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المحتــــــــــــــويات
 

تقرير مجلس اإلدارة أواًل
 

 والنشاط التأسيس .

 التشغيل واإلنتاج .

الخطط والتوقعات المستقبلية والمخاطر .

التسويق والمبيعات .

 األصول والخصوم ونتائج األعمال .

التحليل الجغرافي لإليرادات .

 التشغيلية العملياتالفروقات الجوهرية في  .

القانونيينللمحاسبيناإليضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية  .

 سياسة توزيع األرباح .

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

 المعلومات المتعلقة بقروض الشركة .

وصف ألنشطة أدوات الدين .

تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه .

اجتماعات مجلس اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع .

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينمصالح أعضاء  .

 المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين .

التنازل عن الرواتب والتعويضات .

التنازل عن األرباح .

العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها .

 المدفوعات النظامية المستحقة .

ظفي الشركةالمخصصات لمصلحة مو .

لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها .
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الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة .

نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة الداخلية .

حوكمة الشركات .

عالقة ذاتف اطرأو الشركةوصف ألي صفقة بين  .

والصحة المهنية السالمة والبيئة واألمن الصناعي .

الموارد البشريةاستثمار  .

الجودة الشاملة .

المسؤولية االجتماعية .

االستدامة .

االعتمادية .

إقرارات مجلس اإلدارة .

التواصل مع المساهمين والمستثمرين .

تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية .

التوصيات .

الكلمة الختامية             

 تقرير مراجع الحسابات الخارجي والقوائم المالية :ثانيًا
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 أعضاء مجلس اإلدارة

 الرئيس:
 المهندس مطلق بن حمد المريشد       

 األعضاء:
 األستاذ فواز بن محمد الفواز       

 األستاذ علي بن معيض الشمراني       

 المهندس سامي بن محمد العصيمي       

 بن أسعد أبو النصر األستاذ عبدالكريم       

 أحمد بن عبدالله المغامس الدكتور       

 المهندس قاسم بن صالح الشيخ       

 رئيس الشركة:
 المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ       
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 تقرير مجلس اإلدارة 

 

 وبركاته،السالم عليكم ورحمة الله 

تقريره الســـنوي  الكرام الشـــركة للبتروكيماويات )ينســـاب( أن يقدم لمســـاهمييســـر مجلس إدارة شـــركة ينبع الوطنية 

الشــــركات  مع متطلبات الئحة حوكمة يتالءمتم إعداده بما م، الذي ديســــمبر  للســــنة المالية المنتهية في 

 ،وقواعد التســجيل واإلدراج الصــادرة عن هيئة الســول المالية ونظام الشــركات الســعودي والنظام األســاســي للشــركة  

معلومات عن أنشــــــطة الشــــــركة وأدائها وإنجازاتها ومركزها الماليو وفقًا لما ورد في الحســــــابات التقرير يقدم حيث 

صـــناعة المنتجات البتروكيماوية  دعمو تنمية حقول مســـاهميها،في  يعكس أداء الشـــركة بماوذلك الختامية للشـــركة 

 .اهمتها في تعزيز االقتصاد الوطنيالوطنية ومس
 

ويطيب لمجلس اإلدارة أن يتقدم بجزيل الشــــــــكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشــــــــريفين، وســــــــمو ولي عهده 

لدعم غير المحدود للقطاع االقتصـــــاد الوطني، الســـــيما ا  وازدهاراألمين، والحكومة الرشـــــيدة على ما قدموه لدعم 

 .الصناعي
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 والنشاط: التأسيس. 

هــــــ )الموافق محرم  شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( هي شركة مساهمة سعودية تأسست في 

حصلت الشركة على    و ، وبسجل تجاري رقم  القرار الوزاري رقم م( بموجبفبراير  

 . م( أغسطس هـ )الموافق رجب  ، وتاريخ ص/الترخيص الصناعي رقم 
 

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

ناعات للشركة السعودية للص     %مملوكة بنسبة   هي. وت سعودية للسهم   ريــــــــــــاالسهمو بقيمة اسمية تبلغ عشرة     

 .للقطاع الخاص واألفراد %األساسية )سابك(، ونسبة 
 

بدأ مجمعها الصـــــــناعي في مدينة ينبع الصـــــــناعية، الذي   خالل إنتاج المواد البتروكيماوية من في تعمل )ينســـــــاب(  

ت المختلفةو المنتجاأربعة ماليين طن ســـــــنويًا من تزيد عن م بطاقة إنتاجية مارس  التشـــــــغيل التجاري في 

 :وفقًا للجدول التالي
 

 المنتجات
 الكمية

 )ألف طن متري سنويًا(

  اإليثيلين

  البروبيلين

  البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي

  البولي إيثيلين عالي الكثافة

  البولي بروبيلين

  جاليكول اإليثيلين

  ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر

  البيوتين

  البنزين

إكس( –مزيج الزايلين و التولوين )تي    

 , المجموع
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  :اإلنتاج. التشغيل و

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

مقارنة بالكميات المنتجة خالل العام  %وذلك بارتفاع نســــــبته نهائية،التي يتم تحويلها إلى منتجات و والبيوتين

لمصــــــــانع   النخفاض عدد أيام التوقفاتويعود ســــــــبب االرتفاع نظرًا  ألف طن متري،  ,التي بلغت و ،م

  م. م مقارنة بالعام الشركة خالل العام 
 

لكميات اإلنتاج بمصانع الشركة:يوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية 

 
 

مالحظة : منتجات أخرى تشمل البيوتين، وميثيل ثالثي بوتيل اإليثر، ومزيج التولوين والزايلين   

:والمخاطرالخطط والتوقعات المستقبلية . 

 ،وفق الخطط االســتراتيجية المرســومة من قبل مجلس اإلدارة في إدارة عملياتها التشــغيلية للمصــانع  (ينســاب)تعمل 

 وإدارة المخاطر ومراقبة األداء والتنفيذ الشــامل في الشــركة والتي تهدف إلى تنمية حقول مســاهميها وتعزيز قدرات 

 .األسوال التنافسية في مختلف الشركة
 

والعالمية، وتوســيع قاعدة زبائنها  واإلقليمية منتجاتها في مختلف األســوال المحلية تعمل الشــركة على تســويق وبيع 

 مع )سابك(. المبرمةمن خالل اتفاقية تسويق منتجاتها 
 

وتعمل على  ،معرضـــة لتقلبات أســـعار المنتجات البتروكيماوية-صـــفها إحدى الشـــركات البتروكيماويةبو-إن )ينســـاب( 

 المباعة.وتكاليف، وزيادة الكميات المنتجة ال تخفيضالحد من هذه التأثيرات من خالل 

32%

9%

9%2%

24%

11%

8%

5%

االيثيلين

البروبلين

البولي بروبيلين

البنزين

جاليكول االيثيلين

فه الخطيالبولي ايثيلين منخفض الكثا

البولي ايثيلين عالي الكثافه  

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

وفق عار الفائدة لجزء من قروضــــــها ارتفاع أســــــمقابل عمليات التحوط القائمة التي ارتبطت بها الشــــــركة الســــــلعية و

 . المبرمة مع المقرضينشروط االتفاقيات 
 

ما هو خطر أو قابل لالشــتعال،  ومن هذه المواد ،ع وتســويق المنتجات البتروكيماويةيتضــمن نشــاط الشــركة تصــني   

تتولى الشـــــــركة تدريب وللحد من هذه المخاطرو  ،التعامل مع مواد خطرةكما هو الحال في أية أنشـــــــطة تتضـــــــمن  

 . وحماية البيئة العاملين بشكل مستمر في جميع مجاالت السالمة
 

تلتزم الشركة بمبادئ االستدامة باستخدامها مواد صديقة للبيئة، والتخلص من       ،لحد من المخاطر البيئيةاوفي إطار 

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

ــناعية قد تتعرض   ــركات الصـ ــاب( كباقي الشـ ــغيلية كما أن )ينسـ للحد من مخاطر و ،إلى بعض التوقفاتوحداتها التشـ

إلى جانب قيامها بالتأمين على جميع أصولها  وحداتها،ة الشاملة لجميع االعتمادي برنامجتطبق الشركة  هذه التوقفات

وأعمالها.

التي تســــهم في رفع مســــتوى  كما تقوم الشــــركة بالمتابعة المســــتمرة إلدارة تلك المخاطر وعمل اإلجراءات الوقائية  

  .تأثيرها من والحد الوعي
 

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

 حصل في سعر اللقيم سيؤثر على ربحية الشركة.السعودية، وأي تغيير يفي 
 

بما يتماشــى مع معايير  ،مبأعمال الصــيانة الوقائية لمجمع الشــركة خالل شــهر ابريل   القيامالشــركة تعتزم كما 

ــناعة ــيانة العالمية في هذه الصــ ــ ،الصــ ــركة لمدة حيث ســ ــنع جاليكول  يومًا و يتم ايقاف مجمع الشــ يومًا لمصــ

ما تم اإلعالن عنه بموقع الســول المالية وفق وذلك  ،إلجراء الصــيانة واإلصــالحات الالزمة خالل تلك الفترة  اإليثيلين

 م.//السعودية )تداول( بتاريخ 

التسويق والمبيعات:. 

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

  .%بلغ نسبته  بارتفاعألف طن متري،  

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

 .مليون ريال سعودي، وذلك بارتفاع قدره  ,التي بلغت  ،م

 البيعية والتســـويقية، التي شـــملت جميع األســـوال المحلية واإلقليمية والعالمية، من تقوم )ينســـاب( بجميع عملياتها و

ــابك(  ــيق بينها وبين )ســـ ــورل الرئيس- خالل التنســـ ــول، والتوقعات -المســـ من خالل لجنة تتولى مراجعة اتجاهات الســـ

 ي المنتجات.المستقبلية لألسعار، وتكاليف المنتجات واعتماد الحد األدنى المقبول للسعر العائد لصاف
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 حسب المنتجات:بيوضح الرسم البياني التالي النسبة المئوية إليرادات المبيعات    

 

 .مالحظة: منتجات أخرى تشمل البيوتين، ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر ومزيج التولوين والزايلين   

 

 :األصول والخصوم ونتائج األعمال. 

 ,بلغ الذي م، لعام اصافي ربح ب مقارنةم، لعام لسعودي  ريـالمليون  ,صافي األرباح  بلغ

ــالمليون  نخفاض إلى انخفاض متوســط أســعار بيع بعض  اليعود ســبب ا، و%. نســبته بانخفاضســعودي،  ريـــــــــــ

ــص الزكاة وانخفاض                           المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة لزيادة حجم الكميات المباعة وكذلك زيادة مخصــــــــ

 اإليرادات األخرى بالرغم من انخفاض تكلفة التمويل.
 

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

 .% نسبته بانخفاضم، سعودي لعام  ريـالمليون 
 

ــالمليون  من  ارتفعتحققت الشــركة ارتفاعًا في حقول المســاهمين، حيث  كما  عام بنهاية الســعودي  ريـــــــــــ

 .% نسبتهم، بارتفاع سعودي بنهاية العام  ريـالمليون  م، إلى 

 

 

15%

4%

43%

20%

14%

4%

البولي بروبيلين

البنزين

جاليكول االيثيلين

افه الخطيالبولي ايثيلين منخفض الكث

البولي ايثيلين عالي الكثافه 

منتجات أخرى
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 ت(:ريـاالقائمة الدخل )بآالف ال

مالبيان مم م م 

 41,4415,9 41,0,1390 4101115,9المبيعات

()() (,,3114515) (311,91900) (319,91559)المبيعات تكلفة

 3,,0,,200 ,,2033408 20,780,36إجمالي الدخل

 11,45, 41192, 111590اإليرادات األخرى

 2004,03,3 203320,28 70000,,20إجمالي اإليرادات

ــاريف توزيع عمومية و مصــــــ

وإدارية
(,991,,1) (,,11901) (,,,13,0) ()()

()() (351329,) (041921,) (12,3,,,)مصاريف أخرى

()() (441314) (1121039) (0,,10,1)الزكاة

 304460262 306440630 ,30488082صافي الربح بعد الزكاة

 ت(:ريـاالقائمة المركز المالي )بآالف ال

 مممم مالبيان

 01,0,1295 3129114,3 219431,00موجودات متداولة

 1215,01323 13111919,3 1914211120 غير متداولة موجودات

 3302770436 0863,,,330 ,330468042الموجوداتإجمالي 

 ,19211,2, 112915,1, 13001,35,مطلوبات متداولة

قروض طويلــة األجــل والمطلوبــات 

األخرى
91,041905 0139,1955 314001459 

 1,14311195 1,,10159,1 5,,10100,1حقول المساهمين

وحــقــول  الــمــطــلــوبـــــاتإجــمـــــالــي 

المساهمين
330468042,  3302770436 
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. التحليل الجغرافي لإليرادات:

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

 
 

 الفروقات الجوهرية في العمليات التشغيلية:. 
 

 التغييراتتريـاالبآالف الالبند

()و )+( أ

نسبة التغيير

م  م 

  المبيعات
4101115,9 41,0,1390 1021,94 1639% 

 %,969 ,40110, (311,91900) (319,91559) تكلفة المبيعات

عمومية و توزيع مصاريف 

 وإدارية
(,991,,1) (,,11901) 1,1925 06,9% 

 الربح التشغيلي
3074308,3 30,,30,2, (03,0324) (30,3)% 

 

متوســط أســعار بيع بعض المنتجات وارتفاع تكلفة المبيعات نتيجة إلى انخفاض  التشــغيلي ربحال انخفاضيعود ســبب 

 .لزيادة حجم الكميات المباعة
 

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

م وفقًا لمعايير المحاسبة المتعارف  //تم إعداد القوائم المالية للشركة خالل السنة المالية المنتهية في    

 .ة السعودية للمحاسبين القانونيينعليها والصادرة عن الهيئ

11%

25%

45%

9%

10%

أمريكا

الشرق األوسط

أسيا 

أفريقيا

اوروبا
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 :. سياسة توزيع األرباح

ــاص ــى   يعد توزيع األرباح من اختصـــ ــية مجلس اإلدارة، حيث تتماشـــ ــركة بناًء على توصـــ الجمعية العامة العادية للشـــ

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

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

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

 متى بلغ االحتياطير المذكور نصف رأس المال.

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

 كوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.لت

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

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

رباح."الباقي بعد ذلك إن وجد كحصة إضافية من األ
 

ــية مجلس اإلدارة للجمعية العامة ومقدارها وتعتمد توزيعات األرباح ــافية المحققة  على توصـــــ بناء على األرباح الصـــــ

 إضافة إلى االعتبارات القانونية والنظامية األخرى. والتدفقات النقدية للشركة،
 

ــى مجلس اإلدارة ــاهمينعلى نقدية توزيع أرباح الجمعية العامة باعتماد  وقد أوصـ والتي بلغت قيمتها اإلجمالية  المسـ

ســبق  حيث، من القيمة األســمية للســهم  %5,والتي تمثل   ( رياالت عن كل ســهم,بواقع ) مليون ريال، 1,39260

ــف األول من العام     20.,99 توزيع ان اقر مجلس اإلدارة  ( ريال لكل    160) م، بواقع519,مليون ريال عن النصــــــــ

( ريال عن كل 160) مليون ريال بواقع 99,620 ، وسـيتم صـرف  القيمة األسـمية للسـهم  من  %10والتي تمثل  سـهم 

ــهم ــهم  %10والتي تمثل   ســـ ــمية للســـ ــف الثاني من العام من القيمة األســـ وذلك بعد موافقة الجمعية  م519, للنصـــ

 .على توزيعها العامة
 

 :التنفيذيينء مجلس اإلدارة وكبار التغير في ملكية األسهم ألشخاص عدا أعضا. 

ــركة بأي تغيير في      نة     لم يقم أي من المســـــــــــاهمين بتبليغ الشــــــــ ــ ــهم خالل الســــــــ المنتهية في  المالية    ملكية األســــــــ

 م.//
 

 :المعلومات المتعلقة بقروض الشركة. 

ــالمليون  ,القروض وتســــهيالت اإلجارة التمويلية المســــتحقة على الشــــركة  بلغت ســــعودي نهاية العام  ريــــــــــــ

ــالمليون  ,م، لتصـــــبح  القروض  نإ. %نســـــبته م، بانخفاض ســـــعودي بنهاية العام  ريــــــــــــــ

وتســـهيالت اإلجارة التمويلية المســـتحقة على الشـــركة هي لصـــندول االســـتثمارات العامة، ومجموعة من المصـــارف       

على المبرمة حســب االتفاقيات عليها  وقد بدأت )ينســاب( بســداد القروض المســتحقة   .لعالميةالمحلية واإلقليمية وا

 .ميونيو  من  ًاشكل دفعات دورية بدء
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كما شــملت القوائم  .تريـــــــــــــاالف الآالب ميوضــح الجدول التالي القروض المســتحقة على الشــركة بنهاية العام  

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

 رصيد بداية العام المبلغ المقترض الجهة المقرضة
رصيد إضافي 

 خالل العام

المبالغ المدفوعة 

 خالل العام
 تاريخ االنتهاء مدة القرض )سنة( رصيد نهاية العام

ــدول  صــــــــــــــــــنـــــــ

االســــــــــتثمـــــارات   

 العامة

 م//  ,11955103 95511,0  1,551399, 915511,05

ــة   ــاريــ قروض تجــ

ية       ووكاالت إئتمان

 للتصدير

 م//  ,1,59141, 1153,,0  129,1519, 014921055

 م//  1101,11,3 ,30119,  119291,59 11201055, تسهيالت اإلجارة

 3033306,0 003,70402 - 607300,04 13,124,250 المجموع

ــركة    ــافة إلى ذلك، وقعت الشـــــ ــمونة مقابل اإليرادات، إضـــــ اتفاقية احتفاظ بالملكية ودعم مع إن القروض اآلجلة مضـــــ

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

 .القروض
 

:وصف ألنشطة أدوات الدين. 

حقول مشـــابهة ليســـت هناي أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أســـهم، أو أية حقول خيار أو مذكرات حق اكتتاب أو 

كذلك ليست هناي أية حقول تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين   .نحتها الشركة خالل السنة المالية   أصدرتها أو م 

 . نحتها الشركة خالل السنة الماليةقابلة للتحويل إلى أسهم، أو حقول خيار أو شهادات حقول مشابهة أصدرتها أو م

 .ألية أدوات دين قابلة لالسترداد إلغاء من جانب الشركةوأيضًا ليس هناي أي استرداد أو شراء أو 
 

 :كوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائهت. 

ــاء، وقد تم خالل   ــبعة أعضـــ ــة الجمعية العامة العادية اجتماع يتكون مجلس اإلدارة من ســـ ــادســـ المنعقدة بتاريخ  الســـ

 وفقًا ألســــــلوباختيار أعضــــــاء المجلس  تم حيث، همؤأعضــــــاء مجلس اإلدارة التالية أســــــمام تعيين //

الشـــركة بعدم تصـــويت  التزمتفقد  وامتثااًل لمتطلبات حوكمة الشـــركات، ونظام حوكمة الشـــركةالتصـــويت التراكمي، 

:األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين يحق لهم حسب نظام الشركة تعيين ممثلين لهم

مجلس اإلدارة()رئيس         المهندس مطلق بن حمد المريشد  -

مجلس اإلدارة( نائب رئيس)            األستاذ فواز بن محمد الفواز  -

)عضو مجلس اإلدارة(         األستاذ علي بن معيض الشمراني  -
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)عضو مجلس اإلدارة(       المهندس سامي بن محمد العصيمي  -

)عضو مجلس اإلدارة(      عبدالكريم بن أسعد أبو النصراألستاذ  -

)عضو مجلس اإلدارة(   أحمد بن عبدالله المغامس   ورالدكت -

)عضو مجلس اإلدارة(   المهندس قاسم بن صالح الشيخ         -

( من النظام األســــاســــي  ) م( بحســــب ما نصــــت عليه المادة رقم  -مللفترة من ) الثالثةوذلك للدورة 

ــركة ــاءو تعينهم الجمعية العامة العادية    جاء فيهاالتي  للشــ ــبعة أعضــ ــركة مجلس إدارة مؤلف من ســ "يتولى إدارة الشــ

واستثناًء من ذلك   .مدة ثالث سنوات، ويمثل سابك أربعة منهم، على أن يكون من بينهم رئيس مجلس اإلدارة ونائبه  ل

ــنوات، تبدأ من تاريخ الق  ــية أول مجلس إدارة لمدة خمس ســــ ــادر بمعالن تعين الجمعية التأســــــيســــ رار الوزاري الصــــ

تأسيس الشركة".
 

م، ويوضــــــــح الجدول التالي //جلســــــــات خالل الســــــــنة المالية المنتهية في  خمسعقد مجلس اإلدارة 

 :اللجان التابعة لمجلس اإلدارةتصنيف العضوية، وعضوية مجالس اإلدارات و
 

 اسم العضو

 تصنيف العضوية
عضوية مجالس اإلدارات 

 المساهمةللشركات 
 عضوية اللجان

 تنفيذي
ــر    ــيــــــــ غــــــــ

 تنفيذي
 مستقل

     بن حمد المريشد المهندس مطلق

شـــركة كيان الســـعودية، شـــركة اإلنماء  

ــركة اإلنماء طوكيو   ــتثمار، شـــــــ لالســـــــ

مارين، شركة ألمونيوم البحرين )ألبا(،  

 بنك جلف ون بالبحرين  

 

 لجنة المراجعة -     محمد الفوازبن األستاذ فواز 

 لجنة الترشيحات والمكافآت -     األستاذ علي بن معيض الشمراني

  -     محمد العصيمي بن المهندس سامي

     عبدالكريم بن أسعد أبو النصر األستاذ

شركه عبد اللطيف جميل المتحدة 

 شركه مجموعه صافوال ،للتمويل

لهندسه  ةشركه الخطوط السعودي

شركه محمد عبد  الطيران، ةوصناع

 الراجحي واوالده القابضة العزيز

ة شركه انجازات الشباب السعودي

 ة.التدريب المحدود

 لجنة المراجعة

 الترشيحات والمكافآتلجنة  -     أحمد بن عبدالله المغامس الدكتور

     المهندس قاسم بن صالح الشيخ
ــركة مرافق     ــمنت حائل، شـــ ــركة أســـ شـــ

ــل وينبع      ــالجبيـــ ــاه بـــ ــاء والميـــ الكهربـــ

 )مرافق(

 الترشيحات والمكافآتلجنة 
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:اإلدارة وسجل الحضور لكل اجتماع . اجتماعات مجلس

 :ت مجلس اإلدارة وتواريخ انعقادهايوضح الجدول التالي سجل حضور كل عضو الجتماعا
 

 

 اسم العضو

 سجل الحضور  

 االجتماع األول

 م//

 االجتماع الثاني

 م//

االجــتــمــــاع الــثــــالــــث      

 م//

 الرابعاالجتماع 

 م//

االجــتــمــــاع الــخــــامـس    

 م//

 اإلجمالي

حضرحضر ضرححضرحضر دحمد المريشبن مطلق المهندس

 حضرحضر حضرحضرحضرمحمد الفواز بن األستاذ فواز

 حضر حضر حضر حضر حضرمعيض الشمرانيبن األستاذ علي 

 حضر حضر حضر حضر حضرمحمد العصيميبن المهندس سامي 

 - - - حضر حضرالمهندس حسين بن محمد قاضي*

 - - - لم يحضر لم يحضراألستاذ علي بن عبدالله الصانع*

  - - - حضر حضر األستاذ وليد بن أحمد بامعروف*

 حضرلم ي حضر حضر - -عبدالكريم بن أسعد أبو النصر**األستاذ 

 حضر حضر لم يحضر - -أحمد بن عبدالله المغامس** الدكتور

  حضر حضر حضر - - المهندس قاسم بن صالح الشيخ**
 

.م//انتهت عضويتهم في مجلس اإلدارة بتاريخ *  

.م//بدأت عضويتهم في مجلس اإلدارة بتاريخ  **

 

 .مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

ــركة    ــهم الشــ ــالح في أســ ــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين خالل العام هناي بعض المصــ م، تعود لبعض أعضــ

 وأزواجهم وأوالدهم القصرر، وذلك على النحو التالي:

 أواًل: أعضاء مجلس اإلدارة
 

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

 االسم

 العام نهاية بداية العام

 صافي التغيير
ــبــــة   نســــــــــ

 عدد األسهم التغيير
أدوات 

 الدين

ــة  ــبـ نســـــــ

 التملك
 عدد األسهم

أدوات 

 الدين
 نسبة التملك

 %  - -, - - حمد المريشد بن المهندس مطلق

 - - - -  - -  محمد الفواز بن األستاذ فواز

 - - - -  - - معيض الشمرانيبن األستاذ علي 

 - -      - -  - - محمد العصيميبن المهندس سامي 

 -  - -  - - - بن أسعد أبو النصر معبدالكرياألستاذ 

 -  - -  - - -أحمد بن عبدالله المغامس الدكتور

 - - - -  - -  المهندس قاسم بن صالح الشيخ
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 ثانيًا: كبار التنفيذيين
 

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

 االسم

 نهاية العام بداية العام
ــافي  صــــــ

 التغيير

ــبة    نســــــــ

 التغيير
ــدد  عــــــــــــــ

 األسهم

أدوات 

 الدين

ــبة    نســــــــ

 التملك

عـــــــــــــــــدد 

 األسهم

أدوات 

 الدين

بة    ــ نســــــــ

 التملك

 - - - - , - -  عبداللطيف باشيخبن المهندس أسامة 

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

 - - - -  - - أيمن بن محمد عموديالمهندس 

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

 - - - - - - -- ماجد بن حميد الغانميالمهندس 

 - - - - - - -- عمر بن سعيد بادحدح المهندس

 - - - -  - - سلطان بن أحمد الشيخالمهندس 

 

. المكافآت والتعويضات المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين:

التي دفعت كبار التنفيذيين، و يبين الجدول التالي مكافآت ومصـــاريف أعضـــاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة للمجلس 

 :تريـاالم بآالف ال//خالل السنة المالية المنتهية في 

البيان
ــاء مجلس  أعضـــــــ

 اإلدارة التنفيذيين

ــاء مجلس اإلدارة  أعضــ

ــيــن/     ــيـــــذي ــف ــن ــت ــر ال غــي

 المستقلين

من كبار التنفيذيين من ضــمنهم الرئيس  ســتة

التنفيذي والمدير المالي

, - -الرواتب

 - -البدالت والتعويضات

, -المكافآت الدورية والسنوية

 - بدل ومصاريف حضور الجلسات

  - اإلجمالي
 

إلى تحقيق نتائج مالية جيده       -بعد توفيق الله عز وجل    -نظرًا للجهود التي بذلها مجلس اإلدارة، التي أدت بدورها       

ــيحات والمكافآت بمنح أعضــــــــــاء مجلس اإلدارة           ، بواقعريال   اوقدره   مكافأة  أوصــــــــــت لجنة الترشــــــــ

 .م//ريـال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في  
 

 . التنازل عن الرواتب والتعويضات:

 الرواتب أو التعويضات أو المكافأة السنوية.لم يتقدم أحد من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين بالتنازل عن 
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 . التنازل عن األرباح:

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

 :ارة وكبار التنفيذيين مصلحة فيها. العقود التي تكون ألعضاء مجلس اإلد

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

 المدير المالي.
 

 :المدفوعات النظامية المستحقة. 

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

م// م// البند

الزكاة وضرائب جهات غير مقيمة 1991,92

مصلحة التأمينات االجتماعية 1091,

0460877 , اإلجمالي

 المخصصات لمصلحة موظفي الشركة: .

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

 م م البند

  19,1959 نهاية الخدمةمكافأة 

  131945 برنامج االدخار

 141533, قروض وتمليك منازل

 91245 برنامج التقاعد وبدالت أخرى

 4320334 اإلجمالي

 

 . لجان مجلس اإلدارة واختصاصاتها:

لقيام بواجباته النظامية المناطة به ته في ابدور مهم ورئيس لمســــــــــاعدقام مجلس اإلدارة بتشــــــــــكيل لجنتين تقومان 

ــائه المتنوعة  ــتفادة من خبرات أعضـــــــ ــع ًا حيوي ًارافد. وتمثل هاتان اللجنتان تحقيقًا لألداء األمثل، واالســـــــ في وضـــــــ

 :التوصيات، وذلك على النحو التاليالسياسات والبرامج والمراجعة ورفع 

 :أواًل: لجنة المراجعة

 لجنة المراجعة في اآلتي:  اموتتلخص مه

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

 التي حددها مجلس اإلدارة.
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 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. .,

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

، ويراعى عند التوصـــــية اســـــب القانوني وإنهاء التعاقد معه وتحديد أتعابهالتوصـــــية لمجلس اإلدارة بتعيين المح .9

 بالتعيين التأكد من استقالليته.

ــب القانوني، واعتماد أي عمل جديد خارج              .0 بها أثناء    ل أعمال المراجعة التي يكلف  نطا  متابعة أعمال المحاســــــــ

 بأعمال المراجعة. مهقيا

بما يعزز من كفاءة  –إن وجدت -دراســـــــــة خطة المراجعة مع المحاســـــــــب القانوني وإبداء أي ملحوظات عليها  .3

 وفعالية تنفيذ مهمة المراجعة.

 شأنها مع اإلدارة التنفيذية.دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية للشركة، ومتابعة ما يتم ب .2

ــة القوائم المالية األولية  .9 ــنوية الربع -دراسـ ــركة قبل    -سـ ــب القانوني وإدارة الشـ ــتها مع المحاسـ ــنوية ومناقشـ والسـ

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

ــركة وإبداء الرأي حيالها ل     .4 ــبية المتبعة لدى الشــ ــات المحاســ ــياســ ــة الســ مجلس اإلدارة مع مراعاة مالءمتها دراســ

 لطبيعة أعمال الشركة.

ــتعانة بالجهات الخارجية وبيوت الخبرة لتنفيذ بعض المهام التي تقع في نطال أعمالها وتتطلب خبرات                 .15 االســــــــ

 ومهارات خاصة.

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

 أعضاء على النحو التالي:وتتكون اللجنة من ثالثة 

 العضو صفة العضوية

 األستاذ فواز بن محمد الفواز رئيس اللجنة

 األستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر عضو اللجنة

 المهندس ماجد بن عبداإلله نور الدين عضو اللجنة

 المهندس أنس بن سالم الفريدي اللجنةعام أمين 
   

فيما يلي أهم المواضيع التي ، واجتماعات خمسةم //المالية المنتهية في وقد عقدت اللجنة خالل السنة 

 :مناقشتها خالل اجتماعاتها تتم

اقتراح ترشــيح مراجع حســابات الشــركة الخارجي، وقد أوصــت اللجنة لمجلس اإلدارة بالموافقة على ترشــيح      .

م.والسنوية للشركة للعام المالي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية وشركائهم  ديلويتالسادة 

 اســــــتيفائهامراجعة القوائم المالية ربع الســــــنوية والســــــنوية، وتقرير مراجع الحســــــابات الخارجي، للتأكد من   .

مالحظات من اللجنة ذات في موقع تداول. ولم يوجد  نشــرهاوقبل عرضــها على المجلس  لمتطلبات اإلفصــاح

.ونتائجها الماليةتأثير هام على نتائج أعمال الشركة 

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

، وقد تم التوجيه باتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة حيالها.م، واستعراضها مع إدارة الشركة
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نتائج المراجعة الســــــــنوية قناعة اللجنة بفعالية نظام الرقابة  مراجعة فعالية نظام الرقابة الداخلية، وقد أظهرت .

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

اللجنة.بها بأهم األعمال والتوصيات التي قامت خالل اجتماعاته الدورية اإلدارة يتم احاطة مجلس  .
 

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

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

 خارج نطال أعمال المراجعة المكلف بها. 
 

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت ثانيًا:

 وتتلخص مهام اللجنة في اآلتي: 

ــية  . ــات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم     مجلستوصــ ــياســ ــوية المجلس وفقًا للســ ــيح لعضــ       اإلدارة بالترشــ

 .ته بجريمة مخلة بالشرف واألمانةترشيح أي شخص سبق إدان

للقدرات المهارات المناســبة لعضــوية مجلس اإلدارة، وإعداد وصــف المراجعة الســنوية لالحتياجات المطلوبة من  .

والمؤهالت المطلوبة للعضوية، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال المجلس.

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

، واقتراح معالجتها بما يحقق مصلحة الشركة.تحديد جوانب الضعف في مجلس اإلدارة .

من استقاللية األعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل         -بشكل سنوي  -التأكد  .

عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

تلك وضـــع وضـــع ســـياســـات واضـــحة لتعويضـــات ومكافآت أعضـــاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند  .

السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 وتتكون اللجنة من ثالثة أعضاء على النحو التالي:

 العضو صفة العضوية

 المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس اللجنة

 الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عضو اللجنة

 األستاذ علي بن معيض الشمراني عضو اللجنة

 المهندس أسامة بن عبداللطيف باشيخ اللجنةعام أمين 

وفيما يلي أهم المواضــيع التي  .ثالثة اجتماعاتم //وقد عقدت اللجنة خالل الســنة المالية المنتهية في 

 مناقشتها خالل اجتماعاتها: تتم

ــحين المتقدمين للدورة الثالثة   . ــة قائمة المرشــ ــوية المجلس تم دراســ د بعوومراجعة المؤهالت المطلوبة لعضــ

لمجلس اإلدارة للموافقة عليها  تم رفع التوصية  ود تعارض مصالح ألي منهم التأكد من استقالليتهم وعدم وج 

لعرضها للجمعية العامة العتمادها.
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 .متم تقييم أداء مجلس اإلدارة للعام  .

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

مراجعة هيكلة مجلس اإلدارة واللجان التابعة له والتأكد من انعقادها. .

تم التأكد من استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة ولم يتضح وجود تعارض مصالح ألي من األعضاء. .

ا وقدرهنة بمنح األعضــــــــاء مكافأة أعضــــــــاء المجلس، حيث أوصــــــــت اللج مكافأةب التوصــــــــية لمجلس اإلدارة .

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

 :ت والعقوبات المفروضة على الشركة. الجزاءا

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

 م.خالل عام  تنظيمية أو قضائية أخرى
 

 :الداخلية نتائج المراجعة السنوية لفاعلية وإجراءات نظام الرقابة. 

المراجعة الداخلية للشركة بعمليات مراجعة دورية للتحقق من حماية أصول الشركة،    إدارة م قامت خالل العام 

ــملت:    وتقويم مخاطر العمل، وقياس مدى كفاءة األداء       ــول الثابتة   والمواد إدارة والتي شــــــــ  ،دارة الخزينة إ ،األصــــــــ

المشــــار اليها ضــــعف جوهري ظهر عمليات المراجعة األخرى، حيث لم ت لواألعما ،العقودوإدارة  ،الموازنة والتقارير

 في نظام الضبط الداخلي لدى الشركة.

ــركة للمراجعة خالل العام  كما  ــعت الشـــــ ــملت مراجعة القوائم خضـــــ م من قبل ديوان المراقبة العامة، حيث شـــــ

 م. //المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 

كما يقوم مراجع الحسابات الخارجي بعملية تقويم لفعالية نظام الرقابة الداخلية، ضمن مهمة مراجعته للبيانات المالية 

ــركة،  ــر لجنة المراجعة، وتقارير المراجعة الداخلية للفترة حيث تم الختامية للشـــ تمكينه من االطالع على كافة محاضـــ

 المالية محل الفحص.

متابعة جميع اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة الشــركة إلقفال المالحظات ومعالجتها بالصــورة وتقوم لجنة المراجعة ب

ــتلمة من جميع الجهات                  ــمن عدم تكرارها، كما تقوم لجنة المراجعة بالتأكد من متابعة المالحظات المســــــــ التي تضــــــــ

ة الداخلية المتبعة بالشركة.الرقابية حتى إقفالها، بما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفعالية إجراءات الرقاب
 

       . حوكمة الشركات:

بالئحة حوكمة الشـــــركات  م نظام حوكمة الشـــــركة من خالل اســـــترشـــــاده//اعتمد مجلس اإلدارة بتاريخ 

ــادرة  ــركة، ونظام الشـــركات   عنالصـ ــاســـي للشـ أدناه  ويبين الجدول .هيئة الســـول المالية، بما يتوافق مع النظام األسـ

:وأسباب عدم التطبيقم التي لم تطبق حتى نهاية العام  األحكام
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 أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

 د 

ــة      ــارير الســــــــــنوي ــاالطالع على التق أن تقوم الشــــــــــركــة ب

للمستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين      

-االستثمار مثل صناديق   –يتصرفون بالنيابة عن غيرهم  

للتعرف على ســياســاتهم في التصــويت وتصــويتهم الفعلي    

 وعن كيفية تعاملهم مع أي تضارب جوهري في المصالح.

ال يوجد في النصوص النظامية ما يخول الشركة منع األشخاص      

ذوي الصفة االعتبارية من حق التصويت عن األسهم المقيدة في 

السجالت بأسمائهم.

 

 

 عالقة: ذات وأطراف الشركةبين  صفقة. وصف ألي 

ــوال المحلية واإلقليمية والعالمية من خالل اتفاقيات     ــويق وبيع منتجاتها في مختلف األســــ ــركة على تســــ              تعمل الشــــ

ــابك(.   ــركة )ســ ــويق الموقعة مع شــ ــركة بخدمات    التســ ــابك( بتزويد الشــ ــتركة في )ســ كما تقوم إدارة الخدمات المشــ

المحاسبة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة وخدمات عامة أخرى. 

ــركة، ويتم تقديم بعض      ــحن ومناولة المواد للشـ ــاب تانك" خدمات الشـ ــابك لخدمات التخزين( "سـ ــركة )سـ وتقدم شـ

والمواد الخام من قبل بعض الشــركات التابعة لـــــــــــــ )ســابك(. كما تقوم )ســابك( بتزويد   خدمات التشــغيل والصــيانة  

.بتكار وخدمات إدارية وخدمات أخرى، بموجب اتفاقيات مبرمة معهااالتقنية والفنية وأبحاث الخدمات الالشــــــــــركة ب

ــاح رقم )  ــملت القوائم المالية المرفقة في اإليضــــ ــلة عن كما شــــ المعامالت مع الجهات ذات ( على معلومات مفصــــ

 العالقة.
 

 :. السالمة والبيئة واألمن الصناعي والصحة المهنية38

لذلك تعمل بشـــــكل مســـــتمر  ،تدري )ينســـــاب( أهمية العنصـــــر البشـــــري، كونه الثروة الحقيقية وأبرز عوامل نجاحها  

ــحة المهنية، والمح  ــالمة لتهيئة ظروف العمل المالئمة للصــ افظة على وبعناية بالغة على تطوير وتحديث إجراءات الســ

 .ونشر الوعي البيئي داخل المجتمع كذلك المحافظة على أصولها من المخاطر،و، البيئة لحماية العاملين

وحدة متكاملة  امتالكها الحاالت الطارئة، إضـــــــافة إلىكافة للتعامل مع فريق عمل جاهز ومدرب  إن )ينســـــــاب( لديها

 تقديم وتنظيم محاضـــــرات وحمالت توعية دورية مســـــتمرة حول الســـــالمة  كما تقوم الشـــــركة بللمطافئ والطوارئ، 

)ينساب( بيئة هم في جعل ، ما يسلجميع العاملين والمحافظة على البيئة لرفع مستوى الوعي واألمن، والصحة المهنية

 .عمل آمنة

إلعدادهم  ، والبيئةو، والصــــــحة المهنيةفي جميع مجاالت األمن والســــــالمةلديها تدريب العاملين ب كما تقوم الشــــــركة

 .وتأهيلهم وتطويرهم لتشغيل وصيانة المجمع بشكل آمن

ــركة من خالله باإلبال  عن أي حال  ــركة نظام إلكتروني يقوم العاملين بالشــــــ األمن ة تخل بمجراءات كما أن لدى الشــــــ

حيث يســــاعد النظام على تصــــنيف الحالة ودرجة خطورتها، وتقوم من خالله   ، والســــالمة، والصــــحة المهنية، والبيئة  

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

عن طريق ســـــنر األنظمة  لديهاصـــــحة العاملين اهتمامًا بالغًا بالشـــــركة  توليوفي مجال الصـــــحة المهنية،  مســـــتقباًل.

 الصحيحة ألداء واألدوات والتطبيقات الكفيلة بذلك، وتوفير جميع مستلزمات سالمتهم أثناء العمل، وتعريفهم بالطرل

 . ومن خالل الخطة المعدة مسبقًابيعة العمل مستمرة لصحتهم حسب ط، والمتابعة الدقيقة والبشكل آمن أعمالهم
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مواد صديقة للبيئة، مثل تلك التي   باستخدامها تلتزم الشركة بمبادئ االستدامة    وفي إطار سعيها للحفاظ على البيئةو 

ــر بالبيئة والمجتمع، عن طريق   ــحيحة التي ال تضـــــــ ال تؤثر على طبقة األوزون، والتخلص من النفايات بالطرل الصـــــــ

 مختصين في هذا المجال.

ــركة في المحافظة على التقويم والتأهيل البيئي العالي الممنوح لها من قبل كل من: الهيئة الملكي                ة كما نجحت الشــــــــ

ــافة إلى تطبيق المتطلبات البيئية الواردة في المبادئ    ــاد وحماية البيئة، إضـــــ ــة العامة لألرصـــــ للجبيل وينبع، والرئاســـــ

 التوجيهية للبنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية، ومنظمة الصحة العالمية.

 لموظفيها ومنها:  توعوية داخليةحمالت  ةبعد م519,خالل العام  كما قامت الشركة

األمن والســـــالمة، والصـــــحة  ركزت هذه الحملة على أهمية االلتزام بجميع إجراءات  :بتقييم المخاطرحملة التوعية  -

المثلى، باإلضـــافة إلى التعرف على المخاطر المحتملة وكيفية   بالطرل، وكيفية تأدية العاملين لمهامهم المهنية، والبيئة

ــالمة،   إدارة  االتي نظمته والتدريبات العملية      التعامل معها والحد منها، وذلك من خالل ورش العمل             األمن والســــــــ

 وقد صاحب الحملة معرضًا ألحدث أدوات السالمة وكيفية استخدامها. .بالشركة والصحة المهنية، والبيئة

نظمت الشـــــركة حملة للتوعية بمخاطر العمل  لة التوعية بالعمل في درجات الحرارة العالية )اإلجهاد الحراري(:حم -

تحت درجات حرارة عالية وما يترتب عليه من تأثيرات جانبيه وكيفية تفاديها واإلســعافات األولية في حالة حدوث أي 

 حالة من هذا النوع ال سمح الله.

بالعمل في    قامت )ينســـــــــــاب( بتنظيم حملة داخلية للموظفين للتوعية        في األماكن المرتفعة:   حملة التوعية بالعمل     -

 وما يترتب عليه من مخاطر. األماكن المرتفعة

 استثمار الموارد البشرية:.  

تولي ينساب أهمية خاصة بمواردها البشرية وتوطين الوظائف، حيث تعمل بشكل مستمر ووفق الخطط التي وضعها       

ــكل   مجلس  ــعودة لوظائفها بشـــــ ــبة الســـــ ــركة على رفع نســـــ اإلدارة بتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية حيث تعمل الشـــــ

 للعام الماضي. %51مقابل  %57م إلى 4102تدريجي، إذ ارتفعت نسبة السعودة بنهاية العام 

ة المختلف الفنية وتعمل )ينساب( على توظيف السعوديين حديثي التخرج من الجامعات والكليات، للعمل في الوظائف   

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

 رأس العمل. 

ــركة حديثي التخرج، حيث يهدف البرنامج إلى    ــي الشــ ــركة بتطبيق برنامج التطوير المبكر لمهندســ ــتمرت الشــ كما اســ

ــا ــبة    تعزيز وتنمية المهارات األســـ ــور الدورات المناســـ ــين عن طريق التدريب على رأس العمل وحضـــ ــية للمهندســـ ســـ

 اداستفلتخصصاتهم، لتحقيق أعلى نسبه من الكفاءة، واالستثمار األفضل لمهارات وقدرات موظفيها، وبناء عليه فقد 

 .م4102البرنامج خالل العام  منمهندسًا  42

موظفيها فقد تم تطبيق برنامج التأهيل المهني، وذلك لتطوير وفي إطار حرص الشـــــــركة على تنمية وتطوير مهارات  

ــعوديين. حيث أن فكرة البرنامج تقوم على تدريب الموظفين على   ــغلين الســـــ المهارات وزيادة الكفاءة للفنيين والمشـــــ
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رأس العمل في جميع وحدات المصـــنع تدريجيا ابتداء من وحدات التشـــغيل األســـاســـية إلى وحدة التحكم الرئيســـية، 

ــع الموظف الختبارات تقييم مدى كفاءته للعمل في الوحدة، وفي حال                      وعند نهاية كل مرحلة من البرنامج يخضــــــــ

ــنع، ثم يتم              اجتيازه ينتقل للوحدة التالية، وهكذا حتى ينتهي من التدريب على رأس العمل في جميع وحدات المصــــــــ

ــهم في تأهيل موظفين متم  ــب، مما يسـ ــانع   تكليف الموظف في الموقع المناسـ ــيانة مصـ ــغيل وصـ يزين قادرين على تشـ

 موظفًا سعوديًا في هذا البرنامج. 457الشركة، وتم تدريب 

وفي السيال ذاته تعمل الشركة على االستثمار في مواردها البشرية وتأهيلهم إداريا وفنيا وذلك إسهاما منها لتحقيق     

ــركة أك   ــركة وأهدافها، حيث قدمت الشــ ــتدامة المتمثلة برؤيا الشــ ــاعة تدريبية لموظفيها في  407ثر من االســ ألف ســ

 م.4102مختلف المجاالت الفنية واإلدارية خالل العام 

وحرصــًا من )ينســاب( على تأمين مســتقبل موظفيها، وتحقيق األمان الوظيفي لهم، من خالل تبنيها لعدد من البرامج   

وتوفير سكن مالئم لهم من خالل منح  االدخار،التحفيزية، مثل برنامج االدخــــــــــــار الهادف إلى تشجيع الموظفين على 

من الوحدات الســـــــكنية  الثانيةقروض أو توفير وحدات ســـــــكنية جاهزة. حيث قامت الشـــــــركة بمنح موظفيها الدفعة 

 وحدة. 24والبالغ عددها 

م الذي وفي إطار حرصها على التواصل االجتماعي فقد دأبت )ينساب( على تنظيم اليوم المفتوح لموظفيها وعائالته   

 يشتمل على العديد من البرامج الترفيهية والثقافية. 

كما تحرص الشـــركة على االســـتفادة من خبرات موظفيها ومهاراتهم من خالل تبنيها لســـياســـة التطوير واالبتكار التي  

ــين العمليات    ــاعد في تحســــ ــاليب المبتكرة التي تســــ ــجيع وتحفيز الموظفين على تقديم األفكار واألســــ تقوم على تشــــ

التشـــــغيلية واالنتاجية، أو إطالة عمر المعدات، أو تســـــهم في توفير الطاقة والوقت، أو التي تســـــهم في حماية البيئة 

ورفع مســـتويات الســـالمة بما يجعل الشـــركة بيئة عمل آمنة، وتقوم إدارة الشـــركة بتكريم وتقديم الجوائز التشـــجيعية  

 لموظفيها الذين يقدمون ويقترحون مثل هذه األفكار. 

ــاب)وفي مجال الخدمات التي تقدمها  ــعودة وظائف المقاولين المتعاقدين معها، وذلك   (ينســــ ــروع ســــ للمجتمع، مشــــ

ــ)بالتعاون مع  ، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وبالشراكة مع صندول تنمية الموارد البشرية والمقاولين، حيث (سابكـــــ

 متدربًا سعوديًا للمقاولين وذلك في األعمال اإلدارية والفنية. 21بلغ عدد موظفي المقاولين المتدربين في الشركة 

ــتكمال   ــركة بعض طالب الجامعات والكليات الراغبين في التدريب لديها على رأس العمل الســـــــ ــتقبل الشـــــــ  كما تســـــــ

  متطلباتهم الدراســــــــــية لغرض التخرج، كما قامت بتنظيم عدة جوالت تعريفية داخل مجمعها ألبناء الموظفين وبعض 

ــركة العديد من الزوار والوفود  ط ــتقبلت الشـ الب الجامعات والكليات، من خالل التعاون مع الجهات التعليمية. كما اسـ

 الرسمية من عدة دول حول العالم.
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 . الجودة الشاملة:

تأكيدا الســتمرار فعالية أنظمة الجودة والبيئة والصــحة والســالمة المهنية وتطبيقها في شــركة ينســاب، فقد تم القيام    

ــمل      ــالمة     و ،(البيئة )  ،(الجودة ) أنظمة بمجراء تدقيق داخلي شــــــــ المحافظة على الســــــــ

 . والرعاية المسئولة والصحة المهنية

كل كامل لتخطيط وجدولة و          إلكترونينظام  كما تم تطبيق   ــ ناتجة من التدقيق            إبشــــــــ تائج والمالحظات ال دخال الن

الداخلي. حيث يتم متابعة اإلجراءات المناســبة والتي يجب اتخاذها لتصــحيح تلك المالحظات تلقائيا بواســطة النظام  

تنفيذ ومتابعة  ويساعد على جهد اختصار الوقت وال والورل  من استخدام تقليل في الهذا النظام  ويسهم اإللكتروني. 

   ليًا. آجميع مراحل التدقيق 
 

 

 . المسؤولية االجتماعية:

في العديد من )ينســــــــاب( همت ســــــــأو فقد االســــــــتدامةوالتزامًا منها بمبادرات  توعية وتنمية المجتمعألهمية إدراكًا 

 ذلككاألنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والصحية والبيئية،    المبادرات والبرامج والنشرات التوعوية في مختلف  

 .ينبعفي للعديد من حمالت التوعية والمحاضـــــــــرات الثقافية بالتعاون مع )ســـــــــابك( والهيئة الملكية  وتبنيها تنظيمها

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

ــاب(  احتفلت للبيئة:اليوم العالمي  - ــينها)ينســــ ــابقة باليوم العالمي للبيئة من خالل تدشــــ ــوير البيئي على  مســــ للتصــــ

ــاري    ــابقة عامة شـ ــمنت مسـ ــتوى المملكة عبر مواقع التواصـــل االجتماعي واإلعالنات في األماكن العامة، حيث تضـ مسـ

ــابقينفيها  ــراي جميع أفراد المجتمعإلهدفت الحملة  وقد، الكثير من المتســـ ــاهمة فيل شـــ ــر ثقافة لمســـ االهتمام  نشـــ

ــرات التوعوية التي تم توزيعها خالل هذه  بالبيئة والمحافظة عليها      ــحة العامة وذلك من خالل النشــــــــ وأهميتها للصــــــــ

بنهاية وقامت الشــــــركة كما تضــــــمنت إقامة مســــــابقة تشــــــجيعية لألطفال تبرز لهم أهمية الحفاظ على البيئة،  ،الحملة

 المسابقة والمشاركين فيها. بتكريم الفائزين بالحملة 
 

من لموظفيها، حيث شــاري ببطولة هذا العام أكثر قدم التنظيم دوري كرة على )ينســاب( دأبت  األنشـطة الرياضـية:   -

بين  الشــريفالرياضــي التنافس وروح األخوة بين الزمالء  ســاهم بتعزيزمما  ،إدارة مختلفة موظف يمثلون  

 تميزتكمــا  العمــل أوقــاتوااللتقــاء بزمالئهم خــارج ن موظفيالمتــابعــة متميزة من بحظيــت البطولــة  وقــد. موظفيهــا

ــاهمت هذه البطولة في إبراز العديد من المواهب           تغطية إعالمية   البطولة ب  ــركة، وقد ســــــــ ودعم كبير من إدارة الشــــــــ

احب البطولة عرض كما صــ، نجاح البطولةبم اإلداري والفني واإلعالمي مما ســاهمولموظفيها على الصــعيد الرياضــي  

ــحة العامة والمهنية،    ــالمة وحماية البيئة والصــــــ ــائل التوعية فيما يتعلق بالســــــ تم تكريم ختام الوفي العديد من وســــــ

 .للحضور وتقديم العديد من الجوائز التشجيعيةوالمساهمين بتنظيمها الفائزين 
 

ــركة  ــي خاص نادي كما توفر الشـــ ــركةرياضـــ ــة باألندية  تقديم و ،وعائالتهم بموظفي الشـــ ــوية المجانية الخاصـــ العضـــ

 الرياضية بمدينة ينبع الصناعية.
 

 .المهرجان الرياضي بمدينة ينبع الصناعية)ينساب( بالتعاون مع )سابك( في  باإلضافة إلى مشاركة
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 وذلك بمشاركه أكثر من و بحملة تنظيف الشواطئ (ينساب) قامت حملة تنظيف الشواطئ البحرية بمدينة ينبع: -

في رفع أكثر من  واســتطاعت الحملة  هامن موظفي متطوعًا غواصــاً  وأبنائهم وأكثر من  هاكشــافا بحريا من موظفي 

تم تنفيذ الحملة وقد  ،اإلطارات ومصــائد األســماي القديمة والمتهالكةونصــف طن من النفايات الصــلبة والبالســتيكية 

 .وفق أعلى وسائل األمن والسالمة
 

ــحة موظفيها تنظم التطوعية: (ينســـــاب)حملة نظافة  - ــركة وعلى  في إطار اهتمامها بالمحافظة على البيئة وصـــ الشـــ

بأهمية  إلى نشــر ثقافة الوعيالحملة  تهدفحيث  منســوبيهابمشــاركة  العام حمالت نظافة لجميع مرافق الشــركةمدار 

 . الموظفينلدى  قيمتهاوتعزيز النظافة 
 

أيام حملة لتوعية الموظفين بأهمية القيادة الوقائية             ةوعلى مدى أربع   (ينســـــــــــاب)أقامت    حملة القيادة الوقائية:      -

ــالمة أثناء القيادة داخل وخارج                ودورها في  الحفاظ على األرواح والممتلكات. وأن االلتزام الحقيقي بمعايير الســــــــ

 .سالمة المجتمعالشركة ينعكس إيجابيا على 
 

شـــــركة على تنمية الفرد داخل وخارج المنشـــــأة، حيث قامت بعمل التحرص  :لفئة الشــــباب المحاضــــرات التوعوية -

بالتعاون مع كلية متنوعة، كاختيار التخصــص الدراســي المناســب، وتعزيز الثقة بالنفس، وغيرها وذلك   دورات توعوية

 ينبع الصناعية.

 شاري أكثر من  حيث  الجهات المختصة بالتعاون مع وذلك تبرع بالدم للنظمت الشركة حملة  حملة التبرع بالدم: -

 ، وذلك حرصًا من الشركة وموظفيها على خدمة المجتمع.بالتبرع بالدم ًاموظف
 

 طالب المدارسالذي يسـتهدف   ( المدرسـية، سـابك )في برنامج حقيبة  (ينسـاب )شـاركت   :المدرسية برنامج الحقيبة -

 .ةيمستلزمات الدراسالالقرى المحيطة، حيث يوفر لهم البرنامج حقيبة متكاملة شاملة لجميع وبمدينة ينبع 
 

تحرص )ينســـــاب( على المســـــاهمة في تثقيف المجتمع، للتعرف على الصـــــناعات المتطورة في    زيارات دور األيتام:-

ــركة اهتمامًا باأليتام، حيث تقوم        ومن هذا المنطلق  وطننا الغالي،    دوريًا بدعوة دور األيتام لزيارة مجمع     تولي الشــــــــ

 الشركة وتنظم لهم برنامج تثقيفي وترفيهي خالل هذه الزيارة.
 

استقبال العديد من الوفود المدرسية،    علىحيث تحرص المدراس  طالبلأهمية  الشركة تولي  ة:يمدرس ال اتزيارال -

ــغيلية العمليات   من خاللها  تظهر بطريقة عملية  زيارة  للإعداد برامج  و ــناعة       ا والتقنيات  التشــــــــ ــتخدمة في صــــــــ لمســــــــ

.والجامعات من مختلف المدارس طالب ما يزيد عن حيث استقبلت ينساب  ،البتروكيماويات
 

 االستدامة: .31

إن مبدأ االســــتدامة يعتمد على تلبية احتياجاتنا في الوقت الحاضــــر دون المســــاس بقدرة األجيال المقبلة على تلبية 

الخاصة مع المحافظة على سالمة بيئتنا ومواردنا الطبيعية التي تعتمد عليها حياتنا واقتصادنا. وانطالقًا      احتياجاتها 

من ســياســة )ينســاب( للبيئة والصــحة والســالمة واألمن والجودة، فقد اعتمدت الشــركة بالتعاون مع )ســابك( باعتبار    

ــتدامة ــر االسـ ــتراتيجيته أحد عناصـ ــوعة لتطوير الكفاءة ااسـ ــتهالي الموارد    الموضـ ــيد اسـ ــانعها وترشـ ــغيلية لمصـ التشـ

 الدفيئة. الغازات والعمل على تخفيض انبعاثات الطبيعية كالمياه والغاز الطبيعي
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حيث نظمت العديد من ورش  وقد واصـــلت )ينســـاب( بالتنســـيق مع جميع االطراف ذات العالقة جهودها المســـتمرة    

التي تهدف إلى خفض اسـتهالي الموارد الطبيعية وتحسين   ولتوليد أفكار جديدة ومبتكرة لعمليات االسـتدامة،   العمل

التي ستساهم في إثراء عمليات االستدامة داخل      العمليات التشغيلية حيث تم استعراض ومناقشة العديد من األفكار    

م االنتهاء من عدة مشــاريع أدت إلى تحســين العمليات التشــغيلية بكفاءة ســاهمت   519,قد تم خالل العام فالشــركة، 

 في انخفاض استهالي المواد المستخدمة في العمليات االنتاجية.
 

آلية عمل جديدة لتعزيز كفاءة استهالي الطاقة حيث يأتي هذا اإلجراء في إطار نظام آلية التنمية  الشركة أدخلت كما 

ــب بروتوكول كيوتو الذي وقعت عليه المملكة من بين دول أخرى، وهو واحد  النظيفة التابعة لألمم المتحدة، وحســـــ

 من طرل معالجة ظاهرة االحتباس الحراري. 
 

 انبعاث لحد منالذي ســيســاهم في ا  شــركة  الفي  المقتصــد الثاني للغاليات البخارية مشــروع   حيث ســيتم العمل على 

في تعزيز التنمية المســـــتدامة في المملكة عن طريق الحد من انبعاثات غازات االحتباس يســـــهم  مما ،غازات الدفيئةال

وقد تلقت )ينســــــــاب( البيئة.طبيعية وعلى ا يؤدي إلى الحفاظ على مواردنا المم األحفوري. الحراري، وتوفير الوقود

موافقة الجهات التنظيمية األولية للمشروع.
 

 . االعتمادية: 23

تحسين األداء الكامل ألصول الشركة     يعمل علىمنذ انشائها برنامج سابك الشامل لالعتمادية والذي     (ينساب )تبنت 

 بما يتوافق مع رؤيةاالعتمادية بشـــــكل مســـــتمر  مســـــتويات قوم بعملية تحســـــينيو ،وتأكيد المعدالت العالية لإلنتاج

 . الشركةاستراتيجية و
   

شـــــكلت فرل  حيثالفريق الواحد  مبدأمن خالل ترســـــيخ  موظفيها،تعزيز ثقافة االعتمادية لدى  على الشـــــركة تعمل

ــهم  وحداتها، جميعالعتمادية في لعمل  ــعت الحوافز التشــــجيعية التي تســ ــانعهافي  األداءتطوير في  ووضــ  ، كمامصــ

ــركة برنامج لتقييم االعتمادية والذي يهدف الى إيجاد ثقافة اعتمادية تركز على تحفيز  تتبنى ــل  والشــــــ ــر أفضــــــ نشــــــ

لتحسين المستمر في استخدام أصول الشركة.  وتقوم لالممارسات واستخدام مؤشرات أداء وطرل اعتمادية منظمة  

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

وتطبق الشــــــــركة نظام إلدارة أداء األصــــــــول والذي يحتوي على مجموعة متكاملة وتلقائية من المنهجيات واألدوات 

لتطبيق االعتمادية كالصــيانة المرتكزة على االعتمادية والمعاينة القائمة على المخاطر ونظم األجهزة الوقائية وتحليل 

ورفع مســتوى كفاءتها فعاال في زيادة اعتمادية المصــانع  وتلعب هذه المنهجيات دورًا ،الرئيســية للمشــكالت األســباب 

 والتي تحول دون حدوث أي أعطال أو توقف عن اإلنتاج.
 

 إلىتســــعى كما  ،دريب وتطوير مهارات موظفيها إلدارة منهجيات وأدوات االعتمادية بشــــكل فعالبت (ينســــاب)وتقوم 

واإلفادة من خالل تبادل الخبرات والمعلومات عبر  (ســــابك)من تجارب وممارســــات الشــــركات الزميلة في االســــتفادة 

 قنوات االتصال المختلفة.
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 :. إقرارات مجلس اإلدارة33

 :يلي مابيقر مجلس إدارة )ينساب( 

 .أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح -

 بفاعلية. ونفذنظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة  أن -

 .اعلى مواصلة نشاطه ينسابقدرة  فيأنه ال يوجد أي شك يذكر  -
 

 :التواصل مع المساهمين والمستثمرين. 

 المستثمرين  بتحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب، بغرض مساعدة     تلتزم )ينساب( 

ــتثمارية بناًء القراراتعلى اتخاذ  ــرب المعلومات إلى   االســـ ــمان عدم تســـ ــحيحة ووافية، وضـــ بعض  على معلومات صـــ

ــتثمرين دون البعض ا ــول كافة آلالمسـ ــتفيدة على فرص متكافئة في الحصـــول على األطراف خر وحصـ  المعلومة. المسـ

والبيانات  الهامة التطوراتالخاصــــة باإلفصــــاح عن  واإلجراءاتتنفيذ الســــياســــات على وتلتزم الشــــركة بدقة وحرص 

وتقـــارير األداء وفقـــا للمتطلبـــات القـــانونيـــة واللوائح المعمول بهـــا والتعليمـــات الواردة من الجهـــات ذات    المـــاليـــة

االختصاص.
 

 :راجعي الحسابات والقوائم المالية. تقرير م

.ة، وليست هناي أية تحفظات تجاههامن أية أخطاء جوهرييظهر تقرير مراجعي الحسابات أن القوائم المالية خالية 

 :التوصيات. 

 :اإلدارة جمعيتكم الموقرة بما يلييوصي مجلس 

 م.//.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 

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

( ( مليون ريال أرباحا نقدية على المســـــاهمين بواقع ),.الموافقة على توصـــــية مجلس اإلدارة بتوزيع )

ــهم الواحد عن العام  ــهم  %م والتي تمثل )رياالت للسـ ــمية للسـ الواحد علمًا بأن مجلس ( من القيمة االسـ

( %م والتي تمثل )( ريال للســـهم الواحد عن النصـــف األول من العام  .اإلدارة ســـبق وأن أقر توزيع )

( .( مليون ريال بواقع )من القيمة االسمية للسهم الواحد. وستكون أحقية النصف الثاني من األرباح )       

ــهم الواحد والتي تمثل ) ــركة المقيدين في   ( م%ريال للســ ــهم الشــ ــهم الواحد لمالكي أســ ــمية للســ ن القيمة االســ

 سجالت )تداول( بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

( ريال لكل مكافأة ألعضـــــــــاء مجلس اإلدارة بواقع ) ريال( .الموافقة على صـــــــــرف مبلغ )

 .م//عضو، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 

 .م//.إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 
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 بداًل مجلس اإلدارةفي عضوًا  يوسف بن عبدالله البنيان.الموافقة على قرار مجلس اإلدارة بتعيين سعادة األستاذ/ 

ــد  ــعادة المهندس/ مطلق بن حمد المريشـــــ ــتقالته من مجلس اإلدارة بتاريخ  من ســـــ م، //الذي قدم اســـــ

 المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس إلكمال

 .الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية       

 م.والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 

 

 

 الكلمة الختامية 

ــركة والمقاولين، على جهودهم المبذولة التي   ــكر واالمتنان لجميع العاملين في الشــــ يتقدم مجلس اإلدارة بجزيل الشــــ

ســــهمت في تحقيق الشــــركة ألرباح ونتائج تشــــغيلية متميزة، ومســــاهمتهم في المحافظة على التشــــغيل اآلمن لجميع أ

فاعل مساهمي الشركة، وجميع القطاعات الحكومية واألهلية ذات العالقة،    مصانع ومرافق الشركة، مثمنين ومقدرين ت   

 .لسعودية، وتعزيز االقتصاد الوطنيسائلين المولى عز وجل دوام التقدم واالزدهار في سبيل تنمية الصناعات ا

 

 والله ولي التوفيق

 مجلس اإلدارة
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