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 شركة التصنيع الوطنية

 م2016تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

 

شركة التصنيع الوطنية                                                                                                                 السادة/  مساهمي

 المحترمين

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته .

 

، المعد وفقاً الوط ية أن يقدم للسرررادة المسرررالميا الكرام تقريرو السررر و إدارة شرررركة اليعررر ي  يسرررر س ل  

عا أعمال وأداء الشررركة  لميطلبات الئحة حوكمة الشررركات واواعد اليسرر يإل واجدراظ و اام الشررركة ا  ررا رر ،

قة واجيضاحات المرفقة بها، وسيضم اً ، سعحوباً بالقوائم المالية المدام2016ديسمبر  31يهية ف   المللس ة المالية 

 :،  وذلك كما يل أداء وأ شطة الشركة

 

 :النشاطوالتكوين  : أولا 

 601بموجب القرار الوزار  رام )اليع ي ( ل  شركة سسالمة  عودية تأ ست شركة اليع ي  الوط ية 

وبرأ مال ، ـل1405 /07/10وتاريخ  1010059693،   إل ت ار  رام لـ1404ذو الح ة  24وتاريخ 

 .لاير  عود ( 6.689.141.660) ادرو

ييمثإل  شاط الشركة باال يثمار ف  الم االت الع اعية و قإل اليق ية الع اعية الميقدسة للمملكة ف  س ال و

وتحويإل البيروكيماويات والع اعات الكيماوية واله د ية والميكا يكية وإدارة وتملك المشاري   ةص اع

اتها، وييمثإل  شاط الشركات اليابعة ف  س ال تع ي  وتسويق الم ي ات الع اعية، الع اعية وتسويق س ي 

ويشمإل  شاط ص اعة البيروكيماويات إ ياظ اجيثليا والبول  إيثليا والبروبليا والبول  بروبليا، كما يشمإل 

يارات  شاط الم ال الع اع  إ ياظ وتسويق ثا   أكسيد اليييا يوم وإ ياظ البطاريات السائلة للس

 ،ا كريليكواال يخداسات الع اعية وإ ياظ الرصاص والع اعات البال ييكية بكافة أ واعها وإ ياظ ألواح 

وإجراء الفحوصات  الخدسات الف ية ال شاطات ا خرى تسويق س ي ات البال ييك والبطاريات وتقديموتشمإل 

تحلية لبيروكيماوية والمعد ية وسحطات الف ية على الي هيزات والم شآت الع اعية والمعا   الكيماوية وا

 إجمال  سبيعاتف  بيان بمسالمة كإل اطاع على حدة المياو المالحة وتوليد الطااة الكهربائية. وفيما يل  

  الشركة:
 

 

 

ا   اإلنتاج والمبيعات: إجمالي : ثانيا
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 يشمإل اال ياظ الكميات المسيخدسة داخإل سعا   الشركة               

 قطاع البتروكيماويات 
 الصناعات الكيماوية قطاع

 (التيتانيوم)

  القطاع الصناعـي

 والنشاطات الخرى
 المجموع

 %100 %8.6 %42.8 %48.6 لمبيعاتالنسبة من ا

 القطاع
 المبيعات اإلنتاج

2016 2015 2016 2015 

 2.295 2.562 2.337 2.537 قطاع البتروكيمياويات

 672 729 618 668 (التيتانيومالصناعات الكيماوية )قطاع 

 160 130 156 119 القطاع الصناعي والنشاطات األخرى

 3.127 3.421 3.111 3.324 اإلجمالي
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ا   :، والمشروعات الجديدةالمخاطرالخطط والتوقعات المستقبلية،  : ثالثا

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية: -أ 

ئها، وتعزيز سكيسررررباتها، وتطوير ادراتها، سما ال رررريمرار ف  تحسرررريا أداتخطط الشررررركة بشرررركإل عام ل

لية الخاصة حقوق المسالميا. وفيما ييعلق باليواعات المسيقبـررر على  مو ا رباح و  يساعد ـررربمشياة هللا

ف  ا  واق العالمية، والع اعية كالم ي ات البيروكيماوية والكيماوية  الرئيسية بأ عار س ي ات الشركة

 االايعادية العالمية الميغيرة.المؤثرات الرتباطها بعدد سا  ،ا بداةفإن سا الععب الي بؤ به

 المخاطر: -ب 

وس ها سا لو خطر واابإل والكيماوية يشيمإل  شاط الشركة على تع ي  وتسويق الم ي ات البيروكيماوية 

وللحد سا تلك المخاطر تقوم الشرررركة  ،لالشررريعال كما لو الحال ف  أ شرررطة سشرررابهة ف  تلك العررر اعة

يدريب الموظفيا والعاسليا بشرررركإل سسرررريمر على جمي  إجراءات السررررالسة س  اليأسيا الم ا ررررب على ب

 أصولها وأعمالها.

شركة سعرضة ليقلبات أ عار الو والع اعية، وتعمإل على الحد سا  والكيماوية م ي ات البيروكيماويةال

المباعة ة وباليال  زيادة الكميات ثيرات سا خالل تقليإل تكاليف اج ياظ وزيادة الكميات الم ي أالي تلك

 واجيرادات.

ً كما أ   سوجوداتهاعلى  وأ عار صرف العمالت ا ج بية أ عار الفائدةتذبذب سعرضة لمخاطر  ها أيضا

شركة على ذبما ف   واليزاساتها إدارة تلك لك الودائ  المعرفية والمرابحات والقروض اآلجلة وتعمإل ال

 القروض المبرسة س  المقرضيا.و تلك الودائ روط ح م وش بما ييالءم س  المخاطر

)أراسكو السررررعودية(  رئي سا المورد ال داخإل المملكة اللقيم ساا كبر  زء ال الشررررركة على وتحعررررإل

وأ ررعار اللقيم  وأ  تغيير ف  أ ررعار  ،السررعوديةف  شررركات البيروكيماويات المماثلة   ررعار ا  ررعار ب

   ا عك  على تكاليف اج ياظ ف  سعرررراسا  إضررررافة إلىلذا  ،كةالشررررر ربحية رررروف يؤثر على الطااة 

يعديإل بم 2015ديسرررررمبر  ف س ل  الوزراء  اتقرارم  يي ة ل2016خالل عام الشرررررركة داخإل المملكة 

شركة سسيمرة والماء الكهرباءو اللقيمأ عار  يقليإل للف  ت فيذ براسج تحسيا ا داء وترشيد ال فقات ، وال

 .بإذن هللا ذلكسا أثر 

تحقيق ألدافها اال ررريراتي ية، تعمإل تدفقاتها ال قدية وربحييها وعلى وللحد سا تأثير س مإل تلك المخاطر 

الشرررررركة على تحديد وتحليإل المخاطر الي  تواجهها وتقييمها والعمإل على سعال يها بالطرق الم ا ررررربة، 

لك اال رريعداد وال الزية لليعاسإل ليفاديها أو اليقليإل سا تأثيراتها السررلبية على سسرريرة عمإل الشررركة، وكذ

 سحيملة.سسيقبلية سخاطر  ةس  أي

 :المشروعات الجديدة – ج

 سعرررهر اليييا يومتسررريكمإل الشرررركة العمإل على س موعة سا المشرررروعات تحت اج شررراء سثإل سشرررروع 

ييا يوم ج ياظ سادة تييا يوم  رررالار ف  جازان ليوفير المواد الخام لعررر اعة اليييا يوم، وسشرررروع سادة الي

خالل ال عررررررف الثا   سا عام  بهما اليشررررررغيإل الي ريب  ا الميوا  أن يبدأوالذ  س ا  ررررررف    ف  ي ب 

لدعم توجهات الي وع االايعرررراد  وال مو المسرررريدام وتوطيا اليق يات العرررر اعية عالمية  وذلك ،م2017

والي   رروف  ،المسرريوى، لذا باجضررافة إلى سشررروعات اليعرر ي  للعرر اعات اليحويلية ف  س طقة حائإل

يات بدأ ف  عمل ياظ لمعام خطوط اج اليشررررررغيإل الي ريب  ت لزيادة  م2017الرب  ا ول سا عام خالل  

 . ب اء الم طقة القيمة المضافة لعمليات الع اعات اليحويلية وتوفير المزيد سا فرص العمإل
 

ا   : القروض التي حصلت عليها الشركة: رابعا
 

الجهة 

 المانحة

تاريخ 

 اإلصدار
 أصل مبلغ القرض

المسدد خالل 

 العام
 مدة السداد رصيد القروض

تاريخ 

 الستحقاق

 2021 سنوات 8 2.933.333.333 266.666.667 4.000.000.000 2013 بنوك محلية

 2019 سنوات 7 2.000.000.000 ال يوجد 2.000.000.000 2012 صكوك

 2021   سنوات 6 981.818.182 218.181.818 1.200.000.000 2015 بنوك محلية
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ا   :وصف أنشطة أدوات الدين :خامسا

  الديا القابلة لليحويإل:أوالً: أدوات 

م، بإصدار أو س ح أية أدوات ديا اابلة لليحويإل إلى أ هم أو إلى أية حقوق 2016عام لم تقم الشركة خالل 

 كرات اكيياب أو أية حقوق سشابهة.ذخيار أو س

 حقوق اليحويإل أو االكيياب بموجب أدوات الديا 

م، بإصررررردار أو س ح أية حقوق تحويإل أو اكيياب بموجب أدوات ديا اابلة 2016لم تقم الشرررررركة خالل عام 

 كرات اكيياب أو أية حقوق سشابهة.ذخيار أو س يحويإل إلى أ هم أو إلى أية حقوقلل

 

ا   النتائج التشغيلية: : سادسا

 خسارةلاير سقار ة بعاف   سالييا 208سبلغ  م2016ديسمبر  31للس ة المالية الم يهية ف   الربحبلغ صاف  

 بب تحقيق ا رباح إلى تحسا ا داء اليشغيل  ويعود .  ل ف  الفيرة سا العام الماض سليون لاير 1.423

وزيادة الكميات المباعة إضافة إلى ا خفاض المعاريف العموسية واجدارية واليسويقية وزيادة ح م 

القيمة العادلة السالبة سا تقييم عقود أ ه تم تس يإل علماً  ،ارتفاع كلفة اليمويإللرغم سا بااجيرادات ا خرى 

ات اليحوط والمشيقات الي  أبرسيها إحدى الشركات اليابعة س  بعض الب وك المحلية للحد سا سخاطر تقلب

أ عار صرف العمالت ا ج بية وتس يإل ا خفاض ف  ايمة أصول غير سيداولة خالل الفيرة المماثلة سا 

 .م السابقالعا

% عا العام 1ادرو  بارتفاعلاير أ   سليون 8.053 غم سبل2016بلغت حقوق المسالميا ب هاية ديسمبر  كما

% 3.6  ادرو  خفاضابلاير أ   سليون 43.336 سبلغ م2016الماض . وبلغت الموجودات ب هاية ديسمبر 

 عا العام الماض .

تعد اوائمها المالية وفقاً للمعايير المحا رررربية العررررادرة عا الهياة السررررعودية للمحا رررربيا علماً أن الشررررركة 

  و ييا والمالئمة لاروف الشركة والميفقة س   اام الشركات وال اام ا  ا   للشركة.القا

فإن المشرررروع يسرررير بشررركإل جيد، حي  تم  (IFRS)الدولية  المعاييرأسا بخعررروص سشرررروع اليحول إلى 

. 18/1/2017اعيماد السيا ات المحا بية الميوافقة س  سعايير المحا بة الدولية سا س ل  اجدارة بياريخ 

مال  الموحدة )إداريكما  مة المركز ال اائ عداد  ياح  كما ف  تم إ يد االفي ي اير  1ة غير سراجعة( للرصرررررر

وييم العمإل على ولية، بما ييوافق س  سعايير المحا ررربة الد م2016لعام والرب  الثا   والرب  ا ول  م2016

السرر وية لييم اال يهاء س ها وسراجعيها خالل الرب  إعداد القوائم المالية الموحدة للرب  الثال  والرب  الراب  و

ر  على الرصررريد االفيياح  لحقوق المسرررالميا كما ييبيا وجود أ  تأثير جوللم وم. 2017ا عام ا ول س

 ة ليطبيق الشرررررركة العلم أ ه يوجد ارتفاع وا خفاض ف  أرصررررردة بعض الب ود  يي  س م.2016ي اير  1ف  

لمة اسم سا ( تشمإل ا يهالكات بعض اآلالت والمعدات ور IFRS1لمعيار المحا بة الدولية  ول سرة )

ب د س اف  الموظفيا الذ  يقيض  تطبيق االحيساب وسخعص . (IAS16)ب ود اط  الغيار حسب المعيار 

بالذكر أ ه  رررروف ي يج عا تطبيق ال دير (. IAS19االكيوار  لذلك الب د حسررررب سعيار )س اف  الموظفيا 

ركة يعيار المحا ررب  )االتفاايات المشرروالم  (IFRS10 القوائم المالية الموحدة(المحا ررب   راالشررركة للمعي

IFRS11) ليابعة سا القوائم الموحدة للم موعة وذلك بالمحا رربة ا رريبعاد القوائم المالية لبعض الشررركات ا

طرة حسررب المعيار المحا ررب  )اال رريثمار ف  الشررركات الزسيلة ع ها بطريقة حقوق الملكية لعدم توفر السرري

IAS28.) 

 

ا   أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة: : سابعا

، ويوضررح ال دول اليال   يائج ا عمال جيدةكة اليعرر ي  الوط ية بمركز سال  وسؤشرررات سالية تيمي  شررر 

 للس وات المالية الخم  ا خيرة:
 

 العام

 المبلغ بماليين الريالت

 األرباح الصافية المبيعات حقوق المساهمين لخصوممجموع ا مجموع األصول

 1.764 17.922 12.067 26.000  45.610 2012ديسمبر  31

 1.177 18.199 12.006 27.420 47.003 2013ديسمبر   31

 1.071 18.693 11.626 28.913 47.892 2014ديسمبر  31
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 (1.423) 15.146 7.968 31.227 44.975 2015ديسمبر  31

 208 15.197 8.053 29.821 43.336 2016ديسمبر  31
 

 

ا   الجغرافي لإليرادات: التوزيع : ثامنا

إيرادات الشررررررركة المحققة بشرررررركإل رئي  سا  يائج تسررررررويق الم ي ات البيروكيماوية والكيماوية تيكون 

 والع اعية، كما يل :

 اخرى أمريكا أوروبا آسيا  أفريقيا والشرق األوسطالمملكة  المنطقة

 %10 %11 %15 %23 %12 %29 نسبة المبيعات
 

 

ا   :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : تاسعا
 نسبة التغيير التغييرات 2015 2016 

 %0.50 51 15.146 15.197 المبيعات

 %8.9 1.150 (12.933) (11.725) تكلفة المبيعات

 %114 1.631 (1.423) 208 صافي الربح

سيو ررط أ ررعار بي   اال خفاض الحاد ف الربح بشرركإل رئي  إلى  وصرراف ويعود  رربب ا خفاض اجيرادات 

 .ا صول غير الميداولة وتكلفة إعادة الهيكلة عضبوا خفاض ايمة  الم ي ات

 

 :والشقيقة الشركات التابعة :عاشراا 

 نشاط الشركة مقر الشركة اسم الشركة م
رأس المال 

 بآلف الريالت
 الملكية نوعها

أدوات 

 الدين
الشركة الوط ية  1

لثا   أكسيد 

اليييا يوم 

 )كريسيإل(

سقرلا سدي ة جدة، 

وسقر عملياتها 

ف  سدي ة الرئي  

ي ب  الع اعية 

باجضافة لمعا عها 

الم يشرة ف  أسريكا 

 وأوروبا وأ يراليا

 ياظ وتسويق سادة إ

 ثا   أكسيد اليييا يوم

الي  تسيخدم ف  

ص اعة ا صباغ 

 والطالء والورق

ذات  2.362.500

سساولية 

 سحدودة

79% 7,220,713 

شركة س م   2

ص اعات المعادن 

 المحدودة )إيميك(

إ شاء وإدراة سشاري   سقرلا سدي ة جدة

ص اعية لمعدن 

اليييا يوم والمواد 

 الميعلقة به

ذات  3.000

سساولية 

 سحدودة

89.5% 1,342,297 

الشركة السعودية  3

 للبول  أوليفي ات

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

 ياظ سادة البول  إ

بروبليا الي  تسيخدم 

كمادة  أ ا ية ف  

 ص اعات البال ييك

 والس اد وغيرلا

ذات  600.000

سساولية 

 سحدودة

75% 1,303,935 

شركة اليع ي   4

والعحراء 

 لألوليفي ات

سقرلا سدي ة 

الرياض وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

إ شاء وإدارة وتشغيإل 

وتملك المشاري  

البيروكيماوية 

والكيماوية وتسويق 

 س ي اتها

سسالمة  2.830.000

  عودية

60.45% - 

الشركة السعودية  5

لاليثيليا والبول  

 ايثيليا

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

يثيليا  ياظ اجإ

والبروبليا لال يخدام 

ف  الع اعات 

 البال ييكية

ذات  2.737.520

سساولية 

 سحدودة

45.34% 2,631,264 

الشركة السعودية  6

لحاسض 

ا كريليك 

 وسشيقاته

سقرلا سدي ة 

ياض، وسقر الر

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

إ شاء وتشغيإل عدد سا 

سشاري  حاسض 

 ا كريليك وسشيقاته

ذات  1.777.000

سساولية 

 سحدودة

52.29% - 
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الشركة السعودية  7

لمو مرات 

ا كريليك 

 المحدودة

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية 

إ ياظ حاسض 

ليك ال ليد  ا كري

وحاسض ا كريليك 

الخام وبيوتايإل 

 أكريليت

ذات  733.000

سساولية 

 سحدودة

39.22% 2,872,466 

الشركة السعودية  8

للبوليمرات فائقة 

 االسيعاص

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

إ ياظ البوليمرات فائقة 

 االسيعاص

ذات  416.400

سساولية 

 سحدودة

39.22% 1,037,135 

ركة السعودية الش 9

 للبيوتا ول

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

ف  سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

ذات  486.000 إ ياظ البيوتا ول

سساولية 

 سحدودة

17.43% 804,883 

الشركة الوط ية  10

لعهر الرصاص 

 )رصاص(

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

 ف  سدي ة الرياض

إعادة تدوير البطاريات 

المسيخدسة ص اعياً 

الرصاص وإ ياظ 

والبول  بروبليا 

و لفات العوديوم سا 

 البطاريات المسيهلكة

ذات  44.000

سساولية 

 سحدودة

100% - 

شركة الرواد  11

الوط ية للبال ييك 

 )الرواد(

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

 ف  سدي ة الرياض

إااسة المشروعات 

البال ييكية الع اعية 

 واليحويلية

ذات  268.000

سساولية 

 سحدودة

100% 6 

12 

 

شركة الرواد 

العالمية  فالم 

 اليغليف

سقرلا بمدي ة 

الرياض وسقر 

عملياتها ف  سدي ة 

 الدسام

ص اعة أفالم )راائق( 

 اليغليف

ذات  65.000

سساولية 

 سحدودة

100% 219,867 

شركة الرواد  13

الدولية لألغشية 

 الع اعية

سقرلا بمدي ة 

الرياض وسقر 

عملياتها ف  سدي ة 

 الدسام

وازل ص اعة الع

 الع اعية الميخععة

ذات  7.000

سساولية 

 سحدودة

100% 21,962 

الشركة الوط ية  14

لع اعة 

البطاريات 

 ()بطاريات

سقرلا وسقر 

عملياتها الرئي  

 ف  سدي ة الرياض

 ياظ بطاريات إ

 السيارات

ذات  34.000

سساولية 

 سحدودة

90% - 

الشركة الوط ية  15

للفحص واالخيبار 

 (الف   )فحص

تقديم الخدسات الف ية  الدسامسقرلا سدي ة 

ف  س االت الفحص 

واالخيبار، المعايرة 

والعيا ة وأ امة 

داخإل  إدارة ال ودة

المملكة العربية 

 السعودية

ذات  7.170

سساولية 

 سحدودة

74.89% 

 

- 

ت  يو ف  الشرق  16

 ا و ط

سقرلا سملكة 

 البحريا 

تقديم الخدسات الف ية 

ف  س االت الفحص 

ايرة واالخيبار، المع

والعيا ة وأ امة 

ف  دول  إدارة ال ودة

 الخليج العرب 

300 

 )دي ار بحري  (

ذات 

سساولية 

 سحدودة

74.89% - 

17 

 

شركة اليع ي  

الوط ية ليسويق 

البيروكيماويات 

 )تسويق(

سقرلا والمحإل 

الرئي  لعملياتها 

 سدي ة الرياض

المواد تسويق 

الكيماوية 

والبيروكيماوية 

 والبال ييكية

ذات  5.000

سساولية 

 سحدودة

100% - 

الشركة الوط ية  18

لليشغيإل 

والخدسات 

الع اعية 

سقرلا والمقر 

الرئي  لعملياتها 

 سدي ة الرياض

تسويق وبي  وتوزي  

 الم ي ات الع اعية

ذات  30.000

سساولية 

 سحدودة

88.33% - 
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)تحت  )خدسات(

 اليعفية(

الشركة الوط ية  19

لليسويق 

والخدسات 

الع اعية 

 ت()خدسا

سقرلا والمقر 

الرئي  لعملياتها 

 سدي ة الرياض

ا ييراد وتعدير 

وت ارة ال ملة 

واليسويق  والي زئة

وبي  وتوزي  للغير 

 الم ي ات الع اعية

ذات  30

سساولية 

 سحدودة

100% - 

الشركة الوط ية  20

ليع ي  و بك 

 المعادن )سعد ية(

سقرلا والمقر 

الرئي  لعملياتها 

سدي ة ال بيإل 

 الع اعية

الع اعات الحديدية 

اليحويلية واله د ية 

 ا  ا ية

281.121 

سوزعة على 

28.112.089 

 هماً ايمة كإل 

 رياالت 10 هم 

سسالمة 

  عودية

35.47% 70,103 

حائإل الوط ية  21

 للبال ييك

إااسة وإدارة وتشغيإل  سقرلا حائإل

وصيا ة الع اعات 

 البال ييكية

ذات  50.000

سسؤولية 

 سحدودة

100% 314,000 

الخضراء البياة  22

ليدوير المخلفات 

 الع اعية

شراء وبي  وت مي   سقرلا جدة

وتدوير البطاريات 

والبال ييك والمواد 

 الع اعية

ذات  5.000

سسؤولية 

 سحدودة

100% - 

اليق ية الرباعية  23

ليدوير الرصاص 

 المحدودة

إ ياظ رصاص  ق   سقرلا جدة

وسخلوط وبول  

 بروبيليا

ذات  4.000

سسؤولية 

 سحدودة

100% - 

 كاليال : خرى ول غير تشغيلية لال يثمارات ا إلى س موعة شركات  ضافةباج

 نشاط الشركة مقر الشركة اسم الشركة م
رأس المال 

 تالريالآلف ب
 الملكية نوعها

الشركة الوط ية الدولية  1

 لليطوير الع اع 

سقرلا 

 الرياض

ف  المشاري  الع اعية ذات العالاة  ال يثمارا

 بالشركة

ذات  500

سساولية 

 سحدودة

100% 

الشركة الوط ية  2

الخلي ية ليق ية 

 البيروكيماويات

سقرلا 

 الرياض

ف  المشاري  الع اعية ذات العالاة  ال يثمارا

 بالشركة

ذات  500

سساولية 

 سحدودة

100% 

شركة اليع ي  الوط ية  3

 لال يثمارات الع اعية

سقرلا 

 الرياض

ذات العالاة  ف  المشاري  الع اعية ال يثمارا

 بالشركة

ذات  500

سساولية 

 سحدودة

100% 

شركة سكا ب السعودية  4

الدولية للي ارة 

 والع اعة

سقرلا 

 الرياض

ف  المشاري  الع اعية ذات العالاة  ال يثمارا

 بالشركة، ولم تمارس ا   شاط خالل الفيرة.

ذات  6.500

سساولية 

 سحدودة

100% 

شركة اليع ي  الوط ية  5

 اوياتللبيروكيم

سقرلا 

 الرياض

ف  المشاري  الع اعية ذات العالاة  ال يثمارا

 بالشركة، ولم تمارس ا   شاط خالل الفيرة.

ذات  500

سساولية 

 سحدودة

100% 

 

  سياسة توزيع األرباح: : حادي عشر

إل إن ارار توزي  ا رباح سا صالحية ال معية العاسة ب اء على توصية س ل  إدارة الشركة، ويعيمد بشك

رئي  على سقدار ا رباح العررافية المحققة ف  كإل عام وح م اج فاق الميوا  على المشرراري  اال رريثمارية 

 المسيقبلية، وعلى اليدفقات ال قدية الميواعة. 

سا ال اام ا  ا   للشركة، بأن توزع  4-17وتيلخص السيا ة العاسة ليوزي  ا رباح بحسب  ص المادة 

لسررر وية بعد خعرررم جمي  المعرررروفات العموسية واليكاليف ا خرى على الوجه أرباح الشرررركة العرررافية ا

% كاحيياط   ااس  ي وز لل معية العاسة 10اليال : أ( ت  يب الزكاة المفروضررررررة شرررررررعاً ، ب( ت  يب 

% سا رأس المال 5واف ت  يبه سيى بلغ  عررررررف رأس المال، ظ( توزي  دفعة أولى للمسرررررررالميا تعادل 

)ب(  10-13ي  الباا  للمسالميا كحعة إضافية سا ا رباح س  سراعاة أحكام المادتيا المدفوع ، د( توز

 . 5-17و
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لم يوص س ل  إدارة الشررركة لل معية العاسة بيوزي  أرباح  ،و يي ة ل يائج الشررركة المالية وتدفقاتها ال قدية

 م.2016مبر ديس 31لس ة المالية الم يهية ف   قدية عا ا

 

 ت المستثمرين:عالقا :عشر ثاني

طالع، أوالً بأول، على كإل المية كبيرة، فيوفر لهم كإل السبإل لأل العالاة تول  الشركة سسالميها وأصحاب 

شركة وا يثماراتها وعالااتها الخارجية و يائ ها المالية وكإل سا يهم المسيثمر  الموحدة سا ييعلق بأ شطة ال

، رير س ل  اجدارة واجيماعات ال معية العموسيةتقعبر س موعة سا و ررائإل االتعررال الي  تشرريمإل على 

المعلوسات لياة  وق المال )تداول(، إعال ات الشركة بموا   صفحةفعاحات المسيمرة الم شورة على جا

، باجضافة إلى االخرى ائإل اجعالم وكذلك سا خالل وسوا  الشركة على شبكة اج ير ت، الم شورة على 

 .واردة إلى اسم عالاات المسيثمريا بالشركةالرد على كإل ا يفساراتهم ال

شركة بيطوير سيرسحرك ب باجضافة إلى ذلك ااست ال سا  سسالميهاعلى  ح  على سواعها اجلكيرو   لليي

ليأكد سا سلكياتهم لأل رررهم وتسرررهيإل اال ررريفسرررار عا ا ررريحقاق ا رباح غير لأصرررحاب الشرررهادات وورثيهم 

 وسا ثم تسليمها لمسيحقيها.لمراجعيها وتدايقها  ، إن وجدت،المسيلمة لألعوام السابقة

شركة واليأكد سا ا ييفائها  كما لميطلبات ال ااسية لهياة  وق المال لتم العمإل على تحدي  الئحة حوكمة ال

سا أجإل ضررمان اجليزام بأفضررإل سمار ررات الحوكمة الي  تكفإل حماية حقوق المسررالميا وحقوق أصررحاب 

 المعالح.

  

  مجلس اإلدارة:تشكيل  :عشر ثالث

( سا ال اام ا  ا   للشركة ييشكإل س ل  اجدارة سا عشرة أعضاء، واد ا يخبت ال معية 12-1حسب المادة )

وسدتها ، العاشرةأعضاء س ل  اجدارة للدورة م 19/04/2016الم عقدة بياريخ  الحادية والعشرونالعادية  العاسة

ولم على ال حو اليال : م،05/07/9201حيى تاريخ م وتميد 06/07/6201 تاريخ سا دأبت  وات  ثالث  
 

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

1 
 م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة

 رئيس مجلس اإلدارة
 تنفيذي 

 البنك األول -

 وإعادة التأمين التعاوني شركة مالذ للتأمين -

 ء لألوليفيناتشركة التصنيع والصحرا -

 شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية -

 تنفيذي د/ طالل بن علي الشاعر 2

 تأجير  شركة  -

 واحة األلياف الزجاجية  -

 شركة المدينة لالستثمارات الصناعية  -

 وليفيناتشركة التصنيع والصحراء لأل -

  مستقل  م/ طالل بن إبراهيم الميمان 3
 ةشركة المملكة القابض -

 شركة المملكة لالستثمار والتطوير -

 القابضة شركة ناس -

  الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية - غير تنفيذي  د/ نزيه بن حسن نصيف 4

 مستقل م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 5
 ) الكويت( شركة إيكاروس للصناعات النفطية -

 لذ( البحرين الخليج المتحدة للصلب القابضة )فوشركة  -

   حديد البحرينشركة  -

 مستقل أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 6

 شركة عبدالقادر المهيدب وأولده  -

 مجموعة صافول -

 الشرق األوسط للورق -

 المراعي -

 ساب -

 - غير تنفيذي  أ/ بدر بن علي الدخيل  7

 غير تنفيذي  أ/ إبراهيم بن علي القاضي 8
 ة للمقاصة )الكويت(الشركة الكويتي -

 شركة روابي المارات )دبي(  -

 مستقل  أ/ سعود بن سليمان الجهني  9
 شركة أسمنت تبوك  -

 البنك الهلي التجاري -

 - مستقل   سامي بن عبدالعزيز الشنيبرأ/  10
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 ركة:مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الش:  عشر رابع
 

 

 

  :اجتماعات مجلس اإلدارة : عشر خامس

 وفيما يل    إل حضور لذو االجيماعات: ،م2016خالل عام اجيماعات ( 6عقد س ل  اجدارة ) 
 

 سجل الحضور التاريخ الجتماع

 م 21/02/2016 األول
ركيت، نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب الت م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ طالل بن علي الشاعر، د/ نزيه بن حسن

 ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني.  م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل

 م19/04/2016  الثاني

صالح  /، مد/ طالل بن علي الشاعر، م/ طالل بن إبراهيم الميمان  د/ نزيه بن حسن نصيفم/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، 

، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/ سعود بن م/ صباح تيسير بركات  بن عبد الوهاب التركيت، 

 .سليمان الجهني

 م05/06/2016 الثالث

كيت، م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، م/ طالل بن إبراهيم الميمان  د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب التر

أ/  أ/ سعود بن سليمان الجهنيبركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ،  أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير

 .إبراهيم بن علي القاضي

 م05/06/2016 الرابع 

 ركيت،م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، م/ طالل بن إبراهيم الميمان  د/ نزيه بن حسن نصيف، م/ صالح بن عبد الوهاب الت

أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/  ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ سعود بن سليمان الجهنيأ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب

 .سامي بن عبدالعزيز الشنيبر

 م27/09/2016 خامس
م/ صالح  صيف،م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ طالل بن علي الشاعر، م/ طالل بن إبراهيم الميمان  د/ نزيه بن حسن ن

  .أ/ إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر، بن عبد الوهاب التركيت

 م20/12/2016 السادس

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

أ/  ن عبدالقادر المهيدب أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ سعود بن سليمان الجهنيأ/ سليمان ب بن عبد الوهاب التركيت،

  .إبراهيم بن علي القاضي، أ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر

 

 الجهة التي يمثلها  أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األسهم التي له مصلحة فيها

 في بداية السنة

01/01/ 2016  

 نهاية السنة

31/12/2016 

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

 - 1.302.290  1.302.209 الشخصية بصفته م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة 1

 د/ طالل بن علي الشاعر 2
شركة الشاعر للتجارة والصناعة 

 والمقاولت
1.452 48.231.092 1.452 47.144.092 

 - 21.661 - 21.661 بصفته الشخصية م/ طالل بن إبراهيم الميمان 3

108* الشركة السعودية للصناعات الدوائية د/ نزيه بن حسن نصيف 4  35.096.971 - 35.096.971 

 - 71.533 - 71.533 بصفته الشخصية م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 5

 - 1.452 - 1.452 بصفته الشخصية أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 6

  58.147.209 1.800 58.147.209 1.800 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية أ/ بدر بن علي الدخيل  7

 38.633.665 -  43.833.665 - مؤسسة الخليج لالستثمار اهيم بن علي القاضي أ/إبر 8

 27.157.180 - 27.208.636 - المؤسسة العامة للتقاعد أ/ سعود بن سليمان الجهني  9

  5.953.200 -  5.953.200 - صندوق تنمية الموارد البشرية  سامي بن عبدالعزيز الشنيبرأ/  10

 * لتابعيه

كبار 

 نفيذينالت

 - 1.950*   -  1.950*  الرئيس التنفيذي  مطلق بن حمد المريشدم/ 1

 - 5000 - 5000 نائب الرئيس التنفيذي للمالية  فواز بن محمد الفوازأ/ 2

 مزيد بن سرداح الخالديم/ 3
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع  

 البتروكيماويات 
5000 - - - 

  كرستين ولتر جونثر د/ 4
رئيس التنفيذي لقطاع نائب ال

 التيتانيوم
- - - - 

 عمر بن محمد سراج نجارم/  5
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 

  الصناعات التحويلية 
- - - - 

 قيس عبدالواحد السلطانيد/  6
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 

  بتكارلوا
- - - - 

 - - - - المعادنقطاع لنائب الرئيس التنفيذي  طرابزوني بن محمد فاديد/ 7 
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 :مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : عشر سادس

 بالريالت

 

 

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 ن / المستقلينالتنفيذيي

من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى  سبعة

المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي

 18.974.699 - - الرواتب والتعويضات

  373.717 114.730 البدلت 

 10.911.600 1.400.000 2.300.000 )*(المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

 715.893  159.725 التعويضات والمزايا العينية
  والمشاركة ف  عضوية س ال  إدارات الشركات اليابعة. سكافآت الل انأعضاء الم ل  تشمإل سكافآت  )*(

 

 لجان مجلس اإلدارة: :عشر سابع

تيضرما اللوائح الي ايمية لكإل سا: الل  ة الي فيذية، ول  ة المراجعة، ول  ة اليرشريحات والمكافآت، وصرفاً 

راءات الخيعررراصرررات كإل سا لذو الل ان وأحكام تشررركيلها، وسدة عضررروييها، وسهماتها وصرررالحياتها، وإج

 وأ لوب عملها واجيماعاتها، واليزاسات أعضائها وسكافآتهم. ويأت  تشكيإل لذو الل ان كاآلت :

 

 اللجنة التنفيذية:

درا ة الخطة اال يراتي ية للشركة والميزا ية اليقديرية الس وية واليوصية لم ل  ب الي فيذيةتخيص الل  ة 

واججراءات وأدوات الديا واروض الشرررركات اليابعة  باعيماد السررريا ررراتلك ذكاجدارة باعيمادلا، وتقوم 

ف  س ال  الشرررركة  ل وفق العرررالحيات المحددة لها سا الم ل  باجضرررافة إلى تعييا  واب الرئي  وسمث

  .ا اايضى ا سرذإخارجييا  سه ييا يمكا لل  ة اال يعا ة بمسيشارياو .الشركات اليابعة إدارات

 وتتشكل اللجنة من كل من:

    )رئي  الل  ة( رك با عبدهللا الخفرةم/ سبا

    د/ طالل با عل  الشاعر

    م/ طالل با إبراليم الميمان

   زيه با حسا  عيف /د

 . اجيماعاتخمسة  (5م )2016واد عقدت الل  ة خالل عام 

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت:

ة الم ل  وسراجعة االحيياجات وتع ى الل  ة باليوصررررية لم ل  اجدارة بكإل سا ييعلق باليرشرررريح لعضرررروي

وفقاً للسيا ات والمعايير المعيمدة بما ف  ذلك تحديد الوات الذ  يلزم أن  والمؤلالت والمهارات المطلوبة 

يخعررعرره العضررو  عمال الم ل  وسراعات عدم ترشرريح أ  شررخص  رربق إدا يه ب ريمة سخلة بالشرررف 

واايراح سعال يها بما يحقق سعلحة  ضعف والقوة فيهوسراجعة ليكلية الم ل  وتحديد جوا ب الوا سا ة، 

واضحة واليأكد سا ا يقاللية ا عضاء المسيقليا وعدم وجود تعارض المعالح ووض   يا ات  الشركة

 يعويض وسكافأة أعضاء الم ل  وكبار الي فيذييا.ل

 وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

 أ/  ليمان با عبدالقادر المهيدب )رئي  الل  ة(

   م05/07/2016)عضو الل  ة( حيى د/ طالل با عل  الشاعر 

    م/ صالح با عبدالولاب اليركيت

 أ/ إبراليم با عل  القاض   

 أ/  عود با  ليمان ال ه    

 . ( ثالثة اجيماعات3)م 2016واد عقدت الل  ة خالل عام 
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 لجنة المراجعة: 

ييا واث ان س هم ل  اجدارة غير الي فيذسا أربعة أعضاء اث ان س هم سا أعضاء س    ة المراجعةلتشكيإل ييم 

المراجعة الداخلية إدارة على  واجشراف اام الراابة الداخلية  بيقييمل  ة المراجعة  وتقوم سا خارظ الم ل .

واليوصية لم ل  اجدارة بيعييا المحا بيا الم وطة بها،  امسا سدى فاعلييها ف  ت فيذ ا عمال والمه واليحقق

ودرا ة سلحوظات المحا ب القا و   على القوائم  ،القا و ييا وفعلهم وتحديد أتعابهم واليأكد سا ا يقاللييهم

ة ا ولية والس وية ابإل القوائم الماليوالسيا ات المحا بية الميبعة درا ة والمالية وسيابعة سا ييم ف  شأ ها، 

 .امى س ل  اجدارة وإبداء الرأ  واليوصية ف  شأ هعرضها عل

 :وتتشكل لجنة المراجعة من كل من

 ) هاية الدورة الم يهية للم ل (. م05/07/2016حيى  )رئي  الل  ة(تيسير بركات با م /  صباح 

      ل (.)بداية الدورة الحالية للم  م06/07/2016أ/  اس  با عبدالعزيز الش يبر )رئي  الل  ة( سا 

  أ/ بدر با عل  الدخيإل

   أ/ سحمد با عل  الكريدا

   أ/ راشد با إبراليم شريف

 اجيماعات. خمسة( 5)م 2016واد عقدت الل  ة خالل عام 

 

 :في الشركة الرقابة الداخلية لفاعلية نظامنتائج المراجعة السنوية  :عشر ثامن

اليحقق سا واليأكد سا ا يقاللييها وف  الشركة لداخلية إدارة المراجعة ال  ة المراجعة باجشراف على تقوم 

الرئيسية عمال ا تقوم إدارة المراجعة الداخلية بمراجعة أعمالها وسهاسها، حي  سدى فاعلييها ف  ت فيذ 

وشركاتها اليابعة سا أجإل تزويد ل  ة المراجعة برأ  سسيقإل عا فاعلية  اام الراابة الداخلية  للشركة

ة أعمالها اليشغيلية والقدرة على تحقيق ألدافها اال يراتي ية، وييم ذلك سا خالل ت فيذ خطة بالشركة وكفاء

المراجعة الس وية المعيمدة سا ابإل ل  ة المراجعة والمب ية على تحليإل درجة المخاطر الي  اد تيعرض لها 

 الشركة ف  أعمالها اليشغيلية.

 ييبيام لم 2016وا عمال الي  ااست بها إدارة المراجعة الداخلية خالل عام  يائج المراجعة  وا ي اداً إلى

تؤكد ل  ة المراجعة على و .الراابة الداخليةوإجراءات على  اام  ضعف جولر أ  لل  ة المراجعة وجود 

ل وسميلكات الشركة أ امة وإجراءات الراابة الداخلية المطبقة سا ابإل الشركة ف  المحافاة على أصو كفاية

 شطيها.على تحسيا البياة الراابية على جمي  أ  بشكإل سسيمرالشركة تعمإل و، وصحة عملياتها
 

 

 

 الزكاة والمدفوعات النظامية: :عشر تاسع

لاير  الف 38.862م سبلغاً ادرو 2016بلغت الزكاة المسيحقة على شركة اليع ي  الوط ية س فردة عا عام 

 لاير. الف 3.712كما بلغت سدفوعات اشيراكات اليأسي ات االجيماعية سبلغاً ادرو 
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  : حوكمة الشركة:عشرون

ااست إدارة الشررركة بيحدي  دليإل حوكمة الشررركة بما يي ا ررب   رريمراراً للعمإل بمبدأ اجفعرراح والشررفافية، ا

س  ا حكام الواردة ف  الئحة حوكمة الشرررركات العرررادرة عا لياة السررروق المالية وعرضررره على س ل  

االحكام تبقى سا  سايطبيق ، وتسرررريكمإل الشررررركة السرررريا ررررات واججراءات الالزسة لللعمإل بموجبه اجدارة

 بما يل : والي  تيلخصالواردة ف  الئحة حوكمة الشركات العادرة عا لياة السوق المالية 
رقم 

 المادة
 سبب عدم التطبيق مضمون المادة

 الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية 3
ل يوجد نص بذلك في النظام األساسي، وهو حكم مقرر 

 لشركاتبموجب نظام ا

 التصويت التراكمي لختيار أعضاء المجلس / ب 6

سيعتمد التصويت التراكمي بعد تعديل النظام األساسي في 

الجمعية العامة للمساهمين المزمع عقدها في شهر أبريل 

 م2017

 د  /6

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة العتبارية الذين 

اح عن سياساتهم في التصويت يتصرفون بالنيابة عن غيرهم اإلفص

وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية 

التعامل مع أي تضارب جوهري للمصالح قد يؤثر على ممارسة 

 الحقوق األساسية الخاصة باستثماراتهم. 

ل يوجد في النصوص النظامية ما يخول للشركة إلزام 

 المستثمرين ومطالبتهم باإلفصاح.

 / هـ 10
وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من اجل 

 حمايتهم وحفظ حقوقهم.

وتعمل الشركة على وضع السياسات تكفل العقود ذلك، 

 المناسبة ألجل ذلك

 حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي.  / د 12
رئيس مجلس اإلدارة ببعض األعمال وسوف يتم تعديل يقوم 

 مةالنظام األساسي للشركة في الجمعية العامة القاد

 ط /12

الذي يحق له بحسب نظام  -ل يجوز للشخص ذي الصفة العتبارية

التصويت على اختيار  –الشركة تعيين ممثلين له في مجلس اإلدارة 

 األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة. 

ل ينطبق، حيث ل يوجد في النظام األساسي حقوق خاصة 

 ارية بتعيين ممثلين لها في المجلسلجهات اعتب

 

 

 فصاحات واإلقرارات:اإل :عشرونحادي و

 تعارض المعالح: -1

يقر س ل  اجدارة بأ ه ال يوجد    سا أعضاء س ل  اجدارة أ  سعلحة سباشرة أو غير سباشرة ف   

أعضاء س ل  اجدارة  الشركة لم تقرض أو تضما أياً سا ا عمال والعقود الي  تيم لحساب الشركة. كمـا أن

 لقاء أ  ارض أو اليزام أياً كان  وعه.

 المعاسالت س  ا طراف ذات العالاة: -2

أو  وابه أو المدير   ذالرئي  الي فيلم تكا ل اك أ  عقود س  أطراف ذو  عالاة بأعضاء س ل  اجدارة أو  

 .المال  أو أ  سا أااربهم

 يقر س ل  اجدارة بما يل :   - 3

 تم إعداد   الت الحسابات بالشكإل العحيح. أ ه 3-1

 اد تم إعدادو بشكإل  ليم لييالءم س  عمليات إدارة الشركة.أن  اام الراابة الداخلية  3-2

 أ ه ال يوجد أ  شك يذكر بشأن ادرة الشركة على سواصلة  شاطها.  3-3

 

 : رأ  سراج  الحسابات ف  القوائم المالية  - 4

 .تحفااتبات أن القوائم المالية للشركة خالية سا أية أخطاء جولرية أو ياهر تقرير سراج  الحسا

 

 مراجعو حسابات الشركة: : وعشرون ثاني

ب اًء على م  م 19/04/2016ف  اجيماعها الم عقد بياريخ  الحادية والعشررررروناارت ال معية العاسة العادية 

لمراجعة  (BDO)مد العمر  وشرررركاو شرررركة الدكيور سحالسرررادة/  اخييارتوصرررية ل  ة المراجعة بشرررأن 

ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة ورب  الس وية والس وية للشركة وتحديد أتعابهم للس ة المالية الم يهية ف  

 .م2016
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 :الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة : وعشرون ثالث

 .م2016 ليست ل اك أية عقوبات أو جزاءات سفروضة على الشركة خالل عام

 

 :الستراتيجية والنمو :وعشرون رابع

والذ  سا خالله  ،ب  اح كبير TEPواصررررررلت وحدة اال رررررريراتي ية وال مو ايادة بر اسج اليعرررررر ي  لليميز 

ال يائج المالية للشركة.  ىسما كان له ا ثر اجي اب  عل ،ة سا تحسيا ا داء وخفض اليكاليفتمك ت الشرك

س م  اليعررررر ي  للبيروكيماويات ف  ال بيإل تحقيق أراام إ ياظ ايا رررررية غير وسا خالل البر اسج ا ررررريطاع 

سسبواة تي اوز كميات اج ياظ المس لة س ذ تشغيإل المع  . كما تم إعادة تعميم الهيكإل الي ايم  للشركة 

سج وتوزيعه إلى وحدات أعمال ا رريراتي ية سما زاد سا كفاءة العمإل وحسررا ا داء والإل اليكاليف. كما تم د

الموارد البشرررية والمشرريريات وتق ية المعلوسات وغيرلا، سما عزز  تشرريمإل علىالخدسات المشرريركة والي  

المشررريريات وحدة  توحيدالي ايمية واليفاوضرررية، خعررروصررراً سا ا ثر اجي اب  وزاد سا ادرات الشرررركة 

وتسيمر الشركة اليكاليف.  على اليفاوض وأ هم ف  تقليإل القدرةسما زاد سا لخدسة جمي  الشركات اليابعة 

قادسة قديم المزيد سا المبادرات خالل الفيرة ال أ  على سواجهة ها لي  سا الميوا  أن تزيد سا ادراتوا بي

 .تحديات سسيقبلية

 

 :والبتكارالتقنية  :وعشرون خامس

ادرتها الي افسررررية. واليطوير وتعيبرو أحد ألم الركائز الي  تقوم عليها  بالبح تول  الشررررركة اليماساً كبيراً 

و رررعت الشرررركة إلى تعزيز ادراتها اليق ية بما يحقق لها رف  كفاءتها ف  تشرررغيإل سعرررا عها وتقديم س ي ات 

 عالية ال ودة ودعم عمالئها بما يحقق تطلعاتهم.

وتقوم وحدة اليق ية واالبيكار ف  الشررررررركة بدور جولر  سا خالل سراكز أبحاثها ف  ال بيإل العرررررر اعية 

سعودية وبالييمور بالواليات الميحدة ا سريكية و يالي  بورو بالمملكة الميحدة، لضمان  بالمملكة العربية ال

تقديم دعم ا عمال واليطور المسريمر بما ييوافق س  ا ريراتي ية الشرركة المسريقبلية، وأيضراً  رعيها الحثي  

 ال يقطاب كفاءات عالية ف  جمي  اليخععات.

اام باحثو الوحدة  وسهمة حي على ادراتها البحثية الميطورة إ  ازات كثيرة  واد حققت الشررررركة باعيمادلا

 ف  كإل سا وحدت  البيروكيماوياتير س ي ات جديدة تطوبيطوير وتحسرررررريا العديد سا س ي اتها الحالية و

ذلك ادم ك. الي افسررريةو اليسرررويقية برف  كفاءتها ثر الكبيرسما كان له ا  ،(اليييا يومالعررر اعات الكيماوية )و

باحثو الوحدة الدعم الف   الالزم لحإل المشرررررركالت ال اجمة عا عمليات اج ياظ ف  العديد سا سواا  اج ياظ 

 ووحدات ا عمال.

كما ااست الفرق اليق ية الميخععة بالوحدة بيقديم الدعم الف   جتمام أعمال اليركيب واليشغيإل واجشراف 

 مشرررررراكإل المحيملة وتقديم خدسات اليدريب الالزسة ف  س موعة ساعلى اخيبار اآلالت والمعدات وتحديد ال

، باجضرررافة إلى سشرررروع بودرة ف  جازان (را رررال)مشرررروعات اليحويلية ف  حائإل وسشرررروع اليييا يوم ال

إضررررافة ليطوير المشرررراري  الي ريبية الحيضرررران اليق يات ، اليييا يوم ف  أوتاوا بالواليات الميحدة ا سريكية

اخيعرراصررات المواد الميطورة والمياو والطااة لغرض تقييم اليق يات المسرريخدسة ووضرر  اواعد الحديثة ف  

عادية والمالئمة الف ية ابإل اتخاذ القرار باليو   ف   سويق الم ي ات لهذو اليق يات لليأكد سا ال دوى االاي ت

 إ شاء المشاري  العمالاة المسيخدسة لهذو اليق يات.

 

تقديم الدعم باليعاون س  وزارة اليعليم لي فيذ بر اسج اليع ي  ليعليم و شر تق ية ف   كما ا يمر باحثو الوحدة

سدر ررررة ف   79ب اء الم سررررمات ثالثية ا بعاد لطالب وطالبات الثا وية العاسة حي  تم تفعيإل البر اسج ف  

 جمي  أ حاء المملكة العربية السعودية.
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 :أعمال البتروكيماويات :وعشرون سادس

حاى العرررر اعات البيروكيماوية بدرجة عالية سا ا لمية ضررررما ركية الشررررركة لي وي  القاعدة اج ياجية ت

لالايعاد الوط  ، حي  كا ت اليع ي   بااة إلى اال يثمار ف  اطاع البيروكيماويات. وتمثإل وحدة أعمال 

س موعة سا ت تحقيق البيروكماويات أحد ألم وحدات ا عمال اال ررريراتي ية ف  الشرررركة، حي  ا ررريطاع

شررررملت تحسرررريا ا داء وزيادة ، م ف  جمي  سعررررا عها وأاسرررراسها2016اج  ازات وال  احات خالل عام 

شغيإل بعض الوحدات  سعدالت إ ياظ ايا ية  وتحقيق، سثإل وحدة سعال ة ا حماضاج ياظ وزيادة سعدالت ت

باجضافة إلى ، جزء س هابي  أو لمخلفات تقليإل  فقات اج ياظ وإعادة تدوير بعض اوف  العديد سا سعا عها 

٪ سا خالل اليحكم ف  اج ياظ وتحسرررريا إعادة 30ب سرررربة والمعرررراحبة  الثا ويةخفض المخزون سا المواد 

 اليدوير.

وصرررررلت إلى أعلى إ ياظ وسرررررير اجثيليا، وحدة تكبف  اج ياظ  أراام ايا ررررريةتمك ت الوحدة سا تحقيق واد 

أعلى سعدل إ ياظ شررهر  ودورة تشررغيإل وسارس، شررهر عال  الكثافة ف   شررهر  ف  سعرر   البول  إثيليا

  عرر ع، باجضررافة إلى تحقيق سأغسررط  ف  شررهر ليا س خفض الكثافة٪ ف  سعرر   البول  إثي100ب سرربة 

 الل العام.دالت إ ياظ ايا ية خالبوليمرات فائقة االسيعاص سعو بوتايإل ا كريليت

 اآلساياو العرررف العرر اع ، باجضررافة إلى الوصررول إلى اج  از كما عمدت الوحدة إلى إ  از سشررروع س

ألف طا إضررراف  سا البروبيليا داخإل  13وال اجح لمشرررروع سيثايإل ا  ررريييليا والبروبادييا ال ررريخالص 

 سع    زع الهيدروجيا سا البروبان.

فكار جديدة تسررراعد تقديم أ فرص الذ  أتاح لهملعموم الموظفيا « فكرة»ااست الوحدة بطرح بر اسج كذلك 

فكرة ايمة لخفض  246ف  تطوير العملية اج ياجية. واد تمك ت ل  ة خفض اليكاليف سا اليوصرررررررإل إلى 

م. كما بدأت الوحدة ف  تطبيق بر اسج  ررالسة ا صررول الذ  تم 2016سارس  21اليكاليف س ذ إ شررائها ف  

سج  اام تقييم اجدارة ة ضررررررما بر اوضررررررعه ف  المقام ا ول لدعم وتطوير عمليي  العرررررريا ة واالعيمادي

 الميميزة.

 

 

 :(التيتانيوم) الصناعات الكيماوية أعمال :وعشرون سابع

اليع ي  واحدة سا أكبر س ي   ثا   أكسيد اليييا يوم ف  العالم بما لديها سا اوى عاسلة سيفا ية  شركة تعيبر

   ررررت دول وخم  اارات حول العالم، واادرة، وسا لها سا بعررررمة عالمية ف   رررربعة سواا  إ ياظ اائمة ف

 (اليييا يوم) العرر اعات الكيماوية وسا تميلكه سا تق يات عالية ا داء وأعمال سيخعررعررة. واد حققت وحدة

م وأحرزت تقدساً كبيراً 2016اليميز ف  العمليات وا  شرررررطة الي ارية ف  عام  )كريسررررريإل( اال ررررريراتي ية

شريك المفضإل للعمال ء الميميزيا، ضما بحثها الحثي  عا تحالفات ليطوير فرص ضما  عيها ليكون ال

باليعرر ي  اللمسررة ا خيرة على سحفاة أ شررطيها، وتطور  العرر اعات الكيماوية جديدة لل مو، وتضرر  وحدة

 ميسارعة ال مو.ال واق ا شراكيها س  الشركات ا خرى لليو   ف  

تمويإل بالمرابحة، بغرض إعادة تمويإل ة إعادف  إتفااية  شررررررركة )كريسرررررريإل(باجضررررررافة إلى ذلك، دخلت 

م 2016، حي  وصلت كريسيإل ف  عام للشركة ولو سا أ هم ف  ال يائج المالية اجي ابيةإليزاساتها المالية، 

  يائجم. واد تحسررر ت 2017ف  العمإل  حو تحقيق حعرررة أعلى ف  عام  وتسررريمرإلى أعلى حعرررة  رررواية 

ال فقات الي  تم ت فيذلا ف  جمي   ة لمبادرات وبراسج تقليصم  يي 2016بشكإل تدري   خالل عام  الشركة

 2016 عام الرب  ا ول سا ابيداًء ساف  أ رررعار بي  الم ي ات  اليحسررراالمواا  وا اسرررام، باجضرررافة إلى 

م 2017 داء المال  للشرررركة، وييوا  أن تزيد ا رباح خالل الرب  ا ول سا عام اتحسرررا الذ  أ رررهم ف  

م 2017تها ف  عقود البي . كما ييوا  أن تزيد سعدالت سبيعات ثا   أكسرررررريد اليييا يوم ف  عام ك يي ة لزياد

 ك يي ة لزيادة أ عارلا وتقليإل اليكلفة.

م على البياة والعررحة والسررالسة 2017بشرركإل رئيسرر  ف   (اليييا يومالعرر اعات الكيماوية )يركز وحدة  ررو

وب اء القدرات وتراية  اام ا تمية، لذا باجضرررافة إلى تركيزلا  اليكلفةوالموثواية وال ودة وعمليات تقليإل 

الذ  تركز فيه على تحسرريا ال ودة والوصررول  فسرره على تقليإل تكلفة اليعرر ي  ف  جمي  المواا  ف  الوات 

 الم ي ات ال ديدة. الخيبارإلى عمليات  اجحة 
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 :المعادنأعمال  :وعشرون ثامن

ارة سشررروع سعررهر اليييا يوم ف  جازان وسشررروع اليييا يوم ا  ررف    على عاتقها إد اليعدياتأخذ وحدة 

وجمي  المشاري  المعد ية المسيقبلية. واد تم تأ ي  س م  ص اعات المعادن الميطورة )أسيك( ول  شركة 

شررقيقة سملوكة س اصررفة بيا شررركة اليعرر ي  الوط ية والشررركة الوط ية لثا   أكسرريد اليييا يوم )كريسرريإل( 

ها تطوير سشرررررروعات وحدة المعادن. ويعيبر سشرررررروع اليييا يوم ا  رررررف    أحد ألم المشررررراري  وس وط ب

اليحويلية ضررما عمليات اليعرر ي  الميكاسلة لمادة اليييا يوم بما يدعم ا رريراتي ية الحكوسة السررعودية للي وع 

م، 2016س   هاية عام االايعاد  وال مو المسيدام عا طريق توطيا اليق يات الع اعية عالمية المسيوى. و

 بال إصررابات.سالييا  رراعة عمإل نس ة  5٪ سا أعمال اليشررييد للمشررروع بالوصررول إلى 90تم إ  از حوال  

الالزسة جدارة وتشرررررغيإل  ميطلبات اليدريبليألليلهم لإليفاء بسوظفاً  رررررعودياً ف  اليابان  69كما تم تدريب 

 اليييا يوم ا  ف   . سشروع

ن فسروف يوفر المواد الخام لدعم خطط ال مو طويلة ا جإل للعمالء، و روف يقدم أسا سشرروع سعرهر جازا

طااة إ ياجية إضافية لع اعة ثا   أكسيد اليييا يوم. و وف يعمإل المشروع على توفير العديد سا درجات 

أ ررسررت  ج ياظ ثا   أكسرريد اليييا يوم. باجضررافة إلى ذلك، فقد قية سا تييا يوم  ررالاجلم ايت ودرجات عال

ليشررررررغيإل ع المعررررررهر وحدة المعادن اال رررررريراتي ية فريقاً سيكاسالً باليعاون س  سزود  اليق ية ف  سشرررررررو

 .المشروع وا يداسة عملياته

 

 :الصناعات التحويليةأعمال  :وعشرون تاسع

م لو عام اليحول ف  وحدة ا عمال اال رررريراتي ية للعرررر اعات اليحويلية، فقد تم تشرررركيإل 2016يعيبر عام 

لوحدة س  سراعاة الي وع ف  ا عمال ليغط  تعدد ا  ررررررواق والعمالء. وتيميز شررررررركات الوحدة باليواجد ا

 ،الطويإل ف  ا  واق س  توفر العديد سا العالسات الي ارية الي  تشمإل المواد البال ييكية سا شركة الرواد

دسات الف ية سا شررركي  والبطاريات والرصرراص سا شررركات بطاريات ورصرراص واليق ية الرباعية، والخ

 ف  الشرق ا و ط. فحص وت  يو

م، 2016ولضررمان تحسررا السررالسة والعررحة ف  سواا  العمإل، فقد تم وضررعها على امة ا ولويات ف  عام 

واد تحسا الوع  بأ امة السالسة بشكإل جذر  سا خالل تطبيق ا  امة و شر الثقافة العحيحة للسالسة. 

االسيياز تركيزاً كبيراً على تحسيا المعايير بمواا  اج ياظ، عا طريق  شر وسا  احية أخرى أولت الوحدة 

لدعم تحسرررررريا كفاءة الوحدة، وتقليإل اليكاليف واليحكم فيها وب اء القدرات الم ا رررررربة ف   ف  ت فيذ العمليات

 سواا  العمإل.

لك  كان العمإلبيطبيق بسعرررررررا   الرواد  تقومكذ يذ ك زء سا بر اسج ا ر اسج االعي اء بم ياز ف  ت ف السي

إلى أن الشرررركة عملت على دسج صررراالت عرض ألواح البال رررييك )خدسات( ضرررما العمليات باجضرررافة 

 بدأتعمليات شررررررركة الرواد الوط ية للبال ررررررييك وب اء س عررررررة جديدة للعمالء المحلييا والخارجييا. كما 

تزيد ال ديد ف  حائإل والي   الموا  ف معام خطوط اج ياظ ل اليشررررررغيإل الي ريب  عملياتشررررررركة الرواد 

تشرررمإل الي  مزيد سا فرص العمإل  ب اء الم طقة وال وتوفرعمليات العررر اعات اليحويلية القيمة المضرررافة ل

بال ررررررييكية وا  ابيب البيوت الزجاجية والطبليات العرررررر اعية الة لفأغإ ياظ وحدات تدوير المياو المحلية و

 .البال ييكية

 

 والتدريب:الموارد البشرية  :ثالثون

يعيبر الع عررر البشررر  سا ألم الموارد الي  تحرص اليعرر ي  على االليمام بها والحفاظ عليها وتطويرلا 

وذلك لدورو الهام والمحور  ف  تحقيق ألداف الشرررررركة المرحلية وا ررررريراتي ياتها المسررررريقبلية، وسا لذا 

محافاة عليها للوصرررول إلى بياة الم طلق عملت الشرررركة على ا ررريقطاب الكفاءات البشررررية وتطويرلا وال

 عمإل س ي ة وسسيداسة.

لديها و يا اتها الداخلية، بيوفير بياة عمإل  وسدو ة اواعد السلوك المعمول بهاالشركة، حسب ايمها  وتليزم

وعدم س ة تدعم الي وع وتوفر الفرص الميسرررراوية ف  اليدريب واليطوير وتضررررما الثقة الميبادلة نصررررحية و

وتليزم  وظيف الموظفيا وتراييهم على أ رراس المؤلالت والقدرات الي  يحياجها العمإل.، وتضررما تاليمييز
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اليعررر ي  أيضررراً بالعمإل س  الموظفيا ليطوير وتحسررريا المهارات والقدرات ل مي  ا فراد، باجضرررافة إلى 

 المعلوسات واال يشارات. تبادلاليواصإل بشكإل جيد س  الموظفيا سا خالل إجراءات 

ة الموارد البشرررية ف  ضرروء ألداف الشررركة وا رريراتي ياتها العليا إلى المسررالمة ف  تحقيق كما  ررعت إدار

 اليميز اليشغيل  عبر البراسج اليالية:

كان لقسررررررم إدارة الموارد البشرررررررية دور رئيسرررررر  ف  ايادة عملية إعادة الهيكلة للقطاعات  إعادة الهيكلة:

شغيلية على  شركة سما كاسسيوى اجدارية والي والكفاءة على المسيوى  الفاعليةا ثر ف  تحقيق  كبير ن لهال

 الي ايم  واليشغيل .

(  ررررررعياً ليوحيد Success Factorsااست الشررررررركة بيطبيق  اام سوحد ) توحيد األنظمة والجراءات:

لي ايم ا  امة المسيخدسة ف  اطاعاتها الميعددة وتوحيد االجراءات تبعاً لذلك سما يييح  وعاً سا الي ا ق وا

 بيا كافة القطاعات والعمليات وفقاً  فضإل الممار ات العالمية.

ااست الشررررررركة با رررررريقطاب كفاءات جديدة ف  جمي  الم االت الف ية واجدارية داخليا وخارجيا  التوظيف:

يا جدد لمواصرررلة سسررريرة ال  اح واليميز ة إلى ا ررريقطاب خري يا  رررعوديخالل العام الماضررر ، باجضررراف

 اليشغيل .

شللل كج  ومحياظج على اوكفيءات اووطنيج، أطلقتمواصللللج وجهودفي ا  ا برنامج تملك الوحدات السككككنية 
ايال سلللكنيج ا   376  من بنيء 2016ب نيمج "تملك اووحدات اوسلللكنيج"، حين انتهت ا  عي  اوتصلللني  

 .اولوائح اومعمول بهيحسب مدينج اوجبيل اوصنيعيج وتسكين موظف  اوش كج 
 ثالثةواصررلت الشررركة جهودلا ف  تطوير الموارد البشرررية سا خالل تدريب أكثر سا  تطوير:التدريب وال

عمإل وتدريب على رأس العمإل، وتم اليركيز على  ةتدريبية وورشرررررر دورة 800نالف سوظف ف  أكثر سا 

 50كما ا ررريقطبت الشرررركة  جوا ب السرررالسة والعرررحة والبياة ف  سواا  الشرررركة المخيلفة داخيا وخارجيا.

سيدرباً سا خري   المعالد اليق ية ف  سخيلف اليخعررعررات الف ية، وتعمإل على إعدادلم بشرركإل سكثف لمدة 

عاسيا بما ي ا ررررررب االحيياجات الف ية لسرررررروق العمإل، وذلك سا خالل بر اسج اليدريب الم يه  باليوظيف، 

 اوميضيين: عيميناوحصيئيج وعدد اومستفيدين من ب امج قس  اوتد يب واوتطوي  خالل إوفيما يل  

 

 
 

 
 المساهمة الجتماعية: : حادي وثالثون

ا ها إحسو ايمها و يا اتها الداخلية تحرص الشركة على دورلا ف  المسؤولية االجيماعية سا س طلق

ت او الم يمعات الي  تعمإل فيها  واء داخإل المملكة العربية السعودية أو حيثما  بالمسؤولية وعرفا ها بالفضإل

، وذلك سا خالل دعمها لم موعة سا البراسج الثقافية واليوعوية وبراسج اليأليإل عها حول العالموجدت سواا

واليدريب والبراسج االجيماعية والبراسج العحية. كما ااست الشركة بدور بارز ف  تدريب طالب الثا وية 

بهذو السعود  الم يم  عريف ليعليم ب اء الم سمات ثالثية ا بعاد وأيضاً ف  ت بر اسج اليع ي العاسة على 

م 2017والذ  يميد حيى س يعف عام حي  وصإل عدد المدارس الي  ييم ت فيذ البر اسج بها  ،اليق ية الحديثة

ف   وتليزم الشركة بمعايير السالسة المه ية ات ف  كإل سا الرياض والخرظ وجدة. سدر ة للب يا والب 79إلى 
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موظفيها لإل  از واليميز، وكذلك تحافظ على البياة ف  إطار حرصها وتوفير بياة العمإل الم ا بة ل أعمالها

 على الي مية المسيداسة.

ا ي ابة  جغاثة الشعب السور  الشقيقوحرصت اليع ي  على المشاركة ف  الحملة الوط ية السعودية 

ايت اليع ي  حلدعوة خادم الحرسيا الشريفيا الملك  لمان با عبدالعزيز بدعم ا شقاء ف   وريا. كذلك 

ا سير أحمد با عبدالعزيز أل  عود، الرئي  الفخر  ل معية الزلايمر  صاحب السمو الملك  بيكريم

ا سير فيعإل با ب در با عبدالعزيز أل  عود، أسير س طقة الرياض  اير صاحب السمو الملك  السعودية و

م. كما كرم أسير الرياض 2016عام دعمها لبراسج ال معية كداعم سسا د ف  جمي  أعمالها الخيرية خالل 

لدعمها جمعية  قاء ، كذلك كرسها ل قإل المعاايا حافلةم حها بشركة اليع ي  لدعمها المركز الدول  لليأليإل 

ا سير صاحب السمو الملك  . كذلك حايت اليع ي  بيكريم وس حها حافلة ثالثة كعيادة سي قلة لمكافحة اليدخيا

)ص عي   ض ا  ر الم ي ةنل  عود، أسير الم طقة الشراية، لرعاييها سعر عود با  ايف با عبدالعزيز 

حعلت اليع ي  على كما (، وكذلك ل هود شركة فحص ف  دعم أ شطة ال معية السعودية لل ودة. 2016

، درع اليميز الذلب  وشهادة اليميز ف  اال يداسة البياية سا الم امة العربية للمسؤولية االجيماعية ف  دب 

عمت بر اسج الياجر العغير على ثالث سراحإل ف  ثالث س اطق ل  س طقة الرياض وس طقة سكة المكرسة ود

لحفاة كياب هللا الكريم بمدي ة ال بيإل  13والم طقة الشراية. كذلك رعت اليع ي  حفإل تخريج الدفعة 

  لم ي   البيروكيماويات الع اعية. كذلك شاركت اليع ي  ف  حملة "بال  فايات" الي   امها االتحاد الخلي 

كما  والكيماويات )جبكا( بمشاركة عدد كبير سا سوظف  الشركة سا سخيلف المسيويات اجدارية واليشغيلية.

 .ف  سدي ة ي ب  الساحإل الشرا  للبحر ا حمر ف   أعمال المحافاة على الي وع ا حيائ اليع ي دعمت 

، تم تكريم شركة كريسيإل ف  بو بر  معات الي  تعمإل فيهاالم ي ت او كافةوسسؤولييها  وضما دعم اليع ي 

على المركز ا ول ضما ال وائز الس وية الي  ي امها اسم اجطفاء والطوارئ ف  وحعلت ف  أ يراليا 

 . حكوسة بو بر  على دعمها  عمال اليطوع والميطوعيا

 

 

 :واألمن والسالمة والصحة البيئة :ثاني وثالثون

و رريا رراتها وألدافها سعايير وسيطلبات البياة والعررحة والسررالسة وا سا طبقاً لقيمها مي   تليزم اليعرر ي  ب

لألداء، وتليزم الشررررررركة كذلك با  امة والمعايير العررررررادرة عا الكيا ات  الرئيسررررررية وسعاييرلاالداخلية 

أعمالها حول  وجدت سواا  أي ماو على المسررررريوى المحل  واجاليم  والدول ،الم امة للعملية العررررر اعية 

 .العالم

م، وسا أبرزلا اليعاون 2016حققت اليع ي    احات جيدة ف  البياة والعحة والسالسة وا سا ف  عام و

بيا وحدات ا عمال اال رريراتي ية ليطوير سعايير سوحدة للبياة والعررحة والسررالسة وا سا والي  تضررم ت 

كإل وحدات ا عمال اال رررررريراتي ية والي  تمهد  سؤشررررررراً رئيسررررررياً لألداء والي  كا ت سحإل  توافق بيا 11

 م.2017لعدور تقارير سيسقة وسسيداسة ابيداًء سا عام 

ذلك وسا الم يار أن يسرريمر ، عبر سوااعها حملة وجلسررة توعية 144 م2016واد أجرت اليعرر ي  ف  عام 

يير ف  جمي  سواا  س  الي فيذ المسرررريمر للسرررريا ررررات الميكاسلة واججراءات والمعا ،م2017 عام وي مو ف 

 اج ياظ.

 .سوظف  الشركة المباشريا وغير المباشرياواد حافات اليع ي  على سعدل س خفض لحوادث العمإل بيا 

تواصإل فرق البياة والعحة والسالسة وا سا بالشركة تقديم اليدريب على رأس العمإل والدعم عا بعد كما 

العرحة والسرالسة وا سا بيا العاسليا. وتسريمر اليعر ي  ف  لب اء القدرات الي ايمية وليعزيز ثقافة البياة و

 تحسيا براسج السالسة ف  جمي  وحدات ا عمال اال يراتي ية.

على تقليإل ا بعاثات الهواء وأااست براسج ليقليإل فقد المياو س  ا ررريمرارلا  جمي  سواا  اليعررر ي  عملتواد 

عدالت السرر وية س  تحسررا فرص إعادة تدوير الم ي ات ف  تسرر يإل نثار الكربون أوالً بأول وتقليلها عا الم

كمشرراركة للم يمعات المحلية وال اسعات  اليوعويةببراس ها  س  االحيفاظالداخلية وسواد اليعباة واليغليف، 

 ليطوير اليعاون على المسيوى المحل .

خعررروصررراً بعد دسج  السرررالسة،و ا سا إجراءاتوتليزم اليعررر ي  تماساً بيشرررغيإل سرافقها سا خالل بر اسج 

المه ية االحيرافية ف   العاداتوحدات ا عمال سما حقق تقدساً ف  تبادل المعلوسات للوصرررررول إلى أفضرررررإل 
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جديدة جدارة  السة العمليات و وف ييم إدراجها ك زء  فحص، كما تم ا يكمال اائمة جمي  سواا  الشركة

 م.2017لعام  الراابةضما بر اسج 

. تجراءااجيطوير ب ليزامر سعايير ضبط  ير العمإل وااليا إدارة الم ي ات بيطويوتسيمر اليع ي  ف  تحس

وتواصررإل اليعرر ي  العمإل على تحسرريا المطالبات الي ايمية والحفاظ على ا رريمرار بي  الم ي ات وتحدي  

السررالسة  الوثائق الي  تواجه العمالء ف  الوات الذ  ييم فيه تقليإل اليكلفة الداخلية وإصرردار صررحائف بيا ات

 باليع ي  وشركاتها بلغات عدة.

ها سا خالل خبراتها المياحة ف  فريق جهودلا بالشررركةو رريواصررإل إدارة البياة والعررحة والسررالسة وا سا 

يإل ال فقات،المعرفة والموارد المياحة ل ف  توفيرلعمإل بكفاءة للمسرررررررالمة ل بادل أفضرررررررإل  يقل عا طريق ت

كإل اطاعات الشررررركة كقوة واحدة س يمعة، ولو سا يؤكد إي ابية  عمإل الممار ررررات والمعرفة سسرررريفيداً سا

 والسالسة وا سا.والعحة  للبياةالمسيقبإل 

 

 

 ة  :ــــــالخاتم

ف  خيام تقرير ا لذا يسررررر رئي  وأعضرررراء س ل  اجدارة أن ييقدسوا بخالص الشرررركر واليقدير لمسررررالم  

لعاسليا بم موعة اليعررررر ي  الوط ية على جهودلم الشرررررركة الكرام على دعمهم وثقيهم الغالية، وإلى كافة ا

 المثمرة، وإلى شركائ ا وعمالئ ا ف  المملكة العربية السعودية وف  كافة أ حاء العالم لثقيهم وحسا تعاو هم.

 


