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 اإلصدار نشرة
 

 "تصنيعال" الوطنية التصنيع شرآة
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 للشركاء في شركة التصنيع الوطنية جديد سهم ٧٦,٠٤٩,٠٥٠ عددل" التصنيع " شركةإصدار

" التصنيع" أساس إصدار سهم واحد من أسهم على" بتروكيماويات تصنيع"للبتروكيماويات 

 سيترتب عليه زيادة والذي"  بتروكيماوياتتصنيع" الشركاء في أسهم من سهم ١,٢٩٨ ابلمق

 تصنيع" ريال سعودي واندماج شركة ٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠ إلى" التصنيع" مال شركة رأس

 ".التصنيع" في شركة بالكامل" بتروكيماويات
 

 المستشار المالي

 

 

 

ا حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمه

مجتمعين ومنفردين كامل  } ١٠{ ، ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة ") الهيئة"والمشار إليها بـ (السعودية 

ار هذه ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصد

المعقول ، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة ، وال تتحمل الهيئة والسوق 

شرة ، وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه الن

 . مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

 

 

 

 

 م٢٠٠٦  /٦  / ١٩الموافق       هـ١٤٢٧ /٥ /  23صدرت هذه النشرة بتاريخ    
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 إشعار هام
 

هذه النشرة لتقديم ") التصنيع"أو شركة " التصنيع"ويشار إليها فيما بعد بـ الشركة أو (أعدت شركة التصنيع الوطنية 

معلومات لمساهميها ليتمكنوا من التصويت على توصية مجلس اإلدارة باالستحواذ على شركة التصنيع الوطنية 

من خالل زيادة " التصنيع"واندماجها في شركة ")  بتروكيماوياتتصنيع"ويشار إليها فيما بعد بـ شركة (للبتروكيماويات 

مقابل أسهم " تصنيع بتروكيماويات"عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح الشركاء في شركة " التصنيع"رأس مال شركة 

 ".تصنيع بتروكيماويات"ملكيتهم في شركة 
 

وعملية االستحواذ واالندماج والزيادة المقترحة " التصنيع"ة تقدم هذه النشرة تفصيالً كامالً عن المعلومات المتعلقة بشرك

تصنيع "لصالح الشركاء في شركة " التصنيع"واألسهم الجديدة المقترح إصدارها من شركة " التصنيع"لرأس مال شركة 

لمساهمين ، وعندما يتم أخذ أصوات ا")التصنيع"الشركة المستهدف االستحواذ عليها ودمجها في شركة " (بتروكيماويات

المنعقدة لهذا الغرض ، ستتم معاملة المساهمين " التصنيع"المسجلين بتاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة 

المصوتين على أساس أن قرارهم أستند إلى المعلومات التي تحتويها هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من 

 .أو هيئة السوق المالية" التصنيع"قع االلكتروني لشركة المقر الرئيسي للشركة أو من المو
 

") المستشار المالي"أو " سامبا"التي يشار إليها فيما بعد بـ (بالتعاقد مع مجموعة سامبا المالية " التصنيع"لقد قامت شركة 

دة وزيادة رأس المال فيما يتعلق بإصدار األسهم العادية الجدي) ز(والمستشارين اآلخرين المذكورين في الصفحة رقم 

 .موضوع هذه النشرة" تصنيع بتروكيماويات"واالستحواذ على شركة 
 

فيما يتعلق بهذا اإلصدار ، ال يوجد أي شخص مفوض بإعطاء أي معلومات أو إيضاحات غير مضمنة في هذه النشرة ، 

أو " التصنيع"رح بها من شركة وإذا تم إعطاء معلومات أو إيضاحات ينبغي عدم االعتماد على أن تلك المعلومات مص

 .مجلس إدارتها
 

إن المعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرة تعبر عن الواقع كما في تاريخ نشرها ، ما لم يذكر خالف ذلك ، وعلى الرغم 

ال أن من أن الشركة قد توخت الحيطة المعقولة في إعداد هذه النشرة وتعتقد أن المعلومات التي تحتوي عليها صحيحة ، إ

هذا ال يعني أن أية معلومات تحتويها هذه النشرة سوف تظل صحيحة بعد تاريخ إصدار هذه النشرة ، وإن حدثت أية 

أو الشركة " التصنيع"اختالفات فمن الممكن أن تكون جوهرية ، األمر الذي قد يؤثر سلباً على الوضع المالي الفعلي لشركة 

وقيمة األسهم المقترح إصدارها ، وفي حال وجود تغير ملحوظ في أمور " كيماوياتتصنيع بترو"المستهدف االستحواذ عليها 

جوهرية واردة في هذه النشرة أو ظهور أية معلومات إضافية كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار هذه قبل انعقاد الجمعية 

 .العمومية الغير عادية فسوف تقوم الشركة بتقديم نشرة إصدار تكميلية
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تبر هذه النشرة توصية من جانب المستشار المالي أو أي من المستشارين ، بالتصويت لصالح زيادة رأس مال شركة ال تع

، ويتعين على كل من يستلم هذه النشرة " تصنيع بتروكيماويات"وإصدار أسهم جديدة لالستحواذ على شركة " التصنيع"

 .اء تقييمه المستقل للمعلومات التي تحتوي عليها هذه النشرةالحصول على ما يحتاج إليه من مشورة مهنية مستقلة وإجر
 

لم يتم اتخاذ أي إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه النشرة أو األسهم المقترح إصدارها في أية دولة أخرى سوى المملكة العربية 

ى هذه النشرة أن يالحظ السعودية ، ويمنع صراحة استخدام هذه النشرة في أي دولة أخرى ، وتطلب الشركة من كل من يتلق

هذه القيود ويراعيها تماشياً مع متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن الهيئة ، فقد تقدمت الشركة للهيئة بطلب قبول 

األسهم المقترح إصدارها بموجب هذه النشرة في سجل المساهمين الرسمي يدخل في حيز التنفيذ في حال وافقت الجمعية 

من خالل زيادة رأس المال عن " تصنيع بتروكيماويات"على االستحواذ على شركة " التصنيع"عادية لشركة العامة غير ال

 .طريق إصدار هذه األسهم كما هو مطروح في هذه النشرة
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 البيانات المنظورة
 

نات منظورة ، وتشمل هذه البيانات على البيانات المتضمنة في هذه النشرة والتي ال تعبر عن حقائق تاريخية تعتبر بيا

كما تشمل على اآلثار " تصنيع بتروكيماويات"و " التصنيع"األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التجارية لشركتي 

 .المتوقعة والمترتبة عن االندماج
 

والتعابير " المأمول"، " المتوقع" ، "تقديرات"، " يستهدف"، " يرى"، " خطط"، " يرغب"، " يتوقع"، " متوقع"الكلمات مثل 

 .المشابهة تشير دائماً إلى البيانات المنظورة
 

البيانات المنظورة هذه غير مضمون تحقيقها في المستقبل وهي معرضة للمخاطر والمتغيرات ، األمر الذي يمكن أن يسبب 

 .المنظورةنتائج فعلية تختلف بشكل ملموس عن النتائج المأمولة المضمنة في البيانات 
 

األسهم الجديدة " تصنيع بتروكيماويات"أسهم جديدة بغرض االستحواذ على شركة " التصنيع"لذا ، لتقييم مقترح إصدار شركة 

في هذه " عوامل المخاطرة"يجب الوضع في االعتبار المخاطر والمتغيرات المذكورة أعاله وغيرها في القسم المعنون 

 .النشرة
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 اتإقرار
 

" التصنيع"وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية المنصوص عليها في قواعد التسجيل واإلدراج ، يقر مجلس إدارة شركة 

 -:بالتالي
 

ال يوجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحتها الشركة خالل السنتين  •

علقة بإصدار أو بيع أي أوراق مالية باإلضافة إلى أسماء أي من السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج المت

أعضاء مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارة المقترحين أو كبار التنفيذيين أو القائمين بالترويج أو الخبراء الذين 

 .حصلوا على أي من تلك الدفعات أو المنافع

الً بحق خيار ، بما في ذلك العوض الذي تم أو سيتم ال يوجد أي رأس مال للشركة أو أي تابع له يكون مشمو •

 .مقابله منح الحق

يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً ) بما في ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها(ال يوجد أي دعوى قضائية أو مطالبة  •

 ٢٠٠٢ , ٢٠٠١على أعمال الشركة علماً بأن الشركة لديها اعتراضات على الربوط الزكوية النهائية لألعوام 

 .   م وال تعتقد الشركة أن لها تأثيرات جوهرية على أعمال الشركة ٢٠٠٣و

 .ال يوجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة النشاط •

ال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة اإلصدار يكون فيه للرئيس التنفيذي أو  •

 أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريب من هؤالء المذكورين مصلحة جوهرية ويكون مهماً للمدير المالي أو ألحد

 .ألعمال الشركة

أو أي شخص متعاون " التصنيع"قائم ما بين شركة ) بما في ذلك أي تعويض(ال يوجد أي اتفاق أو ترتيب تفاهم  •

تصنيع "حاليين أو السابقين لشركة معها ، وأي من أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو السابقين أو الشركاء ال

 .، لها عالقة بعملية االستحواذ أو االندماج المطروحة في هذه النشرة" بتروكيماويات

بأن لديها إمكانيات كافية لتمويل حاجتها من رأس المال العامل لإلثنى عشرة شهراً التالية من " التصنيع"تقر شركة  •

 .تاريخ نشرة اإلصدار

 . أنه ال توجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو أصول جوهرية خارج المملكة "التصنيع"تقر شركة  •

تؤكد الشركة عدم حدوث أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً على الوضع  •

 .المالي للشركة خالل األشهر األثني عشر األخيرة السابقة لتاريخ نشر نشرة اإلصدار هذه 

" التصنيع"أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري لشركة يقر  •

 . م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار١/١/٢٠٠٦ إلى الفترة من ة م باإلضاف٢٠٠٥ و ٢٠٠٤خالل العامين الماليين 

جعة دون إجراء تعديل جوهري عليها يؤكد أعضاء المجلس استخراج المعلومات المالية من القوائم المالية المرا •

 وأن القوائم المالية تم إعدادها ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
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 دليل الشركة ومستشاريها
 

 :اسم الشركة ومقرها الرئيسي 

 شركة التصنيع الوطنية -

  ١٠١٠٠٥٩٦٩٣سجل تجاري رقم  -

   المملكة العربية السعودية١١٤٩٦ الرياض – ٢٦٧٠٧ب .ص -
 

 :مجلس اإلدارة 

 الرئيس    مبارك بن عبداهللا الخفرة / المهندس

 عضواً    مؤيد بن عيسى القرطاس / الدكتور

 عضواً    طارق بن عثمان القصبي / المهندس

 عضواً    فهد بن عبداهللا المبارك / الدكتور

 ضواًع    إحسان بن علي بوحليقة / الدكتور

 عضواً   عبداهللا بن عبدالرحمن الطاسان / المهندس

 عضواً    طالل بن علي الشاعر / الدكتور

 عضواً    صالح جميل مالئكة / الدكتور
 

 :المدير العام 

 مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدكتور

  ١١٤٩٦ الرياض – ٢٦٧٠٧ب .ص,  شركة التصنيع الوطنية  

  المملكة العربية السعودية 

  ٤٧٧٠٨٩٨: فاكس  , ٤٧٦٧١٦٦: هاتف 

  

 :الممثل المعتمد للشركة  

 فراج بن منصور أبو اثنين/ األستاذ 

 نائب المدير العام

  ١١٤٩٦ الرياض – ٢٦٧٠٧ب .ص,  شركة التصنيع الوطنية  

  المملكة العربية السعودية 

  ٤٧٧٠٨٩٨: فاكس  , ٤٧٦٧١٦٦: هاتف 
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 : المستشار المالي 

  المملكة العربية السعودية- ١١٤٢١ الرياض – ٨٣٣ب .ص  ,  مجموعة سامبا المالية

  ٤٧٩٩٤٠٢:   فاكس - ٤٧٧٤٧٧٠: هاتف 
 

 :المصارف الرئيسية 

 المملكة العربية - ١١٤٨١ الرياض – ٣٥٣٣ب .ص,  البنك السعودي لالستثمار  -

 السعودية

  ٤٧٧٦٧٨١:  فاكس - ٤٧٧٨٤٣٣: هاتف 

   

  المملكة العربية السعودية- ١١٤٢١ الرياض – ٨٣٣ب .ص,  مجموعة سامبا المالية  -

  ٤٧٩٩٤٠٢:  فاكس - ٤٧٧٤٧٧٠: هاتف 

 
  المملكة العربية السعودية- ١١٥٥٤ الرياض – ٥٦٠٠٦ب .ص,  البنك السعودي الفرنسي  -     

  ٤٠٤٢٢١١:  فاكس - ٤٠٤٢٢٢٢: هاتف 

 

 :مراجع الحسابات 

م إلى ٢٠٠٠/٢٠٠١ن الفترة م( بكر أبو الخير وشركاه –ديلوت وتوش  -

 )م٢٠٠٤/٢٠٠٥

  المملكة العربية السعودية- ١١٤١١ الرياض – ٢١٣ب .ص

  ٤٦٣٠٨٦٥:  فاكس - ٤٦٣٠٠١٨: هاتف 

 

 )م إلى اآلن٢٠٠٥/٢٠٠٦الفترة من ( الجريد وشركاه –برايس واترهاوس  -
 

  المملكة العربية السعودية- ١١٤٨٢ الرياض – ٨٢٨٢ب .ص

  ٤٦٥١٦٦٣:  فاكس - ٤٦٥٤٢٤٠: هاتف 
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 ملخص اإلصدار وزيادة رأس المال

 

 الوضع القائم -١
 

 شركة التصنيع الوطنية :    اسم الشركة المصدرة لألسهم 
 

 "التصنيع" :   االسم التجاري للشركة المصدرة لألسهم 
 

  ١١٤٩٦ الرياض – ٢٦٧٠٧ب .ص :    عنوان المركز الرئيسي للشركة 
 

 م١٩٨٥ :       تاريخ التأسيس
 

  ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠ :       سهم القائمةعدد األ
 

  ريال سعودي ١٠ :      القيمة االسمية للسهم
 

  ريال سعودي١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠ :      رأس المال المدفوع
 

 الوضع المقترح -٢
 

  سهم جديد٧٦,٠٤٩,٠٥٠ :   ) الجديدة(عدد األسهم المقترح إصدارها 
 

  ريال سعودي٧٦٠,٤٩٠,٥٠٠ :   القيمة االسمية لألسهم المقتـرح إصدارهـا 

  الزيادة في رأس المال المدفوع–) الجديدة(
 

  سهم٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠ :   إجمالي عدد األسهم القائمة بعد إصدار 

 األسهم الجديدة
 

تصنيع "كة شراء أسهم بقية الشركاء في شر : استخدامات األسهم المقترح إصدارها 

 "بتروكيماويات
 

 "التصنيع"شركة :ة الدامجةالشرك :     أطراف عملية الشراء  

 "تصنيع بتروكيماويات"شركة :الشركة المندمجة        
 

  سهم١,٢٩٨مقابل " التصنيع"سهم واحد من  :     معادلة تبادل األسهم 

 "تصنيع بتروكيماويات"من         
 

خالل أربعة أشهر من تاريخ موافقة الجمعية  : فترة إتمام عملية االستحواذ واالندماج 

 عامة غير العاديةال
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 أسئلة وأجوبة
 

تصنيع "على شركة " التصنيع"يختص هذا القسم باستعراض األسئلة األكثر شيوعاً وإجابتها فيما يتعلق باستحواذ شركة 

، قد ال تغطي هذه األسئلة واألجوبة كل " التصنيع"في شركة " تصنيع بتروكيماويات"واندماج شركة " بتروكيماويات

 .ة ، ولمزيد من اإليضاحات يمكن الرجوع إلى التفاصيل المضمنة في هذه النشرة والمالحق المرفقةالمعلومات المهم
 

 ما المقصود بعملية االستحواذ؟ :سؤال

عن " تصنيع بتروكيماويات"االستحواذ على كل األسهم المتبقية القائمة الخاصة بشركة " التصنيع"تعتزم شركة  :جواب

تصنيع "المقترح إصدارها بموجب هذه النشرة بأسهم بقية الشركاء في شركة " صنيعالت"طريق عملية تبادل أسهم 

تصنيع " سهم من أسهم الشركاء في شركة ١,٢٩٨لكل " التصنيع"وذلك بمعدل سهم واحد من " بتروكيماويات

دة وبعد إجراء ، وتم تحديد هذا المعدل بناء على تقييم المستشار المالي لكال الشركتين كل على ح" بتروكيماويات

بالكامل ما لها من " تصنيع بتروكيماويات"مفاوضات بين الطرفين ، وبعد االستحواذ سوف يتم دمج شركة 

 ".التصنيع"موجودات وحقوق وما عليها من خصوم والتزامات في شركة 
 

ية  سهماً لصالح بق٧٦,٠٤٩,٠٥٠عدد إجمالي من األسهم يبلغ " التصنيع"ولهذا الغرض سوف تصدر شركة 

مقابل كامل أسهمهم ، وبعد استكمال عملية االستحواذ سيشكل مساهمي " تصنيع بتروكيماويات"الشركاء في شركة 

 .بعد الدمج" التصنيع"من إجمالي أسهم شركة % ٦٧,٣٧نسبة ) قبل الدمج(الحاليين " التصنيع"شركة 
 

 ؟"ماوياتتصنيع بتروكي"االستحواذ على شركة " التصنيع"لماذا ترغب شركة  :سؤال

 :سيفيد بتحقيق اآلتي" تصنيع بتروكيماويات"على شركة " التصنيع"استحواذ شركة  :جواب

% ٥٠,٦٢نسبة " التصنيع" والتي تمتلك فيها " تصنيع بتروكيماويات"و " التصنيع"يشكل هذا االندماج بين شركتي  

من تطوير " التصنيع"، مما سيمكن شركة في مجال المبيعات واألرباح واإلمكانات المالية " للتصنيع"نقلة ممتازة 

 .مشاريع كبيره واالستمرار بالنمو في السنوات المقبلة

لتطوير وإنشاء " تصنيع بتروكيماويات"الخبرات والقدرات المتوفرة لدى شركة " التصنيع"سوف تستثمر شركة  

 .وتشغيل مشاريع جديدة

شركة صناعية كبرى قادرة " التصنيع"راتيجي لتصبح شركة إجماالً سيشكل االندماج بين الشركتين تحقيقاً لهدف إست 

 . على النمو وزيادة الربحية لمصلحة مساهميها واالقتصاد المحلي بشكل عام
 

 في األسهم المقترح إصدارها بموجب هذه النشرة؟" التصنيع"هل سيكتتب مساهمي شركة  :سؤال

مقابل االستحواذ " تصنيع بتروكيماويات"الشركاء في شركة هذه األسهم الجديدة المقترح إصدارها مخصصة لبقية  :جواب

 .ولن يكون هناك أي اكتتاب أو تعامل نقدي في هذه العملية" تصنيع بتروكيماويات"على أسهمهم في شركة 
 



 

 

 ي 

 ما الغرض من حصولي على هذه النشرة؟ :سؤال

 المعلومات الالزمة لتمكينك من اتخاذ وذلك لتوفير" التصنيع"حصولك على هذه النشرة بصفتك مساهم في شركة  :جواب

بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم عادية جديدة " التصنيع"قرار بشأن توصية مجلس إدارة شركة 

، وهذه الوثيقة تتضمن معلومات مهمة " تصنيع بتروكيماويات"تستخدم لالستحواذ على أسهم الشركاء في شركة 

واندماجها " تصنيع بتروكيماويات"ر األسهم الجديدة وعملية االستحواذ على شركة تتعلق بزيادة رأس المال وإصدا

 .، لذا يجب عليك قراءتها بتمعن قبل تصويتك" التصنيع " في شركة 
 

 ما المطلوب الستكمال عملية االستحواذ؟ :سؤال

 المطروحة في جدول" نيعالتص" موافقة الجمعية العمومية غير العادية على توصيات مجلس إدارة شركة -١ :جواب

 .    األعمال الملحق بهذه النشرة

 ".تصنيع بتروكيماويات" عدم معارضة الجهات المقرضة لشركة -٢

 . توقيع اتفاقية الدمج-٣

 ).إن وجدت( تعديل النظام األساسي والسجل التجاري والتراخيص الصناعية ، وأي إجراءات رسمية أخرى -٤
 

 بعد استكمال عملية االستحواذ؟" تصنيع بتروكيماويات"ساهمي شركة ما الذي سيحصل عليه م :سؤال

على زيادة رأس المال من خالل إصدار أسهم " التصنيع"في حال موافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة  :جواب

تصنيع "سوف يحصل بقية الشركاء في شركة " تصنيع بتروكيماويات"جديدة لغرض االستحواذ على شركة 

من إجمالي % ٣٢,٦٣والتي سوف تمثل " التصنيع" سهماً جديداً في شركة ٧٦,٠٤٩,٠٥٠على " وكيماوياتبتر

 .بعد إصدار األسهم الجديدة وزيادة رأس المال والدمج" التصنيع"أسهم شركة 
 

 الحاليين بعد استكمال االستحواذ؟" التصنيع"ماذا سيحدث لمساهمي شركة  :سؤال

بعد " التصنيع"من أسهم شركة % ٦٧,٣٧ما نسبته ) قبل الدمج(الحاليين " التصنيع"شركة سيكون نصيب مساهمي  :جواب

 ").تصنيع بتروكيماويات"أي بعد زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ على (الدمج 
 

 ماذا سينتج عن عملية الدمج؟:   سؤال

وبالتالي ستنتقل ملكية شركة " التصنيع " بالكامل في شركة " ت تصنيع بتروكيماويا" سيتم االستحواذ ودمج شركة :  جواب

في مشاريعها سواء العاملة مثل الشركة السعودية للبولي اوليفينات أو مشاريعها تحت " تصنيع بتروكيماويات "

 " .التصنيع " بالكامل إلى شركة , التنفيذ مثل شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات 

 

 منذ آخر ميزانيه مدققة؟" تصنيع بتروكيماويات"هناك أي تغيير ذو قيمة في الوضع المالي لشركة هل يوجد :   سؤال

 .منذ آخر ميزانيه مدققة " تصنيع بتروكيماويات"ال يوجد هناك أي تغيير ذو قيمة في الوضع المالي لشركة :  جواب
 



 

 

 ك 

 صويت المساهمين؟المتعلقة بعملية ت" التصنيع"ما هي توصيات مجلس إدارة شركة  : سؤال

بالتصويت لصالح زيادة رأس المال وإصدار أسهم " التصنيع"بعد الدراسة المستفيضة أوصى مجلس إدارة شركة  :جواب

" التصنيع"كون عملية الدمج ستعود بالفائدة المرجوة لشركة " تصنيع بتروكيماويات"جديدة لالستحواذ على شركة 

بالتصويت لصالح " التصنيع" باإلجماع التوصية لمساهمي شركة ومساهميها ، ولذا فقد قرر مجلس اإلدارة

التوصيات المذكورة في جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادية الملحق بهذه النشرة وذلك إما بحضوركم 

  . شخصياً أو توكيلكم لمساهم آخر يحق له التصويت حسب نموذج التوكيل الملحق
 

 آلن؟ما الذي يتوجب علي عمله ا :سؤال

 .نرجو منك قراءة هذه النشرة بعناية ، ثم بعد ذلك تدلي بصوتك على التوصيات اآلنفة الذكر :جواب
 

 ما الذي سيحدث في حال عدم إدالئي بصوتي؟ :سؤال

يحث " التصنيع"ضرورية الستكمال عملية االستحواذ ، ومجلس إدارة شركة " التصنيع"إن موافقة مساهمي شركة  :جواب

ساهميها الذين يحق لهم التصويت بممارسة حقهم بالتصويت والمشاركة في عملية اتخاذ القرار من ويشجع جميع م

خالل اإلدالء بأصواتهم في الجمعيات العمومية لشركتهم السيما أن الجمعيات العامة غير العادية والتي عادة ما 

هذه النشرة ، علماً بأن قرارات الجمعية ترتبط قراراتها بأمور إستراتيجية طويلة المدى كما هو الحال في موضوع 

 .العامة الغير عادية تصدر حسب أغلبية األصوات طبقاً لنظام الشركات بالمملكة
 

 هل يجوز لي المشاركة في التصويت دون حضوري شخصياً الجتماع الجمعية؟ :سؤال

اء مجلس اإلدارة أو موظفي من غير أعض" التصنيع"نعم ، يمكن ذلك عن طريق توكيل مساهم آخر في شركة  :جواب

الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك بتعبئة نموذج التوكيل الملحق بهذه النشرة 

 .وتوقيعه والمصادقة على التوقيع من الغرفة التجارية أو أحد البنوك
 

 ما الجهة التي سترد على استفساراتي؟ :سؤال

 :ألي استفسارات ، يرجى االتصال على العنوان التاليعند حاجتك  :جواب

 "التصنيع"شركة التصنيع الوطنية  

  ١١٤٩٦ الرياض – ٢٦٧٠٧ب .ص 

 المملكة العربية السعودية  

  سكرتير مجلس اإلدارة  –عبداهللا محمد الرشيد /  عناية األستاذ- ٤٧٦٧١٦٦: هاتف رقم 



 

 

 ل 

 

 ملخص نشرة اإلصدار
 

 بعض المعلومات المتضمنة بهذه النشرة ، لكنه ال يحتوي على جميع المعلومات التي يجب أن يحتوي هذا الملخص على

تؤخذ في االعتبار قبل إدالئك بصوتك ، لذا من أجل إلمامك بتفاصيل زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة وعملية 

لومات المتضمنة بهذا الملخص مع المعلومات االستحواذ واالندماج التي هي موضوع هذه النشرة ، يجب قراءة جميع المع

 .األخرى المفصلة في هذه النشرة والمالحق المرفقة بها والمراجع المشار إليها بدقة
 

 :وفيما يلي ملخصاً لبعض المعلومات المهمة

 ":التصنيع"خلفية عن شركة  -١

 ٦٠١م وفقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٨٥/هـ١٤٠٥تأسست شركة التصنيع الوطنية في عام 

 مليون ريال كأول شركة صناعية مساهمة سعودية ٦٠٠ برأس مال يبلغ هـ٢٤/١٢/١٤٠٤بتاريخ 

مملوكة بالكامل للقطاع الخاص ، ولقد تم تسجيلها في الرياض بالسجل التجاري رقم 

 كشركة مساهمة سعودية مملوكة للقطاع الخاص ذات نشاط صناعي،وارتفع ١٠١٠٠٥٩٦٩٣

 م بعد حيازتها حصة شركة الشاعر ٢٠/٦/٢٠٠٣ليون ريال في م٧٨٥رأس مال الشركة إلى 

عن ) كريستل(في الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم % ٣٣للتجارة والمقاوالت والبالغة 

 ٣,٧طريق إصدار أسهم شركة التصنيع الوطنية لشركة الشاعر والتي تم االتفاق على أن تكون 

 شركة كريستل وبالتالي مت شركة التصنيع الوطنية بتقيي، بعد أن قام) قبل التجزئة(مليون سهم 

 م  زيادة رأس مال ٣١/١٢/٢٠٠٤، كما تم في % ٦٦فقد زادت ملكية الشركة في كريستل إلى 

 م تم زيادة ٣١/٥/٢٠٠٥ مليون ريال عن طريق حقوق أولية ، وفي ٩٨١إلى " التصنيع"شركة 

 ١٥ذلك عن طريق منح مساهمي الشركة  مليون ريال و١,٥٧٠إلى " التصنيع"رأس مال شركة 

 سهم ويتم تداول أسهمها ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠ سهم وبالتالي زاد عدد األسهم إلى ٢٥سهم مقابل كل 

 ).تداول(في سوق األسهم السعودية 
 

تصنيع "الزيادة المقترحة في رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ على شركة  -٢

 ":بتروكيماويات

سهماً عادياً جديداً ) ٧٦,٠٤٩,٠٥٠(بزيادة رأس مالها من خالل إصدار عدد " تصنيعال"ستقوم شركة  )أ 

%) ٥٠,٦٢نسبة " التصنيع"والتي تمتلك فيها شركة " (تصنيع بتروكيماويات"لبقية الشركاء في شركة 

 ".تصنيع بتروكيماويات"نظير االستحواذ على كل أسهم الشركاء في شركة 

 .اإلصدار الجديد لألسهمال يوجد أي تعامل نقدي لهذا  )ب 

مليون ريال لعدد    ) ١,٥٧٠(من " التصنيع"سيترتب على إصدار األسهم الجديدة زيادة رأس مال شركة  )ج 

سهم ، وذلك بزيادة قدرها    ) ٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠(ريال لعدد ) ٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠(مليون سهم إلى ) ١٥٧(

 .سهم) ٧٦,٠٤٩,٠٥٠(ريال أو ) ٧٦٠,٤٩٠,٥٠٠(



 

 

 م 

 – أي قبل إصدار األسهم الجديدة –القائمين " التصنيع" الشراء ستكون حصة مساهمي بعد إتمام عملية )د 

بعد زيادة رأس المال ، فيما ستكون حصة بقية " التصنيع"من مجموع أسهم شركة %) ٦٧,٣٧(نسبة 

 .بعد زيادة رأس المال" التصنيع"من أسهم شركة %) ٣٢,٦٣" (تصنيع بتروكيماويات"الشركاء في 

تصنيع "الجديدة المقترح إصدارها لصالح الشركاء في شركة " التصنيع"عدد أسهم تم احتساب  )ه 

بأسهم بقية الشركاء " التصنيع" سهماً جديداً وفقاً لمعادلة تبادل أسهم ٧٦,٠٤٩,٠٥٠والبالغة " بتروكيماويات

كاء في  سهم من أسهم الشر١,٢٩٨لكل " التصنيع"تبادل سهم واحد من شركة " تصنيع بتروكيماويات"في 

 ".تصنيع بتروكيماويات"شركة 
 

 :االندماج/أسباب االستحواذ -٣

موقعاً ممتازاً في منطقة الصناعات األولية في مدينة الجبيل " تصنيع بتروكيماويات"تمتلك  

الصناعية بالقرب من الخدمات األساسية مثل مياه التبريد ، الكهرباء ، والمياه العذبة يضم مشروع 

بولي ايثلين وهو مشروع تحت اإلنشاء /ين ، كما سيضم مشروع االيثلينبولي بروبل/البروبلين

إقامة مشاريع " التصنيع"م ، وسيكون بإمكان شركة ٢٠٠٨حالياً ومن المتوقع أن ينتهي في عام 

مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع آخرين في ذلك الموقع ، وتبلغ مساحة الموقع اإلجمالية 

 . بقي منها ما يكفي إلقامة عدد من المشاريع المستقبلية ألف متر مربع٨٢٥حوالي 

، " التصنيع"أكبر مصدر ألرباح شركة " تصنيع بتروكيماويات"في شركة " التصنيع"تشكل حصة  

من زيادة حصتها " التصنيع"ستتمكن شركة " تصنيع بتروكيماويات"من شركة % ١٠٠وبامتالكها 

بولي /لقائم وكذلك زيادة حصتها في مشروع االيثلينبولي بروبلين ا/من أرباح مشروع البروبلين

ايثلين ، والذي من المتوقع أن يكون عالي الربحية ، بناءاً على تقديرات دراسات اقتصاديات 

 .المشروع 

في فعالية ومباشرة " تصنيع بتروكيماويات"من شركة % ١٠٠" التصنيع"سيساهم تملك شركة  

لدمج بدالً من الوضع الحالي والذي يتطلب موافقة مجلس صنع القرارات المهمة في الشركة بعد ا

 .اإلدارة في كل من الشركتين

 .تعزيز المركز المالي وزيادة الربحية للشركة والسهم على المدى البعيد 

إمكانية االستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتوفرة لدى شركة البتروكيماويات في مجال الموظفين  

 .اللوجستيات ، والقدرات التقنية، التشغيل ، التسويق ، 
 

 :التقييم -٤

وقامت شركة " سامبا"بتعيين مجموعة سامبا المالية " تصنيع بتروكيماويات"لقد قامت شركة  

بتعيين البنك األهلي التجاري إلجراء دراسة مستقلة لكل من الشركتين وتحديد القيمة " التصنيع"



 

 

 ن 

 مليون ريال وتتضمن هذه التكاليف عملية ١,٨ج ولقد كلفت عملية الدم,  التبادلية بين الشركتين

 .االستشارات 

بتقييم الشركتين وفق ) المستشار المالي(قامت مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي التجاري  

لألصول العالمية المتعارف عليها ، وكانت نتيجة التقييمين توضح أن معدل التبادل المتفق عليه 

" تصنيع بتروكيماويات" سهم من أسهم شركة ١,٢٩٨مقابل " نيعالتص"وهو سهم واحد من شركة 

 ".التصنيع"يمثل تقييماً في صالح مساهمي شركة 

بما يعادل    " تصنيع بتروكيماويات"سيتم احتساب كل سهم من أسهم بقية الشركاء في شركة  

مقابل " يعالتصن"أي سيتم إصدار واحد سهم (العادية الجديدة " التصنيع"سهم من أسهم ) ٠,٧٧(

 ").تصنيع بتروكيماويات" سهم من أسهم الشركاء في ١,٢٩٨
 

البرنامج الزمني واإلجراءات الرئيسية إلنجاز عملية زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة  -٥

 :االندماج/االستحواذ

 على الزيادة "التصنيع"يتوقع أن يتم إنجاز العملية كاملة بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة 

، وتشمل هذه " تصنيع بتروكيماويات"المقترحة في رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ على شركة 

 :الخطوات ما يلي

موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ  

 ".تصنيع بتروكيماويات"على شركة 

 .من هذه النشرة) ٩(ة االندماج المضمنة في فقرة توقيع اتفاقي 

 موافقة دائني شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

كل حسب " تصنيع بتروكيماويات"الجديدة للشركاء في شركة " التصنيع"إصدار وتسجيل أسهم  

 .حصته

، " التصنيع"تعديل النظام األساسي والسجل التجاري والتراخيص الصناعية واالستثمارية لشركة  

 ".التصنيع"واندماجها في شركة " تصنيع بتروكيماويات"وبالتالي انقضاء شركة 
 

 :االندماج/شروط إنجاز زيادة رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ -٦

عن إصدار األسهم العادية الجديدة وزيادة رأس " التصنيع"عرض نشرة تفصيلية لمساهمي شركة  

وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية " تصنيع بتروكيماويات "المال واالستحواذ على

 .على النشرة

 .على عرض االستحواذ" تصنيع بتروكيماويات"موافقة الشركاء في شركة  

 ".التصنيع"موافقة وزارة التجارة والصناعة على الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لشركة  

 .على تعديل ملكية الشركة" تصنيع بتروكيماويات"شركة عدم معارضة الجهات المقرضة ل 



 

 

 س 

تصنيع "على االستحواذ على شركة " التصنيع"موافقة الجمعية العمومية غير العادية لشركة  

من خالل زيادة رأس المال وإصدار أسهم جديدة حسب ما هو مقترح في هذه " بتروكيماويات

 .النشرة

 
 

 :تفاصيل أخرى -٧

واالسم " شركة التصنيع الوطنية"لية االستحواذ والدمج كما هو حالياً سيظل اسم الشركة بعد عم 

والممثلين فيما بعد " التصنيع"، وسيستمر عدد أعضاء مجلس إدارة شركة " التصنيع"التجاري 

عملية االستحواذ على ما هو عليه حالياً ، ولن يطرأ أي تغيير جوهري على اإلدارة العليا في 

 . عملية الدمج ، وسيتم االحتفاظ بجميع الموظفين السعوديينالشركتين إلى حين إتمام

 .سيظل المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض 
 

 ":تصنيع بتروكيماويات"بشركة " التصنيع"عالقة شركة  -٨

تصنيع "من شركة )  سهم١٠١,٢٣٥,٠٠٠% (٥٠,٦٢حالياً نسبة " التصنيع"تمتلك شركة  

تصنيع "هي المؤسس والمطور لشركة " التصنيع" شركة ، والجدير بالذكر أن" بتروكيماويات

 ".بتروكيماويات

 :وهم" التصنيع"أعضاء من مجلس إدارة " تصنيع بتروكيماويات"يتضمن مجلس اإلدارة في شركة  

 ).رئيس مجلس اإلدارة( مبارك بن عبداهللا الخفرة/ المهندس •

 ).عضو مجلس اإلدارة( مؤيد بن عيسى القرطاس / الدكتور •
 

 :قبل وبعد الدمج" التصنيع"البيانات والمؤشرات المالية الفعلية والمتوقعة لشركة ملخص  -٩
 

 
 التصنيع

  فعلية 

) بدون الدمج(التصنيع 

 متوقعة

 ) بدون الدمج(تصنيع بتروكيماويات 

 متوقعة

 )بعد الدمج(التصنيع 

 متوقعة

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ بماليين الرياالت

 ٣,٤١٩ ٢,١٠٦ ٣,٤١٩ ٢,٨٤٦ المبيعات

 ٧٢٧ ٤٣٤ 517 ٣٧٠ صافي األرباح

 ٩,٨٩٤ ٥,٤٤٠ 8.319 ٦,٨٤٠ إجمالي األصول

 ٣,٧٠٩ ٢,٠٧٦ 3.704 ٣,٠١٨ إجمالي المطلوبات

 ٥,٤٤٩ ٢,٩٤٣ ٢,٤٢٦ ٢,٠٦٧ إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي عدد األسهم   

 )مليون سهم(
٢٣٣ ٢٠٠ ١٥٧ ١٥٧ 



 

 

 ع 

 ٣,١٢ ٢,١٧ ٣,٢٩ ٢,٣٩ )ريال(ربح السهم 

 

 %٤١ )م المتوقعة٢٠٠٦بناء على نتائج عام (يادة في األرباح نتيجة لعملية الشراء الز

 %٣٢,٦ نتيجة لعملية الشراء) قبل الشراء مباشرة(نسبة التخفيف في ملكية مساهمي شركة التصنيع الحاليين 

 %٥- ) م المتوقعة ٢٠٠٦بناء على نتائج (صافي التغيير في ربح السهم نتيجة لعملية الشراء 



 

 

 ف 

 :خالل الستة أشهر السابقة لقبول عرض االندماج" التصنيع"سعر سهم  -١٠

م ١٧/٦/٢٠٠٦عند اإلغالق للستة أشهر السابقة من يوم " التصنيع"فيما يلي عرض لسعر سهم 

: 
 

 سعر السهم بعد التجزئة سعر السهم التاريخ

 ٩٣,٢٥ ٤٦٦,٢٥ م١٧/٦/٢٠٠٦

 ٦٦,٧٥ ٣٣٣,٧٥ م١٧/٥/٢٠٠٦

 ٨٤,٧٥ ٤٢٣,٧٥ م١٧/٤/٢٠٠٦

 ١٣٠,٦ ٦٥٣ م١٨/٣/٢٠٠٦

 ١٧٦,٤ ٨٨٢ م١٨/٢/٢٠٠٦

 ١٧٢ ٨٦٠ م١٧/١/٢٠٠٦
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 هو عملية انتقال ملكية جميع أسهم الشركاء في شركة التصنيع الوطنية :    االستحواذ 

 للبتروكيماويات إلى شركة التصنيع الوطنية     

 

 هو انتقال جميع موجودات وحقوق شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات :     االندماج 
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 "التصنيع" سهم جديد من 76.049.050 :    األسهم المقترح إصدارها
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 عوامل المخاطرة -٢

 

ية بما فيها عوامل المخاطرة دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه النشرة بعنا" التصنيع"يتعين على كل مساهم في شركة 

ومركزها المالي ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وجوهري في حال " التصنيع"المبينة أدناه ، وقد تتأثر شركة 

في الوقت الحالي أنها مهمة ، أو أي ) اإلدارة" (التصنيع"حدوث أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد إدارة شركة 

رى لم يتسنى لإلدارة أن تحددها أو التي تعتقد أنها غير جوهرية ، أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية ، مخاطر أخ

جزء " التصنيع"قد يؤدي حدوث إحدى أو بعض هذه المخاطر إلى انخفاض سعر األسهم في السوق وقد يخسر مساهم شركة 

 .من قيمة أسهمه

 

وإصدار األسهم " التصنيع"أن الزيادة المقترحة في رأس مال شركة " التصنيع "ينبغي أن يدرك المساهم الحالي في شركة

قد تشترك مع شركة ") تصنيع بتروكيماويات"شركة (الجديدة ستستخدم في ضم شركة أخرى ، هذه الشركة األخرى 

 استحواذ واندماج في مواجهة بعض عوامل المخاطرة وقد تواجه عوامل مخاطرة خاصة بها ، كما أن أي عملية" التصنيع"

أن يدرك بأنه في حال موافقة الجمعية " التصنيع"عليه، فإن على مساهم شركة . تواجه عوامل مخاطرة خاصة بهذه العملية

تصنيع "العامة غير العادية على اقتراح زيادة رأس مال الشركة وإصدار أسهم جديدة واالستحواذ واالندماج مع شركة 

لى ما تم ذكره عن أسباب وفوائد عملية االستحواذ واالندماج فإنها أيضاً ستضع الشركة في فإنه إضافة إ" بتروكيماويات

ومساهميها قبل زيادة رأس المال واالستحواذ " التصنيع"مواجهة عوامل مخاطرة جديدة إضافة إلى تلك التي تواجهها شركة 

 ".تصنيع بتروكيماويات"على شركة 

 

 :بشكل عام" التصنيع" المخاطر المتعلقة بنشاط شركة ١-٢

والشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم " تصنيع بتروكيماويات"تمثل شركتا التصنيع الوطنية للبتروكيماويات  

من المبيعات و %  ٨٥أكبر مصدرين لمبيعات وأرباح شركة التصنيع الوطنية ، حيث يشكالن أكثر من " كريستل"

في مجال التصدير ، حيث أن المبيعات الخارجية لهاتين الشركتين تشكل األرباح ، والشركتان تعمالن بشكل واسع 

أغلبية المبيعات ، وعليه فإن مبيعات وأرباح هاتين الشركتين تتأثر بعدة عوامل ،مثل وضع االقتصاد العالمي من 

ش ، فمثالً حيث العرض والطلب لمنتجات هاتين الشركتين ، وما يمر به من متغيرات اقتصادية من توسع أو انكما

في صناعة الدهانات والتي ترتبط بالنشاط العمراني والذي يرتبط بدوره باالقتصاد " كريستل"يدخل منتج شركة 

والتي " تصنيع بتروكيماويات"المحلي أو العالمي من ارتفاع أو انخفاض ، وينطبق ما سبق على منتجات شركة 

 .تدخل مثالً في صناعة التعليب أو صناعة األنابيب

ا تؤثر أسعار البترول على ربحية المنتجات البتروكيماويه بشكل خاص حيث أن أسعار البتروكيماويات تتبع كم 

بشكل أو بآخر أسعار البترول ، فمع ارتفاع أسعار البترول ترتفع أسعار منتجات البترول والتي هي مواد خام 



 

 

3 

حلي يتمتع بمواد خام من الغاز الطبيعي المحددة  في أوروبا وآسيا، في حين أن المنتج المنللمصنعين البتروكيماويي

 .من غاز البترول المسال والمسعر بمعادلة منخفضة عن األسعار العالمية السعر ، أو

 . كما تؤثر أسعار البترول على االقتصاد المحلي و بالتالي على العرض و الطلب على منتجات الشركة 

 .والذي تعمل إدارة الشركة على الحد منهاوهناك أيضاً مخاطر التذبذب في أسعار العملة  

 

 ":تصنيع بتروكيماويات" المخاطر المكتسبة جراء االستحواذ على شركة ٢-٢

 طن من البولي بروبلين ٤٥٠,٠٠٠بالتشغيل التجاري لمشروعها األول إلنتاج " تصنيع بتروكيماويات"بدأت شركة  

ة الجبيل الصناعية ، كما تقيم الشركة حالياً مشروعاً كبيراً وذلك بتأسيس الشركة السعودية للبولي أوليفينات بمدين

 ألف طن من ٤٠٠ طن من البروبلين و كذلك ٢٨٠,٠٠٠ مليون طن من االيثلين و يإلنتاج سنوي يقدر بحوال

 ألف طن من البولي ايثلين منخفض الكثافة والتي يتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري ٤٠٠البولي ايثلين عالي الكثافة و

م ، وتعتمد هذه المشاريع على المواد الخام المتوفرة من أرامكو والمتمثلة في ٢٠٠٨في النصف الثاني من عام 

 دوالر ٠,٧٥غاز البروبان وغاز اإليثان ، فبالنسبة لغاز اإليثان فيباع من قبل أرامكو السعودية بمبلغ محدد وهو 

فتتأثر أسعاره بأسعار البترول في االرتفاع والنزول حيث لكل مليون وحدة حرارية ، وأما بالنسبة لغاز البروبان 

يسعر من قبل شركة أرامكو السعودية بمعادلة تتبع لسعر أحد مشتقات البترول وهي النافثا مع تخفيض متناقص 

كمعدل ، وقد يكون هناك مراجعة لهذا التخفيض من قبل الجهات المعنية % ٣٠م يصل إلى حوالي ٢٠١١إلى عام 

تالي سيؤثر على تنافسية مشاريع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ومثيالتها بالمملكة والذي قد والذي بال

 .ينعكس على الربحية

بالنسبة للمخاطر المتعلقة بالسوق، فان البتروكيماويات تمر عادة بدورات اقتصادية من ارتفاع و نزول، و في حال  

لمحلي هو آخر من يتأثر من انخفاض األسعار مقارنة بالمنتجين دورة النزول وكما ذكر أعاله فإن المنتج ا

 .العالميين و ذلك لتوفر اقتصاديات إنتاج أفضل

بخبرات وقدرات عالية إلدارة عمليات اإلنتاج ، ووفقاً " تصنيع بتروكيماويات"يتمتع الفريق الفني لشركة  

تخصصات األساسية مثل تطوير المنتج ، واإلنتاج لالعتبارات الصناعية فإن النقص في العمالة الماهرة في بعض ال

الخ تعد من المخاطر ، وقد اهتمت الشركة بهذا الجانب وذلك بتعيين الكادر الفني المؤهل مع وضع ..والمبيعات 

 .نظام خاص بالحوافز لتشجيع الفنيين المهرة الحاليين باالستمرار في عملهم

تأثر بتغيرات سعر صرف العملة ، لذا فإن أي زيادة في سعر صرف منتجات الشركة السعودية للبولي أوليفينات ت 

 .الريال سيؤثر سلباً على أسعار بيع المنتجات وبالتالي على الربحية

الشركة السعودية للبولي أوليفينات بها وحدات تصنيعية متكاملة مرتبطة ببعضها وأي توقف في أي وحدة يؤثر  

صصين في برامج الصيانة الوقائية لتفادي أي توقف مفاجئ ، وقد تعاقدت على اإلنتاج مما يتطلب توفر فنيين متخ

 .الشركة مع جهات متخصصة للفحص والصيانة الدورية على المصنع
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 : المخاطر المتعلقة بعملية االستحواذ واالندماج٣-٢

اً على األداء المتوقع وشركاتها الفرعية األداء المتوقع منها سينعكس سلب" تصنيع بتروكيماويات"عدم تحقيق شركة  

 .إلى إعادة ترتيب وتوجيه خططها ومواردها المالية جراء ذلك" التصنيع"وقد تضطر شركة " التصنيع"من شركة 

، ومن المعلوم "  تصنيع بتروكيماويات"بشكل كبير نتيجة االستحواذ على شركة " التصنيع"ستتوسع أعمال شركة  

بط بمستوى أسعار النفط العالمية وتأثيرها على تنافسية المنتجين المحليين مرت" تصنيع بتروكيماويات"أن أداء شركة 

 ".تصنيع بتروكيماويات"للبتروكيماويات مثل شركة 

 

 : المخاطر المتعلقة بملكية األسهم٤-٢

بعد إنجاز عملية االستحواذ سوف يدخل المساهمون الكبار في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات كمساهمين  

سيين في شركة التصنيع الوطنية ، وبناء عليه فقد تتأثر قيمة األسهم بشكل سلبي في حالة قيام بعض المساهمين رئي

 .الرئيسيين ببيع جزء كبير أو كامل حصصهم في شركة التصنيع الوطنية

ات االقتصادية سوف تؤثر أية تقلبات في أسعار النفط بشكل مباشر على اقتصاد المملكة ، وبالتالي على بقية القطاع 

 .وقيمتها السوقية" التصنيع"بما فيها شركة 
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 إجراءات وشروط اإلصدار وزيادة رأس المال -٣

 

م ٢٦/٠١/٢٠٠٦هـ الموافق ٢٦/١٢/١٤٢٦بتاريخ ) ٢٠٠٦/م/١٢٣(قرار رقم " التصنيع"إصدار مجلس إدارة شركة 

 ٢,٣٣٠,٥ مليون ريال سعودي إلى ١,٥٧٠ المال من بالتوصية إلى الجمعية العمومية الغير عادية بالموافقة على زيادة رأس

 سهم عادي جديد لبقية ١٥,٢٠٩,٨١٠ مليون ريال سعودي وذلك بإصدار ٧٦٠,٥مليون ريال سعودي أي بزيادة قدرها 

، وفيما يلي توضيح " تصنيع بتروكيماويات"بغرض االستحواذ الكامل على شركة " تصنيع بتروكيماويات"الشركاء في شركة 

 : إصدار األسهم الجديدةلشروط

 

 م توزع ٢٦/١/٢٠٠٦كما في " تصنيع بتروكيماويات"الجديدة لبقية الشركاء في شركة " التصنيع" سيتم إصدار أسهم ١-٣

 -:كما في الجدول التالي" تصنيع بتروكيماويات"حسب نسب ملكيتهم في شركة 

 

 إجمالي األسهم اسم المساهم م
تصنيع "نسبة الملكية 

 "اتبتروكيماوي
 "بالتصنيع"نسبة الملكية  "بالتصنيع"عدد األسهم المخصصة 

 - - %٥٠,٦٢ ١٠١,٢٣٥,٠٠٠ شركة التصنيع الوطنية ١

 %٧,٩٣ ١٨,٤٨٠,٠٠٠ %١٢,٠٠ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ مؤسسة الخليج لالستثمار ٢

 %٥,٢٩ ١٢,٣٢٠,٠٠٠ %٨,٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ مجموعة الصناعات الوطنية ٣

٤ 
لدوائية والمستلزمات الشركة السعودية للصناعات ا

 "الدوائية"الطبية 
٥,٢٥ ١٢,٢٢٧,٦٠٠ %٧,٩٤ ١٥,٨٨٠,٠٠٠% 

 %٥,٢٥ ١٢,٢٢٧,٦٠٠ %٧,٩٤ ١٥,٨٨٠,٠٠٠ شركة العليان المالية ٥

 %٠,٩٨ ٢,٢٩٢,٦٧٥ %١,٤٩ ٢,٩٧٧,٥٠٠ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي ٦

 %٠,٦٩ ١,٦٠١,٦٠٠ %١,٠٤ ٢,٠٨٠,٠٠٠ شركة الفنار ٧

 %٠,٦٦ ١,٥٢٨,٤٥٠ %٠,٩٩ ١,٩٨٥,٠٠٠ الغريرمحمد عبداهللا  ٨

 %٠,٤٥ ١,٠٣٩,٣٤٦ %٠,٦٧ ١,٣٤٩,٨٠٠ إبراهيم عبدالعزيز الطوق ٩

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ فيصل بن سعيد محمد بن زقر ١٠

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ شركة عبدالعزيز الصغير لالستثمار التجاري ١١

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ ديعمر صالح سليمان الحام ١٢

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ صالح عبدالعزيز الرميزان ١٣

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ أحمد حمد محمد الهوشان ١٤

١٥ 
شركة محمد عبدالعزيز الرميزان وأوالده 

 لالستثمار
٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠% 

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ محمد عبداهللا عباس شربتلي ١٦

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ عمران محمد عبدالرحمن العمران ١٧

 %٠,٣٩ ٩٠٢,٩٣٣ %٠,٥٩ ١,١٧٢,٦٤٠ الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي ١٨

 %٠,٣٨ ٨٩١,٨١٤ %٠,٨٥ ١,١٥٨,٢٠٠ شركة الحجيالن للمشاريع الهندسية ١٩

 %٠,٣٣ ٧٧٤,٧٧٤ %٠,٥٠ ١,٠٠٦,٢٠٠ همبارك عبداهللا الخفر ٢٠

 %٠,٢٦ ٦١١,٣٨٠ %٠,٤٠ ٧٩٤,٠٠٠ شركة سند لالستثمار التجاري ٢١

 %٠,١٨ ٤٣٠,٥٣٤ %٠,٢٨ ٥٥٩,١٣٥ عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ ٢٢

 %٠,١٢ ٢٨٣,٨٠٣ %٠,١٨ ٣٦٨,٥٧٥ محمد سليمان عبدالمحسن أبانمي ٢٣
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 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ محمد علي محمد الفايز ٢٤

 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ عبداهللا محمد عبداهللا الحقيل ٢٥

 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ تركي عبداهللا ناصر السديري ٢٦

 %٠,١١ ٢٤٧,٠١٦ %٠,١٦ ٣٢٠,٨٠٠ مؤيد عيسى القرطاس ٢٧

 %٠,١٠ ٢٤٢,٤٧٧ %٠,١٦ ٣١٤,٩٠٥ صالح علي سعود الصقري ٢٨

 %٠,٠٧ ١٦٠,٤٨٧ %٠,١٠ ٢٠٨,٤٢٥ صالح حمد الحركان ٢٩

 %٠,٠٦ ١٤٦,٦٧٠ %٠,١٠ ١٩٠,٤٨٠ صالح علي حمود العذل ٣٠

 %٠,٠٥ ١٢٣,٢٠٠ %٠,٠٨ ١٦٠,٠٠٠ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا ٣١

 %٠,٠٤ ٩٤,٧٦٤ %٠,٠٦ ١٢٣,٠٧٠ عبدالرحمن محمد خميس الخميس ٣٢

 %٠,٠٣ ٨٠,٨٥٠ %٠,٠٥ ١٠٥,٠٠٠ مجد عبداللطيف عبدالمحسن البسام ٣٣

 %٠,٠٣ ٧٣,٩٢٠ %٠,٠٥ ٩٦,٠٠٠ سلوى صالح ضيف اهللا الحمدان ٣٤

 %٠,٠٣ ٧٦,٤٢٢ %٠,٠٥ ٩٩,٢٥٠ إبراهيم عبيد الدهيش ٣٥

 %٠,٠٣ ٧٣,١٦٩ %٠,٠٥ ٩٥,٠٢٥ عمار عبدالواحد الخضيري ٣٦

 %٠,٠٣ ٦١,٦٠٠ %٠,٠٤ ٨٠,٠٠٠ عبدالرحمن محمد بن زرعه ٣٧

 %٠,٠٢ ٤٩,٥٨٨ %٠,٠٣ ٦٤,٤٠٠ صالح فهد النزهة ٣٨

 %٠,٠٢ ٤٥,٨٥٣ %٠,٠٣ ٥٩,٥٥٠ أحمد محمد العثيمين ٣٩

 %٠,٠٢ ٤٢,٦٠٢ %٠,٠٣ ٥٥,٣٢٥ فهد عبداهللا المبارك ٤٠

 %٠,٠١ ٣٢,٠٩٧ %٠,٠٢ ٤١,٦٨٥ "الرواد"شركة الرواد الوطنية للبالستيك  ٤١

 %٠,٠١ ٣٠,٨٠٠ %٠,٠٢ ٤٠,٠٠٠ مهيب أحمد سالم العبداهللا ٤٢

 %٠,٠١ ٣٠,٨٠٠ %٠,٠٢ ٤٠,٠٠٠ ماجد حسن المقيط ٤٣

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ عبداهللا محمد الرشيد ٤٤

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ طالل علي الشاعر ٤٥

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ محمد زامل اللعبون ٤٦

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ عبدالعزيز محمد حسين شويل ٤٧

 %٠,٠١ ٢٨,٨٤٤ %٠,٠٢ ٣٧,٤٦٠ فراج منصور مطلق أبوثنين ٤٨

 %٠,٠١ ٢٥,٢٤٨ %٠,٠٢ ٣٢,٧٩٠ سلطان أحمد عبداهللا السلطان ٤٩

 %٠,٠١ ٢٤,٦٤٠ %٠,٠٢ ٣٢,٠٠٠ عبيد عبداهللا الرشيد ٥٠

 %٠,٠١ ٢٤,٦٤٠ %٠,٠٢ ٢٣,٠٠٠ عبداهللا عبدالعزيز إبراهيم السرحان ٥١

 %٠,٠١ ١٩,١٣٤ %٠,٠١ ٢٤,٨٥٠ عبدالرحمن عبدالعزيز السالم ٥٢

 %٠,٠١ ١٦,٦٩٠ %٠,٠١ ٢٢,٠٠٠ يرفهد حمد الز ٥٣

 %٠,٠١ ١٥,٤٠٠ %٠,٠١ ٢٠,٠٠٠ سامي إبراهيم العيسى ٥٤

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ سعود عبدالعزيز الصبيحي ٥٥

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٥ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ رحيمة عبدالرحمن خوجه ٥٦

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ سعد إبراهيم العنيزي ٥٧

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ أحمد صالح الناصر ٥٨

 %٠,٠١ ١٢,٩٠٥ %٠,٠١ ١٦,٧٦٠ فهد عبداهللا الحميدان ٥٩

 %٠,٠٠ ٧,٧٠٠ %٠,٠١ ١٠,٠٠٠ محمد سعود الحالفي ٦٠

 %٠,٠٠ ٧,٦٤٢ %٠,٠٠ ٩,٩٢٥ محمد عوض الجعيد ٦١

 %٠,٠٠ ٦,١٦٠ %٠,٠٠ ٨,٠٠٠ حسن بن زين عبداهللا باجمال ٦٢

 %٠,٠٠ ٣,٨٥٠ %٠,٠٠ ٥,٠٠٠ سعود عبدالكريم عبدالرحمن المنصور ٦٣

 %٠,٠٠ ٣,٨٥٠ %٠,٠٠ ٥,٠٠٠ عبداهللا سعد علي بن سحيم ٦٤

 %٠,٠٠ ١,٩٢٥ %٠,٠٠ ٢,٥٠٠ محمد عبداهللا مضحي الوردي ٦٥

 %٠,٠٠ ٥٧٧ %٠,٠٠ ٧٥٠ أسامة محمد الشيباني ٦٦

 %٣٢,٦٣ ٧٦,٠٤٩,٠٥٠ %١٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي 
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 ".التصنيع" سهم في شركة ٠,٧٧مقابل عدد " تصنيع بتروكيماويات"م شركة  سيتم تبادل عدد سهم واحد من أسه٢-٣

 

 ريال سعودي ، علماً بأن رأس مال الشركة الحالي يبلغ ٧٦٠,٤٩٠,٥٠٠بمبلغ " التصنيع" سيتم زيادة رأس مال شركة ٣-٣

دفوع بالكامل لشركة  ريال سعودي ، وعقب إصدار األسهم الجديدة سيبلغ رأس المال المصرح به والم١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠

 . ريال سعودي٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠" التصنيع"

 

 سهماً قبل إصدار األسهم الجديدة ، وبعد زيادة رأس المال سيصبح ١٥٧,٠٠٠,٠٠٠" التصنيع" يبلغ عدد أسهم شركة ٤-٣

 . سهماً مدفوعاً بالكامل٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠" التصنيع"إجمالي عدد أسهم شركة 

 

 .بعد عملية إصدار األسهم الجديدة" التصنيع"غيرات لحقوق حاملي أسهم شركة  ال توجد أية تعديالت أو ت٥-٣

 

تصنيع "لالستحواذ على شركة " التصنيع" سيتم استخدام األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال شركة ٦-٣

 ".بتروكيماويات
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 "التصنيع"معلومات عن شركة  -٤

 

 : خلفية عامة عن الشركة١-٤
 .تأسيس الشركة 

 بتاريخ ٦٠١م وفقاً للقرار الوزاري رقم ١٩٨٥/هـ١٤٠٥تأسست شركة التصنيع الوطنية في عام 

 مليون ريال كأول شركة صناعية مساهمة سعودية مملوكة بالكامل ٦٠٠هـ برأس مال يبلغ ٢٤/١٢/١٤٠٤

مال الشركة  ، وارتفع رأس ١٠١٠٠٥٩٦٩٣للقطاع الخاص ، ولقد تم تسجيلها في الرياض بالسجل التجاري رقم 

 م بعد حيازتها لحصة شركة الشاعر للتجارة والمقاوالت والبالغة ٢٠/٦/٢٠٠٣ مليون ريال في عام ٧٨٥إلى 

عن طريق إصدار أسهم من شركة التصنيع الوطنية ) كريستل(في الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم % ٣٣

، بعد أن قامت شركة التصنيع بتقييم ) قبل التجزئة(هم  مليون س٣,٧لشركة الشاعر والتي تم االتفاق على أن تكون 

 م زيادة ٣١/١٢/٢٠٠٤، كما تم في عام % ٦٦شركة كريستل وبالتالي فقد زادت ملكية الشركة في كريستل إلى 

 م تم زيادة ٣١/٥/٢٠٠٥ مليون ريال عن طريق حقوق أولوية ، وفي عام ٩٨١إلى " التصنيع"رأس مال شركة 

 ٢٥ سهم مقابل كل ١٥ مليون ريال وذلك عن طريق منح مساهمي الشركة ١,٥٧٠إلى " تصنيعال"رأس مال شركة 

) تداول ( ويتم تداول أسهمها في سوق األسهم السعودية ,  ألف سهم ١٥٧,٠٠٠سهم وبالتالي زاد عدد األسهم إلى 

. 
 
 .رؤية الشركة 

المتخصصة ، محافظة على البيئة والجودة في أن تكون شركة صناعية رائدة محلياً وإقليمياً في مجاالت أعمالها 

 .منتجاتها وعملياتها ، وحريصة على مسئولياتها تجاه مساهميها وزبائنها وموظفيها والمجتمع بصورة عامة

 

 .رسالة الشركة 

تحقيق العائد المجزي الستثمارات المساهمين عن طريق إنشاء أو المشاركة في إقامة مشاريع صناعية وإدارتها 

 . مربحة تساهم في نمو االقتصاد الوطني وتنوعه ونقل التقنية لهبطريقة

 

 .األهداف اإلستراتيجية للشركة 

تتمثل النشاطات األساسية للشركة والشركات التابعة لها في االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة 

ويل البتروكيماويات والصناعات للمملكة بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة في مجال صناعة وتح

الكيماوية والهندسة والميكانيكية وإدارة وتملك المشاريع البتروكيماوية والكيماوية وتسويق منتجاتها ، وإنتاج 

وتسويق ثاني أكسيد التيتانيوم، و إنتاج البطاريات السائلة للسيارات واالستخدامات الصناعية وإنتاج الرصاص 

 الصوديوم وتسويقها ، وإنتاج المحاور للشاحنات والناقالت والمسبوكات الحديدية وغير والبولي بروبلين وسلفات
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الحديدية وقطع الغيار للشاحنات والمعدات ، وإجراء الفحوصات الفنية على التجهيزات والمنشآت الصناعية 

لطاقة الكهربائية ، وإقامة والمصانع الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية ومحطات تحليه المياه المالحة وتوليد ا

 .الصناعات البالستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح االكريليك وتسويقها
 

 : الملكية الحالية٢-٤

 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ١٥٧ مليون ريال موزعة على ١,٥٧٠يبلغ رأس مال الشركة حتى تاريخ هذه النشرة 

 ).تداول(ة في سوق األسهم السعودية رياالت للسهم ، علماً بأن الشركة مدرج

 م٢٣/٥/٢٠٠٦كما هو في " التصنيع"الجدول التالي يوضح أسماء أكبر عشرة مساهمين في شركة 
 نسبة التملك بعد االستحواذ من اإلجمالي(%)  عدد األسهم اسم حامل األسهم م

 ١٣,٨٦ ٢٠,٥٨ ٣٢,٣٠٧,١١٥ شركة الشاعر للتجارة ١

 ٦,١٨ ٩,١٧ ١٤,٤٠١,٣٤٠ ل بن عبدالعزيز آل سعوداألمير الوليد بن طال ٢

 ١,٦٧ ٢,٤٨ ٣,٨٩٥,٠٠٠ صندوق األمانة لألسهم السعودية ٣

 ١,٤٦ ٢,١٧ ٣,٤١٢,٦٨١ شركة العليان السعودية ٤

 ١,١٦ ١,٧٢ ٢,٧٠٠,٠٠٠  الرائد –صندوق سامبا للمتاجرة باألسهم المحلية  ٥

 ١,١٢ ١,٦٦ ٢,٦٠٠,١٣٥ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي ٦

 ١,٠٤ ١,٥٥ ٢,٤٢٨,٣١٠ المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ٧

 ٠,٨١ ١,٢٠ ١,٨٧٩,٠٦٠ فهد محمد العذل ٨

 ٠,٦٢ ٠,٩٢ ١,٤٤٧,٥٠٠ ٢صندوق الرياض لألسهم  ٩

 ٠,٥٣ ٠,٧٩ ١,٢٤٠,٠٠٠ سعيد عبدالرحمن سعد اليمني  ١٠
 

 : مجلس اإلدارة والموظفون٣-٤

 من ذوي االختصاص وبخبرات متنوعة في مجاالت متعددة ساعدت في المشاركة بفاعلية يضم مجلس إدارة الشركة نخبة

على رسم سياسات وإستراتيجيات الشركة ومتابعة أدائها ، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمراجعة األداء ، ويتبع لمجلس 

ارات واألقسام والمستويات اإلدارية اإلدارة إدارة تنفيذية وإدارة مراجعة ، والهيكل اإلداري للشركة يوضح توزيع اإلد

 .وتبعاتها وتعتبر شاملة ومتكاملة لمتطلبات العمل الحالي
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 :ويتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التاليين
 

 "التصنيع"عدد األسهم المملوكة في  الصفة االسم م
نسبة التملك قبل 

 (%)االستحواذ 

نسبة التملك بعد 

 (%)االستحواذ

 0.183 0.272  سهم ٤٢٦,٦٠٠ رئيس المجلس مبارك بن عبداهللا الخفرة/ مهندسال ١
 0.001 0.002  سهم ٢,٥٠٠ عضو المجلس طارق بن عثمان القصبي/ المهندس ٢
 0.012 0.017  سهم ٢٧,١٨٠ عضو المجلس فهد بن عبداهللا المبارك/ الدكتور ٣
 0.001 0.001  سهم ١,٦٠٠ عضو المجلس محمد إحسان بن علي بوحليقة/ الدكتور ٤
 0.001 0.001  سهم ١,٦٠٠ عضو المجلس مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدكتور ٥
 0.241 0.358  سهم ٥٦١,٦٠٠ عضو المجلس عبداهللا بن عبدالرحمن الطاسان/ المهندس ٦
 0.001 0.001  سهم ١,٦٠٠ عضو المجلس طالل بن علي الشاعر/ الدكتور ٧
 0.002 0.003  سهم ٥,٢٠٠ عضو المجلس كةصالح جميل مالئ/ الدكتور ٨

 

 :وفيما يلي موجز للسيرة الذاتية لكل عضو

 مبارك بن عبداهللا محمد الخفرة:   االسم  -١

 رئيس شركة االقتصاد والتنمية المتحدة:  العمل الحالي 

 هـ١٣٦٦:  تاريخ الميالد

 األمريكية الواليات المتحدة –بكالوريوس هندسة صناعية :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 هـ٠٣/٠٣/١٤٢٢هـ وحتى ٠٣/٠٣/١٤١٨عضو مجلس الشورى منذ  •

 رئيس شركة االقتصاد والتنمية المتحدة •

 رئيس الشركة العالمية للغازات الصناعية والطبية •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية  •

 إحدى شركات سابك) الرازي(جلس إدارة الشركة السعودية للميثانول رئيس م •

 رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة محمد عبداهللا الخفرة وإخوانه •

 :العضويات السابقة

 هـ١٤١٨هـ إلى ١٤٠٦ وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة من وكيل •

 )سابك(عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية  •

 عضواً في مجلس إدارة الدار السعودية للخدمات االستشارية •
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 عضواً في مجلس إدارة منظمة الخليج لالستشارات الصناعية •

 تنمية الصناعية السعوديعضواً في مجلس إدارة صندوق ال •

 نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المحاور بالدمام •

 عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمارات الصناعية •

 )بترومين(عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن  •

  والكهرباءرئيساً للجنة استثمار رأس المال األجنبي بوزارة الصناعة •

 عضواً في لجنة التوازن االقتصادي •

 عضواً في مجلس إدارة الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس •

 عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني •

 عضواً في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع •

 اعة والكهرباءاإلعفاء الجمركي بوزارة الصن/رئيس المكتب الفني •

 إحدى شركات سابك) شرق(رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للبتروكيماويات  •
  

 طارق بن عثمان عبداهللا القصبي:   االسم -٢

 رئيس شركة دلة الصحية:  العمل الحالي 

 م١٩٥١:  تاريخ الميالد

  جامعة الملك سعود–بكالوريوس هندسة مدنية :  المؤهالت العلمية

 : لية على مدى السنوات الخمس الماضيةالخبرات العم

 رئيس مجلس إدارة شركة دلة الصحية •

 عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة •

 عضو مجلس إدارة شركة دلة القابضة •

 عضو مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة شركة دلة الصحية •

 ركة التصنيع الوطنيةعضو مجلس إدارة ش •

 عضو مجلس إدارة بنك الجزيرة •

 عضو مجلس إدارة شركة دلة القابضة •

 عضو مجلس إدارة شركة دلة العقارية •

 عضو مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والصناعة والخدمات الزراعية •

 رئيس مجلس إدارة شركة وطن باك •

 رئيس مجلس إدارة شركة فايدوس للتكنولوجيا الطبية •
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 شركة القصبيشريك في  •

 شريك في شركة المشفى الطبية •

 شريك في شركة دار المعرفة •

 شريك ورئيس مجلس المديرين في مدارس الرواد •

 شريك في مستشفى األسرة •

 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في مستشفى دار الفؤاد •

 رئيس مجلس المديرين في شركة التكافل العربية الماليزية •

 ي لمدينة الرياضعضو المجلس البلد •

 :العضويات السابقة

 عضو مجلس إدارة البنك اإلسالمي األردني •

 ) السودان– جنوب أفريقيا –جيبوتي (رئيس مجلس إدارة بنك البركة  •

 رئيس مجلس إدارة شركة أسطون للخدمات الطبية •

 رئيس مجلس إدارة المختبر السعودي البريطاني •

 رئيس مجلس إدارة شركة زجاج •

  مكة لإلنشاء والتعميرمدير عام شركة •

 نائب رئيس مؤسسة كرا •

 عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بمكة المكرمة •

 

 فهد بن عبداهللا عبداللطيف المبارك:   االسم -٣

 رئيس مكتب الملز لالستشارات:  العمل الحالي 

 هـ١٣٧٤:  تاريخ الميالد

 يات المتحدة األمريكية  الوال–بكالوريوس هندسة مدنية :  المؤهالت العلمية

  الواليات المتحدة األمريكية–دكتوراه في إدارة التشغيل واإلنتاج   

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 مدير عام بشركة رنا لالستثمار •

 مستشار وزارة البرق والبريد والهاتف •

 رئيس مكتب الملز لالستشارات •

 :عضوية مجالس اإلدارة

  إدارة شركة التصنيع الوطنيةعضو مجلس •

 عضو اللجنة االقتصادية االستشارية بوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف •

 عضو مجلس إدارة شركة موبايلي •
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 :العضويات السابقة

 أستاذ مساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 محاضر بجامعة هيوستن •
 
 محمد إحسان بن علي بن حسين بوحليقة:   االسم -٤

 رئيس مركز جواثا االستشاري للمعلوماتية :  عمل الحاليال 

 هـ١٣٧٥:  تاريخ الميالد

 بكالوريوس إدارة صناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن :  المؤهالت العلمية

  الواليات المتحدة االمريكية–دكتوراه في إدارة األعمال 

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

  الرياض–رئيس مركز جواثا االستشارية المعلوماتية  •

 رئيس الفريق االستشاري للتجارة اإللكترونية  •

  قطر  – الدوحة –األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية  •

 عضو مجلس الشورى  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 ت السعوديةعضو مجلس إدارة هيئة االتصاال •

 عضو مجلس إدارة جمعية االقتصاد السعودي •

 عضو اللجنة الفنية المشرفة على مشروع مركز تقنية المعلومات واالتصاالت •

 عضو مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين •

 عضو المجموعة االستشارية للبرنامج االقتصادي في الهيئة العليا للسياحة •

 إدارة جمعية االقتصاد السعوديةعضو مجلس  •

 عضو جمعية الحاسبات السعودية •

 عضو شرف رابطة بيتاجاما سيقما •

 :العضويات السابقة

 أستاذ مساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 أمين عام منظمة الخليج لالستشارات الصناعية •

 مدير لبنك المعلومات الصناعية •

 عضو فريق إعادة هيكلة قطاع الكهرباء •
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 مؤيد بن عيسى سليمان القرطاس:   االسم -٥

 مدير عام شركة التصنيع الوطنية :  العمل الحالي 

 هـ١٣٦٦:  تاريخ الميالد

  جامعة بغداد –بكالوريوس هندسة كيميائية :  المؤهالت العلمية

  بريطانيا- جامعة برادفورد –شهادة الدكتوراه في اإلدارة  

 : وات الخمس الماضيةالخبرات العملية على مدى السن

 م حتى تاريخه ١٩٩٦مدير عام شركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 عضو مجلس إدارة شركة معدنية •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص •

  مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيكعضو •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات  •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة •

 :ابقةالعضويات الس

 إحدى شركات سابك) بتروكيميا(رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات  •

 مدير عام األبحاث والتطوير في سابك •

 عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية •

  سابك إحدى شركات–رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول  •

إحدى شركات ) ابن زهر(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األوروبية للبتروكيماويات  •

 سابك

 إحدى شركات سابك) ابن البيطار(رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألسمدة الكيميائية  •
 

 عبداهللا بن عبدالرحمن إبراهيم الطاسان:   االسم -٦

 متقاعد :  العمل الحالي 

 هـ١٣٥٧:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية–بكالوريوس هندسة كهربائية :  المؤهالت العلمية
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 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

  سنوات ٥وكيل وزارة الصناعة لشؤون الكهرباء ومتقاعد منذ أكثر من  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 جلس إدارة الشركة العقاريةعضو م •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات •

 :العضويات السابقة

 عضو مجلس إدارة شركة كهرباء الخرج •

 عضو مجلس إدارة شركة كهرباء الرياض •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الموحدة للكهرباء •

 عضو في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض •

 عضو في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة •

 عضو مجلس إدارة البنك السعودي المتحد •

 عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك •
 

 طالل بن علي حسن الشاعر:   االسم -٧

 مدير عام شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت :  العمل الحالي 

 م١٩٥٣:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية –بكالوريوس هندسة كيميائية :  لعلميةالمؤهالت ا

  الواليات المتحدة األمريكية– دكتوراه في إدارة األعمال   

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 مدير عام شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 ركة التصنيع الوطنيةعضو مجلس إدارة ش •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 رئيس مجلس إدارة شركة المتحد السعودي •

 رئيس مجلس إدارة شركة مداد التونر •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية للمذيبات •

 عضو المجموعة االستشارية بمنطقة المدينة المنورة •

 طقة المدينة المنورةعضو مجلس إدارة من •
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 :العضويات السابقة

 عضو اللجنة الوطنية لتشجيع الصادرات •

 عضو اللجنة الوطنية الصناعية •

 عضو لجنة البتروكيماويات في مدينة الملك فهد للعلوم والتقنية •

 رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع •

 

 صالح جميل صالح مالئكة:   االسم -٨

 رئيس شركة رصد العالمية :  العمل الحالي 

 هـ١٣٧٩:  تاريخ الميالد

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –هندسة مدنية :  المؤهالت العلمية

  الواليات المتحدة االمريكية– دكتوراه في إدارة األعمال   

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 رئيس شركة رصد العالمية •

 م٢٠٠٣فيذي لشركة البركة لالستثمار والتنمية حتى عام الرئيس التن •

 م ٢٠٠٣الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق للصناديق االستثمارية وبنك األمين حتى عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 رئيس مجلس إدارة شركة رصد •

 عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الفردوس الفندقية •

 ضو مجلس إدارة شركة تأجير اآلالت وتجارة العقار والسياراتع •

 :العضويات السابقة

 مدير عام شركة األمين لألوراق المالية •

 مستشار مجموعة دلة البركة القابضة •

 الرئيس التنفيذي لدار التمثيل والتسويق التجاري •

 أستاذ مساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن •

 

 ريال شاملة بدل حضور ١,٦٥٧,٠٠٠م مبلغاً وقدره ٢٠٠٤/٢٠٠٥اء مجلس اإلدارة للعام المالي وقد بلغت مصاريف أعض

م فقد بلغت هذه ٢٠٠٥/٢٠٠٦الجلسات واللجان المنبثقة والمكافأة المستحقة حسب قرار وزارة التجارة ، أما في عام 

 . ريال١٨٤,٧٩٠المصاريف 
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 :وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء التاليين

 رق بن عثمان عبداهللا القصبيطا -١

 محمد إحسان بن علي بوحليقة -٢

 عبداهللا بن عبدالرحمن إبراهيم الطاسان -٣

والتي من مهامها مراجعة والتوصية للجمعية العمومية عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية السنوية المدققة وتوزيعات 

  .األرباح واالحتياطيات وتعيين مراقب الحسابات للشركة 

 :كما يلي" التصنيع"والجدول التالي يتضمن تفاصيل عن اإلداريين الرئيسيين بشركة 
 

 تفاصيل اإلدارة الرئيسية
 المؤهالت الجنسية العمر االنضمامتاريخ  الوظيفة االسم م
 دكتوراه في إدارة األعمال سعودي  سنة٥٨ م١٩٩٦ مدير عام مؤيد بن عيس القرطاس ١

 بكالوريوس إدارة صناعية سعودي  سنة٥٠ م١٩٩٩ نائب المدير العام ينفراج بن منصور أبوثن ٢

 ماجستير هندسة كيميائية سعودي  سنة٤٧ م١٩٩٨ مدير إدارة الدراسات والتقييم عبدالرحمن عبدالعزيز السالم ٣

 بكالوريوس إدارة أعمال سعودي  سنة٤٤ م١٩٨٥ مدير الشؤون اإلدارية عبداهللا محمد الرشيد ٤
 

 

 مؤيد بن عيسى سليمان القرطاس:   ماالس

 مدير عام شركة التصنيع الوطنية :  العمل الحالي 

 هـ١٣٦٦:  تاريخ الميالد

  جامعة بغداد –بكالوريوس هندسة كيميائية  المؤهالت العلمية

  بريطانيا- جامعة برادفورد –شهادة الدكتوراه في اإلدارة  

 : ماضيةالخبرات العملية على مدى السنوات الخمس ال

 م حتى تاريخه ١٩٩٦مدير عام شركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 عضو مجلس إدارة شركة معدنية •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص •

 شركة الرواد الوطنية للبالستيكعضو مجلس إدارة  •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات  •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة •
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 :العضويات السابقة

 إحدى شركات سابك) بتروكيميا(لشركة العربية للبتروكيماويات رئيس ا •

 مدير إدارة األسمدة في سابك •

 مدير عام األبحاث والتطوير في سابك •

 عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية •

  إحدى شركات سابك–ول رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للميثان •

إحدى شركات ) ابن زهر(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األوربية للبتروكيماويات  •

 سابك

 إحدى شركات سابك) ابن البيطار(رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألسمدة الكيميائية  •

 :ملخص عقود العمل للمدير العام 

  م لمدة ثالث سنوات١/٧/١٩٩٦بداية العقد في  •

حالياً يستمر العقد لمدة غير محددة ويخضع لفترة إخطار من أحد الطرفين إلى اآلخر بعدم  •

 .  رغبته في االستمرار قبل أربعة أشهر على األقل 

 

 فراج بن منصور أبوثنين:   االسم

 نائب مدير عام شركة التصنيع الوطنية :  العمل الحالي 

 م١٩٥٥:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية –كالوريوس إدارة صناعية ب:  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 م حتى تاريخه ١٩٩٩نائب مدير عام شركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار •

  شركة معدنيةعضو مجلس إدارة •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص •

 عضو مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيك •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات  •

  مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفيناتعضو •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة •
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 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات  •

 :العضويات السابقة

 الصناعية السعوديمدير قسم إقراض بصندوق التنمية  •

 

 عبدالرحمن عبدالعزيز السالم:   االسم

 مدير إدارة الدراسات والتقييم بشركة التصنيع الوطنية :  العمل الحالي 

 م١٩٥٩:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية–بكالوريوس هندسة كيميائية :  المؤهالت العلمية

 متحدة األمريكية الواليات ال–  ماجستير هندسة كيميائية  

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 م ٢٠٠٥م حتى ١٩٩٩مدير مشاريع بشركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 

 عبداهللا محمد الرشيد:   االسم

 إلدارية بشركة التصنيع الوطنية مدير الشؤون ا:  العمل الحالي 

 هـ١٣٨٣:  تاريخ الميالد

  جامعة الملك سعود–بكالوريوس إدارة أعمال :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 م حتى تاريخه١٩٨٥مدير الشؤون اإلدارية بشركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 صنيع الوطنيةسكرتير مجلس إدارة شركة الت •

 سكرتير مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات •

 عضو مجلس إدارة شركة تطوير الصناعات السعودية •

 :العضويات السابقة

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة •

  إدارة شركة السالم للطائراتعضو مجلس •
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موزعين على خمسة إدارات % ٦٢ موظف بنسبة ١٨موظفاً يمثل السعوديين عدد ) ٢٩" (التصنيع"ويبلغ عدد موظفي شركة 

 :وقسماً ، وذلك على النحو التالي

 

 تفاصيل اإلدارة الرئيسية

 عدد السعوديين العدد اسم اإلدارة

 ٢ ٢ اإلدارة العليا

 ٤ ٥ ت والتقييمإدارة الدراسا

 ١ ٢ القطاعات الصناعية

 ٢ ٦ اإلدارة المالية

 ٩ ١٤ الشؤون اإلدارية
 

ويتم تسيير جميع أنشطة العمل في الشركة حسب سياسات ولوائح معتمدة ويتم التدقيق على تطبيقها بشكل دوري ، كما يتم 

 .استخدام الحاسب اآللي في غالبية أنشطة العمل
 

 كةالهيكل التنظيمي للشر
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومن مهام مدير المشاريع اإلشراف على متابعة نشاطات الشركات التابعة المناطة به سواء األعمال الدورية أو النتائج المالية 

 .أو تذليل المعوقات لهذه الشركات أو تحليل مشاريعها 

 

 

 اإلدارية

العالقات العامة 

 والمساهمين

نظم المعلومات

 مدير الشؤون اإلدارية

 عبداهللا الرشيد

مدير مشاريع مدير مشاريع مدير مشاريع

 المحاسبة

مدير المحاسبة مستشار مالي

للتخطيط والنظم

 نائب المدير العام

 فراج أبوثنين

مستشار 

المشاريع 

ائية الكيمي

والبتروكيميائية

 مدير مشاريع

 إدارة الدراسات والتقييم

 عبدالرحمن السالم

 المدير العام

 مؤيد القرطاس
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 :ف األعمال وص٤-٤

 

للتصنيع تسع شركات تابعة رئيسية تملك فيها حصصاً مسيطرة ، ويبين الجدول التالي أسماء الشركات التابعة الرئيسية 

 :في كل واحدة منها" التصنيع"وحصة 

 

 االسم المختصر اسم الشركة التابعة
حصة شركة 

 التصنيع
 الموقع

 الرياض %٥٠,٦٢ وكيماوياتتصنيع بتر شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 ينبع الصناعية %٦٦,٠٠ كريستل الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم

 الرياض %٧١,٧٤ رصاص الشركة الوطنية لصهر الرصاص

 الرياض %٩٧,٠٠ الرواد شركة الرواد الوطنية للبالستيك

 رياضال %٩٧,٠٠ الدولية للتطوير الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي 

 الرياض %٦١,٦٧ خدمات الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة

 الدمام %٥٥,٤١ محاور الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة

 الرياض %٨٠,٠٠ بطاريات الشركة الوطنية لصناعة البطاريات

 رياضال %٣٠,٦٨ فحص الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني

 البحرين %٣٠,٦٨ RW TUV-ME شركة آر دبليو تي يو في الشرق األوسط

 
 بشكل غير مباشر RW TUV-MEفي كالً من شركتي فحص و % ٥٧,٩٤علماً أن شركة التصنيع الوطنية تمتلك نسبة 

 عن طريق الشركات التابعة
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 :إضافة لذلك ، للتصنيع استثمارات في الشركات التالية

 

 الموقع حصة شركة التصنيع االسم المختصر شركة اسم ال

 الرياض %٤٢,٦٠ وطن باك الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة

 الجبيل الصناعية %٢٠,٠٠ بيئة الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة

 الجبيل الصناعية %٢٩,٢١ معدنية الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

 الجبيل الصناعية %٢٥,٠٠ مبيد ع المبيداتالشركة العربية لتصني

 تونس %٣٠,٠٠ تونسية الشركة التونسية السعودية للتجارة

 بريدة %٩,٠٠ تطوير شركة تطوير الصناعات السعودية

 الرياض %٥,٦٢ طاقة شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 المدينة المنورة %٥,٠٠ مدينة شركة المدينة لالستثمارات الصناعية

 ينبع الصناعية %٢,٠٨ ابن رشد  العربية لأللياف الصناعيةالشركة

 الرياض %٣,٠٠ تقنية الشركة الوطنية الخليجية لتقنية البتروكيماويات

 تركيا %١,٢٥ التركية الشركة السعودية التركية القابضة لالستثمار

 ينبع الصناعية %٠,٣٩ ينساب شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات
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 خلفية عن نشاطات الشركات التابعة -٥
 

 : شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات١-٥

م ٢٠٠٠قامت شركة التصنيع الوطنية بتأسيس شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات مع شركاء محليين وخليجيين في سنة 

ن ريال سعودي ، وقد تم تسجيلها في  مليو٥٠٠هـ برأس مال يبلغ ١٠/٠٧/١٤٢١ بتاريخ ١١٨٤وفقاً للقرار الوزاري رقم 

شركة التصنيع :  ، ومساهمي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات هم١٠١٠١٦٣٠٦١الرياض بالسجل التجاري رقم 

، والشركة السعودية للصناعات الدوائية %) ٨(، وشركة العليان %) ١٢(، مؤسسة الخليج لالستثمار %) ٥١(الوطنية 

ومستثمرون آخرون من البارزين في القطاع الخاص %) ٨(، ومجموعة الصناعات الوطنية %) ٨(والمستلزمات الطبية 

 م بزيادة رأس ٢٠/٥/٢٠٠٥وقد قامت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات عام %) ١٣(بالمملكة ودول الخليج األخرى 

م، وتهدف إستراتيجية الشركة إلى التركيز  مليون ريال عن طريق اكتتاب المساهمين بثالثة أسهم لكل سه٢,٠٠٠مالها إلى 

على عدد محدود من المشاريع البتروكيماوية التي يتم إنشاؤها لالستفادة من الميزة التنافسية الممثلة في المواد الخام والوقود 

ه الصناعة ، و في والبنية األساسية والتركيز على الوحدات العالمية التنافسية بناء على مشاركة مع الشركات الرائدة في هذ

 .األقسام الفرعية أدناه تفاصيل موجزة عن المشاريع

 طن من البولي ٤٥٠,٠٠٠و أسست الشركة مع شريكها شركة باسل العالمية الشركة السعودية للبولي أوليفينات إلنتاج 

ة من منتج البولي بروبلين، و يتبع للشركة أيضا شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات لتسويق حصة الشرك

 . بروبلين و كذلك حصة الشركة من البولي ايثلين في مشروع الشركة تحت اإلنشاء
 

 :مجلس اإلدارة والموظفون 

يضم مجلس إدارة الشركة نخبة من ذوي االختصاص وبخبرات متنوعة في مجاالت متعددة ساعدت في المشاركة بفاعلية 

 .عة أدائها ، ويجتمع المجلس بشكل دوري لمراجعة األداءعلى رسم سياسات واستراتيجيات الشركة ومتاب

 :ويتكون مجلس إدارة الشركة من األعضاء التاليين
 

 "تصنيع بتروكيماويات"عدد األسهم المملوكة في  الصفة االسم م
نسبة التملك قبل 

 (%)االستحواذ

 0.503  سهم ١,٠٠٦,٢٠٠ رئيس المجلس مبارك بن عبداهللا الخفرة/ المهندس ١
 0.160  سهم ٣٢٠,٩٥٠ عضو المجلس مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدكتور ٢
 0.019  سهم ٣٧,٤٦٠ عضو المجلس فراج بن منصور أبوثنين/ األستاذ ٣
 0.032  سهم ٦٤,٤٠٠ عضو المجلس صالح بن فهد النزهة/ المهندس ٤
 0.005  سهم ٩,٩٠٠ عضو المجلس محمد بن عويض الجعيد/ المهندس ٥
 -  - عضو المجلس  صالح عبدالوهاب التركيت/المهندس ٦

 -  - عضو المجلس محمد عبدالرحمن العبدالجبار/ المهندس ٧

 -  - عضو المجلس فؤاد عبدالرحمن أكبر/ المهندس ٨
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 :وفيما يلي موجز للسيرة الذاتية لكل عضو

 مبارك بن عبداهللا محمد الخفرة:   االسم  -١

 تصاد والتنمية المتحدةرئيس شركة االق:  العمل الحالي 

 هـ١٣٦٦:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية–بكالوريوس هندسة صناعية :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 هـ٠٣/٠٣/١٤٢٢هـ وحتى ٠٣/٠٣/١٤١٨عضو مجلس الشورى منذ  •

 رئيس شركة االقتصاد والتنمية المتحدة •

 الشركة العالمية للغازات الصناعية والطبيةرئيس  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية  •

 إحدى شركات سابك) الرازي(رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول  •

 رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 ي أوليفيناترئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للبول •

 نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة محمد عبداهللا الخفرة وإخوانه •

 :العضويات السابقة

 هـ١٤١٨هـ إلى ١٤٠٦وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشؤون الصناعة من  •

 )سابك(عضواً في مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات األساسية  •

 عودية للخدمات االستشاريةعضواً في مجلس إدارة الدار الس •

 عضواً في مجلس إدارة منظمة الخليج لالستشارات الصناعية •

 عضواً في مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي •

 نائباً لرئيس مجلس إدارة الشركة العربية لصناعة المحاور بالدمام •

 عضواً في مجلس إدارة الشركة العربية لالستثمارات الصناعية •

 )بترومين(مجلس إدارة المؤسسة العامة للبترول والمعادن عضواً في  •

 رئيساً للجنة استثمار رأس المال األجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء •

 عضواً في لجنة التوازن االقتصادي •

 عضواً في مجلس إدارة الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس •

 تدريب المهنيعضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتعليم الفني وال •

 عضواً في مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع •

 اإلعفاء الجمركي بوزارة الصناعة والكهرباء/رئيس المكتب الفني •

 إحدى شركات سابك) شرق(رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للبتروكيماويات  •
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 مؤيد بن عيسى سليمان القرطاس:   االسم -٢

 كة التصنيع الوطنية مدير عام شر:  العمل الحالي 

 هـ١٣٦٦:  تاريخ الميالد

  جامعة بغداد –بكالوريوس هندسة كيميائية :  المؤهالت العلمية

  بريطانيا- جامعة برادفورد –شهادة الدكتوراه في اإلدارة  

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 ريخه م حتى تا١٩٩٦مدير عام شركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية •

 عضو مجلس إدارة شركة معدنية •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص •

 عضو مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيك •

 ة لثاني أكسيد التيتانيومعضو مجلس إدارة الشركة الوطني •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات  •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة •

 :العضويات السابقة

 إحدى شركات سابك) بتروكيميا(رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات  •

 دير إدارة األسمدة في سابكم •

 مدير عام األبحاث والتطوير في سابك •

 عضو مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية •

  إحدى شركات سابك–رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للميثانول  •

إحدى شركات ) ابن زهر(بية للبتروكيماويات رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية األور •

 سابك

 إحدى شركات سابك) ابن البيطار(رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لألسمدة الكيميائية  •
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 فراج بن منصور أبوثنين:   االسم -٣

 نائب مدير عام شركة التصنيع الوطنية :  العمل الحالي 

 م١٩٥٥:  تاريخ الميالد

  الواليات المتحدة األمريكية –لوريوس إدارة صناعية بكا:  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 م حتى تاريخه ١٩٩٩نائب مدير عام شركة التصنيع الوطنية منذ عام  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار •

 ركة معدنيةعضو مجلس إدارة ش •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لصهر الرصاص •

 عضو مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيك •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لصناعة البطاريات  •

 جلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفيناتعضو م •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات  •

 :األعمال السابقة

 صناعية السعوديرئيس فريق إقراض بصندوق التنمية ال •
 

 صالح فهد النزهة:   االسم -٤

 رئيس مجمع تصنيع بتروكيماويات بالجبيل الصناعية :  العمل الحالي 

 م١٩٥٩:  تاريخ الميالد

  جامعة الملك سعود–بكالوريوس هندسة كيميائية :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 بتروكيماويات بالجبيل الصناعية رئيس مجمع تصنيع  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •

 عضو مجلس إدارة شركة الرواد الوطنية للبالستيك •
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 :الخبرات السابقة

 ) شرق(وكيماويات مدير التشغيل والصيانة بالشركة الشرقية للبتر •

 )غاز(المدير الفني لشركة الغازات الصناعية  •

 مدير اإلنتاج بشركة كيميا •

 

 محمد عويض الجعيد:   االسم -٥

 نائب الرئيس لمجموعة العليان المالية :  العمل الحالي 

  الواليات المتحدة األمريكية –بكالوريوس هندسة صناعية :  المؤهالت العلمية

 : لى مدى السنوات الخمس الماضيةالخبرات العملية ع

 نائب الرئيس لمجموعة العليان المالية  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة الشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة شركة كريستنسن السعودية •

 عضو مجلس إدارة شركة فيتو السعودية •

 عضو مجلس إدارة شركة العليان دسكون •

  إدارة شركة زيوت المحركات المتحدةعضو مجلس •

 :العضويات السابقة

 مدير عام شركة الجريسي لألثاث •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الفرنسية •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للفالتر •
 
 صالح عبدالوهاب التركيت:   االسم -٦

 مستشار مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية :  العمل الحالي 

 م١٩٥١:  يخ الميالدتار

  الواليات المتحدة األمريكية –بكالوريوس علوم هندسة صناعية :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 مدير مشروع إستراتجية مجموعة الصناعات الوطنية •

 مدير عام االستثمارات الصناعية والتنمية بمجموعة الصناعات الوطنية  •
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 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة الخليج للكلنكر •

 عضو مجلس إدارة مجموعة بي آي البريطانية  •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الكيميائية •

  مجلس إدارة الشركة المتحدة لالستانلس ستيلعضو •

 عضو مجلس إدارة شركة ايكاروس للصناعات النفطية •

 :العضويات السابقة

 عضو مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية •

 رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للبالستيك •

 عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية للمباني الجاهزة •

 تحدة للدواجنعضو مجلس إدارة الشركة الم •

 عضو مجلس إدارة شركة الحاسبات االلكترونية •

 عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الدوائية •

 عضو مجلس إدارة شركة قطر للحديد األسفنجي المقولب •

 عضو مجلس إدارة البنك الكويتي الصناعي •

 نائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء •
 

 محمد عبدالرحمن العبدالجبار:   االسم -٧

 نائب الرئيس للخدمات المساندة للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية :  العمل الحالي 

  جامعة الملك فهد للبترول والمعادن –بكالوريوس هندسة مدنية :  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 الرئيس للخدمات المساندة للشركة الدوائيةنائب  •

 نائب المدير العام للتسويق وتطوير األعمال  •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لتصنيع المنتجات الطبية •

 عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للبولي أوليفينات •
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 :العضويات السابقة

 عضو مجلس إدارة شركة آراك للرعاية الصحية •

 مساعد مدير إدارة تحليل التكاليف بوزارة المالية واالقتصاد الوطني •

 

 فؤاد عبدالرحمن أكبر:   االسم -٨

 مساعد نائب الرئيس بمؤسسة الخليج لالستثمار :  العمل الحالي 

  الواليات المتحدة األمريكية– بكالوريوس هندسة صناعية:  المؤهالت العلمية

 : الخبرات العملية على مدى السنوات الخمس الماضية

 مساعد نائب الرئيس في إدارة المشاريع بمؤسسة الخليج لالستثمار •

 :عضوية مجالس اإلدارة

 عضو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 عضو مجلس إدارة شركة فؤاد للعقار •

  شركة الجبيل للصناعات الكيميائيةعضو مجلس إدارة •

 عضو مجلس إدارة شركة اإللكترونيات المتقدمة •

 عضو مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية للصناعات المتطورة •

 عضو مجلس إدارة شركة المنار للبالستيك •

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية لأللياف الصناعية •

 :العضويات السابقة

  العربية للمحاصيلعضو مجلس إدارة الشركة •

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية العقارية •

 عضو مجلس إدارة شركة الديكور االيطالي •

 عضو مجلس إدارة الشركة العربية للمبيدات الحشرية •
 

 :كما يلي" تصنيع بتروكيماويات"والجدول التالي يتضمن تفاصيل عن اإلداريين الرئيسيين بشركة 

 المؤهالت الجنسية العمر مامتاريخ االنض الوظيفة االسم م

 سعودي ٦١ م٢٠٠٠ العضو المنتدب/رئيس مجلس اإلدارة مبارك بن عبداهللا الخفرة ١
بكالوريوس هندسة 

 صناعية

 مؤيد بن عيسى القرطاس ٢
نائب العضو / نائب رئيس مجلس اإلدارة

 المنتدب
 دكتوراه إدارة أعمال سعودي ٥٨ م٢٠٠٠

بكالوريوس هندسة كيميائية سعودي ٤٧ م٢٠٠٠ يماوياترئيس مجمع بتروك صالح النزهة ٣

 دبلوم  سعودي ٤٧ م٢٠٠٠ مدير عام الشؤون اإلدارية واألمن الصناعي هشام القناص  ٤

 دكتوراه إدارة أعمال سعودي ٥٠ م٢٠٠٥ مدير عام المشتريات عبدالعزيز البطي ٥
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  املوحدة املراجعةيلقائمة املركز املا  - شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات
 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١كما يف 

 )بآالف الرياالت السعودية(
   ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 

      املوجودات
      :موجودات متداولة

 ١٨١,٥٨٥  ١,٦٩٤,٦٦١    وما يف حكمهنقد
 ٣٠,٠٠٠  -           جزء متداول-استثمارات يف سندات التنمية احلكومية 

 ٢٢٩,٦٨٥  ٥٧٣,٧٧٤   ذمم مدينة
 ١١٧,٠٢٢  ١٢٣,٣٥٧   خمزون

 ٢٨,٦١١  ٢٨,٤١٠   مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
 ٥٨٦,٩٠٣  ٢,٤٢٠,٢٠٢   جمموع املوجودات املتداولة
      :موجودات غري متداولة

 ١,٧٧٧,٨٩٨  ١,٦٧٢,٨٢٢    صايف،ممتلكات ومصنع ومعدات
 ١٨,٠٦٨  ٢٣٣,٨٣١   مشاريع قيد اإلنشاء

 ٣٧,٦٢١  ٢٩,٩٨٤   ة، صايفتكاليف مؤجل
 ١,٨٣٣,٥٨٧  ١,٩٣٦,٦٣٧   جمموع املوجودات غري املتداولة

 ٢,٤٢٠,٤٩٠  ٤,٣٥٦,٨٣٩   جمموع املوجودات

      لكيةاملطلوبات وحقوق امل
      :مطلوبات متداولة

 ٥٨,٢٧٥  ١٨٠,٩٩٥    جزء متداول –قروض طويلة األجل 
 ١١٤,٤١٢  ١٨٥,٨٨١   ةدائنذمم 
 ١٣٥,٣٩٧  ٣٧,٦٢٨   ريف مستحقة وأخرىمصا

 ١٤,٥٢٣  ٢٣,٨٧٩   زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ٣٢٢,٦٠٧  ٤٢٨,٣٨٣   جمموع املطلوبات املتداولة
      :مطلوبات غري متداولة
 ١,٣١٣,٠٤٥  ١,١٣١,٩٨٠    جزء غري متداول–قروض طويلة األجل 

 -  ١٥,٣٤٨   التزام ضريبة دخل مؤجل
 ٣,٨٥٧  ٦,٢٠٧   اخلدمةاية خمصص مكافأة 

 ١,٣١٦,٩٠٢  ١,١٥٣,٥٣٥   جمموع املطلوبات غري املتداولة
 ١,٦٣٩,٥٠٩  ١,٥٨١,٩١٨   جمموع املطلوبات

      التعهدات وااللتزامات احملتملة
      :لكيةحقوق امل
 ٥٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠   رأس املال

 ١١,٣٦٠  ٥١,٢٠٧   احتياطي نظامي
 ٩٨,٦١٦  ٤٥٧,٢٣٩   أرباح مستبقاة

 ٦٠٩,٩٧٦  ٢,٥٠٨,٤٤٦   جمموع حقوق املسامهني
 ١٧١,٠٠٥  ٢٦٦,٤٧٥   ألقليةحقوق ا

 ٧٨٠,٩٨١  ٢,٧٧٤,٩٢١   جمموع حقوق امللكية
 ٢,٤٢٠,٤٩٠  ٤,٣٥٦,٨٣٩   لكيةجمموع املطلوبات وحقوق امل



 

 

31 

 ة املوحدة املراجعقائمة الدخل  - شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

  ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

 )بآالف الرياالت السعودية (

   ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 

 ٥٣٥,٧٠٣  ١,٧٠٤,٩٨٦    مبيعات

 )٣٦٥,٨١٢( )١,٠٤٧,٤٧٢(   تكلفة مبيعات

 ١٦٩,٨٩١  ٦٥٧,٥١٤  إمجايل الربح

 )٢٨,٨٨٣( )٨٩,٥١٠(  مصاريف بيع وتوزيع

 )٨,٠٣٦( )١٦,٧٩٧( مصاريف إدارية وعمومية

 ١٣٢,٩٧٢  ٥٥١,٢٠٧  الربح من العمليات

 ١٠,٧٧١  ٣٦,٧٤٠  إيرادات استثمارات وأخرى

 )١٨,٤٦٦( )٥٦,٧٩٣(  مصاريف متويل                  

 ١٢٥,٢٧٧   ٥٣١,١٥٤    الربح قبل حقوق األقلية والزكاة وضريبة الدخل

 )٤,٤٤٣( )٣٦,١٠٣(  زكاة وضريبة دخل شركات تابعة

 حصة حقوق األقلية يف صايف أرباح شركات
   تابعة موحدة

 
)٩٥,٤٧١( 

 
)٢٩,٩١٥( 

 ٩٠,٩١٩  ٣٩٩,٥٨٠  الربح قبل الزكاة

 )١,١٦٤(  )١,١١٠(  الزكاة

 ٨٩,٧٥٥  ٣٩٨,٤٧٠  صايف الربح 

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٧,٥٠٠,٠٠٠   املتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة

 ٨,٩٨  ١٤,٤٩   )بالريال السعودي(بح للسهم الر
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 التغريات يف حقوق املسامهني املوحدة املراجعةقائمة   - شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

 )بآالف الرياالت السعودية (

   ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 

     رأس املال

 ٥٠٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠    يناير ١الرصيد كما يف 

 -       ١,٥٠٠,٠٠٠   الزيادة خالل السنة

 ٥٠٠,٠٠٠  ٢,٠٠٠,٠٠٠   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 

   االحتياطي النظامي

 ٢,٣٨٥   ١١,٣٦٠     يناير١الرصيد كما يف 

 ٨,٩٧٥  ٣٩,٨٤٧   احملول من صايف الربح

 ١١,٣٦٠  ٥١,٢٠٧   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 

     األرباح املستبقاة

 ١٧,٨٣٦   ٩٨,٦١٦     يناير١الرصيد كما يف 

 ٨٩,٧٥٥   ٣٩٨,٤٧٠   صايف الربح

 )٨,٩٧٥(  )٣٩,٨٤٧(  احملول إىل االحتياطي النظامي

 ٩٨,٦١٦  ٤٥٧,٢٣٩   ديسمرب٣١الرصيد كما يف 

 ٦٠٩,٩٧٦  ٢,٥٠٨,٤٤٦   جمموع حقوق املسامهني
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  املوحدة املراجعةقائمة التدفقات النقدية  - شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات
 )بآالف الرياالت السعودية(   ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ديسمرب ٣١للسنتني املنتهيتني يف 

 ٢٠٠٤  ٢٠٠٥ 
    :التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٨٩,٧٥٥   ٣٩٨,٤٧٠ صايف الربح 
    :ع صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيليةتسوية صايف الربح م

 ٥٦,٤٤٠   ١١٠,٨٧٢  استهالكات
  ٤,٥٨٥   ٩,٣٨٣  إطفاءات

    :التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية
 )٢٤٨,٧٩٠(  )٣٤٤,٠٨٩( ذمم مدينة
 )١١٣,٥٩٤(  )٦,٣٣٥( خمزون

 ١,٩٤١   ٢٠١  مصاريف مدفوعة مقدماً وأخرى
 ٢٠٢,٧٥٨   )٢٦,٣٠٠(  ومصاريف مستحقة وأخرىذمم دائنة

 ١٩,٢١٤   ٩,٣٥٦  زكاة وضريبة دخل مستحقة
 ١,٥٣٨   ٢,٣٥٠  خمصص مكافأة اية اخلدمة
 -        ١٥,٣٤٨  التزام ضريبة دخل مؤجل

 ١٣,٨٤٧   ١٦٩,٢٥٦  صايف النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

    :اريةالتدفقات النقدية من األنشطة االستثم
 ٣٠,٠٠٠   ٣٠,٠٠٠  التغريات يف استثمارات يف سندات التنمية احلكومية

 )٦٣,٨٦٩(  )٥٦,٨٦٩( إضافات إىل ممتلكات ومصنع ومعدات
 -        ٥١,٠٧٣  مبالغ حمصلة مقابل تسوية ممتلكات ومصنع ومعدات

 )١٨٧,٩٨٤(  )٢١٥,٧٦٣( إضافات مشاريع قيد اإلنشاء
 )٢٧١(  )١,٧٤٦( لةإضافات تكاليف مؤج

 )٢٢٢,١٢٤(  )١٩٣,٣٠٥( صايف النقد املستخدم يف األنشطة االستثمارية

    :التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 -        ١,٥٠٠,٠٠٠  زيادة رأس املال

 -        )٥٨,٣٤٥( سداد قروض طويلة األجل
 ٢٥٨,٧٥٠   -       حمصل من قروض طويلة األجل

 ٢٩,٩٠٨   ٩٥,٤٧٠  قليةحقوق األ

 ٢٨٨,٦٥٨   ١,٥٣٧,١٢٥  صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 ٨٠,٣٨١   ١,٥١٣,٠٧٦  صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

 ١٠١,٢٠٤   ١٨١,٥٨٥   يناير١النقد وما يف حكمه يف 

 ١٨١,٥٨٥   ١,٦٩٤,٦٦١   ديسمرب٣١النقد وما يف حكمه يف 

    :ةمعاملة غري نقدي
 ٥,٦٧٥   -       مصروفات مرمسلة كجزء من مشاريع قيد اإلنشاء

 .منذ إنشائها " تصنيع بتروكيماويات" علماً انه لم يتم أي تغيير في العرف المحاسبي لشركة 
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 :في مدينة الجبيل" تصنيع بتروكيماويات" فرع شركة ١-١-٥

دمات اإلدارية والتشغيلية والفنية لمشاريع الشركة البتروكيميائية وهو فرع مملوك بالكامل لتصنيع بتروكيماويات ويقدم الخ

 .في الجبيل
 

 :وأهم الموظفين التنفيذيين في الفرع ، هم

 

 ":الرئيس"صالح النزهة  -١

 عاماً في ٢٥وهو مهندس كيميائي يحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود يتمتع بخبرة عملية تربو على 

م ١٩٩٣ وحتى ١٩٨٢منذ " كيميا"ت في مواقع قيادية مع الشركات الفرعية لسابك مثل صناعة البتروكيماويا

 وحتى ١٩٩٧منذ " شرق"م بوظيفة المدير الفني و١٩٩٧ وحتى ١٩٩٣منذ " غاز"بوظيفة مدير المنافع العامة و

يشي ، م بوظيفة مدير اإلنتاج والصيانة وهي مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل اكسون وميتسوب١٩٩٩

صالح منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية مثل / ويشغل األستاذ

شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات و شركة الرواد الوطنية للبالستيك و شركة التصنيع الوطنية لتسويق 

 .تع بمعرفة واسعة بنظم المعلوماتالبتروكيماويات، وإضافة إلى خبرته الفنية الرفيعة فإنه يتم
 

 ":مدير عام الشؤون اإلدارية واألمن الصناعي"هشام القناص  -٢

م بوظيفة مدير األمن ١٩٩٨ وحتى عام ١٩٨٤منذ عام " كيميا"هشام مع شركات سابك التابعة مثل / ارتبط األستاذ

ن الصناعي ، وقد تقلد مناصب م بوظيفة مدير األم٢٠٠٠ وحتى عام ١٩٩٨منذ عام " شرق"ومكافحة الحرائق و 

 .هامة في مجاالت الموارد البشرية ، واألمن الصناعي ، والعالقات الحكومية ، والعالقات العامة
 

 ":مدير عام المشتريات"عبدالعزيز البطي  -٣

" بتروكيميا"عبدالعزيز لديه خبرة واسعة في مجال المشتريات وإدارة المستودعات ، وقد عمل سابقاً في / األستاذ

م بوظيفة مدير قسم المشتريات و انتقل إلى المشتريات المركزية في سابك ١٩٩٤ وحتى عام ١٩٨٥منذ عام 

بوظيفة المدير اإلقليمي للمشتريات في المركز الرئيسي بالرياض ثم التحق بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 .م٢٠٠٦في عام 

 

 : الشركة السعودية للبولي أوليفينات٢-١-٥

م بناء على اتفاقية مشاركة تمت بين شركة التصنيع ٢٠٠١أسست الشركة السعودية للبولي أوليفينات في سبتمبر ت

 عاماً ، ٥٠م ، وعمر الشركة وفقاً لعقد التأسيس ٢٠٠١الوطنية للبتروكيماويات وشركة باسل العالمية في يونيو 

 الشريك األجنبي شركة باسل إلقامة هذا المشروع وقد قامت شركة التصنيع الوطنية بتطوير المشروع واتفقت مع

من الشركة السعودية للبولي % ٧٥ومن ثم قامت بتأسيس شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات والتي تمتلك 

 .أوليفينات
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 طن من البولي ٤٥٠,٠٠٠والمشروع يقع في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية تم إنشائه إلنتاج 

روبلين وطاقة مماثلة من البروبلين في السنة من غاز البروبان الموفر من قبل شركة أرامكو السعودية ، وتقنية ب

 الواليات المتحدة ، أما تقنية البولي بروبلين فتم توفيرها –ليومس العالمية . بي. بي. البروبلين وفرتها شركة أيه

:  مليون ريال ، والمساهمون هم٢,٠٠٠لغ إجمالي االستثمار من قبل نوفولين تكنولجي هولدنجس الهولندية ، ويب

 م ٢٠٠٤وقد بدأ اإلنتاج في منتصف عام , %)٢٥(، وشركة باسل %)٧٥(شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 . موظف من السعوديين١٥٠ موظف منهم ٣٧٧ويبلغ عدد الموظفين 

ركة باسل للبولي اوليفينات وشركة التصنيع الوطنية ويتم تسويق منتجات الشركة بواسطة الشركاء من خالل ش

من المنتجات التي % ٨٠لتسويق البتروكيماويات ، ويتم تصدير جميع المنتجات التي تقوم باسل بتسويقها وحوالي 

 .تقوم شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بتسويقها

 

 :كة ، وهمونقدم أدناه معلومات موجزة عن التنفيذيين الرئيسيين بالشر

 

 ":العضو المنتدب"صالح النزهة  -١

 عاماً في ٢٥وهو مهندس كيميائي يحمل درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود يتمتع بخبرة عملية تربو على 

م ١٩٩٣ وحتى ١٩٨٢منذ " كيميا"صناعة البتروكيماويات في مواقع قيادية مع الشركات الفرعية لسابك مثل 

 وحتى ١٩٩٧منذ " شرق"م بوظيفة المدير الفني و١٩٩٧ وحتى ١٩٩٣منذ " غاز"امة وبوظيفة مدير المنافع الع

م بوظيفة مدير اإلنتاج والصيانة وهي مشاريع مشتركة مع شركات عالمية مثل اكسون وميتسوبيشي ، ١٩٩٩

مثل صالح منصب عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات الرائدة بالمملكة العربية السعودية / ويشغل األستاذ

شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات و شركة الرواد الوطنية للبالستيك  و شركة التصنيع الوطنية لتسويق 

 .البتروكيماويات ، وإضافة إلى خبرته الفنية الرفيعة فإنه يتمتع بمعرفة واسعة بنظم المعلومات
 

 ":مدير عام الشؤون المالية والتخطيط"عبدالمحسن العمران  -٢

عبدالمحسن درجة البكالوريوس في إدارة األعمال مع تخصص في المالية من الواليات المتحدة / تاذيحمل األس

األمريكية وهو خبير متمرس في الشؤون المالية ، وكان قبل التحاقه بالشركة السعودية للبولي أوليفينات في عام 

دة تقارب العشرين سنة إحدى مشروعات سابك المشتركة مع شل أويل لم" صدف"م يعمل مع شركة ٢٠٠١

تضمنت عمله كمدير لإلدارة المالية وسكرتير لمجلس اإلدارة ، وهو يعمل حالياً سكرتيراً لمجلس إدارة الشركة 

 .السعودية للبولي أوليفينات أيضاً
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 ":مدير عام الشؤون اإلدارية واألمن الصناعي"هشام القناص  -٣

م بوظيفة مدير األمن ١٩٩٨ وحتى عام ١٩٨٤منذ عام " كيميا" مثل هشام مع شركات سابك التابعة/ ارتبط األستاذ

م بوظيفة مدير األمن الصناعي ، وقد تقلد مناصب ٢٠٠٠ وحتى عام ١٩٩٨منذ عام " شرق"ومكافحة الحرائق و 

 .هامة في مجاالت الموارد البشرية ، واألمن الصناعي ، والعالقات الحكومية ، والعالقات العامة

 
 

 ":مدير عام التشغيل "زياد الرشود -٤

زياد مهندس كيميائي متخرج من الواليات المتحدة األمريكية وظل مرتبطاً بصناعة البتروكيماويات / المهندس

كمحور أساسي لخبرته التخصصية الممتدة لعشرين عاماً ، ويتمتع بخبرة عملية واسعة حيث كان يعمل في شركة 

وظيفة ناظر ثم تدرج إلى مدير مشروع ثم مدير مصنع حتى وصل إلى التابعة لشركة سابك حيث بدأ ب" بتروكيميا"

 .وظيفة مدير التشغيل
 

 ":مدير عام الشؤون الهندسية والصيانة"سمير الحميدان  -٥

سمير درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وقد عمل / يحمل المهندس

م بوظيفة مدير المشاريع ، ثم عمل في ١٩٨٥ وحتى عام ١٩٨٠ية السعودية منذ عام في شركة الخدمات الصناع

م بإدارة التسويق ، ثم انتقل للعمل بشركة أرامكو ١٩٨٧ وحتى عام ١٩٨٥شركة تصنيع المعادن منذ عام 

 إلى م كمدير لقسم الصيانة في أحد مشاريع أرامكو وبعد ذلك انتقل١٩٩٤ وحتى عام ١٩٨٧السعودية منذ عام 

 .م بوظيفة مدير الصيانة٢٠٠٥م وحتى عام ١٩٩٥الشركة السعودية للكهرباء منذ عام 
 

 ":مدير عام المشتريات"عبدالعزيز البطي  -٦

" بتروكيميا"عبدالعزيز لديه خبرة واسعة في مجال المشتريات وإدارة المستودعات ، وقد عمل سابقاً في / األستاذ

 مدير قسم المشتريات و انتقل إلى المشتريات المركزية في سابك م بوظيفة١٩٩٤ وحتى عام ١٩٨٥منذ عام 

بوظيفة المدير اإلقليمي للمشتريات في المركز الرئيسي بالرياض ثم التحق بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 .م٢٠٠٦في عام 
 

 : مشروع إنتاج االيثيلين و البولي ايثلين٣-١-٥

كيماويات حصة من لقيم اإليثان والبروبان من شركة أرامكو السعودية إلنتاج ضمنت شركة التصنيع الوطنية للبترو

 طن سنوياً والبولي ٤٠٠,٠٠٠ طن سنوياً وكل من البولي ايثلين عالي الكثافة بطاقة ١,٠٠٠,٠٠٠االيثلين بطاقة 

 .ن  طن سنوياً من البروبلي٢٨٠,٠٠٠إضافة إلى ,  طن سنويا٤٠٠,٠٠٠ًايثلين منخفض الكثافة بطاقة 

وتقوم شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بإقامة هذا المشروع بالمشاركة مع شركة الصحراء للبتروكيماويات 

والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ، وقد تم تأسيس شركة مساهمة للشركاء السعوديين وهي شركة التصنيع 
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من المشروع ، بينما تملك شركة % ٧٥ والتي ستملك  مليون ريال٢,٤٠٠والصحراء لألوليفينات برأس مال قدره 

 :، ويساهم الشركاء السعوديين في شركة التصنيع والصحراء لألوليفينات كالتالي% ٢٥باسل العالمية 

 % ٦٠,٤٥  شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات •

 %٣٢,٥٥   شركة الصحراء للبتروكيماويات  •

 %٧,٠٠  المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية •

ويقام المشروع على موقع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات في منطقة الصناعات األولية في مدينة الجبيل 

 .الصناعية 

 آالف مليون ريال ومن المتوقع أن تنتهي أعمال المشروع في النصف الثاني من ١٠وتقدر تكلفة المشروع بحوالي 

 . ذلكم وأن يبدأ اإلنتاج مباشرة بعد٢٠٠٨عام 

وسيتم بيع االيثلين الفائض للمصانع التابعة للشركة والشركاء وشركة سبكيم ، ومنتج البروبلين إلى الشركة 

 .السعودية للبولي أوليفينات إلنتاج البولي بروبلين

 :وفيما يلي بعض الخطوات التي تمت نحو إقامة المشروع

 .تم توقيع عقد المقاول المدير مع شركة فلور -

 .تفاقية الشراكة مع شركة باسل العالميةتم توقيع ا -

 .تم توقيع كل من اتفاقية تقنية إنتاج البولي ايثلين عالي الكثافة والبولي ايثلين منخفض الكثافة مع شركة باسل -

 كمستشار مالي للمشروع ، والمشروع بصدد إنهاء اتفاقيات التمويل مع بنوك محلية HSBCتم االتفاق مع بنك  -

 كما أن المشروع كذلك بصدد إنهاء اتفاقيات التمويل مع )ECA’S( مؤسسات ضمان التصدير وعالمية وكذلك مع

 .صندوق التنمية الصناعية السعودي ومع صندوق االستثمارات العامة

تم توقيع اتفاقية الهندسة والشراء واإلنشاء مع تحالف شركة ليندي األلمانية وشركة سامسونج الكورية إلنشاء  -

 . المنافعمشروع االيثلين

 .تم توقيع اتفاقية الهندسة والشراء واإلنشاء مع شركة تكنيمونت االيطالية إلقامة مصنعي البولي ايثلين -

 

 مليون طن في ١٧يبلغ حجم السوق العالمي للبولي ايثلين منخفض الكثافة " تصنيع بتروكيماويات"هذا وحسب تقديرات 

سنوياً إلى % ١,٣وام العشرة الماضية ويتوقع أن يستمر النمو بمعدل سنوياً لألع% ١السنة ، وبلغ نمو المنتج حوالي 

م ، وينافس البولي ايثلين منخفض الكثافة الخطي هذا المنتج  من حيث الخصائص الميكانيكية وكذلك السعر ٢٠١٥عام 

صنيع يتم خلط المنتجين األقل ، إال أن البولي ايثلين منخفض الكثافة يتمتع بسهولة أكبر من حيث التصنيع ، ولتسهيل الت

 .أثناء عمليات التحويل

وشهد المنتج نمواً .  مليون طن بالسنة ٢٥كما يبلغ حجم الطلب العالمي على منتج البولي ايثلين عالي الكثافة حوالي 

 .م٢٠١٥إلى عام % ٤,٥سنوياً في العشر سنوات الماضية ومن المتوقع أن يستمر النمو بمعدل % ٥,٥بمعدل 

من شركة باسل وشركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات تسويق كل من البولي ايثلين عالي الكثافة ويتولى كل 

 .والبولي ايثلين منخفض الكثافة
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وتشكل آسيا وخصوصاً الصين وكذلك أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا األسواق المتوقعة لمنتجات المشروع ، حيث 

ن من البولي ايثلين منخفض الكثافة حوالي مليون طن سنوياً ، وكذلك من المتوقع أن من المتوقع أن تبلغ واردات الصي

 ٤٧٥ ألف طن و ١,٥٦٠ ألف طن ، ٣٨٠تبلغ واردات كل من أوروبا والصين والهند من البولي ايثلين عالي الكثافة 

 .ألف طن سنوياً على التوالي

فسية مع المنتجين العالميين من حيث التكلفة النقدية لإلنتاج ، عالي التنا) كمنتج محلي(ومن المتوقع أن يكون المشروع 

ومع إضافة تكلفة النقل إلى أوروبا أو الصين مثالً ، فإن تكلفة المنتج من المشروع واصل إلى مناطق التصدير،  أقل 

 .  من تكلفة إنتاج البولي ايثلين في أوروبا أو الصين
 

 :تروكيماويات شركة التصنيع الوطنية لتسويق الب٤-١-٥

كونت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات شركة تابعة لها للتسويق لتقوم بتسويق جزء من المنتجات البتروكيماوية 

الشركة السعودية للبولي : التي تقوم بإنتاجها الشركات التابعة لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وهي بالتحديد

بولي ايثلين ، وستقوم شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات بعمليات التسويق أوليفينات ، ومشروع إنتاج ال

على أساس العمولة التي يتم اقتطاعها من مبيعات هذه المنتجات ، وقد بدأت هذه الشركة نشاطها التسويقي منذ منتصف 

ضاً حصتها من منتج البولي ايثلين م بتسويق حصتها من منتج البولي بروبلين ، كما أن الشركة ستسوق أي٢٠٠٤عام 

 .م٢٠٠٨مع بداية إنتاجه في نهاية عام 
 

 :حمض الخل/ مشروع الميثانول٥-١-٥

عملت شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات في الماضي مع شركة استكس الكندية على إقامة مشروع للميثانول 

 ألف طن ٢٧٥ في السنة وخالت الفينيل بطاقة  ألف طن٥٠٠ ألف طن في السنة ، وحمض الخل بطاقة ١,٨٠٠بطاقة 

م اشترت شركة سيالنيز شركة استكس واستمر العمل مع شركة سيالنيز على تطوير ٢٠٠٥في السنة ، وفي عام 

م اتفق الشريكان على وقف أعمال المشروع بسبب التكلفة المرتفعة إلقامة المشروع ٢٠٠٥المشروع ، وفي أواخر 

,   كات المقاولة ،ونتيجة لذلك تم إلغاء تخصيص الغاز لهذا المشروع من الجهات المختصة نظراً الرتفاع أسعار شر

وال تزال شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات تخطط إلقامة المشروع والتقدم للجهات المختصة للحصول على الغاز 

اجية علماً بأن ما تم صرفه على ومن المحتمل أن يتغير مجال المشروع من حيث تغيير الطاقات اإلنت, الالزم 

 مليون ريال وفي حالة عدم تمكن الشركة من تنفيذ المشروع فسوف يتم اخذ االحتياطيات ٩٥المشروع هو حوالي 

 .الالزمة 
 

 ":كريستل" الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المحدودة ٢-٥

ي الشرق األوسط وأفريقيا ، وتقوم كريستل بتسويق منتجاتها تعتبر شركة كريستل المنتج الوحيد لثاني أكسيد التيتانيوم ف

 . دولة وتتمتع بوضع متميز في أوساط منتجي ثاني أكسيد التيتانيوم٧٠في أكثر من 

 ألف طن ، ١٢٠م إلى حوالي ٢٠٠٥وقد تم تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع التوسعة لتصل الطاقة اإلنتاجية مع نهاية عام 

 .م٢٠٠٧ ألف طن بالسنة في عام ١٨٠في توسعة إضافية للوصول باإلنتاج إلى بينما يستمر العمل 
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والتي تعتبر ثاني أكبر ) Bemax - Australia(وقد أصبحت كريستل المساهم الرئيسي في شركة بيماكس األسترالية 

 اإلنشاء عندما تملكت منتج في أستراليا للمواد الخام لثاني أكسيد التيتانيوم ، وشركة بيماكس كانت شركة مناجم تحت

وقد بدأت الشركة اإلنتاج في هذه السنة ، وترتبط مع شركة كريستل بعقد طويل األمد . منها % ٣٣كريستل حوالي 

 .تقوم بموجبه بتأمين جزء من احتياجات كريستل من المواد الخام

 

 : خلفية عن الشركة١-٢-٥

وبلغ ) هـ٢٠/٠٣/١٤٠٩(م ١٩٨٨ أكتوبر ٣٠في " كريستل"دودة تم تسجيل الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم المح

 : مليون ريال سعودي ، والمساهمين في الشركة هم١٢٠رأس مالها المدفوع 

 النسبة     الشركة   

 %٢٥  )أمريكية(للكيماويات ) Kerr - Mcgee(شركة كير مكجي  

 %٢٥   شركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاوالت 

 %٢٤     ستثمارشركة الخليج لال 

 %٢٤     شركة التصنيع الوطنية 

 %١     طالل الشاعر/ الدكتور 

 %١    )أمريكي(أنطوان شرفان / السيد 
 

م وحصلت ١٩٨٣طالل علي الشاعر بإجراء دراسة الجدوى األولية في عام / وقامت شركة شاعركو تحت قيادة الدكتور

نتاج ثاني أكسيد التيتانيوم ، وكانت طاقة المصنع إل) هـ٢٢/٠١/١٤٠٥(م ١٩٨٤على ترخيص صناعي في أكتوبر 

" شركة كير مكجي للكيماويات" طن في السنة بناء على تقنية الكلوريد التي وفرها أحد المساهمين ٤٥,٠٠٠االبتدائية تبلغ 

الوقت م ، ويجري في ٢٠٠٥ طن مع نهاية عام ١٢٠,٠٠٠وأخذت طاقة المصنع في االرتفاع تدريجياً إلى أن وصلت إلى 

 .الحاضر تنفيذ مشروع توسعة إضافية للمصنع لزيادة طاقته اإلنتاجية
 

م واكتمل في زمن قياسي برغم اندالع حرب الخليج ، ١٩٨٩وتجدر اإلشارة إلى أن المصنع بدأ تركيبه في مدينة ينبع عام 

بمستوى مقبول من الجودة ) صباغاأل(م وتم إنتاج أول كمية من المنتج ١٩٩١وقد بدأ التشغيل التجريبي للمصنع في عام 

م قام الشركاء الخليجيون ١٩٩٩م ، وفي أول يونيو ١٩٩٢م وبدأ اإلنتاج التجاري في أول يونيو ١٩٩٢ أبريل ١٨في 

وكذلك حصة السيد أنطوان شرفان وذلك بدفع قيمة الحصص نقداً ، وبذلك ) كيرمكيجي(بشراء حصة الشريك األجنبي 

م بشراء حصة شركة الشاعر ٢٠٠٣في عام " التصنيع"كما قامت شركة % ٣٣مشروع في ال" التصنيع"أصبحت حصة 

" التصنيع"وبذلك أصبحت حصة ) قبل التجزئة( مليون سهم ٣,٧بعدد " التصنيع"وذلك عن طريق إصدار أسهم من شركة 

 .في شركة كريستل% ٦٦
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عمليات التصنيع، كما تقوم بتطوير منتجات وتقوم شركة كريستل عن طريق إدارة األبحاث والتقنية بالعمل على تحسين 

وتقوم . جديدة خاصة بالشركة وذلك الستخدام منتج ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض الصناعات مثل صناعة البالستيك 

 .الشركة بدراسة إنتاج عدد من المنتجات األخرى 

 
 

 :وفيما يلي نورد بعض االستخدامات الرئيسية لمنتجات الشركة

 .ت المختلفة للدهان واألحبار خاصة عندما يكون البريق واللون والقوة هي العوامل الرئيسية المطلوبةاالستخداما 

تستخدم في الحاالت التي يكون فيها اللمعان الشديد مرغوباً مثل أعمال الزخرفة الداخلية ، وعمل أسطح جديدة  

 .األعمال الصناعية، وإنتاج األحبار والدهان المستخدم في ) الخ...لألثاث (بالدهان 

 حيث يكون البريق مطلوباً ، وأيضاً تستخدم في صناعة تتستخدم في صناعة الحروف المنضدة وأحبار األكليشيها 

وذلك عندما تكون الالإنفاذية والقوة من المتطلبات ) الخ...التي يحفظ فيها الطعام (الدهان الخفيف لدهان العلب 

 .الرئيسية

 .الالمع القائم على الماء والمذيباتتستخدم في أعمال التمويه  

 .تستخدم في دبغ الجلود وتلوين المنسوجات والورق 

يوصي باستخدامها في تجهيز مختلف أنواع طبقات الطالء مثل تلك المستخدمة في األعمال المعمارية والصناعية  

لى المذيبات أو الماء ، ويمكن وأعمال الصيانة ، وهي تعتبر مناسبة لالستخدامات الداخلية أو الخارجية القائمة ع

 .استخدامها أيضاً في أعمال البالستيك التي تتطلب شيئاً من المتانة

يوصي باستخدامها أيضاً في صناعة أنابيب الفينيل الصلبة وبعض االستعماالت األخرى التي تشمل بالط الـ  

امها في االستعماالت المرتبطة سي لألرضيات وتغطية الجدران بالفينيل والمطاط ، كما يوصي باستخد.في.بي

 . األوروبيةةبإعداد الطعام وفقاً لتوجيهات المجموعة االقتصادي
 

 

 : نبذة موجزة عن شاغلي الوظائف الرئيسية بالشركة٢-٢-٥
 

 ":رئيس مجلس اإلدارة"طالل علي الشاعر . د -١

م ، وحصل قبل ذلك على ١٩٨٧حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة كينيدي األمريكية  عام 

م من جامعة والية ماين األمريكية ودرجة البكالوريوس في ١٩٧٨درجة ماجستير إدارة أعمال في التسويق عام 

م من جامعة والية مين ، والدكتور طالل هو مؤسس ورئيس مجلس اإلدارة والمدير ١٩٧٧الهندسة الكيميائية عام 

تأسيسها ، وقد قام بتأسيس وتطوير العديد من المشروعات الصناعية مثل التنفيذي لشركة شاعركو المحدودة منذ 

عام " ذهب"م ، والشركة السعودية لتنقية المعادن النفيسة ١٩٨٨عام " كريستل"الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم 

ت مثل الشركة م ، كما شارك في تأسيس وتطوير بعض الشركا٢٠٠٠عام " مداد"م ، وشركة تونر السعودية ١٩٩٤
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م ، وشركة الرواد الوطنية ١٩٩٤م ، والشركة السعودية المتحدة عام ١٩٨٥عام " صفرا"السعودية للمذيبات 

 .م١٩٩٧عام " الرواد"للبالستيك 
 

 ":رئيس الشركة"جمال النحاس  -٢

مريكية  من جامعة ووشبيرن في الواليات المتحدة األ– تسويق –حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال 

م قبل التحاقه بشركة ١٩٨٩م ، وقد عمل بشركة السالم للطائرات المحدودة بإدارة التسويق عام ١٩٨٨عام 

بوظيفة مدير تسويق ، وقد تمت ترقيته لنائب رئيس التسويق والمبيعات ثم ترقى إلى منصب الرئيس في " كريستل"

 .م٢٠٠١عام 
 

 ": المصنع–نائب رئيس أعلى "خالد حمد اهللا  -٣

 من بريطانيا و عمل بمطار الملك عبدالعزيز وشركة بارسنز سو مهندس كهربائي حاصل على درجة البكالوريوه

السعودية المحدودة كناظر تشغيل الشبكة الكهربائية والهيئة الملكية للجبيل وينبع كمدير النقل و التوزيع الكهربائي 

 –م ، وترقى لمنصبه الحالي كنائب رئيس أعلى ١٩٩٥كمدير للصيانة في عام " كريستل"قبل التحاقه بشركة 

م وأصبح مسئوالً عن اإلنتاج والصيانة وأيضاً النشاطات المتعلقة بالمشاريع والهندسة ١٩٩٧المصنع في عام 

 .والتوسعة والبيئة باإلضافة إلى النشاطات األخرى ذات العالقة
 

 ": التسويق والمبيعات–نائب رئيس "سامي طاشكندي  -٤

م والتحق بمصفاة النفط بجدة ١٩٨٥ بكالوريوس في الهندسة الكيمائية من جامعة الملك عبدالعزيز عام يحمل شهادة

كمهندس كيميائي ، وعمل مع شركة سمارك كمسئول عن مبيعات غاز البترول المسال و النفثا ، ثم التحق بشركة 

 بالشركة الجديدة ، والتحق قبل أربع السكر المتحدة كمدير عام مساعد مسئول عن إنشاء قسم التسويق والمبيعات

كنائب رئيس للتسويق والمبيعات ، و يقوم باإلشراف المباشر على نشاطات التسويق " كريستل"سنوات بشركة 

 .والمبيعات وخاصة النشاطات المتعلقة بثاني أكسيد التيتانيوم
 

 ": الشؤون المالية–نائب رئيس "عبداهللا إبراهيم  -٥

ي المحاسبة والمالية العامة من بريطانيا و درجة البكالوريوس من جامعة الخرطوم ، وهو يحمل درجة الماجستير ف

 عاماً في المحاسبة والشؤون المالية ٢٤زميل جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ولديه خبرة عملية تزيد عن 

م وهو مسئول عن ١٩٩٩عام في القطاعات التجارية والصناعية والمقاوالت ، وقد تولى منصبه الحالي منذ 

 .الشؤون المالية والخزينة ونظم المعلومات والمشتريات وإدارة المواد والخدمات الطبية
 

 ":نائب رئيس األبحاث والتقنية"فادي طرابزوني  -٦

يحمل شهادة  البكالوريوس والماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود ، وقد عمل قبل التحاقه 

بالمجمع الصناعي لألبحاث والتطوير بشركة سابك كمدير إلدارة تطوير العمليات ، وعمل أيضاً " ريستلك"بشركة 
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بشركة سابك كرئيس لفريق العمل المكلف بتطوير تقنيات جديدة للعمليات ، وهو حالياً مسئول عن ضبط الجودة 

 .وتطوير المنتجات وتطوير العمليات 
 

 ":مالنائب رئيس دعم األع"مصطفى اسالم  -٧

في الهيئة  يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية و  الماجستير في العالقات الدولية من بريطانيا، و عمل  

قبل العامة،  الملكية للجبيل وينبع كمدير للتخطيط والميزانية و كمدير لترويج االستثمار و كمدير للعالقات  

في  شكل رئيسي عن الموارد البشرية و الشؤون اإلدارية و هو مسؤول ب. م٢٠٠٤انضمامه للشركة في عام  

 .الشركة 

 

 ":رصاص" الشركة الوطنية لصهر الرصاص ٣-٥

بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض بالمملكة العربية السعودية " رصاص"تأسست الشركة الوطنية لصهر الرصاص 

نع طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في أنظمة م ، وتم إنشاء المص١٩٩٥م وبدأت إنتاجها في عام ١٩٩١في عام 

البيئة السعودية وتم تجهيزه بأحدث اآلالت والمعدات ، ويعد هذا المصنع من أحدث المصانع وأكثرها تطوراً وقد 

شركة جزيل (تولت تطويره شركة التصنيع الوطنية التي حصلت على الخبرة الفنية الالزمة من الشريك األلماني 

شركة " رصاص"م اشترى المساهمون السعوديون حصة الشريك األلماني وأصبحت ١٩٩٩ام ، وفي ع) شافت

 %.١٠٠سعودية 

 مليون ريال ١٣٠ مليون ريال سعودي وبلغت نفقات االستثمار في المشروع ٤٤ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع بالكامل 

الرصاص الصافي والمخلوط عالي الجودة  طن من ١٨,٠٠٠سعودي ، وقد بدأت الشركة نشاطاتها بطاقة صممت إلنتاج 

 طن من كبريتات الصوديوم ٢,٢٠٠ طن من رقائق البولي بروبلين و٢,٢٠٠و) طبقاً لمعايير بورصة لندن للمعادن(

 طن من رقائق البولي بروبلين و ٢,٨٠٠ طن من الرصاص و ٢٤,٠٠٠كمنتجات ثانوية ، ثم ارتفعت الطاقة اإلنتاجية إلى 

م تم تنفيذ مشروع ٢٠٠٣ات الصوديوم ، وتحقق بذلك االستغالل األمثل للبنية األساسية ، وفي عام  طن من كبريت٢,٨٠٠

 طن من ٣٧,٠٠٠ مليون ريال وزادت الطاقة اإلنتاجية إلى ٥توسعة للمصنع بمساعدة فنية من شركة دانمركية بتكلفة بلغت 

 :يتات الصوديوم ، ومساهمي الشركة الحاليين هم طن من كبر٣,٧٠٠ طن من رقائق البولي بروبلين و ٤,٢٠٠الرصاص و 

 %).٧١,٧٤(بنسبة     شركة التصنيع الوطنية  -١

 %).٢٣,٧٢(بنسبة     شركة دلة البركة لالستثمار -٢

 %).٠٤,٥٤(بنسبة      أحمد الشهري/ السيد -٣
 

 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 مؤيد القرطاس / المهندس 

 ثنينفراج ابوا/ األستاذ 

  عبدهنعبدالرحم/ األستاذ 

 احمد الشهري/ األستاذ  
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من  منتجاتها من الرصاص الصافي والمخلوط إلى عمالئها المحليين بالمملكة وتقوم بتصدير النسبة % ٧٠وتبيع الشركة 

لين وكبريتات رقائق البولي بروب(المتبقية إلى بعض دول الخليج العربي واألردن والهند وباكستان أما المنتجات الثانوية 

 %.١٠٠فيتم بيعها داخل المملكة بنسبة ) الصوديوم
 

وخط اإلنتاج ، ونجحت ) البطاريات الخردة بشكل أساسي(وتواجه الشركة بعض المشكالت المتعلقة بتوفير المواد الخام 

تعاون مع مختلف الشركة إلى حد كبير في حل مشكلة المواد الخام من خالل استحداث نظام لجمع البطاريات الخردة بال

بائعي الخردة على نطاق المملكة ، وتعمل الشركة على إيجاد أفضل الحلول لمشاكل اإلنتاج وتسعى لتحقيق مستوى التشغيل 

 ألف طن من ٣٦ ألف طن منها إلنتاج ٦٥يجدر بالذكر أن الشركة تقوم بتكسير بطاريات السيارات التالفة وتدوير  و, األمثل

 .الرصاص 
 

 :سماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركةوفيما يلي أ

 .المدير التنفيذي    أنس حافظ / األستاذ 

 .مدير اإلنتاج   ماتياس فروبلوتز / السيد 

 .مدير المشتريات    عماد الديحان / األستاذ 

 .المدير المالي    رزق الداوود / األستاذ 

 .المدير اإلداري    عبداهللا السبكي/ األستاذ 

 .مدير التسويق     اهللا خان صنع/ األستاذ 
 

 ":الرواد" شركة الرواد الوطنية للبالستيك ٤-٥

 مليون ريال سعودي وقدر عمرها االفتراضي بخمسة وعشرون ٦م باستثمار ابتدائي بلغ ١٩٩٢تأسست الشركة في عام 

فنية من شركة أوميبا اإليطالية م بخط إنتاج قائم على التشكيل بالبثق وبمساعدة ١٩٩٤عاماً وبدأت الشركة إنتاجها في عام 

 طن في السنة ، وتنتج الشركة ألواح بالستيكية مختلفة ، وتضاعفت طاقة الشركة في عام ٣,٥٠٠وبطاقة إنتاجية تبلغ 

م ١٩٩٩ مليون ريال ، وفي عام ١٣بالدمام نقداً بحوالي ) PSI( طن بعد شرائها لمصنع شركة ٧,٠٠٠م لتصل إلى ١٩٩٨

م خط إنتاج إلعادة تدوير البالستيك بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٠٠٢ة للتشكيل بالحقن ، وأضافت في عام أدخلت الشركة ماكين

م ارتفعت الطاقة اإلنتاجية الكلية ٢٠٠٣اإليطالية ، وفي عام ) PRT( طن في السنة بمساعدة فنية من شركة ١٠,٠٠٠

 طن في السنة وخط ثانٍ إلعادة ١,٥٠٠الحقن بطاقة  طن في السنة بعد إدخال ماكينة إضافية للتشكيل ب١٧,٥٠٠للشركة إلى 

 . طن في السنة٧,٠٠٠تدوير البالستيك بطاقة 
 

% ٣من رأس مال أسهم الشركة بينما تمتلك الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي % ٩٧تملك شركة التصنيع الوطنية 

 .م١٩٩٤نشاطها في عام " الرواد"من رأس مال الشركة ، وبدأت شركة 
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 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 مؤيد القرطاس / المهندس 

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 صالح النزهه/ المهندس  

 اسامه الشيباني/ المهندس  

 فايز االسمري/ األستاذ  

 

 :و أسماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة

 .المدير العام   محمد الزامل اللعبون / األستاذ 

 مدير الشؤون المالية اإلدارية     شهوان القرني/ألستاذا 

 .مدير تطوير األعمال    أشرف شاه / األستاذ 

 .المدير المالي    أحمد عبدالفتاح/ األستاذ 

 

 ":خدمات" الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة ٥-٥

تمتلك شركة التصنيع % ١٠٠هي شركة سعودية بنسبة " تخدما"الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة 

 مليون ريال ٣٠، ويبلغ رأس مالها المدفوع % ١٥ومستثمرون آخرون % ٢٣,٣٣وشركة دله القابضة نسبة % ٦١,٦٧نسبة

هي شركة توزيع وتوكيالت " خدمات"م وقدر عمرها االفتراضي بخمسة وعشرون عاماً  و ١٩٨٦، وقد أسست في عام 

 معرض في جميع أنحاء المملكة تتولى توزيع ١٥ مستودعات و٩يقع مكتبها الرئيسي في مدينة الرياض وتملك ومبيعات و

 موزع في ١٥٠٠بإنشاء شبكة توزيع لعدد " خدمات"وبيع منتجاتها من بطاريات السيارات واأللواح البالستيكية ، كما قامت 

لشركة الوطنية لصناعة البطاريات بمدينة الرياض ، وقد تم إنشاء جميع أنحاء المملكة لبيع بطاريات السيارات المنتجة با

 ". بطاريات"بعض مراكز الصيانة والخدمة والضمان وذلك بالتعاون مع الشركة الشقيقة 

 

 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 اسامه الشيباني/ المهندس  

 شابراهيم الدهي/ المهندس  

 علوي كامل/ األستاذ  

 عثمان عبدالجبار/ األستاذ  

 سليمان العمر/ األستاذ  
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م ١٩٩٧منذ عام ) البولي كابونيت وألواح االكريليك(بتوزيع منتجات شركة الرواد الوطنية للبالستيك " خدمات"وتقوم شركة 

د لمنتجات الشركة الوطنية لصناعة م الموزع الوحي١٩٩٨وهي حالياً الموزع الوحيد لهذه المنتجات ، وأصبحت في عام 

م ، ٢٠٠١هي وكيل إلطارات ناشيونال منذ " خدمات"، بجانب ذلك فشركة ) NCB , Super , JS Batteries(البطاريات 

من % ٢٠" خدمات"باالستثمار في بعض شركات الخدمات الصناعية فمثالً تملك شركة " خدمات"عالوة على ذلك تقوم شركة 

من رأس مال أسهم الشركة الوطنية للفحص % ٤٤,٢و " بيئة"كة الوطنية للمحافظة على البيئة رأس مال أسهم الشر

 ".RW TUV-ME "ومثلها في شركة آر دبليو تي يو في " فحص"واالختبار الفني 

 

 :وفيما يلي أسماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة

 .العضو المنتدب   إبراهيم الدهيش / المهندس 

 .رئيس الحسابات   حسن حامد خليل م/ األستاذ 

 .مدير التسويق والمبيعات   محمد غصين القحطاني / األستاذ 

 .مشرف الشؤون اإلدارية   منصور رشيد الجمعة / األستاذ 

 

 : الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة٦-٥

 ٨٦,٢٦٠,٠٠٠شركة ذات مسئولية محدودة يبلغ رأس مالها الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة ، هي 

بعد اندماج الشركة الوطنية للمسابك التي تم تأسيسها في ) هـ٢٢/٠٧/١٤٢٠(م ١٩٩٨ريال ، وقد تأسست في أول نوفمبر 

قة  م ، وتمارس الشركتان نشاطاتهما بالمنط١٩٨٦ م ، والشركة العربية للمحاور التي تم تأسيسها في عام ١٩٩٤عام 

 محور ١٢,٠٠٠الصناعية الثانية بالدمام ، وينتج مصنع المحاور محاور الشاحنات الثقيلة والمقطورات بطاقة إنتاجية تبلغ 

وينتج أيضاً قطع الغيار الخاصة بالشاحنات والمقطورات المذكورة ، وبدأ المصنع إنتاجه التجاري في عام ) أحجام مختلفة(

 .تيز أشسين األلمانيةم بمساعدة فنية من شركة فارس١٩٨٧

 

وينتج مصنع المسابك كافة أنواع المسابك المعدنية وقطع الغيار ومسبوكات متنوعة من الحديد والفوالذ واأللمنيوم والنحاس 

 .م١٩٩٥ طن في السنة ، هذا وقد بدأ المصنع إنتاجه التجاري في عام ١٢,٠٠٠والبرونز ، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصنع 

 . هـ ، وقدر عمرها االفتراضي بخمسين عاما٢٩/٠٥/١٤٠٦ً في أسست الشركة

 :ومنتجات مصنع المسابك هي

 .آالت تشكيل الصفائح المعدنية ، وتشكل هذه األصناف المصنوعة من الحديد المسبوك 

 .واألنابيب ومحاور العجالت) المصاريع(الحديد القابل للتطريق ، ويستخدم في صنع صناديق الصمامات  

 ).األلمنيوم والبرونز(والمسبوكات الغير حديدية ) مسبوكات الفوالذ(ت الحديدية المسبوكا 
 

 

 



 

 

46 

 :وينتج مصنع المحاور ما يلي

وتستخدم في المقطورات وناقالت المواد السائلة ) WB12T , WB14T , WB16T(محاور مرتفعة من نوع  

 .وناقالت المواد السائبة

وتستخدم في الحاويات والبرادات والمقطورات ، وبدأ ) VB12T , VB14T , VB16T(محاور منخفضة من نوع  

مصنع المحاور في اآلونة األخيرة إنتاج محاور تعليق الهواء التي تستخدم في ناقالت المواد الكيماوية 

 .والثالجات المقطورة ، وينتج مصنع المحاور أيضاً قطع الغيار للمقطورات

 

 :بكلمحة عن أوضاع السوق بالنسبة لمصنع المسا

 .تجري دراسة حالياً لزيادة فرص السوق السعودي المحلي وتوسيع قاعدة العمالء 

وضعت خطط للتركيز على المنتجات التي تحقق هوامش ربح مرتفعة ، وتم دعم فريق التسويق بخبير تسويق  

لعربية السعودية من المملكة المتحدة ، ويقوم فريق التسويق حالياً بزيارات للمستهلكين النهائيين في المملكة ا

 .ودول مجلس التعاون الخليجي
 

 :لمحة عن أوضاع السوق بالنسبة لمصنع المحاور

 .تبذل الجهود حالياً لتوسيع قاعدة العمالء لضمان الحصول على سوق موثوق بها 

 .تجري دراسة حالياً لمعرفة فرص السوق المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية األخرى 

التزام المصنع بمنح جميع المحاور التي يتم شراؤها فترة ضمان لمدة سنة أعطى المستهلكين النهائيين ثقة  

 .إضافية

التزام المصنع بمعايير الجودة وتنسيقه التام مع الموردين لضمان جودة األجزاء األساسية وقطع الغيار التي  

لتي يرفضها المستهلكين النهائيين وبالتالي تعززت يقوم بتصنيعها أدى إلى انخفاض كبير في نسبة األصناف ا

 .ثقتهم في منتجات المصنع

 

 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 اسامه الشيباني/ المهندس  

 صالح العبيد/ المهندس  

 خالد العريفي/ األستاذ  

 سعد العيسى/ األستاذ  

 محمد سندي/ االستاذ  
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 وقد تمت الموافقة على دمج الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة في الشركة الوطنية لتصنيع وسبك هذا

 % . ٣٥,٤وستبلغ حصة التصنيع بعد عملية الدمج , ويتم حالياً االنتهاء من إجراءات الدمج " معدنية"المعادن 
 

 :وأما أسماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة

 .المدير العام     شاكر العتيبي / األستاذ 

 .مدير المصنع     فبيكير. ن.ر/ السيد 

 .مدير اإلنتاج     داس. ر.أ/ السيد 

 .المدير المالي     روي قونسالفس/ السيد 

 .مدير التسويق    روجر هاريس / السيد 

 

 ":بطاريات" الشركة الوطنية لصناعة البطاريات ٧-٥

م وبدأت إنتاجها في عام ١٩٩٢ البطاريات هي شركة ذات مسئولية محدودة تأسست في عام الشركة الوطنية لصناعة

 المملكة العربية السعودية ، وبلغ االستثمار االبتدائي في –م ، ويقع مقرها بالمنطقة الصناعية الثانية بالرياض ١٩٩٧

نيع الوطنية لكي تقوم بإنتاج بطاريات  مليون ريال سعودي ، وتم تأسيس هذه الشركة بواسطة شركة التص١٠٥المشروع 

السيارات من النوع الجاف والنوع الذي يحتاج إلى صيانة خفيفة والنوع الذي ال يحتاج إلى صيانة بأحجام مختلفة تتراوح 

 المعايير العالمية اليابانية ، معايير الجمعية األمريكية لمهندسي: وفقاً للمعايير العالمية مثل) AH32 , AH200(بين 

 والمعايير العالمية األلمانية ، ودخلت الشركة في اتفاقية للعون الفني ةالسيارات ، معايير المعهد البريطاني للقياسات المعياري

وهي شركة رائدة في مجال ) AG(وتوريد اآلالت والماكينات وأعمال البناء مع شركة فارتا األلمانية للبطاريات ماركة 

 .تصنيع بطاريات السيارات

 

 وحدة قياسية ، وارتفعت ٧٠٠,٠٠٠ وحدة قياسية إلى ٥٠٠,٠٠٠م من ٢٠٠٢رتفعت الطاقة اإلنتاجية للشركة في عام وا

 ٧٢٥,٦٦٤ وحدة وبلغ اإلنتاج الذي تحقق في ذلك العام ٧٣٤,٠٠٠ إلى ٧٠٠,٠٠٠م من ٢٠٠٣الطاقة اإلنتاجية في عام 

 .ى  وصل اإلنتاج الحالي حوالي مليون بطارية ولقد استمرت عمليات التوسعة حت%) ٩٩بنسبة استغالل (وحدة 

 

م وذلك بتوريد خطوط إنتاجية  إضافية  ، منها ٢٠٠٧ مليون وحدة بحلول عام ٢,٥وتعتزم الشركة رفع الطاقة اإلنتاجية إلى 

ات والتي ال تحتاج إلى صيانة لطلب السوق على هذا النوع من بطاري) المغلقة ( منتجات بطاريات السيارات الجافة 

 .السيارات 

 

م ارتفعت حصة شركة التصنيع الوطنية في ١٩٩٩ مليون ريال ، وفي عام ٢٠وقد بدأت الشركة برأس مال مدفوع بلغ 

 ٣٤، كما ارتفع رأس مال الشركة إلى ) مجموعة بحلس ( بعد أن قامت بشراء حصة أحد الشركاء % ٨٠الشركة إلى 
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من رأس مال األسهم ويملك كالً من % ٨٠ شركة التصنيع الوطنية حالياً نسبة مليون ريال قام الشركاء بدفعه نقداً ، وتملك

 %.١٠وأحمد باسميح % ١٠أحمد بانعيم 

 

 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 اسامه الشيباني/ المهندس  

 احمد بانعيم/ األستاذ  

 احمد باسميح/ األستاذ  
 
 

 :سماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركةوفيما يلي أ

 .العضو المنتدب والمدير العام     أحمد العثيمين / األستاذ 

 .مدير اإلنتاج     دونج وانج/ المهندس 

 .مدير تطوير األعمال    محمد عبدالعظيم/ األستاذ 

 .مدير الشؤون اإلدارية     حمد المضيان/ األستاذ 

 . الماليالمدير    صابر علي / األستاذ 

 
 

 ":معدنية" الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن ٨-٥

 

 :لمحة موجزة عن الشركة: ١-٨-٥

 مليون ريال ويتم تداول أسهمها في سوق ٢٠٠م كشركة مساهمة سعودية برأس مال يبلغ ١٩٩٠في عام " معدنية"تأسست 

 مليون ريال ٢٢٥م تم زيادة رأس المال إلى ٢٠٠٤م ، وفي عام ١٩٩٣المال السعودية ، وقد بدأ اإلنتاج التجاري في عام 

 حيث قامت شركة فوست – في الجبيل –، ويقع المصنع في المدينة الصناعية الثانية % ٢٩,٢الحالية " التصنيع"وتبلغ حصة 

م المساندة السويدية االستشارية بتقدي) Letab(النمساوية بتصميم وتشييد المصنع ووفرت شركة ليتاب ) Voest Alpine(ألباين 

م لتصل الطاقة اإلنتاجية ٢٠٠٤ طن في السنة وتم تنفيذ مشروع توسعة في عام ٣٣,٠٠٠الفنية ، وتبلغ الطاقة التصميمية 

 . طن في السنة٧٠,٠٠٠إلى 

 

 هذا وقد تمت الموافقة على دمج الشركة العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة في الشركة الوطنية لتصنيع 

 %.  ٣٥,٤وستبلغ حصة التصنيع بعد عملية الدمج , ويتم حالياً االنتهاء من إجراءات الدمج " معدنية" المعادن وسبك
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 :أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة: ٢-٨-٥

 مؤيد القرطاس/ المهندس 

 فراج ابواثنين/ األستاذ 

 أيمن كامل/ االستاذ 

 فهد الزامل/ المهندس 

 صالح العبيد/ المهندس  

 )توفي مؤخراً( خالد المطلق / المهندس  

 

 :منتجات الشركة: ٣-٨-٥

 .سي. أسالك بي -١

 .أسالك نوابض -٢

 ).عالية الكربون ومنخفضة الكربون(أسالك مجلفنه  -٣

 .نوابض وهياكل األسرة -٤

 .براغي -٥

 ).مختلفة األشكال(مسامير  -٦

 .مسامير صلب -٧

 ).CO2(أسالك لحام  -٨

 

 :تهاالخطوات التي اتخذتها الشركة لتطوير مبيعا: ٤-٨-٥

أعدت الشركة خطط للقيام بحمالت ترويجية تهدف إلى زيادة الطلب المحلي على منتجاتها من أسالك  -١

 .سي ليتم استخدامها بدالً عن التقوية العادية. بي

 .طرح منتجات جديدة ذات قيمة مضافة -٢

 .المراقبة الدقيقة للتكاليف والعمل على تخفيضها -٣

 .خصصة والخبراء في هذا المجالالسعي للحصول على مساعدة الشركات المت -٤

 

 :الوضع الحالي والمستقبلي للشركة: ٥-٨-٥

م ، ويتوقع استمرار هذا التحسن في األعوام ٢٠٠٣بدأ الطلب المحلي على منتجات الشركة في التحسن في عام 

ية لخدمة السوق القادمة نتيجة زيادة المشاريع اإلنشائية في دول منطقة الخليج ، لذا سيتم تحويل الطاقة اإلنتاج

م لزيادة الطاقة اإلنتاجية للشركة ٢٠٠٤ولقد تم تنفيذ مشروع توسعة في عام . المحلي بدالً عن السوق الدولي 

وذلك لمقابلة النمو المتوقع بالطلب في السنوات القادمة لمنتجات األسالك حيث تم إضافة خطوط إنتاج جديدة بتكلفة 

 . مليون ريال١٥تصل إلى حوالي 
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 :أسماء المسئولين التنفيذيين بالشركة: ٦-٨-٥

 .المدير العام  صالح عبدالكريم العبيد / المهندس 

 .المدير المالي   فتح الرحمن عبداهللا  / األستاذ 

 .مدير اإلنتاج    عبدالهادي حداد / المهندس 

 .مدير الشؤون اإلدارية    حمد المصلوم / األستاذ 
 
 ":فحص" الفني  الشركة الوطنية للفحص واالختبار٩-٥

م بين شركة ١٩٨٦كشركة ذات مسئولية محدودة في عام " فحص"تأسست الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 

التي تملك النسبة المتبقية " RW TUV "من أسهم رأس مالها وشركة آر دبليو تي يو في % ٥٥التصنيع الوطنية التي تملك 

بتأسيس شركة جديدة اسمها آر دبليو تي يو في الشرق " فحص" بعد قام الشركاء بشركة من أسهم رأس المال ، وفيما% ٤٥

 .م٢٠٢٠في ممارسة نشاطاتها حتى نهاية عام " فحص"األوسط المحدودة ومقرها في البحرين على أن تستمر 

 الشركة الوطنية م والتي تملكها بالكامل١٩٨٣التي أسست عام ) GEMS(م دمج شركة خدمات الخليج ١٩٩٨وتم في عام 

 ".فحص"مع الشركة الوطنية للفحص واالختبار الفني " خدمات"للتشغيل والخدمات الصناعية المحدودة 

 ريال بعد اكتمال عملية الدمج ٧,١٧٠,٠٠٠برأس مال أصلي قدره أربعة ماليين ريال ، ارتفع إلى " فحص"أسست شركة 

كشريك جديد ، وقد وزع " خدمات"يل والخدمات الصناعية المحدودة مع شركة خدمات الخليج ودخول الشركة الوطنية للتشغ

 . ريال١,٠٠٠ سهم قيمة كل سهم ٧,١٧٠رأس المال المشار إليه أعاله إلى 

 :ويبين الجدول التالي حصة الشركاء من األسهم

 نوع السهم عدد األسهم اسم الشريك م
 قيمة السهم

 )بالريال السعودي(

 المجموع

 )بالريال السعودي(
 (%)النسبة 

 ٣٠,٦٨ ٢,٢٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ نقداً ٢,٢٠٠ شركة التصنيع الوطنية ١

 ٢٥,١١ ١,٨٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ نقداً ١,٨٠٠ آر دبليو تي يو فيشركة  ٢

٣ 
الشركة الوطنية للتشغيل والخدمات 

 "خدمات"الصناعية المحدودة 
 ٤٤,٢١ ٣,١٧٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ عيناً ٣,١٧٠

 ١٠٠ ٧,١٧٠,٠٠٠   ٧,١٧٠ المجموع 
 

 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 ابراهيم الدهيش/ المهندس  

 هشام القناص/ األستاذ  

 سعد العنيزي/ األستاذ  

 هانز قروثيوس/ السيد  

 كالوس هانزمان/ السيد 
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ومقرها البحرين بنفس " يدل ايستآر دبليو تي يو في م"م بتأسيس شركة جديدة تسمى ٢٠٠٤ وقام شركاء فحص في عام 

وتمارس الشركة الجديدة نشاطها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي " فحص"عدد وقيمة أسهم المشاركة التي أسست بها 

 .وسوريا والعراق واليمن بينما تقوم شركة فحص بتقديم خدماتها داخل السعودية فقط) ما عدا السعودية(

شارك بشكل مباشر في أي عمليات تصنيع فإنها ال تملك مصانع أو خطوط إنتاج وإنما تقوم ال ت" فحص"ونظراً ألن شركة 

 .فقط بتقديم خدمات باستخدام معدات االختبار والمعايرة المتوفرة لديها

 

 :بتقديم الخدمات التالية" فحص"وتقوم شركة 

 ). ٩٠٠٠أليزو (أنظمة إدارة الجودة طبقاً  -١

 ). ١٤٠٠يزو أل(أنظمة إدارة البيئة طبقاً  -٢

 ).OHSAS(أنظمة إدارة الصحة والسالمة طبقاً أليزو  -٣

 ).HACCP(أنظمة سالمة األطعمة  -٤

 ).CEMARK(شهادة المنتج وفقاً لتوجيهات االتحاد األوروبي  -٥

 .الغاليات ، األوعية الصامدة للضغط ، الونشات وآالت الرفع: خدمات الفحص -٦

 .فحص معدات السالمة -٧

 .فحص ماكينات اللحام -٨

 ).NDT(ات خدم -٩

 .خدمات الفحص وإصدار الشهادات للغير -١٠

 ).HACCP(أنظمة  -١١

 .خدمات المعايرة واإلصالح لمعدات القياس اإلليكتروميكانيكية واإلليكترونية -١٢

 ).Datum/ymetricon(ومعدات ) Meade(بيع أجهزة  -١٣

 .وأنظمة األمن الصناعي) QMS,EMS,HACCP,OHSAS(تقديم التدريب على أنظمة  -١٤

 .الونشات والرافعات الشوكيةتدريب مشغلي  -١٥
 

 :حسب األقسام الرئيسية والفروع تتعلق بما يلي" فحص"هذا ، ومبيعات شركة 

 :خدمات إدارة الجودة: أوالً

 .استشارات 

 .إصدار شهادات 

 .خدمات تدريب 
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 :الفحص الفني: ثانياً

 )ASME.( 

 .الغاليات واألوعية الصامدة للضغط 

 .الونشات 

 .المعدات واألجهزة 

 )NDT (وماكينات اللحام. 

 )QA ( و)DQC.( 

 .التدريب 
 

 :GEMS: ثالثاً

 .معايرة وإصالح% ٨١ 

 ).Datum/ymetricon(ومعدات ) Meade(أجهزة % ٣٨ 

 ).لدول أخرى% ٣لدول مجلس التعاون الخليجي و % ٤(مبيعات الصادر % ٧ 

 .التدريب 
 

 :وفيما يلي أسماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة

 .الرئيس التنفيذي   مال البعيجان ج/ األستاذ 

 .نائب الرئيس للشؤون الفنية     فوقيو كاس / الدكتور 

 ).GEMS(مدير قسم     كيفين إستبرلنق/ المهندس 

 .مدير الفحص الفني    الحارث الشقفي/ المهندس 

 .مدير قسم االستشارات    طريف رشيد/ المهندس 
 

 

 ":بيئة " الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة١٠-٥

م كشركة ذات مسئولية محدودة رائدة في مجال حماية ١٩٨٨في عام " بيئة"تأسست الشركة الوطنية للمحافظة على البيئة 

وتمتلك شركة خدمات نسبة % ٢٠ مليون ريال ، وتمتلك شركة التصنيع الوطنية نسبة ١٠البيئة برأس مال مدفوع قدره 

والشركة % ٧,٥ومجوعة العليان المالية % ١٥والشيخ عبدالعزيز البراهيم بنسبة % ٣٠كة دلة نسبة بينما تمتلك شر% ٢٠

 .م١٩٨٩عام " بيئة"، وقد بدأ التشغيل التجاري لشركة % ٧,٥الدولية للصناعات الكيميائية 
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 : وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 فراج ابواثنين/ األستاذ  

 براهيم الدهيشا/ المهندس  

 أنس حابس/ األستاذ  

 سعد العرجاني/ األستاذ  

 عمرو كامل/ األستاذ 

 خالد العريفي/ االستاذ 

 عاصم جابر/ االستاذ  
 

 :إلى ثالثة أقسام رئيسية هي" بيئة"وتنقسم أعمال شركة 

 .الردم/ المعالجة الكيميائية والفيزيائية  

 .أعمال الهندسة البيئية 

 .التحاليل المخبرية 
 

، وقد أقيم " بيئة"حتوي كل قسم على إدارته الخاصة به لمتابعة توجيهاته وتنظيم أعماله والخروج بنتائج مربحة لشركة وي

 ألف متر مربع بإجمالي استثمار قدره ١٤٥في المنطقة الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية على أرض مساحتها " بيئة"مصنع 

السنة من النفايات العضوية في أربعة أحواض تبخير قدرها / طن متري٢٠,٠٠٠ مليون ريال ، ويقوم المصنع بمعالجة ١٢

 ).وحدة للمعالجة الكيميائية وأخرى فيزيائية وموقع لردم النفايات( متر مكعب ٩,٠٠٠
 

الساعة لمعالجة النفايات العضوية / طن١,٢ متر مربع وبطاقة ٤٢,٠٠٠محرقة على أرض مساحتها " بيئة"كما أقامت شركة 

 .م١٩٩٧ مليون ريال ، وقد بدأ تشغيل المحرقة في منتصف عام ٥٠رة ، وبإجمالي استثمار قدره الخط
 

 :وفيما يلي أسماء كبار المسئولين التنفيذيين بالشركة

 .المدير العام   سعد العنيزي / المهندس 

 .مدير الشؤون اإلدارية     علي المطيري / األستاذ 

 .جمدير اإلنتا     صديق خان/ المهندس 

 .  مدير التسويق     أيان موردوك/ األستاذ 

 

 ":وطن باك" الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة ١١-٥

ص /٨٨كشركة ذات مسئولية محدودة بالقرار الوزاري رقم " وطن باك"تأسست الشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة 

بدأ التشغيل التجريبي للشركة في بداية شهر سبتمبر  مليون ريال ، وقد ٨هـ برأس مال قدره ١١/٠٣/١٤٠١وتاريخ 

 .م١٩٨٧م وباشرت الشركة نشاطها الفعلي في بداية عام ١٩٨٦م ولغاية شهر ديسمبر ١٩٨٦
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 :وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس المديرين بالشركة

 طارق القصبي/ األستاذ  

 فايز األسمري/ األستاذ  

 اسامه الشيباني/ المهندس  

  الصحنمزاحم/ األستاذ  

 مليون ريال عام ٢٥هـ إلى أن وصل إلى ١٤٠٤ مليون ريال في بداية التأسيس عام ٨وقد تدرج رأس مال الشركة من 

م وذلك بتمويل ذاتي من الشركاء عن طريق تحويل جزء من األرباح المتبقاه واالحتياطي النظامي ، وتدرجت الطاقة ١٩٩٤

وفي عام , هـ وحتى اآلن ١٤٢٠ طن في عام ٦٥,٠٠٠بلغت هـ إلى أن ١٤٠١ طن في عام ٦,٠٠٠المرخصة من 

م أقر الشركاء إجراء التوسعة األولى للمصنع والتي كانت فقط على آالت التضليع حيث بلغت التوسعة مبلغ إجمالي ١٩٩٢

  مليون ريال مما أدى إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية للمصنع ، وقد حصلت الشركة على قرض من الصندوق١٢,٥وقدره 

م أقر الشركاء التوسعة الثانية وهي الخاصة بآالت التشكيل بمبلغ إجمالي ١٩٩٨وفي عام ,الصناعي وقامت بتسديده بالكامل 

 مليون ريال وذلك بتمويل ذاتي من الشركة وقرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي من أجل رفع جودة ٢٠وقدره 

الت لمواكبة متطلبات السوق المحلي ، وقد حصلت الشركة على موافقة الصندوق اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية وتحديث اآل

 :لتمويل هذه التوسعة الجديدة والشركاء الحاليين هم
 (%)النسبة  اسم الشريك م

 ٥٠,٤ شركة عسير ١

 ٤٢,٦ شركة التصنيع ٢

 ٤ فهد الهليل ٣

 ٣ أحمد العمري ٤

 .٢م٢٣,١٠٠ تبلغ مساحة المصنع  موظف ، كما١٨٨يبلغ عدد العاملين بالشركة 

أسم رائد في مجال صناعة الكرتون المضلع وأكثر التزاماً بالجودة حيث " وطن باك"والشركة الوطنية لمواد التعبئة المحدودة 

في مجال صناعة الكرتون بالمملكة ، مؤكدة ) ٩٠٠٢أيزو (توجت جهودها كأول مصنع يحصل على شهادة الجودة العالمية 

المستمر بالجودة واستعدادها للمنافسة داخلياً وخارجياً ، كما حصلت الشركة على جائزة الملك للمصنع المثالي في التزامها 

م ضمن فعاليات مسابقة جائزة الملك للمصنع المثالي وهي أيضاً أول شركة تعمل في مجال صناعة الكرتون ١٩٩٤عام 

 .تحصل على هذه الجائزة

 :لين التنفيذيين بالشركةوفيما يلي أسماء كبار المسئو

 .المدير العام    عبداهللا العتيق / األستاذ 

 .مدير المصنع   محمد الشافعي  / سالمهند 

 .المدير المالي     سامي حمدان/ األستاذ 

 .مدير المبيعات     محمد العمري/ األستاذ 

 .  مدير الشؤون اإلدارية    محمد الوادي / األستاذ 
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 لموحدةقائمة المركز المالي ا -٦
 

 شرآة التصنيع الوطنية
 )شرآة مساهمة سعودية ( 

 ٢٠٠٦و٢٠٠٥و٢٠٠٤ و٣١/٣/٢٠٠٣ آما في قائمة المرآز المالي الموحدة
قام مراجع الحسابات ديلوت أند توش ، بكر أبو الخير وشرآاه من خالل الشريك بكر أبو الخير بمراجعه حسابات شرآه 

 م ١/٤/٢٠٠٥من الفترة ) الجريد (  ومكتب برايس واترهاوس ٣١/٠٣/٢٠٠٦لى  إ٣١/٠٣/٢٠٠٣التصنيع الوطنية من الفترة 
 :  م ولم يسجل اى مالحظات على حسابات الشرآة وفيما يلي بيان بالقوائم المالية ٣١/٣/٢٠٠٦إلى 
 )بآالف الرياالت السعودية  ( 

 ٢٠٠٣ مارس ٣١ ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٠٠٥ مارس ٣١ ٢٠٠٦مارس ٣١ إيضاح 

      الموجـودات

      موجودات متداولة

 ١٠٠٫٥١٩ ٢٤٦٫٠٣٧   ١٫٠٣٢٫٥٢٤   ١٫٩٢٤٫٦٩٨ ٣ النقد وما في حكمه

   ٤٠٫٨٥٠ ٤٧٫٤٤١  استثمارات قصيرة األجل

 ٤٩٫٦٤٣ ٢٠٨٫٣٨٩   ٥٣٨٫٥٨٣   ٩٢٠٫١٩٣ ٤ مدينونال

 ٦٥٫٨٤٥ ٢٦٠٫٢٨٨   ٤١٧٫٤٢٦   ٤٨٧٫٧٤٥ ٥ المخزون

 ٢٠٫٨٢٦ ٦٦٫١٣٢   ٤٠٫٣٥١   ٣٩٫٣٢١ ٦ أخرىمصاريف مدفوعة مقدما وموجودات 

 ٢٣٦٫٨٣٣ ٧٨٠٫٨٤٦   ٢٫٠٦٩٫٧٣٤   ٣٫٤١٩٫٣٩٨  مجموع الموجودات المتداولة

      موجودات غير متداولة

 ١٩١٫٦٣٨ ٤٢٫٢٤٤   ٩٠٫٤١٤   ٨٨٫٩٤٤ ٧  زميلة استثمارات في شرآات

 ١٣٦٫٦١١ ١٦٤٫٢٨٨ ١٦٣٫٢٠٣ ١٨٨٫٤٧٩  استثمارات أخرى

 ١١٤٫٥٠٠ ١٠٠٫٤٥٠   ٣٨٫٥٤٨   ١٫٠٢٧  استثمارات في سندات تنمية حكومية

 ٣٦٥٫٣٤٥ ١٫٠٠٦٫٠٠٧   ٢٫٧١٢٫٤٥١   ٢٫٧٥٠٫٩٠١ ٨ ممتلكات ومعدات 

 ١٫٠٩٦٫١٨٣ ١٫٥٨٩٫٩٠٠   ١٨٫٠٦٨   ٢٣٣٫٨٣١  مشاريع قيد اإلنشاء

 ٨٥٫٦٧٤ ٢٠٠٫٩٢١   ١٧٦٫٩٠٢   ١٥٦٫٩١٨ ٩ أصول غير ملموسة

 ١٫٩٨٩٫٩٥١ ٣٫١٠٣٫٨١٠   ٣٫١٩٩٫٥٨٥   ٣٫٤٢٠٫١٠٠  مجموع الموجودات غير المتداولة

 ٢٫٢٢٦٫٧٨٤ ٣٫٨٨٤٫٦٥٦   ٥٫٢٦٩٫٣١٩   ٦٫٨٣٩٫٤٩٨  مجموع الموجودات

      المطلوبات وحقوق المساهمين

      مطلوبات متداولة

 ٦٫٩٧٥ ٢٨٢٫٠٩٧   ٣٠١٫٠٦٤   ٢٧١٫٧٥٢ ١٠ تسهيالت قصيرة األجل
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 ٧٦٫٤٣٨ ٨٠٫٩٧٢   ١١٢٫٩٢٥   ٤٠٦٫٢٠٦ ١١ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 ٢٦١٫٣٥٤ ٨٠٫٥٧٧   ١٧١٫٠٧٤   ٢٤٩٫٧٦١ ١٢ دائنـون

 ٤٣٫١٩٣ ١٢٣٫٣٣٥   ٣٠٧٫٢٦٥   ٢٣٠٫١٢٦ ١٣ وأخرى مستحقة مطلوبات

 ٣٨٧٫٩٦٠ ٥٦٦٫٩٨١   ٨٩٢٫٣٢٨   ١٫١٥٧٫٨٤٥  مجموع المطلوبات المتداولة

      مطلوبات غير متداولة

 ٥٧٥٫٨٢٩ ١٫٥٨٩٫٩٠٩   ١٫٨٣٣٫١٤٩   ١٫٨١١٫٢٢٨ ١١ قروض طويلة األجل

 ١٦٫٦٥٦ ٣٥٫٤٥٦   ٣٩٫٤٠٥   ٤٨٫٧٣٨ ١٤ تعويضات الصرف من الخدمة

 ٥٩٢٫٤٨٥ ١٫٦٢٥٫٣٦٥   ١٫٨٧٢٫٥٥٤   ١٫٨٥٩٫٩٦٦  مجموع المطلوبات غير المتداولة

 ٩٨٠٫٤٤٥ ٢٫١٩٢٫٣٤٦ ٢٫٧٦٤٫٨٨٢   ٣٫٠١٧٫٨١١  مجموع المطلوبات

 ٤٨٤٫٣٧٨ ٦٣٥٫١٥٩   ٦٨٩٫٤٧١ ١٫٧٥٥٫٠٦٣  األقليةحقوق 

      حقوق المساهمين

 ٦٠٠٫٠٠٠ ٧٨٥٫٠٠٠   ٩٨١٫٢٥٠   ١٫٥٧٠٫٠٠٠ ١ رأس المال

 ١٩٫٤٥٦ ٣٣٫٠٥٧   ٦٤٫٧٧٨   ١٠١٫٨٢٠ ١٦ احتياطي نظامي

ن ا  ة م ر محقق ي أوراق مكاسب غي تثمارات ف س
 مالية  متاحة للبيع

  
٣٫٥٥١ 

 
  ٤٫٥٦١ 

 
  ١١٫٥٨٢ 

 
- 

  - ٣٣١٫٢٧١   - ٢٢،١ عالوة إصدار

 ١٠٦٫٥٠٥ ١٤٩٫٠١٢   ٣١٥٫٣٥٦   ٣٩١٫٢٥٣ ٢٢ أرباح مستبقاة

 ٣٦٫٠٠٠ ٧٨٫٥٠٠   ١١٧٫٧٥٠   - ٢٢ أرباح مقترح توزيعها

 ٧٦١٫٩٦١ ١٫٠٥٧٫١٥١   ١٫٨١٤٫٩٦٦   ٢٫٠٦٦٫٦٢٤  مجموع حقوق المساهمين

 ٢٫٢٢٦٫٧٨٤ ٣٫٨٨٤٫٦٥٦   ٥٫٢٦٩٫٣١٩   ٦٫٨٣٩٫٤٩٨  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

 
  الموحدة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحات إن
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 شرآة التصنيع الوطنية

 )شرآة مساهمة سعودية ( 

 قائمة الدخل الموحدة

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و٢٠٠٤ و٣١/٣/٢٠٠٣للسنوات المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية ( 

 

 ٢٠٠٣ مارس٣١ ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٠٠٥ مارس ٣١ ٢٠٠٦ مارس ٣١ إيضاح 

      

 ٢٥٠٫٣١٠ ٩٠٢٫٧٠١   ١٫٥٤١٫٠٤٤   ٢٫٨٤٦٫٢٧٤  مبيعـات

 )١٩٤٫٩٧٠(     )٦٢٤٫٠٤٧(    )١٫٠١٠٫٢٢٩(   )١٫٧٩٢٫٦١٩(   تكلفة مبيعات

 ٥٥٫٣٤٠ ٢٧٨٫٦٥٤   ٥٣٠٫٨١٥   ١٫٠٥٣٫٦٥٥  اإلجماليالربح 

 ٣٥٫١٥٥ ١١٫٦٠٠   ٢٠٫٤٤٣   ١٩٫٠٦٥  زميلة أرباح الشرآات ال صافيحصة الشرآة في

 ٧٫٧٥٦ ١١٫١٠٨   ٣٣٫٥٢٠   ٥٠٫٣٤١ ١٧  استثمارية وأخرىإيرادات

 ٩٨٫٢٥١ ٣٠١٫٣٦٢   ٥٨٤٫٧٧٨   ١٫١١٦٫١٧٦   من األعمالاإلجماليالربح 

 ٣١٫٤١١ ٥٥٫٦١٦   ١٢٦٫١٠٦   ١٢٫١٨٠ ٧ أرباح بيع استثمارات

 )٤٫٣١١(       )١٢٫٦٩٠(         )٣٤٫٣٣٥(   ) ٧٫٣٨١(   االنخفاض في قيمة االستثمارات األخرى

 )١٦٫٨١٨(       )٤٩٫٥٦٢(         )٧٩٫٧٦١(   )١٤٥٫٢٧٣(  ١٨ مصاريف بيع وتسويق

 )٤١٫٨٨٣(       )٨١٫٨١١(         )٦٩٫٠٠٤(   )٨٧٫٦٥٩(  ١٩  وعموميةإداريةمصاريف 

 )٧٫٩٩٧(       )٢٢٫٨٤٤(         )٤١٫٧٥٩(   ) ١٠١٫٩٨٦(   مصاريف تمويل

 ٥٨٫٦٥٣ ١٩٠٫٠٧١   ٤٨٦٫٠٢٥   ٧٩٢٫٩٤٢  األقليةالربح الصافي قبل الزآاة وحقوق 

 )٣٫٧٠٣(         )٩٫٠٨٨(         )١١٫٦٨٧(   ) ٤١٫٢٠٢(   الزآاة 

 )٦٩٨(       )٤٤٫٩٧٥(       )١٥٧٫١٢٣(   ) ٣٨١٫٣٢٢(    الشرآات التابعةحصة األقلية في صافي أرباح

 ٥٤٫٢٥٢ ١٣٦٫٠٠٨   ٣١٧٫٢١٥   ٣٧٠٫٤١٨  الربح الصافي

 ٤٫٥٢ ٨٫٦٦ ٢٫٠٤ ٢٫٣٩ ٢٥ ربحية السهم بالريال
 

 

  الموحدة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحاتإن 
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 يةشرآة التصنيع الوطن

 )شرآة مساهمة سعودية ( 

 قائمة حقوق المساهمين الموحدة
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و٢٠٠٤ و٣١/٣/٢٠٠٣للسنوات المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية  ( 

 ٢٠٠٣ مارس ٣١ ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٠٠٥ مارس ٣١ ٢٠٠٦ مارس ٣١ إيضاح 
      رأس المـال

 ٦٠٠٫٠٠٠ ٦٠٠٫٠٠٠   ٧٨٥٫٠٠٠   ٩٨١٫٢٥٠ ١  ابريل١  الرصيد في 

 - ١٨٥٫٠٠٠   ١٩٦٫٢٥٠   ٥٨٨٫٧٥٠ ١   الزيادة في رأس المال

 ٦٠٠٫٠٠٠ ٧٨٥٫٠٠٠   ٩٨١٫٢٥٠   ١٫٥٧٠٫٠٠٠   مارس٣١  الرصيد في 

      احتياطي نظامي

 ١٤٫٠٣١ ١٩٫٤٥٦   ٣٣٫٠٥٧   ٦٤٫٧٧٨   ابريل١  الرصيد في 

 ٥٫٤٢٥ ١٣٫٦٠١   ٣١٫٧٢١   ٣٧٫٠٤٢ ١٦   المحول من الربح الصافي

 ١٩٫٤٥٦ ٣٣٫٠٥٧   ٦٤٫٧٧٨   ١٠١٫٨٢٠   مارس٣١  الرصيد في 

تثمارات     ن اس ة م ر محقق ب غي مكاس

 في أوراق مالية متاحة للبيع

  

٣٫٥٥١ 

 

  ٤٫٥٦١ 

 

  ١١٫٥٨٢ 

- 

 - - ٣٣١٫٢٧١   ٣٣١٫٢٧١ ١ عالوة إصدار

     ) ٣٣١٫٢٧١(   المحول إلى رأس المال 

   ٣٣١٫٢٧١ -   مارس ٣١الرصيد آما في 

      أرباح مستبقاة

 ٩٤٫٨٧٨ ١٠٦٫٥٠٥   ١٤٩٫٠١٢   ٣١٥٫٣٥٦   ابريل١الرصيد في 

     ) ٢٥٧٫٤٧٩(   المحول إلى رأس المال

 ٥٤٫٢٥٢ ١٣٦٫٠٠٨   ٣١٧٫٢١٥   ٣٧٠٫٤١٨  الربح الصافي للسنة

 )٥٫٤٢٥(       )١٣٫٦٠١(        )٣١٫٧٢١(   ) ٣٧٫٠٤٢(  ١٦  االحتياطي النظاميإلىالمحول 

 )٣٦٫٠٠٠(       )٧٨٫٥٠٠(      )١١٧٫٧٥٠(   ٢٢ أرباح مقترح توزيعها

 )١٫٢٠٠(         )١٫٤٠٠(          )١٫٤٠٠(   ٢٢ مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ١٠٦٫٥٠٥ ١٤٩٫٠١٢   ٣١٥٫٣٥٦   ٣٩١٫٢٥٣   مارس٣١في   الرصيد 

 ٣٦٫٠٠٠ ٧٨٫٥٠٠   ١١٧٫٧٥٠   -  أرباح مقترح توزيعها

 ٧٦١٫٩٦١ ١٫٠٥٧٫١٥١   ١٫٨١٤٫٩٦٦   ٢٫٠٦٦٫٦٢٤  حقوق المساهمينمجموع 

  الموحدة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحات إن
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 شرآة التصنيع الوطنية
 )شرآة مساهمة سعودية ( 

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و٢٠٠٤ و٣١/٣/٢٠٠٣للسنوات المنتهية في 

 ) بآالف الرياالت السعودية  (

٢٠٠٣ مارس ٣١ ٢٠٠٤ مارس ٣١ ٢٠٠٥  مارس٣١ ٢٠٠٦ مارس ٣١ 

      التشغيليةاألنشطة

 ٥٤٫٢٥٢ ١٣٦٫٠٠٨   ٣١٧٫٢١٥   ٣٧٠٫٤١٨ الربح الصافي

     :على الربح الصافي تعديالت 

     ) ١٧٩(  أرباح بيع ممتلكات

 ٢٦٫٥٨٨ ٨٠٫٤٤٥   ١٣٢٫٥٧٢   ١٨٧٫٨٠٧ استهالآات 

 ٦٫٦٨٧ ٢٦٫٧١٨   ٢٢٫١٢٧   ٢٢٫٣٨٤ اطفاءات

 )٣٥٫١٥٥(         )١١٫٦٠٠(       )٢٠٫٤٤٣(   ) ١٩٫٠٦٥(  حصة الشرآة في صافي أرباح الشرآات الزميلة

 )٣١٫٤١١(         )٥٥٫٦١٦(     )١٢٦٫١٠٦(   ) ١٢٫١٨٠(  أرباح بيع استثمارات 

 ٢٫١٨٦ ٢٢٫٩٣٦   ٧٫٩١٣   ٩٫٣٣٣ تعويضات الصرف من الخدمة

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

 )٤٫١٣٥(        )١٥٨٫٧٤٦(     )٣٠٧٫٩٣٤(   ) ٣٨١٫٦١٠(  المدينـون

 ٦٫٨٤٧        )١٩٤٫٤٤٣(     )١٨٠٫٣٥٦(   ) ٧٠٫٣١٩(  المخـزون

 )٧٥(         )٤٥٫٣٠٦(       )١٧٫١٨٣(  ١٫٠٣٠ األخرىالمصاريف المدفوعة مقدما والموجودات 

 ١٦٩٫٥٨٢        )١٨٠٫٧٧٧(  ٩٤٫١٥٤   ٧٨٫٦٨٧ الدائنون

 ١٫٦٥٣ ٦٩٫٢٨٨   ١٦٧٫٩٧٩    ) ٧٧٫١٣٩(  مطلوبات مستحقة وأخرى

 -           )٤٫١٣٦(           )١٨٤(  - تعويضات صرف من الخدمة مدفوعة

 ١٩٧٫٠١٩        )٣١٥٫٢٢٩(  ٨٩٫٧٥٤   ١٠٩٫١٦٧ األنشطة التشغيلية) المستخدم في( من صافي النقد

     

     األنشطة االستثمارية

  - ٧٧٫٠٣٢   - ٢١ إيضاح –استبعاد استثمار في شرآة تابعة،بالصافي

 ٣٥٫٤٩٢ ٨٢٫١٣٢        )٨٨٫٧٩٢(   ) ١٣٫٢٧٨( االستثمارات في الشرآات الزميلة واألخرى

 )٦٫٠٠٠( ١٤٫٠٥٠   ٢٥٫٥٥٢   ٣٧٫٥٢١ االستثمارات في سندات التنمية الحكومية

  )٢٥٫٣٤١(     استثمارات أخرى
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 )٢٣٫١٨٣(       )٧١٨٫١٩٦(     )١٨٤٫٣٨٩(   ) ٢٧٧٫٣٣٨(   ممتلكات ومعدات إضافات

 )٥٢٤٫٤٨٣(       )٤٩٥٫٦٦٩(     )١٩٣٫٦١٢(   ) ٢١٥٫٧٦٣(  إضافات مشاريع قيد اإلنشاء

 )٤٦٫٣٢٤(       )١٤٣٫٧٩٤(     )    ٢٫٤٢٩(   )٢٫٤٠١(  إضافات أصول غير ملموسة

 ٦٥٫٤٣٨ ١١٨٫٣٨٣   ١٨٠٫٣٦٥   ١٣٫١١٦ المتحصل من بيع استثمارات

 ٨٩ ١٤٦   ٣٢١   ٥١٫٢٦٠ صافي استبعاد ممتلكات ومعدات

 - ٧٢٤   -  صافي استبعاد أصول غير ملموسة

 )٥٢٤٫٣١٢(    )١٫١٤٢٫٢٢٤(     )١٨٥٫٩٥٢(   ) ٤٠٦٫٨٨٣(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     
     األنشطة التمويلية

 )٤٫٧٦٠( ٢٧٥٫١٢٢   ٢١٫٩٨١   ٢٦٣٫٩٦٩ تسهيالت قصيرة األجل

 ٢٩٠٫١٨٠ ١٫٠١٨٫٦١٤   ٣٤٨٫٧٢٠    ) ٢١٫٩٢١(  قروض طويلة األجل

 )١٧٫٨٤٤(         )٢٦٫٥٤٦(      )٧٠٫٥٠٨(   ) ١١٧٫٧٥٠(  أرباح موزعة

 ٢٫٣٦٥ ١٥٠٫٧٨١   ٥٤٫٩٧١   ١٫٠٦٥٫٥٩٢ األقليةحقوق 

 - ١٨٥٫٠٠٠   ١٩٦٫٢٥٠   - زيادة رأس المال

  - ٣٣١٫٢٧١   - عالوة إصدار

 ٢٦٩٫٩٤١ ١٫٦٠٢٫٩٧١   ٨٨٢٫٦٨٥ ١٫١٨٩٫٨٩٠ صافي النقد من األنشطة التمويلية

     

 )٥٧٫٣٥٢( ١٤٥٫٥١٨   ٧٨٦٫٤٨٧ ٨٩٢٫١٧٤  في النقد وما في حكمهالتغيرصافي 

 ١٥٧٫٨٧١ ١٠٠٫٥١٩   ٢٤٦٫٠٣٧   ١٫٠٣٢٫٥٢٤  ابريل١ي حكمه ، النقد وما ف

 ١٠٠٫٥١٩ ٢٤٦٫٠٣٧   ١٫٠٣٢٫٥٢٤ ١٫٩٢٤٫٦٩٨  مارس٣١النقد وما في حكمه ، 

     عمليات غير نقدية

 - ٤٤٦٫٨٦٧   - - أصول مقتناة

 -       )٢٦١٫٨٦٧(  - - مطلوبات ملتزم بها

  ١٨٥٫٠٠٠   - ٥٨٨٫٧٥٠ زيادة رأس المال

     

 ١٢٫١٥٦ ٩٫٤٥٤   ٧٫٩٩٢   - أرباح موزعة غير مستلمة

اليف مشروع           استهالآات وإطفاءات تم رسملتها آجزء من تك
 قيد اإلنشاء

   ٤٧١ ١٣٫٠٠٢   ٥٫٦٢٨ 

روبلين         ولي ب روبلين والب ل ممتلكات مشروع مصنع الب تحوي
 ٨ إيضاح رقم –قيد اإلنشاء إلى الممتلكات والمعدات 

  
  ١٫٧٦٥٫٤٤٤ 

 
- 

 

  الموحدة المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةاإليضاحاتإن 
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 رآة التصنيع الوطنيةش
 )شرآة مساهمة سعودية ( 

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥و٢٠٠٤و٢٠٠٣ مارس ٣١المنتهية في المالية  واتللسن

 

 التكوين والنشاط - ١

ة        صنيع الوطني اريخ               إن شرآة الت ساهمة سعودية مسجلة في الرياض بت و  ٢٥ الموافق  ١٤٠٥ شوال  ٧هي شرآة م  يوني

م    السجل  بال ١٩٨٥ م                   ١٠١٠٠٥٩٦٩٣تجاري رق وزاري رق رار ال ا للق شرآة وفق م تأسيس ال د ت اريخ    ٦٠١ ، وق  ذو  ٢٤ بت

شرآة من             ١٤٠٤الحجة   ى          ٦٠٠، وتم خالل الفترة زيادة رأس مال ال ال سعودي إل ون ري ال سعودي       مل ٩٨١ ملي ون ري ي

اء من          ٨٥ ريال سعودي وعالوة إصدار        ٥٠ مليون سهم ، قيمة آل منها        ١٩٫٦٢٥مقسم إلى    م االنته ال لكل سهم ، وت  ري

اريخ  اب بت اد األول ١٢االآتت ق ١٤٢٥ جم و ٣٠ المواف ادة رأس ٢٠٠٤ يوني ة لزي تكمال اإلجراءات النظامي  ، وجرى اس

ى      اري ، وف سجل التج دى إدارة ال ال ل ايو ٣١الم ى       ٢٠٠٥ م شرآة إل ال ال ادة رأس م ة زي ر العادي ة غي رت الجمعي  أق

ل          ٥٠ سهم بقيمه اسميه للسهم      ٣١٫٤٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقسم على      ١٫٥٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ق تحوي ك عن طري  ريال وذل

 ريال سعودي من حساب عالوة اإلصدار           ٣٣١٫٢٧١٫٠٠٠ ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة و         ٢٥٧٫٤٧٩٫٠٠٠

 .ت الزيادة واستكملت اإلجراءات خالل السنة وقد تم

 

ادن                           صنيع وسبك المع ة لت شرآة الوطني شرآة في ال ع جزء من حصة ال ة   ( تم خالل الفترة بي ة   ) معدني % ٥٢٫٢٣والبالغ

شرآة                 % ٢٩٫٢١حيث أصبحت حصة الشرآة      ة لل وائم المالي وبناء على ذلك لم يتم توحيد حسابات شرآة معدنية ضمن الق

سنة المن ي  لل ة ف ارس ٣١تهي اريخ    ٢٠٠٥ م شرآة بت س اداره ال ى مجل ا أوص دة ٢٥ ، آم ق ١٤٢٦ ذو القع  ٢٧ ه المواف

إن اقتراح  .  شراء حصة األقلية في شرآه التصنيع الوطنية للبتروآيماويات من خالل إصدار أسهم الشرآة               ٢٠٠٥ديسمبر  

 .مجلس االداره في انتظار الموافقة من المساهمين والجهات الرسمية 

 

سبة             ) الشرآة(إن القوائم المالية الموحدة تتضمن شرآة التصنيع الوطنية          ا ن شرآة فيه ك ال والشرآات التابعة لها والتي تمتل

ا في      . في حقوق الملكية أو لها السيطرة على تلك الشرآات التابعة  % ٥٠ من   أآثر ة الموحدة آم وائم المالي  ٣١وتتضمن الق

 :الشرآات التابعة التالية بة المئوية للشرآة في  النس٢٠٠٦و  ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و٢٠٠٣ مارس

 

/٣١/٣ الكيان القانوني اســم الشرآـــة
٢٠٠٦ 

٣١/٣/
٢٠٠٥ 

٣١/٣/
٢٠٠٤  

٣١/٣/
٢٠٠٣ 

 ٩٩٫٩١ ٩٩٫٩١ ٩٩٫٩١ ٩٩٫٩١ مسؤولية محدودة )رواد ( شرآة الرواد الوطنية للبالستيك 

 ٩٨٫٥٣ ٩٨٫٥٣ ٩٨٫٥٣ ٩٨٫٥٣  محدودةمسؤولية الشرآة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي المحدودة

 ٨٠ ٨٠ ٨٠ ٨٠ مسؤولية محدودة )بطاريات ( الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات 
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 ٧١٫٧٤ ٧١٫٧٤ ٧١٫٧٤ ٧١٫٧٤ مسؤولية محدودة )رصاص(الشرآة الوطنية لصهر الرصاص 

 ٣٣ ٦٦ ٦٦ ٦٦ مسؤولية محدودة )آريستل(الشرآة الوطنية لثاني أوآسيد التيتانيوم 

 ٥٨٫٣٣ ٥٨٫٣٣ ٦١٫٦٧ ٦١٫٦٧ مسؤولية محدودة )خدمات(لشرآة الوطنية للتشغيل والخدمات الصناعية ا

 ٥٦٫٤٧ ٥٦٫٤٧ ٥٧٫٩٤ ٥٧٫٩٤ مسؤولية محدودة )فحص(الشرآة الوطنية للفحص واالختبار الفني المحدودة 

 - - ٥٧٫٩٤ ٥٧٫٩٤ مسؤولية محدودة  الشرق األوسط–آر دبليو تي يو في 

شرآة العر ار     ال ع الغي سابك وقط اور والم ة للمح بي
 المحدودة

 ٥٢٫٩٨ ٥٢٫٩٨ ٥٥٫٤١ ٥٥٫٤١ مسؤولية محدودة

 ٥١ ٥١ ٥١٫٠٤ ٥٠٫٦٦ مساهمة سعودية  وشرآاتها التابعةشرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات

 ٥٠٫٤٢ ٥٠٫٤٢ - - مساهمة سعودية )معدنية(الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

االستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية المتقدمة للمملكة ت األساسية للشرآة والشرآات التابعة لها في تتمثل النشاطا
 بصفة عامة في مجال صناعة وتحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية وللمنطقة العربيةبصفة خاصة 

 البطاريات السائلة  إنتاج.ماوية وتسويق منتجاتها وإدارة وتملك المشاريع البتروآيماوية والكيوالهندسية والميكانيكية 
 المحاور إنتاج. وتسويقها  الرصاص والبولي بروبلين وسلفات الصوديوم وإنتاجللسيارات واالستخدامات الصناعية 

  الفحوصات الفنيةإجراء. والمسبوآات الحديدية وغير الحديدية وقطع الغيار للشاحنات والمعدات للشاحنات والناقالت 
 المياه المالحة تحليهعلى التجهيزات والمنشآت الصناعية والمصانع الكيماوية والبتروآيماوية والمعدنية ومحطات 

 إقامة الصناعات البالستيكية بكافة أنواعها وإنتاج ألواح االآريليك وتسويقها وإنتاج وتسويق . وتوليد الطاقة الكهربائية
إحدى الشرآات , شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماويات قامت ٢٠٠٥يل ثاني اوآسيد التيتانيوم ، خالل شهر أبر

 مليون ٢٫٠٠٠ مليون ريال سعودي إلى ٥٠٠بزيادة رأسمالها من ,  بالمائة٥١٫٠٤التابعة والتي تمتلك الشرآة فيها 
هذا وقد . تشرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماوياريال سعودي عن طريق االآتتاب الذي اقتصر على المساهمين في 

 بالمائة من حقها ١ بالمائة من نسبتها في الزيادة وتنازلت عن ٩٩مارست الشرآة حقها في هذا االآتتاب واآتتبت في 
 .شرآة التصنيع الوطنية للبتروآيماوياتفي االآتتاب لصالح برنامج موظفي الشرآة وموظفي 

 
بعرض لشراء بقية أسهم الشركة ) زميلةشركة " معدنية("تقدمت الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 

٪ ٠,٦العربية للمحاور والمسابك وقطع الغيار المحدودة، شركة تابعة، والتي تمتلك فيها الشركة الزميلة 

وقد تم الحصول على موافقة هيئة . وقد وافق مساهمو الشركة التابعة على عملية البيع. من رأس المال

جتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة معدنية إلقرار ذلك بصفة السوق المالية ويتم اإلعداد لعقد ا

 .نهائية
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 ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٢
ا   العام واإلفصاحمعيار العرض لتم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا       الصادر عن وزارة التجارة والصناعة ووفق

ة      . ئة السعودية للمحاسبية القانونيين     لمعايير المحاسبية الصادرة عن الهي    ل بية الهام سياسات المحاس ة   إن ال ى    المتبع هي عل
 :النحو اآلتي 

 
 العرف المحاسبي

 .تعد القوائم المالية وفقًا لعرف التكلفة التاريخية 
 

 أسس توحيد الحسابات

ة في      اتوإن القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية لشرآة التصنيع الوطنية للسن            ٣١   و ٢٠٠٣ مارس    ٣١ المنتهي

ارس  ارس ٣١ و ٢٠٠٤م ارس ٣١ و ٢٠٠٥ م والي ٢٠٠٦ م ى الت ة   عل وائم المالي ع الق ن واق ا م ة له شرآات التابع وال

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١ و ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ و ٢٠٠٣ ديسمبر ٣١ و ٢٠٠٢ ديسمبر ٣١المراجعة لهذه الشرآات آما في 

م                وألغراض إعداد    . على التوالي    د ت ة الموحدة ، فق وائم المالي ذه الق تبعاد ه ات ذات          اس ع األرصدة والعملي سوية جمي  وت

 . بين هذه الشرآات التابعة والشرآة  الهامةالعالقة

 

 المبيعات

 .وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات لعمالء البضاعة إلى ا عند تسليم تتحقق المبيعات

 

 المصاريف

ويتم تصنيف  . البيع والتسويق بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتسويق وبيع منتجات الشرآات التابعة             تتكون مصاريف   

 .المصاريف األخرى آمصاريف إدارية وعمومية 

تتضمن المصاريف اإلدارية والعمومية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة المبيعات               

ا       وفقا للمعايير  ارف عليه ة                     .  المحاسبية المتع ين المصاريف اإلداري ذلك ، ب ع المصاريف ، إذا دعت الحاجة ل تم توزي وي

 .والعمومية وتكلفة المبيعات على أساس ثابت 

 
 النقد وما في حكمه

ا                        ي يمكن تحويله ة الت سيولة العالي تثمارات ذات ال د     يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب واالس ى نق  ال

 .خالل فترة ثالثة شهور أو اقل 
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 المخـزون

صنيع      .  أيهما أقل صافي القيمة المستردة   أو  بسعر الكلفة  تظهر البضاعة  صنع وتحت الت ة ال ويتم تحديد آلفة البضاعة تام

تم    وتتضمن آلفة المواد والعمالة ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة ،  المتوسط المرجح على أساس طريقة     ا ي آم

 .تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحة
 

 استثمارات في شرآات زميلة واستثمارات أخرى

ة           ة بالمائ ٢٠تظهر االستثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة ال تقل عن           ا بموجب طريق  وهناك تأثيرا فعاال للشرآة عليه

ة    ت بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة شرآة          حقوق الملكية بحيث تظهر االستثمارا     صنيع الوطني الت

ة                ا شرآات زميل ة في           . في صافي أصول الشرآات المستثمر بها ، ويشار إليها على أنه صنيع الوطني إن حصة شرآة الت

 .صافي أرباح أو خسائر الشرآات الزميلة للسنة يتم إدراجها في قائمة الدخل 

تم       ة بالمائ ٢٠ثمارات في الشرآات المملوآة بنسبة تقل عن        تظهر االست   من رأس مال الشرآات غير المتداولة بالكلفة ، وي

ا          د اإلعالن         . تخفيض القيمة الجارية باالنخفاض غير المؤقت في قيمته تثمارات عن ذه االس رادات من ه د اإلي ويجري قي

 .عن توزيع األرباح 

 .ع بالقيمة العادلة وتظهر المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقوق المساهمين تقيم األوراق المالية المتاحة للبي
 

 استثمارات في سندات تنمية حكومية

ويتحقق  ويتم تقييمها بطريقة التكلفة    . تمثل االستثمارات في سندات تنمية حكومية استثمارات تحفظ إلى تاريخ االستحقاق            

 .اإليراد وفقا لمبدأ االستحقاق 
 

 الممتلكات والمعدات

ة          بتظهر الممتلكات والمعدات     ل االستهالآات المتراآم د تنزي ر مصاريف     . الكلفة بع صيانة    اإلصالح تعتب  مصاريف  وال

ى أساس                  ا عل ا ايرادية ، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية ، ويجري احتساب االستهالآات عليه  حياته

 : إن الحياة العملية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه األصول هي. ريقة القسط الثابت العملية المقدرة وذلك باستعمال ط
 

 السنوات 

 ٣٣ – ٣٠   وإنشاءاتمباني

 ٢٠ - ٥ آالت ومعدات

 ١٤ - ٤ وأدواتعدد 

 ١٠ - ٣ أثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

 ٥ - ٤ سـيارات



 

 

65 

 ١٫٥ )محفزة ( مواد مساعدة 

 تدني قيمة األصول

ل                   بتاريخ   د من وجود أي دلي ر الملموسة للتأآ ة لألصول الملموسة وغي يم الدفتري ة الق قائمة آل مرآز مالي ، يتم مراجع

موضوعي على انخفاض قيمة هذه األصول ، وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد               

 . قيمة األصل ، إن وجدتلذلك األصل لتحديد قيمة الخسارة الناتجة عن تدني

 

ة لالسترداد               ة القابل إذا قدرت قيمة األصل القابلة لالسترداد بأقل من قيمتها الدفترية ، يتم تخفيض القيمة الدفترية إلى القيم

 .وتحميل فرق تدني قيمة األصل إلى قائمة الدخل 

 

 لألصل بمقدار هذه الزيادة ، على أن ال تزيد عن القيمة          إذا زادت القيمة القابلة لالسترداد الحقا ، يتم تعديل القيمة الدفترية          

 .الدفترية االصلية لألصل ، وتحميل فرق زيادة قيمة األصل إلى قائمة الدخل 

 

 أصول غير ملموسة

اليف      ي وتك رامج حاسب آل شغيل ب اليف ت ة وتك روض تمويلي ى ق اليف الحصول عل ة بتك ر الملموس ل األصول غي تتمث

 .غيل وشهرة وتكاليف البحث والتطوير التأسيس وما قبل التش

 

 .يتم إطفاء تكاليف القروض التمويلية باستعمال طريقة القسط الثابت وذلك على فترة القروض 

 

اء               اريخ االنته يتم إطفاء تكاليف تشغيل برامج الحاسب اآللي باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة خمس سنوات من ت

 . الكامل لمن التشغي

 

ل  ي           تتمث شغيل تجريب صاريف ت شرآات وم سجيل ال ة بت امين المتعلق اب المح شغيل بأتع ل الت ا قب يس وم اليف التأس تك
اليف باستعمال                        ذه التك اء ه تم إطف اج ، وي ات اإلنت ومصاريف توظيف ورواتب الموظفين الذين شارآوا في التجهيز لعملي

 . سنوات ٧طريقة القسط الثابت على فترة 
 

ا       إن الشهرة المدفوعة ع   تم إطفاؤه شتراه ي ى صافي األصول الم ند شراء االستثمارات والتي تمثل فائض سعر الشراء عل
 .بطريقة القسط الثابت على فترة عشرين سنة 
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شاريع الواضحة      دا الم ا ع ا ، فيم دها خالله تم تكب ي ي رة الت دخل للفت ة ال ى قائم وير عل اليف البحث والتط ل تك تم تحمي ي
ا                والمحددة والتي يمكن تغطي    تج عنه اليف    . ة تكاليف التطوير المتعلقة بها خالل النشاط التجاري الذي سوف ين ر تك وتعتب

 .التطوير في هذه الحالة موجودات غير ملموسة ويتم إطفاؤها باستعمال طريقة القسط الثابت على فترة عشر سنوات 
 

 تحويل العمالت األجنبية
ة  ة األجنبي امالت بالعمل ل المع تم تحوي ىي د  الرإل سائدة عن ل ال عار التحوي سعودي بأس ال ال راءي   إج

الي               . المعاملة   ة المرآز الم اريخ قائم ى ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية آما في ت ال  إل  الري
تم    والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالالمكاسبإن . السعودي باألسعار السائدة في نهاية السنة       ة ي ت األجنبي

 .إدراجها ضمن قائمة الدخل الموحدة 
 

 تعويضات الصرف من الخدمة
يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي على أساس                 

 .الفترة التي أمضاها الموظف في خدمة الشرآة 
 

 اةــالزآ
ات   شرآة لتعليم ضع ال سعودية      تخ ة ال ة العربي ي المملك دخل ف اة وال صلحة الزآ دأ    .  م ا لمب اة وفق تدراك للزآ تم االس ي

تحقاق  ى  . االس اة عل ساب مخصص الزآ تم احت اسي وي أس اء الزآ ة الوع صنيع الوطني شرآة الت سجيل ل ة ويجري ت  أي
 . المخصص إقفالفروقات بين المخصص والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ 

 
 توزيعات األرباح

ك     ة لتل ة العام ا الجمعي د فيه ي تعتم سنة الت سابات ال ي ح ساهمين ف ة الم رار جمعي ا لق ي يخضع توزيعه اح الت د األرب تقي
  ) .٢٢إيضاح رقم  (    التوزيعات

 

 عقود اإليجار

دخل خالل  ة ال ى قائم شغيلي عل ار الت ود اإليج ستحقة بموجب عق ارات الم ل اإليج تم تحمي شغيلي ي ار الت د اإليج رة عق فت

 .باستخدام طريقة القسط الثابت ، وتبقى جميع منافع ومخاطر الملكية المتعلقة باألصل موضوع العقد على المؤجر 

 إعادة تصنيف

 .٢٠٠٦ لتتماشى مع تصنيف القوائم المالية لعام ٢٠٠٥تم إعادة تصنيف بعض المبالغ العائدة للقوائم المالية لعام 
 وما في حكمهالنقد  - ٣

 )بآالف الرياالت السعودية (   

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 
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 ١٦٫٢٦٤   ١٢٣٫٠٩٦ ١٦٤٫٠٢٧   ١٩٥٫٤٦٨ النقد والنقد لدى البنوك

 ٨٤٫٢٥٥  ١٢٢٫٩٤١ ٨٦٨٫٤٩٧   ١٫٧٢٩٫٢٣٠ ودائع وحسابات تحت الطلب

 ١٠٠٫٥١٩ ٢٤٦٫٠٣٧ ١٫٠٣٢٫٥٢٤   ١٫٩٢٤٫٦٩٨ 
 

 نــونالمدي - ٤

 )بآالف الرياالت السعودية (   

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٥٥٫٠٩١   ٢١٧٫٨٩١ ٣٥٦٫٤١١   ٤٥٤٫٧١١ تجاريــون

   ١٨٨٫٦١٨ ٤٧١٫٤٤٠ مطلوب من أطراف ذات عالقة 

 )٥٫٤٤٨( )٩٫٥٠٢(     )٦٫٤٤٦(   )٥٫٩٥٨(  استدراك ديون مشكوك في تحصيلها

 ٤٩٫٦٤٣   ٢٠٨٫٣٨٩ ٥٣٨٫٥٨٣   ٩٢٠٫١٩٣ 
 

 المخــزون - ٥

)بآالف الرياالت السعودية (   

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ١٩٫٧٣١ ٦٣٫٤٧٩   ١٢٦٫٦٤٩   ١٣٦٫٧٨١ بضاعة تامة الصنع

 ٢٥٫٨٥٧ ٧٦٫١٣٩   ١١٢٫١٩٨   ١٧٦٫٤٠٣ مواد خـام

 ١٤٫٢٧٤ ١١٥٫٤٣٩   ١٦٧٫٠٣٩   ١٦١٫٦٤٤ لوازم وقطع غيار

 ٧٫٠١٧ ٦٫٩٠٠   ١١٫٥٤٠   ١٢٫٩١٧ بضاعة تحت التصنيع

 ٦٦٫٨٧٩ ٢٦١٫٩٥٧   ٤١٧٫٤٢٦   ٤٨٧٫٧٤٥ 

 )١٫٠٣٤( )١٫٦٦٩( - - استدراك بصاعه بطيئة الحرآة 

 ٦٥٫٨٤٥ ٢٦٠٫٢٨٨ ٤١٧٫٤٢٦ ٤٨٧٫٧٤٥ 
 

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى - ٦

 
 )بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٦٫٣٧٨   ٣٤٫٤٩٧   ٧٫٩٧٨   ١١٫٠٨٨ مصاريف مدفوعة مقدما
 ٤٫٤٥٠   ١٠٫٤٠١   ١٫٧٢٧   ٢٫٣٤٣ دفعات مقدمة لموردين

 ٣٫٠٨١   ٦٫٩٦٧   ١٫٥٠٩   ٣٫٤٩٤ تأمينات مستردة
 ١٫٠٦١   ٢٫٤١٥   ٣٫٧٩٠   ١١٫٣٥٣  مستحقةإيرادات

 - - ١٫٢٢٩   ٢٫٧٢٠ ذمم موظفين
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 ٥٫٣٦٩   ٣٫٥٨٤   -  مطالبات تأمين
 ٤٨٧   ٨٫٢٦٨   ٢٤٫١١٨   ٨٫٣٢٣ أرصدة مدينة أخرى

 ٢٠٫٨٢٦   ٦٦٫١٣٢   ٤٠٫٣٥١   ٣٩٫٣٢١ 

 

 

 الزميلة واألخرىاالستثمارات في الشرآات  - ٧

 شرآات زميلة) أ  

 
)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ١٨٤٫٧٨٢   ٤٢٫٢٤٤   ٩٠٫٤١٣   ٨٨٫٩٤٤ القيمة الدفترية لالستثمارات 
 ٦٫٨٥٦   ٦٫٨٥٦   ٤٫٣٥٦   ٤٫٣٥٦ قروض ممنوحة

 ١٩١٫٦٣٨   ٤٩٫١٠٠   ٩٤٫٧٦٩ ٩٣٫٣٠٠ 
 -    )٦٫٨٥٦(       )٤٫٣٥٦(   )٤٫٣٥٦(  مخصص قروض ممنوحة

 ١٩١٫٦٣٨ ٤٢٫٢٤٤   ٩٠٫٤١٣   ٨٨٫٩٤٤ مجموع االستثمارات في الشرآات الزميلة
 

  :الزميلةوفيما يلي بيان باالستثمارات في الشرآات 

 
 )بآالف الرياالت السعودية (       

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ الزميلةاسم الشرآة 
 ٤٢٫٦٠ ٤٢٫٦٠ ٤٢٫٦٠ ٤٢٫٦٠ )وطن باك ( الشرآة الوطنية لمواد التعبئة 

 ٣١٫٦٧ ٣١٫٦٧ ٣١٫٦٧ ٣١٫٦٧ )بيئة ( افظة على البيئة الشرآة الوطنية للمح
 ٣٠ ٣٠ ٣٠ ٣٠ الشرآة التونسية السعودية للتصدير والتوريد

 - - ٢٩٫٢١ ٢٩٫٢١ )معدنية(الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 
 ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ )مبيد ( الشرآة العربية لتصنيع المبيدات 

 

 شرآات أخرى - ب

 
)لسعودية بآالف الرياالت ا(   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ١٣٦٫٥٤٨   ١٤٧٫٥٥٤   ١٥٧٫٧٠٨   ١٨٨٫٤٧٩ استثمارات في حصص رؤوس أموال شرآات أخرى 
 ٦٣   ١٦٫٧٣٤   ٥٫٤٩٦   - استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

 ١٣٦٫٦١١ ١٦٤٫٢٨٨   ١٦٣٫٢٠٤   ١٨٨٫٤٧٩ مجموع االستثمارات في الشرآات األخرى
     

 ٣٢٨٫٢٤٩ ٢٠٦٫٥٣٢   ٢٥٣٫٦١٧   ٢٧٧٫٤٢٣ المجموع
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 :وفيما يلي بيان باالستثمارات في حصص رؤوس أموال الشرآات األخرى 

 
  )بالنسب المئوية للملكية(   

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ اســم الشــرآة
 ٩ ٩ ٩ ٩ شرآة تطوير الصناعات

 ٧٫٥ ٥٫٦٢ ٥٫٦٢ ٥٫٦٢ يع وخدمات الطاقةشرآة التصن
 ٥ ٥ ٥ ٥ شرآة المدينة لالستثمارات الصناعية

 ٣ ٣ ٣ ٣ الشرآة الوطنية الخليجية لتقنية البتروآيماويات
 ٢٫٤٢ - - - شرآه المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 

 ٢٫٠٨ ٢٫٠٨ ٢٫٠٨ ٢٫٠٨ )ابن رشد( الصناعية لألليافالشرآة العربية 
 ١٫٢٥ ١٫٢٥ ١٫٢٥ ١٫٢٥ آة السعودية الترآية القابضة لالستثمارالشر

 ١٥ ١٥ - - شرآة االلكترونيات المتقدمة المحدودة
 ٢٥٫٧٢ ٢٫٥١ - - ) زجاج ( شرآه الصناعات الزجاجية الوطنية 
 ٥ ٥ - - شرآة السالم للطائرات المحدودة

    ٩٥ شرآه التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية
    ٠٫٤ )ينساب ( ينبع الوطنية للبتروآيماويات شرآه 

 
 

ال توجد أية أنشطة لشرآة التصنيع الوطنية لالستثمارات الصناعية ولم يتم توحيد قوائمها المالية في القوائم المالية الموحدة 

 حصة الشرآة في  بالمائة من٢٣٫٢١ بيع ٢٠٠٤ ألف ريال سعودي، جرى خالل عام ٥٠٠المرفقة علمًا بأن رأسمالها يبلغ 

 بيع ٢٠٠٤ ألف ريال ، آما تم خالل عام ٥١٫٩٢٥، وقد نتج عن عمليه البيع أرباح بمبلغ ) زجاج ( شرآه الصناعات الزجاجية 

 ألف ٣٫٦٩١ونتج عن عمليه البيع أرباح  % ٢٫٤٢حصة الشرآة في شرآه المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي والبالغة 

وشرآة السالم % ١٥ بيع حصة الشرآة في آل من شرآة االلكترونيات المتقدمة والبالغة ٢٠٠٥ريال ، وجرى خالل عام 

 بيع ٢٠٠٥ ألف ريال سعودي ، آما تم خالل عام ٥١٫٥٠٢وقد نتج عن عملية البيع أرباح بمبلغ % ٥للطائرات والبالغة 

رى إعادة تصنيف الجزء الباقي من وج) معدنية(من حصة الشرآة في الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن % ٢٣٫٠٢

من حصة % ٢٫٠١ من استثمارات في شرآات تابعة إلى استثمارات في شرآات زميلة وتم بيع ة بالمائ٢٩٫٢١االستثمار والبالغ 

 . ألف ريال سعودي ١١٫٨٦٠وقد نتج عن عمليات البيع أرباحا بمبلغ ) زجاج(الشرآة في شرآة الصناعات الزجاجية الوطنية 
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 الممتلكات والمعدات - ٨

 
  

مباني 
 وإنشاءات

 
 

 آالت ومعدات

 
 

عدد 
 وأدوات

أثاث 
 ومفروشات
 ومعدات مكتبية

 
 

 سيارات

 
مواد 
 مساعدة

 )محفزة ( 

 
 

 المجمـــوع

 )بــــآالف الريــــاالت السعوديـــــة  ( 
        الكلفــة

 ٣٫٥٣٨٫٦٤٠ ٣٢٫٢٤٦ ٢١٫٦٢٠ ٦١٫١٤٠ ٨٫٧٨٤ ٣٫٠٩٨٫١٠٠ ٣١٦٫٧٥٠ ٢٠٠٥ ابريل ١

 ٢٧٧٫٠٧٧ ٤٠٫٧٠٩ ٣٫٤٩١ ١١٫٢٤٦ ٩٨٥ ١٨٦٫٣٦٢ ٣٤٫٢٨٤ اإلضافات

  )٥١٫٧٣(   - - -  )٥١٫٧٣(  - تعديل

   )٦٩٨(  -    )٥٥٠(     )١٤٨(  - - - االستبعادات

 ٣٫٧٦٣٫٩٤٦ ٧٢٫٩٥٥ ٢٤٫٥٦١ ٧٢٫٢٣٨ ٩٫٧٦٩ ٣٫٢٣٣٫٣٨٩ ٣٥١٫٠٣٤ ٢٠٠٦ مارس ٣١

        االستهالآات

 ٨٢٦٫١٨٩ ٨٫٠٦٢ ١١٫٥٣٧٢٨ ٣٥٫٢٣٨ ٤٫٤٧٠ ٦٩٤٫٧٥٨ ٧٢٫١٢٤ ٢٠٠٥ ابريل ١

 ١٨٧٫٨٠٧ ١٦٫١٢٣ ٣٫٩٨٤ ٧٫٤٠٥ ٥١١ ١٤٨٫٦١٥ ١١٫١٦٩ اإلضافات

     )٩٥١(  -    )٨٠٩(     )١٤٢(  - - - االستبعادات

 ١٫٠١٣٫٠٤٥ ٢٤٫١٨٥ ١٤٫٧١٢ ٤٢٫٥٠١ ٤٫٩٨١ ٨٤٣٫٣٧٣ ٨٣٫٢٩٣ ٢٠٠٦ مارس ٣١

        القيمة الدفترية الصافية

 ٢٫٧٥٠٫٩٠١ ٤٨٫٧٧٠ ٩٫٨٤٩ ٢٩٫٧٣٧ ٤٫٧٨٨ ٢٫٣٩٠٫٠١٦ ٢٦٧٫٧٤١ ٢٠٠٦ مارس ٣١

 ٢٫٧١٢٫٤٥١ ٢٤٫١٨٤ ١٠٫٠٨٣ ٢٥٫٩٠٢ ٤٫٣١٤ ٢٫٤٠٣٫٣٤٢ ٢٤٤٫٦٢٦ ٢٠٠٥ مارس ٣١
 

  

لتابعة يتكون مشروع قيد اإلنشاء من مصنع البروبلين والبولي بروبلين والمرافق اإلدارية المساندة له العائد إلحدى الشرآات ا

تتمثل الكلفة بتكاليف اإلنشاء بموجب العقود .  حيث تم إظهار األصول بالكلفة ٢٠٠٤ يوليو ١والذي بدء اإلنتاج التجاري بتاريخ 

المختلفة وأية تكاليف مباشرة خاصة بإحضار وتجهيز األصل إلى مكان وظروف العمل الضرورية للتشغيل حسب مرئيات 

 تشغيل التجريبي للتحقق من آفاءة التشغيل وذلك بعد تنزيل صافي المتحصل من أي بنود نتجت اإلدارة والتي تتضمن تكاليف ال

تتضمن التكاليف المباشرة تكاليف الموظفين وتكاليف تجهيز الموقع . خالل تحضير األصل إلى ذلك المكان وتجهيزه للتشغيل 

تتضمن تكاليف االقتراض فوائد القروض وإطفاء . اض وتكاليف الترآيب ورسوم الترخيص واألتعاب المهنية وتكاليف االقتر

التكاليف اإلضافية التي تم تحملها للحصول على القروض بعد تنزيل عوائد الفوائد المتحققة من النقد المستثمر بصفة مؤقتة 

 . بانتظار الصرف على المشروع قيد اإلنشاء 
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د              بالمبالغ المدفوعة لمشروع   ٢٠٠٥ مارس   ٣١ويتمثل الرصيد في      حامض الخل ومشروع الميثانول ، وهي مشاريع ما زالت قي

 .الدراسة 

ة   ى رغب اء عل د بن د العق تم تجدي ة وي ة رمزي ة بقيم ستأجرة من الحكوم ى أراضي م ة عل ا مقام ة به ق المتعلق اني والمراف إن المب

 .المستأجر 

 
 أصول غير ملموسة - ٩
 

  
تكاليف تأسيس 

  التشغيللوما قب

 
 

 شــهرة

 
تكاليف 

روض ق
 تمويلية

 
تكاليف تطوير 
 واستشارات

 
تكاليف 
تشغيل 
 حاسب آلي

 
 

 المجمـــوع

 )بــــآالف الريــــاالت السعوديـــــة ( 
       الكلفــة

 ٢٤٨٫٢٠٤   ٦٫٣٩٥   ٢١٫٧٥٠   ٤٨٫٦٤٧   ١٣٧٫٥٣٦   ٣٣٫٨٧٦   ٢٠٠٥ ابريل ١

 ٢٫٤٠١   ١٫٧٤٦   - - ٦٥٥   - اإلضافات

     )١٠٩(  - - -    )١٣(    )  ٩٦(  االستبعادات

 ٢٥٠٫٤٩٦   ٨٫١٤١   ٢١٫٧٥٠   ٤٨٫٦٤٧   ١٣٨٫١٧٨   ٣٣٫٧٨٠   ٢٠٠٦ مارس ٣١

       االطفاءات

 ٧١٫٣٠٣   ٦٣٩ ٩٫٥٨٠   ١٩٫٢٤٩   ٢٤٫٣٤٧   ١٧٫٤٨٨   ٢٠٠٥ ابريل ١

 ٢٢٫٣٨٤   ١٫٤٩١   ٢٫٤٣٤   ٧٫٣٣٩   ٧٫٧٨٢   ٣٫٣٣٨   اإلضافات

     )١٠٩(  - - -    )١٣(     )  ٩٦(  االستبعادات

 ٩٣٫٥٧٨   ٢٫١٣٠   ١٢٫٠١٤   ٢٦٫٥٨٨   ٣٢٫١١٦   ٢٠٫٧٣٠   ٢٠٠٦ مارس ٣١

       القيمة الدفترية الصافية

 ١٥٦٫٩١٨   ٦٫٠١١   ٩٫٧٣٦   ٢٢٫٠٥٩٨   ١٠٦٫٠٦٢   ١٣٠٥٠   ٢٠٠٦ مارس ٣١

 ١٧٦٫٩٠١   ٥٫٧٥٦   ١٢٫١٧٠   ٢٩٫٣٩٨   ١١٣٫١٨٩   ١٦٫٣٨٨   ٢٠٠٥ مارس ٣١

 
 

 تسهيالت قصيرة األجل -١٠
 
)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٩١٢ - -  سحب على المكشوف 
 ٢٫٥٠٠ ٢٧٥٫٠٠١   ٢٩٥٫٧٤٣   ٢٦٣٫٢٨٧ قروض قصيرة األجل

 ٣٫٥٦٣ ٧٫٠٤١   ٥٫٣٢١   ٨٫٤٦٥ أوراق دفع 
 ٦٫٩٧٥ ٢٨٢٫٠٩٧   ٣٠١٫٠٦٤   ٢٧١٫٧٥٢ 
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شرآاء وسندات ألمر                      ل ضمانات شخصية من ال سهيالت صادرة مقاب ة  بضمانات  بعضها إن هذه الت  من شرآة   اعتباري

 .التصنيع الوطنية بنسبة مساهمة الشرآة في هذه الشرآات 

 قروض طويلة األجل - ١١
)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٥٢٦٫٨٥٠ ٧٠٣٫٦٧٠   ٥٨٧٫٦٥٠   ٥٥١٫٦١٥  التنمية الصناعية السعوديصندوق
 ١٢٥٫٤١٧ ٩٦٧٫٢١١   ١٫٣٥٨٫٤٢٤   ١٫٦٦٥٫٨١٩ بنوك تجارية 

 ٦٥٢٫٢٦٧ ١٫٦٧٠٫٨٨١   ١٫٩٤٦٫٠٧٤   ٢٫٢١٧٫٤٣٤ 
   )٧٦٫٤٣٨(    )٨٠٫٩٧٢(      )١١٢٫٩٢٥(   ) ٤٠٦٫٢٠٦(  الجزء المتداول

 ٥٧٥٫٨٢٩ ١٫٥٨٩٫٩٠٩   ١٫٨٣٣٫١٤٩   ١٫٨١١٫٢٢٨ 
 

ة                        واريخ مختلف دأ بت ساوية تب ر مت . يتم تسديد قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي على أقساط نصف سنوية غي

رات القروض             ى فت ا عل تم إطفاؤه سديد    . وقد تم تسديد نفقات التمويل مقدما واعتبرت مصاريف رأسمالية ي تم ت ا ي آم

 .ة وتحسب نفقات التمويل حسب المعدالت السائدة في السوق القروض التجارية على أقساط غير متساوي

بعض    دات الخاصة ب ات واآلالت والمع ة الممتلك ل رهن آاف ا مقاب م الحصول عليه ة األجل ت روض طويل ذه الق إن ه

شرآات                    ذه ال ساهمة آل شريك في ه . الشرآات التابعة ، وبعضها بضمانات شخصية واعتبارية من الشرآاء بنسبة م

 .فاقيات بعض هذه القروض شروط تتعلق باالحتفاظ بنسب مالية معينة خالل فترة االقتراض تتضمن ات

 دائنـــون -١٢
)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ١٦٫٧٨٨   ٦٠٫٢٣٣   ١٥٠٫٦٩٠ ٢٣٨٫٩٨٧ تجاريون
 ٢٤١٫٠٥٨ ١٢٫٩١٠   ١٢٫٥٠٥ ٣٫٩٥٥ مطلوب لمقاولين

   ٢٫٧٣٧ ٤٫٠٨١ مطلوبات من أطراف ذات عالقة
 ٣٫٥٠٨ ٧٫٤٣٤   ٥٫١٤٢ ٢٫٧٣٨ آخرون

 ٢٦١٫٣٥٤ ٨٠٫٥٧٧   ١٧١٫٠٧٤ ٢٤٩٫٧٦١ 

 خرىأ مستحقة ومطلوبات -١٣

)بآالف الرياالت السعودية (   

 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ١٤٫٧٠٦   ٧٩٫٩٢٥   ١١٥٫١٢١   ١٣٥٫٨٤٠ مطلوبات مستحقة

 ١٩٫٧٢٩ ٢٧٫١٨٥   ٣٢٫٥٥٩   ٤٠٫٧٦٤ أرباح غير مستلمة

 ٥٫٣٥٤ ٨٫٩٥٨   ٢٣٫٩٧٩   ٣٠٫٩٩٩ مخصص الزآاة 
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 ٢٫٢٠٤ ٥٫٨٦٤   ١٣٤٫٢٠٦   ٢٢٫٥٢٣ ذمم دائنة أخرى

 ١٫٢٠٠ ١٫٤٠٠   ١٫٤٠٠   - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 ٤٣٫١٩٣ ١٢٣٫٣٣٢   ٣٠٧٫٢٦٥   ٢٣٠٫١٢٦ 
 

 مةتعويضات الصرف من الخد -١٤
)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ١٤٫٤٧٠ ١٦٫٦٥٦   ٣١٫٦٧٥   ٣٩٫٤٠٥  أبريل١الرصيد في 
    )٢٫٩٢٨(     )٤٫١٣٦(        )١٫١٤٠(   ) ١٫٥٥٠(  المسدد خالل السنة

 ٥٫١١٤ ٢٢٫٩٣٦   ٨٫٨٧٠   ١٠٫٨٨٣ المحمل للسنة
 ١٦٫٦٥٦ ٣٥٫٤٥٦   ٣٩٫٤٠٥   ٤٨٫٧٣٨ س مار٣١الرصيد في 

 

 

 الزآــاة -١٥

رآ   ي ش ة وه رآاتها التابع شرآة وش وم ال ة   ةتق ا المالي ديم قوائمه عودية بتق دودة س سؤولية مح رآات ذات م ساهمة وش  م

  .إفرادي مصلحة الزآاة والدخل بشكل إلى الضريبية والزآوية وإقراراتها

 

 : هي آما يلي شرآة التصنيع الوطنيةتعلقة بحسابات  العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة والمإن

)بآالف الرياالت السعودية (  
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٧٠٨٩٠٩   ٩٢٢٫٥٤٣   ٩٦٧٫٠٦٩ ١٫٦٩٢٫٦٥٥ حقوق مساهمين
 ٥٤٫٢٥٢ ٣٦٫٤٦٨   ١٢٥٫٣٢٦  )٤٫٨٢٧(  الربح الصافي المعدل

 ٨٫٣١٠ ٥٫٧١٨   ٥٫٢٣٨ ٢٫٩٧٢  مدورةمخصصات
   ٤٫٥٦١ ٣٫٥٥١ مكاسب غير محققه من استثمارات 

 ٥٥٫٠٠٠ - -  قرض طويل األجل
         )٦٢٨(          )١٫٠٠٥(         )١٥٫٦٤٣(   ) ١٥٫٦٧٨(  ممتلكات ومعدات

   )٧٧٩٫٦٧٣(       )٧٧٨٫٦٤٢(       )٩٣٥٫٧٠٥( ) ١٫٦٢٠٫٠٧٩( استثمارات
      )٧٫٠٥٥(       )١١٠٫٦٠٤(       )١٠٣٫٩٠٠(    )٩٧٫٨٤٠(  أصول غير ملموسة

  )٣٩٫١١٥ ٧٤٫٤٧٨   ٤٩٫٥٣٦  ) ٣٩٫٢٤٦ 
 

 . وعاء الزآاة إلىتم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول  
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 : هي آما يلي لشرآة التصنيع الوطنية حرآة مخصص الزآاة إن

)بآالف الرياالت السعودية (  
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ٢٫١٢٦   ٢٫٦٢٠   ٤٫٦٧٦   ٥٫٧٣٩  ابريل١الرصيد في 

       )٨٩٨(           )١٫٤٣١(           )٢٫٠٨٥(   )٣٫١٣٣(  المسدد خالل السنة

 ١٫٣٩٢ ٣٫٤٨٧   ٣٫١٤٨   - المخصص للسنة

 ٢٫٦٢٠ ٤٫٦٧٦   ٥٫٧٣٩   ٢٫٦٠٦ لشرآة التصنيع الوطنيةمخصص الزآاة 

 ٢٫٧٣٤ ٤٫٢٨٢   ١٨٫٢٤٠   ٢٨٫٣٩٣ ة للشرآات التابعةمخصص الزآا

 ٥٫٣٥٤ ٨٫٩٥٨   ٢٣٫٩٧٩   ٣٠٫٩٩٩  مارس٣١الرصيد في 
 

 ٣١أنهت الشرآة الوضع الزآوي لغاية السنة المنتهية في .تم احتساب مخصص الزآاة للسنة على أساس صافي الربح المعدل 

 من واقع ٢٠٠٥ مارس ٣١ ولغاية ٢٠٠١ مارس ٣١ات المنتهية في  ، آما تم تسديد الزآاة المستحقة عن السنو٢٠٠٠مارس 

 ٢٠٠١ مارس ٣١إقرارات الزآاة ، ولم تستلم الشرآة بعد الربوط الزآوية النهائية لهذه السنوات باستثناء السنوات المنتهية في 

 .  تم االعتراض عليها  ألف ريال على التوالي٤٩٣ ، ١٩١ ، ١٧٢ حيث اظهر الربط المستلم فرق بمبلغ ٢٠٠٣ ، ٢٠٠٢، 

 

 احتياطي نظامي -١٦

 للشركة ، تقوم الشركة بتكوين األساسيتمشيا مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام 

 هذا إن. من رأس المال % ٥٠من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي % ١٠احتياطي نظامي بنسبة 

إن . إن الشركات التابعة هي أيضاً مطالبة بتكوين احتياطيات نظامية.  أرباحيع كأنصبة االحتياطي غير قابل للتوز

 .االحتياطي النظامي في القوائم المالية الموحدة المرفقة هو االحتياطي الخاص بالشركة فقط
 

  وأخرىية استثمارإيرادات -١٧
 

)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ٥٫٨٥٩   ٤٫٦٦٩   ٢٤٫٩٣٣   ٤١٫٩٥٤ سندات تنمية حكوميةعوائد ودائع و
 ١٫٨٩٧   ٦٫١٢٢   ٧٫٨٣٦   ٧٫١٢٣ حقوق تقنية وأخرى
 -   ٣١٧   ٧٥١   ١٫٢٦٤ أرباح بيع مخلفات 

 ٧٫٧٥٦   ١١٫١٠٨   ٣٣٫٥٢٠   ٥٠٫٣٤١ 
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 مصاريف البيع والتسويق -١٨

)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦

 ٦٫٦٣٠ ١١٫٧٣٢   ١٧٫٢٥٦ ١٩٫٠٢٢ رواتب وأجور ومزايا أخرى
 ٣٫٥٣٣ ١٩٫٤٨٤   ٤٧٫٣٣٧ ١٠٥٫٣٩٤ نقل بضاعة
 ١٫٥١١ ٦٫٣٠٦   ٢٫٩٦٧ ٧٫٢٥٠  بيععموالت

 ٧٥٥ ١٫٢٨٢   ١٫٢٠٩ ٧٣١ مصاريف تنقل وسفر
 ٩٠٠ ٧٨٧   ٤٩٨ ٩٨٩ استهالآات واطفاءات

 ٣٩٦ ٢٫٨٦٥   ٦٫٣٧٧ ٩٫١٧٢ دعاية وإعالن
 ٣١٧ ٧٢٠   ٧٣٠ ٣٧٥ إيجارات

 ٣٠٨ ٨٢٦   ٧٧٦ ٦٤٦ بريد وهاتف
 ٢٤٦٨ ٥٫٣٩٧   ٢٫٦١١ ١٫٦٩٤ أخـرى

 ١٦٫٨١٨ ٤٩٫٣٩٩   ٧٩٫٧٦١ ١٤٥٫٢٧٣ 
 

 

 مصاريف إدارية وعمومية -١٩

)بآالف الرياالت السعودية (   
 ٣١/٣/٢٠٠٣ ٣١/٣/٢٠٠٤ ٣١/٣/٢٠٠٥ ٣١/٣/٢٠٠٦ 

 ٢٣٫٣١٢ ٣٧٫٠٦٢ ٣٥٫٦٨٢ ٤١٫١٧٤ رواتب وأجور ومزايا أخرى
 ٨٫٨٩٢ ١٧٫٢٠١ ١٣٫٣٥٢ ١٢٫٣٧٠ استهالآات واطفاءات

 - ٣٫٠١٣ ٥٫٧١٥ ٦٫٧٦٤ مصاريف تطوير واستشارات
 - ٢٫١٨٣ ٢٫٤٥٥ ٢٫٠٣٦ أتعاب مهنية
 - ١٫٠٩٤ ١٫٣٣٣ ١٫٦٠٩ إيجارات

 - ٨٧٢ ١٫١٤٠ ١٫٢٣٩ إعالنات ومطبوعات
 - ٨٫٢٠٤  )١٫٦٤٠(  ١٠٫٤٥٨ ويل عملةفروقات تح

 ٩٫٦٧٩ ١٠٫١٠٨ ١٠٫٩٦٧ ١٢٫٠٠٩ أخـرى
 ٤١٫٨٨٣ ٧٩٫٧٣٧ ٦٩٫٠٠٤ ٨٧٫٦٥٩ 
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 االلتزامات المحتملة -٢٠

قدمت الشرآة ضمانات اعتبارية إلى البنوك التجارية وصندوق التنمية الصناعية السعودي بنسبة تملكها في رؤوس أموال بعض 

 – مليون ريال تقريبا ١٠٩( مليون رياال تقريبا ٩٨ مبلغ ٢٠٠٦ مارس ٣١مالي تلك الضمانات آما في وقد بلغ إج. الشرآات 

 ) .٢٠٠٣ مارس ٣١ – مليون ريال تقريبيا ١٥٨ ، ٢٠٠٤ مارس ٣١ – مليون ريال تقريبا ٩٣ ،  ٢٠٠٥ مارس ٣١

ا في                ة آم ة التزامات وارتباطات قائم سمبر  ٣١يوجد على بعض الشرآات التابع ادا  ٢٠٠٥ دي ل اعتم ستنديه وضمانات   ت مقاب  م

ين     ) ٢٠٠٣ – ألف رياال ٢٤٫٣٨٨ ،  ٢٠٠٤  ألف ريال عام ٥٤٫١٠٢( مليون ريال سعودي      ١١بنكية بمبلغ    الي يب والجدول الت

  إجمالي الضمانات والرهونات الملتزمة بها شرآة التصنيع 

 ) الف ريال  (             

 الرهونات الضمانات اسم الشرآة
 - ٢٠٠٫٠٠٠ شرآة التصنيع الوطنية

 ٢٨٫٧٦٠ ٤٣٫٢٨٩ الشرآة الوطنية لصناعة البطاريات

 ٢٦٫٦٨٤ ٢٧٫٩٥٥ الشرآة العربية لصناعة المحاور والمسابك وقطع الغيار

 ٢٣٫٧٦٠ ٢٣٫٧٦٠ شرآة ثاني أآسيد التيتانيوم

 ١٣٫٩٨٩ ١٥٫٣٠٠ الشرآة الوطنية لصناعة الرصاص

 ٤٫٩٠٠ ١٣٫٨٨١ ستكشرآة الرواد الوطنية للبال

 ٩٥٫٤٦٣ ٩٦٫٧٣٤ شرآات أخرى

 ١٩٣٫٥٥٦ ٤٢٠٫٩١٩ اإلجمالي

 
 

 استبعاد استثمار في شرآة تابعة -٢١

 ببيع جزء من حصتها في الشرآة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن      ٢٠٠٥ مارس ٣١قامت الشرآة خالل السنة المنتهية في 

وبالتالي لم يتم % ٢٩٫٢١إلى % ٥٢٫٢٣لكية لشرآة التصنيع الوطنية من ، وبناء على ذلك انخفضت حصص الم) معدنية ( 

 .توحيدها ضمن القوائم المالية للشرآة 
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الغ                        ر الب ار صافي األث اه وإظه ر األرصدة أدن تبعاد اث ال سعودي       ٧٧٫٠٣٢ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية تم اس  ألف ري

 : م  على النحو التالي ٣١/١٢/٢٠٠٥آما في آبند مستقل في قائمة التدفقات النقدية 

 

 )  بآالف الرياالت السعودية(         

 المبلــــــغ 
 ٥٫٦٦٨   النقد وما في حكمه

 ١٧٫٦٨٣   مدينون
 ٢٣٫٢١٨   مخزون

 ٣٫٢٣٠   مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
 ٤٫٥٠٠   استثمارات في سندات تنمية حكومية

 ٥٢٩   استثمارات أخرى
 ١١٠٫٤٩٦   الممتلكات والمعدات
 ٤٫٣٢١   أصول غير ملموسة

         )٤٫١١١(  دائنون
         )٢٫٥٦٨(  مطلوبات مستحقة وأخرى
         )٢٫٩٥٩(  تسهيالت قصيرة األجل

       )١٢٫٩٦٣(  الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
       )٦٠٫٥٦٤(  قروض طويلة األجل

         )٣٫٧٨٠(  صرف من الخدمةتعويضات ال
 ٨٢٫٧٠٠   ٢٠٠٤ مارس ٣١صافي األصول آما في 

         )٥٫٦٦٨(  النقد وما في حكمه
   ٧٧٫٠٣٢ 

 
 

 توزيعات أرباح -٢٢

ايو    ٢٩وافقت الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ           و    ٢٠ ،   ٢٠٠٢ م و    ٦ ٢٠٠٣ يولي ى   ٢٠٠٤ يوني  عل

 :  آالتالي  ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ مارس ٣١الي بتخصيص صافي أرباح السنوات المنتهية في التو

 بواقع                       ٢٠٠٣من رأس المال عام % ٥ مليون تمثل ٣٠توزيع أرباح نقدية على المساهمين مبلغ  -

 مليون عام ٧٨٫٥و ) رياال للسهم  ٣( من رأس المال % ١٠ تمثل ٢٠٠٤ مليون عام ٣٦و )  ريال للسهم ٢٫٥( 

 ) . ريال للسهم ٥( من رأس المال % ١٠ تمثل ٢٠٠٥
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غ     - ام        ١٫٢٠٠صرف مبل اال ع ام        ١٫٢٠٠ ،   ٢٠٠٣ ألف ري اال ع ام    ١٫٤٠٠ ،  ٢٠٠٤ ألف ري اال ع  ٢٠٠٥ ألف ري

 .مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة 

اريخ    د بت ه المنعق ي اجتماع س اإلدارة ف رح مجل ل ١٩اقت ل ١٧ و  ٢٠٠٤ ل ابري١٧ و ٢٠٠٣ ابري والي  ٢٠٠٥ ابري ى الت  عل

 :توزيعات من األرباح المستبقاة وعالوة اإلصدار وذلك على النحو التالي 

 

ال   % ٦ تمثل ٢٠٠٢ مليون من أرباح عام   ٣٦توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدارها        - ال  ٣( من رأس الم  ري

ام       ٧٨٫٥رها  و  توزيع أرباح نقدية على المساهمين مقدا       ) للسهم   ل    ٢٠٠٣ مليون من أرباح ع من رأس   % ١٠ تمث

دارها             )  ريال للسهم    ٥( المال   ساهمين مق ى الم ة عل اح نقدي ام         ١١٧٫٧٥٠و توزيع أرب اح ع ون من أرب  ٢٠٠٤ملي

 ) . ريال للسهم ٦( من رأس المال % ١٢تمثل 

اح         ١٫٤٠٠ ،   ٢٠٠٢ ألف ريال من أرباح      ١٫٢٠٠صرف مبلغ    - ال من أرب أة ألعضاء مجلس       م ٢٠٠٣ ألف ري كاف

 .اإلدارة

دره              - الي ق غ إجم ادة رأس     ٥٨٨٫٧٥٠توزيع ثالثة أسهم مجانية مقابل آل خمسة أسهم وبمبل الي زي اال وبالت  ألف ري

  .٢٠٠٤ ألف رياال من أرباح عام ١٫٥٧٠٫٠٠٠مال الشرآة ليصبح 
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 معلومات قطاعية -٢٣

ات             ب) المرآز الرئيسي (يتمثل نشاط الشرآة     صناعي والبتروآيماوي ة في المجال ال . االستثمارات وتعمل الشرآات التابع

ة                      بية الهام سياسات المحاس ة في ال سياسات المبين إن . إن السياسات المحاسبية المتبعة من قبل هذه القطاعات هي نفس ال

ش ا وال سعودية وأوروب ة ال ة العربي ات هي المملك سية لقطاع البتروآيماوي يا والقطاعات األسواق الرئي رق األوسط وآس

 :وفيما يلي البيانات المالية المختارة لهذه القطاعات . األخرى هي المملكة العربية السعودية 

 
 القطاع 

 الصناعـي
 قطاع

 البتروآيماويات
 المرآز الرئيسي
 وقطاع الخدمات

 
 المجمــوع

 )بــآالف الريــاالت الســعودية( 
 آما في وللسنة المنتهية في

 ٢٠٠٦ مارس ٣١  

    

 ٦,٨٣٩,٤٩٨ ٥٠٦,٥٦٢ ٤,٣٥٦,٨٣٩ ١,٩٧٦,٠٩٧ مجموع الموجودات

 ٣,٠١٧,٨١١ ٢٩١,٦١٩ ١,٥٨٠,٧١٥ ١,١٤٥,٤٧٧ مجموع المطلوبات

 ٢,٨٤٦,٢٧٤ ٩٦,٠٩٤ ١,٧٠٤,٩٨٦ ١,٠٤٥,١٩٤ المبيعات 

 ١,٠٥٣,٦٥٥ ٢٠,٥٥٧ ٦٥٧,٥١٤ ٣٧٥,٥٨٤ الربح اإلجمالي من المبيعات

 ٨٣٩,٧٨٨ ٥,٥٧١ ٥٥١,٢٠٧ ٢٨٣,٠١٠ الربح من العمليات

 ٢١٠,١٩١ ٩,٠٦٨ ١٢٠,٢٥٥ ٨٠,٨٦٨ االستهالآات واإلطفاءات

 ٥٠٨,٧٨٠ ١٤,٩٤٨ ٢٧٤,٣٧٨ ٢١٩,٤٥٤ المصاريف الرأسمالية 

 آما في وللسنة المنتهية في
 ٢٠٠٥ مارس ٣١  

    

 ٥,٢٦٩,٣١٩ ١,١١٥,٢٦٣ ٢,٤٢٠,٤٩٠ ١,٧٣٣,٥٦٦ مجموع الموجودات 

 ٢,٧٦٤,٨٨٢ ٦٩,٩٣٢ ١,٦٣٩,٥٠٩ ١,٠٥٥,٤٤١ مجموع المطلوبات 

 ١,٥٤١,٠٤٤ ٧٨,٢٥١ ٥٣٥,٧٠٣ ٩٢٧,٠٩٠ المبيعات 

 ٥٣٠,٨١٥ ١٣,٩٧٦ ١٦٩,٨٩١ ٣٤٦,٩٤٨ الربح اإلجمالي من المبيعات

 ٤٠٢,٤٩٣ ١,٧٦٨ ١٣٢,٩٧٢ ٢٦٧,٧٥٣ الربح من العمليات

 ١٥٤,٦٩٩ ٨,٥٣٩ ٦٦,٦٥٣ ٧٩,٥٠٧ االستهالآات واإلطفاءات 

 ٤٦٩,٢٢٢ ٥٠,٧١٨ ٢٥٢,١٢٤ ١٦٦,٣٨٠ أسمالية المصاريف الر

 
إن اإليرادات االستثمارية واألخرى وأرباح بيع استثمارات في شرآات زميلة وأخرى ال تصنف ضمن الربح من 

 .العمليات
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 القيمة العادلة -٢٤

شرآات الزميل                        تثمارات في ال دا االس ا ع شرآة ، فيم ة لل ى       إن القيمة العادلة لألصول والخصوم المالي ة حيث تظهر عل

 أساس طريقة حقوق الملكية ، ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية الواردة في القوائم المالية

  

 ربحية السهم -٢٥

ا       ٣١٫٤٠٠ ،   ١٩٫٦٢٥ ،   ١٥٫٧٠٠،  ١٢٫٠٠٠تم احتساب ربحية السهم على أساس عدد األسهم البالغة           ون سهم آم  ملي

 .ى التوالي  عل٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ مارس ٣١في 

 

 اعتماد القوائم المالية -٢٦

 . على التوالي ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ ابريل ١٧تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

 

 



 

 

81 

 

 

 "التصنيع"تقرير اإلدارة حول القوائم المالية التاريخية لشركة  -٧
 

 م٣١/٠٣/٢٠٠٦: إلى م ٠١/٠٤/٢٠٠٤: من للفترة 
 

 مة الدخل قائ١-٧

 : إيرادات المبيعات١-١-٧

  مليون ريال ٢,٨٤٦م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال في عام ١,٥٤١قفزت مبيعات الشركة خالل الفترة محل الدراسة من 

ويعزى ذلك إلى تنامي مبيعات الشركات الفرعية باإلضافة إلى % ٨٤,٧م أي ما يمثل معدل نمو يبلغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦في عام 

 .ركة السعودية للبولي أوليفيناتبدء التشغيل للش
 

 :الجدول التالي يوضح تفاصيل مبيعات الشركة

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ القيمة بآالف الرياالت السعودية

 ٢,٨٤٦,٢٧٤ ١,٥٤١,٠٤٤ إجمالي المبيعات

 ٨٤,٧ ـــ (%)نسبة النمو
 

 

 : الربح اإلجمالي٢-١-٧

ح اإلجمالي ، وذلك يعزى أساساً لزيادة الربح للشركة خالل السنوات تحسناً مستمراً في الرب" التصنيع"لقد حققت شركة 

م ٢٠٠٤/٢٠٠٥خالل الفترة من % ٨٤,٧الماضية ، وكما تم اإلشارة إليه فقد ارتفع إجمالي مبيعات الشركة بمعدل نمو بلغ 

، ونتيجة لذلك نما % ٧٧,٥م في حين كانت نسبة االرتفاع في تكلفة المبيعات لنفس الفترة بمعدل بلغ ٢٠٠٥/٢٠٠٦إلى 

م ، علماً بأن التحسن الملحوظ في األرباح اإلجمالية تحقق بفضل ٢٠٠٥/٢٠٠٦في عام % ٩١نسبة الربح اإلجمالي إلى 

 .االنخفاض النسبي في كلفة المواد الخام وخدمات المنافع وقطع الغيار واألدوات والمصروفات الصناعية
 

 إجمالي المبيعات

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ ت السعوديةالقيمة بآالف الرياال

 ٢,٨٤٦,٢٧٤ ١,٥٤١,٠٤٤ إجمالي المبيعات

 ١,٧٩٢,٦١٩ ١,٠١٠,٢٢٩ إجمالي تكلفة المبيعات

 ١,١١٦,١٧٦ ٥٨٤,٧٧٨ إجمالي الربح

 ٩١ ـــ (%)نسبة النمو إجمالي الربح 
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 : المصروفات التشغيلية٣-١-٧

أكثر كفاءة مما أدى إلى االنخفاض المستمر لمصروفات التشغيل استطاعت الشركة أن تجعل عمليات الشركات الفرعية 

، وكان هذا االتجاه أيضاً في مصروفات البيع الذي % ١١,٧٧إلى % ١٢,٣٦كنسبة مئوية من المبيعات حيث انخفضت من 

 % ٣,٠٨إلى % ٤,٤٨وكذلك المصروفات اإلدارية من % ٥,١٠إلى % ٥,١٨انخفضت النسبة من 
 

 مصروفات التشغيل

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١٤٥,٢٧٣ ٧٩,٧٦١ مصروفات البيع

 ٥,١٠ ٥,١٨ (%)كنسبة مئوية من المبيعات 

 ٨٧,٦٥٩ ٦٩,٠٠٤ المصروفات اإلدارية والعمومية

 ٣,٠٨ ٤,٤٨ (%)كنسبة مئوية من المبيعات 

 ١٠١,٩٨٦ ٤١,٧٥٩ إجمالي مصاريف التمويل

 ٣,٥٨ ٢,٧١ (%)ات كنسبة مئوية من المبيع

 ٣٣٤,٩١٨ ١٩٠,٥٢٤ إجمالي المصروفات

 ١١,٧٧ ١٢,٣٦ (%)كنسبة مئوية من المبيعات 

 

 : الدخل والمصروفات غير التشغيلية٤-١-٧

ظلت المصروفات في تناقص مستمر مع التناقص التدريجي لمديونية الشركة خالل السنوات الماضية ، ولكن تم زيادة هذه 

 .ء األعمال في تأسيس الشركة السعودية للبولي أوليفيناتالمصاريف نتيجة لبد

وإجمالي أرباحها الصافية خالل الفترة والزكاة المستحقة " التصنيع"والجدول التالي يوضح الربح اإلجمالي من أعمال شركة 

 :على الشركة
 

 الدخل والمصروفات غير التشغيلية

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١,١١٦,١٧٦ ٥٤٨,٧٧٨ لربح اإلجمالي من األعمالا

 ٩١ ـــ (%)نسبة النمو

 ٧٩٢,٩٤٢ ٤٨٦,٠٢٥ الربح الصافي قبل الزكاة وحقوق األقلية

 ٦٣,١٥ ـــ (%)نسبة النمو

 ٤١,٢٠٢ ١١,٦٨٧ الزكاة والضريبة

 ٢٥٢,٥ ــ (%)نسبة النمو
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 : صافي الدخل٥-١-٧

م إلى تحقيق ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال عام ٣١٧ات ، فمن تحقيق أرباح قدرها استمر صافي الدخل في ازدياد عبر السنو

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون ريال في عام ٣٧٠صافي ربح بلغ 
 

 صافي الربح

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ٣٧٠,٤١٨ ٣١٧,٢١٥ صافي الربح

 ٢,٣٩ ٢,٠٤ )ريال ( ربح السهم 

 

 

  المركز المالي٢-٧

 :هذا القسم تحليل المركز المالي الخاص بالشركة ، وفيما يلي األرقام الهامة خالل الفترة محل الدراسةيتضمن 
 

 المركز المالي

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ بآالف الرياالت السعودية

 ٣,٤١٩,٣٩٨ ٢,٠٦٩,٧٣٤ األصول المتداولة

 ٣,٤٢٠,١٠٠ ٣,١٩٩,٥٨٥ األصول غير المتداولة

 ٦,٨٣٩,٤٩٨ ٥,٢٦٩,٣١٩ إجمالي األصول

 ١,١٥٧,٨٤٥ ٨٩٢,٣٢٨ المطلوبات المتداولة

 ١,٨٥٩,٩٦٦ ١,٨٧٢,٥٥٤ المطلوبات الغير متداولة

 ٢,٠٦٦,٦٢٤ ١,٨١٤,٩٦٦ حقوق المساهمين

 
 

 : رأس المال العامل١-٢-٧

كة السعودية للبولي استمر زيادة رأس المال العامل ملحوظاً للشركة خالل الفترة محل الدراسة ، نتيجة البدء في نشاط الشر

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦أوليفينات الذي بدأ اإلنتاج التجاري بكامل طاقته في عام  
 

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ٢,٢٦١,٥٥٣ ١,١٧٧,٤٠٦ رأس المال العامل

 

 

 



 

 

84 

 : األصول المتداولة٢-٢-٧

ما ذكر أعاله فإن من أهم أسباب النمو هو بدء اإلنتاج الجدول المرفق يوضح وضع الشركة بالنسبة لألصول المتداولة ، وك

 .م بكامل طاقته ٢٠٠٥/٢٠٠٦التجاري للشركة السعودية للبولي أوليفينات في عام 
 

 األصول المتداولة

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١,٩٧٢,١٣٩ ١,٠٧٣,٣٧٤  بالبنوكةالنقد واألرصد

 ٦٩,٣ ٦٩,٧ %)(كنسبة مئوية من المبيعات

 ٩٢٠,١٩٣ ٥٣٨,٥٨٣ الحسابات المدينة

 ٣٢,٣٣ ٣٥ (%)كنسبة مئوية من المبيعات

 ٤٨٧,٧٤٥ ٤١٧,٤٢٦ المخزون

 ١٧,١٤ ٢٧,٠٩ (%)كنسبة مئوية من المبيعات

 ٣,٤١٩,٣٩٨ ٢,٠٦٩,٧٣٤ إجمالي األصول المتداولة

 ١٢٠,١٤ ١٣٤,٣١ (%)كنسبة مئوية من المبيعات
 
 :لمتداولة األصول غير ا٣-٢-٧

م بسبب نشاطاتها المتعددة وبدء الشركة ٢٠٠٥/٢٠٠٦م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥اختلفت االستثمارات للشركة خالل الفترة من 

 م ، وبالتالي ٢٠٠٥/٢٠٠٦م وكامل الطاقة اإلنتاجية في عام ٢٠٠٤السعودية لالوليفينات التشغيل التجاري في منتصف عام 

 مليون ريال عام ٦,٨٣٩م حتى وصل إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ليون ريال عام  م٥,٢٦٩فقد زاد إجمالي األصول ليبلغ 

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦
 

 األصول غير المتداولة

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ٢٣٣,٨٣١ ١٨,٠٦٨ مشاريع قيد اإلنشاء

 ٢,٧٥٠,٩٠١ ٢,٧١٢,٤٥١ األصول الثابتة

 استثمارات في شركات زميلة واستثمارات أخرى وسندات

 حكومية
٢٧٨,٤٥٠ ٢٩٢,١٦٥ 

 ١٥٦,٩١٨ ١٧٦,٩٠١ أصول غير ملموسة

 ٣,٤٢٠,١٠٠ ٣,١٩٩,٥٨٥ إجمالي األصول غير المتداولة
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 : المطلوبات المتداولة٤-٢-٧

 مليون ١,١٥٨م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال عام ٨٩٢ارتفع إجمالي المطلوبات المتداولة خالل الفترة محل الدراسة من 

م ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال عام ١١٣م ، كما زاد الجزء المتداول من القروض طويلة األجل من ٢٠٠٥/٢٠٠٦ريال عام 

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون ريال في عام ٤٠٦ليصل إلى 
 

 المطلوبات المتداولة

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف
 ٤٠٦,٢٠٦ ١١٢,٩٢٥ الجزء المستحق من القروض طويلة األجل

 ٢٧١,٧٥٢ ٣٠١,٠٦٤ ت قصيرة األجلتسهيال

 ٤٧٩,٨٨٧ ٤٧٨,٣٣٩ ذمم دائنة وأخرى

 ١,١٥٧,٨٤٥ ٨٩٢,٣٢٨ إجمالي المطلوبات المتداولة

 ٤٠,٦٨ ٥٧,٩ (%)كنسبة مئوية من المبيعات

 ١٦,٩٣ ١٦,٩٠ (%)كنسبة مئوية من إجمالي األصول
 

 

 : المطلوبات غير المتداولة٥-٢-٧

 مليون ريال عام ١,٨٦٠م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال عام ١,٨٧٣ة من انخفضت المطلوبات غير المتداول

 .م ٢٠٠٥م ويعزى ذلك إلى انخفاض إجمالي القروض التجارية طويلة األجل بنهاية عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦
 

 المطلوبات غير المتداولة

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١,٨١١,٢٢٨ ١,٨٣٣,١٤٩ القروض طويلة األجل

 ٤٨,٧٣٨ ٣٩,٤٠٥ مكافآت نهاية الخدمة

 ١,٨٥٩,٩٦٦ ١,٨٧٢,٥٥٤ إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 ٢٧,٢ ٣٥,٥٤ (%)كنسبة مئوية من إجمالي األصول
 
 
 

 : حقوق المساهمين٦-٢-٧

ال  مليون ري٢,٠٦٧م لتصل إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال عام ١,٨١٤نمت حقوق المساهمين في فترة محل الدراسة من 

 مليون ريال ٦٠٠م زادت الشركة رأس مالها المدفوع من ٢٠٠٣/٢٠٠٤م ، والجدير بالذكر أنه في عام ٢٠٠٥/٢٠٠٦عام 

 مليون ريال ثم ٩٨١م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥ مليون ريال ، كما زادت الشركة رأس مالها المدفوع مرة أخرى في عام ٧٨٥إلى 

 . م ٢٠٠٥/٢٠٠٦ مليون عام ١,٥٧٠زادت إلى 
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 مساهمينحقوق ال

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١,٥٧٠,٠٠٠ ٩٨١,٢٥٠ رأس المال المدفوع

 ١٠١,٨٢٠ 396.049 االحتياطي النظامي

 ٣٩٤,٨٠٤ 437.667 مبقاة/أرباح

 ٢,٠٦٦,٦٢٤ ١,٨١٤,٩٦٦ إجمالي حقوق المساهمين
 
 
  التدفقات النقدية٣-٧

يدة خالل السنوات السابقة من الفترة محل الدراسة واستطاعت إيجاد تدفقات جيدة قد حققت أرباحاً ج" التصنيع"إن شركة 

خالل هذه السنوات ، ولقد استطاعت الشركة المساهمة واالستثمار في المشاريع الجديدة عن طريق زيادة رأس مالها عام 

 .م٢٠٠٤/٢٠٠٥م وعام ٢٠٠٣/٢٠٠٤
 

 التدفقات النقدية

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥  الرياالت السعوديةبآالف

 ١٠٩,١٦٧ ٨٩,٧٥٤ التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي

  )٤٠٦,٨٨٣(   )١٨٥,٩٥٢(  التدفقات النقدية المستخدمة في النشاط االستثماري

 ١,١٨٩,٨٩٠ ٨٨٢,٦٨٥ التدفقات النقدية من النشاط التمويلي

 ٨٩٢,١٧٤ ٧٨٦,٤٨٧ في النقدية) النقصان(صافي الزيادة 
 
 

 تحاليل النسبية ال٤-٧

 : الربحية١-٤-٧

في ضوء اإليرادات االستثمارية استمر معدل الربحية في ازدياد مستمر خالل سنوات الفترة محل الدراسة ، ومن ناحية 

في عام % ١٧,٩٢م إلى ٢٠٠٤/٢٠٠٥في عام % ١٧,٤٨أخرى ارتفعت عائدات حقوق المساهمين ارتفاعاً طفيفاً من 

 : على األصول ورأس المال قد انخفض خالل هذه الفترة كما هو موضح في الجدول التاليم ، ولكن العائد٢٠٠٥/٢٠٠٦
 

 الربحية

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 ١٧,٩٢ ١٧,٤٨ (%)العائد على حقوق المساهمين

 ٥,٤٢ ٦,٠٢ (%)العائد على األصول

 ٢٣,٥٩ ٣٢,٣٣ (%)العائد على رأس المال
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 : السيولة والتغطية٢-٤-٧

فقد كان هناك نمواً ملموساً في معدالت السيولة والتغطية خالل هذه الفترة ، " التصنيع"مؤشرات المالية األخرى لشركة وفقاً لل

 مرة ٢,٥٣ مرة وتحسنت السيولة المتداولة حتى ارتفع إلى ١,٨٥م ٢٠٠٤/٢٠٠٥وإن نسبة السيولة المتداولة قد كانت عام 

سعودية للبولي أوليفينات وبذلك تأثرت أيضاً بقية المؤشرات المالية ، ويبين وذلك بسبب بدء التشغيل التجاري للشركة ال

 :الجدول التالي هذه المؤشرات خالل فترة الدراسة
 

 السيولة والتغطية

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 

 ٢,٥٣ ١,٨٥ )مرة(السيولة السريعة 

 ١,١٠ ٠,٧٩ )مرة(التغطية المالية 
 
 

 : الفعالية المالية٣-٤-٧

كر أعاله فإن نسب الفعالية المالية لشركة التصنيع الوطنية قد تأثرت بتوفر السيولة النقدية من جراء زيادة رأس مال كما ذ

الشركة وزيادة أو انخفاض أو بيع بعض استثماراتها وبدء التشغيل للشركة السعودية للبولي أوليفينات ، كما هو موضح في 

 :الجدول التالي
 

 مكونات رأس المال

 ٢٠٠٥/٢٠٠٦ ٢٠٠٤/٢٠٠٥ 
 ١,٤٦ ١,٥٢ )مرة(حقوق المساهمين /إجمالي الديون

 ٠,٥٩ ٠,٦٠ )مرة(حقوق المساهمين + إجمالي الديون /إجمالي الديون

 ٠,٣٧ ٠,٤١ )مرة(حقوق المساهمين + إجمالي الديون /الديون طويلة األجل

 ٠,٤٤ ٠,٥٢ )مرة(إجمالي األصول /إجمالي المطلوبات

 ٣,٣١ ٢,٩٠ )مرة(حقوق المساهمين /إجمالي األصول
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 استخدام زيادة رأس المال واألسهم المصدرة -٨

 

 على" التصنيع"شركة  استحواذ لغرض جديدة عادية أسهم إصدار خالل من" التصنيع"مال شركة  رأس زيادة يتم سوف

 شركة في"  بتروكيماوياتتصنيع"شركة  تندمج وبالتالي" تصنيع بتروكيماويات" شركة في الشركاء أسهم من% ٤٩,٣٨٢٥

 أساس على" تصنيع بتروكيماويات "في الشركاء بأسهم" التصنيع "أسهم مبادلة طريق عن االستحواذ هذا سيتم، و" التصنيع"

 المالي المستشار تقدير على بناء  تحديدهتم والذي، " تصنيع بتروكيماويات"سهم واحد  لكل" التصنيع "سهم ٠,٧٧ تبادل نسبة
 .كتين و بعد إتمام المفاوضات بين الشركتينلكل من الشر

 

 : أسباب االستحواذ١-٨

استراتيجياتها وذلك للدخول في مشاريع كبيره و التي تستفيد من الميزة التنافسية " التصنيع"في منتصف التسعينات غيرت 

شركة جهودها لتطوير مشاريع للمملكة ، وبناء عليه فإن قطاع البتروكيماويات كان الهدف الرئيسي للشركة ، وقد بدأت ال

م وبعد حصول الشركة على تخصيص الغاز من شركة أرامكو السعودية ، سعت الشركة ١٩٩٦بتروكيماوية كبيره منذ عام 

إليجاد الشريك المناسب لمشروعها األول ، والمتمثل في شركة باسل ، وذلك إلنتاج البروبلين و البولي بروبلين ، وفي عام 

لشركة التصنيع ولتكون % ٥١بتكوين شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات كشركة تابعة مملوكة " نيعالتص"م قامت ٢٠٠٠

 .م٢٠٠٤شريك لشركة باسل في المشروع ، وبحمد اهللا فقد تم بنجاح تشغيل المشروع في الربع الثاني من عام 

سها مع يطنية للبتروكيماويات وقامت بتأسالوطنية هي الشركة التي طورت شركة التصنيع الو شركة التصنيع إنوبذلك ف

 منذ تأسيسها في عام  شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماوياتبإدارة كما تقوم شركة التصنيع الوطنية اآلخرين ،شركائها 

 :كما في التالي" البتروكيماويات"من شركة % ١٠٠" التصنيع"م ، ومن المتوقع أن يكون هناك أثر واضح المتالك ٢٠٠٠
 

موقعاً ممتازاً في منطقة الصناعات األولية في مدينة الجبيل الصناعية " تصنيع بتروكيماويات"تلك تم •

بولي بروبلين ، /بالقرب من الخدمات األساسية مثل مياه التبريد ، الكهرباء ، والمياه العذبة يضم مشروع البروبلين

م ، ٢٠٠٨حالياً ومن المتوقع أن ينتهي في عام بولي ايثلين وهو مشروع تحت اإلنشاء /كما سيضم مشروع االيثلين

إقامة مشاريع مملوكة لها بالكامل أو بالمشاركة مع آخرين في ذلك الموقع ، وتبلغ " التصنيع"وسيكون بإمكان شركة 

 . ألف متر مربع بقي منها ما يكفي إلقامة عدد من المشاريع المستقبلية٨٢٥مساحة الموقع اإلجمالية حوالي 

 أكبر مصدر ألرباح شركة التصنيع الوطنية ، وبامتالكها " تصنيع بتروآيماويات"لتصنيع في شركة تشكل حصة ا •

ستتمكن شركة التصنيع من زيادة حصتها من أرباح مشروع "تصنيع بتروآيماويات"من شركة % ١٠٠

من المتوقع أن يكون بولي ايثلين والذي /بولي بروبلين القائم و كذلك زيادة حصتها في مشروع االيثلين/نالبروبلي

 .. بناءًا على اقتصاديات المشروع ودراسة الجدوى ، و حسب آخر النماذج االقتصادية للمشروععالي الربحية
في فعالية و مباشرة صنع القرارات " تصنيع بتروكيماويات"من شركة % ١٠٠" التصنيع"سيساهم تملك شركة  •

 . والذي يتطلب موافقة مجلس اإلدارة في كل من الشركتينالمهمة في الشركة بعد الدمج بدال من الوضع الحالي
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في مجال الموظفين، " تصنيع بتروآيماويات"إمكانية االستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتوفرة لدى شركة  •

 .  التشغيل، التسويق، اللوجستيات، والقدرات التقنية
 
 :األهداف ٢-٨

التجارة العالمية ، و كما هو المشاهد من اندماج الشركات في ظل العولمة و مع انضمام المملكة إلى منظمة  •

العالمية العاملة في مجال البتروكيماويات ، فان االندماج هو التوجه المناسب في هذه المرحلة ، ومن المتوقع أن 

انات  نقله ممتازة للتصنيع في مجال األرباح واإلمك" تصنيع بتروآيماويات"يشكل االندماج بين شركتي التصنيع و

 .المالية ، مما سيمكن شركة التصنيع من تطوير مشاريع كبيره واالستمرار في النمو في السنوات المقبلة
لتطوير وإنشاء " تصنيع بتروآيماويات"سوف تستثمر شركة التصنيع الخبرات والقدرات المتوفرة لدى شركة  •

 .وتشغيل مشاريع جديدة
اً لهدف استراتيجي لتصبح شركة التصنيع شركة صناعية كبرى قادرة وإجماالً يشكل االندماج بين الشركتين تحقيق •

 .  على النمو و زيادة الربحية لمصلحة مساهميها واالقتصاد المحلي بشكل عام
 
 

 : محاسن ومساوئ االستحواذ٣-٨

 :المحاسن

االستحواذ استمرار لعمل شركة التصنيع دون تكاليف إضافية ، حيث أن شركة التصنيع تدير شركة  •

 .البتروكيماويات
و تقوم " تصنيع بتروآيماويات"من % ٥١ال يوجد مخاطر أو مفاجآت تذكر حيث أن شركة التصنيع تملك حوالي  •

 .بإدارتها
 .استثمار الخبرات في شركة البتروكيماويات •
 .زيادة األرباح على المدى البعيد •
 

 :المساوئ

 .إصدار أسهم إضافية •
 القصيرالتأثير على ربحية السهم على المدى  •

 .و بمقارنة المحاسن بالمساوئ، نجد أن المحاسن تفوق المساوئ بكثير
 

 : فوائد االستحواذ للتصنيع٤-٨
 

 .تكوين شركة صناعية أكبر و أقدر على النمو و تحقيق األرباح •
 .التركيز على قطاع البتروكيماويات والذي يستفيد من الميزة النسبية المتوفرة للمملكة •
 . المهمةت صناعة القرارازيادة فعالية آلية •
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 : إجراءات االستحواذ التي يعقبها االندماج٥-٨

على " التصنيع "لشركة العادية غير العامة الجمعية موافقة تاريخ من أربعة أشهر  مدة خالل كاملة العملية إنجاز يتم أن يتوقع

 ".تصنيع بتروكيماويات"هم الشركاء في شركة الزيادة المقترحة في رأس المال وإصدار األسهم الجديدة واالستحواذ على أس
 : يلي ما الخطوات هذه وتشمل
 أسهم الشركاء في على واالستحواذ الجديدة األسهم إصدار والمال رأس زيادة علىموافقة الجمعية غير العادية  –

 ".تصنيع بتروكيماويات"شركة 
 .النشرة هذه من ٩ فقرة في اتفاقية االندماج المضمنة توقيع –
 ة دائني شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماوياتموافق –
 . أسهمهحسب كل" تصنيع بتروكيماويات "شركة في للشركاء الجديدة" التصنيع "أسهم وتسجيل إصدار –
 انقضاء وبالتالي، " التصنيع "لشركة واالستثمارية الصناعية والتراخيص التجاري والسجل األساسي النظام تعديل –

 ".التصنيع"كة شر فيواندماجها " تتصنيع بتروكيماويا "شركة
تم الحصول على موافقة مجلس هيئة سوق المال على نشر نشرة اإلصدار وعلى موافقة وزارة التجارة على عقد  –

 الجمعية غير العادية
 

 :االندماج/ عناصر عملية االستحواذ٦-٨

بأسهم عادية جديدة تصدرها " ماوياتتصنيع بتروكي"سيتم تنفيذ االندماج المقترح من تبادل أسهم الشركاء في شركة  -١

 ".التصنيع"شركة 
، أو " تصنيع بتروكيماويات"لكل سهم واحد من " التصنيع" سهم ٠,٧٧تم االتفاق على احتساب نسبة المعادلة بواقع  -٢

 ".التصنيع"لكل سهم واحد من " تصنيع بتروكيماويات"  سهم ١,٢٩٨
واالندماج ، " تصنيع بتروكيماويات"جديدة للشركاء في شركة وإصدار أسهم " التصنيع"بعد زيادة رأس مال شركة  -٣

 :كالتالي" التصنيع"ستكون ملكية شركة 
 

  سهم١٥٧,٠٠٠,٠٠٠أسهم شركة التصنيع قبل الدمج  •

  سهم٧٦٫٠٤٩٫٠٥٠األسهم الجديدة المقترح إصدارها  •

  سهم٩٨,٧٦٥,٠٠٠سهم الشركاء في شركة تصنيع بتروكيماويات  •

  سهم٤٦،٦٠٩،٨١٠د الدمج أسهم شركة التصنيع بع •

 

 :ما نسبته من الشركة بعد إصدار األسهم الجديدة واالندماج) قبل االندماج(الحاليين " التصنيع"سيتملك مساهمي شركة  -٤
   سهم١٥٧،٠٠٠،٠٠٠  

    =                           ٦٧,٣٦% 

   سهم٢٣٣،٠٤٩،٠٥٠ 
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من الشركة بعد إصدار األسهم الجديدة واالندماج % ٣٢,٦٤" تصنيع بتروكيماويات"كة سيتملك الشركاء في شر -٥

 . م٢٠٠٧وسيكون لهم الحق في توزيعات األرباح بدءاً من عام 
 

 

 : احتساب معدل تبادل األسهم٧-٨

تصنيع "لكل سهم " التصنيع" سهم ٠,٩١على " تصنيع بتروكيماويات"تم احتساب معادل تبادل األسهم من قبل مستشار شركة 

لكل سهم " التصنيع" سهم ٠,٨٣على " التصنيع"، وتم احتساب معادل تبادل األسهم من قبل مستشار شركة " بتروكيماويات

تصنيع "لكل سهم " التصنيع" سهم ٠,٧٧، وقد تم التفاوض واالتفاق بين الشركاء على معادل " تصنيع بتروكيماويات"

 ".بتروكيماويات

 ٤,٩٧٨"  تصنيع بتروكيماويات"قد قيم قيمة األقلية في شركة " تصنيع بتروكيماويات"ر المالي لشركة علماً بأن المستشا

 . مليون ريال ٤,٨٨٨" تصنيع بتروكيماويات"قد قيم قيمة األقلية في شركة " التصنيع"مليون ريال والمستشار المالي لشركة 
 

 :المقترح إصدارها" التصنيع" احتساب عدد أسهم شركة ٨-٨

 سهم جديد ٧٦,٠٤٩,٠٥٠بإصدار " التصنيع"، ستقوم شركة " تصنيع بتروكيماويات"لالستحواذ على أسهم الشركاء في شركة 

 على معادل التبادل ٩٨,٧٦٥,٠٠٠والبالغة " تصنيع بتروكيماويات"تم احتسابها على أساس عدد أسهم الشركاء في شركة 

 ."نيعالتص"لكل سهم " تصنيع بتروكيماويات" سهم ١,٢٩٨
 

 : ملخص المعلومات والمؤشرات المالية٩-٨
 

  بدون الدمج١-٩-٨

 : شركة التصنيع الوطنية١-١-٩-٨

 م والمتوقعة ٢٠٠٥/٢٠٠٦ م و٢٠٠٤/٢٠٠٥يظهر الجدول المرفق بطيه النتائج الفعلية ألداء شركة التصنيع الوطنية لعام 

 :ا هو عليه م وذلك بافتراض استمرار الوضع الحالي على م٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام 
. 

 النتائج المالية الفعلية و المتوقعة

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ بماليين الرياالت السعودية

 ٣,٤١٩ ٢,٨٤٦ ١,٥٤١ المبيعات

 ٥١٧ ٣٧٠ ٣١٧ صافي األرباح

 ٨,٣١٩ ٦,٨٤٠ ٥,٢٦٩ إجمالي األصول

 ٣,٧٠٤ ٣,٠١٨ ٢,٧٦٥ إجمالي المطلوبات

 ٢,٤٢٦ ٢,٠٦٧ ١,٨١٥ إجمالي حقوق المساهمين

 ١٥٧ ١٥٧ ١٥٧ )مليون سهم(دد األسهم ع

 ٣,٢٩ ٢,٣٩ ٢,٠٤ السهم/الربح
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 : شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات٢-١-٩-٨

 م ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤كما ذكر أعاله فإن الجدول التالي يظهر النتائج الفعلية ألداء شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات لعام 

 .ض استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه م وذلك بافترا٢٠٠٦والمتوقعة لعام 

 

 النتائج المالية الفعلية و المتوقعة

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ بماليين الرياالت السعودية
 ٢,١٠٦ ١,٧٠٥ ٥٣٦ المبيعات

 ٤٣٤ ٣٩٩ ٩٠ صافي األرباح

 ٥,٤٤٠ ٤,٣٥٧ ٢,٤٢١ إجمالي األصول

 ٢,٠٧٦ ١,٥٨٢ ١,٦٤٠ إجمالي المطلوبات

 ٢,٩٤٣ ٢,٥٠٨ ٦١٠ مينإجمالي حقوق المساه

 ٢٠٠ ٢٠٠ ٥٠ )مليون سهم(عدد األسهم 

 ٢,١٧ ٢,٠٠ ١,٨٠ السهم/الربح
 
  بعد الدمج٢-٩-٨

وذلك نسبة " التصنيع"في شركة " تصنيع بتروكيماويات"يظهر الجدول التالي أداء شركة التصنيع الوطنية إذا تم دمج شركة 

ستقوم بإصدار " التصنيع"أي أن شركة " التصنيع" سهم ٠,٧٧مقابل " تصنيع بتروكيماويات"تبادل سهم واحد من 

وبالتالي سيصبح عدد أسهم شركة التصنيع الوطنية " تصنيع بتروكيماويات" مليون سهم لمساهمي شركة ٧٦,٠٤٩,٠٥٠

 . سهم٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠
 

 

 

 النتائج المالية الفعلية و المتوقعة

 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ بماليين الرياالت السعودية

 ٣,٤١٩ ٢,٨٤٦ ١,٥٤١ عاتالمبي
 ٧٢٧ ٣٧٠ ٣١٧ صافي األرباح
 ٩,٨٩٤ ٦,٨٤٠ ٥,٢٦٩ إجمالي األصول
 ٣,٧٠٩ ٣,٠١٨ ٢,٧٦٥ إجمالي المطلوبات

 ٥,٤٤٩ ٢,٠٦٧ ١,٨١٥ إجمالي حقوق المساهمين

 ٢٣٣,٠٥ ١٥٧ ١٥٧ )مليون سهم(عدد األسهم 

 ٣,١٢ ٢,٣٩ ٢,٠٤ السهم/الربح
 



 

 

93 

بناءاً على تقييم المستشار المالي " تصنيع بتروكيماويات"في ) صافي األصول ( ق األقلية ولقد تم احتساب تكلفة شراء حقو

للقيمة العادلة لألسهم المصدرة من قبل شركة التصنيع الوطنية مقابل شراء حصة األقلية وتمت معالجة الفرق بين صافي 

رق بين القيمة االسمية للسهم وسعر اإلصدار للسهم كما تمت معالجة  الف, األصول وتكلفة الشراء كشهرة ناتجة عن االندماج

)   عالوة إصدار ( في االحتياطي النظامي 
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 عقد االندماج -٩
 

 -:بعون اهللا تعالى تم التوقيع على هذه االتفاقية في يوم                            الموافق                    بين كل من
 

هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم         و" التصنيع" شركة التصنيع الوطنية -١

 ويمثلها وينوب عنها رئيس ١١٤٩٦ الرياض ٢٦٧٠٧ب .هـ وعنوانها ص٠٧/١٠/١٤٠٥وتاريخ ) ١٠١٠٠٥٩٦٩٣(

 )طرف أول(      .مبارك بن عبداهللا الخفرة/ مجلس اإلدارة المهندس
 

 

وهي شركة مساهمة سعودية مسجلة في السجل التجاري " تصنيع بتروكيماويات"وكيماويات  شركة التصنيع الوطنية للبتر-٢

 ويمثلها ١١٤٩٦ الرياض ٢٦٧٠٧ب .هـ وعنوانها ص٢٢/٠٨/١٤٢١وتاريخ ) ١٠١٠١٦٣٠٦١(لمدينة الرياض بالرقم 

 )طرف ثاني(        .مبارك بن عبداهللا الخفرة/ وينوب عنها رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب المهندس

 

 :تمهيد

حيث أن شركة التصنيع الوطنية وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات يرغبان في االندماج عن طريق الضم وفقاً 

 ١٨٥لألوضاع المقررة في الفصل الثاني من الباب العاشر من نظام الشركات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 

هـ بحيث تكون شركة ٢٣/٠٣/١٣٨٥ وتاريخ ٦/يه بالمرسوم الملكي رقم مهـ والمصادق عل١٧/٠٣/١٣٨٥وتاريخ 

وذلك بهدف ) الشركة الدامجة(وتكون شركة التصنيع الوطنية هي ) الشركة المندمجة(التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 .تكوين كيان قوي ومتكامل ومتخصص

 -:وبناء عليه فقد تم االتفاق على ما يلي
 

 :البند األول

 .بر التمهيد أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذه االتفاقيةيعت
 

 :البند الثاني

اتفق الطرفان على دمج شركة التصنيع الوطنية مع شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات عن طريق الضم طبقاً للفصل 

لدمج تتحول جميع الحقوق الثاني من الباب العاشر من نظام الشركات السعودي ، وعليه ومنذ تاريخ االنتهاء من عملية ا

وااللتزامات والمصالح والمسئوليات الخاصة بشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات إلى شركة التصنيع الوطنية وذلك وفقاً 

لألوضاع المقررة لدى وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لالستثمار وهيئة السوق المالية وبنود هذه االتفاقية بحيث 

كة التصنيع الوطنية صاحبة الحق في جميع حقوق وأصول شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات وتتعهد بتسديد تصبح شر

كافة الواجبات وااللتزام بإنجاز وإتمام كافة العقود والحسابات وااللتزامات والديون المطلوب الوفاء بها والخاصة بشركة 

 .تفاقيةالتصنيع الوطنية للبتروكيماويات لشروط هذه اال
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 اإلجراءات: البند الثالث

مع مراعاة شروط هذه االتفاقية يلتزم األطراف بالتعاون وبذل أفضل الجهود إلنجاز اإلجراءات الالزمة بأسرع وقت ممكن 

وذلك إلتمام عملية الدمج بين الشركتين عن طريق الحصول على موافقة اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة والصناعة 

ة الجهات المعنية باألمر بأسرع وقت ممكن ، وال يجوز ألي منهما التأخير أو المماطلة في ذلك دون أسباب معقولة وكاف

 .من نظام الشركات في أسرع وقت ممكن) ٢١٥(على أن يتم ترتيب نشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية وفقاً للمادة 
 

 قيمة الدمج: البند الرابع

أسهم الشركاء في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات " التصنيع"تشتري شركة التصنيع الوطنية اتفق الطرفان على أن 

عشرة ريال في شركة التصنيع الوطنية ) ١٠(من خالل إصدار أسهم إضافية جديدة بالقيمة االسمية " تصنيع بتروكيماويات"

مقابل أسهمهم وذلك حسب تقييم االستشاريين " تروكيماوياتب"للشركاء في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات " التصنيع"

وقيمة سهم الشركاء في الشركة ، كما اتفق الطرفان على أنه تم تقدير قيمة أصول وخصوم الشركتين بناء " التصنيع"لسهم 

 بهذا العقد على أن والملحق) مجموعة سامبا المالية والبنك األهلي(على تقرير االستشاريين المكلفين بالدراسة والتقييم 

سهم من أسهم ) ٠,٧٧(يعادله " تصنيع بتروكيماويات"يحتسب كل سهم من أسهم شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

الجديدة على الشركاء بنسب أسهم في رأس المال " التصنيع"الشركاء في شركة التصنيع الوطنية على أن يتم توزيع أسهم 

هم بتاريخ قرار مجلس إدارة الشركتين كانت على النحو التالي و بأنه سيتم توزيع األسهم حسب علماً بأن ملكية توزيع األس

 -:الملكية بعد قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركتين 
 "بالتصنيع"نسبة الملكية  "بالتصنيع"عدد األسهم المخصصة  "بالبتروكيماويات"نسبة الملكية  إجمالي األسهم اسم المساهم م

   %٥٠,٦٢ ١٠١,٢٣٥,٠٠٠ شركة التصنيع الوطنية ١

 %٧,٩٣ ١٨,٤٨٠,٠٠٠ %١٢,٠٠ ٢٤,٠٠٠,٠٠٠ مؤسسة الخليج لالستثمار ٢

 %٥,٢٩ ١٢,٣٢٠,٠٠٠ %٨,٠٠ ١٦,٠٠٠,٠٠٠ مجموعة الصناعات الوطنية ٣

٤ 
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات 

 "الدوائية"الطبية 
٥,٢٥ ١٢,٢٢٧,٦٠٠ %٧,٩٤ ١٥,٨٨٠,٠٠٠% 

 %٥,٢٥ ١٢,٢٢٧,٦٠٠ %٧,٩٤ ١٥,٨٨٠,٠٠٠ شركة العليان المالية ٥

 %٠,٩٨ ٢,٢٩٢,٦٧٥ %١,٤٩ ٢,٩٧٧,٥٠٠ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي ٦

 %٠,٦٩ ١,٦٠١,٦٠٠ %١,٠٤ ٢,٠٨٠,٠٠٠ شركة الفنار ٧

 %٠,٦٦ ١,٥٢٨,٤٥٠ %٠,٩٩ ١,٩٨٥,٠٠٠ محمد عبداهللا الغرير ٨

 %٠,٤٥ ١,٠٣٩,٣٤٦ %٠,٦٧ ١,٣٤٩,٨٠٠  الطوقإبراهيم عبدالعزيز ٩

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ فيصل بن سعيد محمد بن زقر ١٠

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ شركة عبدالعزيز الصغير لالستثمار التجاري ١١

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ عمر صالح سليمان الحامدي ١٢

 %٠,٤١ ٩٥٤,٨٠٠ %٠,٦٢ ١,٢٤٠,٠٠٠ نصالح عبدالعزيز الرميزا ١٣

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ أحمد حمد محمد الهوشان ١٤

١٥ 
شركة محمد عبدالعزيز الرميزان وأوالده 

 لالستثمار
٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠% 

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ محمد عبداهللا عباس شربتلي ١٦

 %٠,٤١ ٩٤٧,٦٣٩ %٠,٦٢ ١,٢٣٠,٧٠٠ مرانعمران محمد عبدالرحمن الع ١٧

 %٠,٣٩ ٩٠٢,٩٣٣ %٠,٥٩ ١,١٧٢,٦٤٠ الشركة الوطنية الدولية للتطوير الصناعي ١٨
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 %٠,٣٨ ٨٩١,٨١٤ %٠,٨٥ ١,١٥٨,٢٠٠ شركة الحجيالن للمشاريع الهندسية ١٩

 %٠,٣٣ ٧٧٤,٧٧٤ %٠,٥٠ ١,٠٠٦,٢٠٠ مبارك عبداهللا الخفره ٢٠

 %٠,٢٦ ٦١١,٣٨٠ %٠,٤٠ ٧٩٤,٠٠٠ اريشركة سند لالستثمار التج ٢١

 %٠,١٨ ٤٣٠,٥٣٤ %٠,٢٨ ٥٥٩,١٣٥ عبدالعزيز عبدالرحمن المديميغ ٢٢

 %٠,١٢ ٢٨٣,٨٠٣ %٠,١٨ ٣٦٨,٥٧٥ محمد سليمان عبدالمحسن أبانمي ٢٣

 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ محمد علي محمد الفايز ٢٤

 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ عبداهللا محمد عبداهللا الحقيل ٢٥

 %٠,١٢ ٢٧٧,٢٠٠ %٠,١٨ ٣٦٠,٠٠٠ تركي عبداهللا ناصر السديري ٢٦

 %٠,١١ ٢٤٧,٠١٦ %٠,١٦ ٣٢٠,٨٠٠ مؤيد عيسى القرطاس ٢٧

 %٠,١٠ ٢٤٢,٤٧٧ %٠,١٦ ٣١٤,٩٠٥ صالح علي سعود الصقري ٢٨

 %٠,٠٧ ١٦٠,٤٨٧ %٠,١٠ ٢٠٨,٤٢٥ صالح حمد الحركان ٢٩

 %٠,٠٦ ١٤٦,٦٧٠ %٠,١٠ ١٩٠,٤٨٠ صالح علي حمود العذل ٣٠

 %٠,٠٥ ١٢٣,٢٠٠ %٠,٠٨ ١٦٠,٠٠٠ إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا ٣١

 %٠,٠٤ ٩٤,٧٦٤ %٠,٠٦ ١٢٣,٠٧٠ عبدالرحمن محمد خميس الخميس ٣٢

 %٠,٠٣ ٨٠,٨٥٠ %٠,٠٥ ١٠٥,٠٠٠ مجد عبداللطيف عبدالمحسن البسام ٣٣

 %٠,٠٣ ٧٣,٩٢٠ %٠,٠٥ ٩٦,٠٠٠ سلوى صالح ضيف اهللا الحمدان ٣٤

 %٠,٠٣ ٧٦,٤٢٢ %٠,٠٥ ٩٩,٢٥٠ إبراهيم عبيد الدهيش ٣٥

 %٠,٠٣ ٧٣,١٦٩ %٠,٠٥ ٩٥,٠٢٥ عمار عبدالواحد الخضيري ٣٦

 %٠,٠٣ ٦١,٦٠٠ %٠,٠٤ ٨٠,٠٠٠ عبدالرحمن محمد بن زرعه ٣٧

 %٠,٠٢ ٤٩,٥٨٨ %٠,٠٣ ٦٤,٤٠٠ صالح فهد النزهة ٣٨

 %٠,٠٢ ٤٥,٨٥٣ %٠,٠٣ ٥٩,٥٥٠ أحمد محمد العثيمين ٣٩

 %٠,٠٢ ٤٢,٦٠٢ %٠,٠٣ ٥٥,٣٢٥  عبداهللا المباركفهد ٤٠

 %٠,٠١ ٣٢,٠٩٧ %٠,٠٢ ٤١,٦٨٥ "الرواد"شركة الرواد الوطنية للبالستيك  ٤١

 %٠,٠١ ٣٠,٨٠٠ %٠,٠٢ ٤٠,٠٠٠ مهيب أحمد سالم العبداهللا ٤٢

 %٠,٠١ ٣٠,٨٠٠ %٠,٠٢ ٤٠,٠٠٠ ماجد حسن المقيط ٤٣

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ عبداهللا محمد الرشيد ٤٤

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ طالل علي الشاعر ٤٥

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ محمد زامل اللعبون ٤٦

 %٠,٠١ ٣٠,٥٦٩ %٠,٠٢ ٣٩,٧٠٠ عبدالعزيز محمد حسين شويل ٤٧

 %٠,٠١ ٢٨,٨٤٤ %٠,٠٢ ٣٧,٤٦٠ فراج منصور مطلق أبوثنين ٤٨

 %٠,٠١ ٢٥,٢٤٨ %٠,٠٢ ٣٢,٧٩٠ سلطان أحمد عبداهللا السلطان ٤٩

 %٠,٠١ ٢٤,٦٤٠ %٠,٠٢ ٣٢,٠٠٠ عبيد عبداهللا الرشيد ٥٠

 %٠,٠١ ٢٤,٦٤٠ %٠,٠٢ ٢٣,٠٠٠ عبداهللا عبدالعزيز إبراهيم السرحان ٥١

 %٠,٠١ ١٩,١٣٤ %٠,٠١ ٢٤,٨٥٠ عبدالرحمن عبدالعزيز السالم ٥٢

 %٠,٠١ ١٦,٦٩٠ %٠,٠١ ٢٢,٠٠٠ فهد حمد الزير ٥٣

 %٠,٠١ ١٥,٤٠٠ %٠,٠١ ٢٠,٠٠٠ سامي إبراهيم العيسى ٥٤

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ سعود عبدالعزيز الصبيحي ٥٥

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٥ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ رحيمة عبدالرحمن خوجه ٥٦

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ سعد إبراهيم العنيزي ٥٧

 %٠,٠١ ١٥,٢٨٤ %٠,٠١ ١٩,٨٥٠ أحمد صالح الناصر ٥٨

 %٠,٠١ ١٢,٩٠٥ %٠,٠١ ١٦,٧٦٠ فهد عبداهللا الحميدان ٥٩

 %٠,٠٠ ٧,٧٠٠ %٠,٠١ ١٠,٠٠٠ محمد سعود الحالفي ٦٠

 %٠,٠٠ ٧,٦٤٢ %٠,٠٠ ٩,٩٢٥ محمد عوض الجعيد ٦١

 %٠,٠٠ ٦,١٦٠ %٠,٠٠ ٨,٠٠٠ حسن بن زين عبداهللا باجمال ٦٢
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 %٠,٠٠ ٣,٨٥٠ %٠,٠٠ ٥,٠٠٠ سعود عبدالكريم عبدالرحمن المنصور ٦٣

 %٠,٠٠ ٣,٨٥٠ %٠,٠٠ ٥,٠٠٠ عبداهللا سعد علي بن سحيم ٦٤

 %٠,٠٠ ١,٩٢٥ %٠,٠٠ ٢,٥٠٠ محمد عبداهللا مضحي الوردي ٦٥

 %٠,٠٠ ٥٧٧ %٠,٠٠ ٧٥٠ أسامة محمد الشيباني ٦٦

 

 
 %٣٢,٦٣ ٧٦,٠٤٩,٠٥٠ %١٠٠ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ اإلجمالي

 

 : البند الخامس

صنيع الوطنية للبتروكيماويات لكامل الشروط اتفق الطرفان على أن التزام شركة التصنيع الوطنية مشروط باستيفاء شركة الت

 :الواردة لهذه االتفاقية ، وأهمها

أن تكون شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات قد قامت بتنفيذ جميع البنود والتعهدات التي التزمت بها بموجب  -١

 .هذه االتفاقية أو المالحق المتعلقة بها وذلك قبل أو عند االنتهاء من عملية الدمج

أن تكون قد صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة والجهات النظامية ذات الصلة على قرار الجمعية في شركة  -٢

التصنيع الوطنية للبتروكيماويات على عملية الدمج ووافقوا عليه ، وأن يكون ذلك القرار قد نشر في الجريدة 

 :الرسمية وتحقق األمور التالية
 .ائن على عملية الدمجأال يكون هناك اعتراض من أي د ) أ

إذا كان هناك اعتراض من أحد الدائنين على عملية الدمج فيجب أن يكون قد تنازل عن هذا االعتراض أو أن  ) ب

تكون المحكمة المختصة قد حكمت بناء على طلب شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بأن هذا االعتراض 

بتروكيماويات قد وفرت الضمان الكافي لسداد الدين موضوع غير صحيح أو أن تكون شركة التصنيع الوطنية لل

 .اعتراض الدائن إذا لم يصبح مستحقاً أو مستوجب الدفع
أن تكون وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات المعنية بعملية االندماج قد وافقت على قرار الجمعية العمومية  ) ت

 .يع الوطنيةغير العادية للمساهمين بتعديل عقد تأسيس شركة التصن
عدم ظهور أي حقائق أو ظروف تشير إلى أن الضمانات التي قدمتها شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات  ) ث

 .لتنفيذ عملية االندماج غير صحيحة عند تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية
 

 شروط والتزامات شركة التصنيع الوطنية: البند السادس

هاء التلقائي لهذه االتفاقية فنجد أنه في حالة عدم تنفيذ أو التزام شركة التصنيع الوطنية مع مراعاة البند المتعلق باإلن

للبتروكيماويات بأي من الشروط الواردة بالبند الخامس عند أو قبل االنتهاء من عملية الدمج فإنه لدى شركة التصنيع الوطنية 

 -:يليالحق دون المساس بأي من حقوقها األخرى بأن تقوم بأي مما 

إلغاء هذه االتفاقية بعد قيام شركة التصنيع الوطنية بإشعار شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بإعفائها من  ) أ

 .االلتزامات الالحقة

أو اإلعفاء من االلتزام بمثل هذا البند أو الشرط أو التعهد الذي أخلت به شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات  ) ب

 .و جزئيسواء كان بشكل كلي أ
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 شروط والتزامات شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات: البند السابع

إن التزام شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بإتمام عملية الدمج بموجب هذه االتفاقية مشروط باستيفاء كل شرط من 

 -:قبل هذا التاريخ وهي كما يليالشروط الواردة تالياً في هذا البند سواء في تاريخ إتمام عملية الدمج أو 

أن تكون شركة التصنيع الوطنية قد نفذت والتزمت بجميع البنود والتعهدات وشروط هذه االتفاقية التي يجب تنفيذها  ) أ

 .أو االلتزام بها سواء في تاريخ إتمام عملية الدمج أو قبل هذا التاريخ

ر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة أن تكون قد صدرت موافقة وزارة التجارة والصناعة على قرا ) ب

 .التصنيع الوطنية على عملية الدمج وأن يكون قد نشر ذلك في الجريدة الرسمية
أن تكون وافقت وزارة التجارة والصناعة على قرار الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بتعديل عقد شركة  ) ت

 .التصنيع الوطنية
 

  التلقائياإلنهاء: البند الثامن

هـ نتيجة لعدم موافقة وزارة التجارة والصناعة على ٠١/١١/١٤٢٧إذا لم يتم إتمام عملية الدمج بين الشركتين حتى تاريخ 

قرار شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات أو قرار الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي شركة التصنيع الوطنية بتعديل 

 الوطنية فإن هذه االتفاقية منتهية إال إذا اتفق األطراف على تاريخ إنهاء بديل وإذا تم االتفاق على عقد تأسيس شركة التصنيع

 .تاريخ إنهاء بديل فإن االتفاقية تعتبر منتهية في التاريخ البديل إذا لم يتم قبل هذا التاريخ
 

 ما بعد اإللغاء أو ما بعد االنتهاء: البند التاسع

الطرفين لخيار إلغاء هذه االتفاقية أو في حالة انتهاء االتفاقية وفقاً للبند الثامن فإنه يتعين عليهما في حالة ممارسة أي من 

 -:القيام بما يلي

يجب على األطراف التعاون بحسن النية التخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة وضع األطراف إلى الوضع الذي  ) أ

 .ممكنكانوا عليه قبل إبرام هذه االتفاقية وبأسرع وقت 

يجب على كل طرف توفير المساعدة الالزمة لألطراف األخرى إللغاء أي تحويل أو تنازل أو موافقة مطلوبة  ) ب

 .بموجب هذه االتفاقية وتم الحصول عليها من أو بالنيابة عن أي طرف آخر مرتبط باالتفاقية
 

 األعمال التي يجب استيفاؤها عند إتمام عملية االندماج: البند العاشر

ام بجميع األمور الالزمة لنشر قرار الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين بتعديل عقد تأسيس شركة القي -١

التصنيع الوطنية في الجريدة الرسمية وتعديل السجل التجاري لدى وزارة التجارة والصناعة إلكمال الدمج وإجراء 

 .التغييرات في رأس مال شركة التصنيع الوطنية

جراءات الالزمة إللغاء السجل التجاري لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات لدى وزارة التجارة القيام بجميع اإل -٢

 .والصناعة وجميع الجهات الرسمية ذات الصلة
 .لشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات) إن وجدت(القيام بجميع اإلجراءات إللغاء أو تعديل السجالت الفرعية  -٣
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التصنيع الوطنية ، وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بإشعار مصلحة الزكاة والدخل التأكد من قيام شركة  -٤

 .حسبما يكون الزماً لتمكين محاسبي شركة التصنيع الوطنية من إعداد القوائم المالية التي توضح عملية االندماج
 .اقيةالقيام بأي إجراء يكون ضرورياً لتنفيذ االلتزامات المشمولة ضمن هذه االتف -٥
 .القيام بجميع األعمال اإلضافية الالزمة لتحقيق الدمج محل االتفاقية -٦

 

 الموظفين: البند الحادي عشر

يستوجب على شركة التصنيع الوطنية توقيع عقود عمل جديدة مع موظفي شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات ، 

كة التصنيع الوطنية بنسخ من عقد العمل والسجالت ويستوجب على شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات تزويد شر

 .والملفات والبيانات المتعلقة بموظفيها بعد إتمام عملية الدمج
 

 لجنة اإلدارة: البند الثاني عشر

اتفق الطرفان على تكوين لجنة إدارية وفرق عمل لمختلف األنشطة مفوضة من قبل الشركتين ومهمتها إتمام اإلجراءات 

ية الدمج خالل الفترة الزمنية المحددة ، وتتخذ هذه اللجنة قراراتها من خالل التصويت باإلجماع من قبل المتعلقة بعمل

 .أعضائها والتي سيتم تحديد أسمائهم الحقاً
 

 أعمال شركة التصنيع الوطنية وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات: البند الثالث عشر

وشركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات التوقيع على هذه االتفاقية وحتى تاريخ ستقوم كل من شركة التصنيع الوطنية ، 

 -:إتمام عملية الدمج بين الشركتين بما يلي

 .م أو أي ميزانية الحقة ، وإدارة أعمالها بالشكل االعتيادي الطبيعي٢٠٠٦إدارة أعمالها تبعاً لميزانيتها لعام  -١

 .ب الشكل االعتيادي بما ينسجم مع ممارستها السابقةاالحتفاظ بدفاتر الحسابات والسجالت حس -٢
باستثناء قرار الجمعية العمومية لمساهمي شركة التصنيع الوطنية وقرار شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات  -٣

بتعديل عقد تأسيس شركة التصنيع الوطنية يجب على أطراف العقد االمتناع عن تعديل بنود عقود تأسيسها أو القيام 

أي اندماج أو اتحاد مع أي شخص آخر أو الدخول في أي اتفاقية بيع أو تحويل أو إعطاء خيار منح أي أصول ب

جوهرية أو القيام بإجراء تعديل في طبيعة العمل أو الدخول في أي اتفاقية لتملك أي أصول أو ممتلكات غير متوافقة 

 .مع سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
تغيير في عدد الحصص سواء بزيادة أو نقصان في رأس المال أو الموافقة على تحويل الحصص عدم إجراء أي  -٤

إلى شخص آخر أو الموافقة ألي شخص بشراء أو تحويل أي حق أو التزام متعلق بحصص شركة التصنيع الوطنية 

 .للبتروكيماويات أو تقديم قرض أو دفعة ألي شخص
وجب أو الذي سيصبح مستوجب ألي مدير حالي أو سابق أو موظف أو عدم إجراء أي تغيير في التعويض المست -٥

باستثناء التغييرات التي تكون ضمن الحدود الموضوعية في الميزانية للعام (رجل مبيعات أو مستشار أو وكيل 

رية والسابقة أو التي تكون في سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل أو التغييرات المطلوبة تبعاً للعقود السا) م٢٠٠٦

 .لتاريخ التوقيع أو بموجب النظام المطبق
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عدم تكبد أو تحمل أي مديونية أو التزام أو مسئوليات باستثناء الدين أو االلتزام أو المسئوليات الناشئة في سياق  -٦

 .مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
جارية غير تلك التعديالت أو التغييرات التي عدم إجراء أي تعديل أو تغيير في أي اتفاقية ترخيص قائمة أو عالمة ت -٧

 .تجري في سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
عدم الدخول في أي عقد جوهري أو إجراء أي تعديل جوهري ألي من العقود الجوهرية باستثناء تلك التي تندرج  -٨

 .في سياق مزاولة األنشطة االعتيادية للعمل
 .األصول وصيانتها جيداً وبشكل منتظم باستثناء الهالك والتلف الطبيعيالمحافظة على جميع الممتلكات و -٩
االحتفاظ بالشكل الفعال لعقود التأمين السارية عن تاريخ التوقيع بنفس قيمة التأمين السابقة لتاريخ التوقيع وبنفس  -١٠

 .حاالت وأنواع المخاطر المغطاة
أي مديونية تجاه مساهمي شركة التصنيع الوطنية أو عدم الدفع أو تقديم أي قروض أو أموال أو السماح بخلق  -١١

شركاء شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات بأي حال من األحوال أو تجاه أي شخص آخر بخالف ما يلزم لألنشطة 

 .االعتيادية للعمل
 

 توزيع األرباح: البند الرابع عشر

يماويات قبل تاريخ اإلتمام بإجراء أي توزيع من أي نوع ألي اتفق الطرفان على أن ال تقوم شركة التصنيع الوطنية للبتروك

وقد اتفق األطراف أيضاً على أن توزع ) بما فيها األرباح المحتجزة واالحتياطات النظامية(طرف بشأن الحصص أو أرباح 

 .هذه األرباح بعد تاريخ اإلتمام حسب نسبة شراكه كل طرف
 

 التعهدات: البند الخامس عشر

شركة التصنيع الوطنية القيام بالجهود المعقولة إلنجاز كل الشروط المسبقة الواردة في هذه االتفاقية لحين يستوجب على 

إتمام اإلجراءات النظامية المتعلقة بعملية الدمج بين الشركتين ، كما يستوجب على شركاء شركة التصنيع الوطنية 

روط المسبقة الواردة في هذه االتفاقية لحين إتمام اإلجراءات النظامية للبتروكيماويات القيام بالجهود المعقولة إلنجاز كل الش

 .المتعلقة بعملية الدمج بين الشركتين
 

 السرية: البند السادس عشر

يستوجب على كل طرف من أطراف هذه االتفاقية المحافظة على السرية وأن يطلبوا من محاميهم ومحاسبيهم أن يحتفظوا 

إال إذا كانت هذه المعلومات معلومة لدى الجمهور أو منشورة من مصادر ( يتم الحصول عليها بسرية كل المعلومات التي

كما ال يجوز القيام بأي عملية نسخ ألي مستندات واالحتفاظ بها إال إذا تم االتفاق عليها بشكل صريح وكتابي من ) تجارية

على كل طرف أن يعيد إلى الطرف اآلخر جميع قبل األطراف ، وفي حالة عدم إتمام الدمج موضوع هذه االتفاقية ف

 .المستندات األصلية التي تخص الطرف اآلخر كما يستوجب عليهما إتالف صورها
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 :البند السابع عشر

يجب على شركة التصنيع الوطنية عدم القيام أو التشجيع أو المشاركة في أي اتفاقيات أو مفاوضات مع أي عميل  -١

نية للبتروكيماويات سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خالل أي من ممثليها أو من عمالء شركة التصنيع الوط

 .وكالئها بهدف إغوائهم للعمل التجاري مع هؤالء العمالء في حالة عدم إكمال عملية الدمج بين الشركتين

يات أو مفاوضات يجب على شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات عدم القيام أو التشجيع أو المشاركة في أي اتفاق -٢

مع أي عميل من عمالء شركة التصنيع الوطنية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو من خالل أي من ممثليها أو 

 .وكالئها بهدف إغوائهم للعمل التجاري مع هؤالء العمالء في حالة عدم إكمال عملية الدمج بين الشركتين
 

 التعويض: البند الثامن عشر

 -:ركة المتضررة وبإخالء طرفها عن أي خسارة تنشأ أو تكون ناتجة عنتلتزم الشركتان بتعويض الش

 .أي إخالل للضمانات الواردة في هذه االتفاقية أو في أي مالحق أخرى مرتبطة بها -١

جميع األعمال والقضايا واإلجراءات والطلبات والتقديرات والتقويمات واألحكام والتكاليف والمصاريف المتكبدة  -٢

 .بنود هذه االتفاقيةنتيجة إلخاللها ب
أي تقييم خاطئ ألصول وخصوم أي من الشركتين أو تقديم بيانات كاذبة أو مزورة بهدف حمل الشركة األخرى  -٣

 .إلتمام عملية الدمج
عند إخالل أي طرف بما تم االتفاق عليه يقوم بتعويض المتضرر وذلك بعد تقديم الطرف المتضرر مطالبة لرئيس  -٤

 ستون يوماً من وقوع الضرر ، ويتم بعد ذلك إما الموافقة على عملية التعويض أو )٦٠(مجلس اإلدارة خالل 

التفاهم بين الطرفين على قيمته وإذا لم يتم ذلك فيكون التقدير عن طريق التحكيم وفقاً لما ورد في البند الثالث 

 .والعشرون من هذه االتفاقية
 

 القانون الواجب التطبيق: البند التاسع عشر

 .ذه االتفاقية وتفسر وفقاً لألنظمة السارية في المملكة العربية السعوديةتخضع ه
 

 المنازعات: البند العشرون

في حالة نشوء أي نزاع بخصوص هذه االتفاقية بما في ذلك نشوئها أو صحتها أو إنهائها يحال النزاع إلى التحكيم للنظر فيه 

 .والبت في النزاع بشكل نهائي
 

 أحكام عامة: رونالبند الحادي والعش

 :التنازل -١

ال يجوز ألي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه االتفاقية دون الموافقة الكتابية المسبقة من 

 .األطراف األخرى
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ال يمنح أي شخص سواء بشكل صريح أو ضمني غير األطراف في هذه االتفاقية أو خلفائهم أو ورثتهم الشرعيين 

و وكالئهم الشرعيين أية حقوق أو تعويضات أو التزامات أو مسئوليات تقع بموجب هذه االتفاقية أو المتنازل إليهم أ

أو بسببها وتكون حقوق ومزايا وواجبات والتزامات كل طرف في هذه االتفاقية ملزمة على خلفائهم العام والمتنازل 

 .إليهم
 

 :اإلشعارات -٢

لبات أو تعليمات بموجب هذه االتفاقية كتابياً ويسلم أو يرسل يكون أي إشعار أو موافقة أو طلب أو إدعاء أو متط

للطرف المعني عبر البريد المسجل أو البريد السريع مع إشعار تأكيد أو عبر الفاكس على عنوانه أو رقم الفاكس 

من المدون تحت موضع توقيعه أدناه مع إشعار تأكيد باالستالم أو ألي عنوان أو رقم فاكس آخر يحدده أي طرف 

 .وقت آلخر وفقاً لهذا البند ، وإذا تم اإلشعار بأي وسيلة من الوسائل المشار إليها فيعتبر قد تم استالمه
 

 :تكاليف عملية االندماج -٣

يتحمل كل طرف من أطراف هذه االتفاقية مصاريفه المتعلقة بتحضير وإبرام وتسليم هذه االتفاقية ويشمل ذلك 

حاسبي أطراف االتفاقية ووسطائهم ومستشاريهم الماليين ، ومع ذلك فمن المتفق تكاليف المستشارين القانونيين وم

عليه أن شركة التصنيع الوطنية تتحمل كافة التكاليف والمصاريف الخاصة بالحصول على الموافقات النظامية 

قرار الجمعية المتعلقة بالدمج والتي تشمل موافقة اإلدارة العامة للشركات في وزارة التجارة والصناعة على 

العمومية غير العادية للمساهمين بتعديل عقد تأسيس شركة التصنيع الوطنية وإتمام السجالت والنشر في الجريدة 

 .الرسمية
 

 :البند الثاني والعشرون

هذه االتفاقية تمثل اتفاق األطراف بشأن موضوعها وتحل محل كافة االتفاقيات والمفاهمات السابقة بخصوص هذا الموضوع 

 .سواء إن كانت كتابية أو شفهية ، وعليه ال يتم تعديل االتفاقية أو تغييرها أو إلغائها إال باتفاق جميع األطراف كتابياً
 

 نسخ العقد: البند الثالث والعشرون

 .حرر هذا العقد من نسختين أصليتين أحتفظ كل طرف بنسخة منه للعمل بموجبه

  

 شركة التصنيع الوطنية

  العام المدير: ويمثلها

 مؤيد بن عيسى القرطاس/ الدكتور: االسـم

 : ....................................التوقيع

 شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات

 رئيس مجلس اإلدارة: ويمثلها

 مبارك بن عبداهللا الخفرة/ المهندس: االسـم

 : ....................................التوقيع
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 "التصنيع"ام األساسي لشركة بنود النظ -١٠
 
 

هـ وتعديالته ، شرآة مساهمة ٢٢/٣/١٣٨٥ تاريخ ٦/ متأسست طبقآ ألحكام نظام الشرآات الصادر بالمرسوم الملكي رقم
 :ووفقا ألحكام هذا النظام التاليه أسمائهم بعقد التأسيس بين مالكي األسهم المبينةسعودية 

 
 :اسم الشرآة ):٠١(المادة 

 ".الشرآة "  ويشار إليها فيما بعد بكلمة -شرآة مساهمة سعودية" آة التصنيع الوطنية شر" هو الشرآة اسم
 

 :أغراض الشرآة ):٠٢(المادة 
 

 :حددت أغراض الشرآة فيما يلي
 

 بصفة خاصة وللمنطقة العربية بصفة عامة وذلك السعودية الصناعية المتقدمة للمملكة العربية التقنيةنقل  ١-٢
 .عات تحويل البتروآيماويات والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والميكانيكية صنالفي مجا

 
المساهمة في توسيع القاعدة التصديرية للمملكة عن طريق تصدير منتجات المملكة المصنعه إلى الدول  ٢-٢

 .األخرى
 

االستفادة من المزايا المساهمة في تنويع مصادر الدخل القومي عن طريق تطوير الصناعات الكبيرة ب ٣-٢
 . المملكة فيالنسبية التي تتوفر

 
 والمساهمة في رفع درجة االستقاللية االقتصادية في مجاالت الذاتي االآتفاءتحقيق درجة أعلى من  ٤-٢

 .االستهالك واالنتاج والخدمات الصناعية الفنية
 

لذاتية للمملكة العربية السعودية وتحقيق المساهمة في ابراز وتأآيد وترسيخ وتطوير القدرة واإلمكانيات ا ٥-٢
 .التكامل بين القطاعات اإلنتاجية وسعودتها والعمل على تحفيض درجة اعتمادها على قطاع االستيراد

 
 .تقوية التعاون الصناعى والتقنى بين دول مجلس التعاون الخليجى ومع الدول العربية بصفة عامة ٦-٢

 
على الموارد االقتصادية التى تستثمرها حيث تساهم في نمو تنمية إيجابية تحقيق أقصى العائدات الممكنة  ٧-٢

 .للدخل القومى وعائد مجز على رؤوس األموال المستثمرة
 

 -: يلي هذة األغراض ستقوم الشرآة بماولتحقيق
إنشاء الصناعات المتقدمة في مجاالت صناعات تحويل البتروآيماويات وفي مجاالت الصناعات  )أ(

 وتقديم الدعم والخدمات الفنية المكملة ية والصناعات الهندسية والميكانيكية والصناعاتالكيماو
 .واالستشارية لهذه الصناعات لتأآيد نجاحها وضمان استمرار تطورها التقنى

 
 .لها لتنفيذ مشاريعها الصناعية أو المساعدة في تنفيذها أو ادارتهاشكاتأسيس الشرآات بمختلف أ )ب(

 
المصانع وتطوير القدرات الذاتية على االدارة الصناعية لخدمة القطاع الصناعى الوطنى ادارة  )ج(

 .بصفة عامة
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 .اآتساب التقنية الصناعية عن طريق الشراء وعن طريق التعاون مع مالآها أو مطوريها )د(
 

آة لشراإنشاء مشاريع تطوير القدرة على الصيانة الصناعية والفحص الصناعي لخدمة مشاريع  )هـ(
 .المشاريع الصناعية في المنطقة العربيةوالصناعية 

 
 .الرأسمالية تطوير صناعات انتاج قطع الغيار واألجزاء واآلالت والمعدات  )و(

 
 على البحث والتطوير القدرة ذاتيأ في المجاالت الممكنة عن طريق تدعيم الصناعيةتطوير التقنية  )ز(

 . المتخصصةوالتطويرإنشاء معامل البحث  وواالختراع  االبتكاروتشجيع مواهب 
 

 باإلشتراك لصناعتها أو للصناعات المحلية األخرى رأسيًااقامة الصناعات المكملة أفقيأ أو  )ح(
 .والمساهمة فيها مع غيرها من الشرآات والمؤسسات أو مع األفراد أو بمفردها

 
 .المختلفة اإلنتاجيةمع القطاعات تطوير مصادر المواد الخام المحلية بمفردها أو بالتعاون  )ط(

 
التعاون مع القطاع التجاري المحلي والعمل على تلبية متطلبات وتدعيم نشاطه لخدمة األسواق  )ي(

 .المحلية واآتساب األسواق الخارجية
 

 والمستودعات الالزمة لحفظ منتجات المشاريع الصناعية وتخزينها المباني العقارات وإنشاء تُملك )ك(
 إلى استعمالها في الشرآة تحتاجرض الالزمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التى والمعا

 .التصنيع والتخزين والعرض والبيع والشراء واالستيراد والتصدير
 

 ألعمالها أو التي تعمل مشابهةالتي تزاول أعماأل والمؤسسات التعاون مع الهيئات والشرآات  )ل(
لشرآة مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه في  ليكون أنويحق . على تحقيق أغراضها

 . فيها أو تشتريها أو تشترك في ادارتهاتساهمهذه الهيئات أو الشرآات أو المؤسسات وأن 
 

 :المرآز الرئيسي ): ٠٣(المادة 
 

 أية مدينة أخرى داخل المملكة العربية  في مدينة الرياض ويجوز نقله إلىللشرآةيقع المرآز الرئيسي   ١-٣
 .تصدره الجمعية العامة غير العادية قرار  بمقتضىالسعودية 

 
 أو وآاالت أو مكاتب أو معارض للشرآة داخل المملكة العربية فروعيجوز لمجلس ادارة الشرآة إنشاء   ٢-٣

 .أو خارجها حسبما تقتضيه مصلحة الشرآة السعودية
 

 :مدة الشرآة ): ٠٤(المادة 
 
 
 .  تأسيس الشرآةبإعالنسنة ميالدية تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة ) ٩٩(تسعين حددت مدة الشرآة بتسعة و ١-٤
 
 . أجلها بسنة واحدة على األقلانتهاء غير العادية قبل العامةيجوز دائمآ إطالة مدة الشرآة بقرار تصدره الجمعية  ٢-٤
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 :رأس مال الشرآة): ٠٥(المادة 
 
 إلــــــى مقســــم سعوديـًارياأل ألف وخمسمائة وسبعون مليون ) ١٫٥٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مبلغ وقدره الشرآةرأس مال  ١-٥

 .ًا  سعوديرياًال خمسون) ٥٠ (منهــــا آل قيمـــة اسميًا سهمآ واحد وثالثون مليون وأربعمائة ألف )٣١٫٤٠٠٫٠٠٠(
 
 .زامات حقوق وما ترتبه من التمن تخوله فيماجميع أسهم الشرآة عادية ونقدية متساوية  ٢-٥
 
 هذه من بأعلى تصدر وإنما يجوز أن االسمية قيمتها األسهم بأقل من رفي حالة زيادة رأس المال ال يجوز أن تصد ٣-٥

 . حتى ولو بلغ حده األقصى المقرر نظامآالنظاميالقيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي 
 
 :إصدار أسهم ممتازة ٤-٥
 

ة معالي وزير التجارة وطبقًا لألسس التي يحددها أن تصدر أسهمًا ممتازة ال يجوز للشرآة ، وبعد موافق -١
 من رأس مالها وترتب األسهم المذآورة ألصحابها ٪٥٠تعطي الحق في التصويت وذلك بما ال يجاوز 

 :باإلضافة إلى حق المشارآة في األرباح الصافية التي توزع على األسهم ما يلي
 

 للسهم االسمية٪ من القيمة ٥سبة معينة من األرباح الصافية ال تقل عن الحق في الحصول على ن )أ 
 . النظامي وقبل إجراء أي توزيع ألرباح الشرآةاالحتياطيبعد تجنيب 

 
أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشرآة وفي الحصول على نسبة معينة  )ب

 .من ناتج التصفية 
 

ذه األسهم بعد موافقة وزارة التجارة وطبقًا لألسس وبالطريقة التي يتم تحديدها في يجوز للشرآة شراء ه -٢
قرار اإلصدار ، على أال يتضمن هذا القرار أي نص يقضي بإجبار المساهم على بيع أسهمه، وال تدخل هذه 

و ) ٩-١٥(ن األسهم في حساب النصاب الالزم النعقاد الجمعية العامة للشرآة المنصوص عليهـا في المادتي
)١٠-١٥. ( 

 
وفي حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إال بعد دفع 

السابقة ألصحاب األسهم عديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت ) أ-١(النسبة المشار إليها في الفقرة 
ث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه الشرآة في دفع هذه النسبة من األرباح لمدة ثال

من نظام الشرآات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية ) ٨٦(األسهم منعقدة طبقًا ألحكام المــادة 
العامة للشرآة والمشارآة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم 

وذلك إلى أن تتمكن الشرآة من دفع آامل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب هذه األسهم في رأس المال 
 .عن السنوات السابقة 

 
 :االآتتاب في األسهم ):٠٦(المادة 

 
 .بالكامل  المساهمون في جميع أسهم رأسمال الشرآة وتم دفعهاآتتب 

 
 :ملكية السهم ):٠٧(المادة 

 
 من بينهم السهم وجب عليهم أن يختاروا من ُمالكاجهة الشرآة فإذا تعدد السهم غير قابل للتجزئة في مو ١-٧

 بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن مسئولينينوب عنهم في استعمال الحقوق الخاصة بالسهم مع بقائهم 
 .ملكية السهم
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من قرارات وفقأ لهذا  بما تصدره جمعيات المساهمين والتزامه السهم يعني قبول مالكه لنظام الشرآة تمُلك ٢-٧

 .النظام سواء آان حاضرأ أو غائبأ وسواء آان موافقأ على هذه القرارات أو مخالفأ لها
 

 به اآتساب ملكية السهم معلقأ على شرط يؤدي بطريق يتموال يجوز أن يكون االآتتاب أو التصرف الذي  ٣-٧
 . من هذا القبيل آأن لم يكنشرط أي  إعفاء أو تحديد إلتزام المساهم ويعتبرإلى مباشر غيرمباشر أو 

 
 :سجل األسهم :)٠٨(الما دة 

 
 إقامتهم وأرقام المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحال أسماء أن يتضمن يجب وللمساهمينتعد الشرآة سجأل  ١-٨

 . االدارة قيدها في السجلمجلساألسهم والقدر المدفوع من قيمتها إلى جانب البيانات األخرى التي يقرر 
 

 يوقع أن من دفتر ذي قسائم وتعطي أرقامأ مسلسلة ويجب األسهم وتستخرج شهادات اسميةتكون األسهم  ٢-٨
 . وُتختم بخاتم الشرآة عليها عضوان من أعضاء مجلس االدارة 

 
 الصادر بالترخيص بتأسيس القرار الوزارييجب أن تتضمن شهادات األسهم على األخص رقم وتاريخ  ٣-٨

، وقيمة رأس المال، وعدد األسهم الموزع الشرآةوتاريخ القرار الوزاري بإعالن تأسيس  ورقم، الشرآة
 .ومرآزها الرئيسي، ومدتها  الشرآةوأغراض وخصائص عليها

 
يحدد مجلس االدارة شروط تزويد الشرآة للمساهم بشهادة جديدة للسهم أو األسهم تحل محل الشهادة التي  ٤-٨

 .تفقد أو تتلف
 

 :تداول األسهم : )٠٩(المادة 
 
 )١-٨ (البند ملكية السهم بالقيد في سجل المساهمين المنصوص عليه في وتنتقلأسهم الشرآة قابلة للتداول  ١-٩

 بهذا القيد يؤشر أن ويجبالناقل للملكية وتاريخه التصُرف  إليه ونوع المتصِرف القيد بتسجيل اسم ويكون
ملكية قبل الشرآة أو الغيرإال من تاريخ القيد في سجل محل التصرف وال يحتج بانتقال الالسهم على 

 .المساهمين
 

ال يجوز تداول األسهم التى اآتتب بها ) ١-٩(استثناء من حكم قابلية األسهم للتداول المشار إليها بالبند  ٢-٩
 عن  قبل نشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين آاملتين ال تقل آل منهماالمؤسسون

 ويؤشر على شهادات هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ الشرآةاثنى عشر شهرأ من تاريخ تأسيس 
 ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية هذه األسهم وفقا ومع.  تداولهافيها الشرآة والمدة التي يمتنع تأسيس

 مجلس االدارة لتقديمها آضمان  أو إلى أحد أعضاءآخر إلى مؤسس المؤسسينألحكام بيع الحقوق من أحد 
 . الغيرإلىلالدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته 

 
 :زيادة رأس المال ): ١٠(المادة 

  
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشرآة مرة أو عدة مرات بشرط أن يكون  ١-١٠

 .تحصيلها رار مقدار الزيادة وطريقةاألصلي قد دفع بأآمله ويعين الق رأس المال
 

 بنشر بأولويتهم إعالن هؤالء ويجب باألسهم الجديدة النقدية االآتتاب أولوية للمساهمين األصليينيكون  ٢-١٠
 خطاباتأواخطارهم بذلك بواسطة إرسال  الصادر بالزيادة في جريدة يومية مع بيان شروط االآتتاب القرار
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 هذه الرغبة عنيفصح للشرآة   حقه في أولوية األآتتاب أنممارسةهم في  يرغب من على منمسجلة ويجب
 .تاريخ النشر أو اإلخطار خالل خمسة عشر يومأ من

 
 بها بنسبة االآتتاب طلبوا المال على المساهمين األصليين الذين رأستوزع األسهم الجديدة الخاصة بزيادة  ٣-١٠

ويعاد . عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة  ما يحصلونجاوزي أصلية بشرط أال أسهمآل منهم من  ما يملكه
 بنسبة مايملكونه أآثر من نصيبهم األصليين الذين طلبوا على المساهمين الجديدة توزيع ما بقي من األسهم

 .منها  أسهم جديدة ما طلبوه من عليه يحصلون ما يجاوز أسهم أصلية على أال من
 

) ٣-١٠( حسب نص البند األصليين بعد اآتتاب المساهمين المالدة رأس  من أسهم زياطرح الباقي يتم ٤-١٠
 .إصدار عالوة إليها مضافآ االسمية أو بالقيمة االسمية العام بالقيمة لالآتتاب

 
في حالة صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن آيفية االآتتاب في أسهم زيادة رأس المال أو الفائض منها  ٥-١٠

 األصليين أو إلغاء أو تقييد حق األولوية فتتبع اإلجراءات التي ينص عليها هذا نالمساهميبعد اآتتاب 
 .القرار

 
 :تخفيض رأس المال:  )١١ (-المادة

 
 إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت مال الشرآة رأس تخفيض العامة غير العادية الجمعيةيجوز بقرار من  ١-١١

 .الشرآة بخسائر
 

 مراقب الحسابات عن األسباب الداعية للتخفيض وعن تقرير تالوة يجب قبل صدور قرار التخفيض ٢-١١
 . وأثر التخفيض في هده اإللتزاماتالشرآةاإللتزامات التي على 

  
 . بها اجراء التخفيضيتم المال الطريقة التي رأسيجب أن يبين قرار تخفيض  ٣-١١

 
 دعوة الدائنين إلى  جة الشرآة وجبتمال الشرآة نتيجة زيادة رأس المال عن حارأس إذا آان تخفيض  ٤-١١

 جريدة يومية توزع في البلد في قرار التخفيض نشرإبداء اعتراضاتهم عليه في خالل ستين يومآ من تاريخ 
مستنداته في الميعاد المذآور الشرآة  وقدم إلى   أحدهماعترضفإذا . الرئيسي للشرآة المرآز  الذي يقع فيه

 .آان آجًال  للوفاء به إذا ضمانًا آافيًا تقدمدينه إذا آان حاأل أو أن  تؤدي إليه الشرآة أن علىوجب 
 

 :تكوين مجلس االدارة):  ١٢(الما دة 
 

ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثالث سنوات  ادارة مؤلف من مجلس ادارة الشرآة يتولى ١-١٢
 . وزاري الصادر بإعالن تأسيس الشرآةتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار ال

 
 األعضاء التالية  من سنوات مؤلفأخمسالمؤسسون بتعيين أول مجلس ادارة لمدة سبق قام استثناء مما  ٢-١٢

 :سماؤهمأ
 

 رئيسًا    محسون محسن بهجت جالل / الدآتور -١
 عضوًا   سعودآل عبد العزيز بن فيصل بنفيصل / األمير -٢
 عضوًا     البشيرقصفو بنفيصل / الدآتور -٣
 عضوًا    يوسف حمدان الحمدان/ األستاذ  -٤
 عضوًا     القرشيعلى زيد / األستاذ -٥
 عضوًا     الخلفعلي عبدالرحمن/ الدآتور -٦
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 عضوًا     فؤاد عباس قطان / األستاذ -٧
 عضوًا     فيصل محمد البسام/ األستاذ -٨
 عضوًا     رضا محمود ابار/ األستاذ -٩
 عضوًا      بنك الرياض -١٠

 
 عن قيمتها أسهم الشرآة التقل د من لعد االدارة أن يكون مالكآمجلس على آل عضو من أعضاء يجب ٣-١٢

 أحد  فيالعضوتعيين يومأ من تاريخ ) ٣٠( األسهم خالل ثالثين  هذهوتودع ريال) ١٠٫٠٠٠(آالف عشرة 
مجلس  خصص هذه األسهم لضمان مسئولية أعضاءوت. الغرض البنوك التي يعتمدها وزير التجارة لهذا 

 غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية المنصوص عليها في وتظلاالدارة 
 .المذآورة من نظام الشرآات أو لحين الفصل في الدعوى ) ٧٧(المادة 

 
 . بطلت عضويته تلقائيأ) ٣-١٢( المحددة في البند  المدةخاللإذا لم يقدم عضو مجلس األدارة أسهم الضمان  ٤-١٢
 
، آان للمجلس أن تنتهى عضوية المجلس بانتهاء المدة المقررة له وإذا شغر مرآز أحد أعضاء المجلس  ٥-١٢

يعين مؤقتًا عضوًا في المرآز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول 
 .عليه ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه في المجلس اجتماع لها للتصديق 

 
وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ربعة أعضاء أإذا هبط عدد أعضاء مجلس االدارة عن  ٦-١٢

 . الالزم من األعضاءالعدد النتخاب ممكن
 

ويجوز . ضهم ولعدة مرات األعضاء أو بعنفسيجوز بعد انتهاء مدة عضوية مجلس االدارة إعادة تعيين  ٧-١٢
 .دائمًا إعادة تجديد مدة رئاسة رئيس المجلس 

 
 االدارة ومجلس للشرآة يختص بتسجيل محاضر اجتماعات الجمعيات العامة سكرتيرًا مجلس االدارة ُيعين ٨-١٢

 على حفظها إلى جانب واألمينتدوين القرارات الصادرة عن هذه االجتماعات ويكون هو المسئول و
 . راتبه وميزاتهالمجلس االدارة ويحدد مجلس االختصاصات األخرى التي يكلها إليه ُممارسة

 
 :اجتماعات مجلس االدارة): ١٣(الما دة 

 
 أال تقل اجتماعاته في آل على آلما اقتضى األمر ذلك  ، على دعوة من رئيسهيجتمع مجلس االدارة بناًء ١-١٣

 المجلس دعوة المجلس لالنعقاد في اجتماع رئيسى  علويجباألحوال عن مرة واحدة آل ثالثة أشهر 
 ، ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من  اثنان من األعضاءذلك إذا طلب إليه مستعجلخاص 

 :األعضاء في حضور االجتماع ، وفقًا للضوابط التالية 
 

 .جتماع ال يجوز لعضو المجلس أن ينوب عن أآثر من عضو واحد في حضور ذات اال )أ  
 .أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة  )ب
 .أن تكون اإلنابة بشأن اجتماع محدد  )ج 
 .ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها  )د  

 
جلس الموتصدر قرارات .  من أعضائه على األقلأربعةبحضور إال يكون اجتماع المجلس صحيحأ  ال ٢-١٣

 وعند تساوي اآلراء يرجح الرأي الذي منه رئيس مجلس الحاضرينباألغلبية المطلقة ألصوات األعضاء 
 .االدارة

 
 . عن حضور أربعة اجتماعات عادية متتالية اعتبر مستقيألاإلدارةإذا تغيب أحد أعضاء مجلس  ٣-١٣
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 وتدون هذه ، والسكرتيرتثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس  ٤-١٣

، ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس  المجلس والسكرتيررئيسالمحاضر في سجل خاص يوقعه 
 .بكشف يوقع عليه الحضور 

 
ال يجوز أن يكون لعضو مجلس االدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي  ٥-١٣

 . العامة العادية يجدد آل سنة من الجمعيةبترخيص لحساب الشرآة إال تتم
 

 في األعمال مباشرةعلى عضو مجلس االدارة إبالغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير  ٦-١٣
وال يجوز للعضو ذي .  لحساب الشرآة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلستتموالعقود التي 

 . هذا الشأنفيصدر المصلحة االشتراك في التصويت على قرار المجلس الذي ي
 
يجب على رئيس مجلس االدارة إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن األعمال والعقود التى  ٧-١٣

 ويرفق بهذا فيها والتي يكون ألحد أعضاء مجلس االدارة مصلحة شخصية الشرآة لحساب تتمتمت أو 
 .التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسا بات

 
عضو مجلس االدارة بغير ترخيص من الجمعية العادية يجدد سنويآ أن يشترك في أي عمل ال يجوز ل ٨-١٣

من شأنه منافسة الشرآة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال آان للشرآة أن تطالبه 
 . أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابهاأوبالتعويض 

 
شرآة أن تقدم ألي من أعضاء مجلس االدارة قرضآ نقديأ من أي نوع أو أن تضمن أي  لليجوزال  ٩-١٣

 . ألحكام هذا البنديتم بالمخالفةويعتبر باطأل آل عقد .  يعقده واحد منهم أو أآثر مع الغيرقرض
 

 :يصرف ألعضاء مجلس االدارة مكافأة عن ادارتهم للشرآة على النحو التالي ١٠-١٣
يصرف لكل عضو حضر االجتماع ريال سعودي ) ٣٫٠٠٠ ( ثالثة آالفداره حضور مقبدل )أ ( 

 .في السنةريال سعودي  )٣٦٫٠٠٠( ستة وثالثين ألفعن  بنفسه وبحد أعلى ال يزيد
 

 )٪١٠( ريال سعودي بما ال يزيد عن) ٢٠٠٫٠٠٠( مائتي ألف  عنيزيدال  األرباح من مبلغ ) ب(
تطبيقآ ، آات واالحتياطيات التي قررتها الجمعيةالمصروفات واالستهالالباقي بعد خصم من 

لمساهمين ال يقل عن  اوبعد توزيع ربح على، ألحكام هذا النظام أو لنصوص نظام الشرآات
 .من رأس مال الشرآة) ٪٥(

 
يجب أن يتضمن تقرير مجلس االدارة السنوي إلى الجمعية العامة بيانأ شامأل لكل ما حصل عليه  ١١-١٣

حضور ومصروفات  من مبالغ خالل سنة الشرآة المالية من مكافآت وبدل دارةأعضاء مجلس اال
 يشمل التقرير المذآور على بيان المبالغ التى حصل عليهاآما نثرية وآذلك المزايا النقدية أو العينية 

اداريين بها وما قبضوه منها مقابل أية   بوصفهم موظفين مخولين في الشرآة أوالمجلسأعضاء 
 . أو استشارية ة أو اداريةخدمات فني

 
 : صالحيات مجلس االدارة ):١٤(المادة 

 
لمجلس االدارة أوسع السلطات في ادارة  مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعيات العامة يكون  ١-١٤

أو من الغير في  في حدود اختصاصه أن يفوض واحدأ أو أآثر من أعضائه  يكون لهآما الشرآة
 .ل معينهمباشرة عمل أو أعما
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 يعين مجلس اإلدارة رئيسًا من بين أعضائه وسكرتيرًا للمجلس من )١ ٢-١٤
بين أعضائه أو من غيرهم ، آما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا ويحدد المجلس 
صالحيات العضو المنتدب وأتعابه السنوية ويجوز أن يجمع عضو بين مرآز الرئيس والعضو 

 :لرئيس المجلس نيابة عن مجلس اإلدارة والمساهمين الصالحيات التالية المنتدب ويكون 
  

 .دعوة المجلس إلى االنعقاد ورئاسة اجتماعات الجمعيات العامة  )أ 
 
تمثيل الشرآة أمام الجهات الحكومية والقضائية والهيئات الخاصة والشرآات  ) ب

. فيها بجميع أنواعها والمؤسسات وآذلك تمثيلها في الشرآات التي ساهمت أو تساهم 
وآذلك اقتراح أسماء ممثلي شرآة التصنيع الوطنية في مجالس إدارات تلك الشرآات 

 .الذين يقوم بتعيينهم مجلس إدارة شرآة التصنيع الوطنية 
 
تمثيل شرآة التصنيع الوطنية في الجمعيات العامة التي تعقدها الشرآات التي تساهم فيها  ) ج

تفويض من يشاء من أعضاء المجلس أو موظفي الشرآة شرآة التصنيع الوطنية أو 
 .بحضورها نيابة عنه 

 
إجراء المعامالت وإبرام العقود والوثائق والتوقيع عليها باسم الشرآة في الحدود  ) د

المقررة من قبل مجلس اإلدارة بما في ذلك توقيع عقود تأسيس الشرآات مع آافة 
 .تعديالتها ومالحقها واستالم مستنداتها 

 
طلب ومطالبة ومقاضاة أي شخص طبيعي أو اعتباري واتخاذ آافة الوسائل والسبل  )ـه

القانونية لتحصيل والمحافظة على أموال الشرآة وممتلكاتها والعقارات ، أيًا آانت 
 .طبيعتها أو أوصافها المستحقة لها لدى الغير 

 
ضمن الحدود إصدار وتوقيع اإليصاالت الصحيحة وصكوك نقل الملكية واإلفراغات  ) و

 .التي يقررها مجلس اإلدارة 
 
القيام بدفع أي دين أو مال مستحق على الشرآة وقبض أي مال أو دين مستحق لها  ) ز

وإجراء المفاوضات والتصالح وتسوية الحسابات والمنازعات والتصفيات الحسابية أيًا 
 .آانت متى آان للشرآة مصلحة في ذلك 

 
العامة وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلك مع الجهات اقتراض النقود من الجهات الخاصة و ) ح

المختصة آصندوق التنمية الصناعية السعودي أو غيره وآذلك تقديم الضمانات الالزمة 
 .لذلك باسم شرآة التصنيع الوطنية 

 
الرهن أو فك الرهن لموجودات أو ممتلكات الشرآة أو الشرآات التي تساهم شرآة  ) ط

يساوي نسبتها في تلك الشرآات لدى ُآتَّاب العدل وغيرهم من التصنيع الوطنية فيها بما 
 .الجهات المختصة 

 
 .توآيل الغير في المدافعة والمرافعة عن الشرآة  ) ي
 
 .آما له أن يوآل غيره في عمل أو أعمال معينة  ) ك

 
ال تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس اإلدارة عن مدة عضوية آل  )٢

 .ويجوز دائمًا إعادة تجديد مدة رئاسة رئيس المجلس . في المجلس منهم 
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يجوز لمجلس اإلدارة تعيين مدير عام تنفيذي ، ويحدد المجلس صالحياته وراتبه وميزاته ، ويكون هو   ٣-١٤

المسئول التنفيذي في الشرآة تحت إشراف مجلس اإلدارة ، ويقـوم في حدود ما نص عليــه البنـــد 
 .ن هذا النظام بتصريف شئون الشرآة اليومية م) ١-١٤(

 
 أو الشرآة صالحياته لمساعديه من موظفي تفويض بعض بعد موافقة مجلس االدارة العام للمديريجوز  ٤-١٤

 .أن تباشر هذه الصالحيات المفوضة تحت إشرافه ومسئوليته للغير على
 

 أن يذيع إلى المساهمين في غير اجتماعات ةالشرآال يجوز ألي من أعضاء مجلس االدارة أو سكرتير   ٥-١٤
وإأل وجب  فيها  الشرآة بسبب مباشرته لمسئولياتهأسرارالغير ما عرفه من إلى الجمعية العامة أو 

 .عن التعويض عزله ومساءلته 
 

 :جمعيات المساهمين  ):١٥(المادة 
 

 .جوز انعقادها إال في مدينة الرياض جميع المساهمين وال يتضم تكوينأ صحيحأ المكونةالجمعية العامة  ١-١٥
 

من  غيره عن بطريقة األصالة أو نيابة التأسيسيةآان عدد أسهمه حق حضور الجمعية أيًا لكل مكتتب  ٢-١٥
. الجمعية العامة العادية أو غير العادية  مساهم حائز لعشرة أسهم على األقل حق حضورالمكتتبين ولكل
 .الجمعية العامة في حضور  االدارة مجلس من غير أعضاء  عنه مساهمًا آخر يوآلوللمساهم أن

 
 :التاليةتختص الجمعية التأسيسية باألمور   ٣-١٥
 

  هذاألحكامبالقدر المستحق من قيمة األسهم طبقآ   الوفاءومن المال رأس بكل االآتتاب من التحقق )أ ( 
 . ونظام الشرآاتاألساسيالنظام 

 
 تعديالت جوهرية للجمعية إدخال ال يجوز الشرآة األساسي ولكن   لنظامالنهائيةوضع النصوص  )ب(

 .المكتتبين الممثلين فيها إال بموافقة جميع عليهاالمعروض النظام على 
 
 .تأسيس الشرآة التي اقتضاها المؤسسين عن األعمال والصفقات  في تقرير المداولة )ج(

 
رأس مال الشرآة يمثل نصف  المكتتبين  منعدد حضره إذاصحيحآ يكون اجتماع الجمعية التأسيسية  ٤-١٥

  أو يمثله وتصدر واحد عن آل سهم يملكه اجتماعات الجمعية صوتعلى األقل ويكون لكل مكتتب في
 . الممثلة فيها ألصوات األسهم المطلقة باألغلبية التأسيسية  الجمعيةقرارات

 
لعادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور العامة غير ا بها الجمعيةالتي تختص  فيما عدا األمور ٥-١٥

 . للشرآة السنة المالية التالية النتهاءالستة أشهرالسنة خالل  األقل في علىبالشرآة، وتعقد مرة المتعلقة 
 . ذلك  دعوة جمعيات عادية أخرى لإلجتماع آلما دعت الحاجة إلىويجوز

 
 المحظور تعديلها األحكام الشرآة األساسي باستثناء ل نظامبتعديتختص الجمعية العامة غير العادية  ٦-١٥

 أو تقصيرها أو حلها الشرآةمدة ذلك بالنظر في إطالة وتختص باالضافة إلى .  الشرآاتبمقتضى نظام
الداخلة في   قرارات في األمورلها أن تصدر يكون وفضأل عما تقدم. انتهاء مدتها ألي سبب قبل 

 . وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة،عادية الجمعية العامة الاختصاص
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 العامة وعلى مجلس االدارة أن يدعو الجمعية.  من مجلس اإلدارة  بدعوة للمساهمينتعقد الجمعية العامة ٧-١٥
  رأس من)٪٥( المائــــــةفي من المساهمين يمثل خمسة الحسابات أو عدد  ذلك مراقب العادية إذا طلب

يومية توزع الجريدة الرسمية وصحيفة النعقاد الجمعية العامة في وتنشر الدعوة  . األقل على الشرآةمال 
يومآ  وعشرين  الموعد المحدد النعقاد الجمعية بخمسة الرئيسي للشرآة قبليوجد فيه المرآز الذي في البلد
ويجب أن تشتمل .  مسجلةباتبخطا إلى المساهمين في الميعاد المذآور  الدعوة توجيهويجوز .األقل على

 إلى االدارة العامة  األعمال الدعوة وجدول منالدعوة على جدول أعمال الجمعية وترسل صورة
 . للنشر للشرآات بوزارة التجارة خالل المدة المحددة
 

إقامتهم مع بيان عدد ين والممثلين ومحال الحاضربأسماء المساهمين  عند انعقاد الجمعية آشف يحرر ٨-١٥
ويكون لكل ذي  . لها األصوات المخصصة وعددبالوآالة باألصالة أو سواء  حيازتهم ألسهم إلتى فيا

 . مصلحة اإلطالع على هذا الكشف
 
  رأس مال)١/٢ ( يمثلون نصفن صحيحأ إذا حضره مساهمويكون اجتماع الجمعية العامة العادية ٩-١٥

  ثان يعقدإلى اجتماع  األول، وجهت الدعوةجتماعال ا فيالنصاب  يتوفر هذالمفإذا . الشرآة على األقل
  بالطريقة المنصوص عليها في البندهذه الدعوةوتعلن  .لإلجتماع السابق التالية يومأخالل الثالثين 

 .صحيحأ أيأ آان عدد األسهم الممثلة فيه ويعتبر االجتماع الثاني  النظامهذامن ) ٧ -١٥(
 

رأس ) ١/٢( يمثلون نصف ير العادية صحيحأ إذا حضره مساهمونيكون اجتماع الجمعية العامة غ ١٠-١٥
اجتماع  ، وجهت  الدعوة إلى النصاب في االجتماع األول يتوفر هذالم  فإذا. مال الشرآة على األقل 

 من صحيحأ إذا حضره عدد ويكون االجتماع الثاني  ،بالطريقة المنصوص عليها في البند السابقثان 
 .رأس المال على األقل) ١/٤ (المساهمين يمثل ربع

 
 العامة  وتحسب األصوات في الجمعيات التأسيسية الجمعية فييمثله عن آل سهم  صوتلكل مكتتب  ١١-١٥

 االدارة  مجلسألعضاءيجوز صوت واحد لكل سهم ومع ذلك ال  أساس على  العاديةالعادية وغير
 المسئولية عن ادارتهم ذمتهم  من بإبراء التي تتعلق الجمعية االشتراك في التصويت على قرارت

 .للشرآة 
 

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع وتصدر قرارات  ١٢-١٥
عدا .  االجتماع  أصوات األسهم الممثلة في)٢/٣ (ة ثلثىــة بأغلبيــة غير العاديـالجمعية العام

  مدة الشرآة أو بحلها قبل انتهاء مدتها أو بإطالةرأس المال أو تخفيضه أوالقرارات المتعلقة بزيادة 
 أصوات األسهم )٣/٤ ( الشرآة في شرآة أو منشأة أخرى فيجب أن تصدر بأغلبية ثالثة أرباعبدمج

 .  الممثلة في االجتماع
 

ئلة بشأنها إلى لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجه األس ١٣-١٥
ويجيب أعضاء مجلس االدارة ومراقب الحسابات على . أعضاء مجلس االدارة ومراقب الحسابات

وإذا رأى المساهم أن الرد على . أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشرآة للضرر
 .افذأسؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية العامة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيأ ون

 
 الرئيس جامعين لألصوات وُيعين.  الجمعيات العامة رئيس مجلس االدارة أو نائبه في حالة غيابهيرأس ١٤-١٥

 المساهمين أسماءمن بين المساهمين الحاضرين ويحرر باجتماع آل جمعية محضر يتضمن 
. صوات المقرر لهاالحاضرين والممثلين وعدد األسهم التى في حيازتهم باألصالة أو بالوآالة وعدد األ

وعدد األصوات التى وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات .  اتخذتوالقرارات التى
التى دارت في االجتماع، وتدون هذه المحاضر بصفة منتظمة عقب آل اجتماع في سجل خاص يوقعه 

 .رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامعو األصوات



 

 

113 

 
 : مراقب الحسابات :)١٦ (المادة

 
تعينه الجمعية العامة سنويآ من بين المحاسبين القانونيين  أآثر يكون للشرآة مراقب حسابات أو  ١-١٦

 أو تعيينهموتحدد الجمعية العامة مكافآتهم ولها إعادة . المعتمدين والمرخص لهم بالعمل في المملكة
إبراهيم السبيل وشرآاه " ون المحاسبون السعودي" تغييرهم، واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السادة 

 . وحددوا مكافآتهمأوليين للشرآةمراقبين ) المحاسب القانوني أحمد الزامل(
 

 من الوثائق وسجالتها وغير ذلكلمراقب الحسابات في آل األوقات حق االطالع على دفاتر الشرآة  ٢-١٦
ن يفحص ويتحقق من وله أ .البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يطلب

 .وموجوداتها أصول الشرآة والتزاماتها
 

 من  الحسابات أن يقدم إلى الحمعية العامة السنوية تقريرأ يضمنه موقف ادارة الشرآةعلى مراقب  ٣-١٦
 ألحكام  المخالفاتمن آشفهوما قد يكون . طلبتها البيانات واإليضاحات التي  على من الحصولتمكينه
 . حسابات الشرآة للواقع ورأيه في مدى مطابقة  األساسيذا النظام الشرآات أو هنظام

 
 :حسابات الشرآة وحصص األرباح ): ١٧(المادة 

 

أن السنة  آل عام ميالدي، على منمارس  ٣١ في إبريل وتنتهي المالية من أول سنة الشرآةتبدأ   ١-١٧
 .م ٣١/٣/١٩٩٦م قبل التعديل تمتد إلى ١/١/١٩٩٥التي بدأت في  المالية

 
المذآور  وخصومها في التاريخ الشرآة أصول  جردًا لقيمةيعد مجلس االدارة في نهاية آل سنة مالية  ٢-١٧

 عن نشاط الشرآة ومرآزها المالي عن وتقريرًا وحساب األرباح والخسائر  الشرآة يعد ميزانيةآما
 قبل وذلكلتوزيع األرباح الصافية  هذا التقرير الطريقة التي يقترحها  ويتضمن.المنقضية السنة المالية 

 تصرف تحت يومآ على األقل ويضع المجلس هذه الوثائق بستينانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية 
ويوقع رئيس .  يومأ على األقلوخمسينمراقبي الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية بخمسة 

ها في المرآز الرئيسي للشرآة تحت تصرف  االدارة الوثائق المذآورة وتودع نسخ منمجلس
 . األقلعلى يومآ وعشرين الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة قبلالمساهمين 

 
الرئيسي وعلى رئيس مجلس االدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المدينة التي يقع فيها المرآز  ٣-١٧

 االدارة والنص الكامل مجلس وافية من تقرير ، الميزانية وحساب األرباح والخسائر وخالصةللشرآة 
 انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومآ على األقل ويجب أن تاريخلتقرير مراقبي الحسابات قبل 

ترسل صورة من هذه الوثائق إلى االدارة العامة للشرآات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة 
 . األقلعلىوعشرين يومآ 

 
 أرباح الشرآة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف األخرى على توزع ٤-١٧

 -:اآلتي الوجة 
 

 . الزآاة المفروضة شرعآتجنب )أ ( 
 

 الصافية لتكوين احتياطى نظامي، ويجور األرباح من )٪١٠(يجنب عشرة بالمائة  ) ب(
االحتياطي المذآور نصف رأس للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ 

 .المال
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 من رأس )٪٥(بالمائة للمساهمين تعادل خمسة  الباقي بعد ذلك دفعه أولى منوزع ت )ج(

 .المال المدفوع
 

األرباح مع مراعاة أحكام من  آحصة اضافيةالمساهمين يوزع الباقي بعد ذلك على  ) د (
 . ٥-١٧و ) ب (١٠-١٣المادتين 

 
 تكويناألرباح الصافية على المساهمين أن تقرر  النصيب الموزع من عند تحديد العادية  العامةللجمعية  ٥-١٧

يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر اإلمكان الرخاء للشرآة وأخرى وذلك بالقدر الذي يحقق دوام  احتياطيات
 .للمساهمين 

 
 يحددها مجلسالتي طريقة  والموعد وبال في المكانالمساهمينتدفع األرباح المقرر توزيعها على   ٦-١٧

 .االدارة
 

 : المنازعات:) ١٨(الما دة 
 
شأن الخطأ من  االدارة إذا آان مجلس ضد أعضاء للشرآة دعوى المسئولية المقررة يرفع مساهم الحق في أن لكل

 على ويجب قائمأ، يزال فى رفع هذه الدعوى ال  الشرآة به بشرط أن يكون حقخاص ضرر منهم إلحاقوقع الذي 
 . بعزمه على رفع الدعوىالشرآةلمساهم أن يخطر ا

 
 : حل الشرآة وتصفيتها: )١٩(المادة 

 
على مجلس االدارة دعوة الجمعية   المال، وجبرأس )٣/٤ (إذا بلغت خسائرالشرآة ثالثة أرباع  ١-١٩

 . أو حلها قبل انتهاء أجلها استمرار الشرآة للنظر فيالعاديةالعامة غير 
 

 مدة الشرآة المحددة فتقرر الجمعية العامة النتهاء الشرآة قبل األجل المحدد لها أو إذا تقرر حل ٢-١٩
 االدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيأ أو اآثر وتحدد مجلسغير العادية بناء على اقتراح 

 .صالحياتهم وأتعابهم
 

 لى ادارة الشرآة قائمأ عالمجلسومع ذلك يستمر .  االدارة بانقضاء الشرآة سلطة مجلستنتهى ٣-١٩
ال يتعارض مع  الذي وتبقى ألجهزة الشرآة اختصاصاتها بالقدر.  تعيين المصفيإلى أن يتم

 .اختصاصات المصفين
 

 :أحكام ختامية): ٢٠(المادة 
 

 به الوثائق التي يرى مجلس االدارة ضرورة أو من المفيد تختم للشرآة ختمًايعد مجلس االدارة  ١ -٢٠
 .ختمها به

 
 . نظام ا لشرآاتوينشر طبقًا ألحكامهذا النظام األساسي ودع ي  ٢ -٢٠
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 المستندات المتوفرة لإلطالع  -١١

 

المستندات التالية متاحة لإلطالع عليها من قبل المساهمين لدى مركز الشركة الرئيسي في مدينة الرياض خالل فترة العمل 

 م وحتى موعد انعقاد الجمعية العمومية ١٩/٦/٢٠٠٦راً من يوم الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عص

 : شؤون المساهمين– ٢٤٦تحويله ) ٠١ (٤٧٦٧١٦٦للشركة ، على هاتف 

 

 .النظام األساسي للشركة -١
 

 .السجل التجاري -٢
 

 .إعالن هيئة السوق المالية -٣
 

 .س المالموافقة وزارة التجارة على انعقاد الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأ -٤
 

 ٢٠٠٦م و ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٣ اإلدارة والقوائم المالية المراجعة لألعوام المنتهية في مارس ستقارير مجل -٥

 .م
 

 ريال ٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠ ريال سعودي إلى ١,٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة من  -٦

 .سعودي
 

 يندراسة الدمج المعدة من قبل االستشاريين المالي -٧
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 )١(ملحق 

  ""التصنيعالتصنيع""إعالن دعوة مساهمي شركة إعالن دعوة مساهمي شركة 
سهماً فأكثر لحضور ) ٢٠(دعوة مساهمي الشركة لمن يملكون عشرون " التصنيع"يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية 

يوم           اجتماع الجمعية العامة غير العادية ، والمقرر عقده بمقر الغرفة التجارية الصناعية في مدينة الرياض وذلك في 

 :م في تمام الساعة السابع و والربع للنظر في جدول األعمال التالي٢٠٠٦ /٧ / ٣هـ الموافق ١٤٢٧ /٦ /٧االثنين بتاريخ 
 

 :البند األول

) ١٠(سهم جديد بقيمة اسمية ) ٧٦,٠٤٩,٠٥٠(ريال وذلك بإصدار عدد ) ٧٦٠,٤٩٠,٥٠٠(زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

لشركاء في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات مقابل أسهم ملكيتهم في شركة التصنيع الوطنية عشرة ريال للسهم ل

 شركة مساهمة سعودية مقيد مركزها الرئيسي في السجل التجاري بمدينة الرياض –" تصنيع بتروكيماويات"للبتروكيماويات 

سهم ) ١,٢٩٨(بما يعادل " تصنيع"يع الوطنية ، بحيث يحتسب كل سهم من أسهم شركة التصن) ١٠١٠١٦٣٠٦١(تحت رقم 

 ".تصنيع بتروكيماويات"من أسهم الشركاء في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 
 

 :البند الثاني

واندماجها في شركة التصنيع الوطنية " تصنيع بتروكيماويات"الموافقة على استحواذ شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 .على عقد االندماج المتضمن في نشرة اإلصدار وتفويض رئيس مجلس اإلدارة بالتوقيع على عقد االندماجو" التصنيع"
 

 :البند الثالث

 :الموافقة على التعديالت التالية في النظام األساسي

رح وفقاً للبند من النظام األساسي للشركة الخاص بتحديد رأس المال ليتفق مع زيادة رأس المال المقت) ٥(تعديل نص المادة 

 -:أعاله ليصبح نصها الجديد كما يلي) ١(

سهم متساوية ) ٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠(ريال سعودي مقسم إلى ) ٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠(رأس مال الشركة مبلغ وقدره 

 .عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية) ١٠(القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها 

 

 بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعاله وإحضار المستندات األصلية الدالة على ملكية األسهم ، عليه، نأمل التفضل

سواء شهادات أو إشعارات ، كما أنه يمكن لمن تعذر حضوره أن يوكل عنه أحد المساهمين من غير أعضاء مجلس اإلدارة 

ني أو إداري لها بصفة دائمة وذلك حسب النموذج الموضح أو منسوبي الشركة أو المكلفين من قبل الشركة بالقيام بعمل ف

أدناه ، على أن تصل التوكيالت قبل موعد انعقاد الجمعية بثالثة أيام على األقل بشرط تصديقها من جهة العمل أو الغرفة 

 .التجارية أو أحد البنوك

 



 

 

117 

)أو اسم المؤسسة كما هو في سجلها التجاري/أو اسم الشركة/االسم رباعياً(

 

 )٢(ملحق 

 نموذج توكيلنموذج توكيل

السجل /السجل المدني(الموقع أدناه بموجب ................................... : ................................أنا المساهم

هـ ، وبصفتي أحد مساهمي شركة ١٤/    /   وتاريخ    ................... رقم ) التجاري

سهم قد وكلت المساهم .............. والمالك لعدد ......................................... 

 ....................................سجل مدني رقم ......................................................... .........
 

وهو من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب 

هـ ١٤٢٧/    /بتاريخ    .............. والمقرر عقده في يوم .......... ية عني في اجتماع الجمعية العامة غير العاد

م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة ٢٠٠٦/    /الموافق    

 .حال تأجيل االجتماعوالضرورية والالزمة إلجراءات االجتماع ، كما يسري هذا التوكيل لالجتماع الثاني في 
 

 .م٢٠٠٦/    /الموافق     هـ١٤٢٧/    / حرر في    
 

 

 : ....................................... االسم

 

 : ....................................... التوقيع

 

 : ....................................... الصفة
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 )٣(ملحق 

 بطاقة تصويتبطاقة تصويت

 .م٢٠٠٦   /٧/ ٣هـ الموافق    ١٤٢٧ /٦ /   ٧ العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ   اجتماع الجمعية
 

 اسم المساهم                                                        الرقم المسلسل بكشف الحضور المساهمين             

 

 )عدد األصوات(            إجمالي عدد األسهم عدد األسهم باألصالة                  بالوكالة        
 

 غير موافق   موافق

 :البند االول

واندماجها في شركة التصنيع الوطنية " تصنيع بتروكيماويات"الموافقة على استحواذ شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات 

 . اإلدارة بالتوقيع على عقد االندماجوعلى عقد االندماج المتضمن في نشرة اإلصدار وتفويض رئيس مجلس" التصنيع"

 غير موافق   موافق

 :البند الثاني

) ١٠(سهم جديد بقيمة اسمية ) ٧٦,٠٤٩,٠٥٠(ريال وذلك بإصدار عدد ) ٧٦٠,٤٩٠,٥٠٠(زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 

 في شركة التصنيع الوطنية عشرة ريال للسهم للشركاء في شركة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات مقابل أسهم ملكيتهم

 شركة مساهمة سعودية مقيد مركزها الرئيسي في السجل التجاري بمدينة الرياض –" تصنيع بتروكيماويات"للبتروكيماويات 

سهم ) ١,٢٩٨(بما يعادل " التصنيع"، بحيث يحتسب كل سهم من أسهم شركة التصنيع الوطنية ) ١٠١٠١٦٣٠٦١(تحت رقم 

 ".تصنيع بتروكيماويات"كة التصنيع الوطنية للبتروكيماويات من أسهم الشركاء في شر

 غير موافق  موافق 

 :البند الثالث

 :الموافقة على التعديالت التالية في النظام األساسي

من النظام األساسي للشركة الخاص بتحديد رأس المال ليتفق مع زيادة رأس المال المقترح وفقاً للبند ) ٥(تعديل نص المادة 

 -:عاله ليصبح نصها الجديد كما يليأ) ١(

سهم متساوية ) ٢٣٣,٠٤٩,٠٥٠(ريال سعودي مقسم إلى ) ٢,٣٣٠,٤٩٠,٥٠٠(رأس مال الشركة مبلغ وقدره 

 .عشرة ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية) ١٠(القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل منها 
 

 ــــــــــــــــــ: التوقيع ــــ ـــــــــــــــــــ: اسم حامل البطاقة
 

 .يرجى عدم التصويت في البطاقة إال بعد اإلعالن عن ذلك في الجمعية  -١ :مالحظة

في المربع الذي تختاره بالموافقة أو بغير الموافقة ، وفي حالة عدم التأشير أو  ) ( يرجى التأشير بعالمة   -٢
 افقتعتبر مو ) ( التأشير في المربعين بعالمة 


