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 نيوسف بن عبدهللا البنيا األستاذ      
 

  الرئيس:نائب 
  األستاذ مرهف بن محمد المدني       
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  تقرير مجلس اإلدارة 
  

ته،   السالم عليكم ورحمة هللا وبر
يسر مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريره 

ت السعودي،  م، المعد وفقًا لمتطلبات٢٠١٧ديسمبر  ٣١السنوي للسنة المالية المنتهية في  نظام الشر
ت، وقواعد التسجيل واإلدراج، والضوابط واإلجراءات ونظام الشركة األساس ، والئحة حوكمة الشر

ت المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق  التنظيمية الصادرة تنفيذاً  ت الخاصة بشر لنظام الشر
   المالية.

  
وخططها المستقبلية، والجهود نجازاتها إدائها وأنشطة الشركة وأمعلومات عن التقرير  ُيقدمكما 

ة التي تبذلها لتعزيز أداء الشركة في تنمية حقوق مساهميها، ودعم صناعة المنتجات البتروكيماوي
 ولية االجتماعية، وذلكؤوالمس ،واالعتمادية ،االستدامةو السالمة، سهاماتها في مجاالتإو، الوطنية

  م.٢٠١٧ديسمبر  ٣١وفقًا لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 
  

وبناء على  م،٢٠١٧يناير  ١قامت بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ابتداء من تجدر اإلشارة بأن الشركة 
ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد من البنود في طريقة القياس 

ات بما يتوافق مع السياس، م)٢٠١٦(للعام  وفترة المقارنةواالعتراف والعرض واالفصاح للفترة الحالية 
قارير المالية المعتمدة في المملكة لمتطلبات المعايير الدولية للت اً المحاسبية التي تم تبنيها وفق

العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 
(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة) في  ٦من التفاصيل يمكن الرجوع لإليضاح رقم  ولمزيداً 

 .م٢٠١٧مارس  ٣١المالية األولية للفترة المنتهية في  المالحظات المرفقة بالقوائم
  

يطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي كما 
للمساهمة في تحقيق القطاعات االقتصادية  ما قدموه لدعمعلى عهده األمين، والحكومة الرشيدة 

  السيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي في المملكة. )،(اقتصاد مزدهر ٢٠٣٠رؤية المملكة 
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 والنشاط التأسيس . ١

 ١١هـ (الموافق ١٤٢٧محرم  ١٢تأسست في مدرجة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) شركة مساهمة سعودية 
على الترخيص الصناعي رقم  الشركة حصلت، ٤٧٠٠٠٠٩٤٣٢بسجل تجاري رقم  ،٤٩القرار الوزاري رقم  م) بموجب٢٠٠٦فبراير 
  . م)٢٠٠٥ أغسطس ٢٣هـ (الموافق ١٤٢٦رجب  ١٨تاريخ ب، ص/١٣٦٧

  
مل  سهم؛ بقيمة مليون  ٥٦٢٬٥ سعودي، موزعة على ريـال مليون ٥٬٦٢٥يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بال

ناعات األساسية (سابك)، للشركة السعودية للص %٥١مملوكة بنسبة  هي. وللسهم ت سعوديةريـاالاسمية تبلغ عشرة 
  .للقطاع الخاص واألفراد %٤٩ونسبة 

  
بدأ التشغيل مجمعها الصناعي في مدينة ينبع الصناعية، الذي خالل إنتاج المواد البتروكيماوية من في تعمل (ينساب) 

  :ت المختلفة؛ وفقًا للجدول التاليأربعة ماليين طن سنويًا من المنتجاتزيد عن م بطاقة إنتاجية ٢٠١٠مارس  ١التجاري في 
  

  الكمية  المنتجات
  (ألف طن متري سنويًا)

  ١٫٣٠٠  اإليثلين
  ٤٠٠  البروبلين

  ٤٠٠  البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي
  ٤٠٠  البولي إيثلين عالي الكثافة

  ٤٠٠  البولي بروبلين
  ٧٧٠  جاليكول اإليثلين

  ٢٠  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر
  ١١٥  البيوتين
  ١٧٠  البنزين

  ٧٠  إكس) –مزيج الزايلين والتولوين (تي 
  ٤٬٠٤٥  المجموع

 
 اإلنتاجالتشغيل و . ٢

 ١والبروبلين والبيوتين إليثلينم، تشمل المنتجات الوسيطة ٢٠١٧ألف طن متري خالل العام  ٣٫٨٢٢ ةبلغت الكميات المنتج
م، التي ٢٠١٦مقارنة بالكميات المنتجة خالل العام  %٥٫٣نسبته  بانخفاضوالتي يتم تحويلها إلى منتجات نهائية، وذلك 

مارس  ٢٩كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ م  ٢٠١٧عمال الصيانة خالل عام أوذلك بسبب ألف طن متري،  ٤٫٠٣٤ بلغت
  .م٢٠١٧

  بمصانع الشركة: المنتجاتالتالي النسبة المئوية لكميات  الشيوضح 
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  مالحظة: منتجات أخرى تشمل البيوتين، وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، ومزيج التولوين والزايلين

 
  استراتيجية الشركة . ٣

ذات القيمة المضافة  وضعت الشركة استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة البتروكيماويات
السالمة والجودة واالستدامة، وااللتزام التام  أعلى درجات ، مع المحافظة علىعلى أصول الشركة وحقوق المساهمين

فة معايير وقوانين الصناعة ذات العالقة لتحقيق الريادة، وتأكيد الشراكة بين جميع األطراف المرتبطة بالشركة محليًا  ب
. وسيتم تنفيذها من خالل المحاور االجتماعيةولية الشركة ؤخالل بمسق المساهمين مع عدم اإلوتنمية حقووعالميًا 

  التالية:
  

  المحور األول: تحسين كفاءة استغالل الطاقة بالشركة من خالل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التي ُتعنى
 باالعتمادية واالستدامة وتحسين األداء.

 نتاجية لمنتجات الشركة الرئيسية. الطاقة اإل حور الثاني: التوسع فيالم 
  ُتعنى بصناعة البتروكيماويات. التي: االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة الثالثالمحور 
  ت التي تمارس نفس نشاط صناعة البتروكيماالرابعالمحور أو المساهمة يات و: دراسة شراء حصص في بعض الشر

ت مجدية.  في شر
 

 التوقعات المستقبليةالتوسعات وو والقرارات الخطط . ٤
االستدامة السالمة ومبادئ  ىتبن الذيوفق الخطط االستراتيجية المرسومة من قبل مجلس اإلدارة  )ينساب(تعمل 

 وإدارة المخاطر ومراقبة األداء والتنفيذ الشامل في الشركة التي تهدف إلى ،في إدارة عملياتها التشغيليةواالعتمادية 
تنمية حقوق  تحسين كفاءة العمليات، وترشيد الطاقة والموارد الطبيعية، وتحسين مستوى أداء أصولها بما يسهم في

 .األسواق التنافسية في مختلف الشركة وتعزيز قدرات ، وحماية البيئةمساهميها
 

م عن ترسية عقد مشروع لزيادة إنتاج مصنع جاليكول اإليثلين على شركة ٢٠١٧مارس  ٦الشركة بموقع (تداول) بتاريخ أعلنت 
)eTEC E&C Limitedدوالر  مليون ٩٩٫٤ ) وذلك للقيام بأعمال هندسة وتوريد وبناء المشروع، وتبلغ قيمة العقد اإلجمالية

أمريكي، حيث سيتم تمويل المشروع من خالل موارد الشركة الذاتية، ومن المتوقع االنتهاء من المشروع بنهاية العام 
   ألف طن في السنة. ٨٠م، وبعد اكتمال المشروع يتوقع زيادة إنتاج مادة جاليكول اإليثلين بكمية ال تقل عن ٢٠١٨
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على ه إلزامي تأصبح والتي والمعتمدة في المملكة العربية السعودية الماليةرير اتقللالمعايير الدولية كما طبقت الشركة 
ت المدرجة بدًء من  ، وبناء على ذلك فقد تم إجراء بعض التغييرات في القوائم المالية للشركة على عدد م١/١/٢٠١٧جميع الشر

وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات فصاح للفترة الحالية يقة القياس واالعتراف والعرض واإل من البنود في طر 
المحاسبية التي تم تبنيها وفًقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية 

جوع من التفاصيل يمكن الر  والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ولمزيداً 
(تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة) في المالحظات المرفقة بالقوائم المالية األولية للفترة  ٦لإليضاح رقم 

 .م٢٠١٧مارس  ٣١المنتهية في 
  

، اإلدارةتقارير دورية عنها لمجلس رفع والشركة  القوائم المالية التي ُتعد من قبل باإلشراف علىوتقوم لجنة المراجعة 
قامت الشركة  ،م٢٠١٨يناير  ٠١ في المملكة العربية السعودية بدًء منتطبيقها  سيتم ضريبة القيمة المضافة وحيث أن

ة والدخل تسجيلبال علمًا بأن  ،والحصول على شهادة التسجيل بنجاح في ضريبة القيمة المضافة لدى الهيئة العامة للز
 ) من١٥) والمعيار رقم (٩، كما أن المعيار رقم (تأثير جوهري على عمليات الشركةا ضريبة القيمة المضافة لن يكون له

 ٠١) سوف يتم العمل به بدًء من ١٦م والمعيار رقم (٢٠١٨يناير  ٠١بدًء من  تطبيقهاسوف يتم  المعايير الدولية للتقارير المالية
م فإن لجنة المراجعة عملت على تحديث السياسات المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من هيئة ٢٠١٩يناير 

  المحاسبين القانونيين. 
  
  المخاطر . ٥

العمل مع و يتعلق بالمخاطر ورفع تقارير دورية عنها للمجلسلتتولى متابعة جميع ما مخاطر دارة لجنة اإلش مجلس 
 . سياسة إدارة المخاطر المعتمدة من مجلس اإلدارة لتنفيذاإلدارة التنفيذية 

  
تواجهها الشركة وقد م بتقويم المخاطر التي من الممكن أن ٢٠١٧وفقًا لسياسة إدارة المخاطر، استمرت الشركة في العام 

ألهدافها، من أجل التعامل معها واتخاذ اإلجراءات الالزمة والتدابير الوقائية لمنع أو تقليل هذه  هاتؤثر على تحقيق
  المخاطر. 

  
بالمخاطر بش دوري  متابعة اإلجراءات ذات العالقةوتتم عملية تقويم المخاطر على المستوى االستراتيجي والتشغيلي 

نظام (ينساب) "العالمية المتعلقة باستمرارية األعمال، حيث تطبق  الشركة على شهادة االعتمادية حافظت. وقد ومستمر
 تحليل العمليات التي تؤثر على أعمال الشركة، وتقويم المخاطروإدارة استمرارية العمل" الذي يهدف إلى التأكد من تطوير 

الشركة على مواصلة تقديم ) التي تعد معيارًا عالميًا يؤكد قدرة ISO:22301شهادة ( علىحصلت الشركة  المحيطة بها.
منتجاتها، أو خدماتها بمستويات مقبولة ومحددة مسبقًا، وذلك في حال وقوع أية حوادث من شأنها أن تؤثر على سير 

  .ال سمح هللا العمل
  

ة المتبعة لضمان تنفيذ النظم المناسبإدارة المخاطر بمراجعة سياسات الشركة فيما يتعلق بإجراءات  لجنة المخاطروم وتق
كما للتحكم في إدارة المخاطر من خالل تحديد المخاطر التي يمكن أن تواجه الشركة ووضع الخطط والبرامج للحد من أثرها. 

إدارة المخاطر واألنظمة المتبعة تعمل بكفاءة في جميع  عملياتتقوم اللجنة بتوجيه اإلدارة التنفيذية للتأكد من أن 
  مستويات الشركة.

  
وذلك لقياس وتقييم المخاطر وتطوير االستراتيجيات في الشركة إدارة المخاطر " "ورشة عمل  تدشينم تم ٢٠١٧العام  وخالل

تحقيق أهداف لشة إلى استمرارية النجاح والنمو وتهدف الور ، إلدارتها ومحاولة تجنبها والتقليل من آثارها السلبية
يعزز التنسيق بين الجوانب االستراتيجية، وإجراءات العمل، واألفراد، والتقنية، الشركة من خالل تشكيل نهجًا منظمًا وانضباطيًا 

  والمعرفة، مما يسمح للشركة بتقويم وإدارة المخاطر المحيطة بأعمالها بطريقة استباقية.
 

ت البتروكيماوية-إن (ينساب)  ى الحد من معرضة لتقلبات أسعار المنتجات البتروكيماوية، وتعمل عل-بوصفها إحدى الشر
ليف، وتحسين مستويات اعتمادية الشركة لضمان استمرارية اإل   نتاج والبيع. هذه التأثيرات من خالل تخفيض الت

  
ت فإن من ضمن المخاطر التي قد تواجهها الشركة تلك المتعلقة باألمن السيبراني، تعمل الشركة  أسوة ببقية الشر

وجود الحماية الالزمة لتفادي أي أخطار قد تؤثر عليها أو على سير عملياتها باستمرار على تطوير أنظمتها والتأكد من 
التشغيلية، كما اقامت الشركة حملة توعوية على مستوى الشركة لنشر التعليم والوعي األمني للموظفين تخللها عقد 

) الخاصة بإدارة أمن ISO27001حصول على شهادة األيزو (للكما أن الشركة تعمل  راني. ورش عمل خاصة باألمن السيب
  . المعلومات
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كما أن الشركة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة، حيث يؤثر استمرار انخفاضها سلبًا على الودائع البنكية والمرابحات السلعية 
اقيات وعمليات التحوط القائمة التي ارتبطت بها الشركة مقابل ارتفاع أسعار الفائدة لجزء من قروضها وفق شروط االتف

  المبرمة مع المقرضين. 
  

يتضمن نشاط الشركة تصنيع وتسويق المنتجات البتروكيماوية، ومن هذه المواد ما هو خطر أو قابل لالشتعال، كما هو 
الحال في أية أنشطة تتضمن التعامل مع مواد خطرة، وللحد من هذه المخاطر؛ تتولى الشركة تدريب العاملين بش 

فة القوانين والمتطلبات األخرى التي تتماشى مع مستمر في جميع مجاالت المبادئ  السالمة وحماية البيئة، وااللتزام ب
  ولة مما يجعل (ينساب) بيئة عمل آمنة تحافظ على سالمة العاملين والبيئة.  ؤالتوجيهية للرعاية المس

  
باستخدامها مواد صديقة للبيئة، والتخلص من وفي إطار الحد من المخاطر البيئية، تلتزم الشركة بمبادئ االستدامة 

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

ت الصناعية قد تتعرض وحداتها التشغيلية إلى بعض التوقفات، وللحد من مخاطر وتقليل  كما أن (ينساب) كباقي الشر
 .وأعمالهاج االعتمادية الشاملة لجميع وحداتها، إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها آثارها، تطبق الشركة برنام

والحد  وتقوم الشركة بالمتابعة المستمرة إلدارة تلك المخاطر وعمل اإلجراءات الوقائية التي تسهم في رفع مستوى الوعي
  من تأثيرها. 

  
ت البتروكيماوية في تحصل (ينساب) على اللقيم من المورد الرئيس  (أرامكو السعودية) بأسعار مماثلة ألسعار الشر

لألنظمة الحكومية ذات  تخضع) ينساب (أنكما  ، وأي تغيير يحصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة،السعودية
ت العاملة في المملكة العربية السعودية أالعالقة   في حالة حدوث أي تغييراتقد تنشأ مخاطر مستقبال وسوًة ببقية الشر

تحسين الكفاءة اإلنتاجية واعتمادية المصانع لوتقوم الشركة ببذل المزيد من الجهود ، األنظمة ذات العالقة المالية في
ليف األخرى.   وتقليل الت

  
 التسويق والمبيعات . ٦

ألف  ٢٬١١٢م، التي بلغت ٢٠١٦للعام ألف طن متري، مقارنة بكمية المبيعات  ٢٫٠٨٥حوالي م ٢٠١٧بلغت كمية المبيعات للعام 
مارس  ٢٩م كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ  ٢٠١٧عمال الصيانة خالل عام أوذلك بسبب ، %١٫٣ قدره بانخفاض طن متري

  .م٢٠١٧
 

التي بلغت م، ٢٠١٦مليون ريال سعودي، مقارنة بإيرادات المبيعات للعام  ٧٫٢٢١م حوالي ٢٠١٧كما بلغت إيرادات المبيعات للعام 
لى ارتفاع متوسط أسعار البيع إإيرادات المبيعات  ارتفاعيعود سبب  ،%١٥٫٨٩قدره  بارتفاعمليون ريال سعودي، وذلك  ٦٬٢٣١

م كما هو معلن  ٢٠١٧عمال الصيانة خالل عام أالمنتجة والمباعة وذلك بسبب لجميع المنتجات بالرغم من انخفاض الكميات 
 .م٢٠١٧مارس  ٢٩عنه في تداول بتاريخ 

 
تقوم (ينساب) بجميع عملياتها البيعية والتسويقية، التي شملت جميع األسواق المحلية واإلقليمية والعالمية، من خالل 

من خالل لجنة تتولى مراجعة اتجاهات السوق، والتوقعات المستقبلية -المسّوق الحصري-التنسيق بينها وبين (سابك) 
ليف المنتجات واعت   ماد الحد األدنى المقبول للسعر العائد لصافي المنتجات.لألسعار، وت

  التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات بحسب المنتجات: الشيوضح 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ومزيج التولوين والزايلين.البيوتينمالحظة: منتجات أخرى تشمل 
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  األصول والخصوم ونتائج األعمال  . ٧
  

  ت)ريـاال(بآالف ال نتائج األعمال    
  

 م٢٠١٣ م٢٠١٤  م٢٠١٥  م٢٠١٦  م٢٠١٧ البيان

 ٩٫٣٥٣٫٦٤٥ ٩٫٥١١٫٠٣٤ ٦٫٩١١٫٤١٦ ٦٫٢٣٠٫٦٤٣ ٧٬٢٢٠٬٩٠٦ المبيعات

فة المبيعات  )٦٫١٢٨٫٨٥٥(  )٦٫٤٢٤٫٠٠٨(  )٥٫١٥٣٫٨١٨( )٣٫٣٤٩٫٣٥٥(  )٤٬٣٥٠٬٦٠٧( ت

 ٣٫٢٢٤٫٧٩٠  ٣٫٠٨٧٫٠٢٦  ١٫٧٥٧٫٥٩٨ ٢٫٨٨١٫٢٨٨ ٢٬٨٧٠٬٢٩٩ إجمالي الربح

 ٢٫٦٤٤٫٦٥١  ٢٫٤٧٧٫٧٣٩  ١٫٢٠٧٫٣٢٤ ٢٫٣٤٤٫٣٦٢  ٢٬٣٧٦٬٣٦٥ صافي الربح 

 
 

  ت)ريـاالال بآالفقائمة المركز المالي (  
 

  م٢٠١٣ م٢٠١٤ م٢٠١٥ م٢٠١٦  م٢٠١٧ البيان

 ٦٫٧٨١٫٩٢٦ ٧٫٤٩٦٫٢٥٥ ٦٫٣٢٧٫٥٥٣ ٦٫٣٦٩٫٩٩١ ٦٬٥٨٢٬٩٩١ موجودات متداولة
 ١٦٫١١٨٫٨٣٦  ١٤٫٩٧١٫١٧٥  ١٤٫٦٤٠٫٧٠٤ ١٣٫٨١٥٫٧٩٨  ١٣٬١٨١٬٥٣٩ موجودات غير متداولة 

 ٢٢٫٩٠٠٫٧٦٢  ٢٢٫٤٦٧٫٤٣٠  ٢٠٫٩٦٨٫٢٥٧ ٢٠٫١٨٥٫٧٨٩ ١٩٬٧٦٤٬٥٣٠ إجمالي الموجودات
 ٢٫١٧٤٫٠٣١  ٢٫٦٥٥٫٢٦٠  ٢٫٧٧٢٫٤٢٠ ٢٫٥٣١٫٢٥١  ٢٬٣٢٣٬١٤٧ مطلوبات متداولة

قروض طويلة األجل والمطلوبات 
  ٥٫٦٨٣٫٤٠٠  ٤٫٢٥٩٫٨٥٠  ٢٫٨٤٣٫٨٤٣ ١٫٥٩٨٫٩٩٥  ٧٠٣٬٩٥٣ األخرى

 ١٥٫٠٤٣٫٣٣١  ١٥٫٥٥٢٫٣٢٠  ١٥٫٣٥١٫٩٩٤ ١٦٫٠٥٥٫٥٤٣ ١٦٬٧٣٧٬٤٣٠ حقوق المساهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق 

  ٢٢٫٩٠٠٫٧٦٢  ٢٢٫٤٦٧٫٤٣٠  ٢٠٫٩٦٨٫٢٥٧ ٢٠٫١٨٥٫٧٨٩  ١٩٬٧٦٤٬٥٣٠ المساهمين
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 التحليل الجغرافي لإليرادات . ٨

 :المبيعات حسب المناطق الجغرافية المئوية إليراداتيوضح الرسم البياني التالي النسبة 
  

  
 الشركة إيرادات إلجمالي الجغرافي التحليل

 المنطقة الجغرافية النسبة المئوية لإليرادات اإليرادات (بآالف الرياالت)

 آسيا %٥١ ٣٫٦٨٢٫٦٦٢
 أوروبا %١٦ ١٫١٥٥٫٣٤٥

 الشرق األوسط %٢٢ ١٫٥٨٨٫٦٠٠
 أفريقيا %٧ ٥٠٥٫٤٦٣
 أمري %٤ ٢٨٨٫٨٣٦

  المجموع  %١٠٠ ٧٫٢٢٠٫٩٠٦
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  التشغيلية النتائججوهرية في فروقات إليضاح ألي ا . ٩
  

تريـاالبآالف ال البند   التغييرات 
 )-((+) أو 

 نسبة التغيير

 م ٢٠١٦  م ٢٠١٧

 %١٥٫٨٩ ٩٩٠٫٢٦٣ ٦٫٢٣٠٫٦٤٣ ٧٬٢٢٠٬٩٠٦    المبيعات

فة المبيعات  %٢٩٫٨٩  ١٫٠٠١٫٢٥٢ )٣٫٣٤٩٫٣٥٥(  )٤٬٣٥٠٬٦٠٧(  ت

  )%٠٫٣٨(  )١٠٫٩٨٩( ٢٫٨٨١٫٢٨٨  ٢٫٨٧٠٫٢٩٩  الربح اجمالي

  -  - -  -  إيرادات تشغيلية أخرى

مصروفات تشغيلية 
  أخرى

)٠٫٤٧( )٢, ١٦٩(  )٤٥٨, ٣٧٩(  )٤٥٦, ٢١٠%( 

  )%٠٫٣٦(  )٨٫٨٢٠(  ٢٫٤٢٢٫٩٠٩  ٢٫٤١٤٫٠٨٩  الربح التشغيلي

وذلك ، إلى ارتفاع متوسط أسعار جميع مواد اللقيم وانخفاض الكميات المنتجة والمباعةالربح التشغيلي انخفاض يعود سبب 
متوسط أسعار ، بالرغم من ارتفاع م ٢٠١٧مارس  ٢٩م، كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ  ٢٠١٧بسبب اعمال الصيانة خالل عام 

  البيع لجميع المنتجات.
 
  ة السعودية للمحاسبين القانونيينالهيئ من المعتمدةاإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة  . ١٠

  .ة السعودية للمحاسبين القانونيينالهيئ من المعتمدةال يوجد اختالف عن معايير المحاسبة 
  
 ماليةتقرير مراجعي الحسابات والقوائم ال . ١١

 أية تحفظات تجاهها. يظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية، وليست هناك
  

  سياسة توزيع األرباح . ١٢
سياسة توزيع  تنصيعد توزيع األرباح من اختصاص الجمعية العامة العادية للشركة بناًء على توصية مجلس اإلدارة، حيث 

  للشركة على: األرباح 
ن والمواعيد التي يحددها مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات  تدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الم

واألنظمة المرعية. كما يعتمد توزيع األرباح على ربحية الشركة الحالية واألرباح المحتجزة عن الفترات السابقة على ش 
احتياطيات ووضعها المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام وعوامل أخرى، منها تحليل الفرص االستثمارية واحتياجات 

االستثمار، والمتطلبات والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب المالءة المالية وغيرها (أيها أكثر)، وذلك  الشركة في إعادة
لتنمية إيراداتها وتمويل برنامج اإلنفاق االستثماري الخاص بالشركة، باإلضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية األخرى، وأي 

  فاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري.قيود تفرض على توزيع األرباح بموجب ات
  كما على المجلس أن يأخذ بعين االعتبار اإلجراءات والسياسات التي تحكم عملية التوزيع، وذلك على النحو التالي: 

ليف العمومية المصروفات جميع خصم بعد السنوية الصافية الشركة أرباح توزع  .أ  :اآلتي الوجه على األخرى والت
 هذا وقف العادية العامة الجمعية تقرر أن ويجوز النظامي االحتياطي لتكوين األرباح صافي ) من١٠%( يجنب .١

  .المدفوع المال رأس من) ٣٠%( المذكور االحتياطي بلغ متى التجنيب
 األرباح صافي من مالئمة تراها التي النسبة تجنب أن اإلدارة مجلس اقتراح على بناءً  العادية العامة للجمعية .٢

  .معينة أغراض أو لغرض يخصص اتفاقي احتياطي لتكوين
 يكفل أو الشركة مصلحة يحقق الذي بالقدر وذلك أخرى، احتياطيات تكوين تقرر أن العادية العامة للجمعية .٣

ن قدر ثابتة أرباح توزيع  األرباح صافي من تقتطع أن كذلك المذكورة وللجمعية. المساهمين على اإلم
 .المؤسسات هذه من قائماً  يكون ما لمعاونة أو الشركة لعاملي اجتماعية مؤسسات إلنشاء مبالغ
 .المدفوع الشركة مال رأس من) ٥%( تمثل نسبة المساهمين على ذلك بعد الباقي من يوزع

  
ت وأنظمة ولوائح   .ب وتعليمات هيئة السوق مراعاة المواد الواردة في النظام األساسي للشركة ونظام الشر

  المالية المتعلقة بتوزيع األرباح.
مراعاة القيود الواردة في األنظمة المعمول بها واللوائح الداخلية واالتفاقيات المبرمة مع حملة السندات   .ج

األخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية عند إعالن  والدائنين وغيرها من الجهات المقرضة واألمور
  توزيع األرباح.
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مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات المستقبلية، والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير األموال عن طريق   .د
اقتراح يقدم للجمعية مصادر التمويل الذاتي أو اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية، وبناء عليه يقوم مجلس اإلدارة ب

  العامة العادية بتجنيب نسبة من األرباح لهذه األغراض.
  توفير التدفقات النقدية حيث تعد أمرا أساسيًا في قرار توزيع األرباح.  .
  يعتمد توزيع األرباح على األرباح الصافية المحققة وتوفر التدفقات النقدية وكفايتها.   .و
ز االحتياطي النظامي نصف رأس المال توزيع الزيادة على المساهمين وذلك يجوز للجمعية العامة العادية إذا جاو  .ز

في السنوات التي ال تحقق الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة، كما ال يجوز 
ًا لغرض معين جاز إال بقرار من الجمعية العامة الغير عادية، وإذا لم يكن مخصص االتفاقيأن يستخدم االحتياطي 

  للجمعية العامة الغير عادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة.
العمل على إحداث نوع من التوازن بين تلبية رغبات المساهمين في الحصول على أرباح نقدية فورية مرتفعة    .ح

شركة من أجل ضمان نمو الشركة وتنمية حقوق المساهمين على ورغبة المستثمرين في تعزيز المركز المالي لل
 المدى البعيد من خالل إعادة توظيف جزء من العوائد في االستثمار.

  
 تعمل الشركة لتحديث سياسة توزيع األرباح بما يتوافق مع نظام الشركة األساس واألنظمة ذات العالقة. 

 
م، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١توزيعها على المساهمين خالل السنة المالية المنتهية في تم التي ويوضح الجدول التالي نسب األرباح 

  باإلضافة إلى نسبة األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجمالي هذه األرباح:
األرباح التي تم                    

  توزيعها خالل السنة
  األرباح المقترح 

    إجمالي   توزيعها في نهاية السنة
  % ٣٢٫٥  % ١٧٫٥  %١٥  النسبة

 ١٫٨٢٨٫١  ٩٨٤٫٣٧  ٨٤٣٫٧٥  اإلجمالي (مليون)

  م٠٢/٠٧/٢٠١٧  تاريخ االستحقاق
نهاية يوم انعقاد الجمعية 

العامة للشركة والمتوقع خالل 
  م٢٠١٨شهر مارس 

  

  
مجلس إدارة الشركة وكبار عدا أعضاء ( وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص . ١٣

 ربعين من قواعد التسجيل واإلدراجأبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واأل )التنفيذيين وأقرباءهم
  م.٣١/١٢/٢٠١٧المنتهية في  الماليةملكية األسهم خالل السنة لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي تغيير في  

  
  بقروض الشركة المعلومات المتعلقة . ١٤

 م، مقابل٢٠١٧مليون ريـال سعودي بنهاية العام  ١٫١٣١ القروض وتسهيالت اإلجارة التمويلية المستحقة على الشركة بلغت
القروض وتسهيالت اإلجارة التمويلية  نإ. %٥٦نسبته بانخفاض وذلك م، ٢٠١٦سعودي نهاية العام  ريـالمليون  ٢٫٥٩١

وقد  لعالمية.المستحقة على الشركة هي لصندوق االستثمارات العامة، ومجموعة من المصارف المحلية واإلقليمية وا
  .م٢٠٠٩يونيو  ٣٠من  على ش دفعات دورية بدءاً المبرمة حسب االتفاقيات عليها  بدأت (ينساب) بسداد القروض المستحقة

كما شملت القوائم المالية  .تريـاالف الآال ب م٢٠١٧الجدول التالي القروض المستحقة على الشركة بنهاية العام يوضح 
  .(بآالف الرياالت) ن قروض الشركة القائمة والمستحقةمعلومات مفصلة ع

  

مبلغ أصل         المانحةالجهة 
  القرض

رصيد بداية 
  العام

رصيد 
إضافي 

  خالل العام

المبالغ 
المدفوعة 
  خالل العام

رصيد 
نهاية 
  العام

مدة القرض 
  تاريخ االنتهاء  (سنة)

صندوق االستثمارات 
  م٣٠/٦/٢٠١٩  ١٣  ٥٩٨٬٧٩٧ ٣٩٨٫٢٢٩  - ٩٩٧٬٠٢٦ ٤٫٠٠١٫٢٥٠  العامة

قروض تجارية 
الت ائتمانية  وو

  للتصدير
  م٣٠/٦/٢٠١٨  ١٢   ٣١٦٬٣٨٠  ٦٢٩٬٨٦١  -  ٩٤٦٬٢٤١ ٥٫٩٤٧٫٥٠٠

  م٣٠/٦/٢٠١٨  ١٢   ٢١٦٬٠٢٣  ٤٣١٬٤٧٠  -  ٦٤٧٬٤٩٣ ٣٫١٧٥٫٥٠٠  تسهيالت اإلجارة

  -   - ١٬١٣١٬٢٠٠  ١٬٤٥٩٬٥٦٠  -  ٢٬٥٩٠٬٧٦٠ ١٣٫١٢٤٫٢٥٠  المجموع

إن القروض اآلجلة مضمونة مقابل اإليرادات، إضافة إلى ذلك وقعت الشركة اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع المساهم 
 .على مدى فترة القروض %٥١ها في الشركة بنسبة ال تقل عن بملكيتالرئيس (سابك)، وبموجبها ستحتفظ (سابك) 
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 ألنشطة أدوات الدينوصف  . ١٥
قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات و حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين أأدوات دين ليست هناك أية 

، حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركةحق اكتتاب، قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات 
المنتهية في  خالل السنة المالية ،أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد كما ال يوجد

  .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  

ت . ١٦  حوكمة الشر
ت الصادرة عن هيئة السوق المالية عدا الفقرات التالية:   تم تطبيق متطلبات حوكمة الشر

  أسباب عدم التطبيق  النص  الفقرة  المادة

المادة الخامسة 
والتسعون: تشكيل لجنة 

ت   حوكمة الشر

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة مختصة 
ت، فعليه أن يفوض إليها  بحوكمة الشر

المقررة بموجب المادة الرابعة االختصاصات 
والتسعين من هذه الالئحة، وعلى هذه اللجنة 
متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، 
وتزويد مجلس اإلدارة، سنويا على األقل، بالتقارير 

 والتوصيات التي تتوصل إليها.
  

ت والتي تنص على  بناًء على المادة الخمسون من الئحة حوكمة الشر
مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة وفقًا لحاجة الشركة وظروفها  أن يش

وأوضاعها بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، ال يرى مجلس 
ت وذلك ن أعمال أل اإلدارة تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة الشر

من المكونات الرئيسية للحوكمة  عتبرتمجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة 
اهدافها، وعليه فإن اختزال تطبيقات تحقيق  و منها يساهم في

 في تطبيق مبادئ خالالً إعلى أعمال لجنة الحوكمة ُيعد  الحوكمة
  الحوكمة.

 
  مجلس اإلدارة . ١٧

مارس  ١٤ المنعقدة بتاريخ الثالثةالعادية غير الجمعية العامة اجتماع يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، وقد تم خالل 
 مجلس اإلدارةأعضاء  انتخاب تم حيث، م٢٠١٧مارس  ١٦من  ابتداء لمدة ثالث سنواتأعضاء مجلس اإلدارة تعيين  م٢٠١٧

  ، فيما رشحت الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) أربعة أعضاء.التصويت التراكمي وفقًا ألسلوبالمستقلين 
  :عضويتهم وتصنيفمجلس اإلدارة الحالي  ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء

  منصب العضو  تصنيف العضوية  سم العضوا

  رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي  األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان         

  نائب رئيس مجلس اإلدارة  غير تنفيذي  األستاذ مرهف بن محمد المدني           

  عضو مجلس اإلدارة  مستقل الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس           

  عضو مجلس اإلدارة  غير تنفيذي    المهندس حسام بن عبدهللا الزامل    

 عضو مجلس اإلدارة  مستقل    األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر 

  عضو مجلس اإلدارة  مستقل    المهندس قاسم بن صالح الشيخ

  عضو مجلس اإلدارة  غير تنفيذي  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين     

 
 جاء فيهاالتي  شركة) من النظام األساس لل١٧( ) بحسب ما نصت عليه المادة رقمم٢٠١٧-٢٠٢٠للفترة من ( الرابعةوذلك للدورة 

) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية مدة ثالث سنوات؛ على أن ٧يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة ("
) أعضاء تختار من بينهم رئيس ٤أربعة ( أو ترشح تعّينيكون للشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) الحق في أن 

  "مجلس اإلدارة ونائبه
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  :وأعضاء اللجان والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارةالوظائف الحالية 
    

  
  
 

  األستاذ مرهف بن محمد المدني
  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

  عضو لجنة المخاطر
 
  

  الوظيفة الحالية
  (سابك) تقنية المعلومات العالمية شركة –نائب رئيس 

  
  رئيس مجلس إدارة شركة سابك لخدمات سلسلة اإلمدادات 

  عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لنقل الكيماويات.
  

  الوظائف السابقة والخبرات
 رئيس شركة سابك لخدمات الشحن (ساب تانك).

  مدير عام إدارة اإلمدادات للبوليمرات (سابك).
  (سابك). مدير عام اإلمدادات

  ك).مدير مشروع (فنار) (ساب
الشركة الشرقية  –مدير إدارة تقنية المعلومات 

  للبتروكيماويات (شرق).
  

لوريوس  األستاذ مرهف درجةويحمل  في علوم الحاسب الب
  اآللي.

  األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان
  رئيس مجلس اإلدارة 
  رئيس لجنة االستثمار

  
  الوظيفة الحالية

  التنفيذي، لشركة (سابك)نائب رئيس مجلس اإلدارة، الرئيس 
كما يشغل البنيان حاليًا عدة مناصب أخرى، منها: رئيس مجلس 
) ورئيس  إدارة االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيب

شركة األسمدة العربية السعودية من  مجلس اإلدارة في 
(سافكو)، والشركة السعودية للحديد والصلب (حديد)، ورئيس 

  .رة لجنة مصنعي البتروكيماوياتمجلس إدا
المنبثق عن منتدى بلومبيرغ  عضو في مجلس األعمال العالمي؛

العالمي لألعمال. كما أنه عضو في مجلس إدارة منتدى بواو 
اآلسيوي، والمجلس الدولي التحادات الكيمياويات، والهيئة 
الملكية للجبيل وينبع، والمؤسسة العامة للموانئ السعودية؛ 

ضو المجلس االستشاري لجامعة الملك سعود، وكذلك ع
والمجلس االستشاري العالمي لجامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن، وعضو مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم 
والتقنية، وعضو مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير التجمعات 

تصادي الصناعية، وعضو في اللجنة التنفيذية لمنتدى الرياض االق
  بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

  
  الوظائف السابقة والخبرات

  نائب الرئيس التنفيذي للمالية، والمدير المالي (سابك)
نائب للرئيس التنفيذي لوحدة العمل االستراتيجية للكيماويات 

  (سابك).
  نائب للرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية (سابك).

  هيوستن. فيفي منطقة األمريكيتين  مدير عام لشركة (سابك)
  سنغافورة. فيمدير عام (سابك) آسيا 

حدة األمريكية وأمري المدير التجاري لـ(سابك) في الواليات المت
  .الالتينية
لوريوس في االقتصاد،  ستاذاأل ويحمل يوسف درجتي الب

والماجستير في اإلدارة الصناعية، باإلضافة إلى العديد من الدورات 
  .المتخصصة في اإلدارة التنفيذية
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  حسام بن عبدهللا الزامل المهندس
  عضو مجلس اإلدارة 

فآت والترشيحات   عضو لجنة الم
  عضو لجنة االستثمار

  
  الحاليةالوظيفة 

شركة مدير تطوير األعمال للجاليكول والغازات الصناعية 
  (سابك)

  
  الوظائف السابقة والخبرات

 عمال للبالستيك الهندسي (سابك)مدير إدارة تطوير األ
  (سابك) ةمدير إدارة تطوير االعمال للبولي ايثيلين عالي الكثاف

والبولي  مال للبولي ايثيلين منخفض الكثافةعمختص تطوير األ
  بروبلين (سابك)

 مدادات (سابك)تخطيط العمليات وسلسلة اإل 
في مجاالت  ةواسع ة عالميةن لدى المهندس حسام خبر كما أ

بناء االستراتيجيات وتشغيل العمليات وفي إدارة المشاريع 
ر وتطوير الموارد  وتطوير شبكة المبيعات والتقنية واالبت

  البشرية 
  

لوريوسة ويحمل المهندس حسام درج  الهندسةفي  الب
  الكيميائية

  

  الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
  عضو مجلس اإلدارة

  المخاطررئيس لجنة 
  
  

  الوظيفة الحالية
   القانونيين للمحاسبين السعودية للهيئة العام األمين

  
  الوظائف السابقة والخبرات

 الوطنية بالشركة المراجعة لجنة ورئيس اإلدارة مجلس عضو
  البحري للنقل السعودية

   عضو لجنة المراجعة بشركة االتصاالت السعودية.-
عضو مجلس األمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة -

  للمؤسسات المالية اإلسالمية.
نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية التابعة -

  لالتحاد الدولي للمحاسبين.
  جامعة الملك سعود –أستاذ مساعد  -
  جامعة الملك سعود. –محاضر  -
  رئيس لجنة إدارة الجمعية السعودية للمحاسبة. -
  عضو اللجنة الدائمة لظاهرة توظيف األموال. -
  جامعة الملك سعود –عضو لجنة الدراسات العليا  -
عضو أساسي في الهيئة السعودية للمحاسبين -

  القانونيين.
ديمي  - وزارة  –عضو الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األ

  التعليم العالي
عضو في منظمة الطلبة المتميزين في تخصصات إدارة  -

  األعمال
  عضو في الجمعية السعودية للمحاسبة. -

  
 -درجة الدكتوراه في المحاسبة  د. المغامسويحمل 

لوريوس في المحاسبة  -ماجستير في المحاسبة وحاصل ب
  على زمالة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
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  المهندس قاسم بن صالح الشيخ
  عضو مجلس اإلدارة

فآت والترشيحاتلجنة  رئيس   الم
  عضو لجنة االستثمار

  
  الوظيفة الحالية

  الرئيس التنفيذي شركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة
الوطنية لمعالجة المياه والتلوث  الرئيس التنفيذي الشركة

  المحدودة
  

  الوظائف السابقة والخبرات
  التنفيذية اللجنة وعضو حائل إسمنت شركة إدارة مجلس عضو -
  الفنية اللجنة وعضو البناء مواد إعمار شركة إدارة مجلس عضو -

 مسؤولية ذات( العربية جدسون شركة إدارة مجلس رئيس -
  محدودة)

 والتلوث المياه لمعالجة الوطنية الشركة إدارة مجلس عضو -
  محدودة) مسؤولية ذات) (السعودية امكو(
قطاع البتروكيماويات  –مجموعة بن الدن  –المنتدب  العضو-

  والتعدين
قطاع البتروكيماويات  –مجموعة بن الدن  –نائب العضو المنتدب -

  والتعدين
  مصفاة ساسرف-أرامكو السعودية  –الرئيس والعضو المنتدب -
جامعة الملك عبدهللا  –عضو المجلس االستشاري الصناعي  -

  للعلوم والتقنية
  ةتدرج من منصب مهندس عمليات إلى مدير عام مصفاة جد -

  
لوريوس المهندس قاسمويحمل   الهندسة في درجة الب

باإلضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة في  الكیمیائیة
  .اإلدارة التنفيذية

  األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر
  عضو مجلس اإلدارة 

  لجنة المراجعة رئيس
  االستثمارعضو لجنة 

 
  الوظيفة الحالية

 للتدريب السعودية الشباب جازاتإن شركة إدارة مجلس رئيس
   المحدودة

  
  والخبراتالوظائف السابقة 

  الرئيس التنفيذي للبنك األهلي التجاري  -
 التجاري األهلي البنك إدارة مجلس عضو-
 المراجعة لجنة ورئيس صافوال مجموعة شركة إدارة مجلس عضو-

 وليةالمسؤ لجنة وعضو االستثمار لجنة وعضو المخاطر وإدارة
 االجتماعية

 بيتال األهلي شركة إدارة مجلس رئيس -
فل األهلي إدارة مجلس عضو -  ت
 جميل عبداللطيف لشركة االستشاري المجلس عضو -
 المجلس رئيس -العقاري للتطوير كنان شركة إدارة مجلس عضو -

رد لشركة اإلقليمي االستشاري  األوسط الشرق لمنطقة ماستر
 وأفريقيا

 العربية المصارف التحاد التنفيذية واللجنة اإلدارة مجلس عضو -
 لبنان –
ديمية التنفيذية اللجنة وعضو األمناء مجلس عضو-  العربية لأل

 األردن – والمصرفية المالية للعلوم
 وأوالده الراجحي عبدالعزيز محمد شركة إدارة مجلس عضو-

  المراجعة لجنة ورئيس القابضة
 بالبنك األهلي التجاري رئيس قطاع الخدمات المصرفية لألفراد -
  الخاصة بالبنك األهلي التجاري مدير إدارة الخدمات المصرفية -
المدير اإلقليمي للمنطقة الغربية إلدارة الخدمات الخاصة بالبنك  -

  األهلي التجاري
  المدير المساعد البنك السعودي األمريكي (سامبا)  -
  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة واآلثار -
  عضو مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار -
ون االقتصادية التابع للمجلس س االستشاري للشؤعضو المجل -

  االقتصادي األعلى 
  

  األعمالاألستاذ عبدالكريم درجة الماجستير في إدارة ويحمل 
لوريوس في إدارة    .األعمالوب
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  األستاذ خالد بن علي القرني
  لجنة المراجعةعضو 

  
  
  

  الوظيفة الحالية
 شركةل حول العالمتقارير المالية الرقابة والرئيس للنائب 

  .(سابك)
؛ منها حاليًا عدة مناصب أخرى السيد خالدكما يشغل 

الشركة في عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 
العربية لأللياف الصناعية (ابن رشد)، عضو مجلس اإلدارة 
لشركة سابك ساينوبيك تينجين، عضو مجلس اإلدارة 

التصنيع وخدمات الطاقة  لشركة وعضو لجنة المراجعة
  (طاقة).

  
  الوظائف السابقة والخبرات

  مدير عام الرقابة شركة (سابك) -
  شركة ديلويت آند توش  –شريك -

  
في واسعة كما لدى األستاذ خالد القرني خبرة عالمية 

تب  المحاسبة حيث عمل لدى شركة ديلويت في م
الرئيسة في مدينة نيويورك و نيوجيرسي  الشركة

  وكونيتيكت في الواليات المتحدة األمريكية. 
  

لوريوس في المحاسبة، ويحمل  األستاذ خالد درجة الب
كما أنه محاسب قانوني معتمد حاصل على شهادة 

)CPA.(  

  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
  عضو مجلس اإلدارة 
  عضو لجنة المراجعة

  المخاطرعضو لجنة 
  

  الوظيفة الحالية
مدير عام االقتصاد ودعم األعمال لقطاع المغذيات 

  الزراعية شركة (سابك)
  

  الوظائف السابقة والخبرات
قطاع الكيماويات  -مدير عام االقتصاد ودعم األعمال

  المتخصصة (سابك)
قطاع الكيماويات  -مدير إدارة االقتصاد ودعم األعمال

  (سابك)
رتير مجلس اإلدارة لشركة ينبع الوطنية المدير المالي وسك

 للبتروكيماويات (ينساب)
  رئيس قسم الخزينة (ينساب)

كما لدي المهندس ماجد نورالدين خبرة في مجاالت إدارة 
  .المشاريع واإلدارة المالية واالقتصاد وإدارة األعمال

الماجستير في إدارة  تيدرجالمهندس ماجد ويحمل 
لوريوس في  التنفيذية،المشاريع وإدارة األعمال  وب

  الهندسة الصناعية.
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  أسامه بن عبداللطيف باشيخالمهندس 
  عضو لجنة االستثمار

فآت والترشيحات   أمين عام لجنة الم
  

  الوظيفة الحالية
  الرئيس التنفيذي لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

  
  

–كما يشغل حاليًا عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة ابن زهر 
ت سابك إ   حدى شر

  
  الوظائف السابقة والخبرات

  مدير عام تشغيل البوليمرات شركة (ينساب) -
  مدير عام تشغيل الكيماويات شركة (ينساب) -
  مدير عام ما قبل وبدء التشغيل شركة (ينساب) -
ت (سابك)إ –مدير عام التشغيل شركة الجبيل المتحدة للكيماويات -   حدى شر
ت (سابك)إ –مدير مصنع اإليثلين شركة الجبيل المتحدة للكيماويات -   حدى شر
ت إ –مدير مشروع االثيلين في شركة الجبيل المتحدة للكيماويات - حدى شر

  (سابك)
  

مختلف المجاالت اإلدارية كما أن لدى المهندس أسامه خبرة واسعة في 
  والفنية والتشغيل والمشاريع.

  
لوريوس المهندس أسامة درجةويحمل    الكيميائية.  الهندسةفي  ب

  الوليد بن فهد السناني ستاذاأل
فآت والترشيحات   عضو لجنة الم

  
  

  الوظيفة الحالية
ت. الشركة السعودية للصناعات األساسية  مدير تنفيذي، حوكمة الشر

  (سابك).
  

حدى إ –عضو لجنة المراجعة لشركة كيان السعودية  كما يشغل حالياً 
ت سابك   شر

  
  الوظائف السابقة والخبرات

عدة وظائف ومهام في هيئة السوق المالية منها: مدير إدارة -
ت، ومدير إدارة المخاطر.   حوكمة الشر

ية إدارة األعمال بجامعة األمير -   سلطان.عضو هيئة التدريس في 
 في المجال التشريعي والتطبيقيكما لدى األستاذ الوليد خبرة -

ت.  لحوكمة الشر
  

لوريوس في المحاسبة من جامعة ويحمل األستاذ الوليد درجة  ب
ماجستير ، ماجستير في التجارة من جامعة غرب استراليا، الملك سعود

  في المحاسبة من جامعة ملبورن.
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  :المملكةداخل وخارج يوضح الجدول التالي عضوية مجالس اإلدارات 

  
ت أو   االسم عضويات مجالس اإلدارات الحالية للشر

  من مديريها داخل أو خارج المملكة
عضويات مجالس اإلدارات السابقة أو من 

  مديريها داخل أو خارج المملكة

  األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

شركة (سابك)،شركة ينبع الوطنية 
العربية للبتروكيماويات (ينساب)، شركة األسمدة 

السعودية (سافكو)، الشركة السعودية للحديد 
والصلب (حديد)، الشركة السعودية إلعادة 

 التدوير

شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات (ينبت)،  
شركة الجبيل للبتروكيماويات (كيميا)، شركة مرافق 
الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق)، شركة 

 سابك آسيا الباسيفيك

  اذ مرهف بن محمد المدنياألست
شركة نقل وتخزين الكيماويات، شركة سابك 

شركة ينبع لخدمات اإلمدادات المحدودة، 
  الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)

  ال يوجد

 الوطنية الشركة اإلدارة مجلس عضو  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)  الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
   البحري للنقل السعودية

  ال يوجد  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

  األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر

، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركة 

شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة 
الطيران، عضو مجلس إدارة شركة صفناد 
المحدودة (اإلمارات)، شركة الزوردي للمجوهرات، 
ه، شركة  شركة أحمد محمد صالح باعشن وشر

  إنجازات الشباب السعودية للتدريب المحدودة. 

بيتال، األهلي البنك األهلي التجاري، شركة  األهلي 
زي (تركيا)،  فل، بنك تركي فانناس كتليم بن ت
مجموعة صافوال، عضو مجلس إدارة شركة محمد 

، عضو مجلس  القابضةعبدالعزيز الراجحي وأوالده 
  إدارة شركة كنان للتطوير العقاري.

  المهندس قاسم بن صالح الشيخ

، شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
شركة اسمنت حائل، شركة إعمار مواد البناء، 
شركة جدسون العربية، شركة البترول 
والكيماويات والتعدين المحدودة، الشركة 

  الوطنية لمعالجة التلوث (إمكو السعودية)،

  مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف)

  ال يوجد  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)  عبداإلله نورالدين المهندس ماجد بن
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 اإلدارة وسجل الحضور ل اجتماع اجتماعات مجلس . ١٨

يوضح الجدول التالي سجل حضور  م، ٣١/١٢/٢٠١٧خالل السنة المالية المنتهية في  تاجتماعا ستةعقد مجلس اإلدارة 
  :ت مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادهاالجتماعاعضو 

  سجل الحضور  
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 ٦                 البنياناألستاذ يوسف بن عبدهللا 
 ٤          ينطبق ال  ينطبق ال  *األستاذ مرهف بن محمد المدني

  ٦                الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
 ٤          ينطبق ال  ينطبق ال  *المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

 ٦                األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر
 ٦                المهندس قاسم بن صالح الشيخ

 ٦                المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
 ٢  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال        **المهندس سامي بن محمد العصيمي

 ٢  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال  ينطبق ال        **األستاذ علي بن معيض الشمراني
 م.١٦/٠٣/٢٠١٧بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  *

  م.١٥/٠٣/٢٠١٧عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ انتهت فترة ** 
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  اإلدارة التنفيذية  . ١٩

 الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:
  

  
  

 
 
 

  سميح بن سليمان الصحفي المهندس
  

  الوظيفة الحالية
  الكيماوياتتشغيل  -مدير تنفيذي 

  
  الوظائف السابقة والخبرات

عمل لدى شركة سامرف في إدارة الهندسة الكهربائية والتقنية، 
ول عن الصيانة الكهربائية، وتخطيط المشاريع، انتقل ؤومس

ول مدير لالعتمادية، شغل بعدها  بعدها للعمل في ينساب 
  .مدير عام الشؤون الفنية

  
 والشؤون الفنية والصيانة والتقنية خبرة في تخطيط المشاريع

ت البتروكيماوية   والعمليات في الشر
  

لوريوس  المهندس سميح درجةويحمل  هندسة القوى في الب
ت الكهربائية   . والمحر

  أسامه بن عبداللطيف باشيخالمهندس 
  

  الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 

  (ينساب).
  
  

كما يشغل حاليًا عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 
ت سابك إ–لشركة ابن زهر    حدى شر

  
  الوظائف السابقة والخبرات

  مدير عام تشغيل البوليمرات شركة (ينساب) -
  مدير عام تشغيل الكيماويات شركة (ينساب) -
  مدير عام ما قبل وبدء التشغيل شركة (ينساب) -
حدى إ –ركة الجبيل المتحدة للكيماويات مدير عام التشغيل ش-

ت (سابك)   شر
 –مدير مصنع اإليثلين شركة الجبيل المتحدة للكيماويات -
ت (سابك)إ   حدى شر
-ة الجبيل المتحدة للكيماوياتمدير مشروع االثيلين في شرك-
ت (سابك)إ   حدى شر

  
كما أن لدى المهندس أسامه خبرة واسعة في مختلف 

  اإلدارية والفنية والتشغيل والمشاريع.المجاالت 
  

لوريوس المهندس أسامة درجةويحمل   الهندسة ب
  الكيميائية.
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  المهندس تركي بن أحمد بخاري
  الوظيفة الحالية
  الصيانة -مدير تنفيذي

  
  الوظائف السابقة والخبرات

المتحدة، مدير انة لشركة مدير أعلى لعمليات التشغيل، مدير أعلى الصي
كمدير  انتقل لشركة ينسابون الفنية لشركة ابن سينا. ؤعام الش

  تنفيذي للصيانة.
في مجال البتروكيماويات والتشغيل والصيانة والتقنية وإدارة  خبرة

  المشاريع.
  

 عمالاألإدارة في ماجستير ال المهندس تركي درجتيويحمل 
لوريوس وال نيكيةالهندسة في الب   .مي

  يخالد بن محمد الصبح المهندس
  الوظيفة الحالية

  تشغيل البوليمرات -مدير تنفيذي 
  

  الوظائف السابقة والخبرات
مهندس إنتاج اإليثلين، مشرف إنتاج اإليثلين، مدير عام العمليات، مدير 
عام األوليفينات، مدير عام البوليمر لشركة ينبت. انتقل لشركة ينساب 

  . البوليمراتلتشغيل  تنفيذيكمدير 
خبرة في عمليات البتروكيماويات، هندسة العمليات، اإلدارة، اإلنتاج 

  والسالمة.
لوريوس في الهندسة الكيميائية.ويحمل    المهندس خالد درجة الب

  

    
  
  
 

  عبدالكريم بن هاشم المالكي األستاذ
  الوظيفة الحالية

  مدير اإلدارة المالية والتخطيط
  

  والخبراتالوظائف السابقة 
لهيئة الملكية للجبيل وينبع وااإلدارة المالية لشركة مرافق 

تدرج بعدة مناصب التحق بعدها بشركة ينساب وبمدينة ينبع، 
إدارة المراجعة مدير أعلى إدارة التقارير المالية، مدير  منها

  الداخلية. 
  

  .المحاسبة واإلدارة المالية والمراجعة الداخليةخبرة في 
  

لوريوس والماجستير درجتي ال تاذ عبدالكريماألسويحمل  في ب
  .محاسبةال

  وازن بن مبارك السلمي المهندس
  الوظيفة الحالية

   الشؤون الفنية –مدير تنفيذي 
  

  الوظائف السابقة والخبرات
 مهندسي مشروعبشركة ابن رشد، قائد  آالتمهندس صيانة 

أجهزة القياس بشركة سابك، قائد فريق التشغيل والبناء بشركة 
الفارابي، مهندس أعلى أجهزة التحكم لشركة الفارابي، التحق 

بعدة مناصب منها مدير قسم  وتدرج ينساببعدها بشركة 
التحليل، مدير أعلى الجودة والمختبر، مدير أعلى تشغيل البولي 

  على هندسة األصول.إيثلين منخفض الكثافة الخطي، مدير أ
  

  خبرة في قيادة المشاريع والجودة والتشغيل
  

لوريوس المهندس وازنويحمل    .كهربائيةالهندسة ال في ب
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وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في  . ٢٠
تها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرةأسهم   أو أدوات دين الشركة أو أي من شر

  
  

  اإلدارة مجلسأوًال: أعضاء 
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأقربائهم في أسهم أو أدوات 

  دين الشركة
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  -  -  -  - ٢٫٥٠٠  -  - ٢٫٥٠٠  األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان
  -  -  -  - ٣١٫٨٠٧  -  - ٣١٫٨٠٧  األستاذ مرهف بن محمد المدني

  -  -  -  -  ١٫٠٠٠  -  -  ١٫٠٠٠  عبدهللا المغامسالدكتور أحمد بن 
  -  -  -  -  ١٫٥١٠  -  -  ١٫٥١٠  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

  -  -  -  -  ٢٫٠٠٠  -  -  ٢٫٠٠٠  األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبو النصر
  -  -  -  -  ١٫١٧٥  -  -  ١٫١٧٥  المهندس قاسم بن صالح الشيخ

  -  -  -  -  ٢٫٥٠٠  -  -  ٢٫٥٠٠  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
  
  

  ثانيًا: كبار التنفيذيين
دين  أدوات أو أسهم في وأقربائهم التنفيذيين لكبار تعود اكتتاب وحقوق تعاقدية وأوراق مصلحة ألي وصف
  الشركة
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  -  -  -  -  ٣٫٠١٧  -  -  ٣٫٠١٧  المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ
  -  -  -  -  -  -  -  -  األستاذ عبدالكريم بن هاشم المالكي

  -  -  -  -  -  -  - -  المهندس سميح بن سليمان الصحفي
  -  -  -  -  -  -  - -  المهندس خالد بن محمد الصبحي

  -  -  -  -  -  -  - -  المهندس تركي بن أحمد بخاري
  -  -  -  -  -  -  - -  المهندس وازن بن مبارك السلمي

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



 

 
٢٤ 

 

  
فآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية . ٢١  م

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

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

  اء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقةأوًال: أعض
  فآت والترشيحات  –يحدد مجلس اإلدارة فآت أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وفقًا للمبادئ -بناء على توصية لجنة الم م

  التالية:
o فآت متوافقَا مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامًال لتحفيز أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة  أن يكون تنظيم الم

  على تحقيق تلك األهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.
o  عمال الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة.أأن تكون مالئمة لطبيعة  
o  قدرة الشركة في تحقيق أن تكون عامًال في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز

  أهدافها.
 فأة سنوية مقدارها   ريال سعودي، وذلك مقابل عضويته في المجلس. ٢٠٠٬٠٠٠ يستحق عضو مجلس االدارة م
  فأة سنوية مقدارها ريال  ١٥٠٬٠٠٠يستحق عضو مجلس االدارة المشارك في اللجان المنبثقة عنه (بما في ذلك لجنة المراجعة) م

ً في لجنة واحدة سعودي سواًء    عدة لجان. أون العضو مشار
  فأة سنوية يستحق العضو (من غير أعضاء مجلس اإلدارة) المشارك في إحدى لجان المجلس (بما في ذلك لجنة المراجعة) م

ً في لجنة واحدة ريال سعودي سواًء  ١٥٠٬٠٠٠قدرها    و عدة لجان. أن العضو مشار
 ليف أخرى يحق للشركة المطالبة بالتعوي فآت وتعويضات وأي ت ض عن الضرر الذي يلحق بسمعتها واسترداد ما صرف من م

  تحملتها الشركة، وذلك في حال:
o  ب العضو عمل ُمِخل بالشرف واألمانة أو بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي ارت

  بلد آخر.
o مسؤولياته ومهامه وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.عند إخالله في القيام ب  
o بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل سنة واحدة دون عذر مشروع -بقرار من الجمعية العامة –نهاء العضوية إ

  يقبله مجلس اإلدارة. 
  ثانيا: كبار التنفيذيين

  فآت كبار التنفيذيين، على -ت فآت والترشيحابناء على توصية لجنة الم –يحدد مجلس اإلدارة   ن تكون وفقًا للمبادئ التالية:أم
o  فآت والتعويضات متوافقة مع أهداف الشركة االستراتيجية، وعامًال لتحفيز كبار التنفيذيين على تحقيق تلك أن تكون الم

  األهداف، وتعزيز قدرة الشركة تنمية أعمالها واستدامتها.
o  الشركة ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات المطلوبة. طبيعة أعماللأن تكون مالئمة  
o  أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة لتمكين الشركة من تحقيق

  أهدافها.
o تحقيق أهدافها. أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها على 

 
فآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.ثالثاً  فآت الممنوحة وسياسة الم   : توضيح العالقة بين الم

فآت والترشيحات  –يحدد مجلس اإلدارة  فآت -بناء على توصية لجنة الم من عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة من أعضاء  اً م
وكبار التنفيذيين، وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة من مجلس اإلدارة  مجلس االدارة وعضو اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة

فآت ألعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة من الجمعية العامة  للشركة. وعليه يستحق وسياسة الم
فآت الممنوحة له بناء على ذلك.  العضو الم

  
فآت أعضاء مجلس اإلدارة  تبين الجداول التالية   :كبار التنفيذيينوواللجان المنبثقة م

  
  
  
  
  
  
  

   



 

 
٢٥ 

 

فآت أعضاء مجلس    .أ  اإلدارةم
فآت أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في     م بآالف الريـاالت:٣١/١٢/٢٠١٧م

 

  م١٦/٠٣/٢٠١٧*بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 
  ١٥/٠٣/٢٠١٧بتاريخ ** انتهت فترة عضويته في مجلس اإلدارة 
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  أوًال: األعضاء المستقلين
 ١٣٫٧ ٢٢٧ --  -- --  --  --  --  --  ٢٢٧ --  --  --  ٩  ١٨  ٢٠٠   الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
 ٨٫٨  ٢٣٩ --  -- --  --  --  --  --  ٢٣٩ --  --  --  ٢١  ١٨  ٢٠٠  األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

 ٨٫٨ ٢٣٣ --  -- --  --  --  --  --  ٢٣٣ --  --  --  ١٥  ١٨  ٢٠٠  المهندس قاسم بن صالح الشيخ
 ٣١٫٣ ٦٩٩ --  -- --  --  --  --  --  ٦٩٩ --  --  --  ٤٥  ٥٤  ٦٠٠  المجموع

 ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين
 ٩٫٦ ٢٢٤ --  -- --  --  --  --  --  ٢٢٤ --  --  --  ٦  ١٨  ٢٠٠   يانناألستاذ يوسف بن عبدهللا الب

 ١٢٫٨ ١٨ --  -- --  --  --  --  --  ١٨ --  --  --  ٦  ١٢  --  األستاذ مرهف بن محمد المدني*
 ٩٫٤ ٢٤ --  -- --  --  --  --  --  ٢٤ --  --  --  ١٢  ١٢  --  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل*
 ١٥٫٩ ٢٣٩ --  -- --  --  --  --  --  ٢٣٩ --  --  --  ٢١  ١٨  ٢٠٠  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

المهندس سامي بن محمد 
 ١٫٥ ٢٠٦ --  -- --  --  --  --  --  ٢٠٦ --  --  --  --  ٦  ٢٠٠   العصيمي**

 ١ ٢٠٩ --  -- --  --  --  --  --  ٢٠٩ --  --  --  ٣  ٦  ٢٠٠   األستاذ علي بن معيض الشمراني**
 ٥٠٫٢ ٩٢٠ --  -- --  --  --  --  --  ٩٢٠ --  --  --  ٤٨ ٧٢ ٨٠٠ المجموع



 

 
٢٦ 

 

فآت   .ب   كبار التنفيذيينم
فآت  م ٣١/١٢/٢٠١٧دفعت خالل السنة المالية المنتهية في  التيبمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي كبار التنفيذيين م

  بآالف الريـاالت:
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 ٢١٫٩٠١   -- ١٤٫٣٩٨ ١٫٨٠٤   -- ٣٣٨  ١٫٤٦٦ -- -- ٥٫٦٩٩   -- ١٫٤٢٠ ٤٫٢٧٩  لتنفيذييناستة من كبار 

 ٢١٫٩٠١   -- ١٤٫٣٩٨ ١٫٨٠٤   -- ٣٣٨  ١٫٤٦٦ -- -- ٥٫٦٩٩   -- ١٫٤٢٠ ٤٫٢٧٩   المجموع
  
 
فآت   .ج   أعضاء اللجانم

فآت    م بآالف الريـاالت:٣١/١٢/٢٠١٧دفعت خالل السنة المالية المنتهية في  التي أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارةم
فآت الثابتة  العضو  الم

  المجموع  بدل حضور الجلسات  (عدا بدل الحضور)

  أعضاء لجنة المراجعة
  ٦٥  ١٥  ٥٠  األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

  ٦٥  ١٥  ٥٠ ماجد بن عبداإلله نورالدينالمهندس 
  ٦٥  ١٥  ٥٠ األستاذ خالد بن علي القرني

فآت والترشيحات   أعضاء لجنة الم
  ٥٩  ٩  ٥٠ المهندس قاسم بن صالح الشيخ

  ٦  ٦  - *المهندس حسام بن عبدهللا الزامل
  ٦  ٦  - *األستاذ الوليد بن فهد السناني
  ٥٣  ٣  ٥٠  **األستاذ علي بن معيض الشمراني

  ٥٣  ٣  ٥٠  **الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس*

  **** أعضاء لجنة المخاطر
  ٦  ٦  -  الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
  ٦  ٦  - األستاذ مرهف بن محمد المدني

  ٦  ٦  - المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

  **** أعضاء لجنة االستثمار
  ٦  ٦  - األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان

  ٦  ٦  - األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر
  ٦  ٦  - المهندس قاسم بن صالح الشيخ

  ٦  ٦  -  المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ
  ٦  ٦  -  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

  م.٠٧/٠٦/٢٠١٧*بداية العضوية من 
  .م١٥/٠٣/٢٠١٧*انتهت فترة عضويته في اللجنة بتاريخ *

  م.٠٦/٠٦/٢٠١٧في اللجنة بتاريخ ***انتهت فترة عضويته 
  م.٢٠١٧****لجان مستحدثة خالل العام 

   



  

  م٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

 
 
٢٧  

 

فآتأوصت لجنة  متميزةإلى تحقيق نتائج مالية -بعد توفيق هللا عز وجل-نظرًا للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة، التي أدت بدورها   الم
فأة أعضاء مجلس  مجلس اإلدارة والترشيحات  ، على النحو التالي: م٣١/١٢/٢٠١٧لسنة المالية المنتهية في ا عن اإلدارةبالموافقة على م

نهاية   بداية العضوية  الوظيفة  االسم  الرقم
  العضوية

أيام عدد 
  العضوية

فأة  الم
  المستحقة

  ٠٠٠,٢٠٠  ٣٦٥  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  رئيس مجلس اإلدارة  األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان    .١
  ٤٥٢,١٥٩  ٢٩١  ٣١/١٢/٢٠١٧  ١٦/٠٣/٢٠١٧  نائب رئيس مجلس اإلدارة  *المدنياألستاذ مرهف بن محمد    .٢
  ٠٠٠,٢٠٠  ٣٦٥  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس   .٣
  ٤٥٢,١٥٩  ٢٩١  ٣١/١٢/٢٠١٧  ١٦/٠٣/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  *المهندس حسام بن عبدهللا الزامل   .٤
  ٠٠٠,٢٠٠  ٣٦٥  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  بن أسعد أبو النصراألستاذ عبدالكريم    .٥
  ٠٠٠,٢٠٠  ٣٦٥  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  المهندس قاسم بن صالح الشيخ   .٦
  ٠٠٠,٢٠٠  ٣٦٥  ٣١/١٢/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين   .٧
  ٥٤٨,٤٠  ٧٤  ١٥/٠٣/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  *محمد العصيميالمهندس سامي بن    .٨
  ٥٤٨,٤٠  ٧٤  ١٥/٠٣/٢٠١٧  ٠١/٠١/٢٠١٧  عضو مجلس اإلدارة  *األستاذ علي بن معيض الشمراني   .٩

  ٠٠٠,٤٠٠,١  المجموع
فأة المحتسبة بناء على الفترة التي قضاها    .م٢٠١٧ديسمبر  ٣١المنتهية في لية في عضوية مجلس اإلدارة للسنة الماالعضو *الم

 
اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علمًا بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة  . ٢٢

 وأدائها
كما تتلقى الشركة جميع اقتراحات وملحوظات ، همين جميع الحقوق المتصلة بالسهماألساس للمسالشركة انظام يكفل 

خطار مجلس اإلدارة بملخص إ ويتم ،العامةمن خالل اجتماع الجمعية و اإللكتروني، أو االتصال الهاتفيمساهميها عن طريق البريد 
  لهذه االقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

  
اجتماعات الجمعية العامة لالستماع ومناقشة مقترحات تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على وجوب حضور عضو مجلس اإلدارة 

  المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
  

فآت  . ٢٣   التنازل عن الم
فآت. مجلسلم يتقدم أحد من أعضاء    اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن أي م

  
  التنازل عن األرباح . ٢٤

  م.٣١/١٢/٢٠١٧األرباح عن السنة المالية المنتهية في لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل عن 
  

نت فيهاالتي واألعمال  العقود . ٢٥ مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين  تكون الشركة طرفًا فيها، وفيها أو 
  بأي منهم فيها أو ألي شخص ذي عالقة

إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين فيها وليست هناك مصلحة شخصية م تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من أعضاء مجلس ل
  .ألحدهم أو ألي شخص ذي عالقة بهم

  
  إقرارات مجلس اإلدارة . ٢٦

  يقر مجلس إدارة (ينساب) بما يلي:
  أن سجالت الحسابات أعدت بالش الصحيح. .١
  أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. .٢
  شك يذكر في قدرة (ينساب) على مواصلة نشاطها.أنه ال يوجد أي  .٣

  
 الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه . ٢٧

لوائح عمل لجان مجلس اإلدارة إجراء لتقييم أعمال المجلس واللجان ووضع مجلس اإلدارة في  من الئحة عمل مجلس اإلدارة 
  بش سنوي.
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٢٨  

 

  ومهامهالجان مجلس اإلدارة وصف مختصر الختصاصات  . ٢٨
بدور مهم ورئيس لمساعدته في القيام بواجباته النظامية المناطة به تحقيقًا لألداء  تقوم عدة لجانقام مجلس اإلدارة بتشكيل 

لبرامج والمراجعة ورفع رافدًا حيويًا في وضع السياسات وا اللجان هذهاألمثل، واالستفادة من خبرات أعضائه المتنوعة. وتمثل 
  التوصيات، وذلك على النحو التالي:

  
 

 : لجنة المراجعةأوًال 
ت الصادرة عن هيئة السوق المالية،  تقوم اللجنة في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة المراجعة في الئحة حوكمة الشر

ن تقرير مجلس اإلدارة والقوائم  للشركةالمالية بمراجعة القوائم  وإعالناتها المتعلقة بأدائها المالي، إبداء الرأي الفني فيما إذا 
عّدت وفقًا للمتطلبات النظامي دراسة السياسات المالية والمحاسبية ، ة المحددة لكيفية إعدادها وعرضهاالمالية للشركة قد ٔاُ
دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر  اإلدارة في شأنها. المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس

والتأكد من فاعليتها من خالل التقارير الدورية إلدارة المراجعة الداخلية أو غيرها عن مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية 
إعداد تقرير لمجلس اإلدارة ، لتصحيحية للمالحظات الواردة فيهاجراءات اوالمالية وأنظمة إدارة المخاطر، ومتابعة تنفيذ التوصيات واإل

يتضمن رأيها في مدى كفاية هذه األنظمة وتوصياتها لمعالجة األمور الجوهرية وأي توصيات أخرى لتطوير هذه األنظمة وعما 
إدارة المراجعة الداخلية، والتحقق من  أعمالأداء اإلشراف والمراقبة على  قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين أو عزل مراجعي الحسابات، وتحديد أتعابهم، وذلك بعد  فاعليتها في أداء مهامها ومسؤولياتها.
ابات، مراجعة خطة وأعمال مراجع الحس تقييم أدائهم، والتأكد من استقالليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

دراسة تقارير الجهات الرقابية بشأن التزام الشركة باألنظمة والتعليمات،  والتحقق من التزامه بالمعايير النظامية المنظمة ألعماله. 
 .التأكد من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسيات والتعليمات ذات العالقة والتأكد من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.

 مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة، وإبداء الرأي لمجلس اإلدارة بشأنها.
 

م، ويوضح ٣١/١٢/٢٠١٧وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وقد عقدت اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في 
 حضور  عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل 

 

 لجنة المراجعةأعضاء 

  م٢٠١٧بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل اجتماع خالل عام 
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٢٢/١٠/

٢٠١
٧

  م

  حضر حضر حضر حضر  حضر األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر
  حضر حضر حضر حضر حضر المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

  حضر حضر حضر حضر حضر األستاذ خالد بن علي القرني
 

  م:٣١/١٢/٢٠١٧اجتماعاتها عن السنة المالية المنتهية في وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة بمناقشتها خالل 
 .م٣١/١٢/٢٠١٧ولية الربع سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في دراسة القوائم المالية األ .١
وتحديد أتعابهم  بعد دراسة عدة عروض مقدمه من المراجعين الخارجيين المراجع الخارجيالتوصية لمجلس اإلدارة بتعيين  .٢

 .م٣١/١٢/٢٠١٧للسنة المالية المنتهية في 
 .بداء أي ملحوظات عليها بما يعزز من كفاءة وفاعلية تنفيذ مهمة المراجعةإو المراجع الخارجيدراسة خطة المراجعة مع  .٣
 .بشأنها مع اإلدارة التنفيذية تمعلى القوائم المالية للشركة ومتابعة ما  المراجع الخارجيدراسة ملحوظات  .٤
عمال والمهمات التي حقق من مدى فاعليتها في تنفيذ األجل التأالمراجعة الداخلية في الشركة من على إدارة اإلشراف  .٥

 .حددها مجلس اإلدارة
 .جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهاداخلية الدورية ومتابعة تنفيذ اإلدراسة تقارير المراجعة ال .٦
 .جراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهاومتابعة تنفيذ اإل دورية بصفةجهات الرقابية الخارجية دراسة تقارير ال .٧
ت دراسة ومراجعة السياسات .٨  والتوصية لمجلس اإلدارة باعتمادها. المتطلبة حسب الئحة حوكمة الشر
 .م٢٠١٧ المراجعة الداخلية خطة ومتابعة مراجعة واعتماد .٩
 .اإلدارة بصفة دورية رفع التقارير عن نتائج مداوالت اللجنة الى مجلس .١٠
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٢٩  

 

 صدار تقرير عن أعمال إدارة المراجعة الداخلية في الشركة.إ .١١
 المعايير الدولية للتقارير المالية وضريبة القيمة المضافة. مراجعة خطة تنفيذ مشروع تطبيق .١٢
  متابعة أعمال مراجعة عقدي التسويق والخدمات المشتركة. .١٣

 
كما قامت اللجنة باإلشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، ونتائج أعمال المراجع الخارجي، وتبين للجنة عدم وجود مالحظات 

فين بها.    جوهرية على األعمال الم
 
ن تعيين مراجع توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ بها بشأ 

 حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي
المجلس األخذ بها  ال يوجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع قرارات مجلس اإلدارة، كما ال توجد توصيات من اللجنة رفض

  أدائه أو تعيين المراجع الداخلي أو أي توصيات أخرى. بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم
  

فآت: لجنة ثانياً    والترشيحات الم
ت الصادرة عن هيئة السوق المالية،  فآت والترشيحات في الئحة حوكمة الشر في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة الم

فآت ألعضاء مجلس اإلدارة تقوم اللجنة ب ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين في الشركة والتوصية لمجلس اإلدارة إعداد سياسة الم
فآت بش دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات ، ن الجمعية العامة العادية للشركةبشأنها، وذلك العتمادها م مراجعة سياسة الم

زمة لتحقيقها، يجية والمهارات والمؤهالت الالالتي قد تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة، وأهداف الشركة االسترات
فآت أعضاء مجلس اإلدارة ، غييرات المقترحة على هذه السياسةدارة بخصوص التوالتوصية لمجلس اإل التوصية لمجلس اإلدارة بم

إعداد تقرير سنوي ، ةالجمعية العامة العادية للشركولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقًا للسياسة المعتمدة من 
فآت الممنوحة ألعضاء مجلس اإلدارة ولجان إعداد سياسة ومعايير لعضوية مجلس اإلدارة، ، ه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيينعن الم
التوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية ، ن الجمعية العامة العادية للشركةوالتوصية للمجلس بشأنها، وذلك العتمادها م

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس ،  س وفقًا لسياسة العضوية المعتمدةالمجل
ة مجلس اإلدارة، دراسة حاالت تعارض المصالح للراغبين في الترشح لعضوي، وبةاإلدارة، وإعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطل

وضع اإلجراءات في حال شغور ، شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهارة ورفع التوصيات في دراسة هي مجلس اإلدا، والتوصية بشأنها
دارة بمعايير األداء لتقييم أعمال التوصية لمجلس اإل، انه المنبثقة، والتوصية في شأنهامركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء لج

من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا التأكد بش سنوي ، اإلدارة وأعضائه ولجانه المنبثقةمجلس 
التوصية لمجلس اإلدارة بوضع برنامج تعريفي ألعضاء المجلس المستجدين بحيث ، ن العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

س اإلدارة بالسياسات والمعايير المناسبة التوصية لمجل، لها وجوانبها المالية والقانونيةيغطي البرنامج نشاط الشركة وطبيعة أعما
لتعيين كبار التنفيذيين وتحديد القدرات والمهارات المطلوبة، ومراجعتها بش دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ 

ذيين ومراجعة وضع الوصف الوظيفي لكبار التنفي، ارات والمؤهالت الالزمة لتحقيقهاعلى أهداف الشركة االستراتيجية والمه
وضع إجراءات التعاقب الوظيفي في حال شغور ، شأن التغييرات التي يمكن إجراؤهاالهي التنظيمي في الشركة ورفع التوصيات في 

 مركز أحد كبار التنفيذيين والتوصية في شأنها.
  

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

فآت والترشيحاتأعضاء   لجنة الم

  بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل اجتماع

  األول االجتماع
  م٠٧/٠٢/٢٠١٧

  االجتماع الثاني
  م١٨/٠٧/٢٠١٧

  االجتماع الثالث
  م١٤/١٢/٢٠١٧

 حضر حضر  حضر المهندس قاسم بن صالح الشيخ
 حضر حضر  ال ينطبق *المهندس حسام بن عبدهللا الزامل

 حضر حضر  ال ينطبق *األستاذ الوليد بن فهد السناني
 ال ينطبق ال ينطبق حضر  *األستاذ علي بن معيض الشمراني*

 ال ينطبق ال ينطبق حضر  **الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس*
  م.٠٧/٠٦/٢٠١٧*بداية العضوية من 

  م.١٥/٠٣/٢٠١٧**انتهت فترة عضويته في اللجنة بتاريخ 
  م.٠٦/٠٦/٢٠١٧***انتهت فترة عضويته في اللجنة بتاريخ 
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. وفيما يلي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها ثالثة اجتماعاتم ٣١/١٢/٢٠١٧وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
 خالل اجتماعاتها:

 أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.مراجعة استقاللية  .١
 مراجعة اإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين والئحة الحوكمة. .٢
 )م٢٠١٧-٢٠٢٠التوصية باعتماد قائمة المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة للدورة القادمة ( .٣
 تقييم أداء مجلس اإلدارة. .٤
فأة أعضاء مجلس اإلدارة. .٥  التوصية بم
فأة أعضاء لجنة المراجعة.التوصية  .٦  باعتماد م
 مراجعة تعديل نظام الشركة األساس. .٧
 مراجعة ميثاق لجنة إدارة المخاطر. .٨
الموافقة على تحديث الئحة عمل لجنة الترشيحات ب والتوصية الموافقة على الئحة عمل مجلس اإلدارة،التوصية ب .٩

فآت،  مار، الموافقة على تحديث الئحة عمل لجنة المخاطر، ورفعها الموافقة على الئحة عمل لجنة االستثالتوصية بوالم
فآت والترشيحات    .لمجلس اإلدارة للموافقة عليها، والتوصية للجمعية العامة باعتماد تحديث الئحة عمل لجنة الم

 البندار إليها في الموافقة على تحديث اللوائح واإلجراءات األخرى المعتمدة سابقًا بما يتوافق مع اللوائح المشبالتوصية  .١٠
 م.٢١/٢٠١٧جدول اجتماع اللجنة رقم  من الثاني

  :الموافقة على التوصية للجمعية العامة باعتماد السياسات التاليةالتوصية ب .١١
 سياسة عضوية مجلس اإلدارة.  
 فآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين   .سياسة م
 سياسة المسؤولية االجتماعية.  

  .اختيار رئيس اللجنة وتعيين أمينًا عامًا لها .١٢
  .مبادرة تقييم مجلس اإلدارةمراجعة والتوصية بال .١٣
  .والخبرات والمؤهالت ل عضو من أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه مراجعة هي المجلس .١٤
  .وصف للقدرات والمؤهالت والمهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة .١٥
  .المستقلين استبانة االستقاللية وتعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارةمراجعة واعتماد  .١٦
  .م٢٠١٧مراجعة نموذج تقييم أداء مجلس اإلدارة وأعضائه ولجانه لعام  .١٧
  .ومراجعة خبرات ومؤهالت كبار التنفيذيين مراجعة الهي التنظيمي للشركة .١٨
  .مجلس اإلدارةإجراءات تعيين العضو المرشح في المركز الشاغر ألحد أعضاء  .١٩
  .الوصف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة .٢٠
  .االطالع على قرارات مجلس اإلدارة الصادرة وبيان حالتها .٢١
  .االطالع على تعاميم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة واالستثمار والسوق المالية السعودية .٢٢

  
  : لجنة المخاطرثالثاً 

ت الصادرة عن هيئة السوق المالية المخاطرفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة  والئحة عمل  في الئحة حوكمة الشر
العمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع السياسة الشاملة إلدارة المخاطر، وذلك بما يتناسب مع طبيعة أعمال بتقوم اللجنة لجنة المخاطر 

 التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تلك السياسة. يجيتها،لى أهداف الشركة واستراتالشركة واألنشطة التي تزاولها، باإلضافة إ
التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وكيفية الحفاظ عليه، وبعد اعتماد 

مرار الشركة ومواصلة التحقق من جدوى است، ق اللجنة من عدم تجاوز الشركة لهمجلس اإلدارة للمستوى المقبول من المخاطر، تحق
اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشركة، وتقييم ، ر التي تهدد استمرارها بش سنوينشاطها بنجاح، مع تحديد المخاط

إعادة تقييم ، كة، وذلك لتحديد أوجه القصور بهافعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشر 
إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة إلدارة ، على تحمل المخاطر وتعرضها لها بش دوري قدرة الشركة

فية إلدارة المخاطر، لمخاطر، ورفعها إلى مجلس اإلدارةهذه ا والتوصية لمجلس اإلدارة  التحقق من توافر الموارد والنظم ال
التحقق من استقالل ، لس اإلدارةة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجمراجعة الهي التنظيمي إلدار ، بخصوصها

التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر ، د ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر موظفي إدارة المخاطر عن األنشطة التي ق
تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة  مراجعة ما، على زيادة الوعي بثقافة المخاطر  للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل

  المخاطر في الشركة.
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 وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء وسجل حضور  عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها:

  
 
 
 
 
 
 
 
 

. وفيما يلي أهم المواضيع التي تمت مناقشتها خالل اجتماعينم ٣١/١٢/٢٠١٧وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
 اجتماعاتها:

ت (هيئة السوق المالية).  .١  المرجعية النظامية للمخاطر في حوكمة الشر
 نبذة عن المخاطر. .٢
 الئحة عمل لجنة المخاطر .٣
 سياسة إدارة المخاطر واستمرارية األعمال.  .٤
 الشركة. التي قد تواجههامقدمة عن المخاطر  .٥
  سجل المخاطر. .٦
 خطة العمل. .٧
  ورشة عمل المخاطر. .٨
  سجل المخاطر. .٩

  
  

  : لجنة االستثماررابعاً 
تقوم اللجنة  من مجلس اإلدارة،  ةاالستثمار المعتمد الئحة عمل لجنة في  االستثمارفي ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة 

مراجعة استراتيجية وسياسة االستثمار بش دوري للتأكد من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة الخارجية التي تعمل بها ب
ييرات المقترحة غالشركة أو التشريعات المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو غيرها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص الت

، اإلشراف العام على األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة لقياس األداء االستثماري وتقييمه، على هذه السياسة
واللوائح التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة باألنظمة ، ية المقترحة من قبل إدارة الشركةدراسة وتقييم الفرص االستثمار 

فية لالستثمار ضمان ، تعليمات ذات العالقةوال الفرص دراسة التقارير الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال ، توافر الموارد ال
ف بها اللجنة من مجلس اإلدارة.، االستثمارية الموافق عليها   أي اختصاصات أخرى ت

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

 لجنة االستثمارأعضاء 
  بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات الحضور ل اجتماع

  األول االجتماع
  م٢٥/٠٨/٢٠١٧

  االجتماع الثاني
  م٢٨/١٢/٢٠١٧

  حضر  حضر األستاذ يوسف بن عبدهللا البنيان
  حضر  حضر األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

  حضر  حضر المهندس قاسم بن صالح الشيخ
  حضر  حضر  المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ

  حضر  حضر  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل
  

التي تمت مناقشتها خالل . وفيما يلي أهم المواضيع اجتماعينم ٣١/١٢/٢٠١٧وقد عقدت اللجنة خالل السنة المالية المنتهية في 
  اجتماعاتها:

ت (هيئة السوق المالية)المرجعية النظامية للجان في حوك .١   .مة الشر
 .استراتيجية االستثمار في الشركة الئحة عمل لجنة االستثمار .٢
 .حالة المشاريع .٣

   

  لجنة المخاطرأعضاء 
  الحضور ل اجتماع بيان بعدد اجتماعات اللجنة وتواريخ انعقادها مع بيانات

  االجتماع األول
 م٢٠١٧ /٠٨/ ٢٤

  االجتماع الثاني
 م١٤/١٢/٢٠١٧

 حضر حضر  الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
 حضر حضر األستاذ مرهف بن محمد المدني

 حضر حضر المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين



  

  م٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

 
 

٣٢  

 

  وإجراءات نظام الرقابة الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية . ٢٩
م بعمليات مراجعة دورية للتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية حيث ٢٠١٧الداخلية بالشركة خالل العام قامت إدارة المراجعة 

شملت هذه المراجعة  من الموازنة الكمية للمواد، مراجعة عمليات التحوط واألدوات المالية، اعتمادية المصانع والمعدات 
  ب وتطوير الموظفين. تدريو وعمليات االستجابة للطوارئ، حوكمة الشركة

كما قامت لجنة المراجعة بالتأكد من أن إدارة المراجعة الداخلية طبقت خطة المراجعة المتفق عليها وأن مراجع الحسابات الخارجي 
فة البيانات والمستندات الالزمة ألداء مهامه. كذلك تم  أتم تنفيذ عمله بش مهني مناسب وباستقاللية تامة وقد اطلع على 

بالتنسيق تصحيحها ابعة إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الشركة للتأكد من اإلجراءات المتبعة في دراسة المالحظات والعمل على مت
حيث لم تظهر عمليات المراجعة المشار إليها أي ضعف جوهري في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة،  العالقة،مع اإلدارات ذات 

  إحاطة مجلس اإلدارة بصفة دورية بمهام اللجنة.هذا وتقوم لجنة المراجعة ب
م من قبل ديوان المراقبة العامة، حيث شملت مراجعة القوائم المالية للشركة عن ٢٠١٧كما خضعت الشركة للمراجعة خالل العام 

  م.٣١/١٢/٢٠١٦السنة المالية المنتهية في 
الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية الختامية ويقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لفعالية نظام 

  للشركة.
  الجمعيات العامة . ٣٠

وأسماء أعضاء م ٣١/١٢/٢٠١٧خالل السنة المالية المنتهية في  المنعقدة للمساهمين يوضح الجدول التالي تواريخ الجمعيات العامة
  تالي:على النحو المجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعيات، وذلك 

 الجمعية العامة غير العادية الثالثة  الجمعية
  م١٤/٣/٢٠١٧هـ، الموافق ١٥/٠٦/١٤٣٨

 الجمعية العامة العادية التاسعة
  م٠٩/١١/٢٠١٧هـ، الموافق ٢٠/٠٢/١٤٣٩

  حضر  حضر  يوسف بن عبدهللا البنيان األستاذ
  حضر  ال ينطبق  األستاذ مرهف بن محمد المدني*

  حضر  حضر  أحمد بن عبدهللا المغامس الدكتور
  حضر  ال ينطبق  المهندس حسام بن عبدهللا الزامل*

  حضر حضر  عبدالكريم بن أسعد أبو النصر األستاذ
  حضر حضر  قاسم بن صالح الشيخ المهندس

  حضر حضر  المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين
 ال ينطبق حضر  المهندس سامي بن محمد العصيمي**

  ال ينطبق حضر  علي بن معيض الشمراني** األستاذ
  م.١٦/٠٣/٢٠١٧*بدأت عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ 

 م.١٥/٠٣/٢٠١٧انتهت فترة عضويته في مجلس اإلدارة بتاريخ  **     
  

  سجالت المساهمين . ٣١
مرات، ويبين الجدول التالي تواريخ طلب  ٧م طلب سجالت المساهمين ٣١/١٢/٢٠١٧قامت الشركة خالل السنة المالية المنتهية في 

  سجالت المساهمين وأسباب طلبها:
  سبب الطلب  تاريخ السجل

  لجمعية العامة غير العادية الثالثةاإلعداد ل  م١٢/٠٢/٢٠١٧
  غير العادية الثالثةلجمعية العامة اإلعداد ل  م١٤/٠٣/٢٠١٧
  ملف أرباح  م١٤/٠٣/٢٠١٧
  ملف أرباح  م٠٤/٠٧/٢٠١٧
  العادية التاسعة اإلعداد للجمعية العامة  م٠٨/١١/٢٠١٧
  العادية التاسعة اإلعداد للجمعية العامة  م٠٩/١١/٢٠١٧
ت  م٣١/١٢/٢٠١٧   لنهاية العام وإعداد تقرير مجلس اإلدارة إجراءات الشر

  
 مع المساهمين والمستثمرينالتوصل  . ٣٢

تلتزم (ينساب) بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ 
القرارات االستثمارية بناًء على معلومات صحيحة ووافية، وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض اآلخر 

فة األطراف المستفيدة ع فئة في الحصول على المعلومة. وتلتزم الشركة بدقة وحرص على تنفيذ وحصول  لى فرص مت
السياسات واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير األداء وفقا للمتطلبات القانونية واللوائح 

حرص الشركة على استالم مساهميها ألرباحهم المستحقة المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات االختصاص، كذلك ت
من خالل تذكيرهم بضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بمحافظ التداول لضمان وصول أرباحهم دون 

 تأخير كما يمكن لمساهمي الشركة االستفسار عن أرباحهم المستحقة عن طريق موقع الشركة اإللكتروني
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 إعالنات الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) . ٣٣

  
 اإلعالنموضوع  تاريخ اإلعالن الرقم

  تعلن ينساب عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة في دورته القادمة  م٢٠١٧يناير  ٠٥  .١

(اثنا عشر  ٢٠١٦-١٢-٣١تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   م٢٠١٧يناير  ١٠   .٢
  شهرًا)

الوطنية للبتروكيماويات(ينساب) عن مراحل مواكبتها للتحّول للمعايير الدولية للتقارير تعلن شركة ينبع   م٢٠١٧يناير  ٣١   . ٣
  المالية (المرحلة الثالثة)

  ٢٠١٦-١٢-٣١تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) النتائج المالية السنوية المنتهية في   م٢٠١٧فبراير  ١٥   .٤

الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير تدعو شركة ينبع   م٢٠١٧فبراير  ١٦   . ٥
  العادية الثالث

  تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن مشروع توسعة لزيادة انتاج مصنع جاليكول اإليثلين  م٢٠١٧مارس  ٠٦   . ٦

  (ينساب) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الثالثة)تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات   م٢٠١٧مارس  ١٥   .٧

  تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توقف بعض مصانعها إلجراء الصيانة المجدولة  م٢٠١٧مارس  ٢٩   . ٨

 ٢٠١٧-٠٣-٣١منتهية في تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) النتائج المالية األولية للفترة ال  م٢٠١٧ابريل  ٢٥   .٩
  (ثالثة اشهر)

إعالن تصحيحي من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) بخصوص النتائج المالية االولية للفترة   م٢٠١٧ابريل  ٢٦   .١٠
  (ثالثة اشهر) ٢٠١٧-٠٣-٣١المنتهية في 

التطورات لتوقف بعض مصانعها إلجراء الصيانة تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن آخر   م٢٠١٧مايو  ١١   . ١١
  المجدولة

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن آخر التطورات لتوقف بعض مصانعها إلجراء الصيانة   م٢٠١٧مايو  ١٤   . ١٢
  المجدولة

اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية تعلن الشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس   م٢٠١٧يونيو  ٠٧   .١٣
  م٢٠١٧على المساهمين عن النصف األول من العام 

(ستة  ٢٠١٧- ٠٦-٣٠تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في   م٢٠١٧يوليو  ١٧   .١٤
  اشهر)

(ينساب) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية تدعو شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات   م٢٠١٧أكتوبر  ٠٩   .١٥
  (االجتماع األول)

 ٢٠١٧-٠٩-٣٠ تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  م٢٠١٧أكتوبر  ٢٤   .١٦
  (تسعة اشهر)

  للبتروكيماويات (ينساب) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (االجتماع األول)تعلن شركة ينبع الوطنية   م٢٠١٧نوفمبر  ١٢   . ١٧

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب) عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على   م٢٠١٧ديسمبر  ٢٨   .١٨
  م٢٠١٧المساهمين عن النصف الثاني من العام 

 
  على الشركة احترازي أو قيد احتياطي مفروضأي عقوبة أو جزاء أو تدبير  . ٣٤

تنظيمية أو  أو هإشرافيالهيئة أو من أي جهة وجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من تال 
  م.٣١/١٢/٢٠١٧ السنة المالية المنتهية فيقضائية أخرى خالل 

  
  عالقة وطرف ذيوصف ألي صفقة بين الشركة  . ٣٥

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

  المجموعة.والتي تعتبر من أعمال داخل 
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  المستحقةالمسددة والمدفوعات النظامية  . ٣٦
     ت):ريـاال(بآالف ال، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها عات النظامية المسددة والمستحقةقيمة المدفو الجدول التالي يوضح 

  
  بيان األسباب

  
  موجز لها وصف

 م٢٠١٧

المستحق حتى  البند
الفترة المالية نهاية 
  ولم يسدد السنوية

  المسدد

سوف يتم سداد المبالغ 
 م٢٠١٨ خالل العامالمستحقة 

 حسب المهلة النظامية.

ما يتم سداده أو تحميله على 
م   أنظمة الهيئة السنة وفقا ألح

ة والدخل    بالمملكةالعامة للز
  العربية السعودية.

ة   ١٤٣٬٢٧١ ١٧٠٬٥٢٣  الز

سوف يتم سداد المبالغ 
م ٢٠١٨ خالل العامالمستحقة 

 حسب المهلة النظامية

ما يتم سداده أو تحميله على 
م نظام  السنة وفقا ألح
المؤسسة العامة للتأمينات 

بالمملكة العربية االجتماعية 
 السعودية.

مصلحة التأمينات  ٣٨٬٧٤٨ ٣٬٣٧٧
 االجتماعية

 اإلجمالي ١٨٢٬٠١٩ ١٧٣٫٩٠٠  

 
 

 لمصلحة موظفي الشركة أو احتياطاتستثمارات ا . ٣٧
لعدد من البرامج  الشركة على تأمين مستقبل موظفيها السعوديين، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها تحرص

 التحفيزية منها:
 االدخاربرنامج   )أ

ادة دخولهم زية برنامجًا لالدخار يستهدف تشجيع موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تكفل تتبنى الشرك 
 .لذلك مستقبلهم حسب البرنامج المقرواإلسهام في تأمين 

 
 الوحدات السكنية تملكبرنامج   )ب

تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتالك وحدات سكنية 
وحده سكنية خالل األعوام السابقة، كما  ٢١٤قامت الشركة بمنح موظفيها ما مجموعه حيث  ،لغرض السكن فيها

 .أخرى سكنيه وحده ١٥٢إلنشاء ميزانية م ٢٠١٧اعتمدت الشركة خالل العام 
  

 القروض السكنيةبرنامج   )ج
الشروط المعتمدة للحصول ووفق الضوابط  السعوديين المنازل لموظفيها لتملكميسرة  تقوم الشركة بتقديم قروضاً 
قرض خالل األعوام السابقة،  ٩٢، قامت الشركة بمنح ةواحدة خالل الحياة الوظيفية لدى الشركعلى قرض بدون فائدة ولمرة 

من العام  قرض سكني وسوف يتم توزيعها على الموظفين بدءً  ٦٠ حوالي عددلميزانية  م٢٠١٧كما اعتمدت خالل العام 
 م. ٢٠١٨

  
مقارنة م ٣١/١٢/٢٠١٧ ت كما فيريـاالبآالف الأنشأتها الشركة لمصلحة موظفيها التي  أو احتياطاتاستثمارات يوضح الجدول التالي 

  :بالعام السابق
  م٢٠١٦  م٢٠١٧  البند

فأة نهاية الخدمة   ٤١٥٬١٩٥  ٤٦١٬٣٢٩ م

  ٣٣٬٤٤٥   ٤٢٬٦٥٣  برنامج االدخار

  ٢١٧٬٢٥٤  ١٨٦٬٣٥٤  قروض وتمليك منازل

  ١١٬٠٠٤ ٢١٬١٣٠ أخرى ومنافعبرنامج التقاعد 

 ٦٧٦٬٨٩٨ ٧١١٬٤٦٦ اإلجمالي
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  استثمار الموارد البشرية . ٣٨
تولي (ينساب) أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بش مستمر وفق الخطط التي وضعها مجلس 

ارتفعت نسبة اإلدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل الشركة على رفع نسبة السعودة لوظائفها بش تدريجي، إذ 
  .%٨٣م إلى ٢٠١٧السعودة بنهاية العام 

 
يات، للعمل في الوظائف الفنية المختلفة وتأهيلهم  وتعمل (ينساب) على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات وال

  العمل.  من خالل دورات مكثفة في اللغة اإلنجليزية ودورات متخصصة في مجال عملهم الفني ومن ثم تدريبهم على رأس
 

استمرت الشركة بتطبيق برنامج التطوير المبكر لمهندسي الشركة حديثي التخرج، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز وتنمية المهارات 
من الكفاءة،  ةاألساسية للمهندسين عن طريق التدريب على رأس العمل وحضور الدورات المناسبة لتخصصاتهم، لتحقيق أعلى نسب

موظف على الدورات الفنية واإلدارية المتخصصة خالل العام  555تم تدريب  حيثواالستثمار األفضل لمهارات وقدرات موظفيها. 
  م.٢٠١٧

 
وفي إطار حرص الشركة على تنمية وتطوير مهارات موظفيها استمرت الشركة في تطبيق برنامج التأهيل المهني، وذلك لتطوير 

وزيادة الكفاءة للفنيين والمشغلين السعوديين. حيث أن فكرة البرنامج تقوم على تدريب الموظفين على رأس العمل في المهارات 
جميع وحدات المصنع تدريجيًا ابتداًء من وحدات التشغيل األساسية إلى وحدة التحكم الرئيسية، وعند نهاية  مرحلة من البرنامج 

كفاءته للعمل في الوحدة، وفي حال اجتيازه ينتقل للوحدة التالية، وهكذا حتى ينتهي من يخضع الموظف الختبارات تقيم مدى 
يف الموظف في الموقع المناسب بناء على تقييم األداء، مما يسهم  التدريب على رأس العمل في جميع وحدات المصنع، ثم يتم ت

  في تأهيل موظفين متميزين قادرين على تشغيل وصيانة مصانع الشركة.
 

وفي السياق ذاته تعمل الشركة على االستثمار في مواردها البشرية وتأهيلهم إداريا وفنيا إسهامًا منها لتحقيق االستدامة 
المتمثلة برؤيا الشركة وأهدافها، حيث قامت الشركة بإضافة برنامج الجدارة الوظيفية المشتمل على توصيف جميع الوظائف في 

طلوب من االحتراف ألداء  وظيفة، مما أسهم بتحديد نقاط القوة عند الموظفين الشاغلين الشركة إضافة الى المستوى الم
ملة من األدوات التدريبية في مختلف المجاالت  لهذه الوظائف وتعزيزها والكشف عن نقاط الضعف وتطويرها بمنظومة مت

  م.٢٠١٧اإلدارية والفنية خالل العام 
 

ر التي تقوم على كما تحرص الشركة على االستفادة م ن خبرات موظفيها ومهاراتهم من خالل تبنيها لسياسة التطوير واالبت
ر واألساليب المبتكرة التي تساعد  نتاجية، أو إطالة في تحسين العمليات التشغيلية واإلتشجيع وتحفيز الموظفين على تقديم األف

في حماية البيئة ورفع مستويات السالمة مما يجعل الشركة  عمر المعدات، أو تسهم في توفير الطاقة والوقت، أو التي تسهم
ر التي تسهم في  بيئة عمل آمنة، وتحرص الشركة على تحفيز موظفيها من خالل تقديم الجوائز التشجيعية لالقتراحات واألف

ر.   عمليات التطوير واالبت
المقاولين المتعاقدين معها، وذلك بالتعاون مع وفي مجال الخدمات التي تقدمها (ينساب) للمجتمع، مشروع سعودة وظائف 

 (سابك)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمقاولين.
يات الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل الستكمال متطلباتهم الدراسية  كما تستقبل الشركة بعض طالب الجامعات وال

 خرج.لغرض الت
  

  االجتماعية المسؤولية . ٣٩
تحرص (ينساب) على أداء مسؤولياتها االجتماعية على النحو الصحيح، ولذا تسعى الشركة إلى تأسيس عالقات متينة ودائمة مع 
المجتمع الذي تعمل فيه، وتحرص على ضمان أن برامج المسؤولية االجتماعية الرائدة التي تقدمها ُتوِجد منافع اقتصادية 
واجتماعية ملموسة وإيجابية. تركز جهودنا في ميدان المسؤولية االجتماعية على مجاالت رئيسة، تتسق مع طموحات الشركة 

وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة للمسؤولية االجتماعية  ،ومواردها، كما تتسق مع القضايا العالمية واالحتياجات المجتمعية
  المعتمدة من قبل الجمعية العامة.

  بها الشركة: ساهمتالتي والبرامج  ،والفعاليات ،وفيما يلي نبذة مختصرة عن األنشطة
موظف  ٢٠٠دأبت (ينساب) على تنظيم دوري كرة القدم لموظفيها، حيث شارك ببطولة هذا العام أكثر من  األنشطة الرياضية: -

والتواصل بين الزمالء، والتنافس الرياضي بين  يمثلون قطاعات الشركة المختلفة ومقاوليها، مما ساهم بتعزيز قيم المشاركة
موظفيها. حظيت البطولة بدعم ومتابعة متميزة من اإلدارة التنفيذية والموظفين حيث أتاحت لهم فرصة االلتقاء بزمالئهم 

واهب وقد ساهمت هذه البطولة في إبراز العديد من الم ،واسعة خارج أوقات العمل، كما تميزت البطولة بتغطية إعالمية
لموظفيها على الصعيد الرياضي واإلداري والفني واإلعالمي األمر الذي أدى لتحقيق البطولة ألهدافها، كما صاحب البطولة 
برنامج توعوي يتعلق بإصابات المالعب، وفي الختام تم تكريم الفائزين والمساهمين بتنظيمها وتقديم العديد من الجوائز 

 التشجيعية للحضور.
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تحرص الشركة على استقبال الوفود الطالبية وأعضاء هيئة التدريس، وذلك الطالعهم على مرافقها  ارات الطالبية:برنامج الزي -

حيث يتم استعراض مراحل اإلنتاج، وما تتضمنه مصانعها من تجهيزات ومعامل وتقنيات، كما يتم عرض مراحل تأسيس (ينساب) 
ماويات، حيث استقبلت الشركة عددًا كبيرًا من الطالب بجميع المراحل والتطورات التي مرت بها في عالم صناعة البتروكي

م األمر الذي يعكس الشراكة المستمرة التي تنتهجها الشركة مع مختلف القطاعات التعليمية في ٢٠١٧الدراسية خالل العام 
 المملكة العربية السعودية.

  
وفي إطار حرصها على التواصل االجتماعي فقد دأبت (ينساب) على تنظيم اليوم المفتوح لموظفيها  اليوم المفتوح:فعاليات  -

وعوائلهم الذي يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية، وتزامن مع احتفاالت الشركة بمرور عشر سنوات على 
موظفيها تضمن أبرز نجاحات الشركة والتحديات التي  تأسيسها وبهذه المناسبة عرضت الشركة فيلمًا وثائقيًا من إعداد

 واجهتها.
  

فراد المجتمع وسالمتهم، قامت الشركة بالتعاون مع إدارة أانطالقا من اهتمام الشركة بجميع  حملة التوعية بإطفاء الحرائق: -
بالشركة بشرح قواعد اإلخالء في المسؤولية االجتماعية بسابك بتنظيم حملة للتوعية بإطفاء الحرائق، حيث قام فريق السالمة 

وكيفية  ةحالة الطوارئ، و توعية المجتمع باألخطاء التي قد تؤدي لحدوث حرائق المنازل ال قدر هللا، وذلك بأمثله حية ومباشر 
 شرافإخان بش آمن بالطريقة الصحيحة بإخمادها بالطرق الصحيحة، وشرحت الطريقة المثلى للخروج من المنزل الممتلئ بالد

 أيام في ينبع الصناعية. ٣المختصين، وقد صاحب الحملة معرضًا ألحدث أدوات اإلطفاء وكيفية استخدامها واستمر لمدة 
  

للمساهمة في نشر وتعزيز الثقافة الصحية واالهتمام  )ينساب(هدفت الحملة إشراك عوائل موظفي  حملة التوعية الصحية: -
 .ساناإلنعلى  اوتأثيراته هامن بالصحة العامة واألمراض المزمنة وسبل الوقاية

  
للمساهمة في نشر وتعزيز ثقافة االهتمام بالبيئة  )ينساب(هدفت الحملة إلشراك عوائل موظفي  تدوير النفايات: حملة إعادة -

والمحافظة عليها وأهميتها للصحة العامة من خالل برنامج توعوي، كما تضمنت إقامة معرض عن الطرق المثلى لالستفادة 
 من المخلفات النافعة من المواد وكيفية إعادة تدويرها.

  
  

افة والمحافظة على البيئة وتعزيز قيمها لدى الموظفين قامت الشركة إيمانًا بأهمية النظ حملة نظافة (ينساب) التطوعية: -
بتنظيم عدة حمالت للنظافة في جميع مرافق الشركة على مدار العام بمشاركة منسوبيها تخللها برامج توعوية بهذا المجال 

 مما يسهم بتعزيز قيم الشركة بين الموظفين. 
  

على تحسين بيئة العمل وتفعيل قيم االنتماء للشركة قامت (ينساب) بتنظيم زيارة  في إطار حرص الشركة زيارة أبناء الموظفين: -
ألبناء الموظفين في موقع الشركة وشملت محاضرات توعية وبرامج ثقافية ومسابقات وزيارة تعريفية لمرافقها، وبلغ عدد 

 .فرد ٥٠٠أبناء الموظفين الذين زاروا الشركة قرابة 
  
  

راد المجتمع قامت الشركة بالتعاون مع إدارة المسؤولية االجتماعية بسابك أفمن اهتمام الشركة بجميع انطالقا  برنامج نبراس: -
أيام في الشركة  ٣وعوي لمدة ضرار المخدرات، وصاحبه معرض تعريفي وتأالداخلية بتنظيم حملة للتوعية ب وتحت مظلة وزارة

 العديد من الزوار في المنطقة. هذا البرنامج وحضر
  

نتماء لها فقد قامت بتنظيم رحالت عمرة خالل تحسين بيئة العمل وتفعيل قيم اإل في إطار حرص الشركة على العمرة: رحالت -
 شهر رمضان المبارك وتخللها بعض البرامج الثقافية والتوعوية.

  
  

وخطورة تسريبها، وكيفية شراك موظفي ينساب وعوائلهم بأهمية أمن المعلومات إهدفت الحملة  مخاطر أمن المعلومات: -
التعامل مع التقنيات الحديثة وخصوصا برامج التواصل االجتماعي، وذلك مساهمة من الشركة في نشر وتعزيز الثقافة في 

 المجتمع، كما تضمن البرنامج أساسيات الصيانة ألجهزة الجوال والطرق الصحيحة لحفظ البيانات الخاصة.
  

شراك عوائل موظفي (ينساب) بالبرنامج وذلك للمساهمة في نشر وتعزيز إدفت الحملة ه مخاطر السباحة واساسيات الغوص: -
الثقافة في الرحالت البحرية ووسائل السالمة الالزمة عند القيام بذلك، والتي تشمل اختيار المنطقة السليمة للتنزه، إضافة الى 

 التعريف بأساسيات الغوص.
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 المهنية: السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة . ٤٠

تدرك (ينساب) أهمية العنصر البشري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها، لذلك تعمل بش مستمر وبعناية بالغة على 
تطوير وتحديث إجراءات السالمة لتهيئة ظروف العمل المالئمة للصحة المهنية، والمحافظة على البيئة لحماية العاملين، وكذلك 

ولة نحو االستدامة وضمان ؤها من المخاطر، ونشر الوعي البيئي داخل المجتمع وااللتزام بالرعاية المسالمحافظة على أصول
  استمرارية األعمال.

ملة للمطافئ  فة الحاالت الطارئة، إضافة إلى امتالكها وحدة مت إن (ينساب) لديها فريق عمل جاهز ومدرب للتعامل مع 
وتنظيم محاضرات وحمالت توعية مستمرة حول السالمة واألمن، والصحة المهنية والمحافظة والطوارئ، كما تقوم الشركة بتقديم 

 ا يسهم في جعل (ينساب) بيئة عمل آمنة.معلى البيئة لرفع مستوى الوعي لجميع العاملين، م
إلعدادهم وتأهيلهم  كما تقوم الشركة بتدريب العاملين لديها في جميع مجاالت األمن والسالمة، والصحة المهنية، والبيئة؛

كما أن لدى الشركة نظام إلكتروني يقوم العاملين بالشركة من خالله باإلبالغ  بش آمن. مصانع الشركةوتطويرهم لتشغيل وصيانة 
خل بإجراءات األمن والسالمة، والصحة المهنية، والبيئة، حيث يساعد النظام على تصنيف الحالة ودرجة خطورتها، تُ قد عن أي حالة 

من خالله بالمتابعة مع الجهة المعنية التخاذ اإلجراءات الالزمة، ويتم بعدها دراسة الحالة وتحليلها لتجنب حدوثها اإلدارة تقوم و
 مستقبًال.

تولي الشركة اهتمامًا بالغًا بصحة العاملين لديها عن طريق سّن األنظمة في مجال الصحة المهنية والتطبيقات الكفيلة بذلك، 
وتوفير جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرق واألدوات الصحيحة ألداء أعمالهم بش آمن، والمتابعة 

  عة العمل ومن خالل الخطة المعدة مسبقًا. الدقيقة والمستمرة لصحتهم حسب طبي
وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئة؛ تلتزم الشركة بمبادئ االستدامة باستخدامها مواد صديقة للبيئة، مثل تلك التي ال تؤثر على 

  هذا المجال.طبقة األوزون، والتخلص من النفايات بالطرق الصحيحة التي ال تضر بالبيئة والمجتمع، عن طريق مختصين في 
كما نجحت الشركة في المحافظة على التقويم والتأهيل البيئي العالي الممنوح لها من قبل  من: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، 
والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى تطبيق المتطلبات البيئية الواردة في المبادئ التوجيهية للبنك الدولي، 

  تمويل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.ومؤسسات ال
كما قامت الشركة خالل  مليون ساعة عمل دون إصابة مقعدة. ٢٥أكثر من م تحقيق ٢٠١٧بنهاية العام  )ينساب(وقد استطاعت 

  ومنها: في مجال السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة المهنية داخل الشركة وخارجها بعدة حمالت توعوية  م٢٠١٧العام 
 

نظمت  ،)ينساب( لدى المساسبما أن سالمة الموظفين والمقاولين ال تقبل  برنامج وحملة التوعية بقواعد الحفاظ على األرواح: -
تضمن البرنامج أهم األعمال التي تحتوي  حيث ،بقواعد المحافظة على األرواح العاملينالشركة برنامجًا وحملة توعية لرفع وعي 

على درجة عالية من الخطورة التي ثبت تسببها لعدد من الخسائر البشرية والمالية الجسيمة في القطاع الصناعي على مستوى 
 كيفية تجنب هذه المخاطر وعدم الوقوع فيها.و العالم

 
 نظمت الشركة، )ينساب(في إطار برنامج التطوير المستمر لموظفي ومقاولي  برنامج وحملة السالمة المبنية على السلوك: -

يهدف إلى إشراك الموظفين في تقييم سلوكيات السالمة في الشركة عن طريق والذي  ،برنامج السالمة المبنية على السلوك
جمع وتحليل من خالله يتم  ،لكترونيإنظام  من خاللالقيام بجوالت ميدانية ورصد السلوكيات الصحيحة والغير صحيحة وتوثيقها 

ملة لوضع السالمة في الشركة بناءً  على السلوكيات  البيانات التي تم رصدها عن طريق الموظفين والمقاولين لرسم صورة 
 .)ينساب(لدى المتبعة يتم وضع خطط عمل لتطوير السلوكيات التي ال تتوافق مع معايير السالمة ومن ثم المرصودة، 

  
 

كجزء من أهداف الشركة للمحافظة على سالمة موظفيها خارج ساعات العمل، تم إطالق  :توعوية ضد إصابات المالعبحملة  -
خاصة الممارسين  )ينساب(الوعي الصحي لدى موظفي  زيادةحملة توعوية للحد من إصابات المالعب. تهدف هذه الحملة الى 

 . والحد من مضاعفاتها سة األنشطة الرياضيةاإلصابات اثناء ممار  لتقليل عددللرياضات المختلفة 
 

المخاطر الوظيفية  حملة توعوية عنالشركة  قدمت عيادة حملة التوعية بالمخاطر الوظيفية المسببة لألمراض المهنية: -
من خالل  اومعرفة طرق الوقاية منهالرئيسية لألمراض المهنية  باألسبابتهدف إلى التوعية التي  ،المسببة لألمراض المهنية

 اإلجراءات اإلدارية والتنفيذية للحرص على عدم وجود آثار سلبية على صحة الموظفين.ب االلتزامأهمية التأكيد على 
 

 ُعقدتإدارة الصحة والسالمة المهنية على زيادة الوعي بمخاطر اإلجهاد الحراري  حرصًا من حملة التوعية ضد اإلجهاد الحراري: -
التعرض ألشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية  عنالتأثيرات الناتجة و، ومخاطرةاإلجهاد الحراري  عنعدة دورات تعريفية 

 لفترات طويلة، وطرق تجنب اإلجهاد الحراري ومسبباته.
  



  

  م٢٠١٧ تقرير مجلس اإلدارة
 

 
 

٣٨  

 

للجبيل وينبع لمحافظة على البيئة بما يتوافق مع معايير واشتراطات الهيئة الملكية ا )ينساب(لقد حرصت  برنامج حماية البيئة: -
خذ عينات ألى المياه الجوفية وذلك من خالل ومنها على سبيل المثال ال الحصر القيام بدراسة تأثير العمليات الصناعية ع

ها قامت بعمل الدراسات الالزمة على أنت المتخصصة والمصرح لها. كما مختبرية وعمل التحاليل الالزمة عن طريق الشر 
شركة وعمل التقارير المفصلة وإرسالها إلدارة حماية البيئة في الهيئة الملكية الالمصانع في  الغازات المنبعثة من جميع

 التأثير السلبي على البيئة.    والحد منمنها على إنتاج منتجاتها بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة  بينبع حرصاُ 
  

الدائم على سالمة المقاولين الذين هم جزء أساسي من  )ينساب(من حرص  انطالقاً  :برنامج مهارات السالمة للمتعاقدين   -
من التدريب بمختلف اللغات وانتهاء  ابتداءً مهارات السالمة للمتعاقدين  لتطويربرنامج  استحداثمنظومة الشركة، فقد تم 
شخاص الذين لم يتم تحليل النتائج ووضع خطط عمل لتطوير األ التدريبي،بعد االنتهاء من البرنامج  ،بالتقييم عن طريق االختبارات

 .وقد تم اختيار هذا البرنامج ضمن أفضل ممارسات السالمة خالل اجتماع سابك السنوي لسالمة المقاولين، يتجاوزوا البرنامج
  
  
 الجودة الشاملة . ٤١

وتطبيقها في (ينساب)، فقد حافظت الشركة على تأكيدًا الستمرار فعالية أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسالمة المهنية 
) إدارة استمرارية األعمال بعد اجتيازها للتدقيق الشامل إلعادة تأكيد استمرار الشركة في تطبيقها BCM) (ISO:22301شهادة (

) وهي شهادة ISO( ) العالمية المعترف بها في مجال إصدار شهادةBSIلمعايير إدارة استمرارية األعمال، والتي قامت به منظمة (
معترف بها عالميًا تركز على قدرة المنظمة على مواصلة تقديم منتجاتها أو خدماتها في مستويات محددة مسبقا مقبولة في 

) أنه يتم التأكد من تحليل تأثير الحوادث على األعمال التجارية، وتقييم المخاطر، ووضع خطط BCMحال وقوع الحوادث، ومن مميزات (
 يات استمرارية األعمال وتوثيقها وممارستها.واستراتيج

 
) ، وهي شهادة معترف بها عالميًا ترتكز على قدرة المنظمة على التقليل ISO:50001الطاقة (كما حصلت (ينساب) على شهادة 

  من استخدام الطاقة والتحسين المستمر في استخدام مصدر الطاقة بالش األمثل.
  

بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات بسابك  ٢٠١٧) في (ينساب) إلى أحدث نسخة في عام Q-Pulseالجودة (كما تم بنجاح ترقية نظام 
حيث يتم إجراء جميع عمليات الجودة من تدقيق ومراقبة وتتبع للمهام من خالل النظام، مما أدى إلى تقليل استخدام الورق وسرعة 

 تنفيذ اإلجراءات. 
 

) شمل أنظمة BSIداخلي من قبل فريق مدققي (ينساب) المدربين، وتدقيق خارجي من قبل فريق (كما تم القيام بإجراء تدقيق 
) حيث تم تجاوز جميع برامج ISO 22000)، وسالمة الغذاء (ISO:22301)(BCMS)، واستمرارية األعمال (ISO:9001-2015الجودة (

 التدقيق بنجاح.
  

  االستدامة . ٤٢
بمستقبل األجيال المقبلة وتلبية احتياجاتهم الخاصة  والتفكير جدياً  حتياجاتنا في الوقت الحاضرإن مبدأ االستدامة يعتمد على تلبية ا

مع المحافظة على سالمة بيئتنا ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصادنا. وانطالقًا من سياسة (ينساب) للبيئة 
بالتعاون مع (سابك) باعتبار االستدامة أحد عناصر استراتيجيتها والصحة والسالمة واألمن والجودة، فقد اعتمدت الشركة 

لمياه والكهرباء والغاز الطبيعي والعمل  الموضوعة لتطوير الكفاءة التشغيلية لمصانعها وترشيد استهالك الموارد الطبيعية 
 على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

 
طراف ذات العالقة جهودها المستمرة حيث نظمت العديد من ورش العمل لتوليد صلت (ينساب) بالتنسيق مع جميع األوقد وا

ر جديدة ومبتكرة لعمليات االستدامة، والتي تهدف إلى خفض استهالك الموارد الطبيعية وتحسين العمليات التشغيلية حيث  أف
ر التي ستساهم في إثراء عمليات االستدامة داخل الشر  م االنتهاء من عدة ٢٠١٧كة، فقد تم خالل العام تم استعراض ومناقشة األف

المواد المستخدمة في العمليات مشاريع أدت إلى تحسين العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى، وساهمت في انخفاض استهالك 
عمليات  عنتجة نتاجية. باإلضافة إلى أن الشركة تعكف على دراسة المشاريع المستقبلية في تقليص المخلفات البتروكيماوية النااإل

التشغيل من خالل عمليات إعادة التدوير أو تسويق بعضها كمنتج مما يؤدي إلى تحقيق االستفادة القصوى من المواد المستخدمة 
 في عمليات التشغيل والمساهمة في الحفاظ على البيئة.

 
ء في إطار نظام آلية التنمية النظيفة التابعة لتعزيز كفاءة استهالك الطاقة حيث يأتي هذا اإلجرا مستحدثةأدخلت الشركة آلية عمل 

  وهو إحدى طرق معالجة ظاهرة االحتباس الحراري. ،لألمم المتحدة، وحسب بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليه المملكة
 م،٢٠١٨عام خالل ال االنتهاء من مشروع إضافة المقتصد الثاني للغاليات (المراجل) البخارية في وحدة المنافع كما أنه من المتوقع

من انبعاث الغازات الدفيئة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة عن طريق الحد من انبعاثات سوف يحد والذي 
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من ضمن اآلليات التي وغازات االحتباس الحراري، وتوفير الوقود األحفوري. مما يؤدي إلى الحفاظ على مواردنا الطبيعية والبيئة. 
بما يتوافق مع متطلبات منظمة توحيد ، و)EMSم تنفيذ ومتابعة نظام إدارة االستدامة والطاقة (٢٠١٧في عام  نفذتها الشركة

). إلى جانب ذلك تم االنتهاء من بناء موقع الكتروني خاص لالستدامة والطاقة في شبكة المعلومات ISO 50001المقاييس الدولية (
وظفين االطالع على المعلومات والمؤشرات وخط سير العمل فيما يتعلق باالستدامة الداخلية للشركة يستطيع من خالله جميع الم

لشركة. كذلك تم العمل على بناء ألواح مراقبة رقمية ل وحدة تشغيل تعرض مؤشرات األداء الخاصة باالستدامة في ا والطاقة
يث يعمل فريق عمل االستدامة بمراقبة هذه ) حRTIMSوالطاقة وهي مرتبطة بش مباشر بنظام إدارة المعلومات الفعلية (

       المؤشرات التخاذ اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب لرفع الكفاءة وتحسين مستوى األداء.
 

  االعتمادية . ٤٣
مل ألصول الشركة وتأكيد  تبنت (ينساب) منذ إنشائها برنامج (سابك) الشامل لالعتمادية والذي يعمل على تحسين األداء ال

 معدالت العالية لإلنتاج، ويقوم بعملية تحسين مستويات االعتمادية بش مستمر بما يتوافق مع رؤية واستراتيجية الشركة. ال
 

طبقت الشركة برنامج تحقيق التفوق في مجال التصنيع (امتياز)، وهي مبادرة تهدف إلى تطبيق أفضل الهيا  م٢٠١٧خالل العام 
التنظيمية واتباع إجراءات عمل موحدة وإدارة األداء بصورة متسقة متفق عليها مع التركيز على بناء القيادة الملتزمة مما يسهم 

لى من التميز من خالل تطبيق معيار إدارة االمتياز والتصنيع "التخطيط، العمل، التحقق، في نقل العمليات التصنيعية إلى مستويات أع
  التنفيذ" التي تؤدي إلى فعالية منظومة العمل وتسهم في تحقيق استدامة واستمرار التحسينات.

  
ووضع الحوافز التشجيعية التي وتعمل الشركة على تعزيز ثقافة االعتمادية لدى موظفيها، من خالل ترسيخ مبدأ الفريق الواحد 

تسهم في تطوير األداء في مصانعها، كما تتبنى الشركة برنامجًا لتقييم االعتمادية والذي يهدف الى إيجاد ثقافة اعتمادية تركز 
على تحفيز ونشر أفضل الممارسات واستخدام مؤشرات أداء وطرق اعتمادية منظمة للتحسين المستمر في استخدام أصول 

   وتقوم الشركة بحمالت سنوية لترسيخ ثقافة االعتمادية لموظفيها من خالل ورش عمل ومعارض توعوية.  الشركة.
ملة وتلقائية من المنهجيات واألدوات لتطبيق االعتمادية  وتطبق الشركة نظامًا إلدارة أداء األصول والذي يحتوي على مجموعة مت

ات،  ،القائمة على المخاطر والمعاينة  ،لصيانة المرتكزة على االعتمادية ونظم األجهزة الوقائية وتحليل األسباب الرئيسية للمش
وتلعب هذه المنهجيات دورًا فعاال في زيادة اعتمادية المصانع ورفع مستوى كفاءتها والتي تحول دون حدوث أي أعطال أو توقف 

  عن اإلنتاج.
 

دارة منهجيات وأدوات االعتمادية بش فعال وفق أعلى وأحدث وتقوم (ينساب) سنويًا بتدريب وتطوير مهارات موظفيها إل
ت الزميلة في (سابك) واالستفادة من خالل تبادل الخبرات  المعايير العالمية، كما تسعى إلى االستفادة من تجارب وممارسات الشر

  والمعلومات عبر قنوات التواصل المختلفة.
  

ولقد قامت الشركة هذا العام بحملة تثقيفية عن االعتمادية تحت شعار تحقيق االمتياز في التصنيع من خالل ترسيخ مفهوم 
األساليب االستباقية، وشملت الحملة عددًا من ورش العمل التدريبية للمشغلين والفنيين ومعرض لعرض أساليب االعتمادية 

  االستباقية المختلفة.  
  

مة الختا   مية ال
سهمت في تحقيق أيتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشكر واالمتنان لجميع العاملين في الشركة والمقاولين، على جهودهم التي 

، ومساهمتهم في المحافظة على التشغيل اآلمن لجميع مصانع ومرافق الشركة، مثمنين متميزةالشركة ألرباح ونتائج تشغيلية 
ميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة، سائلين المولى عز وجل دوام التقدم في ومقدرين تفاعل مساهمي الشركة، وج

  .لتحقيق اقتصاد وطني مزدهرلسعودية سبيل تنمية الصناعات ا
  وهللا ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة


