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 شركة التصنيع الوطنية

 م4102تقرير مجلس اإلدارة لعام 

 

 

 السادة /  مساهمي شركة التصنيع الوطنية                                                                             المحترمين

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته .السالم 

 

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  11/14/4112م وحتى 1/1/4112الممتدة من المالية 

 التطورام عن أدار وأنلطة اللركة.  وذلك على التفصيل اآلتي:

 

 لمحة عامة: 

ويبلر  رأسرماا اللرركة هـ ، 1212ذو الوجة  42وتاريخ  111تأسست شركة التصنيع الوطنية بموجب القرار الوزارن رةم 

 لاير سعودن( . 181,181218111)

 

رغرم تقلبرام اعسرعار أن توابظ على مكتسرباتوا  م4112وبفال من هللا تعالى استطاعت شركة التصنيع الوطنية خالا العام 

 .توسين أداموا وتعزيز مكانتوا على  –وال تزاا  – العمل واصلت اللركة واعوضاع االةتصادية العالمية ، و
  

 أنواع األنشطة الرئيسية للشركة : : أولا 
 

وتوويل  ةيتمثل نلاط اللركة باالستثمار بي المجاالم الصناعية ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة بي مجاا صناع

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

إنتاج اايثلين بيع وتسويق المنتجام الصناعية ، ويلمل نلاط صناعة البتروكيماويام نلاط اللركام التابعة بي مجاا تصن

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

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

وإجرار الفووصام  ، وتمثل النلاطام اعخرى بي تسويق منتجام البالستيك والبطاريام وتقديم الخدمام الفنية اعكريليك

لمياا المالوة الفنية على التجويزام والمنلآم الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية وموطام توليه ا

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

 

 

 

 

 

 
 

 والتوقعات المستقبلية ، والمخاطر :الخطط  : ثانياا 
 

 الخطط والتوقعات المستقبلية: -أ 
 

 

، ممرا سيسراعد ـ  تخطر  اللرركة بلركل عرام علرى االسرتمرار بري توسرين أدامورا ، وتعزيرز مكتسرباتوا ، وتطروير ةردراتوا

الخاصررة بأسررعار منتجررام لية بملرري ة هللا ـ علررى نمررو اعربرراح ونمررو حقررو  المسرراهمين. وبيمررا يتعلررق بالتوةعررام المسررتقب

، كالمنتجام البتروكيماوية والكيماوية بي اعسوا  العالمية ، بإن من الصعب التنبؤ بوا بدةة ، الرتباطوا بعدد من اللركة

 المعطيام االةتصادية العالمية المتغيرة.

 

 المخاطر : -ب 
 

 ما يلي:بي،  التي ةد تتعرض لوا أعماا اللركة تتلخص المخاطر

، والتري تررتب  نوعرا  مرا اللركة لمخاطر تغير أسعار المواد الخام التي تعتمد عليوا اللركة بدرجة كبيرةةد تتعرض  -

 بأسعار النف  والغاز والملتقام البترولية.

االةتصاد العالمي من حيث االنكماش والركود والتي ةد تؤدن بدورها إلي خفر  الطلرب علرى  ةد تودث تغيرام بي -

 .منتجام اللركة أو انخفاض أسعار هذا المنتجام

 قطاع البتروكيماويات القطاع الصناعـي 
 المركز الرئيسي

 والنشاطات األخرى
 المجموع

 111 %  4.4 % 21.1 % 24.11 % النسبة من المبيعات
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يعتمررد أدار اللررركة علررى مسررتوى اعدار التلررغيلي ام حيررث لألعطرراا والتوةفررتتعرررض أن مررن مصررانع اللررركة ةررد  -

 قنيام والمعدام.العديد من التعلى للمصانع والتي توتون 

 .ةد تتعرض اللركة لمخاطر تذبذب أسعار صرف العمالم اعجنبية -

 أو ةوانين مكابوة االحتكار.لمخاطر المتعلقة بقوانين مكابوة ااغرا  ةد تتعرض اللركة ل -

أخيرا  ، وحيرث تعمرل اللرركة بري أسروا  موليرة وعالميرة مفتوحرة ، بقرد ترؤثر علرى مبيعاتورا كمرا  وسرعرا  سرلوكيام  -

 بع  المنابسين. 

 

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

ويوضرح الجردوا الترالي نترامع اععمراا للسرنوام  ، تتمتع شركة التصنيع الوطنية بمركز مالي ةون ومؤشرام ماليرة ايجابيرة 

 المالية الخمس اعخيرة :
 

 

 العام

 المبلغ بماليين الريالت

مجموع 

 األصول

مجموع 

 الخصوم

حقوق 

 المساهمين
 األرباح الصافية المبيعات

 1.241 19.111 1.414 ,41.42 12.412 4111ديسمبر  11

 4.221 11.121 11.141 44.191  ,11.14 4111ديسمبر  11

 1.412 14.144 14.114 41.111  29.111 4114ديسمبر  11

 1.144 111.,1 14.111 44.241 24.111 4111ديسمبر   11

 1.141 111.,1 11.141 111.,4 14,.24 4112ديسمبر  11

 %(44.41) %,,.11 %49.94 %1,.24 %,1 النمو خالا خمس سنوام
 

 

 لإليرادات :التحليل الجغرافي  : رابعاا 
 

 المنطقة
المملكة العربية 

 السعودية
مجلس 
 التعاون

الشرق 
 األوسط

 أمريكا أوروبا شرق آسيا القارة الهندية أفريقيا

نسبة 
 المبيعات

11% 9% 1% 1% 11% 41% 19% 1,% 

 

 

 : القروض التي حصلت عليها الشركة : خامساا 
 

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

 سنوام , 1.411.111.111 411.111.114 2.111.111.111 بنوك محلية

 سنوام 4 4.111.111.111 ال يوجد 4.111.111.111 صكوك

 

 النتائج التشغيلية : : سادساا 
 

عن  % 1.11ألف لاير أن بانخفاض 1.141.929مبل  م  11/14/4112م وحتى  1/1/4112بل  صابي اعرباح للفترة من 

م 4112بي عام  ألف لاير 4.4,1.141  إلى %  11.11العام الماضي. علما  بأن الربح التلغيلي ةد انخف  بنسبة  

م مقارنة  4112م. ويعود سبب االنخفاض بي صابي اعرباح السنوية لعام 4111ألف لاير بي عام  14,.1.111 مقابل

الى  بااضابةح بي ةطاع ثاني اكسيد التيتانيوم بسبب انخفاض االسعار انخفاض هامش الرببالعام السابق بلكل أساسي إلى 

وذلك ناتع عن انخفاض االسعار والمبيعام مع تومل المجمع مصاريف  السلبي لنتامع مجمع حام  االكريليك التأثير

8 كما اثر التغيير بي اسعار العمالم  4112االهالك والتمويل بسبب بداية االنتاج التجارن خالا النصف الثاني من العام 

  .  )اليورو( بلكل سلبي على نتامع احدى اللركام التابعة
 

% عن العام  1.11ألف لاير أن بانخفاض ةدرا  11.141.4,9م مبل  4112ة ديسمبر بلغت حقو  المساهمين بنواي كما

 الماضي. % عن العام1,.1ة ةدرها ألف لاير أن بزياد 11.412,.24م 4112بلغت الموجودام بنواية ديسمبر  الماضي. و

ةوامموررا الماليررة وبقررا  للمعررايير المواسرربية الصررادرة عررن الوي ررة السررعودية للمواسرربين القررانونيين والمالممررة  وتعررد اللررركة هررذا

 لظروف اللركة والمتفقة مع نظام اللركام والنظام اعساسي لللركة.
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 الشركات التابعة: :اا بعسا
 

 : )كريستل(اللركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم  (1

مودودة ، مقرها مدينة جدة ، ومقر عملياتوا الرميس بي مدينة ينبع الصناعية ، بااضرابة لمصرانعوا بري شركة ذام مس ولية 

% مررن رأم المرراا 11وتملررك التصررنيع بيوررا حصررة لاير(   1489118111,يبلرر  رأم مالوررا )أمريكررا وأوروبررا واسررتراليا ، 

  % . 41اللركة إلى استوواذ تؤدن إلى زيادة حصة التصنيع بي اتفاةية اللركة  وأبرمت
 

 اللركة السعودية للبولي أوليفينام: (4

  11181118111يبل  رأم مالوا )شركة ذام مس ولية مودودة ، مقرها ومقر عملياتوا الرميس بي مدينة الجبيل الصناعية ، 

 % من رأم الماا .49وتملك التصنيع بيوا حصة نسبتوا لاير( 
 

 شركة التصنيع والصورار لالوليفينام: (1

وعدد أسوموا  شركة مساهمة سعودية ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتوا الرميس بي مدينة الجبيل الصناعية ،

 علرة( 11مليون سوم متساوية القيمة ، تبل  القيمة االسمية لكل منوا )مامتان وثالثة وثمانون ( 4,181118111المصدرة )

 % من اعسوم .11829باشر وغير مباشر( ما نسبته ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية )بلكل م المريا

 وتمارم شركة التصنيع والصورار لالوليفينام نلاطوا من خالا اللركام التابعة لوا ، وهي : 
 

 اللركة السعودية لاليثيلين والبولي ايثيلين:   1-1

يبلررر  رأم مالورررا ية ، شرررركة ذام مسررر ولية موررردودة ، مقرهرررا ومقرررر عملياتورررا الررررميس بررري مدينرررة الجبيرررل الصرررناع

 % من رأم الماا . 49بنسبة وتملك شركة التصنيع والصورار لالوليفينام بيوا حصة لاير(   4841489418111)
 

 وملتقاته: االكريليكاللركة السعودية لوام     1-4

يبلر  رأم ،  الصرناعيةشركة ذام مس ولية مودودة ، مقرها مدينة الرياض ، ومقر عملياتوا الرميس بي مدينة الجبيل 

% مرن رأم 19وتملك شرركة التصرنيع والصرورار لالوليفينرام بيورا حصرة نسربتوا لاير(   1844481118111مالوا )

غيل لراللرركة علرى انلرار وتهرذا وتعمرل  .% من رأم الماا11اشرة نسبتوا ، كما تملك التصنيع بيوا حصة مب الماا

مال ياررم مصررنعا  لمررونمرام اعكريليررك ينررتع حررام  اعكريليررك ملرراريع تلرركل برري مجملوررا مجمعررا متكرراال د مررنعررد

، بااضرابة إلري وبيوتايل اعكريليت ، ومصنعا  آخر للبيوترانوا ، ومصرنعا  ثالثرا  لمنتجرام البروليمر بامقرة االمتصراص 

 .الخدمام والمرابق والمنابع التي تقدموا اللركة بأسلوب تجارن لتلك المصانع
 

 الرصاص )رصاص(: اللركة الوطنية لصور (2

 لاير(   2281118111يبلر  رأم مالورا ) ، مقرهرا ومقرر عملياتورا الررميس بري مدينرة الريراض ، شركة ذام مسر ولية موردودة

 %.111 بلكل مباشر وغير مباشر ونسبة تملك التصنيع بيوا
 

 شركة الرواد الوطنية للبالستيك )الرواد(: (9

لاير(   41,81118111يبلر  رأم مالورا )مقرها ومقر عملياتورا الررميس بري مدينرة الريراض ،  ، شركة ذام مس ولية مودودة

 .%111بيوا بلكل مباشر وغير مباشر ونسبة تملك التصنيع 
   

 اللركة الوطنية لصناعة البطاريام )بطاريام(:  (1

 لاير(  1281118111رأم مالورا )يبلر  ، مقرهرا ومقرر عملياتورا الررميس بري مدينرة الريراض ،  شركة ذام مسر ولية موردودة

 .%11نسبة تملك التصنيع بيوا 
 

 :نية للفوص واالختبار الفني )بوص(اللركة الوط (4

، مقرها مدينة الدمام ، والمول الرميس لعملياتوا بي المملكرة العربيرة السرعودية ، بااضرابة إلري  شركة ذام مس ولية مودودة

يبلر  رأم مالوررا "شرركة ترري  يرو برري اللرر  اعوسرر " ، لاااطففخلشايلي نشاطاطهاطفيادفل افخليجاالعفخل منادفلاالفياةافخلشاام  ف

 . %11.41ونسبة تملك التصنيع بيوا بلكل مباشر وغير مباشر  لاير(  481418111)
 

 شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويام )تسويق( : (,

 لاير(   981118111يبلرر  رأم مالوررا ) مقرهررا والموررل الرررميس لعملياتوررا مدينررة الريرراض ، ، شررركة ذام مسرر ولية مورردودة

 . %111ونسبة تملك التصنيع بيوا بلكل مباشر وغير مباشر 
 

 اللركة الوطنية للتلغيل والخدمام الصناعية )خدمام( : (1

لاير(   1181118111يبلرر  رأم مالوررا )، مقرهررا والموررل الرررميس لعملياتوررا مدينررة الريرراض ،  شررركة ذام مسرر ولية مورردودة

 % .11.,,ونسبة تملك التصنيع بيوا 
 

 اللركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن )معدنية( : (11

شركة مساهمة سعودية ، مقرها والمول الرميس لعملياتوا مدينة الجبيل الصناعية ، وعدد أسوموا المصدرة 

( علرة رياالم ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية 11االسمية لكل منوا ) ( سوما  متساوية القيمة ، تبل  القيمة4,811481,1)

  % من اعسوم .19824)بلكل مباشر وغير مباشر( ما نسبته 
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 اللركة الوطنية لمواد التعب ة المودودة )وطن باك( : (11

لاير(   4981118111ا )يبلر  رأم مالورشركة ذام مس ولية مودودة ، مقرها والمول الرميس لعملياتوا بري مدينرة الريراض ، 

 % .2481نسبة تملك التصنيع بيوا 
 

 

   سياسة توزيع األرباح : : اا ثامن

إن ةرار توزيع اعرباح من صرالحية الجمعيرة العامرة بنرار علرى توصرية مجلرس إدارة اللرركة ، ويعتمرد بلركل رميسري علرى 

مقدار اعرباح الصابية الموققة بي كل عام وحجرم اانفرا  المتوةرع علرى الملراريع االسرتثمارية المسرتقبلية ، وعلرى التردبقام 

 النقدية المتوةعة . 
 

من النظرام اعساسري لللرركة ، برأن تروزع أربراح اللرركة  2-14امة لتوزيع اعرباح بوسب نص المادة وتتلخص السياسة الع

الصابية السنوية بعد خصم جميع المصروبام العمومية والتكاليف اعخرى على الوجره الترالي: أ( تجنيرب الزكراة المفروضرة 

تجنيبه متى بل  نصف رأم الماا ، ج( توزيع دبعة % كاحتياطي نظامي يجوز للجمعية العامة وةف 11شرعا  ، ب( تجنيب 

% من رأم الماا المدبوع ، د( توزيع الباةي للمسراهمين كوصرة إضرابية مرن اعربراح مرع مراعراة 9أولى للمساهمين تعادا 

 . 9-14)ب( و  11-11أحكام المادتين 
  

  تشكيل مجلس اإلدارة :   :تاسعاا 

، وةرد انتخبرت الجمعيرة العامرة  ( من النظام اعساسري لللرركة يتلركل مجلرس اادارة مرن علررة أعارار1-14حسب المادة )

م وتمترد 11/14/4111 تراريخ مرن دأبرتسرنوام  ةومردتوا ثالثر،  العاشررةعلر أعاار مجلرس اادارة للردورة  التاسعةالعادية 

 م ، وهم على النوو التالي:19/14/4111حتى تاريخ 
 

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

1 
 م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة

 رئيس مجلس اإلدارة
 تنفيذي 

 البنك السعودي الهولندي -

 شركة مالذ للتأمين -

 شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات -

4 
 د/ طالل بن علي الشاعر

 رئيس مجلسنائب 
 تنفيذي

 تأجير  –شركة سالمة   -

 شركة المصانع الكبرى للتعدين  -

 واحة األلياف الزجاجية  -

 شركة المدينة لالستثمارات الصناعية  -

 شركة التصنيع والصحراء لالوليفينات -

  مستقل  م/ طالل بن إبراهيم الميمان 1
 شركة المملكة القابضة -

 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق -

 طيران ناس شركة -

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

 مستقل م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 9

 ) الكويت( شركة إيكاروس للصناعات النفطية -

 (  لبحرين) ا الشركة المتحدة للستانلس ستيل  -

 الخليج المتحدة للصلب القابضة )فولذ( البحرين شركة  -

   حديد البحرينشركة  -

 شركة منتجات األلمونيوم  -  مستقل  م/ صباح تيسير بركات  1

 مستقل أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 4

 أعمال الطاقة والمياه الدولية   -

 الشرق األوسط للورق  -

 سويكورب   -

 شركة عبدالقادر المهيدب وأولده  -

 الشركة األولى للتطوير العقاري  -

 شركة المراعي -

 مجموعة صافول -

 ساب -

 - غير تنفيذي  أ/ بدر بن علي الدخيل  ,

 غير تنفيذي  أ/ إبراهيم بن علي القاضي 1
 الشركة الكويتية للمقاصة )الكويت( -

  شركة روابي المارات )دبي( -

 شركة أسمنت تبوك  - مستقل  أ/ سعود بن سليمان الجهني  11
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 مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة : : اا عاشر
 

 الجهة التي يمثلها  أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األسهم التي له مصلحة فيها

 في بداية السنة

02/02/ 1024  

 السنة نهاية

12/21/1024 

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

 - 1.443.196 - 1,,231113 بصفته الشخصية م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة 1

 - 1452 - 234,1 بصفته الشخصية د/ طالل بن علي الشاعر 1

 - 271.661 - 123112 بصفته الشخصية الميمانم/ طالل بن إبراهيم  1

 الشركة السعودية للصناعات الدوائية د/ نزيه بن حسن نصيف 4
2,3000 

13,1,* 
1,30,13,52 - 1,30,13,52 

 - 52.280 - 13120, بصفته الشخصية م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت ,

 - 1.000 - 23000 بصفته الشخصية م/ صباح تيسير بركات  1

 -  1452 - 234,1 بصفته الشخصية أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 5

  ,23245310,  1800 ,23245310, 23200 المؤسسة العامة للتأمينات الجتماعية أ/ بدر بن علي الدخيل  2

 ,413111311 -  ,413211311 - مؤسسة الخليج لالستثمار أ/إبراهيم بن علي القاضي  ,

 1531023111 - 1531023111 - المؤسسة العامة للتقاعد أ/ سعود بن سليمان الجهني  20

 * لتابعيه

كبار 

 التنفيذيين

 - - - - 1024حتى نهاية  - التنفيذيالرئيس   صالح بن فهد النزهة 2

 - - - 31,0, نائب الرئيس للتخطيط الستراتيجي عبدالرحمن عبدالعزيز السالم 1

 - 123151 - 123151 نائب الرئيس للمالية عبدهللا األسمريفايز بن  1

 - 223112 - 223112 نائب الرئيس لتطوير األعمال أحمد بن محمد البسام 4

 - 23,00 - - رئيس مجمع التصنيع الوطنية بالجبيل  محمد بن إبرهيم البيبي  ,

 - - - - أمين سر مجلس اإلدارة فهد بن عبد العزيز الباحوث 1
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  اجتماعات مجلس اإلدارة : : حادي عشر

 م وبيما يلي سجل حاور هذا االجتماعام:4112خالا عام اجتماعام ( 9عقد مجلس اادارة ) 
 

 سجل الحضور التاريخ الجتماع

 01/1024/,2 األول

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

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

 إبراهيم بن علي القاضي ، أ/سعود بن سليمان الجهني. 

   02/04/1024 الثاني

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

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

 .إبراهيم بن علي القاضي ، أ/ سعود بن سليمان الجهني

   1024/,15/0 الثالث

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

التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ/ إبراهيم بن علي 

 القاضي ، أ/ سعود بن سليمان الجهني.

 الرابع 
21/0,/1024 

 

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

أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. ابراهيم بن علي  صالح بن عبد الوهاب التركيت،

 القاضي ، أ/ سعود بن سليمان الجهني. 

 11/21/1024 الخامس

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

صالح بن عبد الوهاب التركيت، أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب ، أ/ بدر بن علي الدخيل ، أ. ابراهيم بن علي 

 القاضي ، أ/ سعود بن سليمان الجهني.

 

 مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين : : عشر ثاني

 بالريالت
أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين / المستقلين

خمسة من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى 

المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي

 155.2,1.,2 - - والتعويضاتالرواتب 

   222.,15 البدلت 

 1,,.4.214 2.110.000 000.000., المكافآت الدورية والسنوية

  204.200 ,2,.2,2 التعويضات والمزايا العينية

 

 لجان مجلس اإلدارة: :عشر ثالث
 

اللجنة التنفيذية ، ولجنة المراجعة ، ولجنة الترشريوام والمكابرآم ، وصرفا  الختصاصرام  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 التنفيذية:اللجن

وتختص اللجنة التنفيذية بصفة أساسية باتخاذ القرارام الوامة التنفيذية واالستراتيجية وبق الصالحيام الموددة لورا المعتمردة 

 من المجلس . وتتلكل اللجنة من كل من :

    )رميس اللجنة( م/ مبارك بن عبدهللا الخفرة

    د/ طالا بن علي اللاعر

    الميمانم/ طالا بن إبراهيم 

  / نزيه بن حسن نصيفد

 . اجتماعام (1م )4112وةد عقدم اللجنة خالا عام 
 

 لجنة المراجعة: 

وتمارم لجنة المراجعة صرالحياتوا بوسرب اعنظمرة واللروامح والمعرايير المتبعرة ، وتقريم نظرام الرةابرة الداخليرة مرع االلترزام  

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

      )رميس اللجنة(م /  صباح تيسير بركام 

  أ/ بدر بن علي الدخيل

   أ/ مومد بن علي عبدالعزيز الكريدا

   أ/ راشد بن إبراهيم شريف

 اجتماعام.اربع ( 2م )4112وةد عقدم اللجنة خالا عام 
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 والمكافآت:لجنة الترشيحات 

وتعنررى اللجنررة بالتوصررية لمجلررس اادارة بكررل مررا يتعلررق بالترشرريح لعارروية المجلررس ومراجعررة االحتياجررام والمررؤهالم 

والموارام المطلوبة ومراجعة هيكلية المجلس وتوديد جوانب الاعف والقوة بيه والتأكرد مرن اسرتقاللية اععارار المسرتقلين 

 م تعوي  ومكابأة أعاار المجلس وكبار التنفيذيين .وعدم وجود تعارض المصالح ووضع سياسا

 وتتلكل لجنة الترشيوام والمكابآم من كل من :

 )رميس اللجنة( أ/ سليمان بن عبدالقادر المويدب

   طالا بن علي اللاعر د/ 

    م/ صالح بن عبدالوهاب التركيت

  أ/ إبراهيم بن علي القاضي 

  أ/ سعود بن سليمان الجوني 

 . واحد م اجتماع4112وةد عقدم اللجنة خالا عام 
 

ألف لاير ، بسبب التأخر بي اعالن نتامع اللركة المالية اعوليرة  41غرامة مالية من هي ة السو  المالية ةدرها اللركة تلقت  :عشر  رابع

( أن ةبرل أةرل مرن سراعتين ,11:1م ، إذ لم تفصح اللركة عرن ذلرك إال عنرد تمرام السراعة )11/11/4112للفترة المنتوية بي 

اسرتثنار رماان ، حيرث يبردأ الردوام بري رماران  41بأن االبصاح المقصود كان بي يوم اعحد  علما   على بداية بترة التداوا

( ، ويعرود 1:11ا" عنرد تمرام السراعة )بإرسراا االعرالن إلكترونيرا لموةرع "ترداواللركة  وةد ةامت، ( صباحا  1:11الساعة )

اللرركة وتؤكرد  ، سبب التأخر بي نلر ااعالن بعد ذلك إلري مراجعرام المختصرين بري "ترداوا" وطلبرام التعرديل مرن ةربلوم

 االلتزام بأنظمة ولوامح وتعليمام هي ة السو  المالية. لامانستتخذ كابة ااجرارام الارورية بأنوا 
 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية: :عشرخامس 

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

خذة بي االعتبار مخاطر بي ة العمل والفترة الزمنية لدورة المراجعة، من ثم تعرض هذا اادارة خطة المراجعة السنوية آ

الخطة على لجنة المراجعة العتمادها، يلي ذلك ةيام بر  المراجعة بزيارام ميدانية للجوام المستودبة بالمراجعة اجرار 

جعة موني يامن تغطية تفاصيل كل عملية المقابالم مع المس ولين بيوا وبوص عينام من عملياتوا وبق برنامع مرا

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

مالحظة، ثم ياع توصياته اجرار التصويح الالزم، ويصدر التقرير النوامي الذن يربع للمس ولين بي الجوة مول 

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

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

، وربعت التقارير حسب الموضح أعالا، كما 4112وبنار على ما تقدم ، بقد تم تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 

ةامت لجنة المراجعة بالتقرير عن نتامع أعمالوا خالا العام لمجلس اادارة، وتؤكد إدارة المراجعة عدم وجود مالحظام 

كما أن تقييموا لنظام الاب  الداخلي بي اللركة يؤكد على كفايته بي الموابظة على جوهرية بي تقارير المراجعة الداخلية، 

 أصوا وممتلكام اللركة وصوة عملياتوا من الناحية الجوهرية.
 

 الزكاة والمدفوعات النظامية : :عشر سادس

 لاير كماا بلغات 0.5,5.000,م مبلغااا قادره 1024بلغت الزكااة المساتحقة علاى شاركة التصانيع الوطنياة منفاردة عان عاام 

 لاير.  22,.1.055مدفوعات اشتراكات التأمينات الجتماعية مبلغاا قدره 

 

  حوكمة الشركة : :عشر سابع

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

اعحكررام الررواردة برري الموررة حوكمررة اللررركام الصررادرة عررن هي ررة السررو  الماليررة ، وتسررتكمل وضررع عرردد مررن السياسررام 

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

رقم 

 المادة
 سبب عدم التطبيق مضمون المادة

1 
الحق في الحصول على نصيب من موجودات 

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

 لختيار أعضاء المجلسالتصويت التراكمي  / ب 1

التصويت لختيار أعضاء المجلس حسب النظام األساسي للشركة يتم وفق 

عرض على الجمعية قد األسلوب التقليدي المتوافق مع نظام الشركات ، و

تعديل النظام األساسي بإضافة اسلوب التصويت م 04/04/1021بتاريخ العامة 

 ل أنها لم تجز التعديلإالتراكمي عند اختيار أعضاء مجلس اإلدارة 

 / هـ 20
وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب 

 المصالح من اجل حمايتهم وحفظ حقوقهم...

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

 ذلك

 / د 21
حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

 وأي منصب تنفيذي... 

العملية ومصلحة الشركة تتطلب قيام رئيس مجلس اإلدارة ببعض  الحاجة

 المهام التنفيذية
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 مراجعو حسابات الشركة : : عشر ثامن

  م تعيررين السررادة/ ارنسررت و يونرر م 11/12/4112بترراريخ برري اجتماعوررا المنعقررد  العاديررة العلرررون اةرررم الجمعيررة العامررة 

 م .4112ديسمبر  11)مواسبون ةانونيون( مراجعين لوسابام اللركة للسنة المالية المنتوية بي 

 

 المساهمة الجتماعية : : عشر تاسع

ة على القيام بدورها بي المسؤولية االجتماعية بما يمليه عليوا االعتقاد الديني والوس الوطني والوازع تورص اللرك

اعخالةي، وتوجه نسبة ثابتة من أرباحوا السنوية لإلسوام بي خدمة المجتمع من خالا االهتمام بالقاايا االجتماعية 

التوعية، هذا بااضابة إلى االلتزام بمعايير السالمة المونية والصوية والتأهيل والتدريب وتطوير الموارام والتثقيف و

والموابظة على البي ة. كما تقوم اللركة بدورها اعساسي بي تنويع القاعدة اانتاجية لالةتصاد الوطني وإضابة القيمة على 

ساليب اانتاجية واادارية، المنتجام الوطنية، وما يتطلبه ذلك من أبواث وتطوير، وتوطين للتقنيام، وتوديث مستمر لأل

توظيفوا، واالستثمار بي اعماكن النامية لإلسوام بي تغيير البُنى الواارية والثقابية وبااضابة إلى تدريب العمالة الوطنية 

للمجتمع. وتقديرا  لوذا الجوود تم تكريم التصنيع من ةبل المنظمة العربية للمسؤولية االجتماعية بوصلت على الجامزة 

 ذهبية للمسؤولية االجتماعية العربية للعام الثالث على التوالي.ال
 

 القوى العاملة والتدريب : : عشرون

سرعوديا  ، ويلرمل ذلرك مروظفي اللرركة ( 119)موظفا  مرنوم  (1211)م  2014ديسمبر  11بل  عدد موظفي اللركة كما بي 

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

 برنامج التصنيع لقروض المساكن : : عشرونوواحد 
أةرررم إدارة اللررركة برنررامع لقررروض المسرراكن، يورردف لمسرراعدة المرروظفين السررعوديين علررى تملررك المسرركن المناسررب مررن خررالا 

 .لاير  (  37.520.838)م مبلغا  ةدرا4112الوصوا على ةرض بدون بوامد من اللركة، وةد صرف من البرنامع خالا عام 

 

 واإلقرارات : الفصاحات :وعشروناثنان 

 تعارض المصالح : -1

يقر مجلس اادارة بأنه ال يوجد عن من أعاار مجلس اادارة أن مصلوة مباشرة أو غير مباشرة بي اععماا والعقود  

، عدا عاو مجلس اادارة اعستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي والذن يلغل منصب الرميس التنفيذن التي تتم لوساب اللركة 

بي مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية ، حيث  وايمثلالرميسيين بي اللركة( و ن)أحد المساهميلمؤسسة الخليع لالستثمار 

اللركة ة لالستوواذ على جزر من حصصوا بي اتفاةي م12/14/4112مع مؤسسة الخليع لالستثمار بي  التصنيعابرمت 

ولم يلترك عاو المجلس هذا % من إجمالي الوصص بي كريستل ، 11( تبل  كريستل)الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم 

عن هذا الصفقة للجموور  ااعالن، كما تم  ار مجلس اادارة بلأن هذا الصفقةاعستاذ/ إبراهيم القاضي بي مداوالم وةر

جدوا أعماا الجمعية العامة لمساهمي شركة تم تامين ، وم14/14/4112صاح اللركة بي موةع "تداوا" بتاريخ عبر إب

 على الجمعية للمصادةة عليوا. الصفقةعرض بندا  يتم بموجبه  التصنيع الوطنية
 

أن جميع أعاار مجلس اادارة ليس لوم أن اشتراك بي أن عمل من شأنه منابسة اللركة ، أو يقر مجلس اادارة كما  

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

 ةرض أو التزام أيا  كان نوعه .
 

 العالةة :المعامالم مع اعطراف ذام  -4

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

اللركة ومؤسسة الخليع لالستثمار والتي يمثلوا ( أعالا ، بلأن الصفقة بين 1، عدا المذكور تفصيال  بي الفقرة )من أةاربوم 

 .ذ/ إبراهيم القاضيبي مجلس اادارة اعستا
 

  يقر مجلس اادارة بما يلي:  - 1

 أنه تم إعداد سجالم الوسابام باللكل الصويح. 1-1

 أن نظام الرةابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتم تنفيذا بفعالية. 1-4

 أنه ال يوجد أن شك يذكر بلأن ةدرة اللركة على مواصلة نلاطوا.  1-1
 

 ة  :ــــــالخاتم

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

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

 م لثقتوم وحسن تعاونوم .المملكة العربية السعودية وبي كابة أنوار العال


