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االبتكار الصناعي

تأسست شركة التصنيع الوطنية )التصنيع( في عام 
1985 لتكون أول شركة تصنيع مساهمة سعودية 

مملوكة بالكامل للقطاع الخاص. وتركز الشركة على 
اإلنتاج واالستثمار في البتروكيماويات والمعادن 

والتيتانيوم والمنتجات النهائية. وحققت الشركة نموًا 
على مدار األعوام الخمسة والثالثين الماضية لتصبح 
واحدة من أكبر الشركات الصناعية السعودية وواحدة 

من كبرى الشركات التي تستثمر في تصنيع ثاني 
أكسيد التيتانيوم على المستوى العالمي.

شركة التصنيع الوطنية )تصنيع(

 www.tasnee.com
سنة التأسيس: 1985

عدد الموظفين: 3,083
القيمة السوقية: 9.15 مليار ريال سعودي

ويعتمد نجاح شركة التصنيع على موظفيها الذين يتمتعون 
بالخبرة والمهارة وعلى أحدث التقنيات المتطورة والحلول 
المبتكرة التي تعزز قيمة المنتجات والخدمات التي توفرها 

الشركة على المستوى المحلي والخارجي.

يعتبر االبتكار أساس نجاح شركة التصنيع، حيث يسهم قسم 
التكنولوجيا واالبتكار في تطوير أحدث أنظمة وخطط اإلنتاج 

وتوفير الدعم الفني لجميع أقسام الشركة. ويعد تطوير األلواح 
البالستيكية خفيفة الوزن - على سبيل المثال – واحدًا من 

إسهامات الشركة في تعزيز االقتصاد الدائري، مما يحد من 
نفايات المواد البالستيكية التي تستخدم لمرة واحدة بشكل 
كبير. وتشمل المنتجات المبتكرة التي طورتها الشركة مؤخرًا 

مادة ديبال وهي مادة محّسنة للتربة تعمل على الحد من آثار 
قلة المياه في التربة والتي تمثل مشكلة خطيرة في الشرق 

األوسط، وألياف البازلت التي يمكن استخدامها في تصنيع حديد 
التسليح المغطى باإليبوكسي والذي ُيستخدم في أعمال البناء، 

حيث يتميز بمقاومته للصدأ بخالف حديد التسليح المعدني 
العادي.

وبفضل استثماراتها في جميع أنحاء المملكة، وصل إجمالي عدد 
الموظفين السعوديين بالتصنيع في 2020 م عدد 1,533 موظفًا. 
كما توظف الشركة العديد من المواطنين السعوديين في وظائف 

تتطلب معرفة واسعة في مصانع التيتانيوم والماسترباتش في 
مدينة جازان ومنشأة معالجة البالستيك الكبيرة في حائل. وفي 

األعوام األخيرة، نفذت تصنيع برنامجًا إلعادة الهيكلة، مما ساهم 
في تعزيز كفاءة العمل وتحسين األداء التشغيلي والحد من 

النفقات اإلدارية والتسويقية.

وتطمح شركة تصنيع إلى توسيع نطاق وصولها العالمي من 
خالل اغتنام الفرص الصناعية بعناية لالرتقاء بالواقع المعاصر. 

كما تتطلع الشركة إلى ابتكار الحلول المتنوعة في صناعة 
البتروكيماويات وغيرها، مما يسهم في جعل المستقبل أكثر 

ازدهارًا واستدامًة لنا ولكل العالم.

شركة استثمارية تفي بمسؤولياتها تجاه القطاع 
الصناعي على مدار 35 عامًا

تتمتع شركة تصنيع بتاريخ حافل بالنمو واألرباح بفضل التزامها 
بأعلى المعايير المهنية واألخالقية واإلدارية في جميع عملياتها.

لقد تمكنا من اكتساب احترام عمالئنا وشركائنا التجاريين من 
خالل المنتجات والحلول المبتكرة التي نوفرها - من المواد 

الراتنجية والبالستيكية واألصباغ إلى المعادن - إلى مختلف 
القطاعات الصناعية.

ومــن أجــل توســيع نطــاق أعمالهــا وتعزيــز مكانتهــا فــي الســوق، 
تلتــزم الشــركة بالحفــاظ علــى ســالمة الجميــع فــي المناطــق التــي 
تعمــل فيهــا. وهــذا يعنــي أننــا نســعى باســتمرار إلــى تحســين أدائنــا 

علــى المســتوى العالمــي وتعزيــز أســاليب اإلنتــاج المبتكــرة وإرســاء 
أســس االستدامة.

وفي ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم حاليًا، تبرز 
أهمية الجهود التي تبذلها قيادة الشركة وموظفيها لضمان أداء 
مهماتنا وتوفير منتجاتنا إلى أصحاب المصلحة والمجتمع بأكمله 

بشكل مسؤول.

شركة التصنيع هي واحدة من 
أكبر الشركات التي تستثمر في 

تصنيع ثاني أكسيد التيتانيوم على 
المستوى العالمي

1,533
إجمالي عدد الموظفين السعوديين 

في 2020م
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قطاع المواد األساسية


