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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 1,300 موظف في مختلف المجاالت ويشاركون معًا في تحقيق استراتيجيات الشركة 
الحالية المستقبلية.

تأسست شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية 
بسجل تجاري رقم 2055008450 صادر من مدينة الجبيل بتاريخ 26 جمادى األولى 1428 الموافق 12 يونيو 2007م، 

برأس مال قدره )15( مليار ريال سعودي مقسم إلى مليار وخمسمائة مليون )1.500.000.000( سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها عشرة )10( رياالت سعودية للك سهم، وهي مملوكة بنسبة 35% للشركة السعودية 
للصناعات األساسية )سابك(، ونسبة 65% للقطاع الخاص واألفراد. وقد بدأت الشركة مزاولة نشاطها التجاري 
في 1 أكتوبر 2011م. ويعتبر مجمع شركة كيان السعودية للبتروكيماويات من أكبر المجمعات في العالم ويقع 

في مدينة الجبيل الصناعية. 

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 

التأكيد على متابعة فرص النمو وتحقيق قيمة مضافة للمستثمرين. 

ــة  ــا وأن نقــدم ربحي ــوق ومــوردًا مفضــاًل لــدى عمالئن أن نكــون روادًا فــي مجــال التشــغيل اآلمــن والموث
ــتثمرين. ــتدامة للمس مس
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تحقيق ما يقارب 17 مليون 
ساعة عمل بدون إصابة 

مقعدة

نجاح انتهاء أعمال الصيانة الدورية 
حسب الخطة لمصنع األوليفينات 

بدون إصابات وهلل الحمد

تحسين نضج مؤشرات البيئة 
والصحة والسالمة مقارنة بالعام 

2020م

توفير 20 مليون ريال من خالل تطبيق 
برامج االستدامة المعتمدة  

السداد المبكر للقروض بمبلغ 1.875 
مليار ريال وتوفير 60 مليون ريال في 

التاكليف المالية

انخفاض قيمة القروض من 16.4 
مليار إلى 13 مليار بمقدار 3.4 مليار 

ريال وبنسبة %20

انخفاض معدل استهالك الطاقة 
بمقدار 4% مقارنة مع العام 2020م.

حققت 9 منتجات سجل إنتاجي 
جديد مدفوًعا بتحسين الموثوقية 

واالعتمادية

حصلت الشركة على جائزة سابك 
للتميز )الدرع الفضي( المتياز 

التشغيل 

إطفاء جميع الخسائر المتراكمة على 
الشركة وتحقيق أرباح مبقاه بملغ 

670 مليون ريال.

تحقيق معدل جودة قياسي جديد 
لثالثة مصانع )البولي اكربونيت - 
البولي بروبيلين - البولي إيثيلين 

عالي الكثافة(
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات
 ›› كيان السعودية ‹‹ 

السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،

نيابــة عــن زمالئــي أعضاء مجلــس إدارة شــركة كيــان الســعودية للبتروكيماويات، 
يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للشــركة، والــذي يســلط الضــوء 
ــا  ــا وأدائه ــز نموه ــة لتعزي ــود المبذول ــركة والجه ــازات الش ــى أداء وإنج عل
المالــي وقدراتهــا التنافســية وذلــك بمــا يتماشــى مــع تطلعــات وتوقعــات 
مســاهميها. إذ مضــت الشــركة قدمــا محققــة بواكيــر ثمارهــا وفقا لمــا ورد 
ــة فــي 31 ديســمبر 2021م. ــة المنتهي ــة للســنة المالي فــي حســاباتها الختامي

إن ما تتمتع به الشركة من مرونة في التعامل مع التحديات والتغلب على 
العقبات جعلنا متمسكين بطموحنا للوصول إلى غاياتنا وتحقيق جميع أهدافنا 

واستراتيجياتنا المرسومة وذلك لتحقيق تطلعات مساهمينا والمستثمرين. 
وانبثاقا من ذلك تمضي الشركة حثيثا باستراتيجيتها لتحقيق نمو مستدام طويل 

األجل مصمم للتغلب على التحديات والتقلبات بلك قوة ومرونة. 
كما تؤمن الشركة بأن البيئة والصحة والسالمة واألمن هي قيم أساسية في 

جميع نشاطاتها اليومية، وعليه فأن الشركة تولي اهتماما كبيرا بالحفاظ على 
هذه القيم والتي بدورها تضمن بيئة عمل تحمي جميع الموظفين والمجتمع. 

إضافة الى ذلك، تعد سالمة العمليات التشغيلية الركيزة األساسية التي 
ساهمت بمحافظة الشركة على سجل خالي من اإلصابات وهلل الحمد. 

وادرااك بأن االستثمار في الثروة البشرية هو مفتاح تعزيز األداء والقدرة 
التنافسية، أولت الشركة اهتماما كبيرا في تطوير وتدريب موظفيها لرفع 

المستوى الفني واإلداري لديهم بما يتراءى مع استراتيجية الشركة لضمان 
استمرارية نموها على اكفة األصعدة

ــات والتســهيالت لضمــان  ــان الســعودية« لك اإلماكن ُتســخر »كي
اســتمرارية اســتدامة أعمالهــا، وتعزيــز كفاءتهــا، وضمــان 
العاليــة لاكفــة  الجــودة  إمــداد منتجاتهــا ذات  اســتمرارية 
ــاه  ــا حققن ــا بم ــي فخرن ــا، يأت ــن هن ــم. وم ــول العال ــا ح عمالئه
ــوال  ــق ل ــك ليتحق ــا اكن ذل ــام 2021م؛ وم ــالل الع ــازات خ ــن إنج م
ــون  ــن ال يتوان ــا الذي ــود موظفين ــرة لجه ــم ثم ــق هللا ث توفي
ــذل لك الطاقــات الالزمــة لتحقيــق تطلعــات اســتراتيجيات  عــن ب

ــركة. الش
في العام 2021م أولت الشركة اهتماما كبيرا في تعزيز 

موثوقية واعتمادية المصانع، اذ أكملت الشركة الصيانة 
الدورية المجدولة لمصنع األوليفينات في النصف األول من 
العام 2021م في الوقت المحدد على الرغم من لك التحديات 
المصاحبة لجائحة فايروس كورونا. وانبثاقا من استراتيجيات 

الموثوقية واالعتمادية لدى الشركة وتزامنا مع تحسن 
االقتصاد العالمي وبدء مرحلة التعافي من جائحة فايروس 

كورونا، شهدت األسواق العالمية ارتفاعا في الطلب 
للمنتجات البتروكيماوية مصحوبًة مع زيادة لمتوسط 

أسعار البيع. شلكت العوامل السابقة حجر األساس الذي 
أفضى بتحقيق الشركة أعلى صافي ربح وأعلى إيرادات منذ 
تأسيسها. والذي بدوره أنهي سلسلة الخسائر المتراكمة 

على الشركة ليشهد والدة عصر وطموحات جديدة 
للشركة. 

وامتدادًا الستراتيجية الشركة لالستخدام األمثل للنقد 
وتحسين الكفاءة المالية، قامت الشركة بسداد 10 مليارات 
ريال تقريبًا من القروض خالل السنوات الثالث الماضية، ما 

أدى إلى تقليص قيمة القروض من 22.7 مليار إلى 13 مليار 
وبنسبة 43%، وتخفيض تاكليف التمويل بنسبة 79%، منذ 

العام 2019 حتى نهاية العام 2021.
واستمرارا لرسم مالمح الشركة الجديدة، شهد العام 2021م 
تشكيل جديد لمجلس اإلدارة والذي لن يتوارى عن بذل اكفة 

الجهود الالزمة وذلك ليكمل مسيرة التطور والنجاح التي 
تمخضت مع أعضاء مجلس اإلدارة للدورة السابقة، فلهم 

منا جزيل الشكر والعرفان.
كما دأبت الشركة على االلتزام بانتهاج أفضل الممارسات 

في الحوكمة وبتطبيق األنظمة واللوائح والسياسات التي 

تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة ومجلس اإلدارة، وما 
تقوم به اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة من دور فعال 

ومتميز في مساعدة المجلس على اتخاذ القرارات التي 
تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.

تطمح » كيان السعودية ‹‹ في األعوام المقبلة للحفاظ 
على المكتسبات المحققة وتسعى حثيثا لضبط حركة رأس 
المال، وتطوير مواردها البشرية، وتنفيذ عملياتها وفق 

أعلى معايير السالمة والموثوقية واالعتمادية مما يسهم 
بتحقيق نمو طويل األجل يتماشى مع مرئيات المساهمين 
والمستثمرين. سوف تمضي »كيان السعودية« بإذن هللا 

قدمًا نحو مستقبل مشرق مفعما بالتطور والمرونة 
لمواكبة التغيرات ومواجهة لك التحديات المقبلة.

وختاما أعرب عن خالص شكري وتقديري لاكفة أعضاء 
مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية لما قدموه 
من دعم مستمر وثقة راسخة بإدارة الشركة خالل 

العام المنصرم. كما أن الشكر موصول لاكفة موظفين 
الشركة الذين لوال جهودهم وتفانيهم في العمل 

كفريق واحد لما لمسنا نتائج استراتيجيات الشركة 
المختلفة. 

أحمد بن طريس الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

المهندس/
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لكمة الرئيس التنفيذي

لقد اكن العام 2021م مليًئا بالتحديات والنجاحات المحققة، والتي ما 
كنا لنحققها لوال توفيق هللا ثم بدعم مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة 

التنفيذية وجميع موظفين الشركة، وعزم الجميع على االستمرار في 
الوفاء بالتزاماتنا لعمالئنا والمساهمين. 

تأتي أهمية البيئة والصحة والسالمة واألمن في مقدمة أولوياتنا، حيث تبنت 
الشركة أفضل المعايير العالمية والممارسات المتبعة في المحافظة على سالمة 

العمليات والموظفين والمقاولين والبيئة والمجتمع. كما نؤكد التزامنا أن تكون 
صحة موظفينا وسالمتهم على رأس أولوياتنا، وذلك باالستمرار على مواصلة 

االمتثال لجميع اإلرشادات الوقائية الصحية.

 تمكنــت الشــركة وهلل الحمــد فــي عــام 2021م مــن تحقيــق أفضــل 
أداء ســنوي فيمــا يتعلــق بالبيئــة والصحــة والســالمة واألمــن، حيــث 
 )SHER( ــر ــى مؤش ــري( عل ــدل )صف ــى مع ــركة عل ــت الش حافظ
ــون  ــق 17 ملي ــع تحقي ــد م ــات وهلل الحم ــن اإلصاب ــي م ــجل خال بس
ســاعة عمــل آمنــة، ويعتبــر هــذا األداء هــو األفضــل تاريخيــا والــذي 
ــالمة  ــات الس ــى درج ــن بأعل ــن والمقاولي ــزام الموظفي ــس الت يعك
العالميــة فــي التشــغيل والصيانــة ومراقبــة العمليــات التشــغيلية. 

وفيما يخص رأس المال البشري، فقد قامت الشركة بإنشاء برامج تدريبة تستهدف 
جميع شرائح الموظفين وتركز على التطوير الوظيفي واكتساب المهارات الفنية 

واإلدارية الالزمة لتأدية األعمال بسالمة وبكفاءة عالية. والجدير بالذكر قامت 
الشركة مؤخرًا بافتتاح ااكديمية الصيانة والتي يتم من خاللها استثمار الخبرات 

والمواهب الداخلية للشركة في تقديم دورات فنية وتقنية في عدة تخصصات، 
شملت تدريب ما يزيد عن 341 موظف قام بتقديمها أصحاب الخبرات المتقدمة، 

باإلضافة تم تخرج أكثر من 40 موظفًا من أاكديمية الصيانة وذلك بعد تلقيهم 
التدريب العلمي والنظري الالزم.

أما ما يتعلق بالعمليات التشغيلية فقد حافظت مصانع الشركة على معدالت 
تشغيليه وتصنيعية متميزة أدت وهلل الحمد إلى تحقيق 9 منتجات سجل إنتاجي 

جديد وذلك مدفوًعا بتحسين الموثوقية واالعتمادية. ورغم تحديات فايروس 
كورونا )كوفيد-19( التي واجهتها الشركة وما صاحبه من إغالقات ومنع للسفر 
إال أن الشركة قامت بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع األوليفينات 

والتي اكنت وهلل الحمد ناجحة على اكفة المقاييس وبدون حدوث أية إصابات مرتبطة 
بعمليات الصيانة وفي الوقت المحدد.

وعليه فقد حققت الشركة أهداف االعتمادية وسالمة المعدات في العام 2021م 
وذلك بتنفيذ المبادرات االستراتيجية واألفاكر والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة 

اإلنتاج وتحسين برامج الصيانة االعتمادية والمجدولة وتطوير سبل التنفيذ. 

ونتيجة لهذه الجهود والنجاحات حازت الشركة على جائزة التميز التشغيلي لعام 
2021 )الدرع الفضي( والمقدمة من شركة سابك على مستوى جميع شراكتها حول 

العالم.

إن ما حققته الشركة بفضل هللا من أهداف تطبيق برامج االستدامة وترشيد 
الطاقة واالستغالل األمثل للموارد الطبيعية خالل العام 2021م أدت إلى ترشيد 

استهالك الطاقة وبانخفاض ما بنسبة 4% عما اكنت عليه في العام 2020م والذي 
بدوره ساهم في توفير 20 مليون ريال، باإلضافة إلى تحقيق الشركة »أهداف 

االستدامة« للغازات الدفيئة، والطاقة والمياه وتحسين معدل استهالك الطاقة 
حسب معايير المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

كما أن موافقة وزارة الطاقة على طلب »كيان السعودية« 
إلعادة هيلكة اللقيم وذلك بتخصيص لقيم اإليثان بما ال يزيد عن 
30 مليون قدم مكعب قياسي يوميا والذي يهدف إلى تخفيض 

نسبة االعتماد على لقيم البيوتان مما يساهم في تعزيز قدرة 
الشركة على التعامل مع تقلبات األسواق واستدامة الربحية 

بإذن هللا.

وعلى جانب مسؤولياتنا االجتماعية تجاه المجتمع فنحن نفخر 
دائمًا بتقديم واجبانا الوطني تجاه خدمة وتنمية المجتمع، حيث 

قامت الشركة بعمل العديد من المبادرات المجتمعية التي تصب 
في خدمة المجتمع وذلك بما يتوافق مع سياسة المسؤولية 

االجتماعية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.

وفيما يخص األداء المالي، فقد حققت الشركة خالل العام 2021م 
نتائج تاريخية وذلك بتحقيق صافي أرباح قدره 2.390 مليار ريال 
والذي يأتي نتيجة للتعافي االقتصادي وزيادة الطلب العالمي 
على المنتجات وتحسن األسعار والتي ارتفعت ما نسبته %65 

بالمقارنة مع العام 2020م، كما أن اعتمادية وموثوقية المصانع 
لعبت دورًا مهمًا في استمرارية تحسن النتائج المالية للشركة. 
إضافًة إلى تمكين الشركة من إطفاء جميع خسائرها المتراكمة 

وتحقيق أرباح مبقاه ألول مرة في تاريخ الشركة.

إن استراتيجية الشركة تهدف إلى استدامة الربحية وتعظيم 
القيمة المضافة لمنتجات الشركة، وتحسين كفاءة المصانع 
وتخفيض التاكليف، وحرصًا منا على االلتزام بتخفيض قروض 

الشركة القائمة فقد انخفضت قيمة القروض إلى 13 مليار ريال 
وذلك بانخفاض نسبته 21% بالمقارنة مع العام 2020م.

 كما قامت الشركة هذا العام 2021 بشلك استباقي بدفع جزء من 
القروض األساسية بقيمة 1,875 مليار ريال مما ساهم بتخفيض 
األعباء المالية بمبلغ قدره 60 مليون ريال. كما أن تلكفة الفوائد 

على هذه القروض انخفضت بمقدار 279 مليون ريال خالل العام 
2021م. 

في الختام، أنا فخور بما حققناه وأؤمن إيمانًا راسخا 
بأننا قادرون على السعي لنجاحات أكبر لتحقيق 
طموحات المساهمين والمستثمرين. كما أود 
أن أتوجه بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة على ما 
تقدمه من دعم في اكفة 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 المعطاء.

عمر بن علي الرحيلي
الرئيس التنفيذي

المهندس/
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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

المشاريع المشتركة
استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة موظفي 

الشركة
االستدامة 
االعتمادية

المسؤولية االجتماعية
الجودة الشاملة



تمثــل حمايــة البيئــة والصحــة والســالمة واألمــن لموظفينــا والمجتمــع المحيــط أهــم القيــم التــي تلتــزم بهــا »كيــان الســعودية« 
حيــث تبــذل الشــركة أقصــى جهودهــا للقيــام بأعمالهــا علــى أكمــل وجــه لتكفــل المحافظــة علــى صحــة وســالمة موظفيهــا 
ــات  ــن النفاي ــص م ــرق التخل ــيد ط ــة بترش ــة البيئ ــة، وحماي ــوارد الطبيعي ــى الم ــة عل ــى المحافظ ــًة إل ــع، إضاف ــا والمجتم ومقاوليه
وملوثــات الهــواء والمــاء والتربــة، والحــرص علــى تطبيــق برامــج االســتدامة إلعــادة اســتخدام وتدويــر النفايــات أو التخلــص منهــا 

بطريقــة آمنــة وغيــر ضــارة بالبيئــة.
تشــمل اإلجــراءات الوقائيــة المتبعــة فــي الشــركة متابعــة صحــة الموظفيــن، وتوفــر جميــع مســتلزمات الســالمة لهــم أثنــاء العمــل 
وتشــمل تعريفهــم بالطــرق الصحيحــة ألداء أعمالهــم، والمتابعــة الدقيقــة والمســتمرة لصحتهــم حســب طبيعــة العمــل وتأثرهــم 

. بها

إنهاء الصيانة الدورية لمصنع األوليفينات حسب الخطة 
الموضوعة وتحقيق 2 مليون ساعة عمل بدون إصابة 

مقعده وهلل الحمد.

حققت الشركة نتيجة 100% في تمرين حريق وهمي بالتعاون 
مع لجنة الجبيل للطوارئ.

مراجعة مؤشرات األداء التنبؤيه لقياس أداء المصانع من 
ناحية االلتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسالمة واألمن 

وتدارك المخاطر المتعلقة قبل حدوثها.

تحديث برنامج لمراقبة معايير البيئة فيما يتعلق باالنبعاثات 
الغازية وتلوث مياه المصانع ومراقبتها بشلك دوري. 

إكمال الحملة التوعوية عن كيفية إدراك المخاطر أثناء تأدية 
العمل، كما تم االنتهاء من ورش العمل وتنفيذ التوصيات 

الناتجة عنها على أرض الواقع.

إنشاء وتنفيذ حملة مخصصة لمواجهة تبعات فايروس 
كورونا – 19 وتطبيق معايير وزارة الصحة ذات الصلة.

تم عقد أكثر من 300 دورة تدريبية لموظفي ومقاولي 
الشركة في مجال السالمة والصحة والبيئة.

 
إكمال 335 دورة تدريبية لفريق الطوارئ في مختلف 

العمليات )اإلسعافات األولية، ماكفحة الحرائق، واإلنقاذ 
والتعامل مع المواد الكيماوية الخطرة(.

تنفيذ 45 تجربة طوارئ افتراضية بنجاح في مختلف 
العمليات )اإلخالء، وماكفحة الحرائق، واإلنقاذ والتعامل مع 

المواد الكيماوية الخطرة(.

إكمال حملة للتوعية حول الحوادث المتعلقة بحريق 
وإصابات المصانع والتدابير المطلوبة للعام 2021م في لك 
أقسام الشركة حيث يشمل الدروس المستفادة من لك 

حادثة وتطبيق تدابير عدم وقوعها في مصانع الشركة.

تعزيز األمن السيبراني للموظفين والمرافق الحيوية من 
خالل تقديم أكثر من 6 حمالت اختبارية للرسائل االحتيالية 

وما يتبعها من تثقيف للموظفين، واالنتهاء من 6 مشاريع 
لتطوير وتحديث األنظمة الحيوية بما يتوافق مع أخر 

التحديثات األمنية، كما تم تقديم أكثر من 4 برامج تعليمية 
في الحماية واألمن السيبراني شملت 4,570 متدرب.

تسعى »كيان السعودية« دائما لرفع مستوى كفاءة موظفيها 
وتوفير بيئة عمل خصبة تسهم في رفع أدائها للوصول ألهداف 

الشركة وتمكين القوة العاملة لتكون قوة تنافسية في صناعة 
البتروكيماويات، فحرصت خالل جائحة كورونا على استكمال تطوير 

الموظفين من خالل الدورات االفتراضية التي وفرت لجميع الموظفين، 
عالوة على ذلك قامت باستثمار المهارات والمواهب الداخلية في 

تقديم دورات تقنية في مختلف التخصصات بحيث تثري المعرفة لدى 
الموظفين، فقدمت أكثر من  45دورة داخلية، قام بتقديمها أصحاب 

الخبرات المتقدمة، فشملت تدريب أكثر من 525 موظف .

وكجزء من جهود الشركة في تطوير وتحفيز المواهب العاملة 
في الشركة، تم إطالق منصة خاصة باالبتاكرات لتحفيز الموظفين 

على مشاركة أفاكرهم التي قد تسهم في تحسين اإلنتاج، أو خفض 
التلكفة ورفع كفاءات الشركة بصفه عامة.

كما حرصت الشركة على التعاون مع عدد من المدربين المتميزين 
لتقديم دورات متنوعة، اكلذاكء العاطفي، التفكير واالبداع، التواصل 

الفعال، التفوق في بيئة العمل، بناء العادات ومناقشة األداء الفعالة، 
وقد شملت أكثر من 600 متدرب. 

وفي الوقت الذي قامت الشركة بعمل الصيانة السنوية ألكبر 
مصانعها، قام فريق التطوير بإعداد برنامج تدريبي مستغاًل فرصة 

وجود اعمال صيانة على الكثير من األجهزة والمعدات الرئيسية 
في المصنع، فأعدت دورات عملية ونظرية مستعينة بالمهندسين 

واألخصائيين ذوي الخبرة العالية في شرح األجزاء الداخلية لها 
ووظائفها وطرق صيانتها.

وفي جانب تطوير القيادات، تم إلحاق 63 مديرًا من مدراء األقسام في 
دورات قيادية متخصصة لتعزيز وتحفيز قدراتهم القيادية واإلدارية 

بهدف رفع اماكنياتهم القيادية ومساعدتهم في أداء مهامهم. 
أيضا اهتمت الشركة برفع مستوى كفاءة المشرفين، فحرصت على 

اتمامهم البرامج المعدة لذلك، فأتم أكثر من 100 مشرف عددا 
من الدورات المخصصة لهم والتي اكنت جزء من الخطط التطويرية 

السنوية.

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 واإلداري. كما قامت بمراجعة 

المواد التدريبية الخاصة بالمشغلين والفنيين لضمان فاعليتها 
وتضمين لك ما قد يسهم في تنمية قدراتهم ومهاراتهم.

ونتيجة لهذه الجهود فقد استطاعت الشركة وهلل الحمد بنهاية العام 2021 م بتحقيق ما يقارب 17 مليون ساعة عمل بدون إصابة 
مقعده، كما قامت أيضًا بالعديد من البرامج والحمالت واإلنجازات وذلك خالل العام 2021م ومنها:

وتقــوم سياســة الشــركة علــى اســتمرارية تطويــر وتحســين اإلجــراءات المتخــذة لحمايــة الصحــة والســالمة والبيئــة، مــن خــالل توفيــر 
ــائل  ــا بالوس ــة وحمايته ــى البيئ ــة عل ــن للمحافظ ــع الموظفي ــتمر لجمي ــه المس ــل، والتوجي ــاء العم ــالمة أثن ــتلزمات الس ــع مس جمي

التقنيــة عاليــة الكفــاءة، مــع االلتــزام التــام بالقوانيــن والمعاييــر الدوليــة.

كما تولي الشركة اهتماما بالغًا في تأمين مستقبل موظفيها 
وتحقيق األمان الوظيفي لهم من خالل تبنيها العديد من البرامج 

التحفيزية منها برنامج االدخار الذي يوفر للموظفين زيادة مدخراتهم 
وكذلك برنامج تمليك الوحدات السكنية أو من خالل القروض بهدف 

مساعدة الموظفين في تأمين سكن لهم ولعائالتهم.  

ولما توليه الشركة من حرص على التطوير، قامت بتكوين لجنة لتطوير 
المواهب، فخصصت للك فئة من الموظفين فريق عمل متاكمل، 

يعمل على إيجاد الفرص التدريبة التي من شأنها دعم هذه المواهب 
واستثمارها. فصممت عده برنامج متقدمة تمس احتياجاتهم 

التدريبية وتضمن لهم فرص النمو.

وحرصا على استمرار مسيرة المهندسين التطويرية ضمن خطط 
الشركة االستباقية للتحسين المستمر والمساهمة الفاعلة لتحقيق 
رؤيتها، تبنت الشركة الخطة المحسنة لتطوير المهندسين، فاكنت 
كيان السعودية من أول الشراكت التي طبقت النسخة المحسنة من 

برنامج تطوير المهندسين. 

وبشلك عام، تمحورت الدورات التي قدمت لاكفة مستويات الشركة 
خالل العام 2021، سواًء عن بعد أو عن طريق الطرق التقليدية في 

التدريب حول التالي:

دورات في البيئة والصحة 
دورات تنمية المهارات.والسالمة واألمن.

دورات إدارية وقيادية.
تدريب على راس العمل 

للمستجدين في الشركة 
وشراكت أخرى.

تدريب تعاوني لعدد من 
طالب الجامعات واللكيات 

والمعاهد.
دورات فنية وتقنية.

استثمار الموارد البشرية

1516



أواًل: اإلنتاج

بلغت الكميات المنتجة في العام 2021م لشركة كيان السعودية 
4.97 مليون طن متري، وذلك بانخفاض يبلغ 21 ألف طن متري 

تقريبًا أي ما نسبته 1%مقارنة بالكميات المنتجة خالل العام 2020م 
التي بلغت 4.99 مليون طن متري، على الرغم من وجود أعمال 
الصيانة المجدولة لمصنع األوليفينيات والذي اكن من المتوقع 
أن تنخفض الكميات المنتجة بمقدار 231 ألف طن متري وذلك 

بحسب ما تم اإلعالن عنه مسبقًا على موقع شركة السوق 
المالية »تداول«. ويعود سبب االنخفاض الطفيف في الكميات 

المنتجة للعام 2021م مقارنة مع العام السابق إلى تحسين 
في الكفاءة التشغيلية للمصانع مما أدى إلى خفض الخسارة 

اإلنتاجية.

اإليثيلين
البروبيلين

جاليكول اإليثيلين
البيوتانول العادي واألحادي

البنزين
أكسيد اإليثيلين

1485
656
1065
114
90

770

البولي بروبيلين
البولي إيثيلين عالي الكثافة

البولي إيثيلين منخفض الكثافة
البولي اكربونيت

350
400
300
260

الكيومين
الفينول

األسيتون
البيسفينول

أمينات اإليثانول
اإليثوكسيالت

الكحول الطبيعي )صنف المنظفات(

290
220

135
240
100
40
50

6565

ويمكن حصر منتجات الشركة والطاقة اإلنتاجية السنوية حسب الجدول التالي:

ــة  ــات المنتج ــي الكمي ــاض ف ــي االنخف ــي التال ــم البيان ــح الرس يوض
ــري(: ــن مت ــون ط ــام 2020م )ملي ــة بالع ــام 2021م مقارن ــال الع خ

يوضــح الرســم البيانــي التالــي النســبة المئويــة للطاقــة اإلنتاجيــة 
لــل فئــة مــن فئــات اإلنتــاج:

ــاج  ــات اإلنت ــة لكمي ــبة المئوي ــي النس ــي التال ــم البيان ــح الرس يوض
ــات: ــب الفئ حس

0.02-

%28%20

االنخفاض

المتخصصة

المتخصصة

4.97

%12

%16

2021

بوليمرات

بوليمرات

4.99

%60

%64 2020

كيماويات

كيماويات
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ثانيًا: المبيعات

بلغت كمية المبيعات للعام 2021م حوالي 2.71 مليون طن متري، 
مقارنة بكمية المبيعات لعام 2020م التي بلغت 2.82مليون طن 

متري، بانخفاض بلغ 0.12 مليون طن متري أي ما نسبته 4%، وذلك 
نتيجة ألعمال الصيانة المجدولة لمصنع األوليفينيات. كما بلغت 

إيرادات المبيعات 12.65 مليار ريال سعودي والتي تعد األعلى في 
تاريخ الشركة، مقارنة بإيرادات المبيعات لعام 2020م التي بلغت 8 

مليار ريال سعودي، بارتفاع بلغ 4.65 مليار ريال أي ما نسبته %58، 
ويعود سبب ارتفاع اإليرادات بشلك رئيسي إلى ارتفاع في متوسط 

أسعار بيع المنتجات باإلضافة إلى زيادة المبيعات في المناطق 
الجغرافية ذات الربحية األعلى.

 

وتقوم الشركة ببيع منتجاتها من خالل شركة )سابك( - بحسب 
اتفاقية التسويق - التي بدورها تعمل على تسويق هذه المنتجات 

في جميع األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية.

ــال  ــة خ ــات المباع ــي الكمي ــاض ف ــي االنخف ــي التال ــم البيان ــح الرس يوض
ــري(: ــن مت ــون ط ــام 2020م )ملي ــة بالع ــام 2021م مقارن الع

النسبة المئوية لإليراداتالمنطقة الجغرافية
اإليرادات

 )بمليون الرياالت(

يوضــح الرســم البيانــي التالــي النســبة المئويــة إليــرادات المبيعــات حســب 
الفئــات:

آسيا
%51

الشرق األوسط 
وأفريقيا

%38

أوروبا
أخرى%8

%3

آسيا

الشرق األوسط وأفريقيا

أوروبا

أخرى

المجموع

%51

%38

%8

%3

%100

6,454

4,809

1,012

379

12,654

االنخفاض

2021

2020

0.12-

2.7

2.82

%50

المتخصصة

%10

بوليمرات

%41

كيماويات
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20م 2 1

: ) ل ــا ي ر ن  ــو ملي ( ــي  ل لما ا ــز  لمرك ا ــة  ئم قا

: ) ل يــا ر ن  مليــو ( خــل  لد ا ئمــة  قا

20م 2020 1 9 20مم 1 20م8 1 7

6,944

25,910

32,854

3,943

12,442

16,469

32,854

األصول المتداولة

األصول الغير متداولة

إجمالي األصول

مطلوبات متداولة

قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

5,483

28,022

33,505

3,347

16,150

14,009

33,50512,656

)9,099(

3,558

-

)734(

2,824

مجمل الربح

الربح التشغيلي

8,007

))7,559

448

-

)615(

)167(

4,649

)1,544(

3,110

-

)119(

2,991

58

20

694

-

18

1,791

5,382

29,946

35,328

2,887

17,488

14,953

35,328

9,174

31,521

40,695

3,296

21,701

15,698

40,695

6,759

33,552

40,312

3,350

23,053

13,908

40,312

20م 2 20م1 2020 1 9 20مم 1 20م8 1 7

المبيعات

تلكفة المبيعات

إجمالي الربح

اإليرادات )المصاريف( األخرى

حصة الشركة في صافي ربح )خسارة( شركة تابعة

مصاريف بيع وإدارية وعمومية

مصاريف مالية

الزاكة

صافي الربح )الخسارة(

12,656

)9,099(

3,558

)30(

0

)734(

)279(

)125(

2,391

8,007

 )7,559(

448

)43(

0

)616(

)615(

)117(

)785(

9,536

)8,477(

1,059

109

18

)680(

)1,045(

)98(

)637(

12,263

)8,898(

3,365

176

48

)706(

)1,004(

)179(

1,702

9,984

) 7,75(

2,228

23

49

)598(

)910(

)124(

668

حققت الشركة وهلل الحمد مبيعات بلغت قيمتها 12.6 مليار ريال 
خالل العام 2120م، مقابل مبيعات بلغت قيمتها 8.0 مليار ريال 

خالل العام 2020م، بارتفاع نسبته 58% كما حققت ربح إجمالي قدره 
3,558 مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 448 مليون ريال، فيما 
بلغ الربح التشغيلي 2,824 مليون ريال خالل العام 2120م، وذلك بعد 
خصم مصاريف البيع والمصاريف اإلدارية والعمومية، مقابل خسارة 

تشغيلية )167( مليون ريال لعام 2020م. ويعود سبب ارتفاع النتائج 
المالية إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات. وتسعى 

الشركة على االستمرار بتخفيض التاكليف وتنويع المنتجات والدخول 
في أسواق جديده بهدف تحقيق أهدافها الموضوعة.
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الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة )بآالف الرياالت(:

97,495

7,275

55,260

71

160,101

124,511

411

4,869

-

129,791

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم 

وقواعد فريضة الزاكة كمصاريف زاكة بالمملكة
متطلب حكومي

متطلب حكومي

متطلب حكومي

متطلبات حكومية 

أخرى

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم 

وقواعد الضريبة كمصاريف ضريبة بالمملكة

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم 

نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية

ما يتم سداده خالل السنة كرسوم تأشيرات وجوازات 

بناء على األنظمة المتعلقة بها

األجمالي
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بلغت القروض والتسهيالت التمويلية المستحقة على الشركة 
بنهاية العام 2021م، 13,068 مليون ريال سعودي، مقابل 16,495 

مليون ريال سعودي نهاية العام 2020م، وذلك بانخفاض قدرة 3,427 
مليون ريال سعودي بانخفاض نسبته 21%. تم توفير هذه القروض 

والتسهيالت المستحقة على الشركة من صندوق التنمية الصناعية 

السعودي وصندوق االستثمارات العامة وباالتفاق مع المؤسسات 
المالية المحلية واإلقليمية والعالمية، كما بدأت الشركة من تاريخ 

30 يونيو 2011 م سداد القروض المستحقة عليها على شلك دفعات 
نصف سنوية.

الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2021م )آالف الرياالت(:

يوضح الرسم البياني التالي رصيد القروض خالل السنوات السابقة ومدى 
انخفاضها حتى نهاية العام 2021م )مليون الرياالت(

رصيد القرض

ــة لمقرض ا ــة  لجه لمبلــغا ا
لمقتــرض ا

لقرض ا ة  ــد م
) ســنة (

يــة  ا بد رصيــد 
م لعــا ما لعا ا ل  خــال فــي  ضا إ تــم رصيــد  مــا   / عــة  فو لمد ا لــغ  لمبا ا

ه د ا سد
م لعــا ا يــة  نها رصيــد 

اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان واكالت تصدير ائتمانية عالمية

اتفاقية تسهيالت تجارية

اتفاقية تسهيالت إسالمية

اتفاقية تسهيالت مع صندوق االستثمارات العامة

اتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية السعودي

اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل

اتفاقية مرابحة إسالميه مع البنك األهلي التجاري

اتفاقية مرابحة اسالميه مع البنك السعودي الفرنسي

مجموع القروض التجارية طويلة األجل

7,267,723

2,722,296

3,863,697

4,001,250

2,721,784

2,414,151

7,500,000

1,500,000

31,990,901

12

12

12

12

13

15

7

8

-

1,527,831

1,090,762

1,548,175

998,483

515,486

2,412,689

7,084,650

1,487,332

16,665,408

653

1,964

2,431

1,092

8,764

260

9,597

1,412

26,174

1,169,242

672,407

954,333

700,219

126,667

-

-

-

3,622,868

359,242.00

420,318.95

596,273.00

299,356.70

397,583.54

2,412,949.43

7,094,246.93

1,488,743.56

13,068,714
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المشاريع المشتركة
تملك شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ما نسبته 33.33% من شركة البيوتانول السعودية المحدودة، وتعتبر الشركة مشروعًا 

مشتراًك بين شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة صدارة للكيميائيات والشركة السعودية لحامض اإلكرليك، وذلك إلنتاج مادة 
البيوتانول والذي يتم تشغيله من قبل شركة التصنيع الوطنية.

اسم الشركة

نسبة الملكية

نشاطها الرئيس

الدولة المحل الرئيس لعملياتها

الدولة محل تأسيسها

رأس المال 

الكيان القانوني

أدوات الدين

شركة البيوتانول السعودية المحدودة 

%33.33

إنتاج مادة البيوتانول

المملكة العربية السعودية )الجبيل الصناعية(

المملكة العربية السعودية

486.000.000 ريال

شركة سعودية ذات مسئولية محدودة

قرض من صندوق التنمية الصناعية باإلضافة الى قروض من الشراكء

كجزء من المتابعة الدورية لتقييم استثمارات الشركة وموائمة 
المعالجات المحاسبية لها لتعكس بشلك مالئم اتفاقية الشراكء 

ذات الصلة, نود االحاطة بأن الشركة قد قامت بإعادة تقييم بعض 
أحاكم وتقديرات اإلدارة الهامة المتعلقة بتحديد ما إذا اكن يوجد 

للشركة سيطرة أو سيطرة مشتركة أو نفوذ هام فيما يتعلق 
في استثمارها في شركة البيوتانول السعودية المحدودة حيث 

أن شركة كيان السعودية تملك 33.33% من رأس مالها، وقد نتج 
عن اعاده التقييم تغيير في المعالجة المحاسبية وتصنيف هذا 

االستثمار »كعمليات مشتركة« وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي 
رقم 11 »الترتيبات المشتركة« بدال من تصنيفه اكستثمار في »شركة 

زميلة« وفقا لمعاير المحاسبة الدولي رقم 28 »استثمارات في 
شراكت زميلة ومشروعات مشتركة«. وقد تم تطبيق هذا التغيير 

في المعالجة المحاسبية خالل الربع الرابع من العام 2021م بأثر رجعي.

لم ينتج من هذا التغيير أي أثر مالي على ارصده حقوق الملكية 
االفتتاحية وكذلك صافي نتائج الشركة في الفترات السابقة المعلنة. 

وانحصرت بعض اآلثار المالية على األرصدة االفتتاحية لبعض بنود 
قائمه المركز المالي وعرض قائمه الدخل لعام 2020م بعد الغاء 

تسجيل االستثمار في شركة زميلة وكذلك الغاء تسجيل حصة كيان 
السعودية في نتائج شركه البيوتانول السعودية المحدودة وإعادة 

تسجيل االستثمار كعمليات مشتركة عن طريق اثبات حصة كيان 
السعودية من الموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصاريف في 

القوائم المالية لجميع الفترات ذات الصلة. 
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تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية 
منها:

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. 

تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتالك وحدات سكنية لغرض السكن فيها، 
كما تقوم الشركة بتقديم قروض ميسرة لتملك المنازل لموظفيها السعوديين وفق الضوابط والشروط المعتمدة للحصول على قرض 

بدون فائدة ولمرة واحدة خالل الفترة الوظيفية لدى الشركة

يوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآالف الرياالت كما في 2021/12/31م:

ماكفأة نهاية الخدمة

برنامج االدخار

قروض وتمليك منازل

برنامج التقاعد وبدالت أخرى

اإلجمالي

872,303

34,254

94.844

-

1,001,401

884,526

28,886

133,366

-

1,046,778

برنامج االدخار

برنامج تملك الوحدات والقروض السكنية 

2020م2021مالبند

استثمارات أو 
احتياطيات أنشأت 
لمصلحة موظفي 

الشركة برنامج 
االدخار

برنامج تملك 
الوحدات 
والقروض 
السكنية 
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تسعى »كيان السعودية« إلى تطوير عالقة متينة تقوم على 
االستدامة بين الشركة والمجتمع من خالل ثقافة المسؤولية 

المجتمعية وتعزيزها في اكفة أعمال الشركة، فمنذ تأسيسها 
تلتزم الشركة بالوفاء بواجباتها الوطنية لخدمة المجتمع، 

والمساعدة في عملية التنمية االجتماعية، ورفع الوعي بأهمية 
السالمة والمحافظة على البيئة، في إطار استراتيجيتها للمسؤولية 

االجتماعية، من خالل دعمها لمختلف األنشطة االجتماعية،

 ورعايتها لبعض المناسبات العلمية، إلى جانب دعم األعمال 
الخيرية والجهود اإلنسانية ، وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة 

للمسؤولية االجتماعية المعتمدة من قبل الجمعية العامة.
إننا نعمل عامًا بعد عام على تحسين وتطوير نهجنا وطريقتنا 

للتعامل مع المجتمع لتحقيق أكبر قدر من العوائد والمنافع على 
اكفة المستويات.

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.

باقة الخير
 وهي أحد البرامج التابعة لجمعية رحماء الصحية والتي تهدف 

هذه إلى رفع المعاناة عن المرضى المحتاجين وتخفيف اآلمهم 

حيث تشمل على البرامج العالجية التالية: 

- عمليات جراحية متنوعة

- توفير األدوية للمرضى

- عمليات جراحية للعيون

-  جلسات عاج طبيعي وتأهيل لذوي اإلعاقة

- جلسات غسيل اللكى

- توفير أجهز طبية متنوعة

توفير جهاز كشف مشالك القلب
 يهدف هذا الجهاز إلى تصوير القلب الموجي المباشر لتشخيص 

جميع أمراض القلب الطارئة وبشلك دقيق مما يساعد بشلك عاجل 

في انقاذ المرضى، حيث سيتم تقديم هذا الجهاز إلى مستشفى 

الرين العام الواقع جنوب مدينة الرياض.

معهد إعداد معلمات القرآن الكريم
 هو أحد المعاهد التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم 

بالجبيل الصناعية وله دور كبير وبارز في خدمة القرآن الكريم، من 

خالل إعداد الكفاءات التعليمية بمناهج أاكديمية محكمة، حيث 

قامت الشركة بتقديم الدعم في تجهيز وتأثيث المبنى الجديد 

باألصول والمستلزمات الالزمة وتهيئته الستقبال الطالبات.

وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة، والفعاليات، والبرامج التي ساهمت بها الشركة خالل العام 2021 
رغم ظروف اإلجراءات االحترازية والتباعد الذي قلل من األعمال المجتمعية فقد قامت كيان السعودية 

بالدور االجتماعي المطلوب من خالل المرحلة: 

6- دعم الجمعيات الخيرية
 تلتزم شركة » كيان السعودية »بالمساهمة بدعم الجمعيات الخيرية والمشاريع التي تم تأسيسها لمساعدة المحتاجين وذلك من خالل 

وضع استراتيجية واضحة ُيبنى عليها البرامج التي يتم تقديم الدعم لها وهي على النحو التالي: -

1- الحتفال بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91:
يومنا الوطني ثقافة نابضة باألمل والحب واالنتماء، تمتزج فيه 

مظاهر الهمة العالية واإلرادة القوية، ويترجم حبنا ووفائنا ووالئنا 
لوطننا وقيادته الحكيمة. وقد قامت الشركة بمشاركة موظفيها 

الفرحة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91 واالحتفال معهم 
وتقديم الهدايا الرمزية لهم بهذه المناسبة.

2- استقبال وفود جامعية لزيارة
تعليمية لحملة االعتمادية والموثوقية: 

من األدوار االجتماعية التي تعكس الدور المنهجي والتعليمي 
قامت شركة كيان السعودية بدعوة لك من جامعة الملك فيصل 
وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن واستقبالهم لزيارة مقر 
الحملة التوعوية لالعتمادية والموثوقية )كن استباقي( والمقام 

في قاعة التدريب بمقر الشركة، وكما تضمنت الزيارة جولة تعريفية 
للمصانع والمنتجات التي تقوم بها الشركة. 

4- حملة التوعية بأضرار التدخين:
قامت الشركة بالتعاون مع العيادة الطبية بتقديم التوعية 

للموظفين مما يسببه التدخين من أمراض قد تؤثر على صحة 
وسالمة الموظفين بالشركة، كما تم شرح األدوية التي تساعد 

على عملية اإلقالع عن التدخين وطريقة عملها بالجسم، شرح عن 
مكونات السيجارة وأضرارها على مدى القريب والبعيد.

5- حملة التوعية بأهمية اإلسعافات األولية: 
تزامنًا مع اليوم العالمي لإلسعافات األولية، قامت الشركة 

بالتعاون مع العيادة الطبية ببدء حملة توعوية لإلسعافات األولية، 
لتعريف الموظفين بأهمية تعلم اإلسعافات األولية للحفاظ على 
أرواح الناس ومساعدتهم قدر المستطاع عبر الطرق والخطوات 

الصحيحة.

3- زيارة لجنة المسؤولية االجتماعية
لمستشفى الهيئة الملكية: 

قامت الشركة وبالتعاون مع لجنة المسؤولية االجتماعية بزيارة 
للمرضى بمستشفى الهيئة الملكية بالجبيل، وتضمنت الزيارة 
االطالع على الجهود الحثيثة والخدمات الطبية التي يقدمها 

المستشفى لاكفة المرضى، باإلضافة الى زيارة عدد من المرضى 
المتواجدين في أقسام المستشفى، متمنيين لهم دوام الصحة 

والعافية الشفاء العاجل بإذن هللا. 

3132



تطمح »كيان السعودية« منذ إنشائها إلنتاج البتروكيماويات بطريقة مستدامة ومن هذا 
المنطلق بدأت الشركة بتطبيق مبدأ االستدامة 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« 

تواصل أيضًا الشركة االبتاكر لتحقيق أهدافها في مجال االستدامة ومواكبة اللوائح المتغيرة 
لكفاية الطاقة على غرار برنامج كفاية الطاقة في المملكة العربية السعودية. وفي إطار 
ذلك تتأهب للتصدي لمخاطر تغير المناخ بفضل استكشاف مبادرة األهداف القائمة على 

العلوم، وهي عبارة عن تعاون دولي يعزز أفضل الممارسات، لغرض تقويم أهدافنا الحالية 
فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة، وضمان االلتزام بالتأثيرات اإليجابية في جميع مناطق 

عملياتنا.

وخالل عام 2021م، بذلت الشركة جهودا لتحسين ثقافة االستدامة من خالل المشاركة، 
اإلسهام والقيادة التقنية. 

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

الكفاءة العالية ووفره الطاقة.
وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة خالل عام 2020 2021-م 

في مواجهة فيروس كورونا المستجد )COVID-19( وإتمام اعمال 
الصيانة الدورية فقد حققت الشركة »أهداف االستدامة« للغازات 

الدفيئة، والطاقة والمياه بتطبيق األفاكر الناتجة عن الدورات المقامة 
والتي ساعدت على تحسين جميع مستويات االستدامة.

خفض انبعاثات 
الغازات الدفيئة

خفض معدل 
استهالك الطاقة

خفض معدل 
استهالك المياه

خفض كفاءة 
استهالك المواد

تحقيق متطلبات المركز السعودي 
للطاقة »كفاءة« ومشاركة رصيد الفائض 

من الطاقة مع شركة سابك وتحصيل 
مبلغ قدرة 16 مليون ريال.

خفض معدل استهالك الطاقة بمقدار 4% عن العام 2020 
والذي بدوره ساهم في توفير 20 مليون ريال. مع رؤيتنا لـ 
›الربحية المستدامة‹ تسعى الشركة مواصلة هذا النهج 

المستدام لتحقيق النتائج المرجوة مع ترشيد استهالك 
الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.

ومع هذا الجهد المستدام من 2010م حتى نهاية عام 2021 م، تحققت النتائج التالية:

تخصيص واقامة العديد من 
الدورات التدريبية التي تهدف 
الى تحسين كفاءة المشغلين 

في الخطوط االمامية 
والمهندسين من منظور 
االستدامة ورفع مستوى 

الوعي لديهم على أهمية 
حفظ الطاقة والمحافظة على 

البيئة.

- اشراك مهندسين الشركة 
في المساهمة في ورش 

عمل االستدامة لتبادل أفضل 
الممارسات وتوليد أفاكر 

لتحسين األداء.

- قياس معدل تطور الكفاءة 
الناتجة عن تطبيق هذه األفاكر.

االستمرارية في:
- تطوير »مركز الطاقة« في 

مرحلته الثانية لتحسين كفاءه 
الطاقة.

- تطوير استراتيجية الحياد 
الكربوني 

- تطوير خارطة طريق لتطبيق 
مبادرة السعودية الخضراء.

- تحقيق اهداف مركز كفاءة 
الطاقة في دورته األولى. 

- وضع الخطط العلمية 
المدروسة لتحقيق اهداف 

مركز كفاءة الطاقة في دورته 
الثانية. 

القيادة التقنيةاإلسهامالكفاءة

%80%74% 81% 91

تلتزم شركه كيان السعودية بتطبيق أعلى المعايير والممارسات الدولية 
المرتبطة بإدارة الجودة وسالمة وأمن العمليات، ومن هذا المنطلق 

اعتمدت الشركة نظام إدارة الجودة ISO9001:2015 باعتباره اهم المعايير 
لتدقيق أنشطة الشركة الداخلية والخارجية.

تطبق شركة كيان السعودية معايير واشتراطات 13 شهادة من مختلف 
الجهات الدولية إلدارة عملياتها كميزه تنافسيه لتسهيل وتمكين 

تسويق منتجاتها باألسواق العالمية.

كما حافظت الشركة على صالحية جميع الشهادات بتحقيق متطلبات 
المراجعات الداخلية والخارجية في عام 2021م.

 ISO17025شهادة نظام إدارة المختبرات
55001 ISO شهادة إدارة األصول

 ISO27001 شهادة نظام إدارة المعلومات األمني
شهادة نظام إدارة استمرارية االعمال ISO22301 التي تضمن وجود 

استراتيجيات إلدارة المخاطر الداخلية والخارجية.
GMP شهادة جودة التطبيقات التصنيعية

شهادة حال 
شهادة كوشر 

شهادة SIRIM الماليزية للتحقق من سامة المعدات الكهربائية 
والرقمية.

شهادة LNE الفرنسية 
شهادة IIP اإليطالية وBIS الهندية 

شهادةNSF الصادرة من الواليات المتحدة من هيئة إصدار الشهادات 
العالمية للمنتجات اآلمنة، وذلك العتماد منتجات الشركة كمنتجات 

عالية الجودة وآمنة للمستهلكين في األسواق العالمية.
 

وإضافة إلى ذلك فقد حصلت الشركة خالل العام 2021م على شهادة 
إدارة األصول ISO 55001 والتي تعتبر قيمة إضافية لتحسين كفاءة إدارة 

أصول الشركة.

كما استمر مصنع األمينات الذي ينتج مكونات تستخدم في األدوية 
   EFFCI  GMPو EXCIPACT وأدوات التجميل محافظة على شهاده

من خالل الفحص الشامل  السنوي من قبل برنامج المعايير األوروبية 
لمستحضرات التجميل والتي تساهم  في تسويق وبيع منتج األمينات في 

جميع أنحاء العالم 

تؤكد شركة كيان السعودية ان وجود هذه الشهادات 
تعتبر قيمة مضافة إلى منتجاتها للمحافظة على حصصها 
في األسواق العالمية وللدخول في أسواق جديدة تساهم 

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

2021م: 

تحسين االنتاج لمنتجات الشركة وذلك بتحقيق 9 منتجات سجل إنتاج 
جديد مدفوًعا بتحسين الموثوقية واالعتمادية.

 حصلت الشركة على جائزة سابك للتميز )الدرع الفضي( المتياز 
التشغيل. 

إتمام الحصول على شهادة ISO 55001 في إدارة األصول وذلك 
لدعم موثوقية عمليات المصانع من خالل تطبيق أفضل الممارسات 

العالمية في ادارة األصول بطريقة آمنه ومستدامه.

إتمام أعمال الصيانة الدورية لمصنع االوليفينات وذلك في إطار 
زمني محدد وحسب الخطة الموضوعة، كما سعت الشركة بالعمل 
االستباقي في التدريب واالعتماد على القدرات الداخلية في إتمام 
أعمال الصيانة الدورية للمعدات والتقليل من المخاطر التشغيلية.

إتمام معالجة معوقات األداء التي تم تحديدها خالل عام 2021م، 
وتقليل تاكليف صيانة المعدات عن طريق تحسين كفاءة الصيانة 

الوقاية.

.)QRَ( تحقيق معدل الجودة لمصانع البوليمرات

نجاح حملة االعتمادية والموثوقية بعنوان »كن استباقي« وذلك 
بمشاركة أكثر من 1000 موظف وأكثر من 300 زائر من الشراكت األخرى 
المجاورة ومن الجامعات وزوار من الدوائر الحكومية ذات العالقة، 

وحيث ان الحملة اعتمدت على التركيز بالشرح التجريبية على 
المعدات المماثلة والمتواجدة بالمصانع واالعتماد على موظفي 

الخطوط االمامية لشرح جميع المواضيع خالل الحملة.

تحسين واستمرار تحديد المخاطر لسالمة واعتمادية المصانع 
ومعالجتها قبل حدوث اعطال للمعدات وتجنب الشركة خسائر في 

اإلنتاج وذلك بتنفيذ ومتابعة الخطط االستباقية مما ساهم في 
تفادي حدوث األعطال قبل وقوعها.

متابعة مؤشرات برنامج »ماكفأة األداء ألفضل مصانع الشركة« 
حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز مفهوم التنافسية باألداء 
بين مصانع الشركة وتعريف المشغلين والفنيين والمهندسين 

بمؤشرات األداء المستخدمة في البيئة والصحة والسالمة 
واالستدامة والصيانة واالعتمادية. وذلك لخلق فرص تحسين هذه 

المؤشرات وتحقيق أهداف 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 بشلك مباشر بالتقلبات االقتصادية العالمية 

والوباء العالمي كوفيد-19، تسعى الشركة لالستمرار على هذا 
النهج المستدام لتحقيق النتائج المأمولة لتكون دائما في الطليعة 

على مستوى الصناعة بالمملكة العربية السعودية بشلك خاص 
والصناعات البتروكيماوية العالمية بشلك عام.

حرصت »كيان السعودية« منذ تأسيسها باعتماد استراتيجية متاكملة 
لبرامج االعتمادية وسالمة المعدات وآخرها حزمة االستراتيجيات 

التصنيعية 2026 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 الشركة 

أهداف االعتمادية وسالمة المعدات في 2021م وذلك بتنفيذ 
المبادرات االستراتيجية واألفاكر والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة 

اإلنتاج وتحسين برامج الصيانة االعتمادية والمجدولة وتطوير سبل 
التنفيذ. شملت تلك االستراتيجيات جميع أنواع المعدات من كهربائية 

وآالت دوارة ومياكنيكية ومعدات التحليل واآلالت الدقيقة والتحكم 
وغيرها.
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التوقعات المستقبلية 
والمخاطر

الخطط والتطلعات المستقبلية للعام 2021م
المخاطر



تعمل الشركة إلى تنمية حقوق مساهميها من خال االستغال 
األمثل ألصولها ولمواردها البشرية والمالية، ودراسة الفرص 

المتاحة لزيادة الدخل، كما تعمل الشركة على تسويق وبيع 
منتجاتها في مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية من 
خال 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 العديد من الخطط واالستراتيجيات 
المرسومة من قبل مجلس اإلدارة التي تبنى على مبادئ السالمة 

واالستدامة واالعتمادية في إدارة العمليات التشغيلية، وإدارة 
المخاطر ومراقبة األداء التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات، 

ورفع معدالت النمو وتوليد أفاكر مبتكرة لترشيد الطاقة والموارد 
الطبيعية التي ستساهم بدورها في خفض التاكليف وزيادة 

الربحية، وتحسين مستوى أداء أصولها بما يسهم في تنمية حقوق 
مساهميها، وحماية البيئة وتعزيز قدرات الشركة التنافسية في 

مختلف األسواق.

تدرك »كيان السعودية« األهمية المحورية لعوامل الممارسات 
البيئية واالجتماعية وحكومة الشراكت لنجاح أعمالها في 

األسواق العالمية، وتتطلع بحماس إلى دمج هذه العوامل في 
استراتيجياتها األساسية؛ لضمان فهم جميع موظفينا االتجاهات 

األساسية التي ستؤثر على الشركة والمجتمعات على مدار العقود 
القادمة، وإيجاد نهج مشترك لمعالجة القضايا البيئية واالجتماعية 

والحكومة التي تثيرها تلك االتجاهات.

وفي مجال االستدامة على وجه الخصوص تلتزم »كيان السعودية« 
بأهداف اتفاقية باريس تنفيذا لرؤية المملكة العربية السعودية 

2060 م لحماية المناخ والبيئة وخفض غاز ثاني أكسيد الكربون 
والغازات المماثلة والدفيئة. وستواصل العمل الدؤوب وبذل 

جل الجهود الستكشاف الحلول الالزمة لتحقيق الحياد الكربوني 
في عمليات اإلنتاج بحلول عام 2050 م، آخذين بالحيطة واالعتبار 

الطموحات وااللتزامات والمبادرات اإلقليمية والوطنية المختلفة.

فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية المجدولة للمصانع، فإن الشركة 
تقوم بشلك مستمر بتقييم احتياجات مصانعها لعمليات الصيانة 
الضرورية والتي يتم التخطيط لها بشلك دقيق، ولهذا فإن العام 

2022م لن يتضمن وجود أية عمليات صيانة أو توقفات مجدولة 
لمصانع الشركة.

كما يتوقع بقاء أسعار اللقيم عند مستويات مرتفعة مقارنة 
بالسنوات السابقة وذلك نتيجة الطلب العالمي القوي، وانخفاض 

المخزون، وشح المعروض، واألوضاع الجيوسياسية، حيث ال يزال 
لقيم البيوتان يشلك تحديًا كبيرًا للشركة حيث يمثل الجزء األكبر من 

المصاريف التشغيلية. كما أن التوقعات بخصوص أسعار بيع المنتجات 
فإنها على األرجح ستستمر على متوسطات أسعار الربع الرابع 2021م.

وتنوه الشركة على أنها التزال تعمل مع وزارة الطاقة لتوفير زيادة 
التخصيص من غاز اإليثان المعلن عنه مسبقًا، حيث سوف يساعد 

الشركة على خفض التاكليف التشغيلية وزيادة قدرة الشركة على 
التعامل مع تقلبات األسواق واستدامة الربحية وذلك لتحقيق 

تطلعات المساهمين والمستثمرين بإذن هللا.

تقوم سياسة إدارة المخاطر لدى الشركة على تحديد المخاطر 
التي تواجه الشركة بشلك استباقي وفهمها، وتقييم مدى 

تأثيرها على أدائنا، واتخاذ تدابير وقائية للسيطرة عليها. وفي 
الوقت نفسه، نعمل على االستفادة من الفرص لتحقيق أهدافنا 

االستراتيجية. تقع مسؤولية تنفيذ سياسة إدارة المخاطر على 
عاتق اإلدارة التنفيذية، في حين تقع مسؤولية مراقبة تنفيذ 

هذه السياسة على عاتق مجلس اإلدارة وبدعم من لجنة 
المخاطر.

وقد قام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة إلدارة المخاطر وفقًا لنظام 
حوكمة متاكمل 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 بشلك 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.

ومن ضمن الخطط الرامية التي تعمل عليها الشركة للوصول إلى 
أفضل الممارسات العالمية في صناعة البتروكيماويات ترتكز 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 شرااكت استراتيجية 
ودراسة الفرص المتاحة والعمل على زيادة القيمة المضافة 

للمنتجات المتخصصة.

كما يمثل تعاون )سابك( مع )أرامكو السعودية( الستكشاف 
مجاالت التعاون التي من شأنها تعظيم القيمة للكا الطرفين 

واالستفادة منها، فرصة كبيرة لشركة )كيان السعودية( لتحقيق 
المنفعة المشتركة ولمصلحة الزبائن واألطراف ذات العالقة 

والمساهمين من خالل تاكمل المواد الهيدروكربونية واالستفادة 
المثلى من مواد اللقيم والصيانة، وفي حال افضت هذه الدراسات 

ألي فرص جوهريه سوف يتم اإلعالن عنها لاكفة المستثمرين.

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 مستقباًل 
من األنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة والصحة والسالمة 

واألمن أو كيفية تطبيق القوانين واللوائح القائمة أو 
المستقبلية. قد تنطوي الحوادث المتعلقة بمنتجات 

الشركة على إلحاق أضرار جسيمة بالممتلاكت 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 

ب المواد الخطرة إلى البيئة أو  بطبيعته على مخاطر تسّرُ
تصريفها أو حدوث أي اشاكل أخرى من انبعاثات المواد 

الخطرة.

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 تاكليف 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 لك 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 التاكليف على نحٍو أقل من 

المتوقع؛ ومعدل أداء مقاولي الشركة؛  ومشالك التآلك 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 التاكليف، وتحسين مستويات 

اعتمادية مصانع الشركة لضمان استمرارية اإلنتاج والبيع. 
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تنطوي عمليات الشركة على أخطار ومخاطر مالزمة لعمليات 
البتروكيماويات وغيرها من العمليات، وتشمل هذه األخطار 

والمخاطر الحرائق واالنفجارات وكسر خطوط األنابيب واالنساكبات، 
وتسربات صهاريج التخزين، والتسريبات الكيماوية، أو تسريب 

وإطالق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها والمخاطر البيئية 
األخرى، والتعطل المياكنيكي للمعدات في منشآت الشركة 

والحرب واإلرهاب والتخريب والكوارث الطبيعية. لدى الشركة 
تغطية تأمينية بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات 

الصلة، بما في ذلك تغطية مخاطر األضرار التي تلحق بالممتلاكت، 
وانقطاع األعمال الناتج عن الحريق أو تعطل اآلالت. ومع ذلك، 

ال يمكن لهذا الغطاء التأميني أن يشمل جميع الخسائر التي قد 
تتكبدها الشركة مستقباًل.  

تواجه الشركة مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات تطرأ على البيئة 
االقتصادية العالمية، ويتأثر أداء الشركة بشلٍك خاص بالدورات 

االقتصادية التي تؤثر على قطاعات المستخدم النهائي، نظًرا ألن 
المنتجات التي تصنعها الشركة ُتستخدم بصفتها وسيًطا في 
تصنيع المنتجات التي تستخدمها هذه الشراكت.  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.

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. ولك 
ما سبق قد يعّرض الشركة لمخاطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة 

التاكليف أو لكيهما 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 مستقباًل، فقد يتطلب ذلك تغيير مثل هذه المشاريع 
أو تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغائها؛ ما قد يؤثر بدوره على 

الربحية والقدرة التنافسية لعمليات الشركة.

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 اكفية لحماية الشركة، أو أن أي تقلبات 

مستقبلية في سعر صرف العمالت لن يؤثر سلًبا على أعمال 
الشركة أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

تقوم الشركة ببيع منتجاتها لشركة )سابك( - بحسب 
اتفاقية التسويق مع شركة سابك - 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.

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

فضاًل 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 هائاًل على أعمال الشركة أو نتائج 
عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي. وقد تؤثر أي مشلكة 

ُ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 أشاكل مختلفة من أشاكل النقل إليصال المنتجات 
النهائية للزبائن. ويمكن أن تؤثر مثل هذه المشلكات 

الجيوسياسية واألعمال الحربية والحصار التجاري والقرصنة، 
التي تضر بطرق النقل، سلًبا على أعمال الشركة ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي.

 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 تفضياًل أو الحصول على تقنية بديلة ذات جودة أو معايير أداء 
أقل وبتلكفة أكبر.  ويمكن أن يشلك أٌي مما سبق تأثيًرا جوهًريا سلبيًا 

على أعمال الشركة ونتائج عملياتها. 
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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. تشلك 

التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات والجرائم عبر اإلنترنت 
األكثر تطوًرا خطرًا على سرية البيانات والعمليات والبنية التحتية 

ألنظمة تقنية المعلومات والشباكت 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. 

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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حوكمة الشركة

هيلك الحوكمة
المساهمون

مجلس اإلدارة 
لجان المجلس

اإلدارة التنفيذية 
الماكفآت

اإلقرارات بموجب الئحة حوكمة الشراكت
المعامالت مع األطراف ذات العالقة

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات نظام الرقابة الداخلية
اللكمة الختامية



تلتزم الشركة بأنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من الجهات 
التنظيمية وُتطبق جميع األحاكم واجبة التطبيق الواردة في الئحة 

حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية( مع مراعاة 
بعض االستثناءات المسموح بها(، فضًل عن مبادئ الحوكمة 

الدولية وأفضل الممارسات، حيثما اكنت تنطبق. 
وضعت الشركة إطار حوكمة يتضمن اللوائح والسياسات التي تعزز 

الشفافية والمساءلة واالختصاص.

يتكون الهيلك اإلداري لشركة )كيان السعودية( 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 حوكمة )كيان 
السعودية( وسياساتها واإلشراف عليها ومراجعتها للتأكد من 

امتثال الشركة للوائح ذات الصلة، وفي الوقت ذاته تعزيز نمو 
الشركة واستدامتها.

خالل العام 2021م شلّك المجلس لجان لتساعده في أداء مهماته، 
وهي لجنة الماكفآت والترشيحات ولجنة المخاطر. باإلضافة الى لجنة 
المراجعة المشلكة 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.

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 اكفة األطراف 
المستفيدة على فرص متاكفئة 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 لألحاكم المنظمة لإلفصاح 

والشفافية واتاحتها للمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح. 
حيث أصدرت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

2021م ما مجموعه 9 إعالنات موجهة لمساهمي الشركة، والجدول 
التالي يوضح هذه اإلعالنات:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21 يناير 2021

21 فبراير 2021

25 فبراير 2021

21 مارس 2021

18 أبريل 2021

22 أبريل 2021

26 يوليو 2021

24 أكتوبر 2021

30 ديسمبر 2021

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-12-2020 )اثنا عشر شهر(

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2020-12-31

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

وسائل التقنية الحديثة.

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع الثاني(

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( عن اخر التطورات عن إيقاف مصنع األوليفينات إلجراء الصيانة الدورية المجدولة

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 31-03-2021 )ثالثة أشهر(

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-06-2021 )ستة أشهر(

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 30-09-2021 )تسعة أشهر(

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن سدادها المبكر لجزء من القروض األساسية
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مستثمرو شركة كيان السعودية بحسب 
طبيعة المستثمر

 سياسة توزيع األرباح

ــول  ــة ح ــة عام ــن لمح ــي تبي ــة والت ــداول التالي ــم الج ــتعرض لك نس
ــعودية: ــان الس ــركة كي ــتثمري شـ مسـ

أداء أسهم الشركة ومعلومات المساهمين

مستثمرو شركة كيان السعودية بحسب 
الجنسية

مستثمرو شركة كيان السعودية  بحسب حجم 
الملكية

شراكت ومؤسسات
أفراد

المجموع

مستثمرون سعوديون

جنسيات أخرى

المجموع

500 مليون سهم وأكثر

10 مليون سهم إلى أقل من 500 مليون سهم 

5 مليون سهم إلى أقل من 10 مليون سهم 

مليون سهم إلى أقل من 5 مليون سهم

500 ألف سهم إلى أقل من مليون سهم 

100 ألف سهم إلى أقل من 500 ألف سهم

50 ألف سهم إلى أقل من 100 ألف سهم

10 اآللف سهم إلى أقل من 50 ألف سهم

5,000 سهم إلى أقل من 10 اآللف سهم

1,000 سهم إلى أقل من 5,000 سهم

أقل من 1000 سهم 

المجموع

%35

%11.1

%5.7

%15.5

%5.1

%10.6

%3.9

%7.0

%2.0

%2.7

%1.5

%100

1

6

12

108

115

794

867

5,222

4,462

20,335

107,180

139,102

%66.30

%33.70

%100.00

%86.12

%13.88

%100

664

138,438

139,102

136,812

2,290

139,102

993,915,997

506,084,003

1,500,000,000

1,291,827,323

208,172,677

1,500,000,000

31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

نسبة الملكية

نسبة الملكية

نسبة الملكية

عدد المستثمرين

عدد المستثمرين

عدد المستثمرين

عدد األسهم

عدد األسهم

من منطلق حرص مجلس إدارة الشركة واهتمامه على تحقيق التوازن في توزيعات األرباح للمساهمين سواء اكنت نقدية أو من خالل توزيع 
أسهم مجانية مع الحفاظ على نمو الشركة في ضوء الخطط التوسعية واالستثمارية وذلك وفق الضوابط واإلجراءات من الجهات ذات 

العالقة ولوائح وسياسات الشركة، وبناًء على ذلك فقد اعتمد مجلس اإلدارة سياسة توزيع األرباح تتضمن المبادئ والقواعد التي تنظم 
توزيعات األرباح على المساهمين، وهي على النحو التالي: -

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

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

تجنيب 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويقف هذا االقتطاع متى ما بلغ االحتياطي المذكور 30% 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 )114( من نظام الشراكت ألصحاب األسهم الممتازة عن هذه السنة. 

عدم توزيع مبالغ تتجاوز الربح المحقق على السهم للعام المالي ما لم يكن هناك رصيد متوفر من سنوات سابقة في حساب األرباح المبقاة، 
وفي هذه الحالة يجب أال يتجاوز المبلغ المقرر توزيعه في نهاية العام المالي هذا الرصيد.

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 10% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة وقف هذا التجنيب
 متى بلغ االحتياطي المذكور 30% 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.

مع بداية العام 2021م، بدأ تداول سهم الشركة بسعر 14.20 ريال 
سعودي، وبكميات بلغت 17,650,979 سهم وبقيمة إجمالية 

بلغت 247,970,517 ريال سعودي. وانخفض سعر السهم إلى أدنى 
مستوى حيث بلغ 13.50 ريال سعودي وذلك خالل شهر فبراير من 
العام 2021م. ونتيجة لالنتعاش االقتصادي والتحسن الملحوظ في 

النتائج المالية للشركة فقد وصل سعر السهم 21.46 ريال سعودي 
والذي يعتبر أعلى مستوى له وذلك في شهر أكتوبر من العام 

2021م. 

بلغ عدد مساهمي الشركة 139,102 مساهم بتاريخ 31 ديسمبر 
2021م. حيث مثلت ملكية المؤسسات والشراكت ما نسبته 66.3% من 
إجمالي ملكية األسهم، فيما مثلت نسبة استثمارات األفراد %33.7. 

كما أن هناك 20 مساهمًا من مساهمي شركة كيان السعودية 
يملكون 786 مليون سهمًا أو أكثر، وتمثل حصصهم مجتمعة 

ما نسبته 52.41% من إجمالي األسهم المصدرة.  كما تمثل نسبة 
ملكية الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( 35% من 

رأس مال الشركة.
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م/عمر بن عبدهللا العمودي

د/ وليد بن أحمد الـشلفان

م/ سلطان بن محمد بن بتال

م/ علي بن سعيد الخريمي

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي

2021/02/24

2021/03/18

2021/05/31

2021/06/30

2021/07/31

2021/08/31

2021/09/30

2021/10/31

م/ أحمد طرس الشيخ

م/ مـحـمـد بن عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد أحمد الشلفان

أ/ خالد علي القرني

أ/ بشار طال كيالي

أ/ أحمد علي أبوتلف

م/ عهد عبدالعزيز عويضه

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

غير تنفيذي

مستقل

مستقل

مستقل

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

تحليل بيانات المساهمين

اجتماع الجمعية العامة العادية

تحليل بيانات المساهمين

تحليل بيانات المساهمين

تحليل بيانات المساهمين

تحليل بيانات المساهمين

تحليل بيانات المساهمين

تحليل بيانات المساهمين

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

حضر

لم يحضر

يوضــح الجــدول التالــي تاريــخ الجمعيــة العامــة التــي عقدتهــا الشــركة للمســاهمين 
ــس  ــاء مجل ــماء أعض ــمبر 2021م، وأس ــي 31 ديس ــة ف ــة المنتهي ــنة المالي ــال الس خ

اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
يتكــون مجلــس اإلدارة مــن ســبعة أعضــاء، وقــد تــم خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2021/3/18م تعييــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدة ثــاث ســنوات مياديــة، حيــث تــم اختيــار أعضــاء المجلــس وفقــًا ألســلوب التصويــت التراكمــي. ويتكون 

مجلــس اإلدارة الحالــي مــن األعضــاء التاليــة أســمائهم: 

ــام  ــن النظ ــم )17( م ــادة رق ــه الم ــت علي ــا نص ــب م وبحس
األســاس للشــركة التــي ورد فيــه »يتولــى إدارة الشــركة 
مجلــس إدارة مؤلــف مــن ســبعة )7( أعضــاء تعينهــم 
الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ال تزيــد عــن ثــاث ســنوات، 

ــية  ــات األساس ــعودية للصناع ــركة الس ــون للش ــى أن يك عل
ــاء  ــة )4( أعض ــح أربع ــن أو ترش ــي أن تعي ــق ف ــابك( الح )س
ــوز  ــه، ويج ــس اإلدارة ونائب ــس مجل ــم رئي ــن بينه ــار م تخت

ــس اإلدارة« ــاء مجل ــاب أعض ــادة انتخ إع
قامــت الشــركة بطلــب ســجات المســاهمين 8 مــرات خــال الســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م، حيــث يبيــن الجــدول التالــي تواريــخ طلــب ســجات 

ــا: ــباب طلبه ــاهمين وأس المس

الجمعية العامة العادية 18 مارس 2021م

سبب الطلب

منصب العضو تصنيف العضوية العضو

تاريخ السجل
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهات العلمية والخبرات وعضوية 
مجالس اإلدارات ألعضاء مجلس اإلدارة:

الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان المهندس / أحمد بن طريس الشيخ

األستاذ / بشار بن طالل كياليالمهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني

عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

نائب مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة
عضو لجنة المخاطر

الوظيفة الحالية: 
نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وإدارة المشاريع في الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

الوظائف السابقة والخبرات: 
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع – سابك

رئيس شركة )ينبت( شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات
رئيس شركة )المتحدة( شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات

مدير عام العمليات – شركة )المتحدة( شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات.
مدير عام الصيانة والدعم الفني – شركة )المتحدة( شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات

المؤهل العلمي: 
درجة الباكلوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز.

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.

خارج المملكة:
ساينوبيك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة. )الصين(

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة:

الشركة السعودية للحديد والصلب – حديد )شركة تابعة لسابك(.
الشركة السعودية للميثانول – الرازي )شركة تابعة لسابك(.

الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – ابن زهر )شركة تابعة لسابك(.
الشركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا )شركة تابعة لسابك(. 
الشركة السعودية للبتروكيماويات – صدف )شركة تابعة لسابك(.

الوظيفة الحالية: 
نائب الرئيس، التقنية واالبتاكر 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: 
ــة  ــي هندس ــتير ف ــعود(، والماجس ــك س ــة المل ــه )جامع ــه مياكنيكي ــوس هندس ــة الباكلوري درج
المعــادن مــن جامعــة شــيفيلد بالمملكــة المتحــدة، والدكتــوراه فــي هندســة وعلــوم المــواد 

ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــم بالوالي ــورادو للمناج ــة كول ــن جامع م

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير.

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة:

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

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 الباكلوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود

درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من مدرسة ثندربيرد لإلدارة العالمية.

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.
شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية – كيم تانك )شركة تابعة لسابك(.

شركة سابك لخدمات التخزين المحدودة – ساب تانك )شركة تابعة لسابك(.
الشركة السعودية للبتروكيماويات – بتروكيميا )شركة تابعة لسابك(. 

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة:

الشركة الشرقية للبتروكيماويات -  شرق )شركة تابعة لسابك(.
شركة ابن سينا )شركة تابعة لسابك(.

خارج المملكة:
شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم – جارمكو

الشركة السعودية الموريتانية للمعادن والصلب

الوظيفة الحالية: 
المدير التنفيذي لشركة القيمة القصوى لالستشارات اإلدارية

الوظائف السابقة والخبرات: 
رئيس االستثمارات المصرفية في بنك دويشة

رئيس االستثمارات المصرفية في بنك الخليج الدولي
االستشارات المالية في آرثر أندرسن

المؤهل العلمي: 
درجة الباكلوريوس في المحاسبة من الجامعة األردنية

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
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المهندس / عهد بن عبد العزيز عويضهاالستاذ/ خالد بن علي القرني

االستاذ/ أحمد علي أبوتلف

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المراجعة

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

الوظيفة الحالية: 
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية - سابك

الوظائف السابقة والخبرات: 
نائب الرئيس للرقابة والتقارير المالية – سابك

شريك – ديلويت الشرق األوسط 

المؤهل العلمي: 
ــة  ــة )CPA( مــن الهيئ ــز، وشــهادة الزمال ــد العزي ــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة الملــك عب درجــة الباكلوري
الســعودية للمحاســبين القانونييــن، وقــد أكمــل العديــد مــن برامــج التطويــر القيــادي والتنفيــذي مــن المعهــد 

الدولــي للتطويــر اإلداري )اي ام دي(، والمعهــد األوروبــي إلدارة االعمــال )انســياد(، وجامعــة هارفــرد.

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
الشركة العربية ألللياف الصناعية - ابن رشد - )شركة تابعة لسابك(.
الشركة العربية للبتروكيماويات - بتروكيميا - )شركة تابعة لسابك(.

خارج المملكة
شركة جلف ون اكبيتال - البحرين

سابك اكبيتال - هولندا

عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من مديريها
داخل المملكة:

شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة(.
خارج المملكة

شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا( – البحرين
شركة ساينوبيك سابك تيانجين بتروكيمياكل – الصين

الوظيفة الحالية: 
 الرئيس التنفيذي لمجموعة الغزاوي القابضة

الوظائف السابقة والخبرات: 
قيادة أحد برامج رؤية المملكة 2030 المنبثقة من مجلس الشؤون االقتصادية.

الرئيس التنفيذي لشركة عبدالعزيز وسعد المعجل للتجارة واالستثمار
المدير العام لمجموعة الزهراني القابضة 

المدير العام لقطاع التسويق في بنك البالد

المؤهل العلمي: 
درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية من جامعة الملك عبدالعزيز

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
شركة اإلنتاج المتطورة 

الوظيفة الحالية: 
استشاري الرئيس التنفيذي – شركة المستقبل للسيراميك والبورسالن

الوظائف السابقة والخبرات: 
المدير العام لقطاع الموارد البشرية والشؤون اإلدارية – مجموعة المعجل القابضة.

مدير الموارد البشرية والشؤون اإلدارية – مجموعة الزهراني القابضة.
المدير األعلى للموارد البشرية والشؤون اإلدارية – مجموعة سارة القابضة.

رئيس قسم التخطيط والخدمات المساندة – أرامكو السعودية.
رئيس قسم التخطيط والبرامج – الشركة السعودية للكهرباء

المؤهل العلمي: 
درجة الباكلوريوس في إدارة األعمال من جامعة اكمفيل

عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشراكت أو من مديريها:
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(. 
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عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خال السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر2021م، حيث يوضح الجدول التالي سجل حضور لك عضو الجتماعات مجلس اإلدارة 

وتواريخ انعقادها:

هناك بعض المصالح في أسهم الشركة خال العام 2021م، تعود لبعض أعضاء مجلس 
اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القّصر، وذلك على النحو التالي:

م/ أحمد طرس الشيخ)1(

م/ مـحـمـد عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد أحمد الشلفان

أ/ خالد علي القرني)1(

أ/ بشار طالل كيالي)1(

أ/ أحمد علي أبوتلف)1(

م/ عهد عبدالعزيز عويضه)1(

م/عمر عبدهللا العمودي)2(

م/ علي سعيد الخريمي)2(

أ/ طارق عبدهللا العبدالهادي)2(

أ/ يحيى عيسى األنصاري)2(

م/ سلطان محمد بن بتال)2(

م/ أحمد طرس الشيخ

م/ مـحـمـد عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد أحمد الشلفان

أ/ خالد علي القرني

أ/ بشار طالل كيالي

أ/ أحمد علي أبوتلف

م/ عهد عبدالعزيز عويضه

110,000

-

-

-

-

101

1,000

-

-

-

-

-

-

-

0.0000733

-

-

-

-

0.0000067

0.0000666

65,000

-

-

-

-

101

1,000

-

-

-

-

-

-

-

0.0000433

-

-

-

-

0.0000067

0.0000666

45,000

-

-

-

-

-

-

0.0000300

-

-

-

-

-

-

1( بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 19 مارس 2021م
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4

5

5

4

4

4

4

1

1

1

1

1

اسم العضو

االسم

سجــــــل الحضـــور

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

االجتماع األول

نهاية العامبداية العام

21  فبراير

االجتماع الثاني

25 مارس

االجتماع الثالث

15 يونيو

االجتماع الرابع

06 سبتمبر

االجتماع الخامس
اإلجمالي

29 ديسمبر

عدد األسهمعدد األسهم أدوات الدينأدوات الدين نسبة التملكنسبة التملك
نسبة التغييرصافي التغيير

اإلجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه بمقترحات 
المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها

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

العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة 
وكبار التنفيذيين مصلحة فيها

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.

اعتمد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة الماكفآت 
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 

اكفة النواحي الجوهرية.

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 عاقة بهم.
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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:

أوال: لجنة المراجعة 

وفًقا لالئحة لجنة المراجعة، تشلك 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 الشراكت 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 اكن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم 
عّدت وفقًا للمتطلبات النظامية المحددة  المالية للشركة قد اأُ

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 بشلك 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.

االستاذ/ يحيي بن عيسى األنصاري

االستاذ / ناصر بن ناصر النويصر

عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة الترشيحات والماكفآت

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: 
درجــة الباكلوريــوس فــي اإلدارة الصناعيــة مــن جامعــة تــراي ســتيت – أمريــاك، والماجســتير فــي ادارة 

األعمــال مــن جامعــة بردفــورد – بريطانيا.

الوظيفة الحالية: 
المدير التنفيذي ألعمال الموارد البشرية لقطاع التصنيع - سابك

الوظائف السابقة والخبرات: 
مدير اعلى إدارة استقطاب المواهب - سابك

مدير اعلى إدارة المواهب في الشرق األوسط - سابك
شريك اعمال الموارد البشرية لقطاع التصنيع في اسيا والصين – سابك سنغافورة

المؤهل العلمي: 
درجة الباكلوريوس في الموارد البشرية من جامعة Central Queens land  - أستراليا
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ترتيبات تقديم الملحوظات:

ثانيًا: لجنة الماكفآت والترشيحات

ــة  ــاوز لألنظم ــأن أي تج ــم بش ــم مالحظاته ــن تقدي ــركة م ــي الش ــن ف ــن العاملي ــا يتمك ــن خالله ــي م ــبة الت ــة المناس ــع اآللي * وض
الداخليــة للشــركة بمــا فــي ذلــك األنظمــة ذات العالقــة بإعــداد القوائــم الماليــة للشــركة، علــى أن تضمــن تلــك اآلليــة ضمــان عــدم 

اإلخــالل بحقــوق مقــدم المالحظــة بســبب تقديمــه لهــا. 
* وضع اإلجراءات المناسبة لمباشرة، ومتابعة المالحظات التي يقدمها العاملين في الشركة، وضمان استقاللية تلك اإلجراءات.

ــخ  ــة وتواري ــي أســماء األعضــاء وســجل حضــور لك عضــو الجتماعــات اللجن ــة مــن أربعــة أعضــاء، ويوضــح الجــدول التال وتتكــون اللجن
ــا: انعقاده

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

انعقادها:

ــن  ــواء م ــن س ــر التنفيذيي ــس اإلدارة غي ــاء مجل ــن أعض ــلك م تش
المســاهمين أو مــن غيرهــم وال يقــل عــدد أعضائهــا عــن ثالثــة 
ــس إدارة  ــو مجل ــم عض ــن بينه ــون م ــة يك ــى خمس ــد عل وال يزي

ــا. ــس اإلدارة أعضائه ــن مجل ــتقل، ويعي مس

وفــي ضــوء مــا نصــت عليــه القواعــد المنظمــة للجنــة الماكفــآت 
ــة  والترشــيحات فــي الئحــة حوكمــة الشــراكت الصــادرة عــن هيئ
الســوق الماليــة، تكــون مهــام ومســؤوليات اللجنــة كمــا يلــي: 

أ. الماكفآت: 

الماكفــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه  - إعــداد سياســة 
ــس  ــة لمجل ــركة والتوصي ــي الش ــن ف ــار التنفيذيي ــة وكب المنبثق
اإلدارة بشــأنها، وذلــك العتمادهــا مــن الجمعيــة العامــة العادية 

ــركة. للش
- مراجعــة سياســة الماكفــآت بشــلك دوري للتأكــد مــن مالءمتهــا 
والتنظيمــات  التشــريعات  علــى  تطــرأ  قــد  التــي  للتغيــرات 
والمهــارات  االســتراتيجية  الشــركة  وأهــداف  العالقــة،  ذات 
الالزمــة لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلــس االدارة  والمؤهــالت 

بخصــوص التغييــرات المقترحــة علــى هــذه السياســة.
- التوصيــة لمجلــس اإلدارة بماكفــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه 
ــة  ــًا للسياس ــركة وفق ــن بالش ــار التنفيذيي ــه وكب ــة عن المنبثق

ــركة. ــة للش ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــدة م المعتم
- إعــداد تقريــر ســنوي عــن الماكفــآت الممنوحــة ألعضــاء مجلــس 

اإلدارة ولجانــه المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن.
- تحديــد أنــواع الماكفــآت التــي تمنــح للموظفيــن فــي الشــركة، 

والتوصيــة بشــأنها.

ب. مجلس اإلدارة:
ــة  ــس اإلدارة، والتوصي ــة مجل ــر لعضوي ــة ومعايي ــداد سياس - إع
ــة  ــة العام ــن الجمعي ــا م ــك العتماده ــأنها، وذل ــس بش للمجل

ــركة. ــة للش العادي
ــًا  ــس وفق ــة المجل ــيح لعضوي ــس اإلدارة بالترش ــة لمجل - التوصي

ــدة. ــة المعتم ــة العضوي لسياس
- المراجعــة الســنوية لالحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات 
ــدرات  ــف للق ــداد وص ــس اإلدارة، وإع ــة مجل ــبة لعضوي المناس

المطلوبــة. والمؤهــالت 
ــد  ــلك دوري للتأك ــس االدارة بش ــة مجل ــة عضوي ــة سياس - مراجع
ــريعات  ــى التش ــرأ عل ــد تط ــي ق ــرات الت ــا للتغي ــن مالءمته م
االســتراتيجية  الشــركة  وأهــداف  العالقــة،  ذات  والتنظيمــات 
والمهــارات والمؤهــالت الالزمــة لتحقيقهــا، والتوصيــة لمجلــس 

ــة. ــذه السياس ــى ه ــة عل ــرات المقترح ــوص التغيي اإلدارة بخص
- دراســة حــاالت تعــارض المصالــح للراغبيــن فــي الترشــح لعضويــة 

مجلــس اإلدارة، والتوصيــة بشــأنها.
- دراســة هيــلك مجلــس اإلدارة ورفــع التوصيــات فــي شــأن 

التغييــرات التــي يمكــن إجراؤهــا.
ــراح  ــب الضعــف والقــوة فــي مجلــس اإلدارة، واقت ــد جوان - تحدي

معالجتهــا بمــا يتفــق مــع مصلحــة الشــركة.
ــس  ــاء مجل ــد أعض ــز أح ــغور مرك ــال ش ــي ح ــراءات ف ــع اإلج - وض

ــأنها. ــي ش ــة ف ــة، والتوصي ــه المنبثق ــاء لجان اإلدارة أو أعض
- التوصيــة لمجلــس االدارة بمعاييــر األداء لتقييــم أعمــال مجلــس 

اإلدارة وأعضائــه ولجانــه المنبثقــة.

ج. أعضاء مجلس االدارة:
- تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه ألعمال مجلس 

اإلدارة.
- التأكد بشلك سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم 

وجود أي تعارض مصالح إذا اكن 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.

هـ. كبار التنفيذيين: 

- التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة لتعيين 
كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها 

بشلك دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على 
أهداف الشركة االستراتيجية والمهارات والمؤهالت الالزمة 

لتحقيقها.
- وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفيذيين ومراجعة الهيلك 

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.

أ/ خالد بن علي القرني)1(

أ/ بشار بن طالل كيالي)1(

أ/ يحيى بن عيسى األنصاري)1(

د/ وليد بن أحمد الشلفان

م/ منصور بن صالح الخربوش)2(

أ/ طارق بن عبدهللا العبدالهادي)2(

أ/ الوليد بن فهد السناني)2(

أ/ أحمد علي أبوتلف)1(

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

أ/ ناصر بن ناصر النويصر)1(

أ/ يحي عيسى األنصاري)2(

م/ سلطان محمد بن بتال)2(

1( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 مارس 2021م.

1( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 مارس 2021م.

رئيس اللجنة 

عضو اللجنة

عضو اللجنة
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2

1
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اسم العضو

اسم العضو

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع

االجتماع األول

االجتماع األول

21 يناير 

20 يناير

االجتماع الثاني

االجتماع الثاني

17 فبراير 

22 فبراير

االجتماع الثالث

االجتماع الثالث

22 أبريل 

30 مايو 

االجتماع الرابع

االجتماع الرابع

26 يوليو 

10 يونيو

االجتماع الخامس

االجتماع السادساالجتماع الخامس

اإلجمالي

اإلجمالي

صفة العضوية

صفة العضوية

24 أكتوبر 

20 ديسمبر29 أغسطس
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ثالثًا: لجنة المخاطر

تشلك لجنة المخاطر – وفًقا لالئحتها – من ثالثة إلى خمسة من 
ن مجلس اإلدارة أعضائها. أعضاء مجلس اإلدارة. ويعيِّ

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة إدارة المخاطر 
في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية، تكون 

مهام ومسؤوليات اللجنة كما يلي: 

- العمل مع اإلدارة التنفيذية 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 بشلك 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 بشلك 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 
بشلك 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 الاكفية إلدارة المخاطر 

والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها.
- مراجعة الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه 

قبل اعتماده من مجلس اإلدارة.
- التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي 

قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.
- التحقق من 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.

ــي  ــدول التال ــح الج ــاء، ويوض ــة أعض ــن ثالث ــة م ــون اللجن وتتك
ــة  ــات اللجن ــو الجتماع ــور لك عض ــجل حض ــاء وس ــماء األعض أس

ــا: ــخ انعقاده وتواري

م/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد بن أحمد الشلفان

م/ عهد بن عويضه)1(

أ/ بشار طالل كيالي)1(

م/ علي سعيد الخريمي)2(

رئيس اللجنة

عضو اللجنة
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4

4

3

3

1

1( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 مارس 2021م.

لجنة إدارة 
المخاطر

بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور للك اجتماع

االجتماع األول

15 فبراير 

االجتماع الثاني

2 مايو 

االجتماع الثالث

19 اغسطس 

االجتماع الرابع

اإلجمالي23 ديسمبر 
صفة العضوية
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اإلدارة التنفيذية

الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:

المهندس/ عمر بن علي الرحيلي
الرئيس التنفيذي لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول – الرازي )شركة تابعة لسابك(.
رئيس مجلس لجنة إدارة التدقيق و إدارة المخاطر في الشركة السعودية للميثانول – الرازي )شركة تابعة 

لسابك(.
رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبيتانول )سابوكو(.

الوظائف السابقة والخبرات
المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية – كيان السعودية. )شركة تابعة لسابك(.

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 الماجستير التنفيذي ) مستمر ( من جامعة نورث امبتون - بريطانيا.

درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية من جامعة الملك عبد العزيز.
دبلوم تنفيذي لتطوير القياديين التنفيذيين-لكية وارتون للتعليم التنفيذي من جامعة بنسلفانيا - الواليات 

المتحدة األمريكية.
برنامج سابك لتطوير القادة بالمشاركة مع اي ام دي - سويسرا.

األستاذ/ محمد خالد الثواب 
المدير التنفيذي للصيانة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير اعلى تشغيل مصانع البوليمر – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.

مدير اعلي للصيانة الدورية - كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.
مدير اعلي للصيانة المركزية - كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.

مدير اعلي إلدارة تطوير الموظفين والتحسين المستمر - كيان السعودية )شركة تابعة 
لسابك(.

المؤهل العلمي 
دبلوم عالي في الصناعة التشغيلية 

المهندس/ رائد بن سعود القليطي 
المدير التنفيذي للدعم التقني

عضو مجلس إدارة شركة البيتانول المحدودة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى إدارة تخطيط األعمال –  شركة ينبت )شركة تابعة لسابك(.

مدير أعلى إدارة األوليفنات –  شركة ينبت )شركة تابعة لسابك(.
مدير إدارة اإليثلين –  شركة ينبت )شركة تابعة لسابك(.

المؤهل العلمي 
درجة الباكلوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك عبدالعزيز.

المهندس/ إبراهيم بن محمد الرفاعي
المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى لتشغيل بولي كربونات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.

مدير أعلى هندسة العمليات – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(
مدير أعلى لتشغيل بولي إثلين عالي الكثافة – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.

المؤهل العلمي 
درجة الباكلوريوس في علوم الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول 

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

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 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 الباكلوريوس في المحاسبة من جامعة الملك عبد العزيز

المهندس/ عثمان محمد بالطيور
المدير التنفيذي لتشغيل البوليمرات 

الوظائف السابقة والخبرات
مهندس تشغيل - شركة ارامكو السعودية.

مهندس عمليات بمصنع البولي اكربونيت – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.
مدير تشغيل مصنع البولي اكربونيت – كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.

قائد إنتاج بمصنع Selkirk بوالية نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية.
مدير أعلى لمصنع البولي إيثلين عالي الكثافة - كيان السعودية )شركة تابعة لسابك(.
مدير أعلى لمصانع البولي بروبلين والبولي إيثلين منخفض الكثافة - كيان السعودية 

)شركة تابعة لسابك(.

المؤهل العلمي 
درجة الباكلوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول 

والمعادن.

األستاذ/ فيصل بن عبدالعزيز الحواس
المدير التنفيذي لدعم التشغيل والمنتجات المتخصصة

أمين سر مجلس االدارة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى إدارة تخطيط االعمال - شركة كيان السعودية 

مدير أعلى إدارة تطوير ومراقبة المشاريع - شركة كيان السعودية
مدير أعلى إدارة تشغيل االمينات - شركة كيان السعودية 

عضو مجلس إدارة – شركة البيوتانول السعودية المحدودة

المؤهل العلمي
درجة الباكلوريوس في علوم الحوسبة من الجامعة العربية المفتوحة

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

جامعة ماساشوستس للتقنية)MIT( – الواليات المتحدة االمريكية
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مصالح اإلدارة التنفيذية 

ــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القّصــر،  هنــاك بعــض المصالــح فــي أســهم الشــركة خــالل العــام 2021م، تعــود لبعــض أعضــاء كب
وذلــك علــى النحــو التالــي:

ثالثــًا: توضيــح العالقــة بيــن الماكفــآت الممنوحــة 
ــان أي  ــا، وبي ــول به ــآت المعم ــة الماكف وسياس

انحــراف جوهــري عــن هــذه السياســة.

يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الماكفــآت 
ــاء  ــس اإلدارة وأعض ــاء مجل ــن أعض ــآت لكًا م ــيحات – ماكف والترش
اللجــان وكبــار التنفيذييــن، وفقــًا للضوابــط التنظيميــة المعتمــدة 
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــآت ألعض ــة الماكف ــس اإلدارة وسياس ــن مجل م
ــة  ــن الجمعي ــدة م ــن المعتم ــار التنفيذيي ــة وكب ــه المنبثق ولجان

العامــة للشــركة. ولهــذا يســتحق العضــو الماكفــآت الممنوحــة 
ــى  ــري عل ــراف جوه ــد أي انح ــه ال يوج ــك، وعلي ــى ذل ــاء عل ــه بن ل

ــا. ــول به ــة المعم السياس
وتبيــن الجــداول التاليــة الماكفــآت والتعويضــات ألعضــاء مجلــس 
ــس  ــم الرئي ــن فيه ــن بم ــار التنفيذيي ــان وكب ــاء اللج اإلدارة وأعض
ــة  ــي دفعــت خــالل الســنة المالي ــي، الت ــر المال ــذي والمدي التنفي

ــي 2021/12/31م: ــة ف المنتهي

فــي ضــوء األحــاكم المنظمــة لماكفــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــي  ــا ف ــوص عليه ــن والمنص ــار التنفيذيي ــة وكب ــه المنبثق ولجان
نظــام الشــراكت، والئحــة حوكمــة الشــراكت، والضوابــط واإلجــراءات 
ــراكت  ــة بالش ــراكت الخاص ــام الش ــذًا لنظ ــادرة تنفي ــة الص التنظيمي
المســاهمة المدرجــة، ونظــام الشــركة األســاس، تكــون ماكفــآت 
ــار التنفيذييــن وفقــًا  ــه المنبثقــة وكب أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجان

ــة: ــد التالي ــادئ وللقواع للمب

أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة:

- يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الماكفــآت 
ــة  ــه المنبثق ــس اإلدارة ولجان ــاء مجل ــآت أعض ــيحات -ماكف والترش

ــة: ــادئ التالي ــًا للمب وفق
- أن يكــون تنظيــم الماكفــآت متوافقــَا مــع أهــداف الشــركة 
اإلدارة ولجانــه  لتحفيــز أعضــاء مجلــس  االســتراتيجية، وعامــاًل 
ــركة  ــدرة الش ــز ق ــداف، وتعزي ــك األه ــق تل ــى تحقي ــة عل المنبثق

علــى تنميــة أعمالهــا واســتدامتها.
- أن تكــون مالئمــة لطبيعــة اعمــال الشــركة ونشــاطها وحجمهــا، 

والمهــارات والخبــرات المطلوبــة.
ــن ذوي  ــس اإلدارة م ــاء لمجل ــذب أعض ــي ج ــاًل ف ــون عام - أن تك
الخبــرات والمؤهــالت المطلوبــة لتعزيــز قــدرة الشــركة فــي 

تحقيــق أهدافهــا.
ــا 200,000  ــنوية مقداره ــأة س ــس االدارة ماكف ــو مجل ــتحق عض - يس

ــه فــي المجلــس. ــل عضويت ــك مقاب ــال ســعودي، وذل ري
ــة  ــان المنبثق ــي اللج ــارك ف ــس االدارة المش ــو مجل ــتحق عض - يس
عنــه )بمــا فــي ذلــك لجنــة المراجعــة( ماكفــأة ســنوية مقدارهــا 
150,000 ريــال ســعودي ســواًء اكن العضــو مشــاراًك فــي لجنــة واحــدة 

او عــدة لجــان.
- يســتحق العضــو )مــن غيــر أعضــاء مجلــس اإلدارة( المشــارك فــي 
ــأة  ــة( ماكف ــة المراجع ــك لجن ــي ذل ــا ف ــس )بم ــان المجل ــدى لج إح
ــاراًك  ــو مش ــواًء اكن العض ــعودي س ــال س ــا 150,000 ري ــنوية قدره س

فــي لجنــة واحــدة او عــدة لجــان. 
ــق  ــذي يلح ــرر ال ــن الض ــض ع ــة بالتعوي ــركة المطالب ــق للش - يح
ــات وأي  ــآت وتعويض ــن ماكف ــرف م ــا ص ــترداد م ــمعتها واس بس

ــال: ــي ح ــك ف ــركة، وذل ــا الش ــرى تحملته ــف أخ تاكلي

- ارتــاكب العضــو عمــل ُمِخــل بالشــرف واألمانــة أو بالتزويــر أو 
بمخالفــة األنظمــة واللوائــح فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو 

ــر. ــد آخ ــي أي بل ف
- عنــد إخاللــه فــي القيــام بمســؤولياته ومهامــه وواجباتــه ممــا 

يترتــب عليــه ضــرر بمصلحــة الشــركة.
ــب  ــبب التغي ــة العامة-بس ــن الجمعي ــرار م ــة – بق ــاء العضوي - انه
عــن ثالثــة اجتماعــات متتاليــة خــالل ســنة واحــدة دون عــذر 

مشــروع يقبلــه مجلــس اإلدارة. 

ثانيا: كبار التنفيذيين:

- يحــدد مجلــس اإلدارة – بنــاء علــى توصيــة لجنــة الماكفــآت 
ــًا  ــون وفق ــى ان تك ــن، عل ــار التنفيذيي ــآت كب ــيحات -ماكف والترش

ــة: ــادئ التالي للمب
- أن تكــون الماكفــآت والتعويضــات متوافقــة مــع أهــداف الشــركة 
االســتراتيجية، وعامــاًل لتحفيــز كبــار التنفيذييــن علــى تحقيــق تلــك 
األهــداف، وتعزيــز قــدرة الشــركة تنميــة أعمالهــا واســتدامتها.

- أن تكــون مالئمــة لطبيعــة اعمــال الشــركة ونشــاطها وحجمهــا، 
والمهــارات والخبــرات المطلوبــة.

- أن تمكــن الشــركة مــن اســتقطاب كبــار التنفيذييــن ذوي القــدرات 
ــق  ــن تحقي ــركة م ــن الش ــة لتمكي ــالت الالزم ــارات والمؤه والمه

أهدافهــا.
- أال تســبب أي تعــارض فــي المصالــح مــن شــأنه أن يؤثــر ســلبا علــى 

مصلحــة الشــركة وقدرتهــا علــى تحقيــق أهدافها.

م/ عمر بن علي الرحيلي

أ/ فيصل بن عبدالعزيز الحواس

م/ إبراهيم بن محمد الرفاعي

م/ رائد بن سعود القليطي

أ/ محمد خالد الثواب

م/ عثمان محمد بالطيور

أ/ أيمن بن فؤاد خياط
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االسم

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

نهاية العامبداية العام

عدد األسهمعدد األسهم أدوات الدينأدوات الدين نسبة التملكنسبة التملك
نسبة التغييرصافي التغيير

الماكفآت 
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أ. ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة

أ/ أحمد علي أبوتلف)1(

أ/ بشار طالل كيالي)1(

م/عهد عبدالعزيز عويضه)1(

أ/ يحيي عيسى األنصاري)2(

أ/ طارق عبدهللا العبدالهادي)2(

م/علي سعيد الخريمي)2(

المجموع

م/ أحمد طريس الشيخ)1(

م/ محمد عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد أحمد الشلفان

أ/ خالد علي القرني)1(

م/ عمر عبدهللا العمودي)2(

م/ سلطان محمد بن بتال)2(

المجموع
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ماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة

أواًل: األعضاء المستقلين

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

الماكفآت الثابتةالماكفآت الثابتة

مبلغ معين)*(
بدل حضور 

جلسات 
المجلس

نسبة من 
األرباح

نسبة من 
األرباح

خطط 
تحفيزية 

قصيرة االجل

ماكفأة 
نهاية 
الخدمة

المجموع 
اللكي

بدل 
المصروفات

خطط 
تحفيزية 

طويلة االجل

االسهم 
الممنوحة 

مجموع بدل 
حضور جلسات 

اللجان

ماكفأة االعمال 
الفنية اإلدارية 

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

المجموعالمجموعمزايا عينية

)*( المبلــغ المعيــن يمثــل الماكفــأة الســنوية عــن عضويــة مجلــس اإلدارة لعــام 2020م والتــي تــم صرفهــا بعــد 
موافقــة الجمعيــة العامــة فــي مــارس 2021م.

1( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 مارس 2021م.
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ب. ماكفآت أعضاء لجان المجلس

ج. كبار التنفيذيين

أ/ خالد علي القرني)1(

د/ وليد أحمد الشلفان

أ/ بشار طالل كيالي)1(

أ/ يحيي عيسى األنصاري)1(

م/ منصور صالح الخربوش)2(

أ/ طارق عبدهللا العبدالهادي)2(

أ/ الوليد فهد السناني)2(

0

150,000

0

0

150,000

150,000

150,000

0

150,000

0

150,000

150,000

12,000

18,000

12,000

6,000

6,000

12,000

168,000

12,000

156,000

156,000

9,000

15,000

9,000

9,000

6,000

3,000

6,000

9,000

165,000

9,000

9,000

156,000

153,000

156,000

أ/ أحمد علي أبوتلف)1(

م/ محمد عبدالرحمن الزهراني 

أ/ ناصر ناصر النويصر)1(

أ/ يحي عيسى األنصاري)2(

م/ سلطان محمد بن بتال)2(

م/محمد عبدالرحمن الزهراني

د/ وليد أحمد الشلفان 

أ/ بشار طالل كيالي)1(

أ/ عهد عبدالعزيز عويضه)1(

م/ علي سعيد الخريمي)2(

0

0

0

0

150,000

12,000

12,000

9,000

9,000

3,000

12,000

12,000

9,000

9,000

153,000

المجموعبدل حضور الجلساتالماكفآت الثابتةالعضو

- أعضاء لجنة المراجعة

- أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

- أعضاء لجنة إدارة المخاطر

1( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ 20 مارس 2021م.
2( انتهت عضويته في اللجنة بتاريخ 19 مارس 2021م.

* بنــاء علــى سياســة ماكفــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة وكبــار التنفيذييــن المعتمــدة مــن الجمعيــة 
ــة(  ــة المراجع ــك لجن ــي ذل ــا ف ــه )بم ــة عن ــان المنبثق ــي اللج ــارك ف ــس االدارة المش ــو مجل ــتحق عض ــة )يس العام

ماكفــأة ســنوية ســواًء اكن العضــو مشــاراًك فــي لجنــة واحــدة أو عــدة لجــان.
مالحظة: الماكفآت الثابتة هي الماكفآت التي تم صرفها خالل العام 2021م والتي تخص العام 2020م.

ماكفآت خمسة من كبار التنفيذيين 
ومن ضمنهم الرئيس التنفيذي 

والمدير المالي
3,362,2861,247,3094,609,5954,609,595262,712332,053594,7655,204,360 -----

كبار التنفيذيين

الماكفآت الثابتةالماكفآت الثابتة

خطط تحفيزية أرباحماكفآت دوريةبدالترواتب
مجموع ماكفأة التنفيذيين ماكفأة نهاية الخدمةقصيرة االجل

عن المجلس إن وجدت
المجموع 

اللكي
خطط تحفيزية 

طويلة االجل
األسهم 
الممنوحة

المجموعالمجموعمزايا عينية
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المعامات مع األطراف ذات العاقة

تقوم سابك وبعض شراكتها 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.

ــرازي أو  ــر احت ــزاء أو تدبي ــة أو ج ــة عقوب ــاك أي ــت هن ــه ليس 2. بأن
قيــد احتياطــي مفــروض علــى الشــركة مــن الجهــة المختصــة أو 

مــن أيــة جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة أخــرى.

3. بأنــه يوجــد لديهــا مراجــع داخلــي، وليســت هنــاك أي توصيــة 
مــن لجنــة المراجعــة.

4. بأنــه ال يوجــد أي تعــارض بيــن توصيــات لجنــة المراجعــة وقــرارات 
ــة  ــة المراجع ــة لجن ــأن توصي ــذ بش ــم األخ ــا ت ــس اإلدارة، كم مجل
ــه  ــد أتعاب ــركة وتحدي ــابات الش ــع حس ــن مراج ــة تعيي المتضمن

ــي2021 م. ــام المال للع

ــالل  ــركة خ ــدة للش ــة الموح ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــه ت 5. بأن
ــة  ــن الهيئ ــدة م ــر المعتم ــا للمعايي ــي2021 م وفًق ــام المال الع

ــن. ــبين القانونيي ــعودية للمحاس الس

6. لــم تصــدر الشــركة أو تمنــح أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو 
ــة  ــوق مماثل ــة أو أي حق ــوق وقائي ــة أو حق ــة تعاقدي أوراق مالي

ــة2021 م. خــالل الســنة المالي

ــاب  ــل أو اكتت ــوق تحوي ــح أي حق ــركة أو تمن ــدر الش ــم تص 7. ل
بموجــب أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة 

ــة. ــوق مماثل ــات أو حق أو ضمان

8. بأنــه ال توجــد أي عمليــات اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانــب 
الشــركة ألي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد.

ــة  ــركة أي ــرم الش ــم تب ــال، ول ــة أعم ــاك أي ــت هن ــه ليس 9. بأن
عقــود، فيهــا مصلحــة جوهريــة ألحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو 

ــم. ــأي منه ــة ب ــه عالق ــخص ل ــن، أو أي ش ــار التنفيذيي كب

10. بأنــه ليســت هنــاك أيــة ترتيبــات أو اتفاقيــات تنــازل بموجبهــا 
ــة  ــن أي ــن ع ــار التنفيذيي ــد كب ــس اإلدارة أو أح ــاء مجل ــد أعض أح

ــآت. ــب أو ماكف روات

11. بأنــه ليســت هنــاك أيــة ترتيبــات أو اتفاقيــات تنــازل بموجبهــا 
أحــد مســاهمي الشــركة عــن حقوقــه فــي األربــاح.

ــة  ــم المالي ــر أن القوائ ــابات يظه ــي الحس ــر مراجع ــأن تقري 12. ب
الموحــدة خاليــة مــن أيــة أخطــاء جوهريــة، وليســت هنــاك أيــة 

ــا. ــات تجاهه تحفظ

13. بــأن مجلــس اإلدارة لــم يصــدر توصيــة بتغييــر ُمراجع الحســابات 
قبــل انتهــاء فترتــه التــي ُعيــن لها.

إقرارات مجلس اإلدارة

يقر مجلس إدارة »كيان السعودية« بما يلي:

عدت بالشلك الصحيح. 1- أن سجالت الحسابات اأُ
2- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنفذ بفاعلية.

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

ــت الشــركة التطبيقــات الرشــيدة فــي حوكمــة الشــراكت بمــا يتوافــق مــع أنظمــة وقواعــد  تبن
ــة  ــة للحوكم ــادئ الدولي ــع المب ــق م ــا يتواف ــة، وبم ــات التنظيمي ــن الجه ــادرة م ــة الص الحوكم
وأفضــل ممارســاتها، حيــث وضعــت الشــركة اإلطــار العــام لحوكمتهــا المتضمنــة مجموعــة مــن 
التنظيمــات والسياســات التــي مــن خاللهــا تحــدد األدوار والمســؤوليات، وكيفيــة اتخــاذ القــرارات 
ومباشــرتها، والرقابــة علــى تنفيذهــا، فــي ظــل قواعــد الشــفافية التــي تحقــق المســاءلة وتعــزز 
كفايــة األداء، وذلــك اســتنادًا إلــى األنظمــة واللوائــح ذات العالقــة، ويتولــى مجلــس اإلدارة متابعــة 
تطبيــق أنظمــة الحوكمــة للتحقــق مــن ســالمة ودقــة التطبيــق لضمــان االلتــزام بأفضل ممارســات 
ــي  ــزام، الت ــط وااللت ــة فــي الضب ــق أفضــل األنظمــة العالمي ــي وتطبي الحوكمــة، والتأكــد مــن تبن

تكفــل حقــوق العامليــن والمســاهمين والمســتثمرين وأصحــاب المصالــح علــى حــد ســواء. 

المادة الرابعة والخمسون: 
تكوين لجنة المراجعة، 

الفقرة )ب(.

المادة الخامسة 
والتسعون: تشكيل لجنة 

حوكمة الشراكت

يجب أن يكون رئيس لجنة 
المراجعة عضوًا مستقاًل

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 
مختصة بحوكمة الشراكت، 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.

فقرة استرشاديه

مادة استرشاديه

كمــا أن الشــركة تقــوم بتطبيــق جميــع األحــاكم الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــراكت الصــادرة عــن 
هيئــة الســوق الماليــة، باســتثناء األحــاكم الــواردة أدنــاه:
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ــة  ــات مراجع ــركة بعملي ــة بالش ــة الداخلي ــت إدارة المراجع قام
دوريــة للتحقــق مــن فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة مــع التركيــز 
ــر علــى ســير أعمــال  ــرة التــي يمكــن أن تؤث علــى المخاطــر الكبي

ــي: - الشــركة وذلــك علــى النحــو التال

- استخدام منهجية المراجعة المعتمدة على المخاطر.
ــط  ــة المخط ــات المراجع ــة عملي ــة الداخلي ــذ إدارة المراجع - تنفي

ــة المراجعــة.  ــل لجن لهــا والمعتمــدة مــن قب

المراجعــة وذلــك  اثنــاء عمليــات  الخبــرات  تــم تعزيــز  كمــا 
ــن  ــرى م ــن اإلدارات األخ ــرة م ــن ذوي الخب ــوادر م ــتعانة بك باالس
داخــل الشــركة مــن خــالل تفعيــل برنامــج »المراجــع المســاعد«، 
والــذي يســهم فــي رفــع مســتوى جــودة المراجعــات الداخليــة. 

ــة  ــن أن إدارة المراجع ــد م ــة بالتأك ــة المراجع ــت لجن ــا قام كم
ــام 2021م  ــا لع ــق عليه ــة المتف ــة المراجع ــت خط ــة طبق الداخلي
ــه  ــذ عمل ــم تنفي ــابات أت ــع الحس ــة وأن مراج ــتقاللية تام وباس
ــى  ــع عل ــد اطل ــة وق ــتقاللية تام ــب وباس ــي مناس ــلك مهن بش

ــه.  ــة ألداء مهام ــتندات الالزم ــات والمس ــة البيان اكف
كذلــك قامــت اللجنــة بالتأكــد مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا إدارة 
المراجعــة الداخليــة وإدارة الشــركة لدراســة المالحظــات والعمــل 
علــى تصحيحهــا بالتنســيق مــع اإلدارات ذات العالقــة، حيــث لــم 
ــري  ــف جوه ــا أي ضع ــار إليه ــة المش ــات المراجع ــر عملي تظه

فــي نظــام الرقابــة الداخليــة لــدى الشــركة.
ــة  ــس اإلدارة بصف ــة مجل ــة بإحاط ــة المراجع ــوم لجن ــذا وتق ه
دوريــة بمهــام اللجنــة. ويقــوم مراجــع الحســابات بعمليــة تقويم 
لفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة، ضمــن مهمــة مراجعتــه 

ــركة. ــة للش ــة الختامي ــات المالي للبيان

يتقــدم مجلــس اإلدارة بجزيــل الشــكر واالمتنــان لــإلدارة التنفيذيــة، وجميــع العامليــن بالشــركة، وإدارات شــركة 
ــع  ــركة وجمي ــاهمي الش ــل مس ــدرًا تفاع ــًا ومق ــة، مثمن ــم المبذول ــى جهوده ــة، عل ــابك( ذات العالق )س
ــالل  ــركة خ ــازات للش ــن اإلنج ــد م ــى المزي ــس إل ــع المجل ــة. ويتطل ــة ذات العالق ــة واألهلي ــات الحكومي القطاع

ــيئة هللا.  ــة، بمش ــوام القادم األع

ــراءات  ــة وإج ــنوية لفعالي ــة الس ــج المراجع نتائ
ــركة ــة بالش ــة الداخلي الرقاب

اللكمة الختامية 
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