئة وصحة اإلنسان، مما قد 
يؤثر سلًبا وجوهًريا على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 

التشغيلية ووضعها المالي كشركة تجارية تعمل في مجال 
البتروكيماويات، كما ينطوي عمل الشركة بطبيعته على 

ب المواد الخطرة إلى البيئة أو تصريفها أو  مخاطر تسُرّ
حدوث أي اش�ل أخرى من انبعاثات المواد الخطرة.

تستخدم الشركة المواد الخام وُتصّنع المنتجات البتروكيماوية 
سريعة التطاير والمتفجرة وتخزنها وتنقلها، مما قد يؤثر 

سلًبا على البيئة في حال لم يتم اتخاذ اإلجراءات والتدابير 
لمعالجتها وتخزينها أو عدم االمتثال إلى معايير السالمة 

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 األرباح في قطاع البتروكيماويات ارتباًطا وثيًقا بالطلب 

العالمي ومستويات المخزون واالستفادة من قدرة المصانع؛ 
حيث أن أحجام اإلنتاج األعلى ُتمكن القطاع من تخصيص 

ت�ليف ثابتة على معدالت اإلنتاج األكبر ومن ثم التأثير على 
هوامش الربح، وبالتالي يمثل تحقيق معدالت اإلنتاج القصوى 

عامل رئيس لربحية عمليات البتروكيماويات لدى الشركة.

وتعتمد قدرة الشركة للحفاظ على الربحية، إلى حٍد كبير، على 
قدرتها على الحفاظ على معدالت عالية الستغالل القدرة 
اإلنتاجية لمصانعها، وهي مستوى اإلنتاج الذي يحققه � 

مصنع فيما يتعلق بقدرته.

وتتعرض الشركة لعدٍد من المخاطر التشغيلية، بما في ذلك 
انخفاض معدالت استغالل القدرة اإلنتاجية جراء األنشطة 

المجدولة مثل أعمال الصيانة أو فترات االنقطاع غير المخطط 
لها التي قد تحدث، على سبيل المثال، بسبب تعطل 

المعدات أو خطأ بشري؛ وعدم توافر العمالة الماهرة؛ 
وانخفاض معدالت استرداد الت�ليف على نحٍو أقل من 

المتوقع؛ ومعدل أداء مقاولي الشركة؛  ومشا� التآ� التي 
من شأنها التأثير على المصانع وخطوط األنابيب؛ والحوادث 

التي تتعلق بالصحة والسالمة التي قد تقع بسبب المقاولين 
الخارجيين؛ والتعرض للكوارث الطبيعية، مثل ظروف الطقس 

المتقلبة.

فأي حادث من هذا القبيل من شأنه التأثير سلًبا على أعمال 
الشركة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي. فال 

شك أن إخفاق الشركة في الحفاظ على معدالت عالية 
الستغالل القدرة اإلنتاجية من شأنه أن يؤثر تأثيًرا جوهًريا 

وسلبًيا على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو 
وضعها المالي. وتعمل الشركة للحد من هذه التأثيرات من 
خالل تخفيض الت�ليف، وتحسين مستويات اعتمادية مصانع 

الشركة لضمان استمرارية اإلنتاج والبيع. 

ومن ضمن الخطط الرامية لتكون الشركة بمستوى أفضل الممارسات العالمية في 
صناعة البتروكيماويات تركز إدارة الشركة على ستة محاور أساسية وهي:

وتعمل الشركة على تقييم الفرص االستثمارية المختلفة ذات القيمة المضافة لتعزيز أداء الشركة وتحقيق العائد المالي 
لمساهمي الشركة من خالل الدخول في شرا�ت استراتيجية ودراسة الفرص المتاحة والعمل على زيادة القيمة المضافة 

للمنتجات المتخصصة، واستنادًا على منهجنا الذي يقوم على تقييم مختلف فرص االستثمار، و إلحاقا إلعالن الشركة المتضمن 
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة �ارينت انترناشونال أيه جي السويسرية (Clariant International AG)، وبعد قيام الشركة 

في تقييم دراسة الجدوى تعلن شركة كيان السعودية عدم المضي قدمًا إلنشاء المشروع المشترك لعدم الجدوى االقتصادية 
لتنفيذه.

كما قامت الشركة بتقديم طلب إلى وزارة الطاقة والذي يتضمن تخصيص كمية إضافية من غاز اإليثان والذي ت�ل بموافقة 
الوزارة بتخصيص مقدار ال يزيد عن (٣٠) مليون قدم مكعب قياسي يوميًا على أساس المتوفر من المشاريع المستقبلية لزيادة 

إنتاج الغاز وذلك وفق الشروط واألح�م الواردة في خطاب طلب زيادة التخصيص والتي تتضمن االلتزام بتقديم خطة لتنفيذ 
المشاريع التحويلية وإحالل الغاز الجاف محل الوقود السائل (الزيت الخام الثقيل)، والعمل مع الشركة السعودية للصناعات 

األساسية "سابك" على االستفادة المثلى من اللقيم، وستقوم الشركة بالعمل مع الوزارة لوضع خطة زمنية للبدء في 
االستفادة من اللقيم اإلضافي والذي سيكون له تأثير إجابي على نتائج الشركة المستقبلية.

كما يمثل تعاون (سابك) مع (أرامكو السعودية) الستكشاف مجاالت التعاون التي من شأنها تعظيم القيمة ل�ا الطرفين 
واالستفادة منها، فرصة كبيرة لشركة (كيان السعودية) لتحقيق المنفعة المشتركة ولمصلحة الزبائن واألطراف ذات العالقة 

والمساهمين من خالل ت�مل المواد الهيدروكربونية واالستفادة المثلى من مواد اللقيم والصيانة، وفي حال افضت هذه 
الدراسات ألي فرص جوهريه سوف يتم اإلعالن عنها ل�فة المستثمرين.

الربحية ومراقبة الت�ليف  نظم إدارة العمليات االعتمادية وموثوقية المصانع

$

االستدامة والطاقة الموارد البشريةالبيئة والصحة والسالمة واألمن

• المخاطر



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٤٧تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٤٦

وثائقنا التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع المخاطر التي 
نواجهها:

تنطوي عمليات الشركة على أخطار ومخاطر مالزمة لعمليات 
البتروكيماويات وغيرها من العمليات، وتشمل هذه األخطار 

والمخاطر الحرائق واالنفجارات وكسر خطوط األنابيب 
واالنس�بات، وتسربات صهاريج التخزين، والتسريبات 

الكيماوية، أو تسريب وإطالق المواد الخطرة أو الغازات أو 
انبعاثها والمخاطر البيئية األخرى، والتعطل المي�نيكي 

للمعدات في منشآت الشركة والحرب واإلرهاب والتخريب 
والكوارث الطبيعية،  زيادًة على ذلك، قد تتسبب الكثير من 

هذه المخاطر التشغيلية وغيرها في وقوع إصابات شخصية 
وخسائر في األرواح، أو إلحاق أضرار بالغة بممتل�ت الشركة 

وممتل�ت اآلخرين أو تدميرها فضًال عن التلوث البيئي الذي 
قد يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية أو 

جنائية.

لدى الشركة تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع الممارسات 
الصناعية ذات الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر األضرار التي 

تلحق بالممتل�ت، وانقطاع األعمال الناتج عن الحريق أو 
تعطل اآلالت مثًال، والمسؤولية تجاه الغير.

ومع ذلك، ال يمكن لهذا الغطاء التأميني أن يشمل جميع 
الخسائر التي قد تتكبدها الشركة مستقبًال. فقد تتعرض 

الشركة لخسارة مادية ترتقي إلى إقامة دعوى ضد الشركة ال 
يغطيها التأمين، �ًيا أو جزئًيا، وال يتوفر لها تعويض الغير.

إذا تعرضت الشركة لخسائر هائلة و�نت 
الخسارة المشمولة في الغطاء التأميني أقل 

من الت�ليف فإن ذلك سيؤدي إلى تحمل 
ت�ليف إضافية سوف يتم تعويضها من قبل 

الشركة 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 قد يطلب منها الضمان على أصولها لصالح المقرضين. 

كما أن أي مديونية تتطلب جزًءا كبيًرا من التدفقات النقدية 
من العمليات المقرر تخصيصها لدفع أصل الدين والفائدة 

على مديونية الشركة مما يقلل من قدرة الشركة على 
االستفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها وفرص 

األعمال المستقبلية. و� ما سبق قد يعّرض الشركة لمخاطر 
زيادة أسعار الفائدة أو زيادة الت�ليف أو �يهما لتغطية 

أسعار الفائدة، كما سيعّرضها لمخاطر إعادة التمويل، إلى 
الحد الذي ال تستطيع معه الشركة سداد قروضها من 

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطتها التشغيلية.

وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل مناسب أو 
مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل رأس المال ونفقات 

االستثمار مستقبًال، فقد يتطلب ذلك تغيير مثل هذه 
المشاريع أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغائها؛ ما 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 عرضة لمخاطر 
عدم الدفع نظير تلك المنتجات التي تقدمها، ال سيما على 

صعيد الذمم التجارية المدينة.

وتزداد هذه المخاطر عندما تتدهور األوضاع في القطاعات 
التي يعمل فيها الزبائن، أو تتدهور الظروف االقتصادية 

العامة. وقد تؤثر مخاطر عدم الدفع (سواء من الزبائن أو 
سابك) حال حدوثها تأثيًرا ماديًا أو سلبيًا على أعمال الشركة 

أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، علمًا أن شروط اتفاقية 
التسويق وسياسة مبيعات االئتمان تعمل على الحد من 

حدوث مخاطر متعلقة بائتمان الزبائن.

المخاطر المتعلقة بسعر صرف العمالت األجنبية:

تعمل الشركة على الصعيد الدولي، وهي بالتالي معرضة 
لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرض 

لمختلف العمالت، خاصة فيما يتعلق بتقلبات العمالت األخرى 
مقابل الريال السعودي.

وتتمثل هذه المخاطر أساسًا في الذمم المدينة، والذمم 
الدائنة التجارية، وبعض الحسابات المصرفية المقومة بغير 
عملة الريال السعودي ومع ذلك، ما دام الريال السعودي 

مربوطًا بالدوالر األمريكي، وما دامت معامالت الشركة تتم 
أساسًا بالدوالر األمريكي، فإن الشركة ليست ُعرضة بدرجة 

كبيرة لمخاطر تتعلق بالدوالر األمريكي.

كما تتعامل الشركة بدرجة أقل مع اليورو والجنية البريطاني 
والين الياباني واليوان الصيني. وتتطلب سياسات الشركة إجراء 
مراجعة دورية لمخاطر أسعار صرف العمالت، ومع ذلك، ليس 

هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية �فية لحماية 
الشركة، أو أن أي تقلبات مستقبلية في سعر صرف العمالت 

لن يؤثر سلًبا على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها 
التشغيلية أو وضعها المالي.

القطاعات التي نعمل فيها تنافسية للغاية

ُتعتَبر أسواق معظم منتجات الشركة تنافسية للغاية.  
وتواجه الشركة الخصائص التنافسية لعدة أسواق 
وقطاعات جغرافية مختلفة. ويتنوع أبرز منافسو 

الشركة من منتج آلخر وبين شر�ت البتروكيماويات 
العالمية الكبرى والكثير من الشر�ت اإلقليمية األصغر 

حجمًا.  

نخضع لظروف السوق االقتصادية العالمية

 تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على 
البيئة االقتصادية العالمية، ويتأثر أداء الشركة بشٍ� خاص 

بالدورات االقتصادية التي تؤثر على قطاعات المستخدم 
النهائي، نظًرا ألن المنتجات التي تصنعها الشركة ُتستخدم 

بصفتها وسيًطا في تصنيع المنتجات التي تستخدمها هذه 
الشر�ت.

وقد استمر االقتصاد العالمي، في العقد الماضي، في 
مواجهة فترات التباطؤ والتقلبات العالية وانخفاض النشاط 

التجاري والبطالة وانخفاض أسعار الفائدة وتضاؤل ثقة 
المستهلك، مما أّثر على الطلب في المرحلة النهائية على 

المنتجات الكيماوية والبالستيكية في قطاعات ومناطق 
صناعية معينة.

ليس بمقدور الشركة التنبؤ باالتجاهات المعاكسة في 
االقتصاد العالمي وتأثيرها على طلب السوق على منتجات 

الشركة وربحيتها.

ويمكن أن يترتب على تراجع االقتصاديات اإلقليمية أو العالمية 
أو أزمة السوق أو فترات عدم االستقرار الطويلة تأثيرا ماديا 

وسلبيًا على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها 
المالي.  وكذلك يمكن أن يؤدي تدهور المناخ االقتصادي، 
على وجه الخصوص، إلى انخفاض الناتج الصناعي وانخفاض 

الطلب على المنتجات االستهالكية بما في ذلك منتجات 
السلع االستهالكية ومنتجات التعبئة والسلع الصناعية، 
والتي تتضمن جميعها منتجات الشركة في جميع أنحاء 

العالم.

كما ان تفشي وباء فايروس كورونا (COVID – ١٩ ) �ن له 
تأثيرًا سلبيًا على السوق واالقتصادات العالمية.
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الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر تأثيرًا 
جوهريًا وسلبيًا على أعمالنا

يمر قطاع البتروكيماويات بدورات التوسع واالنكماش بما 
يتماشى مع الحراك في االقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى 
تقلبات في العرض والطلب على منتجات البتروكيماويات، 

فضًال عن التقلبات التي تطرأ على أسعار المواد األولية 
وكذلك المنتجات البتروكيماوية النهائية.

ال تستطيع الشركة التنبؤ بدقة يمكن قياسها بهذه 
االتجاهات والدورات االقتصادية أو مدة وتواريخ هذه 

االتجاهات والدورات، والتي يمكن أن تؤثر تأثيًرا هائًال على 
أعمال الشركة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها 

المالي.

وقد تؤثر أي مش�ة ُتلقي بظاللها على نقل البضائع بحًرا، 
مثل الضرائب الخاصة أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو 

الكوارث الطبيعية، من بين أموٍر أخرى، سلبًا على نتائج 
العمليات أو الوضع المالي للشركة.  وكذلك تصنف بعض 
المنتجات المطلوب نقلها على أنها محفوفة بالمخاطر.

وتعتمد الشركة على نقل البضائع على أش�ل مختلفة من 
أش�ل النقل إليصال المنتجات النهائية للزبائن. ويمكن أن تؤثر 
مثل هذه المش�ات الجيوسياسية واألعمال الحربية والحصار 

التجاري والقرصنة، التي تضر بطرق النقل، سلًبا على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية

 ُتّصدر الشركة المنتجات إلى الدول التي تبّنت أساليب الدفاع 
التجاري مثل قوانين ولوائح م�فحة اإلغراق وم�فحة الدعم.  

وقد يؤدي عدم االلتزام بهذه القوانين واللوائح إلى فرض 
رسوم م�فحة اإلغراق أو الدعم على واردات المنتجات إلى 

تلك البلدان.

عالوًة على ذلك، تتأثر واردات الشركة وصادراتها برسوم 
استيراد قد تفرضها بعض الحكومات، وفق تقديرها.

وترى الشركة أن تطبيق بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري 
وغيرها من أش�ل الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في 

المستقبل.

التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو عدم االلتزام 
بأي� من األنظمة واللوائح

تخضع الشركة ألنظمة ولوائح مختلفة قد تتعلق هذه 
األنظمة واللوائح بمتطلبات التراخيص والتزامات البيئة 
والصحة واألمن والسالمة وضوابط األصول واالستثمار 

وموجهات التسويق ومجموعة من المتطلبات األخرى. 
وتخضع منتجات البتروكيماويات لمجموعة متنوعة من 

األنظمة واللوائح الحكومية المتعلقة باستخدام المواد 
السامة أو الخطرة التي تستخدمها هذه األعمال والتصرف 

فيها والتخلص منها.

ويمكن أن يكون االلتزام بهذه األنظمة واللوائح م�فًا، 
وتتحمل الشركة الت�ليف بما في ذلك النفقات الرأسمالية 

وستستمر في تحملها، لاللتزام بهذه المتطلبات.

وعالوًة على ذلك يمكن أن يمثل عدم االلتزام بهذه األنظمة 
واللوائح أو أي تغييرات تطرأ عليها، وبما في ذلك َسن لوائح 

إضافية، تأثيًرا جوهًريا وسلبيًا على أعمال الشركة أو نتائج 
عملياتها أو وضعها المالي. إضافة إلى ذلك، قد ُتسّن 
أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل وينتج عنها فرض 

ت�ليف إضافية تتعلق بااللتزام باللوائح أو مصادرة المنتجات 
أو استدعائها أو الغرامات المالية، والتي قد يؤدي أٌي منها 

إعاقة أو حظر تطوير منتجات الشركة وتوزيعها وبيعها.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات

تعتمد الشركة على عدٍد من أنظمة تقنية المعلومات التي 
تعزز األمن السيبراني من أجل تنفيذ عملياتها اليومية. 

ونتيجة لتزايد تعقيد تقنية المعلومات واالتصاالت 
اإللكترونية، فإن الشركة تكون عرضة لمخاطر متنوعة، تتراوح 

من فقدان البيانات أو سرقتها، والهجمات اإللكترونية، 
والتوقف عن العمل وانقطاع األعمال، إلى تعطل األنظمة 

والتقادم التقني ألنظمة تقنية المعلومات.

تش� التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات 
والجرائم عبر اإلنترنت األكثر تطوًرا خطرًا على سرية البيانات 

والعمليات والبنية التحتية ألنظمة تقنية المعلومات 
والشب�ت والمنشآت والمنتجات وخدمات الشركة وتوافرها 

وسالمتها.

 وقد يؤدي عدم توفر البيانات أو اإلخالل 
بسريتها أو التالعب بها في أنظمة 

وتطبيقات تقنية المعلومات المهمة إلى 
تسرب البيانات والخبرات والدراية على نحو غير 

خاضع للسيطرة ويكون له تأثيرًا مباشرًا على 
عمليات أعمال الشركة. 

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي أو 
�يهما

تخضع الشركة للمخاطر المتعلقة باإلجراءات القانونية 
والتنظيمية التي ُتعد هي طرًفا فيها أو التي يمكن أن تنشأ 

مستقبًال وقد تتضمن هذه المخاطر، على وجه الخصوص، 
المخاطر المتعلقة بمسؤولية المنتج وقوانين المنافسة 

وم�فحة االحت�ر ومراقبة الصادرات وحماية البيانات، وقانون 
براءات االختراع وقانون المشتريات والتشريعات الضريبية 

وحماية البيئة التي تعمل فيها الشركة. وقد يؤدي دخول 
الشركة طرفًا في الدعاوى القضائية واإلجراءات التنظيمية إلى 

فرض غرامات أو عقوبات، أو قد يؤثر ذلك سلًبا على 
سمعتها.

عالوًة على ذلك، ال يمكن التنبؤ بإجراءات التقاضي واإلجراءات 
التنظيمية، ويمكن أن تؤدي اإلجراءات القانونية أو التنظيمية 

التي دخلت فيها الشركة أو تصبح داخلة فيها (أو 
تسوياتها) إلى عقوبات كبيرة قد تؤدي إلى خسائر وت�ليف 

ومصروفات كبيرة.

وقد ال تكون هذه الخسائر والت�ليف والمصروفات مغطاة 
بالتأمين أو مغطاة بال�مل.

وقد تؤدي التحقيقات في االنتها�ت القانونية أو التنظيمية 
المحتملة إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية أو غيرها من 

العواقب المالية السلبية أو �يهما. 

وقد يش� أٍي مما سبق تأثيًرا جوهًريا سلبيًا على أعمال 
الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي وكذلك على 

سمعة الشركة.

المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية الفكرية 
والتقنية

 تعتمد (كيان السعودية) على مجموعة واسعة من حقوق 
الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت، بهذا الصدد 
على تراخيص لبعض التقنيات التي ُتستخدم في منشآتها. 

وتستند عمليات الشركة في المقام األول إلى تراخيص 
عمليات التقنية من (سابك) وغيرها من األطراف األخرى.

وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص تقني جوهري أو نزاع يتعلق 
باستخدامه من الجهة ذات الصلة في الشركة التوقف عن 
استخدام التقنية المعنية، وبالتالي قد يؤثر ذلك سلًبا على 
قدرة الشركة على إنتاج المنتجات ذات الصلة. كما أن عدم 
قدرة الشركة على الحفاظ على أي ترخيص قد يتطلب من 

الشركة وقف استخدام التقنية وترخيص هذه الحقوق من 
الغير بشروط تجارية أقل تفضيًال أو الحصول على تقنية بديلة 

ذات جودة أو معايير أداء أقل وبت�فة أكبر. 

ويمكن أن يش� أٌي مما سبق تأثيًرا جوهًريا سلبيًا على أعمال 
الشركة ونتائج عملياتها. 

نعول كثيرًا على طاقات فريقنا من الموظفين 
والمسؤولين

يعتمد نجاح الشركة المستقبلي جزئيًا على قدرتها المستمرة 
على تعيين الموظفين ذوي المهارات العالية ودمجهم 

واالحتفاظ بهم.

وال يزال الطلب متزايًدا على الموظفين ذوي الخبرة وأصحاب 
الكفاءات في القطاعات التي تعمل فيها الشركة وتستمر 

المنافسة في الظفر بمواهبهم.

وربما ال ُتوّفق الشركة في مسعاها إلى تعيين الموظفين 
المؤهلين الالزمين أو تدريبهم أو االحتفاظ بهم في 

المستقبل. 

كما تعتمد الشركة على موظفيها التنفيذيين والموظفين 
الرئيسيين، ويقود نجاح أعمالها أداء هؤالء المسؤولين 

والموظفين الرئيسيين وقدرة الشركة على االحتفاظ بهم.

وقد تؤثر الخسارة غير المتوقعة لخدمات المسؤولين 
التنفيذيين أو الموظفين الرئيسيين لدينا تأثيرا جوهريًا وسلبيًا 
على أعمال الشركة أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. قد 

نحتاج إلى تقديم تعويضات ومزايا أخرى منافسة لجذب 
الموظفين الرئيسيين واستبقائهم في المستقبل. 

فإذا لم تستطع الشركة تعيين أفراد مؤهلين جدد لدعم 
أعمالها، فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على الشركة أو 

نتائج عملياتها أو وضعها المالي. 
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• المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين 

تلتزم كيان السعودية بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لجميع المساهمين 
والمستثمرين، حيث تطلعهم على أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير السنوي لمجلس إدارتها، كما توافيهم على 

نحو مستمر بأية تطورات مهمة قد تطرأ ويكون لها تأثير في وضعها المالي وأعمالها بما ال يؤثر على قدرتها التنافسية؛ 
عن طريق موقع (تداول) وموقعها على شبكة اإلنترنت ووسائل االتصال األخرى، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ 

القرارات االستثمارية بناًء على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض 
اآلخر وحصول �فة األطراف المستفيدة على فرص مت�فئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على 

تنفيذ السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقا للمتطلبات القانونية 
واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات االختصاص.

كما حرصت الشركة على اإلفصاح بنحو منتظم في موقع السوق المالية السعودية (تداول) عن األحداث المعينة والتطورات 
الجوهرية والبيانات المالية وفقا لألح�م المنظمة لإلفصاح والشفافية واتاحتها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح، 
حيث تم اإلعالن خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م عن العديد من األحداث والقرارات من خالل ١٢ إعالنًا موجهًا 

لمساهمي الشركة، والجدول التالي يوضح هذه اإلعالنات:

سياسة توزيع األرباح

من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة واهتمامه على تحقيق التوازن في توزيعات األرباح للمساهمين سواء �نت 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، وبناًء على ذلك فقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة توزيع األرباح 
تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم توزيعات األرباح على المساهمين، وهي على النحو التالي: -

أوًال: القيود النظامية: يجب على الشركة أن تلتزم باآلتي:

• تجنيب ١٠٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويقف هذا االقتطاع متى ما بلغ االحتياطي المذكور ٣٠٪ من 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 (١١٤) من نظام الشر�ت 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.

• هي�ة الحوكمة

تلتزم الشركة بأعلى معايير حوكمة الشر�ت، وُتطبق جميع األح�م واجبة التطبيق الواردة في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة 
عن هيئة السوق المالية (مع مراعاة بعض االستثناءات المسموح بها) ، فضًل عن مبادئ الحوكمة الدولية وأفضل 

الممارسات، حيثما �نت تنطبق. وضعت كيان السعودية إطار حوكمة يتضمن اللوائح والسياسات التي تعزز الشفافية 
والمساءلة واالختصاص.

يتكون الهي� اإلداري للشركة من مجلس إدارة الشركة ("المجلس")، وثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة وفريق من 
المسؤولين التنفيذيين ("اإلدارة التنفيذية"). تقع على عاتق مجلس اإلدارة المسؤولية العامة عن وضع مبادئ الحوكمة 

وسياساتها واإلشراف عليها ومراجعتها للتأكد من امتثال كيان السعودية للوائح ذات الصلة، وفي الوقت ذاته تعزيز نمو 
الشركة واستدامتها.

شّ� المجلس لجان لتساعده في أداء مهماته، وهي لجنة الم�فآت والترشيحات ولجنة المخاطر. باإلضافة الى لجنة المراجعة 
المش�ة من قبل الجمعية العامة للشركة، والتي بدورها تكون داعمة ألعمال مجلس اإلدارة. هذا وُتعد اإلدارة التنفيذية 

مسؤولة عن اإلدارة اليومية لعمليات شركة كيان السعودية.

وأخيًرا، يعتبر المساهمون من بين أكثر الشرائح أهميًة في إطار حوكمة الشركة. حيث توجب الئحة عمل مجلس اإلدارة "حضور 
عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة"، وبذلك، يهدف المجلس إلى االجتماع بالمساهمين واالستماع إلى 

اقتراحاتهم ومالحظاتهم حول الشركة وأدائها. من ناحية أخرى، يضمن النظام األساسي للشركة مشاركة المساهمين في 
المداوالت والمناقشات في اجتماعات الجمعية العامة. عالوة على ذلك، وتعزيًزا للتواصل مع المساهمين، اعتمد مجلس 

اإلدارة سياسة وإجراءات اإلفصاح التي تضمنت إجراءات لضمان حق المساهمين في االستفسار وطلب المعلومات واإلجابة عن 
استفساراتهم بما ال يضر مصالح الشركة.

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٥٣تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٥٢

موضوع العنوان

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩ (اثنا عشر شهرًا) 

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن عزمها إيقاف بعض وحدات اإلنتاج بالشركة إلجراء الصيانة الدورية المجدولة

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٩

إعالن إلحاقي من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بخصوص عزمها إيقاف بعض وحدات اإلنتاج بالشركة إلجراء الصيانة الدورية المجدولة

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)

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 ٣١-٠٣-٢٠٢٠ (ثالثة أشهر)

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٠٢٠-٠٦-٣٠ (ستة أشهر)

إعالن تصحيحي من شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بخصوص النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في٣٠-٠٦-٢٠٢٠ (ستة أشهر)

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٣٠-٠٩-٢٠٢٠ (تسعة أشهر)

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس االدارة

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن عزمها إيقاف مصنع األوليفينات إلجراء الصيانة الدورية المجدولة
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تاريخ اإلعالن

٢٣ يناير ٢٠٢٠

٢٩ يناير ٢٠٢٠

٢٣ فبراير ٢٠٢٠

٢٣ فبراير ٢٠٢٠

٢٦ مارس ٢٠٢٠

١٩ أبريل ٢٠٢٠

٢٦ أبريل ٢٠٢٠

٢٠ يوليو ٢٠٢٠

٢٠ يوليو ٢٠٢٠

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠

١٣ ديسمبر ٢٠٢٠

٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠
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مجلس اإلدارة

أمين عام مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذيةلجان مجلس اإلدارة

لجنة المخاطرلجنة المراجعة لجنة الم�فآت
والترشيحات

إدارة الدعم
التقنى

إدارة دعم التشغيل
والمنتجات
المتخصصة

إدارة الصيانة

إدارة تشتغيل
البوليمرات

إدارة تشغيل
الكيماويات

اإلدارة المالية
والتخطيط

الرئيس التنفيذي



الجمعيات العامة
يوضح الجدول التالي تاريخ الجمعية العامة التي عقدتها الشركة للمساهمين خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠م، وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية، وذلك على النحو التالي:

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٥٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٥٤

م/عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الـشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ علي بن سعيد الخريمي

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

الجمعية العامة العادية ١٦ أبريل ٢٠٢٠م

العضو

م/عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الـشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ علي بن سعيد الخريمي

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

تصنيف العضوية

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقل

منصب العضو

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

سجالت المساهمين 

قامت الشركة بطلب سجالت المساهمين مرتين خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م، حيث يبين الجدول 
التالي تواريخ طلب سجالت المساهمين وأسباب طلبها:

تاريخ السجل

١٦ أبريل ٢٠٢٠م

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

سبب الطلب

الجمعية العامة العادية

إعداد تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠٢٠م

• مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، وقد تم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٠م تعيين 
أعضاء مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات، حيث تم اختيار أعضاء المجلس وفقًا ألسلوب التصويت التراكمي. ويتكون مجلس 

اإلدارة الحالي من األعضاء التالية أسمائهم: 

وبحسب ما نصت عليه المادة رقم (١٧) من النظام األساس للشركة التي ورد فيه "يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة (٧) أعضاء 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 (٤) أعضاء تختار من 

بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة"

ثانيًا: 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 وفقًا 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 ١٠٪ من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 
المذكور ٣٠٪ من رأس المال.

• للجمعية العامة بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة معينة من األرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي 
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٥٧تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٥٦
الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات وعضوية مجالس اإلدارات ألعضاء مجلس اإلدارة:

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة:
١.شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية (شركة 

تابعة لسابك). 

خارج المملكة:
١.عضو مجلس إدارة مشاريع نمو ساحل الخليج المشترك في 

الواليات المتحدة األمريكية.
٢. عضو مجلس إدارة شركة الومنيوم البحرين ألبا.

الوظيفة الحالية: 
نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وإدارة المشاريع

في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك).

الوظائف السابقة والخبرات: 
رئيس الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر (شركة تابعة لسابك).

رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة تابعة لسابك).

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن، و الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة دريكسل الواليات 
المتحدة األمريكية.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها:

داخل المملكة:
١.الشركة السعودية للكيماويات المتخصصة – المتخصصة

(شركة تابعة لسابك). 
٢.الشركة السعودية للميثانول – الرازي (شركة تابعة لسابك). 

٣.الشركة السعودية للبتروكيماويات - صدف (شركة تابعة لسابك). 
٤.الشركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة تابعة لسابك). 

٥.الشركة الشرقية للبتروكيماويات – شرق (شركة تابعة لسابك). 
٦.الشركة العربية لأللياف الصناعية – ابن رشد (شركة تابعة لسابك). 

٧.شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
٨.الشركة الوطنية للغازات الصناعية (غاز) شركة تابعة لسابك.

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة:
١. شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية 

(شركة تابعة لسابك). 
٢. الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها:

داخل المملكة
١. الشركة السعودية للبتروكيماويات – صدف (شركة تابعة لسابك). 

٢. الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر (شركة 
تابعة لسابك).

الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة
١.شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية (شركة 

تابعة لسابك). 

الوظيفة الحالية:
 نائب الرئيس لمكتب سابك للتحول.

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)

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بي بي بي بالمملكة المتحدة، و 

الماجستير في اإلدارة من جامعة سنترال ميشيغان بالواليات المتحدة األمريكية.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
١.الشركة السعودية لالستثمارات الصناعية – دسر.

٢.شركة الجبيل لألسمدة – البيروني. 
٣.شركة بتروكيميا العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا (شركة تابعة 

لسابك). 
٤.شركة سابك للخدمات. 

خارج المملكة
١.شركة سابك آسيا باسيفيك بي تي إي.

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة
١.شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية (شركة 

تابعة لسابك). 
٢.شركة تقنيات مركبات البالستيك المتقدمة 

٣.شركة الطاقة الفعالة (انرجو). 

الوظيفة الحالية: 
متفرغ

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: 
درجة الب�لوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن،و الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
١.الشركة السعودية للبتروكيماويات – صدف (شركة تابعة لسابك). 

٢.شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات – ينبت (شركة تابعة 
لسابك). 

٣.الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر (شركة 
تابعة لسابك). 

٤. شركة عبدهللا ابراهيم السبيعي القابضة.

المهندس/ سلطان بن محمد بن بتال

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

المهندس/ علي بن سعيد الخريمي

المهندس/  عمر بن عبد هللا العمودي

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

الوظائف الحالية:
نائب الرئيس، التقنية واالبت�ر للبوليمرات، في الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك).

الوظائف السابقة والخبرات:
مدير عام التقنية لوحدة األعمال االستراتيجية للبتروكيماويات في الشركة السعودية للصناعات 

األساسية (سابك).
مدير عام األبحاث المتقدمة (شركة سابك).

نائب رئيس لوحدة أعمال البولي ايثيلين عالي الكثافة والبي في سي والبولسترين (شركة سابك).
نائب رئيس لوحدة أعمال البولي بروبلين ومركباته (شركة سابك).

المؤهل العلمي:
درجة الب�لوريوس هندسه مي�نيكيه (جامعة الملك سعود)، والماجستير في هندسة المعادن 

من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، و الدكتوراه في هندسة وعلوم المواد من جامعة 
كولورادو للمناجم بالواليات المتحدة األمريكية.



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٥٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٥٨

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة
١.شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية 

(شركة تابعة لسابك). 
٢.شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية والصناعية. 

٣.شركة الكيان للبتروكيماويات.

الوظيفة الحالية: 
رئيس مجلس المديرين لشركة الت�مل للحلول االقتصادية المحدودة.

الوظائف السابقة والخبرات:
 مدير مصنع الجاليكول - الشركة الشرقية للبتروكيماويات - شرق (شركة تابعة 

لسابك).
نائب الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير المشاريع الصناعية المحدودة.

نائب العضو المنتدب لشركة الكيان (كيان).

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في علوم الكيمياء الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
١.شركة الجبيل لخدمات الطاقة.

االستاذ/ طارق بن عبدهللا العبد الهادي

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة
١.شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية 

(شركة تابعة لسابك). 
٢.شركة الكيان للبتروكيماويات. 

٣.شركة الطاقة الفعالة (انرجو). 
٤.شركة الكهرومي�نيكية السعودية. 

الوظيفة الحالية: 
متفرغ

الوظائف السابقة والخبرات:
العضو المنتدب لشركة الكيان للبتروكيماويات (كيان).

مدير عام التعويضات والمزايا (شركة سابك)
رئيس شركة طيف (شركة تابعة لسابك).

مدير عام الشؤن االدارية والمالية - الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شركة تابعة لسابك).
مدير عام منطقة االعمال الشمالية – الشركة السعودية للكهرباء.

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في اإلدارة الصناعية من جامعة تراي ستيت – أمري�، والماجستير في 

ادارة األعمال من جامعة بردفورد – بريطانيا.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

ال يوجد

االستاذ/ يحيي بن عيسى األنصاري

الوظيفة الحالية: 
نائب الرئيس لوحدة أعمال الكيماويات.

الوظائف السابقة والخبرات:
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحديد والصلب – حديد (شركة تابعة لسابك).
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للبتروكيماويات –صدف (شركة تابعة لسابك).

مدير عام تنفيذي للشركة السعودية اليابانية أكريلونيتريل
مدير عام التشغيل للشركة الشرقية للبتروكيماويات – شرق (شركة تابعة لسابك).

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود، ودرجة الماجستير 

في إدارة األعمال التنفيذية من مدرسة ثندربيرد لإلدارة العالمية.

المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر�ت أو من مديريها:

داخل المملكة
١. شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية (شركة 

تابعة لسابك).
٢.شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية – كيم تانك 

(شركة تابعة لسابك)٠
٣. شركة سابك لخدمات التخزين المحدودة – ساب تانك.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها

داخل المملكة
١.الشركة الشرقية للبتروكيماويات -  شرق (شركة تابعة لسابك).

خارج المملكة
١.شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم - جارمكو.

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الم�فآت والترشيحات

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر 

عضو لجنة الم�فآت والترشيحات

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٦١تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٦٠

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور ل� اجتماع:

عقد مجلس اإلدارة أربعة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر٢٠٢٠م، حيث يوضح الجدول التالي سجل حضور 
� عضو الجتماعات مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادها:

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة
هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خالل العام ٢٠٢٠م، تعود لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأزواجهم 

وأوالدهم القّصر، وذلك على النحو التالي:

اسم العضو

م/عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الـشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ علي بن سعيد الخريمي

أ/ طارق بن عبدهلل العبدالهادي

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني 

سجل الحضور

االجتماع الرابع االجتماع الثالث  االجتماع الثاني  االجتماع األول 

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠   ٢٠  فبراير ٢٠٢٠    ٠٣ مايو ٢٠٢٠   ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ 

            

            

            

            

            

            

            

اإلجمالي

٤

٤

٤

٤

٤

٤

٤

االسم

م/عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الـشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

م/ علي بن سعيد الخريمي

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

صافي التغيير

-

-

-

-

-

نسبة التغيير

-

-

-

-

-

بداية العام

عدد األسهم 

٢١٤,٢٠٠

-

٥٣,٢١٤

-

١,٠٠٠

١٧,٥٣٦

٩,٣٤٤

أدوات الدين

-

-

-

-

-

-

-

نسبة التملك

-

-

-

-

-

-

-

نهاية العام

عدد األسهم 

٢١٤,٢٠٠

-

٥٣,٢١٤

-

١,٠٠٠

١٧,٥٣٦

٩,٣٤٤

أدوات الدين

-

-

-

-

-

--

-

نسبة التملك

-

-

-

-

-

-

-

اإلجراءات 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 والنقاشات، ولتعزيز التواصل مع مساهمي 
الشركة اعتمد المجلس سياسة وإجراءات اإلفصاح التي 

تضمنت إجراءات تكفل للمساهمين حق االستفسار وطلب 
المعلومات واإلجابة على استفساراتهم بما ال يضر بمصالح 

الشركة.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة 
في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه 

اعتمد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الم�فآت 
والترشيحات - معايير األداء لتقييم أعماله وأعضائه ولجانه 

المنبثقة، وحرصًا من المجلس على التأكد من استمرارية 
التطوير ورفع كفاءة أدائه، قام بتحديد المعايير واإلجراءات 

المنظمة لتقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه 
المنبثقة، حيث أظهرت نتائج التقييم أن مجلس اإلدارة يعمل 

بكفاءة من �فة النواحي الجوهرية.

العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس 
إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة 

شخصية ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم.
ونود اإلشارة بأن شركة قمة الجبيل للخدمات الفنية 

والصناعية التي من بين أعضاء مجلس إدارتها األستاذ/ طارق 
بن عبد هللا العبد الهادي، تعد من ضمن المقاولين 

المعتمدين لدى شركة كيان السعودية وأنه ليس له عالقة 
مباشرة أو غير مباشرة بحصول الشركة على التعاقدات حيث 

تتم بواسطة المنافسة العامة.

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة



• لجان المجلس

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠متقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٦٣تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٦٢

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 الب�لوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا الحكومية - الواليات المتحدة 

االمريكية، والماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا الحكومية- الواليات المتحدة 
االمريكية.

الوظيفة الحالية:
مدير تنفيذي، حوكمة الشر�ت. (شركة سابك)

الوظائف السابقة والخبرات:
عدة وظائف ومهام خالل عمله في هيئة السوق المالية منها: مدير إدارة حوكمة الشر�ت، 

ومدير إدارة المخاطر.
عضو هيئة التدريس في �ية إدارة األعمال بجامعة األمير سلطان.

المؤهل العلمي:
درجة الب�لوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود، والماجستير في التجارة من جامعة 

غرب استراليا، والماجستير في المحاسبة من جامعة ملبورن.

المهندس/ منصور بن صالح الخربوش
عضو لجنة المراجعة

االستاذ/ الوليد بن فهد السناني
عضو لجنة المراجعة

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات ألعضاء اللجان من خارج مجلس اإلدارة:

أوال: لجنة المراجعة 

وفًقا لالئحة لجنة المراجعة، تش� اللجنة من غير أعضاء 
مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من 

غيرهم، وال يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثالثة وال يزيد على 
خمسة، على أن يكون من بينهم عضو مجلس إدارة مستقل. 

يرشح هؤالء األعضاء من مجلس اإلدارة ُويعينوا بقرار من 
الجمعية العامة للشركة.

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة 
في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة عن هيئة السوق 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 �ن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم 
عّدت وفقًا للمتطلبات النظامية  المالية للشركة قد ٔاُ

المحددة لكيفية إعدادها وعرضها.
• دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها القوائم 

المالية، والتوصية بخصوصها إذا لزم األمر.
• البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من 

يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة 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:

• دراسة 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.
• دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية الدورية، 

ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة 
فيها.

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة المراجعة 
الداخلية، وتقييم أدائه بش� سنوي.

مراجع الحسابات:

• التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات، 
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.

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.
• مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع 

األطراف ذوي العالقة، وإبداء الرأي لمجلس اإلدارة بشأنها.
• الرفع والتوصية لمجلس اإلدارة باإلجراءات الالزم اتخاذها في 

المسائل التي ترى ضرورة اتخاذ المجلس إجراء بشأنها.

وصف مختصر الختصاصات لجان المجلس وسجل الحضور ل� اجتماع:

قام مجلس اإلدارة بتشكيل عدة لجان تقوم بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقًا 
لألداء األمثل، واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وتمثل هذه اللجان رافدًا حيويًا في وضع السياسات والبرامج والمراجعة 

ورفع التوصيات، وذلك على النحو التالي:



أ. الم�فآت: 

• إعداد سياسة الم�فآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 
المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة والتوصية لمجلس 

اإلدارة بشأنها، وذلك العتمادها من الجمعية العامة 
العادية للشركة.

• مراجعة سياسة الم�فآت بش� دوري للتأكد من مالءمتها 
للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات 

العالقة، وأهداف الشركة االستراتيجية والمهارات 
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها، والتوصية لمجلس االدارة 

بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
• التوصية لمجلس اإلدارة بم�فآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا 
للسياسة المعتمدة من الجمعية العامة العادية للشركة.

• إعداد تقرير سنوي عن الم�فآت الممنوحة ألعضاء مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين.

• تحديد أنواع الم�فآت التي تمنح للموظفين في الشركة، 
والتوصية بشأنها.

ب. مجلس اإلدارة:

• إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة، والتوصية 
للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها من الجمعية العامة 

العادية للشركة.
• التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا 

لسياسة العضوية المعتمدة.
• المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات 

المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصف للقدرات 
والمؤهالت المطلوبة.

• مراجعة سياسة عضوية مجلس االدارة بش� دوري للتأكد 
من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على التشريعات 

والتنظيمات ذات العالقة، وأهداف الشركة االستراتيجية 
والمهارات 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 هي� 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 بش� سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، 
وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا �ن العضو يشغل 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: 

• التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء 
المجلس المستجدين بحيث يغطي البرنامج نشاط الشركة 

وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية والقانونية.

ترتيبات تقديم الملحوظات:

• وضع اآللية المناسبة التي من خاللها يتمكن العاملين في الشركة من تقديم مالحظاتهم بشأن أي تجاوز لألنظمة الداخلية 
للشركة بما في ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية للشركة، على أن تضمن 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 � عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ 
انعقادها:

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٦٥تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٦٤

د/ وليد بن أحمد الشلفان

م/ منصور بن صالح الخربوش

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

أ/ الوليد بن فهد السناني

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

االجتماع األول

٢٣ يناير ٢٠٢٠









االجتماع الثاني

١٩ فبراير ٢٠٢٠









االجتماع الثالث

١٩ فبراير ٢٠٢٠









االجتماع الرابع

١٩ يوليو ٢٠٢٠









االجتماع الخامس

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠





-



٥

٥

٤

٥

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل� اجتماع

اإلجماليصفة العضويةلجنة المراجعة

SAR

ثانيًا: لجنة الم�فآت والترشيحات

تش� من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين سواء من 
المساهمين أو من غيرهم وال يقل عدد أعضائها عن ثالثة 

وال يزيد على خمسة يكون من بينهم عضو مجلس إدارة 
مستقل، ويعين مجلس اإلدارة أعضائها.

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة الم�فآت 
والترشيحات في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة عن هيئة 

السوق المالية، تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 



هـ. كبار التنفيذيين: 

• التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، 
ومراجعتها بش� دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على أهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت 

الالزمة لتحقيقها.
• وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهي� التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي 

يمكن إجراؤها.
• وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور � عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ 
انعقادها:

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٦٧تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٦٦

ثالثًا: لجنة المخاطر

تش� لجنة المخاطر – وفًقا لالئحتها – من ثالثة إلى خمسة 
ن مجلس اإلدارة أعضائها. من أعضاء مجلس اإلدارة. ويعي�

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني(١)

م/ عبد العزيز بن عبدهللا الحبردي(٢)

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

االجتماع األول

٥ فبراير





-



االجتماع الثاني

١٠ مارس





-



االجتماع الثالث

٢٩ يونيو







-

االجتماع الرابع

٠٣ سبتمبر







-

االجتماع الخامس

١٠ ديسمبر







-

٥

٥

٣

٢

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل� اجتماع

صفةلجنة الم�فآت والترشيحات
العضوية

اإلجمالي

(١) بدأت عضويته باللجنة في تاريخ ٣ مايو ٢٠٢٠م
(٢) انتهت عضويته باللجنة في تاريخ ٣ مايو ٢٠٢٠م

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة إدارة المخاطر في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة عن هيئة السوق المالية، 
تكون مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 

• العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة إلدارة المخاطر، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال الشركة واألنشطة 
التي تزاولها، باإلضافة إلى أهداف الشركة واستراتيجيتها، والتوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تلك السياسة.

• مراجعة السياسة الشاملة إلدارة المخاطر بش� دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الداخلية أو 
الخارجية التي تعمل بها الشركة، أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس 

اإلدارة بخصوص التغييرات المقترحة على هذه السياسة.
• التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكيفية الحفاظ عليه، وبعد 

اعتماد مجلس اإلدارة للمستوى المقبول من المخاطر، تحقق اللجنة من عدم تجاوز الشركة له.
• التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها بش� سنوي.

• اإلشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة، وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض 
لها الشركة، وذلك لتحديد أوجه القصور بها.

• إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بش� دوري (من خالل إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال).
• إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

• تقديم التوصية للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.
• التحقق من توافر الموارد والنظم ال�فية إلدارة المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها.

• مراجعة الهي� 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 استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.
• مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور � عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ 
انعقادها:

م/ علي بن سعيد الخريمي

د/ وليد بن أحمد الشلفان

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني 

رئيس اللجنة

عضو اللجنة

عضو اللجنة

االجتماع األول

٢٢ يناير ٢٠٢٠







االجتماع الثاني

٢٧ أبريل ٢٠٢٠







االجتماع الثالث

٢٠ يوليو ٢٠٢٠







االجتماع الرابع

١٣ أكتوبر ٢٠٢٠







االجتماع الخامس

٢١ نوفمبر ٢٠٢٠







٥

٥

٥

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل� اجتماع

صفةلجنة إدارة المخاطر
العضوية

اإلجمالي



• اإلدارة التنفيذية

تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٦٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٦٨

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 الب�لوريوس في الهندسة المي�نيكية من جامعة الملك عبد العزيز.

دبلوم تنفيذي لتطوير القياديين التنفيذيين-�ية وارتون للتعليم التنفيذي من جامعة 
بنسلفانيا - الواليات المتحدة األمريكية.

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
COTC -المدير التنفيذي لمشروع االولفينات

المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية - شركة ينساب (شركة تابعة لسابك).
المدير التنفيذي للصيانة – شركة ينساب (شركة تابعة لسابك).

المدير التنفيذي لإلدارة التقنية- شركة ابن سينا (شركة تابعة لسابك).
مدير أعلى لتشغيل االولفينات – شركة المتحدة (شركة تابعة لسابك).

مدير أعلى للصيانة – شركة المتحدة (شركة تابعة لسابك).

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في الهندسة المي�نيكية من جامعة الملك عبدالعزيز

درجة الماجستير التنفيذية في إدارة االعمال من جامعة اريزونا – الواليات المتحدة 
االمريكية

المهندس/ تركي بن أحمد بخاري

المدير التنفيذي للصيانة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى إدارة تخطيط االعمال

مدير أعلى إدارة تطوير ومراقبة المشاريع 
مدير أعلى إدارة تشغيل االمينات

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في علوم الحوسبة من الجامعة العربية المفتوحة

درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة الملك فيصل 
البرنامج التنفيذي في إدارة العمليات وسلسلة القيمة - �ية سلون للتعليم التنفيذي 

من جامعة ماساشوستس للتقنية(MIT) – الواليات المتحدة االمريكية

األستاذ/ فيصل بن عبدالعزيز الحواس

المدير التنفيذي لدعم التشغيل والمنتجات المتخصصة
أمين سر مجلس االدارة

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 الب�لوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

المهندس/ سعيد بن عطية الغامدي

المدير التنفيذي لتشغيل البوليمرات

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 الب�لوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

المهندس/ رائد بن سعود القليطي 

المدير التنفيذي للدعم التقني
عضو مجلس إدارة شركة البيتانول المحدودة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير اعلي للخدمات المالية – شركة شرق (شركة تابعة لسابك)

قائد فريق المحاسبة - الشركة المتحدة للتنمية التجارية
عضو فريق المراجعة - مكتب هاشم عمر خياط محاسب قانوني

المؤهل العلمي: 
درجة الب�لوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز

األستاذ/ أيمن بن فؤاد خياط

المدير التنفيذي للمالية والتخطيط
عضو مجتمع المواهب المالية بشركة سابك

عضو جمعية المحاسبة السعودية
عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

عضو معهد المراجعين الداخليين االمريكية

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 الب�لوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن. الماجستير التنفيذي في إدارة األعمال من جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن.

المهندس/ إبراهيم بن محمد الرفاعي

المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:



تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م ٧١تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م٧٠

االسم

م/ عمر بن علي الرحيلي

م/ تركي بن أحمد بخاري

م/ فيصل بن عبدالعزيز الحواس

م/ سعيد بن عطية الغامدي

م/ رائد بن سعود القليطي

م/ إبراهيم بن محمد الرفاعي

أ/ أيمن بن فؤاد خياط

-

-

-

-

٠

-

-

-

-

٪ ٠

بداية العام

عدد األسهم 

-

-

-

-

-

-

٣٠٠

أدوات الدين

-

-

-

-

-

-

-

نسبة التملك

-

-

-

-

-

-

٠٫٠٠٠٠٢٠٠

عدد األسهم 

-

-

-

-

-

-

٣٠٠

أدوات الدين

-

-

-

-

-

-

-

نسبة التملك

-

-

-

-

-

-

٠٫٠٠٠٠٢٠٠

صافينهاية العام
التغيير

نسبة
التغيير

وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

مصالح اإلدارة التنفيذية

• م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان
واإلدارة التنفيذية

في ضوء األح�م المنظمة لم�فآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين والمنصوص عليها في نظام 
الشر�ت، والئحة حوكمة الشر�ت، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشر�ت الخاصة بالشر�ت المساهمة 

المدرجة، ونظام الشركة األساس، تكون م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للمبادئ 
وللقواعد التالية:

أوًال: أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:

• يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الم�فآت 
والترشيحات -م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 

وفقًا للمبادئ التالية:

  أن يكون تنظيم الم�فآت متوافقَا مع أهداف الشركة 
االستراتيجية، وعامًال لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه 

المنبثقة على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة 
على تنمية أعمالها واستدامتها.

 أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونشاطها 
وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

 أن تكون عامًال في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي 
الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة في 

تحقيق أهدافها.

• يستحق عضو مجلس االدارة م�فأة سنوية مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ 
ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس.

• يستحق عضو مجلس االدارة المشارك في اللجان المنبثقة 
عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) م�فأة سنوية مقدارها 

١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سواًء �ن العضو مشارً� في لجنة واحدة 
او عدة لجان.

• يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) المشارك في 
إحدى لجان المجلس (بما في ذلك لجنة المراجعة) م�فأة 

سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي سواًء �ن العضو مشارً� 
في لجنة واحدة او عدة لجان. 

• يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق 
بسمعتها واسترداد ما صرف من م�فآت وتعويضات وأي 

ت�ليف أخرى تحملتها الشركة، وذلك في حال:

 ارت�ب العضو عمل ُمِخل 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 توصية لجنة الم�فآت 
والترشيحات -م�فآت كبار التنفيذيين، على ان تكون وفقًا 

للمبادئ التالية:

 أن تكون الم�فآت والتعويضات متوافقة مع أهداف 
الشركة االستراتيجية، وعامًال لتحفيز كبار التنفيذيين على 

تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها 
واستدامتها.

 أن تكون مالئمة لطبيعة اعمال الشركة ونشاطها 
وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.

 أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي 
القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من 

تحقيق أهدافها.
 أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا 

على مصلحة الشركة وقدرتها على تحقيق أهدافها.
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ثالثًا: توضيح العالقة بين الم�فآت الممنوحة وسياسة الم�فآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه 
السياسة.

يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الم�فآت والترشيحات – م�فآت �ًا من أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار 
التنفيذيين، وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة وسياسة الم�فآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 
وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. ولهذا يستحق العضو الم�فآت الممنوحة له بناء على ذلك، وعليه 

ال يوجد أي انحراف جوهري على السياسة المعمول بها.

وتبين الجداول التالية الم�فآت والتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي 
والمدير المالي، التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م:

أوًال: األعضاء المستقلين

أ/ يحيي بن عيسى األنصاري

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

م/علي بن سعيد الخريمي

المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

م/ عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

المجموع

م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة
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٠
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٠
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٠

٠

٠
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٢٣٣,٠٠٠

٢٣٠,٠٠٠

٢٢٧,٠٠٠

٦٩٠,٠٠٠

٢١٢,٠٠٠

٢٤٥,٠٠٠

٢٣٣,٠٠٠

٢٢٧,٠٠٠

٩١٧,٠٠٠

٢٣٣,٠٠٠

٢٣٠,٠٠٠

٢٢٧,٠٠٠

٦٩٠,٠٠٠

٢١٢,٠٠٠

٢٤٥,٠٠٠

٢٣٣,٠٠٠

٢٢٧,٠٠٠

٩١٧,٠٠٠

المجموع مبلغ
معين(١)

بدل حضور
مزايا عينيةجلسات المجلس

مجموع
بدل حضور

جلسات اللجان

م�فأة
االعمال الفنية

اإلدارية
واالستشارية

م�فآت
رئيس المجلس

والعضو المنتدب
أو أمين السر

إن �ن من األعضاء

الم�فآت الثابتة

المجموع ال�ي م�فأة
بدل المصروفاتنهاية الخدمة المجموع االسهم

 الممنوحة
خطط تحفيزية
طويلة االجل

خطط تحفيزية
قصيرة االجل م�فآت دورية نسبة

من األرباح

الم�فآت المتغيرة

(١) المبلغ المعين المرصود يمثل الم�فأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام ٢٠١٩م والتي تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة في أبريل ٢٠٢م أما 
الم�فأة السنوية عن عضوية المجلس لعام ٢٠٢١م سيتم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة المقرر انعقادها في مارس ٢٠٢١م

أ. م�فآت أعضاء مجلس اإلدارة



٧٥ ٢٠٢٠ ٢٠٢٠ ٧٤

٢٠٢٠ ٣ ١)
٢٠٢٠ ٣ ٢)

ً ً

٢٠١٩ ٢٠٢٠

(١

(٢

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

١٥٠,٠٠٠

٠

٥٠,٩٥٨

١٥٠,٠٠٠

٠

١٥٠,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

٩,٠٠٠

٦,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٦٥,٠٠٠

١٦٥,٠٠٠

١٦٥,٠٠٠

١٦٥,٠٠٠

١٧١,٠٠٠

١٧١,٠٠٠

٩,٠٠٠

٥٦,٩٥٨

١٦٥,٠٠٠

١٥,٠٠٠

١٦٥,٠٠٠

-٥,٦٥٩,٤٧٥ ٤,٥٣٧,٨٣٤١,١٢١,٦٤١- ٤٩٧,٨٥٦٦٢٣,٧٨٥---٣,٣٩٦,٦٦١١,١٤١,١٧٣

التزمت الشركة باإلفصاح عن م�فآت التنفيذيين وفقًا للمتطلبات النظامية الواردة في المادة (٩٣) من الئحة حوكمة الشر�ت وذلك في ضوء ما جاء في الفقرة ب 
من المادة (٦٠) من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
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• المعامالت مع األطراف ذات العالقة

• اإلقرارات بموجب الئحة حوكمة الشر�ت

تقوم سابك وبعض شر�تها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص التقنية والخدمات 
المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات 

والعقود والتي تعتبر من األعمال داخل المجموعة.

إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس إدارة كيان السعودية بما يلي:

عدت بالش� الصحيح. ١- أن سجالت الحسابات ٔاُ
٢- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

٣- أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

إقرارات إدارة الشركة

تقر الشركة بما يلي: -

رقم المادة / الفقرة

المادة الرابعة والخمسون:

تكوين لجنة المراجعة، الفقرة (ب).

المادة الخامسة والتسعون:

تشكيل لجنة حوكمة الشر�ت

أسباب عدم التطبيق

فقرة استرشاديه

مادة استرشاديه

نص المادة / الفقرة

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضوًا مستقًال

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة بحوكمة 

الشر�ت، فعليه أن يفوض إليها االختصاصات المقررة 

بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، 

وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات 

الحوكمة، وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، 

بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.

                                             
 

- بأنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير 
احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من 

الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافيه أو 
تنظيمية أو قضائية أخرى.

- بأنه يوجد لديها مراجع داخلي، وليست هناك أي 
توصية من لجنة المراجعة.

- بأنه ال يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة 
وقرارات مجلس اإلدارة، كما تم األخذ بشأن توصية 

لجنة المراجعة المتضمنة تعيين مراجع حسابات 
الشركة وتحديد أتعابه للعام المالي ٢٠٢٠ م.

- بأنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة 
خالل العام المالي ٢٠٢٠ م وفًقا للمعايير المعتمدة 

من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

- لم تصدر الشركة أو تمنح أي أدوات دين قابلة 
للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو حقوق وقائية أو 

أي حقوق مماثلة خالل السنة المالية ٢٠١٩ م.

- لم تصدر الشركة أو تمنح أي حقوق تحويل أو 
اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق 

مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق مماثلة.

- بأنه ال توجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء 
من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة لالسترداد.

- بأنه ليست هناك أية أعمال، ولم تبرم الشركة أية 
عقود، فيها مصلحة جوهرية ألحد أعضاء مجلس 

اإلدارة، أو كبار التنفيذيين، أو أي شخص له عالقة بأي 
منهم.

- بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات تنازل 
بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد كبار 

التنفيذيين عن أية رواتب أو م�فآت.
- بأنه ليست هناك أية ترتيبات أو اتفاقيات 
تنازل بموجبها أحد مساهمي الشركة عن 

حقوقه في األرباح.

- بأن مجلس اإلدارة لم يصدر توصية بتغيير 
12ُمراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي ُعين لها.

- بأن تقرير مراجعي الحسابات يظهر أن القوائم 
المالية الموحدة خالية من أية أخطاء جوهرية، 

وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

- تبنت الشركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة الشر�ت بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من 
الجهات التنظيمية، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها، حيث وضعت الشركة 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 استنادًا إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة، ويتولى مجلس اإلدارة متابعة تطبيق 
أنظمة الحوكمة للتحقق من سالمة ودقة التطبيق لضمان االلتزام بأفضل ممارسات الحوكمة، والتأكد من 

تبني وتطبيق أفضل األنظمة العالمية في الضبط وااللتزام، التي تكفل حقوق العاملين والمساهمين 
والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء. 

كما أن الشركة تقوم بتطبيق جميع األح�م الواردة في الئحة حوكمة الشر�ت الصادرة عن هيئة السوق 
المالية، باستثناء األح�م الواردة أدناه:
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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 ٢٠٢٠م. 

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 (٢٠٢١، ٢٠٢٢, ٢٠٢٣) معتمدة 

في اعدادها على عدة استراتيجيات تضمن شمولية الخطة وكفاءتها.

كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية طبقت خطة المراجعة المتفق عليها وباستقاللية تامة وأن 
مراجع الحسابات أتم تنفيذ عمله بش� مهني مناسب وباستقاللية تامة وقد اطلع على �فة 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.

يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لإلدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالشركة، وإدارات شركة (سابك) ذات العالقة، 
على جهودهم المبذولة، مثمنًا ومقدرًا تفاعل مساهمي الشركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة. 

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

• نتائج المراجعة السنوية لفعالية
وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

• ال�مة الختامية

٧٩تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢٠م

وهللا ولي التوفيق
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