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التطور مع الحفاظ 
على األصالة

عبد هللا بن محمد السالم
الرئيس التنفيذي

تأسست شركة نماء للكيماويات في عام 1992 
وتطورت لتصبح أحد أبرز منتجي المواد الكيميائية 

في منطقة الشرق األوسط. وتزود الشركة عمالءها 
بالمنتجات عالية الجودة بما يسهم في تحقيق أكبر 

اإليرادات لجميع أصحاب المصلحة من خالل نمو 
الشركة االستراتيجي.

شركة نماء للكيماويات

www.nama.com.sa
سنة التأسيس: 1992
عدد الموظفين: 390

القيمة السوقية: 555 مليون ريال سعودي

وقال عبد هللا بن محمد السالم، الرئيس التنفيذي لشركة نماء 
للكيماويات: 

“تعد الجودة أولويًة لنا ولعمالء شركتنا، ولذلك نسعى إلى 
التميز كشركة مصنعة ومزودة لمنتجات عالية الجودة على 

المستويين اإلقليمي والدولي من خالل إتباع أفضل الممارسات 
الدولية في كافة عملياتنا.”

بدأت نماء للكيماويات عملياتها في عام 1995 بوحدة لتصنيع 
30,000 طن من حبيبات الصودا ثم أضافت في عام 1999 

وحدة أخرى لإلنتاج راتنجات اإليبوكسي بطاقة تصل إلى 20,000 
طن ثم تحولت نماء، خالل فترة زمنية قصيرة، إلى شركة 

عالمية لتصنيع حبيبات الصودا وراتينجات اإليبوكسي وغيرها 
من المنتجات. وكان يتم استيراد هذه المواد من عدة دوٍل قبل 
أن تبدأ شركة نماء بتصنيعها، وتساعد نماء في تعزيز المحتوى 

المحلي حيث أن أكثر من 50% من المواد الخام المستخدمة في 
عملياتها تنتج في المملكة العربية السعودية. 

تركز شركة نماء على ثالث قطاعات - التعدين وإنتاج النفط، 
والتطبيقات الصناعية، واإلنشاءات. وتماشيًا مع رؤية المملكة 

العربية السعودية 2030، يثق السالم بأن شركة نماء تساهم 

تلعب تداول السعودية دورًا 
فعااًل ومحوريًا إذ تتيح لنا 
تحقيق نظام مرن وقوي
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تمتلك شركة نماء للكيماويات 
حصة رئيسية ضمن سوق 

اإليبوكسي في منطقة الشرق 

في خدمة أهداف الرؤية المتمثلة في تنويع االقتصاد. تعمل 
الشركة على االستفادة من مكانتها بما يحقق دعم رؤية 

المملكة من خالل التعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج تطوير الصناعة 

الوطنية والخدمات اللوجستية.

ساهمت الخطوات والتعديالت األخيرة التي أجرتها تداول 
السعودية في تعزيز شركة نماء للكيماويات إلجراءاتها الحالية 

في اإلدارة بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وقال 
السالم: “حان الوقت لتكتشف الشركات السعودية وتتعلم 
أفضل الممارسات المتبعة في األسواق المتطورة وسيدعم 

ذلك من جهودنا في مجال اإلدارة. هذا وتلعب تداول السعودية 
دورًا فعااًل ومحوريًا إذ تتيح لنا تحقيق نظاٍم مرن وقوي.”

حددت االستراتيجية الخمسية لشركة نماء األمور المطلوبة 
لتحقيق النمو، ومنها اإللمام بمستجدات السوق العالمية التي 

يحتمل أن تؤثر على صناعة الكيماويات. ووفقًا لنماء ينبغي 

أن يكون قادة هذا القطاع على استعداد لتغيير هيكل األعمال 
في أي مرحلة بما يتماشى مع المعايير العالمية لتحقيق النجاح 
في هذه الصناعة، وتعتبر الشركة أن تنفيذ ممارسات حوكمة 

الشركات البيئية واالجتماعية أمر ضروري في هذه العملية.

تحرص شركة نماء للكيماويات على حماية البيئة من خالل 
تدابيرها المتنوعة، وتشارك في برنامج الرعاية المسؤولة وحماية 

البيئة الخاضع لمواصفات ومعايير الهيئة الملكية للجبيل وينبع 
لضمان عدم تأثير عملية اإلنتاج الكلي وتطوير وشحن المواد 
على البيئة بشكل سلبي. وبما يعكس األولويات المشتركة 

ألصحاب المصلحة، أشار السالم: “باعتبارنا أحد أعضاء مجتمع 
الجبيل، يبذل جميع المستثمرين جهودًا فعالة للمساهمة 

اإليجابية في البيئة. ورغم ذلك، تواصل نماء تذكير المستثمرين 
بأهمية تحمل المسؤولية االجتماعية من خالل توفير برامج 

تعليمية تعمل على رفع مستوى الوعي حول كيفية المساهمة 
اإليجابية في المجتمع.”

قطاع المواد األساسية
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وبالتطلع نحو المستقبل، تسعى نماء للكيماويات لتوفير منتجات 
مبتكرة من خالل تطبيق الرقمنة في عملياتها ونشر التكنولوجيا 

كبديٍل فعال وقليل الكلفة من أجل لتطوير المنتجات.

تأسست شركة نماء للكيماويات في عام 1992، وتبيع المنتجات 
الكيماوية والبتروكيماوية في المملكة العربية السعودية، كما 

تصدر منتجاتها إلى نحو 50 دولة. تدعم نماء انتقال المملكة من 
االقتصاد المعتمد على النفط إلى قاعدة صناعية كاملة التنوع. 
وتلعب الشركة دورًا مهمًا في التحول االقتصادي للمملكة من 

خالل استخدام الموارد الطبيعية المحلية، وتوفير فرص عمل 
للمواطنين السعوديين واتباع أكثر المعايير العالمية صرامة 
لمراقبة الجودة وإدارة العمليات. وُيتيح ذلك للشركة توفير 

منتجات عالية الجودة تساهم في تعزيز سالمة وجودة حياة 
األفراد حول العالم. 

تسعى الشركة لتنويع وتوسيع نطاق حضورها العالمي من 
خالل تطويرها لمنتجات جديدة من راتنجات اإليبوكسي. وأبرمت 

الشركة عقدًا طويل األجل مع هانتسمان، أحد رواد العالم 
في صناعة اإليبوكسي، من أجل توريد منتجات اإليبوكسي 
الممتازة لعمالئها في دول االتحاد األوروبي. وتمتلك شركة 

نماء حصة رئيسية من سوق اإليبوكسي في منطقة الشرق 
األوسط، وخاصة مجال صناعة الدهانات والطالء والمواد 

المركبة، باإلضافة إلى توريد المنتجات الكيماوية لشركة أرامكو 
السعودية، وشركات سابك، وصدارة وشيفرون. 

يضمن إدراج نماء في تداول السعودية شفافية الشركة لكل 
من المساهمين والعمالء والموردين وعامة الناس. ويقوم 

مجلس اإلدارة، برئاسة رئيس مجلس اإلدارة األستاذ حازم 
الفردان بدور فعال بتعزيز الشفافية وتأكيد االلتزام بضوابط 

اإلفصاح واإلدارة لضمان المساهمة الفاعلة في نمو االقتصاد 
الوطني وتعزيز القيمة للمساهمين.

ُتعد صناعة اإليبوكسي مخصصة لتلبية احتياجات العمالء، 
وتتميز نماء بالمرونة والتكيف لمواكبة المتطلبات البيئية الناشئة 
في السوق التنافسية العالمية. وتعد الشركة عضوًا في االتحاد 
الخليجي للبتروكيماويات، وتمارس نظام إدارة الرعاية المسؤولة، 

وتشارك في منصة “إيكوفاديس” وهي منصة متخصصة 
بتقييم المسؤولية المجتمعية للشركات من خالل اإلنترنت تقوم 

بمشاركة المعلومات مع العمالء.

تستكشف نماء فرصًا جديدة للنمو من خالل ما توفره رؤية 
المملكة 2030 لجميع الصناعات، حيث توفر ممكنات الدعم 
الصناعية مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي وبرنامج 

التجمعات الصناعية. 

ُتعد نماء للكيماويات شركة سعودية مساهمة تمنح قيمة 
مضافة لالقتصاد الوطني من خالل استخدام الموارد الطبيعية 

المحلية في استراتيجيتها للنمو الديناميكي في مجال المواد 
الكيماوية والبتروكيماوية.

تنتج نماء للكيماويات راتنجات اإليبوكسي واإلبيكلوروهيدرين 
وحبيبات الصودا الكاوية وقلويات الكلور السائلة وحمض 

الهيدروكلوريك وهيبوكلوريت الصوديوم وكلوريد الكالسيوم. 
ويبلغ إجمالي السعة اإلنتاجية لجميع المصانع نحو 360 ألف طن 
متري وتبيع الشركة قسمًا من اإلنتاج محليًا، كما تقوم بالتصدير 

إلى ما يقارب من 50 دولة.

تشارك نماء بفعالية في تعزيز رفاهية المملكة العربية 
السعودية، وكذلك المجتمعات المحيطة بها، من خالل استخدام 

عمليات اإلنتاج األكثر تقدمًا في الصناعة، معًا سنضمن 
مستقباًل مزدهرًا للشركة وأصحاب المصلحة فيها من خالل 

تركيزنا على التسليم السريع لمنتجاتنا وخدمة العمالء والكفاءة 
والنزاهة المطلقة.

تلعب نماء دورًا مهمًا في تحول المملكة من االقتصاد المعتمد 
على النفط إلى قاعدة صناعية كاملة التنوع، من خالل إتباع أكثر 
المعايير العالمية صرامة لمراقبة الجودة وإدارة العمليات لتوفير 

منتجات عالية الجودة تساهم في تعزيز سالمة وجودة حياة 
األفراد حول العالم.

وحازت شركة نماء والشركات التابعة لها على شهادة آيزو 
9001 )نظام إدارة الجودة( وشهادة آيزو 14001 )حماية البيئة( 

وآيزو 18001 )الصحة والسالمة المهنية(، وتشكل معًا نظام 
إدارة متكامل للشركة. وكذلك تهتم نماء بجميع جوانب الصحة 

والسالمة، والقضايا البيئية واالشتراك في برنامج الرعاية 
المسؤولة، لضمان مواكبة منتجاتها لكافة المتطلبات والمعايير 

التي تضعها الهيئات العالمية.

تولي الشركة أهمية خاصة لمواردها البشرية وبرنامج توطين 
الوظائف، وتعمل بشكل مستمر وفقًا لخطط مجلس اإلدارة 

لتوظيف وتطوير الكوادر الوطنية، وتسعى لرفع نسبة التوطين 
في الشركة التي تبلغ حاليًا 52%. وتوظف شركة نماء الشباب 

السعوديين حديثي التخرج للعمل في وظائف فنية متنوعة، 
وتسعى لتأهيلهم من خالل دورات متخصصة مكثفة في 

مجال عملهم الفني ويلي ذلك التدريب العملي لتحقيق أعلى 
مستويات الكفاءة.

 %52 
من القوى العاملة هي من السعوديين 



41

قطاع المواد األساسية


