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وعلى الرغم من التحديات التي تواجه السوق على مدار السنوات 
القليلة الماضية، حققت الشركة رقمًا قياسيًا جديدًا في نمو 

مبيعاتها عام 2019 بقيادة رئيسها المهندس عمر الرحيلي، حيث 
ازدادت مبيعاتها بنسبة وصلت إلى %6 أي ما يعادل أكثر من 
ثالثة ماليين طن متري. وتم هذا النجاح بفضل اإلدارة الجيدة 

لمخزون الشركة وبرنامج التحول طويل المدى الذي يسهم في 
تحسين األداء العام للشركة منذ عام 2015.

وفــي الوقــت الــذي يواجــه فيــه منتجــو البتروكيماويــات تحديــات 
كبيرة تشــمل انخفاض أســعار الســوق بســبب المشــكالت التجارية 

بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة والمنافســة المتزايــدة وارتفــاع 
تكاليــف التشــغيل ومخاطــر األمــن الســيبراني، باإلضافــة إلــى 

تداعيــات فايــروس كورنــا )COVID - 19( تحقــق شــركة )كيــان 
الســعودية( نجاحــات متتاليــة مــن خــالل التركيــز علــى كفــاءة األداء 

واالســتثمارات االســتراتيجية. وعلــى ســبيل المثــال، أســهمت 
مجموعــة مــن المبــادرات التــي تركــز علــى القيمــة فــي عــام 2018 

فــي تحقيــق أعلــى دخــل صــاٍف للشــركة حيــث وصــل إلــى 1.7 مليــار 
ريال ســعودي.

وتستثمر الشركة في مجال التقنية واالبتكار بشكل كبير وتركز 
على تحقيق التحول الرقمي واالعتماد على الذكاء االصطناعي 

لتعزيز عملياتها وتوفير خدماتها للزبائن. ويعد البحث والتطوير من 
مجاالت االستثمار األساسية لشركة كيان السعودية وذلك بهدف 

تنويع محفظتها االستثمارية والوصول إلى أسواق جديدة.

تعزيز المبيعات

شركة كيان السعودية للبتروكيمياويات )كيان السعودية( 

www.saudikayan.com.sa
سنة التأسيس: 2007

عدد الموظفين: 1,521 موظف
القيمة السوقية: 21.45 مليار ريال سعودي

تنتج شركة )كيان السعودية( أكثر من 20 منتجًا 
بتروكيماويًا وثانويًا ووسيطًا بما في ذلك اإليثيلين 

والبروبيلين وإيثيلين جليكول والبولي بروبيلين والبولي 
إيثيلين عالي ومنخفض الكثافة والبولي كربونات 

والفينوليك والبيسفينول-أ واإليثانوالمين واإليثوكسيل 
والكحول الدهني الصناعي. وُتستخدم هذه المنتجات 

في العديد من المجاالت مثل إنتاج المواد األولية 
الصناعية واألدوية وألياف البوليستر التي تستخدم في 

صناعة النسيج ومواد التبريد والدهانات.

يمثل المواطنون السعوديون 
نسبة 92% من موظفي شركة 

)كيان السعودية(

وتولي شركة )كيان السعودية( اهتمامًا خاصًا لالستثمار في 
مواردها البشرية بهدف تعزيز قدرات وكفاءة وإنتاجية موظفيها 
الذين يصل عددهم إلى 1,521 موظف، حيث يمثل المواطنون 
السعوديون 92% منهم. ومن خالل التعاون مع شركة )سابك( 

عبر برنامج “نساند™” ووزارة الطاقة عبر برنامج المجموعات 
الصناعية، تعزز الشركة نموها وتدير أعمالها وتوفر فرص عمل 

جديدة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وساهم إدراج الشركة في تداول السعودية في تعزيز عالمتها 
التجارية والوصول إلى رأس مال جديد ودعم ممارسات الحوكمة 

والشفافية.

رؤيتنا
نطمح إلى تحقيق الريادة في ضمان أعمال تجارية آمنة يمكن 
االعتماد عليها وأن نصبح المورد المفضل لدى الزبائن والخيار 

األول للموظفين وأن نحقق أرباحًا مستدامة.

رسالتنا
• ضمان بيئة عمل آمنة وسليمة بما يسهم في حماية البيئة 

المحيطة والمجتمع.

• توفير منتجات فائقة الجودة.

• تزويد مواردنا البشرية بالخبرة الكافية لمواجهة التحديات في 
بيئة عمل إيجابية.

• ضمان كفاءة أعمال الشركة وأرباحها مع السعي إلى 
االستفادة من فرص النمو لتحقيق القيمة للمساهمين.
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نركز في شركة )كيان السعودية( على تحقيق أهدافنا التجارية 
من خالل اعتماد استراتيجية تستند إلى القيم التالية:

• أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة واألمن

• الموظفون ومنظومة العمل

• النزاهة والموثوقية

• اإلنتاج

• الطاقة واالستدامة

• استراتيجية قيادة التكلفة

• تحقيق القيمة واألرباح.

يعتبر ضمان بيئة عمل آمنة وصحية لموظفينا ومقاولينا 
ومجتمعنا بأكمله من أبرز أولوياتنا. باإلضافة إلى ذلك، نلتزم 

بالحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية من خالل اعتماد 
أساليب فعالة وآمنة للتخلص من النفايات والتحكم بانبعاثات 
جميع الملوثات المحتملة وتنفيذ برامج االستدامة إلعادة تدوير 

النفايات أو التخلص منها بطريقة آمنة وصديقة للبيئة.

وألننا نعتز ونفخر بموظفينا، فقد اعتمدنا استراتيجية تتألف من 
ثالثة محاور لتعزيز رأس مالنا البشري وتشمل:

• استقطاب أفضل المواهب في السوق من خالل توفير فرص 
عمل مميزة وبيئة عمل تنافسية ومتنوعة.

• تعزيز قدرات الموارد البشرية من خالل تقييم كفاءتها واستخدام 
منصات التطوير لتعزيز المشاركة في العمل والتوجيه والتدريب 

باإلضافة إلى التعاون مع المؤسسات الصناعية.

• الحفاظ على المواهب من خالل اعتماد نظام إلدارة األداء 
يتسم بالشفافية وتوضيح المهام والمسؤوليات وإطالق 

برامج المكافآت والتكريم وتنظيم الفعاليات االجتماعية 
وبرامج مزايا الموظفين.

وفي عام 2017، قمنا بتحديث شهادة اآليزو الخاصة بنا إلى 
إصدار آيزو 09001 لسنة 2015. حيث نمتلك شهادة آيزو 17025 

لنظام إدارة المختبرات وآيزو 27001 لنظام إدارة المعلومات 
األمنية باإلضافة إلى آيزو 22301 لنظام إدارة استمرارية األعمال. 

كما نجحنا في الحصول على شهادات أخرى مثل ممارسات 
التصنيع الجيدة وشهادة حالل وشهادة كوشر. وتعكس أنظمة 

اإلدارة في الشركة تفوقنا والتزامنا بالمعايير الدولية.

قمنا في )كيان السعودية( بإقرار استراتيجية إلعادة هيكلة 
القروض بهدف تقليل إجمالي القروض المستحقة وتكاليف 

التمويل. وتم تنفيذ االستراتيجية وفق مرحلتين على مدار العام. 
وأثمرت المرحلة األولى عن توقيع اتفاقية ألكبر عملية إلعادة 
التمويل في المملكة بقيمة 7.5 مليار ريال سعودي مع البنك 
األهلي التجاري في يونيو 2019. وتم تنفيذ المرحلة الثانية من 

االستراتيجية في ديسمبر 2019 بتوقيع اتفاقية بقيمة 1.5 مليار 
ريال سعودي مع البنك السعودي الفرنسي.

وقــد حرصنــا علــى أن تتوافــق جميــع هــذه االتفاقيــات مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية وأن تتماشــى اســتراتيجيتنا مــع أهدافنــا 

الراميــة إلــى خفــض التكاليــف التشــغيلية والتمويليــة لتحســين 
األربــاح. باإلضافــة إلــى تركيزنــا لإلســتغالل األمثــل للقيــم والمــواد 

األوليــة، وإدارة كفــاءة األصــول والممتلــكات للوصــول إلــى 
أهدافنــا الطموحــة.

1.7 مليار ريال
صافي الدخل األعلى على اإلطالق

موقع شركة سابك - جيلين

قطاع المواد األساسية


