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خادم	احلرمني	ال�سريفني

�مللك عبد�هلل بن عبد�لعزيز �آل �سعود

مري �سلطان بن عبد�لعزيز �آل �سعود �لأ

�يل	العهد	�نائب	رئي�س	جمل�س	الوزراء	��زير	الدفاع	

�الطريان	�املفت�س	العام



تاأ�س�ست	�سركة	الت�سنيع	الوطنية	»الت�سنيع«	عام	1405هـ	)1985م(	كاأ�ل	�سركة	

م�ساهمة	�سعودية	مملوكة	بالكامل	للقطاع	اخلا�س،	حيث	انطلقت	من	القناعة	

القاعدة	 لتنويع	 اخلــيــارات	 اأف�سل	 مــن	 يعترب	 ال�سناعي	 اخلــيــار	 بـــاأن	 التامة	

القت�سادية	�دفع	عجلة	التنمية	باململكة	العربية	ال�سعودية.

الر�ؤية امل�ستقبلية
�سركة	�سناعية	رائدة	حملياً	�اإقليمياً	يف	جمالت	اأعمالها	املتخ�س�سة،	

حمافظة	على	البيئة	�اجلودة	يف	منتجاتها	�عملياتها،	

�حري�سة	على	م�سوؤ�لياتها	جتاه	م�ساهميها	�زبائنها	

�موظفيها	�املجتمع	ب�سورة	عامة.



مهمة ال�رشكة
حتقيق	العائد	املجزي	ل�ستثمارات	امل�ساهمني	

إن�ساء	اأ�	امل�ساركة	يف	اإقامة	م�ساريع	�سناعية	 عن	طريق	ا

إدارتها	بطريقة	مربحة	ت�ساهم	يف	منو	القت�ساد	الوطني	 �ا

�تنوعه	�نقل	التقنية	له.

الر�ؤية امل�ستقبلية
�سركة	�سناعية	رائدة	حملياً	�اإقليمياً	يف	جمالت	اأعمالها	املتخ�س�سة،	

حمافظة	على	البيئة	�اجلودة	يف	منتجاتها	�عملياتها،	

�حري�سة	على	م�سوؤ�لياتها	جتاه	م�ساهميها	�زبائنها	

�موظفيها	�املجتمع	ب�سورة	عامة.



دارة اأع�ساء جمل�س الإ

�ستاذ/ه�سام	�سيد	عبدالرزاق	الرز�قي. الأ

الدكتور/نزيه	بن	ح�سن	ن�سيف.

املهند�س/�سالح	بن	عبدالوهاب	الرتكيبت.

املهندد�س/حممد	بن	عوي�س	اجلعيد.



املهند�س/مبارك	بن	عبداهلل	اخلفرة

دارة. رئي�س	جمل�س	الإ

الدكتور/موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س

دارة نائب	رئي�س	جمل�س	الإ

�الع�سو	املنتدب.

الدكتور/طالل	بن	علي	ال�ساعر

نائب	الع�سو	املنتدب	ل�سوؤ�ن	كري�ستل

�نبع	الت�سنيع

الدكتور/اإح�سان	بن	علي	بوحليقة.

الدكتور/�سالح		بن	جميل	مالئكة.

إبراهيم	امليمان. املهند�س/	طالل	بن	ا





اإن	التطورات	ال�سريعة	�املتالحقة	يف	عامل	ال�سناعة	�القت�ساد	تتطلب	منا	دائماً	مراجعة	

ا�سرتاتيجيتنا	امل�ستقبلية	حتى	نواكب	هذه	التطورات،	فاأ�سعار	البرت�ل	النامية	�املتغرية	

�سواق	املحلية	�العاملية	بعد	ان�سمام	اململكة	 �الطلب	املتزايد	على	البرت�كيما�يات	�فتح	الأ

مور	تفر�س	علينا	��سع	اخلطط	ال�سرتاتيجية	الفاعلة	 ملنظمة	التجارة	العاملية،	كل	هذه	الأ

التي	تنمي	اأعمالنا	�تدعم	�جودنا	كقوة	�سناعية	قادرة	على	النمو	�املناف�سة.

قليمية	 بعاد	املحلية	�الإ
�قد	�سهد	عام	2007م	حدثاً	مهماً	حيث	جتا�زت	الت�سنيع	الوطنية	الأ

�انطلقت	اإىل	العاملية	مع	امتالكها	من	خالل	�سركتها	»كري�ستل«	لعدد	كبري	من	امل�سانع	

نتاج	مادة	ثاين	اأك�سيد	 حول	العامل	�مركز	اأبحاث	متقدم	جعلها	ثاين	اأكرب	�سركة	يف	العامل	لإ

الرب�بلني	 م�سر�ع	 من	خالل	 البرت�كيما�يات	 اأعمالنا	يف	جمال	 بينما	منت	 التيتانيوم.	

�سواق	املحلية	 �البويل	بر�بلني	�الذي	ينتج	منذ	عدة	�سنوات	�يلبي	بع�ساً	من	احتياجات	الأ

اإثيلني	�م�ستقات	برت�كيميائية	 �البويل	 ثيلني	 الإ نتاج	 لإ �سهد	م�سر�عنا	 بينما	 �العاملية،	

نتاج	يف	 اأن	يدخل	يف	الإ ن�ساءات	�يتوقع	 اأعمال	الإ اأخرى	املزيد	من	التقدم	�انتهت	معظم	

الن�سف	الثاين	من	هذا	العام.

نتاجية	�تنويع	 اأما	بقية	م�ساريعنا	فقد	اأحرزت	املزيد	من	التقدم	�ذلك	بتو�سيع	الطاقات	الإ

العاملية	�املحلية.	 اأننا	حري�سون	عللى	مواكبة	التطورات	 املنتجات،	حيث	 نتاج	�تطوير	 الإ

�يف	الوقت	نف�سه	فاإن	ال�ستعدادات	قد	اكتملت	لزيادة	راأ�س	مال	ال�سركة	لتقوية	مركزها	

املايل	�متويل	امل�ساريع	القادمة.

�سركاتها،	 ن�سطة	 لأ ��سعها	 مت	 التي	 هــــداف	 الأ مــن	 الكثري	 »الت�سنيع«	 حققت	 �قــد	 هــذا	

فاأ�سبحت	اأن�سطتها	اأكرث	تكاماًل	�تعا�ناً	بني	بع�سها	البع�س.	�تركز	»الت�سنيع«		دائماً	على	

�سراكاتها،	 �ت�ستفيد	من	 تطور	من	عالقاتها	 دائماً	 اجلــودة	يف	عملياتها،	�هذا	ما	جعلها	

ال�سركة	لتحقيق	طموحات	 اأعمال	 �التقدم	يف	 الرقي	 ملزيد	من	 �ت�ستمر	اجلهود	احلثيثة	

دارة	العليا	�العاملني	يف	ال�سركة	لتكون	»الت�سنيع«	�سركة	 دارة	�الإ امل�ساهمني	�جمل�س	الإ

رائدة	يف	�سناعاتها	على	امل�ستويني	املحلي	�العاملي	بتوفيق	اهلل.

إنه	�سميع	جميب. �اهلل	ن�ساأل	التوفيق	�ال�سداد	ا

 املهند�س مبارك بن عبداهلل اخلفرة

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ
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أوالً : رأس مال الشركة:
لل�سركة	 العادية	 العامة	غري	 موافقة	اجلمعية	 على	 بناًء	

يف	اجتماعها	املنعقد	يف	2007/4/11م	رفعت	ال�سركة	راأ�س	

	)3.495.735.750( اإىل	 	)2.330.490.500( مــن	 مالها	

ريال،	�ذلك	مبنح	�سهم	جماين	لكل	�سهمني،	على	اأن	يتم	

بند	 الفرق	من	 الــزيــادة	عن	طريق	حتويل	 قيمة	 ت�سديد	

�سدار. عال�ة	الإ

ثانيًا : أداء الشركات الشقيقة:
1(	ال�سركة	الوطنية	لثاين	اأك�سيد	التيتانيوم	»كري�ستل«	:

كان	من	اأبرز	اجنازات	�سركة	كري�ستل	لعام	2007م،	ا�ستحواذ	

ال�سركة	على	اأعمال	�سركة	ليونديل	لثاين	اأك�سيد	التيتانيوم.		

�بذلك	ت�سبح	�سركة	كري�ستل	ثاين	اأكرب	منتج	يف	العامل	ملادة	

إدارة	�سركة	الت�سنيع	الوطنية	اأن	يقدم	لل�سادة	امل�ساهمني	تقريره	ال�سنوي	عن	العام	املايل	من	 ي�سر	جمل�س	ا

�النتائج	 التطورات	 اأهم	 �مت�سمناً	 املدققة،	 املالية	 بالقوائم	 م�سحوباً	 2007/12/31م،	 �حتى	 2007/1/1م	

جنازات	 داء	�بتحقيق	العديد	من	الإ
�اأن�سطة	امل�ساريع.	�قد	كان	عام	2007م،	�بف�سل	اهلل	تعاىل،	عاماً	متميزاً	بالأ

املهمة،	موا�سلني	تعزيز	مكانة	ال�سركة	�قوتها،	�درا�سة	امل�ساريع	اجلديدة	�بنائها.	�فيما	يلي	ا�ستعرا�س	اأهم	

التطورات	�الجنازات:

ثاين	اأك�سيد	التيتانيوم.	�متلك	�سركة	ليونديل	8		م�سانع	

�اأ�سرتاليا	 الربازيل	 بريطانيا،	 فرن�سا،	 اأمريكا،	 يف	 موزعة	

بلغت	قيمة	 �	قد	 �سنوياً.	 األــف	طن	 	700 تبلغ	 إنتاج	 ا بطاقة	

ينبع	 يف	 ال�سركة	 �تــوا�ــســل	 د�لر.	 مليار	 	1.2 ال�ــســتــحــواذ	

نتاج	للو�سول	اإىل	طاقة	180	األف	طن	�سنوياً.	 التو�سع	يف	الإ

إنتاج	ال�سركة	يف	عام	2007م	حوايل	127	األف	طن. �قد	بلغ	ا

2(	ال�سركة	ال�سعودية	للبويل	اأ�ليفينات:

إنتاج	ال�سركة	من	البويل	بر�بلني	يف	عام	2007م	حوايل	 بلغ	ا

الطاقة	 يف	 التو�سع	 على	 ال�سركة	 تعمل	 	� طــن.	 األــف	 	450

عام	 بنهاية	 �سنوياً	 طــن	 األـــف	 	720 اإىل	 لت�سل	 نــتــاجــيــة	 الإ

2008م.	�تبلغ	الطاقة	احلالية	450	األف	طن	يف	ال�سنة.

دارة لعام 2007م تقرير جمل�س الإ



11 التقرير	ال�سنوي	2007

إيثلني	: يثلني	�	البويل	ا 3(	ال�سركة	ال�سعودية	لالإ

نتاج	مليون	طن	 توا�سل	ال�سركة	بناء	م�سر�عها	ال�سخم	لإ

من	اليثلني،	�285	األف	طن	من	الرب�بلني،	�	400	األف	طن	

من	البويل	اإيثلني	عايل	الكثافة،	�	400	األف	طن	من	البويل	

جمالية	 التكلفة	الإ الكثافة	�سنوياً.	�تبلغ	 اإيثلني	منخف�س	

لهذا	امل�سر�ع	9.5	مليار	ريال	�سعودي.	�من	املتوقع	اأن	تنتهي	

اأعمال	تنفيذ	امل�سر�ع	يف	الن�سف	الثاين	من	عام	2008،	حيث	

الت�سنيع	 �سركة	 �تقوم	 جيد.	 ب�سكل	 التنفيذ	 اأعمال	 ت�سري	

الوطنية	بتنفيذ	هذا	امل�سر�ع	بامل�ساركة	مع	�سركة	ال�سحراء	

الجتماعية	 للتاأمينات	 العامة	 �املوؤ�س�سة	 للبرت�كيما�يات	

اأكرب	 من	 اأجنبي	 �سريك	 �ي�ساركهم	 ال�سعودي	 اجلانب	 من	

�سركة	 �هو	 اأ�ليفينات	 البويل	 يف	جمال	 العاملية	 ال�سركات	

با�سل	للبويل	اأ�ليفينات.

4(	ال�سركة	الوطنية	ل�سهر	الر�سا�س	»ر�سا�س«:

اأن	 بعد	 �سنوياً،	 طن	 	46.000 اإىل	 لي�سل	 ال�سركة	 إنتاج	 ا ارتفع	

قامت	ال�سركة	خالل	عام	2006م	ب�سراء	م�سهر	قائم	يف	مدينة	

الر�سا�س	 مــادة	 ال�سركة	يف	مقدمة	منتجي	 ي�سع	 جــدة،	مما	

كمواد	 التالفة	 البطاريات	 على	 بالعتماد	 �ذلــك	 املنطقة،	 يف	

إنتاج	هذه	املادة	املهمة	ل�سناعة	 �سافة	اإىل	ا اأ�لية.	كما	اأنه	�بالإ

البيئة	 ايجابي	يف	حماية	 بد�ر	 تقوم	 ال�سركة	 فاإن	 البطاريات	

�فق	اأ�س�س	علمية.

5(	�سركة	الر�اد	الوطنية	للبال�ستيك	»الر�اد«:

تــعــتــرب	الــ�ــســركــة	مـــن	اأكـــــرب	مــنــتــجــي	األــــــواح	الــبــال�ــســتــيــك	

قامت	 �قـــد	 الــ�ــســعــوديــة.	 الــعــربــيــة	 املــمــلــكــة	 يف	 املتخ�س�سة	

ال�سيارات	 بطاريات	 علب	 لي�سمل	 إنتاجها	 ا بتنويع	 ال�سركة	

�علب	البويات	البال�ستيكية	�مادة	البويل	بر�بلني	املدّ�رة،	

�ذلك	بال�ستفادة	من	خملفات	البطاريات	التالفة	�خملفات	

ال�سركات	املنتجة	ملواد	البويل	اأ�ليفينات.	كما	قامت	ال�سركة	

غ�سية	املرنة	مع	 نتاج	الأ خالل	عام	2006م	بتاأ�سي�س	�سركة	لإ

�سريك	اأجنبي	ذ�	خربة	يف	هذا	املجال،	�من	املتوقع	اكتمال	

2008م.	 	 عـــام	 مــن	 �ل	 الأ الــنــ�ــســف	 خـــالل	 املــ�ــســر�ع	 تنفيذ	

التغليف	 رقائق	 نتاج	 لإ �سركة	 بتاأ�سي�س	 ال�سركة	 تقوم	 كما	

هذا	 يف	 متخ�س�س	 اأجنبي	 �سريك	 مع	 بامل�ساركة	 	)BOPP(

عام	 نهاية	 يف	 امل�سر�ع	 تنفيذ	 اكتمال	 املتوقع	 �مــن	 املجال،	

2008م.

6(	ال�سركة	الوطنية	ل�سناعة	البطاريات	»	بطاريات«:

يف	 الــ�ــســيــارات	 بــطــاريــات	 اأكـــرب	م�سانع	 مــن	 ال�سركة	 تعترب	

نتاجية	املركبة	بعد	اكتمال	 املنطقة،	�قد	��سلت	الطاقة	الإ

قيا�سية	 بطارية	 مليون	 	2.4 اإىل	 ال�سركة	 م�سنع	 تو�سعة	

إنتاج	 ا يف	 2007م	 عــام	 نهاية	 مع	 ال�سركة	 بــداأت	 كما	 �سنوياً.	

.)SMF(	�سيانة	اإىل	حتتاج	ل	التي	البطاريات
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7(	ال�سركة	الوطنية	للفح�س	�الختبار	الفني	»فح�س«:

تعترب	ال�سركة	من	ال�سركات	الرائدة	املتخ�س�سة	يف	الفح�س	

�املعاينة	�الختبار		الفني	للمن�ساآت	ال�سناعية	�منح	�سهادة	

اجلودة	العاملية	ISO،	�قد	قامت	ال�سركة	بامل�ساركة	مع	�سركة	

ملانية	-	�هي	من	اأكرب	ال�سركات	العاملية	يف	 TUV-NORD	الأ

هذا	املجال	-	بتاأ�سي�س	�سركة	فرعية	بد�لة	البحرين	�فر�ع	يف	

د�ل	جمل�س	التعا�ن	لتغطية	ن�ساطات	ال�سركة	خارج	اململكة.

8(	�سركة	الت�سنيع	الوطنية	لت�سويق	البرت�كيما�يات:

�سركات	 اأهــم	 من	 2002م،	 عام	 يف	 تاأ�س�ست	 التي	 ال�سركة،	 تعترب	

الــبــويل	 �بــيــع	منتجات	 بت�سويق	 تــقــوم	 الــتــي	 اخلــا�ــس	 الــقــطــاع	

منتجات	 بت�سويق	 للبدء	 �تخطط	 اأ�سنافها،	 بجميع	 بر�بلني	

�تتمثل	 الــكــثــافــة.	 �عـــايل	 الــكــثــافــة	 إثــيــلــني	منخف�س	 ا الــبــويل	

باحتياجات	 �العناية	 الفنية	 املــهــارات	 يف	 ال�سركة	 قــوة	 مواطن	

العمالء	��سمان	اجلودة	�الت�سليم	املوثوق	به	يف	الوقت	املحدد.	

�قد	�ساهم	ذلك	يف	احتالل	ال�سركة	موقع	ال�سدارة	يف	املناف�سة	

خرى	حيث	ت�سدر	منتجاتها	يف	الوقت	احلا�سر	 مع	ال�سركات	الأ

د�لــة	 �ع�سرين	 خم�سة	 مــن	 اأكـــرث	 اإىل	 »الت�سنيع«	 �سعار	 حتــت	

��سط	�اأفريقيا	��سبه	القارة	 ت�سمل	منطقة	اخلليج	�ال�سرق	الأ

اأ�سواق	اأخرى	يف	خالل	 الهندية،	�ت�سعى	ال�سركة	للو�سول	اإىل	

ال�سنوات	القادمة	لت�سل	اإىل	خم�سني	د�لة	يف	العامل	باإذن	اهلل.

9(	ال�سركة	الوطنية	للت�سغيل	�اخلدمات	ال�سناعية	»خدمات«:

لواح	 تعترب	من	اأكرب	�سركات	الت�سويق	باململكة	يف	جمال	الأ

ال�سركة	 متكنت	 �قــد	 ال�سيارات.	 �بطاريات	 البال�ستيكية	

يف	 اململكة	 ملناطق	 تغطيتها	 تو�سيع	 من	 2007م	 عــام	 خــالل	

ت�سويق	 بيع	 منافذ	 عــدد	 �زاد	 البال�ستيكية	 لـــواح	 الأ جمــال	

البطاريات	�البال�ستيك	على	1500	منفذ.

حمل	 الــد�لــة	 اأن	 اإىل	 الوطنية	 الت�سنيع	 �سركة	 �ت�سري	

جميع	 �عمليات	 لعملياتها	 الرئي�س	 �املــحــل	 التاأ�سي�س	

�سركات	الت�سنيع	هي	اململكة	العربية	ال�سعودية.

10(	متيز	ال�سركة:

�البويل	 ثيلني	 لالإ ال�سعودية	 ال�سركة	 م�سر�ع	 متويل	 ح�سل	

اإثيلني	باجلبيل	)اإحدى	ال�سركات	التي	ت�ساهم	فيها	الت�سنيع(	

على	جائزة	م�سر�ع	ال�سنة	من	جملة	»متويل	امل�سر�عات	العاملية	-		

Projects Finance«	�ذلك	كاأف�سل	عقد	يف	قطاع	البرت�كيما�يات	

»الت�سنيع«	 كما	ح�سلت	 �اأفريقيا.	 ��سط	 الأ �ال�سرق	 اأ�ر�بــا	 يف	

على	املرتبة	الثانية	كثاين	اأكرب	�سركة	برت�كيما�يات	يف	قائمة	

اأكرب	100	�سركة	�سعودية،	�ذلك	يف	الت�سنيف	الذي	الذي	جتريه	

بحاث	�الت�سويق	�يتم	ن�سره	يف	�سحفتي	 ال�سركة	ال�سعودية	لالأ

املرتبة	 على	 ال�سركة	 ح�سلت	 كذلك	 نيوز.	 �عــرب	 القت�سادية	

ال�ساد�سة	ع�سرة	يف	الت�سنيف	العام	جلميع	القطاعات.
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ثالثًا : المخاطر:
عمال	الرئي�سة	لل�سركة	هي	البرت�كيما�يات	�ثاين	 الأ

اأك�سيد	التيتانيوم،	�التي	قد	تتاأثر	باملخاطر	التالية:

النكما�س	 حيث	 مــن	 العاملي	 القت�ساد	 يف	 التغري	 	-

�الــركــود	�الــذي	يوؤثر	بــد�ره	يف	خف�س	الطلب	على	

اأك�سيد	 ال�سركة	من	البرت�كيما�يات	�ثاين	 منتجات	

التيتانيوم،	�بالتايل	اإنخفا�س	اأ�سعار	هذه	املنتجات.

-	تغري	اأ�سعار	املواد	اخلام	للمنتجات	التي	تعتمد	عليها	

ال�سركة	بدرجة	كبرية.	

-	خماطر	املناف�سة،	حيث	اأن	ال�سركة	تبيع	منتجاتها	

يف	اأ�سواق	تناف�سية	�تخ�سع	عمليات	البيع	فيها	للقوى	

�سواق	ذات	طبيعة	 العاملية	للعر�س	�الطلب،	�هذه	الأ

�سعار	�الطلب	على	املنتجات. د�رية	يف	م�ستوى	الأ

إن�ساء	عدد	من	امل�ساريع	 -	تعمل	ال�سركة	على	تطوير	�ا

�سرتاتيجية،	�قد	 التو�سعية	املن�سجمة	مع	خططها	الإ

تتعر�س	هذه	امل�ساريع	للتاأجيل	اأ�	زيادة	التكلفة.

إدارة	ال�سركة	��سركاتها	التابعة	نخبة	من	 �يعمل	على	ا

هذه	 �ا�ستقرار	 �العاملية،	 ال�سعودية	 الكفاءات	 اأف�سل	

القيادات	من	اأهم	العنا�سر	املوؤثرة	يف	تطور	�ا�ستمرار	

اأداء	ال�سركة.

رابعا: المشاريع المستقبلية:
1(	تقوم	ال�سركة	حالياً	بالتباحث	مع	بع�س	ال�سركات	املتخ�س�سة	يف	

عالن	عنها	 بع�س	املجالت	�اخليارات	املتاحة	حيالها	�التي	�سيتم	الإ

عندما	تتو�سل	ال�سركة	اإىل	اتفاقيات	لتنفيذها.

2(	مركز	�سركة	الت�سنيع	لتطوير	منتجات	البال�ستيك:

مت	ت�سميم	هـــذا	املــركــز	عــلــى	منــط	عــاملــي	لــيــكــون	دعــامــة	لعملية	

املــ�ــســانــدة	يف	 الــ�ــســنــاعــات	 ملــ�ــســاعــدة	 الــ�ــســركــة	�كــذلــك	 الت�سنيع	يف	

املنطقة	القائمة	على	ال�سناعات	البال�ستيكية.	��سي�ساهم	املركز	يف	

تطوير	تلك	ال�سناعات	كما	�سيقوم	بعملية	تدريب	املوظفني	على	

التعا�ن	 العمالء،	�ذلك	عن	طريق	فتح	باب	 العمل	�كذلك	 راأ�ــس	

املتوقع	 �مــن	 العاملية	 التقنية	 �املعاهد	 اجلامعات	 مع	 �الت�سال	

إن�ساء	املركز	بنهاية	عام		2008م. النتهاء	من	اأعمال	ا

3(	زيادة	راأ�سمال	ال�سركة:

راأ�ــســمــالــهــا	لتمويل	م�ساريع	 زيــــادة	 عــزمــهــا	 الــ�ــســركــة	عــن	 اأعــلــنــت	

الكتتاب	فيها	 اأ�سهم	جديدة	يقت�سر	 م�ستقبلية،	عن	طريق	طرح	

مع	 اتفاقية	 بتوقيع	 ال�سركة	 قامت	 �قــد	 ال�سركة،	 م�ساهمي	 على	

راأ�ــس	 بـرفـع	 اخلا�سة	 الدرا�ســة	 عــداد	 لإ مــايل	 	كم�ست�سار	 	HSBC

الر�سمية	 الـجـهـات	 مـع	 لـذلك	 الالزمة	 جـراءات	 الإ إنـهـاء	 �ا الـمـال	

إدارة	الكتتاب،	��سبق	لل�سركة	اأن	اأعلنت	اأنها	تقدمت	لهيئة	ال�سوق	 �ا
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املالية	للموافقة	على	طرح	»زيادة	راأ�س	املال«	مبلياري	ريال	لالكتتاب	عن	طريق	اإ�سدار	اأ�سهم	حقوق	اأ�لوية،	علماً	باأن	مبلغ	

��سعر	�تاريخ	الطرح	النهائي		يخ�سع	للموافقات	من	اجلهات	الر�سمية	�اجلمعية	العامة	غري	العادية.

خامسًا: الشركات التابعة:
ت�سارك	الت�سنيع	يف	عدة	�سركات	�سناعية،	اأهمها:

						

مكان	الن�ساطن�ساطها	الرئي�سا�سم	ال�سركةم
ن�سبة	متلك	

الت�سنيع	فيها

�سالك	�امل�سبوكات	املعدنيةال�سركة	الوطنية	لت�سنيع	��سبك	املعادن	)معدنية(1 35.46	%اجلبيل/	الدمامالأ

إنتاج	�ت�سويق	الكرتونال�سركة	الوطنية	ملواد	التعبئة	املحد�دة	)�طن	باك(2 42.6	%الريا�سا

32.33	%اجلبيلمعاجلة	النفايات	اخلطرةال�سركة	الوطنية	للمحافظة	على	البيئة	)بيئة(	3

سادسًا : نتائج األعمال للسنوات المالية الخمس األخيرة :
ا�ستثمارات	 يف	 التو�سع	 يف	 تدعم	خططها	 ايجابية	 مالية	 �موؤ�سرات	 قوي	 مايل	 الوطنية	مبركز	 الت�سنيع	 �سركة	 تتمتع	

�يو�سح	 �العاملية.	 املحلية	 �سواق	 الأ يف	 مركزها	 �تر�سيخ	 اهلل،	 بــاإذن	 امل�ستمر	 النمو	 على	 ت�ساعد	 اإ�سرتاتيجية	 �حتالفات	

خرية	: عمال	لل�سنوات	املالية	اخلم�س	الأ اجلد�ل	التايل	نتائج	الأ
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العام

املبلغ	مباليني	الريالت

�سول رباح	ال�سافيةاملبيعاتحقوق	امل�ساهمنيجمموع	اخل�سومجمموع	الأ الأ

313.8852.1921.057903136مار�س	2004

315.2692.7651.8151.541317مار�س	2005

316.8393.0182.0672.846370مار�س	2006

3110.3573.1185.5673.241693	دي�سمرب	2006

3124.23715.6965.9267.147661	دي�سمرب	2007

		386%			691.5	%460.6	%616	%523.8	%النمو	خالل	خم�س		�سنوات
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سابعًا : النتائج المالية :
لقد	انعك�س	منو	اأعمال	ال�سركة	�ال�سركات	ال�سقيقة	على	الو�سع	

املايل	لل�سركة	�ذلك	كما	يلي	:

يرادات: التحليل	اجلغرايف	لالإ

					

املنطقة
جمل�س

التعا�ن

بقية	ال�سرق

��سط	�اأفريقيا الأ
اأمريكااأ�ر�بااآ�سيا

19%27%21%8%25%ن�سبة	املبيعات

رباح	: الأ

رباح	للفرتة	من	2007/1/1م	�حتى	2007/12/31م	 بلغ	�سايف	الأ

مبلغ	)661.136.000(	)�ستمائة	��احد	��ستون	مليونا	�مائة	

��ستة	�ثالثون	األف	ريال(	اأي	بانخفا�س	)	4.6	%	(	عن	العام	

املا�سي.

حقوق	امل�ساهمني:

2007م	مبلغ	 ديــ�ــســمــرب	 بــنــهــايــة	 املــ�ــســاهــمــني	 بــلــغــت	حــقــوق	

�خم�سة	 �ت�سعمائة	 مليارات	 )خم�سة	 	)5.925.915.000(

اأي	 األف	ريال(،	 �ت�سعمائة	�خم�سة	ع�سرة	 �ع�سر�ن	مليوناً	

بزيادة	قدرها	)6.5	%(	عن	العام	املا�سي.

جمموع	املوجودات:

بلغت	املوجودات	بنهاية	دي�سمرب	2007م	)24.236.655.000(	

مليوناً	 �ثــالثــون	 ��ستة	 �مئتان	 مــلــيــاراً	 �عــ�ــســر�ن	 )اأربــعــة	

قدرها	 بــزيــادة	 	 ريــــال(	 األـــف	 �خم�سون	 �خم�سة	 ��ستمائة	

)134%(	عن	العام	املا�سي.

القرتا�س	:

يف	 الوطنية	 الت�سنيع	 ل�سركة	 املبا�سرة	 الت�سهيالت	 بلغت	

بداية	عام	2007م	مبلغ	300	مليون	ريال.	كما	ح�سلت	ال�سركة	

على	ت�سهيالت	اإ�سافية	مببلغ	475	مليون	ريال	خالل	العام	

�سالمية.	 �جميع	هذه	الت�سهيالت	متوافقة	مع	ال�سريعة	الإ

العام،	علماً	 بالكامل	خالل	 الت�سهيالت	 �قد	مت	�سداد	هذه	

ال�سركات	 م�ساريع	 متويل	 ت�سمل	 ل	 الت�سهيالت	 هــذه	 بــاأن	

التابعة	�ت�سهيالتها	البنكية	�التي	يتم	احل�سول	عليها	من	

ف�ساح	عنها	يف	البيانات	املالية	 قبل	ال�سركات	مبا�سرة	�مت	الإ

املوحدة	املدققة	لعام	2007م.	

ثامنًا : سياسة توزيع األرباح : 
رباح	من	�سالحيات	اجلمعية	العامة	بناء	 اإن	قرار	توزيع	الأ

إدارة	ال�سركة،	�يعتمد	�ب�سكل	رئي�سي	 ًعلى	تو�سية	جمل�س	ا

عــام	�حجم	 كــل	 املحققة	يف	 ال�سافية	 ربـــاح	 الأ مــقــدار	 على	

نفاق	املتوقع	على	امل�ساريع	ال�ستثمارية	امل�ستقبلية،	�على	 الإ

اأربــاحــاً	 ال�سركة	 �زعــت	 �قــد	 املتوقعة.	 النقدية	 التدفقات	

نقدية	للم�ساهمني	عن	عام	2006م		بواقع	ريال	�احد	لكل	

�سمي.	�قد	مت	اعتماد	ذلك	 �سهم	اأي	10	%	من	راأ�س	املال		الإ

من	اجلمعية	العامة	بتاريخ	2007/4/14م.	

: توصيات مجلس اإلدارة فيما يخص  تاسعًا 
األرباح عن عام 2007م:

)ثالثمائة	 	349.574.000 مبلغ	 بتوزيع	 دارة	 الإ يو�سي	جمل�س	

�ت�سعة	�اأربعون	مليوناً		�خم�سمائة	�اأربعة	��سبعون	األف	ريال،	

اأي	بواقع	ريال	�احد	لكل	�سهم	�هو	ما	ميثل	10%	من	راأ�س	املال	

للموافقة. العامة	 اجلمعية	 على	 ذلــك	 عر�س	 ��سيتم	 �سمي،	 الإ

رباح. �يو�سح	اجلد�ل	التايل	ر�سيد	الأ

البياناملبلغ	/	األف	ريال

رباح	املرحلة	من	العام	املا�سي778.822 الأ

661.136
خم�س�س	 ا�ستبعاد	 بعد	 احلايل	 العام	 ربح	

الزكاة	ال�سرعية

املحول	اإىل	الحتياطي	النظامي)66.114(

اأرباح	مقرتح	توزيعها	)349.574(

)2.000(
ع�ساء	 لأ توزيعها	 املقرتح	 امل�ستحقة	 املكافاآت	

دارة جمل�س	الإ

1.022.270
	31 يف	 كما	 رباح	 لالأ جمايل	 الإ الر�سيد	

دي�سمرب	2007م

: اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآت  عاشرًا 
أعضائه:

دارة	خالل	عام	2007م	)6(	�ستة	اجتماعات. اجتمع	جمل�س	الإ

دارة	 الإ اأع�ساء	جمل�س	 عليه	 ح�سل	 مــا	 اإجــمــايل	 بلغ	 �قــد	

للعام	املايل	احلايل	مقابل	بدل	احل�سور	�م�ساريف	ال�سفر	

160.240	ريـــاًل،	�اإجــمــايل	 قــدره	 نــتــداب	مبلغاً	 �بـــدلت	الإ

باأعمال	تنفيذية	يف	 	 التنفيذيني	لقيامهم	 ع�ساء	 الأ اأتعاب	

اإجمايل	 بلغ	 ريــاًل.	�قد	 	5.037.500 	 قــدره	 ال�سركة	مبلغاً	

اأع�ساء	جلان	املجل�س	لقاء	بدل	ح�سورهم	 ما	ح�سل	عليه	



17 التقرير	ال�سنوي	2007

إنتدابهم	مبلغاً	قدره	265.470	ريال. �م�ساريف	�سفرهم	�بدل	ا

إدارتهم	لل�سركة،	فقد	اقرتح	 ا اأع�ساء	املجل�س	لقاء	 �سا�سي	لل�سركة	التي	حددت	مكافاأة	 للمادة	)13(	من	النظام	الأ ��فقاً	

ع�سائه	قدرها	200.000	ريال	لكل	ع�سو،	�مبا	جمموعه	2.000.000	ريال. املجل�س	�سرف	مكافاأة	لأ

حادي عشر : تشكيل مجلس اإلدارة :
ع�ساء	املجل�س	من	ثمانية	اإىل	ع�سرة	اأع�ساء،	�مت	انتخابهم	لثالث	�سنوات	ابتداء	من	2007/7/6م،	على	النحو	التايل:

تغري	عدد	اأ

				

إدارتهافئة	الع�سويةال�سم خرى	التي	ي�سارك	يف	ع�سوية	جمال�س	ا ال�سركات	امل�ساهمة	املدرجة	الأ

م/	مبارك	بن	عبد	اهلل	اخلفرة

دارة رئي�س	جمل�س	الإ
ع�سو	تنفيذي

-	البنك	ال�سعودي	الهولندي

-	�سركة	مالذ	للتاأمني

د/	موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س

دارة	�الع�سو	املنتدب نائب	رئي�س	جمل�س	الإ
ع�سو	تنفيذي

-	ال�سركة	الوطنية	لت�سنيع	��سبك	املعادن	)معدنية(

نابيب	الفخارية نتاج	الأ -	ال�سركة	ال�سعودية	لإ

د/	طالل	بن	علي	ال�ساعر

نائب	الع�سو	املنتدب	ل�سوؤ�ن	كري�ستل	�نبع	الت�سنيع
ع�سو	تنفيذي

د/	اإح�سان	بن	علي	بوحليقه
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي
-	�سركة	مالذ	للتاأمني

د/	�سالح	بن	جميل	مالئكة
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي
إياك	ال�سعودية	 -	�سركة	ا

إبراهيم	امليمان م/	طالل	بن	ا
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي

-	�سركة	�سافول	

-	�سركة	اململكة	القاب�سة

د/	نزيه	بن	ح�سن	ن�سيف
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي
-	ال�سركة	ال�سعودية	لل�سناعات	الد�ائية	�امل�ستلزمات	الطبية	)الد�ائية(

م/	�سالح	بن	عبد	الوهاب	الرتكيت
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي

م/	حممد	بن	عوي�س	اجلعيد
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي
-	ال�سركة	ال�سعودية	العاملية		للبرت�كيما�يات

اأ/	ه�سام	�سيد	عبد	الرزاق	الرز�قي
ع�سو	م�ستقل	

�غري	تنفيذي	
-	�سركة	الزامل	لال�ستثمار	ال�سناعي

ثاني عشر : إجتماعات مجلس اإلدارة: 
2007م	 عـــام	 خـــالل	 اجــتــمــاعــات	 	)6( دارة	 الإ عــقــد	جمل�س	

						كالتايل:

عدد	احل�سورالتاريخم

2007/1/77/7م1

2007/1/177/6م2

2007/2/257/5م3

2007/4/117/7م4

2007/6/107/6م5

2007/9/1710/9م6

ثالث عشر : دليل حوكمة الشركة: 
�تــراعــي	 الــ�ــســركــة،	 حــوكــمــة	 دلــيــل	 دارة	 الإ اعــتــمــد	جمل�س	

ال�سركة	بنوده	�تلتزم	به،	�ال�سركة	تقوم	بتطبيق	الغالبية	

ال�سركات	 الـــواردة	يف	لئحة	حوكمة	 حــكــام	 الأ العظمى	من	

يف	 املالية	 ال�سوق	 هيئة	 عن	 ال�سادرة	  – ال�سرت�سادية	  –
جراءات	يف	 اململكة،	�ت�ستكمل	��سع	عدد	من	ال�سيا�سات	�الإ

�سكل	لوائح.

رابع عشر : اإلفصاحات:
1-	تقر	ال�سركة	اأنه	مل	يتم	توقيع	اأية	عقوبة	اأ�	جزاء	اأ�	قيد	

اأي	 اأ�	من	 املالية	 ال�سوق	 هيئة	 ال�سركة	من	 على	 احتياطي	

إ�سرافية	اأ�	تنظيمية	اأ�	ق�سائية	اأخرى. جهة	ا

2-	تعار�س	امل�سالح:

اأع�ساء	جمل�س	 ي	ع�سو	من	 يوجد	لأ باأنه	ل	 ال�سركة	 تقر	

عمال	 الأ يف	 مبا�سرة	 غري	 اأ�	 مبا�سرة	 م�سلحة	 اأي	 دارة	 الإ

اأع�ساء	 جميع	 اأن	 كما	 ال�سركة،	 تتم	حل�ساب	 التي	 �العقود	
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دارة	لي�س	لهم	اأي	ا�سرتاك	يف	اأي	عمل	من	 جمل�س	الإ

فر�ع	 اأحــد	 فـي	 الجتــار	 اأ�	 ال�سركــــة،	 مناف�سة	 �ساأنه	

الن�ســاط	الذي	تزا�لــه.	كمـا	اأن			ال�سركة	مل	تقر�س	

دارة	لقاء	اأي	قر�س	 اأ�	ت�سمن	اأياً	من	اأع�ساء	جمل�س	الإ

اأ�	التزام	اأياً	كان	نوعه.

طراف	ذات	العالقة	: املعامالت	مع	الأ

اأطـــــراف	ذ�ي	عالقة	 اأي	عــقــود	مــع	 تــكــن	هــنــاك	 مل	

دارة	اأ�	الع�سو	املنتدب	اأ�	نوابه	اأ�	 باأع�ساء	جمل�س	الإ

املدير	املايل	اأ�	اأي	من	اأقاربهم.

خامس عشر : لجان مجلس اإلدارة:
لكل	 الــتــنــظــيــمــيــة	 الــلــوائــح	 دارة	 الإ اعــتــمــد	جمــلــ�ــس	

�جلنة	 املــراجــعــة،	 �جلــنــة	 التنفيذية،	 اللجنة	 مــن:	

دارية.	�بينت	هذه	 الرت�سيحات	�املكافاآت،	�اللجنة	الإ

اللوائح	ت�سكيل	كل	من	هذه	اللجان،	�مدة	ع�سويتها،	

عملها	 �اأ�سلوب	 �اإجـــراءات	 ��سالحياتها،	 �مهماتها	

�اجتماعاتها،	�التزامات	اأع�سائها	�مكافاآتهم.	�ياأتي	

تي	: ت�سكيل	هذه	اللجان	كالآ

تي	: 1(	اللجنة	التنفيذية	:	�تت�سكل	من	الآ

رئي�ساً. 	 1-	م/	مبارك	بن	عبداهلل	اخلفرة	

ع�سواً. 	 2-	د/	موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س	

ع�سواً. 	 3-	د/	طالل	بن	علي	ال�ساعر	

ع�سواً. 	 إبراهيم	امليمان	 4-	م/	طالل	بن	ا

ثمانية	 	)8( 2007م	 عـــام	 خـــالل	 الــلــجــنــة	 عــقــدت	 �قـــد	

اجتماعات.

تي	: 2(	جلنة	املراجعة	:	�تت�سكل	من	الآ

رئي�ساً. 			 1-	د/اإح�سان	بن	علي	بوحليقه	

ع�سواً. 	 2-	د/	�سالح	بن	جميل	مالئكة	

ع�سواً. 3-	م/	حممد	بن	عوي�س	اجلعيد					

�قد	عقدت	اللجنة	خالل	عام	2007م	اجتماعني.	

�ال�سركة	ملتزمة	بدليل	املراجعة	الداخلية	لل�سركة	

دارة.	 الذي	اعتمده	جمل�س	الإ

اللوائح	 بح�سب	 �سالحياتها	 اللجنة	 هــذه	 �متــار�ــس	

�اللــتــزام		 الداخلية	 الــرقــابــة	 نــظــام	 �تقيم	 املــعــتــادة،	

مبعايري	املراجعة	املعتمدة	يف	اململكة،	اإىل	اآخر	ما	هو	

حمدد	عليها	القيام	به	مبوجب	لوائح	ال�سركة.	�قد	اأظهرت	نتائج	

بال�سركة	 الداخلية	 الرقابة	 اإجــراءات	 لفعالية	 ال�سنوية	 املراجعة	

اأ�س�س	�سليمة	�مت	 اأُعد	على	 اأن	نظام	الرقابة	الداخلية	بالت�سنيع	

تنفيذه	خالل	عام	2007م	بكفاءة	�مهنية.

تي	: 3(	جلنة	الرت�سيحات	�املكافاآت	:	�تت�سكل	من	الآ

رئي�ساً. 	 1-	م/	مبارك	بن	عبد	اهلل	اخلفرة			

ع�سواً. 	 2-	د/	موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س	

ع�سواً. 	 3-	د/	نزيه	بن	ح�سن	ن�سيف										

ع�سواً. 4-	اأ/	ه�سام	�سيد	عبد	الرزاق	الرز�قي			

�كان	اأ�ل	اجتماع	لها	يف	عام	2008م.

تي	: دارية	:	�تت�سكل	من	الآ 4(	اللجنة	الإ

رئي�ساً. 	 1-	د/	موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س	

ع�سواً. 	 2-	د/	طالل	بن	علي	ال�ساعر	

ع�سواً. 	 2-	اأ/	فراج	بن	من�سور	اأبوثنني	

ع�سواً. 	 2-	م/	�سالح	بن	فهد	النزهة	

�قد	عقدت	اللجنة	خالل	عام	2007م	)11(	اأحد	ع�سر	اجتماعاً.	

سادس عشر : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
في أسهم الشركة :

											

الوظيفةال�سم

�سهم	اململوكة	 عدد	الأ

يف	ال�سركة	كما	يف	

2006/12/31م

�سهم	 عدد	الأ

اململوكة	يف	

ال�سركة	كما	يف	

2007/12/31م

دارةم/	مبارك	بن	عبد	اهلل	اخلفرة 1.802.0611.802.061رئي�س	جمل�س	الإ

د/	موؤيد	بن	عي�سى	القرطا�س

نائب	رئي�س

دارة جمل�س	الإ

�الع�سو	املنتدب

372.924372.924

إدارةد/	طالل	بن	علي	ال�ساعر 48.25348.253ع�سو	جمل�س	ا

إدارةد/	اإح�سان	بن	علي	بوحليقه 2.4002.400ع�سو	جمل�س	ا

إدارةد/	�سالح	بن	جميل	مالئكة 36.30042.300ع�سو	جمل�س	ا

إبراهيم	امليمان إدارةم/	طالل	بن	ا 92.60013.600ع�سو	جمل�س	ا

د/	نزيه	بن	ح�سن	ن�سيف

)ممثل	ال�سركة	الد�ائية(
إدارة 18.341.40018.341.400ع�سو	جمل�س	ا

م/	�سالح	بن	عبد	الوهاب	الرتكيت

)ممثل	ال�سناعات	الوطنية(
إدارة 18.341.40018.341.400ع�سو	جمل�س	ا

إدارةم/	حممد	بن	عوي�س	اجلعيد 2.41221.000ع�سو	جمل�س	ا

اأ/	ه�سام	�سيد	عبد	الرزاق	الرز�قي

)ممثل	موؤ�س�سة	اخلليج(
إدارة 27.680.85027.680.850ع�سو	جمل�س	ا
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سابع عشر : مراجعو حسابات الشركة :
�افقت	اجلمعية	العامة	غري	العادية	الثانية	ع�سرة	يف	اإجتماعها	

املنعقد	يف	2007/4/11م	على	تعيني	ال�سادة/	مكتب	بكر	اأبو	اخلري	

اأند	تو�س	حما�سبون	قانونيون(	مراجعني	 ��سركاهم	)ديلويت	

حل�سابات	ال�سركة	لل�سنة	املالية	املنتهية	يف	31	دي�سمرب	2007م.

ثامن عشر : الزكاة والمدفوعات النظامية :
بلغت	الزكاة	امل�ستحقة	على	�سركة	الت�سنيع	الوطنية	منفردة	

بلغت	 كما	 ريـــال،	 	4.238.000 قـــدره	 	 مبلغاً	 2007م	 عــام	 عــن	

قــدره	 مبلغاً	 الجتماعية	 التاأمينات	 ا�ــســرتاكــات	 مــدفــوعــات	

489.391	رياًل.

تاسع عشر : المساهمة االجتماعية:
قـــامـــت	الــ�ــســركــة	بــاملــ�ــســاهــمــة	يف	اأعــــمــــال	خـــرييـــة	�تــنــمــويــة	

على	 ال�سركة	 �حر�ست	 �اأبنائه،	 للوطن	 خدمة	 �اجتماعية،	

تنويع	اجلهات	�الفئات	امل�ستفيدة	حيث	ا�ستفاد	من	م�ساهمات	

اأنحاء	 يف	خمتلف	 اخلــرييــة	 اجلمعيات	 مــن	 العديد	 ال�سركة	

امل�ساهمة	يف	م�ساريع	متنوعة	للخدمة	 اإىل	 �سافة	 اململكة	بالإ

الجتماعية	،	�قلد	بلغ	ما	مت	اعتماده	خالل	هذا	العام	2007م	

مبلغ	)4.91(	ماليني	ريال	�سعودي.

عشرون : القوى العاملة والتدريب :
2007م	)745(	 31	دي�سمرب	 ال�سركة	كما	يف	 بلغ	عدد	موظفي	

موظفاً	منهم	)431(	�سعودياً،	�ي�سمل	ذلك	موظفي	ال�سركة	يف	

م�سانع	البرت�كيما�يات	يف	اجلبيل،	اإل	اأنه	ل	ي�سمل	موظفي	

ال�سركات	التابعة.	

تأكيدات أعضاء مجلس   : واحد وعشرون 
اإلدارة:

على	 �بناًء	 علمنا،	 اإىل	 التي	منت	 املعلومات	 على	 ا�ستناداً	

تــقــريــر	مــراجــع	احلــ�ــســابــات	�نــتــائــج	�مــعــطــيــات	الــ�ــســوق	

تي: احلالية	�املوؤ�سرات	امل�ستقبلية	نقر	بالآ

1-	اأن	�سجالت	احل�سابات	اأُعدت	بال�سكل	ال�سحيح.

2-	اأن	نظام	الرقابة	الداخلية	اأُعد	على	اأ�س�س	�سليمة	�مت	

تنفيذه	بفعالية.

ال�سركة	على	 ب�ساأن	قدرة	 اأي	�سك	يذكر	 اأنه	ل	يوجد	 	-3

موا�سلة	ن�ساطها.

شكر وتقدير :
دارة	بخال�س	ال�سكر	�التقدير	 يتقدم	رئي�س	�اأع�ساء	جمل�س	الإ

ملقام	خادم	احلرمني	ال�سريفني	امللك	عبد	اهلل	بن	عبد	العزيز	اآل	

مري	�سلطان	 مني	�ساحب	ال�سمو	امللكي	الأ �سعود	��يل	عهده	الأ

بن	عبد	العزيز	اآل	�سعود		ملا	يبذلونه	لرقي	�سناعاتنا	الوطنية،	

�كذلك	ال�سكر	مو�سول	اإىل	كل	من	�زارة	التجارة	�ال�سناعة	

العربية	 الــزيــت	 ��ــســركــة	 املعدنية	 �الــــرث�ة	 الــبــرت�ل	 ��زارة	

ال�سناعية	 التنمية	 ��سند�ق	 ال�سعودية(	 )اأرامكو	 ال�سعودية	

املالية	 ال�سوق	 امللكية	للجبيل	�ينبع	�هيئة	 ال�سعودي	�الهيئة	

لال�ستثمار	 الــعــامــة	 �الهيئة	 القــتــ�ــســادي	 الــتــوازن	 �بــرنــامــج	

�ال�سند�ق	ال�سعودي	للتنمية		��سند�ق	ال�ستثمارات	العامة،	

املتوا�سل.	 دعمهم	 على	 خــرى	 الأ احلكومية	 القطاعات	 �كافة	

امل�ساهمني	 اإىل	 �العرفان	 بال�سكر	 دارة	 الإ يتقدم	جمل�س	 كما	

الكرام	على	دعمهم	�ثقتهم	الغالية	�اإىل	العاملني	مبجموعة	

الت�سنيع	الوطنية	على	جهودهم	املثمرة.





لقد	حققت	�سركة	الت�سنيع	الوطنية	اأرباحاً	بلغت	661.1	مليون	ريال	خالل	عام	2007م.	�بلغت	حقوق	

املوجودات	 بلغت	 فيما	 ريــال،	 	5.925.915.000 مبلغ	 2007م	 دي�سمرب	 بنهاية	 ال�سركة	 يف	 امل�ساهمني	

،	�ياأتي	 املا�سي	 العام	 134%	عن	 24.236.655.000	ريال	بزيادة	قدرها	 بنهاية	الفرتة	نف�سها	مبلغ	

هذا	الجناز	انعكا�سا	خلطة	ال�سركة	يف	تركيز	عملياتها	على	م�ساريع	�سناعية	حمددة	�ال�ستثمار	يف	

امل�ساريع	الكبرية	ذات	امليزة	التناف�سية.

مدادات	 مكانيات	املتميزة	املتوفرة	لديها	�من	امليزة	الن�سبية	لإ �قد	ا�ستفادت	الت�سنيع	من	اخلربات	�الإ

املواد	اخلام	يف	اململكة	�احل�سول	عليها	مبوثوقية	عالية	�كذلك	توفر	اخلدمات	�البنية	التحتية	يف	

تو�سعة	اأعمالها	�العمل	على	تنفيذ	م�ساريع	عمالقة	يف	كل	من	اجلبيل	�ينبع	لتلبية	الطلب	العاملي	

لت�سنيع	 العمالق	 امل�سر�ع	 �سهد	 �قد	 �البرت�كيما�ية،	 الكيما�ية	 املنتجات	 �املتزايد	على	 املتنامي	

ثيلني	�البويل	اإثيلني	�م�ستقات	برت�كيمائية	اأخرى	املزيد	من	التقدم	لتتجا�ز	ن�سبة	ا�ستكمال	 الإ

نتاج	يف	الن�سف	الثاين	من	هذا	العام	.	�كذلك	تعمل	الت�سنيع	 امل�سر�ع	90%	�من	املخطط	اأن	يبداأ	الإ

املحلية	 ال�سناعة	 البال�ستيك	يف	 ا�ستعمالت	 زيادة	 لتعزيز	 البال�ستيك	 على	تطوير	منتجاتها	من	

�سافة	 عن	طريق	مركز	لتطوير	منتجات	البال�ستيك	تقوم	باإن�سائه	يف	مدينة	اجلبيل	ال�سناعية	بالإ

غ�سية	ال�سناعية	�هي	منتجات	 نتاج	البويل	بر�بلني	ثنائي	حما�ر	ال�سد	�م�سر�ع	لالأ اإىل	م�سر�ع	لإ

بال�ستيكية	متطورة	�سوف	تخدم	القت�ساد	الوطني.

كبرية	 خطوة	 الت�سنيع(	 �سركات	 )اإحـــدى	 كري�ستل	 �سركة	 خطت	 فقد	 الكيما�يات	 جمــال	 يف	 اأمــا	

يف	 مل�سنعها	 لت�ساف	 العامل	 م�سانع	حول	 ثمانية	 �ت�سمل	 العاملية	 ليونديل	 �سركة	 اأعمال	 ب�سرائها	

مدينة	ينبع	ال�سناعية	مما	جعلها	ثاين	اأكرب	منتج	يف	العامل	ملادة	ثاين	اأك�سيد	التيتانيوم	اأ�	»ال�سبغة	

خرى.	 الأ ال�ستعمالت	 �العديد	من	 �البال�ستيك	 �سباغ	 الأ ل�سناعات	 البي�ساء«	�هي	مادة	حيوية	

نتاج	 إنتاجها	�املزيد	من	التنوع	يف	الإ ا بينما	�سهدت	بقية	�سركات	الت�سنيع	الوطنية	منواً	كبرياً	يف	

ا�ستجابة	لحتياجات	اأ�سواقها	النامية.

�هكذا	تقف	الت�سنيع	كواحدة	من	كربيات	ال�سركات	ال�سناعية	يف	اململكة	العربية	ال�سعودية	�منطقة	

�سرات	اإيجابية	�مركز	مايل	قوي	ميكنها	
إدارية	�تقنية	عالية	�موؤ ��سط	مدعومة	بقدرات	ا ال�سرق	الأ

ا�سرتاتيجية	لرت�سيخ	 ا�ستثمارات	�حتالفات	 التو�سع	عن	طريق	 املزيد	من	 تنفيذ	خططها	يف	 من	

�سواق	املحلية	�العاملية	باإذن	اهلل.
مركزها	يف	الأ

د. موؤيد بن عي�سى القرطا�س

املنتدب دارة �الع�سو  الإ رئي�س جمل�س  نائب  كلمة 
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القوائم املالية املوحدة

�تقرير مراجعي احل�سابات



20072006اي�ساح

املوجـودات

موجودات	متدا�لة

		32.209.3491.395.156النقد	�ما	يف	حكمه

جل 		25.3376.096		ا�ستثمارات	ق�سرية	الأ

		2.001.230982.618		4املدينون

		2.084.652499.036		5املخز�ن

		413.421225.515		6امل�ساريف	املدفوعة	مقدما	�املوجودات	الخرى

		6.733.9893.108.421جمموع	املوجودات	املتدا�لة

موجودات	غري	متدا�لة

		7497.9592.483.083ا�ستثمار	يف	�سركات	زميلة	�اأخرى

-316.055		ا�ستثمار	يف	�سندات	تنمية	حكومية

		6.489.7062.956.436		8ممتلكات	�	من�ساآت	�معدات	

1.739.572		3.196.452			9اأ�سول	غري	ملمو�سة	

69.292		6.860.939		10م�ساريع	قيد	الن�ساء

-141.555		11موجودات	اخرى	غري	متدا�لة

		17.502.6667.248.383		جمموع	املوجودات	غري	املتدا�لة

		24.236.65510.356.804		جمموع	املوجودات

املطلوبات	�حقوق	امللكية

مطلوبات	متدا�لة

		468.688286.941		12ت�سهيالت	ق�سرية	الجل

جل 		403.661426.575		13اجلزء	املتدا�ل	من	قر��س	طويلة	الأ

		1.126.199163.067		14دائنـون

		1.355.440332.746		15مطلوبات	م�ستحقة	�اخرى

		3.353.9881.209.329		جمموع	املطلوبات	املتدا�لة

مطلوبات	غري	متدا�لة

جل 		9.990.0111.854.203		13قر��س	طويلة	الأ

-1.312.500		16التزامات	مبوجب	عقود	اإيجار	راأ�سمالية	

جلة	عن	عمليات	بيع	�اإعادة	ال�ستئجار
-145.358		مكا�سب	موؤ

-822.664		17مطلوبات	اخرى

		71.12754.849		19تعوي�سات	ال�سرف	من	اخلدمة

		12.341.6601.909.052		جمموع	املطلوبات	غري	املتدا�لة

		15.695.6483.118.381		جمموع	املطلوبات

قائمة املركز املايل املوحدة
كما	يف	31	دي�سمرب	2007

)	باآلف	الريالت	ال�سعودية	(
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التقرير ال�سنوي 2007

حقوق امللكية

حقوق امل�ساهمني

  2.330.491  13.495.736راأ�س املال

  237.244171.130  22احتياطي نظامي

  888.0792.053.324  1عالوة ا�سدار

  1.022.270778.822  اأرباح م�ستبقاة

  349.574233.049  27ارباح مقرتح توزيعها

-  )66.988(احتياطيات اخرى

  5.925.9155.566.816  جمموع حقوق امل�ساهمني

  2.615.0921.671.607  حقوق االقلية

  8.541.0077.238.423  جمموع حقوق امللكية

  24.236.65510.356.804  جمموع املطلوبات وحقوق امللكية

ان االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة املركز املايل املوحدة )يتبع(
كما يف 31 دي�سمرب 2007

) باآالف الرياالت ال�سعودية (
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قائمة الدخل املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006اي�ساح

  7.147.1153.241.196  مبيعـات

)2.051.045()5.348.187(تكلفة مبيعات

  1.798.9281.190.151  الربح االجمايل

) 152.405 () 451.046(24م�ساريف بيع وت�سويق

) 72.334() 280.459(25م�ساريف ادارية وعمومية

  28.44542.739  ح�سة ال�سركة يف �سايف اأرباح ال�سركات الزميلة

عمال   1.095.8681.008.151  الربح االجمايل من االأ

  172.608102.803  23ايرادات ا�ستثمارية واأخرى

)20.852() 46.645(االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات االخرى

)114.592() 324.806 (م�ساريف متويل

  897.025975.510  الربح قبل الزكاة وحقوق االقلية

)48.160()19.677(21الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات التابعة

)232.944()211.974(ح�سة االقلية يف �سايف ارباح وخ�سائر ال�سركات التابعة

  665.374694.406  الربح قبل الزكاة

)1.309()4.238(21الزكاة

  661.136693.097  الربح ال�سايف

321.891.98ربحية ال�سهم بالريال ال�سعودي

اإن االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة
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20072006اي�ساح

1راأ�س املال

  1.570.000  2.330.491الر�سيد يف 1 يناير

-1.165.245  املحول من عالوة اال�سدار

  760.491-زيادة راأ�س املال

  2.330.491  3.495.736الر�سيد يف 31 دي�سمرب

احتياطي نظامي

  171.130101.820  الر�سيد يف 1 يناير

  66.11469.310  22املحول من الربح ال�سايف

  237.244171.130  الر�سيد يف 31 دي�سمرب

عالوة ا�سدار

-2.053.324  الر�سيد يف 1 يناير 

  2.053.324-عالوة ا�سدار ا�سهم

-)1.165.245(1املحول اىل راأ�س املال

  888.0792.053.324  الر�سيد يف 31 دي�سمرب

اأرباح م�ستبقاة

  778.822391.253  الر�سيد يف 1 يناير

)1.569(-ت�سوية ارباح �سركة تابعة

  661.136693.097  الربح ال�سايف لل�سنة

)69.310()66.114(22املحول اىل االحتياطي النظامي

)233.049()349.574(27ارباح مقرتح توزيعها

)1.600()2.000(27مكافاأة اع�ساء جمل�س االدارة

  1.022.270778.822  الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  233.049  27349.574ارباح مقرتح توزيعها

احتياطيات اخرى

غرا�س التحوط -)112.828(احتياطي الأ

-70.606  تعديالت فروقات ترجمة عمالت اجنبية

-)29.334(تعديالت التزامات �سندوق التقاعد

-4.568   اخرى

-)66.988(الر�سيد يف 31 دي�سمرب

  5.925.9155.566.816جمموع حقوق امل�ساهمني

اإن االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة حقوق امل�ساهمني املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

) باآالف الرياالت ال�سعودية (
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2007 2006

االن�سطة الت�سغيلية

  661.136693.097  الربح ال�سايف

تعديالت على الربح ال�سايف :

  211.079  368.809ا�ستهالكات 

  7.506  50.321اطفاءات

-) 11.629(اطفاء مكا�سب موؤجلة

) 42.739() 28.445(ح�سة ال�سركة يف �سايف ارباح ال�سركات الزميلة

  19.45414.198  تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة

التغريات يف املوجودات واملطلوبات العاملة :

  41.345) 19.241(ا�ستثمارات ق�سرية االجل

) 177.207(  110.373املدينـون

) 42.498()251.587(املخـزون

) 81.034()48.721(امل�ساريف املدفوعة مقدما واملوجودات االخرى

) 82.375() 573.217(الدائنون

  1.108.145104.191  املطلوبات امل�ستحقة واالخرى

) 6.021() 3.176(تعوي�سات �سرف من اخلدمة م�سددة

ن�سطة الت�سغيلية   1.382.222639.542  �سايف النقد من االأ

ن�سطة اال�ستثمارية االأ

  41.634) 4.220.128()�سراء( ا�ستبعاد ا�ستثمار يف �سركات تابعة 

)2.169.190(1.946.581   اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة واالخرى

) 5.341()316.055(اال�ستثمار يف �سندات التنمية احلكومية

) 445.807()892.440(ا�سافات ممتلكات و من�ساآت ومعدات 

  128.092)6.765.218()ا�سافات( ا�ستبعادات م�ساريع قيد االن�ساء

) 8.133() 477.127(ا�سافات ا�سول غري ملمو�سة

  2.176-املتح�سل من بيع ا�ستثمارات

  304            1.312.662   �سايف ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

  668            -�سايف ا�ستبعاد ا�سول غري ملمو�سة

ن�سطة اال�ستثمارية )2.455.597()9.411.725(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأ

ن�سطة التمويلية االأ

  181.74715.189  ت�سهيالت ق�سرية االجل

  8.112.894116.109  قرو�س طويلة االجل

-) 233.049(ارباح موزعة

  782.1041.155.215  حقوق االقلية

ن�سطة التمويلية   8.843.6961.286.513  �سايف النقد من االأ

قائمة التدفقات النقدية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

) باآالف الرياالت ال�سعودية (
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)529.542(    814.193�سايف التغري يف النقد وما يف حكمه

  1.395.1561.924.698  النقد وما يف حكمه ، 1 يناير

  2.209.3491.395.156  النقد وما يف حكمه ، 31 دي�سمرب

عمليات غري نقدية

)2.053.324()1.165.245(عالوة ا�سدار

)760.491(1.165.245  الزيادة يف راأ�س املال

-1.312.500  �سراء ممتلكات و من�ساأت و معدات مبوجب عقود ايجار راأ�سمايل

  1.575.144-ا�سول غري ملمو�سة

-)66.988(احتياطيات اخرى 

-180.244  مكا�سب موؤجلة عن عملية بيع و اعادة ا�ستئجار 

-26.429  اطفاء موجودات غري ملمو�سة متت ر�سملتها كم�ساريع قيد االن�ساء

1.238.671-حقوق االقلية

اإن االي�ساحات املرفقة ت�سكل جزءا ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية املوحدة

قائمة التدفقات النقدية املوحدة )يتبع(
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007

) باآالف الرياالت ال�سعودية (
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1 -  التكوين والنشاط
اإن �سركة الت�سنيع الوطنية هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�س بتاريخ 7 �سوال 1405هـ 

املوافق 25 �سبتمرب 1985م بال�سجل التجاري رقم 1010059693. وقد مت تاأ�سي�س ال�سركة وفقا للقرار 

الوزاري رقم 601 بتاريخ 24 ذو احلجة 1404هـ، وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 

11 ابريل 2007م على زيادة راأ�س مال ال�سركة من 2.330.491 الف ريال �سعودي اىل 3.495.736 الف 

349.574 الف �سهم وذلك مبنح �سهم جماين لكل �سهمني مببلغ اجمايل  ريال �سعودي مق�سم اىل 

وقدره 1.165.245 الف ريال �سعودي وذلك من عالوة اال�سدار كما يف 31 دي�سمرب 2006م.

يف 15 مايو 2007م، ا�ستحوذت ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم ) كري�ستل ( من خالل �سركتها 

التابعة اململوكة بالكامل ) �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز املحدودة، والتي مت تاأ�سي�سها يف جزر 

الكيمان ( على اأعمال ثاين اأك�سيد التيتانيوم التي تعمل عامليا حتت ميلينيوم ورلد وايد هولدجنز 

لثاين  اإكرب منتج  �سركة كري�ستل ثاين  اإ�سبحت  اال�ستحواذ  وبهذا  ليونديل كيميكال.  �سركة  3 من 

اإك�سيد التيتانيوم يف العامل. متتلك املجموعة 9 م�سانع ولديها ما يزيد عن 3.400 موظف.

التقنية  ونقل  ال�سناعي  اال�ستثمار  يف  لها  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  �سا�سية  االأ الن�ساطات  تتمثل 

�سناعة  جمــال  يف  عــامــة  ب�سفة  العربية  وللمنطقة  خا�سة  ب�سفة  للمملكة  املتقدمة  ال�سناعية 

امل�ساريع  ومتلك  إدارة  وا وامليكانيكية  والهند�سية  الكيماوية  وال�سناعات  البرتوكيماويات  وحتويل 

البرتوكيماوية والكيماوية وت�سويق منتجاتها. ويت�سمن الن�ساط تقدمي اخلدمات الفنية ال�سناعية 

إنتاج اأ�سالك احلديد امل�سحوبة واأ�سالك النواب�س  وت�سنيع امل�سبوكات احلديدية وغري احلديدية وا

تقوية  واأ�سالك  الكهربائية  املو�سالت  حلمل  مربومة  تقوية  واأ�سالك  للكابالت  الت�سليح  واأ�سالك 

ال�سناعية  ال�سائلة لل�سيارات واال�ستخدامات  البطاريات  إنتاج  ا اللحام،  واأ�سالك  مربومة للخر�سانة 

على  الفنية  الفحو�سات  اجــراء  وت�سويقها،  ال�سوديوم  و�سلفات  بروبلني  والبويل  الر�سا�س  وانتاج 

حتلية  وحمطات  واملعدنية  والبرتوكيماوية  الكيماوية  وامل�سانع  ال�سناعية  واملن�ساآت  التجهيزات 

األواح  إنتاج  اأنواعها وا اإقامة ال�سناعات البال�ستيكية بكافة  املياه املاحلة وتوليد الطاقة الكهربائية، 

يثيلني والربوبلني والبويل  إنتاج االإ التيتانيوم وا اأك�سيد  إنتاج وت�سويق ثاين  االكريليك وت�سويقها وا

إيثيلني. ا

2 -  ملخص ألهم السياسات المحاسبية
ف�ساح العام ال�سادر عن وزارة  مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفقاً ملعيار العر�س واالإ

للمحا�سبني  ال�سعودية  الهيئة  من  ال�سادرة  املحا�سبية  للمعايري  ووفقا  وال�سناعة،  التجارة 

النحو  على  ال�سركة  قبل  من  املتبعة  الهامة  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تف�سيل  وياأتي  القانونيني. 

التايل:

اأ�س�س توحيد احل�سابات

وال�سركات  )ال�سركة(  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  ح�سابات  تت�سمن  املوحدة  املالية  القوائم  اإن 

التابعة لها والتي متتلك ال�سركة فيها ن�سبة اكرث من 50% يف حقوق امللكية اأو لها ال�سيطرة على 

غرا�س اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة، فقد مت  ا�ستبعاد وت�سوية  تلك ال�سركات التابعة والأ

ر�سدة والعمليات ذات العالقة الهامة بني هذه ال�سركات التابعة وال�سركة. وتت�سمن  جميع االأ

اإي�ساحات حول القوائم املالية املوحدة
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007
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القوائم املالية  املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2007م و  2006م ال�سركات التابعة التالية:

الن�سبة املئوية للملكية

20072006الكيان القانوينا�ســم ال�سركـــة

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الرواد الوطنية للبال�ستيك ) رواد ( و�سركتها التابعة

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لت�سويق البرتوكيماويات 

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية الدولية للتطوير ال�سناعي املحدودة

100100ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية اخلليجية لتقنية البرتوكيماويات 

100100ذات م�سوؤولية حمدودة�سركة الت�سنيع الوطنية لال�ستثمارات ال�سناعية

8080ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سناعة البطاريات ) بطاريات (

7575ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة ال�سعودية للبويل اوليفينات 

74.9071.74ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية ل�سهر الر�سا�س )ر�سا�س( و�سركتها التابعة

6666ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم )كري�ستل( و�سركاتها التابعة

61.6661.66ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للت�سغيل واخلدمات ال�سناعية )خدمات(

وليفينات و�سركتها التابعة 60.4560.45م�ساهمة �سعودية�سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأ

57.9457.94ذات م�سوؤولية حمدودةال�سركة الوطنية للفح�س واالختبار الفني املحدودة )فح�س(

و�سط 57.9457.94ذات م�سوؤولية حمدودةتي يو يف – ال�سرق االأ

اأك�سيد  1، ا�ستحوذت ال�سركة الوطنية لثاين  اإي�ساح رقم  يف 15 مايو 2007م. وكما هو مبني يف 

التيتانيوم  ) كري�ستل ( من خالل �سركتها التابعة اململوكة بالكامل �سركة كري�ستل ان اورجانيك 

كيميكلز املحدودة على اأعمال ثاين اأك�سيد التيتانيوم عاملياً والتي تعمل حتت ميلينيوم ورلد وايد 

هولدجنز 3 من �سركة ليونديل كيميكال وامل�سار اليها فيما بعد »باال�ستحواذ«.

بلغ جمموع عملية اال�ستحواذ مبا يف ذلك النقد و�سايف االلتزامات املفرت�سة وكلفة العملية مبلغ 

6.7 مليار ريال �سعودي مت متويلها من خالل راأ�س املال املدفوع من ال�سركة مببلغ 1.312 مليون 

ريال �سعودي ومبلغ 3.075 مليون ريال �سعودي مبوجب ت�سهيالت بنكية رئي�سية م�سمونة.

مت قيد اال�ستحواذ على اأ�سا�س ال�سيطرة عن طريق ال�سراء. قامت �سركة كري�ستل ان اورجانيك 

�سول اململوكة  كيميكلز بتوزيع �سعر �سراء اال�ستحواذ على اأ�سا�س القيمة العادلة ل�سايف قيمة االأ

وااللتزامات املفرت�سة والتي ت�سري اإىل زيادة عن القيمة الدفرتية ال�سافية للن�ساط. مما نتج 

عنه حتقيق اأ�سول غري ملمو�سة خمتلفة و�سهرة.

وبناء عليه، فاإن تطبيق �سيا�سة حما�سبة ال�سراء �سوف ينتج عنه ا�ستهالكات واإطفاءات اأقل يف 

الفرتات امل�ستقبلية. بلغ جمموع قيمة اال�ستحواذ والتي تت�سمن النقد وااللتزامات املفرت�سة 

وكلفة العملية مبلغ 6.769 مليون ريال �سعودي )1.805 مليون دوالر اأمريكي( تقريبا مف�سلة 

على النحو التايل:

مباليني  الرياالت ال�سعودية

  4.360نقد

  2.248التزامات مفرت�سة

161  حقوق اقلية

  6.769اجمايل كلفة اال�ستحواذ
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�سول التي مت اال�ستحواذ عليها كما يف 15 مايو 2007 كما يلي: اإن القيمة املقدرة ل�سايف االأ

مباليني  الرياالت ال�سعودية

  2.883�سايف راأ�س املال العامل

  2.830ممتلكات ومن�ساآت ومعدات

  617موجودات غري ملمو�سة

  439�سهرة

6.769  

تقوم �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز باإدارة اأعمالها يف الربازيل من خالل �سركتها التابعة 

غري املبا�سرة »�سركة ملينيوم ان اورجانيك كيميكلز دو برازيل«، �سركة م�ساهمة عامة يتم تداول 

قلية فيها 28%. ويف 26 فرباير 2007م  اأ�سهمها يف �سوق اأ�سهم �سان باولو BOVESPA وح�سة االأ

عالم �سركاء  نظمه املطبقة يف الربازيل، قامت ال�سركة بن�سر اإعالن عن حدث هام الإ ووفقا لالأ

قلية و�سوق اأ�سهم �سان باولو BOVESPA  وهيئة �سوق املال الربازيلية)CVM( عن عملية  االأ

اال�ستحواذ.

جل عر�س  الحقاً لتاريخ اال�ستحواذ قدمت ال�سركة طلباً لهيئة �سوق املال الربازيلية )CVM( الأ

مناق�سة خا�سة وفقاً لتعميم هيئة �سوق املال الربازيلية )CVM( رقم 2/361. ويعتقد امل�ست�سار 

القانوين ل�سركة كري�ستل و�سركة كري�ستل ان اورجانيك كميكلز اأن هيئة �سوق املال الربازيلية 

�سوف ت�سدر تعميم ل�سالح ال�سركة.

تقديرات االدارة

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقاً للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها ا�ستخدام التقديرات 

واالفرتا�سات التي قد توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات واإي�ساحات املوجودات واملطلوبات 

تلك  وامل�سروفات خالل  يــرادات  االإ مبالغ  اإىل  اإ�سافة  املوحدة،  املالية  القوائم  بتاريخ  املحتملة 

حداث احلالية املتوفرة  الفرتة. وبالرغم من اأن هذه التقديرات مبنّية على اأف�سل املعلومات واالأ

دارة اإال اأن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن هذه التقديرات. لدى االإ

العرف املحا�سبي

تعد القوائم املالية  املوحدة وفقاً ملبداأ التكلفة التاريخية، فيما عدا اال�ستثمارات يف ال�سركات 

الزميلة حيث يتم احت�سابها على اأ�سا�س طريقة حقوق امللكية.

املبيعات

وتتحقق  العمالء  اىل  ت�سليمها  و مت  بها  فواتري  التي مت عمل  الب�ساعة  قيمة  املبيعات   متثل 

خ�سم  اأو  التجاري  اخل�سم  بعد  بال�سايف  وتظهر  العمالء  اىل  الب�ساعة  ت�سليم  عند  املبيعات 

الكميات.

لل�سركاء  مملوكة  تابعة  �سركات  خــالل  من  منتجاتها  بت�سويق  التابعة  ال�سركات  اإحــدى  تقوم 

)ون�سري لها هنا »بامل�سوقني«(. تتم املبيعات مبا�سرة اإىل العمالء النهائيني وكذلك اإىل امل�سوقني 
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يف اأوروبا. ت�سجل املبيعات التي تتم من خالل حمطات التوزيع التابعة للم�سوقني باأ�سعار مبدئية 

�سعار الفعلية امل�ستلمة من قبل امل�سوقني من عمالئهم  عند �سحن املنتجات، ويتم تعديلها اإىل االأ

ال�سركة  تعلم  عندما  التعديل  يتم  والت�سويق.  والتوزيع  ال�سحن  تكاليف  خ�سم  بعد  النهائيني 

بذلك.

امل�ساريف

منتجات  وبيع  لت�سويق  املنفقة  التكاليف  من  رئي�سي  ب�سكل  والت�سويق  البيع  م�ساريف  تتكون 

إدارية وعمومية. خرى كم�ساريف ا ال�سركات التابعة. ويتم ت�سنيف امل�ساريف االأ

تت�سمن امل�ساريف االدارية والعمومية امل�ساريف املبا�سرة وغري املبا�سرة والتي ال تتعلق ب�سكل 

إذا دعت  مبا�سر بتكلفة املبيعات وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها. ويتم توزيع امل�ساريف، ا

دارية والعمومية وتكلفة املبيعات على اأ�سا�س ثابت. احلاجة لذلك، بني امل�ساريف االإ

النقد وما يف حكمه

ال�سيولة  ذات  واال�ستثمارات  �سالمية  االإ املرابحات  وودائــع  النقد  حكمه،  يف  وما  النقد  يت�سمن 

العالية التي ميكن حتويلها اىل نقد خالل فرتة ثالثة �سهور اأو اأقل.

املخـزون

تظهر الب�ساعة ب�سعر الكلفة اأو �سايف القيمة امل�سرتدة اأيهما اأقل. ويتم حتديد كلفة الب�ساعة 

تامة ال�سنع وحتت الت�سنيع على اأ�سا�س طريقة املتو�سط املرجح، وتت�سمن كلفة املواد والعمالة 

خرى على  ون�سبة حمددة من امل�ساريف غري املبا�سرة، كما يتم تقييم جميع اأنواع الب�ساعة االأ

اأ�سا�س الكلفة الو�سطية املرجحة.

املمتلكات و املن�ساآت واملعدات

تظهر املمتلكات و املن�ساآت واملعدات بالكلفة بعد تنزيل اال�ستهالكات املرتاكمة. تعترب م�ساريف 

راأ�سمالية،  م�ساريف  فتعترب  التح�سينات  م�ساريف  اأما  إيرادية،  ا م�ساريفاً  وال�سيانة  �سالح  االإ

طريقة  با�ستعمال  وذلــك  املقدرة  العملية  حياتها  اأ�سا�س  على  اال�ستهالكات  احت�ساب  ويجري 

�سول هي : الق�سط الثابت. اإن احلياة العملية املقدرة للبنود الرئي�سية لهذه االأ

ال�سنوات

إن�ساءات  30 – 33مباين وا

5 - 20اآالت ومعدات

4 - 14عدد واأدوات

3 - 10اأثاث ومفرو�سات ومعدات مكتبية

4 - 5�سيارات

1.5مواد م�ساعدة ) حمفزة (
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التكاليف الدورية

�سالحات املرتتبة كجزء من اإ�سالحات جوهرية اأو  يجري ر�سملة تكاليف ال�سيانة الرئي�سية واالإ

اأعمال دورية لوحدات رئي�سية يف مرافق ال�سركات التابعة ويتم اإطفاوؤها با�ستخدام طريقة الق�سط 

الثابت خالل الفرتة لغاية االعمال الدورية القادمة واملقدرة من 18 �سهرا اىل 3 �سنوات. وتعترب هذه 

التكاليف �سرورية ل�سيانة ومتديد وحت�سني الطاقة الت�سغيلية ون�سب الكفاءة لوحدات االنتاج.

ا�ستثمار يف �سركات زميلة واأخرى

تظهر اال�ستثمارات يف ال�سركات اململوكة بن�سبة ال تقل عن 20 باملئة ولل�سركة تاأثري فعال عليها 

مبوجب طريقة حقوق امللكية بحيث تظهر اال�ستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك يف �سوء 

التغري يف ح�سة �سركة  الت�سنيع الوطنية يف �سايف اأ�سول ال�سركات امل�ستثمر بها، وي�سار اليها 

اأو خ�سائر  اأربــاح  الوطنية يف �سايف  الت�سنيع  إدراج ح�سة �سركة  ا انها �سركات زميلة. ويتم  على 

ال�سركات الزميلة لل�سنة يف قائمة الدخل  املوحدة.

تظهر اال�ستثمارات يف ال�سركات اململوكة بن�سبة تقل عن 20 باملئة من راأ�س مال ال�سركات غري 

املتداولة بالكلفة، ويتم تخفي�س القيمة اجلارية باالنخفا�س غري املوؤقت يف قيمتها. ويجري 

يرادات من هذه اال�ستثمارات عند االعالن عن توزيع االرباح. قيد االإ

ا�ستثمار يف �سندات تنمية حكومية

اال�ستحقاق.  تاريخ  اإىل  بها  ا�ستثمارات حمتفظ  تنمية حكومية  �سندات  اال�ستثمارات يف  متثل 

يراد وفقا ملبداأ اال�ستحقاق. ويتم تقييمها بطريقة التكلفة املطفاأة ويتحقق االإ

االنخفا�س يف قيمة املوجودات 

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل موحد، اإجراء مراجعة للقيمة الدفرتية للممتلكات و املن�ساآت 

واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة للتاأكد من وجود اأي دليل على وقوع اأي خ�سارة ناجتة عن انخفا�س 

�سل  يف قيمتها. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لذلك االأ

لتحديد حجم هذه اخل�سارة. ويف احلاالت التي ال ميكن فيها تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد 

�سل، تقوم ال�سركة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة القابلة لتوليد النقد التي  لذلك االأ

�سل.  إليها ذلك االأ ينتمي ا

�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد باأقل  ويف احلاالت التي يقدر فيها املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ

اأو الوحدة القابلة لتوليد  �سل  من قيمتــه الدفرتية، عندئذ تخف�س القيمة الدفرتية لذلك االأ

�سل م�سروفات  النقد اإىل القيمة القابلة لال�سرتداد لها، ويتم اإثبات خ�سائر االنخفا�س يف قيمة االأ

فوراً يف قائمة الدخل املوحدة. 

الدفرتية  القيمة  زيــادة  تتم  عندئذ  القيمة،  يف  االنخفا�س  خ�سارة  قيد  عك�س  الحقاً  مت  ما  إذا  وا

�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد اإىل القيمة املعدلة القابلة لال�سرتداد له، على اأال تزيد  لالأ

القيمة الدفرتية التي متت زيادتها عن القيمة الدفرتية التي كان من املفرت�س حتديدها فيما لو 
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�سل اأو الوحدة القابلة لتوليد النقد يف ال�سنوات  مل يتم اإثبات خ�سارة االنخفا�س يف قيمة ذلك االأ

إيرادات فوراً يف قائمة الدخل املوحد.  ال�سابقة. يتم اإثبات عك�س قيد خ�سارة االنخفا�س يف القيمة ا

اأ�سول غري ملمو�سة

�سول غري امللمو�سة بتكاليف احل�سول على قرو�س متويلية وتكاليف ت�سغيل برامج  تتمثل االأ

حا�سب اآيل وتكاليف التاأ�سي�س وما قبل الت�سغيل و�سهرة وتكاليف البحث والتطوير والعالمات 

التجارية والتقنية وعالقات العمالء.

فرتة  على  وذلــك  الثابت  الق�سط  طريقة  با�ستعمال  التمويلية  القرو�س  تكاليف  اإطــفــاء  يتم 

القرو�س.

الثابت على فرتة  الق�سط  با�ستعمال طريقة  يل  االآ برامج احلا�سب  ت�سغيل  تكاليف  اإطفاء  يتم 

خم�س �سنوات من تاريخ االنتهاء من الت�سغيل الكامل.

تتمثل تكاليف التاأ�سي�س وما قبل الت�سغيل باأتعاب املحامني املتعلقة بت�سجيل ال�سركات وم�ساريف 

ت�سغيل جتريبي وم�ساريف توظيف ورواتب املوظفني الذين �ساركو يف التجهيز لعمليات االنتاج، 

ويتم اإطفاء هذه التكاليف باإ�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات.

يتم حتميل تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل خالل الفرتة التي يتم تكبدها، فيما 

عدا امل�ساريع الوا�سحة واملحددة والتي ميكن تغطية تكاليف التطوير املتعلقة بها خالل الن�ساط 

التجاري الذي �سوف ينتج عنها. وتعترب تكاليف التطوير يف هذه احلالة موجودات غري ملمو�سة 

ويتم اإطفاوؤها با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على فرتة 7 �سنوات.

موجودات  ل�سايف  العادلة  القيمة  يف  ال�سركة  ح�سة  على  اال�ستثمار  كلفة  زيــادة  ال�سهرة  متثل 

ال�سركة امل�ستثمر بها بتاريخ اال�ستحواذ.

يتم قيا�س ال�سهرة يف تاريخ قائمة كل مركز مايل لتحديد وجود اأي موؤ�سر النخفا�سها. يف حال 

القابلة لال�سرتداد ويتم قيد خ�سارة  القيمة  ال�سهرة اىل  املوؤ�سر يتم تخفي�س  وجود مثل هذا 

االنخفا�س يف قائمة الدخل املوحدة.

ان اال�سم التجاري ل�سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكال املحدودة يعترب اأ�ساًل غري ملمو�س 

قل �سنويا اأو يف حال  بعمر غري حمدد وال يتم اطفاءه بداًل من ذلك يتم قيا�س الهبوط على االأ

ظهور موؤ�سر على الهبوط.

�سول غري امللمو�سة االخرى بالكلفة او الكلفة بعد االطفاء وتتكون ب�سكل رئي�سي من  تظهر االأ

�سول با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت  براءات االخرتاع وتكاليف الرخ�س. يتم اطفاء هذه االأ

تفاقيات ذات العالقة، اأيهما اأقل. على اأ�سا�س حياتها العملية املقدرة اأو مدة االإ

تكاليف املعاجلة البيئية

يتم قيد النفقات املتوقعة املتعلقة بالتحري ومعاجلة املواقع امللوثة والتي ت�سمل مواقع امل�سانع 

اأن  املحتمل  من  يكون  عندما  م�ستحقة  كم�ساريف  اأخــرى،  اإ�سالح  ومواقع  وال�سابقة  احلالية 

مكان تقدير مبلغ هذا االلتزام ب�سكل معقول. فقط يتم خ�سم  يرتتب على ذلك التزاما وباالإ

العمليات املتوا�سلة وتكاليف الرقابة التي باالمكان حتديد توقيتها بيقني معقول اإىل القيمة 

مور والتي ال ميكن تقديرها  احلالية. كما ان التكاليف القانونية امل�ستقبلية املرتبطة بهذه االأ

عموماً لي�ست مدرجة �سمن هذه االلتزامات.
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تكاليف االقرتا�س

ن�ساء  ن�ساء ل�سركة تابعة خالل فرتة االإ تتم ر�سملة تكاليف االقرتا�س املتعلقة مبا�سرة بامل�سروع قيد االإ

يرادات املتحققة من ا�ستثمار مبالغ مقرت�سة  اإىل اأن ي�سبح جاهزاً لال�ستعمال. هذا ويتم خ�سم االإ

ن�ساء، من تكاليف االقرتا�س التي يتم ر�سملتها. حمددة بانتظار �سرفها على امل�سروع قيد االإ

جنبية حتويل العمالت االأ

عند  ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  ال�سعودي  الريال  اإىل  جنبية  االأ بالعملة  املعامالت  حتويل  يتم 

تاريخ  يف  كما  جنبية  االأ بالعمالت  املالية  واملطلوبات  املــوجــودات  حتويل  ويتم  املعاملة.  اإجــراء 

�سعار ال�سائدة يف نهاية ال�سنة. اإن املكا�سب  قائمة املركز املايل املوحدة اإىل الريال ال�سعودي باالأ

قائمة  �سمن  إدراجــهــا  ا يتم  جنبية  االأ العمالت  حتويل  اأو  الت�سديدات  عن  الناجتة  واخل�سائر 

الدخل املوحدة.

عند التوحيد يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املالية لل�سركات التابعة و التي تظهر  بالعمالت 

�سعار ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل  املوحدة يف  جنبية  اإىل الريال ال�سعودي باالأ االأ

يرادات و امل�ساريف على اأ�سا�س متو�سط اأ�سعار التحويل لل�سنة. يتم ت�سنيف  حني يتم حتويل االإ

خرى. الفروقات يف حقوق امللكية �سمن االحتياطيات االأ

  

تعوي�سات ال�سرف من اخلدمة

يتم اال�ستدراك لتعوي�سات ال�سرف من اخلدمة يف القوائم املالية املوحدة وفقا ملتطلبات نظام 

العمل ال�سعودي على اأ�سا�س الفرتة التي اأم�ساها املوظف يف خدمة ال�سركة او ال�سركات التابعة 

لها كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.

الزكاة و �سريبة الدخل 

طبقا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية، يتم اال�ستدراك للزكاة وفقا ملبداأ 

اال�ستحقاق. ويتم احت�ساب خم�س�س الزكاة على اأ�سا�س الوعاء الزكوي ويجري ت�سجيل اأية فروقات 

بني املخ�س�س والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اإقفال املخ�س�س.

وفقا  ال�سعودية  العربية  اململكة  خارج  التابعة  ال�سركات  على  الدخل  ل�سريبة  اال�ستدراك  يتم 

لقوانني ومعدالت ال�سريبة يف هذه البلدان حيث توجد االعمال ويتم حتقيق الربح. 

ان �سرائب الدخل املوؤجلة تعك�س �سايف تاأثريات ال�سريبة للفروقات املوؤقتة بني القيم الدفرتية 

غرا�س �سريبة الدخل. كما تعك�س �سايف تاأثريات  للموجودات واملطلوبات والقيم امل�ستخدمة الأ

ال�سريبة ل�سايف اخل�سارة الت�سغيلية املدورة.

يجار عقود االإ

يجار حتويل جوهري  إذا ترتب على عقد االإ يجار كعقود اإيجار راأ�سمايل ا يتم ت�سنيف عقود االإ

يجار  �سل مو�سوع العقد اإىل امل�ستاأجر. ويتم ت�سنيف عقود االإ ملنافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأ

خرى كعقود اإيجار ت�سغيلي. االأ
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بالقيمة  لل�سركة  كاأ�سل  إثباتها  ا يتم  الراأ�سمايل  يــجــار  االإ عقود  مبوجب  اململوكة  �ــســول  االأ اإن 

يجار،  �سل يف تاريخ ن�سوء االإ يجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ دنى لدفعات االإ احلالية للحد االأ

اأيهما اأقل.

يجار والقيمة احلالية  اإن تكاليف التمويل، والتي متثل الفرق بني جمموع التزامات عقود االإ

يجار، اأيهما  �سل يف تاريخ ن�سوء االإ يجار اأو القيمة ال�سوقية العادلة لالأ دنى لدفعات االإ للحد االأ

يجار للو�سول اإىل معدل حتميلي  اأقل، يتم حتميلها على قائمة الدخل املوحدة خالل فرتة االإ

ثابت للمبالغ املتبقية لاللتزامات لكل فرتة حما�سبية.

يتم حتميل االيجارات امل�ستحقة مبوجب عقود االيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل خالل فرتة 

عقد االيجار الت�سغيلي با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. ويف حالة عقود االيجار الت�سغيلي فاإن 

�سل مو�سوع العقد تبقى على املوؤجر. جميع منافع وخماطر امللكية املتعلقة باالأ

دوات املالية وحما�سبة تغطية املخاطر م�ستقات االأ

جزاء  املالية لتغطية تعر�سها الأ دوات  التابعة املوحدة م�ستقات االأ ال�سركة و �سركاتها  ت�ستخدم 

معينة من خماطر ن�سب الفوائد الناجتة عن الن�ساطات التمويلية، وت�سنفها كتغطية خماطر 

التدفقات النقدية للوقاية من خماطر ن�سب الفوائد. ويخ�سع ا�ستخدام امل�ستقات املالية ل�سيا�سات 

ال�سركة املعتمدة من قبل جمل�س االدارة، والتي تقدم مباديء خطية متعلقة با�ستخدام م�ستقات 

غرا�س  دارة املخاطر. ال ت�ستخدم ال�سركة امل�ستقات املالية الأ مالية تتفق مع ا�سرتاتيجية ال�سركة الإ

قيا�سها  ويعاد  العقد،  تاريخ  يف  العادلة  بالقيمة  مبدئيا  املالية  امل�ستقات  قيا�س  ويتم  امل�ساربة. 

بالقيمة العادلة يف تاريخ الفرتات املالية الالحقة.

خماطر  لتغطية  امل�سنفة  املالية  االدوات  مل�ستقات  العادلة  القيمة  يف  بالتغري  االعـــرتاف  يتم 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية والتي مت حتديدها على اأنها تغطية فعالة، ويتم اظهارها �سمن 

تغطية  اأدت  إذا  ا املــوحــدة.  الدخل  قائمة  يف  الفعال   غري  اجلــزء  اثبات  ويتم  امل�ساهمني،  حقوق 

التدفقات النقدية الرتباط موؤكد اأو عملية متوقعة لالعرتاف مبوجودات اأو مطلوبات، عندئذ 

إثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني  إو اخل�سارة على امل�ستقة املالية التي �سبق واإن مت ا إدراج الربح ا يتم ا

تــوؤدي  ال  التي  املالية  للم�ستقات  بالن�سبة  اأمــا  واملطلوبات،  املــوجــودات  لتلك  االويل  القيا�س  يف 

إثباتها يف  ا اأو مطلوبات، فان املبالغ املوؤجلة يف حقوق امل�ساهمني يتم  اىل االعرتاف مبوجودات 

بيان الدخل يف نف�س الفرتة التي ينتج فيها تاأثري من اأداة تغطية املخاطر على �سايف الربح او 

إثبات التغري  ا اخل�سارة. بالن�سبة للم�ستقات املالية التي ال تتاأهل ملحا�سبة تغطية املخاطر، يتم 

يف قيمتها العادلة يف بيان الدخل عند ظهورها. يتم التوقف عن اتباع حما�سبة تغطية املخاطر 

داة موؤهلة  إلغائها اأو تنفيذها اأو عندما مل تعد تلك االأ عند انتهاء �سريان اأداة التغطية اأو بيعها اأو ا

ملحا�سبة تغطية املخاطر.

اأداة تغطية خماطر  الناجمة عن  اأو اخل�سارة املرتاكمة  بالربح  الوقت يتم االحتفاظ   يف ذلك 

إثباتها �سمن حقوق امل�ساهمني حلني حدوث العملية املتوقعة. ويف  التدفقات النقدية التي مت ا

املثبت  املرتاكمة  اأو اخل�سارة  الربح  املغطاة، يتم حتويل �سايف  العملية  حالة عدم توقع حدوث 

�سمن حقوق امل�ساهمني اىل قائمة الدخل للفرتة.
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3 -  النقد وما في حكمه
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

ر�سدة لدى البنوك 447.051  518.310النقد واالأ

948.105  1.691.039مرابحات 

2.209.3491.395.156  

4 -  المدينــون
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  469.199  1.487.236جتاريون

  520.325  534.418املطلوب من جهة ذات عالقة – اإي�ساح 28

) 6.906() 20.424(ا�ستدراك ديون م�سكوك يف حت�سيلها

2.001.230  982.618  

 

 934 مببلغ  التجاريون  املدينون  ر�سيد  زاد  فقد   3 هولدينجز  ميلينيوم  �سركة  لتملك  نتيجة 

مليون رياال.

5 -  المخــزون
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  103.998  1.044.628ب�ساعة تامة ال�سنع

  159.104  476.788مواد خام

  221.777  432.544لوازم وقطع غيار

  14.157  130.692ب�ساعة حتت الت�سنيع

2.084.652  499.036  

 

نتيجة لتملك �سركة ميلينيوم هولدينج 3 فقد زاد ر�سيد املخزون مببلغ 1.560 مليون رياال.
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6 -  المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  52.37232.548  م�ساريف مدفوعة مقدماً

  89.208134.748  دفعات مقدمة ملوردين

  56.69118.026  تاأمينات م�سرتدة

إيرادات م�ستحقة   20.2812.803  ا

  10.12810.182  ذمم موظفني

  184.74127.208  اأر�سدة مدينة اأخرى

413.421  225.515  

7 -  االستثمار في الشركات الزميلة واألخرى
خرى كما يف 31 دي�سمرب مما يلي : يتكون ر�سيد اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة واالأ

باآالف الرياالت ال�سعودية

20072006ن�سبة امللكية

يثيلني والبويل اإيثيلني   2.053.140-75ال�سركة ال�سعودية لالإ

  111.347  34.2165.125بي ماك�س ري�سور�سز ان ال ) بي ماك�س (

  104.942  35.46112.276ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن ) معدنية (

  20.090  32.3328.638ال�سركة الوطنية للمحافظة على البيئة ) بيئة (

  24.546  42.621.277ال�سركة الوطنية ملواد التعبئة ) وطن باك (

غ�سية ال�سناعية   4.900-70�سركة الرواد لالأ

-  99.756.500�سركة مكا�سب ال�سعودية الدولية للتجارة وال�سناعة

-  99.75500�سركة الت�سنيع الوطنية للبرتوكيماويات

  2.318.965  334.316جمموع اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة

  164.118  163.643ا�ستثمارات يف �سركات اأخرى

  2.483.083  497.959جمموع اال�ستثمار يف ال�سركات الزميلة واالخرى

ال�سعودية  ال�سركة  يف   %75 بن�سبة  باال�ستثمار  وليفينات  لالأ وال�سحراء  الت�سنيع  �سركة  قامت 

إيثيلني ) �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة ( والتي يبلغ راأ�سمالها 2.737 مليون  يثيلني والبويل ا لالإ

لل�سركة  مالية  اأول فرتة  لكون  بالكلفة  2006م  �سنة  اال�ستثمار يف  قيد  �سعودي، حيث مت  ريــال 

إيثيلني تنتهي يف 31 دي�سمرب 2007م. وبناًء على ذلك مت توحيدها  يثيلني والبويل ا ال�سعودية لالإ

يف �سنة 2007م. 
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مشاريع قيد االنشاء   - 10
يتكون ر�سيد امل�ساريع قيد االن�ساء كما يف 31 دي�سمرب مما يلي:    

باآالف الرياالت ال�سعودية

20072006

يثيلني والبويل اإيثيلني -  6.809.311م�سروع االإ

  69.292  51.628اخرى

6.860.939  69.292  

إيثيلني  يثيلني والبويل ا ن�ساء بالتكاليف التي حتملتها ال�سركة ال�سعودية لالإ يتمثل م�سروع قيد االإ

إيثيلني وملحقاته يف مدينة اجلبيل ال�سناعية باململكة العربية  يثيلني والبويل ا ن�ساء م�سنع االإ الإ

ن�ساء مبوجب عقود  31 دي�سمرب 2007م من تكاليف االإ ال�سعودية، وتتكون كلفة امل�سروع كما يف 

ليعمل وفق  املطلوب  وبال�سكل  املوقع  �سل يف  االأ بتح�سري  تتعلق  تكاليف مبا�سرة  واأيــة  متفرقة 

الغر�س املحدد له من قبل االدارة. ت�سمل التكاليف املبا�سرة تكاليف املوظفني وتكاليف جتهيز 

املوقع، وتكاليف الرتكيب، ور�سوم الرتخي�س، والر�سوم املهنية وتكاليف االقرتا�س بعد خ�سم 

عوائد املبالغ امل�ستثمرة منها وب�سكل موؤقت حلني �سرفها على امل�سروع. و من املتوقع االنتهاء من 

إن�ساء امل�سنع خالل الربع الثالث من �سنة 2008م و البدء باالنتاج التجاري خالل �سنة 2009م،  ا

وذلك بعد اجتياز عملية الت�سغيل والفح�س التجريبي وقبول اأعمال املقاول الرئي�سي.

بلغت م�ساريف التمويل التي مت ر�سملتها خالل ال�سنة مبلغ 166.4 مليون ريال �سعودي.

11 -  موجودات أخرى غير متداولة
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

-42.386  موجودات �سندوق التقاعد

-27.656  �سريبة دخل موؤجلة

-71.513  اأخرى

  141.555-

تسهيالت قصيرة األجل   - 12
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  17.181-�سحب على املك�سوف

جل   460.244267.624  قرو�س ق�سرية االأ

  8.4442.136  اأوراق دفع 

  468.688286.941  

اإن هذه الت�سهيالت �سادرة مقابل �سمانات �سخ�سية من ال�سركاء يف ال�سركات التابعة و�سندات 

مر. كما اأن بع�س الت�سهيالت لل�سركات التابعة م�سمونة من �سركة الت�سنيع الوطنية بن�سبة  الأ

م�ساهمة ال�سركة يف هذه ال�سركات.
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13 -  قروض طويلة األجل
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  1.010.500567.990�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

  9.383.1721.712.788بنوك جتارية 

10.393.6722.280.778  

  403.661426.575ينزل : اجلزء املتداول

9.990.0111.854.203  

يتم ت�سديد قرو�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي على اأق�ساط ن�سف �سنوية غري مت�ساوية 

تبداأ بتواريخ خمتلفة. وقد مت ت�سديد نفقات التمويل مقدماً واعتربت م�ساريف راأ�سمالية يتم 

اطفاوؤها على فرتات القرو�س. كما يتم ت�سديد القرو�س التجارية على اأق�ساط غري مت�ساوية 

وحت�سب نفقات التمويل ح�سب املعدالت ال�سائدة يف ال�سوق.

بتاريخ  15 مايو 2007م اأبرمت �سركة كري�ستل عرب �سركتها التابعة اململوكة بالكامل من قبل 

مان مببلغ 3.300 مليون ريال  �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز ت�سهيالت ائتمانية بالغة االأ

�سعودي )880 مليون دوالر اأمريكي( �سحب منها مبلغ 3.075 مليون ريال �سعودي لتمول عملية 

ي�ساح 2. وهذه الت�سهيالت االئتمانية عبارة عن: اال�ستحواذ جزئياً، كما هو مبني يف االإ

وىل وت�سمل ت�سهيالت ائتمانية دوارة مببلغ 375  إتفاقية ائتمانية حلق احتجاز من الدرجة االأ اأ (  ا

مليون ريال �سعودي ) 100 مليون دوالر اأمريكي( ت�ستحق بتاريخ 15 مايو 2012 ومبلغ 2.063 مليون 

جل ي�ستحق بتاريخ 15 مايو 2014م. ريال �سعودي ) 550 مليون دوالر اأمريكي ( قر�س طويل االأ

ب ( اتفاقية ائتمانية حلق احتجاز من الدرجة الثانية وت�سمل 863 مليون ريال �سعودي ) 230 

جل ي�ستحق بتاريخ 15 نوفمرب 2014م. مليون دوالر اأمريكي ( قر�س طويل االأ

من  �سمانات  رهــن  خــالل  من  وم�سمونة  مكفولة  االئتمانية  الت�سهيالت  التزامات  جميع  ان 

ان  �سركة كري�ستل  تابعة مهمة. ولدى  �سركة  اورجانيك كيميكلز وكل  ان  �سركة كري�ستل  قبل 

اورجانيك كيميكلز احلق يف اأي وقت باأن تدفع مقدماً اأي جزء من الت�سهيالت االئتمانية �سواء 

كلياً اأو جزئياً، وذلك ا�ستناداً اإىل ن�سو�س معينة كما هو مبني يف اتفاقيات االئتمان ذات ال�سلة 

وبن�سبة 100% من املبلغ الرئي�سي. اأي�سا حتتوي الت�سهيالت االئتمانية على بع�س �سروط دفعات 

إتفاقيات االئتمان ذات ال�سلة. إلزامية كما هو مبني يف ا مقدمة ا

إيثيلني بالتوقيع على اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة  يثيلني والبويل ا قامت ال�سركة ال�سعودية لالإ

من البنوك من خالل و�سيط اإقرا�س. بلغ جمموع هذه الت�سهيالت مبلغ 6.575 مليون ريال �سعودي 

) 854 مليون دوالر اأمريكي و610 مليون يورو ( على �سكل قر�س للم�سروع مببلغ 328 مليون ريال 

واآخــر بغر�س  544 مليون ريال �سعودي ميثالن قر�س ي�ستخدم عند الطلب  واآخــر مببلغ  �سعودي 

إيثيلني ب�سحب  يثيلني والبويل ا متويل راأ�س املال العامل على التوايل. قامت ال�سركة ال�سعودية لالإ

مبلغ 4.672 مليون ريال �سعودي من القر�س حتى نهاية ال�سنة .هذا و يتم  �سـداد القر�س على 22 

ق�سط ن�سف �سنوي ابتداء من 30 يونيو اأو 31 دي�سمرب وذلك يف الفرتة الواقعة بعد �ستة اأ�سهر من 

قل اأو 31 دي�سمرب 2010م اأيهما ي�ستحق اأوال. هذا ومن املتوقع اكتمال امل�سروع  انتهاء امل�سروع على االأ

خالل �سنة 2009م ولذلك ال توجد اأي دفعات م�ستحقة  خالل االثنى ع�سر �سهراً التالية.

إيثيلني يف اتفاقية تقلب ن�سب الفوائد مع بنوك جتارية  يثيلني والبويل ا دخلت ال�سركة ال�سعودية لالإ
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حملية واجنبية للحد من تاأثري خطر التعر�س لتقلبات اأ�سعار الفوائد مببالغ تقديرية ترتاوح من 21 

مليون دوالر اأمريكي اىل 127 مليون دوالر اأمريكي ومن 29 مليون يورو اىل 102 مليون يورو وبدون اأي 

عالوة. ن�سبة الفائدة االختيارية هي 5.19 % و 3.80 % �سنويا لقرو�س الدوالر االمريكي واليورو على 

التوايل، ومت تطبيقها فعليا من دي�سمرب 2006م على اأ�سا�س ربع �سنوي لغاية  �سهر مار�س 2015م.  

الت واملعدات اخلا�سة ببع�س  وقد مت احل�سول على القرو�س طويلة االجل مقابل رهن املمتلكات واالآ

ال�سركاء بن�سبة م�ساهمة كل �سريك يف  التابعة، وبع�سها ب�سمانات �سخ�سية واعتبارية من  ال�سركات 

هذه ال�سركات. تت�سمن اتفاقيات بع�س هذه القرو�س �سروط تتعلق باالحتفاظ بن�سب مالية معينة 

خالل فرتة االقرتا�س.

جل من بنوك خمتلفة والتي تت�سمن متويل  كما ح�سلت �سركة كري�ستل على ت�سهيالت بنكية طويلة االأ

ريال  مليار   1.2 مببلغ  الطلب  حتت  دفــع  اأوراق  ب�سمان  �سعودي  ريــال  مليون   1.637 مببلغ  اإ�سالمي 

�سعودي موقعة من قبل كري�ستل. ان هذه الت�سهيالت تت�سمن بع�س التعهدات املالية والتي من �سمنها 

2007م وافق �سندوق  اأبريل   1 اأدنــى للرافعة املالية. ويف  اأدنــى من حقوق امللكية وحد  االحتفاظ بحد 

إيثيلني قر�س مببلغ 400 مليون  يثيلني والبويل ا اال�ستثمارات العامة على منح ال�سركة ال�سعودية لالإ

دوالر اأمريكي )1.500 مليون ريال �سعودي( ب�سعر فائدة اليبور زائدا 0.5 0/0 وي�ستحق ال�سداد على 13 

ق�سط ن�سف �سنوي مت�ساوي. هذا ومل يتم �سحب اأي مبلغ من القر�س كما يف 31 دي�سمرب 2007.

14 -  دائنـــون
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  1.113.053152.166  جتاريون

  6.6411.516  اأطراف ذات عالقة

  2.251-مقاولون

  6.5057.134  اآخرون

  1.126.199163.067  

نتيجة لتملك �سركة ميلينيوم هولدجنز 3 فقد زاد ر�سيد الدائنون مببلغ 958 مليون رياال.

15 -  مطلوبات مستحقة وأخرى
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  715.799187.856  مطلوبات م�ستحقة

  58.69150.424  خم�س�س الزكاة 

  40.11337.789  توزيعات اأرباح

  355.99128.331  ذمم دائنة اأخرى 

  11.53911.589  خم�س�سات اأخرى

  171.30716.757  مزايا موظفني م�ستحقة

  1.353.440332.746  

امل�ستحقة واأخــرى مببلغ  3 فقد زاد ر�سيد املطلوبات  نتيجة لتملك �سركة ميلينيوم هولدينج 

587 مليون رياال.
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16 -  االرتباطات بموجب عقود إيجار رأسمالي
تي : يجار الراأ�سمالية يف االآ يجار مبوجب عقود االإ دنى لدفعات االإ تتمثل االلتزامات باحلد االأ

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

2007

      -خالل �سنة

98.438�سنتني

147.656ثالث �سنوات

164.063اربع �سنوات

164.063خم�س �سنوات

738.280اأكرث من 5 �سنوات

يجار دنى لدفعات االإ 1.312.500�سايف احلد االأ

     -ينزل : اجلزء املتداول

1.312.500

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

2007

39.791تكاليف عقود اإيجار راأ�سمالية �سجلت كم�ساريف  خالل ال�سنة

ا�ستئجار  إعــادة  وا بيع  اتفاقية  اأوليفينات يف  للبويل  ال�سعودية  ال�سركة  2007، دخلت  عام  خالل 

املوجودات مبوجب  بيع  الناجتة عن  الدفرتية  القيمة  وبلغ �سايف  املمولني.  مع جمموعة من 

االتفاقية املذكورة اأعاله مبلغ 301.9 مليون دوالر اأمريكي ) 1.132 مليون ريال �سعودي ( وقد 

مت ا�ستئجارها مببلغ 350 مليون دوالر اأمريكي ) 1.312 مليون ريال �سعودي (. اإن الفرق بني 

املتح�سل من عملية البيع و�سايف القيمة الدفرتية والبالغ 48.1 مليون دوالر امريكي )180.2 

مليون ريال �سعودي( �سيتم اطفاوؤه على مدة عقد االيجار. هذا و�سوف يتم �سداد دفعات االيجار 

ابتداء من 31 مار�س 2009م وي�ستحق اآخر ق�سط يف 31 مار�س 2015م.

تتطلب اتفاقية البيع واإعادة اال�ستئجار مع ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات االلتزام ببع�س 

ال�سروط املالية مبا يتعلق باملحافظة على تغطية التكاليف التمويلية وتغطية خدمات التمويل 

ر�سدة النقد والقيود على مبالغ املديونية املالية. قامت ال�سركة بتوقيع �سندين  دنى الأ واحلد االأ

�سول امل�ستاأجرة �سمن اتفاقية البيع واإعادة اال�ستئجار املذكورة اأعاله مببلغ 350  مر مقابل االأ الأ

80.3 مليون  مليون دوالر اأمريكي و21.4 مليون دوالر اأمريكي )1.312 مليون ريال �سعودي و 

املمولني  نف�س جمموعة  اأخــرى مع  باتفاقية  ال�سركة  دخلت  كما  التوايل.  على  �سعودي(  ريــال 

مببلغ 50 مليون دوالر اأمريكي )187.5 ريال �سعودي(. كما يف 31 دي�سمرب 2007، االتفاقية مل 

ت�ستخدم بعد.

باال�سافة اىل االتفاقية اأعاله، دخلت ال�سركة ال�سعودية للبوىل اأوليفينات يف اتفاقية مرابحة 

املمولني.  جمموعة  نف�س  مع  �سعودي(  ريــال  مليون   656.3( اأمريكي  دوالر  مليون   175 مببلغ 

دفعات املرابحة تبداأ بتاريخ 31 مار�س 2009م واآخر تاريخ لل�سداد هو 31 مار�س 2015م. وتتطلب 

تغطية  على  باملحافظة  يتعلق  فيما  املالية  بال�سروط  االلــتــزام  ال�سركة  من  املرابحة  اتفاقية 

ر�سدة النقد والقيود على مبالغ  دنى الأ التكاليف التمويلية وتغطية خدمات التمويل واحلد االأ

املديونية املالية. كما يف 31 دي�سمرب 2007م، االتفاقية مل ت�ستخدم بعد. 
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17 -  مطلوبات اخرى
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

-484.092منافع ما بعد التقاعد ) اإي�ساح 18 (

-58.428امل�سوؤولية البيئية

-14.256تاأمني

إيرادات موؤجلة 1.954ا

-263.934اأخرى

822.664-

اإن املطلوبات االخرى ناجتة عن متلك �سركة ميلينيوم هولدجن 3.

18 -  التقاعد والفوائد االخرى ما بعد التقاعد
قامت �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز بتحديد خطط التقاعد باملزايا، والتي ت�سمل املوظفني 

مريكية، واملحولني ب�سكل دائم من اأماكن عاملية، وامل�سمولني بخطط تقاعد  يف الواليات املتحدة االأ

مريكية. وتبنى فوائد  تنفيذية مكملة )SERP( وموظفني يف عدد من الدول خارج الواليات املتحدة االأ

التقاعد عموما على �سنوات خدمة معتمدة ومتو�سط تعوي�س كما هو حمدد يف ن�سو�س اخلطط ذات 

إ�سهامات اإىل  ال�سلة. متول �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز خططها خارج اأمريكا وداخلها عرب ا

دنى متطلبات التمويل كما جاء يف القانون املعمول به. �سناديق ودائع تكون عموما خا�سعة الأ

ان خطط التقاعد التنفيذية املكملة )SERP( وخطط التحويالت الدائمة متول من خالل اأ�سول 

واأ�سول  الفوائد  التزامات  جميع  قيا�س  تاريخ  اإن  كيميكلز.  اورجانيك  ان  كري�ستل  ل�سركة  عامة 

�سافة اىل خطط التقاعد  اخلطط لدى �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلزهو 31 دي�سمرب. باالإ

بعد  ما  فوائد  خطط  كيميكلز  اورجانيك  ان  كري�ستل  �سركة  ترعى  مريكيني،  االأ املوظفني  جل  الأ

التقاعد، وهي التي توفر التاأمني الطبي وعلى احلياة ملعظم املوظفني ومن يعولون.

خرى ما بعد التقاعد لدى �سركة كري�ستل ان اورجانيك  ان م�سوؤولية الفوائد امل�ستحقة والفوائد االأ

كيميكلز االمريكية، وخطط التحويالت الدائمة وخطط التقاعد التنفيذية املكملة وفوائد تقاعد 

جل يف قائمة املركز املايل املوحدة. غري االمريكيني تكون مدرجة يف مطلوبات اأخرى طويلة االأ

كما يف 31 دي�سمرب 2007م، فاإن الدفعات امل�ستقبلية املتوقعة للمنافع ل�سركة كري�ستل ان اورجانيك 

تقاعد  وخطط  املكملة  التنفيذية  التقاعد  وخطط  الدائم  التحويل  وخطط  االمريكية  كيميكلز 

خارج الواليات املتحدة االمريكية والتي متثل اخلدمات امل�ستقبلية املتوقعة بال�سكل املنا�سب، تكون 

على النحو التايل:
         

منافع �سندوق التقاعد مباليني الرياالت ال�سعودية

200875.00  

200986.25  

201078.75  

201186.25  

201293.75  

  2013493.00 اىل 2017

اأمريكية حمددة ملوظفني  إ�سهام  ا ترعى �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز خطط ادخارات 

موؤهلني حتدد م�ساهمة �ساحب العمل ن�سبة اأق�ساها  75% من اأول 6% من م�ساهمة املوظف.
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19 -  تعويضات الصرف من الخدمة
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  48.738 54.849الر�سيد يف 1 يناير

) 6.021       ()3.176(امل�سدد خالل ال�سنة

  14.198 19.454املحمل لل�سنة

) 2.066       ( -تعديل ما يخ�س ال�سركة التابعة امل�ستبعدة

  71.12754.849الر�سيد يف 31 دي�سمرب

20 -  ضريبة الدخل على الشركات التابعة
اإن �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز هي �سركة يف جزر الكيمن ولهذا لي�ست خا�سعة ل�سريبة 

الدخل يف جزر الكيمن. تعمل �سركة كري�ستل ان اورجنك كيميكلز من خالل عدة �سركات تابعة 

معدالت  قوانني  على  بناء  الدخل  ل�سرائب  اال�ستدراك  ويتم  العامل.  عرب  الــدول  من  عدد  يف 

عمال ويكت�سب الدخل. لي�ست هناك عالقة متوقعة بني  ال�سرائب يف الدول التي متار�س فيها االأ

اأو اخل�سارة قبل �سرائب الدخل الن الدول  اأو الفائدة من �سرائب الدخل والربح  اال�ستدراك 

ال�سريبة  اأنظمة �سرائب تتنوع لي�س فقط فيما يتعلق بن�سبة  ال�سركة متتلك  التي تعمل فيه 

اال�سمية ولكن اأي�سا على �سوء تواجد االقتطاعات واالعفاءات والفوائد االخرى.

فيما يلي �سرائب الدخل على ال�سركات التابعة ل�سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز :

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

-2.824  املخ�س�س لل�سنة

-) 43.722 (املخ�س�س املوؤجل ) مزايا (

-) 40.898 (املخ�س�س الكلي ) مزايا ( ل�سرائب الدخل

وكجزء من اقتناء ملينيوم ان اورجانيك من ليونديل وكما هو مبني يف اإي�ساح رقم 2 فاإن اأي 

التزامات �سريبية للفرتة ما قبل االقتناء �سوف يتم تعوي�سها من ليونديل.

اإن �سرائب الدخل املوؤجلة تعك�س �سايف تاأثريات ال�سريبة للفروقات املوؤقتة بني القيم الدفرتية 

غرا�س �سريبة الدخل. كما تعك�س �سايف تاأثريات  للموجودات واملطلوبات والقيم امل�ستخدمة الأ

ال�سريبة للخ�سارة الت�سغيلية املدورة.

21 -  الزكــاة
تقوم ال�سركة و�سركاتها التابعة وهي �سركة م�ساهمة �سعودية و�سركات ذات م�سوؤولية حمدودة 

والدخل  الزكاة  م�سلحة  اإىل  والزكوية  ال�سريبية  واإقراراتها  املالية  قوائمها  بتقدمي  �سعودية 

ب�سكل اإفرادي.

اإن العنا�سر الرئي�سية لوعاء الزكاة واملتعلقة بح�سابات �سركة الت�سنيع الوطنية هي كما يلي:
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) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  2.330.491 2.330.491راأ�س املال

  101.820 171.130احتياطي نظامي

  2.053.324 2.053.324عالوة اإ�سدار

  391.253 778.822اأرباح م�ستبقاة

) 13.135       ()45.055(اخل�سارة ال�سافية املعدلة

  20.329 29.328خم�س�سات 

جل   200.000 -قرو�س طويلة االأ

) 57.947       ()57.929(ممتلكات ومعدات

) 3.073.583  ()3.368.789(ا�ستثمارات

) 69.292       ()51.628(م�ساريع قيد التطوير

) 1.672.317  ()1.672.317(اأ�سول غري ملمو�سة

  210.943 167.377وعاء الزكاة

مت تعديل بع�س هذه املبالغ للو�سول اىل الزكاة املحملة لل�سنة.

ان حركة خم�س�س الزكاة ل�سركة الت�سنيع الوطنية هي كما يلي :

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  3.9152.606   الر�سيد يف 1 يناير

-)3.969(امل�سدد خالل ال�سنة

  4.2381.309 املخ�س�س لل�سنة

  4.1843.915 خم�س�س الزكاة ل�سركة الت�سنيع الوطنية

  54.50746.509 خم�س�س الزكاة وال�سريبة لل�سركات التابعة

  58.69150.424 الر�سيد يف 31 دي�سمرب

ان م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل املحمل لل�سنة هي كما يلي :

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  1.309  4.238م�سروف الزكاة ل�سركة الت�سنيع الوطنية

  46.851  59.161م�سروف الزكاة و�سريبة الدخل لل�سركات التابعة

-) 43.722 (مزايا �سريبة الدخل ) اي�ساح 20 (

19.677  48.160  

ح�سلت ال�سركة على الربوط الزكوية لغاية �سنة 2002 حيث اظهرت فروقات مببلغ 856 الف 

 2003 من  ال�سنوات  عن  امل�ستحقة  الــزكــاة  ت�سديد  كما مت  عليها،  االعــرتا�ــس  �سعودي مت  ريــال 

ولغاية 2006 من واقع اقرارات الزكاة، ومل ت�ستلم ال�سركة بعد الربوط الزكوية لهذه ال�سنوات 

من م�سلحة الزكاة والدخل.

22 -  احتياطي نظامي
لل�سركة،  اال�سا�سي  والنظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  ال�سركات  نظام  متطلبات  مع  مت�سيا 

تقوم ال�سركة بتكوين احتياطي نظامي بن�سبة 10% من الربح ال�سايف حتى يبلغ هذا االحتياطي 

50% من راأ�س املال. ان هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع كاأن�سبة ارباح.
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23 -  ايرادات استثمارية وأخرى
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  66.943  75.287عوائد مرابحات واخرى

  24.832  62.951فروقات عمالت اجنبية

  4.450-ايرادات تطوير م�ساريع

  498  480ارباح بيع خملفات 

  1.550  6.804توزيعات ارباح م�ستلمة

-  10.431حقوق تقنية واخرى

  4.530  16.655اخرى

172.608  102.803  

24 - مصاريف البيع والتسويق
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  13.601  75.723رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  110.357  299.634�سحن ونقل

  13.168  28.936حوافز موزعني

  871  1.921ا�ستهالكات واطفاءات

  2.458  6.826دعاية واعالن ومطبوعات

  2.417  12.613م�ساريف �سفر وتنقل

  705  1.312بريد وهاتف

  805  4.913ايجارات

  8.023  19.168اأخـرى

451.046  152.405  

25 - مصاريف إدارية وعمومية
) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006 

  47.039  115.700رواتب واأجور ومزايا اأخرى

  5.378  16.366ا�ستهالكات واطفاءات

  6.333  32.606اتعاب مهنية وا�ست�سارات قانونية

-  64.068بحث و تطوير

  1.244  4.916ايجارات

  1.730  3.508اعالنات ومطبوعات

  3.460  7.208م�ساهمات خريية واعمال اجتماعية

  13-فروقات حتويل عملة

  7.137  36.087اأخرى

280.459  72.334  
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26 - إلتزامات محتملة وارتباطات رأسمالية
ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  و�سندوق  التجارية  البنوك  اإىل  اعتبارية  �سمانات  ال�سركة  قدمت 

بن�سبة متلكها يف روؤو�س اأموال بع�س ال�سركات. وقد بلغ اإجمايل تلك ال�سمانات كما يف 31 دي�سمرب 

2007م مبلغ 128 مليون ريال �سعودي تقريبا ) 116 مليون ريال �سعودي تقريبا –  2006م(.

يوجد على بع�س ال�سركات التابعة التزامات وارتباطات قائمة كما يف 31 دي�سمرب 2007م مقابل 

11 مليون ريال �سعودي  11 مليون ريال �سعودي )  اعتمادات م�ستندية و�سمانات بنكية مببلغ 

�سراء ممتلكات  راأ�سمالية عن   ارتباطات  التابعة  ال�سركات  بع�س  لدى  يوجد  كما  – 2006م(. 
ومعدات مببلغ   1.197 مليون ريال �سعودي )3.972 مليون ريال �سعودي –  2006م(.

اتفاقيات �سراء متعددة ل�سراء املعدن اخلام الذي  لدى �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز 

خرى ل�سراء املواد اخلام  اأك�سيد التيتانيوم وبع�س االتفاقيات االأ إنتاج ثاين  ا يتم ا�ستخدامه يف 

واخلدمات ب�سروط خمتلفة متتد اإىل 2020م.

العقود غري  هــذه  امل�ستقبلية مبوجب  للدفعات  االدنــى  احلــد  كــان  دي�سمرب 2007م   31 وكما يف 

القابلة لاللغاء والتي تزيد عن �سنة كما يلي:

) مباليني الرياالت ال�سعودية (

املجموعاأخرىمعدن خام

20081.0604841.544

20098044871.291

2010556427983

2011556259815

2012556208764

289289-ما بعد ذلك

3.5322.1545.686املجموع

بلغت م�سرتيات كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز مبوجب هذه العقود 149 مليون ريال �سعودي 

خالل عام 2007م.

27 - توزيع األرباح
رباح امل�ستبقاة على النحو التايل: دارة توزيعات من االأ اقرتح جمل�س االإ

- توزيع ارباح نقدية على امل�ساهمني مقدارها 349.574 األف ريال �سعودي ومتثل10% من راأ�س 

املال ) 1 ريال لل�سهم الواحد (.

ع�ساء جمل�س االدارة. - �سرف مبلغ 2 مليون ريال �سعودي مكافاأة الأ

28 - معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة
جنبي ) وي�سار  وقعت ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات اتفاقية بيع وت�سويق مع ال�سريك االأ

له بامل�سوق(، حيث وافق امل�سوق على ت�سويق كميات من منتجات ال�سركة باأ�سعار حمددة وفقا 

لالتفاقية. حتدد هذه االتفاقية م�سوؤوليات الت�سويق، والكميات التي �سوف يتم ت�سويقها من 

اال�سعار،  احت�ساب  وطــرق  املنتجات،  هــذه  فيها  �ستباع  التي  اجلغرافية  واملناطق  امل�سوق،  قبل 

خرى. و�سروط الدفع، وااللتزامات االأ

تتلخ�س اأهم املعامالت املالية مع اأطراف ذات عالقة مبا يلي:
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) باآالف الرياالت ال�سعودية (

20072006

  1.445.066  1.592.456مبيعات اىل امل�سوق

ر�سدة مع اأطراف ذات عالقة مبا يلي: تتلخ�س اأهم االأ

) باآالف الرياالت ال�سعودية (

2007 2006 

ذمم مدينة جتارية – امل�سوق و�سركاته ال�سقيقة

)با�سل اآ�سيا با�سيفيك ليمتد( 
529.971  518.060  

  2.265  4.447اخرى

534.418  520.325  

29 - معلومات قطاعية
املجال  يف  التابعة  ال�سركات  وتعمل  باال�ستثمارات  الرئي�سي(  )املــركــز  ال�سركة  ن�ساط  يتمثل 

ال�سناعي والبرتوكيماويات. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل هذه القطاعات هي نف�س 

ال�سيا�سات املبينة يف ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة. واال�سواق الرئي�سية لقطاع البرتوكيماويات 

خرى هي اململكة  هي اململكة العربية ال�سعودية واأوروبا وال�سرق االو�سط واآ�سيا والقطاعات االأ

واأ�سرتاليا. وفيما يلي  واأوروبــا  مريكية  االأ املتحدة  الواليات  ال�سعودية و�سمال وجنوب  العربية 

البيانات املالية املختارة لهذه القطاعات:

القطاع

ال�سناعـي

قطاع

البرتوكيماويات

املركز الرئي�سي 

واخرى
املجمــوعالت�سويات

) بــاآالف الريــاالت ال�ســعودية (

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2007م

  24.236.655)4.119.825(  6.237.421  12.263.694  9.885.365جمموع املوجودات

  15.695.648)313.328(  151.762  7.852.163  8.005.051جمموع املطلوبات

  7.147.115)894.733(  200.005  2.921.617  4.920.226املبيعات

جمايل   1.798.928)1.514(  44.007  793.322  963.113الربح االإ

  419.130-  3.089  181.437  234.604اال�ستهالكات واالطفاءات

  1.095.868)713.260(  731.767  657.740  419.621الربح من االعمال

  12.670.968-  925  7.677.880  4.992.163م�ساريف راأ�سمالية

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2006م

 10.356.804)3.813.136( 6.112.382 5.752.009 2.305.550جمموع املوجودات

 3.118.381)236.549( 439.710 1.504.087 1.411.133جمموع املطلوبات

 3.241.196)675.554( 134.080 2.595.513 1.187.157املبيعات

جمايل  1.190.151)2.278( 27.718 810.503 354.208الربح االإ

 218.585- 2.643 142.657 73.285اال�ستهالكات واالطفاءات

عمال  1.008.151)690.656( 719.349 706.650 272.810الربح من االأ

 2.628.471- 112.043 2.091.016 425.412م�ساريف راأ�سمالية
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30 - عقود اإليجار التشغيلية
) بــاآالف الريــاالت ال�ســعودية (

20072006

  3.762  59.012دفعات مبوجب عقود اإيجار ت�سغيلية مت حتميلها كم�ساريف خالل ال�سنة

موقع  وكذلك  ال�سركة  موظفي  ومكاتب  �سكن  اإيجار  مقابل  بااللتزام  يــجــار  االإ دفعات  تتمثل 

امل�سنع يف ينبع. و�سوف تنتهي هذه االرتباطات خالل �سنة.

لغاء  يوجد لدى �سركة كري�ستل ان اورجانيك كيميكلز عقود اإيجار مرافق ومعدات غري قابلة لالإ

ولفرتات متعددة.

دنى للدفعات امل�ستقبلية للخم�س �سنوات املقبلة وما بعد  كما يف 31 دي�سمرب 2007م، ان احلد االأ

لغاء والتي تزيد عن �سنة هي على النحو التايل: يجار غري القابلة لالإ ذلك لعقود االإ

) بــاآالف الريــاالت ال�ســعودية (

املجموعاخرىارا�سي وممتلكات

200831.86835.39667.264

200929.27333.00462.277

201024.12431.02455.148

201122.18520.54642.731

201220.77519.86740.642

88.62436.300124.924ما بعد ذلك

216.849176.137392.986احلد االدنى لدفعات االيجار

31 - األدوات المالية وإدارة المخاطر
دوات املالية املقيدة يف قائمة املركز املايل يف معظمها نقد وما يف حكمه وذمم مدينة  تت�سمن االأ

وموجودات اأخرى وذمم دائنة وقرو�س وم�ستحقات ومطلوبات اأخرى.

خماطر االئتمان - هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف 

خر خل�سارة مالية. لي�س لدى ال�سركة تركيز جوهري ملخاطر االئتمان. وقد مت اإيداع النقد  االآ

لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف ائتماين مرتفع.

دوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار  خماطر �سعر العموالت - هي خماطر التغري يف قيمة االأ

العموالت يف ال�سوق. لي�س لدى ال�سركات التابعة موجودات جوهرية حتمل عموالت ولكن لديها 

مطلوبات حتمل عموالت كما يف 31 دي�سمرب 2007م. تقوم ال�سركة باإدارة قرو�سها التي عليها 

اأ�سعار عمولة متغرية با�ستعمال مقاي�سات اأ�سعار العموالت من متغرية اإىل ثابتة والتي لها اأثر 

اأ�سعار  ا�ستعمال  ثابتة. وعند  اأ�سعار  اإىل  املتغرية  القرو�س  اأ�سعار عموالت  اقت�سادي يف حتويل 

�سعار  املقاي�سة يوفر ذلك لل�سركة باالتفاق مع الطرف املقابل على تبادل الفرق بني عقود االأ

اإىل القيمة املقرتحة  اأوقات حمددة )ربع �سنوي( وذلك بالرجوع  �سعار املتغرية يف  الثابتة واالأ

�سلية. االأ

ملقابلة  الــالزمــة  ال�سيولة  تــاأمــني  على  مــا  من�ساأة  قــدرة  عــدم  خماطر  هــي   - ال�سيولة  خماطر 

اأحد  دوات املالية. قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع  بــاالأ االلتزامات املتعلقة 
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املوجودات املالية ب�سرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. تدار خماطر ال�سيولة من خالل املراقبة 

الدورية للتاأكد من توفر �سيولة كافية ملقابلة اأية التزامات م�ستقبلية.

دوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار �سرف  خماطر العمالت - هي خماطر التغري يف قيمة االأ

والــدوالر  واليورو  ال�سعودي  بالريال  هي  �سا�سية  االأ ال�سركة  معامالت  اإن  جنبية.  االأ العمالت 

دارة تقلبات اأ�سعار العمالت وتعتقد اأن خماطر العمالت غري جوهرية. مريكي. تراقب االإ االأ

القيمة العادلة - هي القيمة التي يتم فيها تبادل اأ�سل اأو ت�سوية التزام بني اأطراف راغبة يف 

اأدوات ال�سركة  اأنــه يتم حت�سري  خــرى. مبا  طــراف االأ ذلك وتتم بنف�س �سروط التعامل مع االأ

املالية على اأ�سا�س طريقة التكلفة التاريخية، قد تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات 

دارة اأن القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات ال�سركة املالية ال تختلف  القيمة العادلة. تعتقد االإ

ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية.

32 - ربحية السهم
�سهم البالغة 349.574 الف �سهم كما يف 31 دي�سمرب  مت احت�ساب ربحية ال�سهم على اأ�سا�س عدد االأ

2007م.

�سهم باأثر  ظهار منحة االأ مت تعديل احت�ساب ربحية ال�سهم لل�سنة املالية املقارنة 2006م وذلك الإ

رجعي.

33 - اعتماد القوائم المالية
دارة بتاريخ 20 فرباير 2008. مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س االإ

53



54



55



التقرير ال�سنوي 2007

ثاني أكبر شركة
بتروكيماوية سعودية

لعام 2007
احــتــلــت �ــســركــة الــتــ�ــســنــيــع الــوطــنــيــة 

»الت�سنيع« املركز الثاين بني ال�سركات 

الــبــرتوكــيــمــاويــة يف قــائــمــة اأكـــرب 100 

ال�سركة  التي ت�سدرها  �سعودية  �سركة 

بــحــاث والــنــ�ــســر ويــتــم  الــ�ــســعــوديــة لــالأ

نــ�ــســرهــا يف جــريــدتــي »االقــتــ�ــســاديــة« 

يف  الت�سنيع  وجــــاءت  نـــيـــوز«.  و»عــــرب 

املركز الثاين لعام 2007م بعد ال�سركة 

ــيــة  ــا�ــس �ــس الـــ�ـــســـعـــوديـــة لــلــ�ــســنــاعــات االأ

ول.  املــركــز االأ »�ــســابــك« الــتــي احــتــلــت 

بينما حلت الت�سنيع يف املركز ال�ساد�س 

رائــدة  ك�سركة  دورهـــا  تعزيز  اإىل  الــدائــم  �سعيها  اإطـــار  يف 

يف  ممثلة  »الت�سنيع«   ا�ــســتــحــوذت  الــعــاملــي،  امل�ستوى  على 

»كري�ستل«  التيتانيوم  اأكــ�ــســيــد  لــثــاين  الــوطــنــيــة  الــ�ــســركــة 

اململوكة للت�سنيع بن�سبة 66%، على قطاع الكيماويات غري 

 4.5 مقابل  وذلــك  العاملية،  »ليونديل«  �سركة  يف  الع�سوية 

اأهم الفعاليات التي �ساركت فيها  »الت�سنيع« يف 2007م

»التصنيع« تستحوذ على قطاع المواد الكيماوية غير العضوية في ليونديل  العالمية
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مــلــيــار ريـــال �ــســعــودي. وبــهــذا اال�ــســتــحــواذ 

ملادة  منتج  اأكرب  ثاين  »الت�سنيع«  اأ�سبحت 

العامل. وتعترب  التيتانيوم يف  اأك�سيد  ثاين 

)ال�سبغة  التيتانيوم  اأكــ�ــســيــد  ثـــاين  مـــادة 

نتاج  البي�ساء( من اأهم املواد امل�ستخدمة الإ

ال�سيارات  ودهــانــات  عــام  ب�سكل  الــدهــانــات 

البال�ستيك  اأ�ــســبــاغ  كــذلــك  خــا�ــس،  ب�سكل 

الوليد  مــري  االأ واأو�ــســح  والـــورق.  والن�سيج 

جمل�س  رئي�س  عبدالعزيز،  بــن  طــالل  بــن 

اأكــرب  واأحـــد  القاب�سة  اململكة  �سركة  إدارة  ا

اأن  الوطنية  الت�سنيع  �سركة  امل�ساهمني يف 

ال�سركة  موقع  مــن  يعزز  اال�ستحواذ  هــذا 

الــثــاين بعد  املــركــز  الــ�ــســوق حيث حتتل  يف 

مري الوليد على اأن  »�سابك« يف ال�سوق ال�سعودية. واأكد االأ

اأرباح �سركة »الت�سنيع« ت�سهد منواً �سنوياً كبرياً، م�سيفاً اأن 

منتجات �سركة »كري�ستل« �سوف يتم ت�سويقها يف خمتلف 

ان�سمام  جـــراء  عقبات  ي  الأ تتعر�س  ولــن  الــعــامل،  اأنــحــاء 

اململكة اإىل منظمة التجارة العاملية.

ع�سر يف الرتتيب العام للقائمة. كذلك 

ح�سلت ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد 

�سركات  اإحــدى  »كري�ستل«،  التيتانيوم 

الرتتيب  يف   74 املركز  على  الت�سنيع« 

العام للقائمة.

لتفوق  تتويجاً  الت�سنيع  تفوق  وياأتي 

وال�سناعة  البرتوكيماويات  قطاعي 

البرتوكيماويات  قطاع  ا�ستحوذ  حيث 

يرادات  على ن�سبة 28% من اإجمايل االإ

لهذا العام بينما جاء قطاع الت�سنيع يف 

املركز الثالث بن�سبة %16.

ـــــركـــــز مـــــن اأهـــمـــيـــة  ـــــعـــــزز هـــــــذا امل  وي

جمايل  يف  رائـــدة  ك�سركة  »الت�سنيع« 

الـــبـــرتوكـــيـــمـــاويـــات والـــ�ـــســـنـــاعـــة، كما 

اأكرب  قائمة  مقدمة  يف  وجــودهــا  يعزز 

اأمــــام  �ــســركــة مـــن مــ�ــســداقــيــتــهــا   100

التواجد  اأهمية  وتكمن  امل�ستثمرين. 

�سعودية  �ــســركــة   100 اأكــــرب  قــائــمــة  يف 

يف الــتــعــريــف بــنــ�ــســاطــات »الــتــ�ــســنــيــع« 

املتخ�س�سة  واملجاالت  املايل  ومركزها 

»الت�سنيع«  وحتر�س  بها.  تعمل  التي 

للتواجد  مــن اجلهد  املــزيــد  بــذل  على 

بــقــوة يف هـــذه الــقــائــمــة، وتــ�ــســعــى اإىل 

التقدم الدائم لتعطي موؤ�سراً حقيقياً 

لــتــحــقــيــقــهــا املــــزيــــد مــــن الـــتـــو�ـــســـع يف 

مــ�ــســاريــعــهــا والــتــعــمــيــق مـــن دورهـــــا يف 

خدمة االقت�ساد ال�سعودي.
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����ص���ارك���ت »ال���ت�������ص���ن���ي���ع« يف م��ن��ت��دى 

ال���ذي   2007 ال�����ص��ع��ودي  اال���ص��ت��ث��م��ار 

ال�صناعية  التجارية  الغرفة  نظمته 

 24 باملنطقة ال�شرقية يف الفرتة من 

حظي  وق��د  2007م.  نوفمرب   26 اإىل 

ج��ن��اح ال�����ش��رك��ة ب��اإق��ب��ال ك��ب��ر خ��ال 

امل�شاحب  وامل��ع��ر���ض  امل��ن��ت��دى  ف���رتة 

ح�شوراً  »الت�شنيع«  �شجلت  وقد  له. 

اخلليجي  االحت��اد  نظمه  ال��ذي  الثاين  ال�شنوي  املنتدى  »الت�شنيع«  رعت 

13 دي�صمرب  اإىل   11 مل�شنعي البرتوكيماويات والكيماويات يف الفرتة من 

مارات العربية املتحدة.  2007م املا�شي والذي اأقيم يف مدينة دبي بدولة االإ

امل�شتويني  على  بال�شركة  للتعريف  جيدة  فر�شة  املنتدى  ه��ذا  ك��ان  وق��د 

قليمي والدويل. االإ

»التصنيع« ترعى مؤتمر يوروموني

... وتشارك في
منتدى االستثمار 2007
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رع���ت »ال��ت�����ش��ن��ي��ع« ولل�شنة ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل م��وؤمت��ر 

ي��وروم��وين ك��راع��ي م�شارك ب��امل��وؤمت��ر ال���ذي عقد ي��وم��ي 8 

الريا�ض.  ال�شعودية  بالعا�شمة  2007م  مايو  �صهر  من  و9 

وعقد املوؤمتر حتت �شعار »اال�شتثمارات واملتغرات العاملية«. 

وق���د ���ش��ارك ال��دك��ت��ور م��وؤي��د ب��ن عي�شى ال��ق��رط��ا���ض، نائب 

... وترعى وتشارك فـي 
منتدى »جبكا« في دبي

... وترعى ندوة »المناولة والتكامل الصناعي« بغرفة الرياض

بالت�شنيع يف حلقة  املنتدب  والع�شو  دارة  االإ رئي�ض جمل�ض 

فر�شة  اأك���ر   - الطبيعية  »امل�����وارد  ع��ن��وان  حت��ت  ال��ن��ق��ا���ض 

هامة  النقا�ض عدة جوانب  تناول  وقد  للم�شاريع«.  متويل 

ه��م��ي��ة  واالأ الطبيعية  امل�����وارد  اال���ش��ت��ث��م��ار يف  م��ف��ه��وم  حت��ت 

اال�شرتاتيچية يف بناء وتطوير الوطن واملواطن، وخلق فر�ض 

جنبية، اإىل جانب فتح  عمل جديدة وجذب اال�شتثمارات االأ

اململكة  يف  الطبيعية  امل���وارد  ا�شتثمار  ملفهوم  ج��دي��دة  اآف���اق 

العربية ال�شعودية، وبناء م�شاركات يف جماالت متعددة.

اإىل التواجد  اإ�شافة  قوياً يف املنتدى 

وقد مت  ال�شقيقة.  ل�شركاتها  الفاعل 

ت��ك��رمي »ال��ت�����ش��ن��ي��ع« خ���ال امل��ن��ت��دى 

وت�����ش��ل��م امل��ه��ن��د���ض م���ب���ارك ع��ب��داهلل 

إدارة  ا جم���ل�������ض  رئ���ي�������ض  اخل������ف������رة، 

»الت�شنيع« درعاً تذكارياً من �شاحب 

م������ر حم��م��د بن  ال�����ش��م��و امل��ل��ك��ي االأ

املنطقة  اأم���ر  عبدالعزيز،  ب��ن  فهد 

ال�����ش��رق��ي��ة، مل��ا ت��ق��وم ب��ه ال�����ش��رك��ة من 

خدمة لاقت�شاد الوطني وللمجتمع 

ال�شعودي باأ�شره.

رعت �شركة الت�شنيع الوطنية ندوة »املناولة والتكامل ال�شناعي 

اخلليج  منظمة  نظمتها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��ودي��ة«  العربية  باململكة 

لا�شت�شارات ال�شناعية بالتن�شيق مع وزارة التجارة وال�شناعة 

وجمل�ض الغرف التجارية ال�شناعية ال�شعودية ممثًا باللجنة 

التجارية  وال��غ��رف��ة  ال�����ش��ن��اع��ي،  للتكامل  ال��ف��رع��ي��ة  ال��وط��ن��ي��ة 

ال�شناعية بالريا�ض وبح�شور معايل الدكتور ها�شم بن عبداهلل 

1428ه�  18 �شوال  مياين، وزير التجارة وال�شناعة، وذلك يوم 

ال�شناعية  التجارية  الغرفة  2007م يف مقر  اأكتوبر   30 املوافق 

بالريا�ض. وتوؤكد »الت�شنيع«، من خال ذلك، حر�شها الدائم 

على تنمية القطاع ال�شناعي ال�شعودي والقيام بدور فاعل يف 

توعية ال�شركات مببداأ املناولة والتكامل ال�شناعي فيما بينها 

نتاجية املتاحة  من خال ال�شعي اإىل رفع ا�شتغال الطاقات االإ

والرتويج  املتطورة،  التقنية  وال��ك��ف��اءات  التكنولوجيا  وجلب 

لفر�ض ا�شتثمارية جديدة للقطاع اخلا�ض. 
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اأقيم  ال��ذي  العمل  فر�ض  خلق  منتدى  »الت�شنيع«  رعت 

ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة من  2007م  6 و7 م��ار���ض  ي��وم��ي  خ���ال 

اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  م��ر  االأ امللكي  ال�شمو  �شاحب 

العامة  املوؤ�ش�شة  ونظمته  الريا�ض،  منطقة  اأمر  �شعود، 

للتدريب التقني واملهني. وقد هدف املنتدى اإىل اخلروج 

العمل  �شوق  الطريق لتوطني  مبقرتحات واقعية متهد 

إزال������ة ال��ع��وائ��ق وال��ت��ح��دي��ات خل��ل��ق ف��ر���ض ال��ع��م��ل يف  وا

ال��دول��ة على  اإط���ار ع��زم  املنتدى يف  اململكة. وي��اأت��ي ه��ذا 

وتوظيف  ت��دري��ب  ا�شرتاتيچية  تنفيذ  يف  ق��دم��اً  امل�شي 

وقد  لطالبيها.  العمل  فر�ض  واإيجاد  وال�شابات  ال�شباب 

ناق�ض املنتدى العديد من الق�شايا املرتبطة بتنمية �شوق 

عمال.  االأ وحا�شنات  ال�شغرة  واملن�شاآت  الوطني  العمل 

وقد جاءت رعاية »الت�شنيع« احل�شرية للمنتدى اإمياناً 

منها بدورها يف خدمة املجتمع واأهمية العمل امل�شرتك 

بناء الوطن. الذي يحقق النفع الأ

التعليم  »روؤى  ن���دوة  م��ا���ش��ي يف  ك��راع��ي  »ال��ت�����ش��ن��ي��ع«  ���ش��ارك��ت 

د�شنها  وال��ت��ي  وينبع،  للجبيل  امللكية  الهيئة  يف  وال��ت��ط��وي��ر« 

الهيئة  رئي�ض  �شعود،  اآل  ثنيان  بن  عبداهلل  بن  �شعود  م��ر  االأ

وقد  1428ه����.  �شوال  و18   17 يومي  وينبع، يف  للجبيل  امللكية 

مل��ا حتمله م��ن معان وما  ال��ن��دوة  ال�شركة لهذه  ج��اءت رع��اي��ة 

ال�شركة  روؤي����ة  م��ع  ت��ت��اءم  اأه����داف  م��ن  حتقيقه  اإىل  ت�شعى 

االجتماعية  ن�شطة  واالأ الفعاليات  ورعاية  دع��م  اإىل  الرامية 

واالق��ت�����ش��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة. وق��د ناق�شت ال��ن��دوة ال��ع��دي��د من 

التدريب  ت��واج��ه  التي  بالتحديات  املتعلقة  م����ور  واالأ امل��ح��اور 

والتطوير، وفل�شفة التطوير املتكامل للمدن ال�شناعية ودور 
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»التصنيع« ترعى منتدى خلق فرص العمل

  »الت�صنيع« وخدمة املجتمع.. يٌد ت�صنع ويٌد ترعى املجتمع

»التصنيع« ترعى ندوة
رؤى التعليم والتطوير في الهيئة الملكية
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التعليم والتدريب فيها وارتباطه بال�شناعة، 

نوعية التعليم والتدريب واحلاجة اإىل تقييم 

و�شيطرة فعلية اإ�شافة اإىل التغرات يف �شوق 

التعليم  وقطاع  احلكومة  وا�شتجابة  العمل، 

لتلك التغرات.



حول  »اخل���راء  مل��وؤمت��ر  وحيد  ك��راع��ي  الت�شنيع  �شاركت 

القاهرة  مبدينة  عقد  ال���ذي  والبيئة«  ال��ت��ج��ارة  اأول��ي��ات 

11-13 نوفمرب  بجمهورية م�شر العربية يف الفرتة من 

2007م املا�شي. وعقد املوؤمتر بتنظيم م�شرتك من اللجنة 

�شكوا( وبرنامج  االقت�شادية واالجتماعية لغرب اآ�شيا )االإ

قليمي لغرب اآ�شيا، وحتت  مم املتحدة للبيئة املكتب االإ االأ

مظلة جامعة الدول العربية.

وقد �شارك يف املوؤمتر ممثلني وخراء عن وزارات البيئة 

والتجارة والغرف التجارية وال�شناعية يف جميع الدول 

العربية،  وكذا خراء عامليني يف جمايل البيئة والتنمية 

وال�شلبيات  امل��ع��وق��ات  ب��ح��ث  امل��وؤمت��ر  امل�����ش��ت��دام��ة. ومت يف 

املواكبة لهذين القطاعني يف املنطقة العربية، كما نوق�ض 

املال  راأ�ض  اأمام  املتاحة  والفر�ض  اال�شتثمارات  فيه حجم 

العربي لا�شتثمار يف جمايل البيئة والتنمية امل�شتدامة.

وق���د ���ش��ارك��ت »ال��ت�����ش��ن��ي��ع« يف ه���ذا امل���وؤمت���ر ب���دع���وة من 

اململكة  يف  البيئة  وح��م��اي��ة  ر���ش��اد  ل��اأ ال��ع��ام��ة  ال��رئ��ا���ش��ة 

العربية ال�شعودية، وباعتبارها اإحدى اجلهات الرائدة يف 

جمايل البيئة والتنمية امل�شتدامة واأحد العنا�شر املهمة 

ول  �شبوع االأ اأطلقت »الت�شنيع« يف االأ

م���ن ���ش��ه��ر ���ش��ب��ت��م��ر امل��ا���ش��ي حملة 

دم  �شعار »قطرة  بالدم حتت  للترع 

نظمتها  والتي  إن�شان«  ا حياة  ت�شاوي 

ال�شركة  امل��ج��ت��م��ع يف  خ��دم��ة  وح����دة 

وب���ال���ت���ع���اون م���ع م���رك���ز ب��ن��ك ال���دم 

مب�شت�شفى امللك في�شل التخ�ش�شي. 

وق�����د غ���ط���ت ه�����ذه احل���م���ل���ة، ال��ت��ي 

دارة  االإ من  خا�شة  برعاية  انطلقت 

ال���ع���ل���ي���ا ل���ل�������ش���رك���ة، ك���اف���ة ���ش��رك��ات 

يف  و�شقيقاتها  ال��وط��ن��ي��ة  الت�شنيع 

مدينة ال��ري��ا���ض وال��ب��ال��غ ع��دده��ا 7 

�صركات.

املجتمع،  ب���ادرت وح��دة خدمة  وق��د 

لتكون  »ال��ت�����ش��ن��ي��ع«   اأ�ش�شتها  ال��ت��ي 

حلقة الو�شل بني ال�شركة واملجتمع، 

اإمياناً منها باأهمية تقدمي اخلدمات 

ن�شانية يف �شتى املجاالت وتقدمي  االإ

»الخبراء  مؤتمر  ترعى  منفردة  »التصنيع« 
حول أوليات التجارة والبيئة«

»التصنيع« تنظم حملة للتبرع بالدم تحت شعار »قطرة دم تساوي حياة إنسان«
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اأثناء  »الت�شنيع«  تكرمي  وقد مت  املوؤمتر.  واإجن��اح  لدعم 

إ�شماعيل عبدالعزيز،  املوؤمتر و ت�شلم الدكتور عبدالعزيز ا

دارية بالت�شنيع الوطنية، الذي  نائب الرئي�ض لل�شوؤون االإ

ل�شركة  تكرميياً  درع���اً  لل�شركة،  مم��ث��ًا  امل��وؤمت��ر  ح�شر 

بن  تركي  م��ر  االأ امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  »الت�شنيع« 

وحماية  ر�شاد  لاأ العام  الرئي�ض  عبدالعزيز،  بن  نا�شر 

اأي�شاً درعني تكرمييني  البيئة. كما ت�شلم د. عبدالعزيز 

اآخرين لكل من �شركتي »ر�شا�ض« و»بيئة« اللتني �شاركتا 

اأن  عبدالعزيز  د.  و�شرح  للموؤمتر.  رعايتها  »الت�شنيع« 

�شركة الت�شنيع قد �شاركت يف املوؤمتر. 

اخلدمات االجتماعية لكافة �شرائح 

وموؤ�ش�شات املجتمع ال�شعودي. وتاأتي 

الواجب  اإط��ار  اأي�شاً يف  املبادرة  هذه 

الذي  والوطني  ن�شاين  واالإ الديني 

ي��ح��ث��ن��ا ع��ل��ي��ه دي��ن��ن��ا احل��ن��ي��ف وه��ي 

اأح����د ب��رام��ج خ��دم��ة امل��ج��ت��م��ع التي 

توليها الت�شنيع الوطنية املزيد من 

الرعاية واالهتمام.
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1409/03/20ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪66 �شركة الت�شنيع الوطنية   ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪33 موؤ�ش�شة اخلليج لا�شتثمار     

٪01 د. طال بن علي ال�شاعر      

مهام ال�شركة ون�شاطها:

إنتاج جمموعة من املنتجات  إنتاج مادة ثاين اأك�شيد التيتانيوم وا�شتخدامها يف  ا ا

حتمل اأ�شماء كري�شتل 100 وكري�شتل 113 وكري�شتل 121 وكري�شتل 122 وكري�شتل 

128 وكري�شتل 134.

املنتج:

مادة ثاين اأك�شيد التيتانيوم هي املادة الرئي�شية امل�شتخدمة يف �شناعة الطاء 

ال�شراميك  وب��اط  واملن�شوجات  وال���ورق  وامل��ط��اط  والبا�شتيك  ح��ب��ار  واالأ

وم�شتح�شرات التجميل واملواد ال�شيدالنية وغرها من ال�شناعات.

�شواق: االأ

العربية  واملنطقة  واأفريقيا  واأمريكا  واأوروب��ا  اآ�شيا  يف  ال�شناعية  العامل  دول 

واأ�شرتاليا.

برج امل�شتقبل املوقع:   

�ض.ب 13586 جدة 21414

هاتف: 9966  652  02  فاك�ض 9933  652  02

manabi@cristalarabia.com  :لكرتوين الريد االإ

www.cristalarabia.com  :نرتنت املوقع على االإ

مدينة ينبع ال�شناعية موقع امل�شنع:  

�ض.ب 30320

هاتف: 2800  321  فاك�ض 1018  396

ال�رشكة الوطنية لثاين اأك�صيد التيتانيوم املحدودة

»كري�صتل«
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1422/04/15ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪75 �شركة الت�شنيع الوطنية   ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪25 �شركة با�شل القاب�شة      

إنتاج الروبلني بطاقة قدرها 455 األف طن �شنوياً، ا مهام ال�شركة ون�شاطها: 

والبويل بروبلني بطاقة قدرها 450 األف طن �شنوياً.

�شواق: االأ

ال�شمالية واجلنوبية  واأمريكا  وروبية  االأ الدول  املختلفة وخا�شة  العامل  دول 

و�شط واأفريقيا. واآ�شيا مبا فيها اليابان وال�شني وال�شرق االأ

املوقع:

الوطنية  الت�شنيع  �شركة  اأقامته  ال��ذي  الرئي�شي  املجمع  �شمن  امل�شنع  يقع 

مبدينة اجلبيل ال�شناعية.

�ض.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000  358  03 فاك�ض 2558  358  03

general@tasnee.com  :لكرتوين الريد االإ

www.tasnee.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة ال�صعودية

للبويل اأوليفينات
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1427/04/08ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪60.45 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪32.55 �شركة ال�شحراء للبرتوكيماويات      

٪07.00 املوؤ�ش�شة العامة للتاأمينات االجتماعية     

مهام ال�شركة ون�شاطها:

وت�شويق  والكيماوية  البرتوكيماوية  امل�شاريع  ومتلك  وت�شغيل  إدارة  وا إن�شاء  ا

عمال املتعلقة بها. منتجاتها والقيام بكافة االأ

املواد البرتوكيماوية والكيماوية بكافة اأنواعها املنتج:   

حملياً واإقليمياً وعربياً وعاملياً. �شواق:   االأ

دارة العامة يف مدينة الريا�ض تقع االإ املوقع:   

�شارع ال�شتني - امللز

مبنى العقارية اجلديد - الرج الثاين - الدور ال�شابع

�ض.ب 26707 الريا�ض 11496

هاتف: 7166  476  01 فاك�ض 0898  477  01

general@tasnee.com  :لكرتوين الريد االإ

www.tasnee.com  :نرتنت املوقع على االإ

وليفينات وال�صحراء للأ

�شركة م�شاهمة �شعودية
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1427/04/16ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪75 وليفينات   �شركة الت�شنيع وال�شحراء لاأ ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪25 و�شط   �شركة  با�شل القاب�شة لل�شرق االأ    

يثيلني 285 األف طن من الروبلني. إنتاج مليون طن من االإ �شناعة وا مهام ال�شركة ون�شاطها: 

املنتج:

400 األف طن بويل اإثيلني عايل الكثافة

400 األف طن بويل اإيثلني منخف�ض الكثافة

200 األف طن اإيثلني

285 األف طن بروبلني

حملياً واإقليمياً وعربياً وعاملياً. �شواق:   االأ

املوقع:

الت�شنيع  �شركة  اأق��ام��ت��ه  ال���ذي  البرتوكيميائي  املجمع  �شمن  امل�شنع  يقع 

الوطنية مبدينة اجلبيل ال�شناعية.

�ض.ب 35579 اجلبيل 31961

هاتف: 2000  358  03 فاك�ض 2558  358  03

general@tasnee.com  :لكرتوين الريد االإ

www.tasnee.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة ال�صعودية

ثيلني والبويل اإثيلني للإ



التقرير ال�شنوي 662007

1422/09/06ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

اإحدى �شركات الت�شنيع الوطنية.

مهام ال�شركة ون�شاطها:

القيام بخدمات الت�شويق للغر والوكاالت التجارية ووكاالت التوزيع وخدمات 

الفح�ض واملعاينة وخدمات التعبئة والتغليف.

����ش���ا����ش���ي ت�����ش��وي��ق ال���روب���ل���ني وال����ب����ويل ب���روب���ل���ني وامل��ن��ت��ج��ات  ون�����ش��اط��ه��ا االأ

البرتوكيماوية.

�شواق: االأ

وال�شرق  إي���ران  وا وباك�شتان  والهند  اخلليج  ودول  ال�شعودية  العربية  اململكة 

فريقية. و�شط والقارة االأ االأ

يقع املركز الرئي�شي لل�شركة يف مدينة الريا�ض املوقع:   

�شارع ال�شتني - امللز

مبنى العقارية اجلديد - الرج الثاين - الدور ال�شابع

�ض.ب 26707 الريا�ض 11496

هاتف: 4559  473  01 فاك�ض 4580  473  01

marketing@tasneepetrochemicals.com  :لكرتوين الريد االإ

www.tasneepetrochemicals.com  :نرتنت املوقع على االإ

لت�صويق البرتوكيماويات



67 التقرير ال�شنوي 2007

1412/08/28ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

اإحدى �شركات الت�شنيع الوطنية.

�شناعة وت�شويق املواد البا�شتيكية ذات اجلودة العالية. مهام ال�شركة ون�شاطها: 

املنتج:

األواح البويل كاربونيت )األواح الرواد - رويال�شتك - كري�شتال �شيت مبختلف 

 ABS إ�ض  ا إيه بي  ا األ��واح  كريليك -  ل��واح االإ ل��وان( االأ ال�شماكات واملقا�شات واالأ

- األواح البويل �شتايرين - األواح البويل اإيثلني - �شناديق بطاريات ال�شيارات 

- تدوير البا�شتيك - عبوات الدهانات.

�شواق: االأ

اململكة العربية ال�شعودية، دول جمل�ض التعاون، معظم الدول العربية، وبع�ض 

وروبية. �شيوية واالأ الدول االآ

املوقع:

م�شنع الريا�ض:

املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�ض

�ض.ب 29452 الريا�ض 11457

هاتف: 1966  265   01 فاك�ض: 1973  265  01

 م�شنع الدمام:

املدينة ال�شناعية الثانية - الدمام

�ض.ب 14164 الدمام 31424

هاتف: 1360  812   03 فاك�ض: 1759  812  03

info@alrowad.biz  :لكرتوين الريد االإ

www.alrowad.biz  :نرتنت املوقع على االإ

�رشكة الرواد الوطنية للبل�صتيك املحدودة

»الرواد«
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�رشكة الرواد الدولية

غ�صية ال�صناعية املحدودة للأ

1427/04/15ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪70 �شركة الرواد الوطنية للبا�شتيك   ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪30 �شركات اأجنبية متخ�ش�شة      

غ�شية ال�شناعية باأنواعها املختلفة. إنتاج وت�شنيع االأ ا مهام ال�شركة ون�شاطها: 

غ�شية ال�شناعية. االأ املنتج:   

�شواق: االأ

اململكة العربية ال�شعودية، دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، الدول 

العربية، اأفريقيا.

الدمام - املنطقة ال�شناعية الثانية امل�شنع:   

املركز الرئي�شي: املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�ض. موقع ال�صركة:   

�ض.ب 29452 الريا�ض 11457    

اململكة العربيةال�شعودية

هاتف: 1966  265  01 فاك�ض: 1973  265  01

info@alrowad.biz  :لكرتوين الريد االإ

www.rowadgeo.com  :نرتنت املوقع على االإ
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1413/05/08ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪80 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪20 �شركاء حمليون        

إنتاج بطاريات ال�شيارات. ا مهام ال�شركة ون�شاطها: 

بطاريات ال�شيارات باأنواعها املنتج:   

اململكة العربية ال�شعودية، والدول املجاورة �شواق:   االأ

املوقع:

املدينة ال�شناعية الثانية

املرحلة الثالثة - الريا�ض

�ض.ب 177 الريا�ض 11383

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 0019  265  01 فاك�ض: 0057  265  01

nbc@battariat.com  :لكرتوين الريد االإ

www.battariat.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية ل�صناعة البطاريات

»بطاريات«
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1410/10/25ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪74.90 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪25.10 �شركاء حمليون        

مهام ال�شركة ون�شاطها:

إنتاج الر�شا�ض والبويل بروبلني  اإعادة تدوير البطاريات امل�شتهلكة �شناعياً وا

و�شلفات ال�شوديوم من البطاريات امل�شتهلكة.

مادة الر�شا�ض، البويل بروبلني، �شلفات ال�شوديوم. املنتج:   

�شواق: االأ

ردن،  اململكة العربية ال�شعودية، دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، االأ

باك�شتان، واليمن.

املوقع:

املنطقة ال�شناعية الثانية

املرحلة الثالثة - الريا�ض

�ض.ب 43169 الريا�ض 11561

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 2424  265  01 فاك�ض: 2223  265  01

info@rasass.com.sa  :لكرتوين الريد االإ

www.rasass.com.sa  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية ل�صهر الر�صا�ص املحدودة

»ر�صا�ص«
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1406/07/29ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪61.67 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪38.33 �شركاء حمليون        

مهام ال�شركة ون�شاطها:

لواح  ت�شويق وبيع وتوزيع املنتجات ال�شناعية وت�شمل بطاريات ال�شيارات - االأ

التجارية للمنتجات  الوكاالت  اأعمال اال�شتراد والت�شدير -   - البا�شتيكية 

خدمات  وت�شمل  ال�شناعية  اخل��دم��ات  جم���االت  يف  اال�شتثمار   - ال�شناعية 

املحافظة على البيئة وخدمات اجلودة والفح�ض واالختبار الفني.

قليمية. ال�شوق املحلية واالإ �شواق:   االأ

املوقع:

ول مبنى العقارية اجلديد - الرج االأ

�شارع ال�شتني - امللز - الريا�ض

�ض.ب 86868 الريا�ض 11632

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف: 2800  476  01 فاك�ض: 0088  476  01

khadamatbp@hotmail.com  :لكرتوين الريد االإ

KHADAMAT

ال�رشكة الوطنية للت�صغيل واخلدمات ال�صناعية املحدودة

»خدمات«
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1406/07/29ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪74.89 �شركة الت�شنيع الوطنية و�شركة خدمات  ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪25.11 ملانية العاملية  �شركة تي يو يف نورد االأ    

مهام ال�شركة ون�شاطها:

إدارة  ا املعايرة وال�شيانة، نظم  الفح�ض واالختبار،  الفنية يف جماالت؛  تقدمي اخلدمات 

غذية )ها�شب(، ال�شحة وال�شامة، تقنية  إدارة �شامة االأ يزو(، نظم ا اجلودة والبيئة )االآ

املعلومات، التقييم البيئي، والتدريب.

خدمات ال�شركة:  

يزو 14001(، اأنظمة ال�شامة  إدارة البيئة )االآ يزو 9001(، اأنظمة ا إدارة اجلودة )االآ اأنظمة ا

الفح�ض   ، )الها�شب(  الغذاء  �شامة  إدارة  ا اأنظمة   ،)OHSAS 18001( املهنية  وال�شحة 

الرفع، فح�ض ومعاينة  والرافعات ومعدات  ال�شغط  واأوعية  للغايات  الفني  واالختبار 

االختبارات  اإج��راء   ،)ASME( للتاأهيل  الهند�شية  اال�شت�شارات  تقدمي  ال�شامة،  معدات 

القيا�ض، والتدريب على كل  جهزة ومعدات  القيا�ض واملعايرة الأ  ،)NDT( تافية غر االإ

هذه اخلدمات.

اململكة العربية ال�شعودية �شواق:    االأ

املوقع:

املقر الرئي�شي: �ض.ب 3998 الدمام 31481 اململكة العربية ال�شعودية

           sales@fahss.com لكرتوين تلفون: 1835  828  03   فاك�ض 1267  828  03  الريد االإ

www.fahsstuv.com :نرتنت info@fahss.com موقع االإ
الفروع:

فرع الفح�ض واالختبار الفني )فح�ض/TUV اجلبيل(

�ض.ب 10771 اجلبيل 31961 اململكة العربية ال�شعودية

تلفون:  2997  362  03  /  5658  361  03  فاك�ض: 4580  362  03

info@fahsstuv.com :لكرتوين الريد االإ

www.fahsstuv.com :نرتنت موقع االإ

خمتر اخلليج للمقايي�ض واملعاير )جيم�ض(

�ض.ب 10166  اجلبيل 31961  اململكة العربية ال�شعودية

تلفون: 9453  341  03  /  9452  341  03  فاك�ض: 7628  341  03

info@gems-calibration.com  :لكرتوين  الريد االإ

www.gems-calibration.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية للفح�ص واالختبار الفني املحدودة

»فح�ص«
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تي يو يف ميدل اإي�صت

»TUV-ME«

1425/3/8ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪74.89 �شركة الت�شنيع الوطنية و�شركة خدمات  ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪25.11 ملانية العاملية  �شركة تي يو يف نورد االأ    

مهام ال�شركة ون�شاطها:

اجل��ودة  إدارة  ا نظم  واالخ��ت��ب��ار،  الفح�ض  جم���االت  يف  الفنية  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي 

غذية )ها�شب(، ال�شحة وال�شامة، تقنية  إدارة �شامة االأ يزو(، نظم ا والبيئة )االآ

املعلومات، والتقييم البيئي والتدريب.

خدمات ال�شركة:  

ال�شامة  اأنظمة   ،)14001 ي���زو  )االآ البيئة  إدارة  ا اأنظمة   ،)9001 ي���زو  )االآ اجل��ودة  إدارة  ا اأنظمة 

إدارة �شامة الغذاء )الها�شب(، الفح�ض واالختبار  وال�شحة املهنية )OHSAS 18001(، اأنظمة ا

الفني للغايات واأوعية ال�شغط والرافعات ومعدات الرفع، فح�ض ومعاينة معدات ال�شامة، 

 ،)NDT( تافية اإجراء االختبارات غر االإ  ،)ASME( الهند�شية للتاأهيل تقدمي اال�شت�شارات 

داري��ة من  تقدمي خدمات تدريبية متخ�ش�شة يف العديد من املجاالت الفنية والهند�شية واالإ

.)TUV Akademie( كادميية ذات م�شتوى متميز خال االأ

دول جمل�ض التعاون اخلليجي، وبع�ض الدول العربية. �شواق:    االأ

املوقع:

املقر الرئي�شي؛ �ض.ب 26674 - املنامة - مملكة البحرين

تلفون: 7391  787  1  973     فاك�ض: 7392  787  1  973

tuv1.com :نرتنت لكرتوين: tuvbahrain@tuv1.com    املوقع على االإ الريد االإ

 الفروع:

مارات العربية املتحدة تلفون: 8500  447  2  971 فرع اأبوظبي؛ �ض.ب 46030 اأبوظبي - االإ

abudhabi@tuv-nord.com لكرتوين  فاك�ض: 8600  447  2  971 الريد االإ

مارات العربية املتحدة تلفون: 6431  345  4  971  فرع دبي؛ �ض.ب 79123  دبي - االإ

dubai@tuv-nord.com :لكرتوين فاك�ض 6373  345  4  971  الريد االإ

فرع قطر؛ �ض.ب 24922  الدوحة - قطر، تلفون: 186  4620  974

qatar@tuv-nord.com :لكرتوين فاك�ض: 216  4620  974 الريد االإ

فرع الكويت؛ �ض.ب 29643 ال�صفاة 13157 الكويت، تلفون: 5962  246  965

kuwait@tuv-nord.com :لكرتوين فاك�ض: 5964  246  965 الريد االإ

syria@tuv-nord.com :لكرتوين فرع �شورية؛ تلفون: 1997  331  11  963 /  3837  331  11  963 الريد االإ

 خمتر اخلليج للمقايي�ض واملعاير )جيم�ض(؛ �ض.ب 10166  اجلبيل 31961  اململكة العربية 

ال�شعودية تلفون: 9453  341  03  /  9452  341  03  فاك�ض: 7628  341  03
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1411/05/16ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪35.46 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪64.54 بقية امل�شاهمني       

�شاك ومنتجاتها وامل�شبوكات املعدنية املختلفة. �شناعة االأ مهام ال�شركة ون�شاطها: 

املنتج:  

اأ�شاك جملفنة عالية الكربون  اأ�شاك جمدولة للخر�شانة م�شبقة ال�شد - 

الهياكل   - للمراتب  نواب�ض  اأ�شاك  الكربون-  اأ�شاك جملفنة منخف�شة   -

احلديدية للمراتب - اأ�شاك اللحام - الراغي - م�شامر ذات اأ�شكال متعددة 

- م�شبوكات معدنية خمتلفة وحماور وقطع غيار ال�شاحنات.

�شواق:  االأ

العربية،  ال��دول  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

بريطانيا، اإيطاليا، باك�شتان، واإيران.

املوقع:

مدينة اجلبيل ال�شناعية

�ض.ب 10882 اجلبيل ال�شناعية 31961

هاتف: 8000  358  03 فاك�ض 3831  358  03

natmetal@natmetalco.com  :لكرتوين  الريد االإ

www.natmetalco.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية لت�صنيع و�صبك املعادن »معدنية«

�شركة م�شاهمة مدرجة يف تداول
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1404/04/19ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

�شركة ع�شر     ٪50.04 ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪42.06 �شركة الت�شنيع الوطنية      

٪07 �شركاء حمليون   

إنتاج وت�شويق وبيع الكرتون امل�شلع. ا مهام ال�شركة ون�شاطها: 

الكرتون امل�شلع جلميع القطاعات واال�شتخدامات املنتج:   

�شواق:  االأ

العربية  ال��دول  اخلليجي،  التعاون  جمل�ض  دول  ال�شعودية،  العربية  اململكة 

ردن و�شوريا واليمن(. )االأ

املوقع:

املوقع: املدينة ال�شناعية الثانية بالريا�ض.

�ض.ب: 25817 الريا�ض 11476

تللفون 2211  265  01 فاك�ض: 2482  265  01

info@watanpac.com.sa  :لكرتوين  الريد االإ

www.watanpac.com.sa  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية ملواد التعبئة املحدودة

»وطن باك«
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1408/07/28ه�. تاريخ التاأ�شي�ض:  

٪32.33 �شركة الت�شنيع الوطنية    ال�شركاء الرئي�شيون: 

٪67.67 �شركاء حمليون       

مهام ال�شركة ون�شاطها:

- جمع ونقل النفايات بجميع اأنواعها والتخل�ض منها.

- مكافحة التلوث بالزيت واملواد الكيماوية.

- نظافة املدن.

- الدرا�شات البيئية.

- اأعمال مراقبة التلوث والهند�شة والت�شاميم البيئية.

إدارة وت�شغيل وحدات املعاجلة والتنقية املختلفة. - ا

خدمات ال�شركة: 

والتنقية  املعاجلة  وح��دات  وت�شغيل  إدارة  وا اخلطرة  النفايات  ومعاجلة  نقل 

املختلفة.

اململكة العربية ال�شعودية، دول جمل�ض التعاون اخلليجي. �شواق:    االأ

املوقع:

P منطقة ال�شناعات الثانوية - املقطع

طريق 189 - مدينة اجلبيل ال�شناعية

�ض.ب 10628 اجلبيل ال�شناعية 31961

هاتف: 8008  358  03 فاك�ض 8584  358  03

info@beeah.com  :لكرتوين  الريد االإ

www.beeah.com  :نرتنت املوقع على االإ

ال�رشكة الوطنية للمحافظة على البيئة

»بيئة«
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