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 شركة التصنيع الوطنية

 م2015تقرير مجلس اإلدارة لعام 
 

 

السادة/  مساهمي شركة التصنيع الوطنية                                                                             

 المحترمين

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته .السالم 

 

، المعسس وقلسا  يسر مجلس  داار  رسركة النيس يل الية يسة قد يلسسم للسساا  المسساكميم الكسرام تلريسر  السس ي 

عسم قعمساو وقااا الشسركة  لمنطلبات الئحة حيكمة الشركات وقياعسس النسسجيو واراراو وامسام الشسركة اي،ا،س ،

، ميسسحيبا  بسسالليائم الماليسسة المسقلسسة واريمسساحات المرقلسسة بهسسا، م2015ايسسسمبر  31نهيسسة قسس   المللسسس ة الماليسسة 

 :،  وذلك كما يل ومنمم ا  قااا وقاشطة الشركة

 

 :النشاطوالتكوين  : أولا 

 601بميجب اللرار اليزار  رقسم )الني يل( ك  رركة مساكمة ،عياية تأ،ست رركة الني يل الية ية 

، كسسس 1405/ 07/10وتسسساري   1010059693، ،سسسجو تجسسسار  رقسسسم كسسس 1404ذو الحجسسسة  24وتسسساري  

 .لاير ،عيا ( 6.689.141.660) وبرق،ماو قسر 

ينمثو اشاة الشركة باال،نثمار ق  المجاالت الي اعية والو النل ية الي اعية المنلسمة للمملكة ق  مجاو و

وتحييو البنروكيماويات والي اعات الكيماوية واله س،ية والميكاايكية وداار  وتملك المشاريل  ةص اع

الي اعية وتسييق م نجاتها، وينمثو اشاة الشركات النابعة ق  مجاو تي يل وتسييق الم نجات 

البيل  الي اعية، ويشمو اشاة ص اعة البنروكيماويات داناو اريثليم والبيل  ديثليم والبروبليم و

بروبليم، كما يشمو اشاة المجاو الي اع  داناو وتسييق ثاا  قكسيس النينااييم وداناو البطاريات السائلة 

للسيارات واال،نخسامات الي اعية وداناو الرصاص والي اعات البال،نيكية بكاقة قاياعها وداناو قلياح 

الخسمات  البطاريات وتلسيمال شاةات ايخرى تسييق م نجات البال،نيك ووتشمو  ،ايكريليك

ودجراا الفحيصات الف ية على النجهيزات والم شآت الي اعية والمياال الكيماوية والبنروكيماوية  الف ية

بياد بمساكمة كو قطاع على الميا  المالحة وتيليس الطاقة الكهربائية. وقيما يل  تحلية والمعساية ومحطات 

 الشركة: دجمال  مبيعاتق  حس  
 

 

 

 

 اإلنتاج والمبيعات: إجمالي : ثانياا 
 

 

 

 

 

 

 

 
 يشمو االاناو الكميات المسنخسمة ااخو مياال الشركة               

 المجموع والنشاطات الخرى  القطاع الصناعـي البتروكيماويات قطاع 

 %100 %49 %51 النسبة من المبيعات

 القطاع
 المبيعات اإلنتاج

2015 2014 2015 2014 

 2.244 2.295 3.403 3.615 قطاع البتروكيمياويات

 790 798 799 743 والنشاطات األخرى القطاع الصناعي

 3.034 3.093 4.202 4.358 اإلجمالي
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 :، والمشروعات الجديدةالخطط والتوقعات المستقبلية، والمخاطر : ثالثاا 

 

 الخطط والتوقعات المستقبلية: -أ 

ق  تحسيم قاائها، وتعزيز مكنسباتها، وتطسيير قسسراتها، ممسا  تخطط الشركة بشكو عام على اال،نمرار

لية الخاصسة حليق المساكميم. وقيما ينعلسق بالنيقعسات المسسنلب  على امي ايرباح و ،يساعس  بمشيئة هللا

ق  اي،ياق العالمية، والي اعية كالم نجات البنروكيماوية والكيماوية  الرئيسية بأ،عار م نجات الشركة

 االقنيااية العالمية المنغير .المؤثرات الرتباةها بعسا مم  ،يعب الن بؤ بها بسقةقإد مم ال

 

 المخاطر : -ب 

 م نجات البنروكيماوية والي اعية، وتعمو الشركة على الحسس مسم تلسكالشركة معرضة لنللبات ق،عار ال

المباعسسة ثيرات مسسم خسسالو تلليسسو تكسسالي  ارانسساو وزيسساا  الكميسسات الم نجسسة وبالنسسال  زيسساا  الكميسسات أالنسس

 واريرااات.

لسسك الياائسسل ذوممنلكاتهسسا بمسسا قسس   ميجيااتهسساكمسسا قد الشسسركة معرضسسة لمخسساةر ق،سسعار الفائسسس  علسسى 

تلسك  بمسا يسنالام مسل داار  تلسك المخساةرالميرقية والمرابحات واللروض اآلجلة وتعمسو الشسركة علسى 

 تفاقيات اللروض المبرمة مل الملرضيم.او الياائل

وم ها ما كي خطر وقابو لالرنعاو ويشنمو اشاة الشركة على تي يل وتسييق الم نجات البنروكيماوية 

المخسساةر تلسسيم الشسسركة بنسسسريب  تلسسك وللحسسس مسسم قسس  تلسسك اليسس اعة كمسسا كسسي الحسساو قسس  قاشسسطة مشسسابهة

علسسى قصسسيلها الم ا،سسب النسسأميم مسسل بشسسكو مسسسنمر علسسى جميسسل دجسسرااات السسسالمة  المسسييفيم والعسسامليم

 وقعمالها.

المماثلسة اي،سعار ب)قرامكسي السسعياية(  رئي الللسيم مسم المسيرا الس جزا مم كما قد الشركة تحيو على

 ربحيسسةالسسسعياية وق  تغييسسر قسس  ق،سسعار الللسسيم ،سسي  يسسؤثر علسسى قسس  رسسركات البنروكيماويسسات ي،سسعار 

 28كسس  المياقسسق 1437ربيسسل ايوو  17قسسرارات مجلسس  السسيزراا يسسيم االث سسيم  وقسسس صسسسرت. الشسسركة

انساو نعسيو ق،عار م نجات الطاقة وا،سنهال  الكهربساا، وب سااا  علسى مني،سط حجسم اربم 2015ايسمبر 

الميحسس   الماليسة هساثسر مسال  علسى انائجقد يكسيد ك سا  ق،عار الحالية للبروباد، قإد الشسركة تنيقسل واي

مليسسيد لاير تلريبسسا  وذلسسك بسسسبب تسساثير تلسسك الزيسساا  علسس  تكسسالي   190م قسس  حسسسوا 2016خسسالو العسسام 

قس  ت فيسب بسرامح تحسسيم ايااا وتررسيس ، مل ا،نمرار الشسركة اناو ق  مياال الشركة ااخو المملكةار

 .ذلك ايثر بإذد هللامم نلليو للال فلات 

علسسى تحليسسق قكسسساقها اال،سسنراتيجية، تعمسسو الشسسركة علسسى تحسيسسس ةر وللحسسس مسسم تسسأثير مجمسسو تلسسك المخسسا

وتحليو المخاةر الن  تياجهها وتلييمها والعمو على معالجنها بالطرق الم ا،بة، لنفاايهسا قو النلليسو مسم 

مخسساةر  ةتأثيراتهسسا السسسلبية علسسى مسسسير  عمسسو الشسسركة، وكسسبلك اال،سسنعساا والجاكزيسسة للنعامسسو مسسل قيسس

 .محنملةمسنلبلية 
  

 :الجديدةالمشروعات  -ج

تياصو الشركة العمو ق  مجميعة مسم المشسروعات ممسا يزيسس مسم قسسرتها وةميحهسا لنحليسق معسسالت 

 قعلى مم ال مي، وكب  المشروعات ك :

 

 وتاناول:يمشروع الب (1

كسسي مشسسروع مملسسي  بالنسسساو  بسسيم كسسو مسسم رسسركة صسسسار  للكيميائيسسات ورسسركة كيسساد السسسعياية 

% للني يل، وقس بسق النشسغيو 52.3مض ايكريلك المحسوا  الممليكة ب سبة الح والشركة السعياية

تم اخنبار معسات المي ل وكفاا  اراناو حسب حيث م، 2015قكنيبر  رهرالنجريب  للمشروع ق  

مسم ترخيص النل ية وعليا الن فيب ومم المنيقل قد يسنمر مم ثالثة دلى ،نة قرهر دلى قد ينم النأكس 

خالو ال ي  ايوو مسم عسام  يبسقإلاناو النجار  والب  مم المنيقل قد ل وجاكزينهالمي ل  اكنماو

 م.2016

 



2015رير مجلس اإلدارة عن العام المالي تق 3  

 

 :قرمشروع معالجة مادة اإللمنيت إلنتاج مادة تيتانيوم سال (2

كسسي مشسسروع مملسسي  م اصسسفة بسسيم رسسركة النيسس يل ورسسركة كريسسسنو الممليكسسة للنيسس يل ب سسسبة 

ميم وتجرى االخنبارات والفحص ا،سنعسااا  للنشسغيو %، وقس بسق العمو ق  المشروع م ب عا79

النجريب  للمشسروع، بعسس قد صساحب النحمسير للنشسغيو المبسسئ  للفسرد ايوو بعسض المشساكو 

اى دلى تأخير النشغيو النجريبس  وقالف ية مما تطلب بعض ارصالحات والنعسيالت المرورية 

المشكالت السابلة قس  تشسغيو الفسرد تالق  العمو على ، مل م2016ايوو مم عام  ال ي دلى 

 الثاا  للمشروع.

 

 مشروع مادة التيتانيوم األسفنجي: (3

% لشسسركة كريسسسنو وب سسسبة 32.5% لشسسركة النيسس يل وب سسسبة 32.5كسسي مشسسروع مملسسي  ب سسسبة 

 بتمسست تر،سسية علسسيا اله س،سسة واراشسساا والنيريسسس لن فيسس وقسسس ،ك ايج بسس  رسسركة تيكسسي% للشسسري35

النس  تسسنخسم قس  مم ماا  النينااييم اي،سف ج  ، ييا  ةم  15.600  يسنهس  داناو  بالمشروع ال

يلام المشروع بمسي ة ي بل الي اعية كجزا مم المشروعات النحييليسة ، داناو ،بائك معسد النينااييم

ومسم المنيقسل  ،يسير المشروع بشكو جيس وحسب المخطط لسهوالمراقلة لمشروع معالجة ارلم يت، 

 م.2017لنشغيو خالو ال ي  الثاا  مم عام بسا ا

 

 مشروعات التصنيع في منطقة حائل: (4

شسسركة السسرواا قسس  م طلسسة حائسسو قسس  اسسيقمبر مسسم عسسام ل تحييليسسة تابعسسة تسسم تسرسسيم مجميعسسة مشسساريل

م، وكسس  مشسسروعات رانسساو ققسسالم النغليسس  واليسسيبات الزراعيسسة والطبليسسات البال،سسنيكية، 2012

وتعك  تيجه الشركة احي تعزيز اهح الليمة المماقة وت ييل اللاعس  اراناجيسة لالقنيساا السية  ، 

وتزيس قيما  مم قسرات قطاع الي اعات النحييلية بالشركة، وتهسس  دلسى تسيقير المزيسس مسم قسرص 

لنطيير الب سى النحنيسة  المخنلفةم طلة ضمم ،ع  الشركة دلى اال،نثمار ق  الم اةق اليب اا العمو 

ايوو مسم عسام  ال ي ق   بعض تلك المشاريلوالثلاقية لهب  الم اةق. ومم المنيقل قد يبسق تشغيو 

 م.2016

 

 : القروض التي حصلت عليها الشركة: رابعاا 
 

الجهة 

 المانحة

تاريخ 

 اإلصدار
 مدة السداد رصيد القروض المسدد خالل العام مبلغ القرضأصل 

تاريخ 

 الستحقاق

 2021 سنوات 8 3.200.000.000 533.333.333 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 1.200.000.000 ال يوجد 1.200.000.000 2015 بنوك محلية

 

 

 :وصف أنشطة أدوات الدين :خامساا 

 :قوال : قاوات السيم اللابلة للنحييو 

م، بإصسار قو م ح قية قاوات ايم قابلة للنحييو دلى ق،هم قو دلى قية حليق 2015لم تلم الشركة خالو عام 

 كرات اكنناب قو قية حليق مشابهة.بخيار قو م

  قاوات السيمحليق النحييو قو االكنناب بميجب 

م، بإصسار قو م ح قيسة حلسيق تحييسو قو اكننساب بميجسب قاوات ايسم قابلسة 2015لم تلم الشركة خالو عام 

 كرات اكنناب قو قية حليق مشابهة.بللنحييو دلى ق،هم قو دلى قية حليق خيار قو م
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 النتائج التشغيلية: : سادساا 

ملييد لاير ملاراة بياق   1.423م مبلغ 2015ايسمبر  31للس ة المالية الم نهية ق  بلغ صاق  الخسار  

اخفاض الحاا اللى اد بشكو ق،اس الخسار عيا ت. و ل ف  الفنر  مم العام الماض ملييد لاير 1.071ربح 

اخفاض مني،ط ق،عار بيل الم نجات ا كسيس النينااييم ومياصلةقق  مني،ط ق،عار بيل م نجات ثاا  

ارتفاع المياري  العميمية  دلىضاقة بار ،كريليكمجمل حامض اييماوية خاصة م نجات البنروك

ااا وتكالي  النعييمات للمييفيم البيم عماو الشركة وبرامح تحسيم ايقاارية انيجة رعاا  كيكلة وار

منساولة ق  دحسى الغير صيو اخفاض ق  قيمة اياكما تم تسجيو  ،اال،نغ اا ع هم لعسم حاجة العمو تم

خرى انيجة لنسجيو الليمة العاالة رتفاع المياري  ايالضاقة دلاير  ملييد  392نابعة بليمة الشركات ال

حسى الشركات النابعة مل بعض الب ي  المحلية دبرمنها قالسالبة مم تلييم عليا النحية والمشنلات الن  

و،ي    منكرر د كب  النكالي  ليستبأج بية علما  ،عار صر  العمالت ايقللحس مم مخاةر تللبات 

 . بإذد هللا يجابا ق  انائح الشركة مسنلبال  د تسهم

% 31.5لاير ق  بااخفاض قسر   ملييد 7.968 م مبلغ2015بلغت حليق المساكميم ب هاية ايسمبر  كما

 اخفاضابلاير ق   ملييد 44.975 مبلغ م2015عم العام الماض . وبلغت الميجياات ب هاية ايسمبر 

 الماض .% عم العام 6  قسر 

تعسسس قيائمهسسا الماليسسة وقلسسا  للمعسسايير المحا،سسبية اليسساار  عسسم الهيئسسة السسسعياية للمحا،سسبيم علمسسا  قد الشسسركة 

 اللااياييم والمالئمة لمرو  الشركة والمنفلة مل امام الشركات وال مام اي،ا،  للشركة.

مل  م2015قلس تعاقست الشركة ق  بساية عام  (IFRS)السولية  المعاييرقما بخييص مشروع النحيو دلى 

قحس بييت الخبر  المه ية لنلسسيم السسعم والمشسير  بخيسيص ارا،سة قثسر النحسيو ومنطلبسات ذلسك حيسث تسم 

االانهاا مم المرحلة االولى والن  تشمو تحسيس االخنالقات ومنطلبات معالجنها مم خالو خطة عمو تشمو 

البسسا قس  المرحلسة الثاايسة لسكا لمعمم داارات الشركة. و،ي  ينم ير والنسريب ق  ورش عمو تم عالنحم

والن  تشمو تلييم قاممة المعليمات ق  الشركة ورسركاتها النابعسة وتحسيسس النغييسر او النعسسيالت المطليبسة  

مسل النساري  المعنمسس ا،نعساا جيسس  لنطبيسق تلسك المعسايير بالشسكو الم ا،سب  مرحلةلبا تعنلس الشركة ااها ق  

 م.2017 المال  بساية العام للنطبيق الفعل  مل

 

 

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

، وييضسح الجسسوو النسال  انسائح ايعمساو جيسس تنمنل رركة الني يل الية ية بمركز مال  ومؤررات مالية  

 للس يات المالية الخم  ايخير :
 

 

 العام

 المبلغ بماليين الريالت

 األرباح الصافية المبيعات حقوق المساهمين لخصوممجموع ا مجموع األصول

 2.441 19.649 11.023 22.151  39.928 2011ايسمبر  31

 1.764 17.922 12.067 26.000  45.610 2012ايسمبر  31

 1.177 18.199 12.006 27.420 47.003 2013ايسمبر   31

 1.071 18.693 11.626 28.913 47.892 2014ايسمبر  31

 (1.423) 15.146 7.968 31.227 44.975 2015ايسمبر  31
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 الجغرافي لإليرادات: التوزيع : ثامناا 

تنكسسيد ديسسرااات الشسسركة المحللسسة بشسسكو رئسسي  مسسم انسسائح تسسسييق الم نجسسات البنروكيماويسسة والكيماويسسة 

 والي اعية، كما يل :

 اخرى أمريكا أوروبا آسيا  أفريقيا والشرق األوسطالمملكة  المنطقة

 %10 %11 %15 %14 %21 %29 نسبة المبيعات
 

 

 :الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية : تاسعاا 

 
 نسبة التغيير التغييرات 2014 2015

 %(19) (3.547) 18.693 15.146 المبيعات

 %8 1.147 (14.080) (12.933) تكلفة المبيعات

 %(234) (2.494) 1.071 (1.423) الربح صافي

مني،سط ق،سعار بيسل  االاخفساض الحساا قس الربح بشكو رئسي  دلسى  وصاق ويعيا ،بب ااخفاض اريرااات 

 .ايصيو غير المنساولة وتكلفة دعاا  الهيكلة بعضوااخفاض قيمة  الم نجات

 

 :والشقيقة الشركات التابعة :عاشراا 
 الملكية نوعها رأس المال بالريال نشاط الشركة الشركة مقر اسم الشركة م
الشركة الية ية  1

لثاا  قكسيس النينااييم 

 )كريسنو(

وملر ملركا مسي ة جس ، 

عملياتها الرئي  ق  مسي ة 

ي بل الي اعية بارضاقة 

لميااعها الم نشر  ق  قمريكا 

 وقوروبا وق،نراليا

اناو وتسييق ماا  ثاا  قكسيس د

الن  تسنخسم ق   النينااييم

ص اعة ايصباغ والطالا 

 واليرق

ذات  2.362.500.000

مسئيلية 

 محسوا 

79% 

رركة مجمل  2

ص اعات المعااد 

 المحسوا  )ديميك(

داشاا ودارا  مشاريل ص اعية  ملركا مسي ة جس 

لمعسد النينااييم والمياا 

 المنعللة به

ذات  3.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

89.5% 

الشركة السعياية  3

 للبيل  قوليفي ات

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الجبيو الي اعية

اناو ماا  البيل  بروبليم د

الن  تسنخسم كماا   ق،ا،ية 

ق  ص اعات البال،نيك 

 والسجاا وغيركا

ذات  600.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

75% 

رركة الني يل  4

واليحراا 

 لألوليفي ات

الرياض وملر ملركا مسي ة 

عملياتها الرئي  ق  مسي ة 

 الجبيو الي اعية

داشاا وداار  وتشغيو وتملك 

المشاريل البنروكيماوية 

 والكيماوية وتسييق م نجاتها

مساكمة  2.830.000.000

 ،عياية

60.45% 

الشركة السعياية  5

لاليثيليم والبيل  

 ايثيليم

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 الي اعيةق  مسي ة الجبيو 

يثيليم والبروبليم اناو ارد

لال،نخسام ق  الي اعات 

 البال،نيكية

ذات  2.737.520.000

مسئيلية 

 محسوا 

45.34% 

الشركة السعياية  6

لحامض ايكريليك 

 ومشنلاته

ملركا مسي ة الرياض، وملر 

عملياتها الرئي  ق  مسي ة 

 الجبيو الي اعية

داشاا وتشغيو عسا مم 

ايكريليك مشاريل حامض 

 ومشنلاته

ذات  1.777.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

52.29% 

الشركة السعياية  7

لميامرات ايكريليك 

 المحسوا 

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الجبيو الي اعية 

داناو حامض ايكريليك 

الجليس  وحامض ايكريليك 

 الخام وبييتايو قكريليت

ذات  733.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

39.22% 

الشركة السعياية  8

للبيليمرات قائلة 

 االمنياص

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الجبيو الي اعية

داناو البيليمرات قائلة 

 االمنياص

ذات  416.400.000

مسئيلية 

 محسوا 

39.22% 

الشركة السعياية  9

 للبييتاايو

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 الي اعيةق  مسي ة الجبيو 

ذات  486.000.000 داناو البييتاايو

مسئيلية 

 محسوا 

17.43% 

الشركة الية ية  10

ليهر الرصاص 

 )رصاص(

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الرياض

دعاا  تسوير البطاريات 

المسنخسمة ص اعيا  وداناو 

الرصاص والبيل  بروبليم 

و،لفات اليياييم مم 

 البطاريات المسنهلكة

ذات  44.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 
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رركة الرواا  11

الية ية للبال،نيك 

 )الرواا(

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الرياض

دقامة المشروعات الي اعية 

 البال،نيكية والنحييلية

ذات  268.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

12 

 

رركة الرواا 

العالمية يقالم 

 النغلي 

بمسي ة الرياض وملر ملركا 

 عملياتها ق  مسي ة السمام

ذات  65.000.000 ص اعة ققالم )رقائق( النغلي 

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

رركة الرواا السولية  13

 لألغشية الي اعية

ملركا بمسي ة الرياض وملر 

 عملياتها ق  مسي ة السمام

ص اعة العيازو الي اعية 

 المنخيية

ذات  7.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

الشركة الية ية  14

لي اعة البطاريات 

 ()بطاريات

ملركا وملر عملياتها الرئي  

 ق  مسي ة الرياض

ذات  34.000.000 اناو بطاريات السياراتد

مسئيلية 

 محسوا 

90% 

الشركة الية ية  15

للفحص واالخنبار 

 (الف   )قحص

تلسيم الخسمات الف ية ق   ملركا مسي ة السمام

الفحص واالخنبار، مجاالت 

المعاير  والييااة وقاممة 

ااخو المملكة  داار  الجيا 

 العربية السعياية

ذات  7.170.000

مسئيلية 

 محسوا 

74.89% 

ت  يي ق  الشرق  16

 ايو،ط

تلسيم الخسمات الف ية ق   ملركا مملكة البحريم 

مجاالت الفحص واالخنبار، 

المعاير  والييااة وقاممة 

ق  اوو الخليح  داار  الجيا 

 العرب 

300.000 

 (اي ار بحري  )

ذات 

مسئيلية 

 محسوا 

74.89% 

17 

 

رركة الني يل 

الية ية لنسييق 

البنروكيماويات 

 )تسييق(

ملركا والمحو الرئي  

 لعملياتها مسي ة الرياض

المياا الكيماوية تسييق 

 والبنروكيماوية والبال،نيكية

ذات  5.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

الشركة الية ية  18

للنشغيو والخسمات 

 الي اعية )خسمات(

ملركا والملر الرئي  

 لعملياتها مسي ة الرياض

تسييق وبيل وتيزيل الم نجات 

 الي اعية

ذات  30.000.000

مسئيلية 

 محسوا 

88.33% 

الشركة الية ية  19

لني يل و،بك 

 المعااد )معساية(

ملركا والملر الرئي  

الجبيو لعملياتها مسي ة 

 الي اعية

الي اعات الحسيسية النحييلية 

 واله س،ية اي،ا،ية

281.120.890 

ميزعة على 

28.112.089 

،هما  قيمة كو ،هم 

 رياالت 10

مساكمة 

 ،عياية

35.47% 

 

 كالنال : غير تشغيلية لال،نثمارات االخرى وك دلى مجميعة رركات  باالضاقة
 الملكية نوعها المال بالريال رأس نشاط الشركة مقر الشركة اسم الشركة م
الشركة الية ية  1

السولية للنطيير 

 الي اع 

ق  المشاريل  ال،نثمارا ملركا الرياض

الي اعية ذات العالقة 

 بالشركة

ذات  500.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

الشركة الية ية  2

الخليجية لنل ية 

 البنروكيماويات

ق  المشاريل  ال،نثمارا ملركا الرياض

الي اعية ذات العالقة 

 بالشركة

ذات  500.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

رركة الني يل  3

الية ية لال،نثمارات 

 الي اعية

ق  المشاريل  ال،نثمارا ملركا الرياض

الي اعية ذات العالقة 

 بالشركة

ذات  500.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

رركة مكا،ب  4

السعياية السولية 

 والي اعةللنجار  

ق  المشاريل  ال،نثمارا ملركا الرياض

الي اعية ذات العالقة 

بالشركة، ولم تمارس ا  

 اشاة خالو الفنر .

ذات  6.500.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 

رركة الني يل  5

الية ية 

 للبنروكيماويات

ق  المشاريل  ال،نثمارا ملركا الرياض

الي اعية ذات العالقة 

بالشركة، ولم تمارس ا  

 اشاة خالو الفنر .

ذات  500.000

مسئيلية 

 محسوا 

100% 
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  سياسة توزيع األرباح: : حادي عشر

دد قرار تيزيل ايرباح مم صالحية الجمعية العامة ب اا على تيصية مجل  داار  الشركة، ويعنمسس بشسكو 

رئي  على ملسار ايرباح الياقية المحللة ق  كو عام وحجم ارافاق المنيقسل علسى المشساريل اال،سنثمارية 

 المسنلبلية، وعلى النسقلات ال لسية المنيقعة. 

مم ال مام اي،ا،  للشركة، بأد تيزع  4-17نيزيل ايرباح بحسب اص الماا  وتنلخص السيا،ة العامة ل

قرباح الشسركة اليساقية السس يية بعسس خيسم جميسل الميسروقات العميميسة والنكسالي  ايخسرى علسى اليجسه 

% كاحنيساة  امسام  يجسيز للجمعيسة العامسة 10النسال : ق( تج يسب الزكسا  المفروضسة رسرعا  ، ب( تج يسب 

% مسسم رقس المسساو 5منسسى بلسسغ ايسس  رقس المسساو، و( تيزيسسل اقعسسة قولسسى للمسسساكميم تعسسااو  وقسس  تج يبسسه

)ب(  10-13المسقيع ، ا( تيزيل الباق  للمساكميم كحية دضاقية مم ايرباح مل مراعا  قحكام المااتيم 

 . 5-17و 

لم ييص مجل  داار  الشركة للجمعية العامة بنيزيل قربساح  ،وانيجة ل نائح الشركة المالية وتسقلاتها ال لسية

 م.2015مبر ايس 31لس ة المالية الم نهية ق  السية عم ا

 

 عالقات المستثمرين: :عشر ثاني

ةالع، قوال  بأوو، على كو المية كبير ، قنيقر لهم كو السبو لقك العالقة تيل  الشركة مساكميها وقصحاب 

وكو ما يهسم المسسنثمر  الميحس  وا،نثماراتها وعالقاتها الخارجية وانائجها الماليةما ينعلق بأاشطة الشركة 

، تلريسر مجلس  اراار  واجنماعسات الجمعيسة العميميسةعبر مجميعة مم و،ائو االتياو الن  تشنمو على 

ات المعليمكيئة ،يق الماو )تساوو(، دعالاات الشركة بميقل  صفحةقياحات المسنمر  الم شير  على را

، بارضاقة دلى االخرى،ائو ارعالم وكبلك مم خالو وميقل الشركة على ربكة ارانرات، الم شير  على 

 .الرا على كو ا،نفساراتهم اليارا  دلى قسم عالقات المسنثمريم بالشركة

  

  تشكيل مجلس اإلدارة: :عشر ثالث

( مم ال مام اي،ا،  للشركة ينشكو مجلس  اراار  مسم عشسر  قعمساا، وقسس اانخبست 1-12حسب الماا  )

 مسم سقبست،س يات  ةومستها ثالثس، العارر عشر قعماا مجل  اراار  للسور   النا،عةالجمعية العامة العااية 

 وكم على ال حي النال : م،05/07/2016م وتمنس حنى تاري  06/07/2013 تاري 
 

 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 -

2 
 د/ طالل بن علي الشاعر

 اإلدارة 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 3
 شركة المملكة القابضة -

 المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق -

 شركة طيران 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 -

 (  لبحرين) ا الشركة المتحدة للستانلس ستيل  -

 الخليج المتحدة للصلب القابضة )فولذ( البحرين شركة  -

   حديد البحرينشركة  -

 شركة منتجات األلمونيوم  -  مستقل  م/ صباح تيسير بركات  6
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 مستقل أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 7

 الشرق األوسط للورق  -

 شركة عبدالقادر المهيدب وأولده  -

 شركة المراعي -

 مجموعة صافول -

 ساب -

 - غير تنفيذي  أ/ بدر بن علي الدخيل  8

 غير تنفيذي  أ/ إبراهيم بن علي القاضي 9
 الشركة الكويتية للمقاصة )الكويت( -

  شركة روابي المارات )دبي( -

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

 البنك الهلي التجاري -

 

 اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة :مصالح أعضاء مجلس :  عشر رابع
 

 الجهة التي يمثلها  أعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد األسهم التي له مصلحة فيها

 في بداية السنة

01/01/ 2015  

 نهاية السنة

31/12/2015 

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

لعضو مجلس 

 اإلدارة 

للجهة التي 

 يمثلها العضو

 - 1.302.290  1.443.196 بصفته الشخصية م/ مبارك بن عبد هللا الخفرة 1

 - 1.452 - 1.452 بصفته الشخصية د/ طالل بن علي الشاعر 2

 - 21.661 - 271.661 بصفته الشخصية م/ طالل بن إبراهيم الميمان 3

 للصناعات الدوائيةالشركة السعودية  د/ نزيه بن حسن نصيف 4
19.000 

*108  
35.096.971  *108 35.096.971 

 - 71.533 - 52.280 بصفته الشخصية م/ صالح بن عبد الوهاب التركيت 5

 - 1000  - 1000 بصفته الشخصية م/ صباح تيسير بركات  6

 - 1.452 - 1.452 بصفته الشخصية أ/ سليمان بن عبدالقادر المهيدب 7

 أ/ بدر بن علي الدخيل  8
المؤسسة العامة للتأمينات 

 الجتماعية
1.800 58.147.209 1.800 58.147.209  

 43.633.665 -  43.833.665 - مؤسسة الخليج لالستثمار أ/إبراهيم بن علي القاضي  9

  27.208.636 - 27.208.636 - المؤسسة العامة للتقاعد أ/ سعود بن سليمان الجهني  10

 لتابعيه* 

كبار 

 التنفيذين

 - 1.950*   -  1.950*  الرئيس التنفيذي  مطلق بن حمد المريشد 1

 - 5000 - - نائب الرئيس التنفيذي للمالية  فواز بن محمد الفواز 2

 مزيد بن سرداح الخالدي 3
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع  

 البتروكيماويات 
- - 5000 - 

  كرستين ولتر جونثر  4
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 

 الستراتيجية والنمو
- - - - 

 عمر بن محمد سراج نجار  5
نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 

  الصناعات التحويلية 
- - - - 

 قيس عبدالواحد السلطاني  6
نائب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا 

  بتكارلوا
- - - - 
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  :اجتماعات مجلس اإلدارة : عشر خامس

 وقيما يل  ،جو حمير كب  االجنماعات: م2015خالو عام اجنماعات ( 5علس مجل  اراار  ) 
 

 سجل الحضور التاريخ الجتماع

 م 17/02/2015 األول

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

، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ،  م/ صباح تيسير بركات ، أ/ بدر بن علي الدخيلركيت، صالح بن عبد الوهاب الت

 أ/سعود بن سليمان الجهني. 

 م08/04/2015  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

 م02/06/2015 الثالث

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

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

 الجهني.

 م08/09/2015 الرابع 

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

صالح بن عبد الوهاب 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.

 م 28/12/2015 خامس

مبارك بن عبد هللا الخفرة، د/ طالل بن علي الشاعر، 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 ، أ/ إبراهيم بن علي القاضي ، أ/ 

 سعود بن سليمان الجهني.

 

 

 وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين :مكافآت  : عشر سادس

 بالريالت

 

 

أعضاء المجلس 

 التنفيذيين

أعضاء المجلس غير 

 التنفيذيين / المستقلين

من كبار التنفيذيين ممن تلقوا أعلى  ستة

المكافآت والتعويضات بما فيهم المدير 

 التنفيذي والمدير المالي

 13.882.666 - - الرواتب والتعويضات

  335.224 126.510 البدلت 

 13.636.271 1.600.000 4.300.000 المكافآت الدورية والسنوية

 - - - الخطط التحفيزية

 286.353  158.915 التعويضات والمزايا العينية

 

 لجان مجلس اإلدارة: :عشر سابع

النرريحات والمكاقسآت، وصسفا  تنممم الليائح الن ميمية لكو مم: اللج ة الن فيبية، ولج ة المراجعة، ولج ة 

الخنياصات كو مم كسب  اللجساد وقحكسام تشسكيلها، ومسس  عمسيينها، ومهماتهسا وصسالحياتها، ودجسرااات 

 وق،ليب عملها واجنماعاتها، والنزامات قعمائها ومكاقآتهم. ويأت  تشكيو كب  اللجاد كاآلت :

 

 اللجنة التنفيذية:

سرا،ة الخطة اال،نراتيجية للشركة والميزااية النلسيرية الس يية والنيصية لمجلس  ب الن فيبيةتخنص اللج ة 

باعنمساا السيا،سات وارجسرااات وقاوات السسيم وقسروض الشسركات النابعسة لك بكاراار  باعنمااكا، وتليم 

مجسال  قس  الشسركة  لس وقق اليالحيات المحسا  لها مم المجل  بارضاقة دلى تعيسيم اسياب السرئي  وممث

  خارجييم ع س الحاجة. مه ييم يمكم للج ة اال،نعااة بمسنشاريمو .الشركات النابعة داارات

 وتتشكل اللجنة من كل من:

    )رئي  اللج ة( م/ مبار  بم عبسهللا الخفر 

    ا/ ةالو بم عل  الشاعر

    م/ ةالو بم دبراكيم الميماد

  / ازيه بم حسم ايي ا

 . اجنماعات (5م )2015عام وقس علست اللج ة خالو 
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 لجنة المراجعة: 

امام الرقابة  وتليم بنلييمتمارس لج ة المراجعة صالحياتها بحسب اياممة والليائح والمعايير المنبعة، 

المراجعة الساخلية داار  على  وارررا بمعايير المراجعة المعنمس  ق  المملكة  الساخلية مل االلنزام

وتلسيم ارا،ة امام الرقابة الساخلية الم يةة بها، و اممم مسى قاعلينها ق  ت فيب ايعماو والمه والنحلق

لما يرا ارا،ة تلارير المراجعة الساخلية ومنابعة ت فيب ارجرااات النيحيحية  النيصيات الالزمة بشأاه،

 مل مراعا لهم وتحسيس قتعابهم النيصية لمجل  اراار  بنعييم المحا،بيم اللااياييم وقيبه مم مالحمات، 

تطبيق الميابط اال،نررااية الخنيار المراجعيم الخارجييم للشركات المساكمة المسرجة ق  ،يق الماو 

منابعة قعماو المحا،بيم اللااياييم، واعنماا ق  عمو خارو اطاق قعماو ، النأكس مم ا،نلاللينهمو

ارا،ة ، المحا،ب اللاايا  ودبساا ملحيياتها عليهاارا،ة خطة المراجعة مل  ،المكلفيم بهاالمراجعة 

ارا،ة الليائم المالية ايولية  ،نم ق  رأاهايملحييات المحا،ب اللاايا  على الليائم المالية ومنابعة ما 

ارا،ة السيا،ات المحا،بية ، ووالس يية قبو عرضها على مجل  اراار  ودبساا الرق  والنيصية ق  رأاها

 الرق  والنيصية لمجل  اراار  ق  رأاها.المنبعة ودبساا 

 :وتتشكل لجنة المراجعة من كل من

      )رئي  اللج ة(م /  صباح تيسير بركات 

  ق/ بسر بم عل  السخيو

   ق/ محمس بم عل  عبسالعزيز الكريسا

   ق/ رارس بم دبراكيم رري 

 اجنماعات.اربل ( 4م )2015وقس علست اللج ة خالو عام 

 

 الترشيحات والمكافآت:لجنة 

وتع ى اللج ة بالنيصسية لمجلس  اراار  بكسو مسا ينعلسق بالنررسيح لعمسيية المجلس  ومراجعسة االحنياجسات 

وقلا  للسيا،ات والمعايير المعنمس  بما ق  ذلك تحسيس اليقت الب  يلزم قد  والمؤكالت والمهارات المطليبة 

ق  رسخص ،سبق دااانسه بجريمسة مخلسة بالشسر  يخييه العمي يعماو المجل  ومراعات عسسم تررسيح 

واقنراح معالجنها بما يحلق ميلحة  ومراجعة كيكلية المجل  وتحسيس جيااب المع  واللي  قيهوايمااة، 

واضسحة والنأكس مم ا،نلاللية ايعماا المسنلليم وعسم وجيا تعارض الميالح ووضسل ،يا،سات  الشركة

  فيبييم.نعييض ومكاقأ  قعماا المجل  وكبار النل

 وتتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

 )رئي  اللج ة( ق/ ،ليماد بم عبساللاار المهيسب

   ةالو بم عل  الشاعر ا/ 

    م/ صالح بم عبساليكاب النركيت

  ق/ دبراكيم بم عل  اللاض  

  ق/ ،عيا بم ،ليماد الجه   

 . واحس م اجنماع2015وقس علست اللج ة خالو عام 

 

 

 نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية: :عشر ثامن

تليم داار  المراجعة الساخلية ق  الشركة بمراجعة قعماو الشركة ورركاتها النابعة مم قجو تزويس لج ة 

كفاا  كما تساعس اراار  ق  تعزيز قعالية و ،المراجعة برق  مسنلو بشأد قاعلية البيئة الرقابية ق  الشركة

قعمالها النشغيلية وتحليق قكساقها ار،نراتيجية. وينم ذلك مم خالو وضل خطة مراجعة ، يية مراة 

، ومم ثم تعرض كب  الخطة على ةرئيسالمخاةر ال،جو مراجعة  با،نخسام م هجية م ا،بة تعنمس على

المراجعة للجهات المسنهسقة  لج ة المراجعة العنمااكا، يل  ذلك قيام اراار  بن فيب الخطة والليام بأعماو

وقق برامح مراجعة مه ية منخيية ومعايير راملة لنلييم وتحسيم قعالية داار  المخاةر وقعماو الرقابة 

 الساخلية والحيكمة ق  الشركة ودعساا النلارير الالزمة ببلك وعرضها على لج ة المراجعة رعنمااكا.
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، ورقعت النلارير حسب 2015عة المعنمس  للعام المال  وب اا على ما تلسم، قلس تم ت فيب خطة المراج

الميضح قعال ، كما قامت لج ة المراجعة بالنلريرعم انائح قعمالها خالو العام لمجل  اراار ، وتؤكس 

داار  المراجعة عسم وجيا مالحمات جيكرية ق  تلارير المراجعة الساخلية، كما قد تلييمها للبيئة الرقابية 

س على كفاينها ق  المحاقمة على قصيو وممنلكات الشركة وصحة عملياتها مم ال احية ق  الشركة يؤك

 الجيكرية.
 

 

 الزكاة والمدفوعات النظامية : :عشر تاسع

 ال  49.693م مبلغا  قسر  2015بلغت الزكا  المسنحلة على رركة الني يل الية ية م فرا  عم عام 

 لاير. ال  3.556لاير كما بلغت مسقيعات ارنراكات النأمي ات االجنماعية مبلغا  قسر  

 

  حوكمة الشركة : :عشرون

 وتسم تطبيلسة والعمسو بميجبسه، اعنمسس مجلس  اراار  اليسو حيكمسة الشسركة ،رقياح والشفاقيةتطبيلا  لمبسق ا

وتسسنكمو ، الياار  عم كيئة السيق الماليسةتطبيق ايحكام اليارا  ق  الئحة حيكمة الشركات دضاقة الى 

نطبيق جميل االحكام اليارا  ق  الئحة حيكمة الشركات الياار  الالزمة لالسيا،ات وارجرااات  الشركة

 ما يل :بمطبلة ق  الشركة الغير عم كيئة السيق المالية حيث تنلخص االحكام 
رقم 

 المادة
 سبب عدم التطبيق مضمون المادة

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

 بموجب نظام الشركات

 التصويت التراكمي لختيار أعضاء المجلس / ب 6

باتباع أسلوب التصويت لختيار أعضاء المجلس يتم 

علماا التصويت العادي تماشياا مع النظام األساسي للشركة، 

تعديل النظام األساسي بأنه قد عرض على الجمعية العامة 

بإضافة أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء 

 توافق على تطبيقه. ، إل أن الجمعية لممجلس اإلدارة

 / د 6

يجب على المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة العتبارية الذين 

سياساتهم في التصويت يتصرفون بالنيابة عن غيرهم اإلفصاح عن 

وية، وكذلك اإلفصاح عن كيفية نوتصويتهم الفعلي في تقاريرهم الس

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.

10  /

 هـ

وضع سياسات مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح من اجل 

 حمايتهم وحفظ حقوقهم...

وتعمل الشركة على وضع السياسات تكفل العقود ذلك، 

 المناسبة ألجل ذلك

 / د 12
حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب 

 تنفيذي... 

مجلس الحاجة العملية ومصلحة الشركة تتطلب قيام رئيس 

 اإلدارة ببعض المهام التنفيذية

 / ط12

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. 

ق، حيث ل يوجد في النظام األساسي حقوق خاصة بل ينط

 اعتبارية بتعيين ممثلين لها في المجلسلجهات 

 

 

 الفصاحات واإلقرارات: :عشرونحادي و

 تعارض الميالح: -1

يلر مجل  اراار  بأاه ال ييجس ي  مم قعماا مجل  اراار  ق  ميلحة مبارر  قو غير مبارر  ق   

قيا  مم قعماا مجل  الشركة لم تلرض قو تممم  ايعماو والعليا الن  تنم لحساب الشركة. كم ا قد

 اراار  للاا ق  قرض قو النزام قيا  كاد ايعه.

 المعامالت مل ايةرا  ذات العالقة: -2

قو ايابه قو   بالرئي  الن فيلم تكم ك ا  ق  عليا مل قةرا  ذو  عالقة بأعماا مجل  اراار  قو  

 .المسير المال  قو ق  مم ققاربهم

 يلر مجل  اراار  بما يل :   - 3

 قاه تم دعساا ،جالت الحسابات بالشكو اليحيح. 3-1

 قد امام الرقابة الساخلية قُعس على ق،  ،ليمة وتم ت فيب  بفعالية. 3-2

 قاه ال ييجس ق  رك يبكر بشأد قسر  الشركة على مياصلة اشاةها.  3-3
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 : رق  مراجل الحسابات ق  الليائم المالية  - 4

 .تحفماتليائم المالية للشركة خالية مم قية قخطاا جيكرية قو يمهر تلرير مراجل الحسابات قد ال

 

 

 مراجعو حسابات الشركة: : وعشرون ثاني

ب اا  علسى م  م 08/04/2015اقرت الجمعية العامة غير العااية السابعة عشر ق  اجنماعها الم علس بناري  

لمراجعسة اللسيائم الماليسة الساا / اراسست ويياسغ )محا،سبيد قسااياييد(  اخنيارتيصية لج ة المراجعة بشأد 

م، ولم 2015ايسمبر  31الميحس  وربل الس يية والس يية للشركة وتحسيس قتعابهم للس ة المالية الم نهية ق  

 .يجلها بو اانهاا الفنر  المعيمييص مجل  اراار  با،نبساو المحا،ب اللاايا  ق

 

 :الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة : وعشرون ثالث

 .م2015ليست ك ا  قية عليبات قو جزااات مفروضة على الشركة خالو عام 

 

 المساهمة الجتماعية: : وعشرون رابع

تحرص الشركة على اوركا ق  المسؤولية االجنماعية مم م طلق دحسا،ها بالمسؤولية وعرقااها بالفمو، 

وبما تمليه عليها المشاعر الية ية والليم ايخالقية. وتيجه الشركة اسبة ثابنة مم قرباحها الس يية لإل،هام 

عمها لمجميعة مم البرامح ق  خسمة مجنمعها الب  قيه اشأت وعلى قرضه ا،نثمرت، وذلك مم خالو ا

الثلاقية والنيعيية وبرامح النأكيو والنسريب والبرامح االجنماعية والبرامح اليحية. كما قامت الشركة 

بسور بارز ق  تسريب ةالب الثاايية العامة على براامجها لنعليم ب اا المجسمات ثالثية ايبعاا وقيما  ق  

وتيقير بيئة العمو  ق  قعمالها تلنزم الشركة بمعايير السالمة المه يةتعري  المجنمل بهب  النل ية الحسيثة. و

الم ا،بة لمييفيها لإلاجاز والنميز، وكبلك تحاقظ على البيئة ق  دةار حرصها على الن مية المسنسامة الن  

ال تخو بمليمات الحيا  على ايرض. كما تليم الشركة بسوركا اي،اس ق  ت ييل اللاعس  اراناجية 

القنياا الية   ودضاقة الليمة على الم نجات الية ية، وما ينطلبه ذلك مم قبحاث وتطيير، وتيةيم ل

للنل يات، وتحسيث مسنمر لأل،اليب اراناجية واراارية. كما تهنم الشركة بنأكيو وتسريب العمالة الية ية 

مارية والثلاقية للمجنمل. وتلسيرا  البُ ى الح تطييروتيييفها، واال،نثمار ق  ايماكم ال ائية لإل،هام ق  

لهب  الجهيا تم تكريم الني يل مم قبو مجميعة مم رركاا المسؤولية االجنماعية امير رراكة الني يل 

، مثو: جمعية ايةفاو المعيقيم، جمعية ارعاقة الحركية، مشروع ابم واعمها يعمالهم ق  خسمة المجنمل

عية الخيرية السعياية لمكاقحة السرةاد، مؤ،سة كم رقامة باز لمساعس  الشباب على الزواو، الجم

وت ميم المعارض )براامح الناجر اليغير(، رال  حائو السول ، جمعية ماجس بم عبسالعزيز الخيرية، 

جمعية قياا  الحرقية، لج ة قصسقاا المرضى بعرعر، جمعية دةعام، جمعية كفي ، جمعية ، س الخيرية، 

 .ري ييم بمؤتمر المسؤولية االجنماعية بالبحريموجمعية المه س،يم البح

 

 :التقنية واإلبداع :وعشرون خامس

اكنمت الشركة برقل قسراتها النك يليجية وتعزيز دمكااياتها ق  البحث والنطسيير، بمسا ينمارسى مسل مهمنهسا 

حرصت  قلس ،اراناجية، و،عيها دلى ت مية الب ى النحنية والثلاقية ورقل مسنيى الن مية المسنسامةق  تحليق 

الشركة على تيةيم العسيسس مسم النل يسات م سب تأ،يسسها حيسث اعنمسست قس  معمسم مشسروعاتها علسى تسيةيم 

النل ية ،ياا بالشراا قو المشاركة ق  رقس الماو لمماد الو النل ية الحسيثة والمنطير  دلى ااخسو المملكسة 

اعنمسست الشسركة علسى قسسراتها  كمساالمنعسسا .  وكبلك ضماد النسريب عليهسا وا،سنيعابها ااخسو مشسروعاتها

وتسسسعم قعمالهسسا  هسسا،الكهسسا مجميعسسة مسسم مراكسسز ايبحسساث تمسسمم النطسسير المسسسنمر لنطبيلاتنالمنطسسير  بام

 ،واعسم العمسالا ، وتسيقير السسعم الف س  وار،س اا النل س ،وتطسيير الم نجسات االبنكار عم ةريق ،المسنلبلية

بنكامسو جهسيا ثالثسة مراكسز بما ق  ذلك النسريب الف   والنعليم   ،اوليموتثلي  المل ،وتسريب المسنخسميم

بحثيسسسة قسسس  الجبيسسسو اليسسس اعية بالمملكسسسة العربيسسسة السسسسعياية، وبسسسالنيمير بالياليسسسات المنحسسسس  ايمريكيسسسة، 

م 2015خسالو واضسحا  . وقس قيهرت وحس  النل ية واربساع بالني يل تميزا  و،نالي كبيرو بالمملكة المنحس 

م ضسسمم قعليسسات الم نسسسسى الخليجسس  العارسسسر 2015ث  حيسسلت علسسسى جسسائز  ققمسسو باحسسسث قسس  عسسسام حيسس



2015رير مجلس اإلدارة عن العام المالي تق 13  

 

م، كما عمسو بساحثي اليحسس  بالنعساود مسل وزار  النعلسيم بالمملكسة علسى 2015للبنروكيماويات والكيماويات 

 بت فيسسب براسسامح النيسس يل للنسسسريب علسسى ب سساا المجسسسمات ثالثيسسة ايبعسساا السسب  يسسسنهس  رقسسل مسسسنيى ةسسال

الثاايية العامة بالمملكة ودةالعهم على آخر المسنجسات وكبلك تيجيسه اكنمامساتهم دلسى المجساالت  وةالبات

بسراا   48كمسا وصسو عسسا بسرااات االخنسراع المسسجلة با،سم الشسركة دلسى اله س،ية والنك يليجية الحسيثسة. 

براا  اخنراع  30رضاقة دلى م با2015براا  اخنراع جسيس  مم يحة للشركة لعام  18اخنراع بعس دضاقة 

 تم تسجيلها ق  الس يات الماضية.

 

 

 التنمية المستدامة:

،خر هللا ل ا ايرض امشس  قس  م اكبهسا وقمراسا بالحفساي عليهسا وعسسم ار،سرا ، ومسم ك سا ت طلسق الشسركة 

ق  اليقست ، ولنحليق قعلى معسالت ايااا وكفاا  النشغيو وتيقير الطاقة وتسخير كو المياار لنحليق ذلك

الميسساار الطبيعيسسة  افسسسه تحسساقظ علسسى تلسسك الميسساار بنررسسيسكا واال،سسنفاا  المثلسسى م هسسا وتلليسسو الهسساار قسس 

 الميارا ،المة على والمحاقمةعلى النشغيو اآلمم لألجهز  والمعسات  بالنأكيساليقت، و والطاقة والخامات

 اتها. على البيئة ق  جميل عملي وق  اليقت افسه بالمحاقمةالبشرية، 

 

 :والتدريب الموارد البشرية :وعشرون سادس

حرصت على و ضمم مفراات العملية اراناجية، ايكم الميرااكنمت الشركة بمياراكا البشرية باعنباركا 

 دلى تيقير بيئة العمو الم ا،بة والمثالية لنطيير قاااكم وتعزيسز قسسارتهما،نلطاب ققمو الع اصر، و،عت 

العمو الالزمة لنطير قعماو الشركة وزياا  م ميمة  ق،هم ق  ب اا، مما وتسخير ةاقاتهم ق  خسمة الشركة

قكلها للحييو على جسيائز لسس يات عسيسس  كأقمسو بيئسة عمسو بسيم ققرااهسا ممسا ،ساعسكا و، معسالت اميكا

 اوما  على ا،نطلاب ايقمو.

يهس  لمساعس  المييفيم السعياييم على تملك المسكم ققرت داار  الشركة براامح للروض المساكم، كما 

لك لنطيير عالقنها اريجابية مسل م سسيبيها ذو ،مم الشركة ميسر يو على قرض الم ا،ب مم خالو الحي

ورقسسل معسسسالت دحسا،سسهم بسساليالا واالانمسساا للشسسركة، بمسسا يخسسسم تطلعاتهسسا وي مسس  عالقنهسسا المنيازاسسة مسسل 

 .الح المشنركةمييفيها مم م طلق تعزيز المي

بسقت الشسركة عمليسة رعساا  كيكلسة قطاعاتهسا ارااريسة والنشسغيلية ووضسل  ،ضمم براامح الني يل للنميزو

مجميعة مم البسرامح لنحسسيم ايااا بهسس  اليصسيو دلسى الهيكسو اراار  ايمثسو لنحليسق قكسسا  الشسركة 

بسسا ها وزياا  داناجينها مل العمو على تلليسو تكسالي  النشسغيو وارانساو، وقسس تسم ارعسالد عسم ئوتحسيم قاا

م، ومم المنيقسل اكنمساو عمليسة دعساا  الهيكلسة 2015الهيكو الن ميم  الجسيس مل بساية الربل الرابل مم عام 

 م.2016مل اهاية ال ي  ايوو مم عام 

 

 ة  :ــــــالخاتم

يسسر رئسي  وقعمساا مجلس  اراار  قد ينلسسميا بخسالص الشسكر والنلسسير لمسساكم   ق  خنام تلريراسا كسبا

الشركة الكرام على اعمهم وثلنهم الغالية، ودلسى كاقسة العسامليم بمجميعسة النيس يل الية يسة علسى جهسياكم 

 تعاواهم. المثمر ، ودلى رركائ ا وعمالئ ا ق  المملكة العربية السعياية وق  كاقة قاحاا العالم لثلنهم وحسم


