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ة إعداد التقرير ف�ت
 يغطي هذا التقرير العام الميالدي الذي يبدأ من 1 يناير 2019 ح�ت 

31 ديسم�ب 2019، ما لم ُيحدد خالف ذلك..

إرشادات إعداد التقرير
 يتوافق هذا التقرير مع معاي�ي المبادرة العالمية إلعداد التقارير: 
، ويركز عىل مسائل االستدامة الجوهرية لدى   الخيار األساسي

مجموعة التصنيع واألطراف المعنية فيها.

نطاق وحدود التقرير
ي المملكة 

ي مجموعة التصنيع الواقعة �ف
يغطي هذا التقرير جميع منشآت التشغيل �ف

ف والموردين والعمالء ما لم  ف الخارجي�ي العربية السعودية، ولم يتضمن بيانات المقاول�ي
ُيذكر خالف ذلك.

وكيماويات  اتيجية رئيسية )الب�ت يغطي هذا التقرير ثالث وحدات أعمال اس�ت
كة ما لم ُيذكر  والصناعات التحويلية والتعدين( باإلضافة إىل الخدمات المش�ت

ي عام 
كة مجمع صناعات المعادن المتطورة قد تأسست �ف خالف ذلك. ونظًرا ألن �ش

ي عام 2019 فقط. 
2019، فإن هذا التقرير يتناول البيانات الخاصة بها �ف

التعليقات
ي هذا التقرير، لذا نلتمس منكم 

 نرحب بتعليقاتكم بشأن أدائنا �ف
إرسالها إلينا عىل:

tpcsustainabilitycommunications@tasnee.com : ي
و�ف يد اإللك�ت ال�ب

 

رسالة تحذيرية
ي أداء أنشطتها. 

م مجموعة التصنيع استخدامها �ف ف ي تع�ت ي تع�ب عن الطريقة ال�ت يحتوي هذا التقرير عىل بيانات قد ُتعت�ب “بيانات تطلعية” وال�ت
ض” أو “يعتقد” أو  أي  ويمكن تحديد البيانات التطلعية من خالل استخدام مصطلحات تطلعية مثل “يخطط” أو “يهدف” أو “يف�ت

ي تفيد بأن بعض اإلجراءات أو األحداث أو النتائج “قد” أو “يمكن” أو “يجب” أو “سوف” ُتجرى  مصطلحات ُمشتقة من هذه الكلمات وال�ت
أو ُتحقق.

بذلت مجموعة التصنيع جميع الجهود الممكنة للتأكد من دقة التقرير وصحته قدر اإلمكان. ومع ذلك، فإن البيانات التطلعية بحكم طبيعتها 
ي اختالف النتائج الفعلية مادًيا عن هذه 

ي قد تتسبب �ف مؤهلة ألن تنطوي عىل مخاطر كامنة وشكوك محيطة بالتوقعات المستقبلية ال�ت
، فإنها ال تمثل ضماًنا بأن  البيانات المتوقعة أو الضمنية. وهذه البيانات عرضة لمخاطر تتجاوز قدرة مجموعة التصنيع عىل السيطرة، وبالتاىلي

ي تتضمنها هذه البيانات التطلعية سوف تحدث بالفعل. األحداث ال�ت

نبذة عن هذا التقرير

كة التصنيع. ويسلط هذا  التقرير للعام 2019 هو تقرير االستدامة الثالث ل�ش هذا 
التقرير الضوء عىل أنشطة مجموعة التصنيع وأدائها المتعلق بالبيئة والمجتمع 

والحوكمة طوال العام..
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

ي أن أقدم  ف�ف باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء مجلس اإلدارة، ي�ش
اتكم تقرير االستدامة لمجموعة التصنيع لعام 2019 ويتضمن أبرز معالم األداء  لح�ف

تنا، فضاًل  ي مس�ي
لهذا العام. ونغتنم هذه الفرصة للنظر إىل ما حققناه من إنجازات �ف

عن اغتنام الفرصة لتحقيق المزيد من النمو. كما أن إعادة تقييم أنفسنا من ناحية 
ي نواجهها جميًعا  االستدامة سيساعدنا عىل تهيئة أنفسنا للتغلب عىل التحديات ال�ت
ات االقتصادية والمناخية  ي الوقت الراهن، ومن ضمنها جائحة كوفيد19- والتغ�ي

�ف
ي ال يمكن التنبؤ بها. ال�ت

ي نسيج مؤسستنا 
، ولذلك يجب دمجها �ف نؤمن بأن تأث�ي مبادئ االستدامة كب�ي

ي 
نا �ف وضمان تحويل ذلك إىل حقيقة، من خالل خطوات متالحقة مقصودة. وقد ن�ش

ي 
وكيماويات �ف ي تقرير االستدامة األول وكان ُمخصًصا لوحدة أعمال الب�ت

العام الما�ف
مجموعة التصنيع، وهذا العام قمنا بتوسيع نطاق التقرير لدعم المجموعة بالكامل 

ف الكفاءة والعمليات. ونؤمن بأهمية ذلك  ي تحديد المجاالت الُمستهدفة لتحس�ي
�ف

ي تحقيق النمو ال�يــــع والدائم عن طريق تطبيق 
كتنا المتمثلة �ف ي تحقيق مهمة �ش

�ف
كة وإطالة أمدها وحماية مصالح  أفضل أساليب العمل، ومن ثم خلق قيمة لل�ش

األطراف ذات العالقة معها بها.

ي عملياتنا ومواقع أعمالنا، فإننا نتشاور بشأن 
نا عىل االستدامة �ف ف ولضمان ترك�ي

ف اهتمامنا عىل التغي�ي  ك�ي االحتياجات والتوجيهات الدولية واإلقليمية والقطاعية ل�ت
، نواءم معظم موضوعاتنا المادية مع الموضوعات  الهادف. وعىل المستوى الدوىلي

الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، باإلضافة إىل معاي�ي إعداد التقارير مثل المبادرة 
العالمية إلعداد التقارير.

ي حالة تغ�ي مستمر، لتلبية 
، ُتعد المملكة العربية السعودية �ف وعىل المستوى اإلقليمي

المتطلبات الدولية واحتياجاتها الداخلية. وتشارك مجموعة التصنيع -بصفتها واحدة 
تها نحو النمو والتطوير بطريقة  ي مس�ي

ي المنطقة- �ف
كات الصناعية �ف ى ال�ش من ك�ب

ي تحقيق رؤية 2030 الخاصة بالمملكة العربية السعودية. حيث تتوافق 
ستسهم �ف

رؤيتنا مع رؤية المملكة فيما يتعلق بجهودنا الرامية إىل دعم االزدهار االقتصادي 
وخلق مجتمع متحفز ومبتكر.

ي الوقت نفسه. ولذلك، علينا 
ي �ف ي وسل�ب وندرك كذلك أن لهذه الصناعة أثر إيجا�ب

ف هذه األثار اإليجابية والحد من األثار السلبية، بما  إبرام اتفاقيات دولية بغية تحس�ي
مون  ف يضمن توف�ي بيئة مالئمة آمنة يمكن لألجيال القادمة الوصول إليها. وإننا لمل�ت

، سواًء ما يتعلق  ي
باالستفادة من هذا الكم الهائل من المعلومات بشأن التغ�ي المنا�ف

بأثارها وفرصنا للحد منها.

اماتنا باألهداف البيئية واالقتصادية واالجتماعية دون جدوى،  ف وح�ت ال تذهب ال�ت
ام بالشفافية  ف كات واألعمال المسؤولة. باإلضافة إىل االل�ت ام بحوكمة ال�ش ف وجب االل�ت

اهة، والتفاعل الدائم مع األطراف ذات العالقة. كما نتطلع إىل  ف والمساءلة وال�ف
مواصلة الحوار من خالل قنوات فاعلة لتعزيز فرص النمو والتطوير.

وأود أن أعرب عن خالص تقديري لكامل أ�ة مجموعة التصنيع لما أظهروه من 
كة، كما أعرب عن خالص شكري  ي نجاح ال�ش

ام وتفاٍن مستمر مما يسهم دائًما �ف ف ال�ت
ف الملك  يف�ي ف ال�ش ي منحها هللا لبالدنا بقيادة خادم الحرم�ي ي للقيادة الرشيدة ال�ت

وامتنا�ف
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ووىلي العهد صاحب السمو الملكي األم�ي محمد بن 

سلمان، أيدهما هللا وأسبغ عىل بالدنا نعمة النمو واالستقرار.

امنا بتلبية احتياجات األطراف ذات  ف وآمل أن يسلط هذا التقرير الضوء عىل ال�ت
العالقة، ونرحب كما اعتدنا دوًما بتعليقاتكم عىل أداء االستدامة لدينا.

 م. مبارك بن عبدهللا الخفرة
رئيس مجلس اإلدارة



5 كة التصنيع 2019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

كلمة الرئيس التنفيذي 

ي لمجلس اإلدارة عىل 
بداية، اسمحوا ىلي أن أعرب عن خالص شكري وامتنا�ف

ي مكنت مجموعة التصنيع من تبوء  كة، وال�ت استمرار دعمه لإلدارة التنفيذية لل�ش
كة الذين  ي ال�ش

ف �ف ف أقرانها. كما أعرب عن خالص تقديري للعامل�ي ة ب�ي ف مكانة متم�ي
ي أعمالهم اليومية. 

امهم بقيمنا ومهمتنا �ف ف ي ال�ت
استمروا �ف

ي جميع المجاالت 
ف األداء �ف ي مجموعة التصنيع نتحدى أنفسنا دوًما بغية تحس�ي

إننا �ف
ي هذا الشأن، أرحب بكم 

. و�ف ي واالجتماعي الثالثة لالستدامة - األثر االقتصادي والبي�ئ
ي تقرير مجموعة التصنيع لعام 2019م. 

�ف

ي أداء 
تسىع مجموعة التصنيع جاهدًة نحو تبوء مكانة رائدة عىل الصعيد العالمي �ف

السالمة وذلك من خالل توف�ي مواقع أعمال آمنة وصحية، وتشغيل مرافقنا بطريقة 
ا من إيماننا 

ً
مسؤولة بيئًيا وضمان الحصول عىل سلسلة توريد آمنة ومأمونة. وذلك انطالق

ي مكان العمل. 
ات البيئية الضارة �ف بإمكانية الوقاية من جميع اإلصابات واألمراض والتأث�ي

وإننا نسىع أن نكون مؤسسة وطنية مسؤولة وذات قيمة من خالل حماية البيئة وتوف�ي 
ي نقدمهما. الوظائف ورد الجميل للمجتمع من خالل جهود المسؤولية االجتماعية ال�ت

ي نمر بها، حيث  ي ظل األوقات الصعبة ال�ت
ي غاية األهمية خاصة �ف

وهذا أمر �ف
؛ وتواجه صناعة  ا غ�ي مسبوق عىل االقتصاد العالمي ً خلفت جائحة كوفيد19- تأث�ي
ف  ف بعدم اليق�ي ي بيئة تشغيل تتم�ي

ي األسواق �ف
ة األجل �ف وكيماويات تقلبات قص�ي الب�ت

ي واالقتصادي؛ بينما يمثل تغ�ي المناخ تحدًيا للمجتمع لسنوات  السياسي والبي�ئ
ات عملياتنا، مع الوفاء بطلبات األطراف  قادمة. وسنواصل جهودنا للحد من تأث�ي

ي إطار جهودنا الرامية إىل 
 ذات العالقة للحصول عىل نتائج ذات قيمة مضافة �ف

ي هذه األوقات. 
توف�ي قدر من االستقرار �ف

وعىل الرغم من هذه التحديات، عملت مجموعة التصنيع عىل زيادة اإلنتاج بشكٍل 
اتيجيتنا  ي الوقت نفسه لتصبح أك�ث كفاءة.. وستضمن اس�ت

ف عملياتنا �ف مطرد، وتحس�ي
ي تدار من خالل فريق االستدامة ونظام اإلدارة التشغيلية، تحقيق  لالستدامة، ال�ت

زيادة اإلنتاج لدينا بعناية ومسؤولية، حيث أدت العديد من التحسينات التشغيلية 
ي التكلفة والموارد، وهو ما سيتم توضيحه 

ة �ف ي تم إضافتها إىل تحقيق وفورات كب�ي ال�ت
من خالل هذا التقرير.

اماتنا األخرى المتعلقة باالستدامة، فإننا نعمل عىل دعم تنوع االقتصاد  ف ي إطار ال�ت
و�ف

ي تشمل زيادة مساهمة المنتجات  ي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وال�ت الوط�ف
ي الناتج المحىلي اإلجماىلي للمملكة. ومع ما نحققه من نمو وتنوع، نفخر 

غ�ي النفطية �ف
ي تحقيق اقتصاد ُمستدام للمملكة. وعالوًة عىل ذلك، 

بأن نكون مساهًما ناجًحا �ف
ف ع�ب جهودنا الُمكثفة الرامية إىل  امنا بالتوط�ي ف نحرص عىل دعم الدولة من خالل ال�ت

استقطاب الكفاءات المحلية واستبقائها وتطويرها.

كة وحققت نجاحات  ي استدامة نمو ال�ش
ي المساهمة �ف

واستمرت وحدات األعمال �ف
ا لسالمة وتطوير  ً ي كفاية الموارد ومعدالت السالمة. وال زلنا نوىلي اهتماًما كب�ي

ة �ف كب�ي
ي قطاعات الصحة والسالمة 

عمالنا ذوي القيمة العالية. وحققنا نجاحات عديدة �ف
قية المعيار OHSAS 18001 الخاص بنا: نظام إدارة  ف ب�ت ي عام 2019، مدعوم�ي

�ف
الصحة والسالمة إىل المعيار ISO 45001:2018 الخاص بإدارة الصحة والسالمة 

المهنية، حيث نفخر بحصولنا عىل نسبة 100% من قبل لجنة الجبيل للطوارئ 
ي أجريناها لضمان استعداد العمالة بصورٍة  فيما يتعلق باالختبارات والتدريبات ال�ت

ي حاالت الحوادث النادرة.
كاملة �ف

 مطلق بن حمد المريشد
الرئيس التنفيذي
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كة  كة التصنيع الوطنية )التصنيع( هي �ش  �ش
ي السوق المالية 

 مساهمة سعودية ُمدرجة �ف
 السعودية “تداول”،، ويقع مقرها الرئيس 

ي الرياض.
�ف

01
 نبذة عن 

مجموعة التصنيع
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التصنيع 

كة صناعية مساهمة سعودية مملوكة  تأسست التصنيع عام 1985، لتكون أول �ش
ي المملكة. وأصبحت 

بالكامل للقطاع الخاص، بهدف تعزيز التنوع االقتصادي �ف
ي المملكة العربية 

كات الصناعية �ف ى ال�ش مجموعة التصنيع اآلن واحدة من ك�ب
ي أكسيد التيتانيوم عىل مستوى العالم، 

ي ثا�ف
السعودية وواحدة من أك�ب المستثمرين �ف

ي تحقيق نمو 
ي ذلك باتباعها أفضل الممارسات التجارية وهدفها المتمثل �ف

مدفوعة �ف
مثمر ألصحاب العالقة معها والمجتمع ككل.

كات التابعة  كة التصنيع وال�ش تشمل مجموعة التصنيع )أو “المجموعة”( كيانات �ش
ف االستثمار الصناعي ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة  لها، وتتنوع أنشطتها ب�ي
وكيماوية  ي مجاالت التصنيع وتحويل الصناعات الب�ت

إىل المنطقة العربية والعمل �ف
وكيماوية  والكيماوية والهندسية والميكانيكية وإدارة وامتالك المشاريــــع الب�ت

والكيماوية وتسويق هذه المنتجات. 

الرؤية
ي صناعاتها وحريصة عىل مسؤولياتها تجاه مساهميها وكافة 

 لتكون رائدة �ف
ي أنحاء العالم.

أصحاب العالقة معها �ف

القيم

 الحفاظ عىل السالمة
    والصحة والبيئة

ف اهة         التم�ي ف ام        ال�ف   المشاركة والعمل       االح�ت

      الجماعي
        االبتكار

المهمة
تحقيق النمو ال�يــــع والدائم عن طريق تطبيق أفضل أساليب العمل.

3,400~
موظف

26
كة فرعية �ش

إيرادات بمبلغ 

 3,018,949,000 
ريال سعودي

ميثاقنا
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تنا مس�ي

1985
تأسيس التصنيع

2006
كة الرواد الدولية  بدء تشغيل �ش

لألغشية الصناعية

2013
 بدء تشغيل مصنع البوتيل 
أكريليت والبوليمرات فائقة 

االمتصاص

2008
 بدء تشغيل مصنع تكس�ي 

ف  اإليثل�ي

1986
كة الوطنية  بدء تشغيل ال�ش

ي  للفحص واالختبار الف�ف
)فحص(

2004
بدء تشغيل مصنع نزع 

وبان/إلنتاج  ف من ال�ب الهيدروج�ي
ف البوىلي بروبل�ي

2015
 بدء تشغيل مصنع البيوتانول

1990
كة الوطنية  بدء تشغيل ال�ش

لصهر الرصاص )رصاص(

2000
إنشاء مجمع التصنيع 

وكيماويات  للب�ت

2016
كة تلدين  تأسيس �ش

1992
كة الرواد  بدء تشغيل �ش

الوطنية للبالستيك )رواد(

1993
كة الوطنية  بدء تشغيل ال�ش

لصناعة البطاريات )بطاريات(

2008
كة الرواد العالمية  بدء تشغيل �ش

للتغليف

2017
كة تلدين  بدء تشغيل مصانع �ش

للحلول البالستيكية

2018
بدء تشغيل مصهر التيتانيوم

2019
ي  بدء تشغيل التيتانيوم مصنع االسفن�ب

تجريب إسفنج التيتانيوم
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نموذج أعمالنا

تتكون التصنيع من سبعة أقسام تشغيلية، تخضع جميعها لمراقبة المقر الرئيسي 
ية وتكنولوجيا  يات والموارد الب�ش لألقسام. وتشمل األعمال المساندة كل من المش�ت

المعلومات وإدارة المخاطر والمسؤولية والمسؤولية االجتماعية والمراجعة. 

 وحدة األعمال
اتيجية  االس�ت

وكيماويات للب�ت

 وحدة األعمال
اتيجية للصناعات  االس�ت

 التحويلية

 وحدة األعمال
اتيجية للتعدين  االس�ت

المالية

الرئيس التنفيذي

اتيجية والنمواألعمال المساندة التكنولوجيا واالبتكاراالس�ت

18.96%

كة التصنيع  �ش
 الوطنية لتسويق
وكيماويات الب�ت

(التسويق)

البوليمر

25% 97%3%75%

كة السعودية  ال�ش
للبوىل أوليفينات

الكيماويات

97%75%

54.66%45.34%

كة السعودية  ال�ش
ن والبوىلي  لإليثيل�ي

ن إيثيل�ي

45.34%

54.66%45.34%

كة السعودية  ال�ش
لحامض األكريليك

45.34%

100%

كة الرواد الدولية  �ش
لألغشية الصناعية

100%

60.78%39.22%

كة السعودية  ال�ش
 لمونمرات
األكريليك

39.22%

60.78%39.22%

كة السعودية  ال�ش
 لبوليمرات
األكريليك

39.22%

92%8%

المصانع

8%

82.33%17.67%

البقاح

17.67%

100%

كة الرواد العالمية  �ش
للتغليف

100%

34.71%52.29 13%

كة السعودية  ال�ش
 لحامض األكريليك
 المرافق والخدمات

خارج الموقع

52.29%

60%40%

كالرينت

40%

82.57%17.43%

كة البيوتانول  �ش
السعودية

17.43%

75%25%

إيفونيك

25%

39.55%3% 57.45%

كة التصنيع  �ش
 والصحراء

لألوليفينات

60.45%

3% 97%

رواد

100%

10%90%

بطاريات

90%

30.27%39.05% 30.68%

فحص

69.73%

xx3.16% 96.84%

رصاص

100%

100%

كة صهر  �ش
 الرصاص الرباعي
التكافؤ التقنية

100%

11.67%88.33%

خدمات

88.33%

30.27%39.05% 30.68%

ق ي - ال�ش
ي يو �ن

 �ت
األوسط

69.73%

 الخدمات

64.54% 35.46%

المعدنية

35.46%

 البطاريات
والرصاص

مراحل اإلنتاج وكيماويات الب�ت

xx xx100%

تلدين

100%

البالستيك

10.5%39.5% 50%

كة مجمع  �ش
 صناعات المعادن

المتطورة

89.5%

41.82%58.18%

كة مجمع صناعات  �ش
 المعادن المتطورة

كة توهو و�ش

58.18%

المعادن

المعادن
NTDC: كة  ال�ش

ي أكسيد
 الوطنية لثا�ن

التيتانيوم

21%79%

 كريستل للمواد
 الكيماوية غ�ي
العضوية
هولندا

79%

81.04%xx

ترونوكس

20.56%

SBU

BUBUBUBUBUBUBUBU

SBUSBU
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كات التصنيع وتشغل وتمتلك العديد من األعمال   تدير مجموعة �ش
اتيجية رئيسية: ُمجمعة ضمن ثالث وحدات أعمال اس�ت

اتيجية  وحدة األعمال االس�ت
وكيماويات للب�ت

وكيماويات  اتيجية للب�ت  ُتعد وحدة األعمال االس�ت
ي مجموعة التصنيع. 

وحدة األعمال األك�ب �ف

 وتدير عمليات إنتاج وتسويق المنتجات
وكيماوية  الب�ت

اتيجية للتعدين وحدة األعمال االس�ت
اتيجية للتعدين عمليات  تدير وحدة األعمال االس�ت

إنتاج وتسويق منتجات المعادن.

اتيجية  وحدة األعمال االس�ت
للصناعات التحويلية

اتيجية للصناعات التحويلية  تدير وحدة األعمال االس�ت
ي تضيف قيمة  كات التابعة وال�ت مجموعة من ال�ش

للمنتج السعودي عن طريق إنتاج مجموعة متنوعة 
من المنتجات النهائية بهدف تلبية احتياجات السوق 

السعودي وتقليل االعتماد عىل الواردات.

منتجاتنا

ف البوىلي بروبل�ي  
ف مرتفع الكثافة البوىلي إيثيل�ي  

ف منخفض الكثافة البوىلي إيثيل�ي  
مونومر حمض األكريليك  
البوليمر فائق االمتصاص  

البوتيل أكريليت  
ن- بيوتانول / ISQ- بيوتانول  

منتجاتنا

اسفنج التيتانيوم  
معادن التيتانيوم  

TiCI4 المعادن من الدرجة  
مراحل إنتاج المعادن  

منتجاتنا

مواس�ي بالستيك  
باالت البالستيك   

أغليفيلمز  
األغشية األرضية  

الرصاص  
بطاريات السيارات  

خدمات الفحص واالعتماد  
الكابالت الفوالذية الملتوية  
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الشهادات

ي عام 2019، 
و�ف

قية من المعيار OHSAS 18001: نظام إدارة الصحة  قامت التصنيع بال�ت  •
والسالمة إىل المعيار ISO 45001:2018 الخاص بإدارة الصحة والسالمة 

المهنية..
واصلت التصنيع تطبيق المعيار RC 14001: نظام إدارة الرعاية المسؤولة  •

واصلت التصنيع تطبيق المعيار ISO 14001: أنظمة اإلدارة البيئية  •
واصلت التصنيع تطبيق المعيار ISO 9001: نظام إدارة الجودة   •

عضوية الجمعيات

وكيماويات والكيماويات( ي للب�ت ي االتحاد الخلي�ب
عضو �ف  •

لجنة الجبيل للطوارئ  •

AWARDS

2006
جائزة تمويل المشاريــــع

2008
جائزة تمويل المشاريــــع

2008
جائزة أفضل بيئة عمل

2010
جائزة المسؤولية االجتماعية

2012-14
جائزة المسؤولية االجتماعية العربية

2015
ف الذهبية جائزة التم�ي

2015

ي
ف تشغيلي �ف اتيجية تم�ي  جائرة أفضل اس�ت

ق األوسط ال�ش

2017
جائزة مركز التكنولوجيا

2018
ف ف الموردين المحلي�ي جائزة تمك�ي

2009-2018
ي 

ي األداء البي�ئ
ف أفضل 3 مؤسسات �ف ب�ي

Certificationكة الرواد روادتلدين �ش
العالمية 
للتغليف

كة الرواد  �ش
الدولية 

لألغشية 
الصناعية

كة  ال�ش
الوطنية 
لصناعة 
البطاريات

كة  ال�ش
الوطنية 
لصهر 
الرصاص

ق  ي - ال�ش
ي يو �ف

�ت
األوسط

كة  �ش
الوطنية 
للفحص 
واالختبار 

ي
الف�ف

وكيماويات  كة الب�ت �ش
مجمع 

صناعات 
المعادن 
المتطورة

 أيزو 2015:9001

ي إس أوساس 2007:18001     �ب

      أيزو 2015:14001

         أر سي 2015:14001

         أيزو/أي إي سي 2017:17025

أيزو 2018:45001
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02
إدارة االستدامة

وكيماويات  تعت�ب االستدامة من األمور المهمة لوحدة أعمال الب�ت
ي 

التابعة لمجموعة التصنيع، ونقوم بدمج جوانب االستدامة �ف
عملية اتخاذ القرارات لدينا وقمنا بتحديد مسؤوليات واضحة 

لتحقيق أهدافنا.
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نظام االستدامة الُمخصص
ي تطوير نظام إدارة االستدامة المتخصص لدينا من 

استمرت مجموعة التصنيع �ف
كة بصورة أك�ث فعالية. وركز  ي ال�ش

ات األداء الرئيسية لالستدامة �ف أجل إدارة مؤ�ش
فريق االستدامة بالمجموعة - تحت قيادة قسم هندسة العمليات - منذ عام 2018 

كة. ي مختلف أقسام ال�ش
ف مستوى الوعي باالستدامة �ف عىل تحس�ي

حوكمة االستدامة

ام برؤيتنا، يدير فريق االستدامة لدينا نشاط االستدامة.  ف لضمان استمرار االل�ت
ويحدد قسم االستدامة أداء االستدامة ومراقبته وإعداد تقارير عنه لمجموعة 

التصنيع.

وكيماويات أهداف ومبادئ االستدامة التخاذ  توضح سياسة مجموعة التصنيع للب�ت
ي إدارة العمليات التجارية، من أجل تحقيق النمو والتطوير 

خيارات مسؤولة �ف
الُمستدام.

ة  ي االستدامة، فإن هناك أهمية كب�ي
ف المستمرين �ف ف والتم�ي ومن أجل التحس�ي

ف  اك الموظف�ي . وُتعد التوعية واحدة من أدوات إ�ش ف لمساهمة جميع الموظف�ي
تهم الُمحددة. ويمكنهم اإلسهام بأفكارهم/مبادراتهم الخاصة بناًء عىل مجاالت خ�ب

مديرو المحطات )اإلنتاج(

نقطة االتصال الستدامة 
المحطات / مالك البيانات

مدير الورشة المركزية 
والخدمات

وكيماويات  ي التصنيع للب�ت
 قائد االستدامة �ن

ف هندسة العمليات( )م�ش

ي التصنيع 
 بطل االستدامة �ن

) ي وكيماويات )المدير العام الف�ن للب�ت

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

نقطة االتصال الستدامة 
الورشة المركزية والخدمات/ 

مالك البيانات

مدير الصيانة )المونمر(

 مجموعة التحقق 
)هندسة العمليات(

نقطة االتصال الستدامة 
الصيانة/ مالك البيانات

مدير الخدمات العامة

نقطة االتصال الستدامة 
الخدمات العامة / مالك 

البيانات

مدير البيئة والصحة 
والسالمة واألمن

نقطة االتصال الستدامة 
البيئة والصحة والسالمة 

واألمن/ مالك البيانات

مدير الشؤون المالية 

نقطة االتصال الستدامة 
الشؤون المالية / مالك 

البيانات



كة التصنيع 142019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

برنامج االستدامة

وكيماويات مواكبة الرؤية الوطنية السعودية 2030.  يواصل مجمع التصنيع للب�ت
وكيماويات  ي صناعة الب�ت

وعىل هذا النحو، فإننا نواصل سعينا نحو تبوء مكانة رائدة �ف
ات األداء الرئيسية لالستدامة  ي جميع مؤ�ش

ونسىع جاهدين لتحقيق تخفيضات �ف
لدينا.

منذ عام 2017، ندير برنامج استدامة يهدف إىل تحقيق آثار إيجابية عىل البيئة 
ي نظام 

، قمنا بدمج االستدامة �ف ف التشغيىلي ف ومجتمعاتنا. ولتحقيق التم�ي والموظف�ي
تصنيف اإلدارة المتكامل. 

ويتوافق نظام تصنيف اإلدارة المتكامل مع متطلبات المعاي�ي الدولية ويتألف من 17 
عنً�ا توفر األساس إلجراءاتنا وعملياتنا. 

القيادة

حلقة التعقيبات
IMRS-17

المراقبة واإلبالغ عن االستدامة
IMRS-04

التدقيق والمراجعة

التحكمالتنفيذ العملياتالمؤسسة

IMRS-01
القيادة

IMRS-02
تقييم المخاطر

IMRS-03
التخطيط

IMRS-05
المستندات والسجالت

IMRS-06
التعلم والتطوير

IMRS-10
االتصاالت والمشاركة

IMRS-07
الصحة المهنية

IMRS-08
التصميم والتطوير

IMRS-09
سلسلة التوريد واإلدارة 

الخارجية

IMRS-11
سالمة األصول

IMRS-12
إدارة التغي�ي

IMRS-13
مراقبة العمل

IMRS-14
السالمة القائمة عىل السلوك

IMRS-15
إدارة الحوادث

IMRS-16
االستعداد لحاالت الطوارئ 

واالستجابة لها
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إطار عمل االستدامة

اتيجيتها وثقافتها المؤسسية،  تدمج مجموعة التصنيع االستدامة ضمن اس�ت
ي مختلف العمليات. 

ونعتقد أن ذلك من الجوانب المهمة لضمان توافر االستدامة �ف
طون–ومعهم كامل الحق- أن نزاول األعمال عىل نحٍو  فأصحاب العالقة يش�ت

ي جميع المجاالت. ونقوم 
ط أن نحقق قيمة ألصحاب العالقة �ف مسؤول، ونحن نش�ت

بذلك من خالل اإلدارة الفعالة للمخاطر الحالية والمستقبلية.

يوجه إطار عمل االستدامة لمجموعة التصنيع هذه الجهود ويستند إىل 5 ركائز 
رئيسية:

2

1

3
4

5
إطار عمل االستدامة 

لمجموعة التصنيع

األعمال المسؤولة

اإلشـراف البيـئ�التأثيــر عل المجتمع

مةتطوير رأس المال البشـري

الصحة والسال
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اك األطراف المعنية إ�ش
حددت مجموعة التصنيع سبع مجموعات رئيسية من أصحاب العالقة، ونعتقد 

ورة توفر اتصاالت مفتوحة وصادقة معهم جميًعا وذلك بغية العمل الناجح  �ف
ي المستقبل. ويؤدي التأكد من احتفاظنا بقنوات اتصال مفتوحة إىل إنشاء حوار 

�ف
ي تواجه عملياتنا التجارية وأصحاب  ات المهمة ال�ت مستمر يمكننا من تحديد التأث�ي

العالقة معنا لدينا

ي  يعرض الرسم التاىلي مجموعات أصحاب العالقة معنا إىل جانب القنوات ال�ت
نستخدمها لضمان إنشاء قنوات االتصال والحفاظ عىل الحوار المفتوح..

المجتمعات المحلية
االستدامة والتقارير السنوية  

فعاليات الرعاية  
ي ووسائل 

و�ف الموقع اإللك�ت  

التواصل االجتماعي

االستثمار المجتمىعي  

العمالء
االستدامة والتقارير السنوية  

ي
البحث السو�ت  

ي ووسائل التواصل 
و�ف الموقع اإللك�ت  

االجتماعي
استبيان رضا العمالء  

المساهمون
االستدامة والتقارير السنوية  

التقارير السنوية والنصف سنوية والشهرية  

السلطات المحلية 
االستدامة والتقارير السنوية  
ي ووسائل 

و�ف الموقع اإللك�ت  

التواصل االجتماعي
امات ف االمتثال لالل�ت  

كاء األعمال �ش
االستدامة والتقارير السنوية  

ي ووسائل التواصل 
و�ف الموقع اإللك�ت  

االجتماعي

الموردون والمقاولون
االستدامة والتقارير السنوية  
ي ووسائل 

و�ف الموقع اإللك�ت  

التواصل االجتماعي
نظام إدارة الموردين  

دور البلدية وحمالت الصحة   
والسالمة

االحتفاظ بخيار نزيه وتنافسي  

الموظفون
الشبكة الداخلية  

االستدامة والتقارير السنوية  
ي ووسائل 

و�ف الموقع اإللك�ت  

التواصل االجتماعي
ف  استبيانات الموظف�ي  

اف وبرامج االع�ت
دور البلدية وحمالت   

الصحة والسالمة
ة الداخلية الن�ش  

مجموعة أصحاب المصلحة

]102-43[ ]102-42[ ]102-40[
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 تقييم األهمية: 
المسائل األهم عل اإلطالق

ات الحالية والناشئة  تتطلب مهمة االستدامة لمجموعة التصنيع منا تحديد التغ�ي
ات  ي والعالمي واالستجابة لها. وتوفر هذه التغي�ي عىل المستوى اإلقليمي والوط�ف

ي مجموعات أصحاب العالقة معنا وعملياتنا 
العديد من الفرص والمخاطر �ف

التجارية..

ة فيها، وضعنا قائمة  ات كب�ي ي لنا تأث�ي ي المجاالت ال�ت
ف جهود االستدامة �ف لضمان ترك�ي

ي عام 2017 وهي تتوافق مع معاي�ي المبادرة 
بالموضوعات الجوهرية الرئيسية �ف

العالمية إلعداد التقارير. واتبعنا نهًجا من ثالث خطوات لتحديد المسائل الجوهرية 
اتنا عىل جميع المجاالت: المناسبة لنا ومساهمينا وتأث�ي

 01
التحديد

تم تحديد المسائل الجوهرية ذات الصلة من خالل 
ة ومعاي�ي  كات النظ�ي ، يتضمن مراجعة لل�ش ي بحث مكت�ب

. ف الصناعة ومقابالت مع الموظف�ي

02
تحديد األولوية

لقد أجرينا باستخدام هذه القائمة األولية مسًحا 
ف لتصنيف  ف والخارجي�ي ألصحاب المصلحة الداخلي�ي

المسائل الجوهرية من حيث أهميتها المتصورة. 

 03
المراجعة

قام فريق االستدامة بمراجعة النتائج وتم اعتمادها من 
جريت عمليات المراجعة للتأكد 

ُ
جانب اإلدارة. وقد أ

من أن المسائل الجوهرية كانت كاملة وشاملة لوجهات 
ي تم الحصول عليها من أصحاب المصلحة. النظر ال�ت
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حددت مجموعة التصنيع 45 مسألة جوهرية وقامت بتصنيفها بحسب أهمية 
مصلحة األطراف أصحاب العالقة والتأث�ي المحتمل عىل عملياتنا التجارية. ويوضح 

الجدول التاىلي هذه المسائل الجوهرية بما يتوافق مع إطار عمل االستدامة. وقمنا 
ا  ً ا من أهداف التنمية المستدامة وهي األك�ث تأث�ي

ً
أيًضا بمواءمة أنفسنا مع 12 هدف

ي الصناعة وقد أوضحنا فيما يىلي م�ت تتأثر هذه األهداف بموضوعاتنا 
بعملياتنا �ف

الجوهرية..

إدارة الموقع ومعالجته  الصحة والسالمة•   •

المسألة الجوهرية

 الصحة 
والسالمة

ي اف البي�ئ اإل�ش

تطوير رأس المال 
ي الب�ش

التأث�ي عىل المجتمع

األعمال المسؤولة

ة االستدامة ف رك�ي

صفحة 25

صفحة 38

صفحة 48

صفحة 56

صفحة 62

أهداف التنمية 
المستدامة

ة  المساهمات المبا�ش
ة لمجموعة  وغ�ي المبا�ش

التصنيع

استخدام الطاقة  •
المواد الخطرة  •

النفايات السائلة والملوثات  •
اتيجية( ي )السياسة واالس�ت

التغ�ي المنا�ف  •

استخدام المياه  •
انبعاثات الغازات الدفيئة - المواد والجلب   •

المسؤول 
ي نهاية عمرها 

التخلص من المنتجات �ف  •

التشغيىلي
النفايات  •

التطوير والتدريب  •
المشاركة والرضا  •
ممارسات العمل  •

التواصل  •
ف التوظيف واالحتفاظ بالموظف�ي  •

التنوع   •
ف العمل والحياة الموازنة ب�ي  •

الشمول والمساواة  •
المهارات عىل مستوى الصناعة  •

حرية تكوين الجمعيات  •

المزايا العائدة عىل المجتمعات المحلية   •
المشاركة المجتمعية  •

فرص الشباب  •

يات والموردين تقييم المش�ت  •
ية األعمال التطوعية والخ�ي  •

ي
اث الثقا�ف ال�ت  •

تعقيبات العمالء ورضاهم   •
أخالقيات العمل  •

الرقابة عىل المنتجات  •
االبتكار  •

كات حوكمة ال�ش  •
المنا�ة والقيادة   •

األداء االقتصادي والتجاري   •
حقوق اإلنسان  •

البيع والتسويق المسؤول  •
التعبئة   •

ف  ف التنفيذي�ي تعويض كبار المسؤول�ي  •

ي
القانو�ف  •

اك األطراف صاحبة العالقة إ�ش  •
األسواق الجديدة والناشئة  •

سالمة المنتجات والمستهلك  •
النقل  •

خصوصية المستهلك  •
الرشوة والفساد   •

المنتجات المستدامة والعالمات   •
ائب والمساعدات المالية ال�ف  •

]102-47[ ]104-46[ ]102-44[
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مواءمة أولوياتنا

رؤية السعودية 2030
تسىع مجموعة التصنيع إىل مواءمة برنامج االستدامة مع القيم الدولية والوطنية 

. وعىل هذا النحو، فقد تمت  ح�ت يكون مالئًما عىل المستوى العالمي واإلقليمي
مواءمة أولوياتنا بما يتوافق مع الرؤية السعودية 2030 لبناء اقتصاد قوي ومجتمع 

ُمحفز وُمبتكر.

اتيجية االستدامة لتتضمن الركائز الرئيسية الثالث للرؤية السعودية  ووضعنا اس�ت
2030: وهي مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر وأمة طموحة لتحقيق التنمية 

المستدامة.

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة
تتصدر األمم المتحدة الجهود المتعلقة بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

ف  ي القضاء عىل الفقر ومحاربة التمي�ي
وتتمثل المقاصد الرئيسية لهذه األهداف �ف

ومعالجة تغ�ي المناخ مع ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. 

ي 
كات الصناعية �ف ى ال�ش تلعب مجموعة التصنيع دوًرا محورًيا - باعتبارها من ك�ب

ي تحقيق أهداف 
ي مساعدة هذا القطاع عىل تقديم مساهمات فعالة �ف

المنطقة - �ف
اماتنا مع أهداف التنمية المستدامة  ف التنمية المستدامة. وعىل هذا النحو، تتماسش ال�ت
ي 

كتنا، واستخدامها كدليل �ف ي أهداف �ش
ونخطط لدمج أهداف التنمية المستدامة �ف

برنامج االستدامة لدينا.
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ورش وخارطة طريق االستدامة

ي مجموعة التصنيع. 
وكيماوية �ف ي صميم أعمال وحدة األعمال الب�ت

تقع االستدامة �ف
ي عملية 

ي سبيل دمج خارطة طريق االستدامة �ف
ي عام 2019 خطوًة أخرى �ف

واتخذنا �ف
وكيماويات. ونظمنا ورش  ة االستدامة لقطاع الب�ت ف مس�ي صنع القرار وزيادة تحس�ي

ي 
ي جميع مواقع اإلنتاج الستعراض أداء كل مصنع عىل حدة �ف

عمل حول االستدامة �ف
ف من خالل جلسات العصف  وكيماويات لدينا وتحديد مبادرات التحس�ي مجمع الب�ت

ي وتحليل الفجوات لسدها. الذه�ف

ف من  اماتنا لعام 2019، عقدنا ثمان ورش عمل لالستدامة لموظف�ي ف ي إطار ال�ت
�ف

ي جلسات العصف 
ي تم التوصل إليها �ف مختلف الوحدات. وجرى تحليل األفكار ال�ت

ات األداء الرئيسية لكل فرد واالستثمار  ي بشكٍل أك�ب وتصنيفها بناًء عىل مؤ�ش الذه�ف
)ثمار معلقة منخفضة إىل تكلفة عالية(.

ي خرائط طريق المحطة لتحليل الجدوى 
ي النهاية، تم دمج جميع األفكار �ف

و�ف
والتنفيذ والمراقبة. 

8
اك  ي ورش إل�ش

تم تنظيم ما مجموعه ثما�ن
ي تبادل األفكار وتوليد األفكار من 

ن �ن الموظف�ي
أجل تحقيق أهداف االستدامة.

8
خارطة طريق تم إعدادها للتقييم والتعقب 

والتنفيذ.

288
ي تم التوصل إليها خالل تبادل  األفكار ال�ت

األفكار بانضباط مختلف
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 أبرز معالم األداء 
لعام 2019

حققنا مستوى اعتماد بنسبة 

%97
لمتطلبات برنامج كفاية الطاقة 

ي  الوط�ف

حققنا مستوى رضا عمالء شامل بنسبة 

%84

أطلقنا 
وكيماويات ف للب�ت برنامج التم�ي

 حصلنا 
 عل 

ي 
المركز الثا�ف

ي من الهيئة الملكية للجبيل ي قائمة أفضل أداء بي�ئ
�ف

0
وفيات

لم يتم 
تسجيل 

أي حالة من حاالت اإلجهاد 
 وفرنا 22 مليون الحراري 

ريال سعودي
ف التكلفة  ف لتحس�ي من خالل برامج التم�ي

سجلنا 20 
مليون

ي قطاع 
ساعة عمل آمن �ف

وكيماويات الب�ت

حققنا انخفاض بنسبة 

%47
ي التعامل 

ي الوقت المستغرق �ف
�ف

مع شكاوى 

 حققنا 
نسبة %100 

ي اختبار لجنة الجبيل للطوارئ مع 
�ف

عدم وجود مالحظات
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 1,175,000 
ريال سعودي

ي االستثمارات المجتمعية
تم إنفاقها �ف

حصلنا عىل 

 شهادة 
ISO 4501

 طرحنا 

 8
ي سلسلة التوريد

مبادرات لزيادة المحتوى المحىلي �ف

قدمنا 

72,918
ساعة تدريب إجمالية 

ف للموظف�ي

أجرينا 34

ي حاالت الطوارئ
اختبار استجابة �ف

 وظفنا نسبة 

%23
ف من الشباب  من الموظف�ي

 حققنا انخفاض 
 بنسبة 

%15
ي استخدام الورق

�ف

ف  حققنا معدل توط�ي
 بنسبة 

%53
 

%77
يات  إنفاق عىل المش�ت

المحلية 

ف 208 تم تعي�ي

 موظف جديد، 58% منهم من الشباب 
و8% من النساء

23 كة التصنيع 2019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش
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03
اإلدارة البيئية
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برنامج االستدامة البيئية

ة  ات تشغيلية كب�ي تدرك مجموعة التصنيع أن قطاعي التصنيع والصناعة لهما تأث�ي
ي 

ات فوائد ما نقدمه �ف عىل البيئة، ويجب أن نعمل مًعا لضمان عدم تجاوز هذه التأث�ي
ي نعمل فيها. ولهذا السبب، ندرك أهمية إدارة عملياتنا فيما يتعلق بالبيئة  المنطقة ال�ت
نا، يركز برنامج االستدامة البيئية عىل أربــع ركائز  ف ومواردها الطبيعية. وبغية توجيه ترك�ي

ة داخل القطاع: ات كب�ي رئيسية رأينا أنها ذات تأث�ي

التصنيع للب�توكيماويات
المياه

الطاقة

خسارة المواد

انبعاثات 
الغازات 
الدفيئة

استدامة التفكيـر



كة التصنيع 262019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

انبعاثات الغازات الدفيئة

ف العالمي  ات تغ�ي المناخ عىل المستوي�ي تدرك مجموعة التصنيع جيًدا تأث�ي
، كما تدرك أن هذه التحديات تشكل مخاطر غ�ي مقبولة لنا ومجتمعاتنا  واإلقليمي
ي طليعة عملياتنا، لضمان 

مون بوضع االستدامة �ف ف والعالم ككل. ولذلك، فإننا مل�ت
ي األطراف صاحبة العالقة معنا ويطلبونها، دون تعريض رفاهيتهم  تحقيق الفوائد ال�ت

ومستقبلهم للخطر. 

وكيماوية  وتماشًيا مع هذه القيم، توجه سياستنا وقيمنا المتعلقة بالمنتجات الب�ت
مبادراتنا الرامية إىل منع التلوث. ويتم دعم ذلك من خالل استخدام تحليل أفضل 

األساليب المتاحة أثناء أي عمليات طلب ت�يــــح. ويقوم هذا التحليل بتحديد 
، ويوجه اختيارنا وتنفيذنا للمبادرات.  ي ومراقبة خيارات منع التلوث بشكٍل منه�ب

اًما بمنع “أي صورة من صور التلوث” وزيادة  ف وعالوًة عىل ذلك، تتضمن السياسة ال�ت
الوعي بشأن توليد التلوث.

ي نظام تقييم االستدامة والجودة التابع التحاد 
وتشارك مجموعة التصنيع أيًضا �ف

وكيماويات والكيماويات )G-SQAS( ألجل تقييم الجودة والسالمة  الخليج للب�ت
ي لمقدمي الخدمات اللوجستية فيما يتعلق بالناقالت  واألمن واألداء البي�ئ

والمستودعات.

ف  ي اإلنتاج، أصبحت عملياتنا أك�ث كفاءة مع تحس�ي
نظًرا ألننا نحقق زيادة مطردة �ف

ي عام 2019 
وكيماويات لدينا �ف عملياتنا. ورغم ذلك، شهدت عمليات التكرير والب�ت

ي عام 2018.
ي الغالب إىل مصنع NBC �ف

إطالق انبعاثات عالية ترجع �ف

ة )النطاق 1(  ي عام 2019، انخفضت انبعاثات الغازات الدفيئة المبا�ش
ولكن �ف

ي عام 2016. 
وكيماوية بنسبة 4.7% عما كانت عليه �ف ي مختلف عملياتنا الب�ت

لدينا �ف
ي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 3%، أو 

جم ذلك إىل انخفاض إجماىلي �ف وُي�ت
ي كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 6.5% منذ عام 2016. 

انخفاض �ف

وحدة األعمال 
اتيجية االس�ت

ة السنة انبعاثات الغازات الدفيئة المبا�ش
ي أكسيد 

ئ ثا�ف )النطاق 1( )طن مكا�ف
الكربون(

انبعاثات الغازات الدفيئة غ�ي 
ئ  ة )النطاق 2( )طن مكا�ف المبا�ش

ي أكسيد الكربون(
ثا�ف

إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة 
ي أكسيد الكربون(

ئ ثا�ف )طن مكا�ف
كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة 

ي أكسيد الكربون/ طن 
ئ ثا�ف )مكا�ف

من اإلنتاج(

وكيماويات 20172,723,9821,033,5223,757,5040.9339الب�ت

20182,573,6561,052,0583,625,7140.8978

20192,676,6381,061,9313,738,5690.9183

الصناعات 
التحويلية

201734,88669,735104,6212.91

201836,72674,962111,6882.93

201936,95868,241105,1992.79

كة مجمع  �ش
صناعات المعادن 

المتطورة

2017----

2018----

1,73522,39624,131 5.87

ي عام 2019. وال تتوافر ابنعاثات النطاق 2 من مراحل اإلنتاج، وبالتاىلي ال يمكن احتساب كثافة الغازات الدفيئة لمقارنتها 
كة مجمع صناعات المعادن المتطورة سنة اإلنتاج األوىل لها �ف * تشمل االنبعاثات الخاصة ب�ش

مع الكيانات األخرى. ومن اآلن فصاعًدا، ستهدف مجموعة التصنيع إىل اإلبالغ بدقة عن انبعاثاتها. 

ة* ة وغ�ي المبا�ش انبعاثات الغازات الدفيئة المبا�ش
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 نقطة بارزة: 
ف الكفاءة وأداء االنبعاثات  تخفيض الحرارة الُمهدرة لتحس�ي

ن )سخانات الشحن  ، تعمل بعض معدات التسخ�ي ن مع مرور السن�ي
ن من  ي محطة نزع الهيدروج�ي

ن المسبق للتغذية( �ن ي التسخ�ي
المستخدمة �ن

وبان عىل تقليل كفاءتها الحرارية، وبالتاىلي زيادة درجة حرارة غاز المداخن.  ال�ب
ي العملية. ولتقليل 

وتعت�ب هذه الحرارة المهدرة أك�ب مصدر لفقدان الحرارة �ن
ن كفاءة الطاقة لمعدات التدفئة بعمليات  هذه الخسائر أولوية قصوى لتحس�ي

المحطة. 

أثناء اإلغالق المخطط له، تم تنظيف أنابيب الحمل الحراري لسخان 
الشحن تماًما للحد من الحرارة المهدرة من غازات المداخن، مما أدى إىل 

تحقيق وفورات ملحوظة. وبشكٍل عام، انخفض متوسط درجة حرارة غاز 
جم إىل تقليل بمعدل: المداخن بنسبة 4%. وهذا ُي�ت

 50,000 ريال 
سعودي كتوف�ي سنوي  

11,000
جيجا جول كتوف�ي سنوي للطاقة

650 طن 
ي أكسيد الكربون سنوًيا 

ئ ثا�ن  من مكا�ن
ي الغازات الدفيئة

كانخفاض �ن

ي ضوء تأث�ي هذا النشاط، سيتم اآلن تنظيف سخان الشحن بصورٍة 
و�ن

ن من  أك�ث انتظاًما كجزٍء من الصيانة المقررة لمحطة نزع الهيدروج�ي
وبان. ال�ب
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انبعاثات الهواء 

ي إطار 
ي مجتمعاتنا المحلية. و�ف

ي تنظيف الهواء �ف
نراجع باستمرار طرق المساهمة �ف

ف العمليات الفعالة وضمان المراقبة المستمرة لجميع  هذه الجهود، نعمل عىل تحس�ي
المداخن لدينا ألجل االمتثال لحدود انبعاثات المداخل الخاصة بالهيئة الملكية 

)هيئة التنظيم(.

ي وحدة األعمال 
يت �ف ي أكسيد الك�ب

ي عام 2019، انخفضت شدة انبعاثات ثا�ف
�ف

 بالعام 2018. ولم تطلق أي 
ً
وكيماويات لدينا بنسبة 51% مقارنة اتيجية للب�ت االس�ت

ي أكسيد 
كة مجمع صناعات المعادن المتطورة أي انبعاثات ثا�ف ي �ش

من المداخن �ف
يت  ي أكسيد الك�ب

ي انبعاثات ثا�ف
يت أو نوبليوم. وسجلنا انخفاًضا بنسبة 6% �ف الك�ب

 بالعام 2018. 
ً
ي مختلف انبعاثات مراحل اإلنتاج مقارنة

والنوبليوم �ف

اتيجية يتالسنةوحدة األعمال االس�ت ي أكسيد الك�ب
 انتبعاثات النوبليوم )طن( انبعاثات ثا�ف

وكيماويات 201721.461143.8الب�ت

20187.85765.79

20193.861203.68

1,949 625 2017الصناعات التحويلية

2018 666 2,110

2019 629 1,981

كة مجمع صناعات المعادن  �ش
المتطورة

2017--

2018--

00

انبعاثات الهواء

%51
ي أكسيد 

ي شدة انبعاثات ثا�ن
انخفاض �ن

اتيجية  ي وحدة العمل االس�ت
يت �ن الك�ب

ي العام 2018
وكيماويات لدينا �ن للب�ت

%6
يت  ي أكسيد الك�ب

ي انبعاثات ثا�ن
خفاض �ن

ي مختلف انبعاثات 
ن �ن وج�ي وأكسيد الني�ت

 بالعام 2018
ً
مراحل اإلنتاج مقارنة
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إدارة الطاقة

م مجموعة التصنيع بتقليل استهالك الطاقة لدينا  ف ح�ت تكون عملياتنا فعالة، تل�ت
م بسياساتنا  ف لتلبية أهداف المركز السعودي لكفاءة الطاقة )الهيئة التنظيمية(. ونل�ت

ف  ي حيث يمكن تحس�ي
ومبادراتنا المكتوبة، باإلضافة إىل ترقية المعدات بشكٍل استبا�ت

إدارة الطاقة. وعالوًة عىل ذلك، فإننا نعمل عىل زيادة الوعي بشأن استهالك الطاقة 
من خالل سياستنا وبرامج االستدامة.

وكيماويات  ي عمليات الب�ت
ي عام 2019، ارتفع إجماىلي استخدام الطاقة �ف

�ف
لدينا بشكٍل طفيف بنسبة 1.4%، بمعدل 5،068،937 جيجا جول ليصل إىل 

ي مراحل اإلنتاج انخفاًضا 
 بالعام 2018. وسجلنا �ف

ً
58،745،986 جيجا جول مقارنة

 
ً
ة مقارنة ي الطاقة غ�ي المبا�ش

ة وانخفاًضا بنسبة 1% �ف ي الطاقة المبا�ش
بنسبة 4% �ف

بالعام السابق. 

استهالك الطاقة

وحدة األعمال 
اتيجية االس�ت

استخدام الطاقة المبا�ش )جيجا السنة
جالون(

استخدام الطاقة غ�ي المبا�ش 
)جيجا جالون(

استخدام الطاقة اإلجمالي )جيجا 
جالون(

كثافة استخدام الطاقة )جيجا 
جالون/ طن من اإلنتاج(

وكيماويات 201754,543,0754,933,33459,476,40914.78الب�ت

201853,724,1775,021,80958,745,98614.55

201954,517,6035,068,93759,586,54014.64

 22.90  737,325  351,293  386,033 2017الصناعات التحويلية

2018 404,804  380,414  785,218  23.17 

2019 389,703  376,902  766,605  23.75 

كة مجمع صناعات  �ش
المعادن المتطورة

2017----

2018----

103,3704,287107,65726.19

ي عام 2019. وال تتوافر األرقام الخاصة باستهالك الطاقة غ�ي المبا�ش لمراحل اإلنتاج، وبالتاىلي ال يمكن احتساب استخدام الطاقة 
كة مجمع صناعات المعادن المتطورة سنة اإلنتاج األوىل لها �ف * يشمل استهالك الطاقة ب�ش

اتيجية األخرى. ومن اآلن فصاعًدا، ستهدف مجموعة التصنيع إىل اإلبالغ بدقة عن استخدامها للطاقة.  لمقارنته مع وحدات األعمال االس�ت
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 نقطة بارزة: 
ف تفريــــغ وحدات توليد البخار  تحس�ي

ي 
ي تغذية أفران التكس�ي لتقليل الضغط الجز�ئ

يتم حقن بخار العملية �ن
. وإلنتاج بخار العملية، تتم معالجة مياه  ي عملية التكس�ي

للهيدروكربونات �ن
العملية وإعادة تدويرها. 

وبعد تحديد هذا كمجال يحتاج إىل تحسينات، طبقنا مراقبة دقيقة وتحسيًنا 
 : ي

ة تمثلت �ن ، محقًقا فوائد كب�ي نشًطا للتفج�ي

ي التكاليف بقيمة 
توف�ي �ن

400,000
ريال سعودي /سنوًيا

 توف�ي 

40,000
 ألف م�ت مكعب سنوًيا 

من المياه 

ي الطاقة سنوي بمقدار 
توف�ي �ن

20,000
جيجا جول

  

ي الغازات الدفيئة بمقدار 
انخفاض �ن

848
ي أكسيد الكربون 

ئ ثا�ن طن من مكا�ن
سنوًيا

 نقطة بارزة: 
تنظيف المبادالت الحرارية

داتها ذات المراحل البينية عرضة للتلف. وكان نظام  ُتعد ضواغط الغاز وم�ب
ة  ي تم تحديدها لتحقيق وفورات كب�ي ضغط المنتج من المجاالت األخرى ال�ت

ن أداء الضواغط  ي الماليات والموارد. ومن خالل تنظيف النظام، قمنا بتحس�ي
�ن

ي جميع المجاالت: 
وتخفيض استهالك البخار، مع توف�ي العديد من المزايا �ن

ي التكاليف بقيمة 
 توف�ي �ن

1,400,000
ريال سعودي /سنوًيا 

ي الطاقة سنوي بمقدار 
 توف�ي �ن

216,000 
جيجا جول 

ي الغازات الدفيئة بمقدار 
 انخفاض �ن

12,000
ي أكسيد الكربون سنوًيا

12,000 طن من ثا�ن
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كة التصنيع 322019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

إدارة المياه

ي جميع أنحاء 
تعد, المياه النظيفة والعذبة مورًدا ال يقدر بثمن والذي يزداد ندرة �ف

ايدة لضمان كفاءة  ف العالم. وتخضع جميع القطاعات - حول العالم - لضغوط م�ت
استخدام مياه ال�ف وت�يف المياه النظيفة..

اتيجية إدارة المياه المتبعة لدى مجموعة التصنيع إىل تقليل استهالك  وتهدف اس�ت
المياه العذبة والتأكد من معالجة مياه ال�ف واالمتثال لقيود الت�يف الخاصة 
بالهيئة الملكية )هيئة التنظيم( إلجراء المزيد من المعالجة وإعادة التدوير. ونتبع 

ي إدارة محابس البخار حيث نقوم يزيادة معدل استعادة المكثفات 
ممارسات فعالة �ف

وتقليل استهالك المياه العذبة. 

ي 
كة، انخفض استخدامنا للمياه العذبة وكثافتها بشكٍل طفيف �ف نظًرا لنمو ال�ش

وكيماوية، مع انخفاض كثافة المياه بنسبة 1.4% واستخدام  مختلف عملياتنا الب�ت
، وجهنا  ي

ي إطار نهجنا االستبا�ت
 بالعام 2018. و�ف

ً
المياه العذبة بنسبة 1% مقارنة

انتباهنا نحو زيادة جهود إعادة تدوير المياه وزيادة عمليات إعادة استخدام مياه 
ال�ف المعالجة من خالل العديد من المبادرات..

كة مجمع صناعات المعادن المتطورة من ي عام 2019، بلغ استهالك �ش
 و�ف

ب  المياه 51,732 م�ت مكعب مع 1704 م�ت مكعب من المياه الصالحة لل�ش
و50.028.2 م�ت مكعب من المياه المعالجة. 

3,522,210

وكيماويات لمياه العذبة المستخدمة )م�ت مكعب( لدى مجموعة التصنيع - الب�ت

2017

3,818,8682018

3,844,9632019

وحدة األعمال 
اتيجية االس�ت

كثافة استخدام المياه العذبة )إنتاج م�ت المياه المعاد تدويرها بالنسبة إلجمالي المياهالمياه العذبة المستخدمة )م�ت مكعب(السنة
مكعب/طن(

وكيماويات 770.88% 20173,522,210الب�ت

20183,818,868 %760.95

20193,794,793 %760.93

164 0 172,906 2017الصناعات التحويلية

2018 251,859 410 160

2019 212,455 410 160

كة مجمع  �ش
صناعات المعادن 

المتطورة

2017---

2018---

51,732.2%012.59
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%1.4
 بالعام 2018

ً
ي كثافة المياه مقارنة

انخفاض �ن

%1
 بالعام 2018

ً
ي المياه العذبة مقارنة

انخفاض �ن

 نقطة بارزة: 
ي محطة البوليمرات فائقة االمتصاص

ف التنظيف �ف تحس�ي
ي محطة البوليمرات فائقة االمتصاص لدينا تنظيف الحزام المتعدد، وتم 

من أعمالنا الروتينية العادية �ف
ف ممارسات التشغيل، حققنا المزيد  . وبعد إجراء مراجعة دقيقة وتحس�ي ف تحديد هذا كمجال آخر للتحس�ي

ة: من الوفورات الكب�ي

ي التكاليف بقيمة 
 توف�ي �ف

 15,000 
سعودي /سنوًيا

  

ي المياه بمعدل 
 وفورات �ف

160 م�ت 
مكعب/سنوًيا
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خسارة المواد

ي عملياتنا لتقليل إجماىلي الخسائر المادية للعملية وصواًل 
نقيس خسارتنا للمواد �ف

إىل مرحلة الحرق وتنفيس العمليات والخسائر الهاربة والنفايات الخطرة وغ�ي 
الخطرة.

وكيماوية، نفخر بتسليط الضوء عىل التخفيضات السنوية  ي مختلف عملياتنا الب�ت
�ف

ي األطنان بنسبة ٪15 منذ عام 
ي خسائر المواد، مع انخفاض خسائر المواد �ف

�ف
ي تم التخلص منها متسًقا مع  وكيماويات ال�ت كة الب�ت 2017. وظل إجماىلي نفايات �ش
ي عام 2019. 

العام السابق وأعيد تدوير نسبة 41% من إجماىلي النفايات المتولدة �ف
وكيماويات من إعادة تدوير النفايات بنسبة 8 نقاط مئوية، كما  كة الب�ت وزادت �ش
وكيماويات بشكٍل طفيف بسبب الصيانة الدورية  كة الب�ت زادت خسائر المواد ل�ش

. ف وبان والبوىلي إيثيل�ي ف من ال�ب  لمصانع نزع الهيدروج�ي

المشاعل

االنبعاثات الهاربةالت�ب واإلطالق

ي المياه
فتحات المعالجةالمواد �ف

النفايات الصناعية 

 نقيس خسائر 

ي
المواد �ف
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كة مجمع صناعات  ي عام 2019، أنتجت �ش
و�ف

المعادن المتطورة 347.57 طًنا من النفايات – %84 
من إجماىلي النفايات كانت غ�ي خطرة بينما كانت %16 

ي 
من النفايات المتولدة خطرة. أنتجت عملياتنا �ف

مراحل اإلنتاج 37440 طًنا من النفايات وتم إرسال 
أك�ث من 5% من النفايات المتولدة خالل العام إلعادة 

تدويرها أو إعادة استخدامها. 

توليد النفايات - 2019

ي مجموعة التصنيع تداب�ي صارمة لمنع االنسكابات العرضية كما نضع خطط 
نطبق �ف

ي عام 2019، وقع لدينا حالة 
ي حالة حدوثها. و�ف

طوارئ للتعامل مع االنسكابات �ف
كة مجمع  ي منشأة التجفيف C12 التابعة ل�ش

يتيك �ف ت�ب واحدة فقط لحامض الك�ب

ا ولم يسبب أي إصابات. ونواصل  ً صناعات المعادن المتطورة وبلغ حجمه 40 ل�ت
ف أدائنا.  ي هذه االنسكابات العرضية والتعلم منها لتحس�ي

التحقيق �ف

النفايات غ�ي الخطرة النفايات الخطرة 

خسارة المواد

اتيجية كثافة خسارة المواد )طن/طن إنتاج(خسارة المواد )طن(السنةوحدة األعمال االس�ت

وكيماويات 2017149,0680.037الب�ت

2018120,2410.029

2019127,3400.031

20175,11813الصناعات التحويلية

201810,507489

201915,0371,003

كة مجمع صناعات المعادن  �ش
المتطورة

2017--

2018--

55.30.013

كة مجمع صناعات المعادن المتطورةمراحل اإلنتاج وكيماويات�ش الب�ت

%16 

%96 

%4 

%84 %85 

%15 

التسلسل الهرمي إلدارة النفايات

األقل 
تفضياًل 

األك�ث 
تفضياًل

التخلص

استعادة الطاقة

إعادة التدوير

إعادة االستخدام

التقليل 
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83.1

50.01

63.7

 نقطة بارزة: 
تخفيض استهالك الورق

ي عام 2019، أطلقت مجموعة التصنيع خدمات طباعة محسنة وأصدرت 
�ن

ي مختلف مكاتبنا. 
ي مختلف عملياتها لتقليل استهالك الورق �ن

سياسات طباعة �ن
ة:  لذلك، حققنا وفورات كب�ي

ً
ونتيجة

 تقليل استخدام الورق بنسبة 

%15
 وفورات بمقدار 

3,040,249
صحيفة ورقية 

 نقطة بارزة: 
تحويل النفايات إل مواد خام  

وكيماويات، يتم إنتاج وقود البيوتان السائل  ي إطار عمليات تصنيع الب�ت
�ن

من مصنع البيوتانول ويعت�ب مادة نفايات. وبعد تحليل تصنيف البيوتان-ن 
كمنتج ثانوي، حصلنا عىل نموذج موافقة الهيئة الملكية إلدراج البيوتان-ن 
ي السابق نفايات 

60% كمنتج ثانوي. ونحن اآلن قادرون عىل بيع ما كان �ن
يتم إرسالها للتخلص منها.

ي الحصول عىل موافقة من الهيئة الملكية إلعادة تدوير 
ونجحنا أيًضا �ن

البوتيل أكريليت، مما يقلل بشكٍل كب�ي من تكاليف التخلص من النفايات 
ي لميل إعادة التدوير 

كيب الكيميا�ئ لدينا. وللقيام بذلك، قمنا بتحليل ال�ت
ة:  لهذه المبادرة، حققنا وفورات كب�ي

ً
للبوتيل أكريليت. ونتيجة

التكلفة اإلجمالية األصلية للتخلص من النفايات: 

 5,342,025 ريال 
سعودي

انخفضت إىل تكاليف إعادة التدوير: 

 3,026,539 ريال 
سعودي

 بتوف�ي 2,315,486 

ريال سعودي
خفض التكلفة من 1،950 ريال للمليون طن إىل 

770 ريال 
للمليون طن.

الحرق
ي ظل التشغيل العادي 

تم تصميم محطات التصنيع بدون مشاغل للعملية �ف
للمحطة. ويتم إرسال الغازات المنبعثة من محطات البوليمر لديها إىل محطات 

المونومر بداًل من إرسالها إىل المشاعل. ومع ذلك، هناك حاجة إىل درجة معينة من 
ي يمكن أن تشكل خطًرا عىل العمال  الحرق للتخلص بأمان من الهيدروكربونات ال�ت

ف بالمناطق القريبة ومعدات المنشأة أثناء األحداث غ�ي الروتينية مثل  والمقيم�ي
ي ظل 

إغالق/بدء تشغيل المحطة أو انقطاع التيار الطارئ. وال يزال تقليل الحرق �ف
كات التابعة لها.  كة التصنيع وجميع ال�ش هذه الظروف من األهداف الرئيسية ل�ش

ه  ي جميع المحطات التابعة لها وتعت�ب
وكيماويات الحرق �ف كة التصنيع للب�ت وتقيس �ش

ي عام 2019، حافظت وحدة 
ات األداء الرئيسية لخسارة المواد. و�ف أحد مؤ�ش

ي نطاق الحدود 
وكيماويات عىل مستويات انبعاثات حرق �ف اتيجية للب�ت األعمال االس�ت

الخاصة بالهيئة الملكية )هيئة التنظيم(. 

وكيماويات الحرق )KT(- الب�ت

201720182019

2
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 نقطة بارزة: 
جوائز البيئة الممنوحة للتصنيع

، عىل جائزة “أفضل  ي يوم البيئة العالمي
كة التصنيع مرات عديدة، �ن فازت �ش

ي يمنحها قسم حماية ومراقبة  ي الجبيل وال�ت
ن الصناعات األساسية” �ن ي ب�ي أداء بي�ئ

ا 
ً
ي بنسبة 100% ليس هدف ي الهيئة الملكية. واستهداف االمتثال البي�ئ

 البيئة �ن

ي لدينا  سهاًل ألنه يعتمد عىل األداء التشغيىلي بالكامل. ورغم ذلك، فإن األداء البي�ئ
 لذلك، حققت التصنيع المركز 

ً
يتوافق مع اللوائح البيئية للهيئة الملكية. ونتيجة

ي الجبيل.
ن الصناعات األساسية �ن ي ب�ي ي قائمة أفضل أداء بي�ئ

ي �ن
الثا�ن

ي
الوعي البي�ئ

ي عملياتنا إال 
تؤمن مجموعة التصنيع بأن قيم االستدامة ال يمكن دمجها فعلًيا �ف

ف العمال ومجموعات األطراف المعنية الرئيسية. وعىل هذا  من خالل ن�ش الوعي ب�ي
ف االستدامة،  ف وتم�ي ي تحس�ي

اك القوى العاملة لدينا �ف ي سبيل زيادة إ�ش
النحو، و�ف

نجري العديد من حمالت االستدامة الناجحة كل عام. وتعمل هذه الحمالت عىل 
ي معالجة المخاوف البيئية، مع االستفادة من 

اك القوى العاملة لدينا ومساعدتنا �ف إ�ش
اتهم المهنية ورؤيتهم وإبداعهم.  خ�ب

20092010201120122013

2014201720182019

3

3322

1 211

صفر
 لم تكن هناك

ن واللوائح البيئية داخل  حاالت عدم امتثال للقوان�ي
ي العام 2019

مجموعة التصنيع �ن
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تعتقد مجموعة التصنيع أن الجميع يتحمل مسؤولية القيام 
بالعمل بصورٍة آمنة قدر اإلمكان واإلبالغ الفوري عن الحاالت 

غ�ي اآلمنة وحاالت عدم االمتثال ووجود مخاطر محتملة. 
اتيجيات وقائية لحماية الصحة  ونطبق تداب�ي وسياسات واس�ت
والسالمة والرفاهية والتأهب للطوارئ واالستجابة لها، فضاًل 

عن حرصنا عل سالمة العمليات وسالمة األصول.

وال تقبل مجموعة التصنيع واألطراف المعنية بها بأي مستوى 
ي تطبيق حماية البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

ن �ن أقل من التم�ي
ونطبق تداب�ي صارمة لضمان سالمة موظفينا ومقاولينا، ونطبق 

ي جميع عملياتنا. 
أيًضا إجراءاتنا وبروتوكوالتنا �ن

امنا بالرعاية المسؤولة تحقيق األعمال المستدامة،  ن يضمن ال�ت
ونحن فخورون بأن نكون جزًءا من مبادرة الرعاية المسؤولة 
 OHSAS قية المعيار العالمية. وباإلضافة إىل ذلك، قمنا ب�ت

 ISO 45001: 18001: نظام إدارة الصحة والسالمة إىل المعيار
2018 إلدارة الصحة والسالمة المهنية، والذي يوجه عملياتنا 

وبروتوكوالتنا نحو ضمان توف�ي بيئة عمل آمنة.

04
الصحة والسالمة
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ي مجال البيئة 
ف �ف كة التصنيع نحو التم�ي ة �ش مس�ي

والصحة والسالمة واألمن 

ي البيئة والصحة 
ف �ف ة نحو التم�ي قامت مجموعة التصنيع مؤخًرا بتنفيذ برنامج “مس�ي

نامج لتقييم نقاط قوة برنامج السالمة لدينا،  والسالمة واألمن”. وتم تصميم هذا ال�ب
نامج، ستتم إدارة الفرص  . وبتوجيه من ال�ب ف ي لدينا فيها فرص للتحس�ي والمجاالت ال�ت

ف االمتثال لمتطلبات البيئة والصحة  ف حسب االقتضاء، لتحس�ي المحددة للتحس�ي

ي مجال البيئة 
ف �ف عملية التم�ي

والصحة والسالمة واألمن:

المساءلة

اك الفريق إ�ش

الحالة

تقييم المخاطر

القيادة

الحملة

 السالمة القائمة
عل السلوك

ي البيئة والصحة 
ف �ف التم�ي

والسالمة واألمن
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ف �ف  التم�ي

والصحة والسالمة واألمن
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نامج، حددت مجموعة تصنيع 143 مؤ�ش أداء رئيسي لتتبعها  ي إطار هذا ال�ب
 و�ف

شهرًيا، مدعومة بتدقيق لجوانب البيئة والصحة والسالمة واألمن. وتندرج هذه 
المعاي�ي ضمن الفئات الخمس التالية و19 فئة فرعية:

ت�يــــح العمل  

معدات الوقاية الشخصية  

التجاوز  

القفل ووضع العالمات  

ختم السيارة  

أعمال النظافة  

اإلبالغ عن الحوادث  

ي الفحص الط�ب  

مسح المخاطر   

الصحية

  الهواء

المياه  

النفايات  

اإلشعاع  

مخالفة المرور  
مخالفة األمن  

ي حاالت الطوارئ
االستجابة �ف  

ي حاالت 
تدريب فريق االستجابة �ف  

الطوارئ

معدات مناولة الحرائق  

والصحة  البيئة  �ف  ف  التم�ي
واألمن والسالمة 

السالمة:

البيئة:

األمن: الحرائق:

الصحة:
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ي مشاركتهم الفعالة 
اف والبحث لدعم العمال لدينا �ف ف التدريب واالع�ت إننا نجمع ب�ي

كة، مع جوائز شهرية صادرة عن نائب الرئيس،  ي مختلف أقسام ال�ش
نامج �ف ي هذا ال�ب

�ف
وجوائز سنوية يمنحها الرئيس التنفيذي. وقد مكنتنا هذه العملية من تحديد مكان 

تحديث مواد التدريب وإبرام العقود مع مزود تدريب معتمد.

ي البيئة والصحة والسالمة 
ف �ف ي حددها برنامج التم�ي وتم اختيار الحمالت الحالية - ال�ت

ف االمتثال والمعرفة حول الممارسات اآلمنة: واألمن - من أجل تحس�ي

الحمالت المجتمعية
التوعية المرورية  -

طفايات حريق للعائالت  -
ي الجبيل

بيئة خالية من النفايات لمدرسة ابتدائية �ن  -

الحمالت الداخلية
السيطرة عىل العمل   -

إدارة سالمة العمليات   -

ي الوعي البي�ئ  -
أعمال التنظيف  -
اإلجهاد الحراري  -
الصحة المهنية  -

إدارة سالمة العمليات  الحملة البيئيةبيئة خالية من النفايات

ع بالدمالسيطرة عل العمل الت�ب

 نقطة بارزة: 
ي 2019

وكيماويات �ف حمالت البيئة والصحة والسالمة واألمن للب�ت
ي مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن فضاًل 

ن �ن تنا نحو التم�ي ي إطار مس�ي
�ن

وكيماويات تسع حمالت  عن تعزيز االمتثال، نفذت وحدة أعمال التصنيع للب�ت
ي مجال البيئة والصحة والسالمة واألمن تغطي التوعية والتدريب عىل 

�ن
الموضوعات التالية: 

نظام اإلدارة البيئية  
ي الطوارئ )طفاية الحريق(

التحكم �ن  
التوعية المرورية  

ع بالدم الت�ب  
اإلجهاد الحراري  

السيطرة عىل العمل  
أعمال التنظيف  

ي العزل اإليجا�ب  
إدارة الصحة والسالمة البيئية  
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الصحة والسالمة المهنية

تتضمن مسؤوليتنا األساسية الحفاظ عىل سالمة العمال لدينا من خالل توف�ي بيئة 
ي مختلف عملياتنا. ونحن فخورون بأن النتائج تعكس قيمنا 

عمل آمنة وصحية �ف
ف القابلة  ي جميع أقسام المؤسسة، حيث انخفض إجماىلي حجم إصابات الموظف�ي

�ف
، حيث  ف ي ساعات عمل الموظف�ي

ة �ف للتسجيل عاًما بعد عام ح�ت مع الزيادة الكب�ي
ي عام 2019. 

زادت بنسبة 306% �ف

ي عام 2019، حصلنا عىل شهادة ISO 4501 إلدارة الصحة والسالمة المهنية 
و�ف

ي مكان العمل وخلق ظروف عمل 
ف وتقليل المخاطر �ف ف سالمة الموظف�ي لتحس�ي

ي جميع منشآتنا. 
أفضل وأك�ث أماًنا �ف

ي عام 2017 
ويسعدنا أن نعلن أن معدل اإلصابات المهنية لدينا انخفض من 26 �ف

ي عام 2019. وباإلضافة إىل ذلك، ظلت 
ي عام 2018، ثم إىل 9 فقط �ف

إىل 19 �ف
معدالت إصابة المتعاقدين اإلجمالية القابلة للتسجيل منخفضة، بمتوسط 5 

ي أعوام 2017 و2018 و2019. ونأمل أن تستمر هذه 
إصابات قابلة للتسجيل �ف

ف  ي مختلف أنحاء المجموعة، بما يتماسش مع برنامج التم�ي
ي االنخفاض �ف

المعدالت �ف
ي البيئة والصحة والسالمة واألمن. 

�ف

وكيماوية،  ي عملياتنا الب�ت
ي أغسطس 2019 بإنجاز مث�ي لإلعجاب آخر �ف

واحتفلنا �ف
ي االحتفال بالعمل لمدة 

حيث حطمنا الرقم القياسي السابق لعام 2018 �ف
 . 20،000،000 ساعة عمل آمنة وسجلنا صفر وفيات للعام الرابع عىل التواىلي
ي 

وللحفاظ عىل هذا النجاح، سنستمر استخدام مالحظات السالمة السلوكية �ف
ف حول مسائل السالمة، وزيادة  جميع وحدات اإلنتاج لدينا لتشجيع مناقشة الموظف�ي

الوعي بالممارسات اآلمنة.

تعمل لوحة معلومات السالمة والوعي والتدريب والتعليم واإلبالغ والمراقبة لدينا 
ف  - والمستخدمة منذ عام 2017 - وجهودنا المستمرة عىل تطوير معرفة الموظف�ي

ف القابلة للتسجيل بأك�ث  بالصحة والسالمة، مما أدى إىل انخفاض إصابات الموظف�ي
من النصف منذ عام 2017.

ف و%54  وزادت ساعات التدريب عىل الصحة والسالمة بنسبة 38% للموظف�ي
ي عام 2019، مع استمرار تطوراتنا السنوية.

ف �ف للمقاول�ي

اإلصابات المهنية )مجموعة التصنيع(

201920182017

26

19

9

الصحة والسالمة المهنية )ساعات العمل(

فإجمالي ساعات العمل )الموظفون والمقاولون(السنة ف ومن الموظف�ي عدد الوفيات لدى المقاول�ي

201712,613,045.500مجموعة التصنيع

201812,517,126.000

201950,872,863.000

20,000,000
وكيماوية ي عملياتنا الب�ت

ي العام 2019 �ف
ساعة عمل آمنة �ف

صفر
 لم تكن هناك

ي العام 2019
حاالة وفاة �ف
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الصحة والسالمة المهنية

معدل تكرار السنة
اإلصابات المهدرة 

ف للوقت للموظف�ي

معدل تكرار 
اإلصابات المهدرة 

ف للوقت للمقاول�ي

إجمالي معدل 
تكرار اإلصابات 

القابلة للتسجيل 
ف للموظف�ي

إجمالي معدل 
تكرار اإلصابات 

القابلة للتسجيل 
ف للمقاول�ي

العدد اإلجمالي 
لمراجعات الصحة 

والسالمة والبيئة 
ف واألمن للمقاول�ي

ي 
الفحص البي�ئ

المقرر
الفحص الصحي 

المكتمل

وكيماويات 2017000.230.1512976976الب�ت

2018000.150.1512915915

201900.0100.0412925925

20171.900.214.020.63181810مراحل اإلنتاج

20181.5601.950.19303937

20191.5601.600.20343634

كة مجمع  �ش
صناعات المعادن 

المتطورة

2017-------

2018-------

002.69015000

تدريب الصحة والسالمة )مجموعة التصنيع(

2017

2018

2019

926

2,288

3,152

488

902

1,392

ف ساعات تدريب الصحة والسالمة للموظف�ي
ف  ساعات تدريب الصحة والسالمة للمقاول�ي
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ف رفاهية الموظف�ي

ي 
ترى مجموعة التصنيع أن الصحة الجيدة تمتد لما هو أبعد من الصحة والسالمة �ف

مكان العمل وتتأثر بشكٍل كب�ي بالعديد من العوامل الخارجية. ولهذا السبب، نتبع نهًجا 
وقائًيا شاماًل لرفاهية الموظف عىل المدى القص�ي والطويل. فعىل سبيل المثال، نقوم 

بإجراء فحوصات طبية دورية لموظفينا كل عام.

الفحص الصحي 
ي  تدرك مجموعة التصنيع أن تغي�ي العادات السيئة اآلن يمكن أن يكون له تأث�ي إيجا�ب
ف موظفينا، فإننا نقوم  عىل الجسم مدى الحياة، ومن أجل تعزيز العادات الجيدة ب�ي

ي  بحمالت متنوعة لتعزيز الصحة والرفاهية لدعم موظفينا الختيار االختيارات ال�ت
تعود بالنفع عىل صحتهم ورفاهيتهم.

ي العام 2019 امتثااًل للفحص الص�ي بنسبة 100% للفحص المقرر مقابل 
وسجلنا �ف

 . الفحص الفعىلي

) الفحص الصحي االمتثال للفحص الصحي )المقرر مقابل الفعلي

2017

%99
2018

%100
2019

%100

 اإلجهاد الحراري
الحاالت المتعلقة بالحرارة/األمراض المهنية

2017

2018

2019

0
2
3

الضغط الحراري 
يمثل المناخ الفريد للمملكة العربية السعودية مخاطر إضافية، ووقاية العمال من 
مون بتقليل ومنع اآلثار الصحية  ف اإلجهاد الحراري أمر مهم بالنسبة لنا. ونحن مل�ت

ي أجواء الصيف الحارة.
ي قد تنشأ عن العمل �ف المهنية ال�ت

ي الحاالت المتعلقة بالحرارة بسبب اإلجراءات 
وشهدنا انخفاًضا عاًما بعد عام �ف

ف  ة ب�ي ي الف�ت
 �ف

ً
ي نفذناها بنجاح. ونراقب األحوال الجوية عن كثب خاصة ازية ال�ت االح�ت

أبريل وسبتم�ب ونجري العديد من برامج التوعية لتذك�ي العمال بآثار اإلجهاد الحراري.

كة مجمع صناعات  ي �ش
ي عام 2019، لم يكن لدينا حاالت إجهاد حراري �ف

و�ف
المعادن المتطورة. 
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االستعداد لحاالت الطوارئ واالستجابة لها 

ي تمثلها طبيعة صناعتنا وعملياتنا. وعىل هذا  تدرك التصنيع المخاطر الفريدة ال�ت
النحو، فإننا نتعامل مع االستعداد واالستجابة للطوارئ بجدية، ونسىع جاهدين 

ف المستمر. لمواصلة التعلم والمراجعة من أجل التحس�ي

ي تقلل من المخاطر المحتملة،  ونواصل تطبيق التقنيات والممارسات المتطورة ال�ت
ي إطار هذا 

ي منسوبينا باعتبارهم ا خط الدفاع األول. و�ف
واستثمار الوقت والموارد �ف

ي عام 2019 لضمان استعداد 
النهج، أجرينا 34 تدريًبا عىل االستجابة للطوارئ �ف

منسوبينا لحاالت الطوارئ.

وُتعد مجموعة التصنيع قادرة أيًضا عىل إجراء تمارين منتظمة عىل االستجابة 
للطوارئ بالتعاون والعضوية النشطة مع جمعية الجبيل للطوارئ. ونحن نستجيب 
ي المنطقة، ويمكننا من خالل االستفادة من 

لحاالت الطوارئ الناجمة عن الحرائق �ف
العمالة الموهوبة والمدربة جيًدا تنفيذ واجباتنا بكفاءة وفعالية.

يحطف التعاون مع جمعية الجبيل للطوارئ بتقدير كب�ي من مجموعة التصنيع، لذلك 
ي كل من 2018 و2019 درجة %100 

فإن من دواعي فخرنا أن تمنحنا الجمعية �ف
للتدريبات، بناًء عىل اإلنجازات التالية:

44
دورة تدريبية تنشيطية عىل 
االستجابة لحاالت الطوارئ

1
تنفيذ حملة توعية حول 

طفايات الحريق

5
جلسات توعية حول خطة 

مراقبة الطوارئ

 جميع 
رجال اإلطفاء معتمدين

4
ي 

تدريبات رئيسية أجريت �ن
سيناريوهات مختلفة

تدريبات الطوارئ )مجموعة تصنيع(

201720182019

20

29

34

18

24

28

ي تم إكمالها  إجماىلي عدد التدريبات عىل االستجابة للطوارئ ال�ت
إجماىلي عدد التدريبات عىل االستجابة للطوارئ المقررة
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سالمة العمليات وسالمة األصول

تطبق مجموعة التصنيع نظاًما لإلبالغ عن أداء سالمة العمليات وسالمة األصول 
ي يتم تشغيلها وعمليات التجارية اليومية. ونعمل عىل تحديد  ي جميع األصول ال�ت

�ف
 . ف أدائنا التشغيىلي االتجاهات المبكرة وتخفيف المخاطر قبل حدوثها مع زيادة تحس�ي

ونركز عىل إجراء عمليات فحص فعالة واختبار المعدات والممارسات الهندسية 
السليمة.

ي مراقبة وإدارة مخاطر وفرص القوى الداخلية 
تلعب إدارة المخاطر دوًرا مهًما �ف

ي قد تؤثر عىل عملياتنا. ونجري العديد من مراجعات السالمة والصحة  والخارجية ال�ت
وحماية البيئة أثناء مراحل التخطيط والبناء والتشغيل لجميع منشآتنا. ونجري كذلك 

دراسات تحليل المخاطر الرسمية ودراسات إلعادة التحقق من المخاطر كل 5 
سنوات. ونعمل كذلك عىل تعزيز إدارة الحوادث لدينا والتحول إىل نهج المستويات 

ألحداث سالمة العمليات. ويساعدنا ذلك عىل تحديد أحداث سالمة العمليات 
. ونقوم بذلك لمنع  ي جهد نشط لتقليل حدوثها بشكٍل أك�ب

وإدارتها والكشف عنها �ف
ر جسيم باألشخاص والبيئة  ي يمكن أن تؤدي إىل إلحاق �ف ى ال�ت الحوادث الك�ب

والتخفيف من حدتها واالستجابة لها.

ي عام 2019، قمنا بتخفيض أحداث سالمة العمليات من المستوى 1 بنسبة 
و�ف

33% وحققنا معدل خطورة حوادث سالمة العمليات الخاص بنا عىل الرغم من 
ة التحول لعام 2019 واألنشطة التشغيلية  ي واجهناها خالل ف�ت ة ال�ت التحديات الكبب�ي

اليومية. 

ي إجراء ثالث عمليات صيانة رئيسية آمنة لمحطات 
ي عام 2019 أيًضا، نجحنا �ف

و�ف
وكيماوية.  ي عملياتنا الب�ت

ف والبوتان �ف وبان والبوىلي ايثيل�ي ف من ال�ب نزع الهيدروج�ي
وكيماويات بشكٍل ملحوظ وانخفض إجماىلي  وبشكٍل عام، تحسن توافر مصانع الب�ت

وكيماويات  أيام اإلغالق السنوية غ�ي المجدولة بنحو 50%. كما أتم مجمع الب�ت
ف  وبل�ي بنجاح وفعالية جدولة وتنفيذ عمليات الفحص الدوري والصيانة لمحطات ال�ب

ف والبيوتانول. والبوىلي بروبيل�ي

201720182019ملف أحداث سالمة العملية

264إجماىلي عدد أحداث سالمة العمليات من المستوى 1 *

024إجماىلي عدد أحداث سالمة العمليات من المستوى 2 **

100%99%90%النسبة المئوية لتحقيقات الحوادث الُمكتملة بناًء عىل إجراءات مجموعة التصنيع

100%100%100%النسبة المئوية إعادة التحقق من مخاطر العملية الُمكتملة بناًء عىل إجراءات مجموعة التصنيع
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ي الخط األمامي لعملياتنا يتواجد موظفونا وهم أثمن ما لدينا، 
�ف

إذ يمثلون العمود الفقري لكل ما تقوم به مجموعة التصنيع، 
وندرك أن نجاحنا المستمر يعتمد بشكٍل كب�ي عل كيفية تنمية 
ف  اتيجية ب�ي وتطوير إمكاناتهم. ونتطلع إل تقوية الروابط االس�ت

، من خالل مجموعة متنوعة من  األداء الفردي والمؤسسي
المبادرات لبناء مهارات وقدرات العمال لدينا

ية لتحقيق بيئة  ونسىع الستقطاب وتطوير واستبقاء مواردنا الب�ش
عمل منتجة ومستدامة. ونعمل من خالل تعزيز فرص التدريب 

والتوظيف ومبادرات التسويق باإلضافة إىل تطوير التقنيات 
الرقمية وبرامج الحوافز عىل جمع موظفينا مًعا تحت مظلة 

“تصنيع واحد، فريق واحد”.

مون بتوف�ي بيئة عمل شاملة تدعم التنوع وتوفر فرًصا  ن ونحن مل�ت
ي التدريب والتطوير، وتضمن الثقة المتبادلة وعدم 

متساوية �ن
ن عىل أساس المؤهالت  ، وتضمن توظيف وترقية الموظف�ي ن التمي�ي

. ي ي يتطلبها العمل المع�ن والقدرات ال�ت

05
ي تطوير رأس المال الب�ش
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موظفونا

لما كان موظفونا هم مفتاح نجاح مجموعة التصنيع، فهم يعملون عىل إضفاء 
اتيجيتنا لتحقيق قيمة طويلة األجل لجميع األطراف المعنية بطرٍق  الحيوية عىل اس�ت

هادفة. ُيقسم العمال أصحاب القيمة العالية بمجموعة التصنيع بواقع 2% من 
. ويعمل  ف ف غ�ي اإلداري�ي اإلدارة العليا و4% من اإلدارة الوسط و94% من الموظف�ي

غالبية العمال لدينا بعقود دائمة.

ف  اماتنا تجاه رؤية السعودية 2030، نعمل باستمرار عىل تحس�ي ف ي إطار ال�ت
و�ف

ي 
ي زادت بنسبة 2% �ف ف القوى العاملة لدينا عىل أساس سنوي، وال�ت مستويات توط�ي
اء  ي تنمية الكفاءات المحلية وتقوية مجموعة الخ�ب ف يع�ف عام 2019. وهذا التوط�ي

التنظيمية والوطنية، وبالتاىلي تعزيز تنمية المملكة لعقود قادمة.

ي إطار جهودنا المستمرة لدعم التنمية المستقبلية لجميع شعوب المنطقة، فإننا 
و�ف

ف شبابنا لبناء مستقبل ألنفسهم من خالل تقديم تجارب  مون بضمان تجه�ي ف مل�ت
ي عام 2019، كان ما يقرب من نسبة 23% من العمال لدينا تقل 

عمل هادفة. و�ف
أعمارهم عن 30 عاًما، وهي نسبة نعمل عىل زيادتها من خالل زيادة برامج التوظيف 

والتدريب.

العمال بحسب الفئة الوظيفية )2019(الموظفون بحسب نوع العقد )2019(العمالة بحسب العمر )2019(

 أك�ث من 50 عاًما
 من 30 إىل 50 عاًما

 أقل من 30 عاًما

 دائم
 مؤقت

 الموظفون التنفيذيون / موظفو اإلدارة العليا
 موظفو اإلدارة المتوسطة

ف  الموظفون غ�ي اإلداري�ي

%12

%86%94 %65

%14
%2 %4

%23

%23
 من العمال لدينا

تقل أعمارهم عن 30 عاًما
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التدريب والتطوير

لتطوير عمالنا، ندرك أنه يجب علينا إنشاء برامج تدريب وتطوير مهنية هادفة 
ي جميع وحدات األعمال 

ة لالرتقاء بموظفينا �ف واالستثمار فيها. لذا، نوىلي أهمية كب�ي
ي 

ي كل من قواعد السلوك و�ف
ي مجموعة التصنيع، كما هو موضح �ف

اتيجية �ف االس�ت
إجراءاتنا ومبادراتنا لتعزيز التعلم الرقمي األك�ب ورعاية األجيال الحالية والمستقبلية.

مة  ف وتدرك مجموعة التصنيع أن التدريب هو األساس لدعم عمالة قادرة ومل�ت
ي عام 2019 برامج شاملة للقيادة واإلدارة 

ومبدعة. وعىل هذا النحو، أطلقنا �ف
امج - وح�ف ما يقرب من 30% من  اف. والتحق حواىلي 148 موظًفا بهذه ال�ب واإل�ش

ف إلثراء ثقافة التعلم واالستفادة من موارد  ف برامج تدريب المدرب�ي هؤالء الموظف�ي
ي  ي تكاليف التدريب الخار�ب

مجموعة التصنيع. وأدى ذلك أيًضا إىل انخفاض كب�ي �ف
ة المدفوعة للموردين.  المبا�ش

ي عام 2019 ما يقدر بـ 150,770.97 ساعة 
وبلغ إجماىلي عدد ساعات التدريب �ف

ي نظام SuccessFactors - كما تم 
)االستفادة من جميع أنواع التعلم المتاحة �ف

ي وضع عدم االتصال وال يمكن اإلبالغ عنها(. وانخفض 
تسجيل بعض الدروس �ف

ي كانت  كة كريستال ال�ت إجماىلي ساعات التدريب بنسبة 29% بسبب انفصال �ش
، فإن الزيادة الفعلية  كة منذ أبريل 2019. وبالتاىلي ي ال�ش

تشكل نصف عدد العمال �ف
ي نمو ثقافة التعلم لدى مجموعة التصنيع غ�ي ملحوظة. 

�ف

ي مجموعة التصنيع نهًجا مختلًفا لتحليل 
ي عام 2019، بدأ قسم التعلم والتطوير �ف

و�ف
ي 

ي نطاق إداري بناًء عىل الملف الوظي�ف
احتياجات التنمية لتحديد احتياجات التعلم �ف

للقسم والذي يحدد مجموعة المهارات المطلوبة ألداء الوظيفة.

201720182019ملف التدريب )مجموعة التصنيع(

202,303.95211,466.42150,770.97إجماىلي عدد ساعات التدريب

ن 492349055584عدد الموظف�ي

41.0943.1127.00متوسط ساعات التدريب لكل موظف

) ي 11,106,138.577,658,267.603,777,350.15إجماىلي تكلفة التدريب )باأللف ريال( )التقدير التقري�ب

2,255.971,561.32676.46إجماىلي تكلفة التدريب لكل موظف )ريال( 

 . ي
ي عام 2019 وحده، شهدنا ترقية 186 موظًفا مؤهاًل من خالل برنامج السلم الوظي�ف

ة. و�ف ي السنوات األخ�ي
حققنا نجاًحا ملحوًظا من برامجنا التدريبية ومبادراتنا �ف

ف عدد العامل�ي

201720182019

49234905
5584

 نقطة بارزة: 

ي
برنامج السلم الوظي�ف

ي االعتبار 
ي تأخذ �ن

ي عملية سنوية للتقدم الوظي�ن
قية عىل السلم الوظي�ن إن ال�ت

األداء الفردي والمعاي�ي األخرى المحددة فيه. والهدف من هذه العملية هو 
ي وظيفتها مما يؤدي إىل 

التعرف عىل الكفاءات ومكافأتها نظًرا لتحسنها �ن
نامج أفضل الكفاءات  ي حياتها المهنية داخل التصنيع. ويحفز ال�ب

التقدم �ن
ويستبقيها من خالل مواءمة رواتبهم مع السوق..
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ف واستبقاؤهم استقطاب الموظف�ي

م  ف كة وخارجها. ونع�ت م مجموعة التصنيع بإيجاد ورعاية الكفاءات، داخل ال�ش ف تل�ت
تزويد الجيل القادم من قادة التصنيع باألدوات والمهارات والثقة الالزمة لألداء عىل 

أعىل مستوى.

ي معارض التوظيف ونراجع 
وللبحث عن الكفاءات الجديدة واستقطابها، نشارك �ف

ية لدينا ونركز عىل ضمان توافقنا مع اتجاهات سوق  بانتظام مبادرات الموارد الب�ش
ف جدد هذا العام، 58% منهم تقل  ف 208 موظف�ي العمل. وعىل هذا النحو، تم تعي�ي
ف ما يقرب من 38% من  أعمارهم عن 30 عاًما و8% منهم من اإلناث. كما تم تعي�ي

ي مناصب إدارية متوسطة. 
ف الجدد �ف هؤالء الموظف�ي

ف الجدد )مجموعة التصنيع( 201720182019ملف الموظف�ي

ة المشمولة بالتقرير ن خالل الف�ت ن الجدد المعين�ي 321207208العدد اإلجماىلي للموظف�ي

الموظفون الجدد بحسب العمر

13773121أقل من 30 عاًما

ً
5016411376-30 عاما

202111أك�ث من 50 عاًما

الموظفون الجدد بحسب النوع

315196190ذكور

61118إناث

الموظفون الجدد بحسب الفئة الوظيفية

420اإلدارة التنفيذية/ اإلدارة العليا

152079اإلدارة المتوسطة

302185129العمال/الموظفون المهنيون والتشغيليون واإلداريون

201720182019الدوران )مجموعة التصنيع(

6%6%5%الدوران االختياري 

3%2%2%الدوران غ�ي الطوعي

308
ي عام 2019

موظف جديد �ن

%58
ن الجدد تحت سن 30 عاًما من الموظف�ي
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ف مشاركة الموظف�ي

ف وتلبية متطلباتهم. وندرك أن  سعينا دائًما إىل إعطاء األولوية إلرضاء الموظف�ي
كة  اكهم يدعم استقرار وفعالية األعمال. وتماشًيا مع رؤية ال�ش سعادة العمال وإ�ش
كاء، فإننا نسىع جاهدين لخلق بيئة عمل مشجعة ومتجاوبة  لمعاملة العمال ك�ش

وشفافة.

ولتحديد أداء الموظف بدقة ونزاهة والتوجه نحو التطوير، فإننا نقدم توقعات 
ف مراجعات  ي عام 2019، تل�ت 34% من موظفينا الدائم�ي

وأهداف واضحة. و�ف
لألداء.

ف  باإلضافة إىل ذلك، تضمن سياسة الباب المفتوح الُمطبقة لدينا حقوق الموظف�ي
احاتهم بحرية وأمان لإلدارة دون خوف من  ي التعب�ي عن أفكارهم ومشاعرهم واق�ت

�ف
هيب أو العواقب السلبية.  ال�ت

ف لقياس مدى  ي عام 2020، نخطط إلجراء استبيان حول مشاركة الموظف�ي
و�ف

رضاهم.

ملف التدريب
ي )%(

الموظفون الذين يتلقون مراجعات منتظمة حول األداء والتطوير الوظي�ف

2017%36

%36

%34

2018

2019
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ف مزايا الموظف�ي

تدرك مجموعة التصنيع أن المناخ العالمي يتسم بالتنافسية وال يمكن التنبؤ به، 
ف واستبقاؤهم. ونعمل  وبالتاىلي فإن المزايا والتعويضات مهمة الستقطاب الموظف�ي

عىل تلبية احتياجات موظفينا ووضع أنفسنا كصاحب عمل مفضل.

ف وعائالتهم  ي للموظف�ي ف الط�ب ي من بينها التأم�ي ونقدم العديد من المزايا لموظفينا وال�ت
ف  وخطط التطوير الفردية والتدريب وجوائز الخدمة والمساعدة التعليمية للموظف�ي

ف ومعاليهم. غ�ي السعودي�ي

ي العديد من المبادرات لتعزيز الصحة البدنية والمالية 
ي عام 2019، استثمرنا �ف

�ف
ف ومشاركتهم وأطلقناها بالفعل. فعىل سبيل المثال، أطلقنا برنامج خطة  للموظف�ي

وع  . وأكملنا أيًضا م�ش ف ف السعودي�ي التوف�ي وهي خطة توف�ي واستثمار متاحة للموظف�ي
ي قد ال تتوقف أثناء  ي المهم الذي حددنا فيه الوظائف المهمة ال�ت

الملف الوظي�ف
انقطاع العمليات االعتيادية. وحددنا من خالل عملية التخطيط الستمرارية األعمال، 

المناصب المسؤولة عن أداء الوظائف المهمة وتعيينها كمناصب مهمة. . 

ا مالًيا إضافًيا عن طريق:
ً
توفر خطة االدخار أمان

توف�ي خطة منهجية لتجميع المدخرات طويلة األجل

كة ف بمساهمات ال�ش تعزيز مدخرات الموظف�ي

ف ف السعودي�ي ي خطة التوف�ي كخيار لجميع الموظف�ي
عرض التسجيل �ف
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التنوع والشمول وتكافؤ الفرص

ورية لضمان قدرتنا  ات المختلفة لدى العمال �ف نعلم أن وجهات النظر والخ�ب
ي مكان العمل  عىل التكيف بشكٍل خالق مع التحديات والفرص الجديدة، حيث ي�ث
ي زيادة رضا 

ي النهاية �ف
كتنا ويساهم �ف المتنوع والشامل - المدعوم بتكافؤ الفرص - �ش

ي إطار سياسة تكافؤ فرص العمل لدينا، نقدم 
ف ويعزز من األداء المنتج. و�ف الموظف�ي

. ي
ف بشكل قانو�ف ف المؤهل�ي فرص عمل لجميع المرشح�ي

ام  امنا بتهيئة بيئة عمل قائمة عىل االح�ت ف وبموجب سياسة بيئة العمل المواتية، نؤكد ال�ت
ف للتنوع واالختالف والحفاظ عليها، وبعدم التسامح مع المضايقات  والتقدير المتبادل�ي

ف قد  ف عىل اإلبالغ عن أي حوادث مضايقة أو تمي�ي أو التنمر وبتشجيع الموظف�ي
ي جميع 

يتعرضون لها أو يشهدونها، وبالتعامل مع أي ادعاءات بجدية بالغة ونحقق �ف
ام جميع حقوق اإلنسان األساسية وتضمن فهم  ، وباح�ت ف حاالت المضايقة أو التمي�ي

ي 
امهم بمتطلبات حقوق اإلنسان عىل النحو المنصوص عليه �ف ف ف وال�ت جميع الموظف�ي

مدونة قواعد السلوك.

ف مكان عمل مناسب لإلناث وأولياء  امات، نعمل عىل تحس�ي ف وتماشًيا مع هذه االل�ت
ي مختلف 

ي العام 2019 بزيادة معدل توظيف اإلناث بنسبة 33% �ف
األمور. وقمنا �ف

أنحاء المجموعة. ويتمتع الموظفون والموظفات عىل حٍد سواء بإجازة أمومة أو أبوة.

201720182019ملف إجازة الوالدين

إجازة الوالدين

291829232906ذكور

112737إناث

ة المشمولة بالتقرير بعد انتهاء إجازة الوالدين ي الف�ت
عادوا إىل العمل �ن

7371128ذكور

001إناث

عادوا إل العمل بعد انتهاء إجازة الوالدين وظلوا يعملون بعد 12 شهًرا من عودتهم إل العمل

7371128ذكور

001إناث

ف الذين أخذوا إجازة والدين العودة إل العمل ومعدالت االحتفاظ بالموظف�ي

140%77%78%الذكور )معدل العودة إىل العمل/معدل االحتفاظ(

1%0%0%اإلناث )معدل العودة إىل العمل/معدل االحتفاظ(

و�ف عام 
2019

  لم يكن لدينا أي 
حوادث تتعلق بحقوق اإلنسان.
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06
التأث�ي عل المجتمع

تدرك مجموعة التصنيع أنها تتحمل مسؤولية تجاه 
ي تعمل فيها، وأن تطوير هذه العالقات القوية 

المجتمعات ال�ت
هو لصالحنا وكذلك لصالح األطراف المعنية. وعل هذا 

النحو، فإننا ندعم تنمية المجتمع من خالل االستثمارات 
يات المحلية وتنمية الكفاءات الوطنية. المجتمعية والمش�ت

ي  ي التصنيع إىل العالقات ال�ت
يعود جزء من نجاح أعمالنا �ن

كة والمجتمع. وندرك أهمية هذه العالقة  ن ال�ش أنشأناها ب�ي
ه. التكافلية ونعمل عىل دفع التقدم االجتماعي واالقتصادي وتأث�ي

ولضمان توافق جهود المسؤولية المجتمعية للمجموعة دائًما 
مع قيمنا وقيم رؤية السعودية 2030، تم اعتماد سياسة 

ي عام 2018. وتعمل هذه السياسة عىل 
المسؤولية المجتمعية �ن

اماتنا تجاه المجتمع، مع تحديد إطار وآليات برامجنا  ن تعزيز ال�ت
ي تحكمها، وكلها  المجتمعية. وتحدد الضوابط والمعاي�ي ال�ت

تدعمنا لتحقيق أهدافنا.
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كات المسؤولية المجتمعية لل�ش

ف عىل المجاالت  ك�ي شدين بسياسة المسؤولية المجتمعية، نعمل عىل ال�ت مس�ت
، كي تعود بأك�ب فائدة ممكنة للمجتمع. والكيانات ذات  ي سيكون التأث�ي فيها أك�ب ال�ت

ي حددناها عبارة عن منظمات غ�ي ربحية مرخصة ومؤسسات راسخة  األولوية ال�ت
مرموقة.

وعات ذات الصلة للتقييم  كاء المسؤولية المجتمعية المحددين والم�ش يخضع �ش
امج  ات ال�ب المناسب للتأكد من أن إدارة مجموعة التصنيع تدرس بعناية تأث�ي

، وذلك  وع وانتهائه، عىل التواىلي والمبادرات. وُيجرى هذا التقييم قبل وبعد بدء الم�ش
ي تقديم فوائد محسنة.

للسماح لنا بالتعلم من النجاح والفشل، واالستمرار �ف

كة  ي برامج اجتماعية مختلفة عىل مستوى ال�ش
ي عام 2019، واصلنا االستثمار �ف

�ف
ي سبيل 

ي مجموعة التصنيع وقتهم وطاقتهم �ف
ورعايتها وتنفيذها. ويشارك العمال �ف

. ف دعم جهود مسؤوليتنا المجتمعية وتحقيق النجاح واالستفادة للمحتاج�ي

ف  ي األعمال التطوعية للموظف�ي
فإجمالي عدد ساعات العمل �ف عدد المتطوع�ي

201720182019

10841

201727

502018

182 2019

كات   حجم المجتمع االستثماري، أي إنفاق المسؤولية االجتماعية لل�ش
)ريال سعودي(

201720182019

1,552,8431,535,843

1,175,000
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ي 2019
كات �ف ف المسؤولية المجتمعية لل�ش مجاالت ترك�ي

تواصل مجموعة التصنيع دعم مجموعة متنوعة من برامج المسؤولية المجتمعية 
ف بيئة العمل  مع المجتمع السعودي ومن أجله. ونهدف إىل القيام بذلك مع تحس�ي

الداخلية للمجموعة ألجل موظفينا. ونقيم عالقة قوية مع المجتمع بما يتماسش مع 
رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ونعزز مفاهيم المسؤولية الفردية والجماعية 

ف بشكٍل عام واإلدارة بشكٍل خاص. للموظف�ي

كات لدينا عىل أربعة  ي عام 2019، ركزت مبادرات المسؤولية المجتمعية لل�ش
�ف

مجاالت رئيسية وهي التنمية االجتماعية للمجتمع والصحة والسالمة والتعليم 
والبيئة.

ي تهدف إىل تحقيق أعىل قيمة  ف هذه، نحدد المشاريــــع ال�ت ك�ي وضمن مجاالت ال�ت
وعائد للمجتمع. . 

البيئة

ة االجتماعية للمجتمع
مي

لتن
ا

حة
الص التعليم 
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البيئة:
اك  مون ببناء الوعي بشأن التحديات البيئية الحالية من خالل إ�ش ف إننا مل�ت

ي عام 2019: : 
ي أنشطة التوعية. و�ف

الطالب والمجتمعات المحلية �ف

ي 
ي المركز الثقا�ف

ي ليوم البيئة العالمي 2019 والذي ُنظم �ف كنا الراعي الذه�ب  •
بالفنات�ي بمدينة الجبيل الصناعية. وكان موضوع هذه الفعالية لعام 2019 

“التغلب عىل تلوث الهواء” دعوة لمكافحة هذه األزمة العالمية. وأتاح االحتفال 
الفرصة لتوسيع األساس لرأي مستن�ي وسلوك مسؤول. 

ات وفيديوهات ومسابقات وزيارات  عقدنا برنامج توعية بيئية )تضمن محا�ف  •
ي 

ميدانية وورش عمل حول إعادة التدوير( لطالب مدرسة الرياض االبتدائية �ف
مدينة الجبيل الصناعية..

 الصحة والسالمة:
ا رئيسًيا عىل أجندة المسؤولية 

ً
يعد تعزيز صحة وسالمة مجتمعنا هدف

كات لدينا:: االجتماعية لل�ش

تولينا رعاية النسخة السابعة من المؤتمر والمعرض العالمي للصحة   •
ي مملكة البحرين تحت شعار “الكفاءة والمرونة 

والسالمة والبيئة الذي أقيم �ف
اء الصحة والسالمة والبيئة من جميع أنحاء  واالستدامة” حيث يجمع خ�ب

العالم معارفهم لقيادة مستقبل ممارسات الصحة والسالمة والبيئة.

ي مجمع 
ع بالدم لجنود المملكة البواسل عىل الحدود الجنوبية �ف نفذنا حملة ت�ب  •

ي مدينة الجبيل الصناعية، وذلك بالتعاون مع مستش�ف 
وكيماويات �ف الب�ت

ي هذا الحدث أك�ث من 
القوات المسلحة ومستش�ف الجبيل العام. وشارك �ف

143 متطوًعا. 

وكيماويات والكيماويات  ي للب�ت تولينا رعاية المؤتمر الثالث لالتحاد الخلي�ب  •
 ” ف الذي عقد تحت شعار “الرعاية المسؤولة ® - االحتفال بعقد من التم�ي

ي المنطقة ع�ب 
ي هذا المؤتمر. وعرض المؤتمر أفضل ما تم تعلمه �ف

وشاركنا �ف
كات الرعاية  وكيماويات وحدد االتجاه المستقبىلي ل�ش قطاع الكيماويات والب�ت

ي المنطقة. وشارك قادة الصناعة عىل مستوى العالم إنجازاتهم 
المسؤولة �ف

ي مجاالت البيئة والسالمة الصحية واألمن ع�ب سلسلة القيمة بأكملها. قدم 
�ف

ف  ف واإلقليمي�ي اء الصناعة الدولي�ي المؤتمر فرصة فريدة للتواصل والتعلم من خ�ب
ي مجاالت 

المشهورين حول قيادة الرعاية المسؤولة والتطورات التشغيلية �ف
البيئة والصحة والسالمة والبيئة والتعاون التنظيمي والتوجه المستقبىلي 

للصناعة.

نفذنا حملة توعية بعنوان “هدفنا سالمتك” بالتعاون مع الهيئة الملكية   •
 . يا مول بمدينة الجبيل الصناعية للمجتمع المحىلي بالجبيل بمجمع جال�ي

 التعليم:
ي مقرنا الرئيسي بمدينة الجبيل 

استقبلنا 20 طالًبا من مدارس الحصان األهلية �ف  •
كة  الصناعية، لنوفر لهم جولة عمل ملهمة وممتعة. وتعرف الطالب عىل ال�ش
ف عملهم المعتاد  ي روت�ي

ف �ف والصناعة بشكٍل عام. وُسمح لهم بمراقبة الموظف�ي
وطرح األسئلة عليهم. وخالل الجولة، عرضنا عليهم المعدات والتقنيات. 

وكان الهدف من جولة العمل هذه أن تكون غنية من الناحية التعليمية، وأن 
ي االقتصاد 

ي لدى الطالب الوعي بقطاع األعمال وقطاع الصناعة ودوره �ف تب�ف
ي يوفرها.  والخيارات المهنية ال�ت

التنمية االجتماعية للمجتمع:
ي جازان.

ف �ف دعمنا إنشاء جمعية األطفال المعوق�ي  •

ي مبادرة تطوعية بالتعاون مع إطعام - بنك الطعام 
ي الجبيل، شارك موظفونا �ف

�ف  •
ي توزيــــع المواد الغذائية عىل األ� المحتاجة. 

السعودي �ف

ي مدينة الجبيل. ويقام الحدث 
تولينا رعاية احتفاالت عيد الفطر المبارك �ف  •

فيهية للمجتمع  عىل مدار أشهر الصيف الثالثة ويضم الكث�ي من األنشطة ال�ت
 . المحىلي

 .
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يات المحلية المش�ت

ي كل عام عىل زيادة عدد الموردين الذين نعمل معهم 
تعمل مجموعة التصنيع �ف

ي الموردين 
. والسبب وراء ذلك هو أن االستثمار �ف ف ف السعودي�ي كات والمقاول�ي من ال�ش

ة طويلة األجل عىل اقتصاد الدولة.  ات اقتصادية كب�ي ف له تأث�ي ف المحلي�ي والمقاول�ي
ي التنمية االقتصادية للمملكة العربية السعودية 

يات المحلية �ف وتسهم المش�ت
ف تنويــــع األعمال.  وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خالل خلق فرص العمل وتحف�ي

 

وتعمل مجموعة التصنيع جاهدًة ألجل دعم وبناء قدرات سلسلة التوريد المحلية 
ي عام 2019، تعاملنا مع نسبة 10% إضافية من الموردين 

كلما أمكن ذلك. و�ف
، وألجل تعزيز أهدافنا المستدامة، تم فحص 5% من  ي

ف عن العام الما�ف المحلي�ي
موردينا وفًقا للمعاي�ي البيئية. كما وقع 100% من الموردين عىل قواعد السلوك، 

ي عام 2018.
ف ارتفاًعا عن نسبة 85% �ف مسجل�ي

 نقطة بارزة: 
ي مجموعة التصنيع

يوم المورد �ف

عرضت مجموعة التصنيع مجموعة متنوعة من الفرص االستثمارية ألك�ث من 
300 مورد ومستثمر محىلي من خالل برنامج “تسهيل” بغرفة التجارة والصناعة 

قية لدعم قطاع  قية بالدمام، وذلك ضمن مبادرات الغرفة ال�ش بالمنطقة ال�ش
ي المنطقة. 

األعمال �ن

وقدمت مجموعة التصنيع عرًضا شاماًل لقطاع األعمال بشأن الفرص 
االستثمارية المتاحة وآلية تسجيل الموردين والرد عىل استفساراتهم. وبرنامج 

ن  ي تهدف إىل تحقيق التواصل ب�ي “تسهيل” هو أحد مبادرات الغرفة ال�ت
ة والمتوسطة األخرى، وذلك بهدف رفع  كات الصغ�ي ة وال�ش كات الكب�ي ال�ش

نا عىل  ي مختلف القطاعات االقتصادية. ولزيادة تأث�ي
نسب المحتوى المحىلي �ن

ة عىل إطار عمل المحتوى المحىلي  ، وضعنا اللمسات األخ�ي المحتوى المحىلي
. وهيكل الحوكمة والمبادرات وقمنا بتنفيذ 8 مبادرات للمحتوى المحىلي

 TOTAL EMPLOYEE VOLUNTEERING HOURS
يات المحلية نسبة اإلنفاق عل المش�ت

يات المحلية 201720182019المش�ت

213718832131العدد اإلجماىلي للموردين الذين تم التعامل معهم

ن الذين تم التعامل معهم 91513541477إجماىلي عدد الموردين المحلي�ي

ن )%(  77%76%74%نسبة اإلنفاق عىل الموردين المحلي�ي

يات )ريال( 3,028,360,108.003,236,124,683.002,966,353,087.00إجماىلي إنفاق المش�ت

ن )ريال( يات عىل الموردين المحلي�ي 2,228,481,120.002,449,542,395.002,297,959,703.00إنفاق المش�ت

100%85%78%نسبة الموردين الذين وقعوا عىل مدونة قواعد السلوك

5%4%6%نسبة الموردين الجدد الذين تم فحصهم باستخدام المعاي�ي البيئية

2%1%1%نسبة الموردين الجدد الذين تم فحصهم باستخدام المعاي�ي االجتماعية

2017%74
2018%76
2019%77
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ف التوط�ي

ي مجموعة التصنيع- أن تحديد الكفاءات السعودية وتطويرها أمر أساسي 
�ف ندرك 

 لنجاح أعمالنا ورؤية السعودية 2030. وعىل هذا النحو، يمثل ذلك جزًءا ال يتجزأ 
ي للعمالة لدينا. ونعتقد أن تحديد وتطوير الكفاءات اتي�ب  من التخطيط االس�ت

كة، وبالتاىلي فهو جزء من التخطيط  الوطنية أمر حيوي الستمرار نجاح ال�ش
ي للعمال لدينا.  اتي�ب االس�ت

ف  ف واستبقاء المواطن�ي ف لدينا بتطوير مبادرات الستقطاب وتمك�ي يقوم برنامج التوط�ي
ف إلنشاء  الشباب الذين سيتولون مناصب إدارية وفنية. وسنعمل مع هؤالء الموظف�ي

ي 
كة، مما يساعد عىل تأكيد قيمنا �ف وظائف ذات مغزى والتقدم من خالل ال�ش

المجموعة. 

، مما جعل  ي
 بالعام الما�ف

ً
ف بنسبة 2% مقارنة ي عام 2019، ارتفع معدل التوط�ي

و�ف
ف 1545 موظًفا بنسبة 2% من اإلناث المواطنات. ف المواطن�ي إجماىلي عدد الموظف�ي

عدد الموظفات المواطنات

27 2018

36 2019

20176

ف ف المواطن�ي العدد اإلجمالي للموظف�ي

1,450
1,509

1,545

201720182019

ف إجمالي العمال )%( ف ب�ي التوط�ي

50%
51%

53%

201920182017

%2
 increase in nationalization 

rate in 2019
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07
 األعمال

المسؤولة

ف  ك�ي ي ال�ت
تؤمن مجموعة التصنيع بأن العمل بمسؤولية يع�ف

كات  عل األخالق واالمتثال ودعم الحوكمة الرشيدة لل�ش
وضمان سالمة المنتج ونزاهته مع الحفاظ عل اإلدارة 

المسؤولة لسلسلة التوريد. ونقوم بذلك بينما نسىع جاهدين 
 . ف لخلق قيمة طويلة األجل للمساهم�ي

ي صميم الثقافةالمؤسسية 
كات الفعالة �ن تقع حوكمة ال�ش

اهة  ن لمجموعة التصنيع. لذا، طورنا هيكل حوكمة يعزز ال�ن
ي جميع عملياتنا، حيث ترتكز ثقافتنا المؤسسية عىل قيم 

�ن
ي  محددة بوضوح، مدعومة بمجموعة قوية من الضوابط ال�ت

يدعمها إطار االمتثال.

ي 
ورية لتحقيق االستدامة �ن يات المسؤولة �ن ندرك أن المش�ت

عملياتنا. ويرجع ذلك إىل أن إدارة سلسلة التوريد المسؤولة تؤثر 
عىل سمعتنا وجودة منتجاتنا وأعمالنا بشكٍل عام. وعىل هذا 
ي جميع أقسام 

النحو، يمكنكم توقع أعىل المعاي�ي األخالقية �ن
سلسلة التوريد لدينا. ويعمل إطار سلسلة التوريد المسؤول مع 
الموردين لدعم قواعد السلوك. ونقوم بصورٍة سنوية بتوسيع 

يات المستدامة لدينا.  نطاق نهج إدارة المش�ت
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الحوكمة

كات من خالل  نا العالية لحوكمة ال�ش ي صميم جميع عملياتنا عىل معاي�ي
نحافظ�ف

اهة ف  تطبيق هيكل حوكمة واضح وفعال. وهذا يضمن تنفيذ أعىل معاي�ي ال�ف
ي المجموعة.

المؤسسية �ف

مجلس اإلدارة
ف حسب الحد التنظيمي  يتكون مجلس إدارة مجموعة التصنيع من أعضاء مستقل�ي

المطلوب. ويجتمع مجلس اإلدارة بصورٍة ربــع سنوية لتحديد األهداف العامة 
كات. كة ولضمان االمتثال الكامل ألفضل ممارسات حوكمة ال�ش والتوجهات لل�ش

تفصل المجموعة منصب الرئيس التنفيذي عن منصب رئيس مجلس اإلدارة، ويتبع 
ف  ف رئيسيت�ي ًة. وأنشأ مجلس اإلدارة لجنت�ي الرئيس التنفيذي مجلس اإلدارة مبا�ش

لمجلس اإلدارة، لكل منهما مسؤوليات معينة واختصاصات خاصة: اللجنة التنفيذية 

شيحات والمكافآت. وتم إنشاء لجنة المراجعة من خالل الجمعية  ولجنة ال�ت
ًة من خالل مجلس اإلدارة.  ف وهي تتبعها مبا�ش العمومية للمساهم�ي

اف عىل التنفيذ اليومي لسياسات •  توىلي مهام اإل�ش
مجلس اإلدارة

التأكد من قيام مجلس اإلدارة بوضع ممارسات • 
الحوكمة الرشيدة والحفاظ عليها.

ي االحتفاظ بالهيكل المناسب • 
مساعدة المجلس �ف

اتيجية  وتوازن المهارات لدعم األهداف االس�ت
كة التصنيع  ل�ش

اف عىل ترتيبات •  ي اإل�ش
مساعدة المجلس �ف

المكافآت العليا. 
التوصية بسياسات المكافآت وإطار العمل لجميع • 

ف الموظف�ي

ضمان فعالية أنظمة الرقابة الداخلية واالمتثال • 
والمتطلبات القانونية وإدارة المخاطر والتدقيق 

الداخىلي واالمتثال

201720182019مجلس اإلدارة 

ن 110أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذي�ي

ن 9910أعضاء مجلس اإلدارة غ�ي التنفيذي�ي

ن 444أعضاء مجلس اإلدارة المستقل�ي

ن 666أعضاء مجلس اإلدارة غ�ي المستقل�ي

ن 40%40%40%نسبة أعضاء مجلس اإلدارة المستقل�ي

فمجلس اإلدارة الجمعية العمومية للمساهم�ي

شيحات لجنة ال�ت
والمكافآت

لجنة التدقيق اللجنة التنفيذية
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األداء المالي

ف عىل تحقيق نمو مربــح وعائدات عالية متسقة  ك�ي جميع عملياتنا، يتم ال�ت ية  بدا ي 
�ف

ي رفاهية المجتمع. وغالبية عائداتنا - ما يزيد 
لمساهمينا وتقديم مساهمات مجدية �ف

ي 
ي با�ت

ي المملكة العربية السعودية، و37% منها ُتحقق �ف
قلياًل عن النصف - ُتحقق �ف

ي إفريقيا وأوروبا.
ق األوسط وأفريقيا. وتتحقق نسبة 10% من عائداتنا �ف دول ال�ش

وعىل هذا النحو، تسىع مجموعة التصنيع دائًما إىل إيجاد طرق لزيادة كفاءاتنا 
وكيماويات  كة الب�ت التشغيلية والتكلفة. ولتحقيق نتائج مالية جيدة، واصلت �ش

ة قدرها 22 مليون ريال سعودي.  ف التكلفة مع وفورات كب�ي ف لتحس�ي برنامج التم�ي

كة التصنيع أداء المبيعات والتسويق الرائع  ي عام 2019، واصل قسم التسويق ب�ش
و�ف

عىل الرغم من تحديات السوق. وحققت مبيعات البوليمر لدينا رقًما قياسًيا جديًدا 
وأد�ف مخزون إقفال.

العائدات بحسب المنطقة )2019( اتيجية  إجمالي العائدات لكل وحدة أعمال اس�ت
ي 2019

)باأللف ريال( �ف

ق األوسط ال�ش

وأسيا %37 

أفريقيا %6

أوروبا %4

 المملكة العربية
السعودية %52

أخرى %1 

وكيماويات %86 الب�ت

ها %14 مراحل اإلنتاج وغ�ي

)TOTAL PRODUCTION )MILLION MT

201920182017

257 250
263

 العائدات اإلجماليةالسنة
)ريال(

فالمدفوعات إل الحكومةتكاليف التشغيل أجور ومزايا الموظف�ي

 مجموعة 
التصنيع

20172,760,826.004,139,20243,266421,411

20183,065,338.004,499,014183,701535,530

20193,018,949.003,421,708127,949498,813

وكيماوياتالمنطقة  مراحل اإلنتاجالب�ت
واألنشطة األخرى 1

النسبةاإلجمالي

ق األوسط وآسيا 37%911,240219,8251,131,065ال�ش

6%11,228159,089170,317أفريقيا

4%74,59840,622115,220أوروبا

52%808,398762,3301,570,728السعودية

1%3,66027,95931,619أخرى

100%1,809,1231,209,8253,018,949اإلجماىلي الكىلي

اتيجية )باأللف ريال( عائدات 2019 بحسب المنطقة ووحدة األعمال االس�ت
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التدقيق

ي المنطقة. ولهذا 
كات الصناعية �ف ى ال�ش تمثلمجموعة التصنيع واحدة من ك�ب

السبب، نرى أن من المهم لعملياتنا الداخلية واألطراف المعنية الخارجية أن نجري 
ي ضوء نهجنا 

ي عام 2019، و�ف
عمليات تدقيق منتظمة ع�ب وحدات األعمال. و�ف

ي جميع أنحاء 
جريت 13 عملية تدقيق داخىلي �ف

ُ
المستمر القائم عىل المخاطر، أ

ف الكيانات ذات الصلة ولم يكن هذا التدقيق  المجموعة. وأجرينا أيًضا تدقيًقا ب�ي
ي 

اك لجنة التدقيق عىل النحو الواجب �ف جزًءا من خطة التدقيق األصلية ولكن تم إ�ش
نشاط التدقيق هذا.

نسبة عمليات التدقيق الُمكتملة إل عمليات عمليات التدقيق الداخلي المكتملةعمليات التدقيق المقررة
التدقيق المقررة

201720182019201720182019201720182019

12

650%

11

7
64%

1314108%

13
ي
 عملية تدقيق داخىلي �ن

جميع أنحاء المجموعة
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األخالقيات واالمتثال

اهة المهنية من خالل ضمان االمتثال لجميع  ف أعىل معاي�ي االمتثال وال�ف نعتمد 
اللوائح القانونية والتنظيمية والداخلية والمعاي�ي الدولية وأفضل الممارسات وقواعد 

ي مختلف أجزاء المجموعة.
ي �ف السلوك المه�ف

ي مختلف عملياتنا عىل ضمان 
ويعتمد أحد العنا� األساسية لسلوكنا التجاري �ف

ي جميع العمليات وقرارات العمل. ونسىع إىل تعزيز الشعور بالثقة 
اهة �ف ف التحىلي بال�ف

ا 
ً
ا تجارًيا موثوق

ً
يك ي أن نكون �ش

مع جميع األطراف المعنية لدينا والوفاء بمسؤوليتنا �ف
به وناجًحا.

ي عام 2019، سجلت مجموعة التصنيع 26 حالة عدم امتثال - معظمها يتعلق 
�ف

بالسياسات واإلجراءات الداخلية. وكان تأث�ي هذه الحوادث منخفًضا استناًدا إىل 
مصفوفة األهمية النسبية اإلجمالية لمجموعة التصنيع. ولم تكن هناك عواقب 

قانونية لهذه الحاالت وتم حل أك�ث من 50% من هذه الحوادث وتم اتخاذ 
اإلجراءات التصحيحية بشأنها. والحاالت المتبقية لم يتم حلها بسبب اإلغالق. 

ونسىع باستمرار إىل تحديد ومعالجة هذه األحداث، للتعلم والنمو عاًما بعد عام.

ي مختلف أنحاء 
ي االمتثال للسياسات واإلجراءات �ف

وشهدنا تحسينات إيجابية �ف
 بالعام 

ً
ي عام 2019 مقارنة

كة، مما أدى إىل تقليل االنتهاكات بنسبة 63% �ف ال�ش
.2018

مكافحة الفساد
اهة ع�ب  ف نعمل بال كلل لكي نضمن تطبيق أعىل معاي�ي الشفافية والمساءلة وال�ف

م بالمعامالت التجارية األخالقية والعادلة مع جميع موظفينا  ف مجموعة التصنيع ونل�ت
ي نعمل معها. ونرفض جميع أشكال الرشوة والفساد، ولدينا  واألطراف الخارجية ال�ت

سياسة واضحة تغطي هذه المجاالت ويتم تبليغها عىل نطاق واسع من خالل قواعد 
السلوك.

ف السعودية الخاصة  وباإلضافة إىل ذلك، يخضع موظفو مجموعة التصنيع للقوان�ي
ف عىل حٍد سواء  كات والموظف�ي ي تفرض عقوبات عىل ال�ش بالرشوة والفساد، وال�ت

ة وتصل إىل السجن وترحيل  ، تشمل الغرامات الكب�ي ف لمخالفتهم هذه القوان�ي
الموظف الوافد.

ي مجموعة التصنيع.
ي عام 2019، لم يكن لدينا أي حوادث تتعلق بالفساد �ف

�ف

مدونة قواعد السلوك
ي جميع 

ف �ف ف مدونة قواعد السلوك لمجموعة التصنيع توقعاتنا من جميع الموظف�ي تب�ي
ف واللوائح الخاصة بالمكان  اهة واالمتثال التام للقوان�ي ف عملياتنا لتوجيههم للعمل ب�ف

كة  ي جوهرها عىل ثالث ركائز: ال�ش
الذي نعمل فيه. وتحتوي مدونة قواعد السلوك �ف

والمجتمع، والعالقات اإلنسانية واإلنتاجية، والسالمة والصحة والبيئة واألمن. 

ي قد تساهم  هيب ال�ت ها من سلوكيات ال�ت تحظر مدونة قواعد السلوك المضايقة وغ�ي
ي خلق بيئة معادية. ومن خالل إنفاذ مدونة قواعد السلوك وتدريب موظفينا، نسىع 

�ف
م وخاٍل من جميع أشكال المضايقات. إىل تعزيز مكان عمل مح�ت

ي أي ممارسات تجارية غ�ي نزيــهة أو 
وتضمن مدونة قواعد السلوك عدم االنخراط �ف

ة  ممارسات غ�ي عادلة تهدف إىل تقييد المنافسة. وتضع مجموعة التصنيع قيمة كب�ي
ي التنمية الصحية القتصاد السوق، ولذا فإننا نبذل قصارى جهدنا لضمان المنافسة 

�ف
ي مختلف أقسام المجموعة.

العادلة �ف

صفر
ي عام 2019، لم يكن لدينا أي حوادث

 �ف
ي مجموعة التصنيع. 

تتعلق بالفساد �ف

تركز مدونة القواعد السلوكية 
امات  ف الخاصة بنا عل االل�ت

الثالثية

كة ال�ش
والمجتمع

السالمة والصحة
والبيئة واألمن

ية  العالقات الب�ش
واإلنتاجية
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آلية اإلبالغ عن المظالم
ي إطار جهودنا الرامية إىل ضمان امتياز االمتثال، طبقنا آليات فعالة لإلبالغ عن 

�ف
ي المجموعة 

ف موظفينا من التعب�ي عن مخاوفهم. ونشجع الجميع �ف الشكاوى لتمك�ي
ي المقابل، نضمن حماية 

لضمان فهمهم لقنوات االتصال والتعاون أثناء التحقيق. و�ف
األشخاص الذين يبلغون من االنتقام. 

نت �ية، ويجب اإلبالغ عن أي معلومات تتعلق  تعت�ب خطوط الهاتف واإلن�ت
ي غضون 24 ساعة. ويكون أمام كل 

بانتهاكات مشتبه بها أو مرتكبة من أي موظف �ف
قناة معنية 24 ساعة للت�ف بشأن هذه االنتهاكات المبلغ عنها.

وتأخذ إدارة مجموعة التصنيع جميع البالغات عىل محمل الجد. وُتجرى التحقيقات 
ي 

ي مجموعة التصنيع بالتعاون �ف
م جميع موظ�ف ف مة و�ية وعادلة. ويل�ت بطريقٍة مح�ت

أي تحقيق واإلجابة عىل جميع األسئلة بصدق ودقة وتفصيل.

حقوق اإلنسان
ي تنطبق عىل  ف االتحادية واإلقليمية ال�ت م جميع مواقع مجموعة التصنيع بالقوان�ي ف تل�ت
ي إطار برنامج قواعد السلوك 

حقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص. وباإلضافة إىل ذلك، و�ف
ف  لمجموعة التصنيع والذي يتم تجديده سنوًيا، فإننا نضمن فهم جميع الموظف�ي
ف حقوق  امهم بها. ولضمان فهم جميع قوان�ي ف لدينا لمتطلبات حقوق اإلنسان وال�ت

ي جميع مستندات طلب 
اإلنسان المعمول بها واالمتثال لها، فقد تم تفصيلها أيًضا �ف

التوظيف لدينا.
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 المنتجات عالية الجودة:
ام بالمعاي�ي الدولية ف االل�ت

تطبق مجموعة التصنيع المعاي�ي الدولية لضمان أفضل الممارسات ولكسب 
ام الصارم  ف ة االل�ت . وتتطلب قاعدة منتجاتنا الكب�ي ف ثقة األطراف المعنية المختلف�ي
بهذه المعاي�ي والمتطلبات الدولية مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي )أيزو( 

ام صناعتنا بأعىل مبادئ الصحة  ف والرعاية المسؤولة®. وتجسد الرعاية المسؤولة® ال�ت
والسالمة والرعاية البيئية والمسؤولية المجتمعية. 

ي الصناعة باستخدام الموارد 
م نحن وأقراننا �ف ف ومن خالل الرعاية المسؤولة®، نل�ت

بحكمة ألجل تقليل النفايات ودعم التواصل المفتوح مع جميع األطراف المعنية 
ف المستمر ألداء الصحة والسالمة والبيئة لجميع عملياتنا ومنتجاتنا. وتتيح  والتحس�ي

ي مجموعة التصنيع تحديد المخاطر وإدارتها من 
لنا إدارة "الرعاية المسؤولة" �ف

ف  خالل عملياتنا التجارية ومواءمة سياساتنا وإجراءاتنا مع أفضل الممارسات. ويطم�ئ
تنفيذ نهج الرعاية المسؤولة العالمية األطراف المعنية لدينا إىل أن عمليات التصنيع 

ومنتجاتنا جديرة بالثقة ويمكن االعتماد عليها. 

تنفذ مجموعة التصنيع المعيار RC 14001 والذي يشتمل عىل متطلبات كل 
من نظام اإلدارة المسؤولة ونظام إدارة البيئة ISO 14001. وحصلنا عىل اعتماد 

ي إثبات 
بموجب شهادة ISO 9001 لجميع مواقع مجموعة التصنيع لمساعدتنا �ف

امنا بأفضل الممارسات وتقديم منتجات وخدمات ذات جودة متسقة. ومعيار  ف ال�ت
ي أنظمة إدارة 

ISO 9001 هو المعيار الدوىلي األك�ث تطبيًقا عىل مستوى العالم �ف
الجودة.

وكيماويات الذي تمثلت مجاالته الرئيسية  ف للب�ت ي عام 2019، أطلقنا برنامج التم�ي
�ف

يات. ورغم أن وحدة  ي والمش�ت ي التصنيع والتسويق والمبيعات ورأس المال الب�ش
�ف

ى  ف ك�ب وعات تحس�ي وكيماويات قد نّفذت من قبل م�ش اتيجية للب�ت األعمال االس�ت
ف من مجموعة التصنيع باستخدام الموارد الداخلية، فإن  ّ بالتوازي مع برنامج تم�ي

ل مصدر قلق وبحاجة إلجراء المزيد من التحسينات. 
ّ
بعض المجاالت ظلت تشك

اتيجًيا رئيسًيا يهدف إىل تقليل التكاليف وزيادة توافر  وًعا اس�ت نامج م�ش ويعد ال�ب
المحطات وتقليل النفايات من خالل إدخال ممارسات التصنيع ذات المستوى 

العالمي بطريقٍة مستدامة ويمكن تتبعها، كما إنه سيعزز من تنافسية مجموعة 
ي مجاىلي التسويق والمبيعات فضاًل عن جهودها المبذولة للتقّرب أك�ث من 

التصنيع �ف
ف حول العالم. اتيجي�ي عمالئها االس�ت

كة عىل التخفيف من وطأة التحديات الخارجية  وهذا من شأنه أن يساعد ال�ش
ف  ف وتوتر العالقات التجارية ب�ي الحالية كانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ نمو الص�ي

ي الواليات المتحدة 
ف وزيادة اإلضافات إىل قدرات الطاقة �ف الواليات المتحدة والص�ي

ي السىعي 
نا إىل االستمرار �ف ف مما يؤدي بدوره إىل الضغط عىل أسعار السوق وتوجيه ترك�ي
لتحقيق المزيد من التحسينات المستدامة وتسخ�ي القيمة والطاقات الكامنة.

نامج جنًبا إىل جنب مع مبادرة داخلية مستمرة لالستعانة  تم إطالق هذا ال�ب
ف عىل  ك�ي اتهم العملية لتعزيز ال�ت ف ذوي السمعة الحسنة وبخ�ب بالمستشارين الخارجي�ي

ف  ّ ف مهارات التم�ي وكيماويات وتحس�ي ف للب�ت ّ ي برنامج التم�ي
بعض العنا� الجوهرية �ف

المتعلقة بالسالمة والتشغيل لدى فرق عمل مجموعة التصنيع.



69 كة التصنيع 2019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

رضا العمالء

ي مجموعة التصنيع ترسيخ مكانتنا كمورد موثوق 
أهم المسؤوليات المهمة �ف ف  ب�ي من 

ي خدمة العمالء، ومن خالل بناء ثقة 
ف �ف به يقدم تجربة عمالء مثالية تدفع التم�ي

العمالء، مع منع المشكالت والمخاوف المتعلقة بجودة منتجنا وخدمتنا.

ولضمان التحسينات المستمرة، نقوم بمعالجة جميع شكاوى العمالء ومالحظاتهم، 
من خالل بوابة مخصصة للتعامل مع الشكاوى باإلضافة إىل اجتماعات وتقارير 
منتظمة. ويوفر النظام القدرة عىل تتبع جميع مراحل الشكاوى عن كثب لضمان 
اتخاذ اإلجراءات المناسبة لمعالجة أي مخاوف لدى العمالء قد تؤثر عىل تجربة 

العمالء اإلجمالية ورضاهم. 

يقوم قسم خدمة العمالء برفع األسباب الجذرية للشكاوى الخاصة باألطراف 
ي تم تحديدها، إىل لجان خاصة تقوم بإجراء تحقيقات مفصلة، وتحديد  المعنية وال�ت
المجاالت اإلشكالية وتصحيح المخاوف من خالل تحسينات العملية وتطوير عملية 

العمل مما يضمن حصول عمالئنا عىل أفضل تجربة للعمالء ويؤدي إىل تحقيق 
مستويات عالية من خدمة العمالء. ويقوم فريق خدمة العمالء المتخصص لدينا 

ي الموقع مع العمالء ذو الحسابات الرئيسية لمجموعة التصنيع 
بزيارات منتظمة �ف

ي جميع أنحاء العالم، مما يوفر للعمالء القدرة 
لتعزيز عالقاتنا التجارية طويلة األمد �ف

عىل مناقشة مخاوفهم وأفكارهم بمزيٍد من التفصيل حول كيفية تفوق مجموعة 
التصنيع عىل منافسينا. 

ي عام 
ي رضا العمالء بلغت 84% �ف

حققت مجموعة التصنيع درجة إجمالية �ف
ي جميع 

ف �ف ي تحقيق التم�ي
ي االستمرار �ف

2019. وتماشًيا مع رغبة مجموعة التصنيع �ف
كت األطراف  المجاالت، تولت خدمة العمالء بمجموعة التصنيع زمام المبادرة وأ�ش

ف واتباع نهج شامل  ك هو التم�ي ي جميع أنحاء المؤسسة بهدف مش�ت
المعنية �ف

ي إطار تنفيذ المبادرات 
ي �ف

وع "خارطة طريق إرضاء العمالء" الذي يأ�ت وقيادة م�ش
ي رضا العمالء. 

ف �ف اتيجية لتعزيز تجربة أفضل للعمالء والتم�ي االس�ت

: ي خدمات الدعم الف�ف

%81.8

الخدمات اللوجيستية 
والتعبئة:

%84.4

المبيعات وتأكيد 
الطلبات:

%80.7

المنتجات: 

%89.7

خدمات العمالء:

%77.9

كة: التصنيع ك�ش

%82.1

 : رضا العمالء الكلي

%84
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التكنولوجيا واالبتكار

ي الجبيل إىل تطوير حلول متعددة االستخدامات 
من خالل مركز األبحاث �ف نهدف 

ي منشآتنا ذات المستوى العالمي 
ي خلق مستقبل مستدام. ويمكننا �ف

تساهم �ف
للتكنولوجيا واالبتكار تطوير تطبيقات جديدة وتقنيات معالجة جديدة.

يقدم مركز التكنولوجيا واالبتكار بمجموعة التصنيع أربــع خدمات رئيسية:

البحث والتطوير

اختبار الخدمات

ي الدعم الف�ف

التدريب

اتيجية، يتب�ف  ا مع الرؤية السعودية 2030 ومتطلبات مجموعة التصنيع االس�ت
ً
اتساق

مركز التكنولوجيا واالبتكار أنظمة وأساليب حديثة ومتقدمة لتطوير المنتجات وتوف�ي 
كة. ي إىل جميع قطاعات األعمال بال�ش الدعم الف�ف

ويسىع مركز التكنولوجيا واالبتكار باستمرار نحو تطوير منتجات وعمليات وحلول 
جديدة للتخفيف من أثر التحديات البيئية. وحصل المركز مؤخًرا عىل مفاعل معمىلي 

اتيجية مجموعة التصنيع  ي مع اس�ت
لتطوير درجات بلمرة كيميائية جديدة بالتماسش

للتقدم من مستهلكة للتكنولوجيا إىل صانعة لها.

اكمة لعلمائنا منتجات وخدمات شاملة ومتطورة ومتسقة لجميع  ة الم�ت توفر الخ�ب
كات التابعة لمجموعة التصنيع. ويقدم قسم التكنولوجيا واالبتكار بمجموعة  ال�ش

 ، ي
ي كومبا�ف ي آر أيه أس تكنولو�ب كة إن آي �ب التصنيع، الذراع التجاري الذي يمثلة �ش

 . ي حلواًل وخدمات تكنولوجية للسوق الخار�ب

نقطة ضوء:
االبتكارات اإلبداعية والحلول المستدامة

يتصدر مركز التكنولوجيا واالبتكار بمجموعة التصنيع االبتكارات اإلبداعية 
ي يواجهها العالم.  والحلول المستدامة للتعامل مع التحديات الحالية ال�ت

ن ي جديد لتحس�ي ي عام 2019، أطلقنا منتج ديبال وهو حل تكنولو�ب
 و�ن

بة من ندرة ي الزراعة. ويخّفف ديبال المحّسن لل�ت
 كفاءة استخدام المياه �ن

ق  ي المملكة العربية السعودية ومنطقة ال�ش
ي تشتد الحاجة إليها �ن المياه ال�ت

األوسط.

ُيذكر أن ديبال معتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة ويوفر 30% عىل األقل 
ي الري.

من المياه المستخدمة �ن

ي نهاية عمره 
بة الزراعية بعد تحلله �ن ل حيوًيا وغ�ي ضار لل�ت

ّ
ديبال منتج يتحل

. ي
ا�ن االف�ت

 



71 كة التصنيع 2019 تقرير االستدامة الخاص ب�ش

إدارة سلسلة التوريد

ي استدامة ونمو 
اء تساهم بشكٍل كب�ي �ف مجموعة التصنيع أن عمليات ال�ش تدرك 

المؤسسة. وعىل هذا النحو، فإننا نضمن أننا نراجع ونحسن باستمرار إدارة سلسلة 
التوريد لدينا، وذلك من خالل االتصال مع جميع موردي المواد الخام وخطوط 
كات الصناعية الحكومية ذات الصلة. ، وكذلك السلطات وال�ش ف أنابيب األوليف�ي

ف واللوائح واالتفاقيات الدولية المعمول بها،  ام موردينا بجميع القوان�ي ف نضمن ال�ت
ي سياسة أخالقيات 

ي سلسلة التوريد �ف
مون بضمان دمج العوامل البيئية �ف ف ونحن مل�ت

اء العامة. وينطبق ذلك عىل جميع العقود  وط وأحكام ال�ش العمل ووثيقة �ش
اتيجية. ونطالب موردينا بأداء األعمال التجارية بنفس الطريقة  يات االس�ت والمش�ت

ي نتبعها: أخالقًيا وبما يتفق مع جميع اللوائح البيئية المعمول بها. ال�ت

ي سلسلة التوريد. وأثناء مرحلة 
ي هذه السياسة، نرفع الوعي بالعوامل البيئية �ف

و�ف
الفرز، يضمن استبيان أداء الموردين لدينا خضوع الموردين لعملية تأهيل متعددة 
اء لدينا مع قيم البيئة والصحة والسالمة  المراحل تعمل عىل مواءمة عمليات ال�ش

واألمن.

ي عام 2019، أكملنا عملية التخطيط الستمرارية األعمال وحددنا مخاطر سلسلة 
و�ف

التوريد. وحسّنا أيًضا أداة رؤية سلسلة التوريد من خالل دمجها مع تخطيط الشحن 
لتتبع الشحن بشكٍل أفضل مما يضمن خدمة عمالء أفضل ومعالجة سهلة للطلبات. 
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الملحق "أ": 

االختصارات

BAالبوتيل أكريليت

BATأفضل األساليب المتاحة

CLPي
ترقية السلم الوظي�ف

CSRالمسؤولية المجتمعية المؤسسية

DCAف جمعية األطفال المعوق�ي

EHSSالبيئة والصحة والسالمة واألمن

 EMSنظام اإلدارة البيئية

ESGالجوانب البيئة واالجتماعية والحوكمة

 GHGالغازات الدفيئة

GPCAوكيماويات والكيماويات ي للب�ت االتحاد الخلي�ب

GRIالمبادرة العالمية إلعداد التقارير

G-SQASوكيماويات والكيماويات ي للب�ت ي االتحاد الخلي�ب
نظام تقييم االستدامة والجودة �ف

IMRSنظام تصنيف اإلدارة المتكامل

JAMA’Aلجنة الجبيل للطوارئ 

KPIمؤ�ش األداء الرئيسي

L&Dالتعلم والتطوير

LCالمحتوى المحىلي

LOTOالقفل ووضع العالمات

LTIFRمعدل تكرار اإلصابات المهدرة للوقت

PDHوبان ف من ال�ب نزع الهيدروج�ي

PEف البوىلي إيثيل�ي

PPف البوىلي إيثيل�ي

PPEمعدات الوقاية الشخصية

PSMإدارة سالمة العمليات

RCالرعاية المسؤولة

SAPالبوليمر فائق االمتصاص

SARالريال السعودي

SBUوحدة األعمال المتخصصة

SDGsأهداف التنمية المستدامة

TPCوكيماويات كة التصنيع للب�ت �ش

TRIFRإجماىلي معدل تكرار اإلصابات القابلة للتسجيل

TTTف تدريب المدرب�ي
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الملحق "ب": 

 فهرس محتويات
المبادرة العالمية إلعداد التقارير

. يتوافق هذا التقرير مع معاي�ي المبادرة العالمية إلعداد التقارير: الخيار األساسي

بالنسبة لخدمة اإلفصاحات الجوهرية، فقد أكدت المبادرة العالمية إلعداد التقارير 
صحة فهرس محتوى معاي�ي المبادرة العالمية إلعداد التقارير وإفصاحات الجوانب 

ف التقرير،  ي م�ت
الجوهرية 40-102 إىل 49-102 وتتوافق مع األجزاء الخاصة بها �ف

ية من التقرير. ف وقد تم تنفيذ هذه الخدمة عىل النسخة اإلنجل�ي

ةاإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير أرقام الصفحات و/أو عناوين URL و/أو اإلجابات المبا�ش

GRI 101: أساسيات 2016

اإلفصاحات المعيارية العامة

GRI 102: اإلفصاحات المعيارية 
العامة 2016

ملف المؤسسة

كة التصنيع الوطنية )التصنيع(1-102 اسم المؤسسة �ش

10-29-102 األنشطة، والعالمات التجارية، والمنتجات، والخدمات

36-102 موقع المقر الرئيسي

11-46-102 موقع العمليات

ي
59-102 الملكية والشكل القانو�ف

ي يعمل بها البنك 11-66-102 األسواق ال�ت

11-76-102 حجم المؤسسة

ف اآلخرين ف والعامل�ي 849,51-102 معلومات عن الموظف�ي

60, 62, 971-102 سلسلة التوريد

ي المؤسسة وسلسلة التوريد الخاصة بها
ة �ف ات كب�ي ة.10-102 تغي�ي ات كب�ي ال توجد تغي�ي

ازي كة 11-102 المبدأ أو النهج االح�ت ازي بصورة رسمية، ولكن ال�ش لم تعتمد مجموعة التصنيع المبدأ االح�ت
ر يلحق بعملياتها  تتبع اإلجراءات الموصوفة قانوًنا لمنع أو الحد من أي �ف

ي قد ت�ف بالبيئة أو األشخاص أو المجتمعات. وال�ت

19 12-102 المبادرات الخارجية

 1311-102 عضوية الروابط

اتيجية االس�ت

5-144-102 بيان من كبار صانىعي القرار

اهة ف األخالقيات وال�ف

167-102 القيم والمبادئ والمعاي�ي وقواعد السلوك

الحوكمة

13, 1863-102 هيكل الحوكمة وتكوينه

اك أصحاب المصلحة إ�ش

4016-102 قائمة مجموعات أصحاب المصلحة

ف بعقود عمل فردية رسمية. وال توجد41-102 اتفاقيات المفاوضة الجماعية  يحطف جميع الموظف�ي
ي المملكة

ف السائدة �ف  اتفاقيات مفاوضة جماعية حسب القوان�ي
العربية السعودية

4216-102 تحديد واختيار أصحاب المصلحة

اك أصحاب المصلحة 4316-102 النهج المتبع تجاه إ�ش

4418-102 الموضوعات والمخاوف الرئيسية المثارة

ممارسة إعداد التقارير
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ي البيانات المالية الموحدة
ف أي 45-102 الكيانات المدرجة �ف تشمل البيانات المالية أنشطة مجموعة التصنيع. لم يتم تضم�ي

جهة أخرى.

17، 4618-102 تعريف محتوى التقرير ونطاق الموضوعات

4718-102 قائمة بالموضوعات الرئيسية

ال يوجد48-102 إعادة صياغة المعلومات

ي إعداد التقارير
ات �ف ي إعداد التقارير49-102 تغي�ي

ة �ف ات كب�ي ال توجد تغي�ي

ة إعداد التقارير 502019-102 ف�ت

512018-102 تاريــــخ أحدث تقرير

سنوية52-102 دورة إعداد التقارير

533-102 جهة االتصال الخاصة باألسئلة المتعلقة بالتقرير

5473-102 مطالبات التقارير وفًقا لمعاي�ي المبادرة العالمية إلعداد التقارير

76-5573-102 فهرس محتويات معاي�ي المبادرة العالمية إلعداد التقارير

ي ي56-102 التأكيد الخار�ب ال يوجد تأكيد خار�ب

ةاإلفصاحمعيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير أرقام الصفحات و/أو عناوين URL و/أو اإلجابات المبا�ش

Material Topics

GRI 200 Economic Standard Series

األداء االقتصادي

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 164-103 �ش

 264-103 نهج اإلدارة ومكوناته

364-103 تقييم نهج اإلدارة

ة المنتجة والموزعةGRI 201: األداء االقتصادي 2016 164-201 القيمة االقتصادية المبا�ش

ي السوق
التواجد �ف

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 161-103 �ش

261-103 نهج اإلدارة ومكوناته

361-103 تقييم نهج اإلدارة

ي السوق 2016
ف من المجتمع المحىليGRI 202: التواجد �ف ف المعين�ي 261-202 نسبة كبار الموظف�ي

ة ات االقتصادية غ�ي المبا�ش التأث�ي

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 59-156-103 �ش

59-256-103 نهج اإلدارة ومكوناته

59-356-103 تقييم نهج اإلدارة

ات االقتصادية غ�ي  GRI 203: التأث�ي
ة 2016 المبا�ش

59-156-203 استثمارات البنية التحتية والخدمات المدعومة

ة ة الكب�ي ات االقتصادية غ�ي المبا�ش 59-256-203 التأث�ي

اء ممارسات ال�ش

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 160-103 �ش

260-103 نهج اإلدارة ومكوناته

360-103 تقييم نهج اإلدارة

اء 2016 فGRI 204: ممارسات ال�ش 160-204 نسبة اإلنفاق عىل الموردين المحلي�ي

مكافحة الفساد

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 166-103 �ش

266-103 نهج اإلدارة ومكوناته

366-103 تقييم نهج اإلدارة

366-205 حوادث الفساد المؤكدة واإلجراءات المتخذةGRI 205: مكافحة الفساد 2016

GRI 300 سلسلة المعاي�ي البيئية

المواد

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 134-103 �ش

234-103 نهج اإلدارة ومكوناته

334-103 تقييم نهج اإلدارة

234-301 مواد المدخالت المعاد تدويرها الُمستخدمةGRI 301: المواد 2016

الطاقة
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ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 129-103 �ش

229-103 نهج اإلدارة ومكوناته

329-103 تقييم نهج اإلدارة

129-302 استهالك الطاقة داخل المؤسسةGRI 302: الطاقة 2016

229-302 استهالك الطاقة خارج المؤسسة

329-302 كثافة الطاقة

429-302 الحد من استهالك الطاقة

المياه

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 132-103 �ش

232-103 نهج اإلدارة ومكوناته

332-103 تقييم نهج اإلدارة

132-303 سحب المياه حسب المصدرGRI 303: المياه 2016

332-303 المياه الُمعاد تدويرها واستخدامها

االنبعاثات

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 28-126-103 �ش

29-226-103 نهج اإلدارة ومكوناته

30-326-103 تقييم نهج اإلدارة

ة )نطاق GRI 305)1: االنبعاثات 2016 31-126-305 انبعاثات الغازات الدفيئة المبا�ش

ة الناتجة عن استهالك الطاقة )نطاق 2( 32-226-305 انبعاثات الغازات الدفيئة غ�ي المبا�ش

31-426-305 كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة

31-526-305 تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة

ة األخرى يت )SOX( وانبعاثات الهواء الكب�ي ف )NOX( وأكاسيد الك�ب وج�ي 728-305 أكاسيد الني�ت

النفايات السائلة والمخلفات

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 36-134-103 �ش

37-234-103 نهج اإلدارة ومكوناته

38-334-103 تقييم نهج اإلدارة

GRI 306: النفايات السائلة والمخلفات 
2016

235-306 المخلفات بحسب النوع وطريقة التخلص منها

ة 335-306 االنسكابات الكب�ي

ي
االمتثال البي�ئ

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 137-103 �ش

237-103 نهج اإلدارة ومكوناته

337-103 تقييم نهج اإلدارة

ي 2016 ف واللوائح البيئيةGRI 307: االمتثال البي�ئ 137-307 عدم االمتثال للقوان�ي

ي للمورد
التقييم البي�ئ

ح الموضوع الجوهري ونطاقه GRI 103: نهج اإلدارة 2016 160-103 �ش

260-103 نهج اإلدارة ومكوناته

360-103 تقييم نهج اإلدارة

ي للمورد 2016 160-308 الموردون الجدد الذين تم فحصهم باستخدام المعاي�ي البيئيةGRI 308: التقييم البي�ئ

GRI 400 سلسلة المعاي�ي االجتماعية

التوظيف

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 151-103 �ش

251-103 نهج اإلدارة ومكوناته

351-103 تقييم نهج اإلدارة

ف الجدد ومعدل ترك العملGRI 401: الوظائف 2016 ف الموظف�ي 151-401 تعي�ي

ي أو المؤقت
ي الدوام الجز�ئ

ي ال تمنح لموظ�ف ي الدوام الكىلي وال�ت
253-401 المزايا المقدمة لموظ�ف

355-401 اإلجازة الوالدية

الصحة والسالمة المهنية
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ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 44-142-103 �ش

44-242-103 نهج اإلدارة ومكوناته

44-342-103 تقييم نهج اإلدارة

GRI 403: الصحة والسالمة المهنية 
2016

2-403 أنواع ومعدالت اإلصابة واألمراض المهنية واأليام المفقودة والتغيب عن العمل 
وعدد الوفيات المرتبطة بالعمل

43

التدريب والتعليم

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 150-103 �ش

250-103 نهج اإلدارة ومكوناته

350-103 تقييم نهج اإلدارة

150-404 متوسط ساعات التدريب السنوية لكل موظفGRI 404: التدريب والتعليم 2016

ف وبرامج المساعدة عىل االنتقال إىل مناصب  2-404 برامج لرفع مستوى مهارات الموظف�ي
أعىل

50

ف الذين يتلقون مراجعات منتظمة عن األداء والتطوير  3-404 النسبة المئوية للموظف�ي

ي
الوظي�ف

52

التنوع وتكافؤ الفرص

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 155-103 �ش

255-103 نهج اإلدارة ومكوناته

355-103 تقييم نهج اإلدارة

فGRI 405: التنوع وتكافؤ الفرص 2016 51، 155-405 تنوع هيئات الحوكمة والموظف�ي
ف عدم التمي�ي

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 155-103 �ش

255-103 نهج اإلدارة ومكوناته

355-103 تقييم نهج اإلدارة

ف 2016 ف واإلجراءات التصحيحية المتخذةGRI 406: عدم التمي�ي 155-406 حوادث التمي�ي

تقييم حقوق اإلنسان

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 155-103 �ش

255-103 نهج اإلدارة ومكوناته

355-103 تقييم نهج اإلدارة

ف عىل سياسات أو إجراءات حقوق اإلنسانGRI 412: تقييم حقوق اإلنسان 2016 255-412 تدريب الموظف�ي

المجتمعات المحلية

ح الموضوع الجوهري ونطاقهGRI 103: نهج اإلدارة 2016 59-156-103 �ش

59-256-103 نهج اإلدارة ومكوناته

59-356-103 تقييم نهج اإلدارة

ات وبرامج التطويرGRI 413: المجتمعات المحلية 2016 59-156-413 عمليات مشاركة المجتمع المحىلي وتقييم التأث�ي

التقييم االجتماعي للموردين

ح الموضوع الجوهري ونطاقه GRI 103: نهج اإلدارة 2016 160-103 �ش

260-103 نهج اإلدارة ومكوناته

360-103 تقييم نهج اإلدارة

GRI 414: التقييم االجتماعي للموردين 
2016

160-414 موردون جدد تم فحصهم باستخدام معاي�ي اجتماعية
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