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تقرير مجلس اإلدارة لعام 2019م

ال�ضادة /  م�ضاهمي �ضركة الت�ضنيع الوطنية     املحرتمني
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

ي�ضر جمل�س اإدارة �ضركة الت�ضنيع الوطنية اأن يقدم لكم تقريره ال�ضنوي، املعد وفقًا 
ال�ضركة  ونظام  والإدراج  الت�ضجيل  وقواعد  ال�ضركات  حوكمة  لئحة  ملتطلبات 
2019م،  دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  ال�ضركة  واأداء  اأعمال  عن  الأ�ضا�س، 
م�ضحوبًا بالقوائم املالية املدققة املوحدة والإي�ضاحات املرفقة بها، ومت�ضمنًا اأن�ضطة 

ال�ضركة واأداءها الت�ضغيلي.



مقدمة

القرار  مبوجب  تاأ�ض�ضت  �ضعودية  م�ضاهمة  �ضركة  هي  )الت�ضنيع(  الوطنية  الت�ضنيع  �ضركة 
الوزاري رقم 601 وتاريخ 24 ذو احلجة 1404هـ، �ضجل جتاري رقم 1010059693 وتاريخ 

10/07/ 1405هـ، وبراأ�ضمال قدره )6.689.141.660 ريال �ضعودي(.

املتقدمة  ال�صناعية  التقنية  ونقل  ال�صناعية  املجاالت  يف  باال�صتثمار  ال�صركة  ن�صاط  ويتمثل 
واإدارة  وامليكانيكية  الهند�ضية  وال�ضناعات  البرتوكيماويات  وحتويل  �ضناعة  جمال  يف  للمملكة 

ومتلك امل�صاريع ال�صناعية وت�صويق منتجاتها، ويتمثل ن�صاط ال�صركات التابعة يف جمال ت�صنيع 
والبويل  االإيثلني  اإنتاج  البرتوكيماويات  �صناعة  ن�صاط  وي�صمل  ال�صناعية،  املنتجات  وت�صويق 
فائقة  والبوليمرات  االأكريليك  وحام�ض  اأكريليت  وبيوتايل  بروبلني  والبويل  والربوبلني  اإيثلني 
ال�صيارات  بطاريات  وتدوير  اإنتاج  ال�صناعي  املجال  ن�صاط  ي�صمل  كما  والبيوتانول،  االمت�صا�ض 
وال�ضتخدامات ال�ضناعية واإنتاج الر�ضا�س وال�ضناعات البال�ضتيكية بكافة اأنواعها واإنتاج األواح 

االأكريليك، وت�صمل الن�صاطات االأخرى ت�صويق منتجات البال�صتيك والبطاريات وتقدمي اخلدمات 
الفنية وال�ضت�ضارات واإجراء الفحو�ضات الفنية على التجهيزات واملن�ضاآت ال�ضناعية وامل�ضانع 

الكيماوية والبرتوكيماوية واملعدنية وحمطات حتلية املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية. 
كما تعترب ال�ضركة من كبار امل�ضتثمرين العامليني يف �ضناعة ثاين اأك�ضيد التيتانيوم.
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�ضايف الربح

جممل الربح

�صايف الربح قبل الزكاة و�صريبة الدخل

بآالف الرياالت السعودية

أهم النتائج المالية الموحدة
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اأرقام 2019م بعد ا�ستكمال �سفقة )ا�ستحواذ ترونوك�س على ن�ساط ثاين اأك�سيد التيتانيوم ب�سركة كري�ستل( وا�ستبعاد اأ�سول وخ�سوم �سركة كري�ستل من القوائم املالية املوحدة 
ل�سركة الت�سنيع منذ تاريخ اإمتام ال�سفقة.
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1- مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية

أعضاء مجلـس اإلدارة
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م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة
رئي�س جمل�س الإدارة

اأ. �ضعود بن �ضليمان  اجلهنياأ. اإبراهيم بن علي القا�ضي

د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف د. طالل بن علي ال�ضاعر
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

اأ. بدر بن علي الدخيلم. طالل بن اإبراهيم امليمان

م. عبداللطيف بن خليفة امللحم م. عبدالرحمن بن �ضليمان ال�ضيارياأ. م�ضعب بن �ضليمان املهيدب



اإلدارة التنفيذية
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اأ. فواز بن حممد الفواز
نائب الرئي�س التنفيذي للمالية

ونائب الرئي�س التنفيذي لالأعمال امل�ضاندة )املكلف(

اأ. مطلق بن حمد املري�ضد
الرئي�س التنفيذي

م. �ضعد بن علي اآل عائ�س
نائب الرئي�س التنفيذي للبرتوكيماويات

د. فادي بن حممد طرابزوين
نائب الرئي�س التنفيذي للتعدين

د. قي�س ال�ضلطاين
نائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا والبتكار

د. زكريا جيمي�ضي
نائب الرئي�س التنفيذي لال�ضرتاتيجية والنمو

ونائب الرئي�س التنفيذي لل�ضناعات التحويلية )املكلف(



تكوين مجلس اإلدارة وتصنيف أعضائه واجتماعاته:  1-1
ح�سب املادة )13 - 1( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يت�سكل جمل�س الإدارة من ع�سرة اأع�ساء، وقد انتخبت اجلمعية العامة غري العادية الع�سرون املنعقدة بتاريخ 2019/04/25م اأع�ساء جمل�س 

الإدارة للدورة احلادية ع�سرة، ومدتها ثالث �سنوات تبداأ من تاريخ 2019/07/06م ومتتد حتى تاريخ 2022/07/05م، وكانت اجتماعاتهم لل�سنة املالية 2019م على النحو التايل:

فئة الع�ضويةع�ضو املجل�س م
الجتماع الأول 
2019/03/03م

الإجتماع الثاين
2019/04/25م

الإجتماع الثالث
2019/05/20م

الإجتماع الرابع
2019/09/24م

الإجتماع اخلام�س
2019/12/25م

√√√√√غري تننفيذي م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة1
√√×√√غري تننفيذيد. طالل بن علي ال�ساعر2
√√√√√غري تنفيذيد. نزيه بن ح�سن ن�سيف3
√√√×√غري تننفيذيم. طالل بن اإبراهيم امليمان4
√√√√√غري تنفيذي اأ. بدر بن علي الدخيل5
√√√√√م�ستقل اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني6
√√√×√غري تنفيذي اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي7
8l م�ستقلاأ. م�سعب بن �سليمان املهيدب---√√
9l م�ستقلم. عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري---√√

10l م�ستقلم. عبداللطيف بن خليفة امللحم---√√
--√√√م�ستقل اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب*11
--√√×م�ستقل م. �سالح بن عبدالوهاب الرتكيت*12

--√√√م�ستقل اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب *13

l بداأت ع�سويته يف جمل�س الإدارة مع بداية الدورة احلالية للمجل�س بتاريخ 2019/07/06م.
* انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بنهاية الدورة ال�سابقة للمجل�س بتاريخ 2019/07/05م.

أسماء الشركات والهيئات والجهات االعتبارية الحالية والسابقة التي يشغل العضو عضوية مجالس إدارتها أو من مديريها:  2-1
1- م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة )رئي�س جمل�س الإدارة(

ح�سل املهند�س اخلفرة على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية من الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1973 ثم ح�سل على دبلوم الدرا�سات العليا من كندا يف عام 1976م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سركات اخلفرة
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ايرليكيد اخلفرة للغازات ال�سناعية

غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات التطويرية
غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج للكيماويات والزيوت ال�سناعية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات
جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًاع�سو ونائب رئي�س جمل�س الأعمال ال�سعودي الأمريكي

جهة اعتباريةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س الأعمال ال�سعودي الملاين
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة بالبنك الأول

مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الزجاجية الوطنية )زجاج(.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة الدار ال�سعودية للخدمات ال�ست�سارية.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة منظمة اخلليج لال�ست�سارات ال�سناعية.
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لال�ستثمارات ال�سناعية.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سرقية للبرتوكيماويات )�سرق( اإحدى �سركات )�سابك(.
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية ل�سناعة املحاور بالدمام.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للبرتول واملعادن )برتومني(.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بالهيئة امللكية للجبيل وينبع.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة الهيئة العربية للموا�سفات واملقايي�س.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتعليم الفني والتدريب املهني.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س ال�سورى.

جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�سو ونائب الرئي�س جمل�س الأعمال ال�سعودي الياباين.
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س الأعمال ال�سعودي الربيطاين.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س منطقة الريا�س – رئي�س اللجنة القت�سادية .
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جلنة التوازن القت�سادي.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سناعة والكهرباء ل�سئون ال�سناعة.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًااأمني عام ال�ستثمار الأجنبي بوزارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير الإدارة الهند�سية وامل�سروعات بوزارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة احلماية ال�سناعية بوزارة ال�سناعة والكهرباء.
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جلنة ال�ستثمار الأجنبي بوزارة ال�سناعة والكهرباء.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س للجنة الفنية عن اإعفاء ر�سوم ال�سلع ال�سناعية امل�ستوردة.



2- د. طالل بن علي ال�ضاعر )نائب رئي�س جمل�س الإدارة(
ح�سل الدكتور ال�ساعر على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة ولية مني بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1977م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف علم الإدارة من جامعة 

ولية مني يف عام 1978م، ثم على الدكتوراة يف اإدارة الأعمال الدولية من جامعة كيندي – وي�سرتن بكاليفورنيا )برنامج التعليم امل�ستمر( يف عام 1987م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكةحاليًانائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأولفينات
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة واحة الألياف الزجاجية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإياك للتاأمني التعاوين – �سالمة

غري مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة تاأجري
غري مدرجةداخل اململكة�سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة امل�سانع الكربى للتعدين

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س منطقة املدينة املنورة
جهة اعتباريةداخل اململكة�سابقًاع�سو جلنة العالقات الأمريكية ال�سعودية – الغرفة التجارية ال�سناعية بجدة

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو الفريق ال�ست�ساري ملنطقة املدينة املنورة
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية لتعزيز ال�سادرات

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة ال�سناعية الوطنية
جهة اعتباريةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية بينبع

3- د. نزيه بن ح�ضن ن�ضيف )ع�ضو جمل�س الإدارة(
ح�سل الدكتور ن�سيف على درجة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة �سانت لوي�س بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1969م، ثم ح�سل على املاج�ستري يف الهند�سة ال�سناعية 

من جامعة �سانت لوي�س يف عام 1970م، ثم ح�سل على الدكتوراة يف الهند�سة ال�سناعية من جامعة وا�سنطن يف �سانت لوي�س بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1976م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لت�سنيع املنتجات الطبية )عناية(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك املحدودة 
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية )الدوائية(
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كهرباء تبوك 

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سادرات ال�سعودية 
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًااأمني مدينة جدة
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاوكيل وزارة ال�سحة لل�سوؤون التنفيذية

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاوكيل وزارة التخطيط امل�ساعد ل�سوؤون القطاعات
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير عام ال�سوؤون الهند�سية مبركز البحاث والتنمية ال�سناعية بوزارة ال�سناعة.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ بال�سندوق ال�سعودي للتنمية 
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًام�ست�سار غري متفرغ بوزارة التخطيط

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س ال�سادرات ال�سعودية 
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإمارة منطقة مكة املكرمة 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية لتمويل ال�سادرات 
جمعية خريية داخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام مبكة املكرمة 

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو اللجنة الوطنية العليا للبيئة 

4- م. طالل بن اإبراهيم امليمان )ع�ضو جمل�س الإدارة(
ح�سل املهند�س امليمان على البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة اإيفان�سفل باإنديانا يف عام 1979م، ثم ح�سل على دبلوم علوم احلا�سب من هريندون، فرجينيا يف عام 1981م، 

ثم ح�سل على دورة يف الإدارة التنفيذية مب�سمى »برنامج الإدارة التنفيذية« من جامعة هارڤارد يف عام 1986م، ثم درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف عام 2009م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة اململكة القاب�سة )الع�سو املنتدب(

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة بالبنك ال�سعودي الفرن�سي

غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة طريان نا�س
ذات م�سوؤولية حمدودة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�ستثمار العقاري املحدودة 

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

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سافول
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة  املجموعة ال�سعودية لالأبحاث والت�سويق 



5- اأ. بدر بن علي الدخيل )ع�صو جمل�ض االإدارة(
ح�سل الأ�ستاذ الدخيل على بكالوريو�س علوم حا�سب من جامعة ولية كولرادو يف عام 2002م، ثم على ماج�ستري يف علوم احلا�سب من جامعة امللك �سعود يف عام 2006م. ولديه 15 عامًا 

من اخلربة يف تقنية املعلومات والإدارة والتخطيط ال�سرتاتيجي لدي املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
جهة حكومية داخل اململكة حاليًامدير عام التطوير والتميز الرقمي يف املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

6- اأ. �ضعود بن �ضليمان اجلهني )ع�ضو جمل�س الإدارة(
ح�سل الأ�ستاذ اجلهني على بكالوريو�س نظم معلومات اإدارية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن باململكة العربية ال�سعودية عام 2001م، ثم ح�سل على دبلوم يف العلوم الكتوارية من موؤ�س�سة 

مهنا يف لبنان عام 2003م، ثم على دبلوم عايل يف العلوم الكتوارية من جامعة كنت باململكة املتحدة يف عام 2007م، ثم على ماج�ستري يف العلوم الكتوارية من جامعة كنت يف عام 2008م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
جهة حكوميةداخل اململكةحاليًام�ساعد املحافظ لل�سئون التاأمينية باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة اأ�سمنت تبوك

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة يف البنك الأهلي التجاري
م�ساهمة مقفلةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة تطوير ال�سناعات ال�سعودية

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًامدير عام اإدارة التخطيط والتطوير والدرا�سات باملوؤ�س�سة العامة للتقاعد
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًااأخ�سائي اكتواري

7- اأ. اإبراهيم بن علي القا�ضي )ع�ضو جمل�س الإدارة(
ح�سل الأ�ستاذ القا�سي على بكالوريو�س اإدارة الأعمال )متويل( من جامعة الكويت يف عام 1983م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
جهة حكومية خليجيةخارج اململكةحاليًاالرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة اخلليج لال�ستثمار �س.م.خ.

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
غري مدرجةخارج اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة روابي الإمارات

مدرجةداخل اململكة �سابقًام�سوؤول اأول ال�ستثمارات اخلا�سة، البنك الأهلي التجاري
مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير اأول الأ�سهم املحلية والأجنبية ال�سركة الكويتية لال�ستثمار

مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س جمل�س الإدارة ببنك بوبيان �س.م.ك. - الكويت
مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س الإدارة ببنك لندن وال�سرق الأو�سط )لندن(
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س جمل�س الإدارة ال�سركة الكويتية للمقا�سة �س.م.ك.

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًااملدير العام لل�سركة الكويتية للمقا�سة �س.م.ك.
جهة حكوميةخارج اململكة �سابقًااملدير التنفيذي لقطاع الرقابة - بنك الكويت املركزي
جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة باحتاد امل�سارف العربية )بريوت(

جهة اعتباريةخارج اململكة �سابقًاع�سو جلنة �سوق الكويت لالأوراق املالية

l)8- اأ. م�ضعب بن �ضليمان املهيدب )ع�ضو جمل�س الإدارة
ح�سل الأ�ستاذ املهيدب على بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال )تخ�س�س متويل( يف عام 1999م من جامعة ميامي، فلوريدا، الوليات املتحدة الأمريكية، ثم ح�سل على ماج�ستري يف اإدارة 

الأعمال عام 2008م من جامعة ليفربول، بريطانيا.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
م�ساهمة مقفلةداخل اململكةحاليًاالرئي�س التنفيذي لقطاع الرتفيه مبجموعة املهيدب

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةخارج اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للورق )ميبكو(

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة دور لل�سيافة
مدرجةداخل اململكة حاليًانائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة احل�سن غازي اإبراهيم �ساكر - اإل جي

غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة م�سدر ملواد البناء 
غري مدرجةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة جولد مان �ساك�س

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة  م�سدر للتجهيزات الفنية

l)9-م. عبدالرحمن بن �ضليمان ال�ضياري )ع�ضو جمل�س الإدارة
ح�سل املهند�س ال�سياري على بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك �سعود ، عام 1985م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًام�ساعد املدير العام للمالية ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًانائب مدير اإدارة الئتمان ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

l بداأت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/06م.



l)10-م. عبداللطيف بن خليفة امللحم )ع�صو جمل�ض االإدارة
ح�سل املهند�س امللحم على بكالوريو�س الهند�سة املدنية )تخ�س�س بنية حتتية من جامعة كونكورديا، مونرتيال يف  2013م، ثم اأكمل برنامج املاج�ستري يف اإدارة الأعمال امل�سغرة من جامعة 

كوينز، كندا يف دي�سمرب 2016م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
جهة حكوميةداخل اململكة حاليًاحملل ائتمان ومدير عالقة ائتمان ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةخارج اململكة �سابقًامهند�س مدين �سركة فلور للخدمات الهند�سية والإن�ساء

11- اأ. �ضليمان بن عبدالقادر املهيدب )ع�ضو جمل�س الإدارة((*
ح�سل الأ�ستاذ املهيدب على �سهادة الثانوية العامة ومل يكمل درا�سته للطب حيث ا�ستدعاه والده مل�ساعدته يف اإدارة �سركة عبدالقادر املهيدب واأولده، فتفرغ لالإدارة حتى اأ�سبح واحدًا من 
القيادات والكفاءات الإدارية الناجحة واملعروفة، و�سغل العديد من املنا�سب القيادية الرفيعة يف عدد من املوؤ�س�سات وال�سركات، بالإ�سافة اإلى تراأ�سه وع�سويته ملجال�س اإدارات جمموعة 

كبرية من ال�سركات الوطنية الكربى. هذا بالإ�سافة اإلى اهتمامه باجلانب اخلريي والإن�ساين وع�سوياته يف جمموعة من املوؤ�س�سات اخلريية.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة جمموعة �سافول

مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي الربيطاين )�ساب(
مدرجة داخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة املراعي

غري مدرجةداخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة رافال للتطوير العقاري 
غري مدرجةداخل اململكة حاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأعمال الطاقة واملياه الدولية  

م�ساهمة مقفلة داخل اململكة حاليًارئي�س جمل�س اإدارة جمموعة املهيدب 
م�ساهمة مقفلهداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة روؤيا العامليه لالإ�ستثمار 

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س الإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اليمامة لل�سناعات احلديدية

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية لالأنابيب 
مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س الإدارة جمموعة كابالت الريا�س

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة الأولى للتطوير
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق الأو�سط للورق 

غري مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ج�سور القاب�سة
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأموال اخلليج لال�ستثمار التجاري
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l بداأت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/06م.
* انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م.
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سامية للتطوير احل�سري

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة هيئة املوانئ ال�سعودية
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سندوق املئوية

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة جمل�س حماية املناف�سة
جهة حكوميةداخل 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 للتفوق العلمي
جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة مركز امللك �سلمان لأبحاث الإعاقة

جمتمع مدينداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة جمعية الأطفال املعوقني 

12- م. �ضالح بن عبدالوهاب الرتكيت )ع�ضو جمل�س الإدارة(*
ح�سل املهند�س الرتكيت على بكالوريو�س علوم هند�سة �سناعية من جامعة براديل بالوليات املتحدة الأمريكة عام 1973م، ثم على املاج�ستري يف اإدارة الأعمال )مرتبة ال�سرف( من جامعة بو�سطن 

بالوليات املتحدة يف عام 1976م، ثم على دبلوم الإدارة للقيادات العليا من جامعة هارفارد الأمريكية يف عام 1987م ثم على دبلوم اإدارة متويل تخ�س�سي من جامعة هارفارد يف عام 1996م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
غري مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة حديد البحرين

غري مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج املتحدة لل�سلب )فولذ(
جهة اعتبارية خارج اململكة حاليًاع�سو جمعية املهند�سني الكويتية
جهة اعتبارية خارج اململكة حاليًاع�سو جمعية اخلريجني الكويتية

جهة اعتباريةخارج اململكةحاليًامهند�س ا�ست�ساري �سناعي وع�سو جلنة تقييم ومنح الع�سوية ال�ست�سارية للمهند�سني ال�سناعيني يف جمعية املهند�سني الكويتية 
مدرجة داخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةخارج اململكة �سابقًانائب الع�سو املنتدب وع�سو جمل�س اإدارة مبجموعة ال�سناعات الوطنية )�س.م.ك(.
مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإيكارو�س لل�سناعات النفطية

مدرجةخارج اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الوطنية ملواد البناء - الكويت
غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م( وال�سركة الكويتية ال�سعودية لل�سناعات الدوائية )�س.م.ك.م(

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الوطنية امل�سرتكة للطاقة
غري مدرجةخارج اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة بنك الكويت ال�سناعي

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات الكيميائية املتقدمة )م�سروع البيوتانديول ال�سعودية(
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو اللجنة العليا لتطوير ا�سرتاتيجية معهد الكويت لالأبحاث العلمية

جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًاع�سو املجل�س ال�ست�ساري لكلية الهند�سة والبرتول جلامعة الكويت
جهة اعتبارية خارج اململكة �سابقًا ع�سو جمل�س الإدارة لكلية العلوم، جامعة الكويت

* انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م.



r )13- اأ. �ضامي بن عبدالعزيز ال�ضنيرب )ع�ضو جمل�س الإدارة
ح�سل الأ�ستاذ ال�سنيرب على بكالوريو�س علوم اإدارية، تخ�س�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود 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�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًااملدير التنفيذي املايل يف �سركة مطارات الريا�س )راك(

مدرجةداخل اململكة �سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة الت�سنيع الوطنية
جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًانائب املدير العام للخدمات امل�سرتكة ب�سندوق تنمية املوارد الب�سرية )هدف(.

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�سوؤون املالية والإدارية يف ال�سركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية )دور(
مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير ال�سوؤون املالية يف �سركة اخلزف ال�سعودية.

غري مدرجةداخل اململكة �سابقًااملدير املايل وامل�سرف على امل�سرتيات واملوارد الب�سرية، �سركة الدكتور حممد بن را�سد الفقية و�سركاه
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س لل�سوؤون املالية يف ال�سركة املتحدة لال�ستثمار والتطوير العقاري )املتحد(.

جهة حكوميةداخل اململكة �سابقًاحما�سب، املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة. 

اإلدارة التنفيذية:  3-1
1- اأ. مطلق بن حمد املري�صد

ح�سل الأ�ستاذ املري�سد على درجة البكالوريو�س فـي الفيزياء النووية والريا�سيات من جامعة دنـڤـر، وعلى درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة �ستانفورد واملاج�ستري يف الهند�سة النووية 
من جامعة برن�ستون.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًاالرئي�س التنفيذي ل�سركة الت�سنيع الوطنية

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

مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة الإمناء طوكيو مارين
غري مدرجةخارج اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(

غري مدرجة داخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سيتي جروب )ال�سعودية(
جهة حكوميةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة باملوؤ�س�سة العامة للخطوط اجلوية العربية ال�سعودية
منظمة اإقليميةخارج اململكةحاليًاع�سو الحتاد اخلليجي مل�سنعي البرتوكيماويات والكيماويات )جبكا(

مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة كيان ال�سعودية
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة ين�ساب

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
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r انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م وا�ستمرت ع�سويته كرئي�س للجنة املراجعة يف الدورة احلالية للمجل�س التي بداأت بتاريخ 2019/07/06م.
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الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س وحدة اأعمال املعادن بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(

مدرجةداخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لالأعمال امل�ساندة بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
غري مدرجةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة حديد

غري مدرجة داخل اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة الإمناء لال�ستثمار
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ببنك اخلليج الأول يف البحرين

غري مدرجةخارج اململكة �سابقًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سابك القاب�سة للتاأمني )�ساب كاب(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سدف

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًارئي�س �سركة �سابك كابيتال يف هولندا
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو املجل�س ال�ست�ساري لل�سوؤون القت�سادية باملجل�س القت�سادي الأعلى - اململكة العربية ال�سعودية

2- اأ. فواز بن حممد الفواز
والقيادة  املتقدمة  الإدارة  �سملت  العاملية  املراكز  املتخ�س�سة يف جمموعة من  الدورات  العديد من  وح�سر  �سعود،  امللك  املحا�سبة من جامعة  بكالوريو�س يف  على  الفواز  الأ�ستاذ  ح�سل 

وال�سرتاتيجيات املالية لل�سركات واخلدمات امل�سرتكة واإدارة الئتمان واملخاطر واإدارة اخلزينة الدولية، والرقابة املالية وحوكمة ال�سركات.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للمالية �سركة الت�سنيع الوطنية

غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة �سركة الت�سنيع وخدمات الطاقة )طاقة(

غري مدرجةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلطوط ال�سعودية لل�سحن املحدودة
غري مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة �سركة روؤى املدينة القاب�سة

مدرجةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة بال�سركة الكيميائية ال�سعودية القاب�سة
مدرجةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ورئي�س جلنة املراجعة �سركة مالذ للتاأمني

مدرجةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة وع�سو جلنة املراجعة �سركة اأملنيوم البحرين )األبا(
مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة املراجعة يف �سركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(

مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للمالية يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام املالية يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(

مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير عام املحا�سبة يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًام�ساعد نائب الرئي�س للمالية يف �سركة �سابك للت�سويق املحدودة، اإحدى �سركات )�سابك(

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف مركز �سابك للبحث والتطوير يف الهند
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة �سابك كابتال يف هولندا

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو جلنة التعليم والتدريب يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني
جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًاع�سو يف اللجنة ال�ست�سارية لهيئة ال�سوق املالية



3- د. فادي بن حممد �ضعيد طرابزوين
ح�سل الدكتور طرابزوين على بكالوريو�س وماج�ستري يف الهند�سة الكيميائية من جامعة امللك �سعود باململكة العربية ال�سعودية، وح�سل على درجة الدكتوراة يف هند�سة الت�ساميم من جامعة 

برادفورد بربيطانيا يف عام 2007م. ثم ح�سل على ماج�ستري اإدارة الأعمال التنفيذي من املعهد العاملي لتطوير املدراء بلوزان ب�سوي�سرا يف عام 2016م .

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للتعدين ب�سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًامدير عام �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة )اأميك(
ذات م�سوؤوولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ل�سركة اأميك وتوهو ملعدن التيتانيوم املحدودة

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًامدير عام �سركة اخلليج للتيتانيوم املحدودة
مدرجةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتانيوم يف �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكة�سابقًامهند�س م�ساريع ب�سركة الت�سنيع الوطنية
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س لال�سرتاتيجيات وتطوير الأعمال ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للت�سغيل والتقنية ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س للبحث والتطوير ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل(
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير تطوير عمليات الت�سنيع بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(

4- م. �ضعد بن علي اآل عائ�س
ح�سل املهند�س اآل عائ�س على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 1989م. كما ح�سل على برنامج الإدارة التنفيذية العليا بكلية 

هارفارد لالأعمال يف عام 2018م. 

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للبرتوكيماويات �سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأكريليك )�ساك(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية ملومنرات الأكريليك )�سامكو(

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًارئي�س جمل�س اإدارة �سركة للبوليمرات الأكريليكية ال�سعودية )�سابكو(
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات اإ�س بي �سي

جهة اعتباريةداخل اململكةحاليًاع�سو جلنة ال�ستدامة والتكامل ال�سناعي مبدينة اجلبيل ال�سناعية
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًارئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبيوتانول )�سابوكو(

مدرجة داخل اململكة�سابقًانائب الرئي�س لوحدة البرتوكيماويات �سركة الت�سنيع الوطنية
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لالإيثيلني والبويل اإثيلني اإ�س اإي بي �سي

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكة�سابقًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية حلام�س الأكريليك )�ساك(
جمتمع مدينداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة بالعديد من اجلهات غري الربحية
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مدرجة داخل اململكة�سابقًامدير عام ق�سم الدعم الفني �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات
مدرجةداخل اململكة�سابقًامدير ق�سم ال�سيانة وق�سم الدعم الفني ال�سركة ال�سعودية للكهرباء

جهة حكوميةداخل اململكة�سابقًامدير ق�سم امليكانيكا باملوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة

5- د. قي�س ال�ضلطاين
ح�سل الدكتور ال�سلطاين على �سهادة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية من جامعة بغداد عام 1978م و�سهادة املاج�ستري والدكتوراة يف هند�سة البوليمر واملواد املتطورة من جامعة 

كرانفيلد باململكة املتحدة عامي 1987م و1993م على التوايل.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا والبتكار بالت�سنيع الوطنية.

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات
مدرجة داخل اململكة �سابقًااملدير املفو�س ملركز تطوير تطبيقات البال�ستيك )نربا�س( يف اجلبيل التابع ل�سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةخارج اململكة �سابقًامدير تكنولوجيا الإنتاج �سركة ريكم
مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير تكنولوجيا الإنتاج �سركة تايكو الدولية

غري مدرجةخارج اململكة�سابقًاامل�ست�سار ال�سناعي للموؤ�س�سة العامة لل�سناعة - حكومة اأبوظبي
غري مدرجةخارج اململكة�سابقًامدير البحث والتطوير يف �سركة مولدفلو

6- د. زكريا جيمي�ضي
ح�سل الدكتور جيمي�سي على البكالوريو�س يف الكيمياء والعلوم البيولوجية يف تخ�س�س التطور اجليني من جامعة كورنيل بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2005. كما ح�سل على املاج�ستري 

يف اإدارة الأعمال ودكتوراة يف الهند�سة الكيميائية من جامعة MIT بالوليات املتحدة الأمريكية عام 2010م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة حاليًانائب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية والنمو �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجةداخل اململكةحاليًانائب الرئي�س التنفيذي املكلف لل�سناعات التحويلية �سركة الت�سنيع الوطنية
ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات اإ�س بي �سي

ذات م�سوؤولية حمدودةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لالإيثيلني والبويل اإثيلني اإ�س اإي بي �سي
م�ساهمة مقفلةداخل اململكةحاليًاع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأميك وتوهو للتيتانيوم

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة�سابقًاالرئي�س التنفيذي وموؤ�س�س �سركة راديتيك
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًا�سريك م�ساعد ب�سركة ماكنزي اآند كومباين
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًامدير تعاقدات ب�سركة ماكنزي اآند كومباين

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًام�ساعد اأعلى ب�سركة بووز اآند كومباين
ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًام�ساعد ب�سركة بووز اآند كومباين

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًام�ست�سار كيميائي ب�سركة هيبتاجون اأو واي



s 7- د. كري�ضتيان جونرث
ح�سل الدكتور جونرث على درجة الدكتوراة يف الكيمياء الع�سوية من جامعة فورت�سبورغ باأملانيا يف عام 2000م.

الكيان القانويناملكانالفرتةاأ�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لأعمال التيتانيوم يف �سركة الت�سنيع الوطنية

مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لل�سناعات التحويلية يف �سركة الت�سنيع الوطنية
مدرجة داخل اململكة �سابقًانائب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية والنمو يف �سركة الت�سنيع الوطنية

ذات م�سوؤولية حمدودةخارج اململكة �سابقًامدير ورئي�س ق�سم اأن�سطة الكيماويات الإقليمية مبكتب دبي ل�سركة ماكنزي اآند كومباين

وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس اإلدارة ومهامها:  4-1
جلان جمل�س الإدارة:

تت�سمن اللوائح 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�سويتها، ومهامها 
و�سالحياتها، واإجراءات واأ�سلوب عملها واجتماعاتها، والتزامات اأع�سائها ومكافاآتهم. وياأتي ت�سكيل هذه اللجان كالآتي:

اللجنة التنفيذية
تخت�س اللجنة التنفيذية بدرا�سة اخلطة ال�سرتاتيجية وال�سنوية لل�سركة والتو�سية ملجل�س الإدارة باعتمادها ودرا�سة الأداء املايل والت�سغيلي ربع ال�سنوي، واعتماد ال�سيا�سات والإجراءات 
واأدوات الدين وقرو�س ال�سركة وال�سركات التابعة وفق ال�سالحيات املحددة لها من املجل�س، واملوافقة 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�ضويةا�ضم الع�ضو
عدد االجتماعات خالل العام 2019م )4( اجتماعات 

الأول بتاريخ
2019/02/19م

الثاين بتاريخ
2019/04/14م

الثالث بتاريخ
2019/09/18م

الرابع بتاريخ
2019/12/08م

√√√√رئي�س اللجنةم. مبارك  بن عبداهلل اخلفرة
√√√√ع�سو  اللجنةد. طالل بن علي ال�ساعر

√√√√ع�سو  اللجنة د. نزيه ح�سن ن�سيف 
√×√√ع�سو  اللجنة م. طالل بن اإبراهيم  امليمان

l
√√--ع�سو اللجنةم. عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري 

اأ�صماء اأع�صاء اللجنة التنفيذية ووظائفهم احلالية وال�صابقة وموؤهالتهم وخرباتهم
�سبق عر�سها كاملة يف البند )2-1(.
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s قدم ا�ستقالته بتاريخ 2019/10/02م.
l بداأت ع�سويته يف اللجنة مع بداية الدورة احلالية ملجل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/06م.
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جلنة الرت�ضيحات واملكافاآت
وتعنى اللجنة باقرتاح �سيا�سات ومعايري الع�سوية يف جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية والتو�سية ملجل�س الإدارة برت�سيح اأع�ساء فيه واإعادة تر�سيحهم وفقًا لل�سيا�سات املعتمدة وحتديد جوانب 
ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة ومراجعة هيكل جمل�س الإدارة  والإدارة التنفيذية وتقدمي التو�سيات ب�ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها وفقًا لالحتياجات واخلربات املطلوبة لع�سوية املجل�س 
والإدارة التنفيذية. كما تعنى اللجنة بالتاأكد من ا�ستمرار ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني يف جمل�س الإدارة وعدم وجود اأي تعار�س للم�سالح لأي ع�سو من الأع�ساء. كذلك تقوم اللجنة مبراجعة 
�سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه والإدارة التنفيذية ورفعها للمجل�س وكذلك التو�سية للمجل�س مبكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة وكبار التنفيذيني بال�سركة. 

وت�سكل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من كل:

طبيعة الع�ضويةا�ضم الع�ضو
عدد االجتماعات خالل العام 2019م )2( اجتماعان

الأول بتاريخ
2019/03/03م

الثاين بتاريخ
2019/12/25م

ع�سو اللجنة يف الدورة ال�سابقة اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني
√√رئي�س اللجنة يف الدورة احلالية

√√ع�سو اللجنة يف الدورتني ال�سابقة واحلالية اأ. اإبراهيم بن علي القا�سي
l  ع�سو اللجنة يف الدورة احلاليةد. نزيه بن ح�سن ن�سيف-√

l  ع�سو اللجنة يف الدورة احلاليةم. عبداللطيف بن خليفة امللحم-√
-√رئي�س اللجنة يف الدورة ال�سابقةاأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب*

--ع�سو اللجنة يف الدورة ال�سابقةم. �سالح بن عبدالوهاب الرتكيت*

اأ�صماء اأع�صاء جلنة الرت�صيحات واملكافاآت ووظائفهم احلالية وال�صابقة وموؤهالتهم وخرباتهم
�سبق عر�سها كاملة يف البند )2-1(.

جلنة املراجعة
عدالتها  ب�ساأن  الفني  الراأي  واإبداء  بها  املتعلقة  والإعالنات  لل�سركة  وال�سنوية  الأولية  املالية  القوائم  درا�سة  اأهمها  ومن  املعتمدة  الالئحة  وفق  مبهامها  املراجعة  جلنة  تقوم 
اأو م�ستجدة تت�سمنها والتحقق من التقديرات املحا�سبية يف امل�سائل اجلوهرية الواردة فيها، بالإ�سافة اإلى درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية  وو�سوحها ودرا�سة اأي م�سائل مهمة 
املتبعة يف ال�سركة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة ب�ساأنها. كما تقوم اللجنة بدرا�سة ومراجعة نظام الرقابة الداخلية بال�سركة ودرا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة 
تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية ملا ورد فيها من مالحظات والإ�سراف على اأدائها واأن�سطتها والتاأكد من فعاليتها يف اأداء الأعمال واملهام املنوطة بها واإعداد تقرير عن راأي اللجنة 
الإدارة برت�سيح مراجع  بالتو�سية ملجل�س  اللجنة  تقوم  اخت�سا�سها. كذلك  نطاق  تدخل يف  اأعمال  به من  قامت  وما  ال�سركة  الداخلية يف  الرقابة  نظام  كفاية  �ساأن مدى  يف 
احل�سابات وعزله وحتديد اأتعابه وتقييم اأدائه والتحقق من ا�ستقالليته ومو�سوعيته وعدالته ومراجعة نطاق اأعمال و�سروط التعاقد معه ومراجعة خطته واأعماله والإجابة على 

ا�ستف�ساراته ودرا�سة تقريره ومالحظاته على القوائم املالية ومتابعة ما اتخذ ب�ساأنها.

l بداأت ع�سويته يف اللجنة مع بداية الدورة احلالية ملجل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/06م.
* انتهت ع�سويته يف اللجنة بنهاية الدورة ال�سابقة ملجل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م.



وتت�سكل جلنة املراجعة من كل من :

ا�ضم الع�ضو
طبيعة 

الع�ضوية 

عدد االجتماعات خالل عام 2019م )5( اجتماعات
الأول بتاريخ

2019/02/28
الثاين بتاريخ

2019/04/25
الثالث بتاريخ

2019/07/28
الرابع بتاريخ

2019/10/27
اخلام�س بتاريخ
2019/12/30

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

l
√√√--ع�سو  اللجنةاأ. م�سعب بن �سليمان املهيدب 

---√√ع�سو  اللجنةاأ. حممد بن علي الكريدا*

اأ�صماء اأع�صاء جلنة املراجعة و وظائفهم احلالية وال�صابقة وموؤهالتهم وخرباتهم
�سبق عر�سها كاملة يف البند )1-2( ما عدا الأ�ستاذ حممد بن علي الكريدا ومعلوماته كما يلي:

1- حممد بن علي الكريدا )ع�صو اللجنة من خارج اأع�صاء جمل�ض االإدارة وخمت�ض بال�صوؤون املالية واملحا�صبية(
حا�سل على بكالوريو�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�ضماء ال�ضركات والهيئات واجلهات احلالية وال�ضابقة

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

مدرجةداخل اململكة �سابقًامدير اإدارة ال�سوؤون املالية لل�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائية وامل�ستلزمات الطبية
م�ساهمة مقفلةخارج اململكة�سابقًاع�سو جمل�س الإدارة لل�سركة العربية ال�سيدلنية طا�سيلي تافكو

اإلجـــراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين بمقترحات المســـاهمين   5-1
وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها:

يهتم جمل�س الإدارة واإدارة ال�سركة مبقرتحات امل�ساهمني ومالحظاتهم واآرائهم  ويتم ذلك من خالل توا�سلهم املبا�سر مع اإدارة عالقات امل�ستثمرين يف ال�سركة واإدارة املراجعة الداخلية 
ولت�سهيل ذلك خ�س�ست اإدارة عالقات امل�ستثمرين بريد الإلكرتوين  )investorrelations@tasnee.com( ورقم ات�سال هاتفي مبا�سر )0114174161( لتحقيق هذا الغر�س.
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l بداأت ع�سويته يف اللجنة مع بداية الدورة احلالية ملجل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/06م.
* انتهت ع�سويته يف اللجنة بنهاية الدورة ال�سابقة ملجل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م.
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بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت:  6-1
ل يوجد.

الوســـائل التي اعتمد عليها مجلس اإلدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه، وأعضائه والجهة الخارجية التي   7-1
قامت بالتقييم وعالقتها بالشركة إن وجدت:

املادة ا�سرت�سادية وتتم عملية تقييم اأداء املجل�س حاليًا عن طريق ا�ستبيان �سنوي يجيب عليه الأع�ساء ويتم مناق�سته والعمل على حت�سينه.

مصالح أعضاء مجلس اإلدارة والجهات التي يمثلونها وكبار التنفيذيين في أسهم الشركة:  8-1

أوالً: أعضاء مجلس اإلدارة

اجلهة التي ميثلها اأع�ضاء جمل�س الإدارة
عدد الأ�ضهم التي له م�ضلحة فيها

نهاية ال�سنة 2019/12/31ميف بداية ال�سنة 01/01/ 2019م
للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س الإدارة للجهة التي ميثلها الع�سولع�سو جمل�س الإدارة 

-2٫290-2٫290ب�سفته ال�سخ�سيةم/ مبارك بن عبد اهلل اخلفرة1
1٫45233٫020٫1941٫45221٫242٫743�سركة ال�ساعر للتجارة وال�سناعة واملقاولتد/ طالل بن علي ال�ساعر2
35٫096٫971-35٫096٫971-ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الدوائيةد/ نزيه بن ح�سن ن�سيف3

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان4
ب�سفته ال�سخ�سية )الدورة ال�سابقة(، ممثاًل عن 

�سركة اململكة القاب�سة )الدورة احلالية(
21٫66141٫674٫39421٫66141٫674٫394

1٫80058٫147٫2091٫80045٫431٫070املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعيةاأ/ بدر بن علي الدخيل 5
2٫000٫000-31٫825٫672-�سركة موؤ�س�سة اخلليج لال�ستثماراأ/اإبراهيم بن علي القا�سي 6
28٫165٫923-28٫165٫923-املوؤ�س�سة العامة للتقاعداأ/ �سعود بن �سليمان اجلهني 7
8l ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/م�سعب بن �سليمان املهيدب----

9l 33٫688-13٫078ب�سفته ال�سخ�سيةم/عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري-

10l 1٫7370٫914-774٫756ب�سفته ال�سخ�سيةم/عبداللطيف بن خليفة امللحم-

-1٫452-1٫452ب�سفته ال�سخ�سيةاأ/ �سليمان بن عبدالقادر املهيدب*11

-71٫533 -71٫533ب�سفته ال�سخ�سيةم/ �سالح بن عبد الوهاب الرتكيت*12

5٫953٫200-5٫953٫200-�سندوق تنمية املوارد الب�سريةاأ/ �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب *13

l بداأت ع�سويته يف جمل�س الإدارة مع بداية الدورة احلالية للمجل�س بتاريخ 2019/07/06م.
*انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بنهاية الدورة ال�سابقة للمجل�س بتاريخ 2019/07/05م.



ثانيًا : كبار التنفيذيين

املن�ضب كبار التنفيذيني
عدد الأ�ضهم التي له م�ضلحة فيها

نهاية ال�سنة 2019/12/31ميف بداية ال�سنة 01/01/ 2019م
لتابعيهملكبار التنفيذيني لتابعيهملكبار التنفيذيني 

1٫950-1٫950-الرئي�س التنفيذي اأ/مطلق بن حمد املري�سد1

نائب الرئي�س التنفيذي للماليةاأ/فواز بن حممد الفواز2
-5000-5000ونائب الرئي�س التنفيذي لالأعمال امل�ساندة )مكلف( 

-1930-30نائب الرئي�س التنفيذي للبرتوكيماوياتم/�سعد بن علي اآل عائ�س3
----نائب الرئي�س التنفيذي للتكنولوجيا والبتكار  د/قي�س عبدالواحد ال�سلطاين4
----نائب الرئي�س التنفيذي للتعديند/فادي بن حممد طرابزوين5

نائب الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية والنمود/زكريا جيمي�سي6
----ونائب الرئي�س التنفيذي لل�سناعات التحويلية )مكلف(

7s
نائب الرئي�س التنفيذي لقطاع التيتانيومد/كر�ستني ولرت جونرث  

----نائب الرئي�س التنفيذي لل�سناعات التحويلية )مكلف(

ل يوجد اأي م�سلحة لأوراق مالية تعاقدية اأو حقوق اكتتاب اأو اأدوات دين لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة وكبار التنفيذيني واأقربائهم.

مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة:  9-1
تتما�سى �سيا�سة مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ومكافاآت الإدارة التنفيذية بال�سركة مع النظام الأ�سا�سي ولئحة الرت�سيحات واملكافاآت والتي مت اعتمادها يف اجلمعية 
العامة العادية 22 بتاريخ 2017/12/31م، وبالتوافق مع نظام ال�سركات وقواعد واأحكام لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية. وتو�سح ال�سيا�سة املعايري التي تبنى 
اأع�ساء املجل�س والإدارة  ال�سركة واأهدافها. ويتم تقدمي املكافاآت حلث  التنفيذية، ومنها �سرورة الن�سجام مع ا�سرتاتيجية  اأع�ساء املجل�س واللجان املنبثقة منه والإدارة  عليها مكافاآت 
التنفيذية على اإجناح ال�سركة وتنميتها وبالتايل يرتبط اجلزء املتغري من املكافاآت بالأداء على املدى الطويل. ويتم حتديد املكافاآت بناًء على املهام وامل�سوؤوليات واملوؤهالت العلمية واخلربات 
العملية واملهارات وم�ستوى الأداء. وت�سمل املكافاآت بدلت ح�سور اجلل�سات اأو مبالغ مقطوعة اأو جزء من �سايف اأرباح ال�سركة، مع اإمكانية اجلمع بني هذه املزايا بالتوافق مع متطلبات نظام 

ال�سركات ولئحة احلوكمة والنظام الأ�سا�سي لل�سركة.

s قدم ا�ستقالته بتاريخ 2019/10/02م.

ات
جناز

الإ
ات

اع
قط

 ال
ضب

ح�
لي 

ضغي
لت�

ء ا
لأدا

ا
جي

تي
رتا

ل�ض
وا

نه
جلا

ة و
دار

الإ
�س 

جمل
ية

يذ
نف

الت
رة 

لإدا
وا

36



37

الأع�ضاء
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الأع�ضاء غري التنفيذيني
 - 500٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000   التنفيذية   -  -  400٫000  -  - 157٫519** 12٫000  15٫000  215٫481 م. مبارك بن عبداهلل اخلفرة

 - 474٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000   التنفيذية   -  - 374٫000 -  -  -  12٫000  12٫000  350٫000 د. طالل بن علي ال�ساعر
 التنفيذية/ -  - 350٫000 -  -  -  15٫000  15٫000  320٫000 د. نزيه بن ح�سن ن�سيف 

املكافاآت والرت�سيحات
 100٫000 

50٫000 -  -  -  150٫000  - 500٫000 - 
 - 471٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000   التنفيذية   -  -  371٫000  -  -  -  9٫000  12٫000  350٫000 م. طالل بن اإبراهيم امليمان

480٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000   املراجعة   -  -  380٫000  -  -  -  15٫000  15٫000  350٫000 اأ. بدر بن علي الدخيل 
 - 468٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  368٫000  -  -  -  6٫000  12٫000  350٫000 اأ. ابراهيم بن علي القا�سي

الأع�ضاء امل�ضتقلون
 - 471٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  371٫000  -  -  -  6٫000  15٫000  350٫000 اأ. �سعود بن �سليمان اجلهني 

l 240٫000 50٫000 50٫000  املراجعة  190٫000 9٫000  6٫000  175٫000اأ. م�سعب بن �سليمان املهيدب
l 237٫000 50٫000 50٫000التنفيذية 187٫000 6٫000  6٫000  175٫000م. عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري

l 234٫000 50٫000 50٫000املكافاآت والرت�سيحات 184٫000 3٫000  6٫000  175٫000م. عبداللطيف بن خليفة امللحم
 -  237٫000  -  50٫000 -  -  -   50٫000  املكافاآت والرت�سيحات   -  -  187٫000  -  -  -  3٫000  9٫000  175٫000اأ. �سليمان بن عبدالقادر املهيدب*
 - 231٫000 -  50٫000 -  -  -   50٫000  املكافاآت والرت�سيحات   -  181٫000  -  -  - - 6٫000  175٫000م. �سالح بن عبدالوهاب الرتكيت*
r 299٫000 -  100٫000  -  -  -  100٫000   املراجعة   -  -  199٫000  -  -  -  15٫000  9٫000  175٫000اأ. �سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب - 

 -  4.842.000  -  1.100.000  -  -  -  1.100.000  -  - 3.742.000  -  -  157.519  111.000  138.000  3.335.481 املجموع 
اأع�صاء جلنة املراجعة من خارج املجل�ض

 -  56٫000  - - -  -  -  50٫000 6٫000 --- 6٫000 --اأ. حممد بن علي الكريدا 
 -  56.000  - - -  -  - 50.000 6.000 ---6.000--املجموع 

* يو�سي جمل�س الإدارة ب�سرف مكافاأة مقطوعة مببلغ 350 األف ريال لكل ع�سو من اأع�ساء املجل�س عن عام 2019م، وقد مت اإ�سافتها اإلى بنود جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية الثالثة والع�سرون للت�سويت عليها.
** يتم تاأمني �سيارة مع ا�ستهالكها ل�سعادة رئي�س املجل�س.

مكافآت وتعويضات كبار التنفيذيين:  10-1
�ضبعة من كبار التنفيذيني ممن تلقوا اأعلى املكافاآت والتعوي�ضات مبا فيهم املدير التنفيذي واملدير املايلبالريالت

21٫716٫190الرواتب والتعوي�سات
18٫224٫346املكافاآت الدورية وال�سنوية

243٫464تعوي�سات ومزايا عينية
40.184.000املجموع

l بداأت ع�سويته يف جمل�س الإدارة مع بداية الدورة احلالية للمجل�س بتاريخ 2019/07/06م.
*انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بنهاية الدورة ال�سابقة للمجل�س بتاريخ 2019/07/05م.

r انتهت ع�سويته يف جمل�س الإدارة بتاريخ 2019/07/05م وا�ستمرت ع�سويته كرئي�س للجنة املراجعة يف الدورة احلالية للمجل�س التي بداأت بتاريخ 2019/07/06م.



اإليرادات حسب النشاط )بآالف الرياالت(:  1-2

الن�صاط
اإيرادات الن�صاط الكلياإيرادات الن�صاط طبقًا للمعايري الدولية

الن�ضبةالإيراداتالن�ضبةالإيرادات

86%608٫166٫344%1٫809٫124البرتوكيماويات
14%401٫278٫836%1٫209٫825ال�سناعات التحويلية والأخرى

100%9٫455٫180     100%3٫018٫949الجمايل 
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ال�سناعات التحويلية
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اإيرادات الن�ساط الكلياإيرادات الن�ساط طبقًا للمعايري الدولية
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التوزيع الجغرافي لإليرادات )بآالف الرياالت(:  2-2
تتكون اإيرادات ال�سركة املحققة ب�سكل رئي�س من نتائج ت�سويق املنتجات البرتوكيماوية وال�سناعية الأخرى وفق القوائم املالية املراجعة واملعدة ح�سب املعايري الدولية IFRS، كما يلي:

الن�ضبةاملجموعال�صناعات التحويلية واأخرىالبرتوكيماويات املنطقة

37%911٫240219٫8251٫131٫065ال�سرق الو�سط واآ�سيا
6%11٫228159٫089170٫317اأفريقيا
4%74٫59840٫622115٫220اأوروبا

52%808٫398762٫3301٫570٫728اململكة العربية ال�سعودية
1%3٫66027٫95931٫619اأخرى

100%1٫809٫1241٫209٫8253٫018٫949الجمايل
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الخطط والتوقعات المستقبلية والمشروعات الجديدة واألحداث الجوهرية:  3-2
اأ - اخلطط والتوقعات امل�ضتقبلية

حتر�س ال�سركة على تطوير اأعمالها وتخطط دومًا لال�ستمرار يف حت�سني اأدائها، وتعزيز مكت�سباتها، وتطوير قدراتها، مما ي�سهم ـ مب�سيئة اهلل ـ يف منو الأرباح وحقوق امل�ساهمني. وفيما يتعلق 
بالتوقعات امل�ستقبلية اخلا�سة باأ�سعار منتجات ال�سركة الرئي�سة كاملنتجات البرتوكيماوية وال�سناعية يف الأ�سواق العاملية، فاإن من ال�سعب التنبوؤ بها بدقة، لرتباطها بعدد من املوؤثرات القت�سادية 

العاملية املتغرية التي توؤثر على حجم العر�س والطلب يف تلك الأ�سواق.
ب – امل�ضروعات اجلديدة

عملت الت�سنيع من خالل وحدة اأعمال التعدين على ا�ستكمال الأعمال اخلا�سة مب�سنع رابع كلوريد التيتانيوم والذي �سيقوم بتوفري املادة اخلام مل�سنع التيتانيوم ال�سفنجي بينبع، وقد مت ت�سغيل 
امل�سروع بنجاح ومت تزويد م�سنع التيتانيوم ال�سفنجي باملادة اخلام ال�سرورية لبدء الأعمال الت�سغيلية، حيث بداأ الت�سغيل التجريبي للم�سنع يف �سهر �سبتمرب 2019م. وينتج امل�سروع اجلديد مادة 
التيتانيوم ال�سفجني وهو منتج ا�سرتاتيجي يعزز من تناف�سية املنتج ال�سعودي على امل�ستوى العاملي وي�ستخدم يف ال�سناعات احلديثة مثل �سناعة الطريان بالإ�سافة اإلى �سناعات حتلية املياه 

والبرتول والغاز وال�سناعات البرتوكيماوية.
اأما بالن�سبة مل�سروع معاجلة مادة الملنيت لإنتاج خام التيتانيوم عايل النقاء، فيتوقع اأن يتم اإعادة ت�سغيله خالل الن�سف الثاين من عام 2020، وذلك بعد اإجراء درا�سة حتليلية مب�ساركة خرباء 
عامليني يف املجال تو�سلوا فيها اإلى حتديد الأ�سباب الرئي�سية التي اأدت اإلى اإطفاء الفرن، واتفقوا على خطة عملية لالإ�سالح، ول زال العمل جاريا لتنفيذها مع �سركة )اوتوتيك( املقاول امل�سوؤول 

عن ت�سميم وتوريد وتركيب امل�سنع والتي �ستتحمل تكاليف اإعادة الت�سميم. وبعد النتهاء من اإ�سالح الفرن الأول ودخوله مرحلة الت�سغيل التجاري ف�سوف يتم التح�سري لت�سغيل الفرن الثاين.
ج – الأحداث اجلوهرية

بعد موافقة جلنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على �سراء �سركة ترونوك�س ليمتد اآي. �سي )�سركة ترونوك�س( لن�ساط ثاين اأك�سيد التيتانيوم من ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل( 
التابعة ل�سركة الت�سنيع الوطنية، حيث اأ�سدرت اللجنة اأمرًا وقرارًا ت�سمح فيه با�ستكمال ال�سفقة ب�سرط بيع  �سركة كري�ستل ن�ساط ثاين اأك�سيد التيتانيوم يف �سمال اأمريكا ل�سركة اإيه اإن اإي اأو 

اإ�س انرتبريايزيز، وهي ق�سم من �سركة اإيه اإن اإي اأو اإ�س )�سركة اإيه اإن اإي اأو اإ�س(.
وبهذا مت اإنهاء ال�سفقة املربمة بني �سركة كري�ستل و�سركة ترونوك�س بتاريخ 10 اأبريل 2019م. ونتيجة لذلك ت�سلمت �سركة كري�ستل مقابل نقدي قدره مليار و�ستمائة وثالثة و�سبعون مليون دولر 
اأمريكي )1٫673 مليار دولر اأمريكي( ) ما يعادل 6٫274 مليار ريال �سعودي( وما ن�سبته 24% من راأ�س مال �سركة ترونوك�س. ومت ا�ستخدام اجلزء الأكرب من املقابل النقدي لل�سفقة ل�سداد 
القرو�س البنكية القائمة ل�سركة كري�ستل واملوحدة يف القوائم املالية ل�سركة الت�سنيع الوطنية . ومت ا�ستبعاد اأ�سول وخ�سوم �سركة كري�ستل من القوائم املالية املوحدة الأولية ل�سركة الت�سنيع فى 
الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2019م ومت ت�سنيف ال�ستثمار يف �سركة ترونوك�س كا�ستثمار فى �سركة �سقيقة يف القوائم املالية. كما مت ت�سجيل ح�سة ال�سركة من الأثر املايل الإيجابي كربح من تلك 

ال�سفقة وقدره 508 ماليني ريال �سعودي يف قائمة الدخل املوحد ل�سركة الت�سنيع يف الربع الثاين املنتهي يف 30 يونية 2019م.
 ومتكن ال�سفقة �سركتي كري�ستل وترونوك�س من دمج الأعمال التجارية التابعة لكل من ال�سركتني فيما يتعلق بالن�ساط العاملي لثاين اأك�سيد التيتانيوم، والتي ت�ستفيد من قاعدة اأ�سول عاملية 
التيتانيوم. كما متكن ال�سفقة �سركة الت�سنيع من الرتكيز على ن�ساط البرتوكيماويات، وال�سناعات التحويلية،  اأك�سيد  متكاملة لتحقيق النجاحات على املدى الطويل يف جمال �سناعة ثاين 

والبحث عن فر�س ا�ستثمارية ا�سرتاتيجية، بالإ�سافة اإلى اإ�سهام املقابل املايل لل�سفقة يف تخفي�س ن�سبة القرو�س اإلى حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل لل�سركة.
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الشركات التابعة والشقيقة:  4-2

ن�صاط ال�صركةمقر ال�ضركةا�ضم ال�ضركةم
راأ�س 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�سويق منتجاتها

2٫830٫000
موزعة على 

283٫000٫000 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 ريالت

م�ساهمة 
�سعودية
مقفلة

%60٫45

ال�سركة ال�سعودية لاليثيلني والبويل 2
ايثيلني

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

اإنتاج الإيثيلني والربوبلني لال�ستخدام يف ال�سناعات 
البال�ستيكية

ذات م�سوؤولية 2٫737٫520
حمدودة

%45٫34

ال�سركة ال�سعودية حلام�س 3
الأكريليك وم�ستقاته

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

ذات م�سوؤولية 1٫777٫000اإن�ساء وت�سغيل عدد من م�ساريع حام�س الأكريليك وم�ستقاته
حمدودة

%52٫29

ال�سركة ال�سعودية ملومنرات 4
الأكريليك املحدودة

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

اإنتاج حام�س الأكريليك اجلليدي وحام�س الأكريليك اخلام 
وبيوتايل اأكريليت

ذات م�سوؤولية 1٫084٫500
حمدودة

%39٫22

�سركة البوليمرات الكريليكية 5
ال�سعودية

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

ذات م�سوؤولية 416٫400اإنتاج البوليمرات فائقة المت�سا�س
حمدودة

%39٫22

�سركة البيوتانول ال�سعودية 6
املحدودة

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

ذات م�سوؤولية 486٫000اإنتاج البيوتانول
حمدودة

%17٫43

�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك 7
املحدودة )الرواد(

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف 
مدينة الريا�س

ذات م�سوؤولية 268٫000اإقامة امل�سروعات ال�سناعية البال�ستيكية والتحويلية
حمدودة

%100

�سركة الرواد العاملية للتغليف 8
املحدودة

مقرها ومقر عملياتها يف مدينة 
الدمام

ذات م�سوؤولية 130٫000اإنتاج اأغ�سية البويل بروبيلني والبويل اإثيلني
حمدودة

%100

�سركة الرواد الدولية لالأغ�سية 9
ال�سناعية

مقرها ومقر عملياتها يف مدينة 
الدمام

ذات م�سوؤولية 20٫000�سناعة الأغ�سية ال�سناعية
حمدودة

%100

�سركة كالرينت ال�سعودية للملونات 10
املحدودة

ذات م�سوؤولية 50٫000اإنتاج امللونات ال�سناعية والطالءمقرها الريا�س
حمدودة

%40

ال�سركة الوطنية 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 
والبويل بروبلني و�سلفات ال�سوديوم من البطاريات امل�ستهلكة

ذات م�سوؤولية 44٫000
حمدودة

%100

التقنية الرباعية لتدوير الر�سا�س 12
املحدودة

ذات م�سوؤولية 4٫000اإنتاج ر�سا�س نقي وخملوط وبويل بروبيلنيمقرها مدينة جدة
حمدودة

%100



ن�صاط ال�صركةمقر ال�ضركةا�ضم ال�ضركةم
راأ�س املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

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

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف 
مدينة الريا�س

ذات م�سوؤولية 60٫000اإنتاج بطاريات ال�سيارات
حمدودة

%90

ال�سركة الوطنية للت�سغيل 14
واخلدمات ال�سناعية املحدودة 

)خدمات( )حتت الت�سفية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها 
مدينة الريا�س

ذات م�سوؤولية 30٫000ت�سويق وبيع وتوزيع املنتجات ال�سناعية
حمدودة

%88٫33

ال�سركة الوطنية للت�سويق 15
واخلدمات ال�سناعية

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها 
مدينة الريا�س

ا�سترياد وت�سدير وجتارة اجلملة والتجزئة والت�سويق للغري 
وبيع وتوزيع املنتجات ال�سناعية

ذات م�سوؤولية 30
حمدودة

%100

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

تقدمي اخلدمات الفنية يف جمالت الفح�س والختبار، املعايرة مقرها مدينة الدمام
وال�سيانة واأنظمة اإدارة اجلودة داخل اململكة العربية ال�سعودية

ذات م�سوؤولية 7٫170
حمدودة

%73٫42

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

6٫800
)درهم اإماراتي(

ذات م�سوؤولية 
حمدودة

%73٫42

�سركة تلدين للحلول البال�ستيكية 18
املحدودة

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

ذات م�سوؤولية 210٫000
حمدودة

%100

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

�سراء وبيع وجتميع وتدوير البطاريات والبال�ستيك واملواد مقرها مدينة جدة
ال�سناعية

ذات م�سوؤولية 5٫000
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد 20
التيتانيوم املحدودة )كري�ستل(

اإدارة م�ساريع �سناعية لإنتاج وت�سويق مادة ثاين اأك�سيد مقرها مدينة جدة
التيتانيوم التي ت�ستخدم يف �سناعة الأ�سباغ والطالء والورق

ذات م�سوؤولية 2٫362٫500
حمدودة

%79

�سركة جممع �سناعات املعادن 21
املتطورة املحدودة )اأميك(

اإن�ساء واإدراة م�ساريع �سناعية ملعدن التيتانيوم واملواد مقرها مدينة جدة
املتعلقة به

ذات م�سوؤولية 1٫687٫500
حمدودة

%89٫5

�سركة جممع �سناعات املعادن 22
املتطورة وتوهو للتيتانيوم املحدودة

ذات م�سوؤولية 450٫000اإنتاج مادة التيتانيوم الإ�سفنجيمقرها مدينة ينبع
حمدودة

%58٫18

�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق 23
البرتوكيماويات

ذات م�سوؤولية 5٫000ت�سويق املواد الكيماوية والبرتوكيماوية والبال�ستيكيةمقرها الرئي�س مدينة الريا�س
حمدودة

%100
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ن�صاط ال�صركةمقر ال�ضركةا�ضم ال�ضركةم
راأ�س املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

مقرها ومقر عملياتها الرئي�س يف ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات24
مدينة اجلبيل ال�سناعية

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

ذات م�سوؤولية 600٫000
حمدودة

%75

�سركة نربا�س الوطنية للتقنية 25
املحدودة

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

تطوير اجلانب الفني والعلمي لل�سناعات الكيماوية وما يرتبط 
بها

ذات م�سوؤولية 6٫500
حمدودة

%100

ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك 26
املعادن )معدنية(

مقرها واملقر الرئي�س لعملياتها 
مدينة اجلبيل ال�سناعية

281٫121ال�سناعات احلديدية التحويلية والهند�سية الأ�سا�سية
موزعة على 

28٫112٫089 �سهمًا 
قيمة كل �سهم 10 

ريالت

م�ساهمة 
�سعودية

%35٫47

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

ن�صاط ال�صركةمقر ال�ضركةا�ضم ال�ضركةم
راأ�س املال باآلف 

الريالت
امللكيةنوعها

ال�سركة الوطنية الدولية للتطوير 1
ال�سناعي

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

%100

ال�سركة الوطنية اخلليجية لتقنية 2
البرتوكيماويات

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

%100

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

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

%100

�سركة الت�سنيع الوطنية 4
للبرتوكيماويات

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

ذات م�سوؤولية 500
حمدودة

%100



القروض والصكوك التي حصلت عليها الشـــركة وشـــركاتها التابعة حســـب القوائم المالية المراجعة وفق معايير   5-2
:IFRS المحاسبة الدولية

اجلهة املانحةمدة القر�سر�ضيد نهاية العامنقل التزامات/ا�ضتبعاد*املبالغ املدفوعة �ضدادا للقر�سر�صيد م�صاف خالل العامر�ضيد بداية العاماأ�ضل مبلغ القر�ساإي�ضاحال�ضركة

�سركة الت�سنيع 
الوطنية

 عدة جهات 7  �سنوات- -)2٫000٫000( - 2٫000٫000 2٫000٫000 �سكوك 
 عدة جهات 7 -10 �سنوات5٫000٫000-)3٫680٫012 (3٫680٫0125٫000٫000 3٫915٫152 قرو�س طويلة الأجل 

  5.000.000- 5.680.012 5.000.000 5.680.012 5.915.152 املجموع
ال�سركة الوطنية
لثاين اأوك�سيد 

التيتانيوم املحدودة

 عدة جهات 3 -10 �سنوات- )71٫905( )5٫641٫986(-7٫288٫0175٫713٫891قرو�س طويلة الأجل 
 عدة جهات  �سنة - )5٫029(--30٫4815٫029قرو�س ق�سرية الأجل 

  - )76.934()5.641.986(-7.318.4985.718.919املجموع
�سركة جممع

�سناعات املعادن 
املتطورة املحدودة

 عدة جهات 5 �سنوات1٫100٫000  )243٫143( )105٫845(-1٫448٫988 2٫796٫937 قرو�س طويلة الأجل 
 ------قرو�س ق�سرية الجل 

  1.100.000 )243.143()105.845(-1.448.988 2.796.937 املجموع

ال�سركة ال�سعودية 
حلام�س الأكريليك

 عدة جهات 5 - 9 �سنوات1٫082٫140 - )47٫755(-1٫129٫895 1٫312٫990 قرو�س طويلة الأجل 
  ------قرو�س ق�سرية الجل 

  1.082.140 - )47.755(-1.129.895 1.312.990  املجموع 
�سركة الرواد

الوطنية للبال�ستيك 
املحدودة )املوحدة(

 عدة جهات 3 - 5 �سنوات106٫832 - )12٫400(-744٫180119٫232 قرو�س طويلة الأجل 
البنك ال�سعودي لال�ستثمار  �سنة 29٫000- )47٫500(38٫50031٫50045٫000قرو�س ق�سرية الجل 

  135.832- )59.900(782.680150.73245.000املجموع

�سركة تلدين للحلول 
البال�ستيكية

عدة جهات3-6 �سنوات192٫683- )95٫665(481٫950256٫08932٫260قرو�س طويلة الأجل 
------قرو�س ق�سرية الجل 

192.683- )95.665(481.950256.08932.260املجموع

ال�سركة ال�سعودية 
r للبيتانول

�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي5 �سنوات214٫979- )29٫997( -288٫333244٫976قرو�س طويلة الأجل 
------قرو�س ق�سرية الجل 

214.979- )29.997( -288.333244.976املجموع
7.725.633 )320.077( )11.661.160(18.896.54114.629.6105.077.260اإجمايل القرو�س

م�ساريف متويلية 
موؤجلة وتعديالت 

اأخرى
)138٫116( )141.656(

  14.491.4947.583.977 �ضايف القرو�س
املبالغ باآلف الريالت ال�سعودية.

* مت نقل 243 مليون ريال من القرو�س اإلى اإحدى ال�سركات الزميلة خالل العام ومت ا�ستبعاد 81 مليون من القرو�س بعد اإمتام �سفقة كري�ستل.
r موحدة جزئيًا )%33٫33(.
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تفاصيل القروض )بآالف الرياالت(:  6-2

الن�ضبةاملبلغاجلهة املانحة

80٫3%6٫207٫373بنوك داخلية
19٫7%1٫518٫260 �سندوق التنمية ال�سناعية

100٫0%7٫725٫633اإجمايل القرو�س

%19٫7
�سندوق التنمية ال�سناعية

%80٫3
بنوك داخلية



وصف أنشطة أدوات الدين:  7-2
اأدوات الدين القابلة للتحويل

مل تقم ال�سركة خالل عام 2019م باإ�سدار اأو منح اأية اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حقوق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حقوق م�سابهة.
حقوق التحويل اأو الكتتاب مبوجب اأدوات الدين

مل تقم ال�سركة خالل عام 2019م باإ�سدار اأو منح اأية حقوق حتويل اأو اكتتاب مبوجب اأدوات دين قابلة للتحويل اإلى اأ�سهم اأو اإلى اأية حقوق خيار اأو مذكرات اكتتاب اأو اأية حقوق م�سابهة.
حقوق اأدوات الدين القابلة لال�ضرتداد

ل يوجد لدى ال�سركة اأي اأدوات دين قابلة لال�سرتداد اأو ال�سراء اأو الإلغاء خالل عام 2019م.

النتائج التشغيلية:  8-2
بلغ �سايف اخل�سارة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م مبلغ )1٫580( مليون ريال مقارنة ب�سايف اأرباح قدرها 1٫202 مليون ريال لفرتة العام املايل املا�سي 2018م. ويعود �سبب النخفا�س يف 
�سايف الربح ب�سكل رئي�س اإلى ت�سجيل خ�سارة اعادة التقييم والبالغة 1٫45 مليار ريال من بيع اأ�سول �سركة كري�ستل الى �سركة ترونك�س ، وكذلك انخفا�س يف قيمة بع�س الأ�سول غري املتداولة مببلغ وقدره 
411 مليون ريال اإ�سافة الى ت�سجيل خم�س�س الدعم املايل املتعلق مبجمع الأكريليك مببلغ وقدره 219 مليون ريال. ومت احلد من الأثر ال�سلبي لهذه البنود »غري النقدية«  جزئيا بت�سجيل الربح املتعلق ببيع 
اأ�سول �سركة كري�ستل والبالغ 402 مليون ريال، وذلك  نتيجة الفرق بني اإعادة تقييم �سايف الأ�سول املباعة من �سركة كري�ستل والقيمة امل�ستلمة عند اإغالق ال�سفقة بتاريخ )10 ابريل 2019م( وانخفا�س 
امل�ساريف العمومية والإدارية وخم�س�س الزكاة، كما انخف�س �سايف الربح ب�سبب انخفا�س متو�سط اأ�سعار البيع ملعظم املنتجات وانخفا�س ح�سة ال�سركة من اأرباح ال�ستثمارات يف ال�سركات الزميلة 
وامل�ساريع امل�سرتكة.علما ان التاثري »غري النقدي« الناجت عن تعديالت املعاجلة املحا�سبية ل�سعر ال�سراء املتعلقة بال�ستثمار يف �سركة ترونك�س �سيتم النتهاء منه بعد مراجعته وت�سجيله  خالل اثنا ع�سر �سهرا 

من تاريخ ال�سفقة )10 ابريل 2019م( مبا يتما�سى مع معايري املحا�سبة الدولية للتقرير املايل. 

الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية )بآالف الرياالت(*:  9-2
مالحظاتن�ضبة التغيريالتغيريات20192018

 ب�سبب انخفا�س متو�سط اأ�سعار املبيعات.-2%)46٫390( 3٫065٫339 3.018.949 املبيعات/اليرادات
 ب�سبب انخفا�س متو�سط اأ�سعار املواد اخلام.-1%)18٫907( 2.617.6932٫636٫600تكاليف املبيعات/اليرادات

 ب�سبب انخفا�س متو�سط اأ�سعار املبيعات.-6%)27٫483(401.256428٫739جممل الربح

 ب�سبب زيادة الدعم املايل مبجمع الأكريليك.-307%)486٫231(158٫131)328.096(ايرادات ت�سغيلية- اأخرى

اإنتاج -8%)65٫911(804.015869٫926م�سروفات ت�سغيلية- اأخرى تكاليف  اإلى  بالإ�سافة  2018م  العام  يف  اأخرى  ا�سثمارات  يف  اطفاء  م�ساريف  ب�سبب 
AMIC جتريبي يف العام 2018م ل�سركة

اإلى -70%)736٫785(313.0751٫049٫860الربح )اخل�سارة( الت�سغيلي اإ�سافة  امل�سرتكة  وامل�ساريع  الزميلة  ال�سركات  اأرباح  ال�سركة يف  انخفا�س ح�سة  ب�سبب   
ت�سجيل خم�س�س هبوط يف اأ�سول غري متداولة لبع�س ال�سركات التابعة.

*مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام املقارنة للفرتة املا�سية مبا يتنا�سب مع عر�س الفرتة احلالية لتتنا�سب مع متطلبات املعايري الدولية.
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أصول وخصوم الشركة ونتائج أعمالها للسنوات المالية الخمس األخيرة )بآالف الرياالت(:  10-2
تتمتع �سركة الت�سنيع الوطنية مبركز مايل وموؤ�سرات مالية جيدة، ويو�سح اجلدول التايل نتائج الأعمال لل�سنوات املالية اخلم�س الأخرية:

 2019201820172016   2015*    
15٫145٫511 8٫619٫532 10٫796٫424 3.018.94911٫439٫283الإيرادات

12٫932٫764 7٫712٫493 8٫692٫257 2.617.6938٫379٫940تكاليف الإيرادات
2٫212٫747 907٫039 2٫104٫167 401.2563٫059٫343جممل الربح
 )1٫423٫097(101٫423 716٫156 1٫202٫094)1.579.530(�سايف الربح

13٫018٫776 8٫474٫940 9٫640٫160 5.538.3869٫840٫282ال�سول املتداولة
31٫956٫272 24٫110٫531 24٫353٫034 17.262.90123٫725٫559ال�سول غري املتداولة

44٫975٫048 32٫585٫471 33٫993٫194 22.939.49933٫565٫841اجمايل ال�سول
9٫974٫198 6٫554٫481 5٫574٫028 3.874.9858٫082٫120اخل�سوم املتداولة

21٫252٫739 15٫486٫203 16٫629٫614 8.409.76712٫694٫983اخل�سوم غري املتداولة
31٫226٫937 22٫040٫684 22٫203٫642 12.284.75220٫777٫103اجمايل اخل�سوم

.IFRS مت اإعداد القوائم املالية ح�سب املعايري ال�سعودية املعتمدة يف ذلك التاريخ وبعد ذلك مت الإعداد ح�سب املعايري الدولية*

إيضاح ألي اختالف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:  11-2
.SOCPA واملعتمدة من الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني IFRS اأعدت ال�سركة قوائمها املالية عن العام املايل 2019م بالإ�سافة لأرقام املقارنة للعام 2018م مبا يتوافق مع معايري املحا�سبة الدولية



ما طبق من الئحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك:  1-3
ال�سعودية وتعديالتها،  ال�سوق املالية يف اململكة العربية  ال�سركات ال�سادرة عن هيئة  الواردة يف لئحة حوكمة  ال�سركة جميع الأحكام  ا�ستمراراً للعمل مببداأ الإف�ساح وال�سفافية، تطبق 

با�ستثناء الأحكام الواردة اأدناه.

اأ�صباب عدم التطبيقن�س املادة / الفقرة التي مل يتم تطبيقهارقم املادة / الفقرة

عوار�س ال�ستقالل – اأن يكون )ع�سو جمل�س الإدارة( اأم�سى ما يزيد 20)ج(-10
على ت�سع �سنوات مت�سلة اأو منف�سلة يف ع�سوية جمل�س اإدارة ال�سركة. 

مت تطبيقها يف دورة املجل�س التي بداأت بتاريخ 2019/7/6م 

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

هذه الفقرة ا�سرت�سادية ويُن�ّس نظام ال�سركة الأ�سا�س على عقد اأربع )4( اجتماعات يف 
ْد الفا�سل الزمني بني الجتماعات بح�سب تقدير جمل�س  ال�سنة الواحدة كحد اأدنى، ويحَدّ

الإدارة. 

�سر 38 اأمــني  يف  توافرها  الواجب  ال�سروط  حتديد  الإدارة  جمل�س  على 
جمل�س الإدارة، على اأن تت�سمن اأًيا مما يلي: 

- اأن يكون حا�ساًل على �سهادة جامعية يف القانون اأو املالية اأو املحا�سبة 
اأو ما يعادلها، واأن تكون لديه خربة عملية ذات �سلة ل تقل  اأو الإدارة 

عن ثالث )3( �سنوات.
- اأن تكون لديه خربة عملية ذات �سلة ل تقل عن خم�س )5( �سنوات.

اأمني �سر جمل�س الإدارة حا�سل على �سهادة جامعية يف القانون ولديه خربة تزيد عن اأحد 
ع�سر عامًا )11(  يف نف�س جمال التخ�س�س.

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

الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  بع�س  قبل  من  تدريبية  دورات  ح�سور  مت  وقد  ا�سرت�سادية  املادة 
بالإ�سافة اإلى بع�س التنفيذيني يف ال�سركة. 

الآليات 41  – الرت�سيحات  جلنة  اقللرتاح  على  بناًء   – الإدارة  جمل�س  ي�سع 
�سنويًا  التنفيذية  والإدارة  وجلانه  واأع�سائه  املجل�س  اأداء  لتقييم  الالزمة 
وذلك من خالل موؤ�سرات قيا�س اأداء منا�سبة ترتبط مبدى حتقيق الأهداف 

ال�سرتاتيجية لل�سركة وجودة اإدارة املخاطر وكفاية اأنظمة الرقابة. 

اأداء املجل�س حالًيا عن طريق ا�ستبيان �سنوي يجيب  املادة ا�سرت�سادية وتتم عملية تقييم 
عليه الأع�ساء.
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اأ�صباب عدم التطبيقن�س املادة / الفقرة التي مل يتم تطبيقهارقم املادة / الفقرة

هذه املواد ا�سرت�سادية، علًما باأن جلنة املراجعة تغّطي معظم تلك املهام، ومل تقم ال�سركة ت�سكيل واخت�سا�سات واجتماعات جلنة املخاطر.70 و71 و 72
حالًيا بتاأ�سي�س جلنة منبثقة عن جمل�س الإدارة لإدارة املخاطر، ولكن لدى ال�سركة العديد 
ت�سكيل جلنة  اأثرها. كما مت  وتقليل  املخاطر  بللاإدارة  وال�سيا�سات اخلا�سة  الإجللراءات  من 

خمت�سة باملخاطر من الإدارة التنفيذية بال�سركة.
ال�سركات، 95 بحوكمة  خمت�سة  جلنة  الإدارة  جمل�س  ت�سكيل  حــال  يف 

الرابعة  املادة  مبوجب  املقررة  الخت�سا�سات  اإليها  يفو�س  اأن  فعليه 
اأي مو�سوعات  اللجنة متابعة  والت�سعني من هذه الالئحة، وعلى هذه 
الأقل،  �سنويًا على  الإدارة،  وتزويد جمل�س  تطبيقات احلوكمة،  ب�ساأن 

بالتقارير والتو�سيات التي تتو�سل اإليها.

املادة ا�سرت�سادية وتتم تغطية متطلبات احلوكمة من قبل كل من الإدارة القانونية واإدارة 
عالقات امل�ستثمرين.

المخاطر وسياسة الشركة في إدارتها ومراقبتها:  2-3
بحكم عملها ب�سكل رئي�س  يف �سناعة البرتوكيماويات، تواجه جمموعة �سركات الت�سنيع تغيريات يف بيئة الأعمال ، مبا يف ذلك التغريات اجليو�سيا�سية والقت�سادية ، مما ينتج عنه مزيد 
من الفر�س والتحديات يف �سوق العمل. وقامت ال�سركة بتطوير ال�سيا�سات والأطر والإجراءات الالزمة بناًء على املعايري املتعارف عليها دوليًا لإدارة املخاطر واحلد من تاأثرياتها ال�سلبية 
وال�ستثمار يف الفر�س الإيجابية. كما �سهد عام 2019م مراجعة برنامج اإدارة املخاطر ب�سكل كبري، وهو ما ي�سمن حتديد اأهم املخاطر املحتملة يف الوقت املنا�سب مبا يف ذلك املخاطر 

النا�سئة، وحتليلها وحتديد حجمها واإدارتها بفاعلية واإحاطة جمل�س الإدارة بها ب�سكل دوري.
وحت�سل ال�سركة على اجلزء الأكرب من اللقيم داخل اململكة من املورد الرئي�س )اأرامكو ال�سعودية( بالأ�سعار املماثلة لأ�سعار �سركات البرتوكيماويات يف ال�سعودية، واأي تغيري يف اأ�سعار  اللقيم 
واأ�سعار الطاقة �سوف يوؤثر على ربحية ال�سركة، و �ست�ستمر ال�سركة يف تنفيذ برامج حت�سني الأداء وتر�سيد النفقات للتقليل من اأثر ذلك باإذن اهلل. كما اأن ال�سركة معر�سة اأي�سًا لتقلبات 
اأ�سعار املنتجات البرتوكيماوية وال�سناعية ولهذا �سوف تعمل على احلد من تلك التاأثريات من خالل تقليل تكاليف الإنتاج مع احلفاظ على معدلت اجلودة والأمان، 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�سوق وخماطر الئتمان وخماطر ال�سيولة، وتدارهذه املخاطر من خالل عملية حتديد وقيا�س 
ومراقبة م�ستمرة. وت�سعى ال�سركة للحد من اآثار هذه املخاطر املالية بطرق متعددة، مبا يف ذلك امل�ستقات املالية املنا�سبة للتحوط من خماطر �سرف العمالت الأجنبية واأ�سعار الفائدة على 

القرو�س، والتاأمني على خماطر الئتمان. ول 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 تواجهها وتقييمها وتعمل على 

معاجلتها بالطرق املنا�سبة  لتفاديها اأو التقليل من تاأثرياتها ال�سلبية على م�سرية عمل ال�سركة، وكذلك لال�ستعداد واجلاهزية للتعامل مع اأية خماطر م�ستقبلية حمتملة. 
ونظرًا لتف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد )كوفيد-19( يف جميع اأنحاء العامل خالل عام 2020، مما ت�سبب يف ا�سرار كبرية لالقت�ساد العاملي واأثر ب�سكل �سلبي على اأ�سعار النفط وال�سلع، فال 
زال الو�سع غري م�ستقر اإلى حد كبري ول ميكن التنبوؤ بتاثري ذلك ب�سكل معقول على جميع اأعمال املجموعة. وتوا�سل الإدارة الرتكيز على �سالمة املوظفني وامل�سانع مع ا�ستمرارية الأعمال 

يف جميع املجالت الت�سغيلية.



نتائج المراجعة الســـنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشـــركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في   3-3
مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة

لدى ال�سركة اإدارة مراجعة داخلية م�ستقلة تتبع فنيا مبا�سرة للجنة املراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها وفقا لالئحة املراجعة الداخلية املعتمدة. حيث قامت اإدارة املراجعة الداخلية بتنفيذ 
الأن�سطة  الأكرث على  العام، مع تركيزها  والتي مت اعتمادها من قبل جلنة املراجعة يف بدايه  اأهم املخاطر  اأ�سا�س  الداخلية املعدة على  العام وفقًا خلطة املراجعة  اأعمالها خالل  جميع 
والعمليات ذات املخاطر العالية مبا ي�ساعد يف حتقيق اأهداف ال�سركة وحماية اأ�سولها حيث مت تنفيذ عدد من عمليات املراجعة الداخلية بهدف حتديد مدى كفاءة وفاعلية نظام واإجراءات 
الرقابة الداخلية ومت مناق�سة و اإر�سال نتائجها اإلى الإدارات والقطاعات ذات العالقة يف ال�سركة من اأجل درا�سة ومعاجلة امللحوظات والتو�سيات وو�سع الإجراءات الت�سحيحية الالزمة 
ومتابعة تنفيذها واإقفالها وفق التواريخ املتفق عليها والرفع اإلى جلنة املراجعة ب�سكل دوري مبا مت اإجنازه مع التحديات واملخاطر التي قد تن�ساأ من عدم اقفال تلك امللحو�سات و التو�سيات.

واطلعت جلنة املراجعة على اإجراءات ال�سبط والتدقيق الداخلي يف حدود املهام والأعمال املخططة واملحدودة التي مت اختبارها من قبل اإدارة املراجعة الداخلية وبعد املناق�سة مع ال�سركة  
ومراجع احل�سابات اخلارجي على نتائج الأعمال ربع ال�سنوية وال�سنوية، ولذلك فاإن جلنة املراجعة ميكنها اإعطاء تاأكيد معقول عن اأنظمة الرقابة الداخلية يف ال�سركة ومل يتبني لها وجود 
ما ينبغي الإ�سارة اإليه اأو ُيعتقد معه وجود �سعف اأو خلل جوهري يف اأنظمة و�سيا�سات واإجراءات الرقابة الداخلية يف ال�سركة. و ل توجد تو�سيات من جلنة املراجعة تتعار�س مع قرارات 

جمل�س الإدارة خالل عام 2019م.

توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.  4-3
يوجد لدى ال�سركة اإدارة متخ�س�سة يف املراجعة الداخلية تتبع فنيًا للجنة املراجعة وتقوم مبراجعة اأعمال ال�سركة الرئي�سة و�سركاتها التابعة.

توصيـــات لجنة المراجعة التـــي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلـــس اإلدارة، أو التي رفض المجلس   5-3
األخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، 

ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم األخذ بها:
ل يوجد اأي  تعار�س بني تو�سيات جلنة املراجعة وقرارات جمل�س الإدارة خالل عام 2019م.

اإلفصاحات واإلقرارات:  6-3
1- تعار�س امل�ضالح

يقر جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة ما عدا ما مت ذكره يف البند )3-12(. كملا 
اأن ال�سركة مل تقر�س اأو ت�سمن اأيًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة لقاء اأي قر�س اأو التزام اأيًا كان نوعه.
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2- املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
مل تكن هناك اأي عقود مع اأطراف ذوي عالقة باأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو نوابه اأو املدير املايل اأو اأي من اأقاربهم ما عدا ما مت ذكره يف البند )12-3(.

3 -  يقر جمل�س 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 يوجد اأي �سك يذكر ب�ساأن قدرة ال�سركة على موا�سلة ن�ساطها. 

راأي مراجع احل�ضابات يف القوائم املالية   - 4
يظهر تقرير مراجع احل�سابات اأن القوائم املالية لل�سركة خالية من اأية اأخطاء جوهرية اأو حتفظات.

مراجعو حسابات الشركة:  7-3
اقرت اجلمعية العامة غري العادية الع�سرون يف اجتماعها املنعقد بتاريخ 2019/04/25م  م بناًء على تو�سية جلنة املراجعة ب�ساأن تعيني ال�سادة/ �سركة الدكتور حممد العمري و�سركاه 
)BDO( مراجعًا حل�سابات ال�سركة وذلك لفح�س ومراجعة وتدقيق القوائم املالية للربع الثاين والثالث وال�سنوي من العام املايل 2019م ، وللربع الأول من العام 2020م وحتديد اأتعابه. 

بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور االجتماعات  8-3

ال�ضمم
�ضجل احل�ضور

اإجتماع اجلمعية العامة غري العادية التا�سع ع�سر  بتاريخ 
2019/04/25م

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

√اأ.�سامي بن عبدالعزيز ال�سنيرب 10



سياسة توزيع األرباح:   9-3
توزيع الأرباح من �سالحيات اجلمعية العامة بناء على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة، ويعتمد ب�سكل رئي�س على مقدار الأرباح ال�سافية املحققة يف كل عام وحجم الإنفاق املتوقع على امل�ساريع ال�ستثمارية 

امل�ستقبلية، والتدفقات النقدية املتوقعة وجدولة القرو�س و�سروط �سدادها والو�سع املايل لل�سركة واملناخ القت�سادي العام. 
وتتلخ�س ال�سيا�سة العامة لتوزيع الأرباح بح�سب ن�س املادة 19-4 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، باأن توزع اأرباح ال�سركة ال�سافية ال�سنوية بعد خ�سم جميع امل�سروفات العمومية والتكاليف الأخرى على 

الوجه التايل:
اأ( جتنيب الزكاة املفرو�سة �سرعًا.

ب( مع مراعات ما تق�سي به الأنظمة الأخرى ذات العالقة يتم جتنيب 10% كاحتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور 30% من راأ�س املال املدفوع.
ج( توزيع دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.

د( توزيع الباقي للم�ساهمني كح�سة اإ�سافية من الأرباح مع مراعاة اأحكام املادتني 14-10 )ب( 19-5. ونتيجة لنتائج ال�سركة املالية وتدفقاتها النقدية، مل يو�س جمل�س اإدارة ال�سركة للجمعية العامة 
بتوزيع اأرباح نقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2019م.

عالقات المستثمرين:  10-3
تويل ال�سركة م�ساهميها وم�ستثمريها اأهمية كبرية وحتر�س دائمًا على اإجابة ا�ستف�ساراتهم وموافاتهم بنتائج الأداء واأحدث امل�ستجدات ال�سرتاتيجية ويف الوقت املنا�سب، وتوفر لهم ال�سبل املنا�سبة 
لالطالع اأوًل باأول على اأن�سطة ال�سركة وا�ستثماراتها ونتائجها املالية املوحدة وكل ما يهمهم عرب جمموعة من و�سائل الت�سال التي ت�ستمل على تقرير جمل�س الإدارة واجتماعات اجلمعية العمومية، 
الإف�ساحات امل�ستمرة املن�سورة على �سفحة اإعالنات ال�سركة مبوقع )تداول(، املعلومات املن�سورة على موقع ال�سركة على �سبكة الإنرتنت، وكذلك من خالل و�سائل الت�سال الأخرى، بالإ�سافة اإلى الرد 
على كافة ا�ستف�ساراتهم الواردة اإلى اإدارة عالقات امل�ستثمرين بال�سركة �سواء من خالل الربيد الإلكرتوين )investorrelations@tasnee.com(، اأو من من خالل الرد على اإت�سالتهم على 

الرقم املبا�سر لالإدارة.
بالإ�سافة اإلى ذلك قامت ال�سركة بتطوير حمرك بحث على موقعها الإلكرتوين للتي�سري على م�ساهميها من اأ�سحاب ال�سهادات الورقية وورثتهم للتاأكد من ملكياتهم لالأ�سهم وت�سهيل ال�ستف�سار عن 
ا�ستحقاق الأرباح غري امل�ستلمة لالأعوام ال�سابقة، اإن وجدت، ملراجعتها وتدقيقها ومن ثم ت�سليمها مل�ستحقيها. ونتيجة لذلك مت حتويل العديد من ال�سهادات الورقية اإلى املحافظ الإلكرتونية للم�ستثمرين 

بعد ا�ستكمال الإجراءات النظامية مع �سركة مركز اإيداع الأوراق املالية )اإيداع(.
وقد عقدت ال�سركة يف عام 2019م جمعية عامة غري عادية  بتاريخ 25 اأبريل 2019م، ومت من خاللها املوافقة على تقرير جمل�س الإدارة وتقريرمراجع احل�سابات وعلى القوائم املالية وعلى تعديل بع�س 
مواد نظام ال�سركة الأ�سا�س، كما متت املوافقة على الأعمال والعقود التي متت بني ال�سركة والأطراف ذوي العالقة. عالوة على ذلك، مت اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة لدورة جديدة تبداأ من تاريخ 
2019/07/06 وملدة ثالث �سنوات، كما مت الت�سويت على ت�سكيل جلنة املراجعة.  كذلك مت ا�ستخدام خيار الت�سويت الإلكرتوين )عن بعد( يف الت�سويت على بنود اجلمعية حيث بلغت ن�سبة امل�سوتني 

اإلكرتونيًا اأكرثمن 40% من اإجمايل عدد امل�سوتني على جدول الأعمال.
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تعمل اإدارة عالقات امل�ستثمرين يف ال�سركة على تطبيق اأف�سل املمار�سات ولذلك قامت الإدارة بالعمل على حتديث �سفحة عالقات امل�ستثمرين يف موقعها الإلكرتوين وحتديثة ليحتوى على جداول 
ور�سموم بيانية مقارنة لأداء ال�سركة لآخر ثالث �سنوات كما قامت الإدارة  بتحديث �سيا�سة �سكاوي امل�ستثمرين ومعاجلتها والعمل على الإجابة على جميع اأ�سئلتهم وا�ستف�ساراتهم يف ا�سرع وقت ممكن.

وت�ستمر اإدارة ال�سركة يف العمل مببداأ الإف�ساح وال�سفافية وتعمل دائمًا على ا�ستيفاء املتطلبات النظامية لهيئة �سوق املال و�سمان اللتزام بحماية حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب امل�سالح.

وصف ألي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت تعود ألشخاص )عدا مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم( أبلغوا الشركة   11-3
بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة واألربعين من قواعد التسجيل واإلدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خالل السنة المالية األخيرة:

ل يوجد.

وصف ألي صفقة بين الشركة وطرف ذي عالقة  12-3
اإجمايل قيمة ال�ضفقةمدتهانوع ال�ضفقةنوع العالقةالطرف ذو العالقة

ال�ساعر   علللللي  بللن  طلللالل  د/ 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�سلحة 
مبا�سرة

مع ع�سو جمل�س  فنية  تقدمي خدمات  اتفاقية  2019/10/01م  بتاريخ  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  اأبرمت 
الإدارة د. طالل ال�ساعر، وذلك لتقدمي خدمات وا�ست�سارات فنية.

�سنة واحدة تتجدد 
ب�سكل تلقائي ملدة 
مماثلة يف كل مرة

125٫000 ريال �سعودي، 
تدفع مع نهاية كل �سهر 

ميالدي طول مدة �سريان 
هذه التفاقية. 

ال�ساعر   علللللي  بللن  طلللالل  د/ 
نائب رئي�س جمل�س الإدارة

م�سلحة 
مبا�سرة

والبويل  لالإيثيلني  ال�سعودية  ال�سركة  وهي  الوطنية،  الت�سنيع  ل�سركة  التابعة  ال�سركات  اإحدى  اأبرمت 
�سركة  مع  بروبلني  والبويل  اإيثلني  البويل  ملادة  �سراء  لطلبات   2055007540 رقم  جتاري  �سجل  اإيثلني، 
ال�ساعر  ل�سركة  تابعة  �سركة  )وهي   4700015588 رقم  جتاري  �سجل  املحدودة،  التحويلية  ال�سناعات 

للتجارة وال�سناعة واملقاولت التي ميلك الع�سو د. طالل بن علي ال�ساعر 50% من ح�ستها(

يتم التوريد عن 
طريق طلبات �سراء 
ولي�س بعقود ذات 

مدة حمدودة.

)24٫438٫443( ريال 
�سعودي، وبلغ الر�سيد 
يف نهاية 2019م مبلغ 
5٫928٫727 ريال 

�سعودي
م/ طالل بن اإبراهيم امليمان

ع�سو جمل�س الإدارة
م�سلحة

غري مبا�سرة
ي�سغل  الفرن�سي )الذي  ال�سعودي  البنك  ائتمانية مع  ت�سهيالت  اتفاقية  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  اأبرمت 
الع�سو م/طالل بن اإبراهيم امليميان ع�سوية جمل�س اإدارته( مببلغ اإجمايل قدره 150 مليون ريال �سعودي 

تنتهي يف دي�سمرب 2023م. ول توجد اأي �سروط تف�سيلية.

5 �سنوات تنتهي يف 
2023/12/12م

150 مليون ريال �سعودي

م/ طالل بن اإبراهيم امليمان
ع�سو جمل�س الإدارة

م�سلحة
غري مبا�سرة

اأبرمت �سركة الت�سنيع الوطنية اتفاقية اإعادة متويل �سكوك مع البنك ال�سعودي الفرن�سي )الذي ي�سغل 
الع�سو م/طالل بن اإبراهيم امليمان ع�سوية جمل�س اإدارته( تنتهي يف مايو 2026م. ول توجد اأي �سروط 

تف�سيلية.

7 �سنوات تنتهي يف 
مايو 2026م

2 مليار ريال �سعودي

بيان ألي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح:  13-3
ل يوجد.



اإلفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه األسهم:  14-3
ل يوجد.

بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات لمصلحة موظفي الشركة:  15-3
قامت اإدارة املوارد الب�سرية مبراجعة برنامج القرو�س ال�سكنية  وحتديثه ملواكبة التغريات القت�سادية وتلبية احتياجات املوظفني ودرا�سة مقرتحاتهم للربنامج وتطبيقها، حيث و�سل 
اإجمايل مبالغ الربنامج ال�سكني يف مدن )الريا�س، الدمام ،اجلبيل( خالل 2019م مبلغ 28٫630٫547 ريال �سعودي، اإ�سافة اإلى ذلك قامت اإدارة املوارد الب�سرية بت�سميم واطالق 
مدخراتهم  من  وال�ستفادة  الدخار  على  وت�سجيعهم  املوظفني  لدى  املايل  الوعي  بناء  بهدف  املحلية  البنوك  اأحد  مع  بالتعاون  وذلك  ال�سعوديني  للموظفني  والدخار  للتوفري  برنامج 
وا�ستمراريتهم يف ال�سركة، كما يوفر الربنامج اخليار للم�سرتكني ل�ستثمار مدخراتهم يف املحافظ ال�ستثمارية التي يرونها منا�سبة، وو�سلت املبالغ التي مت ادخارها خالل 2019م مبلغ 

7٫511٫383 ريال �سعودي.

الزكاة والمدفوعات النظامية:  16-3

البيان

2019م

بيان الأ�ضبابو�ضف موجز لها
امل�ضدد

امل�صتحق حتى نهاية الفرتة 
املالية ال�ضنوية ومل ي�ضدد

184٫770٫539200٫105٫285الزكاة
و�سركاتها  القاب�سة  لل�سركة  املوحدة  الزكاة  ت�سمل 

التابعة والزكاة يف ال�سركات املختلطة والأخرى
اإلزامية

119٫825٫95712٫867٫498ال�سريبة
ت�سمل �سريبة الدخل و�سريبة الدخل املقدمة و�سريبة 

القيمة امل�سافة و�سريبة ال�ستقطاع
اإلزامية

اإلزاميةا�سرتاكات نظامية-72٫932٫718املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية

-1٫073٫679تكاليف تاأ�سريات وجوازات
والعودة  اخلروج  تاأ�سريات  مقابل  م�ستحقة  ر�سوم 

وجتديد اإقامات
اإلزامية

اإلزاميةر�سوم م�ستحقة مقابل ا�ستخراج وجتديد رخ�س العمل-4٫283٫123ر�سوم مكتب العمل
382.886.016212.972.783املجموع
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عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها:   17-3
اأ�ضباب الطلبتاريخ الطلبعدد الطلبات

اإجراءات ال�سركات2019/02/28م1
اإجراءات ال�سركات2019/04/10م2
اجلمعية العامة 2019/04/25م3
اإجراءات ال�سركات2019/06/11م4
اإجراءات ال�سركات2019/09/01م5
اإجراءات ال�سركات2019/12/31م6
اإجراءات ال�سركات2019/12/31م7

العقوبات والجزاءات والتدابير االحترازية والقيود االحتياطية المفروضة على الشركة:  18-3
لي�ست هناك اأية عقوبات اأو جزاءات اأو تدابري احرتازية اأو قيود احتياطية مفرو�سة على ال�سركة من الهيئة اأو من اأي جهة اإ�سرافية اأو تنظيمية اأو ق�سائية خالل عام 2019م.



التقنية واالبتكار:  1-4
متثل وحدة التقنية والبتكار بالت�سنيع ركنًا اأ�سا�سيًا يف ا�سرتاتيجية ال�سركة امل�ستقبلية والتى تتكامل مع روؤية اململكة 2030 وذلك با�ستخدام اأحدث التقنيات املتوفرة يف البحث والتطوير 
لتح�سني املنتجات احلالية وتطوير منتجات جديدة ت�ساف لقائمة املنتجات امل�سنعة يف ال�سركة. وتعتمد هذه الوحدة على نخبه من الباحثني املتخ�س�سني بكافة املجالت ذات العالقة 
وبخربات وا�سعة يف جمالت تقنيات املواد وحتليلها وعمليات حتويل املواد الى مواد ذات قيمة م�سافة مما ينعك�س اإيجابًا على اأداء ال�سركة. وتقوم وحدة التقنية والبتكار ومبا لها من 

اإمكانيات عالية مبهام الدعم الفنى لعمالء الت�سنيع وتطوير املنتجات البال�ستيكية وخدمات الفح�س املختربي للمواد الأولية والتحويلية.
اأنواع  متعددة من منتجات البوليمرات اخلا�سة ب�سناعة  ومتا�سيًا مع التنمية الإقت�سادية يف اململكة واملتطلبات ال�سرتاتيجية لل�سركة قامت وحدة التقنية والبتكار بالعمل على تطوير 
ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية، كما عملت على تطوير اأنواع اأخرى خمتلفة من حيث املوا�سفات واجلودة من منتج البويل بروبيلني لغر�س ال�ستخدامات املحلية لل�سوق ال�سعودي مثل  

�سناعات التغليف باأنواعها املختلفة.
وتهدف وحدة التقنية والبتكار اإلى دعم ال�سناعات التحويلية املتعددة ل�سركة الت�سنيع الوطنية، فقد قامت الوحدة بتطوير ثالثة انواع  جديدة من منتج  اأغ�سية التغليف  ومنتج عوازل 
البناء والتي ت�ستخدم ب�سكل اأ�سا�سي يف �سناعات التغليف وحفظ املاء وهي تطبيقات رئي�سة يف جمال ال�سناعات التحويلية. كما عملت وحدة التقنية والبتكار على تطوير وت�سغيل مفاعل 
معملي يقوم على قيا�س ومعايرة وتقييم املحفزات ال�سناعية ومنتجات البوليمرات، للعمل على تطوير منتجات اأخرى متنوعة من البوليمرات ذات جودة وقدرة تناف�سية متكن ال�سركة من 
تطوير اأعمالها يف امل�ستقبل وتطوير ح�س�سها ال�سوقية وزيادة املبيعات. وتعمل وحدة التقنية والبتكار دائما على نقل اخلربات والتجارب املختلفة والرفع من كفاءة طواقم العمل خا�سة 

ال�سعوديني منهم وخلق اأجواء مثالية ت�سمح بالعمل بال�سكل املطلوب وخدمة العمالء باأعلى م�ستويات اجلودة واملوثوقية.
الالزمة وكذلك  والختبارات  الفح�س  باأعمال  للتقنية«  الوطنية  »�سركة نربا�س  تقوم  الت�سنيع  الإيجابي على �سركة  وانعكا�سها  والبتكار  التقنية  الق�سوى من وحدة  ال�ستفادة  ولتحقيق 
التدريب وتاأهيل املنتجات لالأغرا�س التجارية، والتي من �ساأنها دعم اأعمال الت�سنيع واأدائها ب�سكل عام. وقد مت موؤخرًا النتهاء من عمليات ت�سنيع واإنتاج منتج »ديبال« والذي يقوم برت�سيد 

مياه الزراعة، وبداأت ال�سركة يف ت�سويق املنتج بكميات جتارية داخل اململكة وخارجها بعد احل�سول على كل الرتاخي�س والف�سوحات الالزمة. 
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وفى نف�س املجال ح�سلت وحدة التقنية والبتكار على موافقة الهيئات املخت�سة كجهة خمت�سة مبجال التدريب بالإ�سافة اإلى اأعمال وحدة التقنية والبتكار الأخرى. حيث  مت احل�سول على 
�سهاده الآيزو يف اأعمال فحو�سات املختربات وكذلك، �سهادة الآيزو ISO9002 من �سركة TUV يف جمال اجلودة متا�سيًا مع املعايري واملقايي�س العاملية واملحلية.

أعمال البتروكيماويات:  2-4
يعترب قطاع البيرتوكيماوبات القطاع الأكرب يف الت�سنيع وي�سهم بقّوة يف منّوها، وي�سهم اأي�سًا يف دعم املحتوى املحّلي يف الإقت�ساد الوطني وروؤية اململكة 2030. وقد حققت وحدة اأعمال 
واملبيعات  والبيئة واجلودة  ال�سالمة  اإلى جمالت  بالإ�سافة  الت�سغيل  الأداء ورفع كفاءة  فلي حت�سني  والإجنلازات  النجلاحات  العديد من  الت�سنيع خالل عام 2019م  فلي  البرتوكيماويات 

والت�سويق.
واأمت جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات باجلبيل بنجاح وفاعلية جدولة وتنفيذ الفح�س وال�سيانة الدورّية مل�سانع الربوبيلني والبويل بروبيلني والبيوتانول، بالإ�سافة اإلى خف�س اأيام توقف 
امل�سانع غري املجدولة يف املجّمع اإلى الن�سف و حتقيق رقم قيا�سي جديد يف هذا املجال. كما �سجلت ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات م�ستويات اإنتاجية وت�سغيلية متمّيزة، حيث حّقق 

م�سنع الربوبيلني اأقّل اأيام توقف غري جمدول يف تاريخه و�سّجل م�سنع البويل بروبيلني رقمًا قيا�سيًا جديدًا يف الإنتاج.
وا�ستمّرت ال�سركة ال�سعودية لالإيثيلني والبويل اإيثيلني يف حت�سني الأداء رغم بع�س التحّديات الت�سغيلية حيث �سجل م�سنع الإيثيلني رقمًا قيا�سيًا جديدًا يف الإنتاج اليومي وحّقق م�سنع البويل 
اإيثيلني مرتفع الكثافة ثاين اأف�سل اإنتاج قيا�سي كما حت�ّسن اأداء م�سنع البويل اإيثيلني منخف�س الكثافة ب�سكل ملحوظ. وحّققت ال�سركة ال�سعودّية حلام�س الأكريليك اداًء متمّيزًا يف ال�سالمة 
حيث اأكملت ال�سنة الثالثة بدون اي حالة ا�سعاف اّويل. وبالرغم من بع�س التحّديات الت�سويقّية �سّجل م�سنعي حام�س الأكريليك و بيوتيل اأكريليت اأرقامًا قيا�سية جديدة يف الإنتاج ومتّكن 

م�سنع البوليمرات فائقة المت�سا�س من اإنتاج ُمنتج حم�ّسن بكميات جتارية.
وا�ستمّرت �سركة الت�سنيع لت�سويق البيرتوكيماويات يف اداءها املتمّيز رغم حدة املناف�سة حيث مت حتقيق اأرقام قيا�سية جديدة يف مبيعات البوليمرات وم�ستوى املخزون ومبيعات بيوتيل 
اأكريليت. كما مّت ت�سويق وبيع منتج البوليمرات فائقة المت�سا�س املح�ّسن بكميات جتارية. كما قامت وحدة البيرتوكيماويات باإطالق برنامج حت�سني الأداء والكفاءة يف الت�سغيل واملبيعات 

والت�سويق وامل�سرتيات وقطع الغيار واملوارد الب�سرية.
ووا�سل املجّمع تفعيل وحت�سني برنامج ال�ستدامة والرتكيز على املحافظة على البيئة وال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وال�ستمرار يف اللتزام مبتطلبات املحافظة على  �سهادات الرعاية 

امل�سوؤولة، نظام اإدارة اجلودة  ونظام الإدارة البيئية، كما مّت بنجاح حتديث �سهادة اإدارة ال�سحة وال�سالمة املهنية.

أعمال التعدين:  3-4
اهتمت وحدة اأعمال التعدين بالت�سنيع خالل العام 2019م بت�سغيل م�ساريعها القائمة مع الرتكيز على حتقيق اأعلى ممار�سات ال�سالمة باعتبارها اأهم الولويات، ففي �سهر �سبتمرب 2019م 
مت ا�ستكمال الأعمال اخلا�سة مب�سنع رابع كلوريد التيتانيوم، والذي �سيقوم بتوفري املادة اخلام مل�سنع التيتانيوم ال�سفنجي بينبع، وقد مت ت�سغيل امل�سروع بنجاح ومت تزويد م�سنع التيتانيوم 
ال�سفنجي باملادة اخلام ال�سرورية لبدء الأعمال الت�سغيلية، حيث بداأ الت�سغيل التجريبي للم�سنع بنتائج مب�سرة جدًا. كما حققت وحدة اأعمال التعدين اأحد اأهدافها الرئي�سة حيث مت �سغل 



جميع املنا�سب الإ�سرافية لالإنتاج يف امل�سنع من قبل 16 مهند�س �سعودي من مهند�سيها الذين اجتازوا برامج التدريب املكثفة املتخ�س�سة يف التيتانيوم ال�سفنجي والتي عقدت لتاأهيلهم 
باليابان.

اأما بالن�سبة مل�سروع معاجلة مادة الملنيت لإنتاج مادة خام التيتانيوم عايل الرتكيز، فبعد اإطفاء الفرن وانتهاء مرحلة التربيد التي ا�ستمرت قرابة ال�سهر، مت عمل درا�سة حتليلية مب�ساركة خرباء 
عامليني يف هذا املجال تو�سلوا فيها اإلى حتديد الأ�سباب الرئي�سة التي اأدت اإلى اإطفاء الفرن، واتفقوا على خطة عملية لالإ�سالح، ول زال العمل جاريا لتنفيذها مع �سركة )اوتوتيك( املقاول 
امل�سوؤول عن ت�سميم وتوريد وتركيب امل�سنع والتي �ستتحمل تكاليف اإعادة الت�سميم. وبناًء عليه، فمن املتوقع اإعادة ت�سغيل امل�سنع خالل الن�سف الثاين من عام 2020م باذن اهلل، وبعد النتهاء 

من اإ�سالح الفرن الأول واكتمال ت�سغيله التجاري، �سيتم البدء يف التح�سري لت�سغيل الفرن الثاين.
 كما حر�ست وحدة اأعمال التعدين على الت�سال بالعديد من اجلهات احلكومية ل�سمان الدعم املطلوب مل�ساريع الوحدة مبا �سيعود بالفائدة وي�سهم يف تنويع القت�ساد الوطني ح�سب روؤية 2030 

بزيادة اإ�سهام القطاعات غري النفطية يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة.
 ومن املتوقع اأن يكون العام 2020م عامًا حموريًا لوحدة اأعمال التعدين التي �ست�سهد رفع اإنتاج م�سنع التيتانيوم ال�سفنجي تدريجيًا لتحقيق الطاقة الت�سميمية لالإنتاج مع نهاية العام، كما �سيتم 
عمل التاأهيل للتيتانيوم ال�سفنجي ليتم ا�ستخدامه يف �سناعة الطريان، اإ�سافة اإلى وجود اإمكانية عالية لتحقيق تقدم بخ�سو�س م�سروع ال�سب والطرق والت�سغيل املتوقع مل�سروع معاجلة مادة 

الملنيت.

أعمال الصناعات التحويلية:  4-4
ركزت وحدة الأعمال الإ�سرتاتيجية لل�سناعات التحويلية ل�سركة الت�سنيع الوطنية على زيادة عائدها على راأ�س املال امل�ستثَمر يف الأعمال احلالية وا�ستك�ساف فر�س ال�ستثمار اجلديدة املُحتملة 
مبا يتما�سى مع روؤية اململكة 2030، حيث حققت الت�سنيع يف عام 2019 اأداًء جيدًا يف ال�سناعات البال�ستيكية، حيث و�سلت العديد من امل�سانع اإلى م�ستويات مرتفعة من الإنتاج. كما اأدى ركود 

اأ�سعار البويل اأوليفينات يف عام 2019 اإلى انخفا�س تكلفة املواد اخلام وحتقيق هوام�س ربحية اأعلى يف ال�سناعات البال�ستيكية.
كما بداأت مبادرات التحديث يف اأعمال �سناعة البطاريات التي انطلقت منذ عام 2016م توؤتي ثمارها يف عام 2019، وانخف�ست التكاليف بعد التحكم فيها ب�سكل كبري وو�سلت اإنتاجية م�سانع 

بع�س املنتجات اإلى م�ستويات مرتفعة، يف الوقت الذي تاأثرت فيه ربحية م�ساهر الر�سا�س �سلبًا بالتقلبات الكبرية يف اأ�سعار الر�سا�س واملناف�سة مع م�ساهر الر�سا�س الأخرى.
كما �سهدت اأعمال اخلدمات التقنية يف الت�سنيع بوادر حت�سن يف عام 2019م، بينما تلوح يف الأفق فر�س �سانحة لنموها يف املنطقة يف ال�سنوات القادمة، بعد فرتة �سعبة ا�ستمرت يف عامي 2017 

و2018 ب�سبب تراجع �سناعة البناء والت�سييد يف اململكة العربية ال�سعودية واملنطقة.
وب�سكل عام، هناك ا�ستجابة للعديد من املبادرات امل�ستمرة عرب وحدات الأعمال الإ�سرتاتيجية خلف�س التكاليف الثابتة وراأ�س املال العامل، مع الأخذ بعني العتبار احلفاظ على م�ستويات عالية 

من الأداء فيما يتعلق بالبيئة وال�سحة وال�سالمة.

الموارد البشرية والتدريب:  5-4
املوارد الب�سرية هي الأ�سول الرئي�سة لنجاح جمموعة الت�سنيع، والتي من اأجلها ُو�سعت ال�سرتاتيجيات ل�ستقطاب ومتكني املواهب واملحافظة عليها من خالل ال�ستفادة من فعالية عمليات 

املوارد الب�سرية واحللول الرقمية، لالإ�ستمرار يف املحافظة على مزاياها التناف�سية مع التح�سني امل�ستمر وتنفيذ اأف�سل املمار�سات.
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حافظت الت�سنيع على تدفق املواهب �سمن كفاءاتها الب�سرية من خالل جذب ما جمموعه 223 موظف جديد يف عام 2019م لدعم برنامج ال�سعودة اخلا�س بال�سركة متا�سيا مع روؤية 
ال�سعودية 2030 ، حيث ازدادت ن�سبة ال�سعودة يف قطاع البرتوكيماويات لت�سل اإلى 74% لتزويد املواطنني باأف�سل فر�س النمو الوظيفي يف بيئة عمل حمفزة ومنتجة. وكجزء من برامج 

املحافظة على املوظفني الوطنيني بالإ�سافة اإلى تقدمي فر�س القرو�س املي�سرة لبناء امل�ساكن، مت اإطالق برنامج الدخار يف بداية عام 2019م.
وتقوم الت�سنيع بدور ريادي يف تبّني احللول الرقمية والتقنيات اجلديدة التي تدفع نحو التحول اإلى اخلدمات الرقمية احلديثة. حيث جنح ق�سم املوارد الب�سرية يف تطبيق اآليات اأمتتة جديدة 
للعمليات الب�سرية وعززت اخلدمات احلالية لأف�سل جتربة للم�ستخدمني، ومت تفعيل ميزات جديدة يف الدعم الفني للموارد الب�سرية من خالل برنامج )ASK HR( الذي مت تطويره لتوحيد 

خدمات املوارد الب�سرية يف من�سة واحدة ومتوفرة با�ستمرار.
Titanium Sponge يف �سهر �سبتمرب 2019م، مع جناح بدء الت�سغيل التجريبي باأيدي �سباب  كما ظهر ال�ستثمار يف نقل املعرفة للموظفني ال�سعوديني جليًا يف مراحل ت�سغيل م�سروع 

�سعوديني مت تدريبيهم يف اليابان على م�ستويات عالية من الكفاءة واملهارة، واأ�سبحوا قادرين على ت�سلم الأعمال من موظفي �سركة )Toho( اليابانية يف �سهر دي�سمرب 2019م.

التدريب والتطوير 

ميثل التدريب والتطوير اأحد اأهم الركائز الرئي�سية ل�سرتاتيجيات راأ�س املال الب�سري من خالل خلق فر�س التاأهيل والتطوير بطريقة مدرو�سة لدعم النجاح الوظيفي للموظفني. وقد مت 
اإجناز خطوات رئي�سية يف هذا الجتاه من خالل نهج التدريب والتطوير املوحد يف ال�سركة.

ويف 2019م، مت تدريب 3217 موظف من خالل 1166 برنامج تدريبي يف القاعات التدريبية. كما مت اإطالق دورات تدريبية علي امل�ستوى العاملي للتعليم الإلكرتوين حيث اأمت 5126 موظف 
تدريبهم من خالل دورات تدريبية على �سبكة الإنرتنت.

و�سمن حر�س الت�سنيع الدائم علي القيام بدور اإيجابي يف برامج امل�سئولية الجتماعية خالل عام 2019م، التحق بالت�سنيع 48 متدربًا من املواهب ال�سعودية من اجلامعات والكليات من 
خالل عدة برامج تدريبية منها برنامج »متهري«، لل�سباب والفتيات ووبرامج متطلبات التخرج من اجلامعات ال�سعودية حيث مت تدريبهم يف خمتلف مواقع اأعمال ال�سركة.

البيئة والصحة والسالمة واألمن:  6-4
حر�ست الت�سنيع يف عام 2019م على موا�سلة التزامها مبتطلبات البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن وفقا لقيمها واأهدافها و�سيا�ساتها وموؤ�سرات الأداء الرئي�سية ال�سنوية لديها. كما التزمت 

بامل�ساهمة يف ا�ستدامة البيئة واملجتمع ورفاهيته والتزمت بلوائح ومعايري الكيانات ال�سناعية حمليًا واإقليميًا وعامليًا. 
وحققت الت�سنيع العديد من الإجنازات والنجاحات يف جمالت البيئة وال�سحة وال�سالمة والأمن على م�ستوى الوعي والتطبيق بن�سر ثقافة ال�سالمة وتطبيق اإجراءاتها يف جميع وحدات 
اأعمالها ال�سرتاتيجية واأماكن تواجدها. حيث ح�سلت الت�سنيع على جائزة املركز الثاين لأف�سل اأداء بيئي من قبل الهيئة امللكية باجلبيل، وح�سل جممع الت�سنيع للبرتوكيماويايت باجلبيل 
على �سهادة الآيزو 45001 لإدارة ال�سحة املهنية وال�سالمة، وجنح يف التوافق مع متطلبات الربنامج الوطني لفعالية الطاقة )كفاءة(. كما حقق املجمع رقمًا قيا�سيًا ل�ساعات العمل بدون 

اإ�سابات مقعدة و�سلت اإلى 20 مليون �ساعة عمل اآمنة. 
وتنفذ الت�سنيع برناجمًا خا�سًا لتحقيق ال�ستدامة حلفظ املوارد الطبيعية مبا فيها املياه والطاقة والورق اأثناء الت�سغيل يف وحدات الأعمال ال�سرتاتيجية. كما مت ت�سميم برنامج للمراجعة 



والتدقيق داخل جميع وحدات الأعمال لتحديد خماطر ال�سالمة والإبالغ عن اخلطر على ال�سالمة وت�سويب اأوجه الق�سور والأخطار الو�سيكة والتخفيف من حدة املخاطر و�سمان ا�ستمرار 
التح�سن يف جميع اجلوانب. ويعترب م�سروع م�سنع ر�سا�س )Rasass( ملعاجلة املياه اأحد  اأكرب امل�ساريع التي �ساعدت على تقليل تكاليف التخل�س من املياه احلم�سية واحلد من اأثرها على 

البيئة.
وبداأ مركز الأبحاث والتطوير )نربا�س( باإن�ساء جلنة توجيهية لل�سالمة يف اأبريل 2019م، بهدف تعزيز وتوثيق اإجراءات البيئة وال�سحة وال�سالمة وتنفيذها يف جميع املرافق التابعة للمركز، 

كما ح�سل املركز على �سهادة ال�سالمة الوقائية من قبل الهيئة امللكية باجلبيل يف يوليو 2019م.
واأدى التح�سن ال�سامل يف ن�سر ثقافة ال�سالمة وتطبيق اإجراءاتها يف وحدة اأعمال ال�سناعات التحويلية اإلى انخفا�س معدلت احلوادث امل�سجلة اإلى اأقل من )1(، فيما ا�ستمر معدل احلوادث 
2016-2019م. و�سهد عام 2019م تنفيذ التدابري ال�سلوكية وال�سحية الالزمة ملراقبة تعر�س املوظفني للر�سا�س يف الأعمال املتعلقة بالبطاريات  اخلطرية عند )�سفر( خالل الفرتة 
والر�سا�س، حيث اأجرت وحدة الأعمال ال�سرتاتيجية لل�سناعات التحويلية 4469 عملية من عمليات املراقبة ل�سمان ال�سالمة مما اأ�سهم يف الوقاية من 829 حادثة من احلوادث الو�سيكة 
واأجرت 1865 دورة تدريبية حول اإدارة �سالمة العمليات. واأثمر هذا العمل اجلاد عن حتقيق ما يزيد عن 3٫7 مليون �ساعة عمل امنة و �سليمة ، مع ن�سبة 90% من المتثال العام ملعدات 

ال�سالمة للحماية ال�سخ�سية.
كما رعت الت�سنيع و�ساركت يف �سل�سلة من الفعاليات حول البيئة وال�ستدامة مثل معر�س H2O واملعر�س الزراعي ال�سعودي، كما التزمت مبعيار اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية اأو�سا�س 

.ISO 45001 وح�سلت على �سهادة نظام اإدارة ال�سالمة وال�سحة املهنية اآيزو OHSAS 18001:2007

كما اأجرت وحدة ال�سحة يف الت�سنيع 79 جل�سة توعية يف جميع مواقع ال�سركة لتعزيز وعي املوظفني بال�سحة املهنية وغري املهنية، واأمتت 2202 ا�ست�سارة حول ال�سحة املهنية و8786 
ا�ست�سارة طبية عرب جميع مواقع الت�سنيع ووحدات اأعمالها خالل العام 2019 م مبا يف ذلك مقرات �سركة كري�ستل حتى اأبريل 2019م. كما عقدت الوحدة جل�سات للتوعية عن التاأمني الطبي 

يف مقرها الرئي�سي بالريا�س ويف جممع البرتوكيماويات يف اجلبيل ويف �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة »اأميك« يف ينبع وجازان.
كذلك اأن�ساأت  الوحدة عيادة جديدة يف مقر �سركة جممع �سناعات املعادن املتطورة وتوهو املحدودة ATTM يف ينبع واأمتت املراجعة والتدقيق الأويل  لها واأمتت اإجراءات املراجعة املالية يف 
وحدة �سحة ال�سركة يف  »اأميك« جازان وفًقا جلدول التدقيق لعام 2019م. كما طورت الوحدة ملفات ال�سحة لثالثة مواقع هي جممع �سناعات املعادن املتطورة املحدودة »اأميك« يف جازان 

ويف جممع البرتوكيماويات يف اجلبيل ويف مقر �سركة ر�سا�س بالريا�س.

المساهمة االجتماعية:  7-4
وا�سلت الت�سنيع يف عام 2019م اهتمامها بامل�سوؤولية الجتماعية وخدمة املجتمع �سمن جهودها لتاأ�سي�س عالقة قوية ودائمة مع املجتمع وامل�ساهمة مبواردها املالية والب�سرية خلدمته من 
خالل تقدمي برامج ذات منافع اقت�سادية واجتماعية ملمو�سة واإيجابية تتواءم مع الحتياجات العامة للمجتمع وتن�سجم مع روؤية اململكة 2030. وحظيت الت�سنيع بتقدير كبري من امل�سوؤولني 
و�سركاء النجاح خالل العام، حيث حظيت الت�سنيع بتكرمي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري في�سل بن بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود، اأمري منطقة الريا�س لرعايتها ودعمها منتدى الريا�س 
الجتماعي يف دورته الرابعة، وحظيت بتكرمي وكيل اإمارة ال�سرقية الدكتور خالد البتال، نيابة عن �ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأحمد بن فهد بن �سلمان بن عبدالعزيز، اأمري املنطقة ال�سرقية، 
لرعايتها الذهبية للمخيم العلمي الثاين لأبناء جمعيات اململكة والذي نظمته جمعية بناء لرعاية الأيتام باملنطقة ال�سرقية مب�ساركة اأبناء جمعية راأفة. كما حظيت بتكرمي من �ساحب ال�سمو 
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امللكي الأمري حممد بن نا�سر بن عبدالعزيز اآل �سعود، اأمري منطقة جازان نظري دعمها اإن�ساء مركز جمعية الأطفال املعوقني بجازان، كما كرمها حمافظ اجلبيل الأ�ستاذ عبداهلل بن نا�سر 
الع�سكر، لرعايتها ودعمها فعاليات جلنة املنا�سبات مبحافظة اجلبيل 1440هل.

ورعت الت�سنيع ودعمت جمموعة من برامج امل�سوؤولية الجتماعية التي تت�سدى للق�سايا امللحة وتهتم بالتنمية املجتمعية وال�سحة والتوعية والتدريب والتاأهيل والهتمام بالبيئة، حيث �سهد 
عام 2019م رعاية الت�سنيع حلفل تخريج الدفعة اخلام�سة ع�سرة من حفظة القراآن الكرمي مبدينة اجلبيل ال�سناعية بالتعاون  مع اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبدينة اجلبيل. 
كما دعمت اإن�ساء مقر اجلمعية اخلريية ملتالزمة داون »د�سكا«، ودعمت اللجنة الوطنية لرعاية ال�سجناء يف اجلبيل. كما اأطلقت الت�سنيع برنامج الوعي البيئي »بيئة بال نفايات« للعام ال�سابع 
على التوايل بالتعاون مع الحتاد اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات جيبكا 2019، والذي ت�سمن حما�سرات وعر�س فيديوهات وتنظيم م�سابقات وزيارات ميدانية وعقد ور�س عمل لطالب 
مدر�سة الريا�س البتدائية مبدينة اجلبيل. كما رعت الت�سنيع و�ساركت يف موؤمتر جيبكا الثالث للرعاية امل�سوؤولة الذي اأقيم مبدينة اجلبيل ال�سناعية حتت �سعار »الرعاية امل�سوؤولة.. الحتفال 
مبرور عقد من التميز«، كما رعت و�ساركت يف املوؤمتر واملعر�س العاملي لل�سالمة وال�سحة والبيئة ال�سابع الذي اأقيم مبملكة البحرين حتت �سعار «الكفاءة واملرونة وال�ستدامة«. كذلك اأطلقت 
الت�سنيع حملة للتربع بالدم جلنودنا املرابطني يف احلد اجلنوبي بني من�سوبي جممعها للبرتوكيماويات باجلبيل ال�سناعة وبالتعاون مع م�ست�سفى القوات امل�سلحة وم�ست�سفى اجلبيل العام، 

كما اأطلقت حملة توعوية لتعزيز الوعي بال�سالمة املرورية بعنوان »غايتنا �سالمتك« بالتعاون مع الهيئة امللكية باجلبيل.
كذلك �سارك موظفو الت�سنيع باجلبيل يف مبادرة حفظ الطعام الفائ�س من حفل اإفطار املوظفني باجلبيل لتوزيعه على الأ�سر امل�ستفيدة بالتعاون مع فريق »اإطعام« ودعمت ورعت خميم 
الإفطار الرم�ساين »اإفطار ور�سالة« بالتعاون مع املكتب التعاوين للدعوة والإر�ساد وتوعية اجلاليات باجلبيل ال�سناعية »ر�سالة«، ورعت احتفالت عيد الفطر مبدينة اجلبيل ملدة �سبعة اأيام 
ابتداًء من ثاين اأيام العيد. كما رعت الت�سنيع الحتفال بيوم البيئة العاملي الذي تنظمه الهيئة امللكية باجلبيل حيث مت تكرمي الت�سنيع وح�سلت على املركز الثاين جلائزة اأف�سل اأداء بيئي 
2018م عن فئة ال�سناعات الأ�سا�سية. كذلك رعت الت�سنيع اإيفاد 4 من الطلبة ال�سعوديني حل�سور منتدى جيبكا ال�سنوي الرابع ع�سر 2019م �سمن مبادرة »قادة امل�ستقبل، ورعت برنامج 
م�سك القيم الذي يدعم الكفاءات الواعدة ل�سناعة التحويل عرب التاأهيل املهني والقيمي، ا�ستقبلت الت�سنيع جناح اجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام »اإن�سان« يف البهو الرئي�س لل�سركة بهدف 
توعية موظفيها باأن�سطة وبرامج اجلمعية وطرق التربع لكفالة الأيتام. كما رعت �سركة تلدين للحلول البال�ستيكية التابعة للت�سنيع فعاليات »�سيف اأجا بارك 40« مبنطقة حائل، كما رعت 

تلدين اأي�سًا الن�سخة ال�سابعة من ملتقى »بيبان حائل« لت�سجيع ال�سباب ورواد الأعمال.
كما نظمت الت�سنيع جمموعة من الفعاليات التي تهدف اإلى حت�سني بيئة العمل وزيادة الألفة بني من�سوبيها وتعزيز التوا�سل بني اإدارة ال�سركة وموظفيها وبني املوظفني بع�سهم البع�س، 
بالإ�سافة اإلى تعزيز الرتابط الأ�سري بني املوظفني وعائالتهم وزيادة الوعي الوطني وال�سحي والتطوعي بني موظفي وموظفات ال�سركة، فنظمت احتفالية املوظفني بذكرى اليوم الوطني 
89 تزامنًا مع احتفالت اململكة بذكرى اليوم الوطني، كما نظمت فعالية اليوم املفتوح ملوظفي الت�سنيع باملركز الرئي�سي وكذلك اليوم املفتوح ملوظفي جممع الت�سنيع للبرتوكيماويات، 
ونظمت بطولتني لكرة القدم ملوظفيها بالريا�س واجلبيل، كذلك ا�ستقبلت الت�سنيع مبقرها الرئي�س بالريا�س العيادة املتنقلة للجمعية اخلريية ملكافحة ال�سمنة »كيل« التي مت تاأ�سي�سها 

برعاية الت�سنيع حيث قدمت العيادة املتنقلة ا�ست�سارات تغذية ملوظفي ال�سركة.

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

الوطنية على جهودهم املثمرة، واإلى �سركائنا وعمالئنا يف اململكة العربية ال�سعودية ويف كافة اأنحاء العامل لثقتهم وح�سن تعاونهم. 
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