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تقرير مجلس اإلدارة

إلى مساهمي شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية(

السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته،
يسّرُ مجلس إدارة شركة كيان السعودية أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره 

السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م،

المعد وفًقا لمتطلبات نظام الشراكت السعودي،
ونظام الشركة األساس، والئحة حوكمة الشراكت، وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة، والضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشراكت الخاص بشراكت 

المساهمة الُمدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

كما ُيقدم هذا التقرير السنوي معلومات عن أنشطة الشركة وأدائها وإنجازاتها 
وخططها المستقبلية، والجهود التي ُبِذلت لتعزيز أداء الشركة في تنمية حقوق 

مساهميها، ودعم نمو صناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية.

باإلضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إسهامات الشركة في المجاالت البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت، وذلك وفًقا لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها 

المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م.

هذا، ويطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين 
الشريفين، وسمو ولي عهده األمين، والحكومة الرشيدة على ما قدموه لدعم 

القطاعات االقتصادية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2٠٣٠، السيما الدعم غير 
المحدود للقطاع الصناعي في المملكة.

كما ُيثمن المجلس عطاءات العاملين بالشركة والدعم المقدم من جميع أصحاب المصالح 
دين والمجتمع الذي نعمل فيه. بمن فيهم المساهمين والعمالء والمورِّ
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

السادة مساهمي شركة كيان السعودية 
للبتروكيماويات )"كيان السعودية"(        

السالم عليكم ورحمة هللا وبراكته، 

نيابة عن مجلس إدارة شركة كيان 
السعودية للبتروكيماويات، يسرني أن أقدم 

لكم التقرير السنوي للشركة والذي تم 
إعداده بما يتوافق مع نظام الشركة 

األساس ونظام الشراكت السعودي 
ومتطلبات الئحة حوكمة الشراكت وقواعد 
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، والذي 

يلقي الضوء على أداء وإنجازات الشركة 
والجهود التي تبذلها لتعزيز األداء في 

تنمية حقوق مساهميها وفقا لما ورد 
في حسـاباتها الختامية ومركزها المالي 
للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

2٠22م.

اكن العام المنصــرم مليئا بالتحديات التي 
واجهت قطاع البتروكيماويات حيث ان 

تباطؤ عجلة النمو االقتصادي العالمي أدى 
الى انخفاض أسعار المنتجات والى ارتفاع 
أسعار المواد الخام وتاكليف الشحن مما 
انعكس بشلك سلبي على نتائج الشركة 

المالية األمر الذي جعلنا نصــب جل 
اهتمامنا لرفع كفاءة األداء في جميع 

أعمالنا التشــغيلية واإلدارية لمواجهه 
هذه التحديات.

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. 

ُتسخر "كيان السعودية" لك اإلماكنات 
والتسهيالت لضمان استمرارية استدامة 

أعمالها، وتعزيز كفاءتها، وضمان استمرار 
إمداد منتجاتها ذات الجودة العالية لاكفة 
عمالئها حول العالم. ومن هنا، يأتي فخرنا 

بما حققناه من إنجازات خالل العام 2٠22م 
حيث حققت الشركة زيادة في الكميات 

المنتجة والمباعة مقارنة بالعام الماضي 
حيث ان طاقتها اإلنتاجية ارتفعت بنسبة 

٥% إضافة الى زيادة الكميات المباعة 
بنسبة %9. 

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. 

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

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.

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

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى 

صاحب السمو الملكي األمير سعود بن 
نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة 

الشرقية، على ما قدموه للشركة من 
مساندة ومؤازرة مما يساهم في دعم 

النهضة الصناعية في مملكتنا الغالية، وال 
يفوتني تقديم جزيل الشكر واالمتنان إلى 

وزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة 
المعدنية والهيئة الملكية للجبيل وينبع 

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

أحمد بن طريس الشيخ
رئيس مجلس اإلدارة

 حققت الشركة زيادة في الكميات 
المنتجة والمباعة مقارنة بالعام 

الماضي حيث ان طاقتها اإلنتاجية 
ارتفعت بنسبة ٥% إضافة الى زيادة 

الكميات المباعة بنسبة %9. 
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رسالة رئيس الشركة

لقد اكن العام 2٠22م 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. 

التحديات االقتصادية العالمية خالل العام 
2٠22م اثرت بشلك سلبي على قطاع 

البتروكيماويات حيث ان انخفاض أسعار 
المنتجات وزيادة أسعار القيم وتاكليف 

الشحن أدت الى انخفاض ربحية الشركة. 
على الرغم من ذلك فقد حققت الشركة 

نموًا في العمليات التشغيلية مقارنة 
بالعام المنصرم حيث ارتفعت كميات اإلنتاج 

بنسبة ٥% إضافة الى ارتفاع الكميات 
المباعة بنسبة 9% مما يظهر التميز في 

موثوقية مصانع الشركة وعملياتها 
المستدامة. إضافة الى ذلك فقد عملت 

الشركة جاهدة على تحقيق االستخدام 
األمثل للنقد حيث اتمت الشركة سداد 

اكمل القروض التمويلية األساسية من خالل 
السداد المبكر لمبلغ 2.4 مليار ريال والذي 
أسهم في تخفيض األعباء المالية بمقدار 
٥4 مليون ريال. وبذلك تكون الشركة قد 
اتمت سداد ما مجموعه 22.٥ مليار ريال.  

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.

وفيما يخص رأس المال البشري، فقد قامت 
الشركة بإقامة برامج تدريبة متنوعة 

تستهدف جميع شرائح الموظفين وتركز 
على التطوير الوظيفي واكتساب المهارات 

الفنية واإلدارية الالزمة لتأدية األعمال 
بسالمة وبكفاءة عالية. 

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.

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 المحدود في اكفة 
المجاالت والصناعات ، كما أود ان أشكر 

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.

متعب بن زيد الشهراني
رئيس الشركة

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. 
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لمحة عامة

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

ويعمل فيها أكثر من ١,٣٠٠ موظف في مختلف المجاالت ويشاركون معًا في تحقيق استراتيجيات الشركة 
الحالية المستقبلية.

الرؤية
أن نكون روادًا في مجال التشغيل اآلمن والموثوق 

وموردًا مفضاًل لدى عمالئنا وأن نقدم ربحية 
مستدامة.

الرسالة
ضمان تشغيل جميع المصانع في مجمع الشركة  	

بطريقة آمنة تحمي البيئة المحيطة والمجتمع.

توريد منتجات ذات جودة عالية. 	

ضمان أن جميع الموارد البشرية لدينا مؤهلة،  	
وتعمل في بيئة عمل إيجابية لضمان الكفاءة 

والربحية

التأكيد على متابعة فرص النمو وتحقيق قيمة  	
مضافة للمستثمرين.

قيمنا

المشاركة التحفيز 

اإلنجاز اإلبداع 

نتحدى التفكير التقليدي ونبحث طرق جديدة ومبدعة 
الكتشاف الفرص، سواء على مستوى المنتجات أن إجراءات 

العمل، سعيًا للوصول إلى حلول مبتكرة.

نعمل معًا لتهيئة بيئة عمل محفزة تبادر بوضح الحلول 
وتحقق النتائج لزبائننا.

تعد انجازاتنا االستثنائية لزبائننا هي أساس ريادتنا، كما أن 
تركيزنا الثابت على التنفيذ الصحيح ألعمالنا يدفعنا نحو 

النجاح.

نحترم ونقدر الثقافات المتنوعة لموظفينا ونهج 
أعمالهم، ما يوفر بيئة عمل رائعة ومتناغمة. ومن خالل 
التزامنا الراسخ تجاه المجتمعات التي نعمل فيها، نواصل 

تأثيرنا اإليجابي على المستويين المحلي والعالمي.
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أقسام التشغيل 

منتجاتنا
تنتج الشركة مجموعة واسعة من المنتجات ومنها:

المنتجاتالفئة
 الطاقة اإلنتاجية السنوية

 )ألف طن متري(

الكيماويات

١4٨٥اإليثيلين

6٥6البروبيلين

١٠6٥جاليكول اإليثيلين

١١4البيوتانول العادي واألحادي

9٠البنزين

٧٧٠أكسيد اإليثيلين

البوليمرات

٣٥٠البولي بروبيلين

4٠٠البولي إيثيلين عالي الكثافة

٣٠٠البولي إيثيلين منخفض الكثافة

26٠البولي اكربونيت

المتخصصة

29٠الكيومين

22٠الفينول

١٣٥األسيتون

24٠البيسفينول أ

١٠٠أمينات اإليثانول

4٠اإليثوكسيالت

٥٠الكحول الطبيعي )صنف المنظفات(

6٥6٥المجموع

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

وتخدم هذه المنتجات مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات حول العالم مثل تغليف المواد الغذائية 
وقطاع البناء والعديد من المنتجات االستهالكية. كما ُتستخدم مواد لقيم البتروكيماويات كذلك في صناعة 

مجموعة كبيرة من المنتجات األخرى بدًءا من صناعة األنابيب والدهانات وصوأًل إلى تصنيع مكونات الطائرات 
والسيارات.

المنتجات المتخصصةالبوليمراتالكيماويات

شركة البيوتانول السعودية المحدودة )سابوكو(اسم الشركة

٣٣.٣٣%نسبة الملكية

إنتاج مادة البيوتانولنشاطها الرئيس

المملكة العربية السعودية )الجبيل الصناعية(الدولة المحل الرئيس لعملياتها

المملكة العربية السعوديةالدولة محل تأسيسها

4٨6.٠٠٠.٠٠٠ ريالرأس المال 

شركة سعودية ذات مسئولية محدودةالكيان القانوني

قرض من صندوق التنمية الصناعية باإلضافة الى قروض من الشراكءأدوات الدين

الملكية
تمتلك الشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك( ٣٥% من إجمالي أسهم شركة )كيان 

السعودية(، بينما تعود ملكية الـ 6٥% المتبقية 
إلى القطاع الخاص واألفراد. ويبلغ رأس المال نحو 

١٥ مليار ريال سعودي، مقسم إلى ١.٥ مليار سهم 
عادي بقيمة اسمية قدرها ١٠ رياالت سعودية للك 

سهم.

االستثمار في المشاريع المشتركة
تمتلك شركة كيان السعودية للبتروكيماويات ما 
نسبته ٣٣.٣٣% 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 ويغطي 
المشروع المشترك بين هذه الشراكت الثالثة العديد 

من العناصر الرئيسية لشركة )سابوكو( ومنها؛ 
التمويل والرسوم والعمليات التشغيلية وعمليات 

الصيانة والهندسة والمشتريات والبناء واستشارات 
إدارة المشاريع والتراخيص التقنية.

علًما بأنه، قد تم تدشين مصنع الشركة في عام 2٠١٥ بقيمة ١.94 مليار ريال سعودي، حيث يعد المصنع األول 
من نوعه في إنتاج البيوتانول في منطقة الشرق األوسط، فضأًل عن كونه األكبر في العالم.

وتنتج الشركة ما يزيد على ٣٣٠,٠٠٠ طن متري من البيوتانول العادي )كحول بيوتيلي( و١١,٠٠٠ طن متري من 
البيوتانول األحادي سنوًيا في منشآتها التي تقع بمدينة الجبيل الصناعية. وتتولى شركة التصنيع الوطنية 

تشغيل الشركة.

19 )كيان السعودية(18
التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م



استراتيجية الشركة

22االستراتيجية

24إدارة المخاطر
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االستراتيجية

تحرص كيان السعودية على تسخير أصولها 
وتحسين مواردها البشرية والمالية ودراسة الفرص 

الجديدة لتوسيع نطاق محفظتها وزيادة حصتها 
في السوق. ولتحقيق هذه األهداف، وضعت 
الشركة خطًطا استراتيجية لضمان توفر األمان 

والسالمة في العمليات التشغيلية وتوسيع نطاق 
قاعدة العمالء وتحقيق عوائد مجدية لجميع أصحاب 

المصالح.

وبناًء على موافقة مجلس اإلدارة، تستند هذه 
الخطط إلى مبادئ السالمة واالعتمادية واالستدامة، 

بهدف إدارة المخاطر، وزيادة كفاءة العمليات 
التشغيلية، وتحسين مخرجات اإلنتاج، وترشيد 
استخدام الطاقة والموارد الطبيعية، وحماية 
الموظفين وأماكن العمل. كما تهدف هذه 

المبادرات االستراتيجية إلى خفض التاكليف، ورفع 
القدرات التنافسية، وتحسين األداء، وزيادة الربحية.

جهود التسويق
وفًقا التفاقية قائمة، ُتباع جميع المنتجات التي 

تصنعها شركة كيان السعودية لشركة )سابك(، 
والتي بدورها تبيعها لعمالء آخرين في جميع أنحاء 
العالم. وفي المقابل، تعمل كيان السعودية بشلك 

يومي مع وحدات أعمال محددة في )سابك( 
لضمان الوصول إلى أفضل األسعار وتحقيق أقصى 

ربحية. كما أن لكا الفريقين يعمالن مًعا لوضع خطط 
متواصلة للك مصنع.

وإلى جانب هذا النهج الدقيق، يراقب الفريق 
تطورات السوق عن كثب، من أجل تلبية احتياجات 

المناطق التي تحقق أعلى عائد صاٍف على نحو أكثر 
فعالية. كما تعمل الشركة على االستفادة من 

األسواق اإلقليمية والدولية الجديدة.

التوجيهات المتعلقة بالمعايير البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشراكت

تدرك كيان السعودية األهمية المحورية للعوامل 
البيئية واالجتماعية والمتعلقة بحوكمة الشراكت 
لنجاح أعمالها في السوق العالمية. وإلى جانب 

دمج هذه العوامل في استراتيجية األعمال 
األساسية، تتخذ الشركة خطوات عديدة لضمان أنها 

تشلك جزًءا أساسًيا من ثقافة الشركة. وهذه 
المهمة تتمثل في ضمان فهم جميع الموظفين 

لالتجاهات الرئيسية التي ستؤثر على الشركة 
والمجتمع على مدى العقود القادمة، وإيجاد حلول 

مبتكرة لمعالجة القضايا الناشئة والتغلب عليها.

التعاون الوثيق
تعمل إدارة الشكرة بالتعاون الوثيق والاكمل مع 

جميع أصحاب المصلحة لتوفير االحتياطيات والموارد 
الالزمة من أجل تحقيق استراتيجية الشركة مع 

الجهات ذات العالقة.
كما تواصل الشركة العمل مع وزارة الطاقة على 

الزيادة المعلنة في تخصيص غاز اإليثان مما 
سيساعد على تقليل التاكليف التشغيلية وتحسين 

القدرة على التعامل مع تقلبات السوق.

االستثمارات الجديدة
تعمل الشركة باستمرار على تقييم مختلف 

االستثمارات ذات القيمة المضافة لتعزيز األداء 
وتحقيق عوائد مالية أفضل للمساهمين، سواء من 

خالل عقد الشرااكت االستراتيجية الجديدة أو 
االستفادة من الفرص الحالية أو توسيع نطاق قيمة 

المنتجات المتخصصة ومحفظتها.

هي�ة
مواد اللقيم

األبعاد الخمسة لالستراتيجية

نمو
اإلنتاج

تنويع
المحفظة

قيادة
الت�فة

الكفاءة 
واالعتمادية

توسيع نطاق
أوجه التآزر

صافي االنبعاثات الصفري 
من ثاني أكسيد الكربون

انخفاض بنسبة ٢٠٪ في 
٢٠٥٠مانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ٢٠٣٠م

خارطة طريق
الحياد الكربوني

الحياد الكربوني
تلتزم "كيان السعودية" بأهداف اتفاقية باريس 
تنفيذا لرؤية المملكة العربية السعودية 2٠6٠ 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 2٠٥٠م، آخذين باالعتبار الطموحات 

وااللتزامات والمبادرات اإلقليمية والوطنية المختلفة.
وعلى هذا الصعيد، يتوافق التزام كيان السعودية 

بأهداف االستدامة وأهداف انبعاثات الكربون، كما 
تلتزم الشركة بدعم أهداف البرنامج السعودي 

لكفاءة استخدام الطاقة والمساهمة في اقتصاد 
المملكة العربية السعودية.
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إدارة المخاطر

سياسة إدارة المخاطر
ُوضعت سياسة كيان السعودية إلدارة المخاطر 

وفًقا لنظام حوكمة متاكمل يعمل على تحديد أي 
مخاطر تواجه الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية.

وتقوم هذه السياسة على اتباع نهج استباقي في 
تحديد المخاطر التي تواجه الشركة وفهمها، 
وتقييم أثرها وأدائها، واتخاذ التدابير الوقائية 
للسيطرة عليها والحد من أي تأثيرات محتملة. 

فهي تضم أبعاًدا عديدة تشمل الرقابة والحوكمة، 
وتاكمل عمليات المخاطر، والبنية التحتية إلدارة 

المخاطر، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر بين 
الموظفين.

لجنة المخاطر
شلك مجلس إدارة كيان السعودية لجنة إلدارة 

المخاطر، وفًقا لنظام الحوكمة المتاكمل.

وتقدم لجنة المخاطر بدورها توصياتها إلى مجلس 
اإلدارة بشأن مدى مالءمة التدابير المتخذة للحد من 

أثر أي مخاطر جرى إعداد التقارير بشأنها. وإضافة 
إلى ذلك توصي إما بمواصلة العمل بالتدابير ذاتها 

أو اتخاذ تدابير إضافية إلحاكم السيطرة على المخاطر 
الواردة في التقارير ذات الصلة.

مسؤوليات إدارة المخاطر
تبدأ المسؤولية من عند الموظفين واإلداريين، من 

خالل إعداد تقارير مفصلة عن المخاطر لتقديمها 
بشلك دوري إلى لجنة المخاطر. ويتولى أعضاء اإلدارة 

التنفيذية اإلشراف على هذه المهمة ومراقبتها.

كما تقع مسؤولية ضمان تنفيذ سياسة إدارة 
المخاطر على عاتق اإلدارة التنفيذية باالشتراك مع 

مجلس اإلدارة وبدعم من لجنة المخاطر.

المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة 
واألمن

تلتزم كيان السعودية تماًما بجميع األنظمة واللوائح 
السارية على جميع عملياتها التشغيلية التي تقوم 

فيها أيًضا بتضمين المعايير الدولية وأفضل 
ممارسات الجودة والسالمة واألمن لصحة اإلنسان 

والبيئة. وإضافة إلى ذلك، تطبق الشركة أحاكًما 
خاصة في مناطق التشغيل ذات الحساسية البيئية.

اللوائح التنظيمية الجديدة: ليس بمقدور كيان 	 
ن مستقباًل من  السعودية التنبؤ بما سُيّسَ

األنظمة واللوائح ذات الصلة بالبيئة والصحة 
والسالمة واألمن، وال بكيفية إدارة اللوائح 

القائمة أو إنفاذها.

إنفاذ السياسة: قد يستلزم االمتثال لألنظمة أو 	 
اللوائح األكثر حزًما أو سياسات اإلنفاذ األكثر 

صرامًة، التي تفرضها أي سلطة تنظيمية، تكبد 
نفقات مادية كبيرة من أجل تركيب أنظمة 

ومعدات وتشغيلها كتدابير تصحيحية.

الحوادث: تتعرض كيان السعودية، باعتبارها 	 
شركة تجارية تعمل في المواد الكيماوية والمواد 

الخطرة، لمخاطر االنساكبات وعمليات التصريف 
وغيرها من أشاكل انبعاث هذه المواد في البيئة. 
وقد تتضمن الحوادث المتعلقة بمنتجات الشركة 

إلحاق ضرر جسيم بالممتلاكت والبيئة وصحة 
اإلنسان، مما قد يؤثر سلبًيا ومادًيا على األعمال 

ونتائج العمليات التشغيلية والوضع المالي 
للشركة.

المخاطر على مستوى القطاع: كما هو الحال مع 	 
معظم شراكت البتروكيماويات، تشمل المخاطر 

البيئية أي انفجار داخل مرافق اإلنتاج أو الخدمات 
اللوجستية، وإطالق الغازات السامة في الغالف 

الجوي، وإطالق المواد الكيماوية الخطرة على 
األرض أو في الممرات المائية.

المخاطر المتعلقة باألعمال والمخاطر 
التشغيلية

تسعى كيان السعودية إلى الحد من تأثيرات 
المخاطر المتعلقة باألعمال والمخاطر التشغيلية 

من خالل خفض التاكليف وتحسين االعتمادية في لك 
مصانع الشركة بهدف ضمان استمرارية اإلنتاج 

والمبيعات وفق خطط عمل وممارسات واضحة.

استغالل القدرات: ترتبط الربحية في قطاع 	 
البتروكيماويات بالطلب العالمي، ومستويات 

المخزون على مستوى القطاع، ومعدل استغالل 
طاقة المصانع. وعلى كيان السعودية الحفاظ 
على معدالت عالية من الطاقة اإلنتاجية داخل 

مرافق التصنيع التابعة لها للحفاظ على معدالت 
عالية من استغالل الطاقة اإلنتاجية، وهي 

مستوى اإلنتاج الذي يصل إليه لك مصنع فيما 
يتعلق بطاقته. فإخفاق الشركة في الحفاظ على 

هذه المعدالت من شأنه أن يؤثر تأثيًرا جوهرًيا 
وسلبًيا عليها.

ن معدالت اإلنتاج 	  معدالت اإلنتاج المتغيرة: ُتمكِّ
األعلى الشركة من تخصيص تاكليف ثابتة على 

معدالت اإلنتاج األكبر. لكن فائض مستوى 
المخزون على مستوى القطاع، ال سيما في 

الفترات التي يضعف فيها الطلب، قد يدفع كيان 
السعودية وشراكءها اآلخرين داخل القطاع إلى 

خفض معدالت اإلنتاج، األمر الذي سُيخفض 
هوامش الشركة ودخلها والتدفق النقدي 

لديها. كما قد يحدث انخفاض في معدل 
استغالل الطاقة اإلنتاجية بسبب األنشطة 

المجدولة مثل أعمال الصيانة أو حاالت التوقف 
غير المخطط لها بسبب تعطل المعدات أو 

األخطاء البشرية.

المخاطر التشغيلية: تتعرض كيان السعودية 	 
لعدد من المخاطر التشغيلية الي تشمل عدم 
توفر العمالة الماهرة وضعف أداء المقاولين 

وحوادث الصحة والسالمة التي قد يتسبب فيها 
المقاولون الخارجيون، ومشالك التآلك التي من 

شأنها التأثير على المصانع وخطوط األنابيب، 
والتعرض لألخطار الطبيعية مثل الظواهر الجوية 

المتقلبة، وقد تكون معدالت التعافي الالحقة 
أقل من المتوقع.

المخاطر المتعلقة بالتأمين: تتعرض عمليات 	 
الشركة ألخطار ومخاطر متأصلة في شراكت 

البتروكيماويات، بما في ذلك الحرائق واالنفجارات، 
وانفتاقات خطوط األنابيب واالنساكبات ذات 

الصلة، وتسربات صهاريج التخزين، واالنساكبات 
الكيميائية، وعمليات تصريف أو إطالق المواد أو 

الغازات الخطرة، والمخاطر البيئية، واألعطال 
المياكنيكية للمعدات، والحروب، واإلرهاب، 

والتخريب، والكوارث الطبيعية. باإلضافة إلى ذلك، 
قد تتسبب العديد من هذه المخاطر في إصابة 
شخصية أو خسائر في األرواح أو أضرار جسيمة أو 
تدمير في ممتلاكت الشركة وممتلاكت اآلخرين، 
بما في ذلك التلوث البيئي الذي يمكن أن يؤدي 
إلى إيقاف العمليات التشغيلية وفرض عقوبات 

مدنية أو جنائية.

في ذلك السياق، تمتلك الشركة تغطية تأمينية 
بمبالغ تتوافق مع ممارسات القطاع ذات الصلة، بما 

في ذلك تغطية مخاطر تلف الممتلاكت، وانقطاع 
األعمال الناتج، من بين أمور أخرى، عن الحرائق أو 

تعطل اآلالت أو المسؤولية تجاه الغير. ومع ذلك، ال 
يوجد أي ضمانة على أن هذه التغطية التأمينية 

ستكون اكفية لتغطية جميع الخسائر التي قد 
تتكبدها الشركة في المستقبل، أو على أن 

المسؤولية المفروضة تباًعا على الشركة لن تتجاوز 
إجمالي أصولها.
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مخاطر النقل: تعتمد عمليات كيان السعودية 	 
اعتماًدا كبيًرا على نقل المواد، وخاصة صادرات 

المنتجات النهائية، عن طريق البحر والبر، كما 
ُتصنف بعض المنتجات التي تنقلها الشركة على 

أنها منتجات خطرة.

وعلى الرغم من أن الشركة تسعى إلى تحسين 
تلكفة توزيع المنتجات النهائية، فإنها ال تستطيع 

ضمان عدم زيادة تاكليف النقل بشلك كبير في 
المستقبل، مما قد يقلل من ميزتها التنافسية 

مقارنًة بالمنتجين اإلقليميين. فأي مشلكة تؤثر على 
نقل البضائع عن طريق البحر، مثل الضرائب الخاصة 

والظروف الخطرة والكوارث الطبيعية، قد تؤثر سلًبا 
على نتائج عمليات الشركة أو وضعها المالي. كما 

يمكن أن يكون للمشالك الجيوسياسية والحروب 
والصراعات وحاالت الحصار التجاري والقرصنة، التي 

تؤثر على النقل، تأثيًرا سلبًيا على نتائج عمليات 
الشركة.

المخاطر المالية
اتفاقيات التمويل وتدبير االعتمادات المالية: إذا 	 

أبرمت كيان السعودية أي اتفاقية تمويل جديدة، 
فقد تصبح خاضعة التفاقيات ونسب مالية 

إضافية أو أكثر تقييًدا أو قد تكون ملزمة بضمان 
سالمة أصولها لمصلحة الجهات المقرضة. كما 
أن أي مديونية ستتطلب تخصيص قدر كبير من 

التدفقات النقدية المتأتية من العمليات لسداد 
أصل المديونية والفائدة عليها، مما سيقلل من 
قدرة الشركة على االستفادة من التدفق النقدي 
في تمويل عملياتها وفرص األعمال المستقبلية 

ض  التي قد ُتتاح أمامها. ولك ما سبق قد يعرِّ
الشركة لخطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة 

التاكليف، أو لكيهما، لتغطية أسعار الفائدة، كما 
ضها أيًضا لمخاطر إعادة التمويل إلى الحد  سيعرِّ

الذي ال يمكنها فيه سداد قروضها من 
التدفقات النقدية الناتجة من أنشطتها 

التشغيلية.

فإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل 
مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل 

النفقات الرأسمالية واالستثمارية في المستقبل، 
فقد يلزمها تغيير أي من المشاريع المخطط لها أو 

تقليل نطاقها أو تأجيلها أو إلغائها، ما قد يؤثر 
بدوره على الربحية والتنافسية.

المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن: تنص شروط 	 
اتفاقية التسويق المبرمة بين كيان السعودية 

وشركة )سابك( وسياسة الشركة لمبيعات 
االئتمان على الحد من حدوث المخاطر المتعلقة 

بائتمان الزبائن. ومع ذلك، فنظًرا ألن كيان 
السعودية تبيع منتجاتها إلى )سابك( التي 

تبيعها بدورها إلى مجموعة متنوعة من الزبائن، 
ض هذا األمر الشركة لمخاطر عدم الدفع لها  ُيعرِّ

مقابل منتجاتها، ال سيما على صعيد الذمم 
التجارية المدينة.

وتزداد هذه المخاطر عندما تأخذ قطاعات معينة 
في التراجع، أو عند تدهور الظروف االقتصادية 
العامة. فقد تؤثر مخاطر عدم الدفع من جانب 

)سابك( أو زبائنها تأثيًرا فعلًيا أو سلبًيا على أعمال 
كيان السعودية أو وضعها المالي.

الظروف االقتصادية العالمية: تواجه الشركة 	 
مخاطر عديدة ترتبط بالتغيرات التي تشهدها 

البيئة االقتصادية العالمية. وعلى وجه الخصوص، 
يتأثر األداء بالدورات االقتصادية التي تؤثر على 
قطاعات المستخدمين النهائيين، إذ ُتستخدم 

عها الشركة كوسيط في  المنتجات التي تصنِّ
تصنيع العديد من المنتجات األخرى. فتدهور 

المناخ االقتصادي قد يؤدي إلى انخفاض الناتج 
الصناعي وانخفاض الطلب على المنتجات النهائية 

للشركة بما في ذلك السلع االستهالكية 
ومنتجات التعبئة والتغليف والسلع الصناعية.

في العقد الماضي، شهد االقتصاد العالمي فترات 
عديدة من التباطؤ وشدة التقلب وانخفاض نشاط 

األعمال والبطالة وانخفاض أسعار الفائدة وتراجع 
ثقة المستهلك، وهي عوامل أثرت جميعها على 
المراحل النهائية للطلب على المنتجات الكيماوية 

والبالستيكية في بعض القطاعات والمناطق 
الصناعية. وليس بمقدور الشركة التنبؤ بهذه 

االتجاهات السلبية وتأثيرها على طلب السوق على 
منتجاتها. فقد يكون للتراجع المتواصل الذي 

تشهده االقتصادات العالمية واإلقليمية أو أزمات 
السوق أو فترات عدم االستقرار الطويلة تأثير 

جوهري وسلبي على أعمال الشركة أو نتائج 
عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي.

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات: يمر 	 
قطاع البتروكيماويات بدورات توسع وانكماش بما 

يتماشى مع الحراك في االقتصاد العالمي، مما 
يؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب على 

المنتجات البتروكيماوية، فضاًل عن التقلبات التي 
تطرأ على أسعار المواد األولية وأسعار المنتجات 

البتروكيماوية النهائية. وليس بمقدور كيان 
السعودية التنبؤ بدقة يمكن قياسها بهذه 

االتجاهات والدورات االقتصادية، أو بمدتها 
وتواريخ حدوثها، وهو األمر الذي قد ُيخلف تأثيًرا 

هائاًل على أعمال الشركة ونتائجها المالية.

أسعار صرف العمالت األجنبية: تمتلك كيان 	 
السعودية العديد من السياسات التي تجري 

مراجعة دورية للمخاطر المرتبطة بصرف العمالت 
األجنبية. لكن بما أن الشركة تعمل على الصعيد 

الدولي، فهي معرضة للمخاطر الناشئة عن 
تعاملها بعمالت مختلفة وعن تقلبات هذه 

العمالت مقابل الريال السعودي. ومع ذلك، 
فالشركة غير معرضة بشلك كبير للمخاطر 

المرتبطة بالدوالر األمريكي، ألن الريال السعودي 
مربوط به، وأعمال الشركة تتم بصفة أساسية 

بالدوالر األمريكي، مع قليل من التعامالت باليورو 
 والجنيه البريطاني والين الياباني وغيرها.

أما المخاطر المرتبطة بصرف العمالت األجنبية 
فتتمثل باألساس في الذمم المدينة والذمم 

الدائنة التجارية وبعض الحسابات المصرفية 
المقومة بغير الريال السعودي. ومع ذلك، ليس 

هناك ضمان لكفاية أي إجراءات احترازية لحماية 
كيان السعودية، أو لعدم تأثير أي تقلبات 

مستقبلية في أسعار صرف العمالت األجنبية سلًبا 
على نتائجها التشغيلية أو وضعها المالي.

المخاطر المرتبطة بالملكية الفكرية
تعتمد كيان السعودية على مجموعة واسعة من 

حقوق الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت 
في هذا الصدد على تراخيص لبعض التقنيات 

المستخدمة في مرافقها. كما تعتمد عمليات 
الشركة في المقام األول على التراخيص التقنية 

للعمليات من )سابك( وغيرها من األطراف الخارجية. 
وقد يستلزم إنهاء أي ترخيص تقني قائم بذاته أو أي 

نزاع يتعلق باستخدامه من الشركة التوقف عن 
استخدام التقنيات ذات الصلة، مما قد يؤثر تباًعا 

على قدرتها على إنتاج منتجات محددة.

عالوًة على ذلك، فإن عدم قدرة الشركة على 
االحتفاظ بأي ترخيص قد يستلزم منها التوقف عن 

استخدام التقنية وحقوق الترخيص لصالح الغير 
بشروط تجارية أقل مالءمة أو الحصول على تقنيات 
بديلة ذات جودة أقل، أو الحفاظ على معايير األداء 
بتلكفة أكبر، وقد يكون ألي من هذه العوامل تأثير 

سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها.

27 )كيان السعودية(26
التقرير السنوي للعام ٢٠٢٢م



الخطط المستقبلية

تعمل الشركة إلى تنمية حقوق مساهميها من 
خالل االستغالل األمثل ألصولها ولمواردها البشرية 
والمالية، ودراسة الفرص المتاحة لزيادة الدخل، كما 

تعمل الشركة على تسويق وبيع منتجاتها في 
مختلف األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية من 
خالل اتفاقية التسويق الموقعة مع شركة سابك. 

وتتابع الشركة باستمرار متطلبات التشغيل اآلمن 
لمصانعها، وتسعى لتوسيع قاعدة زبائنها، 

وتحقيق أكبر عائد ممكن.

كما أن الشركة وضعت 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 وحوكمة 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 والحوكمة التي 
تثيرها تلك االتجاهات.

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 األسعار السابقة.

وتنوه الشركة على أنها التزال تعمل مع وزارة 
الطاقة لتوفير زيادة التخصيص من غاز اإليثان 

المعلن عنه مسبقًا، حيث سيساعد الشركة على 
خفض التاكليف التشغيلية وزيادة قدرة الشركة على 

التعامل مع تقلبات األسواق واستدامة الربحية 
وذلك لتحقيق تطلعات المساهمين والمستثمرين 

بإذن هللا.

المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية 
المعلومات

تعتمد كيان السعودية على عدد من ُنظم تقنية 
المعلومات في تنفيذ عملياتها التشغيلية 

اليومية. ونتيجًة لتزايد تعقيد تقنيات المعلومات 
واالتصاالت، فإن الشركة تكون عرضة للمخاطر 

المتعلقة بهذه التقنيات، والتي تمتد من فقدان 
البيانات أو سرقتها والهجمات اإللكترونية وانقطاع 

األعمال، إلى تعطل الُنظم وتقادمها تقنًيا.

في السياق نفسه، تشلّك التهديدات متسارعة 
التزايد في مجال أمن المعلومات والجرائم 

اإللكترونية المعقدة خطًرا على سرية وتوافر 
وسالمة البيانات والعمليات والبنية التحتية الخاصة 

بنظم تقنية المعلومات وشباكتها ومرافقها 
ومنتجاتها وخدماتها. فقد يؤدي عدم توافر 

البيانات أو انتهاك سريتها أو التالعب بها في ُنظم 
وتطبيقات تقنية المعلومات الحيوية إلى تسرب 

البيانات السرية والخبرات الفنية بشلك خارج عن 
السيطرة، وقد يكون لذلك تأثير مباشر على عمليات 

الشركة.

وعلى الرْغم من امتالك كيان السعودية ُنظًما 
احتياطية، فليس هناك أي تأكيد على أن هذه 

الُنظم ستعمل بالكفاءة أو بالسرعة المتوقعتين، أو 
على أنها ستعمل من األساس. وفي حالة تجاوز 

هذه التهديدات لتدابير أمن المعلومات التي 
ُتطبّقها كيان السعودية، فمن المحتمل أن تؤدي 

إلى انتهاك سرية المعلومات، أو االستخدام غير 
السليم للنظم والشباكت، أو التالعب بالبيانات 

وتلفها، أو تعطل اإلنتاج واضطراب التشغيل، مما 
قد يؤثر بدوره تأثيًرا جوهرًيا وسلبًيا على أعمال 

الشركة.

المخاطر المرتبطة بالموظفين
تعتمد كيان السعودية على أداء فرق موظفيها 
وإدارتها، ويعتمد نجاحها المستقبلي جزئًيا على 

قدرتها المستمرة على تعيين الموظفين ذوي 
المهارات العالية ودمجهم واالحتفاظ بهم.

والقطاع الذي تعمل فيه الشركة معروف بزيادة 
الطلب على االستعانة بالخبراء والموظفين أصحاب 

الكفاءات العالية، واستمرار المنافسة على استبقاء 
الكفاءات تجعل قدرة الشركة على تعيين 

الموظفين الالزمين في المستقبل أو تدريبهم أو 
استبقائهم غير أكيدة. ومما يزيد من حدة هذا 

الوضع حاجة الشركة إلى تقديم تعويضات تنافسية 
ومزايا أخرى لجذب الموظفين الرئيسيين 

واستبقائهم، أو انتقال المسؤولين التنفيذيين أو 
الموظفين الرئيسيين على نحو غير متوقع للعمل 

لدى شراكت منافسة. فجميع هذه العوامل قد 
تؤثر تأثيًرا جوهرًيا وسلبًيا على أعمال الشركة.
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 أداء الشركة
وأعمالها

٣2رأس المال المالي

٣6العمليات

٣٨المنتجات واألسواق



رأس المال المالي

التحليل الجغرافي لإليرادات 

قائمة المركز المالي )مليون ريال(

قائمة الدخل )مليون ريال(

إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية )مليون ريال(
بلغت مبيعات الشركة ١١.١ مليار ريال خالل العام 2٠22م، مقابل مبيعات بلغت قيمتها ١2.6 مليار ريال خالل 

العام 2٠2١م، بانخفاض نسبته ١2% كما حققت مجمل خسارة قدره 96.٨ مليون ريال، مقابل ربح إجمالي قدره 
٣,٥ مليار ريال، فيما بلغ الخسارة التشغيلية )٨٥٧( مليون ريال خالل العام 2٠22م، وذلك بعد خصم مصاريف 

البيع والمصاريف اإلدارية والعمومية، مقابل ربح تشغيلي 2,٧٨٨ مليون ريال لعام 2٠2١م. ويعود سبب 
االنخفاض في النتائج المالية إلى ارتفاع تلكفة اللقيم وانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات. 

وتسعى الشركة على االستمرار بتخفيض التاكليف وتنويع المنتجات والدخول في أسواق جديده بهدف 
تحقيق أهدافها الموضوعة.

النسبة المئوية اإليرادات بالماليين المنطقة الجغرافية

%٣9 4٣٥١  الشرق األوسط وأفريقيا

%٣ ٣٣٥ األمريكيتان

%9 ١٠٠4 أوروبا

%49 ٥46٧  آسيا

20222021202020192018البيان

4,42١6,9٨6٥,٥٠4٥,٣٨29,١٧4األصول المتداولة

2٣,٨٥22٥,9١٠2٨,٠٠١29,946٣١,٥2١األصول الغير متداولة

2٨,2٧٣٣2,٨96٣٣,٥٠٥٣٥,٣2٨4٠,69٥إجمالي األصول

4,٣٠44,٠2٠٣,٣4٧2,٨٨٧٣,296مطلوبات متداولة

٨,492١2,4٠٨١6,١٥٠١٧,4٨٨2١,٧٠١قروض طويلة األجل والمطلوبات األخرى

١٥,4٧٧١6,469١4,٠٠9١4,9٥٣١٥,69٨حقوق المساهمين

2٨,2٧٣٣2,٨96٣٣,٥٠٥٣٥,٣2٨4٠,69٥إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

20222021202020192018البيان

١١,١٥٧١2,6٥6٨,٠٠٧9,٥٣6١2,26٣المبيعات

)٨,٨9٨()٨,464( )٧,٥٥9( )9,٠99()١١,2٥4(تلكفة المبيعات

٣,٥٥٨44٨١,٠٧2٣,٣6٥)9٧(إجمالي الربح )الخسارة(

١٥٨9)62()٣6()2١(اإليرادات )المصاريف( األخرى

٠٠٠١٨4٨حصة الشركة في صافي ربح )خسارة( شركة تابعة

)٧٠٥()69٣()6١٥()٧٣4()٧٣9(مصاريف بيع وإدارية وعمومية و أبحاث 

)9١6( )9٥١()4٣٨()2٧٣()٣6٠(مصاريف مالية, بالصافي

)١٧9()9٨()١١٥()١24()26(الزاكة

١,٧٠2)6٣٧()٧٨٥(2,٣9١)١,244(صافي الربح )الخسارة(

التغييرات
نسبة التغيير)+( أو )-( 20222021البند

    )١١.٨٥(        )١,499(١١,١٥٧١2,6٥6المبيعات

      2٣.69         )2,١٥٥()9,٠99()١١,2٥4(تلكفة المبيعات

  )١٠2.٧2(        )٣,6٥4(٣,٥٥٨)9٧(مجمل الربح )الخسارة(

--إيرادات تشغيلية أخرى

      )١.١٧(9)٧69()٧6٠(مصروفات تشغيلية أخرى

  )130.75(        )3,٦٤٦(2,788)857(الربح )الخسارة( التشغيلي

األمريكيتان
%3

 الشرق األوسط
وأفريقيا
%٣9

أوروبا
%9

آسيا
%49
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المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
الجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة على الشركة )بآالف الرياالت(:

استثمارات أو احتياطيات أنشأت لمصلحة 
موظفي الشركة

المعلومات المتعلقة بقروض الشركة:
الجدول التالي يوضح القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام 2٠22م )آالف الرياالت(:

2022

األسبابوصف موجز لها المسددةالبند

مستحقات غير 
مسددة حتى 

نهاية العام

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم ١١٣,٧٠626,٣١2الزاكة
وقواعد فريضة الزاكة كمصاريف زاكة بالمملكة

متطلب 
حكومي

ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم ٣,9٠٥٠.٠٣الضريبة
وقواعد الضريبة كمصاريف ضريبة بالمملكة

متطلب 
حكومي

المؤسسة العامة 
ما يتم سداده أو تحميله على السنة وفقا ألحاكم 6١,١٥٣4,٨٠9للتأمينات االجتماعية

نظام العمل كمصروف تأمينات اجتماعية
متطلب 
حكومي

تاكليف تأشيرات 
ما يتم سداده خالل السنة كرسوم تأشيرات وجوازات ١4٠٠وجوازات

بناء على األنظمة المتعلقة بها
متطلبات 

حكومية أخرى

١٧٨,9٠4٣١,١2١اإلجمالي

20222021البند

62٠,9٣٣٨٧2,٣٠٣ماكفأة نهاية الخدمة

٣٧,66٨٣4,2٥4برنامج االدخار

١١٣,٨٥9١22,26٧قروض وتمليك منازل

772,٤٦01,028,82٤اإلجمالي

الجهة المقرضة
المبلغ 
المقترض

مدة 
القرض
)سنة(

رصيد بداية 
العام

رصيد إضافي 
خالل العام

المبالغ المدفوعة 
/ ما تم سداده

رصيد 
نهاية 
العام

اتفاقيات تسهيالت مالية بضمان واكالت تصدير 
                  -   ٧,26٧,٧2٣١2٣٥9,242٠٣٥9,242ائتمانية عالمية

                  -   2,٧22,296١242٠,٣١9١,6٣٧42١,9٥6اتفاقية تسهيالت تجارية

                  -   ٣,٨6٣,69٧١2٥96,2٧٣2,6٠٠٥9٨,٨٧٣اتفاقية تسهيالت إسالمية

                  -   4,٠٠١,2٥٠١2299,٣٥٧٧٣٧٣٠٠,٠94اتفاقية تسهيالت مع صندوق االستثمارات العامة

اتفاقية تسهيالت مع صندوق التنمية الصناعية 
      2,٧2١,٧٨4١٣٣9٧,٥٨46,٥٠١١26,66٧السعودي

 2٧٧,4١٨

                    2,4١2,9٠2-2,4١4,١٥١١٥2,4١2,9494٧اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل
 ٠

    ٧,١٠٠,9٥٧ ٧,٥٠٠,٠٠٠٧٧,٠94,24٧6,٧١٠٠اتفاقية مرابحة اسالميه مع البنك األهلي التجاري

اتفاقية مرابحة اسالميه مع البنك السعودي 
     ١,49٠,6١4 ١,٥٠٠,٠٠٠٨١,4٨٨,٧44١,٨٧٠٠الفرنسي

    ٨9٥,64٣ ٣,٠٠٠,٠٠٠٥٠9٠٠,٠٠٠4٣٥٧اتفاقية تسهيالت إسالمية لرأس المال العامل

13,0٦8,71٤920,008٤,22٤,0909,7٦٤,٦31-3٤,990,901مجموع القروض التجارية طويلة األجل
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العمليات

نقاط القوة التشغيلية الفريدة
تتكون منتجات الشركة من 2٠ منتًجا مختلًفا  	

والتي توفر أكثر من ١,٣٠٠ درجة مختلفة

١٠ وحدات تكسير مختلطة تمكن إنتاج أكثر  	
من 2 مليون طن متري من اإليثيلين 

والبروبيلين سنوًيا

تأمين اكمل الطلب على مواد اللقيم  	
لإليثيلين والبروبيلين داخلًيا من مصنع 

األوليفينات التابع لكيان السعودية

)API( مؤشر أداء األصول
في عام 2٠22، طورت الشركة خطًطا جديدة في إطار 

برنامج مؤشر أداء األصول، لقياس األصول ودورات 
حياتها من التصميم وتنفيذ المشاريع إلى التشغيل 
والصيانة، باإلضافة إلى إعادة التأهيل أو االستبدال 

في نهاية فترة حياتها.

وفي حين أن برنامج مؤشر أداء األصول يسمح 
للشركة بزيادة مستويات اإلنتاج وتحسين مستوى 
األداء، إال أنه يؤدي أيًضا إلى توازن أكثر انسجاًما بين 

متطلباتها ومتطلبات الجهات المعنية. وباإلضافة 
إلى ذلك، يجري تنفيذ العديد من البرامج الجديدة 

لتحسين موثوقية األصول وتوافرها، بما في ذلك 
تطوير أفضل الممارسات، ونشر استراتيجيات 

المعدات، وإجراء دراسات النضج، وتنفيذ أحدث 
درجة مؤشر أداء األصولالتقنيات.

2٠2٨%١4.٥ 

2٠22%٨٨.9

األنظمة والبرامج
يعمل نظام التحكم المتقدم )APC( في  	

العمليات على تحسين الوقت الالزم التخاذ القرار 
وتعزيز اإلنتاجية.

يحاكي البرنامج الخطي المعروف باسم تخطيط  	
 )MBPPO( اإلنتاج القائم على النماذج وتحسينه

سيناريوهات متعددة في وقت واحد ويقيم 
الربحية لتمكين إنتاج المنتجات والدرجات األكثر 

ربحية.

يواصل نظام إدارة العمليات إلهام الموظفين  	
والجهات المعنية نحو التحسين المستمر، ويخلق 

ثقافة قائمة على األداء لتحقيق األهداف 
وتجاوزها.

تواصل كيان السعودية العمل عن كثب مع  	
)سابك( لتعزيز مؤشرات األداء الرئيسية لالنضباط 

والتميز التشغيلي.

التحول الرقمي
تبنت كيان السعودية جوانب من برنامج )سابك( 

الشامل للرقمنة وتواصل تنفيذها. وشهد عام 
2٠22م تحقيق عدة إنجازات في مجاالت األمن 

والسالمة والتفتيش.

الشهادات واالعتمادات الجديدة
نالت شركة كيان السعودية عدة شهادات جديدة 

عيد اعتمادها لجوانب أخرى من  في عام 2٠22م واأُ
العمليات بما فيها العمليات التقنية.

شهادة اآليزو ١٠٠١٥:2٠١9 في إدارة الكفاءات 	 
وتنمية األفراد

شهادة حالل من الهيئة العامة للغذاء 	 
والدواء

شهادة اآليزو ٥٥٠٠١: 2٠١4 في إدارة األصول	 
شهادة اآليزو 2٧٠٠١:2٠١٣ في إدارة نظام أمن 	 

المعلومات
شهادة اآليزو 9٠٠١ في نظام إدارة الجودة	 
شهادة اآليزو 22٣٠١ في إدارة استمرارية 	 

األعمال
شهادة اآليزو ١4٠٠١ في نظام إدارة الرعاية 	 

المسؤولة
آيزو/آي إي سي ١٧٠2٥: 2٠١٧ في اختبار ومعايرة 	 

مختبر ضمان الجودة
شهادة كوشير	 
الشهادات الفنية: شهادة LNE الفرنسية، 	 

 SIRM اإليطالية، وشهادة IIP وشهادة
الماليزية، وشهادة NSF الصادرة من الواليات 
المتحدة من هيئة إصدار الشهادات العالمية 
للمنتجات اآلمنة، وشهادة جودة التطبيقات 

التصنيعية GMP من برنامج المعايير األوروبية 
)EXCIPACT( لمستحضرات التجميل

شهادة جودة التطبيقات التصنيعية GMP من 	 
االتحاد األوروبي لمكونات مستحضرات التجميل 

)EFFCI(

درجة مؤشر أداء األصول وتصنيفه
خالل الربع الثالث من عام 2٠22م، سّجلت الشركة 

درجة مذهلة على مؤشر أداء األصول بنسبة 
٨٨.9% واحتلت المرتبة الثانية بين جميع الشراكت 

التابعة لشركة )سابك(. وبزيادة سنوية تزيد عن %4، 
تعد التحسينات نتيجة مباشرة للجهود المركزة 

والعمل الجماعي المثمر في مجاالت التركيز 
االستراتيجي وبناء القدرات وااللتزام باالستراتيجية 

المؤسسية.

كما يظهر مؤشر أداء األصول إلى تحسن مستمر 
طوال عام 2٠22م، حيث تشير المنهجية التي يستند 

إليها هذا المؤشر إلى التوافق والمشاركة 
والتحسين على جميع المستويات.
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المنتجات واألسواق

األهداف االستراتيجية

على المدى البعيدعلى المدى المتوسطعلى المدى القريب

إنتاج أعلى الدرجات ربحية بناًء 
على طلب السوق المتغير

إقامة عالقات تعاون مع 
الشراكت التابعة والشراكت األخرى

أن نصبح شركة رائدة إقليمًيا في 
مجال البتروكيماويات ومورًدا 

مفضاًل للعالم لتحقيق أرباح 
مستدامة

زيادة اإلنتاج
نت شركة كيان السعودية حجم  في عام 2٠22م، حّسَ

اإلنتاج بنسبة ٥%، مقارنًة بعام 2٠2١م، مما ُيظهر 
التميز في موثوقية المصنع وعملياته المستدامة.

بلغت الكميات المنتجة في عام 2٠22م لشركة كيان 
السعودية )٥.22( مليون طن متري وذلك مقارنة 

بالكميات المنتجة خالل العام 2٠2١م التي بلغت 
)4.9٧( مليون طن متري بارتفاع يبلغ 2٥2 ألف طن 
متري تقريبًا أي ما نسبته ٥%. ويعود سبب ارتفاع 

الكميات المنتجة للعام 2٠22م مقارنة مع العام 
السابق إلى تحسن اعتمادية التشغيل. 

يوضح الرسم البياني التالي الزيادة في الكميات 
المنتجة خالل العام 2٠22م مقارنة بالعام 2٠2١م 

)مليون طن متري(:

معدالت إنتاج غير مسبوقة
تمكنت الشركة بنجاح من تحقيق 9٧% من خطتها 
اإلنتاجية المستهدفة للعام 2٠22، و 96% من خطة 

مبيعاتها السنوية رغم لك القيود اللوجستية 
والتحديات السوقية الماثلة. 

على الرغم من أن المصانع لم تشهد توسعات في 
عام 2٠22م، فقد حققت 9 مصانع معدالت إنتاج غير 

مسبوقة فاقت طاقتها اإلنتاجية.

البولي كربونات 	

الفينول 	

بيسفينول أ )ثنائي الفينول( 	

الكيومين 	

منتجات أخرى 	

زيادة المبيعات
يعود سبب انخفاض اإليرادات بشلك رئيس إلى 

انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، على 
الرغم من تحسن األداء التشغيلي لمعظم مصانع 
الشركة وارتفاع الكميات المباعة للعام 2٠22م إلى 
)2.9٧( مليون طن متري، مقارنة بكمية المبيعات 

لعام 2٠2١م التي بلغت )2.٧١( مليون طن متري، 
بارتفاع بلغ )2٥٧ْ( الف طن متري أي ما نسبته %9.

يوضح الرسم البياني التالي الزيادة في الكميات 
المباعة خالل العام 2٠22م مقارنة بالعام 2٠2١م:

ابتاكر المنتجات
ال تتوانى شركة كيان السعودية عن بناء سمعة 

طيبة لها في مجال ابتاكر المنتجات، وذلك التزاًما 
منها بالتغلب على تحديات السوق والظهور 

كشركة رائدة في سوق البتروكيماويات.

في عام 2٠22م، استطاعت الشركة إنتاج عدة درجات 
اضافية:

البولي بروبلين 	

البولي ايثلين ) عالي ومنخفض الكثافة ( 	

اإلثيوكسيالت 	

وفق االحتياج المحلي والعالمي لتعزيز ماكنة 
الشركة.

التوزيع الجغرافي
فرضت السوق العالمية العديد من التحديات على 

مدار العام، ال سيما اختناقات سالسل التوريد. 
وبالتعاون مع )سابك(، تغلبت الشركة على 

معظمها بوضع استراتيجيات ابتاكرية. حيث اكنت 
خطة التوزيع الجغرافي وإنتاج درجات ذات عائد 

صافي مرتفع لمناطق جغرافية محددة بمثابة قصة 
نجاح في عام 2٠22م.

زيادة األرباح
تمتلك شركة كيان السعودية إيقاًعا تشغيلًيا فريًدا 

يسمح لها بزيادة معدالت الربحية بناًء على 
متطلبات السوق أو الطلب على منتج أو درجة 

معينة. وتقدر الشركة على إنتاج وتوفير كميات 
إضافية من أكثر المنتجات أو الدرجات ربحية استجابًة 

للك حالة في السوق. كما أنها تستفيد من هذا 
النموذج الديناميكي عن طريق تحويل مواد اللقيم 

إلى أكثر العمليات ربحية.

ومن األمثلة البارزة على هذا النموذج مشتقات 
أكسيد اإليثيلين. فالتقييم المستمر والدقيق يخلق 

تصنيًفا دقيًقا لجميع درجاتها، ويمكن للشركة 
بسهولة تخصيص الموارد أو إعادة تخصيصها 

ألكثرها ربحية. حيث يتفاعل أكسيد اإليثيلين، باعتباره 
وسيًطا كيميائًيا، إلنتاج مجموعة واسعة من 

المنتجات، وعلى الرغم من استمرار ارتفاع الطلب 
العالمي، إال أن األسعار والعرض يتقلبان بشلك كبير 
بناًء على لوائح التجارة والسوق، وتحليالت االستيراد 
والتصدير وتحسين سالسل القيمة  وتأثير الجهات 
الفاعلة في السوق المحلية، ونمو فئات السوق، 

ومجاالت التطبيق والهيمنة، واالبتاكرات 
التكنولوجية.

التحديات الرئيسية
أدت األعمال الجيوسياسية إلى زيادة غير مسبوقة 
في تاكليف مواد اللقيم، وأثرت كذلك على مشالك 
سلسلة التوريد المستمرة حول العالم. وإلى جانب 

عمليات اإلغالق المتكررة المرتبطة بالجائحة، أثرت 
هذه العوامل تأثيًرا كبيًرا على أسعار البتروكيماويات 

العالمية. كما تأثرت تركيبة مواد اللقيم في شركة 
كيان السعودية بالتقلبات في أسعار مواد اللقيم، 

وخاصًة تلكفة البيوتان.

كما ُيتوقع أن تتغلب صناعة البتروكيماويات 
العالمية على سلوكيات مماثلة في عام 2٠2٣م كما 

حدث في عام 2٠22م، من حيث أسعار المواد الخام 
والقيود المفروضة على سالسل التوريد.

ويتمثل التحدي األكبر الذي ال تزال شركة كيان 
السعودية تواجهه في ارتفاع سعر البيوتان، والذي 

يتم شراؤه مع اإليثان من شركة أرامكو السعودية 
ألغراض التكسير واالستخدام في جميع المصانع. 

وللتخفيف من ذلك جزئًيا، تضع الشركة استراتيجيات 
للحد من استهالك البيوتان وزيادة استهالك اإليثان 

لخفض التاكليف اإلجمالية للك منهما.

كما تعمل الشركة وحدها على تطوير وسائل 
وأساليب أخرى للحد من آثار تقلبات األسعار من حيث 

لك من المواد األولية ومتوسط صافي العائد.
٤,٩٧٣

٥,٢٢٥

٢٠٢١ ٢٠٢٢

٢,٧٠٨

٢,٩٦٥

٢٠٢١ ٢٠٢٢
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رأس المالي البيئي

السالمة في ماكن العمل
في كيان السعودية، يأتي ضمان صحة الموظفين 

وسالمتهم وأمنهم على رأس التزاماتنا 
ومسؤولياتنا.

تبذل الشركة قصارى جهدها للحفاظ على صحة 
جميع موظفيها ورفاهيتهم، وكذلك جميع 

الموردين والمقاولين وأصحاب المصالح الخارجيين 
واألحياء والمجتمعات التي تزاول فيها أعمالها.

وتشمل التدابير المتخذة في ماكن العمل تزويد 
الموظفين والزوار بأدوات ومعدات السالمة، 

ومراقبة جميع متطلبات السالمة، وتحديد أساليب 
العمل األكثر أماًنا للموظفين، وإجراء الفحوصات 

والمتابعات الصحية الدورية وفًقا لطبيعة عملهم. 
كما تساعد المحاضرات الدورية التي تقدمها 

الشركة عن الصحة المهنية وحماية البيئة على 
تعزيز مستوى الوعي بين جميع الموظفين 
وجعلهم سفراء السالمة لك من موقعه.

وعلى صعيد المجتمع األوسع نطاًقا، تساهم 
الحمالت المتكررة عن السالمة وحماية البيئة في 

توفير بيئة محيطة أكثر أماًنا.

اإلشراف اإلداري
تتعهد اإلدارة العليا للشركة بالتزام أعلى مستويات 

السالمة في مقرات الشركة بمشاركة وقيادة 
فّعالة، ومن خالل ضمان االمتثال لألنظمة المحلية 

والمعايير الدولية. كما يولي األعضاء اهتماًما 
مستمًرا بالتزام جميع الموظفين بالقواعد واللوائح 

المنصوص عليها، من أجل سالمتهم وسالمة 
اآلخرين، وحماية ممتلاكت الشركة من المخاطر.

يشارك كبار أعضاء اإلدارة في اإلشراف على تطبيق 
معايير إدارة السالمة والصحة والبيئة )SHEM( في 

كيان السعودية. وُيطبق هذا المعيار المخصص 
للتقييم القائم على المخاطر في جميع عمليات 

الشركة وسيكون مكماًل لعمليات التدقيق باعتباره 
الوسيلة األساسية لتقييم األداء في المواقع ورصد 

التقدم المحرز.

التأهب للطوارئ
تكّرس كيان السعودية فريق استجابة للطوارئ 

مدرًبا وجاهًزا وقادًرا على التعامل مع معظم أنواع 
المواقف غير المتوقعة أو غير المخطط لها. وخالل 

السنوات الخمس الماضية، حضر أعضاء هذا الفريق 
ما يقرب من ٥٠٠ جلسة تدريب في مختلف عمليات 

الطوارئ مثل اإلسعافات األولية وماكفحة الحرائق 
واإلنقاذ والتعامل مع المواد الكيميائية الخطرة. 

ويمثل هذا الفريق المتخصص جزًءا من قسم اكمل 
متاكمل لالستجابة للطوارئ والحماية من الحرائق.

ُتجرى تدريبات محااكة الحوادث على فترات عشوائية 
الختبار مدى فعالية الفرق األخرى الموجودة في 

المواقع في التعامل مع الحوادث واإلخالء وماكفحة 
الحرائق وغيرها من المواقف الخطرة.

حماية البيئة
تدرك الشركة مسؤوليتها باعتبارها شركة مصنعة 
للبتروكيماويات تجاه الحفاظ على بيئتها المحيطة 
وتحسينها، فضاًل عن حماية المجتمعات المجاورة 

والبيئة، وتتحمل هذه المسؤولية.

بناًء على إطار األهداف والمستهدفات التي تخضع 
لمراجعة دورية، تطبق الشركة تدابير استباقية 
للحفاظ على أعلى مستويات الصحة الصناعية، 

والحد من أثر أنشطة محددة على البيئة المحيطة. 
وسعًيا للحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية 

البيئة، استخدمت الشركة أكثر الطرق عمليًة 
وترشيًدا للتخلص من النفايات، والتعامل مع ملوثات 

الهواء والماء والتربة، وتطبيق تدابير مستدامة 
في إعادة استخدام المنتجات وإعادة تدويرها.

تواصل الشركة االلتزام باكفة القواعد واللوائح 
الصادرة عن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وتطمح 

لمطابقة أعلى المعايير العالمية من خالل تحديد 
جوانب سياسة السالمة والصحة والجودة:

مؤشرات األداء التنبؤية التي تقيس أداء إدارة  	
البيئة والصحة والسالمة واألمن للك مصنع، مع 

القدرة اإلضافية على معالجة المخاطر ذات الصلة 
في حالة حدوثها

برنامج لمراقبة معايير االنبعاثات وتلوث المياه من  	
المصانع بشلك دوري، والحفاظ على تطبيق هذه 

المعايير

سلسلة التوعية المستمرة للتعريف بالسياسات  	
البيئية للشركة وتدابير اإلسعافات األولية في 

ماكن العمل

حمالت دورية حول السالمة المرورية واالستخدام  	
الصحيح لمركبات الشركة.
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تشكيل فريق المساعدة الخاص باالمتثال
في عام 2٠22م، خصصت الشركة فريق مساعدة 

لالمتثال، فعّينت ودّربت أعضاء مختارين، بجانب 
تعيين قادة ذوي خبرة لفريق المساعدة. ويشمل 

اختصاص الفريق تطبيق المتطلبات القياسية لمعيار 
SHEM-10 تحت إشراف إدارة الصحة والسالمة 

واألمن والبيئة. وزودت الشركة الوحدة بعناوين 
بريد إلكتروني وأرقام هواتف مخصصة لالتصال 

المباشر بخصوص أي حالة مثيرة للقلق أو لتقديم 
الدعم.

االستدامة
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.

كما حققت الشركة جهودًا مستدامه خالل األعوام 
السابقة من خالل :

 االعتمادية
حرصت "كيان السعودية" منذ تأسيسها باعتماد 

استراتيجية متاكملة لبرامج االعتمادية وسالمة 
المعدات وآخرها حزمة االستراتيجيات التصنيعية 

2٠26 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 دمج االعتمادية في التصاميم للمصانع 

واألنظمة والمعدات، تحسين سالمة التشغيل، 
تحسين فعالية صيانة المعدات، والطاقة 

واالستدامة وغيرها.

2022م التغير الرئيسي

انبعاثات الغازات الدفيئة المطلقة، 
النطاقان األول والثاني

)مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون(
٥.٥

كثافة الغازات الدفيئة
)طن ماكفئ ثاني أكسيد الكربون/ طن 

مبيعات(
٠.٨١

كثافة استهالك الطاقة
١٠.9)غيغاجول/ طن مبيعات(

كثافة هدر المواد
٠.٠6)طن منتجات/ طن مبيعات(

كثافة استهالك المياه
٠.٨4)متر مكعب/ طن مبيعات(

استخدام ثاني أكسيد الكربون
69.٠٧2)مليون طن(

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 وذلك بتنفيذ المبادرات االستراتيجية 

واألفاكر والمشاريع لتحسين أداء المصانع وزيادة 
اإلنتاج وتحسين برامج الصيانة المجدولة وتطوير 

سبل التنفيذ. شملت تلك االستراتيجيات جميع أنواع 
المعدات كهربائية وآالت دوارة ومياكنيكية 

ومعدات التحليل واآلالت الدقيقة والتحكم وغيرها.

ومع التحديات التي تواجه الصناعات البتروكيماوية 
المرتبطة بشلك مباشر بالتقلبات االقتصادية 

العالمية، تسعى الشركة لالستمرار على نهج 
مستدام لتحقيق النتائج المأمولة لتكون دائما في 

الطليعة على مستوى الصناعة بالمملكة العربية 
السعودية بشلك خاص والصناعات البتروكيماوية 

العالمية بشلك عام.
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تسعى "كيان السعودية" دائما لرفع مستوى كفاءة 
موظفيها وتوفير بيئة عمل خصبة تسهم في رفع 

أدائها للوصول ألهداف الشركة وتمكين القوى 
العاملة لتكون قوة تنافسية في صناعة 

البتروكيماويات، فحرصت 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، حيث قامت بتقديم عدة دورات 
داخلية شملت عدد كبير من موظفيها.

برنامج التطوير المبكر
يلتحق المنضمون إلى كيان السعودية من الخريجين 
نة  الجدد ببرنامج للتطوير المبكر، وهو نسخة ُمحّسَ

من "برنامج التطوير المبكر لمهندسي سابك" 
تهدف إلى تطوير المعرفة األاكديمية لدى 

المستفيدين من خالل التدريب على رأس العمل 
والوحدات التدريبية المصممة خصيًصا لمجاالت عمل 

لك منهم. ومن شأن هذا االستثمار المحوري في 
مهاراتهم وقدراتهم أن يساعد على تحقيق أعلى 

مستويات الكفاءة.

جدير
بما أن المشغلين والفنيين وموظفي الخطوط 

األمامية يشلكون الشريحة األكبر من القوى العاملة، 
فلذلك تحرص الشركة لك الحرص على التطوير 

والتحسين المستمر في مجاالت عملهم. فبرنامج 
ل استكمااًل لبرامج  التطوير المخصص )جدير( يمثِّ

التأهيل المهني التي أتمها هؤالء الموظفون في 
وقت سابق، بهدف صقل المهارات ورفع 

مستويات المعرفة المهنية من أجل تنفيذ عمليات 
آمنة وسلسة داخل المصانع ووحدات التصنيع.

التدريب والتعلم

عدد المشاركين
متوسط ساعات التدريب 

للك موظف

١,١9٧6٧

إجمالي القوى العاملة

 التعيين 
المباشر

القوى العاملة 
التكميلية

إجمالي 
عدد الموظفين

١,١٥٨١6١١,٣١9

المواطنون السعوديون في القوى العاملة

التعيين 
المباشر

القوى العاملة 
التكميلية

نسبة
السعودة

%9١%٣4%٨4

رفاهية الموظفين
تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها 

السعوديين ومساعدتهم على تحقيق أعلى 
مستويات الرضا واألمان الوظيفي، ويتجسد ذلك من 

خالل تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية الفريدة.

برنامج االدخار

يعتمد برنامج االدخار على فرضية بسيطة مفادها 
أنه لكما زاد عدد الموظفين القادرين على االدخار 

في شهر واحد، زادت فرصهم المستقبلية. 
فيمكن للموظفين المشاركين تعيين أهدافهم 

االستثمارية لتحديد االقتطاعات المخصصة من 
رواتبهم الشهرية، والتي يتم استثمارها في 

األدوات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في إطار 
التمويل اإلسالمي. ويمكنهم تحصيل المبالغ 

المحفوظة واألرباح المتراكمة لكما دعت الحاجة.

برنامج القروض السكنية

تقدم الشركة قروًضا دون فوائد لتملك المنازل 
لموظفيها السعوديين المستوفين لألحاكم 
والشروط المعتمدة خالل فترة عملهم لدى 

الشركة، ويواصل البرنامج إضفاء قيمة مضافة على 
صعيد رفاهية الموظفين، يدعمه في ذلك نجاحه 

في إصدار القروض في السنوات السابقة.

برنامج تملك الوحدات السكنية

ل الموظفون السعوديون الذين يستوفون  ُيؤّهَ
جميع الشروط الالزمة تلقائًيا لالنضمام إلى برنامج 

تملك الوحدات السكنية من كيان السعودية. فبعد 
إتمام المجموعة األولى من الوحدات السكنية 

بنجاح، تعمل الشركة على الحصول على المزيد من 
األراضي السكنية لبناء وحدات سكنية جديدة.

برامج تطوير القادة
تستمر الشركة بتطوير قادتها وتوفير لك 

اإلماكنيات لتحقيق أهدافها، فحرصت على ان يكون 
قادتها مؤهلون من خالل عدة برامج مصممه 

خصيصا للقادة، بما يكفل تطوير مهاراتهم اإلدارية 
وقدرتهم على انجاز مهامهم على أكمل وجه.

أاكديمية كيان للصيانة
اولت الشركة اهتماما كبيرا بتطوير القدرات التقنية 

من خالل أاكديمية الصيانة، التي توفر تدريبا نظريا 
وعمليا على صيانة المعدات واألجهزة، بحيث يتمكن 

المتدربين من تطبيق ما تعلموه نظريًا على تلك 
األجهزة والمعدات.

لجنه السعادة
ضمن المبادرات الداخلية قامت ادارة الشركة 

بتشكيل لجنه السعادة بهدف تحسين بيئة العمل 
وجعلها بيئة جاذبة من خالل تنظيم عدة مبادرات 

وفعاليات للموظفين وعائالتهم. 

ثقافة الشركة
انطالًقا من إيمان كيان السعودية الراسخ في أن 
القدرات والكفاءات المتميزة تساعد على تحقيق 

األهداف بشلك أسرع، فإنها تعمل بشلك منهجي 
على تطوير مهارات موظفيها في مختلف 

المجاالت.

وتعمل الشركة حالًيا على غرس ثقافة مؤسسية 
راسخة، كما تواصل التأكيد على أثر هذه الثقافة 
وأهميتها بانتظام من خالل الفعاليات والبرامج، 

والرسائل الرامية إلى زيادة الوعي، والمراقبة 
المستمرة.

التواصل
تشارك كيان السعودية في منتديات القطاع ذات 

الصلة التي تشارك المهارات والكفاءات أو 
تستعرضها. كما يتواصل الموظفون بصورة 

منتظمة مع نظرائهم في الشراكت األخرى التابعة 
لشركة )سابك( ويتبادلون معهم الخبرات، ما يعود 
عليهم بالنفع لالستفادة من تجارب هذه الشراكت 

التابعة وخبراتها.

التدريب على األمن السيبراني
تنظم الشركة حمالت متكررة لتسليط الضوء على 
جرائم األمن السيبراني ومخاطرها، وذلك من أجل 
تثقيف الموظفين ورفع مستوى وعيهم وحماية 

األصول الرقمية للشركة. وإلى جانب التزامها بحماية 
جميع النظم المهمة من خالل تطبيق أحدث 
التحديثات األمنية، تحرص الشركة على تأهيل 

الموظفين المسؤولين عن هذه النظم وإعادة 
تدريبهم على االستخدام اآلمن والصحيح بانتظام.

الموارد البشرية

برامج التدريب الداخلية
قامت الشركة بتصميم عدة برامج تعد استثمارا 
ألصحاب الخبرات العالية، حيث قدمت العديد من 

الدورات الداخلية لتعزيز نقل الخبرات بين الموظفين 
بما يكفل استمرارية العطاء والتطوير المستمر 

لألداء.

برامج التدريب المخصصة
قامت الشركة بدراسة احتياجات التطوير الالزمة 

للموظفين حيث قدمت عدة دورات تدربيه 
مخصصه بالتعاون مع معاهد ومراكز تدريب 

معتمدة لرفع مستوى المعرفة والمهارات االزمة 
ألداء أعمالهم باحترافية وجودة عالية. وشملت 

تلك البرامج الدورات التالية:

إدارة التغيير 	

الذاكء العاطفي 	

تطوير المشغلين والفنيين 	

تطوير مشغلي أجهزة مراقبة التشغيل 	

كفاءه االنفاق 	

القيادة نحو النجاح  	

برامج التدريب التعاوني
من منطلق المسؤولية االجتماعية قامت الشركة 

باستضافة العديد من طالب المعاهد واللكيات 
والجامعات وتقديم برامج تناسب تخصصاتهم 

ومؤهالتهم بما يكفل تطوير مهاراتهم العلمية 
والتطبيق العملي لما اكتسبوه من معرفة خالل 

مسيرتهم الدراسية.  

برنامج تبادل الخبرات
يهدف هذا البرنامج الى تبادل الخبرات مع سابك 
وشراكتها، حيث تم جدوله عدة برامج على فترات 

مختلفة بغرض مشاركة الخبرات وطرق تحسين األداء 
وحلول المشالك التقنية. 
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رأس المال االجتماعي

منذ تأسيسها، ظلت الشركة ملتزمة بأداء واجباتها الوطنية في إطار استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، 
الرامية لخدمة المجتمع والمساعدة في التنمية االجتماعية ورفع مستوى الوعي بالسالمة والصحة إلى جانب 

المساهمة في حماية البيئة.

وتحقق الشركة هذه األهداف بأداء دور بارز في الخدمات المجتمعية، من خالل دعم األنشطة االجتماعية 
ورعاية األعمال الخيرية على المستوى المحلي من خالل مبادرات متنوعة تتضمن:

المبادرات الصحية
من منطلق الدور االجتماعي التي تلتزم به الشركة 

وبما تمليه عليها مشاعرها الوطنية واإلنسانية 
قامت لجنة المسؤولية االجتماعية بالشركة بزيارة 
المرضى وتفقد احوالهم في مستشفى الهيئة 

الملكية بالجبيل الصناعية، كما قامت بتشجيع 
الموظفين من خالل حمالت كيان السعودية للتبرع 

بالدم واإلقالع عن التدخين كذلك حمالت توعوية 
لمرضى السكري، ايضًا شاركت في حملة ماكفحة 

سرطان الثدي كشريك استراتيجي. 

المبادرات التعليمية
تقدم شركة كيان السعودية الدعم وتسخر 

اإلماكنات لخدمة التعليم والتعلم، حيث قامت برعاية 
حفل تخريج طالب الثانويات على مستوى الجبيل 

الصناعية وأسهمت بشراء جهاز لتصحيح اختبارات 
القران الكريم في احدى مدراس تحفيظ القران، فضاًل 

عن تنظيمها عدة زيارة ألبناء الموظفين لشركة 
كيان السعودية والتعرف على مرافق الشركة، 

ومركز الملك عبد العزيز للمعرفة )إثراء( 

المبادرات الخيرية
تولي الشركة اهتمامًا بالمبادرات الخيرية من خالل 
الدعم والمساهمة بعدة برامج من ضمنها برامج 

جمعية ايتام الجبيل الصحية والتعليمية، وبرنامج 
الذرية )للمساعدة على االنجاب( بالتعاون مع 

جمعية رحماء إلجراء عمليات أطفال انابيب لألسر 
المحتاجة والمشاركة ايضًا في تقديم وجبات اإلفطار 

للصائمين خالل شهر رمضان المبارك بالتعاون مع 
جمعية الجبيل الخيرية.

المناسبات الوطنية
نظمت شركة كيان السعودية احتفااًل بمناسبة يوم 

التأسيس بمشاركة موظفيها وتقديم الهدايا 
الرمزية بهذه المناسبة الغالية كما شاركت في 
احتفال اليوم الوطني السعودي من خالل إقامة 

الفعاليات والمسابقات وتعزيز دورها الوطني 
تخليدًا للذكرى العزيزة على قلوبنا.

األفراد المستفيدون 

+٤000
برامج المسؤولية االجتماعية 
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حوكمة الشركة

٥2هيلك الحوكمة
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٥٥سياسة توزيع األرباح

٥6مجلس اإلدارة

٥٧أعضاء مجلس اإلدارة

66لجان مجلس اإلدارة

٧٣اإلدارة التنفيذية

٧٧الماكفآت

٨٠اإلقرارات



هيلك الحوكمة
اعتمدت كيان السعودية الحوكمة المؤسسية 

الرشيدة وتواصل التزامها بها وفًقا للمبادئ 
الدولية وأفضل الممارسات، ووفًقا للقواعد 

واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، مع 
مراعاة بعض االستثناءات المسموح بها.

ُيحدد اإلطار العام للحوكمة داخل الشركة، الذي 
يتضمن مجموعة من السياسات، بدوره األدوار 

والمسؤوليات وآلية اتخاذ القرارات وتنفيذها وآلية 
مراقبة ذلك التنفيذ وكيفية مراقبة أفضل 

مستويات كفاية األداء استناًدا إلى اللوائح ذات 
الصلة، ويعّزز هذا اإلطار الشفافية والمساءلة 

والكفاءة.

يأتي المساهمون على رأس أهم الشرائح في إطار 
الحوكمة المؤسسية داخل الشركة، وتستلزم الئحة 

عمل مجلس اإلدارة حضورهم اجتماعات الجمعية 
العامة، ويجتمع مجلس اإلدارة بهم لالستماع إلى 

اقتراحاتهم ومالحظاتهم عن الشركة وأدائها، 
ومن ناحية أخرى، يكفل النظام األساس للشركة 

مشاركة المساهمين في المداوالت والمناقشات 
التي تدور في اجتماعات الجمعية العامة.

وعالوًة على ذلك، اعتمد مجلس اإلدارة سياسة 
لإلفصاح وغيرها من اإلجراءات ذات الصلة لضمان 
الحفاظ على حقوق المساهمين في االستفسار 

وطلب المعلومات والحصول على إجابات عن 
استفساراتهم بما ال يضر مصالح الشركة.

المساهمونهيلك الحوكمة

يتولى مجلس إدارة شركة كيان السعودية 
المسؤولية الاكملة عن وضع مبادئ وسياسات 

الحوكمة الخاصة بالشركة واإلشراف عليها 
ومراجعتها. كما يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية 

متابعة عمليات تطبيق أنظمة الحوكمة لضمان 
الحفاظ على حقوق الموظفين والمساهمين 
والمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة؛ 
والتحقق من النزاهة والدقة؛ وضمان االلتزام 
بأفضل الممارسات؛ والتأكد من تطبيق أفضل 

أنظمة الرقابة واالمتثال.

موضوع اإلعالنتاريخ النشر

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2٧ يناير 2٠22م
2٠2١-١2-٣١ )اثنا عشر شهًرا(

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن تغيير ممثل الشركة السعودية للصناعات ٠١ مارس 2٠22م
األساسية )سابك( في مجلس إدارتها

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2٠2١-١2-٠٨٣١ مارس 2٠22م

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( عن دعوة مساهميها الكرام إلى 29 مارس 2٠22م
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع 2٠ ابريل 2٠22م
األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2٥ ابريل 2٠22م
2٠22-٠٣-٣١ ) ثالثة أشهر (

إعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن سدادها المبكر لجزء من قروضها بمبلغ ١.6٨٠ ٣٠ يونيو 2٠22م
مليار ريال سعودي

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة١٣ يوليو 2٠22م

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 2٧ يوليو 2٠22م
2٠22-٠6-٣٠ ) ستة أشهر (

اعالن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في 24 أكتوبر 2٠22م
2٠22-٠9-٣٠ ) تسعة أشهر (

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن توقيع اتفاقية تسهيالت مرابحة ائتمانية دوارة ٠٨ نوفمبر 2٠22م
بقيمة ٣ مليار ريال سعودي

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن آخر التطورات بخصوص توقيعها اتفاقيات 29 نوفمبر 2٠22م
تمويلية

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات عن التاريخ المتوقع إلعالن النتائج المالية السنوية 2٧ ديسمبر 2٠22م
للعام 2٠22م

تلتزم شركة كيان السعودية بتحقيق مبدأ العدالة 
في توفير المعلومات الصحيحة في الوقت 
المناسب لجميع المساهمين والمستثمرين 

وغيرهم من أصحاب المصلحة، وتطلعهم على 
أدائها وأنشطتها خالل العام من خالل التقرير 

السنوي لمجلس إدارتها. كما توافيهم باستمرار 
باكفة المستجدات والمعلومات المهمة التي قد 

تطرأ ويكون لها تأثير على وضعها المالي، من خالل 
موقع )تداول(، وموقعها على شبكة اإلنترنت، 

وغيرها من وسائل االتصال، بغرض مساعدة 
المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على 

معلومات صحيحة واكفية.

وخالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
2٠22م، أصدرت الشركة ما مجموعه ١٣ إعالنًا موجهًا 

إلى مساهمي الشركة، كما هو موضح ومفصل 
أدناه.

أمين عام مجلس اإلدارة

الجمعية العامة 
للمساهمين

مجلس 
اإلدارة 

لجان مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر

لجنة المراجعة

المراجعة الداخلية

لجنة الم�فآت والترشيحات

اإلدارة التنفيذية

رئيس الشركة

المراجع الخارجي

الجهات التنظيمية

إدارة تشغيل 
الكيماويات

إدارة الدعم التقني

إدارة دعم التشغيل 
والمنتجات 
المتخصصة

إدارة تشغيل 
البوليمرات

إدارة الصيانة

اإلدارة المالية 
والتخطيط
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سبب الطلبتاريخ السجل

تحليل بيانات المساهمين6 يناير 2٠22

تحليل بيانات المساهمين2٧ يناير 2٠22

تحليل بيانات المساهمين2٠ مارس 2٠22

الجمعية العامة١٠ ابريل 2٠22

تحليل بيانات المساهمين٥ يونيو 2٠22

سبب الطلبتاريخ السجل

تحليل بيانات المساهمين٣١ يوليو 2٠22

تحليل بيانات المساهمين٣ أغسطس 2٠22

تحليل بيانات المساهمين26 سبتمبر 2٠22

تحليل بيانات المساهمين26 أكتوبر 2٠22

تحليل بيانات المساهمين6 نوفمبر 2٠22

تحليل بيانات المساهمين١٠ ديسمبر 2٠22

سياسة توزيع األرباح

تقع سياسة توزيع األرباح لدى شركة كيان 
السعودية ضمن اختصاص الجمعية العامة العادية، 

بناًء على توصيات من مجلس اإلدارة. تهدف 
السياسة إلى تحقيق التوازن في توزيعات األرباح 

للمساهمين - سواٌء اكنت نقدية أو من خالل توزيع 
أسهم مجانية - وقدرة الشركة على الحفاظ على 

نموها في ضوء خططها التوسعية واالستثمارية، 
وفًقا للضوابط واإلجراءات الصادرة عن الجهات 
المختصة واللوائح والسياسات الخاصة بالشركة.

وبناًء على ذلك، تراعي سياسة توزيع األرباح مختلف 
األحاكم واللوائح المذكورة في النظام األساس 

للشركة، والئحة حوكمة الشراكت، ونظام السوق 
المالية، ونظام الشراكت الخاصة بالشراكت 

المساهمة المدرجة، على النحو المفصل فيما يلي.

القيود التنظيمية على توزيعات األرباح
تجنيب ١٠ في المائة من صافي األرباح لتشكيل  	

احتياطي قانوني، إلى أن يصل االحتياطي المذكور 
إلى ٣٠ في المائة من رأس المال المدفوع

تجنيب أنواع أخرى من االحتياطيات والمخصصات  	
على النحو الذي تقرره الجمعية العامة العادية

عدم توزيع حصص األرباح عن السنوات التي تلي أي  	
سنة مالية لم توزع الشركة أرباح عنها إال بعد 

دفع النسبة المحددة عن هذه السنة

عدم توزيع مبالغ تتجاوز األرباح المحققة في سنة  	
مالية ما لم يكن هناك رصيد متوفر من السنوات 

السابقة في حساب األرباح الُمبقاة، ومن ثم، ال 
عة هذا الرصيد يجب أن تتجاوز المبالغ الُموّزَ

ضوابط توزيع األرباح
تحديد مدى تحقيق الشركة لألرباح وتقييم  	

وضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي 
العام

تقييم التدفقات النقدية المتوقعة لتحديد  	
االلتزامات المالية بتغطية رأس المال العامل 

والنفقات الرأسمالية

تقييم مدى الحاجة إلى زيادة رأس المال من خالل  	
توزيع أسهم مجانية بناًء على ما يتوفر لدى 

الشركة من رصيد في حساب األرباح الُمبقاة، مع 
وضع التوسعات المستقبلية في االعتبار بحيث 

يتناسب رأس المال مع خطط التوسع

دراسة االعتبارات القانونية والتنظيمية وأي قيود  	
على التوزيع بموجب أي قروض تمويلية، إن وجدت

تجنيب نسبة معينة من صافي األرباح لتكوين  	
احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض 

معينة، في حال اقترح مجلس اإلدارة ذلك

تقديم التوصيات بجميع القرارات النهائية إلى  	
الجمعية العامة غير العادية للموافقة عليها

توزيع األرباح في التواريخ التي يحددها مجلس  	
اإلدارة وفًقا للضوابط واإلجراءات التنظيمية 

الصادرة عن الجهات المعنية

الجمعية العامة
عقدت شركة كيان السعودية اجتماع جمعيتها العامة للمساهمين في ١9 ابريل 2٠22م، بحضور أعضاء مجلس اإلدارة 

على النحو المفصل أدناه.

سجالت المساهمين
قامت الشركة بطلب سجالت المساهمين ١١ مرة خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م حيث يبين الجدول 

التالي تواريخ طلب تلك السجالت وأسبابها:

الجمعية العامة العادية

حضر المهندس/ أحمد بن طريس الشيخ )رئيس مجلس اإلدارة(

حضر المهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

حضر الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

حضر الدكتور/ فهد بن عبد العزيز الشريهي

حضر المهندس/ عهد بن عبد العزيز عويضه

حضر األستاذ/ بشار بن طالل كيالي

حضر األستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف
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المنصبتصنيف العضويةالعضو

رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس/ أحمد بن طريس الشيخ 

نائب رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس/ محمد بن عبد الرحمن الزهراني  

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيالدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذي الدكتور/ فهد بن عبد العزيز الشريهي*

عضو مجلس اإلدارةمستقلاألستاذ/ بشار بن طالل كيالي

عضو مجلس اإلدارةمستقلاألستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف

عضو مجلس اإلدارةمستقلالمهندس/ عهد بن عبدالعزيز عويضه

* عين في مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان السعودية( بدياًل عن االستاذ/ خالد بن علي القرني )عضو غير 
تنفيذي( والتي بدأت عضويته بمجلس اإلدارة في 2٠ مارس 2٠2١م،

مجلس اإلدارة

يضع مجلس إدارة شركة كيان السعودية سياسات 
الشركة وإجراءاتها الرئيسية ويراجعها، بما في ذلك 

األهداف المؤسسية والخطط االستراتيجية 
ومؤشرات األداء الشاملة الرئيسية. ويتولى مجلس 

اإلدارة مسؤولية الموافقة على خطط العمل 
والميزانيات السنوية للشركة، كما أن عليه ضمان 

توافر الموارد المالية والبشرية الالزمة لتنفيذ هذه 
الخطط. وباإلضافة إلى ذلك، يتحمل مجلس اإلدارة 

اكمل المسؤولية عن تحديد الهيلك األمثل لرأسمال 
الشركة، والنفقات الرأسمالية الرئيسية، فضاًل عن 

مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بملكية األصول 
والتصرف فيها، كما يشرف المجلس على تنفيذ 

أنظمة الرقابة الداخلية ومراقبتها.

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

هم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على  تعيّنَ
ثالث سنوات، على أن يكون للشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك( الحق في أن تعين أو 
ترشح أربعة )4( أعضاء تختار من بينهم رئيس 

مجلس اإلدارة ونائبه، ويجوز إعادة انتخاب أعضاء 
مجلس اإلدارة."

وتجدر اإلشارة إلى أنه خالل اجتماع الجمعية العامة 
العادية جرى انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين 

عن طريق أسلوب التصويت التراكمي وجرى 
تعيينهم لمدة ثالث سنوات، على النحو المفصل 

والموضح أدناه.

أعضاء مجلس اإلدارة

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس التنفيذي للهندسة وإدارة المشاريع في 

الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
نائب الرئيس التنفيذي للتصنيع – )سابك( 	

رئيس شركة )ينبت( شركة ينيع السعودية  	
للبتروكيماويات

رئيس شركة )المتحدة( شركة الجبيل المتحدة  	
للبتروكيماويات

مدير عام العمليات شركة )المتحدة( 	

مدير عام الصيانة والدعم الفني شركة )المتحدة( 	

حصل المهندس أحمد على درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكهربائية

المهندس / أحمد بن طريس الشيخ    
رئيس مجلس اإلدارة 

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
داخل المملكة

شركة كيان السعودية للبتروكيماويات 	

شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 	

خارج المملكة

ساينوبيك تيانحيين للبتروكيماويات المحدودة  	
)الصين(

الشركة المورتانية السعودية للمناجم والصلب  	
تاكمل )مورتانيا(

فيوجان )الصين( 	

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
داخل المملكة

 الشركة السعودية للحديد والصلب – حديد سابك 	

الشركة السعدوية للميثانول – الرازي سابك 	

الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات – أبن  	
زهر سابك

الشركة العربية للبتروكيماويات – بتروكيميا سابك 	

الشركة السعودية للبتروكيماويات – صدف سابك 	

موجزات تعريفية عن 
أعضاء مجلس اإلدارة
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الوظيفة الحالية
نائب الرئيس لوحدة أعمال الكيماويات

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للحديد  	

والصلب )حديد(، وهي شركة تابعة لشركة 
)سابك(

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية  	
للبتروكيماويات )صدف(، وهي شركة تابعة 

لشركة )سابك(

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية اليابانية  	
لألكريلونتريل، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

مدير عام التشغيل بالشركة الشرقية  	
للبتروكيماويات )شرق(، وهي شركة تابعة 

لشركة )سابك(

حصل المهندس محمد على درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكيميائية، ودرجة الماجستير في إدارة 

األعمال التنفيذية

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس للتقنية واالبتاكر للبوليمرات في الشركة 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
مدير عام قطاع التقنية لوحدة العمل االستراتيجية  	

للبتروكيماويات.

نائب الرئيس لوحدة اعمال البولي إيثلين عالي  	
الكثافة والبولي ستارين والبولي فينيل لكوريد.

مدير عام التقنية واالقتصادات الناشئة. 	

مدير عام مراكز سابك لألبحاث في المملكة. 	

حصل الدكتور وليد على  درجة الدكتوراه والماجستير 
في هندسة وعلوم المواد، ودرجة الباكلوريوس في 

الهندسة المياكنيكية. 

المهندس/ محمد بن عبدالرحمن الزهراني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المخاطر
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة إدارة المخاطر

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

شركة الجبيل لخدمات وتخزين المنتجات الكيماوية  	
)كيم تانك(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

شركة سابك لخدمات التخزين )ساب تانك(، وهي  	
شركة تابعة لشركة )سابك(

الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(،  	
وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
الشركة الشرقية للبتروكيماويات )شرق(، وهي  	

شركة تابعة لشركة )سابك(

الشركة الوطنية للميثانول )ابن سينا(، وهي  	
شركة تابعة لشركة )سابك(

شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم )جارمكو(، وهي  	
شركة تابعة لشركة )سابك(

الشركة الموريتانية السعودية للمعادن والصلب  	
)تاكمل(

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية- شركة تابعة لسابك. 	

المركز الوطني إلدارة النفايات )موان(. 	

الشركة السعودية اإلستثمارية إلعادة التدوير  	
)سيرك(- شركة تابعة لصندوق االستثمارات 

العامة.

شركة سيل – شركة تابعة لسيرك. 	

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
الشركة السعودية للبتروكيماويات )صدف(-  	

شركة تابعة لسابك.

الشركة األوربية للبتروكيماويات )إبن زهر(- شركة  	
تابعة لسابك.
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الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي، شركة القيمة القصوى لالستشارات 

اإلدارية

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
رئيس وحدة الخدمات المصرفية االستثمارية  	

بمصرف دويتشه بنك

رئيس االستثمارات المصرفية في بنك الخليج  	
الدولي

مستشار مالي في شركة آرثر آندرسن 	

حصل األستاذ بشار على درجة الباكلوريوس في 
المحاسبة.  

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون.

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
	 )CTO( نائب الرئيس للتقنية واالبتاكر

مدير عام مراكز سابك العالمية للتقنية. 	

مدير عام إلدارة التقنيات بوحدة الكيميائيات  	
االستراتيجية بسابك.

مدير عام التقنية للدول الناشئة. 	

مدير عام األبحاث الكيميائية. 	

حصل الدكتور فهد على درجة الدكتوراه في 
الهندسة الكيميائية.

األستاذ/ بشار بن طالل كيالي
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المراجعة

عضو لجنة إدارة المخاطر

الدكتور / فهد بن عبدالعزيز الشريهي 
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر 

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
ال يوجد 	

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
داخل المملكة

عضو في مجلس إدارة شركة كيميا. مشروع  	
مشترك بين شركة سابك وشركة إكسون موبيل 

االمريكية.

عضو في مجلس إدارة شركة ينبت. مشروع  	
مشترك بين شركة سابك و شركة إكسون موبيل 

االمريكية

الوظيفة الحالية
رئيس تنفيذي استشاري لشركة المستقبل للسيراميك 

والبورسالن

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
مدير عام الموارد البشرية واإلدارة في مجموعة  	

سعد المعجل

مدير الموارد البشرية واإلدارة في مجموعة  	
الزهراني

مدير أول للموارد البشرية واإلدارة في مجموعة  	
سارة القابضة

رئيس خدمات التخطيط والدعم في شركة أرامكو  	
السعودية

رئيس التخطيط والبرامج في الشركة السعودية  	
للكهرباء

حصل األستاذ أحمد على درجة الباكلوريوس في إدارة 
األعمال . 

الوظيفة/الوظائف الحالية
الرئيس التنفيذي لمجموعة الغزاوي القابضة

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية
قائد برنامج رؤية السعودية 2٠٣٠، ممثاًل لمجلس  	

الشؤون االقتصادية

الرئيس التنفيذي لشركة عبدالعزيز وسعد المعجل  	
للتجارة واالستثمار

مدير عام مجموعة الزهراني القابضة 	

مدير عام التسويق في بنك البالد 	

حصل المهندس عهد على درجة الباكلوريوس في 
الهندسة المياكنيكية. 

األستاذ/ أحمد بن علي أبوتلف
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

المهندس/ عهد بن عبدالعزيز عويضه
عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
ال يوجد 	

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

شركة اإلنتاج المتطور 	

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
ال يوجد 	
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إجراءات مجلس اإلدارة المتعلقة 
بالمساهمين

األساليب التي يتبعها مجلس اإلدارة 
لتقييم األداء

يكفل النظام األساس لشركة كيان السعودية 
الحفاظ على حقوق جميع المساهمين ويضمن 

تمتع المساهمين الذين يحضرون اجتماعات 
الجمعية العامة بالقدرة على المشاركة في 

المداواالت والمناقشات المتعلقة بالشركة، كما 
تتلقى الشركة اقتراحات ومالحظات من 

المساهمين عبر البريد اإللكتروني والماكلمات 
الهاتفية، وفي اجتماعات الجمعية العامة، ويجري 

إخطار مجلس اإلدارة رسمًيا بموجز عن هذه 
االقتراحات والمالحظات.

وضع مجلس اإلدارة، بناًء على توصيات لجنة 
الماكفآت والترشيحات، المعايير واإلجراءات ورسخ 

اآلليات الالزمة لتقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء لجانه، 
وذلك من أجل ضمان استمرارية التطوير وكفاءة 

األداء.

جريت عملية التقييم لعام 2٠22م، تحت إشراف  وقد اأُ
لجنة الماكفآت والترشيحات، وتضمنت المهام 
والمسؤوليات الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانه، 

وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف، واقتراح 
اإلجراءات التي يجب اتخاذها بما يتماشى مع مصالح 

الشركة.

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
تلقى األعضاء بعد تعيينهم في مجلس اإلدارة 

تعريفًا شمل نشاط الشركة وأدائها وكذلك 
استراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية 

والهيلك التنظيمي وأدوار اإلدارات والجوانب المالية 
والتشغيلية وكذلك زيارة المصانع,

وعالوًة على ذلك، تستلزم الشركة ضرورة حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة 

لالستماع إلى اقتراحات المساهمين ومالحظاتهم 
ومناقشتها والتواصل معهم، كما تنص عليه 

الئحة عمل مجلس اإلدارة.

كما تحرص الشركة على مواكبة أعضاء المجلس 
للتطورات في قطاع الصناعة من خالل حضور بعض 

المؤتمرات المتخصصة اكإلتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات )جيباك(، ويتم ايضًا 
تقديم تحديثات منتظمة ألعضاء مجلس اإلدارة 

واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول التطورات 
القانونية والحوكمة والتعاميم الصادرة من الجهات 

ذات العالقة.

كما تولي الشركة اهتمامًا في تدريب أعضاء مجلس 
اإلدارة حيث تم تنفيذ برنامجين تدريبيين خالل عام 
2٠22م بناًء على تقييم لجنة الماكفآت والترشيحات 

وتوصيتها بشأن البرنامج التدريبي السنوي لمجلس 
اإلدارة، وقد اكن البرنامج األول عن الحوكمة 

واالستراتيجية والمخاطر، والبرنامج اآلخر عبارة عن 
ورشة عمل تدريبية حول الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشراكت فيما يخص بعض 
تطبيقات االستدامة في الشراكت البتروكيماوية.
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مصالح أعضاء مجلس اإلدارةاجتماعات مجلس اإلدارة

سجل الحضور لعام 2022م

العضو
االجتماع األول

8 فبراير
 االجتماع الثاني

0٦ يوليو
           االجتماع الثالث

 17 يوليو
االجتماع الرابع

11 أكتوبر
االجتماع الخامس

27 ديسمبر

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس/ أحمد الشيخ 

حضرحضرحضرحضراعتذرالمهندس/ محمد الزهراني 

حضرحضرحضرحضرحضرالدكتور/ وليد الشلفان

حضراعتذرحضرحضر- الدكتور/ فهد الشريهي )١(

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ بشار كيالي

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ/ أحمد أبوتلف

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس/ عهد عويضه

----حضراألستاذ/ خالد القرني )2(

نهاية العامبداية العام

العضو
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

  نسبة
التملك

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 نسبة
التملك

 صافي
التغيير

 نسبة
التغيير

١٠٠%-٠6٥,٠٠٠٠-٠.٠٠٠٠4٣٣٠-6٥,٠٠٠المهندس/ أحمد الشيخ 

--------المهندس/ محمد الزهراني 

--------الدكتور/ وليد الشلفان

--------الدكتور/ فهد الشريهي 

--------األستاذ/ بشار كيالي

--٠,٠٠٠٠٠6٧-٠,٠٠٠٠٠6٧١٠١-١٠١األستاذ/ أحمد أبوتلف

--٠,٠٠٠٠666-٠,٠٠٠٠666١,٠٠٠-١,٠٠٠المهندس/ عهد عويضه

عقد مجلس إدارة شركة كيان السعودية خمسة 
)٥( اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ 

ل والموضح أدناه:  ديسمبر 2٠22م، على النحو المفّصَ

اكن لبعض أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم 
وأطفالهم القصر مصالح معينة في أسهم الشركة 

ل فيما يلي. خالل عام 2٠22م على النحو المفّصَ

عقود أعضاء مجلس اإلدارة
لم تبرم الشركة أي عقود مع أي عضو من أعضاء 

مجلس إدارتها، وال يوجد أي مصلحة شخصية ألي 
منهم أو ألي شخص له عالقة بهم.

)١( تم تعيينه بالمجلس بدًء من ٠١ مارس 2٠22م.

)2( انتهت عضويته في المجلس بتاريخ 2٨ فبراير 2٠22م.
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لجان مجلس اإلدارة

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

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي الموارد البشرية لقطاع التصنيع في 

شركة )سابك(

الوظيفة الحالية
عضو بدوام اكمل في لجنة المراجعة في شركة كيان 

السعودية

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية

الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل و البورسالن 	

رئيس مجلس إدارة شركة كيان للبتروكيماويات  	

مدير عام التعويضات و المزايا بشركة سابك  	

األستاذ/ ناصر بن ناصر النويصر
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

األستاذ/ يحيى بن عيسى األنصاري
عضو لجنة المراجعة

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية

مدير اعلى إدارة استقطاب المواهب في سابك 	

مدير اعلى إدارة المواهب في سابك 	

حصل األستاذ ناصر على درجة الباكلوريوس في ادارة 
الموارد البشرية.

رئيس شركة طيف احدى شراكت سابك التابعة 	

مدير عام الشؤن المالية و اإلدارية بشركة شرق 	

مدير عام منطقة االعمال الشمالية بكهرباء  	
الشرقية 

حصل األستاذ يحيى على درجة الباكلوريوس في 
اإلدارة الصناعية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال. 

 موجزات تعريفية عن أعضاء اللجان
من خارج مجلس اإلدارة 

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة )سابك(

الوظائف السابقة والمؤهالت العلمية

نائب الرئيس للرقابة وإعداد التقارير المالية في  	
شركة )سابك(

شريك لدى شركة ديلويت الشرق األوسط 	

حصل االستاذ خالد على درجة الباكلوريوس في 
المحاسبة، وشهادة محاسب قانوني معتمد 

)CPA(، وعدة برامج في القيادة والتطوير التشغيلي.

األستاذ/ خالد بن علي القرني
رئيس لجنة المراجعة

العضوية الحالية بمجالس إدارات أخرى
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات )كيان  	

السعودية(، وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( 	

الشركة العربية للبتروكيماويات )يتروكيميا(،  	
وهي شركة تابعة لشركة )سابك(

شركة جلف ون اكبيتال بالبحرين 	

شركة )سابك( اكبيتال )هولندا( 	

العضوية السابقة بمجالس إدارات أخرى
شركة التصنيع وخدمات الطافة 	

شركة ألومنيوم البحرين سي إم )البحرين( 	

شركة ساينوبيك سابك تيانجين للبتروكيماويات  	
المحدودة )الصين(
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أواًل: 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  	
عّدت وفقًا  والقوائم المالية للشركة قد اأُ

للمتطلبات النظامية المحددة لكيفية إعدادها 
وعرضها.

دراسة المسائل غير االعتيادية التي تضمنتها  	
القوائم المالية، والتوصية بخصوصها إذا لزم 

األمر.

البحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة  	
أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في 

الشركة أو مراجع الحسابات.

التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل  	
الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

دراسة السياسات المالية والمحاسبية المتبعة  	
في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة 

في شأنها.

دراسة نظم الرقابة الداخلية:
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية  	

وإدارة المخاطر والتأكد من فاعليتها من خالل 
التقارير الدورية إلدارة المراجعة الداخلية أو غيرها 

عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية 
والمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ 

التوصيات واإلجراءات التصحيحية للمالحظات 
الواردة فيها.

إعداد تقرير لمجلس اإلدارة يتضمن رأيها في  	
مدى كفاية هذه األنظمة وتوصياتها لمعالجة 

األمور الجوهرية وأي توصيات أخرى لتطوير هذه 
األنظمة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في 

نطاق اختصاصها.

إدارة المراجعة الداخلية:
اإلشراف والمراقبة على أعمال إدارة المراجعة  	

الداخلية، والتحقق من فاعليتها في أداء 
مهامها ومسؤولياتها.

دراسة ومراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية  	
الدورية، ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية 

للمالحظات الواردة فيها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مدير إدارة  	
المراجعة الداخلية، وتقييم أدائه 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.

لجان مجلس اإلدارة

سجل الحضور لجنة المراجعة لعام 2022م

صفة العضويةأعضاء لجنة المراجعة
االجتماع األول

23 يناير
االجتماع الثاني

23 فبراير
االجتماع الثالث

2٤ أبريل
االجتماع الرابع

 27 يوليو
االجتماع الخامس

 23 أكتوبر

حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةأ/ خالد بن علي القرني

حضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنةد/ وليد بن أحمد الشلفان

حضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنةأ/ بشار بن طالل كيالي

حضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنةأ/ يحيى بن عيسى األنصاري

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.

ترتيبات تقديم الملحوظات
وضع اآللية المناسبة التي من خاللها يتمكن  	

العاملين في الشركة من تقديم مالحظاتهم 
بشأن أي تجاوز لألنظمة الداخلية للشركة بما في 

ذلك األنظمة ذات العالقة بإعداد القوائم المالية 
للشركة، على أن تضمن تلك اآللية ضمان عدم 

اإلخالل بحقوق مقدم المالحظة بسبب تقديمه 
لها. 

وضع اإلجراءات المناسبة لمباشرة، ومتابعة  	
المالحظات التي يقدمها العاملين في الشركة، 

وضمان استقاللية تلك اإلجراءات.

أعضاء لجنة المراجعة واجتماعاتها
وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء، ويوضح الجدول 

التالي أسماء األعضاء وسجل حضور لك عضو 
الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:
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ثانيًا: لجنة الماكفآت والترشيحات
وفًقا للوائح لجنة الماكفآت والترشيحات بشركة كيان 

السعودية، تتكون اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة 
غير التنفيذيين، سواء اكنوا من المساهمين أم 

غيرهم، وهؤالء األعضاء يجب أال يقل عددهم عن 
ثالثة وأال يزيد على خمسة، على أن يكون أحدهم 
عضًوا مستقاًل في مجلس اإلدارة، ويعّين مجلس 

اإلدارة أعضاءها.

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجان 
المشابهة لهذه اللجنة في الئحة حوكمة الشراكت 

الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتولى لجنة 
الماكفآت والترشيحات األدوار والمسؤوليات الواردة 

ل أدناه. على النحو المفّصَ

الماكفآت
إعداد سياسات الماكفآت لمجلس اإلدارة ولجانه  	

المنبثقة واإلدارة التنفيذية للشركة، والتوصية 
لمجلس اإلدارة العتمادها من الجمعية العامة 

العادية.

مراجعة سياسات الماكفآت بشلك دوري لضمان  	
مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ على 

التشريعات واللوائح ذات العالقة، واألهداف 
االستراتيجية للشركة والمهارات والمؤهالت 

الالزمة لتحقيق هذه األهداف، والتوصية 
لمجلس اإلدارة بأي تغييرات مقترحة.

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن ماكفآت أعضاء  	
مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه واإلدارة 

التنفيذية للشركة وفًقا للسياسة المعتمدة من 
الجمعية العامة العادية للشركة.

إعداد تقرير سنوي عن الماكفآت التي تم منحها  	
ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه 

واإلدارة التنفيذية.

تحديد أنواع الماكفآت التي ُتمنح لموظفي  	
الشركة والتوصية بشأنها.

مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه
إعداد سياسات ومعايير عضوية مجلس اإلدارة،  	

والتوصية للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها من 
الجمعية العامة العادية.

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن الترشيحات الجديدة  	
لعضويته وفًقا لسياسة العضوية المعتمدة.

المراجعة السنوية للمهارات المالئمة لعضوية  	
مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت 

المطلوبة.

المراجعة الدورية لسياسة عضوية مجلس اإلدارة  	
لضمان مالءمتها للتغييرات التي قد تحدث في 

التشريعات واللوائح ذات الصلة واألهداف 
االستراتيجية للشركة والمهارات والمؤهالت 

الالزمة لتحقيق هذه األهداف، والتوصية بأي 
تغييرات مقترحة إلى مجلس اإلدارة.

دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح  	
لعضوية مجلس اإلدارة، وتقديم التوصيات 

بشأنها.

دراسة هيلك مجلس اإلدارة وتقديم التوصيات  	
بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها أو التي يجب 

إجراؤها.

تحديد مواطن القوة والضعف القائمة في  	
مجلس اإلدارة واقتراح آلية لمعالجة مواطن 

الضعف بما يتوافق مع مصالح الشركة.

وضع اإلجراءات في حال شغور منصب أحد أعضاء  	
مجلس اإلدارة أو أي من لجانه وتقديم التوصيات 

في هذا الشأن.

تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن معايير  	
األداء الالزمة لتقييم عمل مجلس اإلدارة ولجانه 

وجميع أعضائه.

أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجانه
تحديد الوقت الذي يجب على العضو تخصيصه  	

ألعمال مجلس اإلدارة.

التأكد بشلك سنوي من استقاللية األعضاء  	
المستقلين ومن عدم وجود أي تضارب في 
المصالح في حال اكن العضو يشغل عضوية 

مجلس إدارة شركة أخرى.

وضع األوصاف الوظيفية لألعضاء التنفيذيين وغير  	
التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.

التوصية لمجلس اإلدارة بإعادة ترشيح أو عزل  	
عضو المجلس أو عضو لجنة منبثقة منه.

التوصية لمجلس اإلدارة بإعداد برنامج تعريفي  	
ألعضاء مجلس اإلدارة المستجدين يغطي نشاط 

الشركة وطبيعة أعمالها وجوانبها المالية 
والقانونية.

سجل الحضور لجنة الماكفآت والترشيحات لعام 2022م

صفة العضويةأعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

 االجتماع
األول

 2٤ فبراير

 االجتماع
الثاني

 07 مارس

 االجتماع
الثالث

 0٦ يوليو

 االجتماع
الرابع

 13 أكتوبر

 االجتماع
الخامس

 30 نوفمبر

حضرحضرحضرحضرحضررئيس اللجنةأ/ أحمد علي أبو تلف

حضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنةم/ محمد عبدالرحمن الزهراني

حضرحضرحضرحضرحضرعضو اللجنةأ/ ناصر ناصر النويصر

اإلدارة التنفيذية
التوصية لمجلس اإلدارة بالسياسات والمعايير  	

المناسبة لتعيين أعضاء اإلدارة التنفيذية، وتحديد 
القدرات والمهارات المطلوبة ومراجعتها بشلك 

دوري لضمان مالءمتها للتغييرات التي قد تطرأ 
على األهداف االستراتيجية للشركة والمهارات 

والمؤهالت الالزمة لتحقيقها.

وضع األوصاف الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية  	
مع مراجعة الهيلك التنظيمي للشركة وتقديم 

التوصيات بشأن أي تغييرات يمكن إجراؤها.

وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور  	
منصب أحد كبار التنفيذيين والتوصية في هذا 

الشأن.

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات 
واجتماعاتها

تتألف لجنة الماكفآت والترشيحات من ثالثة أعضاء، 
وفيما يلي تواريخ انعقاد اجتماعاتها خالل عام 

2٠22م، وتفاصيل ذلك. 
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ثالثًا: لجنة إدارة المخاطر
ُتشلك لجنة إدارة المخاطر من ثالثة إلى خمسة 

أعضاء من مجلس اإلدارة، وذلك وفًقا لالئحتها، 
ويعّين مجلس اإلدارة أعضاءها.

وفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجان 
المشابهة لهذه اللجنة في الئحة حوكمة الشراكت 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتولى لجنة إدارة 

المخاطر األدوار والمسؤوليات الواردة على النحو 
ل أدناه الُمفّصَ

العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع سياسة شاملة  	
إلدارة المخاطر، بما يتماشى مع طبيعة أعمال 

الشركة وأنشطتها وأهدافها واستراتيجيتها 
والتوصية لمجلس اإلدارة العتمادها.

مراجعة السياسة الشاملة إلدارة المخاطر بشلك  	
دوري للتأكد من مالءمتها للتغييرات التي قد 

تطرأ على البيئات الداخلية أو الخارجية التي تعمل 
فيها الشركة، أو التشريعات المنظمة ألعمالها، 

أو أهدافها االستراتيجية، أو غيرها، وتقديم 
التوصيات بالتغييرات المقترحة إلى مجلس اإلدارة.

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن المستوى المقبول  	
للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكيفية 
الحفاظ على ذلك المستوى، والتأكد والتحقق، 

بعد موافقة مجلس اإلدارة، من عدم تجاوز 
الشركة له.

التحقق من جدوى استمرارية الشركة ومواصلة  	
نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد 

استمراريتها بشلك سنوي.

اإلشراف على نظام إدارة المخاطر في الشركة  	
وتقييم فعاليته ومتابعة أي مخاطر قد تتعرض 

لها الشركة.

إعادة التقييم الدورية لقدرة الشركة على تحمل  	
المخاطر أو التعرض لها من خالل إجراء اختبارات 

االستمرارية في تصريف األعمال في الظروف 
المشددة وغيرها من المقاييس.

إعداد تقارير مفّصلة عن التعرض للمخاطر  	
والخطوات المقترحة إلدارتها وتقديم تلك التقارير 

إلى مجلس اإلدارة.

تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن جميع  	
المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.

التحقق من توفر الموارد واألنظمة الاكفية إلدارة  	
المخاطر وتقديم التوصيات لمجلس اإلدارة في 

هذا الشأن.

مراجعة الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر وتقديم  	
التوصيات في هذا الشأن العتمادها من مجلس 

اإلدارة.

التحقق من استقاللية موظفي إدارة المخاطر  	
وابتعادهم عن أي نشاط قد يعرض الشركة 

للمخاطر.

التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر  	
لجميع المخاطر المحيطة بالشركة والعمل على 

تعزيز الوعي بالمخاطر.

مراجعة المسائل التي تثيرها لجنة المراجعة والتي  	
ربما تؤثر على إدارة المخاطر.

أعضاء لجنة المخاطر واجتماعاتها
تتألف لجنة إدارة المخاطر في شركة كيان 

السعودية من خمسة أعضاء، وفيما يلي تواريخ 
انعقاد اجتماعاتها خالل عام 2٠22م، وتفاصيل ذلك. 

اإلدارة التنفيذية

موجزات تعريفية عن أعضاء اإلدارة 
التنفيذية

الوظيفة الحالية
رئيس الشركة 	

رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبيتانول  	
المحدودة "سابوكو"

عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للميثانول )ابن  	
سينا( - تابعة لشركة )سابك(

عضو مجلس إدارة الشركة السعودية  	
للميثاكريليت )سماك( - تابعة لشركة )سابك(

المهندس
متعب بن زيد الشهراني 

الوظائف السابقة والخبرات
رئيس الشركة السعودية للميثانول "الرازي" -  	

تابعة لشركة )سابك(

المدير التنفيذي للتشغيل في شركة )بتروكيما(   	
- تابعة لشركة )سابك(

المدير التنفيذي للتشغيل في شركة )كيما(  -  	
تابعة لشركة )سابك(

مدير أعلى التفتيش وإدارة االصول في شركة  	
)كيما(  - تابعة لشركة )سابك(

مدير أعلى تشغيل االوليفينات في شركة )كيما(   	
- تابعة لشركة )سابك(

حصل المهندس متعب على درجة الماجستير 
التنفيذي في إدارة األعمال ودرجة الباكلوريوس في 

الهندسة الكيميائية.

سجل الحضور لجنة المراجعة لعام 2022م

صفة العضويةأعضاء لجنة المراجعة
االجتماع األول

 13 فبراير
االجتماع الثاني

 02 يونيو
االجتماع الثالث

 09 أكتوبر
االجتماع الرابع

 01 ديسمبر

حضرحضرحضرحضررئيس اللجنةم/محمد عبدالرحمن الزهراني 

حضرحضرحضرحضرعضو اللجنةد/ وليد أحمد الشلفان 

حضرحضرحضرحضرعضو اللجنةأ/ بشار طالل كيالي

حضرحضرحضرحضرعضو اللجنةم/ عهد  عبدالعزيز عويضة

حضر---عضو اللجنةد/ فهد عبدالعزيز الشريهي )١( 

)١( تم تعيينه عضوًا في لجنة المخاطر اعتبارًا من ١١ أكتوبر 2٠22م

الوظيفة الحالية
المدير التنفيذي للمالية والتخطيط 	

الوظائف السابقة والخبرات
مدير اعلي للخدمات المالية - الشركة الشرقية  	

للبتروكيماويات )شرق( - تابعة لشركة )سابك(

قائد فريق المحاسبة - الشركة المتحدة للتنمية  	
التجارية

عضو فريق المراجعة- مكتب هاشم عمر خياط  	
محاسب قانوني

األستاذ
أيمن بن فؤاد خياط

عضو مجلس مستخدمي خدمات المحاسبة  	
بسابك للخدمات المشتركة

عضو الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 	

عضو جمعية المحاسبة السعودية 	

عضو معهد المراجعين الداخليين بالواليات  	
المتحدة االمريكية

حصل األستاذ أيمن على درجة الباكلوريوس في 
المحاسبة.
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الوظيفة الحالية
المدير التنفيذي لقطاع الصيانة 	

 

الوظيفة الحالية
المدير التنفيذي لتشغيل البوليمرات  	

 
الوظائف السابقة والخبرات

المدير التنفيذي للصيانة 	
مدير أعلى تشغيل مصانع البوليمرات في شركة  	

كيان السعودية

الوظيفة الحالية
 المدير التنفيذي لتشغيل المنتجات الكيميائية 	

 عضو مجلس إدارة شركة البيتانول المحدودة 	

الوظيفة الحالية
المدير التنفيذي للدعم التقني 	

امين سر لجنة المخاطر 	

المهندس
عبدالرحمن بن يحيى حكمي

األستاذ
محمد بن خالد الثواب

المهندس
ماجد بن عبدالرحمن الثمالي

المهندس
خميس بن سعيد الدوسري 

الوظائف السابقة والخبرات
المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية في شركة  	

)ابن زهر( - تابعة لشركة )سابك(

المدير التنفيذي لقطاع الصيانة في شركة )ابن  	
زهر(  - تابعة لشركة )سابك(

مدير أعلى الصيانة في شركة )المتحدة( - تابعة  	
لشركة )سابك(

مدير أعلى الدعم الهندسي في شركة  	
)المتحدة( - تابعة لشركة )سابك(

حصل المهندس عبدالرحمن على درجة الباكلوريوس 
مدير أعلى للصيانة الدورية في شركة كيان  	في  الهندسة الكهربائية.

السعودية
مدير أعلى للصيانة المركزية في شركة كيان  	

السعودية
مدير أعلى إدارة تطوير الموظفين والتحسين  	

المستمر في شركة كيان السعودية

حصل األستاذ محمد على درجة دبلوم عالي في 
الصناعة  التشغيلية.

الوظائف السابقة والخبرات
المدير التنفيذي للشؤون الفنية ) الشركة  	

الشرقية للبتروكيماويات(

مدير أعلى إدارة هندسة األصول  	

حصل المهندس ماجد على درجة الباكلوريوس في 
الهندسة المياكنيكية.

الوظائف السابقة والخبرات
مدير اعلى إلدارة األصول الهندسية 	
مدير اعلى إلدارة تشغيل مصانع األمينات 	

مدير اعلى إلدارة صيانة المنتجات الكيميائية 	

حصل المهندس خميس على درجة الباكلوريوس 
في الهندسة المياكنيكية.

اإلدارة التنفيذية

الوظيفة الحالية
المدير التنفيذي لدعم التشغيل والمنتجات  	

المتخصصة

أمين سر مجلس اإلدارة 	

أمين سر لجنة الماكفآت والترشيحات 	

 

األستاذ 
فيصل بن عبدالعزيز الحواس

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى إلدارة تخطيط األعمال في شركة كيان  	

السعودية
مدير أعلى إلدارة تطوير ومراقبة المشاريع في  	

شركة كيان السعودية
مدير أعلى إلدارة تشغيل األمينات في شركة كيان  	

السعودية
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية  	

للبيوتانول المحدودة

حصل األستاذ فيصل على درجة الباكلوريوس في 
علوم الحوسبة ودرجة الماجستير في إدارة األعمال  

وشهادة البرنامج التنفيذي في إدارة العمليات 
وسلسلة القيمة.
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الماكفآت

في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة وأعضاء لجانه، على النحو المنصوص عليه في 

نظام الشراكت، والئحة حوكمة الشراكت، والضوابط 
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشراكت 

الخاصة بالشراكت المساهمة المدرجة، والنظام 
األساس لشركة كيان السعودية، تكون ماكفآت 
أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة، واإلدارة 

التنفيذية وفًقا لهذه القواعد والمبادئ.

أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة
يحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة  	

الماكفآت والترشيحات، ماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة وفًقا للمبادئ التالية:

أنها متوافقة مع األهداف االستراتيجية 	 
للشركة، وتمثل عاماًل لتحفيز أعضاء مجلس 

اإلدارة وأعضاء لجانه على تحقيق هذه 
األهداف وتعزيز قدرة الشركة على تطوير 

أعمالها والحفاظ عليها.

أنها مالئمة لطبيعة أعمال الشركة وحجمها 	 
وأنشطتها والمهارات والخبرات المطلوبة من 

األعضاء.

ن الشركة من استقطاب األعضاء ذوي 	  أنها تمكِّ
الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة 

الشركة على تحقيق أهدافها.

يحق لعضو مجلس اإلدارة الحصول على ماكفأة  	
سنوية قدرها 2٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل عضوية 

مجلس اإلدارة.

يحق لعضو مجلس اإلدارة الُمشارك في اللجان  	
المنبثقة عنه )بما في ذلك لجنة المراجعة( 

الحصول على ماكفأة سنوية مقدارها ١٥٠,٠٠٠ ريال 
سعودي سواء اكن العضو مشاراًك في لجنة واحدة 

أو لجان عدة.

يحق للعضو، من غير أعضاء مجلس اإلدارة،  	
الُمشارك في لجنة تابعة لمجلس اإلدارة )بما في 
ذلك لجنة المراجعة( الحصول على ماكفأة سنوية 
قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي، سواء اكن مشاراًك في 

لجنة أو لجان عدة.

مصالح اإلدارة التنفيذية في 2022م

اكن لبعض أعضاء اإلدارة التنفيذية في شركة كيان 
السعودية وأزواجهم وأوالدهم القصر بعض 

المصالح في أسهم الشركة خالل عام 2٠22م على 
النحو المفصل فيما يلي.

يحق للشركة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  	
يلحق بسمعتها واسترداد ما ُصرف من ماكفآت 

وتعويضات، بجانب أي تاكليف أخرى تحملتها 
الشركة، وذلك في حال:

ارتاكب العضو عمل ُمخل بالشرف واألمانة، أو 	 
تزوير، أو مخالفة لألنظمة واللوائح المعمول 

بها في نطاق المملكة العربية السعودية أو 
أي بلد آخر.

عدم قيام العضو بمسؤولياته ومهامه 	 
وواجباته المنوط به القيام بها، مما يترتب عليه 

اإلضرار بمصلحة الشركة.

إنهاء عضوية العضو، بقرار صادر من الجمعية 	 
العامة، بسبب تغيبه عن حضور ثالثة اجتماعات 

متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع 
يقبله مجلس اإلدارة.

اإلدارة التنفيذية
يحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة الماكفآت  	

والترشيحات، ماكفآت أعضاء اإلدارة التنفيذية وفًقا 
للمبادئ  التالية:

أنها متوافقة مع األهداف االستراتيجية 	 
للشركة، وتمثل عاماًل لتحفيز أعضاء اإلدارة 

التنفيذية على تحقيق هذه األهداف وتعزيز 
قدرة الشركة على تطوير أعمالها والحفاظ 

عليها.

أنها مالئمة لطبيعة أعمال الشركة وحجمها 	 
وأنشطتها والمهارات والخبرات المطلوبة.

ن الشركة من استقطاب كبار 	  أنها تمكِّ
التنفيذيين من ذوي القدرات والمهارات 

والمؤهالت المطلوبة لتعزيز قدرة الشركة 
على تحقيق أهدافها.

أنها ال تتسبب في أي تضارب في المصالح من 	 
شأنه أن يؤثر سلًبا على مصالح الشركة 

وقدرتها على تحقيق أهدافها.

نهاية العامبداية العام

العضو
 عدد

األسهم
 أدوات
الدين

 نسبة
التملك

 عدد
األسهم

 أدوات
الدين

 نسبة
التملك

 صافي
التغيير

 نسبة
التغيير

--------المهندس/ متعب الشهراني *

٠%---٣٠٠--٣٠٠األستاذ/ أيمن خياط

--------المهندس/ عبدالرحمن حكمي

--------المهندس/ ماجد الثمالي

--------األستاذ/ فيصل الحواس

--------األستاذ/ محمد الثواب

--------المهندس/ خميس الدوسري

* تم تعيينه رئيسًا للشركة خلفًا للمهندس عمر الرحيلي في 24 يوليو 2٠22م.
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ماكفآت أعضاء لجان مجلس اإلدارةماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ماكفآت أعضاء اللجان التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م

ماكفآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
ماكفآت كبار التنفيذيين بمن فيهم رئيس الشركة والمدير التنفيذي للمالية التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية 

في ٣١ ديسمبر 2٠22م

الماكفأة المتغيرة**الماكفأة الثابتة

مبلغ معين )1(
بدل حضور 

جلسات المجلس
مجموع بدل حضور 

المجموعجلسات اللجان

أواًل: األعضاء المستقلين

١٥٧,26٠١9,٧٣9١٥,٠٠٠١9١,999أ/ أحمد علي أبوتلف

١٥٧,26٠2١,4٧9٣٨,٨١٥2١٧,٥٥٥أ/ بشار طالل كيالي

١٥٧,26٠26,٥9١١٨,9٨٥2٠2,٨٣٧م/عهد عبدالعزيز عويضه
42,٧4٠٠٠42,٧4٠أ/ طارق عبدهللا العبدالهادي)١(

42,٧4٠٠٠42,٧4٠أ/ يحيى عيسى االنصاري)١(
42,٧4٠٠٠42,٧4٠م/ علي سعيد الخريمي)١(

6٠٠,٠٠٠6٧,٨١٠٧2,٨٠٠٧4٠,6١٠المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

١٥٧,26٠١٨,٧2٥٠١٧٥,9٨٥م/ أحمد طريس الشيخ

2٠٠,٠٠٠١٥,٧2٥2٧,٠٠٠242,٧2٥م/ محمد عبدالرحمن الزهراني

2٠٠,٠٠٠2٣,6٧٥٣٧,2٠٥26٠,٨٨٠د/ وليد أحمد الشلفان 

١٥٧,26٠٥,94٠2١,26٥١٨4,46٥أ/ خالد علي القرني)2(

٠9,٠٠٠٣,٠٠٠١2,٠٠٠د/ فهد عبدالعزيز الشريهي)٣(

42,٧4٠٠٠42,٧4٠م/ عمر عبدهللا العمودي)١(

42,٧4٠٠٠42,٧4٠م/ سلطان محمد بن بتال)١(

96١,٥٣٥  ٨٨,4٧٠    ٧٣,٠6٥ ٨٠٠,٠٠٠المجموع

)*( المبلغ المعين يمثل الماكفأة السنوية عن عضوية مجلس اإلدارة لعام 2٠2١م والتي تم صرفها بعد موافقة الجمعية العامة في ابريل 2٠22م.
)**( اليوجد ماكفآت متغيرة.

)***( المبلغ المعين لألعضاء غير التنفيذيين دفع إلى حساب شركة سابك بناًء على طلب العضو.
١( انتهت عضويته بتاريخ نهاية دورة المجلس ١9 مارس 2٠2١م.

2( انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 2٨ فبراير 2٠22م.
٣( تم تعيينه عضوًا في مجلس اإلدارة اعتبارًا من ١ مارس2٠22م، كما تم تعيينه عضوًا في لجنة المخاطر اعتبارًا من ١١ أكتوبر 2٠22م.

المجموعبدل حضور الجلساتالماكفآت الثابتة )عدا بدل الحضور(العضو

أعضاء لجنة المراجعة

 171,2٦5 ١٥٠,٠٠٠2١,26٥أ/ خالد علي القرني )**(

 172,2٦5 ١٥٠,٠٠٠22,26٥د/ وليد أحمد الشلفان )**(

 172,559 ١٥٠,٠٠٠22,٥٥9أ/ بشار طالل كيالي

 1٦5,000 ١٥٠,٠٠٠١٥,٠٠٠أ/ يحيي عيسى األنصاري

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

١٥٠,٠٠٠١٥,٠٠٠1٦5,000أ/ أحمد علي أبو تلف

١٥,٠٠٠15,000-م/ محمد عبدالرحمن الزهراني 

١٥٠,٠٠٠١٥,٠٠٠1٦5,000أ/ ناصر ناصر النويصر )**(

أعضاء لجنة المخاطر

١٥٠,٠٠٠١2,٠٠٠1٦2,000م/محمد عبدالرحمن الزهراني )**(

١2,٠٠٠12,000-د/ وليد أحمد الشلفان 

١2,٠٠٠12,000-أ/ بشار طالل كيالي

١٥٠,٠٠٠١2,٠٠٠1٦2,000م/ عهد  عبدالعزيز عويضة

٣٣,699٣,٠٠٠3٦,٦99د/ فهد عبدالعزيز الشريهي )١( )**(

)١( بدأت عضويته في اللجنة بتاريخ ١١ أكتوبر 2٠22م.
)**( الماكفأة الثابتة دفعت إلى حساب شركة سابك بناًء على طلب العضو.

الماكفأة المتغيرةالماكفأة الثابتة
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التنفيذيين 
٣,٣٨6,٠٧9.٥٥١,٠9٣,٠١6.٧٧22٨,٠٠٠4,٧٠٧,٠96.٣2--١,١٧٧,2٨62٥٧,١6١-٣,4٣4,449--٦,1٤1,5٤5.32

ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م
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اإلقرارات

تقييم أداء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة عنه
اعتمد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة 

الماكفآت والترشيحات، معايير األداء واآلليات الالزمة 
لتقييم أداء مجلس اإلدارة نفسه وأداء اللجان 

المنبثقة عنه.

جريت عملية التقييم لعام 2٠22م، تحت إشراف  وقد اأُ
لجنة الماكفآت والترشيحات، وتضمنت المهام 
والمسؤوليات الخاصة بمجلس اإلدارة ولجانه 

المنبثقة، وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف، 
كما تضمنت اقتراح اإلجراءات التي يجب اتخاذها بما 

يتماشى مع مصالح الشركة.

أظهرت نتائج التقييم أن مجلس اإلدارة يعمل 
بكفاءة من جميع النواحي الجوهرية.

مراجعة نظام الرقابة الداخلية
أجرت إدارة المراجعة الداخلية في شركة كيان 

السعودية مراجعات دورية على مدار العام للتحقق 
من فعالية نظام الرقابة الداخلية، مع التركيز على 

اثنين من المخاطر الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على 
أعمال الشركة

استخدام منهجية المراجعة القائمة على تحديد  	
المخاطر.

تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية لخطط المراجعة  	
المعتمدة من لجنة المراجعة

يؤدي المراجع عملية تقييم لفعالية نظام الرقابة 
الداخلية، كجزء من مراجعته للقوائم المالية 

النهائية للشركة. عالوًة على ذلك، تأكدت لجنة 
المراجعة من تنفيذ إدارة المراجعة الداخلية لخطط 

المراجعة المتفق عليها لعام 2٠22م، باستقاللية 
تامة، ومن أن مراجع الحسابات قد أكمل عمله 

بطريقة مهنية مالئمة وباستقاللية تامة، وأنه 
راجع جميع البيانات والوثائق الالزمة ألداء واجباته 

ومهامه.

كما تأكدت لجنة المراجعة من اإلجراءات التي تتبعها 
إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشركة لدراسة 

المالحظات وتصحيحها بالتنسيق مع اإلدارات 
المعنية، حيث لم ُتظهر عمليات المراجعات المشار 
اليها أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية 

للشركة.

وأحاطت لجنة المراجعة مجلس اإلدارة بشلك دوري 
بالمستجدات المتعلقة بمهام لجنة المراجعة خالل 

العام.

العالقة بين الماكفآت والسياسات المعمول 
بها

يحدد مجلس اإلدارة، بناًء على توصية لجنة الماكفآت 
والترشيحات، ووفق ما اعتمدته الجمعية العامة 

لشركة كيان السعودية، ماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة وأعضاء اللجان غير األعضاء 

في مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة التنفيذية.

ومن ثم، فهم يستحقون الماكفآت الممنوحة لهم، 
وال يوجد، تباًعا، أي انحراف جوهري عن السياسات 

المعمول بها.

المعامالت مع األطراف ذوي العالقة
تقوم )سابك( وبعض شراكتها بتسويق وبيع 

منتجات شركة كيان السعودية وتوريد المواد الخام 
لها ودعمها بالتراخيص الفنية والخدمات 

المشتركة والخبرات اإلدارية والفنية والتقنية 
والقانونية حسب الحاجة تقوم  وتقديم خدمات 

مناولة المواد والمواد الخام وغيرها من الخدمات 
والعقود والتي تعتبر من األعمال داخل المجموعة.

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة شركة كيان السعودية بما يلي:

عّدت بشلك صحيح.. ١     أن سجالت الحسابات اأُ

عد على أسس . 2     أن نظام الرقابة الداخلية اأُ
سليمة وُنفذ بفاعلية.

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

سبب عدم التطبيقالوصفالمادة/الفقرة

المادة الرابعة والخمسون: تكوين لجنة المراجعة،
الفقرة ب

يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة 
فقرة استرشاديةعضًوا مستقاًل

المادة الخامسة والتسعون: تشكيل لجنة حوكمة 
الشراكت

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، سنوًيا 
على األقل، بالتقارير والتوصيات التي 

تتوصل إليها.

مادة استرشادية

إقرارات اإلدارة
تقر إدارة شركة كيان السعودية بما يلي:

نت تطبيقات رشيدة في . ١ تبنت الشركة وضّمَ
حوكمة الشراكت، وفًقا لقواعد ولوائح حوكمة 

الشراكت الصادرة عن الهيئات التنظيمية، ووفًقا 
للمبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها. 

فقد وضعت الشركة اإلطار العام لحوكمتها، 
والذي يتضمن مجموعة من اللوائح والسياسات 

التي تحدد من خاللها األدوار والمسؤوليات 
وكيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها والرقابة على 

تنفيذها، وذلك في ضوء قواعد الشفافية التي 
تحقق المساءلة وتعزز كفاية األداء، بناًء على 
األنظمة واللوائح ذات العالقة. ويتابع مجلس 

اإلدارة تنفيذ أنظمة الحوكمة هذه للتحقق من 
نزاهتها ودقتها، وضمان االلتزام بأفضل 

ممارسات الحوكمة، وضمان اعتماد وتطبيق 
أفضل األنظمة الدولية للرقابة واالمتثال وااللتزام، 

والتي تكفل حقوق الموظفين والمساهمين 
والمستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء.

كما أن الشركة تطّبق جميع األحاكم الواردة في 
الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن هيئة السوق 

المالية، باستثناء األحاكم الواردة أدناه:
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    أنه ليست هناك أية عقوبة أو جزاء أو تدبير . 2
احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة 
من الجهة المختصة أو من أية جهة إشرافية 

أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

أن الشركة لديها مراجع داخلي، وليست هناك . ٣
أي توصية من لجنة المراجعة بشأن هذا 

المراجع.

    أنه ليس هناك تعارض بين توصيات لجنة . 4
المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة، التي تتضمن 
تعيين مراجع حسابات الشركة وتحديد أتعابه 

عن السنة المالية 2٠22م.

 أن القوائم المالية الموحدة للشركة قد أعدت . ٥
خالل السنة المالية 2٠22م، وفًقا للمعايير 

المعتمدة من قبل الهيئة السعودية 
للمراجعين والمحاسبين.

    أن الشركة لم تصدر أو تمنح أي حقوق تحويل أو . 6
اكتتاب بموجب أي أدوات دين قابلة للتحويل أو 

أوراق مالية تعاقدية أو ضمانات أو حقوق 
مماثلة.

أنه ليس هناك أي عمليات استرداد أو شراء أو . ٧
إلغاء من جانب الشركة ألي أدوات دين قابلة 

لالسترداد.

أن الشركة لم تبرم أي عقود فيها مصلحة . ٨
جوهرية ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو  كبار 

التنفيذيين أو أي شخص له عالقة بأي منهم.

أنه ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل . 9
بموجبها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد  كبار 

التنفيذيين عن أي رواتب أو ماكفآت.

أنه ليس هناك أي ترتيبات أو اتفاقيات تنازل . ١٠
بموجبها أي من مساهمي الشركة عن 

حقوقه في األرباح.

أن تقرير مراجعي الحسابات ُيظهر أن القوائم . ١١
المالية الموحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، 

وليست هناك أي تحفظات تجاهها.

أن مجلس اإلدارة لم يصدر أي توصية بتغيير . ١2
مراجع الحسابات قبل انتهاء فترته التي عين 

لها.

لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي . ١٣
تغيير في ملكية األسهم خالل السنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر 2٠22م.

ال توجد اي اعمال منافسة للشركة أو ألي من . ١4
فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها  أي 

عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.

البيان الختامي

بعد حمد هللا وشكره، يتقدم مجلس اإلدارة بفائق 
العرفان واالمتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه هللا، 

وإلى ولي عهده ورئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد 

العزيز آل سعود وإلى أمير المنطقة الشرقية صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، 

وإلى سمو نائب أمير المنطقة الشرقية صاحب 
السمو الملكي األمير احمد بن فهد بن سلمان بن 

عبد العزيز، على ما قدموه للشركة من مساندة 
ومؤازرة لدفع النهضة الصناعية في مملكتنا 

الغالية. 

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يقدم شكره لاكفة 
العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود فعالة 

طوال العام مثمًنا ومقدًرا تفاعل مساهمي 
الشركة وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات 
العالقة، سائلين هللا جلت قدرته أن يحفظ لنا بالدنا 

ومقدراتنا، وأن يحقق لهذه الشركة الوطنية لك 
التقدم واالزدهار. 

وهللا ولي التوفيق 

                                                                                                                             
مجلس اإلدارة
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