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المحتــــــــــــــويات
 

تقرير مجلس اإلدارة أواًل
 

 والنشاط التأسيس .

 التشغيل واإلنتاج .

الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر .

التسويق والمبيعات .

 األصول والخصوم ونتائج األعمال .

التحليل الجغرافي لإليرادات .

 التشغيلية العملياتالفروقات الجوهرية في  .

القانونيينيناإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسب .

 سياسة توزيع األرباح .

 التغير في ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة .

وصف ألنشطة أدوات الدين .

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع .

دارة وكبار التنفيذيينمصالح أعضاء مجلس اإل .

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .

لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها .

الرواتب والتعويضاتالتنازل عن  .

العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها .

إقرارات مجلس اإلدارة .

السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخليةنتائج المراجعة  .
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التنازل عن األرباح .

الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة .

وصف ألي صفقة بين الشركة واألطراف ذات العالقة .

حوكمة الشركة .

المدفوعات النظامية المستحقة .

المخصصات لمصلحة موظفي الشركة .

استثمار الموارد البشرية .

الجتماعيةالمسؤولية ا .

السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة المهنية .
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االستدامة .

االعتمادية .
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التوصيات .

الكلمة الختامية 

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية ثانيًا
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 الرئيس:
 يوسف بن عبدالله البنيان األستاذ       

 األعضاء:
 الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس       

 المهندس سامي بن محمد العصيمي       

 األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر       

 األستاذ علي بن معيض الشمراني       

 صالح الشيخالمهندس قاسم بن        

 المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين       

        

 رئيس الشركة:
 المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ       
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 تقرير مجلس اإلدارة 

 

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته،

ــنوي     ــركة الكرام تقرير  السـ ــاهمي الشـ ــاب( أن يقدم لمسـ ــركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينسـ ــر مجلس إدارة شـ يسـ

م، المعد وفقًا لمتطلبات الئحة حوكمة الشــــركات وقواعد التســــجيل  ديســــمبر  للســــنة المالية المنتهية في 

 لسعودي، والنظام األساسي للشركة. نظام الشركات اوواإلدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية، 
 

والجهود التي تبذلها لتعزيز  ،وخططها المســتقبليةمعلومات عن انشــطة الشــركة وادائها وانجازاتها  يســتعرض التقرير 

ــاهمتها في تنمية    ــناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية ومســـــ ــاهميها، ودعم صـــــ ــركة في تنمية حقوق مســـــ أداء الشـــــ

ــاد الوطني، وذل    باتها الختامية           االقتصـــــــــ ــا نة المالية المنتهية في        ومركزها المالي    وفقًا لما ورد في حســـــــــ ــ  للســــــــ

 م.//

 

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهد  األمين،     

ــمو و ــيدة على ما قدمو  لدعم ســــ ــيما الدعم  ير  ولي ولي العهد، والحكومة الرشــــ ــاد الوطني، الســــ وازدهار االقتصــــ

 المحدود للقطاع الصناعي في المملكة.
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 والنشاط: التأسيس. 

ــ )الموافق محرم  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( شركة مساهمة سعودية تأسست في   هـــــ

ــجل تجاري رقم ، القرار الوزاري رقم م( بموجبفبراير  ــلت، بســــــ ــركة حصــــــ على  الشــــــ

 . م( أ سطس هـ )الموافق رجب  تاريخ ب، ص/الترخيص الصناعي رقم 
 

ــال مليون,يبلغ رأس مال الشــركة المصــرح به والمدفوع بالكامل   مليون  .ســعودي، موزعة على  ريـــــــــــ

ــاالسهم؛ بقيمة اسمية تبلغ عشرة       ناعات للشركة السعودية للص      %مملوكة بنسبة   هي. وللسهم ت سعودية  ريــــــــــ

 .للقطاع الخاص واألفراد %األساسية )ساب (، ونسبة 
 

بدأ مجمعها الصــــــــناعي في مدينة ينبع الصــــــــناعية، الذي   خالل إنتاج المواد البتروكيماوية من في تعمل )ينســــــــاب(  

ت المختلفة؛ وفقًا أربعة ماليين طن سنويًا من المنتجا تزيد عن م بطاقة إنتاجية مارس  التشغيل التجاري في  

 :للجدول التالي
 

 المنتجات
 الكمية

 )ألف طن متري سنويًا(

  اإليثيلين

  البروبيلين

  البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي

  البولي إيثيلين عالي الكثافة

  البولي بروبيلين

اإليثيلينجاليكول    

  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

  البيوتين

  البنزين

إكس( –مزيج الزايلين والتولوين )تي    

 , المجموع

  :اإلنتاج. التشغيل و

م، تشمل المنتجات الوسيطة كاإليثيلين والبروبيلين    ألف طن متري خالل العام  بلغت الكميات المنتجة

ــبته        والتي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية،      والبيوتين مقارنة بالكميات المنتجة خالل        %.وذل  بانخفاض نســــــــ

ألف طن متري، ويعود ســبب االنخفاض نظرًا لتوقف جميع مصــانع الشــركة ألعمال    م، التي بلغت العام 

 .ممايو  م وتاريخ  ديسمبر الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 
 

 يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:
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مالحظة : منتجات أخرى تشمل البيوتين، وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، ومزيج التولوين والزايلين   

:والمخاطرالخطط والتوقعات المستقبلية . 

االســـتدامة الســـالمة ومبادئ  ىتبن الذيوفق الخطط االســـتراتيجية المرســـومة من قبل مجلس اإلدارة  (ينســـاب)تعمل 

  وإدارة المخاطر ومراقبة األداء والتنفيذ الشامل في الشركة التي تهدف إلى    ،في إدارة عملياتها التشغيلية واالعتمادية 

تنمية  حســــين مســــتوى أداء أصــــولها بما يســــهم فيتحســــين كفاءة العمليات، وترشــــيد الطاقة والموارد الطبيعية، وت

 .األسواق التنافسية في مختلف الشركة وتعزيز قدرات ، وحماية البيئةحقوق مساهميها
 

ــواق المحلية  ــويق وبيع منتجاتها في مختلف األسـ ــركة على تسـ ــيع قاعدة زبائنها  واإلقليمية تعمل الشـ والعالمية، وتوسـ

 مع )ساب (. المبرمةمن خالل اتفاقية تسويق منتجاتها 
 

ن تؤثر على تحقيق أيم المخاطر التي من الممكن وم بتق2015عام الالمخاطر، قامت الشركة بداية إدارة وفقًا لسياسة 

ــركة ألهدافها     . المخاطر هذ    لمنع أو تقليل  والتدابير الوقائية    جل التعامل معها واتخاذ اإلجراءات الالزمة      أمن  ،الشــــــــ

متابعة اإلجراءات ذات  حيث يتم على المســـتوى االســـتراتيجي والتشـــغيلي   مســـتمريم المخاطر بشـــكل وتتم عملية تق

كما تركز إدارة المخاطر على وضع الخطط المناسبة لحصول )ينساب( على شهادات           .العالقة بشكل دوري ومستمر   

رة استمرارية العمل" الذي يهدف إلى   حيث تطبق الشركة "نظام إدا ، االعتمادية العالمية المتعلقة باستمرارية األعمال 

التأكد من تطوير عمليات تحليل التأثير الواقع على أعمال الشــــركة، وتقويم المخاطر، ووضــــع خطط واســــتراتيجيات   

ــهادة )    ــلة على شـ ــركة حاصـ ــتها، حيث أن الشـ ( التي تعد معيارًا عالميًا يؤكد ISO:22301األعمال وتوثيقها وممارسـ

تقديم منتجاتها، أو خدماتها بمســتويات مقبولة ومحددة مســبقًا، وذل  في حال وقوع أية  مواصــلةقدرة الشــركة على 

 حوادث من شأنها أن تؤثر على سير العمل.

32%

8%

9%3%

24%

11%

8%

5%
االيثيلين

البروبلين

البولي بروبيلين

البنزين

جاليكول االيثيلين

البولي ايثيلين منخفض الكثافه الخطي

البولي ايثيلين عالي الكثافه 

منتجات أخرى
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لضــمان تنفيذ النظم المناسـبة  المتبعة المخاطر  بإجراءاتمراجعة ســياســات الشــركة فيما يتعلق بمجلس اإلدارة  ويقوم

ووضـــع الخطط والبرامج للحد من ديد المخاطر التي يمكن أن تواجه الشـــركة للتحكم في إدارة المخاطر من خالل تح

ــركة بالتأكد من أن عمليات إدارة المخاطر واألنظمة             أثرها  تعمل بكفاءة على    المتبعة . كذل  تقوم اإلدارة العليا للشــــــــ

 جميع المستويات في الشركة.
 

ــاب(  ــركات البتروكيماوية بو-إن )ينسـ ــفها إحدى الشـ ــة -صـ ــعار المنتجات البتروكيماويةمعرضـ وتعمل على  ،لتقلبات أسـ

مســتويات اعتمادية الشــركة لضــمان اســتمرارية االنتاج   وتحســين تكاليف،ال تخفيضالحد من هذ  التأثيرات من خالل 

  .والبيع

المرابحات و البنكيةودائع العلى ســلبًا  هاانخفاضــيؤثر اســتمرار حيث  ،كما أن الشــركة معرضــة لمخاطر أســعار الفائدة 

وفق شروط  عار الفائدة لجزء من قروضها  مقابل ارتفاع أس عمليات التحوط القائمة التي ارتبطت بها الشركة  السلعية و 

 . المبرمة مع المقرضيناالتفاقيات 
 

ما هو خطر أو قابل لالشتعال، كما   ومن هذ  المواد ،ع وتسويق المنتجات البتروكيماوية يتضمن نشاط الشركة تصني     

ــمن   ــطة تتضــ ــركة تدريب العاملين  ،التعامل مع مواد خطرةهو الحال في أية أنشــ وللحد من هذ  المخاطر؛ تتولى الشــ

 . وحماية البيئة بشكل مستمر في جميع مجاالت السالمة
 

باسـتخدامها مواد صـديقة للبيئة، والتخلص من   تلتزم الشـركة بمبادئ االسـتدامة    ،لحد من المخاطر البيئيةاوفي إطار 

 النفايات بالطرق الصحيحة التي ال تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في هذا المجال.

للحد من مخاطر و ،إلى بعض التوقفاتوحداتها التشــــغيلية )ينســــاب( كباقي الشــــركات الصــــناعية قد تتعرض كما أن 

إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها   وحداتها،ة الشاملة لجميع  العتماديا برنامجتطبق الشركة   هذ  التوقفات

 وأعمالها.

      التي تســـهم في رفع مســـتوى الوعيتقوم الشـــركة بالمتابعة المســـتمرة إلدارة تل  المخاطر وعمل اإلجراءات الوقائية و

  .تأثيرها منوالحد 

م، مما ســـيكون له األثر لمجمعها خالل الربع الثاني من العام  وكانت الشـــركة قد قامت بأعمال الصـــيانة الوقائية

 اإليجابي في رفع مستويات االعتمادية وكفاءة التشغيل لمصانع الشركة.

 فيبأسعار مماثلة ألسعار الشركات البتروكيماوية    من المورد الرئيس )أرامكو السعودية(  )ينساب( على اللقيم  تحصل  

م، قرر مجلس الوزراء تعديل أسعار منتجات  ديسمبر   هــــــــــــ الموافق األول ربيع  في السعودية،  

الطاقة وتعرفة الكهرباء وســـــيؤدي هذا التعديل إلى زيادة ارتفاع تكاليف االنتاج، وســـــتقوم الشـــــركة ببذل المزيد من    

ــين الكفاءة اإلنتاجية واعتمادية ا           ــانع وتقليل التكاليف    الجهود للحد من هذا األثر من خالل العمل على تحســــــــ لمصــــــــ

 وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.، األخرى
 

كما أن ينســاب تخضــع لةنظمة الحكومية ذات العالقة اســوًة ببقية الشــركات العاملة في المملكة العربية الســعودية وأي 

 .تغيير في هذ  األنظمة ذات العالقة المالية سيؤثر على ربحية الشركة

ضمن جهود الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية الذي سوف يكون إلزاميًا على جميع الشركات المدرجة بدًء من      

م، تم وضــع خطة متكاملة للتوافق مع معايير المحاســبة الدولية، حيث تعمل الشــركة على تحديث األنظمة //
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وافقها مع معايير المحاســبة الدولية، كما تعمل الشــركة على واإلجراءات المحاســبية واختبارها للتأكد من جاهزيتها وت

 تدريب موظفي اإلدارة المالية واإلدارات ذات العالقة على هذ  المعايير.

ــروع، وهما: مرحلة التقييم، ومرحلة تحليل األثر، ما مكنها   ــاب( فعليًا المرحلتين األوليين من المشـ حيث أكملت )ينسـ

م وفقا للمعايير ديسمبر   المنتهية في  المالية ئم مالية داخلية موازية للسنة من إعداد نسخة مبدئية من قوا 

ــركة تطوير تطبيق عملية   ــل الشــــ عداد قوائمها المالية على نفس النمط بما إالدولية للتقارير المالية، وســــــوف تواصــــ

لشــركة المرحلة الثالثة واألخيرة  م. كما بدأت اديســمبر   يتماشــى مع المعايير الدولية للتقارير المالية حتى  

حيث تتطلب هذ  المرحلة تطوير القدرات الداخلية لتتمكن الشـــركة من االمتثال  ،من المشـــروع، وهي مرحلة التطبيق

ــتوى األنظمة     لجميع متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية؛ كما تتطلب هذ  المرحلة مزيداً               من الدعم على مســــــــ

ــلة، وكذل     واإلجراءات من جميع ــمن توفر جميع البيانات المطلوبة واإلجراءات ذات الصـــ ــركة بما يضـــ اإلدارات بالشـــ

ــير العمل بهذ  الخطة ورفع تقارير  وتقومعملية التنفيذ،  إلتمامإجراء االختبارات المطلوبة  لجنة المراجعة بمتابعة ســـــ

 .دورية عنها لمجلس اإلدارة
 

التسويق والمبيعات:. 

م، التي بلغت  ألف طن متري، مقارنة بكمية المبيعات للعام        م حوالي بلغت كمية المبيعات للعام      

ــركة ألعمال   ، %. قدر بانخفاض  ألف طن متري  ــانع الشــ ــبب االنخفاض نظرًا لتوقف جميع مصــ ويعود ســ

م.مايو  م وتاريخ ديسمبر  الصيانة الوقائية كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 

ــعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات للعام            م حوالي كما بلغت إيرادات المبيعات للعام        مليون ريال ســــــــ

إيرادات يعود ســــــــبب انخفاض  ،قدر   بانخفاضمليون ريال ســــــــعودي، وذل   ,التي بلغت  ،م

والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصـــــانع الشـــــركة ألعمال الصـــــيانة الوقائية خالل لى انخفاض الكميات المنتجة إ المبيعات

ــمبر  كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ       ممن العام   الربع الثاني  م مايو   تاريخ  و مديســــــــ

  باإلضافة النخفاض متوسط اسعار البيع لجميع المنتجات بالر م من انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم.
 

 جميع األســـــواق المحلية واإلقليمية والعالمية، من شـــــملتتقوم )ينســـــاب( بجميع عملياتها البيعية والتســـــويقية، التي 

من خالل لجنة تتولى مراجعة اتجاهات الســــوق، والتوقعات -الحصــــريالمســــو ق - خالل التنســــيق بينها وبين )ســــاب (

األدنى المقبول للسعر العائد لصافي المنتجات.المستقبلية لةسعار، وتكاليف المنتجات واعتماد الحد 
 

 حسب المنتجات:بيوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات 
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 .مالحظة: منتجات أخرى تشمل البيوتين، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ومزيج التولوين والزايلين

 :األصول والخصوم ونتائج األعمال. 

ــالمليون  صافي األرباح  بلغ  بلغ الذي م، لعام اصافي ربح ب مقارنةم، لعام لسعودي  ريـــ

نخفاض إلى انخفاض الكميات المنتجة والمباعة االيعود ســبب و، % نســبته بانخفاضســعودي،  ريـــــــــــــالمليون 

كما هو معلن عنه في  ممن العام  الثانينتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة ألعمال الصيانة الوقائية خالل الربع      

سعار البيع لجميع المنتجات  أم باإلضافة النخفاض متوسط   مايو  م وتاريخ ديسمبر   تداول بتاريخ 

 بالر م من انخفاض أسعار بعض مواد اللقيم.
 

 ,م، مقابل أرباح تشغيلية بلغت سعودي خالل العام  ريــــــالمليون  فيما بلغت األرباح التشغيلية 

 .% نسبته بانخفاضم، سعودي لعام  ريـالمليون 
 

ــالمليون  ,حقوق المساهمين  بلغتكما  ــالمليون   مقابلم، عام بنهاية السعودي  ريـــــــ  ريـــــــ

.%. نسبته بانخفاضم، سعودي بنهاية العام 

 

 
 

15%

4%

43%

21%

13%

4%
البولي بروبيلين

البنزين

جاليكول االيثيلين

افه البولي ايثيلين منخفض الكث

الخطي

ه البولي ايثيلين عالي الكثاف

منتجات أخرى
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 ت(:ريـاالقائمة الدخل )بآالف ال

مالبيان مم م م 

 9,659,342 9,299,028 9,353,645 9,511,034 6,911,416المبيعات

 (5,830,641) (6,190,023) (6,128,855) (6,424,008) (5,153,818)تكلفة المبيعات

 3,828,701 3,109,005 3,224,790 3,087,026 1,757,598إجمالي الدخل

 62,254 31,290 29,147 11,085 25,894اإليرادات األخرى

 3,890,955 3,140,295 3,253,937 3,098,111 1,783,492إجمالي اإليرادات

ــع   ــوزيـ   مصــــــــــــــاريـــف تـ

عمومية وإداريةو

(217,537) (244,321) (231,851) (233,635) (211,020) 

 (413,308) (360,678) (259,871) (223,726) (182,380)مصاريف أخرى

 (92,299) (99,619) (117,564) (152,325) (176,251)الزكاة

 3,174,328 2,446,363 2,644,651 2,477,739 1,207,324صافي الربح بعد الزكاة

 

ت(:ريـاالقائمة المركز المالي )بآالف ال  

 مممم مالبيان

 5,120,598 5,352,780 6,781,926 7,496,255 6,327,553موجودات متداولة

 17,854,544 17,035,676 16,118,836 14,971,175 14,640,704  ير متداولة موجودات

 22,975,142 22,388,456 22,900,762 22,467,430 20,968,257إجمالي الموجودات

 3,555,488 2,471,372 2,174,031 2,655,260 2,772,420مطلوبات متداولة

ــة األجــــل قروض  طويلــ

والمطلوبات األخرى

2,843,843 4,259,850 5,683,400 6,955,904 8,904,837 

 10,514,817 12,961,180 15,043,331 15,552,320 15,351,994حقوق المساهمين

ــالي      ــات       إجمـــ  المطلوبـــ

وحقوق المساهمين

20,968,257 22,467,430 22,900,762 22,388,456 22,975,142 
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التحليل الجغرافي لإليرادات:. 

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

 
 

. الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية:  
 

 التغييراتتريـاالبآالف الالبند

()و )+( أ

نسبة التغيير

م  م 

 %(27) (2,599,618) 9,511,034 6,911,416  المبيعات

 %(20) (1,270,190) 6,424,008 5,153,818 تكلفة المبيعات

 %(11) (26,784) 244,321 217,537 عمومية وإداريةو توزيع مصاريف

 %(46) (1,302,644) 2,842,705 1,540,061 الربح التشغيلي

 

المنتجة والمباعة نتيجة لتوقف جميع مصانع الشركة لى انخفاض الكميات إ التشغيلي يعود سبب انخفاض صافي الربح

 2014ديســــمبر  4 كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ م2015من العام  ألعمال الصــــيانة الوقائية خالل الربع الثاني 

ســعار البيع لجميع المنتجات بالر م من انخفاض أســعار بعض أم باإلضــافة النخفاض متوســط 2015مايو  31 وتاريخ

 .اللقيممواد 

 

 

9%

25%

45%

9%

12%

أمريكا

الشرق األوسط

أسيا 

أفريقيا

اوروبا
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 :. اإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

م وفقًا لمعايير المحاســبة المتعارف //تم إعداد القوائم المالية للشــركة خالل الســنة المالية المنتهية في  

 .القانونيينة السعودية للمحاسبين عليها والصادرة عن الهيئ
 

 :. سياسة توزيع األرباح

يعد توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناًء على توصية مجلس اإلدارة، حيث تتماشى سياسة 

 ما يلي:( من نظامها األساسي؛ التي تنص على الشركة في توزيع األرباح مع المادة )

 بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على الوجه اآلتي:"توزع أرباح الشركة الصافية السنوية 

( من األرباح الصــــــــــافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب %يجّنب ) .

 متى بلغ االحتياطي  المذكور نصف رأس المال.

رة، أن تجّنب النســـبة التي تراها مالئمة من األرباح الصـــافية على اقتراح مجلس اإلدا بناًءللجمعية العامة العادية،  .

 لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أ راض معينة.

 المدفوع.( من رأس المال %يوزع من الباقي بعد ذل  دفعة أولى للمساهمين تعادل ) .

الصــــافية، ويوزع  رباحمن األ( %يخصــــص بعد ما تقدم مكافأة أعضــــاء مجلس اإلدارة بنســــبة ال تزيد عن ) .

الباقي بعد ذل  إن وجد كحصة إضافية من األرباح."
 

ــية مجلس اإلدارة للجمعية العامة ومقدارها وتعتمد توزيعات األرباح ــافية المحققة  على توصـــــــ بناء على األرباح الصـــــــ

 إضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. والتدفقات النقدية للشركة،
 

والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  على المســـــاهميننقدية توزيع أرباح الجمعية العامة باعتماد  مجلس اإلدارةوقد أوصـــــى 

ــهملريال  2بواقع ) مليون ريال، 1,125 ــهم  %20والتي تمثل   (كل ســـ ــمية للســـ ، م2015عن العام  من القيمة األســـ

ريال لكل  1) م، بواقع2015مليون ريال عن النصف األول من العام   562.5 توزيع قر مجلس اإلدارة أسبق ان   حيث

  (كل ســهملريال  1) مليون ريال بواقع 562.5 ، وســيتم صــرف من القيمة األســمية للســهم  %10والتي تمثل  (ســهم

على  وذل  بعد موافقة الجمعية العامة م2015 للنصــف الثاني من العام من القيمة األســمية للســهم  %10والتي تمثل 

 .توزيعها
 

 :ء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينالتغير في ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضا. 

ــركة بأي تغيير في      ــاهمين بتبليغ الشــــــــ نة      لم يقم أي من المســـــــــ ــ ــهم خالل الســــــــ ية    ملكية األســــــــ مال المنتهية في  ال

 م.//
 

 :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 

م، سعودي نهاية العام  ريـالمليون  القروض وتسهيالت اإلجارة التمويلية المستحقة على الشركة  بلغت

القروض وتســـهيالت  نإ. %نســـبته م، بانخفاض ســـعودي بنهاية العام  ريـــــــــــــال مليون  لتصـــبح 
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ــتثمارات العامة،     ــندوق االســــ ــركة هي لصــــ ــتحقة على الشــــ ــارف المحلية اإلجارة التمويلية المســــ ومجموعة من المصــــ

ــتحقة  .لعالميةواإلقليمية وا ــداد القروض المســ ــاب( بســ ــب االتفاقيات عليها  وقد بدأت )ينســ ــكل المبرمة حســ على شــ

 .ميونيو  من  ًادفعات دورية بدء

ــاالف الآالب ميوضـــح الجدول التالي القروض المســـتحقة على الشـــركة بنهاية العام  كما شـــملت القوائم  .تريـــــــــــ

 .ن قروض الشركة القائمة والمستحقة( معلومات مفصلة ع)رقم المالية المرفقة في اإليضاح 
 

الــــــــجــــــــهــــــــة 

 المقرضة

المبلغ 

 المقترض

رصيد بداية 

 العام

رصيد إضافي 

 خالل العام

المبالغ 

المدفوعة 

 خالل العام

رصيد نهاية 

 العام

مدة القرض 

 )سنة(
 تاريخ االنتهاء

ــنـــــدوق   صـــــــــ

االســــتثمارات 

 العامة

 م//  1,400,438 400,124  1,800,562 4,001,250

قـــــــــــــــــــروض 

تـــــــجـــــــاريـــــــة 

ووكـــــــــــــــاالت 

ــيـــــة    ــانـ ــمـــ ــتـ إئـ

 للتصدير

 م// 630,4541,578,458  2,208,912 5,947,500

تســــــــــهــيــالت  

 اإلجارة
 م// 431,8701,081,256  1,513,126 3,175,500

1,462,4484,060,152 - 5,522,600 13,124,250 المجموع

ــركة اتفاقية احتفا  بالملكية ودعم مع    ــافة إلى ذل ، وقعت الشــــــ ــمونة مقابل اإليرادات، إضــــــ إن القروض اآلجلة مضــــــ

على مدى فترة  %ها في الشركة بنسبة ال تقل عن    المساهم الرئيس )ساب (، وبموجبها ستحتفظ )ساب ( بملكيت      

 .القروض
 

          وصف ألنشطة أدوات الدين.

ليســــت هناة أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســــهم، أو أية حقوق خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشــــابهة 

كذل  ليســت هناة أية حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين  .نحتها الشــركة خالل الســنة المالية أصــدرتها أو م

 .نحتها الشركة خالل السنة المالية  قابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو م     

 .ألية أدوات دين قابلة لالسترداد وأيضًا ليس هناة أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة
 

 :كوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهت. 

المنعقدة بتاريخ  الســــــادســــــةالجمعية العامة العادية اجتماع يتكون مجلس اإلدارة من ســــــبعة أعضــــــاء، وقد تم خالل 

 وفقًا ألســـــلوباختيار أعضـــــاء المجلس  تم حيث، لمدة ثالث ســـــنواتأعضـــــاء مجلس اإلدارة م تعيين //

ــويت التراكمي،  ــركة  وامتثااًلالتصـ ــركات، ونظام حوكمة الشـ ــويت   التزمتفقد  لمتطلبات حوكمة الشـ ــركة بعدم تصـ الشـ

 .األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يحق لهم حسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم
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وقد تقدم رئيس مجلس إدارة الشــركة ســعادة المهندس مطلق بن حمد المريشــد باســتقالته من مجلس إدارة الشــركة    

م، وتم تعيين ســعادة األســتاذ يوســف بن عبدالله البنيان بداًل عنه إلكمال المدة المتبقية للدورة   //بتاريخ 

ــابعة التي انعقدت بتاريخ               كما   ،م هذا التعيين //الحالية للمجلس، وقد أقرت الجمعية العامة العادية الســــــــ

 م،//قالته من مجلس إدارة الشــركة بتاريخ تقدم عضــو مجلس اإلدارة األســتاذ فواز بن محمد الفواز باســت

الســــــتكمال مدة الدورة الحالية على أن يعرض هذا التعيين وتم تعيين المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين بداًل عنه 

  على أول اجتماع للجمعية العامة القادمة إلقرار .

ويتكون مجلس اإلدارة الحالي من األعضاء التالية أسماؤهم:

)رئيس مجلس اإلدارة(  يوسف بن عبدالله البنيان األستاذ -

)عضو مجلس اإلدارة( أحمد بن عبدالله المغامس الدكتور -

مجلس اإلدارة( عضو) المهندس سامي بن محمد العصيمي  -

)عضو مجلس اإلدارة( األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر  -

اإلدارة()عضو مجلس   علي بن معيض الشمرانياألستاذ  -

 )عضو مجلس اإلدارة(  المهندس قاسم بن صالح الشيخ  -

)عضو مجلس اإلدارة( المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين -

ــت عليه المادة رقم -مللفترة من ) الثالثةوذل  للدورة  ــب ما نصـــ ــي  ) م( بحســـ ــاســـ ( من النظام األســـ

مدة ل"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء؛ تعينهم الجمعية العامة العادية     جاء فيهاالتي  للشركة 

واســتثناًء من ذل  تعين  .ثالث ســنوات، ويمثل ســاب  أربعة منهم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه

ــنوات، تبدأ من تاريخ الق  ــية أول مجلس إدارة لمدة خمس ســ ــادر بإعالن تأســــيس الجمعية التأســــيســ رار الوزاري الصــ

الشركة".

م، ويوضح الجدول التالي تصنيف   //جلسات خالل السنة المالية المنتهية في    خمسعقد مجلس اإلدارة 

:اللجان التابعة لمجلس اإلدارةالعضوية، وعضوية مجالس اإلدارات و
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 اسم العضو

 تصنيف العضوية
عضوية مجالس اإلدارات 

 للشركات المساهمة
 عضوية اللجان

 تنفيذي
ــر    ــيــــــــ  ــــــــ

 تنفيذي
 مستقل

     األستاذ يوسف بن عبدالله البنيان
ــناعات     ــعودية للصـــــ ــركة الســـــ الشـــــ

األساسية )ساب (، شركة األسمدة       

 العربية السعودية )سافكو(

- 

 لجنة الترشيحات والمكافآت -     الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

 - -     محمد العصيميالمهندس سامي بن 

     عبدالكريم بن أسعد أبو النصر األستاذ

ــركة    ــافوال، شـــ ــركة مجموعة صـــ شـــ

محمد عبدالعزيز الراجحي وأوالد    

القابضة، شركه الخطوط السعودية     

 لهندسه وصناعه الطيران

 لجنة المراجعة

 لجنة الترشيحات والمكافآت -     علي بن معيض الشمراني األستاذ

     بن صالح الشيخالمهندس قاسم 
شـــركة مواد شـــركة أســـمنت حائل، 

 اإلعمار القابضة
 الترشيحات والمكافآتلجنة 

 لجنة المراجعة -     المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

 

:اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع . اجتماعات مجلس

 :انعقادها ت مجلس اإلدارة وتواريخيوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو الجتماعا
 

 

 اسم العضو

 سجل الحضور

 االجتماع األول

 م//

 االجتماع الثاني

 م//

االجتماع الثالث 

 م//

 الرابعاالجتماع 

 م//

ــاع الخــامس   االجتم

 م//

 اإلجمالي

حضرحضر حضرحضر حضر  األستاذ يوسف بن عبدالله البنيان

 حضرحضر لم يحضرحضرحضر عبدالله المغامسالدكتور أحمد بن 

 حضر حضر حضر حضر حضر المهندس سامي بن محمد العصيمي

 حضر حضر حضر حضر حضر عبدالكريم بن أسعد أبو النصر األستاذ

 حضرحضر حضرحضرحضر علي بن معيض الشمراني األستاذ

 حضر حضر حضر حضر حضر المهندس قاسم بن صالح الشيخ

 حضر حضر حضر - - المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

  - - - حضر حضر األستاذ فواز بن محمد الفواز

م. / /   بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 

م. / /   بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 

م. / /   انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 
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 .مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

ــركة خالل العام   ــهم الشـــ ــالح في أســـ ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين هناة بعض المصـــ م، تعود لبعض أعضـــ

وأزواجهم وأوالدهم القص ر، وذل  على النحو التالي:
 

 أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة

 وأزواجهم وأوالدهم القص ر في أسهم أو أدوات دين الشركة وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة

ــافي  نهاية العام بداية العام االسم صــــــ

 التغيير

 نسبة التغيير

عــــــــــــــــدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

ــبة  نســــ

 التمل 

عــــــــــــــــدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

ــبة  نســــ

 التمل 

 %, , - -, - -- األستاذ يوسف بن عبدالله البنيان

 - - - - , - - , أحمد بن عبدالله المغامسالدكتور 

 - - - - , - - ,المهندس سامي بن محمد العصيمي

 - - - - , - - ,األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

 - - - - , - - , األستاذ علي بن معيض الشمراني

 - - - - , - - , المهندس قاسم بن صالح الشيخ

 % , - - , - - , المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

 - - , المهندس مطلق بن حمد المريشد
 

- - - - 

 - - , األستاذ فواز بن محمد الفواز
 

- - - - 

 م.//انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  

م.//انتهت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  
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 ثانيًا: كبار التنفيذيين
 

 وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القص ر في أسهم أو أدوات دين الشركة

صــافي  نهاية العام بداية العام االسم

 التغيير

ــبة  نســـ

ــدد  التغيير عــــــــ

 األسهم

أدوات 

 الدين

نســــبة  

 التمل 

ــدد  عــــــــ

 األسهم

أدوات 

 الدين

نســــبة  

 التمل 

 - - - - , - - , عبداللطيف باشيخبن المهندس أسامة 

 - - - - - - - - عمر بن علي بالبيدالمهندس 

 % - - -  - - أيمن بن محمد عموديالمهندس 

 - - - - - - -- سميح بن سليمان الصحفيالمهندس 

 - - - - - - -- يد الغانمييماجد بن حمالمهندس 

 - - - - - - -- تركي بن أحمد بخاري المهندس

 - - - - , - -, سلطان بن أحمد الشيخالمهندس 

 - - - - - - - - المهندس محمد بن مصطفى اسكندراني

 

التنفيذيين:. المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

ــاريف أعضـــــاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس كبار التنفيذيين، التي دفعت و يبين الجدول التالي مكافآت ومصـــ

 :تريـاالم بآالف ال//خالل السنة المالية المنتهية في 

البيان

أعضاء مجلس  

اإلدارة 

 التنفيذيين

ــاء مجلس  أعضـــــــــــ

ــر  ــيـــــــ اإلدارة  ـــــــ

الـــتـــنـــفـــيـــــذيـــيـــن/      

 المستقلين

ــمنهم  ســــــــتة من كبار التنفيذيين من ضــــــ

الرئيس التنفيذي والمدير المالي

 3,754  -الرواتب

 2,188 -البدالت والتعويضات

1 -المكافآت الدورية والسنوية 4001,928 

 43221 - بدل ومصاريف حضور الجلسات

1- اإلجمالي 8327 891 
 

له عز وجل     -نظرًا للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة، التي أدت بدورها         إلى تحقيق نتائج مالية جيد         -بعد توفيق ال

  ، بواقعريال  اوقدره مكافأةأوصت لجنة الترشيحات والمكافآت بمنح أعضاء مجلس اإلدارة    

 .م//ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 
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 . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:

لقيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقًا ته في ابدور مهم ورئيس لمساعدقام مجلس اإلدارة بتشكيل لجنتين تقومان 

ــائه المتنوعة  ــتفادة من خبرات أعضــ ــات   ًا حيوي ًارافد. وتمثل هاتان اللجنتان لةداء األمثل، واالســ ــياســ ــع الســ في وضــ

 والبرامج والمراجعة ورفع التوصيات، وذل  على النحو التالي:

 :أواًل: لجنة المراجعة

 لجنة المراجعة في اآلتي:  اموتتلخص مه

اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األعمال والمهام  .1

 التي حددها مجلس اإلدارة.

 الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. دراسة نظام .2

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. .3

التوصـــــية لمجلس اإلدارة بتعيين المحاســـــب القانوني وإنهاء التعاقد معه وتحديد أتعابه، ويراعى عند التوصـــــية  .4

 يين التأكد من استقالليته.بالتع

ــب القانوني، واعتماد أي عمل جديد خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلف بها أثناء                    .5 متابعة أعمال المحاســــــــ

 قيامه بأعمال المراجعة.

بما يعزز من كفاءة  –إن وجدت -دراســـــــــة خطة المراجعة مع المحاســـــــــب القانوني وإبداء أي ملحوظات عليها  .6

 المراجعة.وفعالية تنفيذ مهمة 

 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة، ومتابعة ما يتم بشأنها مع اإلدارة التنفيذية. .7

ــة القوائم المالية األولية  .8 ــنوية -دراسـ ــركة قبل    -ربع السـ ــب القانوني وإدارة الشـ ــتها مع المحاسـ ــنوية ومناقشـ والسـ

 وتوصياتها حيال ذل .عرضها على مجلس اإلدارة، وإبداء رأي اللجنة 

ــركة وإبداء الرأي حيالها لمجلس اإلدارة مع مراعاة مالءمتها      .9 ــبية المتبعة لدى الشــ ــات المحاســ ــياســ ــة الســ دراســ

 لطبيعة أعمال الشركة.

ــتعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطاق أعمالها وتتطلب خبرات                      .10 االســــــــ

 ومهارات خاصة.

 ارير عن نتائج مداوالت اللجنة إلى مجلس اإلدارة بصفة دورية.رفع التق .11
 

 وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي:

 العضو صفة العضوية

 المهندس ماجد بن عبداإلله نور الدين رئيس اللجنة

 األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر عضو اللجنة

 القرنياألستاذ خالد بن علي  عضو اللجنة

 المهندس أنس بن سالم الفريدي أمين عام اللجنة
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م خمسة اجتماعات، وفيما يلي أهم المواضيع التي //وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 

تمت مناقشتها خالل اجتماعاتها:

ــية . ــادة   التوصـ ــيح السـ ــت المجلس اإلدارة على ترشـ ــركائهم لمراجعة آند رنسـ ــنوية يونغ وشـ القوائم المالية ربع السـ

م.والسنوية للشركة للعام المالي 

 مراجعة القوائم المالية ربع الســـنوية وتقرير مراجع الحســـابات الخارجي، للتأكد من اســـتيفائها لمتطلبات اإلفصـــاح .

ــرها في موقع تداول. ولم يوجد مالحظات من اللجنة ذات تأثير هام على من اعتمادهاقبل  نتائج  المجلس ونشـــــــ

أعمال الشركة ونتائجها المالية.

م مع إدارة الشــــركة ومراجع الحســــابات //مراجعة القوائم المالية النهائية للســــنة المالية المنتهية في  .

الخارجي وتم التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد القوائم المالية السنوية والرفع إلى الجمعية العامة للموافقة عليها.

ــبة الدولية،   قامت  . ــركة للتوافق مع معايير المحاسـ ــعتها إدارة الشـ ــير العمل فيما يتعلق بالخطة التي وضـ بمتابعة سـ

م، حيث ســــيتم إصــــدار قوائم مالية  التي ســــوف تكون إلزامية على جميع الشــــركات المدرجة بدًء من العام 

لس اإلدارة.، وتقوم برفع تقارير دورية عنها لمجمو مموزاية خالل العام 

ــابات الخارجي، والجهات الرقابية األخرى خالل العام                     . مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية، ومراجع الحســـــــــ

م، واستعراضها مع إدارة الشركة، وقد تم التوجيه باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة حيالها.

ــنوية قناعة اللجنة بفعالية نظام الرقابة                مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية، وقد أظهرت نتائج               . المراجعة الســــــــ

الداخلية بالشركة، ولم يتضح وجود ضعفًا جوهريًا في النظام الرقابي الداخلي للشركة.

ــركة ينســــاب للعام المالي   . ــة بنود خطة المراجعة لشــ ــة ومناقشــ ــابات معمقامت اللجنة بدراســ مراجع الحســ

وبعد المناقشة والرد على استفسارات اللجنة وافقت اللجنة عليها. يونغ،آند  الخارجي السادة ارنست

حاطة مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته الدورية بأهم األعمال والتوصيات التي قامت بها اللجنة.إ .
 

ــراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، ونتائج أعمال المراجع الخارجي، وتبين للجنة عدم  كما قامت اللجنة باإلشــــــ

ــابات الخارجي بأي مهام               وجود مالحظات جوهرية على األعمال المكلفين بها، علمًا بأنه لم يتم تكليف مراجع الحســــــــ

   خارج نطاق أعمال المراجعة المكلف بها.
 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت ثانيًا:

 وتتلخص مهام اللجنة في اآلتي: 

ترشيح أي  اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم     مجلستوصية   .

 شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف واألمانة.

للقدرات المراجعة الســـنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناســـبة لعضـــوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصـــف  .

ية، بما في ذل  تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.والمؤهالت المطلوبة للعضو

مراجعة هيكل مجلس اإلدارة، ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها. .

تحديد جوانب الضعف في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة. .
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لمستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل       من استقاللية األعضاء ا   -بشكل سنوي   -التأكد  .

عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند     . ــات ومكافآت أعضـ ــحة لتعويضـ ــات واضـ ــياسـ ــع سـ ــع وضـ تل  وضـ

السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.
 

 التالي:وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو 

 العضو صفة العضوية

 المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس اللجنة

 الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عضو اللجنة

 األستاذ علي بن معيض الشمراني عضو اللجنة

 المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ أمين عام اللجنة

ــات والبرامج   ــياسـ ــاء مجلس اإلدارة،  وتقوم اللجنة بمراجعة جميع األعمال والسـ ــوية وأعضـ واالحتياجات المتعلقة بعضـ

ــنة المالية المنتهية في  ــيع التي تمت //وقد عقدت اللجنة خالل السـ م اجتماعين. وفيما يلي أهم المواضـ

مناقشتها خالل اجتماعاتها:

م. //تقييم أداء مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في  .

الصادرة من مجلس اإلدارة بشكل دوري ومتابعة حالتها والتأكد من إنجازها.مراجعة القرارات  .

ــوص عليه في                   . مراجعة هيكلة مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والتأكد من انعقاد اجتماعاتها وفقًا لما هو منصــــــــ

 األنظمة ذات العالقة.

 لح ألي من األعضاء.التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة حيث لم يتضح وجود تعارض مصا .

مراجعة االحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة. .

الموافق ، هــــــــــــــــ//وتاريخ  الصــــــادر بالمرســــــوم الملكي رقم م/دراســــــة نظام الشــــــركات الجديد  .

.وتاريخ العمل بهحاطة المجلس عن مجمل التغييرات الواردة على النظام الجديد إوقد تمت م، //

مراجعة ما يصــــدر من تعاميم وأنظمة جديدة من هيئة الســــوق المالية، ووزارة التجارة والصــــناعة وعرضــــها على   .

 مجلس اإلدارة التخاذ ما يلزم حيال ذل .

ــاء مكافأة وقدرها               . ــت اللجنة بمنح األعضــــــــ ــاء المجلس، حيث أوصــــــــ ــية لمجلس اإلدارة بمكافأة أعضــــــــ التوصــــــــ

م.//ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في  اقع ريال، بو 
 

 . التنازل عن الرواتب والتعويضات:

 لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.
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 وكبار التنفيذيين مصلحة فيها:. العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة 

يقر مجلس اإلدارة بأن الشــركة لم توقع على عقود فيها مصــلحة شــخصــية ألي من أعضــائه، أو الرئيس التنفيذي، أو      

 المدير المالي.
 

 . إقرارات مجلس اإلدارة:20

 يلي: بمايقر مجلس إدارة )ينساب( 

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -

 بفاعلية. ونفذأن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  -

 .اعلى مواصلة نشاطه (ينساب)قدرة  فيأنه ال يوجد أي ش  يذكر  -
 

 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية:. 

ــركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة                  خالل العام   م قامت إدارة المراجعة الداخلية للشــــــــ

ــاريع، وتخطيط االنتاج، وإدارة األمن، وإدارة   ــملت هذ  المراجعة كل من إدارة المشـــ ــيانةالداخلية حيث شـــ  كما، الصـــ

ــب تنظيمي هيكل وجودبمراجعة فعالية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية حيث تأكدت من  المراجعة لجنة قامت  مناســــــــ

 الساب  نظام خالل من المطبقة ليةآلا البرامج نأ كما ،المعتمدة والصالحيات  اللوائح وفق يعمل الشركة  عمالأ لطبيعة

(SAP )المختصــة الحســابات على تســجل المالية البيانات نأو ،المعتمدة المحاســبية والســياســات اللوائح مع تتناســب 

ــركة مركز عادل بشـــكل المالية التقارير وتظهر  المخاطر وإدارة عليه والرقابة األداء قياس على هاوتســـاعد المالي الشـ

 الحسابات مراجع نأو عليها المتفق المراجعة خطة طبقت الداخلية المراجعة إدارة أن التأكد تم كما. المناسب بالشكل

 اءدأل الالزمة والمستندات البيانات كافة على طلعإ وقد تامة وباستقاللية مناسب مهني بشكل عمله تنفيذ أتم الخارجي

 المالحظات دراســــــــة في المتبعة جراءاتإلا من للتأكد الشــــــــركة دارةإو الداخلية المراجعة دارةإ متابعة تم كما مهامه،

ليها إ، حيث لم تظهر عمليات المراجعة المشار  عليها والرد العالقة ذات داراتإلا مع بالتنسيق  تصحيحها  على والعمل

ــركة،  أ ــبط الداخلي لدى الشـ ــعف جوهري في نظام الضـ ــفة االداراة مجلس بإحاطة المراجعة لجنة وتقوم هذا ي ضـ  بصـ

 .اللجنة بمهام دورية

شملت مراجعة القوائم المالية  م من قبل ديوان المراقبة العامة، حيث كما خضعت الشركة للمراجعة خالل العام    

م، كما قام ديوان المراقبة العامة بمراجعة نطاق األمن والسالمة //للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

 م.م وحتى الربع الثاني من والبيئة للفترة من 

اخلية، ضــمن مهمة مراجعته للبيانات المالية كما يقوم مراجع الحســابات الخارجي بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الد

الختامية للشـــــــركة، حيث تم تمكينه من االطالع على كافة محاضـــــــر لجنة المراجعة، وتقارير المراجعة الداخلية للفترة 

 المالية محل الفحص.

 منجهود الشـــركة لتطبيق معايير المحاســـبة الدولية الذي ســـوف يكون إلزاميًا على جميع الشـــركات المدرجة  وضـــمن

ــبة الدولية  تمم 2017يناير  1تاريخ  ــع خطة متكاملة للتوافق مع معايير المحاســـــ  بمتابعة المراجعة لجنة وتقوم ،وضـــــ

 .اإلدارة لمجلس عنها دورية تقارير ورفع الخطة بهذ  العمل سير
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 . التنازل عن األرباح:

 م.//عن السنة المالية المنتهية في  يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن األرباحلم 
 

 . الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة:

 أو إشرافيهأي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة ليست هناة 

 م.// السنة المالية المنتهية فيخالل  تنظيمية أو قضائية أخرى
 

 . وصف ألي صفقة بين الشركة وأطراف ذات عالقة:

ــواق المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل اتفاقيات                  ــويق وبيع منتجاتها في مختلف األســـــ ــركة على تســـــ تعمل الشـــــ

)ســـــاب (. كما تقوم إدارة الخدمات المشـــــتركة في )ســـــاب ( بتزويد الشـــــركة بخدمات  التســـــويق الموقعة مع شـــــركة 

أخرى.  وإدارية المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة

ــركة، ويتم تقديم بعض    ــاب  لخدمات التخزين( "ســــاب تان " خدمات الشــــحن ومناولة المواد للشــ وتقدم شــــركة )ســ

تشغيل والصيانة والمواد الخام من قبل بعض الشركات التابعة لـ )ساب (. كما تقوم )ساب ( بتزويد الشركة خدمات ال

بموجب اتفاقيات مبرمة  )برنامج االعتمادية الشـــــاملة(، التصـــــنيع والتطوير، وخدمات بالخدمات الفنية وأبحاث التقنية 

 كالتالي:( القوائم المالية المرفقة في اإليضاح رقم )ي بهكما وكانت التعامالت مع األطراف مع ذات العالقة  معها.
 

 
  الجهة ذات العالقة

 
 طبيعة المعاملة

 مـبـلـــــغ المـعـامـلــــــــة
لفترة االثني عشر شهرًا المنتهية في 

 ديسمبر  31

 الرصيــــد في
 ديسمبر 31

 م2015    
 بآالف الرياالت

 م2014  
 بآالف الرياالت

 م2015  
 بآالف الرياالت

 م2014   
 بآالف الرياالت

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة (أ
الشركة السعودية للصناعات األساسية 

 )ساب ( )مساهم رئيسي(
 

6 بيع منتجات  911 4169 511 0341 843 6862 296 684
دفعات مقدمة لشراء مواد  

 ومنتجات مبيعات ومعامالت أخرى
21 للمساندةدفعات مقدمة  79533 643158 909

7 500
137 114

7 500
  

3 مبادلة منتجات جهات منتسبة أخرى 387420761
8 أخرى   2163 2725 0861 700
  ──────── ──── ──── 
  6 944 8149 547 9492 015 6012 443 759
  ════════════════════
  مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة (ب

الشركة السعودية للصناعات األساسية 
 )ساب ( )مساهم رئيسي(

 

مبالغ مدفوعة بالنيابة عن الشركة 
وخدمات أخرى مقدمة من 

1 المساهم الرئيسي 588 8891 381 570195 619296 305
139 أتعاب بحث وتطوير  287189 64136 60645 802

296 أخرى  أخرى منتسبةجهات  226271 85685 91592 988
   

1 مكافأة  أعضاء مجلس اإلدارة 400
  ──── ──── ──── ──── 
  2 025 8021 843 067318 140435 095
  ═════ ═════ ═════ ═════ 
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. حوكمة الشركات:  

 :الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية عدا فقرة واحدة على النحو التاليتم تطبيق متطلبات الئحة حوكمة 
 

 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة  الفقرة المادة

 د 

يجب على المســـتثمرين من األشـــخاص ذوي الصـــفة االعتبارية  

-صناديق االستثمار  مثل- الذين يتصرفون بالنيابة عن  يرهم

عن ســياســاتهم في التصــويت وتصــويتهم الفعلي في      اإلفصــاح 

الســـنوية، وكذل  اإلفصـــاح عن كيفية التعامل مع أي   تقاريرهم

ممارســــــة الحقوق   تضــــــارب جوهري للمصــــــالح قد يؤثر على

 األساسية الخاصة باستثماراتهم.

ال يوجــد في النصــــــــــوص النظــاميــة مــا يخول    

الشــــركة من إلزام المســــتثمرين من االشــــخاص  

فة  االعتبارية بتطبيق الفقرة د من     ذوي الصــــــــــ

مة الشركات.كمن الئحة حو المادة 

 

 :المدفوعات النظامية المستحقة. 

    ت(:ريـاالالجدول التالي يبين المدفوعات النظامية المستحقة على الشركة )بآالف ال

م// م// البند

الزكاة وضرائب جهات  ير مقيمة 144,247 158,341

مصلحة التأمينات االجتماعية 2,541 2,828

اإلجمالي 146,788 161,169

 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة: .

 :مقارنة بالعام السابقم // ت كما فيريـااليوضح الجدول التالي مخصصات موظفي الشركة بآالف ال
 

 م م البند

 182,808 222,921 مكافأة نهاية الخدمة

 16,890 24,781 برنامج االدخار

 219,066 258,395 قروض وتملي  منازل

برنامج التقاعد وبدالت       

 أخرى
48,321 4,790 

 423,554 554,418 اإلجمالي

 

 استثمار الموارد البشرية:.  

أهمية خاصــة بمواردها البشــرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بشــكل مســتمر ووفق الخطط التي    (ينســاب)تولي 

ــبة الســــعودة لوظائفها   وضــــعها مجلس اإلدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل الشــــركة على رفع نســ

 م.2014للعام  %75مقابل  %80م إلى 2015بشكل تدريجي، إذ ارتفعت نسبة السعودة بنهاية العام 
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ــعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات، للعمل في الوظائف الفنية   ــاب( على توظيف الســــــــ وتعمل )ينســــــــ

المختلفة وتأهيلهم من خالل دورات مكثفة في اللغة اإلنجليزية ودورات متخصــصــة في مجال عملهم الفني ومن ثم 

 تدريبهم على رأس العمل. 

ر المبكر لمهندسي الشركة حديثي التخرج، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز استمرت الشركة بتطبيق برنامج التطوي

ــبة     ــور الدورات المناســـــ ــين عن طريق التدريب على رأس العمل وحضـــــ ــية للمهندســـــ ــاســـــ وتنمية المهارات األســـــ

ــل لمهارات وقدرات موظفيها، وبناءً   ــتثمار األفضـ ــبه من الكفاءة، واالسـ ــاتهم، لتحقيق أعلى نسـ عليه فقد  لتخصـــصـ

 م.2015مهندسًا من البرنامج خالل العام  33اد استف

ــركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها فقد تم تطبيق برنامج التأهيل المهني، وذل                     وفي إطار حرص الشــــــــ

ــعوديين. حيث أن فكرة البرنامج تقوم على تدريب              ــغلين الســــــــ لتطوير المهارات وزيادة الكفاءة للفنيين والمشــــــــ

من وحدات التشـــغيل األســـاســـية إلى وحدة  ابتداًء في جميع وحدات المصـــنع تدريجيًاالموظفين على رأس العمل 

ــع الموظف الختبارات تقييم مدى كفاءته للعمل في    ــية، وعند نهاية كل مرحلة من البرنامج يخضـــــ التحكم الرئيســـــ

في جميع  الوحــدة، وفي حــال اجتيــاز  ينتقــل للوحــدة التــاليــة، وهكــذا حتى ينتهي من التــدريــب على رأس العمــل  

وحدات المصنع، ثم يتم تكليف الموظف في الموقع المناسب، مما يسهم في تأهيل موظفين متميزين قادرين على    

 موظفًا سعوديًا في هذا البرنامج. 268تشغيل وصيانة مصانع الشركة، وتم تدريب 

وفنيا إســهامًا منها لتحقيق وفي الســياق ذاته تعمل الشــركة على االســتثمار في مواردها البشــرية وتأهيلهم إداريا    

االســتدامة المتمثلة برؤيا الشــركة وأهدافها، حيث قامت الشــركة بإضــافة برنامج الجدارة الوظيفية المشــتمل على    

توصيف جميع الوظائف في الشركة إضافة الى المستوى المطلوب من االحتراف إلداء كل وظيفة منها، مما أسهم       

ــعف وتطويرها   بتحديد نقاط القوة عند الموظفين ا ــف عن نقاط الضـــــ ــا لين لهذ  الوظائف وتعزيزها والكشـــــ لشـــــ

 م.2015من األدوات التدريبية في مختلف المجاالت اإلدارية والفنية خالل العام  ةبمنظومة متكامل

وحرصـــــــًا من )ينســـــــاب( على تأمين مســـــــتقبل موظفيها، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من 

ــار الهادف إلى تشجيع الموظفين على االدخار، وتوفير سكن مالئم لهم من  البرامج التح ـــــ فيزية، مثل برنامج االدخـــ

ــكنية لموظفيها والبالغ    ــركة باعتماد قروض سـ ــكنية جاهزة. حيث قامت الشـ خالل منح قروض أو توفير وحدات سـ

 موظفًا. 49عددهم 

على تنظيم اليوم المفتوح لموظفيها وعائالتهم وفي إطار حرصـــها على التواصـــل االجتماعي فقد دأبت )ينســـاب(    

 الذي يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية. 
 

كما تحرص الشركة على االستفادة من خبرات موظفيها ومهاراتهم من خالل تبنيها لسياسة التطوير واالبتكار التي  

ليب المبتكرة التي تســــاعد في تحســــين العمليات تقوم على تشــــجيع وتحفيز الموظفين على تقديم األفكار واألســــا

التشــغيلية واالنتاجية، أو إطالة عمر المعدات، أو تســهم في توفير الطاقة والوقت، أو التي تســهم في حماية البيئة 

تقديم وتحرص الشركة على تحفيز موظفيها من خالل  ورفع مستويات السالمة بما يجعل الشركة بيئة عمل آمنة،      

ــجيعية لموظفيها الذين يقدمون ويقترحون مثل هذ  األفكار             الجوائز  ــهم في عمليات التطوير    التشــــــــ التي تســــــــ

 . واالبتكار

ــعودة وظائف المقاولين المتعاقدين معها، وذل    ــروع سـ ــاب( للمجتمع، مشـ وفي مجال الخدمات التي تقدمها )ينسـ

صــــندوق تنمية الموارد البشــــرية والمقاولين، بالتعاون مع )ســــاب (، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشــــراكة مع 
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ــركة  ــعوديًا للمقاولين وذل  في األعمال اإلدارية  76حيث بلغ عدد موظفي المقاولين المتدربين في الشـ متدربًا سـ

 والفنية.

ــتقبل الشـــــــركة بعض طالب الجامعات والكليات الرا بين في التدريب لديها على رأس العمل الســـــــتكمال   كما تســـــ

 لدراسية لغرض التخرج.متطلباتهم ا
 

 

 . المسؤولية االجتماعية:

في العديد من )ينســـــاب( همت ســـــأ؛ فقد االســـــتدامةوالتزامًا منها بمبادرات  توعية وتنمية المجتمعألهمية إدراكًا 

ــرات التوعوية في مختلف  ــحية والبيئية،  المبادرات والبرامج والنشـ ــية والثقافية والصـ ــطة االجتماعية والرياضـ األنشـ

ي  فللعديد من حمالت التوعية والمحاضرات الثقافية بالتعاون مع )ساب ( والهيئة الملكية     وتبنيها تنظيمها كذل و

 سهمت بها الشركة:أوفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة والفعاليات التي . ينبع
 

حت تاحتفلت )ينســـــــاب( باليوم العالمي للبيئة من خالل تدشـــــــينها حملة بيئة بال نفايات حملة بيئة بال نفايات:  -

، وهدفت ( وشركاتها بمدينة ينبع الصناعية   ساب  ) التي كانت بمشاركة شعار )أعد التدوير وكن جزًء من التغيير(  

ثقافة االهتمام بالبيئة والمحافظة عليها وأهميتها  وتعزيز الحملة إلشــراة جميع أفراد المجتمع للمســاهمة في نشــر 

للصـــحة العامة من خالل النشـــرات التوعوية التي تم توزيعها خالل الحملة، كما تضـــمنت إقامة مســـابقة تشـــجيعية  

ــركة بعمل جناح لمدة  للتعريف بدور  خالل الحملةايام  لةطفال تبرز لهم أهمية الحفا  على البيئة، وقامت الشــــ

 الرائد في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع واألجيال الناشئة. (ينساب)
 

  قامت )ينساب( بحملة تنظيف الشواطئ؛ وذل  بمشاركه أكثر من    حملة تنظيف الشواطئ البحرية بمدينة ينبع:  -

ــتيكية    ــلبة والبالســــــ ــتطاعت الحملة في رفع أكثر من طن من النفايات الصــــــ واإلطارات من موظفيها وأبنائهم واســــــ

 .ومصائد األسماة القديمة والمتهالكة، وقد تم تنفيذ الحملة وفق أعلى وسائل األمن والسالمة
 

الشــركة وعلى  في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة وصــحة موظفيها تنظم التطوعية: (ينســاب)حملة نظافة  -

 إلى نشـــــر ثقافة الوعيالحملة  تهدفحيث  منســـــوبيهابمشـــــاركة  العام حمالت نظافة لجميع مرافق الشـــــركةمدار 

 . الموظفينلدى  قيمتهاوتعزيز بأهمية النظافة 
 

لذل  قامت  موظفيهاتحرص ينساب على كل ما يتعلق بصحة حملة التوعية بأضرار المشروبات الغازية:  -

اشتملت الشركة و عيادةالمشروبات الغازية بالتعاون مع وخطورة حملة توعوية تهدف لشرح أضرار بتنسيق

هذ  المشروبات في مطعم  بإيقافالشركة  قامتوقياس الضغط، كما  في الدم عن مستوى السكر الفحص الحملة

 الشركة وجميع المناسبات التي تقيمها.
 

الخيري قامت )ينساب( بتدشين هذ  الحملة تحت شعار )بالشكر     )بر( بالتعاون مع صندوق   :حملة حفظ النعمة -

، وذل  الذي كان يهدف إلى أهمية الوعي بالمحافظة على الطعام والحد من اإلســراف والهدر الغذائيتدوم النعم( 

ــلوة الذي يتنافى مع المبادئ الدينية     ــاء على هذا الســــ ــتدامة، والقضــــ ــركة لمفهوم االســــ ــيد الشــــ في إطار تجســــ

 واالخالقية.
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الحملة  شهدت حيث الجهات المختصة  بالتعاون مع وذل  تبرع بالدم للنظمت الشركة حملة  حملة التبرع بالدم:  -

 ، وذل  حرصًا من الشركة وموظفيها على خدمة المجتمع.بالتبرع بالدمإقبال الكثير من موظفي الشركة 
 

شاركت )ينساب( في برنامج حقيبة )ساب ( المدرسية، الذي يستهدف طالب المدارس  :المدرسيةبرنامج الحقيبة  -

ــية. وفر   بمدينة ينبع والقرى المح ــتلزمات الدراسـ ــاملة لجميع المسـ يطة، حيث يوفر لهم البرنامج حقيبة متكاملة شـ

 حقيبة مدرسية.  أكثر منالبرنامج هذا العام 
 

تضــــم فعالياتها على و، وشــــركاتها )ســــاب (قافلة العلوم بالتعاون مع  شــــاركت )ينســــاب( في برنامج قافلة العلوم: -

ــتهدف القافلة الفئة العمرية من ومحتوى تعليمي ترفيهي مبتكر لحث الطالب على االهتمام بالعلوم واالبتكار،  تســــــــ

ية، وورا عمل، وتجارب مميزة تغطي              وذل   ،عام  - فاعل طة ت ــ من خالل برامج نوعية تحتوي على أنشــــــــ

 ة أكثر من مل، وقد شارة في هذ  الح ، وتقنية المعلوماتمجاالت: الكيمياء، والرياضيات، والفضاء، واالبتكار   

.ألف طالب وطالبة
 

استقبال العديد من الوفود المدرسية،  علىحيث تحرص المدراس  طالبلأهمية  الشركةتولي  ة:يمدرسال اتزيارال -

لمســــــــــتخدمة في صــــــــــناعة ا والتقنيات العمليات التشــــــــــغيلية من خاللها تظهر بطريقة عمليةزيارة للإعداد برامج و

 .عددًا كبيرًا من الطالب (ينساب)حيث استقبلت  ،البتروكيماويات
 

 . السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة المهنية:30

تدرة )ينســـاب( أهمية العنصـــر البشـــري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذل  تعمل بشـــكل مســـتمر  

إجراءات الســـــــالمة لتهيئة ظروف العمل المالئمة للصـــــــحة المهنية، والمحافظة  وبعناية بالغة على تطوير وتحديث

ــر الوعي البيئي داخل المجتمع   ــولها من المخاطر، ونشـــــــ على البيئة لحماية العاملين، وكذل  المحافظة على أصـــــــ

 وااللتزام بالرعاية المسئولة نحو االستدامة وضمان استمرارية األعمال. 
 

عمل جاهز ومدرب للتعامل مع كافة الحاالت الطارئة، إضــافة إلى امتالكها وحدة متكاملة  إن )ينســاب( لديها فريق

ــالمة    ــتمرة حول السـ ــرات وحمالت توعية دورية مسـ ــركة بتقديم وتنظيم محاضـ للمطافئ والطوارئ، كما تقوم الشـ

سهم في جعل )ينساب(    واألمن، والصحة المهنية والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين، ما ي   

 بيئة عمل آمنة.
 

كما تقوم الشـــركة بتدريب العاملين لديها في جميع مجاالت األمن والســـالمة، والصـــحة المهنية، والبيئة؛ إلعدادهم 

 وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة المجمع بشكل آمن.

 غ عن أي حالة تخل بإجراءات األمن كما أن لدى الشــــركة نظام إلكتروني يقوم العاملين بالشــــركة من خالله باإلبال

والســالمة، والصــحة المهنية، والبيئة، حيث يســاعد النظام على تصــنيف الحالة ودرجة خطورتها، وتقوم من خالله   

اإلدارة بالمتابعة مع الجهة المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة، ويتم بعدها دراســــــة الحالة وتحليلها لتجنب حدوثها  

 مستقباًل.
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ــن  األنظمة تولي ال ــحة العاملين لديها عن طريق ســ ــركة اهتمامًا بالغًا بصــ ــحة المهنيةشــ والتطبيقات  في مجال الصــ

الكفيلة بذل ، وتوفير جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق واألدوات الصحيحة ألداء أعمالهم 

 ل ومن خالل الخطة المعدة مسبقًا. بشكل آمن، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبيعة العم

وفي إطار ســعيها للحفا  على البيئة؛ تلتزم الشــركة بمبادئ االســتدامة باســتخدامها مواد صــديقة للبيئة، مثل تل   

ــر بالبيئة والمجتمع، عن   ــحيحة التي ال تضـــــ التي ال تؤثر على طبقة األوزون، والتخلص من النفايات بالطرق الصـــــ

 جال.طريق مختصين في هذا الم

كما نجحت الشــــركة في المحافظة على التقويم والتأهيل البيئي العالي الممنوح لها من قبل كل من: الهيئة الملكية 

ــافة إلى تطبيق المتطلبات البيئية الواردة في المبادئ    ــاد وحماية البيئة، إضــ ــة العامة لةرصــ للجبيل وينبع، والرئاســ

 لدولية، ومنظمة الصحة العالمية.التوجيهية للبن  الدولي، ومؤسسات التمويل ا

مليون ســاعة عمل دون إصــابة مقعدة لموظفي  م تحقيق أكثر من وقد اســتطاعت ينســاب بنهاية العام 

 مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة للمقاولين. الشركة، وأكثر من 

 ا: م بعدة حمالت توعوية داخلية لموظفيها ومنهكما قامت الشركة خالل العام 
 

ركزت هذ  الحملة على أهمية االلتزام بجميع إجراءات األمن والسالمة، والصحة    حملة التوعية بتقييم المخاطر: -

المهنية، والبيئة، وكيفية تأدية العاملين لمهامهم بالطرق المثلى، باإلضــــــــــافة إلى التعرف على المخاطر المحتملة                  

ورا العمــل والتــدريبــات العمليــة التي نظمتهــا إدارة األمن   وكيفيــة التعــامــل معهــا والحــد منهــا، وذلــ  من خالل  

والســـــالمة، والصـــــحة المهنية، والبيئة بالشـــــركة. وقد صـــــاحب الحملة معرضـــــًا ألحدث أدوات الســـــالمة وكيفية      

 استخدامها.
 

ــركة حملة للتوعية بمخاطر         حملة التوعية بالعمل في درجات الحرارة العالية )اإلجهاد الحراري(:          - نظمت الشــــــــ

العمل تحت درجات حرارة عالية وما يترتب عليه من تأثيرات جانبيه وكيفية تفاديها واإلســـــــعافات األولية في حالة 

 حدوث أي حالة من هذا النوع ال سمح الله.

الســــــــالمة حملة نظمت )ينســــــــاب( بالتعاون مع المقاولين المختصــــــــين في مجال حملة مكافحة حرائق المنازل: -

توعوية بأخطار الحرائق المنزلية، وطرق مكافحتها وسبل االخالء في حال تطورها، حيث ساهمت الحملة في رفع    

الوعي لدى موظفي ومقاولي الشركة وأبنائهم.
 

 الجودة الشاملة:. 

، فقد تم الحصول  (ينساب )الستمرار فعالية أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية وتطبيقها في      تأكيدًا

على قدرة  تركز ( إدارة اســتمرارية األعمال وهي شــهادة معترف بها عالميًاISO:22301) (BCM) على شــهادة

المنظمة على مواصـــلة تقديم منتجاتها أو خدماتها في مســـتويات محددة مســـبقا مقبولة في حال وقوع الحوادث، 

الحوادث على األعمال التجارية، وتقييم المخاطر، ووضـــــع  تأثيرنه يتم التأكد من تحليل أ (BCM)ومن مميزات 

  .خطط واستراتيجيات استمرارية األعمال وتوثيقها وممارستها
 

كأول شــركة في   2015حدث نســخة في عام الى أ (ينســاب)( في ISO:9001كما تم بنجاح ترقية نظام الجودة )

. وقد تحقق ذل  بعد مراجعة شـــــاملة (BSI)المملكة العربية الســـــعودية تحصـــــل على هذ  الشـــــهادة من خالل   
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تركز على قدرة المنظمة على مواصـــلة تقديم  شـــهادة معترف بها عالميًا وهي. ومســـتفيضـــة لنظام الجودة وتطبيقه

 .المستمر للمنظمةلتحسين والتطوير دة للعمالء والتأكيد على امنتجات وخدمات عالية الجو
 

ــاب)مدققي  من قبل فريق كما تم القيام بإجراء تدقيق داخلي  (DNV) المدربين، وخارجي من قبل فريق (ينســــ

(، والرعاية المســـــــــئولة ISO:14001(، والصـــــــــحة والســـــــــالمة )ISO:14001المحايد شـــــــــمل أنظمة البيئة )

(RC14001) بنجاح. ، حيث تم تجاوز جميع برامج التدقيق   
 

 االستدامة: .32

إن مبدأ االستدامة يعتمد على تلبية احتياجاتنا في الوقت الحاضر دون المساس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية    

ــادنا.    ــالمة بيئتنا ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصـــــ ــة مع المحافظة على ســـــ احتياجاتها الخاصـــــ

ــة   ــياســ ــركة بالتعاون مع   وانطالقًا من ســ ــالمة واألمن والجودة، فقد اعتمدت الشــ ــحة والســ ــاب( للبيئة والصــ )ينســ

الموضــوعة لتطوير الكفاءة التشــغيلية لمصــانعها وترشــيد     ااســتراتيجيته أحد عناصــر )ســاب ( باعتبار االســتدامة 

 الدفيئة. الغازات والعمل على تخفيض انبعاثات استهالة الموارد الطبيعية كالميا  والغاز الطبيعي
 

حيث نظمت العديد من ورا  وقد واصلت )ينساب( بالتنسيق مع جميع االطراف ذات العالقة جهودها المستمرة       

ــتدامة،          العمل  ــتهالة الموارد الطبيعية    ولتوليد أفكار جديدة ومبتكرة لعمليات االســــــــ التي تهدف إلى خفض اســــــــ

ــة العديد من األفكار التي ســـتســـاهم في إثراء عمليات    ــغيلية حيث تم اســـتعراض ومناقشـ وتحســـين العمليات التشـ

م االنتهاء من عدة مشـــــــاريع أدت إلى تحســـــــين العمليات 2015قد تم خالل العام فاالســـــــتدامة داخل الشـــــــركة، 

 ساهمت في انخفاض استهالة المواد المستخدمة في العمليات االنتاجية.أعلى التشغيلية بكفاءة 
 

ــركةأدخلت كما  آلية عمل جديدة لتعزيز كفاءة اســـــــتهالة الطاقة حيث يأتي هذا اإلجراء في إطار نظام آلية  الشـــــ

ــب بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليه المملكة من بين دول  أخرى،  التنمية النظيفة التابعة لةمم المتحدة، وحســــــــ

ــد الثاني للغاليات  حيث طرق معالجة ظاهرة االحتباس الحراري. إحدىوهو  ــروع المقتصــــــــ بدأ العمل على مشــــــــ

ســــــيســــــاهم في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، مما يســــــهم في تعزيز    بدور  الذيو وحدة المنافعالبخارية في 

التنمية المستدامة في المملكة عن طريق الحد من انبعاثات  ازات االحتباس الحراري، وتوفير الوقود األحفوري.  

 م من ضمن هذ  اآلليات التي نفذت في عاكذل  مما يؤدي إلى الحفا  على مواردنا الطبيعية وعلى البيئة. 

الطاقة من وحدة المنافع المركزية يربط كل الوحدات التشغيلية بحيث يمكن   استهالة عرض لوح رقمي يبين كمية 

  .  منظملكل وحدة بشكل  االستهالةمراقبة 

 . االعتمادية: 33

الشــامل لالعتمادية والذي يعمل على تحســين األداء الكامل ألصــول   (ســاب )تبنت )ينســاب( منذ إنشــائها برنامج 

الشركة وتأكيد المعدالت العالية لإلنتاج، ويقوم بعملية تحسين مستويات االعتمادية بشكل مستمر بما يتوافق مع 

 رؤية واستراتيجية الشركة. 

بدأ الفريق الواحد حيث شــكلت فرق تعمل الشــركة على تعزيز ثقافة االعتمادية لدى موظفيها، من خالل ترســيخ م

عمل لالعتمادية في جميع وحداتها، ووضــعت الحوافز التشــجيعية التي تســهم في تطوير األداء في مصــانعها، كما 

ــركة برنامج ــل   ًاتتبنى الشــ ــر أفضــ لتقييم االعتمادية والذي يهدف الى إيجاد ثقافة اعتمادية تركز على تحفيز ونشــ
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أداء وطرق اعتمادية منظمة للتحســين المســتمر في اســتخدام أصــول الشــركة.     الممارســات واســتخدام مؤشــرات   

 وتقوم الشركة بحمالت سنوية لترسيخ ثقافة االعتمادية لموظفيها من خالل ورا عمل ومعارض توعوية.   

وات إلدارة أداء األصــول والذي يحتوي على مجموعة متكاملة وتلقائية من المنهجيات واألد ًاوتطبق الشــركة نظام

ــيانة المرتكزة على االعتمادية والمعاينة القائمة على المخاطر ونظم األجهزة الوقائية                      لتطبيق االعتمادية كالصــــــــ

ــانع ورفع     ــكالت، وتلعب هذ  المنهجيات دورًا فعاال في زيادة اعتمادية المصــــ ــية للمشــــ ــباب الرئيســــ وتحليل األســــ

 ن اإلنتاج.مستوى كفاءتها والتي تحول دون حدوث أي أعطال أو توقف ع

وتقوم )ينســــاب( ســــنويًا بتدريب وتطوير مهارات موظفيها إلدارة منهجيات وأدوات االعتمادية بشــــكل فعال وفق   

ــاب (     ــركات الزميلة في )سـ ــات الشـ ــتفادة من تجارب وممارسـ ــعى إلى االسـ أعلى وأحدث المعايير العالمية، كما تسـ

 المختلفة. التواصلات من خالل تبادل الخبرات والمعلومات عبر قنو واالستفادة

ولقد قامت الشركة هذا العام بحملة تثقيفية عن االعتمادية تحت شعار المشغل يقود االعتمادية، وشملت الحملة      

عددًا من ورا العمل التدريبية للمشـــــغلين ومعرض يحتوي على عدد من األجهزة الحديثة والفعالة المســـــتخدمة 

 المصنعة. من قبل المشغلين بمشاركة عدد من الشركات
 

 :التواصل مع المساهمين والمستثمرين. 

ــاب( ــاعدة  تلتزم )ينســــــ ــب، بغرض مســــــ ــبة في الوقت المناســــــ  بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناســــــ

على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات      االستثمارية بناءً  القراراتالمستثمرين على اتخاذ  

 المستفيدة على فرص متكافئة في الحصول على   األطراف خر وحصول كافة  آلالمستثمرين دون البعض ا بعض  إلى

 الهامة التطوراتالخاصة باإلفصاح عن     واإلجراءاتتنفيذ السياسات    على وتلتزم الشركة بدقة وحرص   المعلومة.

المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات     وتقارير األداء وفقا للمتطلبات القانونية واللوائح         والبيانات المالية      

ــاص ــركة    ذات االختصــ ــتحقة عن طريق موقع الشــ ــار عن أرباحهم المســ ــتفســ ــركة االســ ــاهمي الشــ ، كما يمكن لمســ

 اإللكتروني. 
 

 :راجعي الحسابات والقوائم المالية. تقرير م

ــابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء           ــت هناة أية تحفظات      يظهر تقرير مراجعي الحســــــــ جوهرية، وليســــــــ

 تجاهها.
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  :التوصيات. 

 يوصي مجلس اإلدارة جمعيتكم الموقرة بما يلي:

ــنة المالية المنتهية في               ال . ــابات الختامية للســــــــ ــركة والحســــــــ ــابات الشــــــــ ــويت على تقرير مراجع حســــــــ تصــــــــ

م.//

 م.//المنتهية في التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية  .

( ( مليون ريال أرباحا نقدية على المســاهمين بواقع )على توصــية مجلس اإلدارة بتوزيع ) التصــويت .

( من القيمة االســمية للســهم الواحد علمًا بأن مجلس  %م والتي تمثل )ريال للســهم الواحد عن العام 

ــبق وأن أقر توزيع ) ــف األول من العام  ( ريال اإلدارة سـ ــهم الواحد عن النصـ ( %م والتي تمثل )للسـ

( ( مليون ريال بواقع )من القيمة االســمية للســهم الواحد. وســتكون أحقية النصــف الثاني من األرباح )   

( من القيمة االســمية للســهم الواحد لمالكي أســهم الشــركة المقيدين في    %ريال للســهم الواحد والتي تمثل )

 جالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.س

ــويت  . ــرف مبلغ )التصــ ــاء مجلس اإلدارة بواقع ) ريال( على صــ ( ريال كمكافأة ألعضــ

 .م//لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 .م//إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ التصويت على  .

 مجلس اإلدارةفي عضـــــوًا   ماجد بن عبداإلله نورالدين/ المهندسعلى قرار مجلس اإلدارة بتعيين  التصـــــويت  .

ــتاذبداًل من  ــتقالته من مجلس اإلدارة بتاريخ  فواز بن محمد الفواز/ األســـ   إلكمالم، //الذي قدم اســـ

 المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس

ــويت . ــابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع   التصــ ــأن اختيار مراجع الحســ ــية لجنة المراجعة بشــ على توصــ

 م.والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي  السنوية
 

 الكلمة الختامية 

يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لجميع العاملين في الشركة والمقاولين، على جهودهم المبذولة التي     

، ومســـاهمتهم في المحافظة على التشـــغيل اآلمن لجميع  جيد ســـهمت في تحقيق الشـــركة ألرباح ونتائج تشـــغيلية أ

وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات مصـــــانع ومرافق الشـــــركة، مثمنين ومقدرين تفاعل مســـــاهمي الشـــــركة،  

ــناعات ا  ــبيل تنمية الصـ ــائلين المولى عز وجل دوام التقدم واالزدهار في سـ ــاد العالقة، سـ لســـعودية وتعزيز االقتصـ

 .الوطني

 

 والله ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة


