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تقرير مجلس اإلدارة

يسّرُ مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( أن يقدم لمساهميه الكرام 
عد هذا التقرير  تقريره السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. وقد اأُ

وفًقا لمتطلبات نظام الشراكت السعودي، ونظام الشركة األساس، والئحة حوكمة 
الشراكت، وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة، والضوابط واإلجراءات 

التنظيمية الصادرة تنفيًذا لنظام الشراكت الخاص بشراكت المساهمة المدرجة الصادرة عن 
هيئة السوق المالية.

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

ودعم نمو صناعة المنتجات البتروكيماوية الوطنية.

باإلضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على إسهامات الشركة في مجاالت البيئة 
والمجتمع وحوكمة الشراكت، وذلك وفًقا لما ورد في حساباتها الختامية ومركزها المالي 

للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

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

القطاعات االقتصادية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ )اقتصاد مزدهر(، 
السيما الدعم غير المحدود للقطاع الصناعي في المملكة.

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

الرؤية
أن نكون أفضل مجمع للبتروكيماويات في العالم.

الرسالة
توفير منتجات ذات جودة عالية بطريقة مسؤولة 

من خالل االبتاكر والتعلم والتميز التشغيلي، 
والحفاظ على تقديم أداء عاٍل في مجال البيئة 

والسالمة مع الحفاظ على القيمة القصوى لجميع 
المستفيدين.

 االمتثال التنظيمي
 والصحة والسالمة

واألمن واليئة

فعالية
الت�فة

 االستدامة
والطاقة

سالمة األصول
واعتماديتها

 الموظفون والهي�
التنظيمي

اإلنتاج

محر�ت
النمو
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تأسست شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات )ينساب( في فبراير ٢٠٠٦م 

كشركة مساهمة سعودية مدرجة، يبلغ 
رأس مال )ينساب( المصرح به والمدفوع 

بالاكمل ٥,٦٢٥ مليون ريال سعودي، موزعة 
على ٥٦٢.٥ مليون سهم بقيمة اسمية 

قدرها ١٠ رياالت سعودية للسهم الواحد، 
وهي مملوكة بنسبة ٥١ %للشركة 

السعودية للصناعات األساسية )سابك(، 
ونسبة ٤9 %للقطاع الخاص واألفراد.

تخدم هذه المنتجات مجموعة متنوعة 
من القطاعات في جميع أنحاء العالم، بدًء 
من قطاع التعبئة والتغليف ووصواًل إلى 

قطاع المنسوجات. تؤدي منتجات )ينساب( 
أدوارَا حيوية في نقل المياه والغاز 

ومختلف تطبيقات حقن اللدائن وتطبيقات 
األفالم وعمليات تغليف األجهزة 

اإللكترونية والطبية.

يقع المقر الرئيسي لشركة )ينساب(، وهي 
إحدى الشراكت التابعة للشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك(، في ينبع، 
وهي من المدن الصناعية التي تحتضنها 

منطقة المدينة المنورة غرب المملكة 
العربية السعودية.

تتبنى )ينساب(، تطبيق أحدث التقنيات في 
مختلف عمليات التصنيع، واالنتاج في 

مجمعها الصناعي بمدينة ينبع الصناعية 
بطاقة انتاجية تزيد عن أربعة )٤( ماليين 
طن سنويًا من المنتجات المختلفة وفقًا 

للشلك البياني التالي:

منذ عام ٢٠٢١م تعمل الشركة على إدارة 
وتشغيل مصانع شركة )ابن رشد( مما يتيح 
للشركة االستخدام األمثل لألصول وتحقيق 

كفاءة إنفاق أفضل، بما في ذلك استقطاب 
الكفاءات الوطنية وخدمات مناولة المواد 

والمواد الخام والتي تعتبر من األعمال 
داخل المجموعة.

البولي إيثلين 
عالي الكثافة

البيوتين

جاليكول 
اإليثلين

البولي إيثلين 
منخفض 

الكثافة الخطي

البنزين

البروبلين

اإليثلين

البولي بروبلين

ميثيل ثالثي 
بوتيل اإليثر

مزيج الزايلين 
والتولوين

 (تي – إكس)

المجموع
٤,٣٤٠

ألف طن متري ٤٠٠

٤٠٠

١٫٣٠٠

٤٠٠

٤٠٠

١٧٠

١,٠٦٥

١١٥

٧٠

٢٠

التأسيس والنشاط

المنتجات واإلنتاج
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 استراتيجية الشركة

وضعت )ينساب( استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم لتأكيد النمو في مجال صناعة البتروكيماويات ذات 
القيمة المضافة على أصول الشركة وحقوق المساهمين، مع المحافظة على أعلى درجات السالمة 

والجودة واالستدامة، وااللتزام التام باكفة معايير  وقوانين الصناعة ذات العالقة لتحقيق الريادة وتأكيد 
الشراكة بين جميع األطراف المرتبطة بالشركة محليًا وعالميًا، و تنمية حقوق المساهمين مع عدم اإلخالل 

بمسؤولية الشركة االجتماعية. وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:

وفي هذا اإلطار، تحرص )ينساب( على تعزيز قدرتها التنافسية واالستفادة من التقدم التقني وتقديم 
الحلول الرقمية التي تساهم في تحسين قدراتها في مختلف المجاالت، مثل التصنيع وسلسلة اإلمدادات 

واالبتاكر واالستدامة.

وقد واصلت )ينساب( تنفيذ عدد من المبادرات واإلضافة إليها خالل عام ٢٠٢٢م، ضمن برنامج التحول الرقمي 
من )سابك(، ومن هذه المبادرات:

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

المحور الثاني: التوسع في الطاقة اإلنتاجية لمنتجات الشركة الرئيسية. 

المحور الثالث:  االستمرار في دراسة الفرص االستثمارية المتاحة التي ُتعنى بصناعة البتروكيماويات.

المحور الرابع: دراسة شراء حصص في بعض الشر�ت التي تمارس نفس نشاط صناعة البتروكيماويات 
                      أو المساهمة في شر�ت مجدية.

 التوسع في تنفيذ
 “رعاية األصول” باستخدام
تقنية الذاكء األصطناعي

 رقمنة
تصاريح العمل  رقمنةالفحص الذكي

مراقبة مصانعها

تخطط الشركة إلطالق عدد من المبادرات المماثلة التي تمكّنها من االمتثال لألهداف المستقبلية، بما في 
ذلك استخدام اكفة قطاعات الشركة تقنيات الذاكء االصطناعي، وتحسين كفاءة استغالل الطاقة، وتحقيق 

كفاءة المنشآت.

تحرص )ينساب( على 
تعزيز قدرتها التنافسية 
واالستفادة من التقدم 
التقني وتقديم الحلول 

”الرقمية

”
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الخطط المستقبلية

الصيانة المجدولة
أعلنت الشركة بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢م عن اإليقاف 

المجدول لمجمع الشركة إلجراء أعمال الصيانة 
الوقائية حسب المعايير الصناعية والفنية وذلك 

لمدة ٥٣ يومًا بدًء من تاريخ ١٠ يناير ٢٠٢٣م، وسوف 
تسهم هذه الصيانة في رفع مستوى اعتمادية 

وموثوقية مصانع الشركة وتحسين كفاءتها 
التشغيلية واإلنتاجية،

التحول الرقمي
تحرص )ينساب( على تعزيز قدرتها التنافسية 

واالستفادة من التقدم التقني وتقديم الحلول 
الرقمية التي تساهم في تحسين قدراتها في 

مختلف المجاالت، مثل التصنيع وسلسلة اإلمدادات 
واالبتاكر واالستدامة.

وستواصل الشركة اعتماد المجاالت التالية 
المتضمنة في برنامج التحول الرقمي من )سابك( 

وتنفيذها:

االلتزامات البيئية
تلتزم )ينساب(، بالتعاون مع )سابك(، بأهداف 

اتفاقية باريس وبتنفيذ رؤية السعودية ٢٠٦٠.

تعمل  الشركة على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة 
بنسبة ٢٠% بحلول عام ٢٠٣٠م، مقارنة بعام ٢٠١٨م، 

وذلك على صعيد االنبعاثات المباشرة وغير 
المباشرة الناتجة عن مختلف عمليات اإلنتاج لديها.

عالوة على ذلك، ستواصل )ينساب( بذل الجهود 
واستكشاف الحلول لتحقيق الحياد الكربوني في 

جميع العمليات بحلولعام ٢٠٥٠م ،  مع مراعاة 
الطموحات وااللتزامات  والمبادرات العالمية،  

اإلقليمية والوطنية المختلفة.

التحول
الرقمي

ت�مل األنظمة
مع نظام البيانات الضخمة

عمليات
الفحص الذكي

رقمنة تصاريح
العمل اآلمنة

رقمنة عمليات
مراقبة المصانع

إدارة األصول
باستخدام الذ�ء االصطناعي

والتعلم اآللي

نشر خدمات
رعاية األصول
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استراتيجية الحد من المخاطر
تقوم )ينساب( بتحديد المخاطر التي تواجه أو التي 

قد تواجه الشركة بشلك استباقي وفهمها 
وتقييم مدى تأثيرها على أدائها، فضاًل عن اتخاذ 

التدابير الوقائية لمنعها أو الحد منها أو السيطرة 
عليها والعمل على االستفادة من الفرص المتاحة 

لتحقيق أهدافها االستراتيجية. لذلك، ُتطبق 
استراتيجية إدارة المخاطر على جميع عملياتها 

التشغيلية.

سياسة إدارة المخاطر
تستند السياسة التي تتبعها )ينساب( في إدارة 

المخاطر واستمرارية األعمال إلى نظام حوكمة 
متاكمل يعمل على تحديد المخاطر التي تواجه 

الشركة وفهمها وإدارتها بفعالية.

تبدأ من العاملين لدينا من موظفين وإداريين من 
خالل إعداد تقارير مفصلة عن المخاطر، ثم تقديم 

هذه التقارير بشلك دوري إلى لجنة المخاطر

أما لجنة المخاطر فتقدم بدورها توصياتها إلى 
مجلس اإلدارة بشأن مدى مالءمة التدابير المتخذة 
للحد من أثر أي مخاطر جرى إعداد التقارير بشأنها. 

كذلك، تتولى لجنة المخاطر تقديم التوصيات إما 
بمواصلة اتباع التدابير القائمة نفسها أو اتخاذ 

مزيد من التدابير للتحكم في تلك المخاطر.

إدارة المخاطر واستمرارية األعمال

أنظمة إدارة المخاطر واستمرارية األعمال
يسهم نظام إدارة المخاطر في )ينساب(  على 

استيعاب وفهم العديد من األبعاد التي تشمل 
الرقابة والحوكمة، وتاكمل العمليات المتعلقة 

بالمخاطر، والبنية التحتية إلدارة المخاطر، وتمكين 
ثقافة إدارة المخاطر بين الموظفين.

تقوم إدارة المخاطر في )ينساب( بالعمل من خالل 
خطة واعدة لتحسين أنظمة المخاطر في الشركة، 

حصلت )ينساب( في أعمال تقييم مستوى الفعالية 
والنضج لنظام إدارة المخاطر من ِقبل )سابك(، على 
المستوى الثاني بنهاية عام ٢٠٢٠م، والمستوى الثالث 

بنهاية عام ٢٠٢١م. ويجري العمل على وضع خطط 
من أجل االرتقاء إلى درجة تصنيفية أعلى في 

المستقبل.

كما طورت )ينساب( نظاما إلدارة المخاطر 
واستمرارية األعمال، لتعزيز قيمة الشركة وحماية 

مصالحها، كجزء من التزامها المستمر بتحقيق 
مصالح زبائنها وموظفيها واألطراف ذوو  العالقة.

باإلضافة إلى ذلك، تطبق )ينساب( نظام إدارة 
استمرارية األعمال لفهم التهديدات التي 
تواجهها وتحديد أولويات التعامل معها 

ومتطلبات الحد من احتمالية وقوع الحوادث أو الحد 
من آثارها السلبية.

و تعقد الشركة بانتظام ورش عمل تضم جميع 
اإلدارات بهدف مراجعة استراتيجيات استمرارية 
األعمال ودراسة أفضل السبل إلضفاء مزيد من 

التطوير إليها.

تنفيذ االستراتيجية والسياسات
تقع مسؤولية تنفيذ استراتيجية الحد من المخاطر 

وسياسات إدارة المخاطر ذات الصلة على عاتق 
اإلدارة التنفيذية في )ينساب(، و يتولى مجلس 

اإلدارة مسؤولية مراقبة تنفيذها، بدعم من لجنة 
المخاطر.
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المخاطر

ينبغي على مستثمر حالي أو محتمل أن يدرس 
بعناية عوامل المخاطرة المحددة أدناه، ً علما بأن 
هذه المخاطر ال تشمل جميع المخاطر التي يمكن 
أن تواجهها )ينساب(، بل إنه من الممكن وجود 

مخاطر إضافية ليست معلومة للشركة في الوقت 
الحالي، أو قد تعتبرها )ينساب( غير جوهرية والتي 

من الممكن أن تعيق عملياتها.

من المحتمل أن تتأثر أنشطة )ينساب( ومركزها 
المالي ونتائجها التشغيلية وتدفقاتها النقدية 

تأثرا جوهريا أو سلبًيا بسبب وقوع أي مخاطر 
تعتبرها الشركة مخاطر جوهرية في الوقت الحاضر، 

أو أي مخاطر أخرى لم تحددها الشركة أو تصنفها 
على أنها غير جوهرية، أو في حال تحولت المخاطر 

غير الجوهرية إلى مخاطر جوهرية.

من حيث المبدأ، الشركة عرضة لمخاطر استراتيجية 
قد تؤثر على قدرتها في تحقيق أهدافها 

االستراتيجية، وإلى مخاطر تشغيلية ناجمة عن 
طبيعة أعمالها، وإلى مخاطر مالية تؤثر على 

الربحية.

 المخاطر الرئيسة المتعلقة بمجال أعمالنا 
تحتاج الشركة للحفاظ على معدالت عالية الستغالل 

القدرة اإلنتاجية لوحدات التصنيع ألجل الحفاظ على 
هوامش الربح. ترتبط األرباح في قطاع 

البتروكيماويات ارتباطًا وثيقًا بالطلب العالمي 
ومستويات المخزون الصناعي واالستفادة من قدرة 
المصانع؛ حيث أن أحجام اإلنتاج األعلى ُتمكن القطاع 

من تخصيص تاكليف ثابتة على معدالت اإلنتاج األكبر 
ومن ثم التأثير على هوامش الربح، وبالتالي يمثل 

تحقيق معدالت اإلنتاج القصوى عامل رئيس لربحية 
عمليات البتروكيماويات لدى الشركة. وتعتمد قدرة 

)ينساب( للحفاظ على الربحية، إلى حٍد كبير، على 
قدرتها في الحفاظ على معدالت عالية الستغالل 
القدرة اإلنتاجية لمصانعها، وهي مستوى اإلنتاج 
الذي يحققه لك مصنع فيما يتعلق بقدرته.  وقد 

يدفع فائض قدرة القطاع، وخاصة في الفترات التي 
تشهد ضعف الطلب )ينساب( وشراكء القطاع 

اآلخرين إلى خفض معدالت اإلنتاج، األمر الذي 
سيقلل من هوامش الشركة ودخلها والتدفق 

النقدي لديها. وتتعرض )ينساب( لعدٍد من المخاطر 
التشغيلية، بما في ذلك انخفاض معدالت استغالل 
القدرة اإلنتاجية جراء األنشطة المجدولة مثل أعمال 

الصيانة أو فترات االنقطاع غير المخطط لها التي 
قد تحدث، على سبيل المثال، بسبب تعطل 

المعدات أو خطأ بشري؛ وعدم توافر العمالة 
الماهرة؛ وانخفاض معدالت استرداد التاكليف على 

نحٍو أقل من المتوقع؛ ومعدل أداء مقاولي 
الشركة؛  ومشالك التآلك التي من شأنها التأثير على 

المصانع وخطوط األنابيب؛ والحوادث التي تتعلق 
بالصحة والسالمة التي قد تقع بسبب المقاولين 

الخارجيين؛ والتعرض للكوارث الطبيعية، مثل ظروف 

الطقس المتقلبة. فأي حادث من هذا القبيل من 
شأنه التأثير سلبًا على أعمال الشركة أو نتائج 

عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي. فال شك أن 
إخفاق الشركة في الحفاظ على معدالت عالية 

الستغالل القدرة اإلنتاجية من شأنه أن يؤثر تأثيرًا 
جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( أو نتائج 

عملياتها التشغيلية أو وضعها المالي. وتعمل 
الشركة للحد من هذه التأثيرات من خالل تخفيض 

التاكليف، وتحسين مستويات اعتمادية مصانع 
الشركة لضمان استمرارية اإلنتاج والبيع ضمن خطط 

عمل وممارسات واضحة. 

المخاطر المتعلقة بمسؤولياتنا تجاه البيئة 
 والصحة والسالمة واألمن 

تلتزم )ينساب( بجميع األنظمة واللوائح ذات الصلة 
بالبيئة والصحة والسالمة واألمن السارية على 

عملياتها.  ُتحدد هذه األنظمة واللوائح مجموعة 
معايير مختلفة تنظم جوانب معينة من جودة 

البيئة والصحة والسالمة واألمن، وتنص على 
عقوبات مدنية وجنائية وغيرها من المسؤوليات 

المتعلقة بانتهاك هذه المعايير، وُتحدد في أوضاٍع 
معينة التزامات بإصالح المنشآت والمواقع الحالية 

والسابقة التي جرت أو تجرى العمليات بها.  إضافة 
إلى ذلك، قد تطبق أحاكم خاصة في مناطق 

التشغيل التي تتأثر بيئيًا. ليس بمقدور )ينساب( 
التنبؤ بما سُيَسن مستقباًل من األنظمة واللوائح 

ذات الصلة بالبيئة والصحة والسالمة واألمن أو 
كيفية تطبيق القوانين واللوائح القائمة أو 

المستقبلية ذات الصلة بالبيئة والصحة والسالمة 
واألمن أو تنفيذها. ذلك أن االمتثال لقوانين أو 

لوائح أكثر حزمًا، أو سياسات إنفاذ أكثر صرامة 
تفرضها أي سلطة تنظيمية قد يتطلب مستقباًل أن 

تتكبد )ينساب( نفقات مادية كبيرة لتركيب 
وتشغيل أنظمة ومعدات ألغراض التدابير اإلصالحي، 
فجميع ما سبق ذكره من شأنه أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا 

وسلبيًا على أعمال )ينساب( أو نتائج عملياتها 
التشغيلية أو وضعها المالي. قد تنطوي الحوادث 

المتعلقة بمنتجات الشركة على إلحاق أضرار جسيمة 
بالممتلاكت والبيئة وصحة اإلنسان، مما قد يؤثر 

سلبًا وجوهريًا على أعمال )ينساب( ونتائج عملياتها 
التشغيلية ووضعها المالي كشركة تجارية تعمل 

في مجال البتروكيماويات والمواد الخطرة، كما 
ب  ينطوي عمل )ينساب( بطبيعته على مخاطر تسّرُ
المواد الخطرة إلى البيئة أو تصريفها أو حدوث أي 
أشاكل أخرى من انبعاثات المواد الخطرة. تستخدم 

)ينساب( المواد الخام وُتصّنع المنتجات 

البتروكيماوية سريعة التطاير والمتفجرة وتخزنها 
وتنقلها، مما قد يؤثر سلبًا على البيئة. وتكتنف 

عمليات الشركة المخاطر البيئية التالية: 

انفجارات في منشآت اإلنتاج أو الخدمات 	 
اللوجستية الخاصة بالشركة.

تصريف الغازات السامة في الغالف الجوي. 	 

تصريف الكيماويات الخطرة برًا أو في المجاري 	 
المائية. 

يمكن أن تؤدي هذه المخاطر أو غيرها إلى حرائق أو 
انفجارات أو تلوث شديد أو ظروف اكرثية أخرى، مما 

قد يتسبب في أضرار جسيمة أو أذى لألشخاص أو 
الممتلاكت أو البيئة، فضاًل عن االضطرابات التي ُتعطل 

العمل في الشركة.  وقد تؤدي مثل هذه األحداث 
إلى تعطل المعدات أو اإلغالق، والدعاوى المدنية، 

والتحقيقات الجنائية وإجراءات اإلنفاذ التنظيمية، التي 
يمكن أن تؤدي جميعها إلى تحمل )ينساب( 

لمسؤوليات كبيرة. إن أي ضرر يلحق باألشخاص أو 
المعدات أو الممتلاكت أو أي تعطيل آخر يؤثر على 

قدرة )ينساب( على إنتاج منتجاتها أو توزيعها من 
شأنه أن يؤدي إلى انخفاض هائل في عائدات 

)ينساب( وأرباحها مع تكبدها تاكليف إضافية هائلة 
الستبدال أصول الشركة أو إصالحها، وهذا يتوقف 

على طبيعة الحادث فربما ال تحظى )ينساب( بتغطية 
تأمينية اكملة، أو أن تكون مثل تلك األصول غير 

مؤمن عليها على اإلطالق، فجميعها مخاطر قد 
تؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( ونتائج 

عملياتها ووضعها المالي. 

المخاطر الناتجة عن تفشي األوبئة أو الجوائح 
 العالمية 

قد يؤدي تفشي األوبئة أو الجوائح العالمية إلى 
مخاطر توقف األعمال والنشاط االقتصادي عالميًا، 

إن المخاطر الناتجة عن األوبئة والجوائح العالمية أو 
تعليمات الحكومات للتعامل مع مثل هذه األحداث 

قد تؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( 
ونتائج عملياتها أو وضعها المالي.

وثائقنا التأمينية قد ال تفي بتغطية جميع 
المخاطر التي نواجهها

تنطوي عمليات الشركة على أخطار ومخاطر مالزمة 
لعمليات البتروكيماويات وغيرها من العمليات، 

وتشمل هذه األخطار والمخاطر الحرائق واالنفجارات 
وكسر خطوط األنابيب واالنساكبات، وتسربات 

صهاريج التخزين، والتسريبات الكيماوية، أو تسريب 
وإطالق المواد الخطرة أو الغازات أو انبعاثها 
والمخاطر البيئية األخرى، والتعطل المياكنيكي 

للمعدات في منشآت الشركة والحرب واإلرهاب 
والتخريب والكوارث الطبيعية،  زيادة على ذلك قد 

تتسبب الكثير من هذه المخاطر التشغيلية وغيرها 
في وقوع إصابات شخصية وخسائر في األرواح، أو 

إلحاق أضرار بالغة بممتلاكت )ينساب( وممتلاكت 
اآلخرين أو تدميرها فضاًل عن التلوث البيئي الذي قد 
يؤدي إلى تعليق العمليات وفرض عقوبات مدنية أو 

جنائية. تؤمن )ينساب( بأن التمتع بتغطية تأمينية 
بمبالغ تتناسب مع الممارسات الصناعية ذات الصلة، 

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

ذلك، ال يمكن لهذا الغطاء التأميني أن يشمل جميع 
الخسائر التي قد تتكبدها الشركة مستقباًل، أو أن 

يضمن أال تتعدى المسؤولية المفروضة على 
الشركة إجمالي أصولها.  فقد تتعرض )ينساب( 

لخسارة مادية ترتقي إلى إقامة دعوى ضد الشركة 
ال يغطيها التأمين، لكيًا أو جزئيًا، وال يتوفر لها 

تعويض الغير. باإلضافة إلى ذلك، ليس هناك ما 
يضمن بأن تظل تغطية )ينساب( التأمينية متوفرة 
في السوق أو متوفرة بتلكفة مقبولة. إذا تعرضت 

)ينساب( لخسائر هائلة غير مشمولة في الغطاء 
التأميني أو إذا اكنت الخسارة المشمولة في الغطاء 

التأميني التي تكبدتها الشركة تتجاوز بشلٍك كبير 
هذا الغطاء، فربما تتأثر األعمال أو نتائج العمليات أو 
الوضع المالي تأثرًا جوهريًا وسلبيًا. وهذا بدوره يؤثر 

على قدرة )ينساب( على دفع األرباح والتوزيعات 
األخرى المستحقة على الشركة وقد تؤثر تأثيرًا 

جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( أو نتائج 
عملياتها أو وضعها المالي.
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 المخاطر المتعلقة بالمشاريع قيد التطوير 
تمتلك )ينساب( عددًا من المشاريع قيد التطوير أو 

في المراحل األولية للتخطيط )مثل االستثمار في 
مصانع إنتاج جديدة، وتوسيع المصانع القائمة 

وتحديثها( وربما تنفذ مشاريع رأسمالية إضافية 
أخرى خالل فترة التقرير. وينطوي لٌك من هذه 

المشاريع على عدٍد من المخاطر أثناء اإلنشاء مثل 
مخاطر تجاوز تلكفة االستثمار، أو مخاطر تأخير بدء 

المشروع أو عدم اكتماله، أو مخاطر أي تقصير من 
جانب أي مقاول معين أو مقاول من الباطن أو 

قدرته على االمتثال اللتزاماته التعاقدية، أو العجز 
في تاكليف المعدات أو زيادتها، أو تعطل المعدات 

أو العمليات أو الوسائل التقنية أو تلفها، أو 
الصعوبات في ربط منشآت المراحل األولية أو 

منشآت المراحل النهائية ذات الصلة، أو عدم توافر 
المواد الخام المطلوبة في الوقت المناسب عند 
بدء العمليات التجارية، أو مشالك بدء التشغيل أو 
الجاهزية، أو مشالك التاكمل الفعال للعمليات، أو 

زيادة تاكليف التشغيل، ونشؤ التزامات غير متوقعة، 
أو التغيير في الضرائب أو الرسوم، والصعوبات في 
تحقيق الكفاءة المتوقعة، والتعاون والتوفير في 

التاكليف، وتغييرات ظروف السوق.  وفي حال وقوع 
أٍي من هذه المخاطر، فستتأثر األرباح اإلجمالية 
للمشروع المعني سلبًا بشلك جوهري. وإذا لم 

يحقق أي مشروع جديد المستويات المتوقعة لألداء 
أو الربحية، فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على 

أعمال )ينساب( أو نتائج عملياتها التشغيلية أو 
وضعها المالي.

 تقلبات أسعار النفط والغاز والمرافق
إن التراجع الكبير والمتطاول في هوامش عمليات 

التكسير من شأنه أن يؤثر سلبُا على نتائجنا من 
الناحية المالية، تتأثر النتائج المالية للشركة تأثرُا بالغُا 

جراء الهامش بين أسعار )ينساب( لبيع المنتجات 
وأسعارها لشراء المواد الخام لالستخدام، ومع ذلك، 

فإن سعر المواد الخام )لينساب( وسعر المنتج 
المباع للزبائن يعتمد على نوع المنتج وموقع 

الزبون. ويمكن أن تتأثر نتائج عمليات )ينساب( تأثرًا 
كبيرًا بالتقلبات في أسعار عدٍد من السلع، وال سيما 

النفط ومشتقاته والغاز والمرافق.  إذ يتم تسعير 
اللقيم للشركة في المملكة وفق األسعار التي 

تحددها وزارة الطاقة. 

تشلك منتجات البتروكيماويات مبيعات )ينساب(، 
وتتغير أسعار المبيعات عمومًا بالتزامن مع التغيرات 

في أسعار النفط، وإن اكن ذلك في بعض األحيان 
ينطوي على تأخير زمني كما يتضمن ديناميكيات 

مختلفة في مناطق مختلفة. لذلك، في الفترات 
التي تشهد ارتفاع أسعار النفط، حيث ال تستطيع 
الشراكت المصّنعة أن تفرض على زبائنها لك هذه 

الزيادات، ونتيجة لذلك، تتحسن الهوامش في 
عمليات )ينساب( تحسنًا ملحوظًا في الفترات التي 

تشهد ارتفاع أسعار النفط )وارتفاع أسعار 
البتروكيماويات( وتتدنى في فترات انخفاض أسعار 

النفط.

في حال دخلت )ينساب( في اتفاقيات تمويل، 
فقد تصبح خاضعة التفاقات ونسب مالية إضافية 

أو أكثر تقييدًا أو قد يطلب منها الضمان على 
أصولها لصالح المقرضين.  كما أن أي مديونية 

تتطلب جزءًا كبيرًا من التدفقات النقدية من 
العمليات المقرر تخصيصها لدفع أصل الدين 

والفائدة )إلى الحد المستحق الدفع( على مديونية 
)ينساب(، مما يقلل من قدرة الشركة على 

االستفادة من التدفق النقدي في تمويل عملياتها 
وفرص األعمال المستقبلية. ولك ما سبق قد يحد 

من قدرة )ينساب( على زيادة رأس المال لتمويل أي 
نفقات أو عمليات رأسمالية مستقبلية، ويعّرض 

الشركة لمخاطر زيادة أسعار الفائدة أو زيادة 
التاكليف أو لكيهما لتغطية أسعار الفائدة، كما 

سيعّرضها لمخاطر إعادة التمويل، إلى الحد الذي ال 
تستطيع معه )ينساب( سداد قروضها من 

التدفقات النقدية الناتجة من أنشطتها الداخلية. 
وإذا لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل 

مناسب أو مساهمات رأسمالية أخرى لتمويل رأس 
المال ونفقات االستثمار مستقباًل، فقد يتطلب ذلك 

تغيير مثل هذه المشاريع أو تقليل نطاقها أو 
تأجيلها أو إلغائها؛ ما قد يؤثر بدوره على الربحية 

والقدرة التنافسية لعمليات )ينساب(.

 المخاطر المتعلقة بائتمان الزبائن 
تقوم )ينساب( ببيع منتجاتها من خالل / لشركة  

)سابك( - بحسب اتفاقية التسويق- والتي بدورها 
تقدم هذه المنتجات لمجموعة متنوعة من الزبائن 

مما يجعلها عرضة لمخاطر عدم الدفع نظير تلك 
المنتجات التي تقدمها، ال سيما على صعيد الذمم 

التجارية المدينة. وتزداد هذه المخاطر عندما 
تتدهور األوضاع في القطاعات التي يعمل فيها 

الزبائن، أو تتدهور الظروف االقتصادية العامة. وقد 
تؤثر مخاطر عدم الدفع )سواء من الزبائن أو سابك( 

حال حدوثها تأثيرًا ماديًا أو سلبيًا على أعمال 
)ينساب( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي، علمًا 

أن شروط اتفاقية التسويق وسياسة مبيعات 
االئتمان تعمل على الحد من حدوث مخاطر متعلقة 

بائتمان الزبائن.

المخاطر المتعلقة بسعر صرف العمالت األجنبية 
تعمل )ينساب( على الصعيد الدولي، وهي بالتالي 

معرضة لمخاطر سعر صرف العمالت األجنبية 
الناشئة عن التعرض لمختلف العمالت، خاصة فيما 

يتعلق بتقلبات العمالت األخرى مقابل الريال 
السعودي. وتتمثل هذه المخاطر أساسًا في الذمم 

المدينة، والذمم الدائنة التجارية، وبعض الحسابات 
المصرفية المقومة بغير عملة الريال السعودي 

ومع ذلك، ما دام الريال السعودي مربوطًا بالدوالر 
األمريكي، وما دامت معامالت )ينساب( تتم أساسًا 
بالدوالر األمريكي، فإن )ينساب( ليست ُعرضة بدرجة 
كبيرة لمخاطر تتعلق بالدوالر األمريكي. كما تتعامل 

الشركة بدرجة أقل مع اليورو والجنية البريطاني 
والين الياباني. وتتطلب سياسات )ينساب( إجراء 

مراجعة دورية لمخاطر أسعار صرف العمالت، ومع 
ذلك، ليس هناك ضمان بأن تكون أي إجراءات احترازية 

اكفية لحماية )ينساب(، أو أن أي تقلبات مستقبلية 
في سعر صرف العمالت لن يؤثر سلًبا على أعمال 

)ينساب( أو نتائج عملياتها التشغيلية أو وضعها 
المالي.

 مخاطر األدوات المالية
 تتضمن القوائم المالية السنوية إيضاحات حول 

تعرض الشركة ألنواع من مخاطر األدوات المالية 
التي قد تتعرض لها الشركة وسياسة وإجراءات 

الشركة بخصوص قياس وإدارة هذه المخاطر، وقد 
تؤثر هذه المخاطر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على نتائج 

العمليات والوضع المالي للشركة. علمًا بإنه ال توجد 
أي قروض قائمة على الشركة أو أية عقود تحوط 

خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢م.

 نخضع لظروف السوق االقتصادية العالمية
 تواجه )ينساب( مخاطر مرتبطة بحدوث تغييرات 
تطرأ على البيئة االقتصادية العالمية، ويتأثر أداء 

)ينساب( بشلٍك خاص بالدورات االقتصادية التي تؤثر 
على قطاعات المستخدم النهائي، نظرًا ألن 

المنتجات التي تصنعها )ينساب( ُتستخدم بصفتها 
وسيطًا في تصنيع المنتجات التي تستخدمها هذه 
الشراكت.  وقد استمر االقتصاد العالمي، في العقد 

الماضي، في مواجهة فترات التباطؤ والتقلبات 
العالية وانخفاض النشاط التجاري والبطالة وانخفاض 

أسعار الفائدة وتضاؤل ثقة المستهلك، مما أّثر 
على الطلب في المرحلة النهائية على المنتجات 

الكيماوية والبالستيكية في قطاعات ومناطق 
صناعية معينة. ليس بمقدور )ينساب( التنبؤ 
باالتجاهات المعاكسة في االقتصاد العالمي 

وتأثيرها على طلب السوق على منتجات )ينساب( 
وربحيتها. ويمكن أن يترتب على تراجع االقتصاديات 

اإلقليمية أو العالمية أو أزمة السوق أو فترات عدم 
االستقرار الطويلة تأثيرا ماديًا وسلبيًا على أعمال 

)ينساب( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي.  
وكذلك يمكن أن يؤدي تدهور المناخ االقتصادي، 
على وجه الخصوص، إلى انخفاض الناتج الصناعي 

وانخفاض الطلب على المنتجات االستهالكية بما 
في ذلك منتجات السلع االستهالكية ومنتجات 

التعبئة والسلع الصناعية، والتي تتضمن جميعها 
منتجات )ينساب( في جميع أنحاء العالم. 

 القطاعات التي نعمل فيها تنافسية للغاية
 ُتعتَبر أسواق معظم منتجات )ينساب( تنافسية 

للغاية. وتواجه )ينساب( الخصائص التنافسية لعدة 
أسواق وقطاعات جغرافية مختلفة. ويتنوع أبرز 

منافسي )ينساب( من منتج آلخر وبين شراكت 
البتروكيماويات العالمية الكبرى والكثير من الشراكت 

اإلقليمية األصغر حجمًا. و ٌُيعتَبر بعض منافسي 
)ينساب( أكبر وأكثر تاكماًل رأسيًا من الشركة من 
حيث إنتاجهم في المراحل األولية أو النهائية أو 
لكيهما وبالتالي قد يكونوا قادرين على تصنيع 

منتجات أكثر تنافسية من )ينساب(. 

الطبيعة الدورية لقطاع البتروكيماويات قد تؤثر 
 تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمالنا

 يمر قطاع البتروكيماويات بدورات التوسع 
واالنكماش بما يتماشى مع الحرااكت في االقتصاد 

العالمي، مما يؤدي إلى تقلبات في العرض والطلب 
على منتجات البتروكيماويات، فضاًل عن التقلبات 

التي تطرأ على أسعار المواد األولية وكذلك 
المنتجات البتروكيماوية النهائية. وقد شهدت 

األسواق العالمية للبتروكيماويات في السابق، نتيجة 
لمثل هذه التقلبات الدورية، فترات متفاوتة من 

العرض المحدود )األمر الذي أدى إلى ارتفاع األسعار 
وزيادة هوامش الربح(، تبعها توسع في القدرة 
اإلنتاجية )أدى إلى زيادة العرض وانخفاض األسعار 

وتقليل هوامش الربح( وال تستطيع )ينساب( التنبؤ 
بدقة يمكن قياسها بهذه االتجاهات والدورات 

االقتصادية أو مدة وتواريخ هذه االتجاهات 
والدورات، والتي يمكن أن تؤثر تأثيرًا هائاًل على 

أعمال )ينساب( أو نتائج عملياتها التشغيلية أو 
وضعها المالي. أو الظروف التي تؤثر على نقل 

المنتجات، قد ُتؤثر سلبًا على أداء عمليات )ينساب( 
في نقل المواد، وال سيما صادرات المنتجات 

النهائية بحرًا أو بواسطة الشاحنات البرية.  ورغم 
سعي )ينساب( إلى تحقيق الكفاءة في تلكفة توزيع 

منتجاتها النهائية، ال يمكن ضمان عدم زيادة 
تاكليف النقل بشلك ملحوظ في المستقبل، األمر 

الذي قد يقلل من الميزة التنافسية للشركة مقارنة 
بالمنتجين اإلقليميين.  وقد تؤثر أي مشلكة ُتلقي 

بظاللها على نقل البضائع بحرًا، مثل الضرائب الخاصة 
أو الظروف المحفوفة بالمخاطر أو الكوارث 

الطبيعية، من بين أمور أخرى سلبًا على نتائج 
العمليات أو الوضع المالي للشركة.  وكذلك تصنف 

بعض المنتجات المطلوب نقلها على أنها 
محفوفة بالمخاطر.  وتعتمد )ينساب( على نقل 

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

المشلكات الجيوسياسية واألعمال الحربية والحصار 
التجاري والقرصنة، إضافة الى صعوبات النقل في 
ظل اضطراب سلسلة التوريد العالمية، التي تضر 

بطرق النقل، سلبًا على أعمال )ينساب( ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي.

٢٢٢3

)ينساب(
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠٢٢م



 المخاطر الناشئة عن ضوابط التجارة الدولية
 ُتّصدر منتجات )ينساب( إلى الدول التي تبّنت 

أساليب الدفاع التجاري مثل قوانين ولوائح ماكفحة 
اإلغراق وماكفحة الدعم.  وقد يؤدي عدم االلتزام 
بهذه القوانين واللوائح إلى فرض رسوم ماكفحة 

اإلغراق أو الدعم على واردات المنتجات إلى تلك 
البلدان. عالوة على ذلك، تتأثر واردات )ينساب( 
وصادراتها برسوم استيراد قد تفرضها بعض 

الحكومات، وفق تقديرها. وترى )ينساب( أن تطبيق 
بعض البلدان لتدابير الدفاع التجاري وغيرها من 
أشاكل الرقابة التجارية من المرجح أن يزداد في 

المستقبل.  ويمكن أن يكون ألٍي من تدابير الدفاع 
التجاري أو الرسوم التي ُتفرض على الصادرات أو 

الواردات من )ينساب( أو مورديها أو زبائنها أثرًا 
جوهريًا سلبيًا على أعمال )ينساب( أو نتائج 

عملياتها أو وضعها المالي.

  المخاطر الناجمة عن المنتجات المعيبة
 يتم تطوير عدد من المنتجات التي تنتجها )ينساب( 

من خالل عمليات تصنيعية وفنية معقدة للغاية، 
وبالتالي، هناك ثمة مخاطر من وجود عيوب في أٍي 

من هذه المنتجات.  وتزداد هذه المخاطر عندما 
يدمج الزبائن منتجات )ينساب( في المنتجات 

االستهالكية، والتي ُتباع بعد ذلك إلى 
المستهلكين.  ورغم أن )ينساب( تحدد 

مسؤوليتها تجاه زبائنها عن عيوب المنتجات 
بموجب اتفاقيات البيع والشراء- من خالل التنسيق 

بينها وبين )سابك( بحسب اتفاقية التسويق-  فإن 
األنظمة القانونية في عدد من الدول تفرض 

مسؤولية صارمة على الشركة المصنعة أو مستورد 
المنتجات، وهو ما ال يمكن الحد منه. عالوة على 

ذلك، تؤدي )ينساب( جزءًا من أعمالها دون عقود 
محددة المدة مما يمّكن البائع من الحد من 

مسؤوليته.  ويمكن أن تؤدي العيوب الموجودة 
في المنتجات المصنعة من )ينساب( إلى فرض 

تاكليف كبيرة، بما في ذلك المصاريف المتعلقة 
باستعادة منتجات االستخدام النهائي من جانب 

زبائن المراحل النهائية أو زبائنهم واستبدال المواد 
المعيبة وشطب المخزون المعيب وفقدان 

المبيعات المحتملة. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي 
حدوث مثل هذه العيوب إلى مطالبات تتعلق 

بالمسؤولية عن المنتج والضمان، وبما في ذلك 
المسؤولية عن األضرار الناجمة عن مثل هذه 

العيوب. ويمكن ألٍي من هذه األحداث أو لكها أن 
يكون لها تأثيرًا جوهريًا سلبيًا على أعمال )ينساب( 
أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي باإلضافة إلى 

اإلضرار بسمعتها.

التغييرات التي تطرأ على األنظمة أو اللوائح أو 
 عدم االلتزام بأي من األنظمة واللوائح

 قد تؤثر جوهريًا وسلبيًا على أعمالنا تخضع 
)ينساب( ألنظمة ولوائح مختلفة.  قد تتعلق هذه 

األنظمة واللوائح بمتطلبات التراخيص والتزامات 
البيئة والصحة واألمن والسالمة وضوابط األصول 

واالستثمار وموجهات التسويق ومجموعة من 
المتطلبات األخرى.  وتخضع منتجات البتروكيماويات، 
لمجموعة متنوعة من األنظمة واللوائح الحكومية 
المتعلقة باستخدام المواد السامة أو الخطرة التي 

تستخدمها هذه األعمال والتصرف فيها والتخلص 
منها. ويمكن أن يكون االلتزام بهذه األنظمة 

واللوائح ملكفًا، وتتحمل )ينساب( التاكليف، بما في 
ذلك النفقات الرأسمالية وستستمر في تحملها، 

لاللتزام بهذه المتطلبات.  وعالوة على ذلك، يمكن 
أن يمثل عدم االلتزام بهذه األنظمة واللوائح أو أي 

تغييرات تطرأ عليها، وبما في ذلك َسن لوائح 
إضافية، تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( 

أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. إضافة إلى 
ذلك، قد ُتسّن أنظمة ولوائح جديدة في المستقبل 

وينتج عنها فرض تاكليف إضافية تتعلق بااللتزام 
باللوائح أو مصادرة المنتجات أو استدعائها أو 

الغرامات المالية، والتي قد يؤدي أي منها إعاقة أو 
حظر تطوير منتجات )ينساب( وتوزيعها وبيعها.  

وقد يؤثر إخضاع أٍي من المواد الخام أو المنتجات 
الخاصة )بينساب( لعملية تنظيم أو إعادة تصنيف 

سلبًا على توفر هذه المنتجات أو إماكنية 
تسويقها، مما يؤدي إلى فرض حظر على 

استيرادها أو شرائها أو بيعها، أو يتطلب من 
)ينساب( تحمل تاكليف متزايدة لاللتزام بمتطلبات 

اإلشعار أو وضع العالمات أو متطلبات المناولة، ولك 
منها قد يؤثر سلبًا على أعمال )ينساب( أو نتائج 

عملياتها أو وضعها المالي. 

المخاطر الناجمة عن عدم التزام الشركة بمعايير 
 )SEEC( المركز السعودي لكفاءة الطاقة 

والذي يهدف إلى ترشيد إنتاج واستهالك الطاقة 
بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة، تخضع 
)ينساب( لمعايير كفاءة الطاقة في القطاع 

الصناعي الصادرة عن المركز، وفي حال عدم التزام 
الشركة بتوفير بيانات استهالك الطاقة أو خطة 

عمل رفع كفاءة الطاقة ألي من مصانعها في 
المواعيد المحددة من قبل المركز سوف يترتب 

عليه مخاطر قد تؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على نتائج 
العمليات والوضع المالي للشركة؛ ومنها ستقوم 
وزارة التجارة واالستثمار بتعليق الخدمات الصناعية. 

إضافة إلى عدم إصدار رخصة التصدير. وإغالق 
المشروع الصناعي إداريًا. حتى تتم إزالة المخالفة 

واآلثار المترتبة عليها. إضافة إلى إلغاء أو عدم 
تجديد الترخيص الصناعي ألي مصنع في حال عدم 
تحقيقه لمتطلبات ومعايير كفاءة الطاقة المقرة 
من قبل المركز. وذلك بناء على إخطار من المركز، 

كما ستقوم هيئة السوق المالية في حال عدم 
التزام الشركة بمتطلبات ومعايير كفاءة الطاقة 

المقرة من قبل المركز بإلزام الشركة باإلفصاح عن 
اآلثار المترتبة على عدم االلتزام، وفي حال عدم 

التزام الشركة ستقوم الهيئة باتخاذ اإلجراءات 
النظامية الالزمة، بما في ذلك إيقاع الغرامات 

والعقوبات المقررة بموجب نظام السوق المالية 
ولوائحه التنفيذية، وستقوم الهيئة السعودية 
للمواصفات والمقاييس والجودة برفض تجديد 
الترخيص باستخدام عالمة الجودة، كما ستقوم 
الهيئة الملكية للجبيل وينبع بتفعيل العقوبات 

والجزاءات المحددة في األنظمة واللوائح المعمول 
بها في مدن الهيئة الملكية في حال عدم التزام 

)ينساب( أو أحد مصانعها بمتطلبات أو معايير 
كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز السعودية 

لكفاءة الطاقة.

المخاطر الناجمة عن النزاعات أو دعاوى التقاضي 
 أو لكيهما

 تخضع )ينساب( للمخاطر المتعلقة باإلجراءات 
القانونية والتنظيمية التي ُتعد هي طرفًا فيها أو 

التي يمكن أن تنشأ مستقباًل وقد تتضمن هذه 
المخاطر، على وجه الخصوص، المخاطر المتعلقة 
بمسؤولية المنتج وقوانين المنافسة وماكفحة 

االحتاكر ومراقبة الصادرات وحماية البيانات، وقانون 
براءات االختراع وقانون المشتريات والتشريعات 

الضريبية وحماية البيئة التي تعمل فيها )ينساب(. 
وقد يؤدي دخول )ينساب( طرفًا في الدعاوى 

القضائية واإلجراءات التنظيمية إلى فرض غرامات أو 
عقوبات، أو قد يؤثر ذلك سلبًا على سمعتها. 

عالوة على ذلك، ال يمكن التنبؤ بإجراءات التقاضي 
واإلجراءات التنظيمية، ويمكن أن تؤدي اإلجراءات 

القانونية أو التنظيمية التي دخلت فيها )ينساب( أو 
تصبح داخلة فيها )أو تسوياتها( إلى عقوبات 

كبيرة قد تؤدي إلى خسائر وتاكليف ومصروفات 
كبيرة. وقد ال تكون هذه الخسائر والتاكليف 

والمصروفات مغطاة بالتأمين أو مغطاة بالاكمل.  
وقد تؤدي التحقيقات في االنتهااكت القانونية أو 
التنظيمية المحتملة إلى فرض عقوبات مدنية أو 
جنائية أو غيرها من العواقب المالية السلبية أو 
لكيهما.  وقد يشلك أٍي مما سبق تأثيرًا جوهريًا 
سلبيًا على أعمال )ينساب( أو نتائج عملياتها أو 

وضعها المالي وكذلك على سمعة )ينساب(.

المخاطر المرتبطة باستخدام تراخيص الملكية 
 الفكرية والتقنية

 تعتمد )ينساب( على مجموعة واسعة من حقوق 
الملكية الفكرية لدعم أعمالها، وقد حصلت، بهذا 
الصدد، على تراخيص لبعض التقنيات التي ُتستخدم 

في منشآتها. وتستند عمليات )ينساب( في المقام 
األول إلى تراخيص عمليات التقنية من )سابك( وغيرها 

من األطراف األخرى.  وقد يتطلب إنهاء أي ترخيص 
 تقني جوهري 

أو نزاع يتعلق باستخدامه من الجهة ذات الصلة في 
)ينساب( إلى التوقف عن استخدام التقنية المعنية، 
وبالتالي قد يؤثر ذلك سلبًا على قدرة الشركة على 

إنتاج المنتجات ذات الصلة. كما أن عدم قدرة )ينساب(
على الحفاظ على أي ترخيص قد يتطلب من )ينساب( 

وقف استخدام التقنية وترخيص هذه الحقوق من 
الغير بشروط تجارية أقل تفضياًل أو الحصول على 

تقنية بديلة ذات جودة أو معايير أداء أقل وبتلكفة 
أكبر.  ويمكن أن يشلك أي مما سبق تأثيرًا جوهريًا 

سلبيًا على أعمال )ينساب( ونتائج عملياتها. 
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المخاطر المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات 
تعتمد )ينساب( على عدد من أنظمة تقنية 

المعلومات من أجل تنفيذ عملياتها اليومية. 
ونتيجة لتزايد تعقيد تقنية المعلومات واالتصاالت 

اإللكترونية، فإن )ينساب( تكون عرضة لمخاطر 
متنوعة، تتراوح من فقدان البيانات أو سرقتها، 

والهجمات اإللكترونية، والتوقف عن العمل 
وانقطاع األعمال، إلى تعطل األنظمة والتقادم 

التقني ألنظمة تقنية المعلومات. تشلك 
التهديدات العالمية المتزايدة ألمن المعلومات 

والجرائم عبر اإلنترنت األكثر تطورًا خطرًا على سرية 
البيانات والعمليات والبنية التحتية ألنظمة تقنية 

المعلومات والشباكت والمنشآت والمنتجات 
وخدمات )ينساب( وتوافرها وسالمتها. وقد يؤدي 

عدم توفر البيانات أو اإلخالل بسريتها أو التالعب 
بها في أنظمة وتطبيقات تقنية المعلومات 

المهمة إلى تسرب البيانات والخبرات والدراية على 
نحو غير خاضع للسيطرة ويكون له تأثيرًا مباشرًا على 

عمليات أعمال )ينساب( ورغم احتفاظها بأنظمة 
احتياطية، إال أنه ال توجد ضمانات بشأن أن تعمل 

هذه األنظمة بكفاءة أو بسرعة كما هو متوقع، أو 
أن تعمل على اإلطالق. وفي حالة تخطي هذه 

التهديدات لتدابير أمن المعلومات التي ُتطبّقها 
)ينساب( - من خالل اتفاقية الخدمات المشتركة مع 
)سابك(-  فمن المحتمل أن تؤدي إلى انتهاك سرية 

المعلومات، واالستخدام غير السليم للنظم 
والشباكت، والتالعب في البيانات وتدميرها، وتعطل 
اإلنتاج واضطراب التشغيل، مما قد يؤثر بدوره تأثيرًا 

جوهريًا وسلبيًا على أعمال )ينساب( ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي.

نعول كثيرًا على طاقات فريقنا من الموظفين 
 والمسؤولين

 يعتمد نجاح )ينساب( المستقبلي جزئيًا على 
قدرتها المستمرة على تعيين الموظفين ذوي 

المهارات العالية ودمجهم واالحتفاظ بهم. وال 
يزال الطلب متزايدًا على الموظفين ذوي الخبرة 

وأصحاب الكفاءات في القطاعات التي تعمل فيها 
)ينساب( وتستمر المنافسة في الظفر بمواهبهم. 

وربما ال ُتوّفق )ينساب( في مسعاها إلى تعيين 
الموظفين المؤهلين الالزمين أو تدريبهم أو 

االحتفاظ بهم في المستقبل. كما تعتمد )ينساب( 
على موظفيها التنفيذيين والموظفين الرئيسيين، 

ويقود نجاح أعمالها أداء هؤالء المسؤولين 
والموظفين الرئيسيين وقدرة )ينساب( على 

االحتفاظ بهم. وقد تؤثر الخسارة غير المتوقعة 
لخدمات المسؤولين التنفيذيين أو الموظفين 

الرئيسيين في )ينساب( تأثيرا جوهريًا وسلبيًا على 
أعمال )ينساب( أو نتائج عملياتها أو وضعها 

المالي. قد تحتاج )ينساب( إلى تقديم تعويضات 
ومزايا أخرى منافسة لجذب الموظفين الرئيسيين 

واستبقائهم في المستقبل.  فإذا لم تستطع 
الشركة تعيين أفراد مؤهلين جدد لدعم أعمالها، 

فقد يؤثر ذلك تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على أعمال 
)ينساب( أو نتائج عملياتها أو وضعها المالي. 

المخاطر الناشئة عن االلتزامات التقاعدية للشركة 
لقد حددت )ينساب( خطط وبرامج استحقاقات 

المعاشات كذلك التمويل وغيره من االلتزامات فيما 
يتعلق بمثل هذه المعاشات أو خطط االستحقاقات 

وفقًا للقواعد المطبقة على خطة التقاعد أو 
المزايا الخاصة بلك منها. تتطلب حسابات هذه 

الخطط أن تضع اإلدارة بعض االفتراضات المتعلقة 
بمعدل العائد طويل األجل على أصول الخطة، 

ومعدالت الخصم المستخدمة لقياس االلتزامات 
والنفقات المستقبلية، ومعدالت التضخم في 
جدول الرواتب، ومعدالت اتجاه تاكليف الرعاية 

الصحية، والوفيات وافتراضات أخرى. ويستند اختيار 
االفتراضات إلى االتجاهات التاريخية وظروف 
االقتصاد والسوق المعروفة في وقت إجراء 

التقييم. ومع ذلك، فإن هذه التقديرات عرضة 
للتغيير من فترة إلى أخرى على أساس أداء أصول 

الخطة والتقييمات االكتوارية وظروف السوق 
والتغييرات التي تطرأ على المزايا المتعاقد عليها. 

قد تؤدي التغييرات غير المواتية على تلك 
التقديرات، وكذلك النتائج الفعلية التي تختلف 

اختالفًا جوهريًا عن التقديرات إلى زيادة هائلة في 
التزامات )ينساب( أو متطلبات التمويل المستقبلية. 
وهذا بدوره قد يؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على نتائج 

العمليات والوضع المالي للشركة.

 المخاطر المرتبطة بتوزيع األرباح
 ال يوجد ما يضمن أن الشركة ستوزع أرباحها أو ما 
يضمن حجم األرباح الموزعة، وقد تعتمد )ينساب( 
تغيير سياستها المتعلقة بتوزيع األرباح من وقت 

آلخر دون توجيه إشعار مسبق. كما يخضع إصدار أي 
قرار متعلق بتوزيع األرباح ومقدار األرباح لسلطة 
مجلس اإلدارة التقديرية، حيث يتوقف صدور أي 

توصية أو قرار من مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
مستقباًل على عدة عوامل من بينها أرباح الشركة 

وتدفقاتها النقدية السابقة والمتوقعة والتزامات 
الشركة المالية، ومتطلبات خطط النمو والتوسعات 

المستقبلية وتحليل الفرص االستثمارية واحتياجات 
الشركة في إعادة االستثمار، والمتطلبات 

والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب المالءة 
المالية، وذلك لتنمية إيراداتها وتمويل برنامج 

اإلنفاق االستثماري الخاص بالشركة، والتحقق من 
إيجاد التوازن بين توفير األموال عن طريق مصادر 
التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل خارجية، كما 

يعتمد توزيع األرباح على حالة السوق والمناخ 
االقتصادي العام وغير ذلك من العوامل األخرى التي 

يراها المجلس مهمة.

 المخاطر المرتبطة بحصة السيطرة
تمتلك شركة )سابك( ٥١% من أسهم )ينساب( مما 

يمنحها أغلبية في التصويت واإلدارة وقدرة على 
التحكم في معظم القرارات الرئيسة المتعلقة 

بالشركة ويتيح لها السيطرة الفعلية على )ينساب(. 
إن أي تغيير في استراتيجية عمل )سابك( أو 

سياساتها تجاه الشركة، قد تترتب عليه نتائج ال 
يمكن توقعها بالنسبة لعمل الشركة وهذا بدوره 

قد يؤثر تأثيرًا جوهريًا وسلبيًا على نتائج العمليات 
والوضع المالي للشركة.
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الفصل الثاني:

أداء الشركة وأعمالها

٣٠األداء المالي

٣٤العمليات التشغيلية واإلنتاج



األداء المالي

التسويق والمبيعات
 بلغ حجم المبيعات في عام ٢٠٢٢م ما مجموعه ٢,٢٤٣ ألف طن متري، مقارنة بحجم المبيعات في عام ٢٠٢١م

الذي بلغ ٢,٠٨٦ ألف طن متري، بزيادة قدرها ٧.٥%.

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

المنتجات
 النسبة من إيرادات

المبيعات

٣٦%جاليكول اإليثلين

٢٢%البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي

١٥%البولي إيثلين عالي الكثافة

١9%البولي بروبلين

٨%أخرى

١٠٠%اإلجمالي

نتائج األعمال )باأللف ريال سعودي(

قائمة المركز المالي )باأللف ريال سعودي(

202020192018*20222021القوائم المالية

٧,٠٢٤,٠٥٠٧,٤99,٢٧٣٥,٠٣٤,9٤٠٦,٠٦٤,٨٣٤٧,٦٢٨,٤٧٠المبيعات

)٤,٧٦٣,٠٣٣()٤,٥٦٦,٥٦٣()٣,9٤٦,٢٢٤()٥,٢٥٣,٤٠٥()٦,٠٥٣,٦٢٨(تلكفة المبيعات

9٧٠,٤٢٢٢,٢٤٥,٨٦٨١,٠٨٨,٧١٦١,٤9٨,٢٧١٢,٨٦٥,٤٣٧إجمالي الربح

٤١٤,١٤٥١,٥٣١,٢99٦٧٧,٥٧٤١,٠٨9,٧٧٢٢,٤١٣,9٧٨صافي الربح

202020192018*20222021القوائم المالية

٦,9٥٨,٨١٠٧,٦٦٦,٦٠٥٥.9٣٨,٠٧٤٥,٨٤٢,٧٠٣٦,٢٢٧,٥٢٥موجودات متداولة

9,٧٢٠,٧٨١١٠,٤9٤,٣٠٥١١,٤٠١,٦٨٤١٢,٢٢٧,٧٠٤١٢,٨٤٤,٥٣٤موجودات غير متداولة

16,679,59118,160,91017,339,75818,070,40719,072,059إجمالي الموجودات

١,٦٤9,٠٠٨١,٨٨٦,٠٢٥١,٣٣9,٣9٠١,١٥٢,٧٥٨١,٣٤٣,٨٦٥مطلوبات متداولة

9٧9,٧٣٠١,٢٣٢,٤9٤١,٠١٤,9١١٧٧٤,٨٣٧٤٧٢,٤99مطلوبات غير متداولة

١٤.٠٥٠.٨٥٣١٥,٠٤٢,٣9١١٤,9٨٥,٤٥٧١٦,١٤٢,٨١٢١٧,٢٥٥,٦9٥حقوق المساهمين

16.679.59118,160,91017,339,75818,070,40719,072,059إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

اإليضاح ألي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية
)المبالغ باأللف ريال سعودي(

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

)٦%()٤٧٥,٢٢٣(٧,٠٢٤,٠٥٠٧,٤99,٢٧٣المبيعات 

١٥%٨٠٠,٢٢٣)٥,٢٥٣,٤٠٥()٦,٠٥٣,٦٢٨(تلكفة المبيعات

)٥٧%()١,٢٧٥,٤٤٦(9٧٠,٤٢٢٢,٢٤٥,٨٦٨إجمالي الربح

٢٠%9٢,٦٥٨٧٧,٠٥١١٥,٦٠٧إيرادات تشغيلية أخرى

)٧%()٤٠,١٥٠()٥٨٨,٤٦٤()٥٤٨,٣١٤(مصروفات تشغيلية أخرى

)70%()1,219,689(514,7661,734,455الربح التشغيلي

يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات وارتفاع متوسط تلكفه مدخالت اإلنتاج وتلكفه 
الشحن بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة

* فيما يتعلق بسنة المقارنة ٢٠٢١ ، راجع إيضاح ٣٨ في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 

* فيما يتعلق بسنة المقارنة ٢٠٢١ ، راجع إيضاح ٣٨ في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 

جاليكول اإليثلين

منتجات أخرى

البولي إيثلين
عالي الكثافة

البولي
إيثلين منخفض
الكثافة الخطي

البولي بروبلين ٪٣٦

٪١٩

٪٢٢

٪٨

٪١٥

النسبة المئوية لإليراداتالمنطقة الجغرافية

٣٧%آسيا

٦%أوروبا

٣٥%الشرق األوسط

١٧%أفريقيا

٥%أمرياك

١٠٠%المجموع

أمرياك
%5

أفريقيا
%17

أوروبا
%6

آسيا
%37

 الشرق
األوسط
%35
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*20222021البند

٧٧٦,٣٤٣١,٠٢٠,٤٦٢ماكفأة نهاية الخدمة

١١٠,9٠٦١٠٠,٦٤٦برنامج االدخار

٢٨٠,٨٤٣١٣٦,٥٤٧القروض وتمليك المنازل

٦٨,٦٢9٨٧,٧٨9برنامج التقاعد ومنافع أخرى

1,236,7211,345,444اإلجمالي

تحرص الشركة على تأمين مستقبل موظفيها 
السعوديين وتحقيق األمان الوظيفي لهم من خالل 

تبنيها لعدد من البرامج التحفيزية منها:

برنامج االدخار

يهدف برنامج االدخار من )ينساب( إلى تشجيع 
موظفيها السعوديين على االدخار بطريقة تكفل 

زيادة مداخيلهم واإلسهام في تأمين مستقبلهم 
حسب خطط هذا البرنامج.

برنامج تملك الوحدات السكنية

تتيح )ينساب( الفرصة أمام موظفيها السعوديين 
الذين تنطبق عليهم الشروط المتالك وحدات 
سكنية لغرض السكن فيها، خالل العام ٢٠٢٢م 

منحت الشركة موظفيها السعوديين ١٥٢ وحدة 
سكنية جديدة ، علمًا بإن الشركة قدمت 

لموظفيها ٢١٤ وحدة سكنية في األعوام السابقة، 

برنامج القروض السكنية

تقدم )ينساب( قروًضا ميسرة لتملك المنازل 
لموظفيها السعوديين وفق الضوابط والشروط 
المعتمدة للحصول على قرض بدون فائدة ولمرة 

واحدة خالل فترة عملهم لدى الشركة، وقد منحت 
الشركة ١٤٧ قرًضا خالل األعوام الماضية، وما زالت 

مستمرة في دعم برنامج القروض السكنية.

يوضح الجدول التالي االستثمارات أو االحتياطات التي 
أنشأتها )ينساب( لمصلحة موظفيها بتاريخ ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٢م مقارنًة بالعام السابق )باأللف ريال 
سعودي(

المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة
يوضح الجدول التالي قيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة مع تفاصيلها وأسبابها )باأللف 

ريال سعودي(:

2022

بيان األسبابوصف موجز لها المسددالبند

المستحق حتى نهاية 
الفترة المالية 

السنوية ولم يسدد

١٥٧,٠٧٦١٨٧,٨٧9الزاكة 

ما يتم سداده أو تحميله 
على السنة وفقا ألحاكم  

أنظمة الهيئة العامة 
للزاكة والدخل بالمملكة  

العربية السعودية.

سوف يتم سداد 
المبالغ المستحقة 
خالل العام ٢٠٢٣م 

حسب المهلة 
النظامية.

المؤسسة العامة  للتأمينات 
٦٦,٧٦٤٥,٣٣٧االجتماعية

ما يتم سداده أو تحميله 
على السنة وفقا ألحاكم 
نظام المؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية 
بالمملكة العربية 

السعودية.

تم سداد المبالغ 
المستحقة خالل 

العام ٢٠٢٣م حسب 
المهلة النظامية

223,840193,216اإلجمالي

استثمارات أو احتياطات لمصلحة 
موظفي الشركة

* فيما يتعلق بسنة المقارنة ٢٠٢١ ، راجع إيضاح ٣٨ في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م 
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التصنيع 
لدى )ينساب( أنظمة مراقبة ذكية للمواد 

الكيميائية والمواد المضافة تمنح الشركة مرونة 
في ضبط اإلنتاج وتعديله حسب متطلبات 

وتوجهات السوق. 

التحول الرقمي
أسهمت برامج التحول الرقمي وعملياته المستمرة 

عن تحقيق ماكسب ملموسة لألعمال في العديد 
من العمليات.

حيث ساهم برنامج رعاية األصول للكشف المبكر عن 
األعطال المحتملة في تصحيح الوضع قبل وقوع أي 

تأثير. واألهم من ذلك، أدى استخدام الفحص الذكي 
في اكتشاف المخاطر عن الحيلولة دون وقوع 
حادث محتمل من المستوى األول فيما يتعلق 

بسالمة العمليات والذي قد يضر بالممتلاكت.

التشغيل واإلنتاج
بلغت كميات اإلنتاج ٤,١٢٦ ألف طن متري خالل عام 

٢٠٢٢م، بزيادة قدرها ٧.١% مقارنًة بكميات عام ٢٠٢١م 
التي بلغت ٣,٨٥١ ألف طن متري.

ستواصل )ينساب( تنفيذ استراتيجيتها للنمو في 
قطاع البتروكيماويات والتي تضيف قيمة إلى أصول 

الشركة وحقوق المساهمين، مع المحافظة على 
أعلى مستويات السالمة واألمن والجودة 

واالستدامة.

النسبة المئويةالمنتج

٣٢%اإليثلين

٢٢%جاليكول اإليلثين

١١%البولي بروبلين

١٣%البولي إيثلين منخفض الكثافة الخطي

9%البولي إيثلين عالي الكثافة

9%البروبلين

٤%منتجات أخرى

١٠٠%اإلجمالي

التشغيل واإلنتاج

مالحظة: تشمل المنتجات األخرى البيوتين وميثيل ثالثي بوتيل 
اإليثر ومزيج التولوين الزيلين والبنزين.

خالل عام ٢٠٢٢م، واصلت )ينساب( طرح مبادرات 
وبرامج جديدة لتعزيز التميز التشغيلي، وقد 

أظهرت في بعض الحاالت فعالية استراتيجيات إدارة 
األزمات واالستجابة للطوارئ في الشركة.

ابتكرت الشركة حلواًل مبتكرة للحفاظ على استدامة 
العمليات التشغيلية وموثوقية مصانعها، في 

سياق متصل، تواصل )ينساب( تركيزها على تحقيق 
المستهدفات والتي تتمثل في خفض الكربون 

بنسبة ٢٠% بحلول عام ٢٠٣٠م وبنسبة ١٠٠% بحلول عام 
٢٠٥٠م. وقد جرى تكوين فريق عمل لدراسة لك 

الخيارات واالبتاكرات والمقترحات لتحقيق 
مستهدفات الحياد الكربوني. 

شلكت إدارة )ينساب( لجنتين لإلشراف على جوانب 
العمليات التشغيلية. حيث ستتولى لجنة »أول« 

جوانب مختلفة من البيئة والصحة البشرية 
والسالمة واألمن بناء على اإلجراءات التي تم 

إنشاؤها لتحسين األداء العام لهذا المجال في لك 
أنحاء الشركة، بينما تعمل لجنة »صلة« على تحقيق 

مواءمة األفراد مع أهداف الشركة ومنجزاتها 
لتحقيق أقصى أثر بفضل تظافر الجهود.

جاليكول اإليثلين

البروبلين

البولي إيثلين
عالي الكثافة

البولي
إيثلين منخفض
الكثافة الخطي

اإليثليين

٪٢٢

٪٣٢

٪١٣

٪٩
منتجات أخرى

البولي بروبلين

٪١١

٪٤

٪٩
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الفصل الثالث:

الممارسات البيئية 
واالجتماعية وحوكمة 

الشراكت

٣٨ رأس المال البيئي

٤٤رأس المال البشري

٤٦رأس المال االجتماعي



رأس المال البيئي

الجودة الشاملة
عمليات المراجعة الخارجية	 

ُتجرى عمليات مراجعة سنوية على أنظمة الجودة 
لضمان أداء الشركة لاكفة أعمالها على مختلف 
المستويات وفًقا للمعايير الدولية المعتمدة. ، 

اجتازت )ينساب( جميع عمليات المراجعة الخارجية 
جريت ألنظمتها اإلدارية التالية: التي اأُ

 	)ISO: 50001( نظام إدارة الطاقة

 	)2015-ISO: 9001( أنظمة إدارة الجودة

 	)ISO:22301( نظام إدارة استمرارية األعمال

 	)ISO: 27001(  أنظمة إدارة أمن المعلومات

عمليات المراجعة الداخلية	 
أجرت )ينساب(، بالتعاون مع )سابك(، مراجعة 

شاملة لنظام إدارة العمليات )OMS( ، كما تجري 
الشركة عمليات مراجعة ذاتية منتظمة من أجل 

مراجعة اكفة اإلجراءات وتحسينها.

تهدف عمليات المراجعة هذه التأكد من دور 
نظام إدارة العمليات وفعاليته بهدف معالجة 

أوجه القصور، إن وجدت، وإجراء التحسينات والتطوير 
المستمر.

يضمن امتالك الشركة لشهادات محددة إماكنية 
بيع منتجات الشركة في األسواق العالمية، وبناًء 

على ذلك جرى االنتهاء من عملية التدقيق الخارجية 
للبولي إيثيلين عالي الكثافة )HDPE( للمنتج رقم 

)P6006( وقد تم اعتماده من قبل الزبائن في لك 
من الواليات المتحدة األمريكية وفقًا للمعيار 

)NSF-14( ، وإيطاليا من قبل )IIP( ، وفرنسا من 
.)SIRIM( وماليزيا من ، )LNE(  قبل

لجنة »تحسين« 	 
تتولى لجنة “تحسين”، بوصفها جزًءا ال يتجزأ من 
برنامج التحسين المستمر داخل الشركة، اإلشراف 

على تطبيق مبادئ الجودة لجميع العمليات وفًقا 
.)BMS( لمعايير نظام إدارة األعمال

وخالل عام ٢٠٢٢م، عقدت اللجنة عدًدا من ورش 
العمل باستخدام أدوات الجودة مثل )5S( والتي 
تعد أحد وأساسيات مبادئ الجودة وتعتمد على 
تحقيق فعالية بيئة العمل ، كما تم عقد دورات 
تدريبية لمبادئ )Go to Gemba( والتي تعنى 

بفعالية تواجد أفراد اإلدارة الفعال ووفق معايير 
محددة..

نظام إدارة السالمة والصحة والبيئة 
)SHEM(

استحدثت )ينساب( مفهوم “مستوى نضج 
 ،)SHEM( ”نظام إدارة السالمة والصحة والبيئة

 )iMEA( واستكملت فعلًيا تحميل اكفة نتائج
السابقة مع اإلجراءات التصحيحية والوقائية في 

نظام مراجعة أداة إدارة السالمة والصحة 
.)eSHEM( والبيئة اإللكتروني

يجري تضمين هذا المعيار الجديد للتقييم 
القائم على تقييم المخاطر على مستوى 

الشركة الذي سوف يكون مكماًل لعمليات 
المراجعة الموحدة لتقييم أداء نظام إدارة 

السالمة والصحة والبيئة وفعاليته.

سياسة شركة )ينساب( للبيئة والصحة 
والسالمة واألمن والطاقة وأمن 

المعلومات والجودة
تلتزم شركة )ينساب(، بوصفها واحدة من 

الشراكت العاملة في قطاع البتروكيماويات، 
التزاما شديًدا بتطبيق أنظمة اإلدارة الفعالة 

في البيئة والصحة والسالمة واألمن والطاقة 
وأمن المعلومات والجودة، وفق المعايير 
الدولية. وقد ُصممت تلك األنظمة لتعزيز 

تحسين األداء وضمان الوصول إلى أعلى درجات 
الثقة والشفافية مع جميع األطراف ذات 

العالقة.
تقديم منتجات نوعية، مع ضمان اتسام العمليات  	

باالعتمادية والموثوقية داخل بيئة عمل آمنة يتم 
فيها تجنب اإلصابات والمخاطر الصحية

االمتثال لجميع المتطلبات القانونية المعمول بها،  	
والمتطلبات التنظيمية األخرى التي تتوافق مع 

المبادئ التوجيهية للرعاية المسؤولة

االستمرار في مراجعة وتحسين األهداف واألنظمة  	
والعمليات وكفاءة الطاقة، داخل وعلى مستوى 

اكفة المصانع والمنشآت

االمتثال لمتطلبات االستدامة التي تهدف إلى  	
منع التلوث وتقليل النفايات والحفاظ على الموارد 

الطبيعية

تطوير البرامج التي تعزز كفاءة الموظفين وترفع  	
مستويات الوعي لدى الجمهور الخارجي
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الثقافة المؤسسية	 
تؤمن )ينساب( أن القدرات والكفاءات المتميزة 

تساعد على تحقيق األهداف بشلك أسرع، وهي 
تعمل بصورة منهجية وفعالة على تطوير مهارات 

موظفيها في مختلف المجاالت التقنية وتعزيز 
مبادئ االعتمادية والعمل على أحدث المعايير 

العالمية في هذا المجال.

كما تواصل الشركة العمل على تكوين ثقافة راسخة 
لالعتمادية بين موظفيها، وهي تواصل التأكيد 

على أهميتها بانتظام من خالل الفعاليات والبرامج 
المستمرة، والرسائل الهادفة  إلى رفع الوعي، 

والمتابعة المستمرة لمؤشرات األداء.

التواصل	 
للشركة حضور مميز وفعال في كثير من مبادرات 
)سابك( التصنيعية، كتقديم المهارات والكفاءات 
للشراكت الزميلة عبر بوابة )طلب خدمة التصنيع( 

ومراجعة وتنفيذ جميع المبادرات الصادرة 
والمتوائمة مع الشركة بما في ذلك استراتيجية 

)سابك( للتصنيع ٢٠٢٥ من خالل وضع سلسلة من 
خطط التنفيذ الشاملة. بما في ذلك الرقمنة 

وتحسين كفاءة استغالل الطاقة وكفاءة المصانع 
واالستدامة.

فالموظفون في )ينساب( يتواصلون بصورة 
منتظمة مع نظرائهم في الشراكت الزميلة األخرى 
التابعة لشركة )سابك( ويتبادلون معهم الخبرات. 

في الوقت نفسه، تستفيد الشركةمن تجارب 
الشراكت الزميلة وخبراتها في مجال االعتمادية 

وتطبيقاتها.

كما تعمل )ينساب( على تعزيز قدرتها التنافسية 
واالستفادة من التقدم التكنولوجي والحلول 

الرقمية التي تساهم في تحسين قدراتها في 
مختلف المجاالت، مثل التصنيع وسلسلة اإلمدادات 

واالبتاكر واالستدامة، حيث واصلت تنفيذ عدد من 
المبادرات ضمن برنامج الرقمنة للشراكت من 

)سابك(، وتوسيع نطاقها لتشمل مجاالت 
وقطاعات جديدة. ومن هذه المبادرات:

التوسع في تنفيذ “ رعاية األصول “ باستخدام 	 
الذاكء االصطناعي

 الفحص الذكي	 

رقمنة تصاريح العمل	 

 رقمنة جولة مراقبة المصنع عن طريق المشغل	 

 وتعمل )ينساب( على إطالق مبادرات مماثلة 
تمكنها من االمتثال لألهداف المستقبلية، 

وتحسين استهالك الطاقة، ورفع كفاءة المصنع، 
وغيرها.

 

االعتمادية
األصول	 

حرصت الشركة، منذ تأسيسها، باعتماد استراتيجية 
برنامج )سابك( الشامل لالعتمادية والذي يقوم على 

تحسين األداء الاكمل ألصولها وتثبيت مبدأ 
المعدالت العالية لإلنتاج، األمر الذي يجعل 

االعتمادية أحد المرتكزات الرئيسية في إدارة الشركة 
لتقويم الجودة واألداء. ولهذا قامت )ينساب( 

بتعزيز هذا الدور المحوري لالعتمادية، مع تبني 
الخطط واآلليات التي تدعم هذه األهداف وتعمل 

على تحقيقها بشلك دؤوب بما يتوافق مع رؤية 
واستراتيجية الشركة.

تستخدم )ينساب( األدوات والمنهجيات المعتمدة 
مثل “الصيانة المرتكزة على االعتمادية”، و“المعاينة 

القائمة على تقييم المخاطر”، و“النظام المزود 
بتجهيزات االعتمادية”، و“تحليل األسباب الجذرية”. 

وتؤدي هذه المنهجيات دوًرا فعااًل في زيادة 
اعتمادية المصانع ورفع مستوى كفاءتها، مما يحد 

من وقوع أي توقف أو تعطل في عمليات اإلنتاج. 
فالشركة تحرص على استخدام نظام شامل إلدارة 
حياة األصول وإجراء تقييم لعمرها التشغيلي من 
خالل عملية منهجية لتشغيل األصول وصيانتها 
وترقيتها، كما تعمل باستمرار على وضع الخطط 

التي تهدف لدراسة التحديات وكيفية التعامل 
معها بطريقة علمية ومنهجية.

 	)API( مؤشر أداء األصول
مؤشر أداء األصول هو مؤشر األداء الرئيسي 

العالمي للتصنيع ضمن مبادرة )سابك( االستراتيجية 
تحت عنوان “إدارة دورة حياة األصول”. ويتضمن 

مؤشر أداء األصول أربعة أبعاد رئيسية، هي: أداء 
األصول، والمخاطر الرئيسية ألصول التصنيع بإدارة 

المخاطر الشاملة، وتنفيذ أفضل الممارسات، ونضج 
برامج األصول. وقد نجحت شركة )ينساب( في عام 

٢٠٢٢م في تحقيق الدرجة المستهدفة البالغة 
٨٥.٣ في المائة في مؤشر أداء األصول مقارنة 

بنسبة قدرها ٨٠.٢ في المائة في عام ٢٠٢١م.

عمليات التقييم	 
االعتمادية أحد الراكئز الرئيسية التي تعتمد عليها 
)ينساب( في إدارة عمليات تقييم الجودة واألداء. 

ويجري تعزيز هذا الدور من خالل خطط وآليات تدعم 
األهداف الشاملة وتعززها بشلك مستمر بما 

يتماشى مع رؤية الشركة واستراتيجيتها.

المشاريع	 
تم االنتهاء من العديد من عمليات الترقية 

ومشاريع الصيانة واإلصالح الرئيسية بأمان ونجاح، 
لرفع المستوى العام العتمادية وموثوقية األصول 

وتحسين مستويات اإلنتاج. 

االستدامة
المبادئ	 

اعتمدت )ينساب(، بالتعاون مع سابك، العديد من 
مبادئ االستدامة ضمن استراتيجية شاملة لتطوير 
الكفاءة التشغيلية لمصانعها، وترشيد استهالك 

الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء والغاز 
الطبيعي، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، 

وترتبط هذه المبادئ ارتباًطا وثيًقا بسياسات 
السالمة واألمن والبيئة والجودة القائمة داخل 

الشركة.

وقد حددت الشركة أهداًفا استراتيجية لترشيد 
استهالك الموارد الطبيعية والحفاظ على- البيئة 

القائمة وإصالح أي أضرار حال وقوعها. وتتضمن 
هذه األهداف االمتثال للجهات التنظيمية، 

والسيطرة على االنبعاثات الضارة، والحد من النفايات 
باستخدام حلول إعادة التدوير، وتحسين جودة مياه 

الصرف الصناعية.

األنظمة والسياسات	 
تعمل ينساب على ترشيد استهالك الطاقة للك 

مصنع وتحسين كفاءة استخدام مواد اللقيم 
وتقليل مستوى هدر المواد ، وفًقا ألهداف الدورة 

الثانية ذات الصلة )٢٠٢٠-٢٠٢٥( التي ينظمها المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة.

 و يتوافق نظام إدارة الطاقة لدى )ينساب( 
)YMS-OMS-P-423.001( مع متطلبات شهادة 

األيزو في نظام إدارة الطاقة )ISO 50001( التابعة 
للمنظمة الدولية للمعايير. 

كما إّنَ )ينساب( ملتزمة بالحد من انبعاثات غاز ثاني 
أكسيد الكربون بنسبة ٢٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، 
مقارنًة بعام ٢٠١٨، إذ تستهدف االنبعاثات المباشرة 
وغير المباشرة الناجمة عن مختلف عمليات اإلنتاج، 

وهو ما يتوافق مع برامج ومبادرات السعودية 
الخضراء ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

في الوقت نفسه، تتوافق أنظمة الشركة 
وسياساتها وآلياتها المخطط لها لتعزيز كفاءة 
استخدام الطاقة مع آلية األمم المتحدة للتنمية 

النظيفة )CDM(، و”بروتوكول كيوتو” الذي وقعته 
المملكة العربية السعودية.

العمليات التشغيلية	 
ترتبط شاشات المراقبة الرقمية الجديدة المخصصة 

للك وحدة من وحدات التشغيل، التي تحتوي على 
مؤشرات أداء تخص االستدامة واستهالك الطاقة،  

 )DCS( ع ارتباًطا مباشًرا بنظام التحكم الموّزَ
ومعلومات المْصَنع )PI(. عالوًة على ذلك، تجري 

مراقبة هذه المؤشرات بصفة دائمة لتمكين اتخاذ 
اإلجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

كما ُتستخدم معدات التحليل المستمر لقياس 
انبعاثات أكسيد النيتروجين وانبعاثات الجسيمات، 

للحفاظ على تصريف مياه الصرف الصناعية عبر 
نظام للمراقبة )نظام رؤية معلومات المْصَنع(، 

للحفاظ على توافق جودة االنبعاثات التي تخرج في 
الهواء وتصريف مياه الصرف الصناعية مع 

المواصفات التي تحددها الهيئة الملكية للجبيل 
وينبع.

التعليم 	 
تتضمن شبكة المعلومات الداخلية الخاصة بالشركة 
صفحات إلكترونية مخصصة يمكن لجميع الموظفين 

من خاللها الوصول بسهولة إلى المعلومات 
والمؤشرات ومسارات العمل المتعلقة باالستدامة 

والحفاظ على الطاقة.

حيث اكنت )ينساب( أول شركة تقدم دورات وبرامج 
تعليمية عبر اإلنترنت حول الطاقة واالستدامة بين 

الشراكت التابعة لشركة )سابك(، فإنها تواصل 
تثقيف موظفيها وتمكينهم من خالل ورش 

العمل التي تهدف إلى توليد أفاكر مبتكرة للحد 
من استهالك الموارد الطبيعية وتحسين العمليات.

كذلك، وتوافًقا مع استراتيجية التصنيع لدى 
)سابك(، حرصت )ينساب( على تدريب ١٦ من 

مهندسيها إلكمال برنامج سابك للحصول على 
شهادة اعتماد الطاقة في عام ٢٠٢٢م.
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جائزة إدارة الطاقة
في سبتمبر ٢٠٢٢م فازت شركة ينبع الوطنية 

للبتروكيماويات )ينساب( التابعة لشركة )سابك(، 
بجائزة “إنسايت” العالمية للريادة في إدارة الطاقة 

لعام ٢٠٢٢م، التي تمنحها اللجنة الوزارية للطاقة 
النظيفة تقديًرا ألدائها الريادي في مجال إدارة 

الطاقة.  

 وقد ُمنحت الجائزة لشركة )ينساب( عقب تقديمها 
دراسة حالة استعرضت خاللها أهم مرئياتها بشأن 

الفوائد التي تجنيها الشراكت عند تطبيقها أنظمة 
.)ISO 50001( إدارة الطاقة ومعيار أيزو

 حيث يكرم برنامج جوائز الريادة في إدارة الطاقة 
الشراكت التي نجحت في تطبيق أنظمة إدارة الطاقة 

لتحقيق فوائد في مجاالت الطاقة واالقتصاد 
واالستدامة.، واكنت )ينساب( المصنع الوحيد في 

المملكة العربية السعودية الذي يحصل على جائزة 
الطاقة النظيفة العالمية، من بين أكثر من ٥٠ 

قطاعًا صناعيًا مشاراًك من ١٥٠ دولة تقدمت بطلب 
الحصول على هذه الجائزة. كما ُيبرز الفوز أيضًا 

جهودنا الرامية إلى اإلسهام في تمكين هدف 
الطاقة النظيفة – أحد أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ 

– فضاًل عن تحقيق هدف الدورة الثانية للمركز 
السعودي لكفاءة الطاقة بحلول عام ٢٠٢٥م، 

وهدف الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠م.

هذه الجائزة توضح الجهود التي تبذلها الشركة 
للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية 
السعودية ٢٠٣٠م للطاقة النظيفة وتحقيق 

المستهدف المتمثل في الوصول إلى الحياد 
الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠م، كما أنه يمثل قصة نجاح 

أخرى للشركة التي تواصل دمج أنظمة إدارة 
االستدامة مع استراتيجية األعمال.

الصحة المهنية والسالمة الصناعية
التعليم 	 

تنظم )ينساب( محاضرات وورش عمل وحمالت 
توعية مستمرة ومنتظمة للموظفين حول 

السالمة واألمن والصحة المهنية والحماية البيئية. 
كما تبنت الشركة مبادرات صحية عديدة تشمل 

زيادة مستوى الوعي باإلجهاد المهني وماكفحة 
اإلنفلونزا الموسمية من خالل حمالت التطعيم.

الصحة	 
توِلي )ينساب( العناية الواجبة بسالمة موظفيها 

ومقاوليها من خالل تطبيق اكفة اللوائح التي 
تتعلق بالصحة المهنية والتطبيقات التي تكفل 

تحققها، فهي توفر لهم متطلبات السالمة 
الالزمة أثناء العمل، وتعلمهم األساليب المختلفة 

واألدوات الصحيحة ألداء عملهم بأمان، وتراقب 
صحتهم بصفة منتظمة وفًقا لطبيعة العمل من 

خالل خطط معدة مسبًقا.

تدريبات محااكة االستجابة لحاالت الطوارئ	 
تتعاون )ينساب( مع لجنة ينبع لالستجابة للطوارئ 

)ياما( إلجراء تجارب فرضية داخل الشركة بهدف 
تقييم قدرات االستجابة للطوارئ لدى الموظفين 

وكفاءة نظام االتصاالت في حاالت الطوارئ ومدى 
جاهزية األفراد والمعدات، األمر الذي يساهم في 

ترسيخ مفهوم سالمة المنشآت والعاملين 
والجاهزية التامة للتعامل مع حاالت الطوارئ.

المنهجية	 
تتضمن المنهجية مسارات متعددة تتبعها 
)ينساب( في التعامل مع موضوعي الصحة 

والسالمة، وضع وتحديث اإلجراءات الالزمة لتهيئة 
ظروف عمل مناسبة وحماية الموظفين 

والمقاولين والحفاظ على األصول وحماية البيئة 
وااللتزام بالرعاية المسؤولة وضمان استمرارية 

األعمال.

التدريب	 
يتم تدريب الموظفين والمقاولين في اكفة مجاالت 

األمن والسالمة والصحة المهنية والبيئة 
إلعدادهم وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم من أجل 

تشغيل المصانع وصيانتها في بيئة تتسم بالسالمة 
واألمن. فقد حرصت الشركة على تدريب فرقها 

للتعامل مع حاالت الطوارئ، باإلضافة إلى امتالكها 
وحدة متاكملة لماكفحة الحرائق والتعامل مع حاالت 

الطوارئ.

إعداد التقارير واإلبالغ	 
يتيح النظام اإللكتروني للك موظف في الشركة رفع 
التقارير واإلبالغ عن أي حالة قد تشلك خرًقا لألمن أو 
السالمة أو الصحة المهنية أو اإلجراءات البيئية، كما 
يساعد النظام في تصنيف الحالة ودرجة خطورتها، 

ن اإلدارة من المتابعة مع الجهات ذات  ويمكِّ
العالقة التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. وتتم 

دراسة لك حالة وتحليلها لتجنب حدوثها في 
المستقبل.

المبادرات والبرامج
كن جيًدا واعمل جيًدا

يسلط البرنامج الضوء على نمط حياة موظفي 
)ينساب( وذويهم على الجوانب الصحية الغذائية 

والبدنية والنفسية واالجتماعية لحياة هؤالء 
الموظفين، بمشاركة كفاءات متمكنة في 
مجاالتهم بالتعاون مع عدد من الجامعات 

والمؤسسات الصحية واالجتماعية..

درع الحماية

تقدم هذه المنصة ذات النطاق الواسع برامج 
تهدف إلى غرس ثقافة للسالمة واألمن 

والكفاءة والصحة الجيدة والتعليم المستمر على 
مستوى الشركة.

تدريب السالمة )إلمام(

يهدف هذا البرنامج الفريد إلى التدريب على 
السالمة من خالل التعريف بأنظمة السالمة 

وإجراءاتها وتحديثاتها   بطرق مبتكرة تؤدي إلى 
تعزيز ثقافة السالمة والمعرفة بها.

تطوير أداء المقاولين

يهدف تصميم هذا البرنامج إلى تقييم األداء 
وتحسينه في مجاالت الجودة والسالمة والصحة 

األمنية والبيئة، واالرتقاء بأداء المقاولين.

برنامج الشراكة مع المقاولين، بما يتماشى مع  	
سياسة )ينساب( للبيئة والصحة والسالمة 

واألمن والطاقة وأمن المعلومات والجودة، 
بغرض االستفادة من مستويات الثقافة 

واالمتثال بين المقاولين الخارجيين وإنمائها.
تنفيذ عدد من برامج )السالمة(: مثل برنامج  	

»تدريب القيادة على ثقافة البيئة والصحة 
والسالمة واألمن« وبرنامج »التدريب على 

نموذج اإلخفاق الناجم عن األخطاء البشرية«
المشاركة والحوار الفعاالن على مستوى جميع  	

أنحاء الشركة من خالل برامج »تنبيه«، »إشعار«، 
»شارك«، »وعي«، »تعليم«، »إدراك« 

و»سلوك«
تدريب موظفي األمن على أجهزة الدفاع  	

والحماية 
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تنمية رأس المال البشري
تطوير المشغلين والفنيين )جدير(	 

يعتبر المشغلون والفنيون الشريحة األكبر من 
القوى العاملة داخل )ينساب( لذا تبذل الشركة 

عنايتها القصوى في العمل على التطوير والتحسين 
المستمر في مجاالت عملهم. فبرنامج تطوير 

المشغلين والفنيين »جدير« يمثل استكمااًل لبرامج 
التأهيل المهني التي أتمها هؤالء الموظفون في 

وقت سابق، بهدف صقل المهارات ورفع 
مستويات المعرفة المهنية من أجل تنفيذ عمليات 

آمنة وسلسة داخل المصانع والوحدات.

برنامج التطوير المبكر	 
يتم تسجيل حديثي التخرج الذين ينضمون إلى 

)ينساب( في برنامج للتطوير المبكر، يعزز معرفتهم 
يها من خالل التدريب على رأس العمل  العلمية وينمِّ
والمعد ليالئم مجاالت تخصصاتهم، ومن شأن هذا 

االستثمار في مهاراتهم وقدراتهم أن يساعد على 
تحقيق أعلى مستويات الكفاءة.

برنامج الجدارة الوظيفية	 
قامت )ينساب( بدمج برنامج الجدارة الوظيفية 

لديها ليشمل اكفة التوصيفات الوظيفية 
الموجودة ، فضاًل عن المستويات المطلوبة من 

المؤهالت والخبرات المهنية الالزمة لتأدية المهام 
ذات الصلة. ويساهم ذلك بشلك كبير في التعرف 

على نقاط القوة لدى الموظفين الذين يشغلون لك 
وظيفة وتعزيزها والتغلب على أي نقاط ضعف يتم 

رصدها من خالل نظام تدريبي متاكمل.

إعداد القيادة من أجل المستقبل 
ترسيخ ثقافة قيادة قطاع التصنيع وريادته التي ال 	 

تتعزز بفعل النظام فحسب، بل ينميها أيًضا 
االنضباط التشغيلي المدعوم بالسلوكيات 

ز التشغيلي  المنضبطة لتحقيق التمّيُ

تطوير ثقافة التدريب في ماكن العمل وإرسائها 	 
على مستوى القيادة

تسريع وتيرة االستجابة ودعم األنشطة من خالل 	 
تحسين معايير البيئة والصحة والسالمة والصحة 

واألمن ومستويات االعتمادية

نموذج فريق إدارة المصنع لإلشراف على 
العمليات 

تم إشراك موظفي الخطوط األمامية بالموقع. 
للمساهمة في إدارة األعمال اليومية 

تمثل الهدف من مشروع فريق إدارة المصنع من 
مديري الخطوط األمامية المسندة إليهم مهام 

إضافية في إنشاء نظام إدارة العمليات أو إعادة 
تأسيسه من خالل عمليات التعلم القائمة على 

أساس المشاريع، حيث:

إعداد النموذج األولي المثالي لفريق إدارة 	 
المصنع بالتعاون مع الخبراء المتخصصين 

تقييم عملية إدارة فريق المصنع للك موقع وفًقا 	 
للنموذج الجديد

ربط النموذج الجديد بالممارسات الحالية	 

تسليط الضوء على الفجوات المرصودة في 	 
العمليات القائمة على المشاريع والحد منها.

التأهيل السريع يتمثل الغرض من هذا البرنامج في زيادة 	 
وتحسين السلوكيات القيادية الحاسمة لدى مديري التصنيع 
وهو مصمم خصيًصا من أجل قادة التصنيع الذي يرتكز على 

تبني »السلوكيات التنظيمية الحاسمة« في أنشطتهم 
اليومية، وتحقيق التركز االستراتيجي لديهم.

التعليم الرقمي	 
تحرص إدارة التدريب وتطوير القوى العاملة في 

الشركة على توفير فرص التعلم في مجال التعلم 
الرقمي حرًصا مستمًرا. ففي أعقاب جائحة كورونا، 

جرى تحويل العديد من البرامج إلى منصات تعلم 
وبرامج رقمية، وتتيح »تجربة التعلم الرقمي« 

المستمرة مجموعة واسعة من الفصول الدراسية 
االفتراضية، كما أن بإماكن الموظفين الوصول إلى 

خيارات التعلم عبر اإلنترنت. باإلضافة إلى ذلك، تتيح 
مبادرة »نادي المعرفة« للموظفين تبادل تجاربهم 

وخبراتهم العملية ومعرفتهم المهنية مع 
زمالئهم افتراضيًا.

االبتاكر الذي يقوده الموظفون	 
اعتمدت )ينساب( سياسة للتطوير واالبتاكر تشجع 

الموظفين على اقتراح أفاكر وأساليب مبتكرة يكون 
من شأنها تحسين العمليات التشغيلية واإلنتاجية، 

أو إطالة العمر اإلنتاجي لألصول واللمعدات، أو 
المساهمة في توفير الطاقة والوقت، أو 

المساهمة في حماية البيئة، أو رفع مستويات 
السالمة.

كما تولي الشركة االهتمام الالزم إلى تحفيز 
الموظفين، وتقدم الحوافز لجميع األفاكر 

واالقتراحات التي تساهم في االبتاكر والتطوير.

االجتماع السنوي للموظفين	 
تعقد إدارة )ينساب( اجتماًعا سنوًيا مع الموظفين 

لمراجعة األهداف في مقابل األداء، ومناقشة 
مجموعة متنوعة من المواضيع التي تهم 

الموظفين مثل السالمة والتدريب والتطوير 
والماكفآت والمزايا وبيئة العمل، وغيرها من 

المواضيع األخرى.

التوطين
تولي )ينساب( عناية بالغة بمواردها البشرية 

وتوطين الوظائف، كما أنها تلتزم بالخطط التي 
وضعها مجلس اإلدارة لتوظيف الكوادر الوطنية 

وتطويرها.

ونتيجًة لذلك، بلغت نسبة المواطنين السعوديين 
العاملين في جميع الوظائف على مستوى جميع 

قطاعات الشركة 9٣ في المائة و١٠٠ في المائة في 
المناصب القيادية.

تواصل )ينساب( العمل بالتعاون مع )سابك( 
والهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الموارد 

البشرية والتنمية، من أجل إعداد مشروع لتوطين 
وظائف المقاولين.

 كما تستمر الشركة في فتح أبوابها أمام طالب 
الجامعات واللكيات السعودية وتسجيلهم في 
البرامج التدريبية لمساعدتهم على استكمال 

المتطلبات األاكديمية الالزمة لتخرجهم.

رفاهية الموظفين
تعمل )ينساب( على التأكد من حصول جميع 

موظفيها مستويات أعلى من األمن الوظيفي 
والرضا الوظيفي، فضاًل عن مساعدتهم على تأمين 

مستقبل أفضل ألنفسهم وألسرهم من خالل 
تبنيها العديد من البرامج التحفيزية منها:

برنامج االدخار	 
ُصمم برنامج االدخار الذي أطلقته شركة )ينساب( 

للموظفين السعوديين لتثقيفهم بشأن طرق 
االدخار التي تساعدهم على زيادة دخلهم وتأمين 

مستقبلهم.

برنامج القروض السكنية	 
تقدم )ينساب( قروًضا بدون فوائد لتملك المنازل 

لموظفيها السعوديين المستوفين لألحاكم 
والشروط المعتمدة خالل فترة عملهم لدى 

الشركة، ويواصل البرنامج إضفاء القيمة إلى رفاهية 
الموطفين، يدعمه في ذلك نجاحه في إصدار ١٤٧ 

قرًضا في السنوات السابقة.

برنامج تملك الوحدات السكنية	 
تهدف الشركة إلى إتاحة الفرصة أمام الموظفين 

السعوديين والذين تنطبق عليهم الشروط بامتالك 
وحدات سكنية لغرض السكن فيها

خالل عام ٢٠٢٢م، أكملت الشركة بناء ١٥٢ وحدة 
سكنية جديدة تم تسليمها لموظفيها، باإلضافة 

إلى قائمة تضم ٢١٤ وحدة اكنت قد جرى االنتهاء 
منها في السنوات السابقة.

 

رأس المال البشري
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رأس المال االجتماعي

)CSR( المسؤولية االجتماعية للشراكت
تحرص )ينساب( على أداء مسؤولياتها االجتماعية 

على النحو الصحيح، ولذا تسعى الشركة إلى تأسيس 
عالقات متينة ودائمة مع المجتمع، وتعمل على أن 

تكون البرامج التي تقدمها ذات منافع اقتصادية 
واجتماعية ملموسة وإيجابية، تتسق مع طموحات 
الشركة ومواردها، والقضايا العالمية واالحتياجات 
المجتمعية، وذلك بما يتوافق مع سياسة الشركة 

للمسؤولية االجتماعية المعتمدة من الجمعية 
العامة..

مجاالت التركيز الرئيسية
ينصب تركيز الجهود والمساعي العديدة التي 
تبذلها شركة )ينساب( في مجال المسؤولية 

االجتماعية للشراكت على أربعة جوانب رئيسية تعد 
استكمااًل لطموحات الشركة ومواردها وتعالج 

القضايا العالمية واالحتياجات المجتمعية، وهي:
التعليم والتدريب	 
تنمية المجتمع	 
حماية البيئة	 
الصحة	 

برامج المسؤولية االجتماعية لعام 2022م
جرى تنفيذ العديد من البرامج المخطط لها بنجاح وقد تنوعت هذه البرامج من خالل العديد من الفعاليات 

واألنشطة والحمالت والمبادرات، وتمركزت حول مجاالت التركيز األربعة المحددة في سياسة المسؤولية 
االجتماعية لشركة )ينساب(.

منها »موسم ينساب االجتماعي« الذي شهد العديد من البرامج المتنوعة رياضيًا واجتماعيًا وثقافيًا كذلك 
برامج السالمة والصحة والتعليم اإللكتروني للموظفين وعائالتهم.

كما أقامت الشركة احتفالها بمناسبة يوم التأسيس واليوم الوطني، من خالل عدد من البرامج واألنشطة 
التي عززت مفاهيم الوطنية والوالء للوطن، 

دعم مركز التوحد بالمدينة المنورة 
تسعى الشركة من خالل سياستها للمسؤولية 

االجتماعية إلى تأسيس عالقات متينة ودائمة مع 
المجتمع الذي تعمل فيه، وذلك بالتركيز على 

مجاالت التنمية المجتمعية والتعليم والتدريب 
والصحة، وعليه واصلت الشركة مساهمتها 

ودعمها إلى »مركز تمكن الشامل للتوحد« في 
المدينة المنورة، إحدى مبادرات جمعية المدينة 

للتوحد )تمّكن( تعزيزًا لدوره في خدمة األشخاص 
ذوي اإلعاقة والمصابين بمرض التوحد، والمساعدة 

في اندماجهم في صفوف التعليم والمجتمع، 
وزيادة فرصهم في سوق العمل.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا تجاه صحة 
اإلنسان بوصفها إحدى راكئز استراتيجيتنا للمسؤولية 

االجتماعية، وأحد مستهدفات )رؤية السعودية 
٢٠٣٠(، واستمرارًا لبرامجنا التي ركزت على دعم 

واستحداث المبادرات المؤسسية الهادفة إلى 
تحقيق أثر إيجابي ومستدام من حيث رفع كفاءة 

طرق التعامل مع مرض التوحد.

سيسهم هذا الدعم في تطوير برامج وقدرات 
المركز في التشخيص والتدخل المبكر والخطط 
العالجية والتأهيل المهني، وتفعيل دوره في 

تقديم الخدمات االستشارية، وفي نشر الوعي عن 
مرض التوحد بين أفراد المجتمع، إضافة إلى التوسع 
في األبحاث والدراسات واستقطاب وتدريب الكوادر 

المتخصصة، وفقًا ألفضل وأحدث الممارسات 
العالمية في هذا المجال.

يقدم المركز البرامج المتخصصة في مجاله، التي 
تشمل العالج الطبيعي والوظيفي والتاكمل الحسي 

وعالج النطق والتخاطب، وتحسين المهارات 
اليومية واالجتماعية والسلوك العام للمريض في 
البيئة المحيطة، فضاًل عن خدمات اإليواء والرعاية 

الصحية والبدنية للمستفيدين.

بحضور صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن 
سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة 
ومعالي وزير الموارد البشرية المهندس أحمد بن 

سليمان الراجحي وشراكء تأسيس المشروع بمن 
فيهم شركة )ينساب(، تم افتتاح مركز تمكن 

الشامل للتوحد والذي يقدم خدمات متاكملة لمن 
هم تحت مظلة طيف التوحد.
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الفصل الرابع:

حوكمة الشركة

٥٠حوكمة الشراكت

٥٢المساهمون

٥٤سياسة توزيع األرباح

٥٦مجلس اإلدارة

٦٦لجان مجلس اإلدارة

٧٢اإلدارة التنفيذية

٧٧سياسة الماكفآت



حوكمة الشركة

تتبنى الشركة التطبيقات الرشيدة في حوكمة الشراكت بما يتوافق مع أنظمة وقواعد الحوكمة الصادرة من 
الجهات التنظيمية ، وبما يتوافق مع المبادئ الدولية للحوكمة وأفضل ممارساتها، حيث وضعت الشركة 

اإلطار العام لحوكمتها المتضمنة مجموعة من التنظيمات والسياسات التي من خاللها تحدد األدوار 
والمسؤوليات، وكيفية اتخاذ القرارات ومباشرتها، والرقابة على تنفيذها، في ظل قواعد الشفافية التي 

تحقق المساءلة وتعزز كفاية األداء، وذلك استنادًا إلى األنظمة واللوائح ذات العالقة، ويتولى مجلس اإلدارة 
متابعة تطبيق أنظمة الحوكمة للتحقق من سالمة ودقة التطبيق لضمان االلتزام بأفضل ممارسات 
الحوكمة، والتأكد من تبني وتطبيق أفضل األنظمة العالمية في الضبط وااللتزام، التي تكفل حقوق 

العاملين والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على حد سواء.

قامت الشركة بتطبيق متطلبات الئحة حوكمة 
الشراكت الصادرة عن هيئة السوق المالية عدا 

الفقرات التالية: 

أسباب عدم التطبيقالنصالمادة: الفقرة

المادة الخامسة 
والتسعون: تشكيل 

لجنة حوكمة الشراكت

في حال تشكيل مجلس اإلدارة لجنة 
مختصة بحوكمة الشراكت، فعليه أن 

يفوض إليها االختصاصات المقررة بموجب 
المادة الرابعة والتسعين من هذه الالئحة، 

وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات 
بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس 

اإلدارة، سنويا على األقل، بالتقارير 
والتوصيات التي تتوصل إليها.

بناًء على المادة الخمسون من الئحة 
حوكمة الشراكت والتي تنص على أن 
يشلك مجلس اإلدارة لجانًا متخصصة 

وفقًا لحاجة الشركة وظروفها 
وأوضاعها بما يمكنها من تأدية 

مهامها بفعالية، ال يرى مجلس اإلدارة 
تشكيل لجنة متخصصة بحوكمة 

الشراكت وذلك ألن أعمال مجلس اإلدارة 
ولجانه المنبثقة تعتبر من المكونات 

الرئيسية للحوكمة ولك منها يساهم 
في تحقيق اهدافها، وعليه فإن 

اختزال تطبيقات الحوكمة على أعمال 
لجنة الحوكمة ُيعد إخالاًل في تطبيق 

مبادئ الحوكمة.

أمين عام مجلس اإلدارة

الجمعية العامة للمساهمين

مجلس اإلدارة 

لجان مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر لجنة المراجعة

لجنة االستثمار

المراجعة الداخلية

لجنة الم�فآت
والترشيحات

اإلدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي

المراجع الخارجي

الجهات التنظيمية

إدارة الشؤون الفنية

إدارة الصيانة

إدارة تشغيل الكيماويات

إدارة تشغيل البوليمرات

اإلدارة المالية والتخطيط

إدارة السالمة والبيئة واألمن الصناعي
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موضوع اإلعالنتاريخ النشرم

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ١9 يناير، ٢٠٢٢م١.
٢٠٢١-١٢-٣١ )اثنا عشر شهًرا(

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية السنوية للفترة المنتهية ٢١ فبراير، ٢٠٢٢م٢.
في ٢٠٢١-١٢-٣١

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن دعوة مساهميها الكرام إلى ٢ مارس، ٢٠٢٢م٣.
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية )االجتماع األول( عن طريق وسائل التقنية الحديثة

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن نتائج اجتماع الجمعية العامة ٢٤ مارس، ٢٠٢٢م٤.
العادية )االجتماع األول(

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ١٧ أبريل، ٢٠٢٢م٥.
٢٠٢٢-٠٣-٣١ )ثالثة أشهر(

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن ٥ يونيو، ٢٠٢٢م٦.
النصف األول من العام ٢٠٢٢م

إعالن إلحاقي من شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )"ينساب"( بخصوص توزيع أرباح نقدية ٤ يوليو، ٢٠٢٢م٧.
على المساهمين عن النصف األول من العام ٢٠٢٢م

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٥ يوليو، ٨٢٠٢٢.
٢٠٢٢-٠٦-٣٠ )ستة أشهر(

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في ٢٦ أكتوبر، 9٢٠٢٢.
٢٠٢٢-٠9-٣٠ )تسعة أشهر(

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن اإليقاف المجدول لمجمع الشركة ٢٠ نوفمبر، ١٠٢٠٢٢.
إلجراء أعمال الصيانة الوقائية

إعالن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس اإلدارة٢٤ نوفمبر، ١١٢٠٢٢.

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن التاريخ المتوقع إلعالن النتائج المالية ١١ ديسمبر، ١٢٢٠٢٢.
السنوية للعام ٢٠٢٢م

تعلن شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( عن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح ٢٥ ديسمبر، ١٣٢٠٢٢.
نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام ٢٠٢٢م

سبب الطلبتاريخ السجل

إجراءات الشراكت٢٠٢٢/٠١/٠٣م

الجمعية العامة العادية الرابعة عشرة٢٠٢٢/٠٣/٢٣م

ملف أرباح٢٠٢٢/٠٣/٢٧م

إجراءات الشراكت٢٠٢٢/٠٥/١9م

ملف أرباح٢٠٢٢/٠٦/١9م

إجراءات الشراكت٢٠٢٢/١١/٢9م

سجالت المساهمين
خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر، ٢٠٢٢م، طلبت شركة )ينساب( سجالت المساهمين ستة )٦( 

مرات، وفيما يلي التواريخ والتفاصيل ذات الصلة.

المساهمون

تلتزم )ينساب( بالمبادئ التي تحكم حقوق 
المساهمين وبحمايتها وتحقيق مبدأ العدالة في 

المعلومات المناسبة في الوقت المناسب.

لة عن  فالشركة تحرص على تقديم معلومات مفّصَ
أدائها وأنشطتها على مدار العام من خالل 

تقريرها السنوي واجتماع الجمعية العامة، كما أنها 
ُتطلع المساهمين والمستثمرين على ما ُيستجد 

بشأن أي تطورات جوهرية أو أحداث معينة قد تؤثر 
على وضعها المالي وأعمالها، من خالل موقع 

)تداول السعودية( اإللكتروني، والموقع اإللكتروني 
للشركة، وغيرها من وسائل التواصل. وتضمن هذه 

التدابير حصول جميع المستفيدين على فرص 
متساوية للوصول إلى هذه المعلومات 

وتساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية بناًء على 
معلومات صحيحة ومقدمة في الوقت المناسب.

كما تلتزم )ينساب( بتنفيذ جميع السياسات 
واإلجراءات الخاصة باإلفصاح عن البيانات المالية 

وتقارير األداء، وفًقا للمتطلبات النظامية وجميع 
اللوائح والتعليمات المعمول بها التي أقرتها 

الجهات المختصة.

تحرص )ينساب(، على اإلفصاح بنحو منتظم في 
موقع السوق المالية السعودية )تداول( عن  

األحداث المعينة والتطورات الجوهرية والبيانات 
المالية، وفقا لألحاكم المنظمة لإلفصاح والشفافية 

وذلك إلتاحتها بسهولة للمساهمين 
م للمساهمين األرباح  وتحرص )ينساب( على أن تسلِّ

ر  المستحقة لهم في الوقت المناسب، إذ تذكِّ
المساهمين بانتظام بضرورة تحديث بياناتهم 

الشخصية وربط حساباتهم المصرفية بمحافظ 
التداول لضمان وصول أرباحهم دون أي تأخير.

تحرص )ينساب( على التواصل والتعاون مع جميع 
المشاركين في أسواق رأس المال من خالل االتصاالت 

المستمرة والمفتوحة، ويشمل ذلك المستثمرين 
من المؤسسات واألفراد والمحللين من خالل 

اللقاءات اإلفتراضية، كذلك المشاركة في يوم 
المستثمر الذي تضمن عروضًا تقديمية من إدارة 
الشركة عن استراتيجية الشركة وطموحات النمو 

وأداءها المالي واالستدامة والحياد الكربوني، 
وحضور ورش العمل والمؤتمرات التي ٌتعنى 

باألسواق الناشئة، صناعة الكيماويات، الممارسات 
البيئية واالجتماعية وحوكمة الشراكت، االستدامة 

ومبادرات الحياد الكربوني.

لدى الشركة إدارة مختصة بعالقات المستثمرين 
مرتبطة بمدير تنفيذي المالية والتخطيط وأمين 

مجلس اإلدارة ومعظم الفريق حاصل على شهادة 
 )CIRO( مسؤول عالقات المستثمرين المعتمد

ولديهم الخبرة في مجاالت متنوعة. 

والمستثمرين وأصحاب المصالح العالقة؛ فقد نشرت 
خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢، 
١٣ إعالًنا توضحها التواريخ والتفاصيل الواردة أدناه.
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عة عن السنة اإلجمالي األرباح المقترح توزيعها في نهاية السنةاألرباح الموّزَ
٢٧.٥%١٢.٥%١٥%النسبة

١,٥٤٦,٨٧٥ ٨٤٣,٧٥٠٧٠٣,١٢٥اإلجمالي

 تاريخ
٢٠٢٢/٠٦/١٥ماالستحقاق

 ستكون أحقية التوزيعات النقدية في تاريخ االستحقاق للمساهمين
 المالكين لألسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز

 اإليداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة،
.الذي سيتم اإلعالن عنه الحًقا

عضو مجلس اإلدارة
   الجمعية العامة العادية 1443/08/19هـ

الموافق 2022/03/23م

حضرالمهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

حضر     المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضراألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

 حضر           الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضراألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

حضر المهندس سميح بن سليمان الصحفي

حضرالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

سياسة توزيع األرباح

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

حيث تنص سياسة توزيع األرباح للشركة على: 

تحديد المعايير المنظمة لتوزيع أرباح الشركة، 
بالشلك الذي يسهم في تحقيق توزان بين توزيع 

أرباح مستدامة للمستثمرين وتعزيز قدرة الشركة 
لتحقيق أهدافها، وتنمية أعمالها على المدى 

البعيد من خالل االستثمار في الفرص االستثمارية 
المقترحة. مع مراعاة األحاكم الواردة في النظام 
األساس للشركة ونظام الشراكت ونظام السوق 

المالية ولوائحهما التنفيذية. 

في ضوء األحاكم المنظمة لتوزيعات األرباح 
والمنصوص عليها في نظام الشراكت، والئحة 

حوكمة الشراكت، ونظام الشركة األساس، والضوابط 
واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشراكت 

الخاصة بشراكت المساهمة المدرجة، يكون توزيع 
األرباح وفقًا للمبادئ والقواعد التالية:

 أ. تختص الجمعية العامة للشركة -بناًء على توصية 
مجلس اإلدارة- بتوزيع األرباح.

 ب. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على 
مساهميها بشلك نصف سنوي أو ربع سنوي 

بموجب قرار من مجلس اإلدارة، وذلك بعد الحصول 
على تفويض من الجمعية العامة العادية للمجلس 

يجدد سنويًا.

 ج.  توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم 
جميع المصروفات العمومية والتاكليف األخرى على 

الوجه اآلتي:

١. يجنب )١٠%( من صافي األرباح لتكوين االحتياطي 
النظامي ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية 
وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور 

)٣٠%( من رأس المال المدفوع.

٢. للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس 
اإلدارة أن تجنب النسبة التي تراها مالئمة من صافي 

األرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو 
أغراض معينة.

٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين 
احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة 
الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلماكن على 

المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع 
من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية 

لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائمًا من 
هذه المؤسسات.

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين 
نسبة ال تقل عن )٥%( من رأس مال الشركة 

المدفوع.

 د. مراعاة القيود الواردة في األنظمة المعمول بها 
واللوائح الداخلية واالتفاقيات المبرمة مع حملة 

أدوات الدين والصكوك التمويلية والدائنين وغيرها 
من الجهات المقرضة باإلضافة إلى االعتبارات 

القانونية والنظامية األخرى، وأي قيود تفرض على 
توزيع األرباح بموجب اتفاقيات القروض مع صناديق 

ومؤسسات التمويل الحكومي أو التجاري واألمور 
األخرى التي يراها مجلس إدارة الشركة ذات أهمية 

عند إعالن توزيع األرباح.

 ه. مراعاة متطلبات خطط النمو والتوسعات 
المستقبلية وتحليل الفرص االستثمارية واحتياجات 

الشركة في إعادة االستثمار، والمتطلبات 
والتدفقات النقدية والرأسمالية ونسب المالءة 

المالية وغيرها )أيها أكثر(، وذلك لتنمية إيراداتها 
وتمويل برنامج اإلنفاق االستثماري الخاص بالشركة، 

والتحقق من إيجاد التوازن بين توفير األموال عن 
طريق مصادر التمويل الذاتي أو من مصادر تمويل 

خارجية، وبناء عليه يقوم مجلس اإلدارة باقتراح 
يقدم للجمعية العامة العادية بتجنيب نسبة من 

األرباح لهذه األغراض.

 و. يعتمد توزيع األرباح على األرباح الصافية المحققة 
وتوفر التدفقات النقدية وكفايتها ووضع الشركة 

المالي وحالة السوق والمناخ االقتصادي العام 
وعوامل أخرى. 

 ز. يجوز للجمعية العامة العادية إذا جاوز االحتياطي 
النظامي )٣٠%( من رأس المال أن تقرر توزيع الزيادة 
على المساهمين في السنوات التي ال تحقق فيها 

الشركة أرباحًا صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر 
لهم في نظام الشركة االساس، كما ال يجوز أن 

يستخدم االحتياطي االتفاقي إال بقرار من الجمعية 
العامة الغير عادية، وإذا لم يكن هذا االحتياطي 

مخصصًا لغرض معين جاز للجمعية العامة العادية 
-بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة- أن تقرر صرفه فيما 

يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.

عة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في  ويوضح الجدول التالي نسب األرباح وإجمالي األرباح الموّزَ
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، باإلضافة إلى نسب األرباح والمبالغ المقترح توزيعها في نهاية السنة وإجمالي هذه 

األرباح )جميع المبالغ باأللف ريال سعودي(

الجمعيات العامة
يوضح الجدول التالي تاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية المنتهية في 

٢٠٢٢/١٢/٣١م وأسماء أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين لهذه الجمعية، وذلك على النحو التالي:
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منصب العضوتصنيف العضويةاالسم

رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

نائب رئيس مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

عضو مجلس اإلدارةمستقلاألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

عضو مجلس اإلدارةمستقلالدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

عضو مجلس اإلدارةمستقلاألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس سميح بن سليمان الصحفي

عضو مجلس اإلدارةغير تنفيذيالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

مجلس اإلدارة

يضع مجلس إدارة شركة )ينساب( سياسات الشركة 
وإجراءاتها الرئيسية ومراجعتها، بما في ذلك 
أهداف الشركة الرئيسة والخطط االستراتيجية 

ومؤشرات األداء الشاملة الرئيسية. ويتولى المجلس 
مسؤولية الموافقة على خطط العمل والميزانيات 
السنوية للشركة، كما يضمن توافر الموارد المالية 
والبشرية الالزمة لتنفيذ هذه الخطط. ويقع على 
عاتق مجلس اإلدارة اكمل المسؤولية عن تحديد 

الهيلك األمثل لرأسمال الشركة، والنفقات 
الرأسمالية الرئيسية، فضاًل عن مسؤولية اتخاذ 

القرارات المتعلقة بملكية األصول والتصرف فيها، 
كما يشرف المجلس على تنفيذ أنظمة الرقابة 

الداخلية ومراقبتها.

يتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء، يراعى 
فيهم توافر الخبرات الالزمة إلدارة أعمال الشركة ، 

وقد تم خالل اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية 
عشر المنعقدة بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠م تعيين أعضاء 

مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات ابتداء من ١٦ 
مارس ٢٠٢٠م، وذلك للدورة الخامسة للفترة من 

)٢٠٢٠-٢٠٢٣م( بحسب ما نصت عليه المادة رقم )١٧( 
من النظام األساس للشركة التي جاء فيها »يتولى 

إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة )٧( 
أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية مدة ثالث 

سنوات؛ على أن يكون للشركة السعودية للصناعات 
األساسية )سابك( الحق في أن تعّين أو ترشح أربعة 

)٤( أعضاء تختار من بينهم رئيس مجلس اإلدارة 
ونائبه«، رشحت الشركة السعودية للصناعات 

األساسية )سابك( أربعة أعضاء، حيث تم انتخاب 
أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا ألسلوب التصويت 
التراكمي، ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء 

مجلس اإلدارة الحالي وتصنيف عضويتهم:

مجلس إدارة شركة )ينساب(

تدريب أعضاء مجلس اإلدارة
تلقى األعضاء بعد تعيينهم في مجلس اإلدارة 

تعريفًا شمل نشاط الشركة واألعمال التي تزاولها، 
استراتيجية الشركة وأهدافها المستقبلية، الهيلك 

التنظيمي، الجوانب المالية والتشغيلية، التزامات 
أعضاء مجلس اإلدارة ومهامهم ومسؤولياتهم 

وحقوقهم، مهام اللجان المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة واختصاصاتها.

كما يتم تقديم تحديثات منتظمة ألعضاء مجلس 
اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة حول 

التطورات القانونية والحوكمة والمحاسبة 
والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة.  

تولي الشركة اهتمامًا في تدريب أعضاء مجلس 
اإلدارة حيث تم تنفيذ برنامجين تدريبيين خالل العام 
٢٠٢٢م )بناء على تقييم لجنة الماكفآت والترشيحات 

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

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

واالجتماعية وحوكمة الشراكت فيما يخص بعض 
تطبيقات االستدامة في الشراكت البتروكيماوية.

الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة 
في تقييم أدائه وأداء لجانه

استنادًا إلى توصية لجنة الماكفآت والترشيحات، أعد 
مجلس اإلدارة معايير أداء متعددة لتقييم األعضاء 

وعملهم واللجان المنبثقة. عليه فقد تم تعيين 
جهة خارجية مستقلة، وهي معهد أعضاء مجالس 

 ،)BDI( اإلدارات في دول مجلس التعاون الخليجي
لتقييم أداء مجلس اإلدارة وأداء أعضائه لعام ٢٠٢٢م. 
حيث أظهرت نتائج التقييم بأن مجلس إدارة ينساب 

هو مجلس إدارة فعال وتتوافر فيه المؤهالت 
العلمية والمهارات المهنية ويتمتع بمستوى جيد 
من االستقاللية، وأن أعضاء مجلس اإلدارة ملتزمون 

لحماية وحفظ حقوق اصاحب المصالح

إجراءات مجلس اإلدارة المتعلقة 
بالمساهمين

يكفل النظام األساس لشركة )ينساب( الحفاظ على 
حقوق جميع المساهمين، عالوًة على ذلك، ينص 

ميثاق مجلس إدارة )ينساب( على ضرورة حضور 
أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية العامة 

لالستماع إلى اقتراحات المساهمين ومالحظاتهم 
ومناقشتها.

اإلجراءات التي اتخذها المجلس إلحاطة 
أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين علمًا 

بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم 
حيال الشركة وأدائها

يكفل نظام الشركة األساس للمساهمين جميع 
الحقوق المتصلة بالسهم، كما تتلقى الشركة 

جميع اقتراحات وملحوظات مساهميها عن طريق 
البريد اإللكتروني، أو االتصال الهاتفي ومن خالل 

اجتماع الجمعية العامة، ويتم إخطار مجلس اإلدارة 
بملخص لهذه االقتراحات أو الملحوظات إن وجدت.

كما تنص الئحة عمل مجلس اإلدارة على وجوب 
حضور عضو مجلس اإلدارة اجتماعات الجمعية 

العامة لالستماع ومناقشة مقترحات المساهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

إقرارات مجلس اإلدارة
يقر مجلس إدارة )ينساب( بما يلي:

أن سجالت الحسابات أعدت بالشلك الصحيح.. ١

أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس . ٢
سليمة ونفذ بفاعلية.

أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة )ينساب( . ٣
على مواصلة نشاطها.

ليست هناك أية أدوات دين أو حقوق تحويل أو . ٤
اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل وأي 
أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب، 

قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو 
مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة 

أصدرتها أو منحتها الشركة.

 ال يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب . ٥
الشركة ألية أدوات دين قابلة لالسترداد.

لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار . ٦
التنفيذيين بالتنازل عن أي ماكفآت خالل السنة 

المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

لم يتقدم أحد من مساهمي الشركة بالتنازل . ٧
عن األرباح عن السنة المالية المنتهية في ٣١ 

ديسمبر ٢٠٢٢م.

لم تبرم الشركة أية عقود مع أي عضو من . ٨
أعضاء مجلس إداراتها أو أحد كبار التنفيذيين 

فيها وليست هناك مصلحة شخصية ألحدهم 
أو ألي شخص ذي عالقة بهم.

ال توجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو . 9
قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة 
أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية 

أخرى خالل السنة المالية المنتهية في ٣١ 
ديسمبر ٢٠٢٢م.

ال يوجد اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة . ١٠
من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يظهر تقرير مراجع الحسابات المستقل أن . ١١
القوائم المالية خالية من أية أخطاء جوهرية 

وتظهر بعدل من اكفة النواحي الجوهرية 
المركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٢م، وليست هناك أية تحفظات تجاهها.

لم يقم أي من المساهمين بتبليغ الشركة بأي . ١٢
تغيير في ملكية األسهم خالل السنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

تقر )ينساب( بعدم وجود أي قروض على . ١٣
الشركة.
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية 
والخبرات ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان:

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي لشركة سابك للمغذيات الزراعية.

الوظائف السابقة والخبرات
نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة في  	

شركة )سابك(

نائب الرئيس للمراجعة الداخلية في شركة )سابك( 	

مدير عام إدارة المخاطر في شركة )سابك( 	

مدير عام التطوير المستمر في شركة )سابك( 	

مدير عام الخدمات الصناعية في شركة )سابك( 	

مدير إدارة مشاريع الصيانة في شركة )سابك( 	

مدير عام التشغيل في شركة )ابن رشد( 	

مدير المعالجة الهندسية في شركة )سامرف( 	

مدير إدارة المشاريع في شركة )سامرف( 	

مدير إدارة الصيانة في شركة )سامرف( 	

مشرف قسم التفتيش في شركة )سامرف( 	

مهندس فني مواد في شركة )سامرف( 	

المهندس 
عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

رئيس مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة االستثمار

عالوًة على ذلك، اكن المهندس عبدالرحمن  	
شمس الدين عضًوا في اللجنة التنفيذية إلدارة 

المخاطر في شركة )سابك(، وأمين لجنة المخاطر 
واالمتثال في شركة )سابك(، وعضًوا في فريق 

قيادة قطاع المالية، وقائًدا للعديد من المشاريع 
والمبادرات العالمية. كذلك، اكن مسؤواًل عن إدارة 

المراجعة الداخلية في الشركة أمام لجنة 
المراجعة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. يتمتع 

المهندس عبدالرحمن أحمد شمس الدين بخبرة 
واسعة في التشغيل واإلدارة وسالمة إجراءات 

العمل وكفاءة األداء واالعتمادية واإلدارة 
الهندسية وإدارة المشاريع والصيانة والعمليات 

في المصافي ومصانع البتروكيماويات،

وقد شارك في العديد من المهمات القيادية،  	
واكن عضًوا في الفرق المعنية بصياغة 

االستراتيجيات ووضع أطر الحوكمة، وهو واحد 
من أوائل خريجي برنامج »تحدي القيادة« في 
شركة )سابك(. يحمل المهندس عبدالرحمن 
درجة الباكلوريوس في الهندسة المياكنيكية 

التطبيقية.

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس للقدرات واإلماكنات وتأكيد النمو بإدارة 

النمو االستراتيجي في شركة )سابك(
رئيس لجنة المراجعة في الشركة العربية لأللياف 

الصناعية )ابن رشد(
عضو مجلس إدارة شركة ينبع السعودية 

للبتروكيماويات )ينبت(
عضو مجلس إدارة شركة الجبيل للبتروكيماويات 

)كيميا(، وعضو مجلس إدارة شركة )سابك اكبيتال بي. 
في.(

عضو مجلس إدارة شركة أرسليور ميتال تيبولر 
برودتكس الجبيل

المهندس 
ماجد بن عبداإلله نورالدين

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
عضو لجنة المراجعة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير عام التخطيط وتحسين األداء لقطاع  	

البتروكيماويات في شركة )سابك(

مدير عام التخطيط واألداء لقطاع التصنيع في  	
شركة )سابك(

مدير عام االقتصاد ودعم األعمال لقطاع  	
المغذيات الزراعية في شركة )سابك(

مدير عام االقتصاد ودعم األعمال لقطاع  	
كيماويات األداء في شركة )سابك(

مدير عام االقتصاد ودعم األعمال لقطاع  	
الكيماويات في شركة )سابك(

المدير المالي وسكرتير مجلس اإلدارة لشركة ينبع  	
الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

رئيس قسم الخزينة )ينساب( 	

يتمتع المهندس ماجد بخبرة في إدارة المشاريع  	
واإلدارة المالية واالقتصاد وإدارة األعمال،

ويحمل المهندس ماجد درجتي ماجستير في  	
إدارة المشاريع وإدارة األعمال التنفيذية، هذا 

باإلضافة إلى درجة الباكلوريوس في الهندسة 
الصناعية.

الوظيفة الحالية
الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين 

والمحاسبين  

الوظائف السابقة والخبرات
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة  	

بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري 

عضو لجنة المراجعة بشركة االتصاالت السعودية.  	

عضو مجلس األمناء بهيئة المحاسبة والمراجعة  	
للمؤسسات المالية اإلسالمية.

الدكتور
 أحمد بن عبدهللا المغامس

عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة الماكفآت والترشيحات

نائب رئيس لجنة تطوير الهيئات النائية المحاسبية  	
التابعة لالتحاد الدولي للمحاسبين.

أستاذ مساعد – جامعة الملك سعود 	

محاضر – جامعة الملك سعود. 	

ويحمل د. أحمد درجة الدكتوراه في المحاسبة - 
ماجستير في المحاسبة- باكلوريوس في المحاسبة 

وحاصل على زمالة الهيئة السعودية للمراجعين 
والمحاسبين.

مجلس اإلدارة
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الوظيفة الحالية
عضو مجلس إدارة شركة مجموعة البراك الصناعية.

الوظائف السابقة والخبرات
مساعد المحافظ لالستثمار المؤسسة العامة  	

للتأمينات االجتماعية.

مدير عام االستثمارات المالية المؤسسة العامة  	
للتأمينات االجتماعية.

 األستاذ 
إبراهيم بن محمد السيف

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة المراجعة 
عضو لجنة االستثمار

كما لدى األستاذ إبراهيم خبرة في مجاالت االستثمار 
واالقتصاد وتأسيس الشراكت وعضوية مجالس إدارة 

الشراكت واللجان والعديد من الجمعيات 
والمجموعات الدولية في مجال االستثمار 

واالقتصاد.

ويحمل األستاذ إبراهيم درجة الماجستير 
والباكلوريوس في االقتصاد.

الوظيفة الحالية
مؤسس ورئيس مكتب خالد الربيعه لالستشارات 

المالية.
رئيس لجنة المراجعة لدى شركة أعمال المياه 

والطاقة الدولية )أكواباور(.
عضو مجلس إدارة البنك التونسي السعودي.

عضو مجلس إدارة شركة عبدهللا العثيم لإلستثمار.
عضو مجلس إدارة شركة أنابيب الشرق المتاكملة 

للصناعة.
رئيس لجنة المراجعة لدى شركة تبريد المناطق 

السعودية. 

األستاذ
 خالد بن براهيم الربيعه

عضو مجلس اإلدارة 
رئيس لجنة المخاطر

عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات
رئيس مجلس إدارة السوق المالية السعودية  	

)تداول(.

الرئيس التنفيذي شركة كيميائيات الميثانول  	
)كيمانول(.

نائب الرئيس للشؤون المالية شركة أميانتيت  	
العربية السعودية.

مستشار لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 	

لدى األستاذ خالد خبرة واسعة في مجال التخطيط 
االستراتيجي والمالي وتطوير األعمال.

ويحمل األستاذ خالد درجة الباكلوريوس في 
المحاسبة من جامعة توليدو األمريكية.

الوظيفة الحالية
رئيس شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات )ينبت(.

الوظائف السابقة والخبرات
عمل لدى شركة سامرف في إدارة الهندسة 

الكهربائية والتقنية، ومسؤول عن الصيانة 
الكهربائية، وتخطيط المشاريع، انتقل بعدها 

للعمل في )ينساب( وتدرج في عدة مناصب منها 
مدير أول لالعتمادية، مدير عام الشؤون الفنية ثم 

مدير تنفيذي - تشغيل الكيماويات، رئيس شركة 

المهندس 
سميح بن سليمان الصحفي

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة المخاطر

)ينساب(، رئيس شركة )ابن رشد( وعمل على إدارة 
قطاع التحول االستراتيجي.

خبرة في إدارة المشاريع والشؤون الفنية والصيانة 
والتشغيل في الشراكت البتروكيماوية.

ويحمل المهندس سميح درجة الباكلوريوس في 
هندسة القوى والمحراكت الكهربائية.

الوظيفة الحالية
نائب الرئيس لقطاع شؤون )سابك( والرئيس 

التنفيذي لشركة نساند لالستثمار وعضو مجلس 
إدارة الشركة العربية لالستثمارات الصناعية

المهندس
فيصل بن معيض آل بحير

عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

عضو لجنة االستثمار

الوظائف السابقة والخبرات
شغل المهندس فيصل عدة مناصب خالل مسيرته 
المهنية اكن من أخرها نائب الرئيس لوحدة المحتوى 

المحلي وتطوير االعمال ومدير عام إدارة 
االستثمارات ودراسة األسواق لقطاع البتروكيماويات 

في )سابك(. 
ويحمل المهندس فيصل درجة الباكلوريوس في 

الهندسة الكيميائية، كما أنهى العديد من 
الدورات المهنية في اإلدارة والمالية والتدقيق 

الداخلي وإدارة المخزون والتسويق والتخطيط 
التشغيلي واالستراتيجي.
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الوظيفة الحالية
نائب الرئيس للرقابة والتقارير المالية حول العالم 

لشركة )سابك(.
عضو مجلس إدارة في عدد من الشراكت على النحو 

اآلتي:
الشركة العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( وعضو 

لجنة المراجعة 
شركة ساينوبيك )سابك( تينجين للبتروكيماويات 
شركة التصنيع وخدمات الطاقة )طاقة( وعضو 

لجنة المراجعة 
شركة جلف ون اكبيتل ش.م.ب )مقفلة( وعضو 

لجنة المراجعة
عضو مجلس اإلشراف لشركة سابك اكبيتل بي ڤي.

الشركة العربية للبتروكيماويات )بتروكيميا( ورئيس 
لجنة المراجعة. 

األستاذ 
خالد بن علي القرني
عضو لجنة المراجعة 

الوظائف السابقة والخبرات
المراقب المالي لشركة )سابك( 	

شريك –ديلويت الشرق األوسط  	

كما لدى األستاذ خالد القرني خبرة عالمية واسعة 
في المحاسبة المالية والرقابة. 

ويحمل األستاذ خالد درجة الباكلوريوس في 
المحاسبة، كما أنه محاسب قانوني معتمد حاصل 

على شهادة الزمالة )CPA( من الهيئة السعودية 
للمحاسبين القانونيين.

الوظيفة الحالية
مدير عام، حوكمة الشراكت. الشركة السعودية 

للصناعات األساسية )سابك(.
كما يشغل حاليًا عضوية مجلس إدارة وعضو لجنة 

المراجعة في الشركة الوطنية للغازات الصناعية 
)غاز(.

الوظائف السابقة والخبرات
مدير تنفيذي حوكمة الشراكت )شركة سابك(. 	

عدة وظائف ومهام في هيئة السوق المالية  	
منها: مدير إدارة حوكمة الشراكت، ومدير إدارة 

المخاطر.

األستاذ 
الوليد بن فهد السناني

عضو لجنة الماكفآت والترشيحات

عضو هيئة التدريس بقسم المحاسبة في لكية  	
إدارة األعمال بجامعة األمير سلطان.

كما لدى األستاذ الوليد خبرة في المجال  	
التنظيمي والتطبيقي لحوكمة الشراكت.

ويحمل األستاذ الوليد درجتي الباكلوريوس 
والماجستير في المحاسبة، ودرجة الماجستير في 

التجارة باإلضافة إلى العديد من برامج القيادة 
التنفيذية.

الوظيفة الحالية
رئيس الشئون القانونية وااللتزام والحوكمة في 

صندوق التنمية الثقافي.
كما يشغل حاليًا عضوية لجنة الحوكمة والمخاطر 

الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية )سيبماكو(. 

الوظائف السابقة والخبرات
مدير الشئون القانونية وااللتزام والحوكمة وأمين  	

سر مجلس اإلدارة في شركة االستثمارات الرائدة

الوظيفة الحالية
رئيس شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(.

الوظائف السابقة والخبرات
عمل لدى شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات 

)ينبت( وتدرج في عدة مناصب فنية وقيادية اكن 
اخرها مدير عام الصيانة، ثم انتقل إلى الشركة 

العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( كمدير عام 
للشؤون الفنية ثم مدير عام التشغيل ثم رئيسًا 
للشركة، انتقل بعدها كرئيس لشركة )ينساب(.

خبرة في مجال التشغيل والصيانة وتخطيط وإدارة 

األستاذ
 ثامر بن عبدهللا الحمود

عضو لجنة المخاطر

المهندس
 محمد بن علي بازيد
عضو لجنة االستثمار

أمين عام لجنة الماكفآت والترشيحات

مدير وحدة قرارات مجلس هيئة السوق المالية  	
وتعليماته، إدارة االستشارات القانونية هيئة 

السوق المالية

مستشار قانوني معار في شركة نورتون روز  	
فولبرايت للمحاماة، لندن، المملكة المتحدة.

مستشار قانوني، الهيئة العامة للغذاء والدواء. 	

ويحمل األستاذ ثامر درجة الباكلوريوس في القانون 
والماجستير في القانون المالي واألوراق المالية.

المشاريع والشؤون الفنية واالعتمادية في الشراكت 
البتروكيماوية.

ويحمل المهندس محمد درجة الباكلوريوس في 
الهندسة المياكنيكية باإلضافة إلى العديد من 

الدورات المتخصصة في المالية و اإلدارة والقيادة 
التنفيذية من كبريات معاهد األعمال واإلدارة.
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عضويات مجالس اإلدارات داخل 
المملكة وخارجها

العضويات السابقةالعضويات الحاليةاالسم

المهندس عبدالرحمن أحمد شمس الدين

رئيس مجلس إدارة شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات )ينساب(، والرئيس التنفيذي 

لشركة سابك للمغذيات الزراعية، وعضو 
شركة الخليج للصناعات البتروكيماوية )جيبك(

شركة مرافق، وشركة 
معادن للفوسفات

المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، 
وشركة ينبع السعودية للبتروكيماويات 

)ينبت(، شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا(، 
شركة )سابك اكبيتال بي. في.( وشركة 
أرسليور ميتال تيبولر برودتكس الجبيل

شركة الجبيل لألسمدة 
)البيروني(

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، األستاذ إبراهيم بن محمد السيف
ومجموعة البراك الصناعية

شركة سافكو، وبنك 
الجزيرة، ومجموعة 

سامبا المالية، وشركة 
اتحاد االتصاالت 

)موبايلي(، والشركة 
السعودية للفنادق، 

وشركة الخليج للمناطق 
السياحية، وشركة 

الراجحي للحديد

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس
الشركة الوطنية 

السعودية للنقل 
البحري )البحري(

األستاذ خالد بن براهيم الربيعه

شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، 
وشركة الضويان القابضة،  وشركة أعمال 

المياه والطاقة الدولية )أكواباور(، والبنك 
التونسي السعودي, شركة أنابيب الشرق 

المتاكملة للصناعة, الشركة العربية للصناعات 
الدوائية والمستلزمات الطبية )أكديما(

السوق المالية 
السعودية )تداول(، 

وشركة الجزيرة 
للخدمات المساندة

المهندس سميح بن سليمان الصحفي
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، 
ورئيس شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات 

)ينبت(
ال يوجد

المهندس فيصل بن معيض آل بحير
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(، 
وشركة دسر، وشركة نساند لالستثمار التابعة 

لشركة )سابك(

شركة الرزي، وشركة 
المتحدة

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور 
للك اجتماع

سجل الحضور لعام 2022م

العضو
االجتماع األول

20 فبراير
 االجتماع الثاني

23 مارس
           االجتماع الثالث

05 يونيو
االجتماع الرابع

14 أكتوبر
االجتماع الخامس

25 ديسمبر

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضرحضرحضرحضرحضرالدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس سميح بن سليمان الصحفي

حضرحضرلم يحضرحضرحضرالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

عقد مجلس اإلدارة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفيما يلي التواريخ 

والتفاصيل ذات الصلة. 

6465

)ينساب(
تقرير مجلس اإلدارة للعام ٢٠٢٢م



لجان مجلس اإلدارة

لجنة المراجعة في )ينساب( سجل الحضور لعام 2022م

أعضاء لجنة المراجعة
 االجتماع األول

19 يناير
 االجتماع الثاني

17 فبراير
 االجتماع الثالث

17 أبريل
 االجتماع الرابع

25 يوليو
االجتماع الخامس

25 أكتوبر 

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

حضرحضرحضرحضرحضرالمهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

حضرحضرحضرحضرحضراألستاذ خالد بن علي القرني

شلّك مجلس إدارة )ينساب(، عدة لجان –والتوصية 
للجمعية العامة بتشكيل لجنة المراجعة-  تمّثل مًعا 

رافًدا حيوًيا في وضع السياسات والبرامج ورفع 
التوصيات ومتابعة ما تحققه من نتائج.  واالستفادة 
من الخبرات المتنوعة ألعضاء المجلس إذ تؤدي دوًرا 

أساسًيا وحيوًيا في تحقيق األداء األمثل.

أواًل: لجنة المراجعة
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة 
المراجعة في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن 

هيئة السوق المالية، تتولى اللجنة مراجعة القوائم 
المالية للشركة وإعالناتها المتعلقة بأدائها 

المالي. وتبدي اللجنة رأيها الفني فيما إذا اكن تقرير 
عّدت وفًقا  مجلس اإلدارة والقوائم المالية قد اأُ

للمتطلبات النظامية، وتدرس السياسات المالية 
والمحاسبية المتبعة في إعدادها، وتحدد أفضل 

السبل إلعدادها وعرضها..
تدرس لجنة المراجعة جميع نظم الرقابة الداخلية 

والمالية وإدارة المخاطر وتراجعها، وتضمن 
فعاليتها من خالل التقارير الدورية من إدارة 

المراجعة الداخلية )أو المراجع الخارجي( عن مدى 
كفايتها، وتتابع تنفيذ التوصيات واإلجراءات 

التصحيحية للمالحظات الواردة في أي تقرير مراجعة. 
كما ترفع لجنة المراجعة تقريًرا لمجلس اإلدارة 
يتضمن آراءها بشأن مدى كفاية هذه النظم 
وتوصياتها لمعالجة المسائل الجوهرية وأي 

توصيات أخرى لتطوير هذه النظم وعما قامت به 
من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

تشرف لجنة المراجعة على أداء إدارة المراجعة 
الداخلية في )ينساب( وتراقبه، وتتحقق من 

فاعليتها في أداء المهام والمسؤوليات المسندة 
إليها. وتقدم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بشأن 

تعيين المراجعين الخارجيين أو عزلهم وكذلك تحديد 
أتعابهم بعد تقييم أدائهم والتأكد من 

استقالليتهم ومناسبة نطاق عملهم وشروط 
التعاقد معهم. وتراجع اللجنة خطط المراجع 

الخارجي وأعماله وتتحقق من التزامه بجميع المعايير 
النظامية المنظمة ألعماله. وتدرس اللجنة تقارير 

الجهات الرقابية بشأن االمتثال وتضمن اتخاذ 
الشركة للتدابير الالزمة.

باإلضافة لذلك، تضمن لجنة المراجعة التزام )ينساب( 
بجميع األنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات 

التنظيمية ذات الصلة. كما تراجع العقود 
والمعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف 

ذات العالقة، وترفع إلى مجلس اإلدارة آراءها 
بشأنها.

تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء، وقد عقدت 
اللجنة خمسة اجتماعات خالل السنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفيما يلي تواريخ 
وتفاصيل هذه االجتماعات.

وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة 
بمناقشتها خالل اجتماعاتها عن السنة المالية 

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:
    مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية . ١

األولية لعام ٢٠٢١م والقوائم المالية ربع السنوية 
األولية لعام ٢٠٢٢م

    التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مراجعين . ٢
خارجيين بعد دراسة العروض المقدمة من 

المراجعين الخارجيين وتحديد أتعابهم للسنة 
المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م

دراسة خطط المراجعة التي يضعها المراجع . ٣
الخارجي وإبداء أي مالحظات عليها بما يعزز من 

كفاءة عملية المراجعة وفاعليتها
    التأكد من استقاللية المراجع الخارجي والتحقق . ٤

منها
دراسة مالحظات المراجع الخارجي على القوائم . ٥

المالية للشركة ومتابعة تنفيذ اإلجراءات 
الموصى بها مع اإلدارة التنفيذية

    اإلشراف على أعمال إدارة المراجعة الداخلية . ٦
في الشركة للتحقق من مدى فاعليتها في 

تنفيذ األعمال والمهمات التي حددها مجلس 
اإلدارة

إصدار تقرير عن أعمال إدارة المراجعة الداخلية . ٧
في الشركة

دراسة تقارير المراجعة الداخلية الدورية . ٨
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات 

الواردة فيها
دراسة تقارير الجهات الرقابية الخارجية ومتابعة . 9

تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للمالحظات الواردة 
فيها

مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام ٢٠٢٢م . ١٠
واعتمادها

رفع تقارير عن نتائج مداوالت اللجنة إلى مجلس . ١١
اإلدارة بصفة دورية

االطالع على تقرير لجنة المراجعة لعام ٢٠٢٢م . ١٢
وأنشطتها وآرائها المتعلقة بنظام الرقابة 

الداخلية والموافقة عليه
االطالع على تقرير األداء السنوي للجنة . ١٣

المراجعة
االطالع على تقرير مجلس اإلدارة لعام ٢٠٢١م. ١٤
االطالع على مختلف التقارير المقدمة من لجنة . ١٥

المخاطر واإلدارة التنفيذية
مراجعة حالة إغالق الفجوات في الرقابة . ١٦

الداخلية ومناقشتها
االطالع على مراجعة اتفاقية التسويق. ١٧
االطالع على نظام المراجعة الداخلية الجديد. ١٨
االطالع على التعميمات المهمة الصادرة عن . ١9

هيئة السوق المالية
االطالع على أعمال إدارة المراجعة الداخلية، . ٢٠

ونتائج عمل المراجع الخارجي، والتأكد من عدم 
وجود مالحظات جوهرية على األعمال 

الملكفين بها.

توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها 
وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس 

األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة 
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين 

المراجع الداخلي
ال توجد توصيات من لجنة المراجعة تتعارض مع 
قرارات مجلس اإلدارة، كما ال توجد توصيات من 

اللجنة رفض المجلس األخذ بها بشأن تعيين مراجع 
حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه 

أو تعيين المراجع الداخلي أو أي توصيات أخرى.

المراجعة السنوية لنظام الرقابة الداخلية
خالل عام ٢٠٢٢، أجرت إدارة المراجعة الداخلية في 
)ينساب( مراجعات منتظمة للتحقق من فعالية 

نظام الرقابة الداخلية. وقد شملت هذه المراجعات 
القوى العاملة التنظيمية، ومراقبة العمليات، 

وورش العمل المركزية، والتفتيش، والخزينة 
والتمويل، وعملية استعادة المحفزات، وضوابط 

المعادن النفيسة، والتصرف في األصول، والعمليات 
الكيميائية بما في ذلك األوليفينات، وعمليات 

المرافق والعمليات خارج الموقع، وإيثيلين جليكول، 
والبوتان والبنزين والتولوين والزيلين.

وتولت إدارة المراجعة الداخلية مراجعة المصروفات 
النثرية على أساس نصف سنوي. وفي الوقت 

نفسه، تولى المراجع الخارجي أيًضا تقييم فعالية 
نظام الرقابة الداخلية أثناء مراجعة القوائم المالية 

النهائية للشركة.
لم تظهر عمليات المراجعة المذكورة أعاله أي 

ضعف خطير في نظام الرقابة الداخلية في 
)ينساب(.

تتحقق لجنة المراجعة من تنفيذ إدارة المراجعة 
الداخلية خطة المراجعة المتفق عليها باستقاللية 

تامة، وأن المراجع الخارجي قد أتّم العمل بمهنية 
وبطريقة سليمة ومستقلة تماًما، مع إماكنية 

الوصول إلى جميع البيانات والوثائق المطلوبة ألداء 
هذه المهام.

وراجعت اللجنة اإلجراءات التي اتخذتها إدارة 
المراجعة الداخلية واإلدارة التنفيذية بشركة 
)ينساب( للنظر في المالحظات وتصحيحها 

بالتنسيق مع اإلدارات المعنية.
تواصل لجنة المراجعة إبالغ مجلس اإلدارة بانتظام 

بمهامها وبنتائج عملها.
كما تولى المراجع الخارجي تقييم فعالية نظام 

الرقابة الداخلية في إطار عمله أثناء مراجعة القوائم 
المالية النهائية لشركة )ينساب(.
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لجان مجلس اإلدارة

لجنة الماكفآت والترشيحات في )ينساب( سجل الحضور لعام 2022م

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات
االجتماع األول

31 يناير
االجتماع الثاني

30 يونيو
االجتماع الثالث

7 نوفمبر

حضرحضرحضرالدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

حضرحضرحضرالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

حضرحضرحضراألستاذ الوليد بن فهد السناني

ثانيًا: لجنة الماكفآت والترشيحات
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة 
الماكفآت والترشيحات في الئحة حوكمة الشراكت 
الصادرة عن هيئة السوق المالية، تتولى اللجنة 

إعداد سياسة الماكفآت ألعضاء مجلس اإلدارة 
ولجانه المنبثقة وكبار المسؤولين التنفيذيين في 

الشركة، وترفع التوصيات المطلوبة إلى مجلس 
اإلدارة على النحو الذي تقره الجمعية العامة 

العادية للشركة. وتراجع اللجنة بشلك دوري سياسة 
الماكفآت للتأكد من مالءمتها للتغييرات التي قد 

تطرأ على التشريعات والتنظيمات ذات العالقة، 
وتراجع األهداف االستراتيجية للشركة والمهارات 
والمؤهالت الالزمة لتحقيقها، وترفع توصياتها 

بشأن الماكفآت المناسبة لمجلس اإلدارة. وتعد 
اللجنة تقريًرا سنوًيا عن جميع هذه الماكفآت.
تحدد لجنة الماكفآت والترشيحات السياسات 

والمعايير لعضوية مجلس اإلدارة، وترفع توصياتها 
بشأنها إلى المجلس كي تقرها الجمعية العامة 

العادية بشركة )ينساب(، بشأن الترشيحات للعضوية. 
وتعد اللجنة وصًفا للقدرات والمؤهالت المطلوبة، 

وتدرس أي حاالت تتعارض مع مصالح الشركة، 
وتقدم التوصيات الالزمة. وتراجع بشلك سنوي 

المهارات المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة، 
وتدرس بشلك دوري هيلك مجلس اإلدارة، وتضع 
اإلجراءات في حالة شغور مركز أحد األعضاء. كما 

تتحقق اللجنة بشلك سنوي من استقاللية األعضاء 
المستقلين وأي تعارض في المصالح إذا اكن العضو 

يرغب في االنضمام إلى مجلس إدارة شركة أخرى.

ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس اإلدارة بشأن 
السياسات والمعايير المناسبة لتعيين كبار 

التنفيذيين، وتحدد القدرات والمهارات المطلوبة 
منهم وتراجعها بشلك دوري لضمان مالءمتها 
للتغييرات. باإلضافة لذلك، تضع اللجنة األوصاف 

الوظيفية لكبار المسؤولين التنفيذيين والعمليات 
المطبقة للتعاقب في حالة شغور مركز أحد كبار 

المسؤولين التنفيذيين وتراجعها بشلك دوري. كما 
ترفع آخر المستجدات إلى مجلس اإلدارة ولجانه 

بانتظام بشأن التطورات القانونية وهيلك الحوكمة 
وشؤون المحاسبة والتعاميم الصادرة عن السلطات 

المختصة.
ترفع لجنة الماكفآت والترشيحات توصياتها إلى 

مجلس اإلدارة بشأن وضع برنامج تعريفي أو 
تمهيدي ألعضاء المجلس المستجدين يغطي 
أنشطة )ينساب( وطبيعة أعمالها وجوانبها 

المالية والقانونية. وترفع توصياتها بشأن برامج 
التدريب المختلفة لمجلس اإلدارة، بما في ذلك 

التطورات اللكية في سوق البتروكيماويات.

تتكون لجنة الماكفآت والترشيحات من ثالثة أعضاء، 
وقد عقدت ثالثة اجتماعات خالل السنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م، وفيما يلي تواريخ 
وتفاصيل هذه االجتماعات.

وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة 
بمناقشتها خالل اجتماعاتها عن السنة المالية 

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:
    مراجعة نموذج االستقاللية والمنافسة ألعضاء . ١

مجلس اإلدارة.
    التوصية بالماكفآت السنوية ألعضاء مجلس . ٢

اإلدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٢م.

التوصية بماكفأة سنوية لكبار المسؤولين . ٣
التنفيذيين للسنة المالية المنتهية في ٣١ 

ديسمبر  ٢٠٢١م.
    مراجعة التقرير السنوي للماكفآت المقدمة . ٤

ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه 
وكبار المسؤولين التنفيذيين للسنة المالية 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.
تنظيم برنامج تدريبي ألعضاء مجلس اإلدارة . ٥

لعام ٢٠٢٢م.

    تقييم مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه . ٦
لعام ٢٠٢٢م.

خطة الترشح ألعضاء مجلس اإلدارة للدورة . ٧
السادسة ٢٠٢٣م-٢٠٢٦م

التوصية بالماكفآت السنوية ألعضاء مجلس . ٨
اإلدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 

٢٠٢٢م.
التوصية بالماكفآت السنوية ألعضاء اللجان . 9

المنبثقة عن مجلس اإلدارة للسنة المالية 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

االطالع على أبرز التغييرات ذات العالقة في . ١٠
نظام الشراكت الجديد.

االطالع على التعاميم ذات العالقة.. ١١
تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة لعام ٢٠٢٣م.. ١٢
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ثالثًا: لجنة المخاطر
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة 
المخاطر في الئحة حوكمة الشراكت الصادرة عن 
هيئة السوق المالية والئحة عمل لجنة المخاطر 
تقوم اللجنة بالعمل مع اإلدارة التنفيذية لوضع 

السياسة الشاملة إلدارة المخاطر، وذلك بما يتناسب 
مع طبيعة أعمال الشركة واألنشطة التي تزاولها، 

باإلضافة إلى أهداف الشركة واستراتيجيتها، 
التوصية لمجلس اإلدارة باعتماد تلك السياسة. 

التوصية لمجلس اإلدارة بشأن تحديد مستوى 
مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة 

وكيفية الحفاظ عليه، وبعد اعتماد مجلس اإلدارة 
للمستوى المقبول من المخاطر، تحقق اللجنة من 
عدم تجاوز الشركة له، التحقق من جدوى استمرار 

الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد 
المخاطر التي تهدد استمرارها بشلك سنوي، 

اإلشراف على أنظمة إدارة المخاطر في الشركة، 
وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة 
المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وذلك لتحديد 

رابعًا: لجنة االستثمار
في ضوء ما نصت عليه القواعد المنظمة للجنة 

االستثمار في الئحة عمل لجنة االستثمار المعتمدة 
من مجلس اإلدارة،  تقوم اللجنة بمراجعة 

استراتيجية وسياسة االستثمار بشلك دوري للتأكد 
من مالءمتها للتغيرات التي قد تطرأ على البيئة 

الخارجية التي تعمل بها الشركة أو التشريعات 
المنظمة ألعمالها أو أهدافها االستراتيجية أو 

غيرها، والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوص التغييرات 
المقترحة على هذه السياسة، اإلشراف العام على 

األنشطة االستثمارية للشركة ووضع إجراءات مالئمة 
لقياس األداء االستثماري وتقييمه، دراسة وتقييم 

أوجه القصور بها، إعادة تقييم قدرة الشركة على 
تحمل المخاطر وتعرضها لها بشلك دوري، إعداد 

تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات 
المقترحة إلدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس 

اإلدارة، التحقق من توافر الموارد والنظم الاكفية 
إلدارة المخاطر والتوصية لمجلس اإلدارة بخصوصها، 

مراجعة الهيلك التنظيمي إلدارة المخاطر ووضع 
توصيات بشأنه قبل اعتماده من مجلس اإلدارة، 
التحقق من استقالل موظفي إدارة المخاطر عن 

األنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة 
للمخاطر، التحقق من استيعاب موظفي إدارة 

المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على 
زيادة الوعي بثقافة المخاطر، مراجعة ما تثيره لجنة 

المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في 
الشركة.

وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وقد عقدت اللجنة 
أربعة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية في 
٢٠٢٢/١٢/٣١م، ويوضح الجدول التالي أسماء األعضاء 

وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة وتواريخ 
انعقادها:

الفرص االستثمارية المقترحة من قبل إدارة الشركة، 
التأكد من التزام الفرص االستثمارية المقترحة 

باألنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة، ضمان 
توافر الموارد الاكفية لالستثمار، دراسة التقارير 

الدورية من اإلدارة التنفيذية عن سير أعمال الفرص 
االستثمارية الموافق عليها، أي اختصاصات أخرى 

تلكف بها اللجنة من مجلس اإلدارة.
وتتكون اللجنة من خمسة أعضاء، وقد عقدت 

اللجنة ثالثة اجتماعات خالل السنة المالية المنتهية 
في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ويوضح الجدول التالي أسماء 

األعضاء وسجل حضور لك عضو الجتماعات اللجنة 
وتواريخ انعقادها:

لجنة المخاطر في )ينساب( سجل الحضور لعام 2022م

أعضاء لجنة المخاطر
االجتماع األول

14 مارس
االجتماع الثاني

23 يونيو
االجتماع الثالث

01 سبتمبر
االجتماع الرابع

25 ديسمبر

حضرحضرحضرحضراألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

حضرحضرحضرحضرالمهندس سميح بن سليمان الصحفي

حضرحضرحضرحضراألستاذ ثامر بن عبدهللا الحمود

لجنة المخاطر في )ينساب( سجل الحضور لعام 2022م

أعضاء لجنة االستثمار
االجتماع األول

20 فبراير
االجتماع الثاني

30 يونيو
االجتماع الثالث

14 أكتوبر

حضرحضرحضرالمهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

حضرحضرحضراألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

حضرحضرحضراألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

حضرحضرحضرالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

حضرحضرحضرالمهندس محمد بن علي بازيد

وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة 
بمناقشتها خالل اجتماعاتها عن السنة المالية 

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:
    االطالع على نتائج تقييم مستوى التقدم إلدارة . ١

المخاطر في الشركة.
    االطالع على المخاطر العالمية التي قد تؤثر . ٢

على أعمال الشركة..
االطالع على خطة برنامج استمرارية األعمال . ٣

للعام ٢٠٢٢م.

وفيما يلي أهم المواضيع التي قامت اللجنة 
بمناقشتها خالل اجتماعاتها عن السنة المالية 

المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م:
    مناقشة مستجدات المشاريع.. ١
    تطورات المشاريع المندرجة تحت استراتيجية . ٢

االستثمار. 
    االطالع على خطة الشركة والهيلك الفني . ٤

المعين لتنفيذ أعمال معالجة بعض المشالك 
الفنية. 

االطالع على المخاطر المحتملة بسبب الحرب . ٥
الروسية األوكرانية التي من الممكن أن تؤثر 

على أعمال الشركة.
    االطالع على مستجدات سجل المخاطر في . ٦

الشركة.
االطالع على أعمال مراجعة التقييم السنوي. . ٧
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الوظائف الحالية والسابقة والمؤهالت العلمية والخبرات لكبار التنفيذيين بالشركة:

الوظيفة الحالية
رئيس الشركة 

الوظائف السابقة والخبرات
عمل لدى شركة ينبع السعودية للبتروكيماويات  	

)ينبت( وتدرج في عدة مناصب فنية وقيادية اكن 
أخرها مدير عام الصيانة، ثم انتقل إلى الشركة 

العربية لأللياف الصناعية )ابن رشد( كمدير عام 
للشؤون الفنية ثم مدير عام التشغيل ثم رئيسًا 
للشركة، انتقل بعدها كرئيس لشركة )ينساب(.

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي- تشغيل البوليمرات

الوظائف السابقة والخبرات
عمل كمهندس عمليات لدى شركة )كيميا(،  	

التحق بعدها في تأسيس مشروع شركة )كيان 
السعودية( وتدرج في عدة مناصب منها مدير 

أعلى لعمليات تشغيل الفينوليكس ثم مديرا 
أعلى لتشغيل األوليفينات. ثم انتقل للعمل في 

)ينساب( كمدير أعلى تشغيل البولي بروبلين 
ومدير أعلى تشغيل األوليفينات.

المهندس
محمد بن علي بازيد

المهندس
جهاد بن حسن شامي

خبرة في مجال التشغيل والصيانة وتخطيط وإدارة 
المشاريع والشؤون الفنية واالعتمادية في الشراكت 

البتروكيماوية.

ويحمل المهندس محمد درجة الباكلوريوس في 
الهندسة المياكنيكية باإلضافة إلى العديد من 

الدورات المتخصصة في المالية و اإلدارة والقيادة 
التنفيذية من كبريات معاهد األعمال واإلدارة.

خبرة في هندسة العمليات والتشغيل وإدارة 
المشاريع في الشراكت البتروكيماوية.

ويحمل المهندس جهاد درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكيميائية التطبيقية.

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي - تشغيل الكيماويات 

الوظائف السابقة والخبرات
مدير تنفيذي التشغيل الشركة العربية لأللياف  	

الصناعية )ابن رشد(

مدير أعلى الصحة والبيئة واألمن والسالمة شركة  	
ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي- الصيانة

الوظائف السابقة والخبرات
مدير أعلى الصيانة المركزية شركة ينبع  	

السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

مدير أعلى صيانة الكيماويات شركة ينبع  	
السعودية للبتروكيماويات )ينبت(

مدير صيانة البوليمرات شركة ينبع السعودية  	
للبتروكيماويات )ينبت( 

المهندس
ماجد بن حاسن األحمدي

المهندس
طارق بن سعد الظاهري

مدير أعلى إدارة البولي ايثلين عالي الكثافة شركة  	
ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب(

مدير عمليات الكيماويات شركة ينبع الوطنية  	
للبتروكيماويات )ينساب(

مهندس عمليات شركة ينبع الوطنية  	
للبتروكيماويات )ينساب(. 

خبرة في هندسة العمليات والتشغيل في الشراكت 
البتروكيماوية.

ويحمل المهندس ماجد درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكيميائية.

مدير صيانة المنافع شركة ينبع السعودية  	
للبتروكيماويات )ينبت( 

مدير قسم األجهزة الدقيقة شركة ينبع  	
السعودية للبتروكيماويات )ينبت( 

مهندس اعتمادية شركة ينبع السعودية  	
للبتروكيماويات )ينبت( 

خبرة في عمليات الصيانة في الشراكت البتروكيماوية.
 

ويحمل المهندس طارق درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكهربائية.

اإلدارة التنفيذية
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الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي – الشؤون الفنية 

الوظائف السابقة والخبرات
عمل كمهندس فحص للمعدات الثابتة لدي شركة 
أرامكو، ثم التحق كمهندس فحص للمعدات الثابتة 

في مرحلة تأسيس مشروع شركة ينساب )شركة 
ينبع الوطنية للبتروكيماويات( وتدرج في عدة 

مناصب منها مدير الصيانة لمصنع البولي إيثلين 
عالي الكثافة ثم مدير الصيانة في مصنع األوليفينات 

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي – دعم المشاريع التوسعية

الوظائف السابقة والخبرات
مهندس إنتاج اإليثلين، مشرف إنتاج اإليثلين، مدير 

عام العمليات، مدير عام األوليفينات، مدير عام 
البوليمر في شركة )ينبت(. انتقل بعدها للعمل في 

)ينساب( كمدير تنفيذي لتشغيل الكيماويات. 
مدير تنفيذي - تشغيل البوليمرات. 

 المهندس
حسام بن سعود الحجيلي

المهندس 
خالد بن محمد الصبحي

ثم مديرا أعلى إلدارة الصيانة ألعمال الصيانة الرئيسية 
و الدورية لاكمل الشركة ثم مديرا أعلي إلدارة الفحص 

للمعدات الثابتة ثم مديرا إلدارة األصول الهندسية.

خبرة في الهندسة المياكنيكية والفحص والصيانة 
للمعدات الثابتة وإدارة المشاريع في الشراكت 

البتروكيماوية.

ويحمل المهندس حسام درجة الباكلوريوس في 
الهندسة المياكنيكية التطبيقية.

خبرة في عمليات البتروكيماويات، هندسة العمليات، 
اإلدارة، اإلنتاج والسالمة.

ويحمل المهندس خالد درجة الباكلوريوس في 
الهندسة الكيميائية.

الوظيفة الحالية
مدير تنفيذي المالية والتخطيط

أمين عام مجلس اإلدارة

الوظائف السابقة والخبرات
محلل مالي أعلى بقطاع الشئون المالية واإلدارية  	

بالهيئة الملكية للجبيل وينبع )مشروع ينبع(.

محلل أعلى ميزانيات ونظم التحكم في التاكليف  	
بشركة مرافق الكهرباء والمياه للجبيل وينبع 

)مرافق(

انتقل بعدها للعمل ضمن فريق مشروع )ينساب( 
٢٠٠٧م، حيث قاد الفريق المختص بتطبيق أنظمة 

 األستاذ
عبدالكريم بن هاشم المالكي

المشاريع )SAP-PS( النظام الموحد )SAP(، وتدرج 
في عدة مناصب منها: 

مديرًا أعلى إلدارة المراجعة الداخلية. 	

مديرًا للتقارير المالية. 	

عضوية العديد من اللجان الداخلية. 	

خبرة في اإلدارة المالية والمراجعة الداخلية، محاسبة 
التاكليف، المحاسبة المالية، الخزينة، تخطيط األعمال، 

وحوكمة الشراكت. 

ويحمل األستاذ عبدالكريم درجتي الماجستير المهني 
والباكلوريوس في المحاسبة.
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ثانيًا: كبار التنفيذيين
وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة

نهاية العامبداية العام
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----٢,٥٥٣--٢,٥٥٣المهندس محمد بن علي بازيد

--------المهندس جهاد بن حسن شامي

----٢٥--٢٥المهندس ماجد بن حاسن األحمدي

٣,٣٣٣%٣,٣٣٣--٣,٣٣٣---المهندس طارق بن سعد الظاهري

--------المهندس حسام بن سعود الحجيلي

٢,٤٨٣%٢,٤٨٣--٢,٤٨٣---المهندس خالد بن محمد الصبحي

--------األستاذ عبدالكريم بن هاشم المالكي

--------المهندس ماهر بن عبدالمعطي حسين

وصف ألي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة 
الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من 

شراكتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خالل السنة المالية 
األخيرة

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

نهاية العامبداية العام
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--------المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين

----٣٥،٠٠٠--٣٥,٠٠٠المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين

-99%99٠--١٠--١.٠٠٠الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

----١٠,٠٠٠--١٠,٠٠٠األستاذ إبراهيم بن محمد السيف

----١--١األستاذ خالد بن براهيم الرببعه

--------المهندس سميح بن سليمان الصحفي

--------المهندس فيصل بن معيض آل بحير

يحدد مجلس اإلدارة - بناء على توصية لجنة 
الماكفآت والترشيحات -ماكفآت لك من عضو مجلس 

اإلدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو 
اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

التنفيذيين، وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة 
من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس 

اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة 
من الجمعية العامة للشركة. وعليه يستحق العضو 

الماكفآت الممنوحة له بناء على ذلك.

سياسة الماكفآت
في ضوء األحاكم المنظمة لماكفآت أعضاء مجلس 

اإلدارة ولجانه المنبثقة والمنصوص عليها في 
نظام الشراكت، والئحة حوكمة الشراكت، والضوابط 

واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذًا لنظام الشراكت 
الخاصة بالشراكت المساهمة المدرجة، ونظام 

الشركة األساس، تكون ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين وفقًا للمبادئ 

وللقواعد التالية:

 أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة
ولجانه المنبثقة

 يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة  	
الماكفآت والترشيحات -ماكفآت أعضاء مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة وفقًا للمبادئ التالية:

أن يكون تنظيم الماكفآت متوافقَا مع أهداف 	 
الشركة االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز أعضاء 

مجلس اإلدارة ولجانه المنبثقة على تحقيق تلك 
األهداف، وتعزيز قدرة الشركة وتنمية أعمالها 

واستدامتها.
أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة 	 

ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات 
المطلوبة.

أن تكون عاماًل في جذب أعضاء لمجلس اإلدارة 	 
من ذوي الخبرات والمؤهالت المطلوبة لتعزيز 

قدرة الشركة في تحقيق أهدافها.
يستحق عضو مجلس اإلدارة ماكفأة سنوية  	

مقدارها ٢٠٠,٠٠٠ ريال سعودي، وذلك مقابل 
عضويته في المجلس.

يستحق عضو مجلس اإلدارة المشارك في اللجان  	
المنبثقة عنه )بما في ذلك لجنة المراجعة( 

ماكفأة سنوية مقدارها ١٥٠,٠٠٠ ريال سعودي 
سواًء اكن العضو مشاراًك في لجنة واحدة أو عدة 

لجان.

يستحق العضو )من غير أعضاء مجلس اإلدارة(  	
المشارك في إحدى لجان المجلس )بما في ذلك 

لجنة المراجعة( ماكفأة سنوية قدرها ١٥٠,٠٠٠ ريال 
سعودي سواًء اكن العضو مشاراًك في لجنة واحدة 

أو عدة لجان. 
ارتاكب العضو عمل ُمِخل بالشرف واألمانة أو 	 

بالتزوير أو بمخالفة األنظمة واللوائح في 
المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

عند إخالله في القيام بمسؤولياته ومهامه 	 
وواجباته مما يترتب عليه ضرر بمصلحة الشركة.

إنهاء العضوية – بقرار من الجمعية العامة-	 
بسبب التغيب عن ثالثة اجتماعات متتالية خالل 

سنة واحدة دون عذر مشروع يقبله مجلس 
اإلدارة. 

ثانيا: كبار التنفيذيين
يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة  	

الماكفآت والترشيحات -ماكفآت كبار التنفيذيين، 
على أن تكون وفقًا للمبادئ التالية:

أن تكون الماكفآت والتعويضات متوافقة مع 	 
أهداف الشركة االستراتيجية، وعاماًل لتحفيز 
كبار التنفيذيين على تحقيق تلك األهداف، 

وتعزيز قدرة الشركة وتنمية أعمالها 
واستدامتها.

أن تكون مالئمة لطبيعة أعمال الشركة 	 
ونشاطها وحجمها، والمهارات والخبرات 

المطلوبة.
أن تمكن الشركة من استقطاب كبار التنفيذيين 	 

ذوي القدرات والمهارات والمؤهالت الالزمة 
لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها.

أال تسبب أي تعارض في المصالح من شأنه أن 	 
يؤثر سلبا على مصلحة الشركة وقدرتها على 

تحقيق أهدافها.

 ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية
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تبين الجداول التالية ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين:

الماكفأة المتغيرةالماكفأة الثابتة
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أواًل: األعضاء المستقلين

٢٢٤ ---- -- -- -- -- --٢٢٤ -- -- -- ١٥9 ٢٠٠الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

٢٣9 ---- -- -- -- -- --٢٣9 -- -- --٢٠٠١٥٢٤األستاذ إبراهيم بن محمد السيف

٢٣٦ ---- -- -- -- -- --٢٣٦ -- -- --٢٠٠١٥٢١األستاذ خالد بن براهيم الربيعه

٦99 ---- -- -- -- -- --٦99 -- -- --٥٤ ٤٥ ٦٠٠المجموع

ثانيًا: األعضاء غير التنفيذيين

المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس 
٢٢٤ ---- -- -- -- -- --٢٢٤ -- -- --٢٠٠١٥9الدين)٢(

٢٣٠ ---- -- -- -- -- --٢٣٠ -- -- --٢٠٠١٥١٥المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين )٢(

٢٢٧ ---- -- -- -- -- --٢٢٧ -- -- --٢٠٠١٥١٢المهندس سميح بن سليمان الصحفي )٢(

٢٣٠ ---- -- -- -- -- --٢٣٠ -- -- --٢٠٠١٢١٨المهندس فيصل بن معيض آل بحير )٢(

9١١ ---- -- -- -- -- --9١١ -- -- --٨٠٠٥٧٥٤المجموع

)١(  المبلغ المعين في الجدول أعاله يمثل الماكفأة السنوية بناء على الفترة التي قضاها العضو في عضوية مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١، وقد تم صرفها 
بعد أن تمت الموافقة عليها من الجمعية العامة التي عقدت في شهر مارس من العام ٢٠٢٢م. 

)٢( الماكفأة الثابتة )المبلغ المعين( في الجدول أعاله دفعت إلى حساب شركة سابك بناًء على طلب العضو.

 أ.ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة
ماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ )بآالف الرياالت 

السعودية(:

 ب.ماكفآت أعضاء اللجان
ماكفآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م 

)بآالف الرياالت السعودية(:

المجموعبدل حضور الجلساتالماكفآت الثابتة )عدا بدل الحضور(العضو

أعضاء لجنة المراجعة

١٥٠١٥165األستاذ إبراهيم بن محمد السيف

١٥٠١٥165المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين)١(

١٥٠١٥165األستاذ خالد بن علي القرني)١(

أعضاء لجنة الماكفآت والترشيحات

١٥٠9159الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس

١٥٠9159المهندس فيصل بن معيض آل بحير)١(

١٥٠9159األستاذ الوليد بن فهد السناني)١(

أعضاء لجنة المخاطر

١٥٠١٢162األستاذ خالد بن براهيم الربيعه

١٥٠١٢162المهندس سميح بن سليمان الصحفي )١(

١٥٠١٢162األستاذ ثامر بن عبدهللا الحمود

أعضاء لجنة االستثمار 

١٥٠9159المهندس عبدالرحمن ين أحمد شمس الدين)١(

99شاملة في لجنة الماكفآت والترشيحاتالمهندس فيصل بن معيض آل بحير

99شاملة في لجنة المراجعةاألستاذ إبراهيم بن محمد السيف

99شاملة في لجنة المخاطراألستاذ خالد بن براهيم الربيعه

١٥٠9159المهندس محمد بن علي بازيد)١(

)1( الماكفأة الثابتة في الجدول أعاله دفعت إلى حساب شركة سابك بناًء على طلب العضو.

ثالثًا: توضيح العالقة بين الماكفآت الممنوحة 
وسياسة الماكفآت المعمول بها، وبيان أي 

انحراف جوهري عن هذه السياسة.
يحدد مجلس اإلدارة – بناء على توصية لجنة 

الماكفآت والترشيحات -ماكفآت لكًا من عضو مجلس 
اإلدارة وعضو اللجنة من أعضاء مجلس اإلدارة وعضو 

اللجنة من غير أعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين، وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة 

من مجلس اإلدارة وسياسة الماكفآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة ولجانه المنبثقة وكبار التنفيذيين المعتمدة 
من الجمعية العامة للشركة. وعليه يستحق العضو 

الماكفآت الممنوحة له بناء على ذلك.

 ج. ماكفآت كبار التنفيذيين
ماكفآت كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي التي دفعت خالل السنة المالية 

المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠٢٢ )بآالف الرياالت السعودية(:

الماكفأة المتغيرةالماكفأة الثابتة
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خمسة من كبار 
٢٤7,724-- ٢,٠٥١-- ١,٥٤٠٥١١----٤,١٣٠١,٢٦٧٢٥٢٥,٦٤9التنفيذيين

٢٤7,724-- ٢,٠٥١-- ١,٥٤٠٥١١----٤,١٣٠١,٢٦٧٢٥٢٥,٦٤9المجموع
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ونظرًا للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة أوصت لجنة الماكفآت والترشيحات مجلس اإلدارة بالموافقة على 
ماكفأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والتي سيتم صرفها بعد موافقة 

الجمعية العامة في اجتماعها المقرر في مارس ٢٠٢٢م، على النحو التالي )بآالف الرياالت السعودية(:

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
تقوم )سابك( وبعض شراكتها بتسويق وبيع منتجات الشركة وتوريد المواد الخام لها ودعمها بالتراخيص 
التقنية والخدمات المشتركة وبالخبرات اإلدارية والتقنية والفنية والقانونية وتقديم خدمات مناولة المواد 

والمواد الخام وغيرها من الخدمات والعقود، كما تقوم الشركة بتوريد خدمات ومواد لبعض شراكت سابك، 
والتي تعتبر من أعمال داخل المجموعة.

نهاية العضويةبداية العضويةاالسمالرقم
عدد أيام 
العضوية

الماكفأة 
المستحقة

 المهندس عبدالرحمن بن أحمد شمس الدين1
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠رئيس مجلس اإلدارة

 المهندس ماجد بن عبداإلله نورالدين٢
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠نائب رئيس مجلس اإلدارة

 الدكتور أحمد بن عبدهللا المغامس٣
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ إبراهيم بن محمد السيف٤
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠عضو مجلس اإلدارة

 األستاذ خالد بن براهيم الرببعه٥
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠عضو مجلس اإلدارة

 المهندس سميح بن سليمان الصحفي٦
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠عضو مجلس اإلدارة

 المهندس فيصل بن معيض آل بحير٧
٢٠٢٢/٠١/٠١٢٠٢٢/١٢/٣١٣٦٥٢٠٠عضو مجلس اإلدارة

1,400المجموع
)١( دفعت الماكفأة السنوية خالل شهر يناير ٢٠٢٣م.

)٢( الماكفأة السنوية في الجدول أعاله تدفع إلى حساب شركة سابك بناًء على طلب العضو.
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