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 شركة التصنيع الوطنية

 م3102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 

 السادة /  مساهمي شركة التصنيع الوطنية                                                                             المحترمين

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

 

يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية أن يقدم للسادة المساهمين الكررام تقريررا السرنون عرن أعمراا وأدار اللرركة للسرنة 

برالقوامم الماليرة المدةقرة وااياراحام المربقرة بورا ، ومتارمنا  أهرم  م ، مصرووبا  31/11/1013م وحتى 1/1/1013الممتدة من المالية 

 ركة.  وذلك على التفصيل اآلتي:التطورام عن أدار وأنلطة الل

 

 لمحة عامة: 

اللرركة ويبلر  رأسرماا ،  هـ1202ذو الوجة  12وتاريخ  101شركة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزارن رةم  تأسست

 .سعودن(  لاير 181,181218110)

 

مكتسرباتوا وتوقرا العديرد مرن أن توراب  علرى  م1013وبفال من هللا تعالى استطاعت شرركة التصرنيع الوطنيرة  رالا العرام 

، واسرتكماا  اانجازام المومة ، حيث واصلت اللركة توسين أداموا وتعزيز مكانتوا وةوتوا سوار موليا  أو إةليميا أو عالميرا  

 تنفيذ وتوسعة ملاريعوا ، بااضابة إلى بلوغ مراحل متقدمة بي تخطيط ودراسة عدد من الملاريع الجديدة .
  

 ألنشطة الرئيسية للشركة :أنواع ا : أولا 
 

يتمثل نلاط اللركة باالستثمار بي المجاالم الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة بي مجاا صناعه وتوويل 

البتروكيماويام والصناعام الكيماوية والوندسية والميكانيكية وإدارة وتملك الملاريع الصناعية وتسويا منتجاتوا ، ويتمثل 

يع وتسويا المنتجام الصناعية ، ويلمل نلاط صناعة البتروكيماويام إنتاج اايثلين نلاط اللركام التابعة بي مجاا تصن

والبولي إيثلين والبروبلين والبولي بروبلين ، كما يلمل نلاط المجاا الصناعي إنتاج وتسويا ثاني أوكسيد التيتانيوم وإنتاج 

والصناعام البالستيكية بكابة أنواعوا وإنتاج ألواح البطاريام الساملة للسيارام واالستخدامام الصناعية وإنتاج الرصاص 

وإجرار الفووصام  االكريليك ، وتمثل النلاطام األ رى بي تسويا منتجام البالستيك والبطاريام وتقديم الخدمام الفنية

مياا المالوة الفنية على التجويزام والمنلآم الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية وموطام توليه ال

 وتوليد الطاةة الكوربامية. وبيما يلي توضيح لتأثير كل من تلك النلاطام بي حجم أعماا اللركة :
 

 

 

 

 

 

 
 

 المستقبلية ، والمخاطر :الخطط والتوقعات  : ثانياا 
 

 الخطط والتوقعات المستقبلية: -أ 
 

  تعمل اللركة علرى عردد مرن الدراسرام المتعلقرة بتوسريع الطاةرة اانتاجيرة لربعن  طروط االنتراج بري عردد مرن المصرانع

 والملاركة بيوا .القاممة ، كما تعمل اللركة على عدد من الدراسام المتعلقة بتأسيس وإنلار ملاريع صناعية جديدة 
 

  وتخطط اللركة بلركل عرام علرى االسرتمرار بري توسرين أدامورا ، وتعزيرز مكتسرباتوا ، وتطروير ةردراتوا، ممرا سيسراعد ـ

بمليئة هللا ـ على استمرار نمو األرباح ونمو حقوق المساهمين . إال أنه وبيما يتعلا بالتوةعام المستقبلية الخاصة بأسعار 

تجررام البتروكيماويررة والكيماويررة برري األسررواق العالميررة ، بررتن مررن الصررعب التنبرر  بوررا بدةررة ، منتجررام اللررركة ، كالمن

 الرتباطوا بعدد من المعطيام االةتصادية العالمية المتغيرة .

 

 المخاطر : -ب 
 

مرا  تتلخص المخاطر التي ةد تتعرض لوا أعمراا اللرركة ، برالتغيرام التري ةرد تطراا االةتصراد العرالمي مرن حيرث االنك

انخفراض أسرعار هرذا المنتجرام ، وكرذلك ةرد  والركود والتي ةد ت دن بدورها إلي  فن الطلب على منتجرام اللرركة أو

 قطاع البتروكيماويات القطاع الصناعـي 
 المركز الرئيسي

 والنشاطات األخرى
 المجموع

%100 1.1% 1..2% 30.3% النسبة من المبيعات  
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تتعرض اللركة لمخاطر تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليوا اللركة بدرجة كبيرة ، كما ويعتمد أدار اللركة علرى 

العديد من التقنيام والمعدام وةد تكون عرضة لألعطراا والتوةر، ، كمرا مستوى األدار التلغيلي للمصانع والتي توتون 

ةد تتعرض اللركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العمالم األجنبية ، أو للمخاطر المتعلقة بقوانين مكابوة ااغرراق ، أو 

 لمخاطر المنابسة .

 

 األخيرة :أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس  : ثالثاا 

تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي ةون وم شرام مالية ايجابية تدعم  ططوا بي التوسرع بري اسرتثمارام وتوالفرام  

تساعد على النمو المستمر بتذن هللا ، وترسيخ مركزهرا بري األسرواق الموليرة والعالميرة. ويوضرح الجردوا الترالي  استراتيجية

 ية الخمس األ يرة :نتامج األعماا للسنوام المال
 

 

 العام

 المبلغ بماليين الريالت

مجموع 

 األصول

مجموع 

 الخصوم

حقوق 

 المساهمين
 األرباح الصافية المبيعات

 311 13,.10 10... 03..11 33.111 1001ديسمبر  31

 1.2.3 13.113 1.111 ,10.12 02..32 1010ديسمبر  31

 1.221 11.121 11.013 11.131  ,31.11 1011ديسمبر  31

 12..1 111..1 .11.01 11.000  23.110 1011ديسمبر  31

 ..1.1 111.,1 11.001 .,1..1 1.0..2 1013ديسمبر   31

 %,..111 %33..1 %32.11 %.3..1 %21.32 سنوام النمو  الا  مس
 

 

 التحليل الجغرافي لإليرادات : : رابعاا 
 

 المنطقة
المملكة العربية 

 السعودية
 مجلس
 التعاون

الشرق 
 األوسط

 أمريكا أوروبا شرق آسيا القارة الهندية أفريقيا

نسبة 
 المبيعات

12% .% 3% ,% 6% 1,% 13% 11% 

 

 

 القروض التي حصلت عليها الشركة ::  خامساا 
 

 مدة السداد رصيد القروض المسدد خالل العام اصل مبلغ القرض الجهة المانحة

 سنوام , 3.000.000.000 1.313.113.000 3.313.113.000 ةك محليوبن

 سنوام . 1.000.000.000 ال يوجد 1.000.000.000 صكوك

 

 النتائج التشغيلية : : ساا ساد
 

 % عرن 33.1أل، لاير أن بانخفاض .23...1.1م مبل   31/11/1013م وحتى  1/1/1013صابي األرباح للفترة من  بل 

م 1013ألرر، لاير برري عررام  31,..,3.0  إلررى %  13.03العررام الماضرري. علمررا  بررأن الررربح التلررغيلي ةررد انخفررن بنسرربة  

م مقارنررة  1013م. ويعررود سربب االنخفرراض بري صررابي األربراح السررنوية لعرام 1011ألر، لاير برري عرام  2.111.130 مقابرل

 الكميرة المنتجرة والمباعرةانخفراض و ، اع ثراني اكسريد التيترانيوم ةطر بي أسعار البيعانخفاض بالعام السابا بلكل أساسي إلى 

 أسعار البيع. على الرغم من توسنبي ةطاع البتروكيماويام 
 

% عن العام  0.31 بانخفاض ةدراأل، لاير أن  11.001.133م مبل  1013بلغت حقوق المساهمين بنواية ديسمبر  كما

 % عن العام الماضي .3.1أل، لاير أن بزيادة ةدرها   1.0.131..2م 1013بلغت الموجودام بنواية ديسمبر  والماضي . 
 

تعررد اللررركة ةوامموررا الماليررة وبقررا  للمعررايير المواسرربية الصررادرة عررن الويئررة السررعودية للمواسرربين القررانونيين والمالممررة و هررذا

 لظروف اللركة والمتفقة مع نظام اللركام والنظام األساسي لللركة.

 

 الشركات التابعة: :اا بعسا
 

 : )كريستل(الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم  (2

شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة جدة ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة ينبع الصنناعية ، باإلانافة لمصنانعها 

 % من رأس المال . 66في أمريكا وأوروبا واستراليا ، وتملك التصنيع فيها حصة 
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 الشركة السعودية للبولي أوليفينات: (1

شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ، وتملك التصنيع فيها حصة 

 % من رأس المال .57نسبتها 
 

 شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات: (3

وعدد أسهمها  الرئيس في مدينة الجبيل الصناعية ،شركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها 

( 20متساوية القيمة ، تبلغ القيمة السمية لكل منها ) مليون سهممائتان وثالثة وثمانون ( 183,000,000)المصدرة 

 % من األسهم .60,07، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية )بشكل مباشر وغير مباشر( ما نسبته  لتريا عشرة
 

 ة التصنيع والصحراء لالوليفينات نشاطها من خالل الشركات التابعة لها ، وهي : وتمارس شرك
 

 الشركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين:   3-2

مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الجبيل الصنناعية ، وتملنك شنركة التصننيع  شركة ذات مسئولية محدودة ،

 % من رأس المال . 57والصحراء لالوليفينات فيها حصة نسبتها 
 

 ومشتقاته: الكريليكالشركة السعودية لحامض    3-1

وتملنك  ، الجبيل الصناعية شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتها الرئيس في مدينة

، كمنا تملنك التصننيع فيهنا حصنة  % منن رأس المنال67شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات فيها حصة نسنبتها 

مشنناريع تشننكل فنني ال د منننغيل عنندشننالشننركة علننش انشنناء وتهنن   وتعمننل  .% مننن رأس المننال23اشننرة نسننبتها مب

يليك ينتج حامض األكريليك وبيوتايل األكريليت ، ومصننعاا خخنر مجملها مجمعا متكامال يضم مصنعاا لمونمرات األكر

، باإلانافة للني الخندمات والمرافنل والمننافع التني للبيوتانول ، ومصنعاا ثالثاا لمنتجنات البنوليمر فائقنة المتصنا  

 .تقدمها الشركة بأسلوب تجاري لتلك المصانع
 

 الشركة الوطنية لصهر الرصا  )رصا (: (0

، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشنر  شركة ذات مسئولية محدودة

 % .50,40وغير مباشر 
 

 شركة الرواد الوطنية للبالستيك )الرواد(: (7

مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها بشكل مباشنر  ، شركة ذات مسئولية محدودة

 % .200وغير مباشر 
   

 الشركة الوطنية لصناعة البطاريات )بطاريات(:  (6

 % .40، مقرها ومقر عملياتها الرئيس في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها  شركة ذات مسئولية محدودة
 

 :نية للفحص والختبار الفني )فحص(وطالشركة ال (5

، مقرها مدينة الدمام ، والمحل الرئيس لعملياتهنا فني المملكنة العربينة السنعودية ، باإلانافة  شركة ذات مسئولية محدودة

"شنركة تني  ينو فني الشنرق األوسنط" ، ونسنبة تملنك نشاطاتها في دول الخليج العربي من خالل الشركة التابعة لهاا للي 

 . % 64.53فيها بشكل مباشر وغير مباشر  التصنيع
 

 شركة التصنيع الوطنية لتسويل البتروكيماويات )تسويل( : (8

، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصننيع فيهنا بشنكل مباشنر  شركة ذات مسئولية محدودة

 . %200وغير مباشر 
 

 الصناعية )خدمات( :الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات  (4

 % .88.3، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الرياض ، ونسبة تملك التصنيع فيها  شركة ذات مسئولية محدودة
 

 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية( : (20

المصدرة شركة مساهمة سعودية ، مقرها والمحل الرئيس لعملياتها مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسهمها 

( عشرة ريالت ، وتمتلك شركة التصنيع 20( سهماا متساوية القيمة ، تبلغ القيمة السمية لكل منها )18,221,084)

  % من األسهم .37,05الوطنية )بشكل مباشر وغير مباشر( ما نسبته 
 

 الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة )وطن باك( : (22

 % .01,6والمحل الرئيس لعملياتها في مدينة الرياض ، نسبة تملك التصنيع فيها شركة ذات مسئولية محدودة ، مقرها 
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   سياسة توزيع األرباح : : اا ثامن

إن ةرار توزيع األرباح من صالحية الجمعية العامة بنرار علرى توصرية مجلرس إدارة اللرركة ، ويعتمرد وبلركل رميسري علرى 

مقدار األرباح الصابية الموققة بي كل عام وحجرم اانفراق المتوةرع علرى الملراريع االسرتثمارية المسرتقبلية ، وعلرى التردبقام 

 النقدية المتوةعة . 
 

من النظرام األساسري لللرركة ، برأن تروزع أربراح اللرركة  2-.1عامة لتوزيع األرباح بوسب نص المادة وتتلخص السياسة ال

الصابية السنوية بعد  صم جميع المصروبام العمومية والتكالي، األ رى على الوجره الترالي: أ( تجنيرب الزكراة المفروضرة 

تجنيبه متى بل  نص، رأس الماا ، ج( توزيع دبعة  % كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وة،10شرعا  ، ب( تجنيب 

% من رأس الماا المدبوع ، د( توزيع الباةي للمسراهمين كوصرة إضرابية مرن األربراح مرع مراعراة 3أولى للمساهمين تعادا 

 . 3-.1)ب( و  10-13أحكام المادتين 
  

  تشكيل مجلس اإلدارة :   :تاسعاا 

، وةرد انتخبرت الجمعيرة العامرة  لللرركة يتلركل مجلرس اادارة مرن علررة أعارار( من النظام األساسري 1-11حسب المادة )

م أعارار مجلرس اادارة للردورة 01/02/1013هرـ الموابرا 13/03/1232 السربتعلر والتي انعقدم مسرار  التاسعةالعادية 

 وهم على النوو التالي:م ، 03/01/1011م وتمتد حتى تاريخ 1013/.01/0 تاريخ من دأبتسنوام  ةثالثومدتوا ،  العاشرة
 

 الشركات المساهمة األخرى التي يشارك في عضوية مجالس لدارتها  فئة العضوية  السم 

1 
 م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة

 رئيس مجلس اإلدارة
 تنفي ي 

 البنك السعودي الهولندي -

 شركة مالذ للتأمين -

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات -

1 
 الشاعر د/ طالل بن علي

 رئيس مجلسنائب 
 تنفي ي

 شركة سالمة   -

 شركة المصانع الكبرى للتعدين  -

 واحة األلياف الزجاجية  -

 شركة المدينة لالستثمارات الصناعية  -

 شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات -

 شركة المملكة القابضة -  مستقل  م/ طالل بن لبراهيم الميمان 3

  الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - غير تنفي ي  د/ نزيه بن حسن نصيف 2

 مستقل م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 3

 ) الكويت( شركة ليكاروس للصناعات النفطية -

 الصناعات الوطنية المشتركة للطاقة القابضة  ) الكويت ( شركة  -

 الخليج المتحدة للصلب القابضة )فولذ( البحرين شركة  -

 شركة الخليج لالستثمار الصناعي ) البحرين(   -

 شركة منتجات األلمونيوم  -  مستقل  م/ صباح تيسير بركات  1

 مستقل أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب .

 أعمال الطاقة والميا  الدولية   -

 الشرق األوسط للورق  -

 سويكورب   -

 شركة عبدالقادر المهيدب وأولد   -

 الشركة األولش للتطوير العقاري  -

 شركة المراعي -

 مجموعة صافول -

 ساب -

 - غير تنفي ي  أ/ بدر بن علي الدخيل  ,

 غير تنفي ي  أ/ لبراهيم بن علي القااي 1
 الشركة الكويتية للمقاصة )الكويت( -

  شركة روابي المارات )دبي( -

 مستقل  أ/ سعود بن سليمان الجهني  10
 شركة أسمنت تبوك  -

 شركة تطوير الصناعات السعودية -
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفي يين في أسهم الشركة : : اا عاشر
 

 الجهة التي يمثلها  أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األسهم التي له مصلحة فيها

 في بداية السنة

02/02/1023 

 السنة نهاية

32/21/1023 

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

 - 2,133,446 - 2,133,446 بصفته الشخصية م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة 1

 - 2,071 - 2,071 بصفته الشخصية د/ طالل بن علي الشاعر 1

 - 12,662 - 144,027 بصفته الشخصية الميمانم/ طالل بن لبراهيم  3

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية د/ نزيه بن حسن نصيف 0
24,000 

1,417* 
37,046,452 1,417* 37,046,452 

 - 71,180 - 71,180 بصفته الشخصية م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 7

 - 2,000 - - بصفته الشخصية م/ صباح تيسير بركات  6

 - 2,071 - 2,071 بصفته الشخصية أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 5

 78,205,104 2,800 78,205,104 2,800 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية أ/ بدر بن علي الدخيل  8

 03,833,667 - 04,028,158 - مؤسسة الخليج لالستثمار أ/لبراهيم بن علي القااي  4

 15,108,636 - 15,108,636 - المؤسسة العامة للتقاعد أ/ سعود بن سليمان الجهني  20

 * لتابعيه

كبار 

 التنفي يين

 - - - - التنفي يالرئيس  صالح بن فهد النزهة 2

 - 7,640 - - نائب الرئيس للتخطيط الستراتيجي عبدالرحمن عبدالعزيز السالم 1

 - 38,653 - 38,653 الرئيس للماليةنائب  فايز بن عبدهللا األسمري 3

 - 28,332 - 28,332  نائب الرئيس لتطوير األعمال أحمد بن محمد البسام 0

 - - - - رئيس مجمع التصنيع الوطنية بالجبيل  محمد بن لبرهيم البيبي  7

 - - - - أمين سر مجلس اإلدارة فهد بن عبد العزيز الباحوث 6

 

  مجلس اإلدارة :اجتماعات  : حادي عشر

 م وبيما يلي سجل حاور هذا االجتماعام:1013 الا عام اجتماعام ( 1عقد مجلس اادارة ) 
 

 سجل الحضور التاريخ الجتماع

 13/01/1023 األول

م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ مؤيد بن عيسش القرطاس، د/ طالل بن علي الشاعر، م/ طالل بن لبراهيم الميمان     

د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت،  أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير 

 بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل.

 06/00/1023 الثاني

م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ مؤيد بن عيسش القرطاس، د/ طالل بن علي الشاعر، م/ طالل بن لبراهيم الميمان     

د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت،  أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير 

 بركات .

 03/06/1023 الثالث

م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ مؤيد بن عيسش القرطاس، د/ طالل بن علي الشاعر، م/ طالل بن لبراهيم الميمان     

د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت،  أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير 

 بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل.
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 الرابع 
03/06/1023 

 

د/ نزيه بن حسن نصيف، م/  عر، م/ طالل بن لبراهيم الميمان ،م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ طالل بن علي الشا

،  أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. صالح بن عبد الوهاب التركيت

 ابراهيم بن علي القااي ، أ/ سعود بن سليمان الجهني. 

 04/04/1023 الخامس 
م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، م/ طالل بن لبراهيم الميمان ، م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت،  أ/ سليمان بن 

 عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. ابراهيم بن علي القااي .

 13/21/1023 السادس

م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ طالل بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت،  

تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. ابراهيم بن علي القااي ، أ/ أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح 

 سعود بن سليمان الجهني.

 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفي يين : : عشر ثاني

 بالريالت
أعضاء المجلس 

 التنفي يين

أعضاء المجلس غير 

 التنفي يين / المستقلين

من كبار التنفي يين ممن تلقوا أعلش  خمسة

المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير 

 التنفي ي والمدير المالي

 4.805.250 - - الرواتب والتعويضات

   037.171 البدلت 

 0.206.704 2.153.760 7.000.000 المكافآت الدورية والسنوية

    الخطط التحفيزية

  60.783 200.200 التعويضات والمزايا العينية

 

 لجان مجلس اإلدارة: :عشر ثالث
 

اللجنة التنفيذية ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشريوام والمكابرآم ، وصرفا  ال تصاصرام  تتامن اللوامح التنظيمية لكل من:

كل من هذا اللجان وأحكام تلركيلوا ، ومردة عارويتوا ، وموماتورا وصرالحياتوا ، وإجررارام وأسرلوب عملورا واجتماعاتورا ، 

 والتزامام أعااموا ومكابآتوم . ويأتي تلكيل هذا اللجان كاآلتي :
 

 ة التنفي ية:اللجن

وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسرية باتخراذ كابرة القررارام الوامرة التنفيذيرة واالسرتراتيجية وبرا الصرالحيام المورددة لورا 

 المعتمدة من المجلس . وتتلكل اللجنة من كل من :

    )رميس اللجنة( م/ مبارك بن عبدهللا الخفرة

    د/ طالا بن علي اللاعر

    هيم الميمانم/ طالا بن إبرا

 (. 1013/.01/0من اعتبارا  )  / نزيه بن حسن نصي،د

 . اجتماعام (1م )1013وةد عقدم اللجنة  الا عام 
 

 لجنة المراجعة: 

وتمارس لجنة المراجعة صرالحياتوا بوسرب األنظمرة واللروامح والمعرايير المتبعرة ، وتقريم نظرام الرةابرة الدا ليرة مرع االلترزام  

 المعتمدة بي المملكة ، إضابة إلى المقرر بموجب لوامح اللركة. وتتلكل لجنة المراجعة من كل من : بمعايير المراجعة

      )رميس اللجنة(م /  صباح تيسيير بركام 

  أ/ بدر بن علي الد يل

   أ/ مومد بن علي عبدالعزيز الكريدا

 (.1013/.01/0من اعتبارا  ) أ/ راشد بن إبراهيم شري،

 اجتماعام.اربع ( 2م )1013 الا عام  وةد عقدم اللجنة
 

 لجنة الترشيحات والمكافآت:

وتعنررى اللجنررة بالتوصررية لمجلررس اادارة بكررل مررا يتعلررا بالترشرريح لعارروية المجلررس ومراجعررة االحتياجررام والمرر هالم 

األعارار المسرتقلين والموارام المطلوبة ومراجعة هيكلية المجلس وتوديد جوانب الاع، والقوة بيه والتأكرد مرن اسرتقاللية 

 وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسام تعوين ومكابأة أعاار المجلس وكبار التنفيذيين .

 وتتلكل لجنة الترشيوام والمكابآم من كل من :

 )رميس اللجنة( أ/ سليمان بن عبدالقادر المويدب

   طالا بن علي اللاعر د/ 

    م/ صالح بن عبدالوهاب التركيت

 (.1013/.01/0من اعتبارا  بن علي القاضي )أ/ إبراهيم 

 (.1013/.01/0من اعتبارا  أ/ سعود بن سليمان الجوني )

 . م اجتماعين1013وةد عقدم اللجنة  الا عام 
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 نتائج المراجعة السنوية لفعالية لجراءات الرقابة الداخلية: :عشر  رابع

المراجعة التلغيلية لمراجعة أعماا اللركة وشركاته التابعة، حيث تعد تعتمد إدارة المراجعة الدا لية بي اللركة منوجية 

اادارة  طة المراجعة السنوية آ ذة بي االعتبار مخاطر بيئة العمل والفترة الزمنية لدورة المراجعة، من ثم تعرض هذا 

ام المستودبة بالمراجعة اجرار الخطة على لجنة المراجعة العتمادها، يلي ذلك ةيام برق المراجعة بزيارام ميدانية للجو

المقابالم مع المسئولين بيوا وبوص عينام من عملياتوا وبا برنامج مراجعة موني يامن تغطية تفاصيل كل عملية 

 اعت للمراجعة، ثم يعد الفريا مالحظاته، ويناةلوا تفصيال  مع الجوام ذام العالةة ويوصل على ردود موثقة عن كل 

ته اجرار التصويح الالزم، ويصدر التقرير النوامي الذن يربع للمسئولين بي الجوة مول مالحظة، ثم ياع توصيا

المراجعة والقيادام اادارية العليا بي التصنيع، كما يربع هذا التقرير للجنة المراجعة ويناةله مع اللجنة بي أحد اجتماعاتوا، 

 ر عن ذلك بلكل دورن للجنة المراجعة.وبي نفس الوةت يتابع عمليام التصويح التي تتم ويربع تقاري
 

، وربعت التقارير حسب الموضح أعالا، كما 1013وبنار على ما تقدم ، بقد تم تنفيذ  طة المراجعة المعتمدة للعام المالي 

ةامت لجنة المراجعة بالتقرير عن نتامج أعمالوا  الا العام لمجلس اادارة، وت كد إدارة المراجعة عدم وجود مالحظام 

جوهرية بي تقارير المراجعة الدا لية، كما أن تقييموا لنظام الابط الدا لي بي اللركة ي كد على كفايته بي الموابظة على 

 أصوا وممتلكام اللركة وصوة عملياتوا من الناحية الجوهرية.
 

 الزكاة والمدفوعات النظامية : :عشر خامس

لاير كمررا بلغررت  13.113.000م مبلغررا  ةرردرا 1013نفررردة عررن عررام بلغررت الزكرراة المسررتوقة علررى شررركة التصررنيع الوطنيررة م

 لاير. 3,..,1.21مدبوعام اشتراكام التأمينام االجتماعية مبلغا  ةدرا 

 

  حوكمة الشركة : :عشر سادس

اعتمد مجلس اادارة دليل حوكمة اللركة ، وتراعي اللركة بنودا وتلترزم بره ، واللرركة تقروم بتطبيرا الغالبيرة العظمرى مرن 

األحكررام الررواردة برري الموررة حوكمررة اللررركام الصررادرة عررن هيئررة السرروق الماليررة ، وتسررتكمل وضررع عرردد مررن السياسررام 

 بقة بي اللركة من الموة حوكمة اللركام ، وأسباب ذلك بيما يلي :وتتلخص األحكام الغير مط وااجرارام بلكل لوامح. 
 

رقم 

 المادة
 سبب عدم التطبيل مضمون المادة

3 
الحل في الحصول علش نصيب من موجودات 

 الشركة عند التصفية
 ل يوجد نص ب لك في النظام األساسي ، وهو حكم مقرر بموجب نظام الشركات

 لختيار أعضاء المجلسالتصويت التراكمي  / ب 6

التصويت لختيار أعضاء المجلس حسب النظام األساسي للشركة يتم وفل 

عرض علش الجمعية قد األسلوب التقليدي المتوافل مع نظام الشركات ، و

تعديل النظام األساسي بإاافة اسلوب التصويت م 00/00/1021بتاريخ العامة 

 لل أنها لم تجز التعديلالتراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

 / هـ 20
واع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 

 المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم...

تكفل العقود ذلك ، ولم تنشأ لدى الشركة حاجة لواع سياسات مكتوبة ألجل 

 ذلك

 / د 21
حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

 وأي منصب تنفي ي... 

العملية ومصلحة الشركة تتطلب قيام رئيس مجلس اإلدارة ببعض  الحاجة

 المهام التنفي ية
 

 مراجعو حسابات الشركة : : عشر سابع

  م تعيررين السررادة/ ارنسررت و يونرر 1/2/1013علررر برري اجتماعوررا المنعقررد برري  التاسررعةاةرررم الجمعيررة العامررة غيررر العاديررة 

 م .1011ديسمبر  31)مواسبون ةانونيون( مراجعين لوسابام اللركة للسنة المالية المنتوية بي 
 

 المساهمة الجتماعية : : عشر ثامن

االجتماعية باعتبارها واجب يمليه عليوا االعتقاد الديني والوس الوطني اتوا مس وليوت دن التصنيع الوطنية  تمارس شركة

% من أرباحوا السنوية لإلسوام بي معالجة الملاكل االجتماعية 1حيث توجه اللركة ما نسبته والوازع األ الةي، 

 اللتزاممن  الا االمجتمع  ة دمبااضابة  والصوية، ودعم برامج التأهيل والتدريب، وتطوير الموارام والتثقي، والتوعية

بة القيمة على تنويع القاعدة اانتاجية لالةتصاد الوطني، وإضاالتصنيع بدورها بي تقوم  كمابمعايير السالمة المونية والبيئية. 

وما يتطلبه ذلك من أبواث وتطوير، وتوطين للتقنيام، وتوديث مستثمر لألساليب اانتاجية واادارية،  المنتجام الوطنية،

بي تغيير البُنى الواارية بااضابة إلى تدريب العمالة الوطنية ثم توظيفوا، واالستثمار بي األماكن النامية للمساهمة 

والثقابية للمجتمع. وتم تكريم التصنيع من ةبل المنظمة العربية للمس ولية االجتماعية بوصلت على الجامزة الذهبية 

م بتبني عدد كبير من البرامج 1013للمس ولية االجتماعية العربية للعام الثاني على التوالي. وةد ةامت التصنيع  الا عام 

 من الجوام ذام النفع العام، وذلك كما يلي: ودعم العديد

  أوال  البرامج الثقابية: حيث رعت التصنيع ودعمت حملة ركاز لتعزيز األ الق بالتعاون مع م سسة ركاز لتعزيز

األ الق، كما رعت ملتقى اابداع الخامس للطلبة السعوديين بي جامعام اامارام بالتعاون مع الملوقية الثقابية 

دم الورمين اللريفين بي اامارام، كذلك رعت إعادة تويئة مبنى وةاعام التدريب بي المجلس التنسيقي بسفارة  ا

 .للجمعيام الخيرية بالمدينة المنورة
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  ثانيا  البرامج التأهيلية: تعاونت التصنيع مع جمعية أيادن الوربية لدعم التدريب على مونة الخياطة، كما تعاونت

حقيبة تدريبية لتعليم  100وبين الخيرية بالرياض )كفي،( لدعم برنامج من حقي أتعلم اعداد التصنيع مع جمعية المكف

والدن الكفي، على لغة برايل، كما تعاونت مع الجمعية الخيرية للمساعدة على الزواج والرعاية األسرية )ومام( 

 لتأهيل اللباب المقبلين على الزواج.

 جمعية من جمعيام النفع العام، كما  100لتصنيع دعما  سنويا  مقطوعا  لما يقرب من ثالثا : البرامج االجتماعية: ةدمت ا

 .دعمت تجويز وتلغيل مقر لوف  النعمة بالتعاون مع جمعية مستودع المدينة المنورة الخيرن. ومولت التصنيع بنار 

ية لمكابوة السرطان لدعم برنامج منازا شعبية إضابية بي ةرية التصنيع بأملج، وتعاونت مع الجمعية السعودية الخير

إسكان المرضى القادمين من  ارج مدينة الرياض وذويوم. كما تعاونت التصنيع مع جمعية ااعاةة الوركية لدعم 

حفل الزواج الجماعي السنون للمعاةين حركيا ، ودعمت نقل المعاةين وتأمين األجوزة للجمعية الخيرية لرعاية 

التصنيع نادن الصم والبكم بالرياض بوابلة لنقل األعاار و دمة النادن، وكفلت توجيج  المعاةين بوامل. كذلك دعمت

حاج من األسر الفقيرة بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة برع النظيم. ودعمت التصنيع الجمعية الخيرية  111

جتماعية وجمعية البر الخيرية بوادن لرعاية األيتام )إنسان(، ودعمت جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمام اال

 مورم والودا وجمعية حف  النعمة الخيرية بمكة المكرمة، وجمعية اامام مومد بن سعود الخيرية.

  رابعا البرامج الصوية: تعاونت التصنيع مع جمعية الكوثر الصوية بعسير لتأسيس عيادة متنقلة لفوص وعالج

تأسيس عيادة متنقلة لعالج األسنان، كذلك دعمت أوةاف جمعية زمزم السكرن، وتعاونت مع جمعية أطبار طيبة ل

للخدمام الصوية لدعم غسيل الكلى، وتعاونت مع الجمعية السعودية لمكابوة السرطان لرعاية اليوم العالمي للمتعابين 

ع الوملة أل، بطانية إلى األشقار بي سوريا بالتعاون م 13كما شاركت التصنيع بي إرساا  من مرض السرطان.

 الوطنية السعودية لنصرة األشقار بي سوريا.
 

 القوى العاملة والتدريب : : تاسع عشر

( سعوديا  ، ويلمل ذلك موظفي اللركة 12,( موظفا  منوم ) 1.313م )  2013ديسمبر  31بل  عدد موظفي اللركة كما بي 

 اللركام التابعة .  بقية بي مصانع البتروكيماويام بي الجبيل ، إال أنه ال يلمل موظفي
 

 برنامج التصنيع لقروض المساكن : : عشرون

أةرم إدارة اللركة برنامج لقروض المساكن، يودف لمساعدة الموظفين السعوديين علرى تملرك المسركن المناسرب مرن  رالا 

لاير ، كمرا  مليرون 31م مبلغرا  ةردرا 1013الوصوا على ةرض بدون بوامد من اللركة، وةد صرف من البرنامج  الا عام 

 مليون  لاير . 33م لبرنامج ةروض المساكن مبلغا ةدرا  1012أعتمد بي الموازنة التقديرية لعام 

 

 واإلقرارات : الفصاحات :عشرون و واحد
 

 تعارض المصالح : -2

عماا يقر مجلس اادارة بأنه ال يوجد ألن عاو من أعاار مجلس اادارة أن مصلوة مباشرة أو غير مباشرة بي األ 

والعقود التي تتم لوساب اللركة ، كما أن جميع أعاار مجلس اادارة ليس لوم أن اشتراك بي أن عمل من شأنه منابسة 

اللركة لم تقرض أو تامن أيا  من أعاار مجلس  اللركــــة ، أو االتجار بـي أحد بروع النلــاط الذن تزاولــه . كمـا أن

 ا  كان نوعه .اادارة لقار أن ةرض أو التزام أي
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة : -1

لم تكن هناك أن عقود مع أطراف ذون عالةة بأعاار مجلس اادارة أو العاو المنتدب أو نوابه أو المدير المالي أو أن  

 من أةاربوم .
 

علررى المعلومررام الترري نمررت إلررى علمنررا ، وبنررار  علررى تقريررر مراجررع الوسررابام ونتررامج ومعطيررام السرروق الواليررة  اسررتنادا    - 3

 والم شرام المستقبلية ، نقر باآلتي : 

 أنه تم إعداد سجالم الوسابام باللكل الصويح . 3-1

 أن نظام الرةابة الدا لية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذا بفعالية . 3-1

  نه ال يوجد أن شك يذكر بلأن ةدرة اللركة على مواصلة نلاطوا .أ 3-3

 

 الخاتمة  :

بي  تام تقريرنا هذا يسر رميس وأعاار مجلس اادارة أن يتقدموا بخالص اللركر والتقردير لمسراهمي اللرركة الكررام علرى 

المثمررة ، وإلرى شرركامنا وعمالمنرا بري دعموم وثقتوم الغالية ، وإلى كابة العاملين بمجموعة التصنيع الوطنيرة علرى جورودهم 

 المملكة العربية السعودية وبي كابة أنوار العالم لثقتوم وحسن تعاونوم .


