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شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات )ينساب( 

 www.yansab.com.sa
سنة التأسيس: 2006

عدد الموظفين: 1,000+
القيمة السوقية: 35.94 مليار ريال سعودي

تأسست شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 
)ينساب( في عام 2006، ويقع مقرها في مدينة 

ينبع الصناعية على ساحل البحر األحمر في المملكة 
العربية السعودية. وتعمل الشركة، تحت قيادة 

رئيسها التنفيذي محمد بازيد، على تصنيع العديد 
من المنتجات البتروكيماوية، منها: اإلثيلين، واإلثيلين 

جاليكول، والبولي إثيلين عالي الكثافة، والبولي إثيلين 
منخفض الكثافة الخطي، والبولي بروبلين، وإم تي بي 

إي، وبي تي إكس.

الستفادة من زيادة الطلب

رفعت )ينساب( طاقتها اإلنتاجية بأكثر من ٪20 مقارنة 
بمستويات إنتاجها لعام 2010 وشهدت زيادة مماثلة في 

المبيعات، كما حققت )ينساب( انخفاض في توقفات المصانع 
غير المخطط لها من 100 يوم سنويًا قبل عشر سنوات 

إلى 19 يومًا سنويًا في الوقت الحالي. وتعتبر منتجاتها من 
البتروكيماويات مكونات أساسية في العديد من العناصر 

المستخدمة يوميًا، بدءًا من المعدات الطبية واألجهزة 
الرقمية إلى أدوات التغليف والمالبس وقطع غيار السيارات 

والمنظفات.

ورغم ما شهدته الشركة من نمو وتوسع، فإنها تواجه بعض 
التحديات المتمثلة في انخفاض األسعار في السوق بسبب 

الركود االقتصادي العالمي وارتفاع تكاليف التشغيل ومحدودية 
توفر المواد الخام. مع ذلك، تحاول )ينساب( االستفادة من 

زيادة الطلب على المواد البالستيكية، والتي فاقت الطلب على 
المواد الصلبة األخرى، مثل الفوالذ واأللمنيوم واإلسمنت.

وقد ساعد إدراج )ينساب( في تداول السعودية على تعزيز 
مصداقية الشركة وإمكانية الوصول إلى رأس المال. وهي 

مملوكة بنسبة 51% للشركة السعودية للصناعات األساسية 
)سابك(، ونسبة 49% للقطاع الخاص واألفراد.. كما دعمت 

عملية إدراج )ينساب( في السوق التزام الشركة بالمعايير العالية 
لحوكمة الشركات. حازت )ينساب( جائزة العميل األفضل أداًء من 
أرامكو السعودية لمدة ثالث سنوات متتالية، إلى جانب تحقيقها 

مؤخرًا جائزة رواد السالمة والصحة المهنية من وزارة الموارد 
البشرية والتنمية االجتماعية.

خفضت )ينساب( توقفات المصانع 
غير المخطط لها من 100 يوم سنويًا 

إلى 19 يومًا سنويًا

تركز )ينساب( بشكل قوي على التكنولوجيا واالبتكار، وتقوم 
بتنفيذ برنامج )سابك( للتحول الرقمي، كما تخطط لالستفادة 

من الذكاء االصطناعي وعلوم البيانات في تحسين قدراتها 
التنافسية. وتستفيد من شراكات )سابك( مع العديد من 

الجامعات إليجاد حلول للمشاكل التقنية.

تركز )ينساب( أيضًا على االستدامة والمسؤولية االجتماعية، 
وتدعم الكوادر في مجال الرعاية الصحية من خالل مبادرة سابك 

“معًا نتغلب على كوفيد-19”

%20
زيادة الشركة لسعتها اإلنتاجية 

مقارنة بعام 2010
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استراتيجية الشركة
وضعــت الشــركة اســتراتيجية مســتقبلية واضحــة المعالــم لتأكيــد 
النمــو فــي مجــال صناعــة البتروكيماويــات ذات القيمــة المضافــة 
علــى أصــول الشــركة وحقــوق المســاهمين، مــع المحافظــة علــى 

أعلــى درجــات الســالمة والجــودة واالســتدامة، وااللتــزام التــام 
بكافــة معاييــر وقوانيــن الصناعــة ذات العالقــة لتحقيــق الريــادة، 

وتأكيــد الشــراكة بيــن جميــع األطــراف المرتبطــة بالشــركة محليــًا 
وعالميــًا وتنميــة حقــوق المســاهمين مــع عــدم اإلخــالل بمســؤولية 

الشــركة االجتماعيــة. 

وسيتم تنفيذها من خالل المحاور التالية:

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 الشركات التي تمارس نفس 
نشاط صناعة البتروكيماويات أو المساهمة في شركات مجدية.

قطاع المواد األساسية


