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نبذة عن هذا
التقرير 

هذا التقرير لعام 2021م هو تقرير االستدامة الخامس 
لشركة التصنيع الوطنية، حيث يسلط الضوء على أنشطة 

مجموعة التصنيع الوطنية وأدائها المتعلق بالبيئة 
والمجتمع والحوكمة على مدار العام.  

فترة إعداد هذا التقرير
يغطي هذا التقرير العام الميالدي ابتداًء من 1 يناير 2021م 

إلى 31 ديسمبر 2021م، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

إرشادات إعداد التقرير
تم إعداد هذا التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير: 

الخيار األساسي، ويركز على قضايا االستدامة المادية لكل من 
شركة التصنيع الوطنية واألطراف المعنية بها. 

نطاق وحدود التقرير  
يغطي التقرير جميع منشآت التشغيل التابعة لمجموعة 

التصنيع الوطنية الموجودة في المملكة العربية السعودية. 
ولم يتضمن بيانات المقاولين والموردين والعمالء الخارجيين، 

ما لم ُيذكر خالف ذلك. 

ويغطي هذا التقرير ثالث وحدات أعمال استراتيجية رئيسة 
في مجموعة التصنيع الوطنية أال وهي: البتروكيماويات، 

والصناعات التحويلية والتعدين، باإلضافة إلى الخدمات 
المشتركة، ما لم ُيذكر خالف ذلك. 

التعليقات 
ُنرحب بتعليقاتكم بشأن أدائنا وبشأن هذا التقرير. ُيرجى إرسال 

تعليقاتكم إلى: 
 tqm@tasnee.com

رسالة تحذيرية
يحتوي هذا التقرير على بيانات قد ُتعتبر “بيانات تطّلعية” التي تعتزم شركة التصنيع الوطنية استخدامها في تنفيذ 
أنشطتها. ويمكن تحديد العبارات االستشرافية باستخدام مصطلحات مثل “تخطط،” أو “تهدف”، أو “تفترض”، أو 

“تستمر”، أو “تعتقد”، أو أي عبارات أخرى تشير إلى أنه “قد”، أو “يمكن”، أو “ينبغي”، أو “ربما”، أو “سوف” يتم 
تحقيق أو اتخاذ بعض اإلجراءات أو األحداث أو النتائج.

بذلت شركة التصنيع الوطنية جميع الجهود الممكنة لضمان دقة هذا التقرير وصحته قدر اإلمكان. ومع ذلك، فإن 
العبارات االستشرافية، بحكم طبيعتها، معرضة لمخاطر كامنة وشكوك متعلقة بالتوقعات المستقبلية، والتي قد 

تتسبب في اختالف النتائج الفعلية عن هذه العبارات المتوقعة أو الضمنية. إذ أّن هذه البيانات ُعرضة لمخاطر تفوق 
قدرة شركة التصنيع الوطنية على السيطرة عليها، ومن ثّم، ال ُتمثل ضماًنا بأن األحداث المتضمنة في هذه العبارات 

االستشرافية سوف تحُدث فعلًيا.

mailto:tqm%40tasnee.com%20%20?subject=
mailto:tqm%40tasnee.com%20%20?subject=
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وُيوفر لنا التقرير فرصة إللقاء نظرة على األشهر الـ 
12 الماضية، والنظر في مدى تقدمنا نحو أهدافنا 

المستدامة على الرغم من التحديات التي تواجه 
صناعتنا وعدم اليقين على مستوى العالم. 

وقد كانت األحداث الفريدة التي نشأت عن جائحة 
كوفيد - 19 على مدار العامين الماضيين صعبة 

على الجميع. عندما بدأنا دخول عالم ما بعد الوباء، 
ال تزال هناك العديد من التحديات، من التوترات 

الجيوسياسية والمصاعب االقتصادية إلى التأثيرات 
الواضحة بصورة متزايدة لتغير المناخ. ووسط العديد 

من حاالت عدم اليقين، ُيوجد شيء واحد مؤكد - 
أنه لالستمرار بالنجاح على المدى الطويل، ينبغي أن 

تضمن الشركة القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق 
االستدامة. ويتضح أنه علينا اآلن أكثر من أي وقت 

مضى االلتزام ببناء مستقبل أكثر استدامة، محلًيا 
وإقليمًيا وعالمًيا. وهذه مهمة لكل منا دور يضطلع 

رسالة 
رئيس مجلس 

اإلدارة 

به بشأنها، وشركة التصنيع الوطنية ليست في 
معزل عن ذلك. ونعي أنه لكي تكون ناجًحا على 

المدى الطويل، فإننا ندمج كثيًرا مبادئ االستدامة 
وُنشركها في كل ما نقوم به - في عملياتنا 

وعمليات صنع القرار واإلجراءات المتخذة. ويتمثل 
أحد الجوانب الرئيسة عندنا لهذا األمر في تمكين 

جميع أفراد الشركة من االلتزام باالستدامة في كل 
ما يفعلونه، ويوضح هذا التقرير العديد من الطرق 

التي حاولنا من خاللها تحقيق ذلك. 

ونحن بالطبع ُندرك أننا جزء من مجتمع أوسع 
ويمكننا مًعا تحقيق المزيد في كل ما نقوم به في 

شركة التصنيع الوطنية. وبينما تندمج االستدامة 
في مهامنا ورؤيتنا الخاصة، فإنها تعزز أيًضا من 
دعمنا لألهداف الوطنية األوسع، بما في ذلك 

رؤية السعودية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء، 
واألهداف العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة 

باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة، يشرفني أن أقدم 
لحضراتكم تقرير االستدامة لشركة التصنيع الوطنية لعام 2021م، الذي يسلط 

الضوء على الطرق العديدة التي استعرضنا من خاللها التزامنا ببناء أعمال 
ومجتمع مستدامين، ودعم موظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها وبيئتنا 

األوسع بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.



األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية

5  تقرير االستدامة لعام 2021م

لألمم المتحدة، وهذه كلها مبادرات تفخر شركة 
التصنيع الوطنية بدعمها. وستجدون في هذا 

التقرير أمثلة على اإلجراءات التي نتخذها لدعم 
هذه البرامج. وهذا ليس شيًئا نقوم به بمفردنا، 

ولكن في شراكة حقيقية مع موظفينا وأقراننا في 
الصناعة والموردين والمجتمعات المحلية وجميع 

األطراف المعنية لدينا. 

وأود أن ُأعرب عن شكري لجميع منسوبينا 
المتفانيين والموهوبين لمساهمتهم الهائلة في 

استمرار نجاح الشركة. كما ُأعرب عن خالص شكري 
وامتناني للقيادة الرشيدة لبلدنا العزيز متمثلة 

في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير 

محمد بن سلمان. 

 وعلى أي حال، أعلم بأن رحلتنا مستمرة، وهدفنا 
فيها هو التحسين المستمر. وكما هو الحال دائًما، 
ُنرحب بأي مالحظات لديكم بشأن أداء االستدامة 

لدينا. وسنواصل في عام 2022م وما بعده، 
إن شاء الله، بذل الجهود لنظل شركة مسؤولة 

ومستدامة، ُتقدر موظفيها ومجتمعاتها، وتضمن 
تلبية احتياجات جميع األطراف المعنية لديها.

المهندس مبارك عبد الله الخفرة     
رئيس مجلس اإلدارة

نعــي أنــه لكــي تكــون ناجًحــا 
علــى المــدى الطويــل، 

فإننــا ندمــج كثيــًرا مبــادئ 
االســتدامة وُنشــركها 

فــي كل مــا نقــوم بــه - 
فــي عملياتنــا وعمليــات 
صنــع القــرار واإلجراءات 

المتخــذة. 
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رسالة 
الرئيس التنفيذي 

ولقد جمع الوباء، على الرغم من تأثيره المرّوع، 
المجتمعات من نواح كثيرة، محلًيا وإقليمًيا وحتى 

عالمًيا، لمكافحة أحد أكبر التهديدات التي يواجهها 
المجتمع منذ عقود. وأعتقد أنه سّلط الضوء على 

ضرورة قيامنا جميًعا في كل مكان ببذل ما في 
وسعنا لبناء مجتمع مستدام حًقا، ومنحنا تصميًما 

متجدًدا على القيام بذلك. 

ولم يكن هناك وقًتا مناسًبا أكثر من هذه الفترة. 
ففضاًل عن جائحة كوفيد - 19، كان علينا أيًضا 
أن نكتفي بالتأثيرات المتزايدة والواضحة للتغير 

المناخي. ولقد شعرنا بهذه التأثيرات هنا في 
المملكة العربية السعودية وحول العالم. ويتضح أنه 

ينبغي لنا جميًعا بذل المزيد من الجهد لمكافحتها. 
ولكن األشهر األثنى عشرة الماضية أعطتني األمل 

في إمكانية تحقيق ذلك. ولقد رأيت الطريقة 
التي استجاب بها موظفونا هنا في شركة التصنيع 

الوطنية بتصميم وتعاون ووحدة، وكيف تم تكرار 
ذلك في العديد من مناطق مجتمعنا. وهذه هي 
الصفات التي تلهمني وتقودني إلى االعتقاد بأنه 

يمكننا الوصول إلى مجتمع أكثر استدامة. 

وقد وضع الوباء شركة التصنيع الوطنية أمام 
مجموعة نادرة من التحديات مثلها في ذلك مثل 

العديد من الشركات األخرى. ومع ذلك، فقد برزنا 
بقوة، بمستويات إنتاج قياسية وأداء مالي قوي 

ُيمّكننا من التطلع إلى األمام ببعض الثقة. ويظهر 
إنجازنا جلًيا في اختيار مجلة فوربس لشركة التصنيع 

الوطنية ضمن أفضل 100 شركة في الشرق 
األوسط، وهو إنجاز يؤيد تماًما النهج الذي اتخذناه. 

ومع ذلك، فهذا اإلنجاز ليس مجرد مصادفة - بل 
هو نتاج العديد من اإلجراءات التي اتخذناها للتركيز 

على بناء عمل مستدام ومسؤول، من توظيف 
وتطوير القوى العاملة الموهوبة لدينا إلى تضمين 

مبادئ مستدامة في جميع عملياتنا. فال ُيمكن 
تحقيق النجاح ببساطة، فهو مبنّي على أسس متينة 
وعمل شاق، وهي الصفات التي أراها كل يوم في 

جميع أنحاء شركتنا.

وبينما ُتواصل شركة التصنيع الوطنية سعيها 
لتحقيق أداء أعمال قوي، فإننا ُننّفذ ذلك بطريقة 

تراعي وتوازن جوانب االستدامة المهمة. فنحن 
نعمل من خالل عملياتنا التشغيلية على حماية 

قبل اثني عشر شهًرا في تقريرنا السابق لالستدامة ، والذي ُنشر في ذروة جائحة 
كوفيد - 19، أشرت إلى ذلك الوقت باعتباره لحظة محورية في تاريخنا. وأعتقد 

بعد مرور عام واحد أن هذا هو الحال بالفعل أكثر من أي وقت مضى.
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البيئة، وتوفير وظائف ُمرضية، ونضمن سالمة 
ورفاهية األطراف المعنية لدينا، وُنعرب عن امتنانا 
للمجتمع من خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية 
للشركات. ونعتبر هذا جزًءا ال يتجزأ من مسؤوليتنا 

في أن نكون شركة مواطنة ذات قيمة وأخالقية. 

وبإدارة فريق االستدامة لدينا، تضمن استراتيجية 
االستدامة العمل بطريقة تحقق التميز التشغيلي 

يتمثــل هدفنــا فــي خلــق 
ثقافــة ملكيــة االســتدامة 

والحفــاظ عليهــا مــع تمكيــن 
جميــع موظفينــا مــن مراعــاة 

االســتدامة فــي عملهــم 
اليومــي. وقــد تــم تســليط 

الضــوء علــى العديــد من 
الطــرق التــي نحقــق بهــا ذلــك 

فــي هــذا التقرير.  

من خالل تحسين األداء، وتقليل أي آثار سلبية. ونحن 
نسعى بهذه الطريقة إلى النمو بصفتنا شركة مع 
تحسين الكفاءة واالهتمام باآلثار األوسع ألعمالنا. 

ويتمثل هدفنا في خلق ثقافة ملكية االستدامة 
والحفاظ عليها مع تمكين جميع موظفينا من مراعاة 

االستدامة في عملهم اليومي. وقد تم تسليط 
الضوء على العديد من الطرق التي نحقق بها ذلك 

في هذا التقرير.  

وندرك بالطبع أنه بينما يمكننا اتخاذ إجراءات داخل 
وحدات أعمالنا المتنوعة، فإننا أيًضا جزء من مجتمع 
أوسع. فنحن ندعم بفاعلية الشراكات والمبادرات 

الخارجية مثل أهداف التنمية المستدامة ورؤية 
السعودية 2030. ولقد عملنا بجد لدعم تنويع 

االقتصاد الوطني السعودي، والسعي للمساعدة 
في بناء مجتمع أكثر استدامة وابتكاًرا. ونفتخر 

بأنفسنا لكوننا مساهمين ناجحين، وذلك من خالل 
ما ُنقّدمه من منتجات وخدمات، وبحث وابتكار، 
وما ُنقّدمه من سلسلة التوريد المحلية وبرامج 

المسؤولية االجتماعية، وبالتزامنا الراسخ بالسعودة 
التي من خاللها نجذب المواهب السعودية، 

ونطّورها، ونحتفظ بها. 

ونحن ُنسهم بقيامنا بذلك في تحقيق االستدامة 
على نطاق أوسع من خالل النجاح االقتصادي 

والكفاءة البيئية، وإحداث تغيير إيجابي لعمالئنا 
ومجتمعاتنا ومستثمرينا والمجتمع.

مطلق بن حمد المريشد             
الرئيس التنفيذي



شركة التصنيع الوطنية )أو “التصنيع”( هي شركة مساهمة 
سعودية ُمدرجة بالسوق المالية السعودية ”تداول“، ويقع 

مقرها الرئيس في الرياض.

تأسست شركة التصنيع في عام 1985م بهدف تعزيز التنوع 
االقتصادي في المملكة العربية السعودية، وكانت الشركة 
هي أول شركة صناعية سعودية مساهمة مملوكة بالكامل 

للقطاع الخاص. 

وتشمل مجموعة التصنيع الوطنية )أو “المجموعة”( جميع 
كيانات شركة التصنيع الوطنية والشركات التابعة لها. وتعمل 

المجموعة في مجال الصناعات البتروكيماوية والكيماوية، 
والهندسية والميكانيكية، باإلضافة إلى أنشطة تشمل: 

االستثمار الصناعي، ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة 
إلى المنطقة العربية، وإدارة وملكية مشاريع البتروكيماويات 

والكيماويات، والتسويق لهذه المنتجات. 

وقد أصبحت الشركة في يومنا هذا من أكبر الشركات 
الصناعية والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، 
وواحدة من أكبر المستثمرين في سلسلة القيمة لمعادن 

التيتانيوم محلًيا وعالمًيا. وقد اكتسبت شركة التصنيع الوطنية 
سمعة طيبة في ممارسة األعمال التجارية الجيدة، فضاًل عن 

اكتسابها خبرة واسعة، وكفاءات مهارية، وتقنيات حديثة، 
وحلول مبتكرة ُيضيفون بدورهم قيمة إلى منتجاتنا وخدماتنا 

في جميع أنحاء العالم. 

ويتطلب تحقيق رؤيتنا ورسالتنا عبر هذه الشركات المتنوعة 
ممارسات تدمج الجوانب األساسية لالستدامة: البيئة 
والمسؤولية االجتماعية، وحوكمة الشركات، والصحة، 

والسالمة، واألمن.

األرقــام التــي حققتها مجموعــة التصنيع الوطنية:

 3201
موظف

2,824m
صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

35
شركة فرعية

 SR 2.03
ربحية السهم

 3,673m
من اإليرادات

1,356m
صافي الربح

نبذة عن مجموعة 
التصنيع الوطنية

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي

مليون ريال سعودي
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العمل
الجماعي

نحترم جميع المهارات 
الفردية، ونؤمن بأن 

العمل الجماعي يجعلنا 
أكثر قوًة وذكاًء.

التعلم
المستمر

نتفاعل بإيجابية مع 
أصحاب العالقة  

مؤمنين بأهمية التعلم 
المستمر والتفكير 

اإلبداعي.

النزاهة

نقدم مثاًل أعلى في 
حسن العمل واحترام 

الناس واتباع األنظمة.

التمّيز

نؤمن بضرورة السعي 
لألفضل دائًما لتحقيق 

المزيد من التميز 
والسرعة والفاعلية  في 

عملياتنا.

رؤيتنا
تتمثل رؤيتنا في توسيع نطاق وصولنا العالمي 

من خالل اغتنام الفرص الصناعية بعناية 
لالرتقاء بواقعنا المعاصر.

رسالتنا
رسالتنا هي ابتكار الحلول المتنوعة في 

صناعة البتروكيماويات وغيرها مما 
يسهم في جعل المستقبل أكثر ازدهاًرا 

واستدامًة لنا ولكل العالم.

ميثاقنا 
رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

 قيمنا
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رحلتنا 

1992
بدء تشغيل شركة رواد 

الوطنية للبالستيك )رواد 
للبالستيك(

1990
بدء تشغيل الشركة الوطنية 

لصهر الرصاص )رصاص(

1986
بدء تشغيل الشركة الوطنية 

للفحص واالختبار الفني 
)فحص(

1985
تأسيس شركة التصنيع 

الوطنية

1993
بدء تشغيل الشركة الوطنية 
لصناعة البطاريات )بطاريات(

2000
إنشاء مجمع التصنيع 

للبتروكيماويات

2004
بدء تشغيل مصنع نزع 

الهيدروجين من البروبان/إلنتاج 
البولي بروبيلين

2006
بدء تشغيل شركة الرواد 

الدولية لألغشية الصناعية

2015
بدء تشغيل مصنع البيوتانول

2013
بدء تشغيل مصنع البوتيل 

أكريليت والبوليمرات فائقة 
االمتصاص

2008
بدء شركة الرواد العالمية 

للتغليف

2008
بدء تشغيل مصنع تكسير 

اإليثلين

2016
بدء تشغيل مصانع شركة 
تلدين للحلول البالستيكية

2017
تشكيل تلدين للحلول 

البالستيكية

2018
بدء تشغيل مصهر التيتانيوم

2019
بدء تشغيل التيتانيوم 

االسفنجي
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نموذج أعمالنا 

تتكون التصنيع من سبعة أقسام تشغيلية، تخضع جميعها لمراقبة المركز الرئيس. وتشمل األعمال المساندة كل من 
المشتريات والموارد البشرية وخدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والمسؤولية االجتماعية للشركات.

DOWNSTREAMPETROCHEMICALS

POLYMERS CHEMICALS PLASTICS TALDEEN B&L SERVICES METALS CIC

TRONOX

NTDC

NETHERLANDS

AMIC

AMIC&TOHO

TUV-MEFAHASSKHADAMAT

BATTARIAT

RASASS

TTLSP

BEEAH

AL MASANE

RIG

RGP

SAACSEPC

SAMCO SAPCO

SABUCOEVONIK

SAAC U&O

CLARIANT

RNPTSOCSPC
NIPMC

(MARKETING)

MAADANIYAH

METALLGRY

SBUSBUSBU

BU BU BU BU BU BU BU BU

65.07% 34.93%

21% 79%

21% 79%

80.72% 19.28%

10.5% 50% 39.5%
26.58% 30.68% 42.74%26.58% 42.74% 87% 13%

93.93% 6.07%

100%

100% 40%60%

30.68%39.55% 57.45% 3%

47.71% 13% 39.29%

47.71% 13% 39.29% 60.78% 39.22% 60.78% 39.22%

82.57% 17.43%75% 25%

54.66% 45.34%

97% 3% 25% 75% 96.84% 3.16%97% 3%

10% 90%

3.33% 96.67%

41.82% 58.18%

100%

100%

79%

79%

19.28%

89.5%
73.42% 13%

6.07%

100%

100%

100% 40%

73.42%60.45%

52.29%

52.29% 39.22% 39.22%

17.43%25%

45.34%

100% 75% 96.67%100%100%

90%
58.18%

100% 34.93%

62.5%37.5%

البتروكيماويات

البوليمرات الكيماويات البالستيك تلدين  البطاريات
والرصاص المعدنية خدمات

شركة التصنيع 
والصحراء 
لألوليفينات

شركة الرواد 
الوطنية 

للبالستيك

 شركة
 الرواد الدولية

 لألغشية
الصناعية

رصاص خدمات فحص
 تي يو

 في - الشرق
األوسط

بيئة

بطاريات

المصانع
شركة الرواد 

العالمية 
للتغليف

كالرينت

الشركة 
السعودية 
لحامض 

األكريليك 
المرافق 

والخدمات خارج 
الموقع

كيماويات

إيفونيك
شركة 

البيوتانول 
السعودية

الشركة السعودية 
لحامض األكريليك

الشركة 
السعودية لإليثيلين 

والبولي إيثيلين

الشركة السعودية 
للبولي أوليفينات

شركة التصنيع 
الوطنية لتسويق 
البتروكيماويات 

)التسويق(

 شركة مجمع
 صناعات المعادن
المتطورة وتوهو

 شركة مجمع
 صناعات
 المعادن

المتطورة

المعادن

ترونوكس

 كريستل للمواد
 الكيماوية غير

العضوية هولندا

 الشركة
 الوطنية

 لثاني أكسيد
التيتانيوم

 شركة التقنية
 الرباعية لتدوير

الرصاص المحدودة

DOWNSTREAMPETROCHEMICALS

POLYMERS CHEMICALS PLASTICS TALDEEN B&L SERVICES METALS CIC

TRONOX

NTDC

NETHERLANDS

AMIC

AMIC&TOHO

TUV-MEFAHASSKHADAMAT

BATTARIAT

RASASS

TTLSP

BEEAH

AL MASANE

RIG

RGP

SAACSEPC

SAMCO SAPCO

SABUCOEVONIK

SAAC U&O

CLARIANT

RNPTSOCSPC
NIPMC

(MARKETING)

MAADANIYAH

METALLGRY

SBUSBUSBU

BU BU BU BU BU BU BU BU

65.07% 34.93%

21% 79%

21% 79%

80.72% 19.28%

10.5% 50% 39.5%
26.58% 30.68% 42.74%26.58% 42.74% 87% 13%

93.93% 6.07%

100%

100% 40%60%

30.68%39.55% 57.45% 3%

47.71% 13% 39.29%

47.71% 13% 39.29% 60.78% 39.22% 60.78% 39.22%

82.57% 17.43%75% 25%

54.66% 45.34%

97% 3% 25% 75% 96.84% 3.16%97% 3%

10% 90%

3.33% 96.67%

41.82% 58.18%

100%

100%

79%

79%

19.28%

89.5%
73.42% 13%

6.07%

100%

100%

100% 40%

73.42%60.45%

52.29%

52.29% 39.22% 39.22%

17.43%25%

45.34%

100% 75% 96.67%100%100%

90%
58.18%

100% 34.93%

62.5%37.5%

DOWNSTREAMPETROCHEMICALS

POLYMERS CHEMICALS PLASTICS TALDEEN B&L SERVICES METALS CIC

TRONOX

NTDC

NETHERLANDS

AMIC

AMIC&TOHO

TUV-MEFAHASSKHADAMAT

BATTARIAT

RASASS

TTLSP

BEEAH

AL MASANE

RIG

RGP

SAACSEPC

SAMCO SAPCO

SABUCOEVONIK

SAAC U&O

CLARIANT

RNPTSOCSPC
NIPMC

(MARKETING)

MAADANIYAH

METALLGRY

SBUSBUSBU

BU BU BU BU BU BU BU BU

65.07% 34.93%

21% 79%

21% 79%

80.72% 19.28%

10.5% 50% 39.5%
26.58% 30.68% 42.74%26.58% 42.74% 87% 13%

93.93% 6.07%

100%

100% 40%60%

30.68%39.55% 57.45% 3%

47.71% 13% 39.29%

47.71% 13% 39.29% 60.78% 39.22% 60.78% 39.22%

82.57% 17.43%75% 25%

54.66% 45.34%

97% 3% 25% 75% 96.84% 3.16%97% 3%

10% 90%

3.33% 96.67%

41.82% 58.18%

100%

100%

79%

79%

19.28%

89.5%
73.42% 13%

6.07%

100%

100%

100% 40%

73.42%60.45%

52.29%

52.29% 39.22% 39.22%

17.43%25%

45.34%

100% 75% 96.67%100%100%

90%
58.18%

100% 34.93%

62.5%37.5%

الشركة 
السعودية 
لمونمرات 
األكريليك

DOWNSTREAMPETROCHEMICALS

POLYMERS CHEMICALS PLASTICS TALDEEN B&L SERVICES METALS CIC

TRONOX

NTDC

NETHERLANDS

AMIC

AMIC&TOHO

TUV-MEFAHASSKHADAMAT

BATTARIAT

RASASS

TTLSP

BEEAH

AL MASANE

RIG

RGP

SAACSEPC

SAMCO SAPCO

SABUCOEVONIK

SAAC U&O

CLARIANT

RNPTSOCSPC
NIPMC

(MARKETING)

MAADANIYAH

METALLGRY

SBUSBUSBU

BU BU BU BU BU BU BU BU

65.07% 34.93%

21% 79%

21% 79%

80.72% 19.28%

10.5% 50% 39.5%
26.58% 30.68% 42.74%26.58% 42.74% 87% 13%

93.93% 6.07%

100%

100% 40%60%

30.68%39.55% 57.45% 3%

47.71% 13% 39.29%

47.71% 13% 39.29% 60.78% 39.22% 60.78% 39.22%

82.57% 17.43%75% 25%

54.66% 45.34%

97% 3% 25% 75% 96.84% 3.16%97% 3%

10% 90%

3.33% 96.67%

41.82% 58.18%

100%

100%

79%

79%

19.28%

89.5%
73.42% 13%

6.07%

100%

100%

100% 40%

73.42%60.45%

52.29%

52.29% 39.22% 39.22%

17.43%25%

45.34%

100% 75% 96.67%100%100%

90%
58.18%

100% 34.93%

62.5%37.5%

الشركة 
السعودية 
لبوليمرات 
األكريليك

DOWNSTREAMPETROCHEMICALS

POLYMERS CHEMICALS PLASTICS TALDEEN B&L SERVICES METALS CIC

TRONOX

NTDC

NETHERLANDS

AMIC

AMIC&TOHO

TUV-MEFAHASSKHADAMAT

BATTARIAT

RASASS

TTLSP

BEEAH

AL MASANE

RIG

RGP

SAACSEPC

SAMCO SAPCO

SABUCOEVONIK

SAAC U&O

CLARIANT

RNPTSOCSPC
NIPMC

(MARKETING)

MAADANIYAH

METALLGRY

SBUSBUSBU

BU BU BU BU BU BU BU BU

65.07% 34.93%

21% 79%

21% 79%

80.72% 19.28%

10.5% 50% 39.5%
26.58% 30.68% 42.74%26.58% 42.74% 87% 13%

93.93% 6.07%

100%

100% 40%60%

30.68%39.55% 57.45% 3%

47.71% 13% 39.29%

47.71% 13% 39.29% 60.78% 39.22% 60.78% 39.22%

82.57% 17.43%75% 25%

54.66% 45.34%

97% 3% 25% 75% 96.84% 3.16%97% 3%

10% 90%

3.33% 96.67%

41.82% 58.18%

100%

100%

79%

79%

19.28%

89.5%
73.42% 13%

6.07%

100%

100%

100% 40%

73.42%60.45%

52.29%

52.29% 39.22% 39.22%

17.43%25%

45.34%

100% 75% 96.67%100%100%

90%
58.18%

100% 34.93%

62.5%37.5%

-  الصناعاتالمعادن
التحويلية
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منتجاتنا 

ُتدير شركات مجموعة التصنيع، وتشغل وتمتلك العديد من األعمال في إطار أربع وحدات أعمال استراتيجية رئيسة:

وحدة األعمال االستراتيجية للبتروكيماويات 
التصنيع هي شركة رائدة في صناعة البتروكيماويات، وهي أكبر وحدة أعمال،  

حيث ُتدير إنتاج وتسويق مجموعة واسعة من البولي أوليفينات والكيماويات التي 
ُتلبي احتياجات العمالء.

وحدة األعمال االستراتيجية للتعدين 
ُتدير وحدة األعمال االستراتيجية للتعدين عمليات إنتاج وتسويق منتجات المعادن. 

وتعمل على تطوير سلسلة القيمة لمعادن التيتانيوم في المملكة العربية 
السعودية بالتوافق مع رؤية السعودية 2030.

وحدة األعمال االستراتيجية للصناعات التحويلية  
تماًما مثل الصناعات األساسية، ُتدير وحدة األعمال االستراتيجية للصناعات 

التحويلية مجموعة من الشركات التابعة، وتلعب دورًا حيوًيا في نمو االقتصاد 
السعودي وتطوره عن طرق تقليل االعتماد على الواردات. 

وحدة األعمال االستراتيجية للتقنية واالبتكار
محسن التربة ديبال من شركة نبراس الوطنية للتقنية )إن إن تي سي( هو منتج جديد صديق للبيئة وقابل للتحلل البيولوجي ومستقر وغير 

قابل للذوبان، وُيستخدم في مختلف التطبيقات الزراعية. حيث ُيساعد على تخفيض معدالت استهالك المياه، والتقليل من وتيرة الري، 
حيث يرمز إلى طموحنا في إنشاء منتجات مبتكرة ومستدامة.

البولى بروبلين  	
البولي إيثيلين عالي الكثافة  	
البولي إيثيلين منخفض الكثافة  	
حامض األكريليك مونومير  	
البوليمرات فائقة االمتصاص  	
بوتيل أكريليت  	
ن- بوتانول / ايزو بوتانول 	

التيتانيوم االسفنجي  	
معادن التيتانيوم  	
	 TiCI 4 درجة معدن رابع كلوريد التيتانيوم
صناعات المعادن التحويلية 	

مواسير البالستيك  	
الطبليات البالستيكية  	
أفالم البيوت الزراعية  	
األغشية األرضية  	
الرصاص  	
بطاريات السيارات  	
خدمات الفحص واالعتماد  	
الكابالت الفوالذية الملتوية 	
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الشهادات

شركة تلدين للحلول البالستيكية المحدودة 
)تلدين(

 آيزو 14001:2018آيزو 9001:2015

ساسو )أنابيب ملساء ومموجة(آيزو 45001:2018

نظام اإلدارة المتكامل )آي إم 
إس(

المؤسسة الوطنية للعلوم إن إس 
إف - 14 61- لألنابيب 

معيار التأمين المتبادل - 1813 
)األنابيب الملساء والتركيبات(

الخطة االستشارية لتنظيم المياه 
)وراس(

ساسو - التركيبات 
ساسو أفالم البيوت الزراعية 
)شهادة المطابقة السعودية(

شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة 
المحدودة

آيزو 9001:2015

ISO45001:2018 آيزو

آيزو 14001

آيزو 45001

آيزو 9001

شركة الرواد الوطنية للبالستيك المحدودة

آيزو 9001:2015

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة )ساسو( )ألواح 
البولي كربونات والبولي ميتاكريليت الميثيل(

شركة الرواد العالمية للتغليف

نظام سالمة األغذية )بي آر سي(آيزو 9001:2015

نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم آيزو 14001:2015
الحرجة

تقييم الصحة والسالمة المهنية 
نظام اإلدارة المتكامل )آي إم إس()أوساس( 18001:2007

الشركة الوطنية لصهر الرصاص المحدودة

آيزو 9001:2015

آيزو 14001:2015

آيزو 45001:2018

نظام اإلدارة المتكامل )آي إم إس( 

الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني 
)فحص(

آيزو 9001:2015

آيزو 14001:2015

آيزو 45001:2018

نظام اإلدارة المتكامل )آي إم إس( 

تي يو في - الشرق األوسط

 آيزو17020:2012آيزو 9001:2015

 آيزو 1:2015-17021آيزو 14001:2015

 آيزو 17065:2012آيزو 45001:2018

نظام اإلدارة المتكامل )آي إم إس( 

الشركة الوطنية لصناعة البطاريات

آيزو 9001:2015

نظام اإلدارة المتكامل )آي إم إس(

ساسو

 آيزو 14001:2015

شركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية

آيزو 9001:2015

مجمع 
البتروكيماويات

آيزو ISO45001:2018آيزو 9001:2015

آيزو / آي آي سي 17025:2017آيزو 14001:2015

الرعاية المسؤولة )آر سي( 14001:2015
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عضوية الجمعيات 

شركة التصنيع الوطنية عضو في:

الجوائز

نظام تقييم االستدامة 
والجودة التابع لالتحاد 

الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات 

لجنة الجبيل للطوارئ )جماعة(  االتحاد الخليجي للبتروكيماويات 
والكيماويات )جيبكا( 

2006
جائزة تمويل المشاريع

2008
جائزة تمويل المشاريع

2008
جائزة أفضل بيئة عمل

2010
جائزة المسؤولية االجتماعية

2012-2014
جائزة المسؤولية االجتماعية العربية

2015
جائزة التميز الذهبية

2015
جائزة أفضل استراتيجية تميز تشغيلي

في الشرق األوسط

2017
جائزة مركز التكنولوجيا

2018
جائزة تمكين الموردين المحليين

2009-2018
بين أفضل 3 مؤسسات في األداء البيئي

2020-2021
جائزة السالمة الدولية البريطانية

2021
الهيئة الملكية بالجبيل

جائزة أفضل شركة لرعاية األنشطة البيئية لعام 2021
2021

جائزة من بين أفضل 100 شركة في الشرق األوسط

  تقرير االستدامة لعام 2021م1414



أبرز معالم األداء لعام 2021م

تضاعف اإلنتاج وعائدات المبيعات والربحية في 
الشركة الفنية لصهر الرصاص الرباعي التكافؤ 
مقارنًة بالميزانية، ويرجع ذلك إلى التعاون بين 

األعمال والمشتريات في االستعانة بمصادر 
خارجية لبدائل نفايات المواد الخام من الرصاص.

من معدن التيتانيوم الخالص عالي الجودة بنسبة تجاوز اإلنتاج السنوي لعام 2021م مقدار 7000 طن 

 %99.7
وهو متوافق مع المواصفات المطلوبة من قبل 

الشركات العالمية.

ضاعفت تلدين إنتاجها تقريًبا إلى أكثر من  

+500 ألف  
طبلية تم توفيرها لشركات البتروكيماويات.

توفير 

744
سلة غذائية لبنك الطعام السعودي »إطعام«.

حققت شركة الرواد العالمية للتغليف التابعة لنا 
أعلى كمية مبيعات

)50 ألف( 
ألغشية البولي بروبلين ثنائي الشد، مما ساعدها 

على تحقيق أعلى أرباح لها على اإلطالق.

حققت شركتنا )الرواد الدولية لألغشية الصناعية 
المحدودة( رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات من 
خالل تقديم عدد من المشاريع االستراتيجية في 

المملكة العربية السعودية وسوق التصدير.

حققت شركتنا التابعة/ الرواد الوطنية 
للبالستيك المحدودة رقمًا قياسيًا جديدًا في 

إنتاج القولبة بالحقن. كما حّسنت الشركة أيًضا 
تصميم أسطل الطالء لتحسين الجودة. 

انخفضت كثافة استخدام الطاقة في الصناعات 
التحويلية بنسبة  

%21
مقارنة بعام 2020م.

خّفضت شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة 
المحدودة كثافة انبعاثاتها في النطاق 1 بنسبة  

 %40
مقارنة بعام 2020م، وحقق قطاع البتروكيماويات 

انخفاًضا بنسبة 7٪ في االنبعاثات. 

ارتفع إجمالي النفايات المعاد تدويرها في الصناعات 
التحويلية بنسبة

%305
مقارنة بعام 2020م.

انخفضت كثافة استخدام المياه في كل من 
البتروكيماويات والصناعات التحويلية وشركة 
مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة 
بنسبة 4٪ و10٪ و6٪ على التوالي مقارنة بـ 

2020م.

انخفض إجمالي استخدام الطاقة في قطاع  
البتروكيماويات بنسبة 

 %6
مقارنة بعام 2020م.

حققت قطاع  البتروكيماويات رقًما قياسًيا قدره  

25 مليون 
ساعة

عمل بدون وقوع اإلصابات المهدرة للوقت. 

 1260
تم إجراء 1260 فحص صحي للموظفين.

بلغ معدل السعودة لدينا  

 %50
بشكل عام و 70٪ بين كبار الموظفين.

ارتفع عدد ساعات التدريب إلجمالي القوى العاملة 
بنسبة 

 %47
مقارنة بعام 2020م.

%100
تم تنفيذ 100٪ من عمليات التدقيق الداخلي 

المخطط لها في عام 2021م. 

 %100
تم تدريب 100٪ من الموظفين على إجراءات 

مكافحة الفساد، وتم تقييم 100٪ من عملياتنا 
للمخاطر المتعلقة بالفساد.

زيادة عدد الموظفات المواطنات بنسبة  

%18
نّظمت شركة التصنيع الوطنية مسابقة لتحديد 

مدى إلمام أطفال الموظفين باإلجراءات 
االحترازية المطلوبة قبل العودة إلى المدرسة.

ساهمت شركة التصنيع الوطنية بمبلغ 

مليون ريال 
سعودي 

لدعم الحملة األهلية الخيرية التي أطلقتها منصة 
إحسان خالل شهر رمضان المبارك.

دعمت التصنيع جمعية أيتام الجبيل كجزء من 
برنامج كسوة العيد.

دعم مبادرة “السعودية الخضراء” من خالل تنظيم 
حملة لمدة خمسة أيام لرفع الوعي البيئي بزراعة 

1000 شجرة 
شجرة في مدينة الجبيل الصناعية.

شارك خمسة شباب من موظفي شركة 
التصنيع الوطنية في مبادرة “قادة الغد” 
كجزء من مشاركة تصنيع في منتدى جيبكا 

لعام 2021م )أكبر منتدى لصناعة الكيماويات 
والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي(.

15

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية

15  تقرير االستدامة لعام 2021م
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إدارة االستدامة 

تقع االستدامة في صميم عملياتنا في شركة 
التصنيع الوطنية. ونلتزم بتوفير التميز والنهج 

المستدام في جميع أنشطتنا البيئية والمجتمعية 
وأنشطة الحوكمة، وكذلك في الصحة والسالمة 
واألمن. حيث أن جوانب االستدامة هذه مدمجة 

في عمليات اتخاذ القرارات لدينا ومنتجاتنا وخدماتنا 
واستراتيجية العمل الشاملة الخاصة بنا. 

16  تقرير االستدامة لعام 2021م
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لدينا آليات قوية للتأكد من دعم االستدامة من قبل جميع الموظفين في شركة التصنيع الوطنية. ويقود فريق 
االستدامة لدينا هذا األمر من خالل استراتيجية استدامة محددة بوضوح، تشمل آليات تحديد األهداف ألداء 

االستدامة لدينا وآليات رصد التقدم المحرز في تحقيقها واإلبالغ عنه. 

يكمن هدفنا في ترسيخ االستدامة عبر شركتنا من خالل 
عملية التحسين المستمر. وُنحقق ذلك من خالل تمكين 

الموظفين من فهم دورهم في تعزيز االستدامة وتمكينهم 
ليكونوا جزًءا من عملية صنع القرار. ومن خالل زيادة الوعي، 

ُندمج الموظفين بحيث يساهمون بنشاط في األفكار 
والمبادرات المرتبطة بمجال خبرتهم. 

خضع فريقنا لتغييرات هيكلية في عام 2021م لضمان استمرار 
توافقه مع متطلبات العمل. في عام 2022م، سنراجع وحدة 
التشغيل واالستراتيجية الخاصة بنا للتأكد من أن لدينا الهياكل 

المناسبة داخل الشركة، باإلضافة إلى مراجعة وظائف ونطاق 
عمل كل دور ومسؤولياته.

حوكمة االستدامة 

مدير الشؤون المالية

نقطة االتصال 
الستدامة الشؤون 

المالية / مالكو البيانات

مدير البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

قائد االستدامة في مجمع التصنيع للبتروكيماويات

مسؤول االستدامة في مجمع التصنيع للبتروكيماويات )المدير العام الفني(

اجتماع مراجعة اإلدارة )رئيس نظام تصنيف اإلدارة المتكامل - نائب الرئيس 
لشؤون التصنيع(

نقطة االتصال 
الستدامة البيئة 

والصحة والسالمة 
واألمن/ مالكو البيانات

مدير الخدمات العامة

مجموعة التحقق 
)هندسة العمليات(

نقطة االتصال 
الستدامة الخدمات 

العامة / مالكو البيانات

مدير الصيانة )المونمر(

نقطة االتصال 
الستدامة الصيانة/ 

مالكو البيانات

مدير الورشة المركزية 
والخدمات

نقطة االتصال 
الستدامة الورشة 

المركزية والخدمات/ 
مالكو البيانات

مديرو المحطات 
)اإلنتاج(

االتصال الستدامة 
المحطات / مالكو 

البيانات

نفذت شركة التصنيع الوطنية استراتيجية استدامة شاملة مدعومة بنظام إدارة االستدامة المستخدم لرصد وتقييم وتتبع مؤشرات األداء الرئيسة المتعددة بشكل فعال 
لدفع عملية اتخاذ القرار لدينا. ويقود فريق االستدامة هذه االستراتيجية - تحت قيادة قسم هندسة العمليات - ولكنها تدخل في جميع جوانب الشركة، من مستوى 

مجلس اإلدارة إلى كل قسم على حدة. ويتمثل هدفنا في ترسيخ االستدامة في الشركة بأكملها بحيث تكون مملوكة لكل موظف. ويمكن أن يشعر األفراد بهذه الطريقة 
بالتمكين لبدء وإدارة المبادرات المتعلقة باالستدامة فيما يخص أدوارهم الخاصة.

نظام االستدامة المخصص 
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برنامج االستدامة 

تم تضمين االستدامة في نظام تصنيف اإلدارة المتكامل 
لدينا. وُيركز نظام تصنيف اإلدارة المتكامل الذي تم 

تطويره وفًقا للمعايير الدولية على خمس مجاالت - القيادة 
والمؤسسة والعمليات والتنفيذ والتحكم - والتي يمكن أن 

تساعدنا مجتمعة في تحقيق التميز التشغيلي والكفاءات 

المحسنة. ويتألف هذا النظام من 17 عنصًرا يضع األساس 
إلجراءاتنا وعملياتنا.

وضعنا برنامج االستدامة لدينا لتحقيق آثار إيجابية على البيئة والموظفين ومجتمعاتنا. حيث يسعى إلى مساعدتنا ليس 
فقط في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، ولكن اإلسهام أيضا في التصورات األوسع لرؤية السعودية 2030 ولتعزيز النمو 

االقتصادي المستدام وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة.

نظام تصنيف اإلدارة المتكامل 17حالة التعقيبات
المراقبة واإلبالغ عن االستدامة

نظام تصنيف اإلدارة المتكامل 4
التدقيق والمراجعة

IMRS-13
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل مراقبة 
العمل

IMRS-14
نظام تصنيف اإلدارة 
المتكامل إدارة البيئة

IMRS-15
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل إدارة 
الحوادث

IMRS-16
نظام تصنيف اإلدارة 
المتكامل االستعداد 

لحاالت الطوارئ 
واالستجابة لها

IMRS-11
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل سالمة 
األصول

IMRS-12
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل إدارة التغيير

IMRS-07
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل الصحة 
المهنية

IMRS-08
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل التصميم 
والتطوير نظام تصنيف 

اإلدارة

IMRS-09
المتكامل سلسلة 

التوريد واإلدارة 
الخارجية

IMRS-05
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل المستندات 
والسجالت

IMRS-06
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل التعلم 
والتطوير 

IMRS-10
نظام تصنيف اإلدارة 
المتكامل االتصاالت 

والمشاركة

IMRS-01
نظام تصنيف اإلدارة 

المتكامل القيادة
IMRS-02

نظام تصنيف اإلدارة 
المتكامل تقييم 

المخاطر
IMRS-03

نظام تصنيف اإلدارة 
المتكامل التخطيط

التحكم التنفيذ العمليات المؤسسة القيادة
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ُتعد االستدامة جزًءا ال يتجزأ من إستراتيجيتنا وثقافتنا 
المؤسسية، حيث أنها ُتعد من الجوانب المهمة لدفع النمو 

اإليجابي والكفاءات وتقليل المخاطر. ونحن نؤمن بأنه 
لكي نزاول األعمال على نحو مسؤول، فإنه يجب امتالك 

االستدامة ودمجها في جميع جوانب عملياتنا. حيث ُيحدد إطار 

عمل االستدامة الخاص بنا استراتيجيتنا وطرق تنفيذها. فنحن 
نهتدي في ذلك بخمس ركائز أساسية تسمح بتدرج االستدامة 

بنجاح إلى الشركة:

إطار عمل االستدامة 

 إطار عمل االستدامة
لمجموعة التصنيع

التأثير على المجتمع

2

األعمال المسؤولة

3

 تطوير رأس المال
البشري

1

الصحة والسالمة

4

5

اإلشراف البيئي
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إدماج األطراف 
المعنية 

إن التواصل من خالل إنشاء حوار مفتوح وصادق يمكننا من 
تحديد المخاطر والفرص والقضايا األكثر أهمية لألطراف 

المعنية لدينا وفي عملياتنا التجارية. ويساعدنا إدماج 
المجموعات الرئيسة التي تهمنا في التأكد من أننا نأخذ جميع 

أفكارهم واهتماماتهم في عين االعتبار، مما يساعدنا على 

أن نظل شركة قوية وتنافسية. لقد حددنا سبع مجموعات 
رئيسة من األطراف المعنية إضافة إلى قنوات مختلفة متاحة 

لنا لضمان شعورهم بالمشاركة والشمول. وهي:  

المجتمعات المحلية
تقارير االستدامة والتقارير   

السنوية
البحث السوقي  

الموقع اإللكتروني ووسائل   
التواصل االجتماعي
استبيان رضا العمالء  

المساهمون
تقارير االستدامة والتقارير   

السنوية 
     التقارير السنوية والنصف 

سنوية والشهرية

شركاء األعمال
تقارير االستدامة والتقارير السنوية  

الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل   
االجتماعي

االمتثال لاللتزامات  

السلطات المحلية
تقارير االستدامة والتقارير السنوية  

الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل   
االجتماعي

الموظفون
تقارير االستدامة   
والتقارير السنوية

الموقع اإللكتروني   
ووسائل التواصل 

االجتماعي
نظام إدارة الموردين  
دور البلدية وحمالت   

الصحة والسالمة
االحتفاظ بخيار نزيه   

وتنافسي

الموردون والمقاولون
الشبكة الداخلية  

تقارير االستدامة    
والتقارير السنوية

الموقع اإللكتروني   
ووسائل التواصل 

االجتماعي
استبيانات الموظفين   

وبرامج االعتراف
دور البلدية وحمالت   

الصحة والسالمة
النشرة الداخلية  

مجموعة األطراف
المعنية

العمالء
تقارير االستدامة والتقارير السنوية  

     فعاليات الرعاية
     الموقع اإللكتروني ووسائل التواصل 

االجتماعي
     االستثمار المجتمعي



األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية

21  تقرير االستدامة لعام 2021م

يساعدنا إشراك األطراف المعنية لدينا على العمل نحو تحقيق 
أهداف االستدامة الخاصة بنا وأن نصبح أكثر مرونة كعمل 

تجاري. وتلعب عملية المشاركة هذه دوًرا أساسًيا في تحديد 
المخاطر والفرص األساسية والسماح لنا باالستجابة للتغيرات 
الناشئة على المستوى اإلقليمي والوطني والعالمي. ولكي 

نضمن إدارة أعمالنا بالطريقة األكثر توافًقا مع االستدامة، 
فقد أجرينا تقييم األهمية النسبية مع األطراف المعنية لدينا 

لوضع قائمة بالموضوعات الجوهرية الرئيسة بما يتماشى 
مع معايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير. واتبعنا في هذا 
التقييم نهًجا من ثالث خطوات لتحديد القضايا المناسبة لنا 

ولألطراف المعنية لدينا وتأثيراتها:

تقييم األهمية النسبية:
القضايا األكثر أهمية 

المراجعة 
راجع فريق االستدامة النتائج، 

واعتمدتها اإلدارة. وقد ُأجريت 
عمليات المراجعة للتأكد من أن 
القضايا الجوهرية كانت كاملة 

وشاملة لوجهات النظر التي 
تم الحصول عليها من األطراف 

المعنية.

تحديد األولوية
لقد أجرينا باستخدام هذه 

القائمة األولية مسًحا لألطراف 
المعنيين الداخليين والخارجيين 
لتصنيف القضايا الجوهرية من 

حيث أهميتها المتصورة. 

التحديد
تم تحديد القضايا الجوهرية 
ذات الصلة من خالل بحث 

مكتبي، يتضمن مراجعة 
للشركات النظيرة ومعايير 

الصناعة ومقابالت الموظفين.
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األهمية بالنسبة لمجموعة التصنيع

حدد تقييم األهمية النسبية لدينا 45 قضية جوهرية تم 
تصنيفها بعد ذلك بناًء على أهميتها لألطراف المعنية لدينا 

وتأثيرها على عملياتنا التجارية. ولقد قمنا بمواءمة هذه 
القضايا الجوهرية مع إطار عمل االستدامة الخاص بنا وأهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة لضمان العمل نحو الرؤية 

العالمية لمستقبل أكثر استدامة من خالل معالجة األهداف 
العالمية. كما قمنا بتحديد القضايا الجوهرية ومواءمتها في 

المصفوفة التالية:

سالمة المنتجات 
والمستهلك

الرقابة على المشاركة المجتمعية
المنتجات

استخدام 
الطاقة

التطوير والتدريب

تعقيبات العمالء ورضاهم

الصحة والسالمة

أخالقيات 
العمل

النفايات السائلة 
والملوثات

التغيير المناخي )السياسة واالستراتيجية(

االمتثال 
القانوني

انبعاثات الغازات الدفيئة

المواد الخطرة المشاركة والرضا

المزايا العائدة على 
المجتمعات المحلية

النفايات األسواق الجديدة 
والناشئة

إشراك أصحاب 
المصلحة

األداء االقتصادي والتجاري

النقل

خصوصية 
المستهلك

الرشوة والفساد

حرية تكوين الجمعيات

التوازن بين 
العمل والحياة

المنتجات المستدامة 
والعالمات

تعويض كبار 
المسؤولين التنفيذيين

التنوع 
الحيوي

الشمول والمساواة

إدارة الموقع ومعالجتهالتراث الثقافي

الضرائب والمساعدات 
المالية

حقوق 
اإلنسان

التخلص من المنتجات في 
نهاية عمرها التشغيلي

المواد والجلب المسؤول

األعمال التطوعية 
استخدام والخيرية

المياه

حوكمة الشركات
التعبئة المهارات على 

مستوى الصناعة

فرص الشبابالتواصلالتنوع

المناصرة والقيادة

تقييم المشتريات والموردين
ممارسات 

العمل

البيع والتسويق المسؤول

التوظيف واالحتفاظ 
بالموظفين

االبتكار

األهمية بالنسبة لألطراف المعنية

أكثر أهميةمهمة
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مواءمة أولوياتنا 

رؤية السعودية 2030 
رؤية السعودية 2030 هي رؤية استراتيجية لالستفادة من 

َمواطن قوة المملكة؛ أال وهي شعبها، لتصبح اقتصاًدا رائًدا 
ومثااًل للتنمية المستدامة. وقد تم تطوير الخطة استناًدا إلى 

موقع السعودية االستراتيجي والفريد من نوعه - بالقرب 
من إفريقيا وآسيا وأوروبا، واقتصادها القوي مع قوتها 

االستثمارية المتنامية، وريادتها في العالم العربي واإلسالمي 
كأرض الحرمين الشريفين.

تم دمج الرؤية مع أهداف استراتيجية لتمكين التنفيذ الفعال 
بموجب إطار ثالثي الركائز: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر 
ووطن طموح. وقامت شركة التصنيع الوطنية بمواءمة 

برنامج االستدامة الخاص بها بما يتوافق مع أهداف الرؤية 
السعودية، وتعمل على تطوير برامج ستتناول أهداف 

المجاالت الثالثة. ونظرا لكونها شركة صناعية كبيرة، فإن 
الشركة لديها فرصة فريدة للمساهمة في التقدم واالبتكار 

داخل المملكة العربية السعودية، والمساهمة في تحقيق 
الطموحات الوطنية للتنمية المستدامة بطرق هادفة 

وإيجابية. 

وتماشًيا مع الرؤية، تسعى التصنيع إلى إطالق العنان 
إلمكاناتها الكاملة لتوسيع نطاق تأثيرها على المجتمع 

السعودي. نحن نهدف إلى المساعدة في تحقيق التقدم 
في تنويع االقتصاد، ودعم المجتمعات المحلية، وتطوير 
فرص ُمبَتكرة للمستقبل. ولقد تم دمج الرؤية في جميع 

جوانب استراتيجية االستدامة الخاصة بنا مع مواءمة دقيقة 
في أقسام تطوير رأس المال البشري والتأثير على المجتمع 
والحوكمة. وُيمكن االطالع على مزيد من المعلومات في 

جميع أجزاء هذا التقرير. 

تسعى شركة التصنيع الوطنية إلى ضمان أن برامج االستدامة الخاصة بها توائم وتعزز أهداف االستدامة الوطنية 
والدولية المهمة على الصعيدين العالمي واإلقليمي. وعلى هذا النحو، تلتزم الشركة برؤية السعودية 2030 وأهداف 

التنمية المستدامة لألمم المتحدة وتتوافق معها.

مجتمع حيوي
ُيعّد الوصول إلى مجتمع حيوي في 

المملكة ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية 
وإرساء أساس قوي لالزدهار االقتصادي. 

لذلك، فإّن الهدف هو الوصول إلى 
مجتمع يعيش كل مواطن فيه حياة 

سعيدة وُمرضية بمستوى معيشي يضمن 
بيئة صحية وآمنة للعائالت، ويوفر التعليم 

والرعاية الصحية بمستوى عالمي. إلى 
جانب ذلك، تشجع الرؤية المواطنين بأن 

يعتزوا بهويتهم الوطنية وتراثهم الثقافي، 
وأن يعيشوا القيم اإلسالمية وفق منهج 

الوسطية واالعتدال.

وطن طموح
الوطن الطموح يسعى لتطبيق مبادئ 

الكفاءة والمساءلة على جميع المستويات 
من أجل تحقيق الرؤية، بما في ذلك بناء 

حكومة فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة 
وعالية األداء

اقتصاد مزدهر
االقتصاد المزدهر هو الذي يوفر الفرص

للجميع من خالل بناء نظام تعليمي 
منسجم مع احتياجات السوق، ويجّهز 

الشباب من الجنسين بالمهارات الالزمة 
لوظائف المستقبل، إلى جانب توفير 

فرص اقتصادية لرواد األعمال والمشاريع 
الصغيرة باإلضافة إلى الشركات
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الصحة والسالمة

اإلشراف البيئي

تطوير رأس
المال البشري 

التأثير على المجتمع

األعمال المسؤولة

أهداف التنمية المستدامة لألمم 
المتحدة 

ُتعد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر دعوة عالمية 
للعمل على التحديات والفرص األكثر إلحاًحا التي تواجه البشرية 
والعالم الطبيعي، والتي تشمل الفقر، وعدم المساواة والتغير 
المناخي. وتلعب شركة التصنيع الوطنية دوًرا رائًدا - باعتبارها 

إحدى أكبر الشركات الصناعية في المنطقة - في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة من خالل تقليل تأثيراتنا واالبتكار 

والعناية بمجتمعاتنا. إذ تتوافق التزامات األعمال لدينا مع 
أهداف التنمية المستدامة حيث نستخدمها كدليل ألولوياتنا 

وبرنامج االستدامة الخاص بنا.  
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ورش عمل وخارطة 
طريق االستدامة 

ُيعد إشراك الموظفين في عمليات االستدامة وتمكينهم من 
خالل زيادة التوعية والتعليم طريقة أساسية لضمان ملكية 
االستدامة من قبل كل فرد في الشركة. ونعتقد أن نقل 

هذه المعرفة يمكن أن يقود إلى االبتكار والفرص والكفاءات 
مع تقليل مخاطر أعمالنا. فنحن نعمل بجد لتنفيذ خريطة طريق 

االستدامة الخاصة بنا منذ عام 2019م. ويتضمن جزء من 
ذلك العمل إشراك الموظفين وتثقيفهم بشأن االستدامة 

من خالل ورش العمل واألنشطة األخرى. وتقدم ورش العمل 
هذه فرصة للموظفين للتعلم والتعبير عن آرائهم وتحديد 

مجاالت التحسين بهدف مساعدة شركة التصنيع الوطنية على 
أن تصبح أكثر استدامة. 

ومنذ 2020م، أطلقت وحدة األعمال االستراتيجية 
للبتروكيماويات برنامًجا جديًدا ُيعرف باسم فكرة، ويهدف إلى 

إشراك الموظفين في توليد أفكار مبتكرة لتحسين االستدامة 
وزيادة أرباح الشركة. يتم تقييم جميع األفكار التي استلمناها 

باستخدام تحليل التكلفة والفائدة. وسيتم تنفيذ األفكار األكثر 

فاعلية مع إضافة األفكار األخرى ذات اإلمكانات إلى خارطة 
الطريق الخاصة بنا، رهًنا بالجدوى. وقد أنتج البرنامج حتى اآلن 
حوالي 69 فكرة استدامة من موظفين في أقسام مختلفة. 
فعلى سبيل المثال، إحدى األفكار التي تم جمعها وتقييمها 
وهي قيد التنفيذ حالًيا هي تثبيت أنظمة إدارة الطاقة في 

الوقت الفعلي، والتي تجمع باستمرار بيانات األداء الحية 
والتاريخية، والتي يمكن تحليلها للكشف عن فرص تحسين 

الطاقة بالمصانع/المعدات.
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اإلدارة البيئية 01
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عقدت شركة التصنيع الوطنية بصفتها شركة 
مسؤولة العزم على العمل بطريقة تحمي البيئة. 

وهذا يعني النظر بعناية في التأثير المحتمل 
ألنشطتنا، وكيف ُيمكنها التأثير على المجتمعات 
المحلية والبيئة قبل عملياتنا وأثناءها وفي نهايتها.
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تقليل بنسبة  

63.32 طن متري   
في خسارة المواد المباشرة عن طريق تقليل 

نفايات المحفز المستهلك.

ترقية إضاءة المبنى 
 LED إلى مصابيح ليد

الموفرة للطاقة.

توفير  

110,000 ريال
من المياه من خالل ترقية وحدة الجرعات 
الكيميائية لنظام البخار وتحديث فلسفة 

التشغيل.

400,000 ميجا وحدة  توفير الطاقة بمقدار  
حرارية بريطانية 

من خالل مبادرات تحسين العمليات وإيقاف 
المعدات الدوارة اإلضافية. 

توفير طاقة يبلغ حوالي 

1,030,000 مليون 
وحدة حرارية بريطانية 

من خالل تحسين كفاءة الطاقة عن طريق 
تقليل تأثير تلوث العملية في التوربينات 
الرئيسة وتأثير التوسيع في مولد البخار.

بصفتنا شركة كبيرة في قطاعي التصنيع والصناعة، فإن 
نطاق واتساع أنشطتنا يعني أننا نتفاعل مع البيئة بعدة طرق، 
ونقدم تحديات تحتاج إلى إدارتها بعناية. ونحن ندرك أيًضا بأننا 

نلعب دوًرا مهًما في إدارة وتخفيف تأثيرنا البيئي في جميع 
المجاالت التي نعمل فيها. حيث تركز استراتيجيتنا وبرامجنا 

البيئية على أربع ركائز رئيسة رأينا أنها ذات تأثيرات كبيرة في 
قطاعنا:

انبعاثات الغازات  	
الدفيئة

الطاقة 	

الماء 	

خسارة المواد 	

باإلضافة إلى ذلك، عملت شركة التصنيع الوطنية على 
تحقيق ما يلي خالل العام:

برنامج االستدامة 
البيئية

انبعاثاتطاقة
الغازات

الدفيئة

خسارة
ماءالمواد 

يع
صن

 بالت
البتروكيماويات

فكر باستدامة

وقد ساعدت برامجنا للمراقبة البيئية في عام 2021م على 
تقليل االنبعاثات بنسبة 51.4% في العمليات البيئية مثل 
عمليات التفتيش والتدريب، وتقليل التخلص من النفايات، 

وزيادة المراقبة لتحقيق التحسينات. 
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انبعاثات الغازات الدفيئة

وتضع استراتيجيتنا البيئية هذا في االعتبار، فقد قمنا بتنفيذ 
دليل سياسة وقيم للمنتجات البتروكيماوية والذي يقود 

مبادراتنا لإلدارة البيئية ومنع التلوث. وتستند هذه السياسة 
واستراتيجيتنا بشكل عام إلى استخدام تحليل أفضل التقنيات 
المتاحة عند إصدار تصاريح جديدة. ويساعدنا ذلك على تحديد 
ومراقبة التلوث بشكل منهجي ونشر الوعي بين الموظفين، 

كما يتضمن االلتزام بمنع أي شكل من أشكال التلوث. وُتوجه 
السياسة عملياتنا وتضمن اعتماد كافة مبادراتنا على أفضل 

ممارسات الصناعة. 

كما أن شركة التصنيع الوطنية مشارًكا فاعاًل في نظام تقييم 
االستدامة والجودة التابع لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات 

والكيماويات. وتضمن عضويتنا في نظام تقييم االستدامة 
والجودة التابع لالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 

قدرتنا على تقديم الجودة والسالمة واألمن واألداء 
البيئي لمقدمي الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بالناقالت 

والمستودعات. وقد ساعدتنا الزيادة المطردة في إنتاجنا 
في السنوات األخيرة من تحسين أدائنا وزيادة كفائتنا. ونتيجة 

لذلك، انخفضت االنبعاثات الصادرة منا في العديد من 
مجاالت أعمالنا. وقد شهدت شركة التصنيع للبتروكيماويات 

انخفاًضا بنسبة 7% في انبعاثات النطاق 1 لديها في عام 
2021م مقارنًة بالعام الماضي، كما انخفضت كثافة انبعاثات 

الغازات الدفيئة الصادرة عن شركة مجمع صناعات المعادن 
المتطورة المحدودة بنسبة 40% في 2021م، ويرجع ذلك 

أساًسا إلى إزالة وحدة ضاغط الهواء التي تعمل بالديزل 
ومولدات ديزل مكتب المشروع. 

يؤثر التغير المناخي العالمي بالفعل تأثيرات ملحوظة على البيئة حول العالم، وتدرك شركة التصنيع الوطنية التأثيرات 
التي سيحدثها هذا التغير على المستويين العالمي واإلقليمي. وُيمثل عدم اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ مخاطر غير 

مسبوقة وغير مقبولة على أعمالنا والمجتمعات التي نعمل فيها وعلى العالم ككل. ولذلك، تعتبر االستدامة ذات 
أهمية قصوى لنا من أجل ضمان االستمرارية االجتماعية والبيئية. حيث أن السبب في سعينا لوضع االستدامة في 

طليعة عملياتنا هو ضمان تحقيق مطالب األطراف المعنية لدينا دون المساومة على الرفاهية الحالية والمستقبلية. 

انبعاثات الغازات الدفيئة المباشرة وغير المباشرة

وحدة األعمال 
االستراتيجية

انبعاثات الغازات العام
الدفيئة المباشرة 
)النطاق 1( )طن 

مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون(

انبعاثات الغازات 
الدفيئة غير المباشرة 

)النطاق 2( )طن 
مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون(

إجمالي انبعاثات 
الغازات الدفيئة )طن 
مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون(

كثافة انبعاثات 
الغازات الدفيئة 

)مكافئ ثاني أكسيد 
الكربون / طن من 

اإلنتاج(
20192,676,6381,061,9313,738,5690.92البتروكيماويات 

20202,616,1411,135,0173,751,1570.92

20212,441,1151,092,9353,534,0500.89

201936,95868,241105,1992.79الصناعات التحويلية

202053,754112,473166,1726.73

202161,420119,356180,7766.34

شركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة 

المحدودة

20191,73522,39624,13131.18

20202,45197,16799,61815.26

20211,459102,461103,92014.63
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انبعاثات الهواء 

وقد سعينا لتطبيق تقنيات مبتكرة لتقليل تأثيراتنا، وهذا 
يشمل تحسين عملياتنا وجعلها أكثر فعالية، ومراقبة آثارنا 

امتثااًل لحدود انبعاثات المداخل الخاصة بالهيئة الملكية )هيئة 
التنظيم(. وتتم مراقبة االنبعاثات 24 ساعة في اليوم على 

مدار 7 أيام في األسبوع من أجل ضمان حفاظنا على أفضل 
الممارسات الصناعية والعمل في نطاق التشغيل المحدد في 

تصاريحنا البيئية. ويتم اختبار حدود انبعاثات المداخل الخاصة 
سنوًيا بما يتماشى مع المتطلبات القانونية للهيئة الملكية. 

كما وضعنا نظامًا إلدارة انبعاثات الهواء يتضمن عدًدا من 
المبادرات: 

وقد بدأنا في إضافة انبعاثات الغازات الدفيئة )ثاني  	
أكسيد الكربون والميثان والمركبات العضوية المتطايرة( 
إلى اختبار المداخن السنوي لدينا بما يتماشى مع مبادرة 

السعودية الخضراء )التغير المناخي(. 

ونستخدم تقرير االنبعاث المتسرب في تقديم إحصائيات  	
تفصيلية عن الخسائر المادية حول وفورات التكلفة، 

وسجل االستدامة لدينا، وتحسين االمتثال وتحسين الصحة 
والسالمة.

كما ُندقق في اختبار الدقة النسبية السنوية لتحسين  	
امتثالنا للوائح، وللتحقق من صحة البيانات

تلعب انبعاثات الهواء دوًرا مهًما في تغير المناخ، وتؤثر سلًبا على صحة المجتمعات المحلية. وعليه، فنحن ُندرك في 
التصنيع بأنه تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة للحد من تلوث الهواء الناتج عن عملياتنا لضمان حماية المجتمع المحلي 

والبيئة العالمية.

انبعاثات الهواء

وحدة األعمال 
االستراتيجية

انبعاثات ثاني أكسيد العام
الكبريت )طن(

كثافة انبعاثات ثاني 
أكسيد الكبريت )طن / 
1000 طن من اإلنتاج(

انبعاثات أكاسيد 
النيتروجين )طن(

كثافة انبعاثات 
أكاسيد النيتروجين 
)طن / 1000 طن 

من اإلنتاج(
0.00091203.680.295 20193.86البتروكيماويات 

2020*N/A-*N/A-

20210.080.0000202224.360.056

1206.761.21 380.880.38 2019الصناعات التحويلية

2020379.040.381200.921.20

2021392.110.391319.861.31
*بسبب جائحة كوفيد - 19 لم يتم اختبار أي بيانات في عام 2020م. 

مالحظة: لم ُتدرج شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة في هذا الجدول، حيث أن مصنع ينبع وفًقا لطبيعة العمليات التي ُتجرى فيه ال ينبعث منه كميات مراقبة من 
أكاسيد الكبريت أو أكاسيد النيتروجين.

تتم مراقبة االنبعاثات 24 ساعة في 
اليوم على مدار 7 أيام في األسبوع 

من أجل ضمان حفاظنا على أفضل 
الممارسات الصناعية والعمل في 

نطاق التشغيل المحدد في تصاريحنا 
البيئية. 
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انبعاثات جودة الهواء في وحدة األعمال االستراتيجية للصناعات التحويلية
خالل عام 2021م، تم تحسين وتحديث مصنع الشركة الوطنية لصناعة البطاريات بشكل أساسي من خالل استكمال 

مشاريع كوة اإلنارة بالسقف وأنظمة التهوية، مما جعل الموظفين يتمتعون ببيئة عمل أفضل.

نقطة بارزة

30  تقرير االستدامة لعام 2021م
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إدارة الطاقة 

ونركز أيًضا على تمكين الموظفين وإشراكهم. كما ُنشّجع 
االقتراحات للتحسينات، ونقدم ورش عمل تدريبية لنضمن 

عمل أنظمتنا بشكل فعال في إطار سياستنا وبرامج 
االستدامة. 

وقد شهدت الصناعات التحويلية انخفاًضا في كثافة الطاقة 
بنسبة 21% في عام 2021م، من إنتاج 35.69 جيجا جول / 

طن في عام 2020م إلى إنتاج 28.06 جيجا جول / طن، بسبب 
زيادة تمكين الموظفين والتدابير الهامة التي نفذناها.  

نضع ألنفسنا هنا معايير بيئية صارمة تلبي بدورها المتطلبات التنظيمية وتتجاوزها في كثير من األحيان. وتشمل هذه 
المعايير أهداف إدارة الطاقة لدينا والتي حددناها بما يتماشى مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة )الهيئة التنظيمية(. 
حيث ُتشكل هذه األهداف أساس استراتيجيتنا وسياساتنا المكتوبة والمبادرات التي وضعناها لضمان عملنا بشكل أكثر 

كفاءة، وتقليل استهالكنا الكلي للطاقة. ونحن نتطلع باستمرار إلى االبتكار والتحسين وترقية معداتنا بانتظام. 

استهالك الطاقة

وحدة األعمال 
االستراتيجية

استخدام الطاقة العام
المباشر )جيجا جول(

استخدام الطاقة غير 
المباشر )جيجا جول(

استخدام الطاقة 
المباشر اإلجمالي )جيجا 

جول(

كثافة استخدام 
الطاقة )جيجا جول / 

طن من اإلنتاج(
201954,517,6035,068,93759,586,54014.64البتروكيماويات 

202054,590,8775,417,80060,008,67614.71

202151,155,6905,216,92956,372,61914.27

 25.25  1,454,970 589,763  865,207 2019الصناعات التحويلية

2020866,120596,3691,462,48935.80

2021957,239561,7871,519,02628.06

شركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة 

المحدودة

2019103,3704,287107,657  *25.15

2020448,4860448,486*17.35

2021472,9260472,92616.81

*تم تعديل أرقام كثافة الطاقة لعامي 2019م و2020م لتأخذ في االعتبار المنتج الثانوي )الكلور( في الحسابات.

تحسين كفاءة الطاقة بقطاع البتروكيماويات 
يشغل قطاع البتروكيماويات بالتصنيع مصانع المونميرات التي ُتورد مواد خام إلنتاج منتجات بالستيكية متنوعة. وُتشغل 
مصانع المونميرات ضواغط كبيرة تعمل بالتوربينات تستخدم قدًرا كبيًرا من الطاقة. وفي عام 2021م، تم تطوير مبادرة 
لتقليل تأثير تلوث العملية بهدف تعزيز كفاءة نقل الحرارة. وعملت هذه المبادرة على تقليل استهالك الطاقة بمقدار 1 

مليون وحدة حرارية بريطانية مع توفير 8.4 مليون ريال سعودي.

نقطة بارزة



  تقرير االستدامة لعام 2021م32

لدينا استراتيجية إلدارة المياه على 
مستوى المجموعة ونتبع ممارسات 

فعالة في إدارة مصائد البخار، 
إذ نقوم بزيادة معدل استعادة 

المكثفات وتقليل استهالك المياه 
العذبة. 

إدارة الماء

كما أن لدينا استراتيجية إلدارة المياه على مستوى المجموعة 
ونتبع ممارسات فعالة في إدارة مصائد البخار، إذ نقوم بزيادة 

معدل استعادة المكثفات وتقليل استهالك المياه العذبة. 
ويتمثل هدف استراتيجية المياه التي نتبعها في الحد من 

استهالك المياه العذبة، وزيادة االستخدام الفعال والتأكد 
من معالجة مجاري الصرف الصحي لدينا بما يتوافق مع قيود 

التصريف الخاصة بالهيئة الملكية )هيئة التنظيم( إلجراء 
المعالجة وإعادة التدوير. وفي عام 2021م، انخفضت كثافة 

استخدام المياه في قطاع البتروكيماويات بالتصنيع بنسبة 
)4%(، وفي قطاع الصناعات التحويلية بنسبة )10%(، وفي 
شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة بنسبة 
)6%( مقارنة بعام 2020م. وقد زادت كمية المياه العذبة 

المستخدمة في عام 2021م لدى قطاع الصناعات التحولية 
نتيجة العودة إلى المستوى الطبيعي للنشاط بعد جائحة 

كوفيد - 19.

يعتبر الحصول على المياه النظيفة والعذبة هو حق من حقوق اإلنسان، ولكن هذا المورد الذي ال يقدر بثمن أصبح يزداد 
ندرة. وتتعرض المؤسسات لضغوط متزايدة لضمان استخدام المياه بكفاءة، وتصريفها بطريقة مسؤولة لتفادي التلوث. 

ونحن ندرك في شركة التصنيع الوطنية الدور الذي يمكن أن نلعبه في عملياتنا ومجتمعاتنا لحماية موردنا الثمين.

استهالك المياه

وحدة األعمال 
االستراتيجية

المياه العذبة العام
المستخدمة )م3(

المياه المعاد تدويرها 
بالنسبة إلجمالي المياه

كثافة استخدام المياه 
العذبة )م3/ طن إنتاج(

المياه المعاد 
تدويرها أو المعاد 

استخدامها )م3(
75.70.9311,839,670%20193,794,793البتروكيماويات 

20203,873,721%75.70.9512,087,059

20213,620,299%76.50.916411,784,420

0.1827.62410%* 2019229,446الصناعات التحويلية

2020156,588*%0.2723.01420

2021234,448%0.1721.27 400

شركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة 

المحدودة

201950,170%064.830

2020154,536%023.670

2021157,425%022.16240

*تم تعديل المياه المعاد تدويرها بالنسبة إلجمالي المياه في قطاع الصناعات التحويلية في عامي 2019م و2020م. تم تعديل األرقام من المتر المكعب للمياه المعاد تدويرها إلى 
المياه المعاد تدويرها بالنسبة إلجمالي المياه. 
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تحسين وترقية قطاع البتروكيماويات بالتصنيع لتوفير المياه
ُيولد قطاع البتروكيماويات بخاًرا لتلبية متطلبات التدفئة. فنظام البخار مزود بوحدة حقن كيميائي لمعالجة مياه تغذية 
الغاليات. وقد تم ترقية هذه الوحدة بهدف تحسين الجرعات الكيميائية وتقليل تصريف المياه. كما أجرينا في الشركة 

تحسيًنا آخر لتقليل استهالك مياه تغذية الغاليات في مصنع البولي ايثيلين عالي الكثافة. ووفرت هذه المبادرات 
110،000 ريال سعودي من حيث توفير المياه والطاقة.

نقطة بارزة
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نقيس خسائر
المواد في

خسارة المواد

ُيمكن أن يكون لخسائر المواد تأثير كبير على البيئة إذا تمت إدارتها بشكل غير صحيح. وللتقليل من تأثيرنا، ُنراقب خسارة 
المواد في عملياتنا، وُنجرى العديد من اإلجراءات من أجل تقليل الخسائر في أنشطة مثل الحرق، وفتحات المعالجة، 

واالنبعاثات الهاربة، والنفايات الخطرة وغير الخطرة. 

وكنتيجة لزيادة الكفاءات التشغيلية، نفخر بتحقيقنا انخفاضات مستمرة في خسائرنا للمواد في جميع جوانب عملياتنا في 
السنوات األخيرة.

الحرق

االنبعاثات
الهاربة

االنسكاب
واإلطالق

فتحات
المعالجة

المواد
في المياه

النفايات
الصناعية
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خسارة المواد

كثافة خسارة المواد )طن / طن من خسارة المواد )طن(العاموحدة األعمال االستراتيجية
اإلنتاج(

20191273400.0313البتروكيماويات 
20201242130.0305
20211221020.0309

201917,5890.72الصناعات التحويلية
202014,8210.57
202115,946 0.10

شركة مجمع صناعات المعادن 
المتطورة المحدودة

20191682.760.4
2020*2562.79*0.10
20211888.898 0.07

االنسكابات

االنسكابات التي ُيمكن خسارة االحتواء العاموحدة األعمال االستراتيجية
اإلبالغ عنها

حجم االنسكابات

2019000البتروكيماويات 

2020000

2021000

2019000الصناعات التحويلية

2020000

2021000

شركة مجمع صناعات المعادن 
المتطورة المحدودة

20191140

2020000

20211115

يمكن أن يكون لالنسكابات آثار خطيرة على البيئة وسبل 
العيش المحلية. ولذلك، نُنفذ تدابير صارمًة من أجل منع 

االنسكابات أو إدارة االنسكابات العرضية في حالة حدوثها. 

وفي حالة حدوث انسكابات، فإننا نتحرى األسباب بعناية، 
ونتعلم الدروس، ونطور إجراءات جديدة لتحسين أدائنا، 
وضمان عدم تكرارها. وفي عام 2021م، تم اإلبالغ عن 

انسكاب واحد بمقدار 15 لتر حدث بشركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة، ولكن تم احتواؤه على الفور، ولم ينتج 

عنه أي تلوث للتربة، وكان ضمن االحتواء الثانوي.

*تم إعادة بيان البيانات
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إدارة النفايات  
نلتزم في شركة التصنيع الوطنية بالعمل على تقليل كمية 

النفايات التي ننتجها من عملياتنا، حتى مع نمو أعمالنا. حيث 
يتمثل هدفنا في إعادة استخدام أو إعادة تدوير كمية أكبر 

من النفايات التي ننتجها حتى ال ينتهي بها المطاف في مكب 
النفايات. 

وفي عام 2021م، نصبنا تركيزنا على التحكم في تكاليف 
التخلص من النفايات بالعمل مع أطراف أخرى، والحصول على 
موافقة الهيئة الملكية على حلولنا. وقد وّفرنا من خالل ذلك 

2،244،443 ريال سعودي من ميزانية التخلص من النفايات 
لدينا )اعتباًرا من نوفمبر 2021م(. كما أطلقنا بنجاح حملة 
التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية لتعزيز 

أهداف االستدامة وحماية البيئة.

ارتفع إجمالي النفايات المعاد تدويرها في الصناعات التحويلية 
بنسبة 305% في 2021م مقارنة بالعام السابق. وكان هذا 

إلى حد كبير نتيجة 2000 طن من النفايات المكونة من الخبث 
واإليبونيت والتي أعادت الشركة الوطنية لصهر الرصاص 
تدويرها. ومع ذلك، فقد زاد إجمالي النفايات التي تخلص 

منها قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 30%، وذلك بسبب 
زيادة أنشطة اإلنتاج في شركة »رصاص« وإدراج النفايات 

المتولدة عن الشركة الفنية لصهر الرصاص الرباعي التكافؤ 

في عام 2021م. كما انخفضت كثافة النفايات بنسبة %7 
في عام 2021م في شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة 

المحدودة. وارتفع إجمالي النفايات التي تخلص منها قطاع 
البتروكيماويات بشكل ملحوظ خالل العام بسبب توقف 

الصيانة الدورية في عدة مصانع. وانخفضت كمية النفايات 
المعاد تدويرها بسبب تعليق خدمات مرفق إعادة التدوير.

النفايات

وحدة األعمال 
االستراتيجية

إجمالي النفايات التي العام
تم التخلص منها )طن(

إجمالي النفايات المعاد 
تدويرها )طن( 

النفايات المعاد 
تدويرها كنسبة مئوية 

من إجمالي النفايات 
المتولدة

كثافة النفايات 
)طن/1000 طن من 

اإلنتاج( 

412.49%20195,979.6284187.28البتروكيماويات 

20205,227.37600.5%593.15

202117,3406640%286.07

117.81%201917,8090.02الصناعات التحويلية

202013,8742.38%213.87

202115,945.72550.34%1516.50

شركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة 

المحدودة

20192123.17002743.67

2020*4234.0400513.96

20214279.77282.58%216.50

عرض كجزء من حملة التخلص من نفايات األجهزة الكهربائية واإللكترونية الخاصة بنا

*تم إعادة بيان الرقم ليشمل دمج شركة المرافق الذي وقع في شهر سبتمبر 2020
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دراسة حالة

زيادة معدالت إعادة التدوير في الصناعات التحويلية
بدأ قطاع الصناعات التحويلية في عام 2021م في زيادة نسبة مادة البولي بروبلين ثنائية الشد المعاد تدويرها. ولتحقيق 
ذلك، تم جمع النفايات الناتجة خالل المراحل المختلفة لتصنيع األفالم، وببيعها كخردة أو مادة معاد تدويرها. حيث ُيمكننا 

إعادة تدوير المواد من القيام بما يلي:

تحسين كفاءة اإلنتاج؛ 	
وتقليل صافي النفايات؛ 	
وتقليل تكلفة التحضير؛  	
وتقليل الضرر البيئي الناجم عن بقايا البالستيك. .  	

وكجزء من هذه العملية، يخضع كل مشروع يتم تنفيذه في الصناعات التحويلية لسلسلة من الخطوات، تشمل التحليل 
لتحديد النسبة المئوية للمواد المعاد تدويرها التي يمكن استخدامها في كل فيلم. وقد حققنا من خالل هذه المبادرة 

عدًدا من النتائج اإليجابية، منها:

انخفاض صافي النفايات المتولدة من 2.9% إلى %2.2. 	
إعادة تدوير جميع أنواع األفالم الشفافة ماعدا األفالم المعدنية. 	
تخفيض تكلفة التحضير حسب نوع الفيلم. 	

نجح المشروع في زيادة المواد المعاد تدويرها من مادة البولي بروبلين الموجهة ذات المحورين من 6% إلى %10، 
ونهدف اآلن إلى زيادة هذه النسبة إلى 15% في المستقبل.
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2019

2019

2020

2020

2021

2021

الضوضاء  
نحن نراقب انبعاثات الضوضاء باستمرار لضمان تقليل تأثيرنا 

على البيئة المحيطة قدر اإلمكان. حيث يقوم طرف آخر 
بمراقبة هذه االنبعاثات وتدقيقها على أساس سنوي عبر 
جميع أنحاء شركة التصنيع الوطنية، وذلك لضمان االمتثال 

المستمر لمعايير الضوضاء الصادرة عن الهيئة الملكية. وقد 

تم تصميم جميع المعدات المسببة للضوضاء لتلبية حد 
الضوضاء المهنية، وتقليل التأثير على الموظفين، وضمان 

الحفاظ على صحتهم.

الحرق
ُصّممت جميع مصانع شركة التصنيع الوطنية بما يراعي 

البيئة، ويشمل ذلك عمليات الحرق. وقد تم تصميم مصانعنا 
بحيث أن ال تتم عمليات الحرق في ظل التشغيل العادي 

للمصنع، حيث يتم إرسال الغازات المنبعثة من مصنع البوليمر 
إلى مصانع المونومير بداًل من حرقها. ومع ذلك، يلزم إجراء 
عمليات الحرق من أجل التخلص اآلمن من الهيدروكربونات 

التي من شأنها أن ُتشكل خطًرا كبيًرا على العمال ومعدات 
المنشأة والمقيمين بالمناطق القريبة أثناء األحداث غير 

الروتينية مثل إيقاف أو بدء تشغيل المصنع أو انقطاعات 
التيار الطارئة. وال يزال تقليل عمليات الحرق في هذه الظروف 

هدف رئيس لنا، ومؤشر رئيس لخسارة المواد لدينا. 

وفي عام 2021م، حافظنا على مستويات انبعاثات الحرق 
لدينا في نطاق أقل من حدود الهيئة الملكية )هيئة التنظيم(. 

وخّفضت وحدة أعمال البتروكيماويات من إجمالي عمليات 
الحرق بنسبة 2% مقارنة بعام 2020م. وقد تم الحفاظ 

على كثافة الحرق تقريًبا إلى مستوى 2020م على الرغم من 
االنقطاع المخطط لوحدات أعمال البتروكيماويات. ويتمثل 

هدفنا في تقليل الحرق حيثما أمكن، ونأمل أن نواصل 
التحسينات المماثلة في عام 2022م.

ُتحقق الشركة الوطنية لصناعة البطاريات انخفاًضا في النفايات الموّلدة 
ينتج عن عملية اإلنتاج مستوى عاٍل من النفايات، وهو 
عامل رئيس في ارتفاع تكاليف اإلنتاج. وقد بدأنا في 

تقليل كمية الخردة أثناء عملية اإلنتاج، وكذلك الوقت 
والتكلفة، مع الحفاظ على معايير الجودة العالية.

اتخذ مشروعنا سلسلة من الخطوات: 

دراسة تفصيلية ألنواع النفايات في كل قسم  	
إصالح اآلالت التي أنتجت الخردة  	
تدريب المشّغلين غير المهرة 	
تحسين أداء اآلالت  	
عقد اجتماعات أسبوعية لمراقبة مستويات الخردة  	

واتخاذ اإلجراءات الالزمة إذا لزم األمر 
توعية المشغلين بتكاليف الخردة 	
مراجعة تصميمات األلواح. 	

ونتيجة لذلك، تمكنا من تحسين أداء اآلالت وتوسيع 
العملية التي تقضي على الخردة، وبالتالي تقليل إجمالي 

مستويات الخردة بنسبة %3.5. 

ونتمتع بخطط أخرى للتوقف عن استخدام آلة فصل 
األلواح ونقل جميع أنواع األلواح إلى نظام يسمى 

»إكسبانديد«، مما سيقلل بشكل أكبر من توليد النفايات 
وتوفير الرصاص.

نقطة بارزة

63.75

0.0157

53.27

0.0131

52.41

0.0132

الحرق )ألف طن( 

كثافة الحرق )طن / طن من اإلنتاج(
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دراسة حالة:

وحدة توسعة البولي بروبلين 
تعمل وحدة توسعة البولي بروبلين بقطاع البتروكيماويات 

بشكل طبيعي مع مياه تبريد محطة التكسير. وأثناء 
انقطاع مياه التبريد من محطة التكسير، يتم توفير مصدر 
بديل من مصنع نزع الهيدروجين من البروبان. ومع ذلك، 
لم تكن كمية العرض كافية، وتؤثر على تشغيل الوحدة 

المتكررة ذات البوابات وإنتاجية مصنع البولي بروبلين.

انتهج المشروع النهج التالي: 

تحسين تدفق مياه التبريد على أساس درجة حرارة  	
عودة مياه التبريد

زيادة تدريجية في حمل المصنع إلى %95 	
استخدام الوحدة المتكررة ذات البوابات 	

وقد حقق هذا المشروع النتائج التالية: 

مكاسب إنتاجية تبلغ حوالي 1716 مليون طن متري  	
تعادل صافي ربح 2.6 مليون ريال سعودي.

تجّنب حرق البروبيلين بكمية تساوي حوالي 1،152  	
طن متري أي ما يعادل صافي ربح قدره 2 مليون ريال 

سعودي.
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الوعي البيئي 

حتى نصبح شركة مستدامة ومسؤولة بإمكانها تحقيق أهداف االستدامة لدينا، يجب علينا تمكين األطراف المعنية 
الرئيسة بما في ذلك موظفينا. نقوم بتنفيذ حمالت االستدامة والبيئة بشكل منتظم، بهدف تشجيع الجميع في جميع 

أنحاء أعمالنا على تولي ملكية استراتيجية االستدامة الخاصة بنا. وتسعى هذه الحمالت إلى االستفادة من مهارات 
القوى العاملة ورؤيتهم وإبداعهم من أجل تحديد الحلول المبتكرة، والمضي بنجاحاتنا البيئية إلى األمام. 

التوفير البيئي لخدمات تكنولوجيا المعلومات المشتركة
حّقق قسم الخدمات المشتركة في شركة التصنيع 

الوطنية وفورات بيئية مختلفة في أقسام تكنولوجيا 
المعلومات في 2021م. وشمل ذلك تقليل كمية 

األوراق المطبوعة المستخدمة، وزيادة توافر واستخدام 
التكنولوجيا الرقمية، واالنتقال إلى استخدام المزيد من 

الخوادم االفتراضية لتوفير التكاليف البيئية والمالية. 
ونتيجة لهذه المبادرات، ارتفع عدد األوراق التي تم 

توفيرها من الطباعة بنسبة 59% عن العام السابق - مما 
أّدى إلى توفير تكاليف أكثر من مليوني ورقة طباعة.

نقطة بارزة

3,040,249

3,480,913

5,548,346

2019

2020

2021

عدد األوراق التي تم توفيرها مقابل خط األساس 
األولي بناء على خدمات الطباعة المدارة وتطبيق 

سياسات الطباعة

النسبة المئوية 
للخوادم المادية 
مقابل الخوادم 

واألجهزة االفتراضية

%8
2019

%3
2020

%3
2021
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الصحة 
والسالمة  02

تقع أولويتنا القصوى في الحفاظ على سالمة 
الموظفين والمقاولين لدينا. حيث يتمثل هدفنا في 

حماية موظفينا وجميع األطراف المعنية لدينا من األذى في 
جميع األوقات. فعند وقوع الحوادث، نقوم بإجراء تحقيق شامل 

ونتعلم منها. وعليه، ينبغي على جميع موظفي ومقاولي شركة التصنيع 
الوطنية االمتثال لمعايير ومتطلبات السالمة الخاصة بنا للحد من المخاطر 
وتقليل األخطار. ننفذ تدابير وسياسات واستراتيجيات وقائية لتعزيز الصحة 

والسالمة والرفاهية والتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها، فضاًل عن ضمان 
سالمة أصولنا ونزاهتها. كما ُتطبق استراتيجيتنا الخاصة بالبيئة والصحة والسالمة 

واألمن تدابير وإجراءات وبروتوكوالت صارمة لضمان سالمة موظفينا ومقاولينا في جميع 
عملياتنا. 

وبصفتنا شركة مسؤولة، فإننا نتوخى الحذر والعناية تجاه األطراف المعنية لدينا. وتفخر 
شركة التصنيع الوطنية بأن تكون جزًءا من مبادرة الرعاية المسؤولة العالمية، والتي 

يشترك أعضاؤها في رؤية مشتركة ألداء البيئة والصحة والسالمة. فضاًل عن أننا حافظنا 
على شهادة آيزو 2018:45001 إلدارة الصحة والسالمة المهنية، والتي توجه عملياتنا 

وبروتوكوالتنا لضمان توفير بيئة عمل آمنة. ونسعد بحصول شركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة أيًضا على االعتماد في عام 2021م. 

وفي عام 2021م، وضعنا نظامًا إلدارة اإلشعاع إلجراء تدريب إشعاعي إلدارة 
شركة التصنيع للبتروكيماويات، والعاملين في مجال اإلشعاع، وأجرينا 

تدريًبا عبر اإلنترنت لموظفي الشركة. كما أنشأنا خطة استجابة 
للطوارئ اإلشعاعية.
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قامت شركة التصنيع الوطنية بتنفيذ برنامج »مسيرة نحو التميز في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن« المصمم 
لتقييم نقاط القوة في برنامج السالمة لدينا، وتحديد فرص التحّسن. ويسعى البرنامج إلى تحسين مستويات البيئة 

والصحة والسالمة واألمن الشاملة واالمتثال لمعايير الصناعة. وُتدير وحدة األعمال أو اإلدارة المعنية أي فرص للتحسين 
نحددها لضمان تنفيذها وامتالكها من قبل جميع األطراف المعنية. 

مسيرة شركة التصنيع الوطنية 
نحو التميز في مجال البيئة 
والصحة والسالمة واألمن
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EHSS EXCELLENCE

الحملة االستبيان

 التميز في
 مجال البيئة

 والصحة
 والسالمة
واألمن

القيادة إشراك الفريق

 العالقات
اإلنسانية
واإلنتاجية

التميز في مجال البيئة
واألمن والصحة والسالمة

إدارة المخاطر المساءلة
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وقد حدد برنامج مسيرة نحو التميز في مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن 143 مؤشر أداء رئيس يتم تتبعها شهرًيا مدعومين 
في ذلك بمراقبة االمتثال، والتحسين باستخدام تدقيق لجوانب البيئة والصحة والسالمة واألمن. ويتم تقسيم مؤشرات األداء 

الرئيسة إلى 5 فئات و19 فئة فرعية. 

أنشأ برنامج البيئة والصحة والسالمة واألمن ممارسات 
موّحدة عبر شركة التصنيع الوطنية مما يسمح لنا بالحفاظ 

على أفضل الممارسات عبر مختلف وحدات األعمال 
االستراتيجية. وقد تم دعم البرنامج من خالل التدريب والبحث، 

ويتم االعتراف بالمشاركة الناجحة للموظفين ومكافأتهم. 
حيث ُيشّجع نظام حوافز الموظفين أفضل الممارسات مع 

إصدار الجوائز الشهرية من قبل نائب الرئيس والجوائز السنوية 
التي يتم تقديمها من قبل الرئيس التنفيذي. وقد مكنتنا هذه 

العمليات أيًضا من تحديد احتياجات التدريب والتي يتم تلبيتها 
من قبل مدربين معتمدين. 

وفي عام 2021م، أجرينا حملة أعمال تنظيف تهدف إلى 
تحسين السالمة، وتقليل الحوادث من خالل ضمان الحفاظ 

على مكان العمل نظيًفا ومنظًما بشكٍل جيد.

تصريح العمل 	
معدات الوقاية الشخصية 	
التجاوز 	
القفل ووضع العالمات 	
ختم السيارة 	
أعمال النظافة 	
اإلبالغ عن الحوادث 	

الهواء 	
المياه 	
النفايات 	
اإلشعاع 	

الفحص  	
الطبي

مسح  	
المخاطر

الصحية 	

االستجابة في حاالت  	
الطوارئ

تدريب فريق االستجابة  	
في حاالت الطوارئ

معدات مناولة الحرائق 	

مخالفة المرور 	
مخالفة األمن 	

 التميز في مجال
 البيئة والصحة

والسالمة واألمن

البيئةالصحة

السالمة

األمن الحرائق
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الصحة والسالمة 
المهنية

الصحة والسالمة المهنية

وحدة األعمال 
االستراتيجية

معدل تكرار العام
اإلصابات 
المهدرة 
للوقت 

للموظفين

معدل تكرار 
اإلصابات 
المهدرة 
للوقت 

للمقاولين

إجمالي 
معدل تكرار 

اإلصابات 
القابلة 

للتسجيل 
للموظفين

إجمالي 
معدل تكرار 

اإلصابات 
القابلة 

للتسجيل 
للمقاولين

العدد اإلجمالي 
لمراجعات 

الصحة 
والسالمة 

والبيئة 
للمقاولين

الفحص 
الصحي المقرر

الفحص 
الصحي 

المكتمل

201900.0100.0412925925البتروكيماويات 

2020000.08012920920

202100.0040.330.00812999999

الصناعات 
التحويلية

20191.5601.600.20343634

20203.0803.082.7827170170

20213.9604.421.91378786

شركة مجمع 
صناعات المعادن 

المتطورة 
المحدودة

201900*3.7015000

2020003.40200*170*170

20211.9020205175175

لسوء الحظ، سجلت وحدة أعمال الصناعات التحويلية وفاة أحد 
الموظفين في عام 2021م. وقد أجرينا بعدها تحقيًقا شاماًل 

لتحديد السبب الجذري والتدابير الوقائية لمنع تكراره.  

في وحدة األعمال االستراتيجية للتعدين، أكملت شركة مجمع 
صناعات المعادن المتطورة عام 2021م 1.1 مليون ساعة عمل 
مع إصابة واحدة فقط ُمضيعة للوقت، وأكثر من 2100 ساعة 

من التدريب على السالمة المقدمة لموظفي الشركة. 

كما أطلقنا في عام 2021م مبادرة الوقاية من الحرائق المنزلية 
السنوية ومشروع تعزيز ثقافة سالمة العمليات. وقد أنجز 

مقاول خارجي أال وهو معهد تحسين العمليات هذا المشروع. 
وقد ُوضعت هذه المبادرة لتعزيز وتحسين ثقافة إدارة سالمة 

العمليات، وجعلها جزًءا من أنشطتنا الروتينية. وكان تركيزنا 
الرئيس على جلسات التدريب الفردية مع اإلدارة العليا، والتدريب 

على نظام إدارة سالمة العمليات في فصل دراسي، والتدريب 

في الموقع، وتحديد المجاالت الرئيسة للتحسينات. وقد أجرينا 
أكثر من 100 جلسة تدريب، ودمجنا المجاالت المحددة للتحسين 

في برنامج التميز بالبتروكيماويات 2.0.

تسعى وحدة األعمال االستراتيجية للبتروكيماويات باستمرار 
لتحقيق التميز على مدار السنوات العديدة الماضية ، ونتيجة 

لذلك، نعد من بين أفضل المصانع العاملة في الصناعة. 
بدأت مع برنامج تحويل التصنيع )MTP( وركزت على تحسين 

األداء التشغيلي واستمرت بين عامي 2015م و2017م. 
وفي عام 2019م، تم إطالق المرحلة الثانية من برنامج التميز 

لدى قطاع البتروكيماويات، والتي غطت كاًل من قطاعي 
التصنيع والتسويق ولكنها ركزت على مجاالت التحسين وركائز 

األداء العليا، بما في ذلك سالمة العمليات، الكفاءة، تعزيز 
الموثوقية على المدى الطويل، ومبادرة استراتيجية االنتقال 
الجديدة للسوق، كما تم تحسين األداء التشغيلي والتجاري. 

للبناء على نجاح برنامج التميز لدى شركة البتروكيماويات ودمج 

ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الصحة والسالمة المهنية، بدأ مجمع التصنيع للبتروكيماويات في الجبيل بتشغيل مركز 
القيادة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز الصحة والسالمة المهنية، التي تقّيم المخاطر باستمرار لضمان استمرارية 

األعمال. ونحن في شركتنا ُنراقب المخاطر عبر ست فئات: صحة الموظفين، إدارة المقاولين، رأس المال البشري، المواد 
وقطع الغيار، الخدمات اللوجستية، والتسويق والمبيعات. وفي عام 2021م، حقق المجمع عدًدا قياسًيا من ساعات 

العمل دون وقوع إصابات ُمضيعة للوقت، حيث أنجزنا 25,719,704 ساعة عمل آمنة خالل العام.  

*تم إعادة بيان البيانات
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وقد وفرت شركة التصنيع الوطنية إجمالي 18,563ساعة من 
التدريب على الصحة والسالمة للموظفين في عام 2021م. 
ترجع هذه الزيادة الكبيرة في ساعات التدريب في األساس 

إلى زيادة أنشطة التدريب في مصنع البولي بروبلين الموجه 
ذي المحورين بقطاع الصناعات التحويلية، واإلجراءات العديدة 
التي نفذها قطاع البتروكيماويات، ونتج عنها حوالي 15000 

ساعة تدريب فقط، وهذه اإلجراءات هي:

تنفيذ مصفوفة كفاءة السالمة 	

تدريبات DNA )السالمة والحريق( 	

تطبيق التعّلم اإللكتروني 	

اإلبالغ عن امتثال التدريب من خالل لوحة معلومات مما  	
يؤدي إلى زيادة الحاضرين.

تدريب تصريح العمل الذي استمر لمدة 5 أيام بإجمالي 40  	
ساعة لكل موظف.

الصحة والسالمة المهنية

وحدة األعمال 
االستراتيجية

ساعات تدريب الصحة والسالم                         العام
للموظفين

ساعات تدريب الصحة والسالمة 
للمقاولين 

مجموعة 
التصنيع 
الوطنية

20193,1521,392

20203,7111,224

202118,5631,243

التعلم وأوجه القصور، تم إطالق برنامج التميز بالبتروكيماويات 
2.0 المحسن مؤخًرا، والذي يغطي جميع المصانع والمنتجات. 

وسيساعدنا برنامج التميز بالبتروكيماويات2.0  على تحقيق 
األهداف اإلستراتيجية القوية للمضي قدًما، والتي تتطلب درجة 

عالية جًدا من الموثوقية واالستدامة، باإلضافة إلى التقاط 
القيمة األخرى الستهالك جميع المواد األولية المتاحة، زيادة 

استخدام األصول، التركيز على درجات عالية القيمة ، تقليل 
وقت التوقف عن العمل، تقليل توليد الدرجات غير المستهدفة، 

والحصول على أفضل قيمة لمنتجنا.

الركائز األساسية لبرنامج التميز بالبتروكيماويات2.0  هي:

قطاع التصنيع، مع وجود أربعة مسارات عمل تركز على  	
ممارسات السالمة وسالمة العمليات، تعزيز أنظمة 

الموثوقية وبناء القدرات للتعامل مع المعدات الهامة، 
تحسين التكلفة، وتنمية رأس المال البشري.

قطاع األعمال التجارية واألعمال، ولديها أربعة مسارات  	
عمل تركز على استراتيجية “الذهاب الى السوق” 

والتخطيط وتعزيز العملية بما في ذلك الرقمنة، تحسين 
التكلفة، وتنمية رأس المال البشري.

يعد البرنامج مشروًعا استراتيجًيا رئيسًا يهدف إلى تقليل 
التكاليف وزيادة توافر المصانع وتقليل النفايات من خالل تقديم 

ممارسات التصنيع ذات المستوى العالمي بطريقة مستدامة 
وقابلة للتتبع. باإلضافة إلى ذلك، فإنه سيعزز القدرة التنافسية 
للتسويق والمبيعات في شركة التصنيع الوطنية، ويقربهم من 

عمالئهم ، وبالتالي يزيد من قيمة منتجاتنا.
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كوفيد - 19
تلتزم شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة بضمان تطبيق 

التدابير الوقائية للحد من انتشار كوفيد - 19 مثلها في ذلك 
مثل جميع الشركات التابعة لتصنيع. حيث تشجع الشركة 

الموظفين على الحصول على الجرعة المنشطة الثالثة في أقرب 
وقت ممكن وبالتأكيد قبل فبراير 2022م. كما أطلق قطاع  
البتروكيماويات أيًضا حملة التلقيح بالجرعة الثالثة ضد كوفيد - 

19، مع ممثلين من مستشفى الجبيل العام للمساعدة في تلقيح 
موظفي قطاع البتروكيماويات. 

وتفخر شركة التصنيع الوطنية بحصولها على شهادة تقدير من 
الهيئة الملكية في عام 2021م تقديرًا إلسهاماتنا التي أجريناها 
في مكافحة كوفيد - 19 أثناء الوباء من خالل تخطيط أعمالنا 
وسلسلة التوريد، ودعم عمل الهيئة الملكية إلدارة الكوارث.  

وقد واصلت شركة الصنيع مبادرتها للتلقيح ضد جائحة كوفيد 
19- في عام 2021م. وبحلول نهاية العام، قمنا بتلقيح %99.9 
من موظفينا بجرعة ثانية، بينما تلقى 11.8% من موظفينا أول 

جرعة معززة.

كما نفذت شركة التصنيع الوطنية المبادرات التالية في 
عام 2021م لتعزيز الصحة والسالمة:

صحة:

حملة خذ الخطوة  	

حملة العودة إلى المدرسة ألطفال الموظفين -  	
تلقت شركة التصنيع الوطنية خطاب تقدير من وزارة 

الصحة في هذا الشأن

الحملة الصحية لشركة التصنيع الوطنية بالتعاون مع  	
شركة بوبا

طورت خطة عمل الرصاص في الدم في مصانع  	
البطاريات والرصاص

سالمة:

حملة اليوم العالمي للسالمة والصحة في العمل 	

إطالق برنامج تعزيز السالمة في وحدة األعمال  	
االستراتيجية للصناعات التحويلية

المشاركة في المؤتمر السعودي الدولي لألمن  	
الصناعي ومنع الخسائر

مشاركة ومضات ونصائح توعوية حول الصحة  	
والسالمة في وحدات شركة التصنيع الوطنية 

بالتعاون مع إدارة الصحة والسالمة والبيئة.  

رفاهية الموظفين 

ترتبط الصحة والرفاهية ارتباًطا وثيًقا بالسالمة في مكان العمل. نحن نتبع نهّجا وقائًيا من خالل تضمين رفاهية 
الموظفين في عملياتنا وتحديد مجاالت التحسين باستمرار. حيث ُتركز استراتيجية رفاهية الموظفين لدينا على التدابير 

الوقائية على المدى القصير والطويل. فنحن نشجع جميع الموظفين على إجراء فحوصات طبية سنوية للتعرف على أي 
مشاكل صحية مبكًرا وتوفير المساعدة والرعاية الالزمتان. 
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الفحص الصحي
إن صحة الشركة هي امتداد لصحة قوتها العاملة. لذلك، 

ندرك الحاجة إلى تشجيع الموظفين على ممارسة نظام حياة 
نشط وصحي. وُنجري العديد من حمالت الصحة والرفاهية 
لدعم موظفينا في اتخاذ الخيارات التي تعود بالنفع على 

صحتهم ورفاهيتهم على المدى الطويل. وتهدف الحمالت 
وجلسات التوعية إلى اكتشاف مشكلة ما أو تغيير عادة سيئة 

في وقت مبكر، حيث ُيمكن أن يكون لذلك تأثير إيجابي على 
الجسم مدى الحياة. وتتوفر فحوصاتنا الصحية للموظفين كجزء 
من هذه الحزمة التي تهدف إلى دعم وتعزيز رفاهيتهم. ففي 

عام 2021م، سجلنا 1260 فحص صحي مقارنة بـ 1261 فحص 

مقّرر، فحققنا امتثاال للفحوصات الصحية بنسبة 100%. وقد 
اختلفت أرقام إجمالي الفحوصات بين وحدات األعمال بسبب 

آثار الجائحة وتوافر الجلسات. وقد ارتفع عدد الفحوصات 
الصحية المكتملة بنسبة 83% في قطاع الصناعات التحويلية، 

ويرجع ذلك أساًسا إلى زيادة أنشطة الفحص في مصنع 
.BOPP البولي بروبلين ثنائي الشد

اإلجهاد الحراري
بينما ُيمثل العمل داخل المملكة العربية السعودية فرًصا 

كبيرة، فهو يمثل أيًضا مخاطر مناخية، حيث أن أكثرها شيوًعا 
هو اإلجهاد الحراري. ونظًرا لظروف العمل الصعبة والحارة، 

فإن ارتفاع درجة الحرارة ُيمثل خطًرا حقيقًيا للغاية على 
موظفينا. وبالتالي، فهو أمر تأخذه شركة التصنيع الوطنية 

على محمل الجد. 

حيث يزداد هذا الخطر في فصل الصيف، ولكنه يمكن أن 
يحدث على مدار العام. وعليه نلتزم بالحد من التأثيرات السلبية 

على الصحة المهنية والوقاية منها بشكل استباقي. وُيعد 

تهديد اإلجهاد الحراري جزء من تقييمات المخاطر لدينا، وعملنا 
على مر السنين على تنفيذ تدابير وقائية متزايدة، مما أدى 

إلى انخفاضات سنوية في الحاالت المتعلقة بالحرارة. وتكون 
المواسم األكثر حرارة بين يونيو وسبتمبر، لذلك نتخذ إجراءات 

إضافية خالل هذه األشهر، ويشمل ذلك برامج التوعية 
والتدريب لتذكير العاملين بأسباب ومخاطر وعالج اإلجهاد 

الحراري. ففي عام 2021م، لم نسجل أي حالة إجهاد حراري.

%100 %100%100
2019

2019

2020

2020

2021

2021

الفحص الصحي
االمتثال للفحص الصحي 

)المقرر مقابل الفعلي(

اإلجهاد الحراري
الحاالت المتعلقة 
بالحرارة/األمراض 

المهنية

00 1
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االستعداد لحاالت 
الطوارئ واالستجابة 

لها

وفي عام 2021م، أجرت مجموعة التصنيع الوطنية 24 تدريًبا 
على االستجابة للطوارئ عبر وحدات األعمال المختلفة لدينا 

للحفاظ على استعدادنا. وتضمن عمليات التدريب هذه الحفاظ 
على معاييرنا وتحديد أي نقاط ضعف في النظام ومعالجتها. 
وتعد شركة التصنيع الوطنية من األعضاء النشطاء في لجنة 

الجبيل للطوارئ )جماعة( التي تتعاون مع المجموعة في 
التدريبات وتمارين االستجابة لحاالت الطوارئ. ونتيجة لهذه 

الشراكة، تم تدريب موظفينا تدريًبا عالي المستوى، مما 
يمكنهم من االستجابة لحاالت الطوارئ الناجمة عن الحرائق 

بكفاءة وفاعلية. 

ونحن فخورون للغاية بعالقتنا مع لجنة الجبيل للطوارئ 
)جماعة(، وهي تحظى بتقدير كبير من قبل المجموعة بأكملها. 

ولذلك، فإنه من دواعي فخرنا الحصول على درجة %98 
للتدريبات في عام 2021م.

ُتواجه القطاعات التي نعمل فيها مخاطر كبيرة وحقيقية لحاالت الطوارئ ما لم تتم إدارتها بأمان وفعالية. وُندرك في 
شركة التصنيع الوطنية هذه المخاطر، ونتعامل مع االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها بجدية. ونسعى لضمان 

الحصول على الموارد الالزمة للتعامل مع االنسكابات والتسريبات والحرائق واالنفجارات وغيرها في جميع مواقعنا، 
ونختبر قدراتنا وإجراءات االستجابة الخاصة بنا بانتظام، حتى نتمكن من االستجابة بسرعة إلي أي حادث. ولتقليل مخاطرنا 
إلى الحد األدنى، نواصل تنفيذ التقنيات والممارسات المبتكرة، ونتأكد من أننا نستثمر الوقت والموارد الالزمة للحفاظ 

على القوى العاملة لدينا مطلعة ومدربة بصورة كاملة. 

34
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2019
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2021

إجمالي عدد التدريبات على االستجابة للطوارئ المكتملة 

إجمالي عدد التدريبات على االستجابة 
للطوارئ المقررة
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وتلعب إدارة المخاطر دوًرا مهًما في تحديد وإدارة وتخفيف 
الفرص والمخاطر الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على أعمالنا 
وعملياتنا. لدينا نظام متكامل لتحديد المخاطر والتخفيف من 

حدتها يحدد االتجاهات الناشئة ويرسم خرائط لها في وقت 
مبكر. ومن خالل هذه العملية، يمكن الحد من القوى التي 

يمكن أن تؤثر على عملياتنا أو القضاء عليها مما يساعدنا على 
تحقيق التميز التشغيلي وزيادة اإلنتاجية. 

تشمل ممارسات إدارة المخاطر لدينا إجراءات الصحة والوقاية 
من الحرائق واألمن والسالمة واإلجراءات البيئية للتخطيط 

والبناء والعمليات اآلمنة. وتهدف هذه الممارسات إلى منع 
وتخفيف وتوفير آليات استجابة مناسبة للحوادث الكبرى التي 

يمكن أن تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم باألشخاص أو البيئة. 
كما ُنطور أيًضا أنظمتنا اإلدارية باستمرار لتبني التغييرات في 

التشريعات والعمليات واإلرشادات، ولكننا نجري دراسات 
رسمية لتحليل المخاطر ودراسات إلعادة التحقق من المخاطر 

كل خمس سنوات للتأكد من أن أنظمتنا محدثة وصالحة 
للممارسة. 

وفي 2021م، طورت التصنيع ونفذت تصريح دخول المواد 
بشكل إلكتروني. وقد أنجزنا المشروع بالتعاون مع حلول 

أعمال المؤسسات ليعكس الرؤية الواضحة، والتزام وحدة 
البيئة والصحة والسالمة واألمن تجاه التحول الرقمي والتميز 

المستمر. ونتعامل مع جميع طلبات تصريح دخول المواد 
بشكل إلكتروني من خالل منصة جديدة يمكن الوصول إليها 
من البوابة الرئيسة لشركة التصنيع الوطنية. ويضمن أن يتم 
التحكم في جميع مخارج المواد ودخولها ومراقبتها بكفاءة 

، مع واجهة مستخدم واضحة ومحدودة. كما يضمن توفر 
السجالت، واسترجاعها بسالسة. 

سالمة العمليات
ونزاهة األصول 

201920202021ملف أحداث سالمة العمليات

412إجمالي عدد أحداث سالمة العمليات من المستوى 1

431إجمالي عدد أحداث سالمة العمليات من المستوى 2

100%   100%  100%  النسبة المئوية للتحقيقات في الحوادث المكتملة بناًء على إجراءات مجموعة التصنيع

100% 87%100%النسبة المئوية إلعادة التحقق من مخاطر العملية المكتملة بناًء على إجراءات مجموعة التصنيع

نّفذت شركة التصنيع الوطنية أنظمة إلعداد التقارير واإلدارة لمراقبة األداء عبر جميع األصول المشغلة والعمليات 
التجارية اليومية، وذلك لضمان سالمة العمليات ونزاهة األصول. فنقوم من خالل أنظمتنا بإجراء عمليات تفتيش فعالة، 

واختبار للمعدات، وهندسة الصوت، وإدارة المخاطر. 

تشمل ممارسات إدارة المخاطر 
لدينا إجراءات الصحة والوقاية 
من الحرائق واألمن والسالمة 

واإلجراءات البيئية للتخطيط والبناء 
والعمليات اآلمنة. 
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Our people are the most important asset in our 
success. To achieve our purpose and be a successful, 

sustainable business, we require a motivated, engaged, 
and diverse workforce. We realize that attracting, retaining, and 

developing a pool of talented employees by providing them with a 
sense of fulfilment and wellbeing will enable our company to perform 

more efficiently and effectively. 

We aim to strengthen the strategic links between the performance of 
individuals and the overall company through people-led initiatives that 
develop and grow the skills, talent, and the capacity of our workforce. 

We have adopted the slogan ”One Tasnee, One Team“, which is 
reinforced through training, digital technology, recruitment, benefits 

and marketing opportunities and initiatives. Our aim is to develop 
a culture that generates the diversity of thought, approach and 

ideas needed to lead in our industry – a culture in which 
people’s wellbeing matters and differences are valued.

تطوير رأس المال 03
البشري 

يعد موظفونا أهم عناصر نجاحنا. ونحن نحتاج إلى 
قوى عاملة نشطة وفاعلة ومتنوعة لتحقيق هدفنا، 

ومساعدتنا على أن نكون شركة ناجحة ومستدامة. حيث 
ندرك أن استقطاب مجموعة من الكفاءات واستبقاءهم 

وتطويرهم من خالل تزويدهم بالشعور بالرضا والرفاهية، سيمكن 
شركتنا من زيادة كفاءتها وفعاليتها بشكل كبير. 

ونسعى إلى تعزيز الروابط االستراتيجية بين أداء األفراد والشركة ككل 
من خالل المبادرات التي يقودها األفراد والتي تسعى إلى بناء مهارات 
القوى العاملة لدينا ومواهبهم وقدراتهم. لقد اعتمدنا شعار “تصنيع 
واحدة، فريق واحد”، والذي يتم تعزيزه من خالل التدريب والتكنولوجيا 
الرقمية والتوظيف والمزايا وفرص ومبادرات التسويق. فهدفنا يتمثل 
في خلق ثقافة تولد تنوع الفكر والنهج واألفكار الالزمة للقيادة في 

قطاعنا – ثقافة يتم فيها تقدير رفاهية األفراد واختالفاتهم.

50  تقرير االستدامة لعام 2021م



وفي إطار التزامنا برؤية السعودية 2030، نحن نستخدم 
كفاءاتنا المحلية بشكل فعال، بتوظيف مجموعة من 

المواطنين السعوديين لتعزيز مجموعة الخبراء التنظيمية 
والوطنية. وبالقيام بهذا، نعمل على تعزيز رؤية التنمية 

االقتصادية للمملكة لسنوات قادمة. ففي عام 2021م، 
بلغ معدل التوطين لدينا، وهو عدد الموظفين المحليين 
في القوى العاملة لدينا، 50%. حيث وصلت نسبة كبار 
الموظفين بينهم إلى 70%. وعلى هذا النحو، سنواصل 

جهودنا لدعم رؤية السعودية في المستقبل. 

وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، اتخذنا خطوات فعالة 
لزيادة عدد الشباب الموهوبين العاملين في شركتنا 

والسعي لتحسين مهاراتهم واستبقائهم من خالل برامج 
التدريب وتطوير المهارات. ففي عام 2021م، وصل عدد 
الموظفين الذين تقل أعمارهم عن الـ 30 عاًما إلى 560 

موظف، وذلك استمراًرا لهدفنا المتمثل في زيادة توظيف 
وتدريب الفئات العمرية األصغر سًنا.

موظفونا 

201920202021ملف القوى العاملة

 إجمالي عدد الموظفين حسب نوع عقد العمل )الدائم والمؤقت(:

- دائم  2,5342,9853,049

- مؤقت  40198158

 إجمالي عدد الموظفين حسب الجنس والمستوى الوظيفي والفئة العمرية:

- الذكور  2,8993,0163,129

- اإلناث  366778

- موظفو اإلدارة التنفيذية / اإلدارة العليا    504543

- موظفو اإلدارة المتوسطة  132189214

2,7532,8492,950- الموظفون غير اإلداريين

361300367- أكثر من 50 عاًما

1,9172,1342,280- من 30 إلى 50 عاًما

657649560- أقل من 30 عاًما

2,935

3,083

3,207

2019

2020

2021

إجمالي عدد الموظفين

يتطلب العمل الناجح من القوى العاملة لدينا تحقيق رؤيتنا في الحياة وخلق قيمة مستدامة طويلة األجل لألطراف 
المعنية لدينا بطريقة مسؤولة. حيث نتخذ طرق فعالة الستقطاب القوى العاملة لدينا، واستبقاءهم، ونقدر خدمتهم 

لشركتنا. 

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية
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التدريب والتطوير 

إن التدريب هو األساس لدعم قوة عاملة قادرة، ملتزمة، 
ومبدعة. ولتسهيل ذلك، قمنا بتطوير مجموعة من برامج 

التعلم الرقمي وإدارة القيادة وبرامج إشرافية والعديد من 
البرامج التدريبية األخرى. وفي عام 2021م، أطلقنا عدًدا من 

المبادرات التدريبية الجديدة، بما في ذلك:

برنامج المدرب الداخلي. 	

برنامج تطوير الشباب - المرحلة الثانية. 	

برنامج تطوير المهندسين المتخرجين في مجال الصناعات  	
التحويلية.

برامج االمتثال )برنامج أخالقيات التصنيع / تضارب  	
المصالح(.

برامج التطوير الجديدة نتيجة لخطط التطوير الفردية. 	

برامج متعددة لتعزيز الرفاهية، مثل سياسة العمل من  	
المنزل )إرشادات العمل عن ُبعد(، والتناوب، والخميس 
غير الرسمي، والزي الرسمي، وعمولة المبيعات لقطاع 

الصناعات التحويلية وخطط التوفير لشركة مجمع صناعات 
المعادن المتطورة المحدودة، وشركة أميك وتوهو 

المحدودة .

استبيان المشاركة الخاص بنا، بتنسيق كامل من نائب  	
الرئيس التنفيذي لألعمال المساندة والرئيس التنفيذي.

تقييم القيادة في شركة التصنيع الوطنية للقادة  	
المحتملين المحددين.

برنامج التدريب على إدارة األداء. 	

إنجاز مشروع جودة بيانات الموارد البشرية لمراجعة بيانات  	
النظام وتنقيتها. 

إجراءات وإرشادات سياسات عمليات الموارد البشرية  	
الجديدة.

استبيان نهاية العام للموارد البشرية واالستراتيجية والنمو  	
لتعزيز الخدمات والجودة. 

مراجعة خريطة عملية عمليات الموارد البشرية الحالية.  	

إجراءات للوفاء ببرنامج السعودة التنظيمي )توطين(. 	

يتمثل هدفنا في خلق بيئة عمل يمكن للجميع فيها الوصول إلى أقصى إمكاناتهم في أدائهم الوظيفي، ولتحقيق هذا 
الهدف، يجب علينا االستثمار في فرص تدريب وتطوير هادفة. ولهذا، تم تضمين تطوير الكفاءات وتدريبها في كل جانب 
من جوانب استراتيجيتنا األساسية، بما في ذلك جوانب البيئة والصحة والسالمة والجوانب المرتبطة باألدوار الوظيفية. 

ومن خالل استثمار الوقت والموارد في موظفينا، نحن قادرون على االحتفاظ بمواهبهم ومساعدة األشخاص على تحقيق 
أهدافهم المهنية، باإلضافة إلى العمل بشكل أكثر كفاءة كشركة. 
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دراسة حالة

برنامج المدرب الداخلي

الهدف من برنامج المدرب الداخلي لشركة التصنيع 
الوطنية هو دعم قدراتنا التدريبية الداخلية، واالرتقاء 

بثقافتنا المتمثلة في التعلم المستمر. فسوف يساعد 
البرنامج الموظفين على بناء المهارات، وإطالعهم بصفة 
دائمة باتجاهات الصناعة، وتحفيزهم على البقاء مخلصين 

وملتزمين، والتحسين بشكل فردي وجماعي. كما ُيركز 
على:: 

تحسين التكلفة 	

تطوير القدرة 	

ثقافة التعلم المستمر  	

االحتفاظ بالمعرفة ومشاركتها 	

الطموح 	

يطبق البرنامج نهًجا فعااًل في اختيار المدربين بناًء على 
عدد من المعايير )بناًء على المقابلة وعرض المرشح(: 
مواءمة استراتيجيات العمل، وتحديد تحليل احتياجات 

التنمية، والتنوع في اختيار المدربين )الترشيح / اإلحالة(، ثم 
االختيار النهائي والموافقة.

وفي عام 2021م، كانت الحصيلة 1017 متدرًبا و14 مدرًبا 
بإجمالي 716 ساعة تدريب.

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية
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نقطة بارزة

برنامج تطوير الشباب وبرنامج التدريب التعاوني
لقد دّعمت شركة التصنيع الوطنية موظفينا األصغر سنا 

باالستثمار في سلسلة من برامج التطوير الوظيفي المبكر 
مثل برنامج تطوير الشباب، وبرنامج التدريب التعاوني، 

والبرنامج السعودي لتطوير المهندسين األوائل، وتدريب 
مشغلي وفنيي برنامج التأهيل الوظيفي. وقد أثبتت هذه 
البرامج التي اكتملت بالتدريب والتوجيه نجاحها الكبير، حيث 
تطور العديد من المشاركين وتقدموا في حياتهم المهنية، 

بما في ذلك األدوار اإلدارية. وفي عام 2021م، تم 
توظيف 39 متدرًبا بالشركة في نهاية برامجهم التدريبية، 

مما يوفر فرًصا قيمة ويوفر الوقت والجهود والموارد بما 
يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونعرض عليكم قصة نجاح أخرى في االستثمار في 
المواهب النسائية وهي المديرة الحالية باإلنابة لقسم 

التدريب والتطوير )التصميم(، شذى الحسين. لقد أكملت 
شذى برنامج التدريب التعاوني في عام 2017م، وسرعان 

ما تم تعيينها في وظيفة اختصاصي تحسين الخدمات 
في الموارد البشرية. وكجزء من تطورها الوظيفي، تم 

تكليفها بإنهاء العديد من المهام والمشاريع ، حيث حققت 
نتائج ممتازة. وانتقلت شذى بعد ذلك إلى قسم التدريب 

والتطوير )التصميم( كاختصاصي، وتلقت مزيًدا من التدريب 
والتطوير. وفي أواخر عام 2021م، تم تعيينها مدير باإلنابة 

لقسم التدريب والتطوير.  وتميزت شذى بأنها أول امرأة 
تتقدم إلى منصب إداري في شركة التصنيع الوطنية من 

برامج التدريب المهني المبكر في التصنيع.

وخالل عام 2021م، بادرت إدارة الموارد البشرية بتحديد 
وسد أي ثغرات تدريبية بين فرق التصنيع من خالل توفير 

برامج تدريبية لـ 2923 موظف. ومن بين هؤالء، أتم 1615 
موظف البرنامج التدريبي في الفصل الدراسي، بينما 

تلقت أرقام قياسية من الموظفين النسخة المعتمدة عبر 
اإلنترنت.
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وخالل عام 2021م، بادرت إدارة 
الموارد البشرية بتحديد وسد أي ثغرات 

تدريبية بين فرق التصنيع من خالل 
توفير برامج تدريبية لـ 2923 موظف. 

201920202021التدريب والتطوير

إجمالي عدد ساعات التدريب التي أكملها الموظفون خالل الفترة المشمولة 
بالتقرير، حسب الجنس والفئة الوظيفية: 

   

58,88950,23374,263  - الذكور

- اإلناث  1,604720.48693

- اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا    1,299337.36202

2,6986,573.9110,524  - اإلدارة المتوسطة

- الموظفون والمهنيون  68,91044,04264,231

212326متوسط ساعات التدريب لكل موظف

3,033,4762,063,7611,627,626إجمالي تكلفة التدريب )باأللف ريال سعودي(

863921557إجمالي تكلفة التدريب لكل موظف )ريال سعودي(

72,918

50,954

74,957

2019

2020

2021

إجمالي عدد ساعات التدريب لجميع الموظفين

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية
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استقطاب الموظفين 
واستبقاؤهم 

نحن ُنراجع وُنحّدث ممارسات الموارد البشرية لدينا بانتظام 
للحفاظ على قدرتنا التنافسية، من خالل المشاركة في 

معارض التوظيف بفعالية. وتتضمن خطط التوظيف لدينا 
مبادرات مثل برامج: برنامج تطوير الشباب )YDP(، وبرنامج 

التدريب التعاوني )Coop(، والبرنامج السعودي لتطوير 
المهندسين األوائل )SEED(. وُيمكن للموظفين المنضمين 

إلى شركة التصنيع الوطنية حديًثا االستفادة من مجموعة من 
المزايا والتي تتضمن الصحة والرفاهية والتدريب ومبادرات 
التطوير الوظيفي لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة 

الشخصية. 

وُيلبي نهج شركة التصنيع الوطنية في الشمول والتعاون 
التوقعات االجتماعية لتدريب األجيال القادمة. وكجزء من 
أنشطة المسؤولية االجتماعية لدينا، دأبت الشركة على 

تعيين وتدريب خريجي الجامعات الجدد من خالل برنامج تطوير 
الشباب المنظم، مما يمنح المواطنين السعوديين الشباب 

فرصة للتعرف على مكان العمل. وعند االنتهاء من البرنامج، 
نمنح المواهب الشابة فرًصا للعمل في شركة التصنيع 

الوطنية، أو ندعمهم إليجاد فرص مناسبة في سوق العمل. 
وفي عام 2021م، تم تعيين 344 موظًفا جديًدا، 150 منهم 

تقل أعمارهم عن 30 عاًما و23 منهم كانوا من اإلناث.

ولتحسين خدمات التوظيف وإنهاء العمل، يبني فريق الموارد 
البشرية لدينا التكنولوجيا الرقمية لتعزيز أنظمتنا. وفي عام 

2021م، أطلقنا مبادرات تشمل:

تنفيذ وحدة / نظام كشوف الرواتب المركزية للموظفين  	
 )Success Factors – People Connect في برنامج (

التي رافقت أتمتة عدد من المعامالت.  وفي الوقت 
الحالي، نتمتع بكوننا أحد رواد سوق الموارد البشرية في 
تنفيذ برنامج Success Factors، وتستشيرنا الشركات 

األخرى بانتظام. 

تنفيذ أتمتة العمليات اآللية لفحص البيانات المتقاطع،  	
واإلعداد لتقليل ساعات العمل وزيادة اإلنتاجية والجودة.   

االنتهاء من ترحيل البيانات من ألمانيا إلى المملكة العربية  	
السعودية.

زيادة استخدام النظام. 	

تحسين استخدام بيرسيبيو Percipio )منصتنا للتعلم  	
اإللكتروني(

توحيد نظام الموارد البشرية في جميع شركات التصنيع  	
والشركات التابعة لها. 

تحسين خدمات العمالء من خالل أنظمة الخدمات العامة  	
 .)Ask HR( لحجز التذاكر: برنامج

أتمتة خبرة الموظفين والمعلومات األساسية  	
للموظفين.

التحقق من البيانات الذاتية وتأكيدها، بما في ذلك  	
البيانات الشخصية والخلفية المهنية والمؤهالت 
التعليمية وإخالء المسؤولية القانونية المتعددة. 

أتمتة خدمات التوظيف المتعددة )الشهادات، وكشوف  	
الرواتب، إلخ( 

استخدام و/ أو زيادة وحدات المواهب لزيادة فعالية  	
النظام وتعزيز قدرات األفراد.

في عالم األعمال التنافسي اليوم، من المهم أكثر من أي وقت مضى استقطاب أفضل المواهب والحفاظ عليها. 
وعليه، فإن مبادرات التدريب والتطوير السخية هي إحدى الطرق التي من خاللها تمارس التصنيع مهامها في هذا الصدد. 
فنحن نولي أهمية كبيرة للتنوع والشمول والرفاهية والمزايا. ومن خالل هذه الحوافز والبرامج، نتمكن من دعم موظفينا 

في بدء أو تطوير حياتهم المهنية الناجحة والمرضية مع الشركة، مما يساعدنا على العمل بكفاءة وإنتاجية أكبر. 
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وبالتطلع إلى األمام في عام 2022م، نحن ملتزمون بمواصلة 
استخدام أنظمة أتمتة العمليات الروبوتية، باإلضافة إلى 

تقديم األرشفة الرقمية باستخدام حلول أعمال المؤسسات 
لقسم تكنولوجيا المعلومات لدينا، والتي هي حالًيا في طور 

التخطيط. كما سنستثمر أيًضا في التعلم اإللكتروني كجزء 
من تبني الرقمنة في التعلم. يتضمن ذلك الترويج لمنصة 

»بيرسيبيو« Percipio الخاصة بنا من خالل موضوعات االتجاه 

201920202021الموظفون الجدد ومعدل ترك العمل

208177344إجمالي عدد الموظفين الجدد خالل الفترة المشمولة بالتقرير
إجمالي عدد )ومعدل( الموظفين الجدد خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حسب الفئة العمرية والجنس والفئة الوظيفية والجنسية:

121100150- أقل من 30 عاًما
7674187-30  - 50 عاًما

1137- أكثر من 50 عاًما
190157321- الذكور
182023- اإلناث

3 00- اإلدارة التنفيذية/اإلدارة العليا
791017- اإلدارة المتوسطة

129167324- الموظفون/المهنيون والتشغيليون واإلداريون
إجمالي عدد )ومعدل( ترك العمل لدى الموظفين خالل الفترة المشمولة بالتقرير، حسب الفئة العمرية والجنس والفئة الوظيفية والجنسية: 

545597- أقل من 30 عاًما
142248272- 30 - 50 عاًما

5612968- أكثر من 50 عاًما
242423419- الذكور
10918- اإلناث

0104- اإلدارة التنفيذية/اإلدارة العليا
19812034- اإلدارة المتوسطة

54302399- الموظفون/المهنيون والتشغيليون واإلداريون
173300265ترك العمل الطوعي

79132172ترك العمل غير الطوعي

نصف الشهرية، واستراتيجية المتدرب األفضل »توب ليرنر« 
Top Learner، وأسبوع التعلم. كما سنمنح أفضليتنا لحلول 

التعلم اإللكتروني ألي حاجة تدريبية مطلوبة. وسينتج عن 
ذلك محتوى تدريب داخلي يتم إنشاؤه ونشره على نظام إدارة 

التعلم لدينا بناًء على المتطلبات الواضحة لكل وحدة إدارة 
أعمال.

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية
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ارتباط الموظفين بالشركة

ولقد واصلنا أيضا تقديم مراجعات منتظمة حول األداء، وذلك لضمان شعور الموظفين بالتقدير واالحترام في رحالتهم المهنية. 
وفي عام 2021م، أكملنا استبيان حول ارتباط الموظفين بالشركة، وسيتم تنفيذ إجراءاته الناتجة في 2022 – 2023م. 

2021 2020  2019مراجعات العمل واألداء

إجمالي عدد ونسبة الموظفين الذين تلقوا مراجعة منتظمة لألداء والتطوير 
الوظيفي

1,0052,9982,850

إجمالي عدد ونسبة الموظفين الذين تلقوا مراجعة منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي، حسب الفئة الوظيفية والجنس:

3,2062,9382,789الذكور

716061اإلناث

484041اإلدارة التنفيذية/اإلدارة العليا

132129206اإلدارة المتوسطة

3,0972,8292,603الموظفون/المهنيون والتشغيليون واإلداريون

إن الحفاظ على مستويات عالية من االرتباط بين الموظفين يضمن لنا ارتفاع مستويات الرضا والوفاء الوظيفي. 
فالعمالة التي ينتابها شعور بالفخر والتمكين والسعادة لن تؤدي عملها بشكل أفضل فحسب، ولكنها ستخلق ثقافة 

تسمح للشركة ككل أن تكون أكثر إنتاجية. وتتمثل رؤيتنا في معاملة جميع من في الشركة باحترام والسماح لهم بالتعبير 
عن آرائهم ومخاوفهم بطريقة متجاوبة وشفافة. وبالمثل، نوفر أيضا آلية ردود األفعال، مما يسمح للموظفين بإدراك 

نقاط قوتهم والمجاالت التي تتطلب التطوير، وبناء هيكل توقعات وأهداف واضحة. 
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إن رفاهية موظفينا أمر بالغ األهمية لنجاحنا. وعليه، ُنقّيم األدوات المتاحة باستمرار للحفاظ على رفاهية القوى العاملة لدينا 
والتي تشمل العديد من المزايا التي تعتبر أساسية الستقطاب الموظفين الموهوبين واستبقائهم، حيث يتمتع موظفو شركة 

التصنيع الوطنية بإمكانية االستفادة من العديد من المزايا، بما في ذلك:

قدمنا أيًضا برنامج والء بلس االسم التجاري لشركة تصنيع 
“تستاهل” والذي يوفر خصومات ألكثر من 5000 محل ومتجر. 

حيث يضمن احتفاظنا بمجموعة متنوعة من المبادرات أن نبق 
صاحب العمل المفضل، وأن يستمر موظفونا في االستمتاع 
بالعمل معنا. وفي عام 2022م، سنقوم بتنفيذ وحدة إدارة 

المواهب. 

مزايا الموظفين 

مزايا الموظفين

خطط تدريب الموظفين

برامج الصحة البدنية

خطط تطوير األفراد

مساعدة تعليمية 
للموظفين غير 

السعوديين وتابعيهم

تأمين طبي للموظفين 
وتابعيهم

جوائز الخدمة

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
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وقد نّفذنا سياستين رئيستين لتعزيز رغبتنا في أن نكون مكان 
عمل أكثر عدالة ومساواة، وكانت هذه سياسة تكافؤ فرص 
العمل وسياسة بيئة العمل الودية. وُتوضح كلتا السياستين 

التزامنا بتهيئة بيئة مبنية على االحترام والمساواة وتقدير 
التنوع، والحفاظ عليها. وال نتسامح مطلًقا مع السلوكيات 

السلبية مثل المضايقة أو التمييز، ونتعامل مع هذه 
االدعاءات بجدية بالغة ونحقق في إطار اإلجراءات القانونية 

الواجبة.

ونلتزم في الشركة بتعزيز وضمان الحفاظ على حقوق اإلنسان 
في جميع أنحاء شركتنا. حيث تغطي مدونة قواعد السلوك 

الخاصة بنا التي وّقع عليها جميع الموظفين، األقسام 
المتعلقة بمتطلبات حقوق اإلنسان وااللتزامات بالعدالة 

والمساواة. 

ولقد كان فريق الموارد البشرية في طليعة تبني التنوع في 
الكفاءات وتعزيز مبادرات االرتباط والمشاركة في مكان 

العمل بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. حيث وّظفنا 
نسبة كبيرة من اإلناث في السنوات األخيرة وأنشأنا برامج 

تنموية لتمكين وإثراء تجربة المرأة في مكان العمل، من خالل 
برامج التعلم والتطوير أثناء العمل القوية. بينما عملنا على 

تبني سياسات صديقة للمرأة.

وتماشيا مع أهدافنا العامة، اتخذنا تدابير فعالة لزيادة 
تمثيل الموظفات في مكان العمل. حيث قمنا بزيادة عدد 

الموظفات بنسبة 16% في 2021م، ونأمل أن نستمر في 
هذا االتجاه حتى عام 2022م. ما جعلنا أمر الحصول على إجازة 
الوالدين أكثر سهولة بالنسبة للموظفين. ففي عام 2021م، 

كان يحق لجميع الموظفين المؤهلين الحصول على إجازة 
الوالدين، حيث قام 147 رجل و4 نساء بأخذ إجازة الوالدين. 

ولقد شهدنا معدل عودة إلى العمل بنسبة 100% في 
2021م، وشهدنا معدل بقاء في العمل يتجاوز نسبة %95 

بعد 12 شهًرا من إجازتهم.

التنوع والشمول وتكافؤ 
الفرص

ونلتزم في الشركة بتعزيز 
وضمان الحفاظ على حقوق 

اإلنسان في جميع أنحاء شركتنا. 
حيث تغطي مدونة قواعد 

السلوك الخاصة بنا التي وّقع 
عليها جميع الموظفين، األقسام 

المتعلقة بمتطلبات حقوق 
اإلنسان وااللتزامات بالعدالة 

والمساواة. 

نسعى في شركة التصنيع الوطنية إلى شمول وجهات نظر متنوعة على جميع مستويات شركتنا، ألننا نعلم أنها ضرورية 
لتحسين األداء وتعزيز االبتكار والمشاركة. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، قمنا برفع مستوى الحوار حول العرق 
والجنس. وكانت شفافيتنا المتزايدة، والتي بدورها وّلدت المساءلة والمصداقية، هي قوة للتغيير داخل وخارج شركتنا. 

بينما ندرك أنه ما زال لدينا الكثير لنفعله، فإننا فخورون باالتجاه الذي اتخذناه.
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201920202021إجازة الوالدين

   إجمالي عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة الوالدين، حسب الجنس: 

- الذكور  128162147

- اإلناث  114

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل في الفترة المشمولة بالتقرير بعد انتهاء إجازة 
الوالدين، حسب الجنس: 

  

  

- الذكور  128162147

- اإلناث  114

إجمالي عدد الموظفين الذين عادوا إلى العمل بعد انتهاء إجازة الوالدين والذين ظلوا يعملون 
بعد 12 شهًرا من عودتهم إلى العمل، حسب الجنس: 

  

 

- الذكور  128162141

- اإلناث  113

األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
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التأثير على
المجتمع 04

نسعى إلى االلترام بإحداث تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي من خالل 
منتجاتنا وخدماتنا وأعمالنا مع العمالء، حيث نلزم أنفسنا بمسؤولية 

مساعدة المجتمعات التي نعمل فيها.  ونحقق ذلك من خالل مخططات 
ومبادرات بما في ذلك المسؤولية المجتمعية للشركات والمشتريات 
المحلية، وتوظيف وتطوير الكفاءات المحلية، حيث يقّوي العمل في 
انسجام مع المجتمع ككل عالقاتنا وقدرتنا على القيام بأعمال تجارية 

جيدة. 
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201920202021ملف أحداث سالمة العمليات

N/A205*41إجمالي عدد ساعات األعمال التطوعية للموظفين 

N/A 90*182عدد المتطوعين

حجم المجتمع االستثماري، أي إنفاق المسؤولية االجتماعية للشركات )ريال 
سعودي(

1,175,000810,0001.418.990

المسؤولية االجتماعية
للشركات 

توجه سياسة المسؤولية االجتماعية لدينا استراتيجية الشركة في مساعدة المجتمع على النمو والتطور بشكل عادل 
وقائم على المساواة. وتتماشى السياسة بشكل وثيق مع رؤية السعودية 2030 وأهداف أعمالنا األوسع نطاقًا، وتحدد 

السياسة المجاالت التي نسعى إلى تحديد أولوياتها، وُتمكننا من العمل مع المنظمات غير الربحية القيمة لتحقيق 
أهداف المجتمع األوسع. ويخضع أي شريك محتمل نحدده لمعايير صارمة للتأكد من أن برامجهم ستحقق تأثيًرا كبيًرا على 

المحتاجين. وُنجري تقييماتنا قبل وأثناء أي برامج يتم تنفيذها ومتابعتها بعد االنتهاء لضمان إمكانية مراقبة التأثيرات 
بدقة. ويتيح لنا هذا التقييم المستمر التعلم من النجاحات واإلخفاقات، ويساعدنا على تقديم برامج عالية الجودة 

في المستقبل. وفي عام 2021م، زاد استثمارنا المجتمعي بنسبة 75% مقارنة بعام 2020م، مما يدل على التزامنا 
بالمسؤولية االجتماعية الفعالة.

*بسبب جائحة كوفيد - 19، لم تكن هناك ممارسات تطوعية في عام 2020م.
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المساهمة المجتمعية في 2021م 

واصلنا في عام 2021م استخدام مواردنا المالية والبشرية لبناء عالقة قوية ودائمة مع المجتمع األوسع. وتضمنت 
أنشطة المسؤولية المجتمعية خالل العام في شركة التصنيع الوطنية ما يلي: 

اإلسهام بمليون ريال سعودي لدعم الحملة  	
الوطنية التي أطلقتها المنصة الوطنية للعمل 

الخيري )إحسان( خالل شهر رمضان المبارك من قبل 
القيادة السعودية لتعزيز قيم التكافل االجتماعي.

توقيع مذكرة تعاون مع منصة إحسان لتعزيز التعاون  	
في المبادرات الخيرية الوطنية واإلسهام فيها.

العمل بالشراكة مع جمعية إطعام لتوفير رعاية  	
مستدامة لـ 62 أسرة على مدار عام كامل من خالل 

744 سلة غذائية

تنظيم برنامج لتعبئة السالل الغذائية بمدينة الرياض  	
والجبيل بمشاركة الموظفين.

توقيع مذكرة تعاون مع لجنة التعلم مدى الحياة  	
بالهيئة الملكية لدعم التعلم مدى الحياة في مدينة 

الجبيل الصناعية والعمل على تعزيز التعاون في 
التعليم والمدن اإلبداعية.

دعم الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالجبيل  	
من خالل برنامج االستقطاع الشهري المستمر. 

وقد استمر هذا لمدة ثمان سنوات، مما ساهم 
في تخريج 715 من حافظي القرآن الكريم وأكثر من 

11300 مستفيد.

دعم جمعية أيتام الجبيل ضمن برنامج كسوة العيد. 	

إقامة فعالية غرس األشجار في إطار احتفالنا  	
بأسبوع البيئة السعودي وإطالق حملة داخلية 

للتوعية بأسبوع البيئة وأهمية الحفاظ على البيئة.

إطالق حملة بالتعاون مع جمعية زهرة خالل شهر  	
التوعية بسرطان الثدي للتوعية بسرطان الثدي 

وأهمية الفحص المبكر بين موظفاتنا.

نشر الوعي بمخاطر التدخين بين موظفينا. حيث نّظمنا  	
حملة عالجية وتوعوية لمكافحة التدخين بالتعاون مع 

الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين )نقاء(، وباعتبارنا 
الشريك المؤسس لعيادات الجمعية المتنقلة لمكافحة 

التدخين.

تنظيم مسابقة “العودة إلى المدرسة” لتحديد مدى  	
إلمام أطفال الموظفين بالتدابير االحترازية لكوفيد19- 

قبل العودة إلى المدرسة.

حملة داخلية لتوعية العاملين بأهمية التبرع بالدم. 	

دعم مبادرة “السعودية الخضراء” من خالل تنظيم حملة  	
تشجير لمدة خمسة أيام على شواطئ مدينة الجبيل 

الصناعية، والتي شهدت غرس 1,000 شجرة. 

تنظيم مسابقة رسم لنشر الوعي البيئي بين أبناء  	
الموظفين
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Employee  
training  
schemes

نعرب عن كامل شكرنا وتقديرنا 
لشركة التصنيع الوطنية 

وموظفيها على دعمهم السخي 
والرعاية المستدامة لـ 62 أسرة 
مستفيدة ضمن برنامج “تكافل 

إطعام.”

دراسة حالة

تعزيز األمن الغذائي  
دخلت التصنيع في شراكة مع بنك الطعام السعودي، 
جمعية إطعام، للمساهمة في برنامج التأمين الغذائي 

)تكافل إطعام( في عام 2021م. وشهد البرنامج، الذي 
ُنظم في كل من الرياض والجبيل، مشاركة عدد من 

الموظفين المتطوعين. وقد ساعدنا البرنامج على توزيع 
744 سلة غذائية، وتوفير رعاية مستدامة لـ 62 أسرة على 

مدار عام كامل. وفي اإلجمالي تم التبرع بحوالي 200،000 
ريال سعودي لدعم المشروع، مناصفة بنسبة 50% تبّرع 

بهم موظفو الشركة، و50% تبّرعت بهم الشركة. وتهدف 
التصنيع إلى تكرار نجاح البرنامج في عام 2022م.

األستاذ فيصل الشوشان
الرئيس التنفيذي إلطعام
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نحن ندرك أن االستثمار في الموردين المحليين ال يفيد فقط 
أعمالنا واالقتصادات المحلية التي نعمل فيها، ولكن أيًضا 

التنمية طويلة األجل لبالدنا. وبالتالي، عملنا على زيادة عدد 
الموردين المحليين الذين يزودون أعمالنا بالسلع والخدمات. 

ويعود هذا التفاعل مع الشركات والمقاولين السعوديين 
بالفوائد على المناطق التي يرتكز فيها موظفونا وعملياتنا. 

ففي عام 2021م، تعاملنا مع 1639 مورد محلي، وزودنا 
نسبة اإلنفاق بين الموردين المحليين إلى %80. 

كما احتفلنا بعدد من اإلنجازات المتعلقة بمشترياتنا في عام 
2021م:

حققنا هدف التوفير في جميع وحدات األعمال  	
االستراتيجية للمشتريات.

حصلنا على شهادة المستوى الذهبي من المعهد  	
األوروبي إلدارة المشتريات.

حصلنا على تقدير من شركة ساب أريبا الرائدة في مجال  	
الخدمات التكنولوجية لكوننا مصدر خارجي رائد لشركة 

ساب أريبا في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا.

قدمنا دعًما ممتاًزا للتصنيع في جميع أنشطة تطوير  	
الصيانة الدورية واإلغالق.

كما أننا أضفنا معياًرا اجتماعًيا وبيئًيا إلى تنسيق التأهيل 
المسبق للموردين، مما يعني أنه سيتم تقييم الموردين بناًء 

على ذلك مستقباًل.

وتساعدنا مثل هذه البرامج واإلجراءات في تعزيز الفرص 
االقتصادية المحلية للشركات القريبة من عملياتنا، ودعم 

تحقيق هدف رؤية السعودية 2030. 

201920202021المشتريات

213123182565إجمالي عدد الموردين الذين تم التعامل معهم

147715071639إجمالي عدد الموردين المحليين الذين تم التعامل معهم

2,966,353,0873,169,289,613.343,451,875,116.48إجمالي اإلنفاق على المشتريات )بآالف الرياالت السعودية(

2,297,959,703.002,521,051,768.792,772,156,171.30اإلنفاق على المشتريات للموردين المحليين )بآالف الرياالت السعودية(

80%80%77%نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين )%( 

YesYesYesمدونة قواعد السلوك الموقعة مع المورد )نعم/ال(

إذا كانت اإلجابة "نعم"، نسبة الموردين الذين وقعوا على مدونة قواعد 
السلوك

%100%100%100

كجزء من التزامنا برؤية السعودية 2030، نهدف إلى تعزيز التنمية والنمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية. 
ولتحقيق ذلك، تقدم شركة التصنيع الوطنية دعًما للمجتمعات المحلية من خالل عمليات الشراء لدينا. 

في عام 2021م، تعاملنا مع 
1639 مورد محلي، وزودنا نسبة 
اإلنفاق بين الموردين المحليين 

إلى %80. 

المشتريات المحلية
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201920202021التوطين

70%78%45% توطين اإلدارة العليا )%( 

50%50%53%التوطين بين إجمالي القوى العاملة )%(

1,5451,5331,761إجمالي عدد الموظفين المواطنين

363845عدد الموظفات المواطنات

ويعمل برنامج السعودة الشامل لدينا على استقطاب 
المواطنين السعوديين الموهوبين وتمكينهم واستبقائهم. 
وكجزء من هذا البرنامج، نركز اهتمامنا على الشباب الذين 

سيشغلون مناصب فنية ومهاراتية وقيادية مهمة. فمن خالل 
برامج التدريب والتطوير لدينا، نعمل مع هؤالء الموظفين 
الشباب على إنشاء وظائف ذات مغزى مما يمكنهم من 
المساهمة في تقدم الشركة والمجتمع ككل. ففي عام 

2021م، بلغت نسبة توطين القوى العاملة 50%، وارتفعت 

إلى نسبة 70% في وظائف كبار المدراء. وقد ارتفع عدد 
الموظفات المواطنات بنسبة 18% في عام 2021م مقارنة 

بعام 2020م. ونأمل في استمرار زيادة معدالت التوطين 
خاصة بين اإلناث والشباب وكبار الموظفين لدينا بما يتماشى 

مع رؤية السعودية 2030. 

التوطين 

يساعدنا شراء اإلمدادات من الشركات المحلية على العمل من أجل تحقيق رؤية السعودية 2030، ولكن لدينا أيًضا 
دوًرا مهًما نلعبه في تحديد المواهب السعودية وتطويرها. وهذه هي قوة إيماننا برؤية السعودية 2030، حيث جعلنا 

السعودة جزًءا ال يتجزأ من التخطيط االستراتيجي للقوى العاملة لدينا. فمن خالل استقطاب وتدريب المواهب الوطنية 
المتميزة، يمكننا أن نضطلع بدور حيوي في مساعدة األولويات الوطنية للتنمية االقتصادية االستراتيجية طويلة المدى. 
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األعمال 
05المسؤولة 

نواصل في شركة التصنيع الوطنية 
االستثمار في تحسين الضوابط المتعلقة 

باألخالقيات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمخاطر 
واالمتثال والتدقيق، مما يمكننا من إدارة أعمالنا بأمان. 

ويلتزم جميع موظفينا، في كل المستويات الوظيفية، بأعلى 
معايير السلوك األخالقي والمهني حتى نتمكن من تقديم أفضل 

النتائج الممكنة لعمالئنا وزبائننا ومجتمعاتنا. ويساعدنا هيكل 
الحوكمة القوي لدينا على تحديد أخطائنا والتعلم منها وتحميل أنفسنا 

المسؤولية عن أفعالنا.
وتقع حوكمة الشركات الفعالة في صميم ثقافة شركة التصنيع الوطنية. 
حيث يضع هيكل الحوكمة لدينا قيمنا المحددة بوضوح والتي ترتكز على 

شبكة قوية من الضوابط الهيكلية والمدعومة بإطار عمل االمتثال 
الخاص بنا. فال تقتصر هذه الثقافة على عملياتنا المباشرة فحسب، 

ولكنها تمتد إلى سلسلة التوريد الخاصة بنا. يتم تكرار االلتزام 
بأعلى المعايير عبر جميع األطراف المعنية لدينا لضمان الحفاظ 
على األخالق واالمتثال والمسؤولية في جميع أنحاء أعمالنا. 

ويحافظ إطار سلسلة التوريد المسؤول لدينا على هذه 
المعايير مع مدونة قواعد سلوك شاملة.

68  تقرير االستدامة لعام 2021م
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مجلس اإلدارة
يجتمع مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية بصورة ربع سنوية 

لقيادة استراتيجية العمل الشاملة وتوجيه الشركة. حيث 
يتحمل المجلس مسؤولية ضمان أعلى مستويات االمتثال 

وأفضل ممارسات الحوكمة. وعقب استقالة األستاذ/ 
إبراهيم القاضي في عام 2021م، عّين مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة، األستاذ/ مطلق المريشد في منصب عضو 

تنفيذي في مجلس اإلدارة اعتباًرا من 28 سبتمبر 2021م 

حتى نهاية دورة المجلس األخيرة التي انتهت في 05 يوليو 
2022م، وقد عرضت الجمعية العمومية هذا لتعيين ووافقت 

عليه في اجتماعها في 20 أبريل 2022م.

201920202021مجلس اإلدارة

101010إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

001أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين 

65*6*أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين 

444أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين

666أعضاء مجلس اإلدارة غير المستقلين 

40%40%40%نسبة أعضاء مجلس اإلدارة الُمستقلين

الحوكمة 

يحدد هيكل الحوكمة لدينا بوضوح توقعاتنا ومعاييرنا في جميع أنحاء المجموعة. حيث أن هذا الهيكل هو جوهر عملياتنا، 
ويضمن الحفاظ على أعلى معايير نزاهة الشركة وأخالقيتها وامتثالها. 

*تم إعادة بيان البيانات
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ويفصل هيكل مجلس إدارة المجموعة بين منصب الرئيس 
التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة. حيث يتبع الرئيس التنفيذي 
مجلس اإلدارة مباشرة. هناك لجنتان رئيستان تم تأسيسهما 

لمجلس اإلدارة، وهما اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
والمكافآت، ولكل منهما مسؤولياته الخاصة. وإضافة إلى 
ذلك، تم إنشاء لجنة المراجعة من خالل الجمعية العمومية 
للمساهمين، وهي تتبعها مباشرة من خالل مجلس اإلدارة. 

ويضم مجلس اإلدارة العدد المطلوب قانونًيا من أعضاء 
المجلس المستقلين، وذلك لضمان االمتثال، حيث يتوزع 

هيكل المجلس كما يلي:

ونلتزم بالعمل بطريقة شفافة وأخالقية تحمي مصالح التصنيع 
ومصالح جميع األطراف المعنية لدينا. ونؤمن بشدة بدور 

الهيكل الشامل لحوكمة الشركات لدفع التميز في أعمالنا 
ولضمان النمو المستدام طويل األجل للمؤسسة. ولقد تم 

وضع إطار حوكمة الشركة لدينا لخدمة احتياجات األطراف 
المعنية مع السماح لنا بمراقبة أداء شركتنا وتحقيق أهداف 

وغايات أعمالنا بشكل فعال.

الجمعية العمومية للمساهمينمجلس اإلدارة

لجنة التدقيقلجنة الترشيحات والمكافآت

ضمان فعالية أنظمة الرقابة  	
الداخلية واالمتثال والمتطلبات 

القانونية وإدارة المخاطر 
والتدقيق الداخلي واالمتثال 

مساعدة المجلس في االحتفاظ  	
بالهيكل المناسب وتوازن المهارات 
لدعم األهداف االستراتيجية لشركة 

التصنيع 

مساعدة مجلس اإلدارة في  	
اإلشراف على ترتيبات المكافآت 

العليا

التوصية بسياسات المكافآت وإطار  	
العمل لجميع الموظفين

تولي مهام اإلشراف على التنفيذ  	
اليومي لسياسات مجلس اإلدارة

التأكد من قيام مجلس اإلدارة  	
بوضع ممارسات الحوكمة الرشيدة 

والجفاظ عليها

اللجنة التنفيذية

لقد تم وضع إطار حوكمة الشركة لدينا 
لخدمة احتياجات األطراف المعنية مع 

السماح لنا بمراقبة أداء شركتنا وتحقيق 
أهداف وغايات أعمالنا بشكل فعال.
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تهدف شركة التصنيع الوطنية إلى تحقيق نمو وربح والحفاظ على قدرتها التنافسية والوفاء بالتزاماتها تجاه أطرافها 
المعنية. وفي مقابل تحقيق عائدات مستمرة، نقدم إسهامات مجدية لضمان رفاهية مجتمعنا. فنحن نفخر بكوننا شركة 

سعودية مقرها الشرق األوسط. وعلى هذا النحو، يتم توليد حوالي نصف إيراداتنا في المملكة و37% أخرى في دول 
الشرق األوسط. 

ولكي نحافظ على أرباحنا، ندرك الحاجة إلى إيجاد طرق لتحسين كفاءاتنا التشغيلية والتكلفة للمساعدة في تقليل تأثيرنا 
وتحقيق نتائج مالية جيدة. 

النتائج التشغيلية
بلغ صافي الربح للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 

مبلًغا وقدره 1،356،388 مليون ريال سعودي مقابل صافي 
خسارة )446.7(مليون ريال لعام 2020م، مما يشير إلى زيادة 
بنسبة 404% في صافي الربح. وقد حققت الشركة صافي 

ربح مقارنة بصافي الخسارة المسجلة في السنة السابقة، 
ويرجع ذلك أساًسا إلى االرتفاع في متوسط أسعار البيع 
لجميع المنتجات مما أدى أيًضا إلى زيادة حصة األرباح من 
االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، 

وعكس مخصص انخفاض القيمة على االستثمار في شركة 
زميلة “ترونوكس” بمبلغ 693 مليون ريال سعودي )بلغت 

حصة التصنيع الوطنية 547 مليون ريال سعودي( بسبب 
االرتفاع المستمر في أسعار األسهم فوق القيمة الدفترية، 

وانخفاض التكاليف المالية وزيادة اإليرادات األخرى، على 
الرغم من الزيادة في أسعار بعض المواد األولية، وارتفاع 

مخصصات الزكاة وتسجيل مخصص انخفاض في قيمة 
القروض بمبلغ 466 مليون ريال سعودي )بلغت حصة 

التصنيع الوطنية 417 مليون ريال سعودي( ممنوحة لشركة 
المشروع المشترك/ توهو لمعدن التيتانيوم المتقدمة في 
ينبع ومخصص انخفاض قيمة األصول غير المتداولة بمبلغ 

180 مليون ريال سعودي )بلغت حصة التصنيع الوطنية 161 
مليون ريال سعودي( للشركة التابعة/ مجمع صناعات المعادن 

المتطورة )أميك( بسبب التأخير المستمر في بدء اإلنتاج 
التجاري لمصنع سالجر في جازان.

األداء المالي 
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صافي الربح/الخسارة

اإليرادات

إجمالي األصول

ربحية السهم

تكاليف اإليرادات

إجمالي الخصوم

مجمل الربح

2,577,277

12,576,527

1,941,999

12,737,853

2,824,470

SR 2.03

2,686,081

13,417,283

وفي عام 2021م، ظلت وحدة األعمال االستراتيجية للصناعات التحويلية تركز على تحسين العائد على رأس المال المستثمر 
من خالل زيادة المعدات اإلجمالية وتعزيز كفاءة الموارد. وقد ساعدنا التحديث واألتمتة وتحسينات السالمة وبناء التحالفات 

االستراتيجية الناتجة عن ذلك على زيادة العائد على رأس المال المستثمر من 16.1%- في عام 2020م إلى 7% في عام 2021م. 
كما يساعدنا هذا العمل أيًضا في زيادة المبيعات، وتقليل رأس المال العامل والتحكم في النفقات الرأسمالية.  

صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

)835,982(

SR )2.51(

)227,524(

401,256

2,978,533

22,769,149

329,836

2,271,835

22,320,866

1,356,388

3,673,085

24,980,191

987,004

)1,202,094(

)446,747(

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2019

2020 SR )0.67(

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021

2021

2019

2019

2020

2020

ريال سعودي ‘000األداء المالي
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وتمارس التصنيع الوطنية وظيفة الحوكمة والمخاطر والتأمين 
واالمتثال التي تشرف على ممارسات إدارة المخاطر. ومن 

ضمن نطاق أعمال هذه الوظيفة تحديد المخاطر، والتنسيق 
مع جميع الوظائف لتطوير إستراتيجية وخطة استجابة مناسبة، 

واإلشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بتخفيف المخاطر. 
وكي تنجح شركة التصنيع الوطنية، فمن الضروري أن تكون 

على دراية بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، وااللتزام بها 
في السعي وراء جهد مشترك ومستمر لتحسين نزاهة األعمال 

وتحقيق أعلى المعايير األخالقية.

وتعتبر إدارة المخاطر نشاًطا استراتيجًيا وتدعم قدرتنا 
على إدارة المخاطر وخلق الفرص. وتعمل شركة التصنيع 

الوطنية في بيئة عالمية تنافسية، مما يؤدي إلى التعرض 
لمخاطر التشغيل والسوق. وعليه، فنحن ُنحّلل المخاطر 

والفرص المرتبطة بأهدافنا وغاياتنا على مستوى اإلدارة 
العليا ومستوى اإلدارات لتقييم التنفيذ الفعال للسياسات 

واإلجراءات.

وتعتمد عملية تقييم المخاطر على الممارسات الرائدة 
واإلرشادات من هيئة السوق المالية في المملكة العربية 
السعودية، وكذلك اآليزو 31000:2018، وتتبع نهًجا نوعًيا 

وكمًيا.

وفي عام 2021م، واصلنا إجراء تقييمات المخاطر عبر عملياتنا 
كجزء من استراتيجيتنا لتحسين وتعزيز هيكل الحوكمة وإطار 
العمل لدينا. وقد راجعنا العديد من السياسات واإلجراءات، 

وحّدثناها وفًقا لذلك. 

وتعتمد شركة التصنيع الوطنية على برنامج قوي الستمرارية 
األعمال والمرونة، بما يضمن سالمة أفرادها وأصولها، 

واستمرارية تقديم المنتجات أو الخدمات في حالة حدوث أزمة 
/ كارثة.

وقد عمل برنامجنا الخاص بالحوكمة والمخاطر والتأمين 
واالمتثال باستمرار لضمان االمتثال الكامل والمستمر للقوانين 

واألنظمة واللوائح المحلية والدولية، إلى الحد الذي ينطبق 
في فترة من البيئة التنظيمية المتطورة.

وعليه نضع تخطيطنا في مواصلة مبادراتنا واستثماراتنا في 
هذه الركيزة المهمة ألعمالنا، بما في ذلك األنظمة والموارد 

البشرية. وسنواصل التركيز على الحوكمة واألخالقيات 
واالمتثال في عام 2022م. وسوف تتبع شركة التصنيع 
الوطنية إطار االمتثال ونموذج التشغيل، وستختبر خطط 

استمرارية األعمال لديها.

إدارة المخاطر 

ندرك أن اإلدارة الفعالة للمخاطر هي حجر الزاوية في نجاح أي شركة. ولهذا السبب، تبنت شركة التصنيع الوطنية برنامًجا 
قوًيا إلدارة المخاطر، وقد شهد نمًوا ونضًجا سريًعا في السنوات األخيرة. 
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ولقد تم تنفيذ خطة التدقيق بشكل كامل وفي الوقت 
المناسب مع إبراز المخاطر الملحوظة، ومشاركتها مع لجنة 
المراجعة في شركة التصنيع الوطنية وإدارة المواقع. وقد 

تابعنا المخاطر الناشئة عن القضايا التي تم إبرازها مسبًقا 
لضمان االمتثال. وقد ظلت عمليات التدقيق الداخلي لدينا 
مستقرة إلى حد كبير في عام 2021م، حيث خططنا ونفذنا 

15 عملية تدقيق بنسبة وصلت إلى %100. 

وفضاًل عن أننا أجرينا خطة التدقيق المنفذة ومراقبة سير 
التقدم، تضمنت أنشطة التدقيق الداخلي تقييًما داخلًيا 

لتحسين الجودة وتحليل الثغرات، وضمان االمتثال لمتطلبات 
معهد المدققين الداخليين وضمان االتساق في الممارسة 

العملية.

13 14

13 13

15 15

2019 2019

2020 2020

2021 2021

عمليات التدقيق الداخلي المكتملة  عمليات التدقيق الداخلي المخطط لها 

ُتمثل شركة التصنيع الوطنية واحدة من أكبر الشركات الصناعية في المنطقة. ولهذا السبب، نرى أن إجراء عمليات 
تدقيق منتظمة عبر وحدات أعمالنا هو أمر مهم للغاية في تقديم الضمانات لمجلس اإلدارة والمساهمين. ويوضح 

القيام بذلك التزامنا بمساعدة المؤسسة على االزدهار، مع الحفاظ على الحوكمة وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية 
وتحسينها.

عمليات التدقيق 
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األخالقيات واالمتثال 

ونسعى إلى تعزيز ثقافة قوية من الشفافية والثقة بين 
القوى العاملة لدينا وبين األطراف المعنية لدينا لضمان 

استمرارنا في العمل كشركة مسؤولة في جميع األوقات. 
فقد نّفذنا إجراءات االمتثال بما يتماشى مع المتطلبات 

الداخلية والخارجية، ونقوم بفحصها وتحديثها بانتظام لضمان 
دقتها. 

وكجزء من سعي الشركة لبناء ثقافة حوكمة قوية للشركات، 
عقدت إدارة الموارد البشرية في عام 2021م، العديد من 

الدورات التدريبية في مجاالت األخالقيات والثقافة وبرنامج 
المبلغين عن المخالفات، حيث أدى ذلك إلى توعية الموظفين 

حول قضايا وأساليب إعداد التقارير. 

مكافحة الفساد
لقد قمنا بتنفيذ مخططات تهدف إلى مكافحة الفساد 
من خالل عمل فرق متخصصة. فنحن ملتزمون بالنزاهة 

والحفاظ على أنظمة شفافة وخاضعة للمساءلة في كافة 
تعامالتنا التجارية، ونقوم بتحديث أنظمتنا بانتظام. ونرفض 

في مجموعتنا جميع أشكال الرشوة والفساد، حيث يتوفر 
لدينا أنظمة وسياسات واضحة تغطي هذه المجاالت بما 

يتوافق مع القانون السعودي الذي يفرض عقوبات تتراوح 
من الغرامات إلى السجن على الموظفين والشركات. ونظًرا 

ألهمية مكافحة الفساد، فقد قمنا بتضمين هذه الحاجة في 
مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا، وإبالغ المتطلبات لجميع 

الموظفين. في عام 2021م، تم إبالغ جميع الموظفين 

على كل المستويات - التنفيذية واإلدارية والموظفون 
العامون - عن سياساتنا لمكافحة الفساد وتم تدريب %100 

من الموظفين على تدابير مكافحة الفساد. وخالل العام، 
تم تقييم 100% من عملياتنا من حيث المخاطر المتعلقة 
بالفساد. ويسعدنا أنه لم يكن لدينا أي حوادث فساد أو 

غرامات خالل العام. 

ُتؤمن شركة التصنيع الوطنية أن األخالقيات والممارسات التجارية المسؤولة من بين أهم القضايا التي تواجهها، حيث 
أننا ندرك أهمية الحفاظ على معايير عالية لالمتثال والنزاهة المهنية. وعليه، طّبقنا أنظمة مختلفة لضمان استمرارنا في 

االمتثال لجميع المعايير والقواعد القانونية والتنظيمية والدولية وأفضل الممارسات في جميع أنحاء الشركة. 

فقد نّفذنا إجراءات االمتثال بما يتماشى 
مع المتطلبات الداخلية والخارجية، ونقوم 
بفحصها وتحديثها بانتظام لضمان دقتها. 
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مدونة قواعد السلوك
ُتمثل مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركة التصنيع الوطنية 

أساس ثقافة أعمالنا، فهي تؤكد التزامنا باألداء بنزاهة. 
كما أنها أيًضا أساس ثقافة النزاهة لدينا، ونحن ُنطّبقها على 

جميع الموظفين واإلدارة والمديرين، وُنقدمها بانتظام من 
خالل رسائل البريد اإللكتروني ووحدات التدريب اإللزامية عبر 

اإلنترنت والتدريب الشخصي واإلفصاح السنوي. كما أنها 
توفر إرشادات لسلوك الموظف، وُتؤكد قيمنا األساسية، 

مثل التزامنا تجاه موظفينا، ومعايير وممارسات عمل شفافة 
وعادلة، وشراكة طويلة األجل مع مجتمعاتنا. وهي تشمل 

مبادئنا الرئيسة، وتعمل كدليل إرشادي لكل شخص له عالقة 
بشركة التصنيع الوطنية في ممارسة أعماله بنزاهة ومساءلة 

وشفافية. 

ونحن نعمل عن كثب مع األطراف المعنية لمواكبة أحدث 
التطورات التنظيمية، واكتساب منظور أوسع، وتعّلم أفضل 
الممارسات. وُيعد بناء القدرة على االمتثال في بيئة أعمالنا 

أمًرا مهًما لعمالئنا وموردينا واألطراف األخرى / األطراف 
المعنية األخرى. وُيمكن لموظفينا الوصول إلى المدونة في 

أي وقت كما ُتتاح على شبكتنا الداخلية.

آلية اإلبالغ عن المظالم
نرغب في تمكين الموظفين ليكونوا سفراء ألفضل 

الممارسات فيما يتعلق باالمتثال والحوكمة. ولهذا الغرض، 
قمنا بتنفيذ آليات فعالة لإلبالغ عن الشكاوى للسماح 

لموظفينا بالتعبير عن مخاوفهم وتسليط الضوء على مجاالت 
عدم االمتثال. فنحن ندرب الموظفين ونشجعهم بفاعلية 

على االستفادة من قنوات االتصال المتاحة لهم للتعبير عن 
أي مخاوف أو سوء تصرف. وفي المقابل، نضمن الحماية من 

االنتقام لألشخاص الذين يقدمون البالغ. 

وقد طّبقنا عدة خطوط لإلبالغ، بما في ذلك عبر الهاتف أو 
اإلنترنت. وجميع خطوط قنواتنا سرية لإلبالغ عن أي انتهاكات 

للقانون خالل 24 ساعة. فلدى كل قناة معنية 24 ساعة 
للرد على االنتهاكات التي تم التبليغ عنها. وتأخذ فرق إدارة 

الشركة جميع الحوادث والتقارير على محمل الجد مع الحفاظ 
على المعايير العالية لضمان إجراء التحقيقات باحترام وسرية 
وعدالة. ووفقا لما تنص عليه مدونة قواعد السلوك، يجب 
على جميع موظفي الشركة التعاون مع أي تحقيق بطريقة 

صادقة وصريحة. 

حقوق اإلنسان
تلتزم شركة التصنيع الوطنية بحماية حقوق اإلنسان واحترامها 
والوفاء بها أينما نقوم بعملنا. فنحن نشرك الخبراء والعمالء 
والزمالء للمساعدة في تطبيق احترامنا لحقوق اإلنسان عبر 

سلسلة القيمة، حيث نلتزم بجميع األنظمة المحلية واإلقليمية 
لحماية الحقوق والفرص. 

وتحتوي مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا على أقسام 
تتعلق بحقوق اإلنسان، حيث يجب على جميع الموظفين 

التوقيع على المدونة وفهم متطلباتها واالمتثال لها. ويمتد 
ذلك ليشمل موردينا الذين ُيتوقع منهم الحفاظ على أعلى 

المعايير بالقدر ذاته، من خالل اإلجراءات واآلليات التشغيلية 
الخاصة بهم. ولقد قمنا بتحديد حقوق اإلنسان أيضا في جميع 

مستندات طلب التوظيف لدينا لضمان امتثال الموظف 
الجديد من اليوم األول. 

ترّكز مدونة القواعد السلوكية 
الخاصة بنا على  اللتزامات الثالثية

الشركة والمجتمع

 السالمة والصحة والبيئة
واألمن

 العالقات البشرية
واإلنتاجية
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المنتجات عالية الجودة:
االلتزام بالمعايير الدولية

وتعد معايير اآليزو من بين أكثر المعايير الدولية المقبولة 
والتي تحظى بتقدير كبير لألنشطة المتعلقة بالصناعة. ولقد 
حصلنا على اعتماد بموجب شهادة آيزو 9001 لجميع مواقع 
شركة التصنيع الوطنية لمساعدتنا في إثبات التزامنا بأفضل 

الممارسات وتقديم منتجات وخدمات بجودة متوافقة معها، 
حيث يعتبر معيار آيزو 9001 هو المعيار الدولي األكثر تطبيًقا 

على مستوى العالم في أنظمة إدارة الجودة.

وُتجّسد الرعاية المسؤولة® التزام صناعتنا بأعلى مبادئ الصحة 
والسالمة وحماية البيئة والمسؤولية االجتماعية. ومن خالل 

التزامنا بالرعاية المسؤولة®، ننضم إلى العديد من أقراننا في 
التمسك بالمعايير العالية فيما يتعلق بالنفايات واستخدام 

الموارد والصحة والسالمة، مع الحرص على أن نكون منفتحين 
وصادقين في حوارنا مع األطراف المعنية. كما تساعدنا 

المشاركة الفعالة في هذا االلتزام على الحفاظ على قدرتنا 
التنافسية من خالل التركيز على العمليات الموثوقة والتي 
يمكن االعتماد عليها. وتنفذ شركة التصنيع الوطنية نظام 

الرعاية المسؤولة RC 14001 والذي يشتمل على متطلبات 
كل من الرعاية المسؤولة® ونظام إدارة البيئة آيزو 14001. 

وتتوافق المنتجات المصنعة من قبل شركة التصنيع الوطنية، 
المصممة لتالمس المواد الغذائية، مع ممارسات التصنيع 

الجيدة وعلى النحو المحدد في الالئحة )EC( رقم 2023/2006 
وتعديالتها. وأدرجت التصنيع جميع الممارسات الضرورية 
في نظام اإلدارة الذي يحدد العمليات واإلجراءات في 

جميع مراحل تأهيل المواد الخام وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها. 
وتهدف شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة 
في عام 2022م إلى الحصول على الشهادة المتعلقة بنظام 

إدارة الجودة لصناعة الطيران، مما سيساعد على زيادة 
المبيعات في قطاع الطيران. 

نسعى جاهدين لتقديم منتجات عالية الجودة لعمالئنا من أجل الحفاظ على عالمة تجارية قوية مبنية على عالقات وثيقة 
مع األطراف المعنية. نحرص على التزام جميع منتجاتنا بالمعايير والمتطلبات الدولية الصارمة بما في ذلك تلك الخاصة 

بالمنظمة الدولية للتوحيد القياسي )ISO( والرعاية المسؤولة®. 
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رضا العمالء 

فنحن نهتم برضا العمالء، ونعالج جميع الشكاوى من خالل 
نظام مخصص للتعامل مع الشكاوى باستخدام موفري خدمة 
عمالء متمرسين وموهوبين. كما يتم تحديث أنظمتنا بانتظام 
لمراعاة المالحظات لضمان توافقها مع المعايير العالية. وعند 
تلقي شكوى، تقوم األنظمة بتتبع جميع مراحلها لضمان اتخاذ 

اإلجراءات المناسبة لمعالجة االحتياجات أو المخاوف حيثما 
أمكن ذلك. فإذا تم تحديد السبب الجذري للشكوى، سيتم 
التعامل معها باستخدام اآلليات المستقبلية التي تأخذ في 
االعتبار التحسينات المطلوبة، مما يسمح ألنظمتنا بالتطور 

باستمرار حسب الحاجة. 

ويعمل فريق خدمة العمالء المتفاني لدينا بجد لحل أي 
مشاكل والحفاظ على عالقات قوية مع العمالء، ويقدم في 
كثير من األحيان زيارات في الموقع إلدارة الحسابات الرئيسة 

ودعم العمالء. يوفر هذا أيًضا فرصة لتقديم مالحظات 
مفصلة. أما بخصوص الشكاوى أو المشكالت الكبرى ، فلدينا 
آلية للحوكمة وإعداد التقارير لضمان قدرة فريق اإلدارة العليا 

لدينا على االستجابة وفًقا لذلك. وعليه، انخفضت نسبة 
الشكاوى الواردة لدى قطاع الصناعات التحويلية بنسبة %77 

في عام 2021م، بسبب أنشطة التحسين المستمر التي تتم 
في مصانعه.

201920202021الصناعات التحويلية: رضا العمالء

10512991عدد شكاوي العمالء المستلمة خالل الفترة المشمولة بالتقرير

0.17%0.73%0.58%نسبة الشكاوى التي تم تلقيها )استناًدا إلى إجمالي الصفقات(

إجمالي عدد الشكاوى التي تم إثباتها والتي تم تلقيها بخصوص انتهاكات 
خصوصية العميل

000

000إجمالي عدد التسريبات أو السرقات أو الخسائر التي تم تحديدها لبيانات العميل

إن عمالئنا هم مفتاح استمرار أعمالنا بنجاح. فبدونهم لن نكون قادرين على السعي باستمرار لتقديم خدمات ومنتجات 
جديدة وعالية الجودة. ولقد عملنا بجد من أجل ترسيخ مكانتنا كمورد مميز وموثوق منه لخدمات ومنتجات عالية الجودة. 



األعمال المسؤولة التأثير على المجتمع تطوير رأس المال البشري الصحة والسالمة اإلدارة البيئية إدارة االستدامة
 نبذة عن مجموعة
التصنيع الوطنية

79  تقرير االستدامة لعام 2021م

لدينا مركز لألبحاث على أحدث طراز في الجبيل، ويهدف إلى 
تعزيز التكنولوجيا واالبتكار. وتم تكليف شركة نبراس الوطنية 
للتقنية بإيجاد حلول مستدامة ومتعددة االستخدامات لتعزيز 

ممارستنا التجارية ومساعدتنا على االنتقال إلى مستقبل 
أكثر استدامة. وتساعد المرافق عالمية المستوى في المركز 

في تطوير تطبيقات وعمليات جديدة. ويهدف المركز إلى 
مساعدة جميع وحدات األعمال لخدمة أسواقنا األساسية من 

خالل تطوير منتجات وخدمات جديدة، مع األخذ بعين االعتبار 
االستدامة  واالعتبارات البيئية. ويركز المركز على أربعة 

مجاالت رئيسة: البحث والتطوير، خدمات االختبار، التدريب، 
والدعم الفني. وتشمل هذه المجاالت الطاقة والتكنولوجيا 
والمواد الخام للكيماويات وصناعة البتروكيماويات، تماشيًا 

مع رؤية السعودية 2030، حيث يشكل االبتكار والبحث 
والتكنولوجيا أساس االقتصاد المعرفي اإلنتاجي والتنافسي. 

ولقد تم تجهيز مختبرات البحث والتطوير في شركة نبراس 
الوطنية للتقنية بأحدث المعدات التحليلية بدًءا من التحليل 

الطيفي، والفحص المجهري، والكروماتوغرافيا، وتقنيات أداء 
المنتجات الحرارية والريولوجية والبالستيكية التي ُتستخدم 

لتوصيف المواد الخام والمنتجات، وقد حصلت على اعتماد 
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وآيزو وآي 

إي سي 2017:17025 من قبل لجنة االعتماد السعودية 
وهيئة االعتماد الوطنية في المملكة العربية السعودية. 

وهذا ما يبرهن على أن معامل البحث والتطوير في شركة 
التصنيع الوطنية تعمل بنظام مؤهل بدرجة عالية على رفع 

مستوى الجودة وحماية المستهلك. وتقدم المعامل الخدمات 
التالية:

خدمات االختبار: توصيف واختبار المواد الكيميائية  	
والدهانات والبالستيك والبوليمرات والمواد المتقدمة.

تأهيل المنتج: التأهيل والتحقق من صحة المواد  	
البالستيكية والمنتجات المركبة لتطبيقات محددة.

تشكيل المواد البالستيكية: تشكيل المواد والمركبات  	
لجميع صناعات تحويل البالستيك، بما في ذلك المواد 

المضافة والمثبتات والمعدالت وعوامل التقوية لتناسب 
استخدامات محددة.

كما ُتقدم شركة نبراس الوطنية للتقنية الدعم الفني 
والتدريب، وهذا يشمل: 

تشجيع نقل التكنولوجيا من خالل التعاون: نشجع  	
المبتكرين في التصنيع على حماية ابتكاراتهم وتسويقها 

باستخدام مختبرات ومرافق البحث والتطوير ذات 
المستوى العالمي. ونحن نسعى جاهدين لتلبية 

المتطلبات المتغيرة لعمالئنا وتجاوزها من خالل جهود 
تطوير المنتجات. ويعمل باحثونا وعلماؤنا باستمرار 

على تطوير طرق جديدة لتحسين كفاءة عمليات تصنيع 
البتروكيماويات لدينا.

دراسات التسويق واستكشاف مشكالت اإلنتاج:  	
تقديم الدعم الفني الستكشاف مشكالت اإلنتاج 

والعمليات الخاصة بصناعات البتروكيماويات والكيماويات 
والمركبات وصناعات تحويل البالستيك. تصميم هندسي 

وظيفي ومحّسن للهندسة واألنظمة الداعمة لوحدات 
البتروكيماويات وتصنيع البالستيك.

التكنولوجيا واالبتكار 

يقدم مركز التكنولوجيا واالبتكار التابع لشركة 
التصنيع الوطنية أربع خدمات رئيسة:

الدعم الفنيالبحث والتطوير

التدريباختبار الخدمات
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نقطة بارزة

منتج ديبال من شركة نبراس الوطنية للتقنية - منتج مستدام
ُتنتج شركة نبراس الوطنية للتقنية، وُتسّوق منتج جديد 

لمحسن التربة »ديبال« الذي يستخدم في التطبيقات 
الزراعية، ويقلل من استهالك المياه مع تكرار ري أقل. 
ويتمتع ديبال بخاصية قدرة عالية على االحتفاظ بالمياه 
للحفاظ على رطوبة ثابتة في التربة للنباتات واألشجار. 
وُيستخدم المنتج في عدة استخدامات مثل الزراعة في 
المناطق القاحلة، ومكافحة التصحر، والبستنة وتنسيق 
الحدائق، والمشاتل، والتخضير العام، والعشب األخضر، 

والري بالتنقيط. تشمل الخصائص الرئيسة للمنتج ما يلي: 
المكونات المعدنية: يتكون المنتج من مادة فريدة  	

تجمع بين بوليمر يمتص الماء بكفاءة ومكونات 
معدنية

مستقر وغير قابل للذوبان: يتمتع منتج ديبال بأنه  	
منتج آمن بيئًيا. حيث ُيحافظ المنتج على استقراره 
الهيكلي في التربة فضاًل عن قدرته العالية على 

امتصاص الماء وإطالقه، ويرجع ذلك إلى تركيبته 
الكيميائية، والبوليمر المتشابك.

قابل للتحلل: يتمتع منتج ديبال بالقابلية للتحلل  	
البيولوجي، وقد تم اختباره وتأكيده من قبل مختبر 

دولي.
االحتفاظ بالماء: ال يؤثر ديبال على قيمة الرقم  	

الهيدروجيني للتربة، ويضمن الرطوبة الثابتة للنباتات، 
وُيغذي النباتات بالمعادن الناتجة من الجسيمات 

الصخرية باستمرار.
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وكثيًرا ما نشارك ونراجع ونحّسن من إدارة سلسلة التوريد 
الخاصة بنا للتأكد من أنها تلتزم بجميع القوانين واللوائح 

واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتمثل إستراتيجيتنا 
لالستدامة فيما يتعلق بالبيئة والمجتمع. ويجب أن يخضع 

الموردون لعملية تأهيل متعددة المراحل لمراعاة البيئة 
والصحة والسالمة واألمن والمجتمع، فمن المتوقع منهم 
أيًضا االلتزام بمعاييرنا القوية المنصوص عليها في سياسة 
أخالقيات العمل ووثيقة شروط وأحكام المشتريات العامة 

والعقود الخاصين بنا. وينطبق هذا على جميع العقود 
والمشتريات االستراتيجية ويغطي العوامل االجتماعية 

والبيئية. 

وتعمل شركة التصنيع الوطنية جاهدة لدعم وبناء قدرات 
سلسلة التوريد المحلية كلما كان ذلك ممكًنا. ففي عام 

2021م، تعاملنا مع 1639 مورد محلي، وبلغت نسبة اإلنفاق 
المحلي لدينا 80%. فالعمل مع الموردين المحليين يعزز من 

التزامنا بغايات رؤية السعودية 2030. 

وفي عام 2021م، واصل قسم المشتريات لدينا التطور 
والتحسين. واستمر القسم في تلبية االمتثال الكامل من خالل 

عمليات التدقيق الخارجية لقطاع البتروكيماويات وشركة 
مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة، لضمان تطبيق 

أفضل الممارسات. ونواصل في جميع أنحاء شركة التصنيع 
الوطنية، تطوير ممارساتنا بما في ذلك تحليل وتحسين برنامج 
المشتريات حتى المدفوعات )P2P(، وتوجيه البريد اإللكتروني 

للمشتريات، ونشر الكتاب األبيض إلدارة المشتريات، 
وإطالق أكاديمية المشتريات من أجل تعلم أفضل، وزيادة 

استخدام أريبا عند التدريب، وتنفيذ الئحة للتقدير ومنح الجوائز 
للفريق. فمن خالل هذه التغييرات، نسعى إلى ضمان بقاء 
إدارة سلسلة التوريد والمشتريات لدينا قوية، مع التمسك 

بمبادئ وممارسات االستدامة البيئية واالجتماعية. وبالتطلع 
إلى األمام، نأمل في مواصلة تطوير هذه التحديثات في 

2022م مع تبني قدر أكبر من المحتوى المحلي، واالستدامة، 
والرقمنة، وتميز العمالء وموظفينا وخلق القيمة. 

إدارة سلسلة التوريد

تعمل شركة التصنيع 
الوطنية جاهدة لدعم 
وبناء قدرات سلسلة 

التوريد المحلية كلما كان 
ذلك ممكًنا. ففي عام 

2021م، تعاملنا مع 1639 
مورد محلي، وبلغت نسبة 

اإلنفاق المحلي لدينا 
 .%80

تسعى شركة التصنيع الوطنية إلى االستفادة من الفرصة الهائلة إلحداث تأثير إيجابي من خالل عملياتها العالمية، 
وبالتالي، قامت الشركة بااللتزام لضمان معايير بيئية واجتماعية عالية في جميع أنحاء سلسلة التوريد الخاصة بها. ونبحث 

في شركة التصنيع الوطنية عن موردين يشاركونا قيمنا والتزامنا بإحداث تأثير إيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. 
فقد وضعنا معايير عالية لألداء في استخدام الموارد وممارسات الموردين عبر سلسلة التوريد الخاصة بنا. 
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.A ملحق
االختصارات

AMICشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة

BOPPالبولي بروبلين الموجهة ذات المحورين

CEOالرئيس التنفيذي

CSRالمسؤولية المجتمعية المؤسسية

ECPكشوف الرواتب المركزية للموظفين

EBSحلول أعمال المؤسسات

EHSSالبيئة والصحة والسالمة واألمن

EIPMالمعهد األوروبي إلدارة المشتريات

EVP-SFنائب الرئيس التنفيذي لألعمال المساندة

GRUالوحدة المتكررة ذات البوابات

GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير

GRICالحوكمة والمخاطر والتأمين واالمتثال

GHG الغازات الدفيئة

GPCAاالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

نظام تقييم االستدامة والجودة في االتحاد الخليجي 
للبتروكيماويات والكيماويات

G-SQAS

HRH صاحب السمو الملكي

IMRSنظام التصنيف اإلداري المتكامل

ISOالمنظمة الدولية للمعايير

JQPبرنامج التأهيل الوظيفي

NBCالشركة الوطنية لصناعة البطاريات

BATTARIATبطاريات

FAHSSفحص

RASASSرصاص

NNTCشركة نبراس الوطنية للتقنية

PTWتصريح العمل

Petchemالبتروكيماويات 

PSMإدارة سالمة العمليات

RTEMإدارة الطاقة في الوقت الفعلي

RGPشركة الرواد العالمية للتغليف

RIGشركة الرواد الدولية لألغشية الصناعية

RNPCشركة الرواد الوطنية للبالستيك

RCJالهيئة الملكية بالجبيل

SACالمركز السعودي لالعتماد

SRالريال السعودي

TPCمجمع التصنيع للبتروكيماويات

TUVMEتي يو في - الشرق األوسط
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معيار المبادرة العالمية 
إلعداد التقارير

رقم الصفحة و/أو الرابطاإلفصاح

المبادرة العالمية إلعداد التقارير 101 : األسس 2016
اإلفصاحات المعيارية العامة

GRI 102: االفصاحات 
المعيارية العامة 2016

الملف المؤسسي
شركة التصنيع الوطنية )التصنيع(1-102 اسم المنظمة

11 - 212-102األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، والخدمات
38-102 موقع المقر الرئيسي

8, 14, 71 4-102موقع العمليات

11 -102الملكية والشكل القانوني

8, 614-102 األسواق التي تخدمها المنظمة 
8, 10 - 712-102 حجم المنظمة

51, 857-102 معلومات عن الموظفين والعمال اآلخرين
981-102 سلسلة التوريد

ال توجد تغييرات كبيرة.10-102 التغييرات الهامة على المنظمة وسلسلة التوريد الخاصة بها
لم تعتمد مجموعة التصنيع المبدأ االحترازي بصورة رسمية، ولكن 11-102 مبدأ أو منهج التحوط

الشركة تتبع اإلجراءات الموصوفة قانونا لمنع أو الحد من أي ضرر يلحق 
بعملياتها والتي قد تكون ضارة بالبيئة أو األشخاص أو المجتمعات.

64 - 1265-102 المبادرات الخارجية
1314-102 عضوية الجمعيات أو االتحادات المهنية

االستراتيجية 
4 - 147-102 بيانات من كبار صناع القرار

األخالقيات والنزاهة 
169-102 القيم والمبادئ والمعايير وقواعد السلوك 

17-102 آليات تقديم المشورة واإلبالغ عن المخاوف المتعلقة 
باألخالقيا ت 

52

الحوكمة 
17, 1870-102 هيكل الحوكمة 

2270-102 تكوين أعلى هيئة إدارة ولجانها 
26-102 دور أعلى هيئة إدارة في تحديد رسالة المنظمة وقيمها 

واستراتيجيتها
70

إشراك أصحاب المصلحة 
4020-102  قائمة مجموعات أصحاب المصلحة 

.B ملحق
فهرس محتويات المبادرة

العالمية إلعداد التقارير
تم إعداد هذا التقرير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار األساسي. بالنسبة لخدمة اإلفصاح عن األهمية 

النسبية، أكدت خدمات المبادرة العالمية إلعداد التقارير أن فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد التقارير معروض بوضوح 
وأن مراجع اإلفصاح 102 - 40 إلى 102 - 49 تتماشى مع األجزاء الخاصة بها في متن التقرير. ولقد تم تنفيذ هذه الخدمة على 

النسخة اإلنجليزية من التقرير.
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GRI 102: االفصاحات 
المعيارية العامة 2016

يحظى جميع الموظفين بعقود عمل فردية رسمية. وال توجد اتفاقيات 41-102  اتفاقيات المفاوضة الجماعية 
مفاوضة جماعية حسب القوانين السائدة في المملكة العربية 

السعودية
20 - 4221-102  تحديد واختيار أصحاب المصلحة

4321-102  منهج إشراك أصحاب المصلحة 
4421-102 الموضوعات واالهتمامات الرئيسية المثارة

ممارسة إعداد التقارير 
تشمل البيانات المالية أنشطة مجموعة التصنيع. لم يتم تضمين أي 45-102 الكيانات المدرجة في القوائم المالية الموحدة

جهة أخرى.
463-102 تحديد محتوى التقرير وحدود الموضوع

4722-102 قائمة الموضوعات الجوهرية
31, 32, 35, 36, 44, 4869-102 إعادة صياغة المعلومات

ال توجد تغييرات كبيرة في إعداد التقرير49-102 التغييرات في إعداد التقارير
502021-102 الفترة المشمولة بالتقرير

512020-102 تاريخ آخر تقرير 
سنوية52-102 دورة إعداد التقرير

533-102  جهة االتصال لألسئلة المتعلقة بالتقرير
54-102  ادعاءات إعداد التقارير وفًقا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير 

)GRI(
83 ,3

)GRI( 83 - 5587-102  فهرس محتوى المبادرة العالمية للتقارير
ال يوجد تأكيد خارجي56-102  التحقق الخارجي

Material Topics
GRI 200 Economic Standard Series

 األداء االقتصادي 
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

171-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
271-103منهج اإلدارة ومكوناته

71 - 372-103تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  201 : األداء 
االقتصادي 2016

71 - 172-201 القيمة االقتصادية المباشرة الُمنتجة والموزعة

التواجد في السوق
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

167-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
267-103منهج اإلدارة ومكوناته

367-103تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  202 : التواجد 
في السوق 2016

1-202 نسبة األجر األساسي للمستوى المبتدئ حسب الجنس مقارنًة 
بالحد األدنى المحلي لألجور

67

 اآلثار االقتصادية غير المباشرة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

63 - 165-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
63 - 265-103 منهج اإلدارة ومكوناته

63 - 365-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI( 203: اآلثار 
االقتصادية غير المباشرة 

 2016

63 - 165-203 استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة
63 - 265-203 اآلثار االقتصادية غير المباشرة الهامة

ممارسات الشراء
المبادرة العالمية إلعداد 

التقامكافحة الفساد 
166-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

266-103 منهج اإلدارة ومكوناته
366-103 تقييم منهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد 
 :GRI( 204(التقارير

ممارسات الشراء 2016 

166-204 نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين
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مكافحة الفساد 
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

175-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
275-103 منهج اإلدارة ومكوناته

375-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 205: مكافحة 
الفساد 2016 

175-205  العمليات التي تم تقييمها من ناحية المخاطر المتعلقة بالفساد
275-205  التواصل والتدريب بشأن سياسات وإجراءات مكافحة الفساد

375-205  وقائع الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذة
جدول المعايير البيئية 300 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

المواد
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

134-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
234-103 منهج اإلدارة ومكوناته

334-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 301: المواد 
 2016

35 - 134-301 المواد المستخدمة بالوزن أو الحجم
35 - 234-301 المواد الُمدخلة الُمعاد تدويرها المستخدمة

الطاقة 
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

131-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
231-103 منهج اإلدارة ومكوناته

331-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 302: الطاقة 
 2016

131-302 استهالك الطاقة داخل المنظمة
231-302 استهالك الطاقة خارج المنظمة

331-302 كثافة الطاقة
431-302 خفض استهالك الطاقة

المياه والنفايات السائلة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

132-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
232-103 منهج اإلدارة ومكوناته

332-103 تقييم منهج اإلدارة
132-303 التعامالت مع المياه كمورد مشترك 

232-303 إدارة اآلثار المتعلقة بتصريف المياه
332-303 سحب المياه

532-303 استهالك المياه
االنبعاثات 

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI(  103: منهج 

اإلدارة 2016

28 - 130-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
28 - 230-103 منهج اإلدارة ومكوناته

28 - 330-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

 :GRI( 305(التقارير
االنبعاثات 2016

128-305 انبعاثات غازات الدفيئة المباشرة )نطاق 1(
228-305 انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة )نطاق 2(

428-305 كثافة انبعاثات غازات الدفيئة
528-305 الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

7-305 أكاسيد النيتروجين، وأكاسيد الكبريت، وغيرها من االنبعاث 
الكبيرة في الهواء

29

النفايات

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI(  103: منهج 

اإلدارة 2016

36 - 138-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
36 - 238-103 منهج اإلدارة ومكوناته

36 - 338-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 306: النفايات 
2020

36 - 138-306 توليد النفايات واآلثار المهمة المتعلقة بالنفايات
36 - 238-306 إدارة اآلثار المهمة المتعلقة بالنفايات

336-306 النفايات المتولدة
436-306 النفايات المحولة من التخلص

536-306 النفايات الموجهة للتخلص منها
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االمتثال البيئي
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

140-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
240-103 منهج اإلدارة ومكوناته

340-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 307: االمتثال 
البيئي 2016

140-307 عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية

التقييم البيئي للمورد
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

181-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
281-103 منهج اإلدارة ومكوناته

381-103 تقييم منهج اإلدارة
جدول المعايير االجتماعية 400 للمبادرة العالمية إلعداد التقارير

  التوظيف 
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

50 - 161-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

50 - 261-103 منهج اإلدارة ومكوناته
50 - 361-103 تقييم منهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI( 401: التوظيف 

2016

157-401 تعيين الموظفين الجدد ومعدل ترك الموظفين للعمل
م  2-401 الحوافز المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال ُتقدَّ

للموظفين المؤقتين أو الموظفين بدوام جزئي
59

361-401 إجازة رعاية الطفل
الصحة والسالمة المهنية
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

44 - 145-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
44 - 245-103 منهج اإلدارة ومكوناته

44 - 345-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 403: الصحة 
والسالمة المهنية 2018

144-403 نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
244-403 تحديد األخطار وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

344-403 خدمات الصحة المهنية
4-403 مشاركة العمال والتشاور والتواصل معهم بشأن الصحة 

والسالمة المهنية
44

544-403 تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية
44 - 645-403 تعزيز صحة العمال

7-403 منع وتخفيف آثار الصحة والسالمة المهنية المرتبطة مباشرة 
بعالقات العمل

45 - 44

844-403 العمال المشمولون بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية
944-403 اإلصابات المرتبطة بالعمل

1044-403 اعتالل الصحة المرتبط بالعمل
التدريب والتعليم

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI(  103: منهج 

اإلدارة 2016

50 - 55, 158-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
50 - 55, 258-103 منهج اإلدارة ومكوناته

50 - 55, 358-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 404: التدريب 
والتعليم 2016

155-404 متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف
2-404 برامج تحسين مهارات الموظفين وبرامج المساعدة على 

االنتقال
54 - 50

3-404 النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات دورية لألداء 
والتطوير الوظيفي

58

التنوع وتكافؤ الفرص
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

51, 60 - 61, 169-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
51, 60 - 61, 269-103 منهج اإلدارة ومكوناته

51, 60 - 61, 369-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 405: التنوع 
وتكافؤ الفرص 2016

51, 169-405 تنوع هيئة اإلدارة والموظفين 
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عدم التمييز
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

160-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
260-103 منهج اإلدارة ومكوناته

360-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI( 406: عدم 

التمييز 2016

160-406 حوادث التمييز واإلجراءات التصحيحية المتخذة

تقييم حقوق اإلنسان
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI(  103: منهج 
اإلدارة 2016

176-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
276-103 منهج اإلدارة ومكوناته

376-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 412: تقييم 
حقوق

276-412 تدريب الموظفين على سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسان

المجتمعات المحلية

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI(  103: منهج 

اإلدارة 2016

62 - 165-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده
62 - 265-103 منهج اإلدارة ومكوناته

62 - 365-103 تقييم منهج اإلدارة

المبادرة العالمية إلعداد 
 :GRI( 413(التقارير

المجتمعات المحلية 2016

1-413 العمليات التي تنطوي على مشاركة المجتمع المحلي، 
وتقييمات األثر، وبرامج التنمية

65 ,64

خصوصية العميل 

المبادرة العالمية إلعداد 
التقارير)GRI(  103: منهج 

اإلدارة 2016

178-103 شرح الموضوع الجوهري وحدوده

278-103 منهج اإلدارة ومكوناته

378-103 تقييم منهج اإلدارة
المبادرة العالمية إلعداد 

التقارير)GRI( 418: خصوصية 
العميل 2016

قة المتعلقة بانتهاك خصوصية العميل وفقدان  1-418 الشكاوى الموثَّ
بيانات العميل

78



إن جميع حقوق الطبع و النشر لهذا المستند محفوظة لشركة التصنيع الوطنية، و هي تشمل حقوق الملكية 
الفكرية وحقوق العالمات التجارية، وحقوق النشر وغيرها. وُيمنع منًعا باًتا القيام بأي استخدام أو إعادة إنتاج 

أو طباعة غير مصرح بها للمعلومات والمواد والصور والرسوم البيانية وحقوق الملكية الخاصة الواردة في هذا 
المستند.

جميع الحقوق محفوظة
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