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خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صاحب السمو الملكي

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع
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أعضاء مجلـس اإلدارة
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م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة
رئي�س جمل�س الإدارة

م. �شالح بن عبدالوهاب الرتكيتد. طالل بن علي ال�شاعر

اأ. �شامي بن عبدالعزيز ال�شنيرب اأ. �شعود بن �شليمان  اجلهنياأ. اإبراهيم بن علي القا�شياأ. �شليمان بن عبدالقادر املهيدباأ. بدر بن علي الدخيل

م. طالل بن اإبراهيم امليماند. نزيه بن ح�شن ن�شيف
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لتك�ن رائدة يف �سناعاتها وحري�سة على م�س�ؤولياتها
جتاه م�ساهميها وكافة اأ�سحاب العالقة معها يف اأنحاء العامل. الرؤيـــــة
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حتقيق النم� ال�سريع والدائم
عن طريق تطبيق اأف�سل اأ�ساليب العمل. الرسالة
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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017م
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ال�صادة /  م�صاهمي �صركة الت�صنيع الوطنية  املحرتمني
ال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�سر جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع ال�طنية اأن يقدم لل�سادة امل�ساهمني الكرام تقريره ال�سن�ي، املعد وفقًا ملتطلبات لئحة ح�كمة ال�سركات وق�اعد الت�سجيل والإدراج ونظام ال�سركة الأ�سا�س، عن اأعمال واأداء 
ال�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م، م�سح�بًا بالق�ائم املالية املدققة والإي�ساحات املرفقة بها، ومت�سمنًا اأداء واأن�سطة ال�سركة،  وذلك كما يلي:

التكوين والنشاط : أوالً : 
ال�زاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو احلجة 1404هـ، �سجل جتاري رقم 1010059693 وتاريخ 10/07/ 1405هـ،  القرار  تاأ�س�ست مب�جب  الت�سنيع ال�طنية )الت�سنيع( هي �سركة م�ساهمة �سع�دية  �سركة 

وبراأ�سمال قدره )6.689.141.660 ريال �سع�دي(.
ويتمثل ن�شاط ال�شركة باال�شتثمار يف املجاالت ال�شناعية ونقل التقنية ال�شناعية املتقدمة للمملكة يف جمال �شناعة وحتويل البرتوكيماويات وال�شناعات الكيماوية والهند�شية وامليكانيكية واإدارة ومتلك امل�شاريع 
ال�شناعية وت�شويق منتجاتها، ويتمثل ن�شاط ال�شركات التابعة يف جمال ت�شنيع وت�شويق املنتجات ال�شناعية، وي�شمل ن�شاط �شناعة البرتوكيماويات اإنتاج االإيثلني والبويل اإيثلني والربوبلني والبويل بروبلني وبيوتايل 
اأكريليت وحام�ص االأكريليك والبوليمرات فائقة االمت�شا�ص والبيوتانول، كما ي�شمل ن�شاط املجال ال�شناعي اإنتاج وت�شويق ثاين اأك�شيد التيتانيوم واإنتاج البطاريات ال�شائلة لل�شيارات واال�شتخدامات ال�شناعية 
الفنية على  الفح��سات  الفنية واإجراء  والبطاريات وتقدمي اخلدمات  البال�ستيك  ت�س�يق منتجات  الأخرى  الن�ساطات  وت�سمل  الأكريليك،  األ�اح  واإنتاج  اأن�اعها  بكافة  البال�ستيكية  وال�سناعات  الر�سا�س  واإنتاج 
التجهيزات واملن�ساآت ال�سناعية وامل�سانع الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وت�ليد الطاقة الكهربائية. وفيما يلي بيان مب�ساهمة كل قطاع على حدة يف اإجمايل مبيعات ال�سركة وفق 

:IFRS الق�ائم املالية املراجعة واملعدة ح�سب املعايري الدولية

ن�شبة الإيراداتاإيرادات الن�شاطالن�شاط

74%            8.035.598 الكيماويات

16%            1.737.693 البرتوكيماويات

10%            1.023.133 ال�سناعات التح�يلية والخرى

100%          10.796.424 الجمايل 

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2017م

الكيماويات
%74

البرتوكيماويات
%16

الإيرادات ح�شب الن�شاط

ال�سناعات التح�يلية واأخرىالبرتوكيماوياتالكيماويات

ال�سناعات التح�يلية 
والأخرى

%10
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التوزيع الجغرافي لإليرادات: ثانيًا : 
تتك�ن اإيرادات ال�سركة املحققة ب�سكل رئي�س من نتائج ت�س�يق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية وال�سناعية الأخرى وفق الق�ائم املالية املراجعة واملعدة ح�سب املعايري الدولية IFRS، كما يلي:

الن�شبةاملجموعال�شناعات التحويلية واأخرىالبرتوكيماوياتالكيماويات املنطقة

32%3.457.669 239.391 869.662 2.348.616 ال�سرق الو�سط وا�سيا

25%2.764.792 1.288 17.078 2.746.426 امريكا ال�سمالية واجلن�بية

20%2.161.492 46.635 54.325 2.060.532 اوروبا

16%1.721.417 675.175 664.969 381.273 اململكة العربية ال�سع�دية

7%60.644691.054 131.659 498.751اأخرى

100%10.796.424 1.023.133 1.737.693 8.035.598 الجمايل

2.349 ال�سرق الأو�سط واآ�سيا

اأمريكا ال�سمالية واجلن�بية

اأوروبا

اململكة العربية ال�سع�دية

اأخرى

2.746

2.061

381

49913261

665

ال�سناعات التح�يلية واأخرىالبرتوكيماوياتالكيماويات

675

5447

171

870239
التوزيع اجلغرايف للإيرادات
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الخطط والتوقعات المستقبلية والمشروعات الجديدة: ثالثًا : 
اأ - اخلطط والتوقعات امل�شتقبلية:

حتر�س ال�سركة على تط�ير اأعمالها وتخطط دومًا لال�ستمرار يف حت�سني اأدائها، وتعزيز مكت�سباتها، وتط�ير قدراتها، مما �سي�سهمـ  مب�سيئة اهللـ  يف من� الأرباح وحق�ق امل�ساهمني. وفيما يتعلق بالت�قعات امل�ستقبلية 
اخلا�سة باأ�سعار منتجات ال�سركة الرئي�سة كاملنتجات البرتوكيماوية والكيماوية وال�سناعية يف الأ�س�اق العاملية، فاإن من ال�سعب التنب�ؤ بها بدقة، لرتباطها بعدد من امل�ؤثرات القت�سادية العاملية املتغرية.

ب – امل�شروعات اجلديدة:
ي�ستمر العمل يف ال�سركة على ا�ستكمال جمم�عة من امل�سروعات حتت الإن�ساء التي تدعم ت�جهات التن�ع القت�سادي والنم� امل�ستدام وت�طني التقنيات ال�سناعية عاملية امل�ست�ى، مثل م�سروع معاجلة مادة 
الملنيت يف جازان لت�فري امل�اد اخلام ل�سناعة منتجات التيتاني�م والذي من املت�قع اأن يبداأ الإنتاج يف الن�سف الثاين من 2018م وذلك بعد اإ�سالح بع�س امل�ساكل الفنية حيث ي�ستخدم امل�سروع تقنية هي 
الأولى من ن�عها يف هذا املجال. اأما م�سروع مادة التيتاني�م الأ�سفنجي يف ينبع واملت�قع بدء اإنتاجه خالل الن�سف الثاين من عام 2018م وذلك بعد اإن�ساء وحدة اإنتاج املادة اخلام )رابع كل�ريد التيتاني�م(. 
اأما م�شروعات الت�شنيع لل�شناعات التحويلية يف منطقة حائل، فقد بداأ االإنتاج ملعظم اخلطوط مع نهاية العام 2017م و�س�ف ت�سهم هذه امل�سروعات يف زيادة القيمة امل�سافة لعمليات ال�سناعات التح�يلية 

وت�فري املزيد من فر�س العمل لأبناء منطقة حائل �سمن روؤية اململكة 2030 الهادفة اإلى زيادة ن�سيب ال�سناعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل.

المخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها: رابعًا : 
ي�شتمل ن�شاط ال�شركة على ت�شنيع وت�شويق املنتجات البرتوكيماوية والكيماوية ومنها ما هو خطر وقابل لال�شتعال كما هو احلال يف اأن�شطة م�شابهة يف تلك ال�شناعة، وللحد من تلك املخاطر تقوم ال�شركة 

بتدريب امل�ظفني والعاملني ب�سكل م�ستمر على جميع اإجراءات ال�سالمة مع التاأمني املنا�سب على اأ�س�لها واأعمالها.
وحت�سل ال�سركة على اجلزء الأكرب من اللقيم داخل اململكة من امل�رد الرئي�س )اأرامك� ال�سع�دية( بالأ�سعار املماثلة لأ�سعار �سركات البرتوكيماويات يف ال�سع�دية، واأي تغيري يف اأ�سعار  اللقيم واأ�سعار الطاقة 
اأ�سعار املنتجات البرتوكيماوية  اأي�سًا لتقلبات  اأثر ذلك باإذن اهلل. كما اأن ال�سركة معر�سة  �س�ف ي�ؤثر على ربحية ال�سركة، وال�سركة م�ستمرة يف تنفيذ برامج حت�سني الأداء وتر�سيد النفقات للتقليل من 

والكيماوية وال�سناعية، وتعمل على احلد من تلك التاأثريات من خالل تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الكميات املنتجة وبالتايل زيادة الكميات املباعة والإيرادات.
تنتج عن اأن�سطة ال�سركة بع�س املخاطر املالية املختلفة التي تت�سمن ب�سكل رئي�س خماطر ال�س�ق وخماطر الئتمان وخماطر ال�سي�لة، ويتم اإدارتها من خالل عملية حتديد وقيا�س ومراقبة م�ستمرة. وت�سعى 
ال�شركة للحد من اآثار هذه املخاطر املالية بطرق متعددة، مبا يف ذلك امل�شتقات املالية ال�شرورية للتحوط من خماطر �شرف العمالت االأجنبية واأ�شعار الفائدة على القرو�ص وخماطر االئتمان. وال تقوم 

ال�سركة بالتعامل مع الأدوات اأو امل�ستقات املالية لغر�س امل�ساربة.
وللحد من تاأثري جممل تلك املخاطر على تدفقاتها النقدية وربحيتها وحتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية، تعمل ال�سركة با�ستمرار على حتديد وحتليل املخاطر التي ت�اجهها وتقييمها وتعمل على معاجلتها بالطرق 

املنا�سبة، لتفاديها اأو التقليل من تاأثرياتها ال�سلبية على م�سرية عمل ال�سركة، وكذلك ال�ستعداد واجلاهزية للتعامل مع اأية خماطر م�ستقبلية حمتملة.
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خامسًا : ما طبق من الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:
اأ�شباب عدم التطبيقن�ص املادة / الفقرة التي مل يتم تطبيقهارقم املادة / الفقرة

اأن يك�ن )ع�س� جمل�س الإدارة( اأم�سى مايزيد على ت�سع �سن�ات مت�سلة اأو منف�سلة يف ع�س�ية 20)ج(-10
جمل�س اإدارة ال�سركة. 

املادة ا�سرت�سادية ومل تر ال�سركة حاجة لتطبيقها يف ال�قت احلا�سر. 

َيعِقد جمل�س الإدارة اأربعة اجتماعات يف ال�سنة على الأقل، مبا ل يقل عن اجتماع واحد كل ثالثة 32 )ب(
اأ�سهر.

هذه الفقرة ا�سرت�سادية، علًما باأن نظام ال�سركة الأ�سا�س يُن�س على عقد اأربع 
ْد الفا�سل الزمني بني الجتماعات  )4( اجتماعات يف ال�سنة ال�احدة، ويحدَّ

بح�سب تقدير جمل�س الإدارة. 

على جمل�ص االإدارة حتديد ال�شروط الواجب توافرها يف اأمني �شر جمل�ص االإدارة، على اأن تت�شمن 38
اأًيا مما يلي: 

اأن يك�ن حا�ساًل على �سهادة جامعية يف القان�ن اأو املالية اأو املحا�سبة اأو الإدارة اأو مايعادلها، واأن 
تك�ن لديه خربة عملية ذات �سلة ل تقل عن ثالث )3( �سن�ات.

اأن تك�ن لديه خربة عملية ذات �سلة ل تقل عن خم�س )5( �سن�ات.

هذه الفقرة ا�سرت�سادية، علًما باأن اأمني �سر جمل�س الإدارة احلايل حا�سل على 
نف�س  �سن�ات يف  ت�سع )9(  ولديه خربة تزيد عن  القان�ن  �سهادة جامعية يف 

جمال التخ�س�س.

والإدارة 39 الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  وتاأهيل  بتدريب  الكايف  الهتمام  اإيــالء  ال�سركة  على  يتعني 
التنفيذية، وو�سع الربامج الالزمة لذلك. 

املادة ا�سرت�سادية وقد مت ح�س�ر دورات تدريبية من قبل بع�س اأع�ساء جمل�س 
الإدارة.

ي�سع جمل�س الإدارة – بناًء على اقرتاح جلنة الرت�سيحات – الآليات الالزمة لتقييم اأداء املجل�س 41
واأع�سائه وجلانه والإدارة التنفيذية �سن�يًا وذلك من خالل م�ؤ�سرات قيا�س اأداء منا�سبة ترتبط 

مبدى حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة وج�دة اإدارة املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة. 

املادة ا�سرت�سادية وابتداًء من العام املقبل �سيتم العمل على ا�ستحداث بع�س 
الآليات لتقييم املجل�س.

هذه امل�اد ا�سرت�سادية، علًما باأن جلنة املراجعة تغطي معظم تلك املهام، ومل ت�سكيل واخت�سا�سات واجتماعات جلنة املخاطر.70 و71 و 72
تقم ال�سركة حالًيابتاأ�سي�س جلنة منف�سلة لإدارة املخاطر، ولكن لدى ال�سركة 

العديد من الإجراءات وال�سيا�سات اخلا�سة لإدارة املخاطر وتقليل اأثرها. 

اإليها 95 يف��س  اأن  فعليه  ال�سركات،  بح�كمة  خمت�سة  جلنة  الإدارة  جمل�س  ت�سكيل  حــال  يف 
اللجنة  هذه  وعلى  الالئحة،  هذه  من  والت�سعني  الرابعة  املــادة  مب�جب  املقررة  الخت�سا�سات 
الأقــل،  على  �سن�يًا  الإدارة،  جمل�س  وتزويد  احل�كمة،  تطبيقات  ب�ساأن  م��س�عات  اأي  متابعة 

بالتقاريروالت��سيات التي تت��سل اإليها.

الإدارة  من  كل  قبل  من  احل�كمة  متطلبات  تغطية  ويتم  ا�سرت�سادية  املــادة 
القان�نية واإدارة عالقات امل�ستثمرين.
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سادسًا: تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته:
ح�سب املادة )12 - 1( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يت�سكل جمل�س الإدارة من ع�سرة اأع�ساء، وقد انتخبت اجلمعية العامة العادية احلادية والع�سرون املنعقدة بتاريخ 2016/04/19م اأع�ساء جمل�س الإدارة 

للدورة احلادية ع�سرة، ومدتها ثالث �سن�ات تبداأ من تاريخ 2016/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2019/07/05م، وكانت اجتماعاتهم لل�سنة املالية 2017م على النح� التايل:

فئة الع�شويةع�شو املجل�ص م
الجتماع الأول 
2017/2/20م

الإجتماع الثاين
2017/4/18

الإجتماع الثالث
2017/5/30

الإجتماع الرابع
2017/10/4م

الإجتماع اخلام�ص
2017/12/13م

√√√√√غري تننفيذي م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
√√√√√تنفيذيد. طالل بن علي ال�ساعر2
√√××√غري تنفيذيد. نزيه بن ح�سن ن�سيف3
√√√×√م�ستقل م. طالل بن اإبراهيم امليمان4
√×√√√م�ستقل اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب5
√√√√√م�ستقل م. �سالح بن عبدال�هاب الرتكيت6
√√√√√غري تنفيذي اأ. بدر بن علي الدخيل7
√×√√√م�ستقل اأ. �سع�د بن �سليمان اجلهني8
√√√×√غري تنفيذي اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي9

√√√√√م�ستقل اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب 10

سابعًا: أسماء الشركات والهيئات والجهات االعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها:
1- م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة )رئي�ص جمل�ص الإدارة(

ح�سل املهند�س اخلفرة على درجة البكال�ري��س يف الهند�سة ال�سناعية من ال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1973 ثم ح�سل على دبل�م الدرا�سات العليا من كندا يف عام 1976م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية.
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سع�دية للب�يل اأوليفينات

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة مبجم�عة �سركات اخلفرة

مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني
مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بالبنك الأول
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ايرليكيد اخلفرة للغازات ال�سناعية
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات التط�يرية

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج للكيماويات والزي�ت ال�سناعية
جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًاع�س� ونائب الرئي�س مبجل�س الأعمال ال�سع�دي الأمريكي

جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س الأعمال ال�سع�دي الملاين.
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بالدار ال�سع�دية للخدمات ال�ست�سارية.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة مبنظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع�دي.
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة العربية ل�سناعة املحاور بالدمام.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة العربية لال�ستثمارات ال�سناعية.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بامل�ؤ�س�سة العامة للبرتول واملعادن )برتومني(.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سرقية للبرتوكيماويات )�سرق( اإحدى �سركات )�سابك(.
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات الزجاجية ال�طنية )زجاج(.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بالهيئة العربية للم�ا�سفات واملقايي�س.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بامل�ؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س ال�س�رى.

جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�س� ونائب الرئي�س مبجل�س الأعمال ال�سع�دي الياباين.
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س الأعمال ال�سع�دي الربيطاين.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س منطقة الريا�س – رئي�س اللجنة القت�سادية .
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جلنة الت�ازن القت�سادي.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سناعة والكهرباء ل�سئ�ن ال�سناعة.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًااأمني عام ال�ستثمار الأجنبي ب�زارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًامدير الإدارة الهند�سية وامل�سروعات ب�زارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة احلماية ال�سناعية ب�زارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جلنة ال�ستثمار الأجنبي ب�زارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًارئي�س للجنة الفنية عن اإعفاء ر�س�م ال�سلع ال�سناعية امل�ست�ردة.
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2- د. طلل بن علي ال�شاعر )نائب رئي�ص جمل�ص الإدارة(
ح�سل الدكت�ر ال�ساعر على درجة البكال�ري��س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة ولية مني بال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1977م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف علم الإدارة من جامعة ولية مني يف 

عام 1978م، ثم على الدكت�راة يف اإدارة الأعمال الدولية من جامعة كيندي – وي�سرتن بكاليف�رنيا )برنامج التعليم امل�ستمر( يف عام 1987م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكةحاليًانائب رئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة واحة الألياف الزجاجية
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة تاأجري

غري مدرجةداخل اململكة�سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة امل�سانع الكربى للتعدين
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اإياك للتاأمني التعاوين – �سالمة

جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًاع�س� جمل�س منطقة املدينة املن�رة
جهة اعتباريةداخل اململكة�سابقًاع�س� جلنة العالقات الأمريكية ال�سع�دية – الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� الفريق ال�ست�ساري ملنطقة املدينة املن�رة
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� اللجنة ال�طنية لتعزيز ال�سادرات

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� اللجنة ال�سناعية ال�طنية
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بينبع

3- د. نزيه بن ح�شن ن�شيف )ع�شو جمل�ص الإدارة(
ح�سل الدكت�ر ن�سيف على درجة البكال�ري��س يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة �سانت ل�ي�س بال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1969م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة �سانت 

ل�ي�س يف عام 1970م، ثم ح�سل على الدكت�راة يف الهند�سة ال�سناعية من ال�ليات املتحدة الأمريكية يف عام 1976م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك املحدودة 
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف ال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًامدير عام ال�س�ؤون الهند�سية مبركز البحاث والتنمية ال�سناعية ب�زارة ال�سناعة.
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سحة لل�س�ؤون التنفيذية

جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًاوكيل وزارة التخطيط امل�ساعد ل�س�ؤون القطاعات
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًااأمني مدينة جدة
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ بال�سندوق ال�سع�دي للتنمية 

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ ب�زارة التخطيط
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام �سركة الت�سنيع ال�طنية

مدرجةداخل اململكة �سابقًاال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )الدوائية(
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كهرباء تب�ك 

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س ال�سادرات ال�سع�دية 
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإمارة منطقة مكة املكرمة 

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� اللجنة ال�طنية لتم�يل ال�سادرات 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة �سركة ال�سادرات ال�سع�دية 

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات املتط�رة 
جمعية خريية داخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبكة املكرمة 

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� اللجنة ال�طنية العليا للبيئة 

4- م. طلل بن اإبراهيم امليمان )ع�شو جمل�ص الإدارة(
ح�سل املهند�س امليمان على البكال�ري��س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة اإيفان�سفل باإنديانا يف عام 1979م، ثم ح�سل على دبل�م عل�م احلا�سب من هريندون، فرجينيا يف عام 1981م، ثم ح�سل على 

دورة يف الإدارة التنفيذية من جامعة هارفارد يف عام 1986م، ثم درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف عام 2009م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

مدرجةداخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اململكة القاب�سة )الع�س� املنتدب(
ذات م�س�ؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة ال�ستثمار العقاري املحدودة 

ذات م�س�ؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة ال�ستثمار العقاري املحدودة
ذات م�س�ؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة مدار�س اململكة املحدودة

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة بالبنك ال�سع�دي الفرن�سي
ذات م�س�ؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ورئي�س جمل�س الإدارة ل�سركة املركز التجاري املحدودة

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة طريان نا�س
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة �ساف�ل

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة  املجم�عة ال�سع�دية لالأبحاث والت�س�يق 
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5- اأ. �شليمان بن عبدالقادر املهيدب )ع�شو جمل�ص الإدارة(:
القيادات  واحدًا من  اأ�سبح  لالإدارة حتى  فتفرغ  واأولده،  املهيدب  �سركة عبدالقادر  اإدارة  مل�ساعدته يف  والده  ا�ستدعاه  للطب حيث  درا�سته  يكمل  العامة ومل  الثان�ية  �سهادة  املهيدب على  الأ�ستاذ  ح�سل 
والكفاءات الإدارية الناجحة واملعروفة، و�سغل العديد من املنا�سب القيادية الرفيعة يف عدد من امل�ؤ�س�سات وال�سركات، بالإ�سافة اإلى تراأ�سه وع�س�يته ملجال�س اإدارات جمم�عة كبرية من ال�سركات ال�طنية 

الكربى. هذا بالإ�سافة اإلى اهتمامه باجلانب اخلريي والإن�ساين وع�س�ياته يف جمم�عة من امل�ؤ�س�سات اخلريية.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

م�ساهمة مقفلة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س الإدارة ب�سركة عبدالقادر املهيدب واأولده 
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة بالبنك ال�سع�دي الربيطاين )�ساب(

مدرجة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة مبجم�عة �ساف�ل
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة املراعي

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اأعمال الطاقة واملياه الدولية  
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة رافال للتط�ير العقاري 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة بال�سركة الأولى للتط�ير

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سرق الأو�سط لل�رق 
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سع�دية لتنمية املياه والطاقة

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة العربية لالأنابيب 
غري مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ج�س�ر القاب�سة
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بهيئة امل�انئ ال�سع�دية

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اأم�ال اخلليج لال�ستثمار التجاري
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س الإدارة مبجم�عة الريا�س للكابالت

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة ال�سامية للتط�ير احل�سري
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة �سندوق املئ�ية

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة جمل�س حماية املناف�سة
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًارئي�س اللجنة التجارية بالغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س

جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًانائب رئي�س جمل�س الإدارة جلائزة ال�سيخ عبدالقادر املهيدب للتميز
جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة

جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة جمعية الأمري فهد بن �سلمان اخلريية
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6- م. �شلح بن عبدالوهاب الرتكيت )ع�شو جمل�ص الإدارة(
ح�سل املهند�س على بكال�ري��س عل�م هند�سة �سناعية من جامعة براديل بال�ليات املتحدة الأمريكة عام 1973م، ثم على املاج�ستري يف اإدارة الأعمال )مرتبة ال�سرف( من جامعة ب��سطن بال�ليات املتحدة 

يف عام 1976م، ثم على دبل�م الإدارة للقيادات العليا من جامعة هارفارد الأمريكية يف عام 1987م ثم على دبل�م اإدارة مت�يل تخ�س�سي من جامعة هارفارد يف عام 1996م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًانائب ع�س� منتدب وع�س� جمل�س اإدارة مبجم�عة ال�سناعات ال�طنية )�س.م.ك(.
غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بال�سركة ال�طنية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م( وال�سركة الك�يتية ال�سع�دية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م(

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اإيكارو�س لل�سناعات النفطية
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة حديد البحرين

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج املتحدة لل�سلب )ف�لذ(
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات ال�طنية امل�سرتكة للطاقة

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة اخلليج لل�سناعات الكيميائية املتقدمة )م�سروع البي�تاندي�ل ال�سع�دية(
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة ب�سركة ال�سناعات ال�طنية مل�اد البناء - الك�يت

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة بنك الك�يت ال�سناعي
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�س� جمعية املهند�سني الك�يتية
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�س� جمعية اخلريجني الك�يتية

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�س� اللجنة العليا لتط�ير ا�سرتاتيجية معهد الك�يت لالأبحاث العلمية
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�س� املجل�س ال�ست�ساري لكلية الهند�سة والبرتول جلامعة الك�يت

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًا ع�س� جمل�س الإدارة لكلية العل�م، جامعة الك�يت
جهة اعتباريةخارج اململكة�سابقًامهند�س ا�ست�ساري �سناعي وع�س� جلنة تقييم ومنح الع�س�ية ال�ست�سارية للمهند�سني ال�سناعيني يف جمعية املهند�سني الك�يتية 

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�س� �سابق يف جلنة ال�سناعة والزراعة يف الهيئة العامة لتقدير التع�ي�سات عن العدوان العراقي

7- اأ. بدر بن علي الدخيل )ع�شو جمل�ص الإدارة(:
ح�سل الأ�ستاذ الدخيل على بكال�ري��س عل�م حا�سب من جامعة ك�لرادو �ستيت يف عام 2002م، ثم على ماج�ستري يف عل�م احلا�سب من جامعة امللك �سع�د يف عام 2006م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع ال�طنية. 

جهة حك�مية داخل اململكة حاليًامدير عام النظم وامل�ساندة يف امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية. 
جهة حك�مية داخل اململكة �سابقًا14 عامًا من اخلربة يف تقنية املعل�مات والإدارة والتخطيط ال�سرتاتيجي لدي امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية
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8- اأ. �شعود بن �شليمان اجلهني )ع�شو جمل�ص الإدارة(:
ح�سل الأ�ستاذ اجلهني على بكال�ري��س نظم معل�مات اإدارية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سع�دية عام 2001م، ثم ح�سل على دبل�م يف العل�م الكت�ارية من م�ؤ�س�سة مهنا يف 

لبنان عام 2003م، ثم على دبل�م عايل يف العل�م الكت�ارية من جامعة كنت باململكة املتحدة يف عام 2007م، ثم على ماج�ستري يف العل�م الكت�ارية من جامعة كنت يف عام 2008م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
جهة حك�ميةداخل اململكةحاليًام�ساعد املحافظ ل�س�ؤون امل�سرتكني واملتقاعدين بامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع ال�طنية
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة اأ�سمنت تب�ك

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف البنك الأهلي التجاري
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة �سابقًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة تط�ير ال�سناعات ال�سع�دية

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًامدير عام اإدارة التخطيط والتط�ير والدرا�سات بامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد. 
جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًااأخ�سائي اإكت�اري – نائب مدير اإدارة التخطيط والتط�ير والدرا�سات بامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاباحث اإح�ساء بامل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

9- اأ. اإبراهيم بن علي القا�شي )ع�شو جمل�ص الإدارة(:
حا�سل على بكال�ري��س اإدارة الأعمال )مت�يل( من جامعة الك�يت يف عام 1983م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

غري مدرجةخارج اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة ب�سركة روابي الإمارات
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س جمل�س الإدارة بال�سركة الك�يتية للمقا�سة �س.م.ك.

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًااملدير العام لل�سركة الك�يتية للمقا�سة �س.م.ك.
جهة حك�ميةخارج اململكة �سابقًااملدير التنفيذي لقطاع الرقابة - بنك الك�يت املركزي

مدرجةداخل اململكة �سابقًام�س�ؤول اأول ال�ستثمارات اخلا�سة، البنك الأهلي التجاري
مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير اأول الأ�سهم املحلية والأجنبية ال�سركة الك�يتية لال�ستثمار

مدرجةخارج اململكة�سابقًابنك ب�بيان �س.م.ك. - الك�يت
جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�س� باحتاد امل�سارف العربية )بريوت(

مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�س� جمل�س الإدارة ببنك لندن وال�سرق الأو�سط )لندن(
جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�س� جلنة �س�ق الك�يت لالأوراق املالية
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10- اأ. �شامي بن عبدالعزيز ال�شنيرب )ع�شو جمل�ص الإدارة(:
ح�سل الأ�ستاذ ال�سنيرب على بكال�ري��س عل�م اإدارية، تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك �سع�د يف عام 1987م، ثم ح�سل على ماج�ستري اإدارة اأعمال، تخ�س�س حما�سبة واإدارة مالية من جامعة �سيفيلد 

الربيطانية عام 1992م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع ال�طنية
غري مدرجةداخل اململكة حاليًااملدير املايل وامل�سرف على امل�سرتيات و�سئ�ن امل�ظفني، �سركة الدكت�ر حممد بن را�سد الفقية و�سركاه

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًانائب املدير العام للخدمات امل�سرتكة ب�سندوق تنمية امل�ارد الب�سرية )هدف(.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س لل�س�ؤون املالية يف ال�سركة املتحدة لال�ستثمار والتط�ير العقاري )املتحد(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�س�ؤون املالية والإدارية يف ال�سركة ال�سع�دية للفنادق واملناطق ال�سياحية
مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�س�ؤون املالية يف �سركة اخلزف ال�سع�دية.

جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاحما�سب، امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة. 

ثامنًا: اإلدارة التنفيذية

1- م. مطلق بن حمد املري�شد
ح�سل املهند�س املري�سد على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة �ستانف�رد واملاج�ستري يف الهند�سة الن�وية من جامعة برن�ست�ن ودرجة البلكال�ري��س يف الفيزياء الن�وية والريا�سيات من جامعة دنفر.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة الت�سنيع ال�طنية

غري مدرجة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الإمناء لال�ستثمار
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�شو جمل�ص اإدارة باملوؤ�ش�شة العامة اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية

مدرجةخارج اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة الإمناء ط�كي� مارين
غري مدرجةخارج اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة �سركة اأملني�م البحرين )األبا(

منظمة اإقليميةخارج اململكةحاليًاع�س� الحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات والكيماويات )جبكا(
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة بنك �سيتي لال�ستثمار )ال�سع�دية(

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة بنك الإمناء
مدرجةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�طنية لت�سنيع و�سبك املعادن )معدنية(

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية بال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.
مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س ل�حدة اأعمال املعادن بال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لالأعمال امل�ساندة بال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًاع�س� املجل�س ال�ست�ساري لل�س�ؤون القت�سادية باملجل�س القت�سادي الأعلي

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة ببنك اخلليج يف البحرين
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كيان ال�سع�دية

مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ين�ساب
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سدف
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة حديد

ذات م�س�ؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سابك املالية )كابيتال( يف ه�لندا

2- اأ. فواز بن حممد الفواز
ح�سل الأ�ستاذ الف�از على بكال�ري��س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سع�د، وح�سر العديد من الدورات املتخ�س�سة يف جمم�عة من املراكز العاملية �سملت الإدارة املتقدمة والقيادة وال�سرتاتيجية املالية 

لل�سركات واخلدمات امل�سرتكة واإدارة الئتمان واملخاطر واإدارة اخلزينة الدولية، والرقابة املالية وح�كمة ال�سركات.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة �سركة مالذ ورئي�س جلنة املراجعة
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة )طاقة( ورئي�س جلنة املراجعة

غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�س� جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�ص جمل�ص اإدارة �شركة اخلطوط لل�شحن املحدودة

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام املالية يف �سركة �سابك
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام اخلدمات املحا�سبية يف �سركة �سابك

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًام�ساعد نائب الرئي�س للمالية يف �سركة �سابك للت�س�يق، اإحدى �سركات )�سابك(
مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة يف �سركة ينبع ال�طنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(

مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة وع�س� جلنة املراجعة يف �سركة اأملني�م البحرين )األبا(
ذات م�س�ؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة يف مركز �سابك للبحث والتط�ير يف الهند

ذات م�س�ؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س اإدارة يف �سركة �سابك كابتال يف ه�لندا
جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًاع�س� جلنة التعليم والتدريب يف الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني

جهة حك�ميةداخل اململكة�سابقًاع�س� يف اللجنة ال�ست�سارية لهيئة ال�س�ق املالية
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3- د. فادي بن حممد �شعيد طرابزوين
ح�سل الدكت�ر طرابزوين على ماج�ستري وبكال�ري��س الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك �سع�د باململكة العربية ال�سع�دية، ثم ح�سل على درجة الدكت�راة يف هند�سة الت�ساميم من جامعة برادف�رد 

بربيطانيا يف عام 2007م. كما ح�سلى على ماج�ستري اإدارة الأعمال التنفيذي من املعهد العاملي لتط�ير املدراء بل�زان ب�س�ي�سرا يف عام 2016م .

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التعدين ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًامدير عام �سركة جممع �سناعات املعادن املتط�رة )اأميك(
ذات م�س�ؤوولية حمدودةداخل اململكةحاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميك-ت�ه� تيتاني�م املحدودة

مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتاني�م يف �سركة الت�سنيع ال�طنية
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س لال�سرتاتيجيات وتط�ير الأعمال بال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للت�سغيل والتقنية بال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للبحث والتط�ير بال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير تط�ير عمليات الت�سنيع بال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
مدرجةداخل اململكة�سابقًامهند�س م�ساريع ب�سركة الت�سنيع ال�طنية

4- د. كري�شتيان جونرث
ح�سل الدكت�ر ج�نرث على درجة الدكت�راة يف الكيمياء الع�س�ية من جامعة ف�رت�سب�رغ باأملانيا يف عام 2000م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي لأعمال التيتاني�م بالت�سنيع ال�طنية منذ اأكت�بر 2016م.

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية والنم� بالت�سنيع ال�طنية
ذات م�س�ؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًام�س�ؤول عن اأن�سطة الكيماويات القليمية مبكتب دبي ل�سركة ماكنزي لال�ست�سارات.

4- د. قي�ص ال�شلطاين
ح�سل الدكت�ر ال�سلطاين على درجة البكال�ري��س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة بغداد عام 1978م ودرجة املاج�ستري والدكت�راة يف هند�سة الب�ليمر وامل�اد املتط�رة من جامعة كرانفيلد باململكة املتحدة 

عامي 1987م و1993م على الت�ايل.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للتكن�ل�جيا والبتكار بالت�سنيع ال�طنية.

مدرجة داخل اململكة �سابقًااملدير املف��س ملركز الت�سنيع لتط�ير اأبحاث البال�ستيك يف اجلبيل )نربا�س( التابع ل�سركة الت�سنيع ال�طنية
مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير تكن�ل�جيا الإنتاج ب�سركة ريكام

مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير تكن�ل�جيا الإنتاج �سركة تايك� الدولية
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير البحث والتط�ير يف �سركة م�لدفل�
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5- م. عمر بن حممد �شراج جنار
. LBS ح�سل الأ�ستاذ عمر جنار على البكال�ري��س يف الهند�سة ال�سناعية وهند�سة الأنظمة واملاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية وهند�سة الأنظمة، كما ح�سل على ماج�ستري اإدارة الأعمال من

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي ل�حدة ال�سناعات التح�يلية ب�سركة الت�سنيع ال�طنية حتى 2017/09/24م

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًارئي�س اأعمال امل�ارد الب�سرية بال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد التيتاني�م )كري�ستل(
غري مدرجةداخل اململكة�سابقًارئي�س وحدة اأعمال التعليم ب�سركة اإعمار مل�سروع مدينة امللك عبداهلل القت�سادية

مدرجةخارج اململكة�سابقًااملدير الإقليمي للم�ارد الب�سرية لأفريقيا وال�سرق الأو�سط وتركيا مبجم�عة ي�نيليفر
مدرجةخارج اململكة�سابقًااأعمال تط�ير الإدارة والت�ظيف والتدريب مبجم�عة ي�نيليفر يف اخلليج واليمن

مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س الق�سم الإداري لدول اخلليج العربي مبجم�عة ي�نيليفر
ذات م�س�ؤولية حمدودة داخل اململكة �سابقًامهند�ص �شناعي اأعلى ب�شركة اخلطوط العربية ال�شعودية 

غري مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير م�ساريع ب�سركة اأرامك� ال�سع�دية

6- م. مزيد بن �شرداح اخلالدي
حا�سل على درجة البكال�ري��س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك فهد بالظهران باململكة العربية ال�سع�دية يف عام 1990م، ثم ح�سل على ماج�ستري اإدارة الأعمال التنفيذي من مدر�سة اآي اإم دي 

لالإدارة ب�س�ي�سرا يف عام 2005م، ثم على برنامج كبري التنفيذيني من مدر�سة وارت�ن لالإدارة يف عام 2014م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع البرتوكيماويات ب�سركة الت�سنيع ال�طنية حتى وفاته يف 2017/09/17م.

مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة كيان ال�سع�دية )اإحدى �سركات �سابك(
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًارئي�س ال�سركة ال�طنية للميثان�ل )اإحدى �سركات �سابك(

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام الهند�سة واإدارة امل�ساريع )اخلدمات امل�سرتكة ب�سابك(
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير عام ال�سركة ال�سع�دية الأوربية للبرتوكيماويات )اإحدى �سركات �سابك(

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير الإنتاج بال�سركة ال�سع�دية الأوربية للبرتوكيماويات
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامدير م�ساريع بال�سركة ال�سع�دية الأوربية للبرتوكيماويات
ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامهند�س اإنتاج بال�سركة ال�سع�دية الأوربية للبرتوكيماويات

ذات م�س�ؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًامهند�س عمليات بال�سركة ال�سع�دية الأوربية للبرتوكيماويات

تاسعًا: وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها
جلان جمل�ص الإدارة:

تت�سمن الل�ائح التنظيمية لكل من: اللجنة التنفيذية، وجلنة املراجعة، وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت، و�سفًا لخت�سا�سات كل من هذه اللجان واأحكام ت�سكيلها، ومدة ع�س�يتها، ومهماتها و�سالحياتها، 
واإجراءات واأ�سل�ب عملها واجتماعاتها، والتزامات اأع�سائها ومكافاآتهم. وياأتي ت�سكيل هذه اللجان كالآتي:
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اللجنة التنفيذية:
تخت�س اللجنة التنفيذية بدرا�سة اخلطة ال�سرتاتيجية لل�سركة وامليزانية التقديرية ال�سن�ية والت��سية ملجل�س الإدارة باعتمادها، واعتماد ال�سيا�سات والإجراءات واأدوات الدين وقرو�س ال�سركات التابعة 

وفق ال�سالحيات املحددة لها من املجل�س وامل�افقة على تعيني ممثلي ال�سركة يف جمال�س اإدارات ال�سركات التابعة. وميكن للجنة ال�ستعانة مب�ست�سارين مهنيني خارجيني اإذا اقت�سى الأمر. 
وت�سكل اللجنة التنفيذية من كل :

طبيعة الع�شويةا�شم الع�شو

عدد الجتماعات خلل العام 2017)4( اجتماعات 
الأول بتاريخ

2017/02/14م
الثاين بتاريخ

2017/04/11م
الثالث بتاريخ

2017/09/26م
الرابع بتاريخ

2017/12/12م
√√√√رئي�س اللجنة م. مبارك  بن عبداهلل اخلفرة

√√√√ع�س� اللجنة د. طالل بن علي ال�ساعر
√√√√ع�س� اللجنة د. نزيه ح�سن ن�سيف 

√√××ع�س� اللجنة م. طالل بن اإبراهيم  امليمان

اأ�شماء اأع�شاء اللجنة التنفيذية ووظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهلتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا(.

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت:
وتعنى اللجنة بالت��سية ملجل�س الإدارة بكل ما يتعلق بالرت�سيح لع�س�ية املجل�س ومراجعة الحتياجات وامل�ؤهالت واملهارات املطل�بة  وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مبا يف ذلك حتديد ال�قت الذي يلزم اأن 
يخ�س�سه الع�س� لأعمال املجل�س ومراعات عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة بال�سرف والأمانة، ومراجعة هيكلية املجل�س وحتديد ج�انب ال�سعف والق�ة فيه واقرتاح معاجلتها مبا يحقق 

م�سلحة ال�سركة والتاأكد من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني وعدم وج�د تعار�س امل�سالح وو�سع �سيا�سات وا�سحة لتع�ي�س ومكافاأة اأع�ساء املجل�س وكبار التنفيذيني.
وت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من كل :

طبيعة الع�شويةا�شم الع�شو
عدد الجتماعات خلل العام 2017)2( اجتماعان

الأول بتاريخ
2017/02/20م

الثاين بتاريخ
2017/12/13م

√√رئي�س اللجنة اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب
√√ع�س� اللجنة م. �سالح بن عبدال�هاب الرتكيت

√√ع�س� اللجنة اأ. �سع�د بن �سليمان اجلهني
√√ع�س� اللجنة اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي

اأ�شماء اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ووظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهلتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا(.
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جلنة املراجعة: 
يتم ت�سكيل جلنة املراجعة من اأربعة اأع�ساء اثنان منهم من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني واثنان منهم من خارج املجل�س. وتق�م جلنة املراجعة مبهامها وفق الالئحة املعتمدة ومن اأهمها تقييم نظام 
الرقابة الداخلية والإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهام املن�طة بها، والت��سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القان�نيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم 
والتاأكد من ا�ستقالليتهم، ودرا�سة ملح�ظات مراجع احل�سابات على الق�ائم املالية ومتابعة ما يتم يف �ساأنها، ودرا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة والق�ائم املالية الأولية وال�سن�ية قبل عر�سها على جمل�س 

الإدارة واإبداء الراأي والت��سية ب�ساأنها.
وتت�سكل جلنة املراجعة من كل :

طبيعة الع�شوية ا�شم الع�شو
عدد الجتماعات خلل عام 2017م )6( اجتماعات

الأول بتاريخ
2017/1/18

الثاين بتاريخ
2017/03/16

الثالث بتاريخ
2017/05/10

الرابع بتاريخ
2017/05/18

اخلام�س بتاريخ
2017/07/26

ال�ساد�س بتاريخ
2017/10/25

√√×√√√رئي�س اللجنةاأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب
√√√×√√ع�س�بدر بن علي الدخيل 

√√√√√√ع�س�حممد بن علي الكريدا
×××√×√ع�س�را�سد بن اإبراهيم �سريف * 

* قدم ا�ستقالته بتاريخ 2017/11/1م لنتقال عمله جلهة اأخرى.

اأ�شماء اأع�شاء جلنة املراجعة و وظائفهم احلالية وال�شابقة وموؤهلتهم وخرباتهم :
�سبق عر�سها كاملة يف البند )�سابعًا( ما عدا حممد بن علي الكريدا ورا�سد اإبراهيم �سريف ومعل�ماتهما كما يلي:

1- اأ. حممد بن علي الكريدا )ع�شو اللجنة من خارج اأع�شاء جمل�ص الإدارة وخمت�ص بال�شوؤون املالية واملحا�شبية:
حا�سل على بكال�ري��س اإدارة �سناعية تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1990م، ولديه 26 عامًا من اخلربة يف �سركات �سناعية متعددة الأن�سطة.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اأراك للرعاية ال�سحية – اإحدى ال�سركات التابعة لل�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائية.
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًاع�س� جمل�س الإدارة مب�سنع الدمام فارما لالأدوية

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة ال�س�ؤون املالية لل�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
م�ساهمة مقفلةخارج اململكة�سابقًاع�س� جمل�س الإدارة لل�سركة العربية ال�سيدلنية طا�سيلي تافك�
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2- اأ. را�شد بن اإبراهيم �شريف )ع�شو اللجنة من خارج اأع�شاء جمل�ص الإدارة وخمت�ص بال�شوؤون املالية واملحا�شبية:
ح�سل على البكال�ري��س يف الإدارة املالية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 1998م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف تخ�س�س الإدارة املالية من جامعة الأمري �سلطان يف عام 2009م، 

ولديه 17 عامًا من اخلربة يف م�ؤ�س�سات حك�مية و�سركات مالية.
وقدم الع�س� ا�ستقالته من ع�س�ية اللجنة بتاريخ 2017/11/01م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�شماء ال�شركات والهيئات واجلهات احلالية وال�شابقة

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًا�سركة الريا�س املالية
جهة حك�ميةداخل اململكة �سابقًاهيئة ال�س�ق املالية

مدرجةداخل اململكة �سابقًابنك البالد

�سابقًا�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع�دي
داخل اململكة 

جهة حك�مية

عاشرًا: بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور االجتماعات

ال�شمم
�شجل احل�شور

اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية الثامن ع�سر  بتاريخ 
2017/04/18م

اإجتماع اجلمعية العامة العادية الثاين والع�سرون بتاريخ
2017/12/31م 

√√م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
√√د. طالل بن علي ال�ساعر2
√×د. نزيه بن ح�سن ن�سيف3
××م. طالل بن اإبراهيم امليمان4
××اأ.�سليمان بن عبدالقادر املهيدب5
××م. �سالح بن عبدال�هاب الرتكيت6
√×اأ.بدر بن علي الدخيل 7
××اأ.�سع�د بن �سليمان اجلهني8
××اأ.اإبراهيم بن علي القا�سي9

√√اأ.�سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب 10
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حادي عشـــر: اإلجـــراءات التي اتخذهـــا مجلس اإلدارة إلحاطـــة أعضائه وبخاصة غيـــر التنفيذيين بمقترحات المســـاهمين 
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:  

من خالل الت�ا�سل مع اإدارة املراجعة الداخلية، واإدارة عالقات امل�ستثمرين يف ال�سركة ومن خالل الربيد الإلكرتوين لتلقي مقرتحات امل�ساهمني )investorrelations@tasnee.com(، اإ�سافة اإلى رقم 
هاتف للت�ا�سل املبا�سر مع امل�ستثمرين.

ثاني عشر: الوسائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه، وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت 
بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت:

املادة ا�سرت�سادية ومل تبداأ ال�سركة يف تطبيقها.

ثالث عشر: الشركات التابعة والشقيقة:

ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة الت�سنيع وال�سحراء 1
لالأوليفينات

مقرها مدينة الريا�س ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�سناعية

اإن�ساء واإدارة وت�سغيل ومتلك امل�ساريع البرتوكيماوية والكيماوية 
وت�س�يق منتجاتها

2.830.000
م�زعة على 

283.000.000 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 ريالت

م�ساهمة �سع�دية
مقفلة

%60.45

ال�سركة ال�سع�دية لاليثيلني والب�يل 2
ايثيلني

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 2.737.520اإنتاج الإيثيلني والربوبلني لال�ستخدام يف ال�سناعات البال�ستيكية
حمدودة

%45.34

ال�سركة ال�سع�دية حلام�س 3
الأكريليك وم�ستقاته

مقرها مدينة الريا�س، ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة اجلبيل ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 1.777.000اإن�ساء وت�سغيل عدد من م�ساريع حام�س الأكريليك وم�ستقاته
حمدودة

%52.29

ال�سركة ال�سع�دية مل�منرات 4
الأكريليك املحدودة

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية 

اإنتاج حام�س الأكريليك اجلليدي وحام�س الأكريليك اخلام 
وبي�تايل اأكريليت

ذات م�سئ�لية 1.084.500
حمدودة

%39.22

�سركة الب�ليمرات الكريليكية 5
ال�سع�دية

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 416.400اإنتاج الب�ليمرات فائقة المت�سا�س
حمدودة

%39.22

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة �سركة البي�تان�ل ال�سع�دية املحدودة6
اجلبيل ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 486.000اإنتاج البي�تان�ل
حمدودة

%17.43

�سركة الرواد ال�طنية للبال�ستيك 7
املحدودة )الرواد(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

ذات م�سئ�لية 268.000اإقامة امل�سروعات ال�سناعية البال�ستيكية والتح�يلية
حمدودة

%100

�سركة الرواد العاملية للتغليف 8
املحدودة

ذات م�سئ�لية 130.000اإنتاج اأغ�سية الب�يل بروبيلني والب�يل اإثيلنيمقرها ومقر عملياتها يف مدينة الدمام
حمدودة

%100
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ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة الرواد الدولية لالأغ�سية 9
ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 20.000�سناعة الأغ�سية ال�سناعيةمقرها ومقر عملياتها يف مدينة الدمام
حمدودة

%100

�سركة كالرينت ال�سع�دية للمل�نات 10
املحدودة

ذات م�س�ؤولية 50.000اإنتاج املل�نات ال�سناعية والطالءمقرها الريا�س
حمدودة

%40

ال�سركة ال�طنية ل�سهر الر�سا�س 11
املحدودة )ر�سا�س(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

اإعادة تدوير البطاريات امل�ستخدمة �سناعيًا واإنتاج الر�سا�س 
والب�يل بروبلني و�سلفات ال�س�دي�م من البطاريات امل�ستهلكة

ذات م�سئ�لية 44.000
حمدودة

%100

التقنية الرباعية لتدوير الر�سا�س 12
املحدودة

ذات م�س�ؤولية 4.000اإنتاج ر�شا�ص نقي وخملوط وبويل بروبيلنيمقرها جدة
حمدودة

%100

ال�سركة ال�طنية ل�سناعة البطاريات 13
)بطاريات(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة 
الريا�س

ذات م�سئ�لية 60.000اإنتاج بطاريات ال�سيارات
حمدودة

%90

ال�سركة ال�طنية للت�سغيل واخلدمات 14
ال�سناعية املحدودة )خدمات( 

)حتت الت�سفية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

ذات م�سئ�لية 30.000ت�س�يق وبيع وت�زيع املنتجات ال�سناعية
حمدودة

%88.33

ال�سركة ال�طنية للت�س�يق واخلدمات 15
ال�سناعية

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
الريا�س

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة والت�س�يق للغري وبيع 
وت�زيع املنتجات ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 30
حمدودة

%100

ال�سركة ال�طنية للفح�س والختبار 16
الفني املحدودة )فح�س(

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، املعايرة مقرها مدينة الدمام
وال�سيانة واأنظمة اإدارة اجل�دة داخل اململكة العربية ال�سع�دية

ذات م�سئ�لية 7.170
حمدودة

%69.73

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، املعايرة مقرها مملكة البحرين تي ي� يف ال�سرق الأو�سط17
وال�سيانة واأنظمة اإدارة اجل�دة يف دول اخلليج العربي

6.800
)درهم اإماراتي(

ذات م�سئ�لية 
حمدودة

%69.73

�سركة تلدين للحل�ل البال�ستيكية 18
املحدودة

اإنتاج وت�سكيل وا�سترياد وت�سدير وت�زيع جميع املنتجات مقرها حائل
البال�ستيكية

ذات م�س�ؤولية 210.000
حمدودة

%100

�سركة البيئة اخل�سراء لتدوير 19
املخلفات ال�سناعية )خ�سراء(

�سراء وبيع وجتميع وتدوير البطاريات والبال�ستيك وامل�اد مقرها جدة
ال�سناعية

ذات م�س�ؤولية 5.000
حمدودة

%100

ال�سركة ال�طنية لثاين اأك�سيد 20
التيتاني�م املحدودة )كري�ستل(

مقرها مدينة جدة، ومقر عملياتها 
الرئي�س يف مدينة ينبع ال�سناعية 

بالإ�سافة مل�سانعها املنت�سرة يف اأمريكا 
واأوروبا واأ�سرتاليا

اإنتاج وت�س�يق مادة ثاين اأك�سيد التيتاني�م التي ت�ستخدم يف �سناعة 
الأ�سباغ والطالء وال�رق

ذات م�سئ�لية 2.362.500
حمدودة

%79
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ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

�سركة جممع �سناعات املعادن 21
املتط�رة املحدودة )اإمييك(

ذات م�سئ�لية 1.687.500اإن�ساء واإدراة م�ساريع �سناعية ملعدن التيتاني�م وامل�اد املتعلقة بهمقرها مدينة جدة
حمدودة

%89.5

�سركة جممع �سناعات املعادن 22
املتط�رة وت�ه� للتيتاني�م املحدودة

ذات م�سئ�لية 450.000اإنتاج مادة التيتاني�م الأ�سفنجيمقرها مدينة ينبع
حمدودة

%58.18

�سركة الت�سنيع ال�طنية لت�س�يق 23
البرتوكيماويات )ت�س�يق(

ذات م�سئ�لية 5.000ت�س�يق امل�اد الكيماوية والبرتوكيماوية والبال�ستيكيةمقرها الرئي�س مدينة الريا�س
حمدودة

%100

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف مدينة ال�سركة ال�سع�دية للب�يل اأوليفينات24
اجلبيل ال�سناعية

اإنتاج مادة الب�يل بروبلني التي ت�ستخدم كمادة  اأ�سا�سية يف 
�سناعات البال�ستيك وال�سجاد وغريها

ذات م�سئ�لية 600.000
حمدودة

%75

ال�سركة ال�طنية لت�سنيع و�سبك 25
املعادن )معدنية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها مدينة 
اجلبيل ال�سناعية

281.121ال�سناعات احلديدية التح�يلية والهند�سية الأ�سا�سية
م�زعة على 

28.112.089 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 ريالت

35.47%م�ساهمة �سع�دية

بالإ�سافة اإلى جمم�عة �سركات غري ت�سغيلية لال�ستثمارات الأخرى وهي كالتايل:

ن�شاط ال�شركةمقر ال�شركةا�شم ال�شركةم
راأ�ص املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

ال�سركة ال�طنية الدولية للتط�ير 1
ال�سناعي

ذات م�سئ�لية 500ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

ال�سركة ال�طنية اخلليجية لتقنية 2
البرتوكيماويات

ذات م�سئ�لية 500ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

�سركة الت�سنيع ال�طنية 3
لال�ستثمارات ال�سناعية

ذات م�سئ�لية 500ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركةمقرها الريا�س
حمدودة

%100

�سركة مكا�سب ال�سع�دية الدولية 4
للتجارة وال�سناعة

ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركة، ومل مقرها الريا�س
متار�ص اي ن�شاط خالل الفرتة.

ذات م�سئ�لية 6.500
حمدودة

%100

�سركة الت�سنيع ال�طنية 5
للبرتوكيماويات

ال�ستثمار يف امل�ساريع ال�سناعية ذات العالقة بال�سركة، ومل مقرها الريا�س
متار�ص اي ن�شاط خالل الفرتة.

ذات م�سئ�لية 500
حمدودة

%100
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رابع عشـــر : القروض والصكوك التي حصلت عليها الشـــركة وشـــركاتها التابعة حســـب القوائم المالية المراجعة وفق 
:IFRS معايير المحاسبة الدولية

اجلهة املانحةمدة القر�صر�شيد نهاية العاماملبالغ املدفوعة �شدادا للقر�صر�شيد م�شاف خلل العامر�شيد بداية العاماأ�شل مبلغ القر�صاإي�شاحال�شركة

�سركة الت�سنيع ال�طنية

 عدة جهات 7 �سن�ات2.000.000.000 - - 2.000.000.000 2.000.000.000 �سك�ك 
 عدة جهات 7 �سن�ات3.915.151.515  )3.915.151.515(3.915.151.515 3.915.151.515 3.915.151.515 قرو�س ط�يلة الأجل 

-----قرو�س ق�سرية الجل 
  5.915.151.515  )3.915.151.515( 3.915.151.515  5.915.151.515 5.915.151.515 املجم�ع

�سركة جممع
�سناعات املعادن املتط�رة 

املحدودة

 عدة جهات 11 �سن�ات1.077.200.000  )340.800.000(-1.418.000.000 2.018.000.000 قرو�س ط�يلة الأجل 
 -----قرو�س ق�سرية الجل 

  1.077.200.000  )340.800.000(-1.418.000.000 2.018.000.000 املجم�ع

ال�سركة ال�سع�دية حلام�س 
الكريليك

 عدة جهات 7 - 12 �سن�ات1.220.065.000  )57.755.000(-1.277.820.000 1.312.990.000 قرو�س ط�يلة الأجل 
  -----قرو�س ق�سرية الجل 

  1.220.065.000  )57.755.000(-1.277.820.000 1.312.990.000  املجم�ع 

�سركة الرواد
ال�طنية للبال�ستيك 
املحدودة )امل�حدة(

 عدة جهات 3 - 12 �سن�ات479.924.230  )82.831.461(100.295.000 462.460.690 744.180.381 قرو�س ط�يلة الأجل 
البنك ال�سع�دي لال�ستثمار  �سنة 36.883.145 -36.883.145 -36.883.145 قرو�س ق�سرية الجل 

  516.807.374  )82.831.461(137.178.145 462.460.690 781.063.526 املجم�ع

ال�سركة ال�طنية
لثاين اأوك�سيد التيتاني�م 

املحدودة

 عدة جهات 3 -10 �سن�ات6.846.220.950  )1.132.723.422(866.250.000 7.112.694.372 8.420.252.459 قرو�س ط�يلة الأجل 
 عدة جهات  �سنة 17.445.050  )25.172.262(11.522.000 31.095.312 31.095.316 قرو�س ق�سرية الجل 

  6.863.666.000  )1.157.895.684(877.772.000 7.143.789.684 8.451.347.775 املجم�ع

ال�سركة ال�سع�دية لبيتان�ل
* م�حدة جزئيًا بن�سبة 

%33.33

 عدة جهات 7 �سن�ات268.333.333  )20.000.000( -288.333.333 288.333.333 قرو�س ط�يلة الأجل 
-----قرو�س ق�سرية الجل 

268.333.333  )20.000.000(- 288.333.333 288.333.333 املجم�ع
  15.861.223.222  5.574.433.660(4.930.101.660 16.505.555.223 18.766.886.149  املجم�ع

تفا�شيل القرو�ص

76.2%         12.086.693.839 بن�ك داخلية
12.6%           2.000.000.000 ال�سك�ك

10.6%           1.676.430.333 �سندوق التنمية ال�سناعية
0.6%                98.099.050 بن�ك خارجية

100.0%         15.861.223.222 املجم�ع
بن�ك داخلية 76.2%�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سع�دي %10.6 ال�سك�ك %12.6 بن�ك خارجية %0.6
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خامس عشر: وصف أنشطة أدوات الدين:
اأدوات الدين القابلة للتحويل:

مل تقم ال�سركة خالل عام 2017م، باإ�سدار اأو منح اأية اأدوات دين قابلة للتح�يل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حق�ق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حق�ق م�سابهة.
حقوق التحويل اأو الكتتاب مبوجب اأدوات الدين

مل تقم ال�سركة خالل عام 2017م، باإ�سدار اأو منح اأية حق�ق حت�يل اأو اكتتاب مب�جب اأدوات دين قابلة للتح�يل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حق�ق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حق�ق م�سابهة.
حقوق اأدوات الدين القابلة لل�شرتداد

ل ي�جد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد اأو ال�سراء اأو الإلغاء خالل عام 2017م.

سادس عشر : النتائج التشغيلية:
بلغ �سايف الربح لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م مبلغ 716.156 ملي�ن ريال مقارنة ب�سايف اأرباح قدرها 101.423 ملي�ن ريال لفرتة العام املايل املا�سي 2016م.  ويع�د ارتفاع �سايف الربح اإلى 
حت�سن الأداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة لإرتفاع مت��سط اأ�سعار بيع منتجات ثاين اأك�سيد التيتاني�م وزيادة الإيرادات الأخرى بالإ�سافة اإلى تاأثر خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل اإيجابيا نتيجة 
ا�سرتداد �سريبي وتغري بع�س الن�سب ال�سريبية يف بع�س ال�سركات التابعة خارج اململكة بالرغم من زيادة ت�سجيل انخفا�س يف اأ�س�ل غري متداولة يف بع�س ال�سركات التابعة واإرتفاع تكلفة التم�يل ب�سبب 
اإعادة جدولة  القرو�س. كما ارتفعت قيمة الإيرادات بن�سبة 25% حمققة مبلغ 10.796.424  األف ريال مقارنة مببلغ 8.619،532  األف ريال يف العام ال�سابق، كما بلغت الأرباح الت�سغيلية لل�سركة مبلغ 

1.623.834 األف ريال مقارنة بربح ت�سغيلي قدره 747،539 األف ريال عن الفرتة املماثلة من العام ال�سابق.

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية: سابع عشر : 
ملحظاتن�شبة التغيريالتغيريات20172016

 ب�سبب ارتفاع مت��سط ا�سعار بيع منتجات ثاين اك�سيد التيتاني�م 25%2.176.892 8.619.532 10.796.424 املبيعات/اليرادات
 ب�سبب زيادة بع�س الكميات املنتجة واملباعة وارتفاع مت��سط ا�سعار امل�اد اخلام 13%979.764 7.712.493 8.692.257 تكاليف املبيعات/اليرادات

132%1.197.128 907.039 2.104.167 جممل الربح
 ب�سبب حت�سن الداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة لإرتفاع مت��سط اأ�سعار بيع 

منتجات ثاين اأك�سيد التيتاني�م 

 ب�سبب انخفا�س نتائج بع�س ال�سركات ال�سقيقة يف قطاع البرتوكيماويات -4% )59.972(1.403.913 1.343.941 ايرادات ت�سغيلية- اخرى
 ب�سبب زيادة م�ساريف ال�سحن والت�زيع وامل�ساريف العم�مية 17%260.861 1.563.413 1.824.274 م�سروفات ت�سغيلية- اخرى

117%876.295 747.539 1.623.834 الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي
 ب�سبب حت�سن الداء الت�سغيلي وزيادة هام�س الربح نتيجة لإرتفاع مت��سط اأ�سعار بيع 

منتجات ثاين اأك�سيد التيتاني�م 
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ثامن عشر : إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:
.SOCPA واملعتمدة من الهيئة ال�سع�دية للمحا�سبني القان�نيني IFRS بدات ال�سركة يف العام 2017م باعداد ق�ائمها املالية بال�سافة اإلى الأرقام املقارنة للعام 2016 مبا يت�افق مع معايري املحا�سبة الدولية

أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة: تاسع عشر : 
تتمتع �سركة الت�سنيع ال�طنية مبركز مايل وم�ؤ�سرات مالية جيدة، وي��سح اجلدول التايل نتائج الأعمال لل�سن�ات املالية اخلم�س الأخرية:

 20172016   2015*     2014*       2013*    
18.198.970 18.692.580 15.145.511 8.619.532 10.796.424 الإيرادات

13.361.706 14.080.096 12.932.764 7.712.493 8.692.257 تكاليف الإيرادات
4.837.264 4.612.484 2.212.747 907.039 2.104.167 جممل الربح
1.177.437 1.070.545  )1.423.097(101.423 716.156 �سايف الربح

15.847.920 15.891.008 13.018.776 8.474.940 9.640.160 ال�س�ل املتداولة
31.155.417 32.000.706 31.956.272 24.110.531 24.353.034 ال�س�ل غري املتداولة

47.003.337 47.891.714 44.975.048 32.585.471 33.993.194 اجمايل ال�س�ل
8.195.668 7.576.006 9.974.198 6.554.481 5.574.028 اخل�س�م املتداولة

19.224.158 21.337.425 21.252.739 15.486.203 16.629.614 اخل�س�م غري املتداولة
27.419.826 28.913.431 31.226.937 22.040.684 22.203.642 اجمايل اخل�س�م

.IFRS مت اإعداد الق�ائم املالية لتلك ال�سن�ات ح�سب املعايري ال�سع�دية املتعارف عليها يف ذلك التاريخ وبعد ذلك مت الإعداد ح�سب املعايري الدولية*

2.177+

980+

60- 876+

8.620 8.962

1.344 1.624

7.713

1.404
748

10.796

2017م 2016م املبيعات/الإيرادات تكاليف املبيعات/الإيرادات اإيرادات ت�سغيلية - اأخرى الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي
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عشرون : سياسة توزيع األرباح: 
ت�زيع الأرباح من �سالحيات اجلمعية العامة بناء على ت��سية جمل�س اإدارة ال�سركة، ويعتمد ب�سكل رئي�س على مقدار الأرباح ال�سافية املحققة يف كل عام وحجم الإنفاق املت�قع على امل�ساريع ال�ستثمارية 

امل�شتقبلية، والتدفقات النقدية املتوقعة وجدولة القرو�ص و�شروط �شدادها والو�شع املايل لل�شركة واملناخ االقت�شادي العام. 
وتتلخ�س ال�سيا�سة العامة لت�زيع الأرباح بح�سب ن�س املادة 18-4 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، باأن ت�زع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سن�ية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العم�مية والتكاليف الأخرى على 

ال�جه التايل:
اأ( جتنيب الزكاة املفرو�سة �سرعًا.

ب( مع مراعات ما تق�سي به الأنظمة الأخرى ذات العالقة يتم جتنيب 10% كاحتياطي نظامي ويج�ز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذك�ر 30% من راأ�س املال املدف�ع.
ج( ت�زيع دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدف�ع.

د( ت�زيع الباقي للم�ساهمني كح�سة اإ�سافية من الأرباح مع مراعاة اأحكام املادتني 13-10 )ب( و18-5. ونتيجة لنتائج ال�سركة املالية وتدفقاتها النقدية، مل ي��س جمل�س اإدارة ال�سركة للجمعية العامة 
بت�زيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م.

حادي وعشرون: عالقات المستثمرين:
ت�يل ال�سركة م�ساهميها واأ�سحاب العالقة  اأهمية كبرية، فت�فر لهم ال�سبل املنا�سبة لالطالع اأوًل باأول على اأن�سطة ال�سركة وا�ستثماراتها ونتائجها املالية امل�حدة وكل ما يهم امل�ستثمر عرب جمم�عة من و�سائل 
الت�سال التي ت�ستمل على تقرير جمل�س الإدارة واجتماعات اجلمعية العم�مية، الإف�ساحات امل�ستمرة املن�س�رة على �سفحة اإعالنات ال�سركة مب�قع هيئة �س�ق املال )تداول(، املعل�مات املن�س�رة على م�قع 
الإلكرتوين  الربيد  خالل  من  بال�سركة  امل�ستثمرين  عالقات  ق�سم  اإلى  ال�اردة  ا�ستف�ساراتهم  كل  على  الرد  اإلى  بالإ�سافة  الخرى،  الإعالم  و�سائل  خالل  من  وكذلك  الإنرتنت،  �سبكة  على  ال�سركة 

)investorrelations@tasnee.com(، والرد على كل ا�ستف�ساراتهم ال�اردة اإلى ال�سركة من خالل الهاتف.
بالإ�سافة اإلى ذلك قامت ال�سركة بتط�ير حمرك بحث على م�قعها الإلكرتوين للتي�سري على م�ساهميها من اأ�سحاب ال�سهادات ال�رقية وورثتهم للتاأكد من ملكياتهم لالأ�سهم وت�سهيل ال�ستف�سار عن ا�ستحقاق 
الأرباح غري امل�ستلمة لالأع�ام ال�سابقة، اإن وجدت، ملراجعتها وتدقيقها ومن ثم ت�سليمها مل�ستحقيها. ونتيجة لذلك مت حت�يل العديد من ال�سهادات ال�رقية التي تثبت ملكية الأ�سهم اإلى املحافظ الإلكرتونية 

للم�ستثمرين بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية مع �سركة مركز اإيداع الأوراق املالية )اإيداع(.
وقد عقدت ال�سركة يف عام 2017م جمعيتني عامتني اإحداهما غري عادية بتاريخ 18 اأبريل 2017 ومت من خاللها اعتماد تعديل بع�س م�اد نظام ال�سركة الأ�سا�س ولئحة جلنة املراجعة ومهامها و�س�ابط 
عملها ومكافاأة اأع�سائها. والثانية جمعية عادية بتاريخ 31 دي�سمرب 2017م، حيث مت ا�ستخدام خيار الت�س�يت الإلكرتوين )عن بعد( لأول مرة يف تاريخ ال�سركة حيث بلغت ن�سبة امل�س�تني اإلكرتونيًا ح�ايل 
46% من اإجمايل عدد امل�س�تني على جدول اأعمال اجلمعية. ومت من خاللها اعتماد حتديث لئحة جلنة املكافاآت والرت�سيحات ولئحة �سيا�سة ومعايري واإجراءات الع�س�ية يف جمل�س الإدارة و�سيا�سة مكافاآت 

اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنثبقة عن املجل�س ومكافاآت الإدارة التنفيذية.
اإدارة ال�سركة بتحديث دليل ح�كمة ال�سركة مبا يتنا�سب مع الأحكام ال�اردة يف لئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�س�ق املالية والتاأكد من  وا�ستمرارًا للعمل مببداأ الإف�ساح وال�سفافية قامت 

ا�ستيفائها للمتطلبات النظامية لهيئة �س�ق املال من اأجل �سمان الإلتزام بحماية حق�ق امل�ساهمني وحق�ق اأ�سحاب امل�سالح.
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ثاني وعشرون:  وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا مجلس اإلدارة وكبار 
التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشـــركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامســـة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، 

وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:
ن�شبة التغيري�شايف التغيريالن�شبةعدد الأ�شهم بتاريخ 2017/12/31الن�شبةعدد الأ�شهم بتاريخ 2017/1/1امللك

0%4.940%4.9433.056.000%33.056.000�سركة الب�يل بروبلني املتقدمة 
0%1.080%1.087.235.000%7.235.000ال�سركة املتقدمة لالإ�ستثمار العاملي

ثالث وعشرون:  وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة
اإجمايل قيمة ال�شفقةمدتهانوع ال�شفقةنوع العلقةالطرف ذو العلقة

عــلــي  ـــــن  ب طـــــــالل  د/ 
رئي�س  نــائــب  الــ�ــســاعــر- 

جمل�س الإدارة

م�سلحة مبا�سرة ب�سفته ال�سخ�سية 
ـــث ميـــتـــلـــك مـــــا نــ�ــســبــتــه %1  حـــي

من  ح�س�س �سركة كري�ستل

ل�ستح�اذ  م�سروطة  اإتفاقية  ـــرام  اإب
ـــال  ــى الأعـــم ــل ــة تـــرونـــ�كـــ�ـــس ع ــرك ــس �
الــتــجــاريــة والأ�ـــســـ�ل اخلــا�ــســة بثاين 
كري�ستل  ب�سركة  التيتاني�م  اأك�سيد 

اململ�كة  بن�سبة 79% للت�سنيع

اأبرمت ال�سفقة بتاريخ 1438/05/25هـ 
يف  لتنتهي  2017/02/21م  )املــ�افــق 

2018/05/21م.

يبلغ اإجمايل قيمة ال�سفقة )6.274.000.000(  �ستة مليار ومائتان واأربعة 
 37.580.000 اإ�سدار  اإلى  بالإ�سافة  نقًدا  �سع�دي  ريال  ملي�ن  و�سبع�ن 
�سهم جديد من فئة )A( ل�سركة كري�ستل يف �سركة ترون�ك�س والتي �ستمثل 

ما ن�سبته %24 من راأ�س مال �سركة ترون�ك�س بعد ا�ستكمال ال�سفقة. 

علي  بـــن  اإبـــراهـــيـــم  اأ/ 
جمل�س  ع�س�  القا�سي- 

الإدارة

باعتباره  مــبــا�ــســرة  غــري  م�سلحة 
ــيــج  ـــاًل عــــن مـــ�ؤ�ـــســـ�ـــســـة اخلــل ـــث مم
لال�ستثمار يف جمل�س اإدارة الت�سنيع 
حيث متتلك امل�ؤ�س�سة ما ن�سبته %20 

من ح�س�س �سركة كري�ستل

ل�ستح�اذ  م�سروطة  اإتفاقية  ـــرام  اإب
�سركة ترون�ك�س على الأعمال التجارية 
ــاين اأكــ�ــســيــد  ــث ــة ب والأ�ــــســــ�ل اخلــا�ــس
اململ�كة  كري�ستل  ب�سركة  التيتاني�م 

بن�سبة 79% للت�سنيع

اأبرمت ال�سفقة بتاريخ 1438/05/25هـ 
يف  لتنتهي  2017/02/21م  )املــ�افــق 

2018/05/21م.

يبلغ اإجمايل قيمة ال�سفقة )6.274.000.000(  �ستة مليار ومائتان واأربعة 
 37.580.000 اإ�سدار  اإلى  بالإ�سافة  نقًدا  �سع�دي  ريال  ملي�ن  و�سبع�ن 
�سهم جديد من فئة )A( ل�سركة كري�ستل يف �سركة ترون�ك�س والتي �ستمثل 

ما ن�سبته %24 من راأ�س مال �سركة ترون�ك�س بعد ا�ستكمال ال�سفقة. 

وقد مت اإدراج ذلك يف جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية الثانية والع�سرين التي اأقيمت يف 2017/12/31م ومت الت�س�يت بامل�افقة من قبل اجلمعية على هذا البند، حيث وافقت اجلمعية على امل�سي قدمًا 
لإمتام ال�سفقة.

هذا وقد مت الإعالن عن متديد الإتفاقية بتاريخ 2017/3/1م والإتفاق بني اأطراف ال�سفقة على تعديل تاريخ انتهاء الإتفاقية من 2018/5/21م اإلى 2018/6/30م مع قابلية متديدات تلقائية متتالية على 
فرتات 3 اأ�سهر حتى 2019/3/31م، وذلك ح�شب احلاجة للح�شول على املوافقات النظامية من اجلهات املخت�شة خارج اململكة مع اإبقاء ال�شروط واالأحكام الرئي�شية دون تغيري.
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رابع وعشرون : مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:

اجلهة التي ميثلها اأع�شاء جمل�ص الإدارة
عدد الأ�شهم التي له م�شلحة فيها

نهاية ال�سنة 2017/12/31يف بداية ال�سنة 01/01/ 2017 
للجهة التي ميثلها الع�س�لع�س� جمل�س الإدارة للجهة التي ميثلها الع�س�لع�س� جمل�س الإدارة 

-2.290--ب�سفته ال�سخ�سيةم/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1
1.45247.144.0921.45238.914.975�سركة ال�ساعر للتجارة وال�سناعة واملقاولتد/ طالل بن علي ال�ساعر2
-21.661-21.661ب�سفته ال�سخ�سيةم/ طالل بن اإبراهيم امليمان3
35.096.971-10835.096.971*ال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الدوائيةد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف4
-71.533-71.533ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سالح بن عبد ال�هاب الرتكيت5
-1.452-1.452ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب6
1.80058.147.2091.80058.147.209امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل 7
37.372.665-38.633.665-م�ؤ�س�سة اخلليج لال�ستثماراأ/اإبراهيم بن علي القا�سي 8
29.097.596-27.157.180-امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعداأ/ �سع�د بن �سليمان اجلهني 9

5.953.200-5.953.200-�سندوق تنمية امل�ارد الب�سريةاأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب 10
كبار التنفيذيني

-1.950*-1.950*الرئي�س التنفيذي م/مطلق بن حمد املري�سد1
-5000-5000نائب الرئي�س التنفيذي للمالية اأ/ف�از بن حممد الف�از2
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع البرتوكيماويات م/مزيد بن �سرداح اخلالدي**3
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتاني�مد/كر�ستني ولرت ج�نرث  4
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع ال�سناعات التح�يلية   م/عمر بن حممد �سراج جنار***5
----نائب الرئي�س التنفيذي للتكن�ل�جيا والبتكار  د/قي�س عبدال�احد ال�سلطاين6
----نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع املعادند/فادي بن حممد طرابزوين7

ول ي�جد اأي م�سلحة لأوراق مالية تعاقدية اأو حق�ق اكتتاب اأو اأدوات دين لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم
* لتابعيه.

** ت�يف رحمه اهلل بتاريخ 2017/09/17.
*** قدم ا�ستقالته بتاريخ 2017/09/24م
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خامس وعشرون : مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:
تتما�سى �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ومكافاآت الإدارة التنفيذية بال�سركة مع نظام ال�سركات وق�اعد واأحكام لئحة ح�كمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�س�ق املالية 
والتي مت اعتمادها يف اجلمعية العامة العادية 22 بتاريخ 2017/12/31م.وت��سح ال�سيا�سة املعايري التي تبنى عليها مكافاآت اأع�ساء املجل�س واللجان املنبثقة منه والإدارة التنفيذية، ومنها �سرورة الن�سجام 
مع ا�سرتاتيجية ال�سركة واأهدافها. ويتم تقدمي املكافاآت حلث اأع�ساء املجل�س والإدارة التنفيذية على اإجناح ال�سركة وتنميتها وبالتايل يرتبط اجلزء املتغري من املكافاآت بالأداء على املدى الط�يل. ويتم 
حتديد املكافاآت بناًء على املهام وامل�س�ؤوليات وامل�ؤهالت العلمية واخلربات العملية واملهارات وم�ست�ى الأداء. وت�سمل املكافاآت بدلت ح�س�ر اجلل�سات اأو مبالغ مقط�عة اأو جزء من �سايف اأرباح ال�سركة، مع 

اإمكانية اجلمع بني هذه املزايا بالت�افق مع متطلبات نظام ال�سركات ولئحة احل�كمة والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

الأع�شاء
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الأع�شاء امل�شتقلني
 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب

 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 م. طالل بن اإبراهيم امليمان
 - 171.360 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والرت�سيحات   71.360  -  -  -  6.000  15.000  50.360 م. �سالح بن عبدال�هاب الرتكيت

 - 118.000 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  18.000  -  -  -  6.000  12.000 اأ. �سع�د بن �سليمان اجلهني 
 - 133.000 -  100.000  -  -  -  100.000   املراجعة   -  -  33.000  -  -  -  18.000  15.000 اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب

الأع�شاء غري التنفيذيني 
 - 286.725 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  186.725  -  -  159.725  12.000  15.000   م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة

 - 157.950 -  100.000  -  -  -  100.000  التنفيذية   -  -  57.950  -  -  -  12.000  9.000  36.950 د. نزيه بن ح�سن ن�سيف 
 133.000  -  100.000  -  -  -  100.000   املراجعة   -  -  33.000  -  -  -  18.000  15.000 اأ. بدر بن علي الدخيل 

 - 158.155 -  100.000  -  -  -  100.000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  58.155  -  -  -  6.000  12.000  40.155 اأ. ابراهيم بن علي القا�سي
الأع�شاء التنفيذيني 

 - 163.950 -  100.000  -  -  -  100.000   التنفيذية   -  -  63.950  -  -  -  12.000  15.000  36.950 د. طالل بن علي ال�ساعر
 - 1.558.140 -  1.000.000  -  -  -  1.000.000  -  -  558.140  -  -  159.725  102.000  132.000  164.415 املجموع 

اأع�شاء جلنة املراجعة من خارج املجل�ص
 - 61.000 - 40.000 -  -  - 21.00040.000---21.000--اأ. حممد بن علي الكريدا 

 - 9.000 -  -  -  - 9.000---9.000--اأ. را�سد بن اإبراهيم �سريف * 
 - 70.000 - 40.000 -  -  - 30.00040.000---30.000--املجموع 

 * قدم اإ�ستقالته بتاريخ 2017/11/1م
** نظرًا للجه�د التي قام بها اأع�ساء جمل�س الإدارة خالل العام املايل 2017م وحت�سن الأداء والنتائج ي��سي املجل�س اجلمعية العامة بامل�افقة على �سرف مكافاأة مقط�عة مببلغ 200.000 ريال لكل ع�س� من اأع�ساء جمل�س الإدارة والتي مت اإ�سافتها يف جدول اجتماع اجلمعية للت�س�يت عليها.

سادس وعشرون : مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:
�شبعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�شات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايلبالريالت

19.203.900الرواتب والتع�ي�سات
10.484.264املكافاآت الدورية وال�سن�ية

681.920تع�ي�سات ومزايا عينية
30.370.084املجم�ع
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ســـابع وعشـــرون : بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشـــركة أو أحد كبار التنفيذيين عن 
أي مكافآت:

ل ي�جد.

ثامن وعشرون : بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:
ل ي�جد.

تاسع وعشرون : اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:
ل ي�جد.

ثالثون:  بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة
تق�م ال�سركة بت�فري برنامج متلك وحدات �سكنية للمحافظة على م�ظفيها وا�ستمرار خدمتهم يف ال�سركة، فقد انتهت ال�سركة من ت�سليم 376 وحدة �سكنية مل�ظفيها يف مدينة اجلبيل ال�سناعية، كما اأنهت 

ال�سركة جتهيز وتاأهيل 118 وحدة �سكنية مل�ظفيها يف مدينة ينبع ال�سناعية ويتم ت�سليمها للم�ظفني يف 2018م.

حـــادي وثالثون:  نتائج المراجعة الســـنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشـــركة، إضافـــة إلى رأي لجنة المراجعة في 
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

تق�م جلنة املراجعة بالإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة والتاأكد من ا�ستقالليتها والتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ اأعمالها ومهامها، حيث تق�م اإدارة املراجعة الداخلية مبراجعة الأعمال 
الرئي�سية لل�سركة و�سركاتها التابعة من اأجل تزويد جلنة املراجعة براأي م�ستقل عن فاعلية نظام الرقابة الداخلية بال�سركة وكفاءة اأعمالها الت�سغيلية والقدرة على حتقيق اأهدافها ال�سرتاتيجية، ويتم ذلك 

من خالل تنفيذ خطة املراجعة ال�سن�ية املعتمدة من قبل جلنة املراجعة واملبنية على حتليل درجة املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة يف اأعمالها الت�سغيلية.
وبناًء على الأعمال التي مت تنفيذها من قبل املراجعة الداخلية وتقرير املراجع اخلارجي خالل عام 2017م مل يتبني للجنة املراجعة وج�د �سعف ج�هري يف نظم واإجراءات الرقابة الداخلية التي و�سعتها 
ال�سركة، كما اأن النظام املحا�سبي والرقابي منا�سب حلجم ال�سركة واأن�سطتها، اأي�سًا تفيد اللجنة باأنه مل ي�سل اإليها تعليقات اأو ملح�ظات من العاملني يف ال�سركة ب�ساأن اأي جتاوز يف التقارير املالية اأو غريها  
من خالل نظام البالغ عن ال�سكاوي املعتمد واملعم�ل به يف ال�سركة. وت��سي اللجنة اإدارة ال�سركة بال�ستمرار يف حت�سني كفاءة وفاعلية ال�س�ابط الداخلية والتحديث امل�ستمر ل�سيا�سات ال�سركة واإجراءاتها.

ثاني وثالثون:  توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.
ي�جد لدى ال�سركة اإدارة متخ�س�سة يف املراجعة الداخلية  للقيام مبراجعة الأعمال الرئي�سية لل�سركة و�سركاتها التابعة.
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ثالث وثالثون:  توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس اإلدارة، أو التي رفض المجلس األخذ 
بها بشـــأن تعيين مراجع حســـابات الشـــركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومســـوغات 

تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:
ل ي�جد اأي  تعار�س بني جلنة املراجعة وقرارات جمل�س الإدارة.

رابع وثالثون: الزكاة والمدفوعات النظامية:
البيان

2017م
بيان الأ�شبابو�شف موجز لها

امل�شتحق حتى نهاية الفرتة املالية ال�شنوية ومل ي�شددامل�صدد
اإلزاميةالزكاة امل�ستحقة94.417.97499.043.158الزكاة

اإلزامية�سريبة دخل م�ستحقة134.028.71637.888.151ال�سريبة
اإلزاميةا�سرتاكات امل�ؤ�س�سة74.320.2844.531.533امل�ؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

اإلزاميةر�س�م م�ستحقة3.249.666423.538تكاليف تاأ�سريات وج�ازات
اإلزاميةر�س�م م�ستحقة1.515.60022.100ر�س�م مكتب العمل

خامس وثالثون : عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها: 
اأ�شباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات

اإجراءات ال�سركات2017/03/07م1
اجلمعية العامة22017/04/18
اإجراءات ال�سركات32017/09/30
اجلمعية العامة2017/12/31م4

سادس وثالثون: اإلفصاحات واإلقرارات:
1- تعار�ص امل�شالح:

يقر جمل�س الإدارة باأنه ل ي�جد لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعق�د التي تتم حل�ساب ال�سركة ما عدا ما مت ذكره يف البند 23. كمـا اأن ال�سركة   
مل تقر�س اأو ت�سمن اأيًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة لقاء اأي قر�س اأو التزام اأيًا كان ن�عه.

2- املعاملت مع الأطراف ذات العلقة:
مل تكن هناك اأي عق�د مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو ن�ابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم ما عدا ما مت ذكره يف البند 23.
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3 -  يقر جمل�ص الإدارة مبا يلي: 
3-1 اأنه مت اإعداد �سجالت احل�سابات بال�سكل ال�سحيح.

3-2 اأن نظام الرقابة الداخلية قد مت اإعداده ب�سكل �سليم ليتالءم مع عمليات اإدارة ال�سركة.  
3-3 اأنه ل ي�جد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على م�ا�سلة ن�ساطها. 

راأي مراجع احل�شابات يف القوائم املالية:    - 4
يظهر تقرير مراجع احل�سابات اأن الق�ائم املالية لل�سركة خالية من اأية اأخطاء ج�هرية اأو حتفظات.

سابع وثالثون : مراجعو حسابات الشركة:
 )BDO( اقرت اجلمعية العامة غري العادية الثامنة ع�سرة يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2017/04/18م  م بناًء على ت��سية جلنة املراجعة ب�ساأن اختيار ال�سادة/ �سركة الدكت�ر حممد العمري و�سركاه

ملراجعة الق�ائم املالية امل�حدة ربع ال�سن�ية وال�سن�ية لل�سركة وحتديد اأتعابهم لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2017م.

ثامن وثالثون : العقوبات والجزاءات والتدابير االحترازية والقيود االحتياطية المفروضة على الشركة:
لي�ست هناك اأية عق�بات اأو جزاءات اأو تدابري احرتازية اأو قي�د احتياطية مفرو�سة على ال�سركة من الهيئة اأو من اأي جهة اإ�سرافية اأو تنظيمية اأو ق�سائية خالل عام 2017م.

تاسع وثالثون: االستراتيجية والنمو:
ركزت وحدة ال�سرتاتيجية والنم� بالت�سنيع على امل��س�عات الرئي�سية يف عام 2017م وهي  اتخاذ اخلط�ات ال�سرورية لإنهاء واإبرام �سفقة ترون�ك�س، تقييم اأثر عملية ترون�ك�س على ا�سرتاتيجية ال�سركة املركزية 

الكلية والت�جه امل�ستقبلي، التعرف على الفر�س يف جمال البرتوكيماويات، تط�ير ا�سرتاتيجيات حت�سني الأداء ل�حدات ال�سناعات التح�يلية، وال�ستمرار يف تطبيق ومراقبة برنامج التميز اخلا�س بال�سركة. 
وقد �شبق واأعلنت كل من الت�شنيع وترونوك�ص عن اتفاق م�شروط ال�شتحواذ ترونوك�ص على اأ�شول كري�شتال من ثاين اأك�شيد التيتانيوم  مقابل مبلغ 1.673 مليار دولر اأمريكي نقدا وح�سة بن�سبة 24% يف 
ترون�ك�س اجلديدة. ويظل جميع الأطراف ملتزم�ن بالعملية، حيث قامت ترون�ك�س يف 31 اأغ�سط�س 2017 ببيع ن�ساطها اخلا�س بالقل�يات من اأجل مت�يل ال�سفقة وت�فري النقد الالزم لها، ويخ�سع اإبرام 
ال�سفقة ل�ستكمال احل�س�ل على امل�افقات احلك�مية والنظامية من ال�ليات املتحدة والحتاد الأوربي، وا�ستمرت ترون�ك�س وكري�ستل يف متابعة اخليارات مع هيئة التجارة الفيدرالية بال�ليات املتحدة 
الأمريكية واملف��سية الأوربية من اأجل اإمتام اإبرام ال�سفقة التي �س�ف تعمل على تعزيز املركز املايل لل�سركة من خالل ال�سداد الكامل لقرو�س �سركة كري�ستل، مما مينح الت�سنيع فر�سة اأكرب للرتكيز على 

جمال البرتوكيماويات وال�سناعات الأخرى.
ويف جمال البرتوكيماويات تركز الت�سنيع على زيادة امل�ث�قية وحت�سني خمرجات وحدات الأعمال وزيادة الت�س�يق واملبيعات. وقامت وحدة ال�سرتاتيجية والنم� بعمل درا�سة لتقييم العر�س والطلب الدوليني 

والت�قعات بالن�سبة ملنتجات البرتوكيماويات، حيث ت�سهد الفرتة احلالية ا�ستمرارًا يف من� الطلب يف جمال البرتوكيماويات. 
ويف قطاع ال�سناعات التح�يلية تركز الت�سنيع على ت�فري املعرفة الفنية ومعدات الإنتاج الفعالة من اأجل زيادة فعالية ال�سركة وت��سيع نطاق منتجاتها من خالل اإنتاج منتجات اأكرث اإبداعًا وال��س�ل بها اإلى 
اأ�س�اق ذات هام�س ربح مرتفع، كما تهدف ال�سركة اإلى اإبرام �سراكات هادفة مع رواد التكن�ل�جيا وقن�ات الت�س�يق الرئي�سية ح�ل العامل، وكذلك القيام بعمليات الت�ظيف امل�ستهدفة للعمل على حت�سني 

القدرات والإمكانيات. 
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أربعون: التقنية واالبتكار:
الإنتاج  النم� ب�ترية مت�ساعدة وبالتكامل مع وحدات  الإنتاجية والتط�يرية ل�ستدامة  ال�سركة  الفني لفعاليات  الدعم  بت�فري  العاملني بها  التقنية والإبتكار من خالل خربات الخت�سا�سيني  تق�م وحدة 
املختلفة. فقد اأ�سهمت وحدة التقنية والإبتكار مهام الرتكيب والت�سغيل التجريبي ملجمع تلدين لل�سناعات البال�ستيكية التح�يلية يف حائل ليك�ن اأكرب جممع لل�سناعات التح�يلية يف ال�سرق الأو�سط. كذلك 
اكملت برنامج الطباعة الثالثية الأبعاد والذي ا�ستمر لثالث �سن�ات  ومت ت�سليمه بنجاح ل�زارة التعليم ليك�ن اأحد اللبنات الأ�سا�سية يف تط�ير التعليم الفني ملدار�س املرحلة الثان�ية يف اململكة العربية 

ال�سع�دية.
ومتا�سيًا مع التنمية الإقت�سادية يف اململكة العربية ال�سع�دية واملتطلبات ال�سرتاتيجية لل�سركة فقد انتهت وحدة التقنية والإبتكار من اإدخال النظم والأ�ساليب احلديثة يف تط�ير املنتجات وتقدمي الدعم الفني 
لكافة قطاعات الأعمال يف ال�سركة واأكملت اإن�ساء م�سنع م�اد حتفيز الرتبة )م�سنع ديبال( يف اجلبيل لإنتاج م�اد خا�سة بتقنية تر�سيد مياه الري وكذلك اأنهت تنفيذ امل�سنع التجريبي لألياف البازلت يف 
مركز الأبحاث التابع لها باجلبيل لإنتاج األياف البازلت عالية اجل�دة من �سخ�ر البازلت املت�فرة بكرثة يف مناطق اململكة. هذا بالإ�سافة اإلى م�ساهمتها الفاعلة يف تقدمي اخلربات الهند�سية والفنية لإن�ساء 

م�سنع رابع كل�ريد التيتاني�م يف ينبع لت�فري اللقيم الالزم مل�سنع معدن التيتاني�م ال�سفنجي. 
اما بخ�س��س تط�ير منتجات واأ�سناف جديدة لتطبيقات متعددة، فقد قامت وحدة التقنية والإبتكار بتط�ير خم�سة منتجات لقطاع اأعمال التيتاني�م وثالثة منتجات لقطاع اأعمال البرتوكيماويات وثالثة 

منتجات ل�حدة البال�ستيك يف قطاع ال�سناعات التح�يلية والتي �سيتم ادخالها ال�س�ق خالل عام 2018م.
للقيام مبهام ت�س�يق اخلدمات وامل�اد ونظم تط�ير املنتجات البال�ستيكية وخدمات الفح�س  تاأ�سي�س �سركة  البدء يف  التقنية والإبتكار فقد مت  ولغر�س الإ�ستغالل الأمثل لالإمكانيات املت�فرة لدى وحدة 
املختربي للم�اد الأولية والتح�يلية يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي باعتماد مركز نربا�س للبح�ث يف اجلبيل والتابع ل�حدة التقنية والإبتكار كمركز معتمد لتاأهيل املنتجات البال�ستيكية وتقدمي 

اخلربات الفنية لقطاع ال�سناعات البال�ستيكية والذي مت تت�يجه م�ؤخرًا بت�قيع وثيقة التفاهم مع الهيئة ال�سع�دية للم�ا�سفات واملقايي�س واجل�دة )�سا�س�(.

حادي وأربعون: أعمال البتروكيماويات:
تعترب وحدة البرتوكيماويات واحدة من اأهم وحدات الأعمال التابعة ل�سركة الت�سنيع ال�طنية حيث ت�سهم وب�سكل كبري يف ا�ستدامة النم� ب�سركة الت�سنيع ال�طنية مبا يزيد من من� القت�ساد ال�طني. وقد 

حققت وحدة البرتوكيماويات خالل عام 2017 العديد من النجاحات والجنازات من حيث ال�سالمة والبيئة، وكفاءة الت�سغيل والنتاج واملبيعات، وت�طني ال�ظائف واخلدمات املجتمعية. 
وبف�سل من اهلل حققت معظم م�سانع جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات باجلبيل م�ست�يات عالية من الإنتاج مع احلفاظ على اأعلى معايري ال�سالمة خالل عام 2017 بدون ح�ادث، فقد حقق م�سنع حام�س 

االأكريليك وبع�ص خطوط االإنتاج يف م�شنع البويل بروبلني م�شتويات انتاجية تاريخية بف�شل حت�شني االأداء واجلودة امل�شتمرة.
كذلك ا�ستكملت وحدة البرتوكيماويات اأعمال ال�سيانة املجدولة والدورية مب�سانعها يف اأوقات قيا�سية، ومت اإعادة جدولة ودمج اأن�سطة ال�سيانة الدورية مل�سانع الأوليفينات والب�يل اأوليفينات مما اأدى اإلى 
حتقيق اإنتاجية اأعلى بتكلفة اأقل. كما اأدت التح�سينات امل�ستمرة لعمليات ال�سركة اإلى تنفيذ العديد من الربامج الناجحة يف جميع اأعمال ال�سركة مبا يف ذلك ج�دة الأ�س�ل وال�ستدامة و�سالمة العمليات 

وتعزيز الكفاءة على مدار العام.
 كما جنحت ال�سركة يف تط�ير عالقاتها التجارية لل��س�ل اإلى اأ�س�اق ومناطق جديدة لزيادة قاعدة العمالء وحتقيق مبيعات اأعلى وتر�سيد يف التكاليف الل�ج�ستية.

ومن خالل م�س�ؤوليتها وم�ساهمتها الفعالة يف ال�ستخدام الأمثل للم�ارد الطبيعية، وتر�سيد ا�ستخدام الطاقة، واحلد من املخلفات ال�سناعية، با�سرت ال�سركة بنجاح ان�ساء برنامج ال�ستدامة الذي من خالله 
تتم مراقبة وتقييم الأداء يف هذه املحاور واإيجاد احلل�ل املبتكرة لتعزيزها، وذلك للم�ساهمة يف بناء م�ستقبل م�ستدام اأف�سل يف اململكة والعامل.
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ثاني وأربعون: أعمال الصناعات الكيماوية:
تعترب الت�سنيع واحدة من اأكرب ثالثة منتجني ل�سبغة ثاين اأك�سيد التيتاني�م يف العامل، من خالل وحدة اأعمال التيتاني�م )كري�ستل(، التي تعترب واحدة من اأكرب م�ردي منتجات ثاين اأك�سيد التيتاني�م 

املتناهي ال�سغر وكيماويات التيتاني�م.
وقد حققت وحدة التيتاني�م جمم�عة متميزة من الإجنازات خالل عام 2017 يف كافة م�اقع الإنتاج، كما عملت برامج حت�سني الأداء امل�ستهدفة على التغيري يف طريقة العمل، مما حقق ارتفاعًا يف الإنتاج 

والت�س�يق واملبيعات و�سل�سلة الإمداد على مدار العام، مما انعك�س على زيادة احل�سة ال�س�قية على م�ست�ى العامل وزاد من العائدات والربحية.
كما ركزت وحدة التيتاني�م على ال�سالمة كهدف اأ�سا�سي، فعلى �سبيل املثال حقق جممع التيتاني�م يف ينبع باململكة العربية ال�سع�دية 11 ملي�ن �ساعة عمل دون اإ�سابة م�ؤثرة. وتهدف وحدة التيتاني�م اإلى 

ال�ستمرار يف حت�سني الأداء يف جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة خالل عام 2018م، وكذلك التقدم على م�ست�ى امل�ث�قية وج�دة املنتج وزيادة فعالية الإجراءات. 
كما ت�سمن العام 2017 اإعالن الت�شنيع عن نيتها بيع ن�شاط اإنتاج اأك�شيد التيتانيوم اإلى �شركة ترونوك�ص اآي اإن �شي، وهي �شركة م�شاهمة عامة موؤ�ش�شة وفقًا الأنظمة والية اأ�شرتاليا الغربية ومدرجة يف ال�شوق 
املالية ب�لية ني�ي�رك يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. وا�ستمرت وحدة التيتاني�م يف العمل ب�س�رة مبا�سرة مع �سركة ترون�ك�س واجلهات الرقابية والتنظيمية ح�ل العامل من اأجل احل�س�ل على امل�افقات 

النهائية ل�ستكمال ال�سفقة. 

ثالث وأربعون: أعمال التعدين:
ركزت وحدة اأعمال التعدين بالت�سنيع جه�دها خالل عام 2017م على ا�ستكمال العديد من امل�ساريع ال�سخمة، وب�سفة خا�سة وحدة م�سهر الملنيت يف جازان، والتيتاني�م الأ�سفنجي، ورابع كل�ريد التيتاني�م 

يف ينبع، وركزت معايري الأداء على ا�ستكمال هذه امل�ساريع بح�سب معايري ال�سالمة املطل�بة. 
وقد مت ا�ستكمال الأعمال امليكانيكية مل�سنع التيتاني�م الأ�سفنجي يف عام 2017م باإن�ساء وحدة اإنتاج باأعلى املعايري املطل�بة متهيدًا لبدء الإنتاج يف الن�سف  الثاين من عام 2018م، ومت تنفيذ برنامج تدريبي 
ناجح للمهند�سني والفنيني املتدربني يف م�سروع �سركة جممع �سناعات املعادن املتط�رة وت�ه� ملعدن التيتاني�م املحدودة، مع مدربيهم اليابانيني، الذين ق�س�ا فرتة ترتاوح من عام ون�سف اإلى عامني يف العمل 
جنبا اإلى جنب مع ال�سركاء من �سركة ت�ه� يف اليابان، والتي تدير وت�سغل واحدًا من اأف�سل م�سانع التيتاني�م الأ�سفنجي يف العامل. كما عمل فريق وحدة التعدين من اأجل ا�ستكمال اخلط�ات املطل�بة من 
اأجل البدء يف اإن�ساء م�سنع رابع كل�ريد التيتاني�م، ومت تر�سية عقد الهند�سة وامل�سرتيات والإن�ساء يف �سهر ن�فمرب 2017م لتبداأ الإنتاج يف الن�سف الثاين من عام 2018م. كما ي�ستمر العمل يف م�سروع معاجلة 

الملنيت لت�س�ية وحل امل�سائل الفنية العالقة بامل�سنع وجاهزيته متهيدًا لبدء الإنتاج يف الن�سف الثاين من 2018م.
وميثل عام 2018 نقطة التح�ل يف جمال اأعمال ال�حدة، حيث الرتكيز على ا�ستكمال اأن�سطة الإن�ساء والت�سغيل والعمل ك�حدة متكاملة، والرتكيز على ممار�سات ال�سالمة ب��سفها اأهم الأول�يات. وتعمل 
الوحدة من خالل خطط طموحة على تقييم الفر�ص املتاحة من اأجل منو ن�شاط التعدين يف امل�شتقبل بالنجاح يف ت�شغيل امل�شانع و�شمان بيع املنتجات حمليًا ودوليًا ودعم العديد من ال�شناعات املتطورة يف 

اململكة واملنطقة. 
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رابع وأربعون: أعمال الصناعات التحويلية:
نتيجة تركيز اململكة على تن�يع م�اردها القت�سادية وزيادة العتماد على املنتجات غري النفطية، فقد منت اأهمية عمليات ال�سناعات التح�يلية يف الت�سنيع وتن�عت بني األ�اح البال�ستيك من �سركات الرواد 
ومنتجات بطاريات ال�شيارات والر�شا�ص من �شركات بطاريات ور�شا�ص، و�شوال اإلى ن�شاط تقدمي اخلدمات  ال�شناعية والفنية من خالل �شركات خدمات وفح�ص وتي يو يف ال�شرق االأو�شط. ويعك�ص هذا 

امل�ست�ى من التن�ع النظرة العميقة ل�سركة الت�سنيع الهادفة للرتكيز على ال�سناعات حت�يلية لزيادة الفر�س ودعم القطاع ال�سناعي غري النفطي يف اململكة. 
وكان العام 2017 ه� العام الثاين للتح�ل يف وحدات ال�سناعات التح�يلية، حيث �سهد زيادة ال�سادرات وتط�ير املنتجات واخلدمات اجلديدة بكافة وحدات العمل، ابتداء من �سركة الرواد للبال�ستيك و�سركة 
والطبليات  املياه  الزراعية وخزانات  البال�ستيكية  والأغ�سية  الأنابيب  املنتجات تدخل يف �سناعة  اإنتاج جمم�عة من  التح�يلية اجلديد يف حائل )تلدين(  ال�سناعات  بداأ جممع  لذلك  واإ�سافة  بطاريات، 

البال�ستيكية عالية اجل�دة.
وكذلك عززت ال�حدة من جه�دها يف برامج البيئة وال�سحة وال�سالمة من خالل حت�سني ون�سر ثقافة ال�سالمة وال�عي. كما مت تاأ�سي�س �سركة »البيئة اخل�سراء« ملعاجلة النفايات ال�سناعية والرتكيز ب�سكل 

اأ�سا�سي على جمع بطاريات ال�سيارات امل�ستعملة، للم�ساهمة يف حماية البيئة وتزويد العمالء باأف�سل اخلدمات املتكاملة والفعالة. 
وتركيز ال�حدة جه�دها يف عام 2018م على تط�ير الأداء يف جمال ال�سناعات التح�يلية لتقدمي العديد من املنتجات ال�اعدة التي ت�سيف القيمة لالقت�ساد ال�طني وت�فر املزيد من فر�س العمل، والت�س�يق 

التجاري ملنتجات م�سنع تلدين.

خامس وأربعون: الموارد البشرية والتدريب:
حفل عام 2017 بتحقيق جمم�عة من الإجنازات، حيث ا�ستمرت اإدارة امل�ارد الب�سرية يف تطبيق روؤيتها للتعامل مع العاملني من منطلق ال�سراكة لتهيئة بيئة عمل متكنهم من النماء والقدرة على تقدمي اأداء 
م�ستدام �سمن منظ�مة العمل. وقد ركزت اإدارة امل�ارد الب�سرية خالل العام على ا�ستقرار وزيادة الفاعلية يف اإجراءات العمل وتقدمي اخلدمة، وتط�ير وحت�سني برامج امل�ظفني، وتقدمي ال�سفافية والت�جيه 
من خالل تط�ير ال�سيا�سة وحت�سينها، التقدم يف جمال التكن�ل�جيا والتميز الت�سغيلي خلدمة العاملني ب�س�رة اأف�سل، و�سمان امل�ساءلة العادلة من خالل ال�سيا�سات والتقارير، وقد مت تطبيق تلك ال�سرتاتيجية 
من خالل ا�ستمرار ال�سركة يف ا�ستكمال نظام الأداء املتكامل لزيادة مناق�سة ومراجعة الأداء فيما بني املدراء والعاملني، وحتديد ت�قعات واأهداف وا�سحة وحتديد اجل�انب التي حتتاج اإلى تط�ير مع اإطالق 

اإطار عمل جديد للكفاءة يحدد املهارات واملعارف وال�سل�كيات التي تف�سي اإلى الأداء الناجح.
وكذلك تعزيز ون�سر ثقافة التط�ير والتعلم كاأن�سطة را�سخة يف نظام الإدارة الرقمي لل�سركة، مما ي�سمن اإمداد ال�سركة بامل�اهب ذات املهارة العالية والإعداد اجليد ملجابهة التحديات يف امل�ستقبل. وقدمت ال�سركة 

للعاملني برامج عديدة للتط�ير املهني با�ستخدام اأدوات التعلم الإلكرتوين والتي و�سلت اإلى ما يزيد عن 105 اآلف �ساعة من التدريب على مهارات القيادة واملهارات الفنية والبيئة وال�سحة وال�سالمة.
كما مت اإطالق برنامج الت�سنيع للتاأهيل الفني لتاأهيل ال�سباب ال�سع�دي من حملة الدبل�مات الفنية يف جمالت الت�سغيل وال�سيانة، بالإ�سافة اإلى برنامج للتدريب املكثف على راأ�س العمل ملدة عامني ت�سمن 
تدريب 68 من مهند�سني ال�سع�ديني حديثي التخرج وحملة الدبل�م يف اليابان، لإك�سابهم مهارات الت�سغيل وال�سالمة وتاأكيد اجل�دة املطل�بة لت�سغيل من�ساآت اإنتاج التيتاني�م الأ�سفنجي با�ستخدام تكن�ل�جيا 

�سركة ت�ه� اليابانية.
كما عملت ال�سركة على تعزيز �س�رتها الإيجابية ومميزاتها كم�ِظف لتك�ن اخليار الأمثل بني ال�سركات ال�سناعية لطالبي الت�ظيف، اهتمت الت�سنيع بامل�ساركة يف معار�س الت�ظيف، وراجعت اأعمال امل�ارد 
الب�سرية لديها، لكي تت�افق مع ال�س�ق وت�سمن قدرتها على الحتفاظ مب�ظفيها وجذب املزيد من الكفاءات. ورغم ارتفاع التناف�سية يف �س�ق العمل، اإل اأن املر�سحني واملتقدمني للعمل يف الت�سنيع اأ�سبح�ا 

مبثابة �سهادة للت�سنيع كم�ِظف مكنها من اجتذاب املزيد من الكفاءات بالإ�سافة اإلى زيادة معدل ت�ظيف امل�ظفات الإناث �سمن الق�ى العاملة لدى ال�سركة.
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كما قامت اإدارة امل�ارد الب�سرية بتعزيز نظام احل�كمة الذي ي�سمن تطبيق املمار�سات املت�سقة واملن�سبطة على م�ست�ى ال�سركة، مع التح�سني امل�ستمر لزيادة الفاعلية وامل�ساءلة العادلة، وحت�سني خدمات 
العاملني و�سبط وتر�سيد الإجراءات وحت�سني ال�سيا�سات لزيادة الفاعلية يف خمرجات العمل، كما اأطلقت مبادرة التح�ل الرقمي لرتقية م�ست�ى التقنيات الرقمية الهادفة لتح�سني الإجراءات للم�سي قدما 

يف حت�سني ممار�سات امل�ارد الب�سرية الأكرث ت�افقًا مع متطلبات العمل يف ال�سركة.

سادس وأربعون: البيئة والصحة والسالمة واألمن:
عززت ال�سركة خالل عام 2017م من التزامها مبتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن  مبا يتما�سى مع قيمها واأهدافها و�سيا�ساتها وم�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية بها، وكذلك التزامها بالأنظمة واملعايري 

املعم�ل بها يف اأي مكان تت�اجد فيه م�اقع انتاجها يف جميع اأنحاء العامل.
وحققت ال�سركة العديد من النجاحات يف جمال البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن، ت�سمنت حت�سينات يف اإجراءات ال�سالمة ون�سر ثقافة ال�سالمة والأداء البيئي والت�عية ب�سحة العاملني وامل�سرفني على 
املنتجات. وظلت معدلت الإ�سابات امل�سجلة يف كافة م�اقع ال�سركة ب�سكل عام يف انخفا�س، وتق�م فرق البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن بتقدمي دعم مكثف من اأجل بناء مقدرات تنظيمية وت�سجيع ثقافة 

ق�ية للبيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن، وقد مت ر�سد بع�س املالحظات ال�سل�كية عرب وحدات النتاج يف ال�سركة من اأجل ت�سجيع النقا�س بني الإدارة والعاملني ح�ل اأم�ر ال�سالمة. 
وتلتزم الت�سنيع ب�سكل كامل بت�سغيل جميع و�سائل ال�سالمة يف من�ساآتها من خالل اإجراء برنامج لإدارة ال�سالمة بالإ�سافة اإلى حتديث بروتك�ل مراجعة وتط�ير اإجراءات حتليل املخاطر.

كما ركزت الت�سنيع على حت�سني وعي العاملني عن طريق اإطالق العديد من احلمالت ال�سحية يف جمال ال�سحة املهنية وغري املهنية عرب كافة م�اقع الت�سنيع يف 2017م، ومن املت�قع اأن ي�ستمر الأثر 
الإيجابي يف النم� والتط�ر خالل عام 2018م مع التطبيق والتنفيذ امل�ستمر لل�سيا�سات والإجراءات واملعايري املتكاملة، والتط�ير لأداء ال�سحة وال�سالمة لكافة م�اقع الت�سنيع.

وقامت العديد من وحدات الإنتاج يف ال�سركة  ب��سع برامج خا�سة بالنبعاثات يف اله�اء واملاء وخف�س كمية املخلفات، بالإ�سافة اإلى الرتكيز على كفاءة الطاقة الذي يقلل النبعاثات ويقلل التكلفة يف نف�س ال�قت. 
وحتمل العديد من م�اقع الإنتاج ل�سهادات الآيزو 14001 اخلا�سة باأنظمة اإدارة البيئة مبا ي�سمن التط�ير الدائم لالأداء البيئي. ويتم اإجراء املراجعة ب�ا�سطة فريق البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن يف ال�سركة 

من اأجل التحقق من التزام م�اقع الإنتاج باملتطلبات النظامية، علمًا باأنه مت ن�سر تعديالت تط�يرية على تقرير ال�ستدامة 2016م ب�حدة التيتاني�م.
كما مت تخ�سي�س ح�سابي بريد اإلكرتوين هما sustainability@tasnee.com وsustainability@cristal.com لتلقي اأي تعقيب على ما ين�سر من مقالت عن ال�ستدامة يف ن�سرات اأخبار الت�سنيع 

وكري�ستل.

سابع وأربعون: المساهمة االجتماعية:
�شمن حر�شها على لعب الدور املنوط بها يف امل�شوؤولية االجتماعية جتاه املجتمع ال�شعودي وحيثما وجدت مواقع اأعمالها حول العامل، دعمت الت�شنيع و�شاركت يف جمموعة من الربامج الثقافية والتوعوية 
وبرامج التاأهيل والتدريب والربامج الجتماعية وال�سحية. فقد ا�ستكملت الت�سنيع  يف ي�نية 2017م برناجمها لتعليم بناء املج�سمات ثالثية الأبعاد والذي ا�ستهدف تدريب طالب الثان�ية العامة على هذه 

التقنية ال�سناعية التكن�ل�جية احلديثة واأي�سًا تعريف املجتمع ال�سع�دي بها، حيث و�سل عدد املدار�س التي مت تنفيذ الربنامج بها اإلى 79 مدر�سة للبنني والبنات يف كل من الريا�س واخلرج وجدة.
كذلك اأر�سلت الت�سنيع 4 من الطلبة اجلامعيني ال�سع�ديني �سمن برنامج التدريب التعاوين بال�سركة حل�س�ر جل�سات املنتدى ال�سن�ي لالحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات والكيماويات جبكا 2017م 
يف مدينة دبي �سمن مبادرة جبكا لقادة امل�ستقبل. وقدمت الت�سنيع ور�سة عمل لطلبة معهد اجلبيل التقني ا�ستهدفت 150 طالبًا من املقبلني على التخرج. كما رعت الت�سنيع ي�م البيئة العربي 2017 الذي 
اأقيم يف مركز املعرفة مبدينة اجلبيل ال�سناعية، ونظمت حما�سرة للت�عية ب�سرطان الثدي لزوجات وبنات م�ظفيها باجلبيل ال�سناعية، كما قدمت لبنات امل�ظفني دورة تدريبية لأ�سا�سيات الت�س�ير. كما 
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قام اأع�ساء فريق الت�سنيع التط�عي من م�ظفي ال�سركة مبرافقة حمافظ اجلبيل يف معايدة املر�سى املن�مني وقدم�ا لهم الهدايا يف عيد الأ�سحى بالتن�سيق مع جمعية اأ�سدقاء املر�سى. كما وزع الفريق 
التط�عي 200 �سلة حتت�ى على مياه باردة وع�سائر وواقيات �سم�سية على عمال النظافة يف مدينة اجلبيل.

وت�عية اجلاليات  والإر�ساد  للدع�ة  التعاوين  للمكتب  اأفالك  وبرنامج  املن�ساأت باجلبيل  الرم�ساين لأمن  الربنامج  العام ودعمت  واأن�سطة حمافظة اجلبيل على مدار  الت�سنيع ورعت فعاليات  كما دعمت 
بالدمام، ودعمت حفل تكرمي مبدر�سة اأم القرى الثان�ية باجلبيل ال�سناعية ورعت اثنتني من الأرامل لتاأدية منا�سك حج عام 1438هـ. كما كرم �سم� الأمري �سع�د بن نايف، اأمري املنطقة ال�سرقية الت�سنيع 

نظري دعمها لأن�سطة وم�ساريع جمعية حتفيظ القراآن الكرمي مبحافظة اجلبيل. كما �سارك اأكرث من 150 متط�ع من الت�سنيع يف حملة »بيئة بال نفايات« برعاية حمافظ النعريية.
ومن خالل م�اقعها ال�سناعية ح�ل العامل قامت �سركة )كري�ستل( مبجم�عة من الأن�سطة التي تعزز حر�سها على القيام مب�س�ؤوليتها جتاه تلك املجتمعات، فقد قام جممع كري�ستل لثاين اأك�سيد التيتاني�م يف 
ينبع بالتزام بال�ستدامة البيئية خالل امل�ؤمتر واملعر�س البيئي العاملي ال�سابع لبيئة املدن 2017م الذي ا�ست�سافته الهيئة امللكية بينبع ومركز البيئة للمدن العربية. كما ا�ست�سافت م�سانع كري�ستل للتعدين 
يف اأ�سرتاليا 38 طالبًا �سمن دعم م�سانع كري�ستل يف اأ�سرتاليا كمجم�عة من احلمالت البيئية والت�ع�ية، و�سارك م�سنع باهيا يف الربازيل كع�س� ن�سط يف م�سروع نادي القراءة والذي ي�ساعد الأطفال على 
حت�سني قراءتهم. كما يعترب م�سنع �ستالينجب�رغ يف بريطانيا داعم ط�يل الأجل جلمعية يانغ انتريبري�س التي تهدف اإلى تهيئة الطالب للعمل من خالل حت�سني الت�ا�سل بني املدر�سة والعمل. كما بذل م�سنع 

اأ�ستاب�ل بال�ليات املتحدة الأمريكية جه�دًا متميزة يف دعم احلمالت الت�ع�ية والبيئية يف املجتمع املحلي.

الخاتمــــــة  :
يف ختام تقريرنا هذا ي�سر رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يتقدم�ا بخال�س ال�سكر والتقدير مل�ساهمي ال�سركة الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية، واإلى كافة العاملني مبجم�عة الت�سنيع ال�طنية على 

جه�دهم املثمرة، واإلى �سركائنا وعمالئنا يف اململكة العربية ال�سع�دية ويف كافة اأنحاء العامل لثقتهم وح�سن تعاونهم.


